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زانُا :جصخُذ اإلاٟايُ ي الً٣اًا ال٨ٟغٍت
واإلانهجُت الخغُ٦ت
َّ
 .1بُالن اللىٌ
بجاهلُت املجخمػاث اإلاؿلمت اإلاػانغة.
 .2الفهم اإلاػىج إلاهُلر (الخمىحن) وأزغه في اهدكاعؤلاعهاب.
 .3ؤلاماعة بحن اإلاىهج الىؾُي وفهم اإلادكضصًً.
 .4ئقيالُت مهُلر (الىالء والبراء) في فىغالجماغاث اإلادكضصة.
 .5الخػاٌل الؿلمي مؼ آلازغبحن الفهم الىؾُي واإلاىهر اإلادكضص.
 .6الػؼلت بحن الخهىف والجماغاث اإلاخُغفت.
 .7الفىغالهضامي وخخمُت اإلاىاحهت مؼ آلازغغىض الجماغاث اإلاخُغفت.
 .8الىًَ واإلاىاَىت بحن مفهىم الكغَػت وجدغٍف الجماغاث اإلاخُغفت.
 .9أَغوخت الخاهمُت أخض مظاهغ الفىغ الخىفحري غىض الجماغاث
اإلاىدغفت.
 .01فىغالاؾخػالء غىض الجماغاث اإلاخُغفت في محزان الكغَػت.
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َّ
 .0بُالن ال٣ى٫
بجايلُت املجخمٗاث اإلاؿلمت اإلاٗانغة
جمهُض :بُان فًل أمت ؤلاؾالم:
بن من ؤقض ألامىع التي ابخلُذ بها ألامت ؤلاؾالمُت ه ًُ٢ت جٟ٨حر املجخم٘
التي جبنايا مجمىٖت من ألاشخام وانخهجىا نهج الخىاعط ألاواثل ي َغٍ٣ته م٘
ً
الناؽٗٞ ،ملىا ٖلى جٟ٨حري وزغوظه من اإلالت ،و٧انذ ؤ٦ثر ألا٩ٞاع جُغٞا ي
يظا املجا ٫ه ًُ٢ت ون ٠املجخم٘ بإنه مجخم٘ ظايل ٌُٗض ي الجايلُت التي
حكبه الجايلُت ألاولى التي ٧انذ ٢بل ؤلاؾالم ،وه ٨ٞغة ً
ُ
حؿدبُن صازلها
ؤًًا
الٟ٨غ ،ويظه ٧لها صٖاوي باَلت وظب بُان بُالجها.
وي يظا الخمهُض نداو ٫ؤن ّ
نبحن ًٞل ألامت ؤلاؾالمُت وبُان قغٞها الظي
ِ
ً
قغٞها به هللا وؤعؾاه ؾُضنا عؾى ٫هللا ﷺ ،ويظا الكغ٣ً ٝخطخي ن٣اء ي ال٨ٟغ
وٖضم مداولت يضمها ،بل ًضٖى بلى نُانتها والٗمل ٖلى عٗٞتها ولِـ اتهامها
بالجايلُت ؤو الٟ٨غ ،وؾنداو ٫بُان يظا الًٟل من زال ٫نهىم ال٨خاب
والؿنت وال٨كٖ ٠ن مجزلتها ٖنض هللا ؾبدانه وحٗالىٞ ،ال ًم٨ن لؤلمت التي
خملذ ؤمانت الخىخُض وعؾالت ال بله بال هللا للٗاإلاحن ؤن َّ
جخدى ٫بلى ؤمت ظايلُت
٢ض ان ُ٘٣الضًن ٖن خُاتها ،ؤو ؤن ج٩ىن مجخمٗاث بالص ؤلاؾالم ه مجخمٗاث
ظايلُت مٟاع٢ت لضًن هللا.
ُ
والظي ًخإمل ي زهاثو ؤمت ؤلاؾالم ًجض ؤنه ٢ض اظخم٘ لها ما ل ًجخم٘
وخٓ ْ
َ ْ
َ
ُذ
ألمت من ألام ؛ ٣ٞض خ ُِٓذ يظه ألامت بسحر ٦خاب ويى ال٣غآن ال٨غٍ ِ ،
ُ
قغَٗتها ؤج الكغاج٘ وؤ٦ملها٣ً ،ى ٫هللا ؾبدانه
٦ظل ٪بإ٦غم عؾى ٫ﷺ ،و٧انذ
وحٗالى ي ٦خابه ال٨غٍ ( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [آٖ ٫مغان.]001 :
َّ
وازخهها هللا ؾبدانه وحٗالى ٦ظل ٪بالىؾُُت والكهاصة ٖلى الناؽ ٢ا ٫حٗالى:
(ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ) [الب٣غة.]041 :
ُ
ْ
ُ
َ
ًىم اللُامت ؾبػحن أ َّمت ُ
و٢ا ٫عؾى ُ ٫هللا ﷺ ٖن ُؤ َّمخه« :هىم ُل َ
هدً ُ
آزغها
ٍ
ِ
ِ
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()0
َّ ً
ً
ُ
ُ
ظايلُت؟! و٩ً ٠ُ٦ىن
مجمىٕ ألامت ي
وزحرها»  ٠ُ٨ٞ .ج٩ىن ألامت الخحرة ؤمت
ظايلُت والناظىن ي الٟئت ال٣لُلت ؤصخاب الخُاعاث اإلاندغٞت التي جنٗؼٖ ٫ن
اإلاؿلمحن؟!
ً
ؤًًا ٞهي ألامت التي ال ججخم٘ ٖلى ياللت؛ ٗٞن ابن ٖمغ هنع هللا يضر ٢ا٢ :٫ا ٫عؾى ُ٫
ُ
الًاللت ً
ألا َّم َت غلى َّ
ُ
أبضا» .و٢اًُ « :٫ض هللا غلى
ًجمؼ هللا هظه
هللا ﷺ« :ال
ِ
)
2
(
َّ َ َ َّ َ َّ
َّ
الىاع»  .و٢ض َز َب َذ ٖن ابن ٖمغ ٖن َ
ٖمغ َّؤن
ِ
الجماغت فاهه مً قظ قظ في ِ

( )0ؤزغظه الترمظي ي ٦خاب جٟؿحر ال٣غآن ،باب ومن ؾىعة آٖ ٫مغان ( ،)1110وابن ماظه ي
٦خاب الؼيض ،باب نٟت ؤمت دمحم ﷺ ( ،)4287وابن اإلاباع ٥ي مؿنضه ( ،)016وؤخمض ي
مؿنضه ( ،)1/5والضاعمي ي ؾننه ( ،)2812والخا ٦ي مؿخضع٦ه ( )84 /4من َغٍ ٤بهؼ بن
ً
مغٞىٖا .و٢ا ٫الترمظي« :خضًض خؿن».
خ ُ٨بن مٗاوٍت بن خُضة ٖن ؤبُه ٖن ظضه به
و٢ا ٫الخا« : ٦صخُذ ؤلاؾناص ول ًسغظاه» .ووا٣ٞه الظيبي.
( )2ؤزغظه الترمظي ي ٦خاب الٟتن ،باب ما ظاء ي وظىب لؼوم الجماٖت ( ،)2067والخا ٦ي
مؿخضع٦ه ( ) 005/0من َغٍ ٤اإلاٗخمغ بن ؾلُمان ٢ا :٫خضزنا ؾلُمان اإلاضني ٖن ٖبضهللا بن
صًناع ٖن ابن ٖمغ ؤن عؾى ٫هللا ﷺ ٢اَّ « :٫بن هللا ال ًجم٘ ؤمتي -ؤو ٢اُ :٫ؤ َّمت َّ
مدمض ﷺٖ -لى
َّ َّ
ياللتُ ،
قظ بلى َّ
الن ِاع».
وٍض هللا م٘ الجماٖتَ ،ومن قظ
و٢ا ٫الترمظي« :خضًض ٚغٍب من يظا الىظه» .وط٦غ ي ٖلله (ؽَّ :)597ؤنه ؾإ٫
البساع َّي ٖن يظا الخضًض؟ ٣ٞا« :٫ؾلُمان اإلاضني يظا من٨غ الخضًض».
وط٦غ الخا ٦ؤنه ازخلُٞ ٠ه ٖلى اإلاٗخمغ بن ؾلُمان ٖلى َغ ١ؾبٗت ،ز ؾا٢ها ،و٢ا:٫
ً
«لى ٧ان مدٟىْا من الغاوي ل٩ان من قغٍ الصخُذ».
وله قايض من خضًض ؤبي مال ٪ألاقٗغي هنع هللا يضر؛ ؤزغظه ؤبى صاوص ي ٦خاب الٟتن واإلاالخ ،
باب ط٦غ الٟتن وصالثلها ( ،)4251والُبراني ي ال٨بحر ( ،)1441/1والخُُب البٛضاصي ي
الُ٣ٟه واإلاخ٣ٟه ( )417/0من َغٍ ٤بؾماُٖل بن ُٖاف خضزجي ؤبي خضزجي يمً بن ُػعٖت
ً
مغٞىٖاَّ « :بن هللا َ
ٖن قغٍذ بن ٖبُض ٖن ؤبي مال ٪ألاقٗغي
زال :٫ؤن ال
ؤظاع ٦من ِ
زالر ٍ
ّ
ً
ًضٖى ٖلُُّ ٨
ُ
الخ ،٤وؤن ال ججخمٗىا
نبُِ ٨
ٞتهل٩ىا ظمُٗا ،وؤن ال ًٓهغ ؤيل الباَل ٖلى ؤيل ِ
ياللت».
ٖلى
ٍ
وآزغ من خضًض ؤنـ هنع هللا يضر؛ ؤزغظه ابن ماظه ي ٦خاب الٟتن ،باب الؿىاص ألآٖ
( ،)1951وٖبض بن خمُض ي مؿنضه ( ،)0221والالل٩اجي ي قغح ؤنى ٫اٖخ٣اص ؤيل الؿنت
( )007/0من َغٍ ٤مٗان بن عٞاٖت الؿالميٖ ،ن ؤبي زل ٠ألاٖمىٖ ،ن ؤنـ بن مال٢ ٪ا:٫
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ُ َ
ََ ُ
ُى ْم بالجماغت َّ
غك َتَ ،
َّ
الجىت
فمً أعاص ُب ْد ُبىخت
وئًاهم والف
النبي ﷺ ٢ا« :٫غل
ِ
ِ
َ ()0
فلُلؼم الجماغت» .
ِ
ً
َّ
ْ
()2
َ
و٢ض ازخهذ يظه ألامت بإجها ؤو ٫ألام صزىال للجنت وؤن من ًضزل الجنت
مجها ؤ٦ثر ممن ًضزلها من باق ألام ( ،)1و٧انذ يظه ألامت ؤ٢ل ألام ي الخ٩لُٟاث
وؤ٦ثريا ً
ؤظغا ٖلى ألاٖما.)4(٫
=

َ
ياللت».
ججخم٘ ٖلى
٢ا ٫عؾى ٫هللا ﷺَّ « :بن َّؤمتي لن
ٍ
و٢ا ٫البىنحري ي مهباح الؼظاظت (« :)069/4يظا بؾناص يُٗ ٠لًٗ ٠ؤبي زل٠
ألاٖمى ...و٢ض عوي يظا الخضًض من خضًض ؤبي طع وؤبي مال ٪ألاقٗغي وابن ٖمغ وؤبي نهغة
و٢ضامت بن ٖبض هللا ال٨البي ،وي ٧لها نٓغ ٢اله قُسنا الٗغاق عخمه هللا».
والخضًض بمجمىٕ يظه الُغ ١والكىايض ًغج٣ي لضعظت الخؿن بن قاء هللا.
( )0ظؼء من خضًض ؤزغظه الترمظي ي ٦خاب الٟتن ،باب ما ظاء ي لؼوم الجماٖت (،)2065
وؤخمض ي مؿنضه ( ،)08/0وابن خبان ي صخُده ( ،)7254والخا ٦ي مؿخضع٦ه ()001/0
من َغٍ ٤دمحم بن ؾى٢ت ٖن ٖبض هللا بن صًناع ٖن ابن ٖمغ ٢ا :٫زُبنا ٖمغ بالجابُت به
ً
مغٞىٖا.
و٢ا ٫الترمظي« :خؿن صخُذ ٚغٍب» .و٢ا ٫الخا« : ٦صخُذ ٖلى قغٍ َّ
الكُسحن» .ووا٣ٞه
الظيبي.
( )2صلُل طل :٪خضًض مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب الجمٗت ،باب ٞغى الجمٗت (،)876
ومؿل ي ٦خاب الجمٗت ،باب يضاًت يظه ألامت لُىم الجمٗت ( )855من خضًض ؤبي يغٍغة
َ
َ
ًىم الُ٣امتُ ،
هنع هللا يضر ؤن عؾى ٫هللا ﷺ ٢اُ « :٫
آلازغون ألاولى َن َ
ُ
ًضزل الجنت».
وندن ؤو َُ ٫من
ندن
ِ
( )1الضلُل ٖلى طل :٪خضًض مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب الغ٢ا ،١باب  ٠ُ٦الخكغ
( ،)6528ومؿل ي ٦خاب ؤلاًمان ،باب ٧ىن يظه ألامت نه ٠ؤيل الجنت ( )220من خضًض
ابن مؿٗىص هنع هللا يضر ٢ا٢ :٫ا ٫لنا عؾى ٫هللا ﷺَ « :ؤما جغيى َن ؤن ج٩ىنىا ُعب َ٘ ؤيل َّ
الجن ِت؟» ٢ا:٫
ّ
٨ٞبرنا ،ز ٢ا« :٫ؤما جغيىن ؤن ج٩ىنىا ُز ُل َض ؤيل الجنت؟» ٢اَّ :٫
َّ
٨ٞبرنا ،ز ٢اِ « :٫بني ألعظى ْؤن
ِ
قُغ ؤيل َّ
ج٩ىنىا َ
الجنت».
ِ
( )4صلُل طل :٪ما ؤزغظه البساعي ي ٦خاب ًٞاثل ال٣غآن ،باب ًٞل ال٣غآن ٖلى ؾاثغ ال٨الم ()5120
ُ
من خضًض ابن ٖمغ امهنع هللا يضر :ؤن النبي ﷺ ٢اَّ « :٫بنما ؤظل ٨ي ؤظل َمن زال من ألام ٦ما بحن نالة
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ٞاألمت ؤلاؾالمُت مٗهىمت ٖلى الجملت والٗمىم من الؼَ ٜوالًال٠ُ٨ٞ ،٫
ٌؿخ ُ٣طل ٪م٘ ال٣ى ٫بانُ٣إ الضًن ٖجها وظايلُت مجخمٗاتها؟! وألامت
جمح ْ
اإلاؿلمت ً
ؤًًا َّ
زث ٖن باق ألام بؿالمت الخهىع الٗ٣ضي ججاه ًُ٢ت
ألالىيُت والىظىص ،وجمحزث بؿالمت الخهىع ال٣انىني واؾخ٣امت النٓام َّ
َّ
الًابِ
للخُاة من زال ٫ال٣ٟه ؤلاؾالمي و٢ىاٖضهَّ ،
ّ
وجمحزث بؿالمت
ِ
الخهىع ألازالق ِ
بىظىص نٓغٍت ؤزالُ٢ت ٦بحرة مؿخمضة من ال٨خاب والؿنت ،وخملذ
والؿلى٧ي
ِ
ؤمانت عؾالت هللا الخاجمت بلى ؤيل ألاعى ،وخملذ ؤمانت ال بله بال هللا وازخهذ
بإجها ؤمت مغخىمتٌ ٠ُ٨ٞ ،ؿخ ُ٣ؤجها ؤنبدذ ي ظايلُت م٘ ٧ل يظه
الخهاثو؟!
ُ
ويناٌ ٥
جسل من نىع
ؤمغ ًجب ؤن ًخنبه له ويى ؤن مجخمٗاث اإلاؿلمحن ل
ُ
جخطر مٓايغ طل ٪من وظىص ؤيل
ًىم من ألاًام،
ال٣غآن والؿنت والكغَٗت ي ٍ
َ
ونُام
نالة
املجخمٗاث من
الكغَٗت ،وْهىع قٗاثغ الضًن ي
ملت
ِ
ٍ
ِ
الٗل وخ ِ
ٍ
ّ
وحج و٢غاءة ل٨خاب هللا ،وٚحر طل ٪من مٓايغ قغَٗت ؤلاؾالم ٖلى اإلاؿخىي
ٍ
الٟغصي والجماع  ،ومجايغة الناؽ بإجه مؿلمىن مىخضون م٣غون باهلل
ً
ؾبدانه وحٗالى ًّبا وباإلؾالم ً
صًنا وبمدمض ﷺ ًّ
نبُا وعؾىالٞ ،هظه خا٫
ع
املجخمٗاث اإلاؿلمت ي بالص ؤلاؾالم ،ويظه ه الهبٛت ؤلالهُت التي نب ٜهللا بها
ؾبدانه وحٗالى يظه ألامت (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ٞهىٍت ألامت اإلاؿلمت ه يىٍت َّ
ﮥ) [الب٣غةَّ .]018:
مدضصة من هللا ؾبدانه
ً ّ ً
ْ
مخىلضة من منهج ؤعضخيٞ ،الهىٍت حٗجي ٧امل الانخماء ب٩ل
وحٗالى ،ولِؿذ يىٍت ِ
=
ً
الٗهغ ومٛغب َّ
الكمـ ،ومشل ٨ومشل الحهىص والنهاعي ٦مشل عظل اؾخٗمل ٖماال٣ٞ ،اَ :٫من
اٍٗٞ ،ملذ الحهىص٣ٞ ،اَ :٫من ٌٗمل ل من نه ٠الجهاع بلى الٗهغ
ٌٗمل ل بلى نه ٠الجهاع ٖلى ٢حر ٍ
ٖلى ٢حراٍٗٞ ،ملذ النهاعي ،ز ؤنخ حٗملىن من الٗهغ بلى اإلاٛغب ب٣حراَحن ٢حراَحن٢ ،الىا:
ُ
ً
ّ
وؤ٢ل ً
ٖمال ُّ
خ ٨٣؟ ٢الىا :ال٢ ،اٞ :٫ظاًٞ ٥ل ؤوجُه َمن
ندن ؤ٦ثر
ُٖاء٢ ،ا :٫يل ْلمخ ٨من ِ
ُ
قئذ».
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ؤبٗاصه اإلااصًت واإلاٗنىٍت والاظخماُٖت والش٣اُٞت والا٢خهاصًت ٞهي ج٩امل نٟسخي
ً
ً
َّ
ًخهىع الجم٘
وجُبُ٣ا للكغَٗت ؤلاؾالمُت٠ُ٨ٞ ،
جد٣ُ٣ا
٨ٞغي ،وانخماء ظاء
بحن يظا ٧له وبحن مجغص اصٖاء بانُ٣إ الضًن ٖن خُاة اإلاؿلمحن.
وؾننا٢ل ي يظا البدض ؤعبٗت ٞهى:٫
الفهل ألاوٌ :بُان مىُلم صغىي حاهلُت املجخمػاث اإلاؿلمت.
ً
ً
َّ
وانُالخا وبُان مػىاها الىاعص في
الجاهلُت لغت
الفهل الثاوي :حػغٍف
َّ
الى َّ
بىٍت.
ألاخاصًث
ّ
اإلاىظغًٍ لجاهلُت املجخمؼ وآزاع طلً غلى
الفهل الثالث :بُان أهم
ِ
املجخمػاث اإلاؿلمت.
الفهل الغابؼ :بُان الىلض الكغعي لفىغة حاهلُت املجخمػاث اإلاؿلمت.
***
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الٟهل ألاو٫
بُان منُل ٤صٖىي ظايلُت املجخمٗاث اإلاؿلمت
من زال ٫اؾخ٣غاء وجدب٘ منهج وؤصبُاث وجُبُ٣اث َّ
الخُاعاث اإلاندغٞت
ُ
نؿخُُ٘ ؤن نهل بلى جهىع ٧امل لُُٟ٨ت ج٩ىٍن يظه ال٨ٟغة الباَلت ٖنضي ،
ُ
ْ
غظمذ بلى ؤ٢ىا ٫ومهنٟاث ومنهج وجُبُٖ ٤مل من
٣ٞض نبدذ يظه ال٨ٟغة وج
زال ٫عئٍت زاَئت وجىنُ ٠زاَئ لىا ٘٢بالص اإلاؿلمحن ،وبؾ٣اٍ النهىم
التي نؼلذ ي ؤيل الكغٖ ٥لى ؤيل ؤلاًمان والخىخُض ،والخغوط باإلاٗاصخي بلى
َّ
بالجايلُت بال
الجملت ٞل ج٨ن ٨ٞغة عمي املجخمٗاث اإلاؿلمت
ون ٠الٟ٨غ ،وي
ِ
ً
ّ
ً
ً
وجبنُا ألَغوخاته وجغظمت أل٩ٞاعي .
اؾخضٖاء إلاظيب الخىاعط ال٣ضامى ِ
٣ٞض نبدذ يظه ال٨ٟغة الخبِشت -وه ال٣ى ٫بجايلُت اإلاؿلمحن ومجخمٗاته -
ي ٖ٣ى ٫بٌٗ منٓغي الخُاعاث اإلاندغٞت ،الظًن َّ
ننٟىا ال٨خب لخإًُض ؤ٩ٞاعي
منُل٣حن ُٞه من مضزل جٟ٨حري ،ل ًنٓغوا ُٞه بلى زحرًت يظه ألامت اإلاؿلمت
َ َّ
التي ج٣ضم ال٨الم ٖلحها؛ وبنما َّ
جبن ْىا ما جبن ْخه الخىاعط من نٓغة مٗىظت لىا٘٢
ً
ألامت ُب ْ
نِذ ٖلى ً
ٖمى ي البهغ والبهحرة ،بجانب ؤجه ظمٗىا بلى طل ٪ظهال
بمٗاني النهىم الكغُٖت وصالالتها وؤنىَّ ٫
الخ٨ٟحر اإلانُ٣ي الظي ٌَٗه ُ
ِ
ِ
َّ
النخاثج من الخُإ.
و٧ان اإلاضزل لهظا ال٣ى ٫لضحه يى جهىعي الباَل ؤن املجخمٗاث اإلاؿلمت
ً
خ٩اما ومد٩ىمحن عًٞذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت وهجغتها ،وٖلى طلٞ ٪هي
ٌ
َّ
َّ
النبىٍت،
الكغ٢ ٥بل البٗشت
ظايلُت ال ٞغ ١بُجها وبحن مجخمٗاث
مجخمٗاث
ِ
ُ َ َ
سخت من
٣ٞام ياالء املخضزحن باؾخضٖاء ٨ٞغ بزىاجه ال٣ضماء وظملىه ِبم ٍ
َ
ألاباَُل ،ز ٢امىا بةزغاظه ٞاٖخن٣ه بٌٗ ؾٟهاء الٗ٣ى ٫وجغظمىه بلى ؾلى٥
ً
ً
ً
ّ
ياً ٫سال ٠الكغَٗت ظملت وجٟهُال٧ ،انذ مٓايغه مخمشلت ي جٟ٨حر اإلاؿلمحن
ٍ
واؾخدال ٫الضماء وألاٖغاى وألامىا ٫وؤلاٞؿاص ي ألاعى ،جدذ صٖىي الٗمل
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ٖلى بزغاط َّ
َّ
الجايلُت بلى ؤلاؾالمٞ ،جٗلىا من ؤنٟؿه اإلامشل الىخُض
الناؽ من
َّ
ؤلاؾالمُت الخاملحن للىائها ،اإلامخل٨حن ألزخام الٟ٨غ وؤلاًمان.
للكغَٗت
ِ
ٞال٣ى ٫بجايلُت املجخمٗاث اإلاؿلمت وبؾ٣اٍ ؤخ٩ام الٟ٨غ ٖلحها ًمشل ع٦ناً
من ؤع٧ان اإلانهج الخٟ٨حر ّي ال٨ل ّ الظي جخبناه َّ
الخُاعاث اإلاندغٞت ؤو َم ْن ًخإزغ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
الكغُٖ ِت لؤلخ٩ام ؤو
الضالالث
ب٨ٟغيا ،والظي جىلض من الجهل ال٨ل بمٗغٞت
ِ
ؤلاخاَت بمٟايُ ومٗاني ؤلاًمان والٟ٨غ ،وؤلاٖغاى ٖن ألازظ من الٗلماء،
والاٚتراع بالنٟـ ،واجبإ اإلادكابه من النهىم ومٗانحها وؤلاٖغاى ٖن املخ، ٨
وظهله ب٣ىاٖض الاؾخضال ،٫وانٗضام ؤصواث الاظتهاص الكغع ٖنضي ،
واٞخ٣اعي لل٣ىاٖض الٗ٣لُت التي ًخ من زاللها جغجِب زُىاث الاؾخنباٍ
الصخُذ ،وازخال ٫منهج الخل٣ي الٗلمي ٖنض ٢اصة يظه الخُاعاث وؤٞغاصيا ،واجبإ
الهىي وبعاصة جد ٤ُ٣قهىاث النٟـ املخغمت ،والبٗض الخام ٖن منهج ؤيل الؿنت
والجماٖت ،وانُ٣إ الهلت بُجه وبحن ؤثمت الكغَٗت ،وظهله الخام بم٣انض
الكغَٗت ومغاجب ألاخ٩ام ،وُُٟ٦ت زبىث ٖ٣ض ؤلاؾالم للمغء ،وظهله الخام
بهضي عؾى ٫هللا ﷺ وؾنخه وق٣ٟخه وعخمخه بإمخه ﷺ٧ ،ل يظه الٗىامل
الناؽ َّ
وألاؾباب َّولضث لنا مجمىٖاث من َّ
ٟ٦غث ألامت وعمتها بالجايلُت ؤو
جىٟ٢ذ ي الخٖ ٨لحها باإلؾالم.
يظا يى الظي ؤعصنا بُانه ي يظا الٟهل ويى جىيُذ بُان ؤًٞلُت يظه ألامت
َّ
وبُان اإلانُل ٤الظي انُل٣ذ منه جل ٪الجماٖاث بلى ال٣ى٫
بجايلُت املجخم٘،
ً
وَٗض يظا الٟهل م٣ضمت إلاا ؾُج ء بٗض طل ٪ي ال٨الم خُض ؾِخ حٗغٍ٠
الجايلُت وبُان مٗانحها ي ألاخاصًض النبىٍت ويظا ي الٟهل الشاني.
***
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الٟهل الشاني
َّ ً
ً
وانُالخا وبُان مٗنايا الىاعص ي ألاخاصًض
الجايلُت لٛت
حٗغٍ٠
َّ
الن َّ
بىٍت
ً
أوال :حػغٍف الجاهلُت في اللغت:
خغو ٝالجُ والهاء والالم حٗىص مٗانحها بلى ؤنلحن« :ؤخضيما:زال ٝالٗل ،
ُّ
والج ْه ُل ُّ
الُمإنِنت»(َ .)0
يض الٗ ْل  ،و٢ض َظه َل من باب َٞه َ
وآلازغ :الخٟت وزالٝ
ِ
ِ
ِ
َّ ْ ُ ّ
)
2
(
النؿبت بلى َ
َ َ
ُ
َّ
الٗغب ٢بل
والجايلُت ه  :ما ٧ان ٖلُه
الج ْه ِل .
وؾ ِل  ،والخج ِهُلِ :
َّ
والًاللت .وي الخجزًل الٗؼٍؼ( :ﭹ ﭺ ﭻ
ؤلاؾالم من الجهالت
ِ
ﭼ ﭽ) [ألاخؼاب ،]11:وػ ُ
الٟترة بحن عؾىلحن(.)1
مان
ِ
وٍ٣ى ٫الغاٚب ألانٟهاني« :الجهل ٖلى زالزت ؤيغب:
ألاوٌ :ويى ُّ
زلى النٟـ من الٗل  ،يظا يى ألانل ،و٢ض ظٗل طل ٪بٌٗ
اإلاخ٩لمحن ً
ً
م٣خًُا لؤلٗٞا ٫الجاعٍت ٖلى ٚحر النٓام.
مٗجى
ُ َّ
اٖخ٣اص الصخيء بسال ٝما يى ٖلُه.
والثاوي:
َّ
ً
اٖخ٣اصا
بسال ٝما خ٣ه ؤن ًُٟٗل ؾىاء اٖخ٣ض ُٞه
والثالثٗٞ :ل الصخيء
ِ
ً
ً
ً
ٞاؾضا ٦من ًترَّ ٥
مخٗمضا ،وٖلى طل٢ ٪ىله حٗالى( :ﮫ
الهالة
صخُدا ؤو
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ) [الب٣غةٞ ]67:جٗل ٗٞل
( )0معج م٣اًِـ اللٛت ،ماصة (ط.يـ )٫ .جإلُ :٠ؤخمض بن الخؿحن بن ٞاعؽ -جدٖ :٤ُ٣بض الؿالم
ياعون -صاع ال٨ٟغ0979 -م.
( )2انٓغ :مسخاع الصخاح ماصة (ط .يـ( )٫ .م  )014جإلُ :٠ػٍن الضًن دمحم بن ؤبي ب٨غ بن ٖبض
ال٣اصع الغاػي -صاع الؿالم للُباٖت والنكغ -ال٣ايغة2117 -م.
( )1انٓغ :اإلاعج الىؾُِ ماصة (ط .يـ )٫ .مجم٘ اللٛت الٗغبُت -م٨خبت الكغو ١الضولُت -الُبٗت
الغابٗت2114 -م .
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ً
ً
ظهال ،و٢اَّ ٫
ٖؼ وظل( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) ُ
ُ
الهؼو
[الد ُجغاث ]6:والجايل جاعة
ً
ًُظ٦غ ٖلى ؾبُل الظم ويى ألا٦ثر ،وجاعة ال ٖلى ؾبُل الظم ندى( :ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ) [الب٣غة .]271:ؤي :من ال ٌٗغ ٝخاله  ،ولِـ
ٌٗجي اإلاخسهو بالجهل اإلاظمىم»(.)0
ً
ً
انُالخا:
زاهُا :حػغٍف الجاهلُت
ْ
مٗان مُٗنت ومدضصة من مسالٟت
اؾخٗملذ يظه ال٩لمت ي
ِ
الضاللت ٖلى ٍ
صًن ؤلاؾالم ؤو مٟاع٢خه ؤو مسالٟت بٌٗ حٗالُمه ؤو َّ
للضاللت ٖلى ٞترة ػمنُت
َّ
مدضصة٣ً ،ى ٫هللا ٖؼ وظل( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ )
[آل عمران .]421:وقال تعاىل( :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ) [ادائدة.]25 :

ُ
والجايلُت :ما ٧ان َ
ؤلاؾالم(.)2
٢بل
٢ا ٫الخا ٔٞابن حجغ عخمه هللا:
ِ
ُ
ُ
ِ ُ ُّ
ْ
ظهله (.)1
و٢ا ٫اإلاناوي عخمه هللا :والجايلُت :ما ٢بل
البٗشت ،ؾمىا به لٟغ ٍِ ِ
ُ
ٞخُل ٤الجايلُت وٍغاص بها اإلاٗجى الٗام من َّ
الؼمان وألاخىا ،٫ويى ما ٢بل
ؤلاؾالمُت ي ٚالب
َبٗشت النبي ﷺٞ ،هي مهُلر قغع ٌؿخسضم ي الكغَٗت
ِ
ُ
اؾخسضاماجه للضاللت ٖلى ٞترة من الؼمان جسلى من وظىص الضًن والكغَٗت،
وٍنسخب ٖلى ؤيلها ون ٠ؤيل الجايلُت.

( )0مٟغصاث ؤلٟاّ ال٣غآن ( )211/0جإلُ :٠الخؿحن بن دمحم بن اإلاًٟل الغاٚب ألانٟهاني -صاع
ال٣ل ـ صمك.٤
(ٞ )2خذ الباعي قغح صخُذ البساعي ( )468/01جإلُ :٠الخا ٔٞؤخمض بن ٖل بن حجغ
الٗؿ٣الني -ع ٢ؤخاصًشه :دمحم ٞااص ٖبض الباق – صاع اإلاٗغٞت  -بحروث.
( ٌُٞ )1ال٣ضًغ قغح الجام٘ الهٛحر ( )462/0جإلُٖ :٠بض الغءو ٝاإلاناوي -اإلا٨خبت الخجاعٍت
ال٨بري -مهغ.
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ً
زالثا :بُان مػىاها الىاعص في ألاخاصًث الىبىٍت:

ً
ً
وعصث لٟٓت الجايلُت ي الؿنت النبىٍت مُل٣ت ومُ٣ضة؛ ٞإما اإلاُل٣ت
٩ٞانذ لىن ٠الٟترة ٢بل البٗشت النبىٍت .مشا ٫طل ٪ما عواه مؿل ي صخُده
َ
ََ ُ َ
من خضًض ظابغ بن ٖبض هللا هنع هللا يضرٖ ،ن النبي ﷺ ؤنه ٢ا« :٫أال و ُّل ش ْي ٍء ِم ًْ أ ْم ِغ
َّ
الجاهل َُّت َج ْد َذ َك َض َم َّي َم ْى ُ
َّ
َ
ًخدضر النبي
يىع»(ٟٞ .)0ي يظا الخضًض الكغٍ٠
ِِ ِ
ﷺ ٖن انتهاء ؤمغ الجايلُت َّ
الٗامت وؾلىُ٦اتها ٦هىعة مناً٢ت لئلؾالم ببٗشخه
ﷺ ،وا٦خما ٫الضًن وصزى ٫الٗغب ي ؤلاؾالمٞ ،ال ًجىػ بَال ١يظا الىن٠
ٖلى ؤي ٞترة ؤو مجخم٘ بٗض َبٗشخه ﷺ الزخهانه بما ٧ان ٢بل بٗشخه ﷺ.
ً
َّ ً
مُ٣ضة ٣ٞض وعصث مًاٞت لؿلى ٥ؤو خا٣ً ،٫خطخي طم يظا
وؤما وعوصيا
الؿلى ٥ؤو الخنٟحر من جل ٪الخا ،٫ول حؿخسضم ي ألاخاصًض الكغٍٟت لىن٠
خا ٫ألامت ؤو ظماٖت من الناؽ ؤو مجخم٘ من املجخمٗاث؛ مشا ٫طل ٪ما عواه
البساعي ي صخُده ٖن اإلاٗغوع بن ؾىٍض ٢اَ « :٫لُ ٣
الغَب َظةْ ،
ُذ َؤ َبا َط ّ
َّ
وٖلُه
ب
ع
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ ْ ُ َ ُ ً َّ ُ ُ
َّ ٌ
َّ ٌ
ُ
ُ
ّ
ٞؿإلخه ٖن طل٣ٞ ،٪ا :٫بني ؾاببذ عظال ٗٞحرجه بإ ِمه،
ُخلت ،وٖلى ٚالمه ُخلت،
ْ ُُ
َ َ
َ َ َ َ ّ َ َ َّ ْ َ ُ ُ ّ َّ َ ْ ُ
ُّ
اه ِل َُّتِ ،ئز َىاهى ْم
٣ٞا ٫ل
النبي ﷺً« :ا أبا ط ٍع ،أغحرجه ِبأ ِم ِه؟ ِئهً امغؤ ِفًُ ح ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َز َى ُل ُى ْمَ ،ح َػل ُه ُم هللا ج ْدذ أ ًْضًى ْم ،ف َم ًْ وان أز ُ
ىه ج ْدذ ًَ ِض ِه ،فل ُُُ ِػ ْمه ِم َّما
ِ
َ
ّ
َّ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ًَ ْأ ُو ُلَ ،و ْل ُُ ْلب ْؿ ُه م َّما ًَ ْل َب ُ
ـ ،وال جي ِلفىه ْم َما ٌغ ِل ُب ُه ْم ،ف ِان ولفخ ُمىه ْم
ِ
ِ
َْ
ََ
ُ
ْ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َ
َ
ُ ُ ْ ()2
َّ
ىن ُه ًَّْ :ال َف ْسغُ
اه ِلُ ِت ال ًتره
الج
غ
م
أ
ً
م
ي
ت
م
أ
ي
ف
ؼ
ب
أ
«:
ﷺ
و٣٦ىله
.
»
م
ىه
ُى
غ
أ
ف
ع
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َّ َ ُ
َ َّ
الُ ْػ ًُ في ْألا ْو َؿ َ ْ ْ ْ َ ُ ُّ ُ
ْ ْ َ
اخت»(.)1
الىُ
اب ،و
ىم ،و ِ
ِ
اب ،والاؾ ِدؿلاء ِبالىج ِ
ِ
ِفي ألاخؿ ِ
ً
ُ
ٞهظه ألاخاصًض وعص ٞحها ل ٟٔالجايلُت مًاٞا ،ؤو لىنٗٞ ٠ل ؤو خا،٫
( )0ؤزغظه مؿل ي ٦خاب الدج ،باب حجت النبي نل هللا ٖلُه وؾل ( )0208من خضًض ظابغ
بن ٖبض هللا هنع هللا يضر.
( )2ؤزغظه البساعي ي ٦خاب ؤلاًمان ،باب اإلاٗاصخي من ؤمغ الجايلُت (. )11
( )1ؤزغظه مؿل ي ٦خاب الجناثؼ ،باب الدكضًض ي النُاخت ( )914من خضًض ؤبي مال ٪ألاقٗغي هنع هللا يضر.
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ول حؿخسضم لىن ٠خا ٫ألامت ٦ما ًهٟها ؤصخاب ال٨ٟغ اإلاندغٝ؛ ٞهي ل
ُ
ٟض الغصة ؤو الخٟ٨حر ؤو انُ٣إ الضًن ٖن ألامت ؤو ٖن مجخمٗاث اإلاؿلمحن،
ج ِ
َ
ويظا ما ؤعصنا ُو َ
اإلاهُلر ٚحر الظي ًُُل٣ه
يىخه من يظا الٟهل ويى ؤن يظا
ؤصخاب ال٨ٟغ اإلاندغ ،ٝوؤنه ال ًجىػ ؤن ًُل ٤يظا اإلاهُلر ٖلى ؤي ؤمت ؤو
مجخم٘ بٗض بٗشت النبي ﷺ ،وؤن اإلاٗاني الخٟ٨حرًت َّ
والخًلُلُت التي ؤؾُ٣ىيا
ٖلى املجخمٗاث مسالٟت ً
جماما إلاا ٖلُه مهُلر الجايلُت ي انُالح ؤيل الٗل
وي ألاخاصًض النبىٍت ،بل بن جل ٪الخُا اث الًالت ٢ض اؾخدضزذ ً
مٗجى آزغ ٚحر
ع
اإلاٗجى اإلاٗغوٖ ٝنض ؤيل الٗل .
***
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الٟهل الشالض
بُان ؤي اإلانٓغٍن لجايلُت املجخم٘ وآزاع طلٖ ٪لى املجخمٗاث اإلاؿلمت
َم َّش َل ال٣ى ٫بجايلُت املجخمٗاث اإلاؿلمت ً
ظانبا ً
٦بحرا ي اإلانهج الخٟ٨حري
اإلاندغٝ؛ بدُض نجض ؤلالخاح ٖلى يظه ال٨ٟغة وٖغيها ونُاٚتها ًخ٨غع ي
مهنٟاث ٦شحرة ،وطل ٪ي مداولت لٛغؾها وجإنُلها ٖنض الناؽ ،و٢ض ؤٞغػ طل٪
َ
بٗض مغوع الؿنحن َىاث ٠ممن ًدملىن ال٨ٟغ الخٟ٨حري للمؿلمحن من الظًن
ُ
ً٣ىلىن بجايلُت املجخم٘ اإلاؿل  ،الظًن َٖملىا ٖلى حُٛحر ؤوياٖه من زال٫
نكغ ال٨ٟغ الهضامي الظي ٞخذ ٖلى بالص اإلاؿلمحن ؤبىاب الٟتن والكغوع،
ّ
اإلانٓغٍن ل٨ٟغة الجايلُت ي املجخم٘ وه ؤؾماء
وؾى ٝنٗغى ُٞما ًل ألي
ِ
ً
لِؿذ ٚغٍبت ٖنا ،بل ه مٗغوٞت لضي ٦شحر من الناؽ ،ومن ؤظل الخِؿحر ٖلى
ُ
ال٣اعت
ؾنٗغى طل ٪ي الن٣اٍ الشالر الخالُت:
الىلُت ألاولى :جأنُل فىغة حاهلُت املجخمػاث اإلاؿلمت غىض ؾُض كُب:
من ؤبغػ الظًن ٢امىا بنكغ يظه ال٨ٟغة ي مهنٟاث مدضصة يى ؾُض ُ٢ب،
٣ٞض نغح بظل ٪ي ٦شحر من ُ٦خبه ،واؾ َ
مجخمٗاث
لىن٠
اث
خسضم ٖباع ٍ
ِ
ِ
ٍ
َّ
ََ َ
ُ
َّ
مجخمٗاث
٨غة الخٟ٨حر ،وعمي
اإلاؿلمحن
ِ
بالجايلُت ،ونخج ٖن طل ٪اندكاع ِِ ٞ
َّ
بالجايلُ ِت وُٚاب الكغَٗت وانُ٣إ الضًن ٖجهاٞ ،هى بهظا الك٩ل ٌٗض
اإلاؿلمحن
ؤخض الظًن َّ
ؤنلىا لل٣ى ٫بغصة املجخمٗاث اإلاؿلمت ،وؾنىعص ُٞما ًل بٌٗ
النهىم من ٦خبه التي جبحن طل.٪
ُ
 ً٣ى ٫ي ٦خابه ي «ْال ٫ال٣غآن»« :ل٣ض اؾخضاع الؼمان ٦هُئخه ًَىم ظاء
ِ
ِ
ُ
يظا ّ
َّ
الض ُ
َّ
البكغٍ ِت بال بله بال هللا٣ٞ ،ض اعجضث البكغٍت بلى ٖباصة ال ِٗباص ،وبلى
ًن بلى
ِ
ََ
ْ
ْ
ُ
ّ
ٌ
ُ
َ
َّ
َظ ْى ِع ألاصًان ،ون٨هذ ٖن ال بله بال هللا؛ وبن ْل ٞغٍ ٤مجها ًغ ِصص ٖلى اإلاأطن« :ال
َ
مضلىلها ،وصون ْؤن ٌع َ يظا اإلاضلى َ ،٫ويى ًُ ّ
غص ُصيا
بله بال هللا» صون ْؤن ًضع َ٥
ِ
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ُ
الخا٦مُت» التي ًَّضٖحها الٗ ُ
َ
َّ
َّ
ألنٟؿه  ،وه مغاصٝ
باص
قغُٖت «
ًغٌٞ
وصون ؤن
ِ
ِ
ُ
َّ
ٌ
٦كٗىبٞ ،األٞغ ُاص
حكغَُٗ ٍت ،ؤو
٦دكُ٨الث
ؾىاء َّاصٖىيا ٧إٞغ ٍاص ،ؤو
ألالىيُت
ٍ
ٍ
ً
َّ
ُّ
آلهتٞ ،لِـ لها بطن ُّ
َّ
الخا٦مُت ،بال َّؤن
خ٤
٧الدكُ٨الث ٧الكٗىب لِؿذ
َّ َ
َّ
الجايلُت واع َّجضث ٖن ال بله بال هللا»(.)0
البكغٍت ٖاصث بلى
ٌ
ٌ
ً َّ
ٌ
مجخم٘
وظه ألاعى الُىم صولت مؿلمت وال
 وٍ٣ى ٫ؤًًا« :بنه لِـ ٖلى ُِ
ُ
ُ
٢اٖضة َّ
مؿل ٌ
ُّ
ؤلاؾالمي»(.)2
وال٣ٟه
الخٗامل ُٞه ه قغَٗت هللا
َ
٧ل ؤعى من ؤن َ
نجاة ُ
اإلاؿلمت ي ّ
ًٖ ٘٣لحها يظا
للٗهبت
 وٍ٣ى« :٫بنه الِ
ِ
ٍ
َّ
ُ
َ
جنٟهل
الٗظاب( :﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻) [ألانٗام .]65 :بال بإن
َ ًّ ُ
َ
يظه ُ
وق ًّ
َّ
٢ىمها -ختى
خُاة ٖن ؤيل
الٗهبت ٖ٣ضًا
ٗىعٍا ومنهج ٍ
الجايلُ ِت من ِ
ً
َ
٧امال َّ
ً
َ
بإجها ه
قٗىعا
حكٗغ
بؾالم حٗخه ُ بها -وبال ْؤن
صاع
ٍ
ًإطن هللا لها بُ٣ام ِ
َّ ٌ
ألامت اإلاؿلمت َّ
وؤن ما خىلها َومن خىلها َّ
ظايلُت
ممن ل ًضزلىا ُٞما صزلذ ُٞه
ُ
٢ىمها ٖلى الُٗ٣ضة واإلانهجْ ،
ٟانل َ
َ
َ
َّ
ُ
جُلب بٗض طل ٪من
وؤن
ج
ظايلُ ٍت ،وؤن
وؤيل
ِ
ِ
ُ
َ
ْ
َ
ّ
بالخ ٤ويى ُ
زحر الٟاجدحنٞ ،ةطا ل جٟانل يظه
٢ىمها
هللا ؤن ًٟخذ بُجها وبحن ِ
ِ
ً
خٖ ٤لحها ُ
اإلاٟانلت ،ول جخمحز يظا َّ
الخ ُّمحزَّ -
وُٖض هللا يظا ،ويى ؤن َّ
جٓل قُٗت
ٌ
َ ّ
ّ
الك َُ٘ ،وال ُ
قُٗت َّ
الك َ
جخلب ُ
جدبحن نٟؿها ،وال
من
يا
بٛحر
ـ
املجخم٘،
ي
٘
ُ
ِ
من ِ
ِ
ِ
ُ
ًخبُجها َّ
ُ
الٗظاب اإلاُ ُ٣
ُ
اؽ َّ
الن ُ
اإلاضًض صون ْؤن
وٖنضثظ ًُ ِه ُُبها طل٪
مما خىلها،
ٍ
َ
ُ
ًضع٦ها ُ
اإلاىٖىص!
ٞخذ هللا
َ
ُ َ
ّ
َ
َ
َّ
مىَّ ٠٢
َّ
اث..
الٗهبت اإلاؿلمت
الخ ُّمح َز واإلاٟانلت ٢ض ًُ ِ٩ل٠
َّبن
اث ومكٍ ٣
جطخُ ٍ
َّ
ٚحر َّؤن يظه َّ
واإلاك٣اث لن ج٩ى َن َّ
ؤقض وال َ
َ
والٗظاب
ؤ٦بر من آلاالم
طخُاث
الخ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
انضٚامها ُّ
الظي ًُ ُ
وجمُ ِٗها ي
الخباؽ مىٟ٢ها وٖضم ج ُّمح ِزه ،وندُجت
هُبها ندُجت
ِ
ِ
٢ىمها واملجخم٘ الجايل ّ ِ ِمن خىلها.
ِ
( )0انٓغ :ي ْال ٫ال٣غآن ( )0157/2جإلُ :٠ؾُض ُ٢ب ببغايُ  -صاع الكغو - ١ال٣ايغة -الُبٗت
الؿابٗت ٖكغ0402 -يـ.
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ُ
َ
اظٗت جاعٍش َّ
الُ٣حن
الضٖىة بلى هللا ٖلى ؤًضي ظمُ٘ ُعؾل هللا ٌُُُٗنا
ومغ
َ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ونهغه وجد ٤ُ٣وٖ ِضه بٛلبت ُع ُؾ ِله والظًن آمنىا مٗه  -ل
الجاػم بإن ٞخ َذ هللا
ً ٘٣ي مغة واخضة ٢بل َج ُّمحز ُ
الٗ ْ
الُٗ٣ضة
ومٟانلتها ل٣ىمها ٖلى
اإلاؿلمت
ه ِبت
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
منهج الخُاة»(.)0
وٖلى ِ
 وٍ٣ىً ٫ؤًًاٞ« :إما الُىم ٞماطا؟! ؤًن يى املجخم٘ اإلاؿل ُ الظي َّ
٢غ َع ؤن
َّ ُ َ
ىنخه هلل َ
صًن ُ
ج٩ىن ُ
وخضه والظي ع َ
ألخض من الٗبُض ،والظي
 ٌٞبالٟٗل الضًنىنت ٍ
ُ
َ
َّ َ
َ ّ
حكغَ٘ ال
ؤي
٢غع ؤن ج٩ىن قغَٗت هللا قغَٗخه ،والظي ع ٌٞبالٟٗل قغُٖت ِ
ٍ
َّ
الكغع ّ الىخُض؟ ال َ
ؤخض ُ
َ
املجخم٘
ًملْ ٪ؤن ًؼٖ َ َّؤن يظا
ًج ُء من يظا اإلاهضع
ِ
ٌ
اإلاؿل َ ٢اث ٌ
مىظىص!»(.)2
َّ
ّ
ّ
ؤي م٩ا ٍن ي
ؤي ػ ٍ
مان وي ِ
«والظًن ال ًٟغصون هللا ؾبدانه بالخا٦مُت ي ِ
ّ
ُ
ُ
الكغ ٥ؤن ً٩ىن
اٖخ٣اصي ؤن ال بله بال هللا
مكغ٧ىن ،ال ًسغظه من يظا ِ
َّ
ٗاثغ هلل َ
مجغ َص اٖخ٣اص وال ؤن ّ
الك َ
َّ
وخضهٞ -ةلى ينا ً٩ىنىن
٧الخنٟاء الظًن
ً٣ضمىا
ٍ
ِ
ِ
ؤخض مؿلمحن! َّبنما ٌُٗخبر َّ
ٌ
الن ُ
اؽ مؿلمحن خحن ًُخمىن
خل٣اث
ل ٌٗخبري
ِ
َّ
َ
ُّ
ًًمىن بلى الاٖخ٣اص والكٗاثغ بٞغاص هللا ؾبدانه
الؿلؿلت ،ؤي :خحن
َّ ُ ْ
َ
َّ
ُ٢مت ؤو
وي٘ ؤو ٍ
بالخا٦مُت ،وعًٞه الاٖترا ٝبكغُٖت خ ٨ؤو ٢انى ٍن ؤو ٍ
وخضه يى ؤلاؾالم؛ ألنه َ
ج٣لُض ل ًهضع ٖن هللا وخضه ،ويظا َ
وخضه مضلى ُ٫
ٍ
ُ َ
ً
ُ
قهاصة ؤن ال بله بال هللا وؤن مدمضا عؾى ٫هللا٦ ،ما ٖ ِغ ٝيظا اإلاضلى ٫ي
ُ
ّ
ّ
ياالء الظًن
ؤلاؾالمي ؾىاء! ز ؤن ًجخم٘
ؤلاؾالمي وي الىا٘٢
الاٖخ٣اص
ِ
ِ
ٌكهضون ؤن ال بله بال هللا ٖلى يظا َّ
ُّ
ّ
بُ٣اصة
خغ٧ي
ججم ٍ٘
الندى وبهظا اإلاضلى ٫ي
ٍ
ٍ
مؿلمت ،وٍنؿلخىا من َّ
الخ ُّ
الجايلُت! ويظا ما ًنبغ ؤن
جم٘ الجايل ّ ِ وُ٢اص ِجه
ِ
ُ
َّ
خ٣ُ٣ت ما ي ُٞه
جسضٖه ٖن
ًخبُنه الظًن ًغٍضون ؤن ً٩ىنىا مؿلمحنٞ ،ال
ِ
ُ
وحٗب ًضاٞ ،ةن يظا َ
ً
اٖخ٣اصا ُّ
َ
ُ
زضٖت َّؤجه مؿلمىن
الناؽ مؿلمحن
ًجٗل
وخضه ال
( )0ي ْال ٫ال٣غآن (.)0025/2
( )2ي ْال ٫ال٣غآن (.)0715/1
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َ
َّ
َّ
بالخا٦مُت وٍغًٞىن خا٦مُت
ًخد ٤٣له َّؤجه ًُٟغصون هللا ؾبدانه
ما ل
َّ ()0
َ
الٗبُض ،وٍسلٗىن و َ
الءي للمجخم٘ الجايل ّ ِ ولُ٣اص ِجه الجايلُت» .
ِ
ُ ُ
ُ
ُ
ُ
مت اإلاؿلمت ٌٗخبر ٢ض انُ٘٣
وي
٦خابه «مٗال ي الُغٍ٣ً »٤ى« :٫وظىص ألا ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
منظ ٢غون ٦شحرة! ٞاأل َّمت اإلاؿلمت لِؿذ ؤع ً
يا ٧ان ٌِٗل ٞحها ؤلاؾالم ،ولِؿذ
الخا ٍش ٌِٗكىن ّ
َّ
ُ
ً
ّ
ؤلاؾالمي؛ َّبنما
بالنٓام
ؤظضاصي ي
٢ىما ٧ان
ٖهغ من ٖهىع ع
ِ
ٍ
ِ
ُ
ُ
ٌ
ُ
جنبشُ ٤
ُ
ظماٖت من البكغ ُ
ُ
وؤنٓمته
وؤوياٖه
وجهىعاته
خُاته
ألا َّمت اإلاؿلمت:
ُ َّ ُ
ُّ
وُ٢مه ومىاػ ُ
ُ
ّ
اإلاىانٟاث ٢ض
بهظه
ت
ؤلاؾالمي ،ويظه ألام
اإلانهج
من
ها
٧ل
ه
ٍج
ِ
ِ
ِ
ُ
وظىصيا منظ انُ٣إ ُ
َ
ً
ظمُٗا،
ى
انُ٘٣
ْهغ ألاع ِ
الخ ٨بكغَٗت هللا من ٞىِ ١
ُ
َّ
ألا َّمت ل٩ي ّ
ؤلاؾالم صو َ
ُ
َ
ع
ُ٢اصة
ي
اإلاغج٣ب
ه
ي
ًاص
وظىص يظه
والبض من بٖاصة
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ ً
َّ
ع٧ام ألاظُا ،٫وع ُ
ألا َّمت التي واعايا ُ
٧ام
بٗض لخل٪
البكغٍت
مغة ؤزغي .والبض من ٍ
ِ
َ
َّ
٧ام ألاويإ ،وع ُ
هىعاث ،وع ُ
الخ ُّ
باإلانهج
باإلؾالم وال
٧ام ألانٓمت التي ال نلت لها
ِ
ِ
ٌ
ؤلاؾالميْ ،
٢اثمت ُٞما ٌُ َّ
ّ
ؿمى الٗال ؤلاؾالمي»(.)2
وبن ٧انذ ما جؼا ٫جؼٖ ُ َّؤجها
ِ
ُ
َّ
َّ
ؤلاؾالم ؤو ؤْل ُّ .
٧ل ما
٧الجايلُ ِت التي ٖانغيا
ظايلُ ٍت
«ندن الُىم ي
ُ
ُ
وٖ٣اثضي ٖ ،اصاتهُ
َّ
وج٣الُضي  ،مىاعصُ
َّ
ظايلُت ..جهىعاث الناؽ
خىلنا
ً
ُ
ز٣اٞته ُ ،
وآصابه  ،قغ ُ
ُ
ُ
ال٨شحر مما ندؿبه ز٣اٞت
اجٗه و٢ىانُجه  ،ختى
ٞنىجه
ً
ً
ً
ً
بؾالمُت ومغ َ
ًّ
ً
بؾالمُا -يى ٦ظل ٪من
وج٨ٟحرا
اظ٘ بؾالمُت ،وٞلؿٟت بؾالمُت،
الجايلُت! لظل ٪ال حؿخ ُ ُ٢ ُ ُ٣ؤلاؾالم ي ُنٟىؾنا ،وال ًَّخ ُ
ُ
طر ُّ
َّ
جهى ُع
نن٘ يظه
ِ
ِ
ّ
َّ
ٖ٣ىلنا ،وال ًنكإ ُٞنا ٌ
الُغاػ الظي
ؤلاؾالم ي
ظُل ضخ ٌ من الناؽ من طلِ ٪
ِ
ِ
ْ
َّ
َ
َ
ُ َّ
ٞترة
مغةٞ .البض بطن ي منهج
ؤنكإه
ؤلاؾالم ؤوٍ ٫
ِ
الخغ٦ت ؤلاؾالمُت ؤن نخجغص ي ِ
الخًانت َّ
ُّ
َّ
والخ٩ىٍن من ّ
ُ
ونؿخمض مجها»(.)1
نِٗل ٞحها
الجايلُ ِت التي
اث
٧ل مازغ ِ
ِ
ِ
( )0ي ْال ٫ال٣غآن (.)0491/1
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ُ
املجخمٗاث التي جؼٖ ُ
َ ُ
املجخم٘ الجايل ّ ِ جل٪
َاع
وٍ٣ىُٞ ٫هً« :ضزل ي ِب ِ
ِ
ٌ
ُ
مؿلمت ،ويظه املجخمٗاث ال جضزل ي يظا ؤلاَاع َّ
حٗخ٣ض
ألجها
لنٟؿها َّؤجها
ُ
َ
ّ ُ َّ
الخٗبضًت لٛحر هللا ً
َّ
الك َ
ؤًًا؛ ل٨جها
ٗاثغ
ج٣ضم
ؤخض
لىيُت
بإ
ٍ
ٚحر هللا ،وال ألجها ِ
ِ
()0
ُ
َّ
َّ
خُاتها» .
جضزل ي يظا ؤلاَاع ألجها ال جضًن بالٗبىصً ِت هلل وخضه ي نٓام ِ
َّ ُّ
وٍ٣ىً ٫
ّ
الخسلو من
ؤًًا« :ز ال َّبض لنا من
ِ
ي ِٛاملجخم٘ الجايل ِ
َّ
َّ
والخ ُّ
َّ
َّ
زانت نٟىؾنا،
الجايلُت ي
والُ٣اصة
والخ٣الُض الجايلُت
الجايلُت
هىعاث
ِ
ِ
َ
لِؿذ ُ
مهمخنا ْ
َ
بالىالء له،
املجخم٘ الجايل ّ ِ وال ؤن نضًن
يظا
وا٘٢
م٘
نهُلر
ؤن
ِ
ِ
مهم َخنا ؤنْ
ٚحر ٢ابل ْ
ٞهى بهظه ّ
َّ
ألن نهُلر مٗهَّ ،بن َّ
الجايلُتُ -
الهٟت -نٟت
ِ
ٍ
ً
ؤنٟؿنا َّؤوال َ
َ
لنٛحر يظا املجخم٘ ً
ؤزحرا.
نٛحر من ِ
حُٛحر وا ٘٢يظا املجخمُ٘ ،
ُ
ُ
َّبن َّ
الىا٘٢
حُٛحر يظا
مهمخنا ه
مهم َخنا ألاولى ه
ِ
ِ
ُ
ُ
ً
ًّ
باإلانهج
ؤؾاؾُا
انُضاما
ًهُضم
الىا ٘٢الظي
الجايل ّ ِ من ؤؾاؾه ،يظا
ِ
َّ
ُ
َ
ّ
ّ
ؤلاؾالمي وبا َّلخهىع
نِٗل ٦ما
ْ ِٛؤن
ًدغمنا
ؤلاؾالمي ،والظي
بال٣هغ والً ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
ُّ
نِٗل.
ؤلالهي ْؤن
اإلانهج
ًغٍض لنا
ُ
ُ ُ
َّبن ؤولى الخُىاث ي َغٍ٣نا ه ْؤن نؿخٗل َ ٖلى يظا املجخم٘ الجايل ّ ِ و ِِ َُ ٢مه
ً
ُّ
َ
٢لُال ؤو ً
َ
لنلخ٣ي مٗه ي
٦شحرا
نٗض ٫ندن ي ُ٢منا وجهىعا ِجنا
وجهىعا ِجه ،وؤال
َّ
ُ ً
الُغٍ٦ ،٤ال! َّبننا َّ
وبًاه ٖلى مٟتر ِ ١الُغٍ ،٤وخحن نؿاًغه زُىة
منخه٠
َّ
َ َّ
ً
واخضة ٞةننا ُ
الُ َ
غٍ.٤
اإلانهج ٧له ون٣ٟض
ن٣ٟض
َّ ً
ٌ
وؾنل٣ى ي يظا ً
ٌ
ُ
جطخُاث بايٓت ،ول٨ننا لؿنا
وؾخٟغى ٖلُنا
ومك٣ت
ٖنخا
َ
َ
َ
َّ
َغٍ ٤الجُل ألاو ٫الظي َّ
منهجه
ؤ٢غ هللا به
نؿل٪
مسحرًن بطا ندن قئنا ْؤن
َ
ونهغه ٖلى منهج الجايلُتَّ ،
ْ
َ ً
َ
َّ
منهجنا
وبنه إلان
ؤلالهي
ِ
الخحر ُ َؤن نضع ٥صاثما َبُٗت ِ
ِ
َ
َ َّ
الُغٍ ٤الظي َّ
َّ
الجايلُت ٦ما
البض ؤن نؿل٨ه للخغوط من
وَبُٗت مىٟ٢نا وَبُٗت
ُ
الجُل َّ
َ
ُ
الٟغٍض»(.)2
اإلامح ُز
زغط طل٪
()0انٓغ :مٗال ي الُغٍ( ٤م . )90
( )2مٗال ي الُغٍ( ٤م .)09
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ُ
ُ
ؤلاؾالم
٦خابه «الٗضالت الاظخماُٖت» جدذ ُٖنىان «خايغ
وٍ٣ى ُ ٫يِ
ِ
ُ
ّ
جد٨مه
بؾالمي
مجخم٘
خُاة
ٍ
ومؿخ٣بله» « :ندن نضٖى بلى اؾخئناٍ ٝ
ٍُ
بؾالمُت ي َّ ُ ٍ
ُ
ُ
ّ
ؤلاؾالمُت َّ
جد٨مه الكغَٗت ؤلاؾالمُت والن ُ
ُ
والخ ُّ
ُّ
هى ُع
ٓام
ؤلاؾالمي٦ ،ما
الُٗ٣ضة
ِ
َ
َّ
ؤلاؾالمُ َت ٖلى يظا َّ
َّ
ُّ
ٞترة
الن
ؤلاؾالمي ،وندن نٗل َّؤن الخُاة
دى ٢ض جىٟ٢ذ منظ ٍ
ِ
َ
َّ َ
َ
ؤلاؾالم طاجه من ز َّ ٢ض جى٦ ٠٢ظل!٪
وظىص
ؤنداء ألاعى ،وؤن
َىٍلت ي ظمُ٘
ِ
ٍ
ِ
ُ
ُ
ُ
َّ
ٖغ
وندن نجهغ بهظه الخ٣ُ٣ت ألازحرة ٖلى الغ ٚمما ٢ض جدضزه من
ٍ
نضمت وط ٍ
ممن ال ًؼالىن ُّ
وزُبت ؤمل لل٨شحرًن َّ
ًدبىن ؤن ً٩ىنىا مؿلمحن .»...بلى ؤن ٢ا:٫
ِ ٍ
َّ َ
َ
َّ
َّ
َ
إلات -خ٣ُ٣ت ؤن الخُاة ؤلاؾالمُت ٢ض جىٟ٢ذ
«نغي َّؤن الجهغ بهظه
الخ٣ُ٣ت اإلاا ِ
ِ
َ
َّ َ
منظ ٞترة َىٍلت ي ظمُ٘ ؤنداء ألاعىَّ ،
َ
وظىص ؤلاؾالم طاجه من ز َّ ٢ض جى٠٢
وؤن
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٌ
َّ
َّ
َ
ٖىة بلى ؤلاؾالم،
٦ظل -٪نغي ؤن الجهغ بهظه
الخ٣ُ٣ت يغوعة من يغوع ِ
ِ
اث الض ِ
ُ
ٌ
بؾالمُت ..يغوعة ال َّ
مٟغ مجها»(.)0
خُاة
ٍ
ومداولت اؾخئناٍ ٝ
نؿخٗغى َ
وظه ألا ى َّ٧له الُىم ٖلى يىء يظا َّ
ُ
الخ٣غٍغ
وٍ٣ى« :٫وخحن
ِ
ع ِ
الضًن وؤلاؾالم ال نغي لهظا ّ
ؤلالهي إلاٟهىم ّ
َ
ً
ّ
الىظىص ٢ض
وظىصا ،بن يظا
الضًن
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َّ
َّ َ
جسلذ ُ
مجمىٖت من اإلاؿلمحن ٖن بٞغ ِاص هللا ؾبدانه
آزغ
جى ٠٢منظ ؤن
ٍ
ُ ْ
َّ
َّ
الخ ٨بكغَٗ ِخه وخضيا ي
خُاة البكغ ،وطلً ٪ىم ْؤن جسل ْذ ٖن
بالخا٦مُت ي
ِ
ّ
٧ل قئىن الخُاة»(.)2
ِ
ّ ُ
ؾُض ُ٢ب عئٍخه ونهُدخه وجدظًغه للٗهبت اإلاامنت من وظهت نٓغه
وٍ٣ضم ِ
ً
َ
ً
ؤلاؾالم ٢اث ٌ َّ ،
٣ُٞى« :٫ؤن َّ
َ
َ
وؤن الظًن ًَّضٖىن
ؤلاؾالم
جٓن لخٓت واخضة َّؤن
ً
ٗٞال مؿلمىنٞ ...دؿحر وع َاء ؾغاب ٧اطبُ ،
ُّ
جلىح
وٍدؿمىن بإؾماء اإلاؿلمحن ي
ٍ
ٍ
َ
َ
ُ ُ ّ
ؤلاؾالم ٖلى مؿاظض
دغ ٝالِ ٩ل َ ٖن َمىاي ِٗه ،وجغ ٘ٞعاًت
ِ
لها ُٞه ٖماث ج ِ
ّ
الًغ ِاع»(.)1
ِ
ُّ
يظه بٌٗ الن٣ىالث ٖن ٨ٞغة ظايلُت ألامت اإلاؿلمت وبالص اإلاؿلمحن ،من
( )0الٗضالت الاظخماُٖت ي ؤلاؾالم (م  )082جإلُ :٠ؾُض ُ٢ب -صاع الكغو -١ال٣ايغة– الُبٗت
الشالشت ٖكغ0991 -م.
( )2الٗضالت الاظخماُٖت ي ؤلاؾالم (م .)081
( )1الٗضالت الاظخماُٖت ي ؤلاؾالم (م .)206
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ْ
زال ٫ما ؾُغجه ًض ؾُض ُ٢ب ي ٦خبه ،والتي ٧انذ الؼاص لجمُ٘ الخُاعاث التي
ظاءث من بٗضه٣ٞ ،امذ بخُىٍغ ألامغ وجنؿُ٣ه والخٟغَ٘ منه وبزغاظه بلى
ًّ
ًّ
وماصًا والانٗؼا٫
قٗىعٍا
مجاالث الخُبُ ٤الٗمل ٓٞ ،هغث مٟانلت املجخمٗاث
املجخمٗاث ،واؾخدال ٫الضماء وألامىا ٫لهظه
ٖجها ،وخضور الهضام م٘
ِ
َّ
الجايلُت من وظهت نٓغي .
املجخمٗاث
ّ نَ
ن٩ى
ومن زال ٫ؤلابداع ي ؤَغوخاث ؾُض ُ٢ب الخٟ٨حرًت نؿخُُ٘ ؤن ِ
ً
ً
مخ٩املت ٖن يظا اإلانهج ٞنجضه ً
٢اثما ٖلى:
نىعة
ً
 ج٣غٍغ عصة البكغٍت ؤوال ،ز ًً٘ مٗه ألامت اإلاؿلمت ممن ٌكهض ؤن ال بلهً
َّ
مٟتريا ؤجه ًجهلىن مٗاني الخىخُض؛ وطل ٪ألجه ال ًسًٗىن
لخا٦مُت
بال هللا
هللا وقغَٗخه وال جضًن بالٗبىصًت هلل ي نٓام خُاتها ،وٍ٣غع ؤن الٛالبُت الٗٓمى
من املجخم٘ ج ٠٣مى ٠٢الٗضاء من قغَٗت هللا وؤخ٩امه ،وجغ ٌٞيُمنت
ؤلاؾالم ٖلى خُاتها ،وٖلى طلٞ ٪ه من ؤيل الجايلُت وي مجخم٘ ظايل .
ُ
ٞاملخىع الظي جضوع خىله ٌ
٦شحر من ٦خاباث ؾُض ُ٢ب يى عصة املجخمٗاث
ٗمل ٖلى جشبُذ يظه ال٨ٟغة َّ
اإلاؿلمت وو٢ىٖها ي الكغٞ ،٥هى ٌَ ُ
و٧إنه ٢ض وي٘
َ
ُ
الٗ٨ـ،
ألانل ي بالص اإلاؿلمحن َّؤجها مجخمٗاث ظايلُت بلى ؤن ًشبذ
٢اٖضة َّؤن
َّ
ؤلانالخُت ونٓغجه للكغَٗت
والظي ال ًشبذ بال بطا ؤزظث يظه املجخمٗاث بغئٍ ِخه
وُُٟ٦ت جُٟٗلها.
َّ
بالجايلُت ًً٘
ملجخمٗاث اإلاؿلمحن ُٞهٟها
ز بٗض ؤن ًدضص الخىنُ٠
ِ
الخلى ٫التي ؾى ٝحٗمل ٖلى ٖىصة املجخمٗاث لئلؾالم ،وطل ٪من زال٫
ً
اٞتراى وظىص ظماٖت مامنت مؿلمتً ،جب ٖلحها بضاًت ؤن حٗل ؤجها ه ألامت
اإلاؿلمت وؾِ املجخم٘ الجايل  ،وؤجها ي َىع الخًانت َّ
والخ٩ىٍن ،والظي ًجب
ؤن ج٩ىن اإلاٟانلت الكٗىعٍت واإلانهجُت والانٗؼالُت بُجها وبحن يظا املجخم٘ ه
ؤخض ؤصواث يظا الخ٩ىٍن٦ ،ما ًجب ي زال ٫يظه الٟترة ؤن حكٗغ يظه الجماٖت
باالؾخٗالء ٖلى باق املجخم٘ الجايل ّ  ،ز جإحي بٗض طل ٪مغخلت اإلاٟانلت َّ
اإلااصًت
ِ
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من زال ٫و٢ىٕ الهضام بحن يظه الُاثٟت واملجخم٘ الجايل  ،لخد ٤ُ٣الخم٨حن
للُاثٟت اإلاامنت.
ُ
والظي َّ
ًجض َّؤن الغظل َّ
ًخ٩ىن ي طينه نىعة
ًخمٗ ُن ي يظا الخهىع ال٨ل
ُ
ٌِٗل بُجه ظماٖت
املجخم٘ الجايل ٢بل البٗشت النبىٍت وؤٞغاصه من اإلاكغ٦حن،
من اإلاامنحن الظًن ُ
ًجب ٖلحه الٗمل من ؤظل بْهاع الضًن والخم٨حن له وؾِ
يظا املجخم٘ اإلاكغ.٥
ٞال٨ٟغة ألاؾاؾُت التي جضوع خىلها ٦خاباث ؾُض ُ٢ب ه جىيمه ؤن ؤمت
ؤلاؾالم ومجخمٗاث اإلاؿلمحن ٢ض ٞاع٢ذ قغَٗت هللا ،وعًٞذ الانهُإ
ّ
ال٣لبي
ألخ٩امه ؾبدانه وحٗالى؛ و٢ض جىنل لظل ٪من زال ٫الخلِ بحن الاٖخ٣اص
ِ
الظي يى ؤنل ؤلاًمان واإلاىظىص ي ٢لىب ٧ل اإلاؿلمحن من َّ
مدبت هللا وقغَٗخه
وؤلاًمان به ؾبدانه وحٗالى وبإن قغَٗخه ه الخا٦مت ٖلحه  ،وبحن املخالٟت
الٗملُت ي بٌٗ ألاخُان التي ٢ض ج ٘٣من ألاشخام ؤو املجخمٗاثٞ ،جٗل
ال٣لبي ،ول ً٣ل بظلٌ ٪
ّ
ؤخض من
اإلاٗهُت ؤو جغ ٥ألاٖما ٫جنٟي ؤنل الاٖخ٣اص
ِ
اإلاؿلمحن ي ال٣ضً ؤو الخضًض ؾىي َاثٟت الخىاعط التي ٟ٦غث باإلاٗهُت.
ٞهى ًىي ال٣اعت من زال٦ ٫خبه ؤن ألامت ٢ض هجغث الكغَٗت ألجها ٢ض
هجغث الخدا ٦لكغٕ هللا ول َّ
ج٣غ بخىخُض الخا٦مُت؛ بضلُل و٢ىٕ املخالٟاث
ونىع اإلاٗاصخي ي املجخم٘ والتي جمشل ٖنضه ٖضم الانهُإ لخا٦مُت هللا
ؾبدانه وحٗالى وقغَٗخهٞ ،هي بطن مجخمٗاث ظايلُت مٟاع٢ت للضًن ،ويظا
ؤنل الًال ٫ي ٦خاباث ؾُض ُ٢ب ي يظه الجؼثُت ،وه ؤنه ل ًجٗل إلًمان
ال٣لب وجهضً٣ه بإنى ٫الضًن وٞغوٖه ؤي ٞاثضة ي بزباث ؤلاؾالم لؤلٞغاص
واملجخمٗاث ،ما صامذ ج ٘٣ي املخالٟاث ؤو اإلاٗهُت ي بٌٗ ألاخُانٞ ،هى
نُٟا ألنل ؤلاًمان ٞى ٘٢ي الخٟ٨حر باإلاٗهُت ٧الخىاعط ً
ًجٗل املخالٟت ً
جماما.
ول ً٨ن ؾُض ُ٢ب وخضه يى الظي ٖمل من زال ٫مهنٟاجه ٖلى جإنُل
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٨ٞغة ظايلُت املجخمٗاث ؤلاؾالمُت ،بل دمحم ُ٢ب ً
ؤًًا ٖمل ٖلى طل ٪من
َّ
مهنٟا ِجه التي َّ
ؤنلذ ٦ظل ٪ل٨ٟغة الجايلُت ،ويظا ما ؾنُغخه ي
زال٫
َّ
النُ٣ت الشانُت.
الىلُت الثاهُت :جأنُل فىغة الجاهلُت غىض دمحم كُب:
ُ ّ
مش ُل دمحم ُ٢ب ؤخض خل٣اث اإلانهج اإلاندغ ٝالظي َؤ َّ
ن َل لل٨ٟغ الخٟ٨حري من
ً ِ
َّ
زال ٫ما ٦خبه من ؤ٩ٞاع ون ٠بها املجخمٗاث اإلاؿلمت بالجايلُت ،والتي مش ْ
لذ
بلى ظانب ؤ٩ٞاع ؾُض ُ٢ب مغظُٗت ٨ٞغٍت للخُاعاث اإلاندغٞت ندى جهىعيا
لىا ٘٢املجخمٗاث اإلاؿلمت ،وؾنٗغى ُٞما ًل ؤ٢ىاله التي جنطر ب٨ٟغ الخٟ٨حر
من زال ٫ال٣ى ٫بجايلُت املجخمٗاث اإلاؿلمت.
ُ
ُ
َّ
اندغٞذ ألا َّمت اإلاؿلمت
ول٣ض
ً٣ى ٫ي ٦خابه «
ِ
ظايلُت ال٣غن الٗكغٍن»ِ « :
َّ َ َ َ َ
ُ
َ
ؤصع٦ت َهاَّ -
ْ
ً
بالخضعٍج -ظهالت الجايلُتٟٞ ،هل ِذ الُٗ٣ضة ٖن
٦شحرا ٖن منهج هللا
ً
َّ ً
ً
َّ
الكغَٗت ،وؤزظث ّ
مؿدؿغة ي ال٣لب منُٗ٣ت من الىا ،٘٢بِنما
الضًن ُٖ٣ضة
ِ
ِ
َّ
الىاً ٘٢د٨مه ٌ
صًن ٚحر صًن هللا! ٞل ٌَ ُٗض ُ
ُ
منهج هللا يى املخ ٨ي وا ٘٢ألامت
َ
ً
َ ُ ً
َّ
جدؿمى بإؾماء
ؤلاؾالمُت ،ومن ز َّ ل ح ُٗض ؤ َّمت مؿلمت ،وبن ٧انذ ما جؼا٫
ّ
ً
ْ
َّ
وخاؾتها
٣ٞضث خًاعَتها
ؤخُانا -وجهىم! ز َّبجها ٦ظل٪
وجهل -
اإلاؿلمحن
ِ
ْ
وانؼوث ي صازل نٟؿها حؿدؿل ُ َّ
الٟغصًتَ ،
َّ
للًٗ ٠والهىانٞ ،ؼاصث
الٗلمُت
ُ
َّ
ُ
َُْ َ ُْ ُ
ُ ً
سلو وال
بظل ٪بٗضا ٖن ؤلاؾالم واندلذ ؤزال٢هاٞ ،ل حٗض جهض ١وال ج ِ
ُ
َحؿخ ُ٣ي اإلاٗاملت ،وال ُ
ج٣ىم بُجها عوابِ ؤلانؿان ،ز ػاصث ٞانؼل٣ذ ي جُاع
مهُضة حهىص! وبظل ٪زغظذ ٖن ّ
٧ل ؤلاؾالم»(.)0
نـ الجاع ِ ٝي
ِ
ِ
ِ
الج ِ
َّ
وي ٦خاب «واٗ٢نا اإلاٗانغ» ً٣ى -٫جدذ ٖنىان ماطا نخ٣لض من الىْاث ٠ي
َّ ٌ
ٌ
ُ
ظايلُت
مجخمٗاث
نِٗل ٞحها الُىم
املجخمٗاث التي
املجخم٘ الجايل ؟ « َّبن يظه
ِ
( )0ظايلُت ال٣غن الٗكغٍن (م  )222جإلُ :٠دمحم ُ٢ب -صاع الكغو -١ال٣ايغة -الُبٗت الشانُت
ٖكغة0992 -م.
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ُ َ
َ ُ
َ ُ
بكغَٗت هللا َّبنما جد٨
٦ما ؤؾلٟنا ال٣ى َ ٫من ٢بل؛ ألجها ال جد ٨وال جد٨
ِ
ُ َ
َ
ظايلُت وقغ َ
اج٘ ظايلُت»(.)0
بمناهج
وجد٨
َّ ٍ
ويظه النهىم وٚحريا ّ
جبحن مضي زُىعة جل ٪ال٨ٟغة التي ٖمل ٧ل من
ِ
ؾُض ُ٢ب ودمحم ُ٢ب ٖلى جإنُلها ختى ناعث صًضن ٦شحر ممن ًنخمىن بلى
طل ٪اإلاٗتر ٥ال٨ٟغي اإلاندغٞ ،ٝنخج ٖن طل ٪آزاع ؾلبُت ؤزغث ٖلى املجخم٘
ّ
ؾنىضخه ي النُ٣ت الشالشت.
بك٩ل ٦بحر ،ويظا ما
ِ
َّ
حاهلُت املجخمػاث اإلاؿلمت:
الىلُت الثالثت :آلازاعالتي جغجبذ غلى جأنُل فىغة
َ
مشلذ ٦خاباث دمحم ُ٢ب وؾُض ُ٢ب الؼاص ال٨ٟغي إلان ظاء بٗضي من
الخُاعاث اإلاندغٞت التي َّ
٢ضمذ نٟؿها ي نىعة خامل اللىاء ؤلانالح لؤلمت؛
ُ
٣ٞض اؾخىلذ ٨ٞغة ظايلُت املجخم٘ ٖلحه ؛ بط َّبجها جمشل الُغٍ ٤اإلاٟخىح ؤمامه
ِ
لخبجي مهُلخاث الخٟ٨حر وجُبُ٣اجه اإلاندغٞت ،وما ًترجب ٖلى طل ٪من بيٟاء
ً
َّ
الكغُٖت من وظهت نٓغي ٖلى ؤٗٞاله  ،ولظل ٪نجض ٦خبه ملُئت ب٩لماث
املجخم٘ الجايل والجايلُت وخُاة الجايلُت وؤيل الكغ ٥وٍغجبىن ٖلى ٢ىله
بجايلُت املجخم٘ ال٣ى ٫بٟ٨غه.
َّ
ججؿضث الندُجت الٗملُت ل٨ٟغ ؾُض ُ٢ب ي ون ٠املجخم٘
و٢ض
بالجايلُت ويغوعة البراءة منه واإلاٟانلت مٗه ي ْهىع ظماٖت الخٟ٨حر
َّ
والهجغة( ،)2التي مشلذ بإ٩ٞاعيا وجُبُ٣اتها ظمُ٘ ما اخخىاه منهج ؾُض ُ٢ب،
َّ
( )0واٗ٢نا اإلاٗانغ (م  )484جإلُ :٠دمحم ُ٢ب -صاع الكغو -١ال٣ايغة  -الُبٗت ألاولى0997 -م.
َّ
(٧ )2انذ ظماٖت الخٟ٨حر والهجغة من ؤبغػ الجماٖاث التي جمشل ٞحها ال٨ٟغ الخٟ٨حري ،وْهغ
ٖنضيا بهىعة واضخت ظلُت؛ ٣ٞض ؤَل٣ذ ٖلى نٟؿها ظماٖت اإلاؿلمحن ،وؤَلٖ ٤لحها ؤيل
الٗل ظماٖت الخٟ٨حر والهجغة ،ويى اؾ ًضٖ ٫لى نٟخحن من ؾماث يظه الجماٖت ه
جٟ٨حر املجخم٘ وألاٞغاص والٗؼلت والانٟهاٖ ٫ن املجخم٘ ومٟاع٢خه بالهجغة ،ومن مالمذ ٨ٞغ
يظه الجماٖت الًالت ؤجه ٢الىا بٟ٨غ ألامت من بٗض ال٣غن الغاب٘ الهجغي
لى٢ىٖها ي ج٣ضٌـ
ِ
إلاظايب ي مجا ٫ألاخ٩ام وال٣ى ٫بجايلُت املجخم٘ وجغ ٥الجم٘ والجماٖاث وم٣اَٗت
ا
ِ
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=

وألجه ٦ظل ٪من ؤ٦ثر الجماٖاث التي نغخذ بإ٩ٞاع ؾُض ُ٢ب وجبنىا ٨ٞغة
ظايلُت املجخمٗاث٩ٞ ،ان من نخاثج ْهىع جل ٪الجماٖت َّ
الًالت ما ًل :
 اندكاع الخٟ٨حر الجماع والٟغصي للمؿلمحن ًبناء ٖلى ٢بى ٫الناؽ لهظه
الخُاة الجايلُتٞ ،إنبذ بَال ١ل ٟٔالٟ٨غ ٖلى اإلاؿل ٖنض ؤجبإ يظا ال٨ٟغ
من ؤٌؿغ ألاقُاء ،بل وَٗخبر نٟؿه ًخ٣غب بلى هللا بهظا الٗمل.
َّ
 ال٣ى٫بدخمُت الهضام بحن الُاثٟت اإلاامنت واملجخم٘ الجايل لخد٤ُ٣
النهغة ،وطل ٪من زال ٫وي٘ الخُِ التي جنٓ يظا الهضام ،وامخال٥
ّ
جم٨جه من طل٪؛ مشل بنكاء اإلاٗؿ٨غاث اإلانٗؼلت التي ًخ ٞحها
ألاصواث التي ِ
جضعٍب ؤٞغاص يظه الخُاعاث ٖلى الٗمل الهضامي اإلاؿلر ،ومداولت بيٗا ٝنٓام
املجخم٘ الًابِ للخُاة ُٞه اإلاخمشل ي ماؾؿاث الضولت ،وطل ٪من زال٫
الُ٣ام بٗملُاث مؿلخت مخنىٖت ،جم٨ن ؤٞغاص يظه الخُاعاث من الؿُُغة ٖلى
م٣الُض ألامىع ي املجخمٗاث اإلاؿلمت.
 اخترا ٝالٗمل الؿغي الظي ٌٗخمض ٖلى ج٩ىٍن زالًاً ،خ من زاللها جنُٟظمسُُاث يظه الخُاعاث اإلاندغٞت.
 نكإة ٨ٞغ الاؾخدال ٫للممخل٩اث الٗامت ؤو الخانت لضي ال٨شحر من ؤٞغاصيظه َّ
الخُاعاث ،وٖضم الا٦ترار بدغمت الضم واإلاا ٫والٗغى.
 انٗضام ٨ٞغة الانخماء لؤلوَان ومدبتها ٖنض ؤبناء يظه الخُاعاث٠ُ٨ٞ ،ًدبىن مجخمٗاث الجايلُت وؤوَاجها؟!
ً
ومن ؤقن٘ بضٕ يظه الخُاعاث ال٣ى ٫بإن اإلاؿلمحن ٌِٗكىن آلان ٖهضا ً
قبحها
بالٟترة َّ
الكغ ٥بلى ؤلاؾالم ،و٧ان ينا٥
اإلاُ٨ت ،خحن ٧ان النبي ﷺ ًضٖى ؤيل
ِ
َ
ال٩اٞغٍن ،وبما ؤجه
ظماٖت مؿخًٟٗت ٢لُلت من اإلاامنحن ًدُِ به ٦ثرة من
ً٣ىلىن بجايلُت املجخم٘ ُٞإزظون من طل ٪ؤجه ًغون يغوعة الٗمل الؿغي
=

اإلاؿاظض؛ بط بجها مؿاظض يغاع وال ًغون الانسغاٍ ي اإلاضاعؽ ؤو الجامٗاث ألجها ماؾؿاث
الخ٩ىمت ال٩اٞغةُ ،وَ ُّ
ٗض الٗنهغ الباعػ وألا٦ثر ً
جإزحرا ي يظه الجماٖت وؤ٩ٞاعيا يى ق٨غي
مهُٟى.
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واعجٟإ بٌٗ الخ٩الُ ٠الكغُٖت ٖجه ؛ بط بجها ل جٟغى بال ي اإلاضًنت ،ز
ًنخ٣لىن بٗض طل ٪بلى ُُٟ٦ت مٗاملت ؤيل الجايلُت من خىله ي الخُاة
ً
بناء ٖلى ظىاػ الخٗامل م٘ ؤيل الٟ٨غ ايُغا ًعا ي
الُىمُتُٞ ،خٗاملىن مٗه
ظمُ٘ اإلاٗامالث.
و٢ض ؤناب قغع يظه الًالالث بٌٗ الخُاعاث ألازغي التي جؼٖ عًٞها
ال٣ى ٫بجايلُت املجخمٗاث اإلاؿلمت ُوب َ
ٗضيا ٖن ٨ٞغ الخٟ٨حر ،ول٨ن ي الخ٣ُ٣ت
َّ
ؤنه حؿلل بلى نٟىؽ ؤجباٖها مالمذ زُٟت من ال٣ى٫
بجايلُت املجخم٘ اإلاؿل ،
من خُض عئٍت نٟؿها ي مجز ٍلت ؤٖلى من مناػ ٫باق ؤٞغاص املجخم٘ ؤلاؾالمي،
ٞإنابها ُ
العجب بالنٟـ والخٗال ٖلى الخل ،٤و٢ام ؤصخاب يظه الخُاعاث
بخ٣ؿُ ؤبناء املجخم٘ اإلاؿل وَىاثٟه بلى زىام وٖىام ،ي حكابه واضر م٘
٨ٞغة ج٣ؿُ املجخمٗاث بلى ظماٖت مامنت وؤيل ظايلُتٞ ،كٗغ ؤبناء يظه
ً
َ
َّ
الخُاعاث ؤن انخماءي ال٨ٟغ َّي وجُبُ٣ه الٗمل زانت ي اإلآايغ الخاعظُت
ً
ً
حكابه
ٌُٗحه زهىنُت صون باق اإلاؿلمحن ،وٍمنده مؼٍت ٖن باق ألامت ي
ٍ
ّ
جام م٘ ما َّ
ؤنله ؾُض ُ٢ب ي ٦خاب ِخه.
ٍ
***
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الٟهل الغاب٘
َّ
ظايلُت املجخمٗاث اإلاؿلمت
الن٣ض الكغع ل٨ٟغة
ًإحي بُان بُالن اإلانهج الخٟ٨حري للخُاعاث اإلاندغٞت وال٣ى ٫بجايلُت
املجخمٗاث اإلاؿلمت من زال ٫اجًاح الهىعة الصخُدت لضي اإلاؿل ٞال
ًنسضٕ بما ًؼٍنه ؤيل الباَل من الضٖاوي ال٩اطبت ،وؾجري ُٞما ًإحي بُان َّ
الن٣ض
َّ
ظايلُت املجخمٗاث اإلاؿلمت من زال ٫الن٣اٍ الشالر الخالُت:
الكغع ل٨ٟغة
الىلُت ألاولى :مػغفت الىُفُت التي ًثبذ بها ئؾالم اإلاغء:
من ألامىع الضالت ٖلى بُان بُالن مظيب يظه الخُاعاث ُٞما ًخٗل٤
بمؿل٨ه الخٟ٨حري ي عمحه مجخمٗاث اإلاؿلمحن بالجايلُت يى :بُان الُُٟ٨ت
التي ًَ ُشب ُذ بها بؾالم اإلاغء٩ُٞ ،ىن من اإلاؿلمحن له ما له وٖلُه ما ٖلحه ،
ٗٞنضما ًخ ؤلاإلاام بهظا ألامغ ًخطر لنا َّؤن َمن عمى مجخمٗاث اإلاؿلمحن
َّ
صالالث ال٣غآن ال٨غٍ ومٟهىم الؿنت النبىٍت ،وؤ٢ىا ٫ؤيل
بالجايلُت ٢ض زال٠
ِ
الٗل ي مؿل٨ه يظا ،بل َّ
وججغؤ ٖلى الخٟ٨حر بٛحر بِنت.
٣ٞض جدب٘ ؤيل الٗل ال٣غآن ال٨غٍ والؿنت النبىٍت ،واؾخسغظىا مجهما
ً
قغُٖ ًت ٖن ُُٟ٦ت بزباث ؤلاؾالم للمغء ،وبطا َز َب َذ ؤلاؾالم للٟغص َز َ
َّ
بذ بٗض
نىعة
ؾاب٣اٗٞ ،نض ؤيل الٗل ًد ٨للصخو َّ
ً
بإنه من
طل ٪للمجمىٕ ٦ما ؤقغنا
اإلاؿلمحن بٗضة ؤمىع ؤيمها:
ُ
َّ َّ ُ
ُّ
بُٗت ،والضاللت.
النو ،والخ
نغٍدا ،وما ً٣ىم م٣ام ُّ
ْ
ً
ُّ
النُ٧ ٤ال ُّ
خبرئ
بالكهاصجح ِن
النوٞ :هى ؤن ًإحي
َّؤما
ِمن ّ
ؤلاؾالم.
صًن ٚحر صًن
٧ل
ِ
ِ
ٍ
ّ
ُ َ َّ ُ ْ
َّ
ٟل ٌُ ُّ
َ
َّ
َّ
ٗض مؿلماً
ٞالُ ُ
وؤما الخبُٗتٞ :هي ؤن ًإزظ الخاب٘ خ ٨اإلاخبىٕ ي ؤلاؾالمِ ،
لىالض ًْه ،و٦ظا ال٩اٞغ بطا ؤؾل ٞةن َ
جبٗا َ
ٛحر ُّ
ؿلما ً
ً
ابنه َّ
ٌٗض ُم ً
اله َ
جبٗا إلؾالم ؤبُه.
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َّ
َ
َّ
جضٖ ٫لى ؤنه مؿل ٌ
ؤٗٞاُّ ٫
ٌ
خو
وؤما الضاللتٞ :هي ؤن ًهضع من الص ِ
َ
ّ
َّ
ُّ
زال٫
بؾالمه من
ؿخضٖ ٫لى
الدج ٗٞنضيا ٌُ
ؤو
مًان
٧الهالة ؤو
نُام ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ؤٗٞاله.
َ ُُ
ملجخمٗاث اإلاؿلمحن ًغي ٞحها ٧ل طل ٪ي ألاٞغاص واملجمىٖاث،
والظي ًنٓغ
ِ
ٌ ٠ُ٨ٞؿخ ُ٣طل ٪م٘ ال٣ى ٫بجايلُت املجخم٘ وانُ٣إ ؤلاؾالم ٖنه وال٣ى٫
بغصجه؟ وُٞما ًل ؾغص ألي ألاخاصًض النبىٍت وؤ٢ىا ٫الٗلماء التي ٖملذ ٖلى
ن٣ض جل ٪ال٨ٟغة وصخًها.
َ
َّ
ظاءث الؿنت النبىٍت الكغٍٟت ّ
جبحن َّؤن زبىث ؤلاؾالم للمغء ًخد ٤٣بمجغص
ِ
يُ
ّ
َّ
ىضر بٌٗ الخُبُ٣اث الٗملُت لكغاج٘
نُ٣ه للكهاصة ،وظاءث ؤخاصًض ؤزغ ج ِ
ؤلاؾالم ،والتي ً َّ
خد ٤٣بها وظىص يظا الضًن ي الٟغص واملجخم٘؛ ٞمن طل:٪
َ
ً
مٗاطا بلى الُمن ٣ٞاُ « :٫
ما ظاء ٖن ابن ٖباؽ امهنع هللا يضر :ؤن َّ
اصغهم
النبي ﷺ بٗض
َ
ّ
َ َّ
َ
ْ
ْ
ُ
أَاغىا لظلً فأ ْغ ِل ْمهم
وأوي عؾى ٌُ هللا ،فان هم
هاصة أن ال ئله ئال هللا ِ
ئلى ق ِ
َ
ْ
َّ
ُ
َ َ
لىاث في ّ
أَاغىا
ولُلت ،فان هم
ًىم
أن هللا كض افترى غليهم
زمـ ن ٍ
ٍ
ول ٍ
ِ
َ
َ
ً
ُ َ
فأ ْغل ْمهم َّ
افت َ
أغىُائهم
مً
ظ
إز
ج
أمىالهم
في
نضكت
غليهم
ى
ر
هللا
أن
لظلً ِ
ِ
ُ
ُوج ُّ
غص غلى فلغ ِائهم»(.)0
ٞهظا ناخب الكغَٗت نبِنا دمحم ﷺ ّ
ًىضر للصخابي الجلُل مٗاط هنع هللا يضر ٠ُ٦
ِ
ًضٖى ؤيل الُمن لئلؾالمّ ،
وٍبح ُن له ُُٟ٦ت صزىله ي يظا الضًن ٞضٖاي بلى
ِ
قهاصة َّ
الخىخُض والهلىاث ز الؼ٧اة ،وا٦خٟى بظل ٪مجه ٦مضزل ل٩ي ً٩ىنىا
من ؤمت ؤلاؾالم.
ووظه الضاللت من يظا الخضًض ُٞما ًخٗل ٤ببُالن ال٣ى ٫بجايلُت
َ
الكغُٖت ٚحر منُٗ٣ت ً
َ
ؤبضا ٖن بلض من
اإلآايغ
املجخمٗاث اإلاؿلمت يىَّ :ؤن يظه
ً
ًّ
ظايلُا؟!
مجخمٗا
بالص اإلاؿلمحن٩ً ٠ُ٨ٞ ،ىن يظا املجخم٘
ً
ومما ًؼٍض يظا ألامغ بُانا ما عواه ؤلامام مؿل ي صخُده ٖن ٖمغ بن
( )0مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب الؼ٧اة ،باب وظىب الؼ٧اة ( ،)0195ومؿل ي ٦خاب
ؤلاًمان ،باب الضٖاء بلى الكهاصجحن وقغاج٘ ؤلاؾالم (.)09
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ٌ َ َ
َ
ُ
وؾِ
ظبرًل بلى النبي ﷺ ويى ي نىعة َبكغ ويى ظالـ
الخُاب هنع هللا يضر ،خحن ؤحى
ؤصخابهٞ ،ؿإله ٖن ؤمىع ؤلاؾالم وؤلاًمان ٣ٞاً :٫ا َّ
مدم ُض ؤزبرني ٖن ؤلاؾالم؟ ٣ٞا٫
ِ
َ
ُ ْ
هللا َّ
حكهض أن ال ئله ئال ُ
مدم ًضا عؾى ٌُ هللاُ ،وجلُمَ
وأن َّ
عؾى ُ ٫هللا ﷺ« :ؤلاؾالم أن
ً
َّ َ
َّ َ ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
وجذج البِذ ِئن اؾخُػذ ئلُه ؾبُال».
وجهىم عمًان،
الؼواة،
الهالة ،وجإحي
ُ
ّ ُ
ْ
َ
أن ُج ْإ َ
مً
وٍهض٢ه٢ ،اٞ :٫إزبرني ٖن ؤلاًمان؟ ٢ا« :٫
نض٢ذٞ ،عجبنا له ٌؿإله
٢ا:٫
ِ
َ
ُ
ُ
ُ َ َ َ
وق ّغه» ٢ا :٫نض٢ذَ
ُ
ُ
والُىم
باهلل ومالئى ِخه وهخ ِبه وعؾ ِله
زحره ِ ِ
ِ
آلازغ ،وجإمً باللض ِع ِ
ِ
(.)0

ٞهل انُٗ٣ذ يظه اإلآايغ ؤلاؾالمُت ٖن مجخم٘ من مجخمٗاث اإلاؿلمحن
َ
اإلاكايض ٖنض من ًغمي املجخمٗاث اإلاؿلمت بإجها
ي ًىم من ألاًام؟! ول٨ن
ً
ْ
َ
ً
مجخمٗاث ظايلُت ؤنه ال ًغضخى بال جهىعا واخضا ٖن الضًن والكغَٗت ،ومن ال
َّ
ًامن بهظا الخهىع الباَل ٞهى من ؤيل الجايلُت وبن نلى ونام ٦ما ن٣لنا ٖنه
ً
ؾاب٣ا.
ويناٞ ٥غ ١بحن مٓايغ الانٟالث ؤو اإلاٗاصخي وبحن الىن ٠ب٩لمت
الجايلُت ،والتي جض٦ ٫ما ؤقغنا ؾاب ً٣ا ٖلى مٗاني مٟاع٢ت الكغَٗت وانُ٣إ
َّ
الجايلُت» لىن ٠بالص اإلاؿلمحن
الناؽ ٖن الضًنٞ ،اؾخسضام ل« :ٟٔ
َّ
ومجخمٗاته يى اؾخسضام زاَئ؛ وطل ٪ألن يظا اإلاهُلر اؾخسضم ي ٦خب
الكغَٗت وي ٦الم ؤيل الٗل للضاللت ٖلى ٞترة ما ٢بل البٗشت النبىٍت لىن٠
خا ٫ؤيل الكغٞ ،٥لٟٓت الجايلُت جضٖ ٫لى الهىعة اإلاناً٢ت لئلًمان
وؤلاؾالمٞ ،هى ال ًُل ٤بال ٖلى مجخمٗاث اإلاكغ٦حن ،ول ٌؿخسضم ً
ؤبضا لىن٠
مجخمٗاث اإلاؿلمحن مهما بلٛذ صعظت اإلاٗاصخي ٖنضي .
ُّ
والؿاا ٫الظي ًُغح نٟؿه ينا يل يظه النٓغة اإلاخٗالُت للمجخمٗاث
اإلاؿلمت وعمحها بالجايلُت ه مما ً٣غب بلى هللا َّ
ٖؼ وظل؟ ومما ًٟخذ للناؽ
ؤبىاب الهضاًت؟ ويل خؿن الٓن بالنٟـ وبؾاءة الٓن بالناؽ ؾلى ٥بؾالمي؟
( )0ظؼء من خضًض ؤزغظه مؿل ي ٦خاب ؤلاًمان ،باب بُان ؤلاًمان وؤلاؾالم وؤلاخؿان ووظىب
ؤلاًمان بةزباث َ
٢ضع هللا ؾبدانه وحٗالى (.)8
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ُ َ
ُ َ َ ُ
الىاؽ ف ُه َى أ ْهلى ُه ْم»( .)0ويل يظه
الغحل َهلً
و٢ض ٢ا ٫النبي ﷺ« :ئطا كاٌ
ألامت اإلاغخىمت ًهلر ؤن ًُلٖ ٤لحها ي ؤي و٢ذ من ألاو٢اث ؤمت ظايلُت؟!
ٞاإلاخدب٘ لنهىم الكغَٗت ووا ٘٢اإلاؿلمحن ًجض ؤن يظه ألامت ؤبٗض ما ج٩ىن
ٖن يظا الىن ٠الباَل لهاٞ ،هي ؤمت الٗباص اإلاهلحن ،وؤمت ألاولُاء الهالخحن،
ومجخمٗاتها ه مجخمٗاث الغخمت والغؤٞت والخ٩اٞل ،وه ؤ٦ثر املجخمٗاث ٖلى
وظه ألاعى التي جغجبِ ٞحها ظمُ٘ ؤنكُت الخُاة بالكغَٗت ،واملجخم٘ اإلاؿل
اؾخسضاما للمهُلخاث الكغُٖت الضالت ٖلى ّ
ً
الهلت باهلل
يى ؤ٦ثر املجخمٗاث
ِ
ُ
وانُ٣إ ٖن
ي خُاجه الُىمُتًُ ٠ُ٨ٞ ،ىن ٠ياالء الناؽ بإجه ؤيل ظايلُت
ٍ
الضًن؟!
وؤخض ؤوظه بُالن ال٣ى ٫بجايلُت مجخمٗاث اإلاؿلمحن ٦ما ًؼٖ ؤصخاب
ال٨ٟغ الًا ٫من الخُاعاث اإلاندغٞت يى :ؤجه ًمشلىن ً
صاثما الٟئاث التي انٟهلذ
ٖن ظمىٕ ألامت وٞاع٢ذ الجماٖت وانٗؼلذ ٖجها ،و٢ض ظاءث ألاخاصًض النبىٍت
ً
مىضخت ؤن الخ ٤م٘ ؾىاص ألامت٣ٞ .ض عوي الترمظي ُ
وٚحره من خضًض
الكغٍٟت

بسمـ هللا أمغوي
الخاعر ألاقٗغي هنع هللا يضر ٢ى َ ٫النبي ﷺ ي خضًض َىٍل« :وأها آمغهم
ٍ
َّ
َّ
َ َ
َّ
بهًَّ ،
الؿمؼ والُاغت والجهاص والهجغة والجماغت ،فاهه َمً فاعق الجماغت ِكُض
َ
َّ َّ
ْ
أن َ
ًغحؼ ،ومً َّاصعى صغىي
الجاهلُ ِت فاهه
ؤلاؾالم مً ُغىله ئال
قبر فلض زلؼ ِعْبلت
ٍ
ِ
ْ َّ
ْ َّ
()2
ُ
نلى ونامَ،
َ
ٌ
مً حثا حهىم »٣ٞ .ا ٫عظلً :ا عؾى ٫هللا وبن نلى ونام؟ ٢ا« :٫وئن
َ
َ
فاصغىا بضغىي هللا الظي َّ
ؾماهم اإلاؿلمحن اإلاإمىحن ،غباص هللا»(.)1

( )0ؤزغظه مؿل ي ٦خاب البر والهلت وآلاصاب ،باب النهي ٖن ٢ى :٫يل ٪الناؽ( )2621من
خضًض ؤبي يغٍغة هنع هللا يضر.
( )2ظشا ظهن  :من ظماٖاث ظهن  .انٓغ :مغ٢اة اإلاٟاجُذ للمال ٖل ال٣اعي (.)2417/6
( ) 1ظؼء من خضًض ؤزغظه الترمظي ي ٦خاب ألامشا ،٫باب ما ظاء ي مشل الهالة والهُام
والهض٢ت ( ،)2861وؤخمض ي مؿنضه ( ،)212/4وابن زؼٍمت ي صخُده ( ،)0895وابن
خبان ي صخُده ( ،)6211والخا ٦ي مؿخضع٦ه ( )420/0من َغًٍ ٤دحى بن ؤبي ٦شحر ٖن
ً
مغٞىٖا.و٢ا ٫الترمظي« :خؿن
ػٍض بن ؾالم ؤن ؤبا ؾالم خضزه ؤن الخاعر ألاقٗغي هنع هللا يضر به
صخُذ ٚغٍب» .و٢ا ٫الخا« : ٦صخُذ ٖلى قغٍ الكُسحن ول ًسغظاه» ،ووا٣ٞه الظيبي.
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ٌ

ُ

وينا ٥خضًض نبىي قغًٍُ ٠شبذ الٗهمت والخحرًت لؿىاص ألامت؛ ٣ٞض عوي
َّ ُ
ُ
َ
ججخمؼ
ئن أ َّم ِتي لً
ؾمٗذ عؾى َ ٫هللا ﷺ ً٣ى« :٫
ابن ماظه بؿنضه ٖن ؤنـ هنع هللا يضر ٢ا:٫
َ
َّ
ألاغظم»(٩ً ٠ُ٨ٞ .)0ىن الخ٤
ىاص
غلى
ٍ
ياللت ،فاطا عأًخم الازخالف فػلُىم بالؿ ِ
ِ

ي ظانب يظه الكغاطم ممن ًغمي مجخمٗاث ألامت ومجمىٖها بالجايلُت
َّ
والًال ٫وانُ٣إ الضًن ٖجها؟ ويل ج٩ىن ظمىٕ ألامت ي ظانب الباَل وه
اإلاٗهىمت من ؤن ججخم٘ ٖلى َّ
الًال.٫
ومن زال ٫جل ٪ألاخاصًض التي وعصث وه جغص وجن٣ض ٨ٞغة الجايلُت ظاءث
ؤًًا ؤ٢ىا ٫الٗلماء التي ؤوضخذ يظه الخٗالُ النبىٍت ،وه نهىم ً
ً
ؤًًا
حؿاٖضنا ٖلى صخٌ ون٣ض جل ٪ال٨ٟغة ،وطلُٞ ٪ما ًل :
ُ
ؾئل ؤلامام ؤبى ًىؾ -٠جلمُظ ؤلامام ؤبي خنُٟتٖ -ن َّ
ؿل ُ ؟
الغظل ِ ٌ ٠ُ٦
ِ
ُ
ؤقهض ؤن ال بله َّبال هللاَّ ،
وؤن َّ
ُّ
مدم ًضا عؾى ٫هللا ،وٍ٣غ بما ظاء ِمن
٣ٞا٣ً :٫ى:٫
من ّ
وٍخبرؤ َ
ٖنض هللاَّ ،
الضًن الظي انخدله(.)2
ِ
ّ
الؿ َّنت م َن ّ
و٢ا ٫ؤلامام َّ
ىويَّ « :اج ٤ٟؤيل ُّ
الن ُّ
واإلاخ٩لمحن ٖلى
املخضزحن وال٣ٟهاء
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ُ َ
َّ
دَّ ٨
ًسلض ي َّ
َ
الناع ال ً٩ىن بال َم ِن
ال٣بلت وال
بإنه ِمن ؤيل
اإلاامن الظي ً
َّؤن
ِ
َّ
ُّ
بالك ْ
ً
اٖخ٣اصا ظاػ ًما ً
هاصجح ِن،
زالُا ِم َن الك٩ى ٥ونُ٤
اٖخ٣ض ب٣لبه ِصًن ؤلاؾالم
َّ
ُّ
َ
َ
لخلل
ا٢خهغ ٖلى بخضايما ل ً٨ن ِمن ؤيل
ٞةن
ِ
ٖن النٍُ ٤
ِ
ال٣بلت بال بطا عجؼ ِ
ُّ
َّ
َّ
َّ
لٗضم الخم٨ن منه إلاٗاظلت اإلانُت له ؤو لٛحر طلٞ ٪ةنه ً٩ىن
ي لؿانه ،ؤو
ِ
مام ًنا»(.)1
ِ
( ) 0ؤزغظه ابن ماظه ي ٦خاب الٟتن ،باب الؿىاص ألآٖ ( ،)1951وٖبض بن خمُض ي مؿنضه
( )0221من َغٍ ٤مٗان بن عٞاٖت الؿالمي ٢ا :٫خضزجي ؤبى زل ٠ألاٖمى ٢ا :٫ؾمٗذ ؤنـ
ً
مغٞىٖا.و٢ا ٫البىنحري ي مهباح الؼظاظت (« :)069/4بؾناص يُٗ ٠لًٗ ٠ؤبي زل٠
به
ألاٖمى واؾمه خاػم بن ُٖاع ...و٢ض عوي يظا الخضًض من خضًض ؤبي طع وؤبي مال ٪ألاقٗغي
وابن ٖمغ وؤبي نهغة و٢ضامت بن ٖبض هللا ال٨البي ،وي ٧لها ٌ
نٓغ ٢اله قُسنا الٗغاق عخمه
ُ
َ
ياللت» يى من اإلاخىاجغ.
ججخم٘ ٖلى
هللا».ل٨ن الكُغ ألاوَّ « :٫بن ؤ َّم ِتي لن
ٍ
( )2انٓغ :البدغ الغاث ٤قغح ٦جز الض٢اث )018/5( ٤جإلُ :٠ابن نجُ الخنٟي -صاع ال٨خاب
ؤلاؾالمي -الُبٗت الشانُت.
( )1انٓغ :قغح النىوي ٖلى صخُذ مؿل ( )049/0جإلُ :٠ؤلامام ًدحى بن قغ ٝالنىوي -اإلاُبٗت
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=

و٢ا ٫ؤلامام الٛؼال ي ُٞ :هل الخٟغ٢ت بحن ؤلاًمان والؼنض٢ت« :اٖل َّؤن َ
قغح
ً
ً
ما ًَ ُ
َىٍال ًٟخ٣غ بلى ِط٦غ ّ
٧ل اإلا٣االث
ُ ٟ٨غ به مما ال ًٟ٨غ به ٌؿخضع جٟهُال
ِ
َّ
واإلاظايب ،وط٦غ قبهت ّ
واخض وصلُله ،ووظه ُبٗضه ٖن الٓايغ ،ووظه جإوٍله،
٧ل ٍ
ِ
بىنُت
وطل ٪ال ًدىٍه مجلضاث ،وال جدؿ٘ لكغح لظل ٪ؤو٢احيٞ ،ا٢ن٘ آلان
ٍ
َّ
ْ
ال٣بلت ما ؤم٨ن ،٪ما صامىا
و٢انى ٍنَّ :ؤما الىنُتٞ :إن ج ٠٨لؿانٖ ٪ن ؤيل ِ
َ
ٌ
مناً٢حن لها ،واإلاناً٢ت :ججىٍؼي
مدمض عؾى ٫هللاٚ ،حر
٢اثلحن :ال بله بال هللا
ال٨ظب ٖلى ؾى ٫هللا ﷺ بٗظع ؤو ٚحر ٖظعٞ ،ة َّن َّ
زُغ ُّ
الخٟ٨حر ُٞه ٌ
والؿ٩ىث
ع
ٍ
ٍ
ال زُغ ُٞه.»...
ً َّ
واخضة ،وه ؤن ًن٨غ
مؿإلت
بلى ْؤن ٢ا« :٫ال جٟ٨حر ي الٟغوٕ ؤنال بال ي
ٍ
ٍ
ً
الغؾى ٫هللا ﷺ َّ
ؤنال ًّ
صًنُا ُٖل من َّ
بالخىاجغ ،ل٨ن ي بًٗها جسُئت ٦ما ي
ّ
ٌ
اإلاخٗل ٤باإلمامت وؤخىا ٫الصخابت»(.)0
ال٣ٟهُاث ،وي بًٗها جبضٌ٘ ٧الخُإ ِ
و٢اً ٫
ّ
ؤًًا عخمه هللا« :والظي ًَنبغ ؤن َ
املخه ُل بلُه الاختر ُاػ من
ًمُل
ِ
ِ
ّ
َ
ً
َّ
ؾبُال؛ َّ
اإلاهلحن بلى
ٞةن اؾدباخت الضماء وألامىا ٫من
الخٟ٨حر ما وظض بلُه
ِ
ٌ
اإلاهغخحن ب٣ى ٫ال بله بال هللا َّ
ّ
مدمض عؾى ٫هللا زُإ ،والخُإ ي جغ٥
ال٣بلت
ِ
()2
صم ُمؿل ٍ »
ؤل٧ ٠اٞغ ي
ِ
ِ
الخُاة ؤيىن من الخُإ ي ؾ ٪ٟمذجمت من ِ
َ
ؤلامام ابن ص ٤ُ٢الُٗض ي بخ٩ام ألاخ٩ام« :ويظا ٌ
ُ
وُٖض ُٖٓ ٌ إلا ْن ؤٟ٦غَ
و٢ا٫
ٌ
ٌ
ً
ؤخضا من اإلاؿلمحن ولِـ ٦ظل ،٪وه وعَت ُٖٓمت وٞ ٘٢حها ٌ
زلٌ ٤
٦شحر من
اإلاخ٩لمحن ومن اإلانؿىبحن بلى ُّ
الؿ َّنت وؤيل الخضًض ،إلاا ازخلٟىا ي الٗ٣اثض
ُ
ٌ
َ
ُ
وخ٨مىا بٟ٨غي َ ،
وزغ َ١
الهُبت ي طل ٪ظماٖت
حجاب
ٛٞلٓىا ٖلى مسالٟحه
ِ
=

اإلاهغٍت باألػيغ -ال٣ايغة -الُبٗت ألاولى 0929م.
(ُٞ )0هل الخٟغ٢ت بحن ؤلاًمان والؼنض٢ت (م  )62 ،60جإلُ :٠ؤبي خامض الٛؼال  -جد :٤ُ٣مدمىص
َّ
بُجى -صاع البحروحي -الُبٗت ألاولى0991 -م.
( )2الا٢خهاص ي الاٖخ٣اص (م )057جإلُ :٠ؤبي خامض الٛؼال  -صاع ال٨خب الٗلمُت -بحروث-
0981م.
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ُ
ُ
َّ
زهىمه ٦ظل.)0(»٪
الخ ٌ ٤به بطا ل ً٨ن
من الخكىٍ ِت ،ويظا الىُٖض ِ
ؤ٢ىا ٫ؤيل الٗل وخملت الكغَٗت ي َّ
ُ
الخدظًغ من جٟ٨حر اإلاؿل ٟ٦غص،
ٞهظه
َ
و٢ض اؾخنبِ
 ٠ُ٨ٞبمن ًٟ٨غ اإلاؿلمحن ٧إمت ومجخمٗاث وٍهٟها بالجايلُت؟! ِ
ُ
ؤيل الٗل يظا من ألاخاصًض النبىٍت الكغٍٟت التي ؤزبرجنا ٖن زبىث ؤلاؾالم
بمجغص النُ ٤بالكهاصجحن ٠ُ٨ٞ ،بطا ظم٘ اإلاغء م٘ طل ٪مٓايغ الٗباصاث
ُ
والُ ٣غباث ،و ٠ُ٦بطا ْهغ طل ٪ي املجخم٘ ٧له ٦مٓايغ خُاة بؾالمُتٞ ،هل
ًُ ُ
٣اَّ :٫بن يظا املجخم٘ مجخم٘ ظايل ؟!
ُ
وؤخاصًض ّ
النبي ﷺ وؤ٢ىا ٫الٗلماء جىضر لنا ِٖٓ قإن قهاصة الخىخُضٞ ،هظا
ِ
ؤمغ ً
ؤًًا ًىضر بُالن ال٣ى ٫بجايلُت ألاٞغاص واملجخمٗاث ،ويى مٗغٞت ؤن ٖ٣ض
ًن ٌ٣بمجغص ألايىاء والٓنىنَّ ،
ُ
وؤن ؤلاؾالم
ؤلاؾالم وزبىجه لؤلٞغاص واملجخمٗاث ال
ً٣حن ال ًؼوّ ٫
َّ
ٌ
ُ
ضز ُل اإلاغء صازل صاثغة
ٍ
بك ،٪بل بن مجغص الخل ٟٔب٩لمت الخىخُض ً ِ
ؤلاؾالم ،وٖنضما ننٓغ بلى املجخمٗاث اإلاؿلمت نجض ؤجها ي مجملها جخ٩ىن من
ََ َ
ْ ّ
م٩ىناث
ٍ
مجمىٖت من ألاٞغ ِاص ،ياالء ألاٞغاص ٢ض زبذ له ٖ٣ض ؤلاؾالم ،وؤنبدذ ِ
َّ
املجخم٘ ال٩لُت جخ٩ىن من مجمىٖت من ألاٞغاص اإلاؿلمحن الظًن ل ًسغظه من
بؾالمه شخيءٞ ،من ينا ال ًُم٨ن عمحه بالجايلُت ؤو الٟ٨غ.
واإلاكايض َ
ُٞم ْن جبجى ٨ٞغة عمي اإلاؿلمحن بالجايلُت ؤو الغصة ؤو الى٢ىٕ ي
الكغ ٥ؤنه ل ٌٗخبر ما اٖخبرجه الكغَٗت ي خغمت ال بله بال هللا دمحم عؾى ٫هللا،
ّ
بالغ َّصة والكغ ٥والى٢ىٕ ي الجايلُت ،و٢ض وعص ي الؿنت
ٞإ٢ضمىا ٖلى عمحه
ِ
النبىٍت الكغٍٟت ما ًىضر ٖٓ خ ٤قهاصة الخىخُض ،وؤجها ٖان للضم واإلاا٫
َ
َ
والٗغى٣ٞ .ض عوي مؿل ي صخُده ٖن ؤؾامت بن ػ ٍٍض ٢ا :٫بٗشنا عؾى ُ ٫هللا
ُ ً
َّ
ُ َ
َّ
ؾغٍ ٍتَّ ،
إصع٦ذ عظال ٣ٞا :٫ال بله بال هللا
اث ِمن ُظهُنت ٞ
ﷺي
ٞهبدنا الخ َغِ ٢
َ
ُ
ُ
َ
للنبي ﷺ٣ٞ ،ا ٫عؾى ٫هللا ﷺَ « :
ُٗٞنخهٞ ،ى ٘٢ي نٟسخي من طلٞ ٪ظ٦غجه ّ
أكاٌ
ِ
َ َ َّ
ً
َ َ
كخ ْل َخ ُه؟» ٢اُ :٫
زىٞا م َن َّ
الؿالح٢ ،ا:٫
٢لذً :ا عؾى ُ ٫هللا َّبنما ٢الها
ال ئله ِئال هللا و
ِ
( )0بخ٩ام ألاخ٩ام قغح ٖمضة ألاخ٩ام ( )421/0جإلُ :٠ؤبي الٟخذ َّ
مدمض بن ٖل اإلاٗغو ٝبابن
َّ
ص ٤ُ٢الُٗض -جد :٤ُ٣مهُٟى قُش مهُٟى ومضزغ ؾنضؽ -ماؾؿت الغؾالت -الُبٗت
ألاولى 2115 -م.
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َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ
َ َ َْ َ
ً٨غعيا ٖل َّ َّ
ّ
ختى
«أفال قللذ
غً ِ
كلب ِه ختى حػلم أكالها أم ال؟»ٞ .ما ػاِ ٫
ُ ّ
ُ
ًىمئظ(.)0
ؤؾلمذ
جمنِذ ِؤني
ٍ
ً
ً
ً
ٞانٓغ بلى بن٩اع عؾى ٫هللا ﷺ ٖلى ؤؾامت هنع هللا يضر ل٣خله عظال مكغ٧ا م٣اجال ي
ُ ّ
ؿى ٙؤصخاب الخُاعاث
ؾاخت ال٣خا ٫ملجغص ؤنه جل ٟٔبالكهاصةِ ٌ ٠ُ٨ٞ ،
ّ
بالغصة والى٢ىٕ ي
اإلاندغٞت ألنٟؿه ن ٌ٣قهاصة اإلاالًحن من اإلاؿلمحن وعمحه
ِ
الٟ٨غ؟!
الىلُت الثاهُت :عمي املجخمػاث بالجاهلُت هى مظهب الخىاعج(:)2
من ألامىع التي جبحن بُالن ما جبنخه يظه الخُاعاث اإلاندغٞت ي اصٖائها
ظايلُت املجخمٗاث اإلاؿلمت َّؤن يظه ألا٢ىا ٫ل جهضع ي جاعٍش ألامت بال من
َاثٟت الخىاعط ،و٢ض ؾاعث يظه الخُاعاث اإلاندغٞت ٖلى َغٍ٣ته  ،ونسجذ ٖلى
منىاله ٞ ،انٗؼلىا ٖن اإلاؿلمحن ٦ما انٗؼلذ الخىاعط ،و٢الىا بإجه الجماٖت
اإلاامنت ٦ما ٢الىا ،وٞاع٢ىا ؤيل الٗل والكغَٗت وعمىي بالًال ،٫وؤنؼلىا
آلاًاث التي نؼ ْ
لذ ي ؤيل الكغٖ ٥لى اإلاؿلمحن.
( ) 0ؤزغظه مؿل ي ٦خاب ؤلاًمان ،باب جدغٍ ٢خل ال٩اٞغ بٗض ؤن ٢ا ٫ال بله بال هللا ( )96من
خضًض ؤؾامت بن ػٍض امهنع هللا يضر.
َ
ُ
ُ
إلا٣هىص ينا يى بُان الٟغ٢ت التي
ٗملذ للضاللت ٖلى َىاث ٠قتى ،وا
(٧ )2لمت
الخىاعط ٢ض اؾخ ِ
ِ
َ
َ
زالٟذ اإلاؿلمحن ي الاٖخ٣اص والٟه لضًن ؤلاؾالم وما ج ِب٘ طل ٪من ْهىع جٟ٨حر اإلاؿلمحن،
وْهىع اؾخدالّ ٫
الٟ٨اع واإلاكغ٦حن ٖلى
آلاًاث التي نؼلذ ي
وألامىا ،٫وخمله
الضماء
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ً
ً
مسالٟا إلانهج ؤيل الؿنتَّ
َّ
ً
سظًن ألنٟؿه منهجا وؾلى٧ا
اإلاؿلمحن
وبؾ٣اَها ٖلحه  ،مخ ِ
ِ
ِ ِ
والجماٖت منظ بضاًت الهضع ألاو ٫ي ؤلاؾالم.
الخىاعط« :والخىاعط الظًن
حجغ الٗؿ٣الني عخمه هللا ي حٗغٍ٠
و٢ا ٫الخا ٔٞابن
ٍ
ِ
ُ
َ
ؤن٨غوا ٖلى ٖل ّ َّ
َ
َّ
َّ
الخد ، ُ٨وجبرءوا منه و ِمن ٖشمان وطعٍخه و٢اجلىي ٞ ،ةن ؤَل٣ىا جٟ٨حري
ٍ
ُ
ٞه الٛالة ِمجه انٓغ :يضي الؿاعي م٣ضمت ٞخذ الباعي (م  )459لئلمام ؤخمض بن حجغ
الٗؿ٣الني -جد :٤ُ٣الكُش مدب ّ
الضًن الخُُب -اإلاُبٗت َّ
الؿ َّ
حٗغٍ ٠آزغ
لُٟت ».و٢ا ٫ي
ٍ
ِ
ُ
ُ
ٌ
ُّ
مبخضٖىن ،ؾمىا بظل٪
زاعظت -ؤي:
ظم٘
الخىاعط ٞه
(َّ « :)281/02ؤما
ٍ
ٍ
َاثٟت -وي ٢ىم ِ
الضًن وزغوظه ٖلى زُاع اإلاؿل َ
لخغوظه ٖن ّ
محن».
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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٣ٞض جل ٠٣زىاعط الٗهغ الخضًض ؤ٩ٞاع زىاعط الٗهغ ال٣ضً ،
َ
حرة
وؤزغظىيا ٖلى الناؽ ي نىعة ٖهغٍت مٛلٟت بةَاع ػاث ٠من الخماؾت والِ ٛ
ٖلى الضًن ،و٢ض ظاءث ألاخاصًض النبىٍت الكغٍٟت جنبه بلى يال ٫يظه الُىاث٠
ّ
وجدظ ُع من الاٚتراع بضٖىته ؤو ٖباصته .
وجه ٠خالها ِ
َّ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ
ٗٞن خظًٟت هنع هللا يضر ٢ا٢ :٫ا ٫عؾى ٫هللا ﷺِ « :ئن ما أجسىف غلُىم عحل كغأ
َ
ُ َ
َ َ
َ
َ
َ َ ً
ْ
ُ َ
الل ْغآن َخ َّتى ِئطا ُعِئ َِذ َب ْه َجخ ُه َغل ُْ ِه َووان ِع ْصئا ِل ِإل ْؾال ِم غ َّح َر ُه ِئلى َما ق َاء هللا
َ ْ َ َ َ ْ ُ َََ َ ُ ََ َ َ
َّ ْ َ َ َ ُ ّ
َ َ َ ََ َ
الك ْغ ِن».
فاوؿلخ ِمىه ،وهبظه وعاء ظ ْه ِغ ِه ،وؾعى غلى حا ِع ِه ِبالؿُ ِ
ف وعماه ِب ِ
ّ
٢اُ :٫
الغامي؟ ٢ا« :٫بل َّ
بالكغ ٥اإلاَ ِغم ُّي ؤم َّ
٢لذً :ا َّ
الغ ِامي»(.)0
نبي هللا ُّؤحهما ؤولى ِ
هللا ٖنه :بطا َّ
٢ا٢ :٫اٖ ٫ل ٌّ عضخي ُ
وٖن ُؾ َىٍض بن ََ َٟ ٚلت َ
خض ُزخٖ ٨ن عؾى ِ٫
ََ
ً
َ
ٞؤلن ِؤز َّغ ِم َن ال َّؿماء ُّ
ؤ٦ظب ٖلُه ،وبطا
ؤخب بل َّ ِمن ؤن
خضًشاٞ ،ىهللا
هللا ﷺ ِ
ّ
ٌ
ُ
َّ ُ
َّ
َ
وبني ؾمٗذ عؾى ٫هللا ﷺ
خضزخُٞ ٨ما بُجي وبِنٞ ٨ةن الخغب زضٖتِ ،
ُ ََ ُ َ
َ َ ُُ َ
ُ َ
َ َ ُ َ َ
َّ
خالمًُ ،لىلىن
ألا
اء
ه
ف
ؾ
،
ان
ؾى
ً٣ى« :٫ؾُ
سغج كىم في ِ
مان ،أخضار ألا ِ
آز ِغالؼ ِ
ِ
َ َ ٌ َ َّ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُ َن َ ّ َ َ َ ُ ُ
الض ًًِ هما ًمغق
احغهمً ،مغكى ِمً ِ
ِمً ز ِحر كى ِ الب ِرً ِت ،ال ًج ِاوػ ِئًمانهم خى ِ
َ
َ َ ُ ُ ُ َ ُُ ُ َ
ً َ َََ
َ
الؿ ُ
َّ
هم ِم ًَ َّ
حغا ِإلاً كخل ُهم
ىهم ،ف ِا َّن ِفي ك ِخل ِهم أ
الغ ِم َُّ ِت ،فأًىما ل ِلُخمىهم فاكخل
َ َ
الل َُ َام ِت»(.)2
ًىم ِ
َّ َ
وٖن ؤبي َط ّع الٟٛاع ّي عضخي ُ
ُ
هللا ٖنه ٢اَ :٫
ػضي ِمً
٢ا ٫عؾى ٫هللا ﷺِ « :ئن ب ِ
ٍ
ِ ُ
َ َ َُ َ ُ َ َ ُ َ ُ ََ
ُ َّ َ َ َ ُ ُ
َ
َ
َّ
ُ
ػضي ِمً أم ِتي -كىم ًلغءون اللغآن ال ًج ِاوػ خال ِكُمهم،
أم ِتي -أو ؾُىىن ب ِ
َ ُ ُ َ َ ّ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َّ َّ ُ َّ َ َ ُ ُ َ
َ
ىصون ِف ُِهُ ،هم ق ُّغ
الض ًًِ هما ًسغج الؿهم ِمً الغ ِمُ ِت زم ال ٌػ
ًسغحىن ِمً ِ
َ
َ َ
الخ ِلم َوالخ ِلُل ِت »(.)1
( )0ؤزغظه البساعي ي الخاعٍش ال٨بحر ( ،)110/4والبزاع ي مؿنضه ( ،)2791وابن خبان ي صخُده
( )80والل ٟٔله ،و٢ا ٫البزاع« :بؾناصه خؿن».
( )2ؤزغظه البساعي ي ٦خاب ا ؾدخابت اإلاغجضًن واإلاٗانضًن و٢خاله  ،باب ٢خل الخىاعط واإلالخضًن
بٗض ب٢امت الدجت ٖلحه (.)6911
مؿل ي ٦خاب الؼ٧اة ،باب الخىاعط قغ الخل ٤والخلُ٣ت (.)0167
( )1ؤزغظه ِ
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هللا ٖنه بلى َّ
بٗ َض ٖل ٌّ عضخي ُ
وٖن ؤبي ؾُٗض عضخي ُ
هللا ٖنه ٢اَ :٫
الن ّ
بي ﷺ
ٍ
َِ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
بظيبُ ٍت َّ
َّ
َّ
اقع ّ ِ وُِٖنت ِبن
بٗت:
٣ٞؿمها بحن ألاع ِ
ـ الخنٓل ّ ِ ز املج ِ
ألا٢غٕ بن خ ِاب ٍ
ِ
َ
َ
ّ ُ
َّ ّ ُ
َ
ََ ّ
ؤخض
ؤخض بجي ن ْبهان وٖل٣مت ِبن ُٖالزت
الٗامغ ِي ،ز َّ ِ
اجي ،ز َّ ِ
ٍ
ِ
بضع الٟؼاع ِي وػ ٍٍض الُ ِ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ٌ
نجض وٍضٖنا،
بجي ِ٦البًٛٞ ،بذ ٢غَل وألانهاع٢ ،الىاٌُٗ :ي نناصًض ؤيل ٍ
الىظ َن َ
ٚاثغ َ
ُ
الُٗنحنُ ،مكغ ُْ ٝ
٢ا« :٫ئ َّه َما َأ َج َّأل ُف ُهم» َ
ٞإ٢ب َل ع ٌ
ظل ُ
الجبحن،
ناحئ
،
حن
خ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُّ ّ
ٌ١
َ
ُ
َ
َ
َّ
اج ٤هللا ًا مدمض٣ٞ ،ا« :٫مً ً ُِ ِؼ هللا ِئطا
خُت مدلى ،
٦ض ِ
الل َِ
٣ٞاِ :٫
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ َ ُ
َ
َ
َ
َ
ظل َْ ٢خ َله -ؤخؿبهُ
ِذ؟! أًأمى ِني هللا غلى أهل ألاعى فال جأمىى ِوي» ٞؿإله ع ٌ
غه
ِ
ِ
َ
َ َ
َّ
َّ
َ
َ
زالض بن الىلُضٞ -منٗهَ َّ ،
ئض ئ هظا -أو ِفي َغ ِل ِب هظا-
ٞلما ولى ٢اِ « :٫ئن ِمً ِي ِ
َ ً َ َ ُ َن ُ َ ُ َ ُػ َ َ َ ُ َ ُ ُ َن َ ّ ُ ُ َ
وق َّ
الؿ ِهم ِم ًَ
الضًً مغ
احغهمً ،مغك َى ِمً ِ
كىما ًلغءو اللَغآن ال ًجاو خى ِ
ِ ََ َ ُ َ َ َ َ
َ ْ َ ِ َ َ ُ ُ َ َ ُ َُ
َّ
َّ َّ َ ُ ُ َ َ
ؾالم وٍضغىن أهل ألاوز ِان ،لئن أها أصعهتهم ألكخلنهم
الغ ِمُ ِتً ،لخلىن أهل ِؤلا ِ
َك َ
خل َغ ٍاص»(.)0
َ
ُ ْ
ٖن
وٖن ؤبي ؾلمت وُٖاء بن ٌؿاع َّؤجهما ؤجُا ؤبا
ٍ
ؾُٗض الخضعي ٞؿإاله ِ
َ
ُ
ؤؾمٗذ َّ
النب َّي ﷺ؟ ٣ٞا :٫ال ؤصعي ما َ
َ
ؾمٗذ َّ
النبي ﷺ
الخ ُغو ِعٍَّت؟
الخ ُغو ِعٍَّت
ِ
ُ
َْ َ ْ ُ َ َ َُ ْ ََ َ َ
ْ
نال ِت ْهم،
ً٣ىًَ « :٫س ُغ ُج ِفي َه ِظ ِه ألا َّم ِت -ول ً٣ل مجها -كىم جد ِلغون نالجىم مؼ
َْ َُ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ُُ َ
َ
ىك ُه ْمَ -ؤ ْو َخ َناظ َغ ُي ْ ْ ًَ -م ُغ ُكى َن م ًَ ّ
الض ًًِ ُم ُغوق
ًلغءون اللغآن ال ًج ِاوػ خل
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ه ل ه ئ لى ع َ
الغامي ئلى َؾ ْهمه ئلى ه ْ
َّ
الغ ِم َُّ ِتَ ،ف َُ ْى ُظ ُغ َّ
الؿ ْهم ِم ًَ َّ
نا ِف ِه ،ف َُخ َم َاعي ِفي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
الض ِم ش ْيء»(.)2
الفىك ِت ،هل غ ِلم ِبها ِمً
وظاء بٗض طل٦ ٪الم ؤيل الٗل وقغاح الؿنت النبىٍت اإلاُهغة ّ
ًىضخىن ؤن
ِ
َ
مؿل ٪يظه الخُاعاث ًدكابه ً
جماما م٘ مؿل ٪الخىاعط؛ من خُض اؾخدالله
( )0ؤزغظه البساعي ي ٦خاب ألانبُاء ،باب ٢ى ٫هللا ٖؼ وظل (ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ً
(.)1144
( )2مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب اؾدخابت اإلاغجضًن واإلاٗانضًن و٢خاله  ،باب ٢خل الخىاعط
واإلالخضًن بٗض ب٢امت الدجت ٖلحه ( ،)6910ومؿل ي ٦خاب الؼ٧اة ،باب ط٦غ الخىاعط
ونٟاته (.)0164
) قضًضة( ،ﯩ ) [الخا٢ت]6 :
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للضماء وؤلاٞؿاص ي ألاعى.
ُ
َّ
ُّ
الٗؿ٣الني ٖنض قغخه للخضًض الظي عواه
ٞخدضر ٖجه الخا ٔٞابن حجغ
َ
الخ ُغوعٍَّ َت ٣ٞا٢ :٫اَّ ٫
وط ََ ٦غ َ
صخُده من خضًض ابن َ
الن ِب ُّي
ٖمغ امهنع هللا يضر،
البساع ُّي ي
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ ُ َن َ ْ َ ُ ُ َ
وق َّ
الؿ ْهم ِم ًْ َّ
الغ ِم َُّ ِت»(٣ٞ .)0ا٢« :٫ىله :باب ٢خل
ﷺً« :مغكى ِمً ِؤلاؾال ِم مغ
ِ
ُ
َ
لخضًن بٗض ب٢امت ُ
الد َّج ِت ٖلحه  ،و٢ى ٫هللا حٗالى( :ﮐ ﮑ
الخىاعط واإلا
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) [الخىبتَّ .]005:ؤما
ُ
الخىاعط ٞه ظم٘ زاعظت .ؤيَ :اثٟت ،وي ٢ىم مبخضٖىن ُؾ ُّمىا بظل٪
لخغوظه ٖن ّ
وزغوظه ٖلى زُاع اإلاؿلمحن ...ز ٢ا :٫و٧ان ًُ٣ا ٫له :
الضًن
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
الَّ ٣غاء؛ لكض ِة اظتهاصي ي الخالوة وال ِٗباصة ،بال ؤجه ٧انىا ًخإولىن ال٣غآن ٖلى
َّ
ُ
ُّ
وٍدنُٗىن ي ُّ
وٚحر طل.)2(»٪
الؼيض
وَؿدبضون بغؤحه ،
ٚحر اإلاغ ِاص منه،
والخكىٕ ِ
ِ
الؿُىَي ي ُّ
٢ا ٫ؤلامام الخاُّ ٔٞ
الضع اإلانشىع ٖن منهج الخىاعط واٖخ٣اصي :
«ؤزغط ابن اإلانظع ٖن ؾُٗض بن ُظبحر ٢ا :٫اإلادكابهاث ٌ
َ
ًدكابهن ٖلى
آًاث ي ال٣غآن
ً
وين ،ومن ؤظل َ
َّ
٢غء َّ
الناؽ بطا ُ
يلُّ ،
طلًًَ ٪ل َمن َّ
ٞغ٢ت ً٣غءون آًت من
٩ٞل ٍ
ُ
َّ
ال٣غآن ًؼٖمىن َّؤجها له ٞ ،مما ًدب٘ الخغو َّعٍت من اإلادكابه ٢ى ٫هللا حٗالى( :ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [ادائدة .]11:ثم يقرءون معها:
َ
ؤلامام ًد ُ ٨بٛحر
( ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ) [األىعامٞ .]4:ةطا عؤوا
َ
ّ
الخ٢ ٤الىا٢ :ض ََ َٟ ٦غَ ،
ٖض ٫ب ّغبهَ ،ومن َ
ٞمن ََٟ ٦غ َ
ؤقغ ٥ب ِّغبهٞ ،هاالء
ٖض ٫ب ِّغبه ٣ٞض
ِ
ِ
َ ()1
َّ
ألاثمت مكغ٧ىن» .
( )0ؤزغظه البساعي ي ٦خاب اؾدخابت اإلاغجضًن واإلاٗانضًن و٢خاله  ،باب ٢خل الخىاعط واإلالخضًن
بٗض ب٢امت الدجت ٖلحه (.)6912
( )2انٓغٞ :خذ الباعي بكغح صخُذ البساعي ( )281/02البن حجغ الٗؿ٣الني.
( )1انٓغ :الضع اإلانشىع ي الخٟؿحر باإلاإزىع ( )451 -449/1للخا ٔٞظال ٫الضًن الؿُىَي -جد:٤ُ٣
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=

ٞهظه ؤخاصًض ّ
النبي نلى ٖلُه وؾل و٦الم ؤيل الٗل ٖن منهج الخىاعط
ِ
َ
اظتهاصي
اإلاؿلمحن ،م٘ قضة
وقإجه  ،واؾخدالله للضماء ومٟاع٢ته لجماٖت
ِ
ي الٗباصة و٢غاءة ال٣غآن َّ
والخسك٘.
ِ
َّ
٢ض َّاصٖذ نٟـ اصٖاءاث
ووظه الاؾخضال ٫ينا ؤن الخُاعاث اإلاندغٞت ِ
ُ
َ
َ
اإلاؿلمحن ،واعجضاصي ٖن ؤلاؾالم،
ال٣ضامى من خُض ٢ىله بجايلُت
الخىاعط
َّ
حكابه ٧امل بحن من ًدمل يظه الغئٍت ي
وؤن صًاع اإلاؿلمحن صًاع ٟ٦غ ،ي
ٍ
الٗهغ الخضًض وبزىانه من الخىاعط ألاواثل ي اإلانهج َّ
والخُبُ٣اث الٗملُت.
الىلُت الثالثت :بُان أن هثرة اإلاػاص ي ال جإصي ئلى اللىٌ بجاهلُت املجخمػاث:
بن من ؤخض ؤوظه بُالن ٨ٞغ يظه الخُاعاث ُٞما ًخٗل ٤ب٣ىله بجايلُت
املجخم٘ اإلاؿل يى ػٖمه ؤن ٦ثرة اإلاٗاصخي صلُل ٖلى ظايلُت املجخم٘ وانُ٣إ
ً
الضًن ٖنه ،ويظا ال٣ىًٞ ٫ال ٖن البُالن الكغع ٞهى باَل من خُض الىا٘٢؛
ألنه ال ًلخٟذ بلى َاٖاث ألاٞغاص واملجخمٗاث والتي ه ألانل ي ؾلى ٥الناؽ
َ
ألانل ي مجخمٗاث
وخُاته ؛ وبنما ًلخٟذ  ِ٣ٞبلى املخالٟت لُجٗلها ه
َّ
ٞاألنل ي املجخمٗاث اإلاؿلمت يى َّ
ُ
زحرًت الناؽ وخبه للُاٖت ولِـ
اإلاؿلمحن،
ألانل ٞحه يى اإلاٗهُت والبٗض ٖن الضًن.
َّ
ولى ؾلمنا باندكاع اإلاٗاصخي والظنىب وختى ال٨باثغ ي ؤي مجخم٘ٞ ،هل ٌٗجي
َ
ً
مجخمٗا بإنه ٢ض
طل ٪ؤنه انؿلخ من الضًن؟ ٞهناٞ ٥غ٦ ١بحر بحن ؤن نه٠
اندكغث ُٞه اإلاٗاصخي ،وبحن ؤن نهٟه بإنه مجخم٘ ظايل ٟٞ .ي ألاو ٫يى مجخم٘
ُ
ًسل ٖهغ من ٖهىع ؤلاؾالم
مؿل  ،وي الشاني يى مجخم٘ ٚحر مؿل ٞ ،ل
ٖن و٢ىٕ اإلاٗاصخي واإلآال  ،وم٘ طل ٪ل نجض ؾلٟنا َّ
الهالر ختى ي ؤخل٪
ُّ
الٓغو ٝوألاو٢اث ؤَلٖ ٤لى املجخمٗاث اإلاؿلمت ؤو البالص ؤلاؾالمُت ون٠
الجايلُت.
=

ٖبضهللا بن ٖبض املخؿن التر٧ي -صاع هجغ -ال٣ايغة -الُبٗت ألاولى2111 -م.
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َّ
الكغَٗت ؤلاؾالمُت جٟ٨حر باإلاٗاصخي ؤو ال٨باثغ وبن ْ
٦ثرث ،وال عمي
ٞلِـ ي
الناؽ بالجايلُت٣ٞ ،ض ٟ٦لذ الكغَٗت نُانت ؤلاًمان لضي ألاٞغاص والجماٖاث
من ؤن ٌٗخضي ٖلُه ؤخض جدذ ؤي صٖىي من الضٖاويٞ ،اإلًمان ً٣حن ال ًؼو٫
ّ
بك ٪ؤو ْن ،واإلاؿخ٣غ ٖنض ؤيل الؿنت والجماٖت ؤن ال٨باثغ ال ُج ُ
سغط ٖن
ٍ
ؤلاؾالم ،وؤن ؤولى اإلاؿال ٪يى خمل ؤخىا ٫اإلاؿلمحن ٖلى الخحرٞ ،ةطا صاع ٗٞل
َ ْ
َ ْ
٢بُذُ -خ ِم َل ٖلى الخؿن
مل
خؿن ٍ
بُٗض ومد ٍ
اإلاؿل ؤو ٢ىله بحن مد ٍ
مل ٍ
ٍ
٢غٍب ٍ
ً َّ
ولى ٧ان ً
ً
وبخؿانا للٓ ِ ّن به ،واخترا ًػا من الى٢ىٕ
بؾالمه
اؾخصخابا لُ٣حن
بُٗضا؛
ِ
ي جٟ٨حر اإلاؿلمحن ،و٢ض ٞه ؤيل الٗل يظه اإلاٗاني ووضخذ ؤ٢ىاله ي بُاجها
ٞمن طل:٪
َ
مظيب ؤيل الخ ٤ؤنه ال ًٟ٨غ ؤخض
٢ا ٫ؤلامام النىوي عخمه هللا« :واٖل ؤن
من ؤيل ال٣بلت بظنب ،وال ًٟ٨غ ؤيل ألايىاء والبضَّٕ ،
وؤن من َجخض ما ٌٗل من
ٍ
صًن ؤلاؾالم يغوعة خ ٨بغصجه وٟ٦غه ،بال ؤن ً٩ىن َ
٢غٍب ٖهض باإلؾالم ؤو نكإ
بباصًت بُٗضة وندىه َّ
َّ
اؾخمغ ُخ ٨بٟ٨غه،
مم ْن ًسٟى ٖلُهُٗٞ ،غ ٝطلٞ ٪ةن
ٍ
ّ
الؼنا ؤو الخمغ ؤو ال٣خل ؤو ٚحر طل ٪من املخغماث التي
و٦ظا خ ٨من اؾخدل ِ
ٌٗل جدغٍمها يغوع ًة»(.)0
ً٣ى ٫ابن َّ
جُمُت عخمه هللا« :و٦ظل٧ ٪ل مؿل ٌٗل ؤن قاعب الخمغ والؼاني
ُ
والن٣ل
وال٣اط ٝوالؿاع ،١ل ً٨ن النبي ﷺ ًجٗله مغجضًن ًجب ٢خله  ،بل ال٣غ ُآن
اإلاخىاجغ ٖنه ًبحن َّؤن ياالء له ٖ٣ىباث ٚحر ٖ٣ىبت اإلاغجض ٖن ؤلاؾالم٦ ،ما ط٦غ هللا
َّ ّ
ٌ
بي ﷺ ،ولى ٧انىا
ي ال٣غآن ظلض ال٣اط ٝوالؼاني ،و ُ٘٢الؿاع ،١ويظا مخىاجغ ٖن الن ِ
ُ
ٞؿاصه بااليُغاع من صًن الغؾى ٫ﷺ»(.)2
مغجضًن ل٣خله ٨ٞ .ال ال٣ىلحن مما ٌُٗل
( )0انٓغ :قغح النىوي ٖلى صخُذ مؿل (.)051/0
( )2انٓغ :مجمىٕ الٟخاوي ( )277/7جإلُ :٠ؤبي الٗباؽ ؤخمض بن ٖبض الخلُ بن جُمُت -جد:٤ُ٣
ٖبض الغخمن بن دمحم بن ٢اؾ  -مجم٘ اإلالٞ ٪هض لُباٖت اإلاصخ ٠الكغٍ -٠اإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت0995 -م.
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ابن خؼم خمه هللا« :والخُ ٤يى َّؤن ٧ل من َزبذ َله ٖ٣ض ؤلاؾالم َّ
و٢اُ ٫
ٞةنه
ع
ِ
بنو ؤو بظمإ ،وؤما َّ
ًؼوٖ ٫نه ب َّال ّ
ال ُ
بالض ْٖىي والاٞتراء ٞالٞ ،ىظب ؤن ال ًٟ٨غ
ٍ
ِ
ٍ
َ
َ
ص َّر َ
ٌ
َ ٠ما ٢ض َ
َ َّ ْ ُ
ٖنضه ؤن هللا حٗالى ٢اله ؤو َّؤن َع ُؾى٫
سال
ؤخض ب٣ى ٍ٢ ٫اله بال بإن ً ِ
َ َ
َ
َّ ُ
ُ
الؿ ُ
زال ٝهللا حٗالى وزالَ ٝع ُؾىله ْ
الة َو َّ
الم»(.)0
ٖلُه اله
ِٞؿخجحز
هللا ﷺ ٢اله
َّ ُ
َّ
جل٣تها ؤ َّمت ؤلاؾالم
٢ا ٫ؤلامام ؤبى ظٟٗغ الُداوي ي متن ُٖ٣ضجه التي
َّ
ُ ّ
ً
بظنب ما ل ٌؿخدله»(٢ .)2ا ٫قاعخه
ٟ٨غ ؤخضا من ؤيل ِ
بال٣بى« :٫وال ن ِ
ال٣بلت ٍ
الٗالمت البابغحي« :وبنما ٢ا ٫يظا ع ًّصا ٖلى الخىاعط الظًن ٢الىا َّ
بإن اإلاؿل َ بطا
ُ
ً
اع َ
ج٨ب ٦بحرة ًسغط من ؤلاًمان وٍضزل ي الٟ٨غ ،وٖلى اإلاٗتزلت الظًن ٢الىا:
ُ
ًسغط من ؤلاًمان وال ًضزل ي الٟ٨غ ،وٍ٩ىن بحن اإلاجزلخحن»(.)1
َّ
و٢ا ٫ابن نجُ ي البدغ الغاث« :٤وي ظام٘ الٟهىلحن :عوي الُداو ُّي ٖن
ٌ
ُ
ُ
ؤصخابنا :ال ًُ ُ
جخىص ما ؤصزله ُٞه ز ما ج ُِّ٣ن ؤنه ِعصة
سغط الغظل من ؤلاًمان بال
ُ َّ
الش ُ
ابذ ال ًؼوّ ٫
ًد ٨بها به ،وما ٌُ ُّ
بك،٪
ك ٪ؤنه ع َّصة ال ًَد ُ ٨بها؛ بط ؤلاؾالم
ٍ
ُ
ٌٗلى ،وٍنبغ للٗال بطا ُع ٘ٞبلُه يظا ؤن ال َ
بخٟ٨حر ؤيل
ًباصع
م٘ َّؤن ؤلاؾالم
ِ
ِ
َّ
بصخت بؾالم اإلا٨غه ،ؤ٢ى٢ :٫ضمذ يظه لخهحر محز ًانا
ؤلاؾالم ،م٘ ؤنه ً٣طخي
َّ
َّ
ُٞما ُ
ن٣لخه ي يظا الٟهل من اإلاؿاثل ٞةنه ٢ض ط٦غ ي بًٗها ؤنه ٌ
ٟ٦غ م٘ ؤنه ال
ِ
الٟ٨غ ٌ
ُ
شخيء
ُ٢اؽ يظه اإلا٣ضمت ٞلُخإمل .ايـ وي الٟخاوي الهٛغي:
ًٟ٨غ ٖلى
ِ
ً
ُ
ُٖٓ ٌ ٞال ؤظٗل اإلاامن ً
وظضث عواًت ؤنه ال ًٟ٨غ»( .)4ومن ًنٓغ ي
٧اٞغا متى
ً
مٗلىما من
خا ٫مجخمٗاث اإلاؿلمحن ال ًجض من َىاث ٠اإلاؿلمحن من ًجخض
( )0الٟهل ي اإلالل وألايىاء والندل ( )212/2جإلُ :٠ؤبي دمحم ٖل بن ؤخمض بن ؾُٗض بن خؼم-
جدً :٤ُ٣ىؾ ٠الب٣اع -صاع بخُاء الترار الٗغبي -بحروث -الُبٗت ألاولى2112 -م.
( )2متن الُٗ٣ضة الُداوٍت (م )57جإلُ :٠ؤبي ظٟٗغ ؤخمض بن دمحم الُداوي -اإلا٨خب ؤلاؾالمي-
بحروث -الُبٗت الشانُت 0404-يـ.
( )1قغح الٗالمت البابغحي ٖلى متن الُٗ٣ضة الُداوٍت (مَ )012بٗت وػاعة ألاو٢ا ٝال٩ىٍدُت.
( )4البدغ الغاث ٤قغح ٦جز الض٢اث.)014/5( ٤
44

الضًن ،وال ٌؿخدل ؤي طنب ؤو ٦بحرة من ال٨باثغ ،ختى وبن وٗ٢ىا ٞحها ٞال
ً٣ىلىن بجىاػيا؛ وبنما ٌٗلمىن ؤجه ٖلى مٗهُت وَؿخٟٛغون هللا مجها ،وال
ًغٍضون اإلاىث ٖلحها وبنما ٌٛلبه الًٗ ٠البكغي.
٧انذ يظه الغئٍت بل٣اء للًىء ٖلى ٨ٞغة الجايلُت ومداولت لبُان بُالجها،
ؤلُ٣نا ٞحها نٓغة ٖلى ؤًٞلُت يظه ألامت ومنُل ٤صٖىي الجايلُت بجانب مٗغٞت
َّ
ؤي اإلانٓغٍن له ز بُان الن٣ض الكغع لخل ٪ال٨ٟغة التي حٗمل ٖلى زغاب
املجخمٗاثٖ ،لى ؤنه ًنبغ ؤن ً٩ىن ألامغ ٖلى نُا ١ؤوؾ٘ من طل ٪الخنٓحر
ِ
ُٞنبغ ؤن حٗمل ظمُ٘ اإلااؾؿاث ي ٧ل البالص اإلاؿلمت ملخاعبت جل ٪ألا٩ٞاع التي
ً
ؤًًا ؤن ًخ جىُٖت وجش٠ُ٣
ًنخج ٖجها ان٣ؿام ي املجخم٘ بحن ؤيله ،وٍنبغ
ألاٞغاص بسُىعة جل ٪ألاٞغاص من زال ٫ؤلاٖالم والصخ ٠واملجالث وٖبر ظمُ٘
صخٌ يظه ألا٩ٞاع ويضمها ،ختى ًنٗ
وؾاثل الاجها ٫التي ًم٨ن ؤن حؿاٖض ي
ِ
املجخم٘ بُمإنِنت وؾالم وٍلخٟذ بلى الخ٣ضم والغق الالػمحن له ي ٧ل الٗهىع.
***
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 .2الٟه اإلاٗىط إلاهُلر الخم٨حن وؤزغه ي اندكاع ؤلاعياب
جمهُض:
ً
وانُالخا:
الخمىحن لغت
الخمىحن لغت:
َ
ُ
َّ
َم ٌ َ
الٟٗل َمَ ٨ن؛ ؤي ِ ٢ى َي
واقخض.
هضع من ِ
ً َّ ُ َ َّ َ ً َ ُ
َ ُ َ ٌ َ ُّ
ٖلُه
لُان م٩انت .وم٨نخه من الصخ ِيء جمُ٨نا ظٗلذ له ِ
م٨ن ٞالن ٖنض الؿ ِ
ٌَ
ٌ
َّ ٌ
ُ ً ُ ً َ َّ َ
َ َََ
وق َّضة.
َؾلُانا و٢ضعة ٞخم٨ن منه ،واؾخم٨ن ٢ضع ِ
ٖلُه ،وله م٨نت؛ ؤي ٢ىة ِ
َ َ
َ
مَ ٨نجي ُ
ألامغ َؾ ُه َل َوج َِ َّؿ َغ(.)0
وؤ
ُ
َ
والخ ُ
َّ
َّ َ ُ
ُ ً َ
٣ضع مٗها ٖلى
م٨حن :بػالت
اإلاىان٘ ،م٨ن هللا حٗالى الٗبض؛ ؤي ؤُٖاه آلت ً ِ
ِ
الٟٗل٢ ،اُ ٫
هللا حٗالى( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
ِ
ِ
فوها قال اهللُ
﮵ ﮶) [األحقاف .]63:وم َّك َن َله يف
األرض وم َّكنَه َ
تعاىل( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) [ًىؾ ]20 :٠ؤيَّ :ول ُ
ُناه(.)2
َّ ُ
َّ ّ
غعي:
الخمىحن في الانُال ِح الك ِ
َّ
ُ
َ
َّ ّ
٦خاب هللا،
م٨حن التي و َع َصث ي
باالنُ
اإلا٣هىص
ِ
الح الكغع ِ  :يى مٗاني الخ ِ
ِ
ِ
ّ َ
ُ
ؿخُُ٘ ؤن َن٣ى َ ٫بإنَّ
ُ
ؤلاؾالمي ،ون
ال٣ٟه
وي ُؾ َّن ِت عؾى ِ ٫هللا ﷺ وي ٦خ ِب
ِ
ِ
ُّ
َّ
َّ
َ
غَٗت ل جسغط ٖن ؤلاَاع اللٛى ّ ِي
سضاماث
اؾ ِخ
ِ
ِ
هاصع الك ِ
٧لماث الخ ِ
م٨حن ي م ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُّ
َّ
َ
ألامغ
َلها٣ٞ ،ض وعصث بمٗجى اإلا ِ
لُان ،ووعصث بمٗجى ح ِ
ل ٪وال٣ى ِة والؿ ِ
ؿهُل ِ
َ
َوجِؿحره وبػالت َ
ُّ
ًسخو بجىانب الكغَٗت
ألاؾباب ،وػاص ٖلحها ما
ىٞحر
اإلاى
ِ
ِ
ان٘ وج ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َّ
ّ
اؽ ؤخمض ِبن مدم ٍض بن ٖل ٍ
( )1انٓغ :اإلاهباح اإلانحر ي ٚغٍب الكغح ال٨بحر (م٨ن) ألبي الٗب ِ
ّ
الُٟىمي -اإلا٨خبت الٗلمُت -بحروث.
ِ
( )2انٓغ :قمـ الٗلىم وصواء ٦الم الٗغب من ال٩لىم -باب اإلاُ وال٩ا ٝوما بٗضيا ()6160/9
لنكىان بن ؾُٗض الخمحري الُمجي -صاع ال٨ٟغ -صمك -٤الُبٗت ألاولى0999 -م.
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َّ ً
مٟهال ي زناًا يظا
من ب٢امت الٗباصاث واندكاع الضًن وْهىعه ٦ما ؾُإحي
البدضٞ ،الخم٨حن ي مجمله مٓهغ من مٓايغ الٟٗل ؤلالهي اإلاُلٌ ٤ؿخُُ٘ ي
ْله ؤلانؿان جدٚ ٤ُ٣اًاجه اإلاخٗضصةٞ .ىعوص ٧لمت الخم٨حن ومكخ٣اتها ي ال٣غآن
ال٨غٍ ؤ٦ؿبها بٌٗ اإلاٗاني الجضًضة باإلياٞت بلى صاللتها اللٛىٍت.
***
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الٟهل ألاو٫
اؾخ٣غاء مٟايُ الخم٨حن ٖنض الجماٖاث اإلاندغٞت
جإحي ؤيمُت الخضًض ٖن اإلاٟايُ الباَلت ؤو اإلان٣ىنت للمهُلخاث
الكغُٖت ٖنض ؤصخاب ال٨ٟغ اإلاندغ ،ٝمن خُض بن يظه الجماٖاث الًالت
٢ض ق٩لذ يظه اإلاٟايُ الخاَئت عئٍتها وٞهمها لئلؾالم ،وبنذ ٖلى يظه
اإلاٟايُ اإلاٛلىَت واظباث جلؼم اإلاؿل باٖخباعه ًضًن بهظا الضًن.
يظه الجماٖاث ٢ض َّ
٧ىنذ ألنٟؿها مٟايُ ظضًضة للضًن والكغَٗت،
وازترٖذ حٗغٍٟاث ظضًضة إلاهُلخاث قغُٖت مؿخ٣غة ،زالٟذ ٞحها الضالالث
الُُٗ٣ت لل٨خاب والؿنت ،وما ؤظمٗذ ٖلُه ؤمت ؤلاؾالم ٖبر ال٣غون ،بل وػاصث
يظه الجماٖاث من ٖنضيا مهُلخاث ظضًضة ؤلخ٣تها بإنى ٫الضًن ،مما جغجب
ً
ً
ومٟهىما
ٖلُه ال٨شحر من املخالٟاث الكغُٖت ،مما ٧ىن ي جهاًت ألامغ ق٨ال
ً
ظضًضا للضًن ٖنض يظه الُىاثً ٠سال ٠ما ٖلُه ظىيغ الضًن الصخُذ
وخ٣ُ٣ت الكغَٗت.
ومن يظه اإلاهُلخاث التي ابخ٨غث لها يظه الجماٖاث مٗاني باَلت
ً
ً
مؿخدضزتَّ ،
وٞغوٖا ؤله٣تها بالكغَٗت:
وٞغٖذ ٖلى يظه اإلاٗاني ؤنىال
«مهُلر الخم٨حن».
والخم٨حن مٟهىم ٢غآني له ال٨شحر من الضالالث واإلاٗاني التي ٦كٖ ٠جها ؤيل
ً
الٗل  ،وبِنىيا ً
ً
مخىا٣ٞا م٘ م٣انض الكغَٗت ٞجاءث يظه
بُانا مخ٩امال
ً
مٟهىما ًندغٖ ٝن صالالث ال٣غآن لهظه ال٩لمت.
الجماٖاث وظٗلذ للخم٨حن
والظي صلنا ٖلى ؤن ٞه مهُلر «الخم٨حن» ٖنض يظه الخُاعث يى زاَئ يى
الاؾخ٣غاء إلاٗاني الخم٨حن ي ٦خاب هللا ،وؾنت النبي ﷺ و٦الم ؤيل الٗل .
َّ
ل٩ل ٖا٢ل له ال٣ضعة ٖلى َّ
وٍخطر ّ
النٓغ البؿُِ لخ٣اث ٤ألامىع وَبُٗتها،
ٍ
ِ
َّ ٠ُ٦ؤن يظه الخُاعاث والجماٖاث بإ٩ٞاعيا وؤٗٞالها ٢ض اندغٞذ اندغ ًاٞا ً
٦بحرا
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ٖن اإلاٗاني الصخُدت للكغَٗتٌ ،كهض بظل ٪الىا ٘٢املخؿىؽ والخاعٍش
وٚحرث َ
اإلاٗانغ ٢بل النهىم الكغُٖت؛ ٣ٞض َّبضلذ َّ
وابخ َض َٖذ ي ؤنى ٫الضًن
وٞغوٖه ،ي مجاالث الُٗ٣ضة وال٣ٟه وألازال ١والتزُ٦ت وي جهىعيا ألي مكغوٕ
بنالح ألمت ؤلاؾالم.
وُٞما ًخٗل ٤بمٟهىم الخم٨حن ٣ٞض ط٦غنا اندغاٞه ي ٞهمه ٖن ما ظاء ي
ال٨خاب والؿنت٣ٞ ،ض ٧ان له ؤوظه من الٟه ٖنضي جسخل ٠من َّجُاع بلى َّجُاع
َّ َّ
الًالت:
من يظه الخُاعاث
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الىحه ألاوٌ :خهغمفهىم الخمىحن في مفهىم الىهغالؿُاس ي ومجاالث الخىم
والؿُاؾت:
ٖنض النٓغ بلى وا ٘٢اإلاؿلمحن اإلاٗانغ ،نجض ؤن ٨ٞغة جدهُل الخم٨حن لضي
ًّ ُ
الجماٖاث التي اندغٞذ ًّ
وٖملُا ِّ ٢ضمذ ٖ-نض مٗٓمها -ي نىعة جد٤ُ٣
٨ٞغٍا
منانب الؿلُت ،وجدهُل الهُمنت الؿُاؾُت ،وامخال ٥ال٣ىة؛ بدُض جهىعث
يظه الجماٖاث َّؤن خ٣ُ٣ت الخم٨حن الكغع اإلاغاص جد٣ُ٣ه ًخمشل ي  :خهى٫
َاثٟت ما ؤو خؼب مٗحن ؤو ظماٖت بُٗجها ٖلى م٣الُض الؿلُت ي بالص اإلاؿلمحن،
والاؾدُالء ٖلى ؤصواث الخ ٨اإلاخنىٖت ي بالص اإلاؿلمحن ،ز بٗض طلٞ ٪غى
النمىطط الضًجي والضنُىي ٖلى املجخم٘ ً
و٣ٞا لىظهت نٓغ يظه الخُاعاث
والجماٖاث ،وما ًغون ؤنه الخُبُ ٤الصخُذ للكغَٗت ؤلاؾالمُت.
وٍم٨ن ؤن نلخو يظا الاندغاٖ ٝن خ٣ُ٣ت الخم٨حن ٖنض ؤصخاب يظه
الخُاعاث ي اٖخ٣اصي ؤن« :م٣ضاع النجاح ي جدهُل الخم٨حن ً٣اؽ بمضي
جدهُله لل٣ىة الؿُاؾُت وال٣بٌ ٖلى نانُت الؿلُت».
ويى اإلاٗجى الظي ًسال ٠صالالث ال٣غآن والؿنت ٖلى اإلاٗاني الصخُدت
ال٩لُت واإلاخنىٖت للخم٨حن ،زانت ؤن يظا الخهىع الباَل جىلض ٖنه ال٨شحر من
َّ َ
ً
ًّ
ٖملُا لٟه يظه
جُبُ٣ا
ألاخضار والى٢اج٘ املخالٟت للكغَٗت ،والتي مشلذ
الخُاعاث لخ٣ُ٣ت الخم٨حن ،بدُض ؤنبذ الضًن ٖنض يظه الجماٖاث يى الىؾُلت
لخد ٤ُ٣الؿلُت وال٣ىة ولِـ الٛاًت.
َّ
وُٞما ًل نٗغى للخىظه ال٨ٟغي والنكاٍ الٗمل للخُاعاث التي جبنذ الٗمل
الؿُاسخي ي جهىعيا لخد ٤ُ٣الخم٨حن للضًن والظي ًخطر من زال ٫ؤ٩ٞاع
اإلااؾؿحن لهظه الجماٖاث ووايع منهجها وعاؾمي َغٍ٣ها:
بن ي ؤَغوخاث ماؾسخي ومنٓغي يظه الخُاعاث وجهىعاته ؤلانالخُت نجض
ؤن ؤ٦بر ؤيضاٞه يى ج٩ىٍن ٢اٖضة ٦بحرة من الكباب؛ ٌؿخُُٗىن من زاللها
الٗمل ٖلى جدٖ ٤ُ٣نانغ ال٣ىة التي جمهض له الؿُُغة ٖلى م٣الُض الؿلُت
وؤصواث الخٖ ، ٨ن َغٍ ٤جنُٟظ الخُىاث التي ًغوجها مناؾبت لخد ٤ُ٣الاندكاع
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ي املجخمٗاث ،والخضعط ي الىنى ٫بلى الخ. ٨
و٢ض ٧ان ؤلاَاع الٗام لهظه الجماٖاث التي جبنذ الٗمل الؿُاسخي ي ؤٚلب
ؤخىاله ٌكخمل ٖلى:
َّ
منهج مدض ٍص ًخ ُّ الٗمل من زاللهً ،خ ج٣ؿُمه بلى مغاخل من
 -0عؾ
ٍ
الخٗغٍ ٠بالجماٖاث وؤيضاٞها ،وُُٟ٦ت جنُٟظ يظه ألايضا ،ٝومغاخل الٗمل
وَبُٗت ٧ل مغخلت ،والٗمل ٖلى ج٩ىٍن يُ٩ل جنُٓمي ًخ من زالله جىػَ٘
ألاصواع ٖلى ٧ل ٞغص من اإلانخمحن لهظه الجماٖاث.
 -2مداولت ج٩ىٍن ال٩ىاصع التي ؾىٖ ٘٣ً ٝلى ٖاج٣ها جد ٤ُ٣ؤيضا ٝيظه
الجماٖاث ؤو ألاخؼابً ،
و٣ٞا إلانهجها وعئٍتها ونٓغتها إلاا حٗخبره صخُذ الضًن،
َّ
وألازالُ٢ت ،ووا ٘٢بالص اإلاؿلمحن
وطل ٪ي مجاالث الً٣اًا الٗ٣ضًت وال٣ٟهُت
وظىانب خُاته .
 -1وظىص بٌٗ ّ
َّ
الخانت بإٞغاص يظه الجماٖاث البض من جىاٞغيا
الؿماث
ِ
ي الصخو اإلانخمي بلحها ،من التزامه ببُٗت لهظه الجماٖاث والتزامه بالُاٖت
اإلاُل٣ت ،و ُ٘٢ؤي اجها ٫بِنه وبحن ؤي ظماٖت ؤزغي ،وج٣ضً نالر الجماٖت
ٖلى نالر الىَن ،وعبِ خُاجه الٗامت والخانت ب٨ٟغ الجماٖاث؛ بدُض ًخ
نب ٜخُاجه ٧لها بهبٛت يظه الجماٖاثُٞ ،هبذ انخمائه بال٩امل لها وظهىصه
٧لها م٨غؾت لخد ٤ُ٣ؤيضاٞهاٞ ،ال ٌُٗغ ٝبال بها وال ًمشل بال ؤيضاٞها.
 -4بم٩انُت ٖ٣ض الخدالٟاث اإلاغخلُت م٘ ؤي ؤخؼاب ؾُاؾُت ؤو ظماٖاث
ؤزغي لخد ٤ُ٣نجاح مغخل  ،م٘ املخآٞت ٖلى ألاًضلىظُا الٗامت اإلامحزة ل٩ل
ظماٖت.
وبخدب٘ وا ٘٢بالص اإلاؿلمحن نجض ؤن يظه الجماٖاث والخُاعاث ي ْل لهاثها
وعاء جد ٤ُ٣يظا الخم٨حن الؿُاسخي ٢ض ابخٗضث ً
٦شحرا ٖن خ٣اث ٤الضًن ،بدُض
ازخلُذ ألامىع بحن ما يى مكغوٕ وما يى ٚحر مكغوٕ.
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ومن ؤمشلت طل ٪ما ؤخضزه خؼب الخدغٍغ( )0من جهىعاث ٖن مٟهىم الخم٨حن
وَغ ١جدهُله:
الخمىحن غىض خؼب الخدغٍغ:
ومن ؤصخاب الخهىعاث اإلاٛلىَت ٖن ٨ٞغة الخم٨حن واؾخجالب النهغ
«خؼب الخدغٍغ»؛ ٞهى ًنُل ٤ي منهجه من زال ٫مٟهىم يغوعة الٗمل من
ؤظل ب٢امت الخالٞت وبٖاصة الخُاة ؤلاؾالمُت لبالص اإلاؿلمحن التي ًخىي
اٞخ٣اصي لها ،وٍغي من نٟؿه وؤٞغاصه ومنهجه ؤنه ؤظضع الناؽ بخد ٤ُ٣يظه
ًضٖ ٫لى طل ٪ظملت من ؤ٢ىاله والتي نٗغى مجها ما ّ
الٛاًتُّ .
ًىضر جهىعه
ِ
لًُ٣ت الخم٨حن:
َ َ
فخ ْدذ غىىان غاًت خؼب الخدغٍغ:
«ه اؾخئنا ٝالخُاة ؤلاؾالمُت ،وخمل الضٖىة ؤلاؾالمُت بلى الٗال  .ويظه
ً
ًّ
بؾالمُا ي صاع ؤلاؾالم ،وي مجخم٘
الٛاًت حٗجي بٖاصة اإلاؿلمحن بلى الِٗل ِٖكا
بؾالمي ،بدُض ج٩ىن ظمُ٘ قئىن الخُاة ُٞه َّ
مؿحرة و ٤ٞألاخ٩ام الكغُٖت،
وج٩ىن وظهت النٓغ ُٞه ه الخال ٫والخغام ي ْل صولت بؾالمُت ،التي ه صولت
الخالٞت ،والتي ّ
ًنهب اإلاؿلمىن ٞحها زلُٟت ًباٌٗىنه ٖلى الؿم٘ والُاٖت ٖلى
ِ
الخ ٨ب٨خاب هللا وؾنت عؾىله ،وٖلى ؤن ًدمل ؤلاؾالم عؾالت بلى الٗال
بالضٖىة والجهاص».
( )1خؼب الخدغٍغ يى :خغ٦ت ؾُاؾُت جضع الٗمل جدذ مٓلت الضًن جضٖى بلى بٖاصة بنكاء صولت
ً
ظمُٗا جدذ مٓلت صولت الخالٞتً .نكِ خؼب الخدغٍغ
الخالٞت ؤلاؾالمُت وجىخُض اإلاؿلمحن
ً
ي املجاالث الؿُاؾُت وؤلاٖالمُت وبناء ٖلى منكىعاث الخؼب ٞةنه ًخسظ من الٗمل الؿُاسخي
وال٨ٟغي ً
َغٍ٣ا لٗمله ،جإؾـ خؼب الخدغٍغ ي ال٣ضؽ مُل٘ ٖام 0951مٖ .لى ًض ال٣اضخي
ُ
ج٣ي الضًن النبهاني ،حؿمى الُ٣اصة الؿُاؾُت ي خؼب الخدغٍغ بـ«ؤلاماعة» ًخىاليا «ؤمحر
صازلُا ً
ًّ
َب٣ا آللُاث خؼبُت مُٗنت وج٩ىن مضة بماعجه ٚحر مدضوصة،
الخؼب» الظي ًخ انخسابه
ٌ
وبماعجه ج٩ىن ٖاإلاُت ،بمٗجى ؤنه ؤمحر ٖلى ٧ل ؤٞغاص الخؼب ي ظمُ٘ ؤنداء الٗال  .و٧ان النبهاني
يى ألامحر اإلااؾـ ،وب٣ي ً٣ىص الخؼب ختى وٞاجه ٖام 0977م.
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وجدذ غىىان َغٍلت خؼب الخدغٍغ:
«ل٩ىن اإلاؿلمحن الُىم ٌِٗكىن ي صاع ٟ٦غ؛ ألجه ًد٨مىن بٛحر ما
ؤنؼ ٫هللاٞ ،ةن صاعي حكبه م٨ت خحن بٗشت الغؾى ٫ﷺ؛ لظلً ٪جب ؤن ًُ َّخسظ
الضوع اإلا٩ي ي خمل الضٖىة مىي٘ الخإسخي.
ومن جدب٘ ؾحرة الغؾى ٫ﷺ ي م٨ت ختى ؤ٢امت الضولت ي اإلاضًنت ،جبحن ؤنه
َّ
مغ ي مغاخل باعػة اإلاٗال ٧ ،ان ً٣ىم ٞحها بإٖما ٫مُٗنت باعػةٞ .إزظ الخؼب من
طلَ ٪غٍ٣خه ي الؿحر ،ومغاخل ؾحره ،وألاٖما ٫التي ًجب ؤن ً٣ىم بها ي يظه
اإلاغاخل ً
جإؾُا باألٖما ٫التي ٢ام بها الغؾى ٫ﷺ ي مغاخل ؾحره(.)0
وبناء ٖلى طلَّ ٪
خضص الخؼب َغٍ٣ت ؾحره بشالر مغاخل:
ألاولى :مغخلت الخش ٠ُ٣إلًجاص ؤشخام مامنحن ب٨ٟغة الخؼب وَغٍ٣خه
لخ٩ىٍن ال٨خلت الخؼبُت.
الثاهُت :مغخلت الخٟاٖل م٘ ألامت لخدمُلها ؤلاؾالم ،ختى جخسظه َّ
ًُ٢ت لها،
٧ي حٗمل ٖلى بًجاصه ي وا ٘٢الخُاة.
ً
ً
الثالثت :مغخلت اؾخالم الخ ، ٨وجُبُ ٤ؤلاؾالم جُبُ٣ا ًّ
ٖاما قامال ،وخمله
عؾالت بلى الٗال .
الىفاح الؿُاس ي ،وٍخمشل بما ًل :
ؤ  -م٩اٞدت الضو ٫ال٩اٞغة اإلاؿخٗمغة ،التي لها ؾُُغة ونٟىط ٖلى البالص
( )1وينا مٛالُت ٦بحرة ٞهظا الخؼب ٌٗلن َّؤنه ٌؿخله منهجه من الؿنت النبىٍتٞ ،هل ٧ان ٖمل
النبي ﷺ ًنُل ٤من الضٖىة بلى هللا وٖغى ؤلاؾالم ٖلى البكغ ؤم مداولت ج٩ىٍن مجمىٖاث
جمخل ٪الؿلُت وال٣ىة؟!! .وينا ًجب ؤن ًلخٟذ اإلاؿل بلى نُ٣ت يامت وه  :ؤن اؾخسضام
ً
ال٣ىة ي ٖهغ الضٖىة النبىٍت ل ً٨ن بال بهض ٝص ٘ٞألاطي ٖن النٟـ ؤوال ز بٗض طل٪
مداولت الخمهُض لخبلُ ٜالضٖىة ً
زانُا ،والظي ٧ان ً٣ىص طل٧ ٪له يى النبي ﷺ ويى اإلاٗهىم،
ّ
ألي شخو ؤن ًداو ٫ؤن ًضع الٗهمت إلانهجه وٍله٣ه بالهضي النبىي ،ومهضا١
ٞال ًم٨ن ِ
طل ٪من واٗ٢نا اإلاٗانغ َّؤن الباَل الظي ال ًسخلٖ ٠لُه ازنان من ال٣خل والظبذ وؤلاٞؿاص ي
ألاعى ًله٣ه ؤصخابه ػو ًعا وبهخانا بالؿنت النبىٍت اإلاُهغة.
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ؤلاؾالمُت وم٩اٞدت الاؾخٗماع بجمُ٘ ؤق٩اله ال٨ٟغٍت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت
والٗؿ٨غٍت ،و٦ك ٠زُُه وٞطر ماامغاجه لخسلُو ألامت من ؾُُغجه،
وجدغٍغيا من ؤي ؤزغ لنٟىطه.
ب  -م٣اعٖت الخ٩ام ي البالص الٗغبُت وؤلاؾالمُت ،و٦كٟه ومداؾبته
وؤلان٩اع ٖلحه ٧لما يًمىا خ٣ى ١ألامت ،ؤو َّ
٢هغوا ي ؤصاء واظباته ندىيا ،ؤو
ؤيملىا ً
قإنا من قئىجها ،و٧لما زالٟىا ؤخ٩ام ؤلاؾالم .والٗمل ٖلى بػالت خ٨مه
إل٢امت خ ٨ؤلاؾالم م٩انه»(.)0
وي بخضي بنضاعاث يظا الخؼب والظي نكغ ي ٦خاب جدذ ٖنىان «منهج
خؼب الخدغٍغ ي الخُٛحر» ًىعصون ُٞه منهجه وجهىعي لىا ٘٢بالص اإلاؿلمحن
والظي ظاء ُٞه:
«ب٢امت الخالٞتًُ٢ :ت اإلاؿلمحن اإلاهحرًت ي الٗال ؤظم٘(:)2
بن الًُ٣ت اإلاهـحرًت للمؿـلمحن ي الٗال ؤظـم٘ ه بٖاصة الخ ٨بما ؤنؼ٫
هللاٖ ،ن َغٍ ٤ب٢امت الخالٞت ،ونهب زلُٟت للمؿـلمحن ًُ َب َاٌ ُ٘ ٖلى الٗمل
ب٨خاب هللا وؾنت عؾىله؛ لحهضم ؤنٓمت الٟ٨غ ،وًٍ٘ ؤخ٩ام ؤلاؾالم م٩اجها
مىي٘ الخُبُ ٤والخنُٟظّ ،
وٍدى ٫البالص ؤلاؾالمُت بلى صاع بؾالم ،واملجخم٘ ٞحها
ِ
بلى مجخم٘ بؾالمي ،وٍدمل ؤلاؾالم عؾالت بلى الٗال بالضٖىة والجهاص.
وبخدضًض الًُ٣ت اإلاهحرًت للمؿلمحن َّ
ًخدضص الهض ٝالظي ًجب ؤن ٌٗمل
َ
ُ ً
َخ َملت الضٖىة ؤلاؾالمُت ٦خال وؤخؼ ًابا وظماٖاث لخد٣ُ٣ه ،وبالخال جخدضص
( )0اإلاى ٘٢الغؾمي لخؼب الخدغٍغ ٖلى قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت.
ُّ
( )2يظه النُ٣ت التي ًضنضن بها ال٨شحر من اإلانخمحن للخُاعاث اإلاندغٞت جضٖ ٫لى ٖضم بصعا ٥للكغٕ
والىا ٘٢ي نٟـ ألامغٞ ،الًُ٣ت ألاولى ه الضٖىة والتربُت ب٣ضع اإلاؿخُإ ٖلى الهضي
املخمضي وبنالح النٟىؽ باإلانهج ال٣غآني ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىٍاث الٗ٣ضًت وال٣ٟهُت والؿلىُ٦ت،
ٞهل بمجغص بٖالن زلُٟت للمؿلمحن الُىم ؾى ٝحٗىص الخًاعة ؤلاؾالمُت ويل بدنهِب
زلُٟت ؾىً ٝنهلر خا ٫املجخم٘ ؟! وي ؾبُل يظا الهض ٝاعج٨بذ الخُاعاث اإلاندغٞت ظمُ٘
ؤٖما ٫الٟؿاص وؤلاٞؿاص جدذ ػٖ مداولت بٖاصة الخالٞت.
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الُغٍ٣ت التي ًجب ؤن ٌؿل٩ىيا للىنى ٫بلى جد ٤ُ٣يظا الهض.ٝ
وإلصعا ٥طلً ٪نبغ مٗغٞت وا ٘٢اإلاؿلمحن الُىم ،ووا ٘٢البالص ؤلاؾالمُت،
ووا ٘٢الضاع ي البالص ؤلاؾالمُت ،ووا ٘٢املجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه اإلاؿلمىن يظه
ّ
اإلاخٗل٣ت ب٩ل طل ،٪ومٗغٞت الخ٨
ألاًام ،ومن ز َّ مٗغٞت ألاخ٩ام الكغُٖت
ِ
الكغع اإلاخٗل ٤باإلظغاء الظي ًجب اجساطه خُا ٫يظه الًُ٣ت اإلاهحرًت:
 -0ؤما وا ٘٢اإلاؿلمحن ٞةجه بالغ ٚمن ٧ىجه مؿلمحن ٞةنه ٌؿُُغ ٖلحه
زلُِ من ألا٩ٞاع واإلاكاٖغ ؤلاؾالمُت والٛغبُت والاقتراُ٦ت ،وال٣ىمُت والىَنُت
وؤلا٢لُمُت ،واإلاظيبُت الُاثُٟت.
 -2ؤما وا ٘٢البالص ؤلاؾالمُت ومجها الٗغبُت ٞةجها جد ٨ظمُٗها -م٘
ألاؾ -٠بإنٓمت الٟ٨غ وؤخ٩امهٖ ،ضا بٌٗ ؤخ٩ام ؤلاؾالم ٧إخ٩ام الؼواط
َّ
َّ
والبنىة ،والتي ؤٞغصوا لها مدا ٦زانت
وألابىة
والُال ١والن٣ٟاث واإلاحرار
ُ
ؤَل٣ىا ٖلحها اؾ مدا ٦قغُٖت ،وٖضا بٌٗ ؤخ٩ام قغُٖت ؤزغي جُب ٤ي
املخا ٦ي بٌٗ بلضان اإلاؿلمحن ٧الؿٗىصًت وبًغان.
َّ -1ؤما وا ٘٢الضاع التي ٌِٗل ٞحها اإلاؿلمىن الُىم ي ظمُ٘ ؤُ٢اع
اإلاٗمىعةٞ ،هى وا ٘٢صاع الٟ٨غ ،ولِـ وا ٘٢صاع ؤلاؾالم»(.)0
«بهظا ًَّخطر َّؤن ظمُ٘ البالص ؤلاؾالمُت الُىم ال َّ
ًخدٞ ٤٣حها قغٍ خ٨
ؤلاؾالم ،وبن ٧ان ؤمان ٚالبُتها الٗٓمى بإمان اإلاؿلمحن وؾلُاجه  .لظلٞ ٪ةجها
م٘ ألاؾ ٠ال حٗخبر صاع بؾالم ،بالغ ٚمن ؤجها بالص بؾالمُت ،وبالغ ٚمن ؤن
ؤيلها مؿلمىن .بط الٗبرة ي الضاع باألخ٩ام وألامان ،ولِـ بالبلض والؿ٩ان .ؤما
وا ٘٢املجخم٘ ي البالص ؤلاؾالمُت الُىم ٞةنه واٚ ٘٢حر بؾالمي .وطل ٪ؤن املجخم٘
م٩ىن من ؤٞغاص وؤ٩ٞاع ومكاٖغ وؤنٓمت ،ولِـ من مجغص ؤٞغاص ختى ً٣ا ٫ؤنه
(٦ )0خاب منهج خؼب الخدغٍغ ي الخُٛحر (م )4-1صاع ألامت للُباٖت والنكغ -بحروث -لبنان-
الُبٗت الشانُت 2119م.
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مجخم٘ مؿل بطا ٧ان ؤيله مؿلمحنٞ .املجخم٘ ي خ٣ُ٣خه يى مجمىٖت من
الناؽ بُجه ٖال٢اث صاثمُتٞ ،ةطا ل ج٨ن بُجه ٖال٢اث صاثمُت ٧انىا ظماٖت،
ً
وال ٌك٩لىن
مجخمٗا٦ ،غ٣ٞت الؿٟغ ي ؾُٟنت ؤو َاثغة ؤو ٢اٞلت»(.)0
ما ؾب٧ ٤ان نىعة إلاا جبناه يظا الخؼب الظي ًنؿب نٟؿه للضًن والٗمل
ؤلاؾالمي ي ٖغى ٨ٞغجه ٖن الخم٨حن والنهغة وجُبُ ٤الكغَٗت وؾىٝ
نخٗغى ً
الخ٣ا لن٣ض يظه ألا٩ٞاع ويظا اإلانهج.
الىحه الثاوي :ئن الخمىحن ًأحي غً َغٍم الهضام وجبني الىفاح اإلاؿلر َّ
يض
مجخمػاث اإلاؿلمحن ،ومإؾؿاث الضوٌ ؤلاؾالمُت ،ومجخمػاث غحر
اإلاؿلمحن:
وؾبب جبجي اإلانهج الهضامي يى ال٣ى ٫بٟ٨غ ألانٓمت الخا٦مت ي بالص
اإلاؿلمحن ،وَكمل طل ٪اإلااؾؿاث الخا٦مت وألاٞغاص .ومن ينا ًغون ؤنه من
َّ
ً
و٣ٞا لغئٍته الًالت الٗمل ٖلى بػاخت يظه ألانٓمت وبؾ٣اٍ
الىاظب ٖلحه
َّ
الخ٩ىماثٖ ،ن َغٍ ٤الٗمل اإلاؿلر بمسخل ٠ؤق٩اله وؤنىاٖهٞ ،نخج ٖن طل٪
ج٩ىٍن الٗكغاث من الخنُٓماث اإلاؿلخت الخٟ٨حرًت طاث الدؿمُاث املخخلٟت
وا لتي اندكغث ي بالص اإلاؿلمحن ي الٗ٣ىص اإلاايُت ،والتي لِـ لها يض ٝبال
الٗمل ٖلى الهضام م٘ الخ٩ىماث ومداولت بؾ٣اٍ ؤنٓمت الخ ٨ؤو بيٗاٞها؛
ل٩ي ًخم٨نىا من الؿُُغة ٖلى ُ٢اصة البالص وامخال ٥ال٣ىة وجدهُل الخم٨حن،
وألامشلت ٖلى طل٦ ٪شحرة ي ٦شحر من البالص ؤلاؾالمُت ،ناخب طلْ ٪هىع ٨ٞغة
ً
الانٗؼ َّ
ؤخُانا «والًت
الُت ،وب٢امت املجخمٗاث الخانت به ؤو ما ًُل٣ىن ٖلُه
بؾالمُت» لخ٩ىٍن الجُل املجايض الظي ٌٗمل ٖلى جد ٤ُ٣الخم٨حن ،و٦ظل٪
َّ
املخغم ي ؾبُل جد ٤ُ٣اإلاىاعص
ْهغث ؤ٩ٞاع اؾخدال ٫اإلاا ٫اإلاٗهىم والضم
الالػمت لخمىٍل مؿحرة ج٩ىٍن يظا الجُل(.)2
( )0اإلاهضع الؿاب( ٤م.)8
( )2يظا باإلياٞت بلى ما ْهغ وقإ من وظىص الخمىٍالث الخاعظُت التي حٗخمض ٖلحها يظه الخُاعاث
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=

وبلى ظانب طل٣ٞ ٪ض ؾٗذ يظه الجماٖاث بلى ٞخذ ظبهاث ؤزغي م٘ صو٫
ٚحر بؾالمُتٖ ،ن َغٍ ٤الُ٣ام ببٌٗ الٗملُاث ؤلاعيابُت صازلها نخج ٖجها ؤن
ػاصث من الًٛىٍ ٖلى بالص اإلاؿلمحن ،بل ونل ألامغ ي بٌٗ ألاخىا ٫بلى
خضور الخضزل الٗؿ٨غي ألاظنبي ي بٌٗ البالص ؤلاؾالمُتٞ ،جلبىا ٖلى ألامت
الىٍالث ي الضازل ،واؾخضٖىيا ٖلحها من الخاعط ،مما ظٗل اإلاؿلمحن بكتى
َىاثٟه من الخ٩ىماث واإلااؾؿاث والهُئاث وألاٞغاص ًبظلىن الجهىص لخصخُذ
الهىعة الخاَئت التي نكغيا ياالء ٖن ؤلاؾالم ي الضازل والخاعط ،والتي
جىلضث ٖن ٖغى ياالء للضًن وج٣ضًمه ي نىعة الضًن الهضامي الظي ال
ٌٗغ ٝالخٗاٌل م٘ آلازغٍن.
 ول٣ض انُل ٤ؤصخاب الخُاعاث الجهاصًت اإلاؿلخت من ٨ٞغة الخٟ٨حر اإلاُل٤وال٣ى ٫بى٢ىٕ املجخمٗاث اإلاؿلمت ي الكغ ،٥وجٟ٨حر خ٩ام اإلاؿلمحن وال٣ى٫
ُّ
بإجه ي الٗضو ال٣غٍب الظي ًجب ٖلحه م٣اومخه وبؾ٣اَهٞ ،إ٢هغ الُغ١
َّ
ٖنض ياالء لخد ٤ُ٣ؤيضاٞه ه ّ
َّ
وماؾؿاث الضولت لدؿهُل
الهضام م٘ الخ٩ام
ِ
جد ٤ُ٣ؤيضاٞه .
()0
ومن ألامشلت التي ججؿض يظا الٟه ٦خاباث َّ
مدمض ٖبض الؿالم ٞغط
وزانت ي ٦خابه «الٟغًٍت الٛاثبت» والظي ٧ان ٌٗخبر بمشابت الضؾخىع واإلاغقض
أل٩ٞاع ٦شحر من اإلاٗخن٣حن ل٨ٟغ الهضام اإلاؿلر من ؤٞغاص الجماٖاث الًالت.
َّ
لُُٟ٨ت جد ٤ُ٣النهغ والخم٨حنُٞ ،جٗل ؤخض
ٞهى ًً٘ ُٞه جهىعه وعئٍخه
ؤع٧ان الٗمل لخد ٤ُ٣طل ٪يى الهضام م٘ ألانٓمت الخا٦مت ٣ُٞىُٞ ٫ه جدذ
=

ي جُٟٗل مسُُاتها ،وبال ٞلِؿإ ٫ؤلانؿان نٟؿه ٖما ًغاه وَؿمٗه من خىله من ألانباء.
 ٠ُ٦اؾخُاٖذ يظه الخُاعاث الخهىٖ ٫لى ٧ل يظا ال ٨من ألاؾلخت واإلاٗضاث
وؤلام٩انُاث؟!! ومن ؤًن جإحي باألمىا ٫الالػمت ل٩ل يظه الجهىص ،ومن الظي ًٟ٨ل ؤٖضاص يظه
اإلالِكُاث؟!!.
( )1يى ؤخض منٓغي جنُٓ الجهاص اإلاهغي الظي ٢ام باٚخُا ٫الغثِـ ؤنىع الؿاصاث ٖام 0980م،
ً
ً
مغظٗا ومدغ٧ا ألٞغاص يظا الخنُٓ ي ٖملُاث الخٟ٨حر واؾخدال ٫الضماء التي
و٧ان ٦خابه
ظغث ي جل ٪الٟترة وما جلتها ،و٢ض ج بٖضامه ندُجت يلىٖه ي ًُ٢ت م٣خل الغثِـ الؿاصاث.
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ٖنىان «الٗضو ال٣غٍب والٗضو البُٗض»:
ُ
َ
َّ
«وينا٢ ٥ى ٌَّ ٫
ُ
ى م٣ضؾت،
مُضان
بإن
ِ
الجهاص الُىم يى جدغٍغ ال٣ضؽ ٧إع ٍ
والخ٣ُ٣ت َّؤن جدغٍغ ألاعاضخي اإلاُ َّ
٧ل ُمؿل ؛ َّ
واظب ٖلى ّ
ٌ
ؤمغ قغع ٌّ
٣ضؾت ٌ
ول٨ن
ِ
َ َّ َ ّ ٌ َ
ـ ٌ ُِ ٞن»( .)0ؤي َّؤنه ٌٗغ ٝما ًن ٟ٘وما
عؾى َ ٫هللا ﷺ ون ٠اإلاؿل بإنهِِ ٦« :
َ
َ
ٌ
ّ
ٌٛحرُ ،وٍ٣ضم الخلى َ ٫الخاػمت الجظعٍَّت ،ويظه نُ٣ت حؿخلؼم جىيُذ آلاحي:
ِ
ً
َّ
ّ
ّ
الٗضو البُٗض.
الٗضو ال٣غٍب ؤولى من ٢خا٫
أوال :بن ٢خا٫
ِ
ِ
صماء اإلاؿلمحن ؾخجز ٝختى ْ
وبن َّ
جدَّ ٤٣
ً
زاهُاَّ :بن َ
هغ! ُّ
الن ُ
ٞالؿاا ٫آلان :يل
الضولت ؤلاؾالمُت ال٣اثمت؟ ؤم َّؤن يظا َّ
النهغ لهالر َّ
يظا َّ
النهغ يى لهالر
ُ َّ
ٌ
َّ
ُ
الخ٩ام
ظت ٖن قغٕ هللا؟ وياالء
الخ ٨ال٩اٞغ؟ ويى جشبُذ ألع٧ان الضولت الخاع ِ
َ
َّ
َّ
ايه ٚحر
بنما ًنتهؼون ٞغنت ؤ٩ٞاع ياالء اإلاؿلمحن الىَنُت ي جد ٤ُ٣ؤٚغ ِ
َ
ْ
َّ ْ
مؿلمت
اًت
ٍ
ؤلاؾالمُت وبن ٧ان ْايغيا ؤلاؾالمٞ ،ال٣خاً ٫جب ؤن ً٩ىن جدذ ع ٍ
َ
وُ٢اصة ،وال زال ٝي طل.)2( »٪
ٍ
( )1وعص طل ٪ي خضًض؛ ؤزغظه الً٣اع ي مؿنض الكهاب ( ،)017 /0والضًلمي ي مؿنض
الٟغصوؽ ( )075/4من َغٍ ٤ؾلُمان بن ٖمغو النسع ٖن ؤبان ٖن ؤنـ بن مال٢ ٪ا٢ :٫ا٫
عؾى ٫هللا ﷺ« :اإلاإمً ّ
هِـ فًُ خظع» .ويٟٗه العجلىني ي ٦ك ٠الخٟاء (.)291/2
ِ
وؾلُمان بن ٖمغو النسغ ٦ :ظاب .انٓغ :لؿان اإلاحزان (.)061/4
( )2الٟغًٍت الٛاثبت (م  .)05ومن ًخمٗن ي يظا ال٨الم اإلاندغً ٝجض ؤنه ال ًهب بال ي نالر
ؤٖضاء ألامت؛ ألنه ال مان٘ ٖنض ؤصخاب يظه الخُاعاث من ؤن ًتر٧ىا بالص اإلاؿلمحن ٖغيت لجهب
ؤعايحها واخخاللها ،وال ًغون ًّ
ٖضوا لؤلمت بال خ٩امها ،و٢ض عؤًنا عؤي الٗحن ي واٗ٢نا اإلاٗانغ ؤن
ؤيضا ٝيظه الخُاعاث وجل ٪الجماٖاث ومناهجها ل جإث بسحر ؤبضا لبالص اإلاؿلمحن ،وبالخ٣صخي
والنٓغ الض ٤ُ٢ال نجض زل ٠يظه الجماٖاث بال ؤظهؼة الضو ٫اإلاٗاصًت لضو ٫اإلاؿلمحن التي
جسُِ لخ٣ىٌٍ ؤنٓمت بالص اإلاؿلمحن التي جدُ٦ ٟٔان الضولت وجغعى مهالر الٗباص ،واإلاخدب٘
لخاعٍش الخىاعط ال٣ضامى ًغي الدكابه ال٨بحر بحن ٨ٞغ يظه الجماٖاث و٨ٞغ الخىاعط الظًن
َ ُُ َ
لخلىن
ٟ٦غوا ؤثمت اإلاؿلمحن واؾخدلىا صماء اإلاؿلمحن٩ٞ ،انىا ٦ما ؤزبر ٖجه النبي ﷺً« :
ََ َ ُ َ َ َ َ َ
َ ْ َ َ َ ُُ َ َ ُ
كخ َل َّن ُهم َك َ
َ َ
خل َغ ٍاص» ظؼء من خضًض
هل ألاوز ِان ،لئن أها أصعهتهم أل
ؾالم وٍضغىن أ
أهل ِؤلا ِ
ؤزغظه البساعي ي ٦خاب ألانبُاء ،باب ٢ى ٫هللا ٖؼ وظل( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
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=

ٞالخُاعاث التي اٖخن٣ذ ال٨ٟغ الخٟ٨حري الجهاصي اإلاؿلر ي صو ٫ؤلاؾالم،
٧ان منهجها وَغٍ٣ها لخدهُل الخم٨حن يى الهضام اإلاؿلر يض ؤنٓمت الخ، ٨
وماؾؿاث الضو ،٫والٗمل ٖلى بيٗا ٝألاظهؼة ألامنُت ،وجغجب ٖلى يظا اإلانهج
ج٩ىن يُا٧ل جنُٓمُت ومٗؿ٨غاث جضعٍبُت إلٖضاص ألاٞغاص الظًن ؾىً ٝخ ُّ ٖلى
َ
وناخب طل ٪وظىص مغظُٗاث
ؤًضحه يظا الهضام والجهاص يض ألانٓمت،
ّ
٨ٞغٍت ممشلت ي ؤشخام ومهنٟاث ػٍَّنذ َّ
ًم٨ن له جد٤ُ٣
٧ل
باَل ِ
ٍ
ُّ
ؤيضاٞه ؛ خُض ٢امىا بخٟؿحر النهىم الكغُٖت ً
و٣ٞا إلاغاصي واؾخضلىا
بإ٢ىا ٫لِؿذ له بضلُل ،وؤؾُ٣ىا ؤخ٩ام ؤيل الكغٖ ٥لى اإلاؿلمحن ،وابخضٖىا
اإلاهُلخاث التي جناؾب منهجه  ،مشل ألامحر والبُٗت وؤلاماعة والهجغة وظماٖت
َ
َّ
إنُل إلانهجه ي الخم٨حن.
اإلاامنحن وخُاة الجايلُت ،و٢امىا بالخ ِ
ُٗ٣ض والخ ِ
وٍدضزنا ناخب ٦خاب٣ٞ« :ه النهغ والخم٨حن» ٖن ُُٟ٦ت جد ٤ُ٣الخم٨حن ٖن
َغٍ ٤الهضام اإلاؿلر ٣ُٞى:٫
«بن مغخلت اإلاٛالبت َّ
البض ألٞغاصيا ؤن ً٩ىنىا ٢ض اؾخىٖبىا مٟهىم الجهاص
َّ
بٗمىمه ،وؤن ج٩ىن ٧اٞت ال٩ىاصع ي ظمُ٘ املجاالث مؿخٗضة للخدغ ٥ندى جىل
=

ﯨ) شديدة (ﯩ ) [الخا٢ت )1144( ]6 :من خضًض ؤبي ؾُٗض الخضعي ؽ .والعجُب
َّ
َ
ي ألامغ َ
والخٟ٨حر واؾخدالّ ٫
َ
إلاؿلر َّ
الٟىضخى
وبقاٖت
ماء
َىاِ ٫من الٗمل ا
ؾنحن
بٗض
الض ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
٢ام ٌ
َ
ونكغ الٟتن َ
َ
ال٣اصة َّ
ُّ
ظىٕ
ٖضص من
ِ
ممن ٧انىا ً ِ
ِ
ِ
دملىن يظه َألا٩ٞاع ،وٍغؾمىن زُُها بالغ ِ
َّ
ٖن جل ٪ألا٩ٞاع والٟخاوي التي ّ
جٟ٨غ املجخمٗاث وؤنٓمت الخ ٨ي بالص اإلاؿلمحنَ ،
وؤصانىا
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
َ
ّ
َ
َّ
ٌ
ٌ
الخحر
٦شحر ِمن
الٗن ٠وؤٖلنىا ؤجه ٧انىا ٖلى زُإ ي
ألامىع ،ويظا زحر ٦بحر ي ِ
خض طا ِجهِ ،
ِ
ٍ
ٞمن ِ
الخٟ٨حر واؾخدالّ ٫
وَٗلن جىب َخه من ٨ٞغ َّ
َ
ؤن َ
الضماء ،وؤن َ
ًلتزم
املخُ ُئ ٖن زُئه
ٌٗىص
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ
ٌ
الصخُذ ،ول٨ن لؤلؾَ ٠
الىظه َّ
ؾالذ ِص ٌ
ماء ٦شحرة وبٗض
خهل يظا بٗض ؤن
بإخ٩ام ِصً ِنه ٖلى
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
َّ
َ
َّ
ً
ظضًضة من الخٟ٨حر
مأؽ
باب ويُٗته ٞ ،هل ندن ي
ٍ
ٍ
ؤن ؤٞؿضث ٦شحرا من الك ِ
خاظت بلى ٍ
َ
َ
ّ
َّ
َ
ّ
َ
ً
َ
ْ
َ
صًننا
الخ ٤وندؿ
والض ِ
ِ
ونٛل ٤يظه ألابىاب ،ونخ ِدض ظمُٗا ٖلى ؤم ِغ ِ
ِ
ماء؟! ٗٞلُنا ؤن نغظ٘ بلى َ ِ
َّ
التربى ّي ٧ىؾُلت إلؾٗاص بالص اإلاؿلمحنَ
َّ
َ
َ
َّ
ؤلانالح
منايـج
ونٗخهـ
مذ،
ٍ
ِ ِ
بإمغ هللا ،وندبجى ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ ِ
إلاؿل وعِ ٗٞخه.
خاله وعق ّ ِ ِ
الٟغص ا ِ
وبنالح ِ
ِ
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ؤمىع الخ ٨وجد ُ٨قغٕ هللا حٗالى ،والخم٨حن لضًنه .بن خغ٦ت اإلاؿلمحن ي
مغخلت اإلاٛالبت تهؼ ٖغوف الُٛاة ،و٧لما ُٗ٢ذ الضٖىة مغخلت من مغاخلها
اػصاص ٞؼٕ الٓلمت وا٢تربذ جهاًت ألاخ٩ام الجايلُت ،بن ؾهام الضٖاة مىظهت بلى
ؤؾـ ج٣ىم ٖلحها ٖغوف الُٛاة ،ومن ؤي يظه ألاؾـ التي حؿعى الضٖىة بلى
نؼٖها :نؼٕ م٣الُض الخ ٨من ؤًضحه »(.)0
ٞال٩اجب ينا تهُمن ٖلُه ٨ٞغة الهضام م٘ الخ٩ىماث ُ٦غٍ ٤للخم٨حن ٦ما
ً
َّ
ط٦غنا ل٨ن لى ج٨ٟغ اإلاغء ٢لُال لىظض َّؤن يظه ال٨ٟغة ي خ٣ُ٣ت ؤمغيا ه صٖىة
لخضور الخغوب ألايلُت بحن َىاث ٠اإلاؿلمحن ،ألن يظه اإلاٛالبت ال جخ بحن ٞغص
ؤو ٞغصًن وبنما جخ بحن ظمىٕ مؿلخت ًهُضم بًٗها ببٌٗ ،وحؿُل ٞحها
الضماء من ينا وينا ،٥وٍخعجب اإلاغء ألنه ًجض ي جهاًت ألامغ ؤن مٟهىم يظا
الخم٨حن ٖنضي ال ًخد ٤٣بال بىظه واخض  ِ٣ٞويى الاؾدُالء ٖلى الؿلُت
ونؼٕ م٣الُض الخ ٨من والة ألامىع ،وبٖاصة نُاٚت النٓ وجغجِب املجخمٗاث
ً
و٣ٞا لغئٍته (.)2
الىحه الثالث :ئن الخمىحن ًىىن بيكغ صغىة جلً الجماغت التي جدخىغ
لىفؿها الاهدؿاب ألهل الؿىت بحن اإلاؿلمحن:
َّ
ً
مٟهىما ٚحر صخُذ إلاٗاني الخم٨حن
ومن الخُاعاث ؤو الجماٖاث التي جبنذ
(٣ٞ )0ه النهغ والخم٨حن ي ال٣غآن ال٨غٍ (م )401صاع اإلاٗغٞت -بحروث -لبنان -الُبٗت
الخامؿت2116 -م.
( )2وٖنض النٓغ بلى واٗ٢نا املخُِ نجض ؤن ال٨شحر من الجماٖاث ٢ض اٖخن٣ذ يظا ال٨ٟغ واجسظث
منه َغٍ٣ا لخد ٤ُ٣جمُ٨جه اإلانكىص الظي ال ًسغط ٖن الاؾدُالء ٖلى الؿلُت وجىل الخ. ٨
ٞمن يظه الجماٖ اث ؾاب٣ا وخالُا :الجماٖت ؤلاؾالمُت ي مهغ ،وظماٖت الجهاص ي مهغ،
وجنُٓ ال٣اٖضة بُ٣اصة ؤؾامت بن الصن وما جٟغٕ ٖنه ،والجماٖاث الجهاصًت ي الجؼاثغ ،
وجنُٓ الضولت ؤلاؾالمُت (صاٖل) ،وظماٖت بى٧ى خغام ي نُجحرًا ،وظماٖت ؤنهاع بِذ
اإلا٣ضؽ ،وال٨شحر ٚحر يظه ألاؾماء لجماٖاث ظٗلذ من الهضام اإلاؿلر واؾخدال ٫الضماء
والٗمل ٖلى ن ٌ٣بنُان الضو ٫ويضم ماؾؿاتها الُغٍ ٤لخد ٤ُ٣جمُ٨جه اإلانكىص.
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بٌٗ الخجمٗاث التي نؿبذ نٟؿها للٗل والضٖىة ،وازخهذ نٟؿها بإجها
اإلامشل الىخُض إلانهج ؤيل الؿنت والجماٖتُّ ،
ُّ
الخجمٗاث
وحٗض يظه الخُاعاث ؤو
ً
ً
مبخضٖا من خُض النكإة واإلاغظُٗت والخهىعاث،
مظيبا
بهُ٩لها ومناهجها
وَبُٗت نٓغتها لبالص اإلاؿلمحن وجهنُٟها للمجخمٗاث اإلاؿلمت٣ٞ ،ض ظٗلذ من
نٟؿها بٛحر خ ٤املخخهت بمنهج ؤيل الؿنت والجماٖت ،وخهغث يظا اإلانهج
الظي نؿبخه أليل الؿنت ي مجمىٖت من الً٣اًا الٗلمُت وال٣ٟهُت قٛلذ بها
ألامت ٖبر َّ
ٖضة ٖ٣ىص ،وظٗلذ من يظه الً٣اًا واإلاؿاثل اإلاحزان واإلاُ٣اؽ
لضزى ٫الصخو ؤو زغوظه من ؤيل الؿنت ٖنضي  ،ولظل ٪نجض ؤن ً
ظانبا ً
٦بحرا
من ؤلانخاط ال٨ٟغي اإلاٗانغ لهظا الخُاع و٢اصجه ما يى بال ٖباعة ٖن :عصوص وعص
ٖلى الغصوص وي٨ظا ..ومهنٟاث جدخىي ٖلى الخبضٌ٘ وعمي الناؽ بالى٢ىٕ ي
الكغً ٥
و٣ٞا الظتهاصاته  ،وبصزا ٫الناؽ وبزغاظه من مظيب ؤيل الؿنت
والجماٖت ً
و٣ٞا إلاا َّ
جبناه يظا الخُاع من مظايب وآعاءْ ،هغ طل ٪ي ال٨شحر من
ال٨خب واإلاهنٟاث واملخايغاث اإلاؿمىٖت واإلاغثُت وزُب الجمٗت ،ومناهج
ؤؾؿذ ً
اإلاٗايض التي ّ
و٣ٞا إلاباصت يظه الخُاعاث.
ِ
ٗٞنضما حٗغى ؤٞغاص يظا الخُاع إلاٟايُ الخم٨حن انُل٣ىا من عئٍت باَلت
لىا ٘٢ألامت؛ من خُض الخٖ ٨لى ٖ٣اثض اإلاؿلمحن ،ومظايبه ال٣ٟهُت،
والجانب الغوح وال٣لبي والؿلى٧ي له ٣ٞ ،الىا :بن ألامت ٢ض اندغٞذ ٖن منهج
الؿل ٠الهالر ي الُٗ٣ضة وال٣ٟه والؿلى ،٥وٖلى طلٞ ٪البض من الٗمل ٖلى
بعظاٖها للمنهج الخ ،٤والظي خهغوه ي مهنٟاث مدضصة وٖضص من الٗلماء ي
ال٣ضً والخضًض ال ًخٗضوجه بلى ٚحري خُض ظٗلىي ممشلحن إلانهج ؤيل الؿنت
والجماٖت.
٣ٞضم يظا الخُاع الظي ًنؿب نٟؿه للٗل ومنهج ؤيل الؿنت والجماٖت
عئٍت ٧لُت لئلنالح من وظهت نٓغه ،خاوٞ ٫حها يضم ما يى مؿخ٣غ من الٗ٣اثض
واإلاظايب ال٣ٟهُت ومناهج التربُت الغوخُت والؿلىٖ ٥نض ألامت ٖبر ال٣غون،
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وظٗل من ؤصواجه ي ؾبُل جد ٤ُ٣طل ٪مداوالث النُل من اإلااؾؿاث الٗلمُت
الٗغٍ٣ت ي بالص اإلاؿلمحن ،والتي ٧ان لها الًٟل ي املخآٞت ٖلى قغَٗت ؤلاؾالم
من الخبضًل والخدغٍ ،٠و٢ضمىا مكغوٖه ال٨ٟغي ؤلانالح الظي ًمشل َغٍ٤
الخم٨حن من وظهت نٓغي  ،من زال ٫اصٖاء ٞؿاص اإلاٗخ٣ض ٖنض آلازغٍن من
ألاقاٖغة واإلااجغٍضًت ،واندغا ٝالؿلى ،٥والجمىص ال٣ٟهي ٖنض ألامت ٖبر ال٣غون
وطل ٪اللتزام ألامت اإلاظايب ال٣ٟهُت ألاعبٗت.
و٧ان من آلُاث مكغوٖه الخمُ٨جي اإلاؼٖىم التر٦حز ٖلى ظانب الضٖىة،
والايخمام بخضعَـ ال٨خب التي جدمل بحن َُاتها ؤع٧ان صٖىته  ،وبٖضاص ال٩ىاصع التي
حؿخُُ٘ خمل اإلانهج الخام به  ،وبمىٟ٢ه من ً٢اًا ال٣ٟه والُٗ٣ضة والؿلى٥
والٗمل ٖلى نكغه بحن الناؽ ،وبٖاصة َب٘ ال٨خب التي خٖ ٨لحها ؤثمت ؤيل الؿنت
بإجها جشحر الٟتن وحكىف ٖلى ٖ٣اثض اإلاؿلمحن ،والٗمل ٖلى جغوٍجها بحن اإلاؿلمحن
ٖلى ؤجها جدخىي ٖلى ُٖ٣ضة ؤيل الؿنت والجماٖت ومنهج ؾلٟنا الهالر.
٩ٞانذ زُىاته لخد ٤ُ٣يظا الخم٨حن ه نكغ مظيبه بحن اإلاؿلمحن ي
مسخل ٠نىاح الخُاة ،وؤٖلنىا ؤجه ي مغخلت بٖضاص الجُل اإلاؿل الظي ًخ
ٖلى ًضًه الخم٨حن٣ٞ ،امىا بهُاٚت اإلاناهج والخهىعاث وبٖضاص اإلاغظُٗاث
الٗلمُت وال٨ٟغٍت الالػمت لخ٩ىٍن يظا الجُل ،وم٘ مغوع الؿنىاث ج بالٟٗل
ج٩ىٍن ؤٖضاص من خملت يظا ال٨ٟغ ،من ؤنها ٝاإلاخٗلمحن ز ج٣ضًمه لؤلمت ٖلى
ؤجه خملت منهج ؤيل الؿنت والجماٖت و٢اصة الصخىةٞ ،دكب٘ ب٨ٟغي
ومنهجه الضٖىي ؤٖضاص ٦شحرة من الغظا ٫والنؿاء الظًن ؤنبذ لضحه جهىع
مٗحن لً٣اًا الضًن والخُاة والىا ٘٢اإلاٗانغ ،زالٟىا ُٞه ً
٦شحرا مما اؾخ٣غث
ً
ُ٢اٖا من ألامت
ٖلُه ألامت ٖبر ال٣غون ،وم٘ مغوع الى٢ذ وظض ٖلى ؤعى الىا٘٢
اصعى لنٟؿه اخخ٩اع الخ ٤والخ٣ُ٣ت ،وؤٖلن ؤنه اإلامشل إلانهج ؤيل الؿنت
والجماٖت ،وؤنه يى ؤيل النهغة والخم٨حن ي ألاعى.
ٞإنبذ بضاًت َغٍ ٤الخم٨حن ٖنضي يى اندكاع ٨ٞغي وحٛلٛله بحن
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املجخمٗاث وألاٞغاص ،وٍِ٣ؿىن نجاخه ي جدهُل يظا الخم٨حن ب٣ضعته ٖلى
ً
الً٣اء ٖلى ما اؾخ٣غث ٖلُه ألامت ُٖ٣ضة ً
و٣ٞها وؾلى٧ا ٖلى مضي ٖضة ٢غون،
وجدُُ م٩انت ؤثمت الكغَٗت ،والً٣اء ٖلى اإلااؾؿاث الٗلمُت الكغُٖت،
واؾدبضا ٫طل ٪بنماطط مدضصة من ال٣ضً والخضًض ،وج٣ضًمه ٖلى ؤجه ي
ال٣اصة الظًن ًجب ٖلى اإلاؿلمحن الؿحر زلٟه من ؤظل ج٩ىٍن ظُل الخم٨حن.
وينا ٥نُ٣ت ًجب الاندباه لها وندن نداو ٫اؾخ٣غاء واٗ٢نا اإلاٗانغ ُٞما ًخٗل٤
بًُ٣ت الخم٨حن ،وه ؤن ٧اٞت الخُاعاث ألازغي التي انخهجذ الٗمل الؿُاسخي ؤو الٗمل
الهضامي الٗؿ٨غي ؤو جُاعاث الخٟ٨حر ،ج٣ى ٫بن مغظُٗتها وانُال٢ها من زال ٫منهج
ؤيل الؿنت والجماٖت الظي ًخبناه يظا الخُاع والظي ًنؿب نٟؿه للٗل ٞ .ه ٢ض
اقتر٧ىا ي اإلاغظُٗت وانُل٣ىا مجها ،وازخلٟىا ي َغ ١جدهُل جمُ٨جه اإلاؼٖىمٌ ،كهض
بهض ١طل ٪ؤن مبرعاث ؤ٢ىا ٫وؤٖما ٫الٗن ٠والهضام والخٟ٨حر ،جغج٨ؼ ي ؤصلتها ٖلى
نٟـ اإلاغاظ٘ ال٨ٟغٍت اإلاٗخبرة ٖنض يظا الخُاع الظي ًنؿب نٟؿه للٗل (.)0
( )1وٖنض النٓغ والخض ٤ُ٢ل نجض ً
ممن نكإ ًّ
ًّ
ًّ
ؤخضا َّ
وٖملُا ٖلى اإلانهج الخ٣ُ٣ي أليل
وٖلمُا
٨ٞغٍا
الؿنت والجماٖتَّ ،
وجل٣ى الٗل ي اإلاٗايض الٗلمُت الكغُٖت الٗغٍ٣ت بُغٍ٣ه الصخُذ ٖن
َغٍ ٤الخل٣ي ٖن ٖلماء ألامت وخملت ٖلىم الكغَٗت ،ل نجض بحن ياالء من اندغ ٝمشل
اندغا ٝؤصخاب يظا الخُاع والظي ًدمل بحن َُاجه الاؾخٗضاص لالنخ٣ا ٫من مغخلت الؿ٩ىن
والغ٧ىن بلى مغخلت الهضام واإلاىاظهت م٘ املجخمٗاث بطا جىاٞغث الٟغم .وقىايض طل٦ ٪شحرة
ي مسخل ٠بالص الٗال ؤلاؾالمي زانت ي الؿنىاث ألازحرة.
وينا ٥نُ٣ت ًجب الاندباه لها ٖنض الخٗغى للمنهج الظي ًُغخه ؤصخاب يظا الخُاع الظي
ًنؿب نٟؿه للٗل وأليل الؿنت والجماٖتٞ ،ةجه ً٣ىلىن :ندن نضٖىا بلى ال٨خاب والؿنت ومنهج
ؤيل الؿنت والجماٖت ،وخحن الخٟخِل ٖن خ٣ُ٣ت يظا ال٣ى ٫نجض ؤجه زالٟىا ؤنى ٫ؤيل الؿنت
ً
ً
اٖخ٣اصا ً
و٣ٞها وؾلى٧ا ٞه ًضٖىن الناؽ باؾ الؿل ٠الهالر بلى ٖ٨ـ ما ٧ان ٖلُه الؿل٠
قِئا ً
الهالر ي الُٗ٣ضة وال٣ٟه والؿلى ،٥وٍبخٗضون بالناؽ ً
ٞكِئا ٖن اإلاهاصع الصخُدت للضًن
والكغَٗت ،وٍداولىن بلهاُ ١ته البضٖت والخساط ٫والخٟغٍِ ومىالاة الؿلُان بإيل الخ ٤من
الٗلماء وخملت الكغَٗت الظًن خ ٟٔهللا به الضًنٞ ،ال ًجض الناؽ ؤمامه بٗض طل ٪بال ؤٞغاص يظا
الخُاع الظًن ً٣ضمىن ؤنٟؿه ي نىعة اإلاايلحن لخمل ؤمانت ُ٢اصة ألامت اإلاؿلمت.
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الٟهل الشاني
نٓغة ٖامت ٖلى اإلاغظُٗاث ألاصبُت ل٨ٟغ الخم٨حن
بٗض ؤن حٗغينا ألوظه من الاندغا ٝي مٗاني ومٟايُ الخم٨حن لضي ؤٞغاص
الخُاعاث اإلاخنىٖت ،نغٍض ؤن نل٣ي نٓغة ؾغَٗت ٖلى اإلاٗخمضاث واإلاغظُٗاث
ال٨ٟغٍت التي اٖخمضث ٖلحها يظه الخُاعاث ي نٓغتها الباَلت لىا ٘٢ألامت،
وجىنُٟها اإلاناي للخ٣ُ٣ت لخا ٫ألامت ٞسغظذ مجها عئٍتها الخاَئت لخ٣ُ٣ت
الخم٨حن وَغ ١جد٣ُ٣ه.
ول٣ض ٧انذ مهنٟاث ؾُض ُ٢ب وعئٍخه ه اإلاغظُٗت ال٨ٟغٍت وال٣اٖضة التي
اٖخمضث ٖلحها يظه الخُاعاث اإلاندغٞت ي نٓغتها لبالص اإلاؿلمحن وجهنُٟها،
وبالخال جهىعيا لُُٟ٨ت جد ٤ُ٣النهغ والخم٨حن ،وما نخج ٖن طل ٪من
ً
وبهخانا بالضًن
جُبُ٣اث ٖملُت ٖلى ؤعى الىا ،٘٢وبلها ١طل٧ ٪له ػو ًعا
والكغَٗت ،وج٣ضًمه ٖلى ؤنه اإلانهج ؤلالهي للنهغ والخم٨حن.
ً٣ى ٫ؾُض ُ٢ب:
«ومن ينا ًجب ؤن جبضؤ ُّ
٧ل خغ٦ت بؾالمُت بخدضًض ؾبُل اإلاامنحن وؾبُل
املجغمحنً ،جب ؤن جبضؤ من حٗغٍ ٠ؾبُل اإلاامنحن وحٗغٍ ٠ؾبُل املجغمحن،
ووي٘ الٗنىان اإلامحز للمامنحن والٗنىان اإلامحز للمجغمحن ي ٖال الىا ٘٢ال ي
َ
ُ
ٖال النٓغٍاثِ ْٗ َُ ٞ .غ ٝؤصخاب الضٖىة ؤلاؾالمُت والخغ٦ت ؤلاؾالمُت من ي
اإلاامنىن ممن خىله ومن ي املجغمىن ،بٗض جدضًض ؾبُل اإلاامنحن ومنهجه
وٖالمته  ،وجدضًض ؾبُل املجغمحن ومنهجه وٖالمته  .بدُض ال ًسخلِ
الؿبُالن وال ًدكابه الٗنىانان ،وال جلخبـ اإلاالمذ والؿماث بحن اإلاامنحن
واملجغمحن.
ً
ويظا الخدضًض ٧ان ً
٢اثما ،ويظا الىيىح ٧ان ٧امالً ،ىم ٧ان ؤلاؾالم ًىاظه
اإلاكغ٦حن ي الجؼٍغة الٗغبُت؛ ٩ٞانذ ؾبُل اإلاؿلمحن الهالخحن ه ؾبُل
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الغؾى ٫ﷺ ومن مٗه ،و٧انذ ؾبُل اإلاكغ٦حن املجغمحن ه ؾبُل من ل ًضزل
مٗه ي يظا الضًن .وم٘ يظا الخدضًض ويظا الىيىح ٧ان ال٣غآن ًخجز ٫و٧ان هللا
ؾبدانهًٟ -هل آلاًاث ٖلى طل ٪الندى الظي ؾب٣ذ منه نماطط ي الؿىعة -ومجها طل ٪النمىطط ألازحر -لدؿدبحن ؾبُل املجغمحن! وخُشما واظه ؤلاؾالم
الكغ ٥والىزنُت وؤلالخاص والضًاناث اإلاندغٞت اإلاخسلٟت من الضًاناث طاث ألانل
الؿماوي بٗض ما ّبضلتها وؤٞؿضتها الخدغٍٟاث البكغٍت .خُشما واظه ؤلاؾالم يظه
الُىاث ٠واإلالل ٧انذ ؾبُل اإلاامنحن الهالخحن واضخت ،وؾبُل اإلاكغ٦حن
ال٩اٞغٍن املجغمحن واضخت ٦ظل .٪ال ًجضي مٗها الخلبِـ! ول٨ن اإلاك٣ت ال٨بري
التي جىاظه خغ٧اث ؤلاؾالم الخُ٣ُ٣ت الُىم لِؿذ ي شخيء من يظا .بجها جخمشل ي
وظىص ؤ٢ىام من الناؽ من ؾالالث اإلاؿلمحن ،ي ؤوَان ٧انذ ي ًىم من ألاًام
صا ًعا لئلؾالمٌ ،ؿُُغ ٖلحها صًن هللا ،وجد ٨بكغَٗخه .ز بطا يظه ألاعى ،وبطا
يظه ألا٢ىام ،جهجغ ؤلاؾالم خ٣ُ٣ت ،وحٗلنه ً
اؾما»(.)0
ُ َ ُ
املجخم٘ الجايل ّ ِ جل٪
َاع
وي
٦خابه «مٗال ي الُغٍ٣ً »٤ىً« :٫ضزل ي ِب ِ
ِ
ِ
ٌ
ُ
املجخمٗاث التي جؼٖ ُ لنٟؿها َّؤجها مؿلمت ،ويظه املجخمٗاث ال جضزل ي يظا
ُ ُ
َ
ّ ُ َّ
َّ
َّ
الك َ
ٗاثغ الخٗبضًت لٛحر
ج٣ضم
ؤلاَاع ألجها حٗخ٣ض بإلىيُت ٍ
ٚحر هللا ،وال ألجها ِ
ؤخض ِ
ألجها ال ُ
هللا ؤًًا؛ ل٨جها جضزل ي يظا ؤلاَاع َّ
َّ
بالٗبىصً ِت هلل وخضه ي نٓام
جضًن
خُاتها»(.)2
ِ
َّ ُّ
سلو من ي ِٛاملجخم٘ الجايل ّ َّ
َّ
والخ ُّ
هىعاث الجايلُتَّ
«ز البض لنا من الخ
ِ
ِ
ُ
َّ
َّ
مهمخنا ْؤن
زانت نٟىؾنا ،لِؿذ
الجايلُت ي
والُ٣اصة
والخ٣الُض الجايلُت
ِ
ِ
َ
َ
بالىالء لهٞ ،هى بهظه ّ
الهٟت-
املجخم٘ الجايل ّ ِ وال ؤن نضًن
يظا
وا٘٢
م٘
نهُلر
ِ
ِ
ً
ألن نهُلر مٗهَّ ،بن مه َّم َخنا ْ
ٚحر ٢ابل ِ ْ
َّ
َ
الجايلُتُ -
ؤنٟؿنا َّؤوال
من
نٛحر
ؤن
نٟت
ِ
ٍ
( )0ي ْال ٫ال٣غآن ( )0016/2ؾُض ُ٢ب ببغايُ خؿحن الكاعبي  -الناقغ :صاع الكغو- ١
بحروث -ال٣ايغة  -الُبٗت :الؿابٗت ٖكغ  0402 -يـ.
( )2انٓغ :مٗال ي الُغٍ( ٤م )90ؾُض ُ٢ب -صاع الكغو0971 -١م.
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مهم َ
حُٛحر وا ٘٢يظا املجخمُ٘ ،
َ
ُ
ؤزحراَّ .بن َّ
لنٛحر يظا املجخم٘ ً
مهمخنا ه
ه
ألاولى
نا
خ
ِ
ُ
ُ
ً
ُ
انُضاما
ًهُضم
الىا ٘٢الظي
الىا ٘٢الجايل ّ ِ من ؤؾاؾه ،يظا
حُٛحر يظا
ِ
ؤلاؾالمي َّ
َّ
ؤلاؾالمي ،والظي ُ
ًّ
ّ
ّ
وبالخهىع
ِٛ
ًدغمنا
باإلانهج
ؤؾاؾُا
بال٣هغ والً ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ ُ
نِٗل ٦ما ُ
ُ
َ
َ
ُّ
نِٗلَّ .بن ؤولى الخُىاث ي َغٍ٣نا ه
ؤلالهي ْؤن
اإلانهج
ًغٍض لنا
ْؤن
ُّ
َ
نٗض ٫ندن ي
وجهىعا ِجه ،وؤال
ْؤن نؿخٗل َ ٖلى يظا املجخم٘ الجايل ّ ِ و ِِ َُ ٢مه
ً
َّ
الُغٍ٦ ،٤ال! َّبننا َّ
٢لُال ؤو ً
َ
وبًاه
لنلخ٣ي مٗه ي منخه٠
٦شحرا
ُ٢منا وجهىعا ِجنا
َ َّ
ً
ُ ً
ُ
ٖلى مٟتر ِ ١الُغٍ ،٤وخحن نؿاًغه زُىة واخضة ٞةننا ن٣ٟض اإلانهج ٧له ون٣ٟض
َّ
َّ ً
ٌ
غٍ .٤وؾنل٣ى ي يظا ً
ٌ
الُ َ
ُ
جطخُاث بايٓت ،ول٨ننا
وؾخٟغى ٖلُنا
ومك٣ت
ٖنخا
َ
َ
لؿنا َّ
َغٍ ٤الجُل ألاو ٫الظي َّ
ؤ٢غ هللا به
نؿل٪
مسحرًن بطا ندن قئنا ْؤن
َ
ونهغه ٖلى منهج الجايلُتَّ ،
َ
وبنه إلان الخحر ْؤن نضع ًَ ٥
َ
منهجه ؤلا َّ
صاثما َبُٗت
لهي
ِ
ِ
َ
َ َّ
َُ
الُغٍ ٤الظي َّ
البض ؤن نؿل٨ه للخغوط من
منهجنا وَبُٗت مىٟ٢نا وَبُٗت
ِ
ُ
ُ ()0
َّ
َ
َّ
ُ
الجايلُت ٦ما زغط طل ٪الجُل اإلامحز الٟغٍض» .
َ
َ
نجاة ُ
اإلاؿلمت ي ّ
ى من ؤن ًٖ ٘٣لحها
للٗهبت
وٍ٣ى ٫ؤًًا« :بنه ال
ِ
ِ
٧ل ؤع ٍ
َّ
ُ
الٗظاب( :﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ) [ألانٗام .]65 :بال بإن
يظا
ُ
َ
جنٟهل يظه ُ
٣ضًا وق ًّ
الٗهبت َٖ ًّ
َّ
َ
٢ىمها-
خُاة ٖن ؤيل
ٗىعٍا ومنهج ٍ
الجايلُ ِت من ِ
ً
َ
٧امال َّ
ً
َ
بإجها
قٗىعا
حكٗغ
بؾالم حٗخه ُ بها -وبال ْؤن
صاع
ٍ
ختى ًإطن هللا لها بُ٣ام ِ
ه ألامت اإلاؿلمت َّ
وؤن ما خىلها َومن خىلها َّ
ممن ل ًضزلىا ُٞما صزلذ ُٞه
ُ
٢ىمها ٖلى الُٗ٣ضة واإلانهجْ ،
ٟانل َ
َ
َ
َّ
َّ
ظايلُ ٌت ُ
جُلب بٗض
وؤن
ج
وؤن
،
ت
ظايلُ
وؤيل
ٍ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ّ
بالخ ٤ويى ُ
زحر الٟاجدحنٞ ،ةطا ل
٢ىمها
طل ٪من هللا ؤن ًٟخذ بُجها وبحن ِ
ِ
خٖ ٤لحها ُ
ُجٟانل يظه اإلاٟانلت ،ول جخمحز يظا َّ
الخ ُّمحزَّ -
وُٖض هللا يظا ،ويى ؤن
ً
ٌ
َ ّ
ّ
الك َُ٘ ،وال ُ
قُٗت َّ
الك َ
جخلب ُ
َّ
جدبحن
من
يا
بٛحر
ـ
املجخم٘،
ي
٘
ُ
من
قُٗت
جٓل
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ًخبُجها َّ
نٟؿها ،وال ُ
الٗظاب اإلاُ ُ٣
ُ
اؽ َّ
الن ُ
اإلاضًض
وٖنضثظ ًُ ِه ُُبها طل٪
مما خىلها،
ٍ
ْ َ
ُ
ًضع٦ها ُ
اإلاىٖىص!
ٞخذ هللا
صون ؤن
( )0مٗال ي الُغٍ( ٤م .)09
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َ
ُ َ
ّ
َ
مىَّ ٠٢
َّ
اث
الٗهبت اإلاؿلمت
الخ ُّمحز واإلاٟانلت ٢ض ًُ ِ٩ل٠
ب َّن
جطخُ ٍ
َّ
َّ
ٚحر َّؤن يظه َّ
واإلاك٣اث لن ج٩ى َن َّ
ؤقض وال َ
اثَ ...
ؤ٦بر من آلاالم
طخُاث
الخ
ومكٍ ٣
ِ
ِ
َ
َ
َ
والٗظاب الظي ًُ ُ
انضٚامها
الخباؽ مىٟ٢ها وٖضم ج ُّمح ِزه ،وندُجت
هُبها ندُجت
ِ
ِ
ِ
ُّ
ّ
٢ىمها واملجخم٘ الجايل ِ ِمن خىلها.
وجمُ ِٗها ي ِ
ُ
َ
اظٗت جاعٍش َّ
الُ٣حن
الضٖىة بلى هللا ٖلى ؤًضي ظمُ٘ ُعؾل هللا ٌُُُٗنا
ومغ
َ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ونهغه وجد ٤ُ٣وٖ ِضه بٛلبت ُعؾ ِله والظًن آمنىا مٗه  -ل
الجاػم بإن ٞخذ هللا
َ
ً ٘٣ي مغة واخضة ٢بل ج ُّمحز ُ
الٗ ْ
الُٗ٣ضة
ومٟانلتها ل٣ىمها ٖلى
اإلاؿلمت
ه ِبت
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
()0
منهج الخُاة» .
وٖلى
ِ
ُ
ُ
ؤلاؾالم
٦خابه «الٗضالت الاظخماُٖت» جدذ ُٖنىان« :خايغ
وٍ٣ى ُ ٫ي
ِ
ِ
ُ
ّ
جد٨مه
بؾالمي
مجخم٘
خُاة
ٍ
ومؿخ٣بله»« :ندن نضٖى بلى اؾخئناٍ ٝ
ٍ
بؾالمُت ي َّ ُ ٍ
ُ
ُ
ُ
ؤلاؾالمُت َّ
جد٨مه الكغَٗت ؤلاؾالمُت وا ّلن ُ
ُ
والخ ُّ
ُّ
هى ُع
ٓام
ؤلاؾالمي٦ ،ما
الُٗ٣ضة
ِ
َّ َ
َ
َّ
َّ
َّ
ُّ
ٞترة
دى ٢ض جىٟ٢ذ منظ ٍ
ؤلاؾالمي ،وندن نٗل ؤن الخُاة ؤلاؾالمُت ٖلى يظا الن ِ
َ
َّ َ
َ
َ
ؤلاؾالم طاجه من ز َّ ٢ض جى٦ ٠٢ظل!٪
وظىص
ؤنداء ألاعى ،وؤن
َىٍلت ي ظمُ٘
ِ
ٍ
ِ
ُ
وندن ُ
نجهغ بهظه الخ٣ُ٣ت ألازحرة ٖلى َّ
ٖغ
الغ ٚمما ٢ض جدضزه من
ٍ
نضمت وط ٍ
ممن ال ًؼالىن ُّ
وزُبت ؤمل لل٨شحرًن َّ
ًدبىن ؤن ً٩ىنىا مؿلمحن .»...بلى ؤن ً٣ى:٫
ِ ٍ
َّ َ
َ
َّ
َّ
َ
إلات -خ٣ُ٣ت ؤن الخُاة ؤلاؾالمُت ٢ض جىٟ٢ذ
الجهغ بهظه
«نغي َّؤن
الخ٣ُ٣ت اإلاا ِ
ِ
َ
َّ َ
منظ ٞترة َىٍلت ي ظمُ٘ ؤنداء ألاعىَّ ،
َ
وظىص ؤلاؾالم طاجه من ز َّ ٢ض جى٠٢
وؤن
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٌ
َّ
َّ
َ
ٖىة بلى ؤلاؾالم،
٦ظل -٪نغي ؤن الجهغ بهظه
الخ٣ُ٣ت يغوعة من يغوع ِ
ِ
اث الض ِ
ُ
بؾالمُت يغوع ٌة ال َّ
مٟغ مجها»(.)2
خُاة
ٍ
ومداولت اؾخئناٍ ٝ
ُ ُ
مت اإلاؿلمت ٌُٗخبر ٢ض ان ُ٘٣منظ ٢غون ٦شحرة!
وٍ٣ى ٫ؾُض ُ٢ب« :وظىص ألا ِ
ُ
ُ ُ
ُ
اإلاؿلمت لِؿذ ؤع ً
يا ٧ان ٌِٗل ٞحها ؤلاؾالم ،ولِؿذ ً
ؤظضاصي
٢ىما ٧ان
ٞاأل َّمت
ُ
ُ
الخا ٍش ٌِٗكىن ّ
َّ
ّ
ؤلاؾالمي؛ َّبنما ألا َّمت اإلاؿلمت:
ٓام
بالن
ي
ٖهغ من ٖهىع ع
ِ
ٍ
ِ
( )0ي ْال ٫ال٣غآن (.)0025/2
( )2الٗضالت الاظخماُٖت ي ؤلاؾالم (م .)082
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ٌ
ُ
جنبشُ ٤
ُ
ُ
ُ
ُ
وُ٢مه
وؤنٓمته
وؤوياٖه
وجهىعاته
خُاته
ظماٖت من البكغ
ُ ُ
ُّ
َ
ّ
انُ٘٣
اإلاىانٟاث ٢ض
ؤلاؾالمي ،ويظه ألا َّمت بهظه
اإلانهج
ومىاػ ٍُجه ٧لها من
ِ
ِ
ِ
ظمُٗاَّ ،
ُ
ُ
ً
والبض من
ى
وظىصيا منظ
ْهغ ألاع ِ
انُ٣إ الخ ٨بكغَٗت هللا من ٞىِ ١
ُ
َّ ً
ألا َّمت ل٩ي ّ
ُ
َ
مغة
البكغٍت
ُ٢اصة
اإلاغج٣ب ي
ؤلاؾالم صو َعه
ًاصي
وظىص يظه
بٖاصة
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
َّ
ع٧ام ألاظُا ،٫وع ُ
بٗض لخل ٪ألا َّمت التي واعايا ُ
٧ام الخ ُّ
هىعاث،
ؤزغي .والبض من ٍ
َ
٧ام ألاويإ ،وع ُ
وع ُ
ّ
ؤلاؾالمي،
باإلانهج
باإلؾالم وال
٧ام ألانٓمت التي ال نلت لها
ِ
ِ
ِ
ٌ
ْ
٢اثمت ُٞما ٌُ َّ
ؿمى الٗال ؤلاؾالمي»(.)0
وبن ٧انذ ما جؼا ٫جؼٖ ُ َّؤجها
ٞهظه نماطط من ٦خاباث ؾُض ُ٢ب التي انُل ٤من زاللها ال٨شحر من
الجماٖاث اإلاندغٞت التي اظخمٗذ ٖلى ؤ٩ٞاعه وجإزغث بها ي جهىعيا لٟه
ً
ؤوال ،ز ٞه الىا ٘٢املخُِ ً
زانُا ،ز جهىعي بٗض طل ٪لًُ٣ت
ًُ٢ت الضًن
الخم٨حن وما ًخٟغٕ ٖجها ،والُُٟ٨ت التي ٌؿخُُٗىن جدهُل يظا الخم٨حن؛ ٣ٞض
َ
نٓغوا للمجخم٘ اإلاؿل من زال ٫اإلاٗاني واإلاٟايُ الباَلت التي َ َّٗ ٢ض لها ووي٘
ؤنىلها ؾُض ُ٢بٞ ،ها ٙمجها نٓغٍت مخ٩املت اخخىث ٖلى ؤنى ٫وٞغوٕ من
اإلاٗاني الباَلت والخهىعاث الخاَئت؛ بدُض ًسغط ال٣اعت ل٨خب يظا الغظل
بهىعة مسالٟت جماما للضًن ومناُٞت للىا ٘٢والىظىص من خىله ،ويظا ًٟؿغ لنا
ي الؿنىاث ألازحرة  ٠ُ٦ؤن الخُاعاث الخٟ٨حرًت ومن اجسظث من الٗن ٠اإلاؿلر
َغٍ٣ا لها ٧ان من ؤي مغظُٗاتها ه مهنٟاث ؾُض ُ٢ب ،التي جم٨جه من جبجي
٨ٞغة الخٟ٨حر واؾخدال ٫الضماء وظمُ٘ ؤنىإ البالء وٍنؿبىن طل ٪للضًن
والكغَٗت.
***

( )0مٗال ي الُغٍ( ٤م .)6
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الٟهل الشالض
منا٢كت مٟايُ الخم٨حن ٖنض الجماٖاث اإلاندغٞت
بٗض ؤن حٗغينا لخهىع يظه الخُاعاث والجماٖاث إلاٗاني الخم٨حن من زال٫
مغظُٗاته وؤصبُاته وؤ٢ىاله وواٗ٢نا اإلاٗانغ ،وظضنا ؤجها جخمدىع ي جهاًت
ألامغ خى :٫جد ٤ُ٣ال٣ىة اإلااصًت وجدهُل النهغ الؿُاسخي ،وجىل م٣الُض
ّ
ًم٨ن ؤصخابها من بٖاصة جنُٓ الخُاة وحكُ٨ل املجخمٗاث ً
و٣ٞا
الخ ٨الظي ِ
لغئٍته ومنهجه  ،ؤو الٗمل ٖلى ج٩ىٍن ال٣ىاٖض الكٗبُت التي جامن ب٨ٟغ َّ
مٗح ٍن
ٍ
ً َّ ً
َّ
مدضصة ججاه ً٢اًا الضًن والضنُاً ،خ ُّ من زاللها الٗمل ٖلى حُٛحر
وجدبجى عئٍت
الىا ٘٢املخُِ بدؿب ما جدُده له الٓغو.ٝ
ّ
واإلاالخٔ ي طل٧ِ ٪له َّؤن يظه الخهىعاث إلاٟهىم الخم٨حن ٖنضي ٧ان
انُال٢ها من عمي ألامت واملجخمٗاث اإلاؿلمت ي الى٢ىٕ ي الٟ٨غ وخُاة الجايلُت
ٖنض بٌٗ الجماٖاث ،ؤو وظىص نىا ٌ٢للخىخُض ي املجخمٗاث ٖنض ظماٖاث
ؤزغي ،ؤو عمي ألاٞغاص واملجخمٗاث بالخٟلذ من الكغَٗت.
وبالنٓغ بلى ٧ل اإلاناهج اإلاُغوخت والخُىاث التي اجسظتها يظه الخُاعاث
نجض ؤجها اعج٨ؼث ٖلى ٢اٖضة مىخضة بحن ٧ل يظه الجماٖاث وألاخؼاب ؤال وه :
«وػمل وهمهض وهىفظ ختى ُه ّ
ده َل الخمىحن والىهغ» .ؤما ال٣اٖضة التي ًنُل٤
ِ
مجها اإلاؿل الظي ٌٗمل و٣ٞا للٟه الصخُذ لل٨خاب والؿنت ه « :أغمل وأَُؼ
ختى أخلم عيا هللا غً َغٍم اجباع قغَػخه».
ٞهناٞ ٥غ٦ ١بحر بحن ؤن ٌٗمل اإلاؿل وٍلتزم بإوامغ الضًن وحٗالُمه ؤنىال
ً
وٞغوٖا؛ ألن هللا ؾبدانه وحٗالى ًإمغ بظلُٟٗٞ ٪ل طلَ ٪اٖت هلل ٖؼ وظل،
وبحن ؤن ًٟٗل طل ٪من زال ٫بعاصة جدهُل ال٣ىة وجد ٤ُ٣الؿلُت بؼٖ ؤن
طل ٪يى الخم٨حن للضًن.
َُ
َ ي َّ
َّ
املخغ ُ ٥لاللتزام ّ
الص ّ
ّ
خصخي
ى
إلاؿخ
ا
ٖلى
َٗت
غ
والك
ًن
بالض
ى
ول
الخالت ألا
ٟٞي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
َ
غب منه ،وج ُ
دَ ٤ُ٣
الٗبىصًت َ
َّ
ُ
ابخٛاء ِعيا هللا ؾبدانه.
مٗاني
ِ
والجماع ّ ِ يى َاٖت هللا ،والِ ٣
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َّ
ّ ُ َّ
َّ
الُ ُ
للُاٖت يى َّ
غٍ ٤لخضور نىٕ َّ
مٗح ٍن من
ها
ؤج
٥
املخغ
انُت
الش
الخالت
وي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُّ
ُ
بهىعة َّ
مُٗ ٍنت.
اإلانٗت والَّ ٣ى ِة
وجدهُل
ٍ
ِ
الٓ ِ
هىع ُ ِ
َ
َ
ُ
ؤٞغ ًاصا َ
مُالبىن َ
بخد ٤ُ٣مٗاني
اٖاث
وظم
اإلاؿلمحن
ظمُ٘
ى
ول
ٟٞي ألا
ٍ
ِ
ِ
َ
ً
ُ
َّ
ٌ
دضر ،وي
الٗبىصً ِت هلل ؾبدانه،
ؾىاء ؤخضر يظا جمُ٨نا ي ألاعى ؤم ل ً ِ
َّ ُ َّ ُ َ
ُ
َّ
َّ ٌ َ
الشانُت ّ ُ
َ ٌ َّ ٌ
اى
غ
ٚ
باأل
الخت
اله
ت
النُ
ُٞه
ِ
سخل
املخغ ٥يى يض ٝمٗحن ومدضص ٢ض ج ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
الض َّ
نُىٍ ِت
٨ٟٞغة الخم٨حن ٖنض الخُاعاث التي اندغٞذ ٖن الٟه الصخُذ للكغَٗت
ُٞما ًخٗل ٤بهظه الًُ٣ت ،جسخلِ ٞحها اإلاٟايُ بحن جم٨حن هللا ؾبدانه وحٗالى
لضًنه ي ألاعى ٦مٓهغ من مٓايغ الىٖض ؤلالهي الظي ال ًخسل ،٠وبحن
اٖخ٣اصي ؤن اإلاؿل ًجب ٖلُه ؤن ًخسظ زُىاث مدضصة لخدهُل الخم٨حن
من الىنى ٫بلى الؿلُت والٓهىع.
ٞدضور الخم٨حن للضًن وْهىعه ؤمغ بلهي و٢ضع عباني ال ًخسل( ٠ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮ) [الخىبت .]11:وجدنىٕ ؤق٩اله ونىعه ٖلى مغ الٗهىع،
ولؿنا مُالبحن بإن نخسظ الخُىاث والىؾاثل لخد٣ُ٣ه بل نلتزم بما ؤمغنا هللا
والخم٨حن ٖنضيا ؾُ٩ىن من ٖنضه ؾبدانه وحٗالى.
ؤما خهغ َّ
الخم٨حن ي نىعة ب٢امت مجخم٘ بسهاثو مُٗنت ،ؤو ظٗل
الهض ٝب٢امت زالٞت بك٩ل نىعي ي مؿاخت من ألاعىٞ ،هى جًُِ ٤للمٗاني
الكغُٖت للخم٨حن ونىعه والتي ظاءث ي ٦خاب هللا ،باإلياٞت بلى َّؤن يظه
الخهىعاث للخم٨حن ال جً٘ ي الخؿبان الىا ٘٢املخُِ ي ٖهغنا الخال
للمؿلمحن ؤٞغاصا ومجخمٗاث ،وما ًدا ٥لؤلمت وما ًغاص بها من الكغوع.
و٦ظل ٪من ؤوظه بُالن يظه اإلاٟايُ ؤنه ظٗل الٛاًت ه الؿلُت والىؾُلت
ه الضًنًٓ ،هغ طل ٪من مداوالث جُىَ٘ النهىم الكغُٖت وجىظحهها لخخىا٤ٞ
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م٘ ألاٗٞا ٫واإلاناهج ومهلخت الجماٖاث والخُاعاث ،بل ُوٍجٗل مُ٣اؽ
الكغُٖت والجىاػ يى َٞه يظه الخُاعاث للضًن ولِـ َّ
النو الكغع  ،وم٘ مغوع
الى٢ذ ًدضر زلِ بحن ما يى صًن وقغَٗت ،وبحن الٟه الباَل اإلاندغٝ
ومٓايغه ُٞهبذ الضًن ٖنض بٌٗ الناؽ يى الجماٖت والجماٖت ه الضًن .م٘
ؤن الىاظب الكغع والٗ٣ل ً٣طخي بإن ج٩ىن ألاٗٞا ٫واإلاناهج جابٗت للنهىم
الكغُٖت ولِـ الٗ٨ـ.
***
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الٟهل الغاب٘
صالالث الخم٨حن الىاعصة ي ال٣غآن ال٨غٍ والؿنت النبىٍت
ً
أوال :صالالث الخمىحن في اللغآن:
بن مٟهىم الخم٨حن ي ٦خاب هللا يى مٟهىم ٦ل مخٗضص الهىع وألاق٩ا،٫
بانيّ ،
ٌ
ويى ؤمغ ٌّ
و٢ضع ع ٌّ
ً٣ضعه هللا ؾبدانه وحٗالى ٖنض خضور ؤلاًمان
بلهي
ِ
ؤمغ َّ
وألاٖما ٫الهالخت من اإلاؿلمحن ،ويى ٌ
جٟ٨ل هللا ؾبدانه وحٗالى به ،وال
َْ
ًندهغ ي ق٩ل الؿلُت والخٞ ، ٨هى ؤوؾ٘ من طل ٪ب٨شحر خُض ل ً٩له هللا
ِ
ؾبدانه بلى ٞغص ؤو ظماٖت .بل ظٗله ًترجب ٖلى ؤلاًمان وخؿن جُبُ ٤ؤوامغ
اإلاىلى ؾبدانهٞ ،الىاظب ٖلى اإلاؿل ؤن ًٟٗل ما ؤمغه هللا به وٍلتزم بظل ٪وٍتر٥
ألامغ هلل ًٟٗل ما ٌكاء.
ٞمٟهىم الخم٨حن ٖام ٌكمل ال٨شحر من املجاالث الضًنُت والضنُىٍت ،وال
ً٣خهغ ٖلى مجا ٫مٗحن ٦مجا ٫الؿُاؾت وجدهُل الؿلُت٦ ،ما ؤنه ٌكمل
ظمُ٘ اإلاؿلمحن ٞال ًنٟغص به ٞغص ؤو ظماٖت ؤو خؼب ؤو جُاع صون باق اإلاؿلمحن
٦ما يى مؿل ٪ؤصخاب الخُاعاث اإلاندغٞت التي جدهغ اإلاايلحن للخم٨حن ي
َاثٟت مدضصة صون باق اإلاؿلمحن ،بل ٢ض حكمل صالالث ومٟايُ ومٗاني
الخم٨حن ي ال٣غآن ال٨غٍ ظمُ٘ بجي آصم ٦ما ي ٢ىله حٗالى( :ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ) [ألاٖغاٛٞ .]01:ٝاًاث الخم٨حن
اإلاؿخنبُت من ٦خاب هللا وؾنت عؾى ٫هللا ه جد ٤ُ٣اإلاهلخت الضًنُت
والضنُىٍت ،ويظه ه خ٣ُ٣ت ظىيغ الخم٨حن.
 وؾنٗغى لضالالث الخم٨حن التي وعصث ي ال٣غآن ال٨غٍ ٣ٞض وعص مهُلرالخم٨حن بضالالث ّ
مخٗضصة ،حكحر بلى ُّ
حٗضص ٚاًاجه ومجاالجه ،ومن يظه الضالالث:
ِ

 -1ئكامت الضًً بمفهىمه الكامل وهي أهبر غاًاث الخمىحن( :ﮄ ﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
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ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ) [الدج.)0(]41:
 -2حسخحر ألاعى للجيـ البكغي( :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ) [ ألاغغاف .]11:

 - 3خُاػة أؾباب اللىة والثروة( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ) [ألاوػام.]6:
ُّ
 -4ألامً والخمخؼ بالخحراث( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ) [اللهو.]57:
 -5جدلُم الاؾخسالف في ألاعى( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ) [الىىع.)2(]55:
(ٟٞ )1ي يظه آلاًت ال٨غٍمت ط٦غ هللا ؾبدانه وحٗالى اإلآهغ الٗمل ونىعة الخم٨حن ويى وظىص
الهىعة اإلاشلى من ب٢امت الٗباصاث وٗٞل الخحراث ويظا يى مغاص الضًن وم٣هض الكغَٗت.
(ٟٞ )2ي يظه آلاًت ال٨غٍمت نىعة من نىع الخم٨حن وه خضور ألامن بٗض الخى ٝوالاؾخسالٝ
ي ألاعى وجدٖ ٤ُ٣باصة هللا صون زى ٝوؾبُل جد ٤ُ٣طل ٪يى جد ٤ُ٣ؤلاًمان وٖمل
الهالخاثٟٞ .ي يظه آلاًاث ال٨غٍماث ًبحن ؾبدانه قغوٍ الاؾخسال ٝوالخم٨حن ي ألاعى،
وخضور ألامن للمؿلمحن وٖضم الخى ،ٝويظه الكغوٍ ه ؤلاًمان وٖمل الهالخاث،
ً
ً
وٞغوٖا٣ً ،ى ٫الُايغ بن ٖاقىع عخمه هللا ي جٟؿحره
وبمٗجى ؤقمل الالتزام بالكغَٗت ؤنىال
والخم٨حن وجبضًل الخىً ٝ
لهظه آلاًتٟٞ« :ي الىٖض باالؾخسالَّ ٝ
ؤمنا بًماء بلى التهُا لخدهُل
ؤؾبابه م٘ يمان الخى ٤ُٞله والنجاح بن ي ؤزظوا ي طلَّ ،٪
وؤن مال ٥طل ٪يى َاٖت هللا
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=

 -6ئهالن ألاغضاء املخاعبحن وههغة اإلاإمىحن اإلاؿخًػفحن( :ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ) [اللهو.)0(]6-5:
 -7جِؿحر ألاؾباب :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ)
[الىهف.]85-83:
ُّ
 - 8جدلم ألامً وعغض الػِل( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴
﮵ ﮶ ﮷ ) [اللهو.]57:

 -9غلى اإلاياهت وعفػت اإلاجزلت( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
=

والغؾى ٫ﷺ( :ﭡ ﭢ ﭣ) [النىع ]54 :وبطا َّ
خل الايخضاء ي النٟىؽ نكإث
الهالخاثٞ .إ٢بلذ مؿبباتها ججهاٖ ٫لى ألامتٞ ،األؾباب ه ؤلاًمان وٖمل الهالخاث.
واإلاىنىٖ ٫ام ال ًسخو بمٗحن ،وٖمىمه ٖغي  ،ؤي ٚالب ٞال ًنا٦ضه ما ً٩ىن ي ألامت من
م٣هغٍن ي ٖمل الهالخاث ٞةن جل ٪اإلاناٖ ٘ٞاثضة ٖلى مجمىٕ ألامت» انٓغ :الخدغٍغ
والخنىٍغ ( )218/08لئلمام دمحم الُايغ بن دمحم بن دمحم الُايغ بن ٖاقىع الخىنسخي  -الضاع
الخىنؿُت للنكغ – جىنـ  -ؾنت النكغ0984 :يـ.
ّ
َّ
ًم٨ن وَُٗي ؤؾباب ال٣ىة
(ٟٞ )1ي يظه آلاًت ال٨غٍمت بُان ؤن هللا ؾبدانه وحٗالى يى الظي ِ
والٓهىع ندُجت لئلًمان والُاٖت ولِـ ٖن َغٍ ٤الٗمل ٖلى جدهُل ٢ىة ؤو ؾلُت؛ َّ
ٞةن بجي
بؾغاثُل ي طل ٪الى٢ذ ٧انىا ي ؤيٗ ٠خالته بالنؿبت بلى ٢ىة ٞغٖىن ،ل٨جه إلاا َب٣ىا ما
ؤعاصه هللا مجه و٢تها ؤْهغ هللا ؤمغه ال٣ضعي ونهغي ٖلى ٞغٖىن وظنىصه.
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ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) [ًىؾف.]56:
واإلاالخٔ من مٗاني الخم٨حن ي ٦خاب هللا ؾبدانه وحٗالى ،ؤجها ل جسخو
باألم اإلاامنت ٖ ِ٣ٞلى مغ الخاعٍش؛ وبنما خضر الخم٨حن ملجخمٗاث ٚحر مامنت
من خُض اإلاٗاني الٗامت للخم٨حن التي اقترٞ ٥حها اإلاامن وٚحر اإلاامن ،ؤما اإلاٗاني
الخانت له من الانُٟاء ونهغة الًٟٗاء ٞازخو هللا بها ٖباصه اإلاامنحن
٦جؼاء لئلًمان والُاٖتٞ ،ل ج٨ن مٗاني الخم٨حن ي ٦خاب هللا ه ندُجت زُِ
وجنُٓماث وظهىص؛ وبنما ٧ان طل ٪زمغة ؤلاًمان والالتزام باإلانهج ؤلالهي.
ً
زانا ًّ
جمُ٨نا ًّ
و٢ض ً٩ىن الخم٨حن ي نىعجه ال٨بري
ٞغصًا ٦ما ًدضر لؤلنبُاء
واإلاغؾلحن ،من خُض جُىَ٘ ألاؾباب له والٓهىع الخام له بالهىع املخخلٟت،
ؤو ٢ض ًلخد ٤بالخم٨حن الٟغصي ً
ؤًًا ؤٞغاص ٖاصًىن ًُىٕ هللا له ؤؾباب الٟالح
الضًجي والضنُىي ،و٢ض ً٩ىن الخم٨حن ًّ
ٖاما ٌكمل مجمىٖت مدضصة ؤو ًدؿ٘
لِكمل الجنـ البكغي ٧له.
ً
زاهُا :صالالث الخمىحن في الؿىت الىبىٍت اإلاُهغة:
وٖنض النٓغ ي ٦الم الهاص ١اإلاهضو ١ﷺ ،نجض ؤن البكاعة بدضور
الخم٨حن والنهغ ل ًغجبه النبي ﷺ ٖلى ؤ٦ثر من ؤمغ ؤلاًمان والُاٖت والهبر،
و٢ض بكغجنا ألاخاصًض النبىٍت الكغٍٟت وؤزبرث ؤن هللا نانغ صًنه ،ومٓهغ ؤمغه
ي الى٢ذ الظي ًغٍضه والُغٍ٣ت التي ً٣طخي بها ؾبدانهٞ ،ال ًندهغ الخم٨حن ي
الك٩ل الؿُاسخي للضولت ؤو ؾلُت الخٞ ، ٨اإلاٟهىم ألاوؾ٘ يى جد ٤ُ٣الخُاة
ؤلاًمانُت لؤلٞغاص واملجخمٗاث٣ٞ .ض ج٩ىن الخالت ؤلاًمانُت ملجخم٘ ما ي ؤٖلى
الضعظاث ،ونىعة جُبُ ٤الضًن ُٞه ي ؤخؿن نىعيا ،وٍخدُٞ ٤٣ه النمىطط
ال٩امل للكغَٗت ،وم٘ طل ٪نجضه ي ؤ٢ل نىع ال٣ىة اإلااصًت والثروة والٗ٨ـ
صخُذ ً
ؤًًا.
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َّ
َّ
َّ
م٨حن:
لجانب من
ولنخٗغى
ِ
ٍ
ٖن الخ ِ
ؤخاصًض عؾى ِ ٫هللا ﷺ التي جخدضر ِ
ألانهاع ّي ٢اَ :٫ل َّـما َ
َ
ٖ -0ن َ
٧ان خحن ؤمغنا َعؾى ُ ٫هللا ﷺ
البراء بن َٖاػ ٍب
ِ
ُ ُ
َ ٌ
َ
ٌ
َ ٌَ
َ
ٖغ َ
بدٟغ الخنضَ ،١
ُٖٓمت قضًضة ال جإزظ ٞحها
خغة
نض ١ص
ى لنا ي
بٌٗ الخ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َّ ّ
ؿم
بي ﷺ ٢اَٞ :٫لما ُ عآيا ؤزظ ا ِإلاٗى ٫و٢اِ « :٫ب ِ
ِ
اإلاٗاو٢ ،٫اٞ :٫ك٩ىا طل ٪بلى الن ِ
ُ
ُ
ً
ُ َ َ َ َّ
ُ
َ
َ
َ
٨ٞؿغ زلثهاَ ،
َ
غُُذ مفا ِجُذ الك ِام  ،وهللا
هللا» ويغب يغبت
٣ٞا« :٫هللا أهب ُر أ ِ
ُ
َ
ُ
َ
ً
َّ
ُ
ىع َها ُ
ئ ّوي َ ُأل به ُغ ُك ُ
ه َ
َ
الخ ْم َغ ئن ق َاء هللا» ز َّ
يغب الشانُت ُ٘٣ٞ ،زلشا َ
آزغ
ِِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ّ ُ ُ َ َ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
بهغ كهغاإلاضا ِئ ًِ ألابٌُ»
٣ٞا« :٫هللا أهب ُرأ ِ
غُُذ مفا ِجُذ فا ِعؽ ،وهللا ِئوي أل ِ
ُ َ َ ُ
ُ َّ َ َ َ َّ َ
ُ
بَ ُ٣ت َ
َ
َّ ُ٘٣ٞ
الشت َ
غُُذ
الد
»
هللا
ؿم
ب
«
:
٣ٞا٫
ز يغب الش
جغ ٣ٞا« :٫هللا أهب ُرأ ِ
ُِ ِ
ِ
َ
ّ
ََ
َ
َّ َ َ ()0
َ
اب َ
مفاج َ
الُ َمً ،وهللا ئوي ألبه ُغ َ
ُذ َ
أبى َ
نىػ َاء ِمً ميا ِوي الؿاغت» .
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ -2عوي ُ
َّ
اب ِبن ألا َع ِ ّث ٢ا :٫ق٩ىنا بلى عؾى ِ ٫هللا
البساع ُّي ي
ِ
صخُده ٖن زب ِ
َ َ
َ
خىؾ ٌض ُب َ
ؿدنه ُغ لنا ،ؤال ُ
ﷺ ويى ُم ّ
غص ًة له ي ّ
جضٖى لنا؟
ْل
ِ
ِ
الٗ٨بت ٣ٞلنا :ؤال ح ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
الغ ُح ُل ف ُُدف ُغ له في ألاعى ف ُُ َ
٣ٞاَ « :٫كض َوان َمً كبلىم ًُإزظ َّ
جػ ُل ِف َيها،
ِ
َِ
َ
َ ُ
َ
َ
َ َُ َ
مكاٍ َ
ىي ُؼ َغ َلى َعأؾه َف ُُ َ
الخ ِض ًِض
جػ ُل ِههف ِحنَ ،و ٍُمكِ ِبأ
ف ُُ َج ُاء ِبا ِإلايك ِاع فُ
ِ
ِ ِ
َ َ َ َّ َّ َ َ َ
ََ َ ُ َ
ما ُصو َن لخمه َو َ
ألا ُ
مغ َخ َّتى
ه ُّض ُه ط ِل ًَ َغً ِصً ِى ِه ،وهللا لُ ِخمً هظا
ظم ِه ،فما ً
غ
ِِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ
َ ّ َ َ ََ
ٌَؿ َحر َّ ُ
الظئب غلى غى ِم ِه،
الغ ِاهب ِمً نىػاء ِئلى خًغمىث ال ًساف ِئال هللا و ِ
ِ
ََ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َّ
عجلىن»(.)2
ول ِىىىم حؿخ ِ
َ
َ
 -1عوي مؿل ٌ ي صخُده ٖن زىبان هنع هللا يضر ٢ا٢ :٫ا ٫عؾى ُ ٫هللا ﷺِ « :ئ َّن هللا
ُ
َْ َ َ َ ُ َ َ
ُُ ُْ
َ
َ
ُ
ى ف َغأًذ َمكا ِعك َها َو َمغا ِعَب َهاَ ،و ِئ َّن أ َّم ِتي َؾ َِبلغ ُملى َها َما ػ ِو َي ِلي
ػ َوي ِلي ألاع
َ َُ
ُ َْ َ
َ ََ َ َ َ َ ّ
َ
َ ُ
ُ ََْ
ٌَ ،و ِئ ِوي َؾألذ َعِّبي ِأل َّم ِتي أن ال ُي ِهلى َها
غُُذ الىجز ًًِ ألاخمغ وألابُ
ِمنها ،وأ ِ
( )1ؤزغظه ابن ؤبي قِبت ي مهنٟه ( ،)17975وؤخمض ي مؿنضه ( ،)111/4والنؿاجي ي ال٨بري
( ،)8817وؤبى ٌٗلى ي مؿنضه ( ،)0685والبحه٣ي ي صالثل النبىة ( )420/1من َغٍٖ ٤ىٝ
ٖن مُمىن ٢ا :٫خضزنا البراء بن ٖاػب به ،و َّ
خؿن بؾناصه الخا ٔٞابن حجغ ي ٞخذ الباعي
(.)197 /7
( )2ؤزغظه البساعي ي ٦خاب اإلانا٢ب ،باب ٖالماث النبىة ي ؤلاؾالم (.)1602
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ّ َ َ
َ َ
َ
َي َ ُ ْ َ َ َ َ َ
ُذ َبًُ َت ُهم،
ِب َؿى ٍت َغ َّام ٍتَ ،وأن ال ٌُ َؿ ِلِ َغل ِيهم َغ ُض ًّوا ِمً ِؾى أهف ِؿ ِهم فِؿخ ِب
ّ َ َ ُ ُ
ّ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ
َوئ َّن َعّبي َك َ
اًٌَ :ا ُم َد َّم ُض ِئ ِوي ِئطا كًِذ كً ًاء ف ِاه ُه ال ًُ َغ ُّصَ ،و ِئ ِوي أغُُخ ًَ ِأل َّم ِخ ًَ
ِ
َ َ ِ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ّ َ َ َ
َي َ ُ
ُ
َ
ًّ
هلىهم ِبؿى ٍت غام ٍت ،وأن ال أؾ ِلِ غل ِيهم غضوا ِمً ِؾى أهف ِؿ ِهم
أن ال أ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ َ
ُذ َبًُ َت ُهمَ ،ول ِى احخ َم َؼ َغل ِيهم َمً ِبأكُا ِع َها» أو كاٌَ « :م ًْ َبحن أكُا ِع َها
ٌؿخ ِب
َ
ُ
ػًاَ ،و ََؿبي َب ُ
َخ َّتى ًَىىن َب ُ
ػً ُهم َب ً
ػً ُهم ُيهل ًُ َب ً
ػًا»(.)0
ِ
ِ
َ
ٖ -4ن ُؤ ّبي بن َٗ٦ب ٢اَّ َ :٫إلاا َ٢ض َم َع ُؾى ُ ٫هللا ﷺ َوؤ َ
صخ ُ
اإلاضًنت َو َآو ُته
ه
اب
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
َّ
َ
ُ
َ
ّ
ُ
ُ ََ ُ
َ
الح وال
ىؽ
ٍ
واخضة ،و٧انىا ال ً ِبِخىن بال ِ
ألانهاع -عمته الٗغب ٖن ٍ ٢
بالؿ َّ ِ
َّ
ُ ُ َ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ ّ َ َ َ َ ُ
ا ٝبال َ
ُ ُ
هللا
ًه ِبدىن بال ُِٞه٣ٞ ،الىا :جغون ؤنا ن ِِٗل ختى ن ِبِذ مُم ِئ ِنحن ال نس ِ
َّ َّ َ َ
وظل؟ ٞجزلذ( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ٖؼ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) [النور ]22 :إِ َىل ( ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)
[النورْٗ ٌَ ]22 :جي ب ّ
الن ْٗ َم ِت (.)2
ِ ِ ِ
َ
عوي الُبري َ
الٗالُت :م٨ض عؾى ُ ٫هللا ﷺ
آلاًت ما ٢اله ؤبى
ٖنض
جٟؿحر ِ
ِ
يظه ِ
ُِ
َّ َ
ؾنحن َ
َ
بٗض ما ؤوح بلُه َز ً
ُ
َ
وؤصخابه ًضٖى َن بلى هللا ًّ
ؾغا
اثٟا يى
ٖكغ
بم٨ت
ِ
ِ
َ
َ
ٞحها زاثَ ٟحنُ ،
اإلاضًنت ،و٧انىا َ
وظهغا ،ز َّ ُؤ ِم َ
ً
هبدىن ُوٍمؿىن ي
ً
بلى
جغة
باله
غ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ًىم ُ
الؿ َ
نإمن ُٞه َون ُ
ً٘ ّ
ّ
٣ٞا ٫عظ ٌلً :ا َعؾى َ ٫هللا! َؤما ًَإحي َٖلُنا ٌ
الؿالحَ ،
الح؟
ِ
ِ
ِ
َّ ُ َ َ َ ُ َ َّ َ ً َّ َ َ َّ ُ ُ ُ
َ
َ
جلـ الغحل ِمىىم في اإلا ِأل
ٖلُه الؿالم« :ال جلبثىن ئال ٌ ِؿحرا ختى ً ِ
٣ٞاِ ٫
َ
ُ
ُ َ
َ َ
دخب ًُا َل َ َ
وؤْهغ ُ
َ
هللا َّ
َ
نبُه ٖلى
يظه آلاًت،
لُه خ ِضًضة» ونؼلذ ِ
ِـ غ ِ
الػ ِظ ُِم م ِ
( )1ؤزغظه مؿل ي ٦خاب الٟتن وؤقغاٍ الؿاٖت ،باب يال ٥يظه ألامت بًٗه ببٌٗ (.)2889
( )2ؤزغظه الخا ٦ي مؿخضع٦ه ( ،)410/2والبحه٣ي ي صالثل النبىة ( )6/1من َغٍٖ ٤ل بن
الخؿحن بن وا٢ض خضزجي ؤبي ٖن الغبُ ٘ بن ؤنـ ٖن ؤبي الٗالُت ٖن ؤبي بن ٗ٦ب هنع هللا يضر به ،و٢ا٫
الخا« : ٦صخُذ ؤلاؾناص ول ًسغظاه» ،ووا٣ٞه الظيبي.
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َ
٢اَّ ٫
الؿ َ
ٞى ُ
الٗغبَ ،
يٗىا ّ
الح َوؤ ِمنىا(َ .)0
الن ُ
ٍغة َ
آلاًت
داؽ٩ٞ« :ان ي ِ
يظه ِ
ِ
ظؼ ِ
ِ
ِ
ٌ
َ
َّ
()2
َ
َّ
َّ
َّ
ِصاللت ٖلى نبى ِة عؾى ِ ٫هللا ﷺ؛ ألن هللا ٖؼ وظل ؤنجؼ طل ٪الىٖض» .
٣ضاص بن ألاؾىص ٢اَ :٫ؾم ُ
َ
ابن خ َّب َ
َ -5عوي ُ
ٗذ
صخُده
ان ي
ِ
بؿنضه ٖن ا ِإلا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ َ َ َ َ
َ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
صز َل ُه ُ
هللا
ى بِذ مض ٍع وال وب ٍغ ِئال أ
ألا
عؾى َ ٫هللا ﷺ ً٣ى« :٫ال ًبلى غلى
ع
ِ
َ َ ّ َ َ ُ ّ َ
ُل»(.)1
ل
ط
ِ
ؤلاؾالمِ ،ب ِػ ِؼغ ِؼ ٍٍؼأو ط ٌِ ٍ
ْهىع ؤمغ ّ
ُ
ُ َّ
اإلاهضو ١ﷺ الظي ُ
الض ًِن واندكا ِع ِه،
اص١
ًسبر ٖن ُ ِ ِ ِ
ِ
ٞهظا ٦الم اله ِ
نٓغ إلاا َ
ُ
وخضور َّ
ً
مُلىبا م َن َّ
الخم٨حن َله ولى َ٦غ َه ال٩اعيى َن ،والظي ًَ ُ
خابت
٧ان
ِ
الص ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ
الشباث ٖلى ّ
جل ٪ألاو٢اث ال ُ
َ
ولِـ َو َ
َ
الخُِ
ي٘
الضًن
ًجض بال َلب
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َّ َ
َّ
٨ٞظل ٪اإلاؿل ُ ي ّ
وم٩ان
مان
م٨حن،
اث
والخهىع ِ
لِ ُُٟ٨ت ِ
ٍ
٧ل ػ ٍ
ِ
ُ ٤الخ ِ
جدِ ٣
خاثج ال َ
اإلاُلىب منه يى الالتز ُام بضًنه َوٍ ُ
ترَّ ٥
٣ضعٍَّ َت هلل َّ
الن َ
ُ
ٖؼ َّ
وظل.
ِ
ِ
مغث ً
ؾاب٣ا َّ
ٞمن نهىم ال٨خاب والؿنت التي َّ
ًدبحن لنا ؤبٗاص ًُ٢ت الخم٨حن
ومٟهىمها ،وٌ ٠ُ٦ؿخُُ٘ الٟغص اإلاؿل واملجخم٘ اإلاؿل ؤن ٌؿخىٖبها ،وَٗمل
ً
ٍِٞ ،ال ًجٗل اإلاؿل
اٍ وال جٟغ ٍ
و٣ٞا إلاا ؤعقضث بلُه نهىم الكغَٗت بال بٞغ ٍ
ّ
ًمشل َغٍ ٤الخم٨حن ً
منهجا له،
من الٟه اإلاٛلىٍ الظي ج َّ التروٍج له ٖلى ؤنه ِ
َّ
ًدب٘ ٞه َ ؤيل الٗل وبع َ
وبنما ٖلُه ؤن َ
قاص َّ
ؤثمت الكغَٗت.
***

( )1ؤزغظه ابن بسخا ١ي ؾحرجه ( ،)054/2والُبري ي جٟؿحره ( )148/07من َغًٍ ٤ىنـ ٖن
ً
ِٖسخى بن ٖبض هللا الخمُمي ٖن الغبُ٘ بن ؤنـ ٖن ؤبي الٗالُت به مغؾال.
( )2ط٦غه ال٣غَبي ي جٟؿحره (.)297/02
َّ
( )3ؤزغظه ؤخمض ي مؿنضه ( ،)4/6وابن خبان ي صخُده ( ،)6699والُبراني ي ال٨بحر (-254/21
 ،)255والخا ٦ي مؿخضع٦ه ( )411/4من َغٍ ٤الىلُض بن مؿل خضزجي ابن ظابغ ٢ا :٫ؾمٗذ
ً
مغٞىٖا٢ .ا ٫الخا« : ٦صخُذ ٖلى قغٍ
ؾلُ بن ٖامغ ٢ا :٫ؾمٗذ اإلا٣ضاص بن ألاؾىص هنع هللا يضر به
الكُسحن ،ول ًسغظاه» ،ووا٣ٞه الظيبي.
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الٟهل الخامـ
مٓايغ الخم٨حن الصخُذ و٣ٞا إلاٗاني ٦خاب هللا والؿنت النبىٍت
حٗغينا ً
لًُ٣ت َّ
َّ
بٗض ؤن َّ
الخم٨حن وجُبُ٣اجه اإلاندغٞت،
ؾاب٣ا للٟه الخاَئ
َّ
نخٗغى ُٞما ًل للم٣ابل الصخُذ وجُبُ٣اجه إلاٗجى الخم٨حن؛ وطل ٪من زال٫
صالالث ال٣غآن ال٨غٍ وؾنت النبي ﷺ ختى جهبذ لضًنا نىعة م٨خملت من الٟه
الصخُذ والخُبُ ٤اإلانًبِ لًُ٣ت الخم٨حن ٞمن طل:٪
 -1غماعة ألاعى هي أخض أوحه الخمىحن:
َّ
ًخدهل طلٖ ٪ن َغٍ ٤بصعا ٥اإلاٗاني الُٗٓمت التي اقخمل ٖلحها ال٣غآن
ُّ
ال٨غٍ التي جدض ٖلى بنالح ألاعىٗٞ ،نض نٓغ اإلاؿل بلى ما خىله من
الؿماواث وألاعى ًضعَّ ٥ؤن ٖلُه ً
َّ
واظبا ججاه يظه الخُاة ويظا الىظىص ،وطل٪
َّ
جىلض من اؾخسالٞه ي ألا ى٣ُٞ ،ىم بضوعه ٞحها ً
و٣ٞا للمنهج ؤلالهي.
الىاظب
ع
٣ٞض ؤمغنا هللا ؾبدانه وحٗالى بٗماعة يظه ألاعى وؤلانالح ٞحها ،وظٗل يظا ألامغ
َ
من ِخ ٨الخل٣ُٞ .٤ى ٫ؾبدانه وحٗالى ي ٦خابه ال٨غٍ ( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ) [يىص ،]60 :وٍ٣ىَّ ٫
ٖؼ ِمن ٢اثل( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ([ ))0الندل ]97:وٍ٣ىٖ ٫ؼ وظل( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [الكهف ]05 :وخيزىا ربنا َّ
جل
( )1والٗمل الهالر ي يظه آلاًت ال٨غٍمت ٖلى بَال٢ه ٞهى ٌكمل الضًن والضنُا ٞلِـ الٗمل
الضنُىي وٖماعة ألاعى بمٟهىم منٟهل ٖن م٣انض الكغَٗت ؤلاؾالمُت ويى الظي ًاصي بلى
جدهُل الخُاة الُُبت بمٟهىمها ال٨ل الكامل اإلااصي والغوح .
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شي ُىه( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ([ ))1لقامن ]65:ويقول رب العادني( :ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ)
[اجلمعةٗٞ ]45:ماعة ألاعى وؤلانالح ٞحها يى وظه من وظىه الٗبىصًت هلل حٗالى،
وبها ًٟخذ هللا ؤبىاب الخم٨حن وبناء الخًاعة وجدهُل الغزاء ،ويظه ؤخض نىع
ج٨غٍ بجي آصم وه م٣هض قغع ويض٢ ٝغآني ،ويى جد ٤ُ٣خ٣ُ٣ي إلاٗجى
َ
الخم٨حن ٞالجنـ البكغي ٖ -لى وظه الٗمىم  -مُال ٌب بةٖماع يظه ألاعى،
ٌ
واظب ٖلُه طل٪؛ ِمن الناخُت ؤلاًمانُت ،ومن
واإلاؿل ٖ -لى وظه الخهىم-
َّ
َّ
الناخُت ؤلانؿانُتُ ،
ً
ظمُٗاٖ ،لى ازخالٝ
ًخٗضاه بلى ٚحره من الناؽ
ٞن ٟ٘اإلاؿل
َ
ّ
ُٞد ٤٣مٗجى
ِمل ِله و ِن َد ِله ُٗٞ ،مل الٟغص اإلاؿل من زال ٫ألاوامغ الغبانُت
ِ
الخم٨حن ي يظا املجا ،٫وجغج٣ي املجخمٗاث اإلاؿلمت وٍغج ٟ٘قإن اإلاؿل  ،وٍخ ُّ
حٗىٌٍ ما ٞاجنا َّ
٧إمت عاثضة وجؼو ٫الٟجىة التي خضزذ بُننا وبحن ألام من خىلنا
ّ
ّ
ً٨ٟغ
وم٣ىماث الثروة والخنمُتُٞ .جب ٖلى ٧ل بنؿان ؤن ِ
ي مجاالث الخًاعةِ ،
ي صوعه ي ٖماعة ألاعى ،وَؿإ ٫نٟؿه :ماطا ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٗمل ي ٖماعة الضنُا،
وجنمُت الخالت الٗمغانُت والا٢خهاصًت؟ بدُض ً٩ىن ينا ٥خغا ٥ي يظه
َّ
وسخر لنا األدوات التي
( )4فعندما أمرىا اهلل سبحاىه وتعاىل بعامرة األرض وهبنا ادقومات
تساعدىا عذ تنفوذ ذلك وتتمثل يف أمرين:
األول :اإلمكاىات والوسائل التي يتمكن هبا من عامرة األرض.
الثاين :القدرة العقلو ة اإلبداعوة التي جتعلنا قادرين عذ االستفادة من هذه الثروات،
وهذه اإلمكاىات وىعمل من خالهلا عذ االستفادة من تسخر اهلل سبحاىه وتعاىل
هلذه النعم.
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ّ
جا٦ض ٖلُه ٦شحر من النهىمٞ .املجخم٘ ؤلاؾالمي َّ
مهمخه
الخُاة ،ويظا ما ِ
ال٨بحرة وألاؾاؾُت ه الُ٣ام بٗماعة ألاعى ،ول٨ن يمن ؾُا ١الخًىٕ ألوامغ
هللا ؾبدانه وحٗالى ،وي ْال ٫اإلاباصت ،وي بَاع ال ُ٣التي قغٖها هللا ؾبدانه
وحٗالىٞ .لِـ ينا ٥ؤولى من َّؤمت ؤلاؾالم بد٣ُ٣ت َّ
الخم٨حن ي يظا الباب وطل٪
َّ
ألنه بخد٣ُ٣ها له ال حؿخسضمه بال ُٞما ًإطن هللا به من الخحر والنٟ٘؛ ٞال ًٟؿض
َّ ً
َّ
مخسظا من
ي ألاعى بل ًد ٤٣الاؾخ٣غاع ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىٍاث اإلااصًت والغوخُت
آلاًت ال٨غٍمت (ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
خُاة له.
ﮈ ) [ٞهلذ ]11:منهج ٍ
 -2بىاء الصخهُت اإلاؿلمت اإلاخياملت هي أخض مػاوي الخمىحن:
من الضالالث ال٣غآنُت نؿخنبِ ؤن ؤخض ؤوظه الخم٨حن ي ألاعى يى ج٩ىٍن
ّ
جد ٤٣مٗاني الٗبىصًت هلل عب الٗاإلاحن،
الصخهُت اإلاؿلمت اإلاخ٩املت التي ِ
وؤًٞل الُغ ١لخد ٤ُ٣طل ٪يى املجا ٫التربىي ال٣اث ٖلى ال٨خاب والؿنت،
ّ
ً٩ىن يىٍت الصخهُت اإلاؿلمت للٟغص؛ ٞهى ي مجا ٫الُٗ٣ضة ًدهل
والظي ِ
الغئٍت الصخُدت للىظىص الظي خىلهُٞ ،ى٢ن بىظىص زال ٤لهظا ال٩ىن له
نٟاث ال٨ما ٫ؾبدانه وحٗالى ،وٍامن بىظىص خ٨مت من وعاء يظا الخل٤
ُٞخٗامل ي خُاجه ً
و٣ٞا لهظه الخ٣ُ٣ت ،وي مجا ٫الخٗاٌل بِنه وبحن املخلى٢اث
ًخدغ ٥اإلاؿل ي ؤ٢ىاله وؤٗٞاله وؤخىاله ً
َّ
و٣ٞا ل٣انىن ألازال ١و٢انىن ال٣ٟه
اإلاؿخنبُان من نهىم ال٨خاب والؿنت ،واللظان ًًبُان الخُاة ٖلى وظه
يظه ألاعى ،وي مجا ٫جؼُ٦ت النٟـ وجُهحر ال٣لب ٞلضًه منهج مخ٩امل ٌٗخجي
بتزُ٦ت النٟىؽ وتهظًبها ،وبُان ألازال ١ال٣ىٍمت الىاظب الخدل بها ،وألازال١
الغصًئت الىاظب الخسل ٖجها .وي مجا ٫جنمُت ال٣ضعاث الٗ٣لُت والخ٨ٟحر لضًه
من ال٣ىاٖض ال٣غآنُت التي جغقض بلى اؾخسضام الٗ٣ل وٖضم بيماله ٞخنمي بظل٪
ّ
٢ضعاث الخ٨ٟحر وؤلابضإ لضًه٣ٞ .ض ط٦غ ال٣غآن الهٟاث ألاؾاؾُت التي حك ِ٩ل
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نىعة واضخت اإلاالمذ لصخهُت اإلاامن ٦ما ؤعاصيا هللا حٗالى ،وه الهىعة التي
جمشلها شخهُت النبي دمحم ﷺ الظي ٧ان زل٣ه ال٣غآن.
ّ
ج٩ىن شخهُت اإلاؿل الٗل  ،خُض جدؿامى شخهُت
ومن ألاؾـ التي ِ
ّ
الخ ٤والخحر ،وٍنحر مؿال ٪الخُاة
اإلاؿل بالٗل الظي ً٨ك ٠له َغٍ٤
ِ
ُٞمطخي ٞحها ٖلى ً
َّ
َّ
ٞخخمحز شخهِخه ٖن ٚحره بال٨ٟغ والٗل اإلاُٟض
يضي،
ّ
َّ
واحؿإ آٞا ١الخ٨ٟحر والغئٍت ،ومن ُ
ؤؾـ الصخهُت ؤلاؾالمُت الٗباصاث ٞهي
ِ
صٖاث ؤلاؾالم وه الخُبُ ٤الٗمل للُٗ٣ضة ،والٗباصاث بضوعيا جشمغ الؿلى٥
الصخُذ والخل ٤ال٣ىٍ وجغؾ لصخهُت اإلاؿل الخُىٍ الٗغًٍت ُِٗٞل
ً
مىنىال بغبهً ،دنى ٖلى مجخمٗهٟٞ ،ي ّ
٧ل نىعة من نىع الٗباصاث
خُاجه
ِ
ٌؿدكٗغ بنبٌ ونىع ؤلاًمان ي ؤٖما٢ه ٞال ًنبٗض من خُاجه بال الخحر.
َّ
وباإلياٞت بلى طل ٪جإحي َّ
شخهُت اإلاؿل ٞ ،اإلاؿل
ؤيمُت الٗمل وصوعه ي بناء
ً
ً
الٗامل له ي الخُاة َّ
قغٍٟا وما صام ٦ؿبه
ؤيمُخه مهما ٧ان ٖمله ماصام ٖمال
ً
خالال ٞهى ٌكاع ٥ي ٖماعة الخُاة واػصياعيا ،وَٗمل ٖلى صٗٞها بلى ألامام
وجدَّ ٤ُ٣
الغزاء ي ألاعى .وججهٌ شخهُت اإلاؿل ٖلى ؤؾاؽ الٗمل بةج٣انه
ؤزغوٍا ؤو ًّ
ًّ
صنُىٍا.
له ،ؾىاء ٧ان ٖمال
َّ
التربُت وج٩ىٍن الصخهُت اإلاؿلمت يى ؤخض مٗاني الخم٨حن ال٣غ َّ
آنُت،
ٞمجا٫
ويى ٦ظل ٪ؤخض الىظىه اإلاكغوٖت التي ّ
جاصي بلى جدهُل َّ
ال٣ىة اإلااصًت واإلاٗنىٍت،
ِ
وحٗمل ٖلى ع ٘ٞقإن املجخم٘ اإلاؿل ٞاملجخم٘ ًخ٩ىن ي مجمىٖه ال٨بحر من
ألاٞغاص ،ولى َّ
جد ٤٣ج٩ىٍن الصخهُت اإلاؿلمت ٖلى ؤؾاؽ اإلانهج ال٣غآني ٖلى
مؿخىي الٟغص ومؿخىي ألاؾغة لخد ٤٣ج٩ىٍن الهىعة اإلاخ٩املت للمجخم٘ اإلاشال ،
ويى ؤخض وظىه الخم٨حن ي ألاعى وُ٢ام الخًاعة.
َّ
ٞةن ؤخض ؤي اإلاكا٧ل التي جىاظه املجخمٗاث ي ٖاإلانا اإلاٗانغ يى ج٩ىٍن
وم َن ِن ِه ٖلى َّؤمت
الهىٍت الخانت باملجخمٗاث ،ومن نٗ هللا ؾبدانه وحٗالى ِ
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َّ
يىٍتها َّ
ؤلاؾالم ؤن ظٗل َّ
الص َّ
بانُت ٢غ َّ
ويىٍت ؤٞغاصيا ع َّ
خهُت
آنُت(ٞ )0ال جظوب
ؤلاؾالمُت ي ٚحرياَّ ،
وبنما حؿخىٖب ظمُ٘ ؤنىإ َّ
َّ
الهىٍاث ويظا وظه آزغ من
ؤوظه الخم٨حن.
٣ٞض َّ
نو ال٣غآن املجُض ي ٦شحر من آًاجه ٖلى ٧ىن جؼُ٦ت ؤلانؿان وتهظًب
نٟؿه والؿمى بها بلى الٛاًت التي زل ٤ألظلها -بٞغاص الخال ٤بالٗبىصًت -ه
ً
ً
زهىنا٢ ،ا ٫حٗالى:
ٖمىما ،وزا ِجمه عؾى ٫ؤلاؾالم
م٣هىص بٗض الغؾل
(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ) [اجلمعة ( ]6 :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ) [ البقرة ( ]424 :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴ) [ آل عمران.]431 :
 -3الضغىة لضًً هللا هي أخض أوحه الخمىحن:
ُّ
الخم٨ن من الُ٣ام بىاظب الضٖىة بلى صًن هللا ومنهجه وبُان خ٣اث ٤ؤلاؾالم
يى ؤخض مٗاني الخم٨حن ي ال٣غآن ال٨غٍ  ،ويى البضًل الكغع الصخُذ إلاٟهىم
َّ
(ٞ )1هظه ألامت ازخهذ من بحن ألام بإجها ناخبت الخُاب ؤلالهي ألازحر أليل ألاعى ،والظي مشل
ّ
ّ
إلا٩ىن
مغ الٗهىع ٖلى باق ألام و٧ان ا ِ
لها اإلانهج والُغٍ ٤والخهاثو التي جخمحز بها ٖلى ِ
لهىٍتهاٞ ،هظه ه الهبٛت ؤلالهُت التي نب ٜهللا بها ؾبدانه وحٗالى يظه ألامت (ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) [الب٣غة٣ٞ .]018 :ض َّ
زو هللا ؾبدانه
ُ
َّ َ
َ
َ
ّ
َ
واإلاخإم ُل
وًٞلها ٖلى ؾاثغ ألام ،
وظلُلت
ُٖٓمت
بسهاثو
وحٗالى يظه ألامت اإلاؿلمت
ٍ
ٍ
ِ
ُ
ُ
ُ
املخمضًت ُ
َّ
ألامت َّ
جسخو ؤمت من ألام
ًجض َّؤجها ل ججخم٘ أل َّم ٍت من ألام  ،ول
لخهاثو يظه
ُ
ُ
َ
ُ
بمشل ما ُ
َّ
ازخ َّ
ؤلالهُت٩ٞ ،انذ زاجمت ألام التي جل٣ذ وح َ هللا
هذ به يظه ألا َّمت من اإلانذ
ِ
ُ
ُ
ُ
ً
َ
َ
ألا َّمت ؤج َّ
الغؾل َ
وزحري وؤٖالي مجزلت ،و٧انذ قغَٗت يظه
ومنهجه ،و٧ان عؾىلها ﷺ زاج ُّ ِ
ُ
َ
َّ
ً
َ
اث ما ل ججخم٘ أل َّم ٍت ٢بلها
حؿامدا،
اج٘ وؤ٦ملها وؤ٦ثريا
وظم٘ هللا لها من الًٟاثل وا ِإلاحز ِ
الكغ ِ
ُ
خهغ.
ًضزل جدذ
مما ال
ٍ
87

الهضام واإلاٛالبت الظي ًخبناه ؤصخاب ال٨ٟغ اإلاندغٟٞ ،ٝي ٖاإلانا اإلاٗانغ من
ألاصواث والىؾاثل ما ًم٨ن لنا من ٖغى صًن ؤلاؾالم بمٟهىمه الكامل ٖلى
الٗال ٧له ،وبُان خ٣ُ٣خه وؾماخخه ومىٟ٢ه من ً٢اًا الىظىص والخُاة
والُٛب وما يى اإلانهج الظي ًضٖى بلُه.
َّ
َّ
ٞمن اإلاهاثب التي ؤنابذ َغٍ ٤الضٖىة للضًن وُٖلتها ه ؤن الهىعة التي
خاوٞ ٫حها ؤٖضاء ؤلاؾالم بلها٢ها به وه ؤنه صًن نضامي ،ال ٌٗغ ٝالخٗاٌل
م٘ آلازغٍن وع َّوظىا لظل ٪ي مجخمٗاث ٚحر بؾالمُت٢ ،ض جغسخذ بؿبب
َّ ً
زانت ي مٟهىمها ٖن خ٣ُ٣ت
ألا٢ىا ٫وألاٗٞا ٫التي َّجبنتها الخُاعاث اإلاندغٞت،
ج٣غ َّ
بإن ألاؾاؽ ي ٖال٢ت اإلاؿلمحن م٘ آلازغٍن يى ّ
الخم٨حن والتي ُّ
الهضام
ِ
مهض َل٣بى ٫ال٨شحر َّ
واإلاٛالبتَّ ،
مما َّ
ممن ال ٌٗغ ٝخ٣ُ٣ت ؤلاؾالم لهظه الهىعة.
وَغٍ ٤الضٖىة للضًن وبُان مداؾنه ،وٖٓمت منهجه ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي
والجماع ي الضازل والخاعط ،يى ؤخض وظىه الخم٨حن ،ومهضا ١طل ٪ؤن ٖضص
البالص واإلاناَ ٤التي صزل ؤيلها ي ؤلاؾالم ٖن َغٍ ٤الضٖىة ؤ٦ثر من البالص التي
صزل ؤيلها ي الضًن ٖن َغٍ ٤الٟخىخاث والخغوب.
وَغٍ ٤الضٖىة بلى الضًن يظه ألاًام جىاٞغث له ظمُ٘ ألاؾباب والىؾاثل
اإلاخٗضصة التي حؿاٖض ٖلى نجاخها ي الضازل والخاعط ،وال ًسٟى ٖلى ؤخض ؤن
مٗغٞت الناؽ بد٣ُ٣ت صًجه ومٗغٞت آلازغٍن بد٣ُ٣ت ؤلاؾالم ،يى وظه من
وظىه الخم٨حن إلاا له من آلازاع ؤلاًجابُت ي جبلُ ٜعؾالت هللا وخؿن ٖغيها.
ٞلى نٓغنا بلى وا٦ ٘٢شحر من الخًاعاث اإلاٗانغة ،والتي َّ
ج٩ىنذ مغظُٗتها
ال٨ٟغٍت والخًاعٍت من مجمىٖت من النٓغٍاث التي ججم٘ بحن الخ ٤والباَل،
لىظضنا ؤجها حٗمل ٖلى جهضًغ يىٍتها وز٣اٞتها بلى الٗال ٧له ،وجداو ٫ؤن جهبٜ
الكٗىب وألام بهبٛتها ،وحٗخبر طل ٪ؤخض ؤنىإ جد ٤ُ٣النهغ والهُمنت،
ُ
ً٣هغ اإلاؿل ي جبلُ ٜاإلانهج ؤلالهي وبُان ما ًدخىٍه يظا الضًن
٠ُ٨ٞ
الُٗٓ ؟! وؤلاٖالن َّ
ٖما جمل٨ه يظه الكغَٗت من ألاصواث والىؾاثل التي ًم٨ن
لها ؤن جًبِ الخُاة ٖلى يظه ألاعى.
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 -4جدلُم مهالر الػباص هى وحه مً وحىه الخمىحن:
بن الكغَٗت ؤلاؾالمُت بمٟهىمها ال٨ل الكامل ه قغَٗت عٖاًت مهالر
الٗباص ،وجد ٤ُ٣ما ُٞه الخحر له  ،ومن نىع الخم٨حن الصخُدت ي مجخمٗاجنا
اإلاؿلمت املخآٞت ٖلى مهالر الٗباص وخ ٟٔزغواث البالص ،ونُانت ما ؤنخجخه
الخًاعة ؤلاؾالمُت اإلاٗانغة من ؤنىإ الخ٣ضم ي مجخمٗاتهاٞ ،د ٟٔنٓام
الضنُا ٌؿاٖض ٖلى خ ٟٔالضًن وب٢امت قٗاثغهٞ ،لى ازخٟى ألامن من مجخم٘ ما
لن ٌؿخُُ٘ ؤٞغاصه ب٢امت صًجه ٦ما ؤعاصه هللا ؾبدانه وحٗالى ،ولى اندكغ ال٣ٟغ
ً
ي مجخم٘ ألخضر طل ٪زلال ي جِؿحر جد ٤ُ٣الخُاة اإلانًبُت بالكغَٗت بك٩ل
٧املٗٞ ،لى ؾبُل اإلاشا٢ ٫ض ًٟغى ٖلى مجخمٗاث اإلاؿلمحن وبالصي ؤنىإ من
الهُمنت الش٣اُٞت وال٨ٟغٍت والا٢خهاصًت بل والٗؿ٨غٍت ي بٌٗ ألاخىا ٫ندُجت
يٗ ٠خالت املجخمٗاث و٣ٞغياٞ ،الٗمل ٖلى عٖاًت مهالر الكٗىب يى ؤخض
ؤوظه الخم٨حن التي ًُلب من اإلاؿل املخآٞت ٖلحها .ويظا ٧له ٖ٨ـ ما ٢امذ
َّ
به الجماٖاث اإلاندغٞتٞ ،ندُجت ظهىصيا الباَلت ج ٪٨ٟالهُ٩ل الظي ٧ان
ًًبِ مهالر اإلاؿلمحن ي بٌٗ الضو ٫وجهبذ زغواتها َّ
وحكغص ؤيلها.
***
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الخاجمت

ّ
مخٗل٣ت بالبدض ًجب الخنبُه ٖلحها
ن٣اٍ ِ
ً
َّأوالً :جب ٖلُنا مغاٖاة الٟغ ١بحن جبجي مناهج الخٗلُ والتزُ٦ت والتربُت
والضٖىة ،لخ٩ىٍن ظُل ٌٗمل ٖلى جدهُل الخم٨حن بمٟهىمه الًُ ،٤وبحن جبجي
مناهج الخٗلُ والضٖىة والتربُت التي حٗمل ٖلى ج٩ىٍن الصخهُت اإلاؿلمت
اإلاخ٩املت للٟغص واملجخم٘ ،واٖخباع يظه الضٖىة والتربُت وطل ٪الخ٩ىٍن يضٞا ي
ً
مجغصا ٖن ؤي ٚغى آزغ.
خض طاجه
ٟٞي الُغٍ ٤ألاو٩ً ٫ىن بظ ٫الجهض والٗمل لخد ٤ُ٣يض ٝمدضص٩ً ،ىن
مُٗاع النجاح ؤو الٟكل ُٞه يى جد ٤٣الهض ٝؤو ٖضم جد٣٣ه ،بِنما ي الُغٍ٤
ً
الشاني ً٩ىن اإلانهج التربىي ي طاجه يضٞا مغ ًاصا ،ؾىاء ؤخضر جدهُل ٢ىة ؤم ال.
َّ
ٞاإلاؿل ٢ض ٧لٟه هللا ؾبدانه وحٗالى بةنالح نٟؿه وجؼُ٦تها ،والٗمل ٖلى
بًها ٫صٖىة الضًن وحٗالُمه إلان ٌؿخُُ٘ٞ ،هى ً٣ىم بىاظب الضٖىة للضًن
وٍضٕ النخاثج هلل ؾبدانه وحٗالى ،ؾىاء اؾخجاب له الناؽ ؤم ل ٌؿخجُبىا ،ألن
ّ
َّ
ً٩لٟه بخد ٤ُ٣النخاثج ،وبنما ٧لٟه بالٗمل والضٖىة،
هللا ؾبدانه وحٗالى ل ِ
منهج ًغي ؤنه ملؼم بخد ٤ُ٣نىٕ مٗحن من الخم٨حن ،ومنهج ًغي
ٞالٟاع٦ ١بحر بحن ٍ
ؤنه ٚحر مُالب بالنخاثج وبنما يى مُالب بدنُٟظ ما ًإمغه به اإلانهج.
ً
زاهُاٖ :نض بمٗان النٓغ الٗ٣ل ي وا ٘٢ألامت اإلاٗانغ ،بٗض مغوع ٖ٣ىص ٖلى
جبجي ؤصخاب يظه الخُاعاث اإلاندغٞت لخهىعاته ٖن الخم٨حن وُُٟ٦ت جد٣ُ٣ه،
لنا ؤن نؿإ ٫ما ه النخاثج التي جد٣٣ذ ٖلى ؤًضحه بٗض جُبُ٣ه لغئٍته ؟
والجىاب يى ؤن النخاثج التي جد٣٣ذ ٖلى ؤًضي ياالء ه ؾُل من الن٨باث التي
٢ض ؤنابذ ال٨شحر من بالص اإلاؿلمحن ،باإلياٞت بلى و٢ىٕ الك٣ا ١والخناػٕ
والٟغ٢ت بحن ال٨شحر من َىاث ٠اإلاؿلمحن؛ بؿبب اصٖاء ٧ل َاثٟت ؤن َغٍ٣ها يى
َغٍ ٤الخم٨حن ،بل وجسُى ألامغ بلى جسغٍب البالص ون ٌ٣نٓامها وحكغٍض ؤيلها
ي ؤع٧ان ألاعى.
ً
َّ
ٌ
ٌ
ُ
َ
ُ
٣ٞاَّ ٫
ٖامت ًُسبرنا هللا ؾبدانه َ
وٖض ال ًَخسلَ ٠
وحٗالى َ
زالثا :ينا ٥آًت َّ
ٖؼ
ٞحها ٖن ٍ

[املجاصلت.]20:
٢اثل( :ﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜ)
ِ
من ٍ
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ٞهظه آلاًت ال٨غٍمت جسبرنا ٖن ٢ضع بلهي ال ًخسل ٠ويى ٚلبت الغؾل
ونهغي  ،ول٨ن آلاًت ال٨غٍمت ل جدضص ؤو جدهغ نىٕ يظه الٛلبت والنهغ
ونىعة جد٣ُ٣هاٞ ،ال ًم٨ن ؤن ن٣هغ مٗاني الٛلبت والنهغ والخم٨حن للغؾل ي
نىعة جدهُل ال٣ىة واإلال ،٪ؤو الؿُُغة و٦ثرة ألاجبإ ي الضنُا.
ُ
َ
وصلُل طل ٪ما ظاء ي الصخُدحن من خضًض ابن َّ
َ
اؽ عضخي هللا ٖجهما
ٖب
ٍ
َ ُ َ َ َ َّ ُ َ ِ ُ َ َ َ َ َ ُ ُّ َّ
الىب ُّي َم َػهُ
زغط ٖلُنا َّ
٢اَ :٫
الن ُّبي ﷺ ً
َ
ًىما ٣ٞا« :َّ ٫غ ِغيذ غلي ُألاممَّ ،فج َػل ًمغ َِ
َّ ُ ُ َ َّ
الغهَِ ،والىب ُّي ل َ
الغ ُح َالنَ ،والىب ُّي َم َػ ُه َّ
الىب ُّي َم َػ ُه َّ
ِـ َم َػ ُه أ َخض،
الغحل ،و
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ َ َ ً َ ً َ َّ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ
َ َ َ َ
َ
ُ
َّ
وعأًذ ؾىاصا ه ِثحرا ؾض ألافم ،فغحىث أن جىىن أم ِتي ،ف ِلُل :هظا مىس ى
ُ َ َ َ ُ َ َ ً َ ً َ َّ ُ
ُ َ َ
َو َك ُ
ألا ُف َمَ ،ف ِل َ
ىم ُهُ ،ز َّم ِك َ
ُل ِلي :اهظغ َهىظا
ُل ِلي :اهظغ ،فغأًذ ؾىاصا ه ِثحرا ؾض
َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ً َ ً َ َّ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ
الء
إ
وهىظا َ ،فغأًذ ؾىاصا ه ِثحرا ؾض ألافم ،ف ِلُل :هإال ِء أمخً ،ومؼ ه ِ
َ ُ َ ً َ ُ ُ َ َ َّ َ َ
َ
اب»(.)0
ؾبػىن ألفا ًضزلىن الجىت ِبغ ِحر ِخؿ ٍ
ُٞسبرنا النبي ﷺ ؤن من ألانبُاء من ل ٌؿخجب له بال ال٣لُل من الناؽ ،وبًٗه
ل ٌؿخجب له ؤخض ٖلى ؤلاَال ،١ول ًدضر له نىٕ ٢ىة ؤو ؾلُت ؤو ْهىع ي ألاعى
ٞهل زغط ياالء ألانبُاء ٖن مٗجى النهغ؟ بال ُ٘٣الجىاب ال ،ألن ظمُ٘ ألانبُاء صازلىن
ي الىٖض ؤلالهي بالنهغة ،مما ًضٖ ٫لى ؤن ٖضم جد ٤٣ال٣ىة اإلااصًت ال ًناي و٢ىٕ
الخم٨حن ،وٍضلنا ٦ظلٖ ٪لى ؤن ٖضم جد ٤ُ٣النخاثج ال ًناي النهغ للغؾل وؤجباٖه .
وؤزحرا البض ؤن نا٦ض ٖلى ؤن مٗاني الخم٨حن الصخُدت ه التي وعصث ي ٦خاب
هللا وي ؾنت عؾى ٫هللا ،وؤن َغٍ ٤جدهُلها لن ً٩ىن بال ٖن َغٍ ٤اإلانهج ال٣غآني
والهضي املخمضي ،وؤن الخهىعاث الخاَئت وما ًلؼم ٖجها من ابخضإ الىؾاثل
املخالٟت ،لن جاصي ي جهاًت ألامغ بال لل٩ىاعر اإلاضمغة التي جًغ بضًن اإلاؿل وصنُاه.
ٖما ًَ ُ
الٗاإلاحنَ
غؾ َ
والخ ُ
لحنَ ،
مض هلل ع ّب َ
وؾالم ٖلى ا ُإلا َ
َ َ ّ َ ّ
ٌ
الٗ َّؼ ِة َّ
هٟى َن
ؾبدان ِعب ٪ع ِب ِ
ِ
***

( )1ظؼء من خضًض مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب الُب ،باب من ا٦خىي ؤو ٧ىي ٚحره
ً٨خى ( ،)5715ومؿل ي ٦خاب ؤلاًمان ،باب الضلُل ٖلى صزىَ ٫ىاث ٠من
وًٞل َمن ل
ِ
اإلاؿلمحن الجنت بٛحر خؿاب وال ٖظاب (.)221
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 .1ؤلاماعة بحن اإلانهج الىؾُي وٞه اإلادكضصًن
الخمهُض  :وفُه مبدثان
ً
وانُالخا:
اإلابدث ألاوٌ :حػغٍف ؤلاماعة لغت
ُ
ُ
ُ ُ
َ
ال٣ىم
ب٨ؿغ
ة
وؤلاما
مغة
ؤلاماعة في اللغتِ :ؤلا
ع
ِ
الهمؼة -الىالًت٣ً ،ا :٫ؤمغ ٖلى ِ
ُِ
ًإمغ من باب َ
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
٢خل ٞهى ٌ
ًُٗ٣ُٞ ٠اَّ :٫ؤمغجه
ؤمحر ،والجم٘ ألامغاء .وَٗضي بالخ
ِ
ِ َ ِ
ُ
ً
ًد٨مه ٌ
ؤمحر.
ى
جإمحرا ٞخإ َّم َغ(ُ ،)0وٍُلٖ ٤لى
ألامحر ،وٖلى ٍ
ِ
منهب ِ
ظؼء ِمن ألاع ِ
ؤلاماعة في الانُالح :ال ًسغط مٗجى ؤلاماعة ي الانُالح الكغع ٖن مٗنايا
َّ
اللٛىي ،وؤلاماعة ج٩ىن ي ألامىع الٗامت ،وال حؿخٟاص بال من ظهت ؤلامام.
َّ
َّؤما الىالًت٣ٞ :ض ج٩ىن ي ألامىع
الٗامت ،و٢ض ج٩ىن ي ألامىع الخانت،
وحؿخٟاص من ظهت ؤلامام ،ؤو من ظهت الكغٕ ؤو ٚحريما؛ ٧الىنُت باالزخُاع
والى٧الت.
َّ
َّ
منهبا ُم ًّ
ً
وحٗضصث
لخا بٗضما احؿٗذ صولت ؤلاؾالم،
ٞاإلماعة ؤنبدذ
ُ َ ّ نَ
الغ َّ
ألاُ٢اع ،واندكغث َّ
ُٖت٣ٞ ،ض ٧ان الخلٟاء ؤو اإلالىِ ًٟ ٥ىيى بماعة بلض ؤو
ب٢لُ للىال ؤي ألامحر ،وٍ٩ىن لهظه الىالًت ٖ٣ض ًخ بازخُاع الخلُٟت وعياه ،بلى
ؤن ونلنا بلى الٗهغ الخضًض ٞإنبذ منهب ألامحر «ال٣اثض» ٌٗغ ٝبمؿمُاث
مسخلٟت مشل الغثِـ ،ؤو اإلال ،٪ؤو املخا ،ٔٞؤو ٚحر طل ٪من َّ
مؿمُاث الٗهغ
الخضًض.
اإلابدث الثاوي :بُان مهُلر ؤلاماعة اإلاغاص الخضًث غىه في البدث:
يى طل ٪اإلانهب الظي ابخضٖخه ٦شحر من الجماٖاث طاث ال٨ٟغ اإلاندغٝ
َّ
مغظُٗت الضًن ،والظي ْهغ ٧إخض
من الخُاعاث التي ػٖمذ الٗمل من زال٫
( )0اإلاهباح اإلانحر ي ٚغٍب الكغح ال٨بحر ألبي الٗباؽ ؤخمض بن دمحم بن ٖل الُٟىمي ز الخمىي
( -20/0اإلا٨خبت الٗلمُت -بحروث).
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َّ
ؤوظه الٟه الخاَئ للضًن والكغَٗت ،والخهىعاث اإلاندغٞت لً٣اًا الضٖىة
للضًن وجُبُ٣ه ٖنض يظه الجماٖاثٞ ،هى ؤخض ؤع٧ان اإلانهج الخٟ٨حري اإلاندغٝ
الظي ًنٟظ منه ؤٞغاص يظه الجماٖاث بلى جًلُل املجخمٗاث اإلاؿلمت وجبضٌٗها
َّ
وجٟ٨حر اإلاؿلمحن خً ٩اما ومد٩ىمحن ،والٗمل ٖلى جنُٟظ املخُُاث ي بالص
اإلاؿلمحن من زال ٫جنهِب شخو من يظه الجماٖاث اإلاندغٞت ًجٗلىن بلُه
َّ
مغص ألامىع الضًنُت والضنُىٍتٓٞ ،هغث ؤلاماعة ٖنض يظه الجماٖاث ي ؤق٩ا٫
َّ
مخنىٖت من الُ٣اصة مجها ما احؿ بالُاب٘ الٗؿ٨غي اإلاؿلر ،ومجها ما احؿ
ٍ
َّ
َّ
َ
بالُاب٘ الؿُاسخي ،ومجها ما احؿ بالُاب٘ الخغ٧ي ،ومجها ما جسٟى وعاء يُئت
ٖلمُت صٖىٍت.
ّ
مغ الؿنحن ؤنبذ صخُذ الضًن ٖنض يظه الُىاث ٠يى الجماٖت وما
وٖلى ِ
ً
جمشله من ؤ٩ٞاع وما جدمله من منهج ،وؤنبذ اإلامشل للضًن ً
وجُبُ٣ا يى
ٞهما
ؤمحر الجماٖت ،ؤو الصخو الظي جنخهي بلُه الُ٣اصة ؤو الغثاؾت ؤو الؼٖامت ي
ّ
ؤي ججم٘ من يظه الخجمٗاث ؤو الخُاعاث.
ِ
٣ٞض اؾخضٖذ يظه الخُاعاث ؤخض اإلاهُلخاث الكغُٖت اإلانًبُت
بًىابِ ال٣غآن والؿنت وٞه ؤثمت الضًن له ولضاللخه وصوعه ي املجخم٘
ؤلاؾالمي ويى ؤلاماعة ،واؾخسضمخه للضاللت ٖلى مٗاني مبخضٖت من ج٩ىٍن
الخنُٓماث والهُئاث الؿغٍت ؤو الٗلنُت ،وجنهِب ؤناؽ ظٗلذ بإًضحه الخل
والٗ٣ض ووي٘ الخهىعاث لخايغ املجخمٗاث ؤلاؾالمُت ومؿخ٣بلها ي ٧اٞت
الكئىن الضًنُت والضنُىٍت ،مما ؤنخج ب٢امت ؤنٓمت مىاػٍت مًاصة لل٣ىانحن
وألانٓمت وال٣ىاٖض التي جد ٨البالص ؤلاؾالمُت وجًبِ قئىن خُاة اإلاؿلمحن
وجنٓمها.
***

94

الٟهل ألاو٫
اإلانُل٣اث ال٨ٟغٍت لئلماعة ٖنض الخُاعاث اإلاندغٞت والجماٖاث الًالت
ُل ٤الظي انُل٣ذ منه يظه َّ
٧ان اإلان ُ
الخُاعاث ي جهىعيا وجُبُ٣ها وجُٟٗلها
ل٨ٟغة ؤلاما ة يىَّ :
ومجخمٗاث ٖلى
الخىنُ ٠الخاَئ لخا ٫اإلاؿلمحن ؤٞغ ًاصا
ع
ٍ
ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث ّ
الضًنُت والضنُىٍت ،والنٓغ بلى وا ٘٢بالص اإلاؿلمحن من زال٫
ِ
ً
ٖلمُا ؤو ًّ
نٓغة يُ٣ت من ؤشخام ٚحر مايلحن ًّ
ٖملُا؛ ظاء طل ٪ندُجت ل٣غاءة
َّ
َّ
َّ
الكغُٖتٞ ،اؾخنبُىا من زال٫
واإلاهنٟاث
والؿنت
٢انغة لنهىم ال٨خاب
ٍ
ً
ؤخ٩اما ؤؾُ٣ىيا ٖلى اإلاؿلمحن ومجخمٗاته  ،زغظىا من يظه
يظه ال٣غاءة
ألاخ٩ام بالخىنُٟاث الباَلت والخهنُٟاث ٚحر الصخُدت للمجخمٗاث
ؤلاؾالمُت ،واجسظوا اإلاىا ٠٢اإلاخنىٖت املخالٟت لنهىم الكغَٗت ججاه الٗضًض
من ً٢اًا الخُاة ي بالص اإلاؿلمحن.
ّ
َّ
جغجب ٖلى يظا ِ٧له ويٗه للمناهج التي ٌؿخُُٗىن من زاللها حُٛحر النٓ
وألاويإ ي بالص اإلاؿلمحن ،وجدىٍلها بلى ما ًٓنىن ؤنه الخُبُ ٤الصخُذ للضًن
والكغَٗت ،و٧ان ؤخض ؤع٧ان يظه اإلاناهج يى ابخضاٖه لجماٖاث وجنُٓماث
ويُئاث ٖلنُت ؤو ؾغٍت ًٖ ٘٣لى ٖاج٣ها مهمت جنُٟظ يظه اإلاناهج ،واخخل
منهب ؤلاماعة -ؤو الُ٣اصة ؤو الغثاؾت ؤو الؼٖامت -ي يظه الجماٖاث مجزلت
٦بحرة؛ ألنه من زالله ًخ عؾ الخُىاث وآلالُاث التي ًخ من زاللها جنُٟظ
مناهجه ؤلانالخُت اإلاؼٖىمت.
هظغة غامت غلى جىنُف هظه الخُاعاث لبالص اإلاؿلمحن ومجخمػاتهم:
من زالَّ ٫
اثُت لخاعٍش َّ
النٓغة الاؾخ٣غ َّ
الخُاعاث اإلاندغٞت ي الٗهغ الخضًض
وظضنا َّؤجها ٢امذ بىن ٠املجخمٗاث اإلاؿلمت وجهنُٟها ٦ما ًل :
 َّاتهمذ بٌٗ يظه الخُاعاث املجخمٗاث اإلاؿلمت بالى٢ىٕ ي الٟ٨غ والكغ٥ؤٞغ ًاصا ،ؤو خ٩ىماث ،ؤو يُئاث وماؾؿاث ً
و٣ٞا لغئٍته  ،وما نخج ٖن طل ٪من
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ج٣ؿُ اإلاؿلمحن ٖنضي بلى مىخض ومكغ ٥ؤو ؤيل عصة.
 ون ٠املجخمٗاث اإلاؿلمت ٖنض بٌٗ الخُاعاث بإجها مجخمٗاث ظايلُت لِـبها مٓايغ الكغَٗت ،وٍنسخب طلٖ ٪لى ٧ل نىع الخُاة والٗال٢اث بحن
ؤٞغاصيا.
 ال٣ى ٫بانُ٣إ ؤلاؾالم ٖن بالص اإلاؿلمحن وُٚاب الكغَٗت.ََ
الٗ٣ضي
 ال٣ىُ ٫ببٗض اإلاؿلمحن ٖن الضًن والجهل به ،وو٢ىٖه ي الابخضإَّ
ٗبضي والؿلى٧ي ،وزغوظه ٖن صاثغة ؤيل ُّ
والخ ُّ
الؿ َّنت والجماٖت ٖنض بٌٗ
َّ
الخُاعاث.
ّ
َّ
َّ
ظايلُت
الكغ ،٥ؤو
وجخمدىع يظه الخىنُٟاث بحن ال٣ى ٫بالٟ٨غ والى٢ىٕ ي ِ
الخُاة ،ؤو الًال ٫والى٢ىٕ ي البضٖت والبٗض ٖن الضًن ومنهج ؤيل الؿنت
والجماٖت٩ٞ .ان لهظا الخىنُ ٠وجل ٪الغئٍت ألازغ ال٨بحر ي ج٩ىٍن وازخالٝ
مناهج يظه الخُاعاث ويُا٧لها الخنُٓمُت ،وآلُاث الٗمل ٖنضيا والُغٍ ٤الظي
ً
مناؾبا لئلنالح من وظهت نٓغيا.
جغاه
ومما جإزغ بهظا الازخال ٝي اإلاناهج منهب «ؤلاماعة» ؤو الُ٣اصة ؤو الؼٖامت،
ومايُخه وَبُٗخه ٖنض يظه الخُاعاث٣ٞ ،ض جإزغ بُبُٗت الغئٍت الخىنُُٟت
للمجخمٗاث اإلاؿلمت وما ًناؾبها من اإلاناهج وآلالُاث ؤلانالخُت ٖنض يظه
ً
ً
ؤنىاٖا وؤق٩اال مسخلٟت من ؤلاماعة
الخُاعاث اإلاندغٞت ،مما ؤنخج ي الىا ٘٢الٗمل
ٖنض يظه الخُاعاث.
***
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الٟهل الشاني
نىع ؤلاماعة ٖنض الخُاعاث اإلاندغٞت
ؾننا٢ل ي يظا الٟهل زالزت ؤنىإ من ؤلاماعة:
 ؤلاماعة ٖنض الخُاعاث اإلاؿلخت. ؤلاماعة ٖنض الخُاعاث الخغُ٦ت. ؤلاماعة ٖنض الخُاعاث الضٖىٍت.يظه ه ألانىإ ألاؾاؾُت لك٩ل ونىُٖت منهب ؤلاماعة ٖنض الخُاعاث
ًّ
ً
ُ٢اصًا ي ؤي جُاع بال ويى ًنضعط جدذ نىٕ من يظه
منهبا
اإلاندغٞت ،ولن ججض
ً
ألانىإ ،والتي ؾى ٝن٣ىم ُٞما ًل بإزظ ٨ٞغة ٖامت ٖجها ي ٧ل جُاع و٣ٞا إلاا
ًخمحز به من الخهاثو وألا٩ٞاع وَبُٗت نٓغجه لخا ٫ألامت وما ًمحز منهج ٧ل
جُاع.
ً
أوال :ؤلاماعة في فىغالخُاعاث اإلاؿلخت:
الخُاعاث اإلاؿلخت :ه جل ٪الخنُٓماث والجماٖاث اإلاؿلخت اإلاخنىٖت من
ؤصخاب ال٨ٟغ اإلاندغ ٝالتي ْهغث ي بالص اإلاؿلمحن ي الٗ٣ىص ألازحرة ،والتي ه
ؤخض مٓايغ الخىنُ ٠الخاَئ لىا ٘٢بالص اإلاؿلمحن ،وال٣غاءة اإلاٛلىَت
للنهىم الكغُٖت التي نخج ٖجها اؾخنباٍ ألاخ٩ام الباَلت وبؾ٣اٍ ؤخ٩ام
اإلاكغ٦حن ٖلى اإلاؿلمحن ،والخُبُ ٤اإلاٛلىٍ إلاٗاني الجهاص ،و٢ض جبلىع منهج يظه
الخُاعاث ي جٟ٨حري لىالة ؤمىع اإلاؿلمحن وخ٩ىماته وظمُ٘ ماؾؿاث الضولت،
والٗمل ٖلى ن ٌ٣بناء صو ٫اإلاؿلمحن ومجخمٗاته وج٣ىٌٍ النٓام الًابِ
لخُاة الناؽ ،من زال ٫منهج الهضام اإلاؿلر م٘ ماؾؿاث الضولت والاؾدُالء
ٖلى الخ ٨بٗض طل٪؛ ًخ طلٖ ٪نضي ٖن َغٍ ٤اإلالِكُاث اإلاؿلخت الخٟ٨حرًت
التي جنخمي لهظه الخُا اث ،والتي حٗمل ً
و٣ٞا إلانهج يظه الجماٖاث الخٟ٨حري الظي
ع
ًدضصه وٍغؾمه «ؤمحر الخنُٓ » ؤو ال٣اثض ؤو عثِـ الجماٖت.
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ومن الخهاثو اإلامحزة إلانهب ؤلاماعة ؤو الُ٣اصة ٖنض ؤٞغاص يظه الجماٖاث:
 وظىص بُٗت ملؼمت ل٩ل ٞغص ججاه ٢اثض الجماٖت ٖنض ؤٚلب ؤصخابالخُاعاث اإلاؿلخت ،وٍنٓغون بلى يظه البُٗت ٖلى ؤجها بُٗت قغُٖت ٖلى ٦خاب هللا
وؾنت عؾى ٫هللا ﷺ ،ال ًدل له الخدلل مجها ؤو نً٣ها.
 ألامحر ؤو ٢اثض يظه الجماٖاث اإلاؿلخت يى اإلانىٍ به جدضًض آلُاث ٖمل٧ل مغخلت من اإلاغاخل ،بل ٢ض وظضنا ال٨شحر من ٢اصة يظه الجماٖاث ٌُٗي
لنٟؿه خ ٤الاظتهاص الكغع واؾخنباٍ ألاخ٩ام ٖلى الٗ٣اثض والؿلى ،٥وبنضاع
الٟخاوي التي من زاللها ًخ اؾخدال ٫الضماء وألامىا.٫
ٞاألمحر ي يظه الخُاعاث يى :الغثِـ الظي ً٣ىص ؤٞغاص الجماٖت وٍدضص
ؤيضاٞها ي ظهاصيا اإلاؼٖىم اإلاخنىٕ ألاق٩ا ٫م٘ الخ٩ىماث وماؾؿاث ويُئاث
الضولت؛ للٗمل ٖلى بؾ٣اَها وب٢امت املجخم٘ ؤلاؾالمي ً
و٣ٞا إلانهجه .
و٢ض انٗ٨ؿذ َبُٗت يظا اإلانهج الخٟ٨حري ٖلى َبُٗت ؤٖما ٫يظه
الجماٖاث؛ ٞاحؿمذ ي ٧ل ؤخىالها بالضمىٍت ،واؾخدال ٫املخغماث ،وٖضم
النٓغ بلى نخاثج ؤٗٞاله وجإزحريا الؿلبي ٖلى بالص اإلاؿلمحن.
ومً أقهغالجماغاث اإلامثلت لهظا الخُاعاإلاؿلر:
(الجماٖت ؤلاؾالمُت ي مهغ ،وجنُٓ الجهاص ي مهغ ،وجنُٓ ال٣اٖضة،
والجبهت ؤلاؾالمُت لئلن٣اط بالجؼاثغ ،وجنُٓ الضولت ؤلاؾالمُت ي الٗغا ١والكام
(صاٖل) ،والجماٖاث الجهاصًت ي الجؼاثغ)(.)0
يظه من ؤقهغ الخُاعاث التي جبنذ الهضام اإلاؿلر ٦منهج لها ،والتي ًم٨ن
ؤن ًنضعط جدتها باق الجماٖاث الٟغُٖت والخُاعاث اإلاؿلخت ألازغي ،و٧ان مغ٦ؼ
( )0من الًغوعي ينا ؤن نظ٦غ ؤنه بٗض مغوع الؿنحن ٖلى ج٩ىٍن يظه الخنُٓماث ؤٖلن بٌٗ
ؤٞغاصيا عظىٖه ٖن ؤ٩ٞاعي ونضمه ٖما ٢امىا به من ؤٖما ٫مسالٟت للكغَٗت ُٞما ٖغٝ
«باإلاغاظٗاث ال٨ٟغٍت» .و٢الىا :بن يظه ألامىع وألاخضار ٧انذ ٞخنت ل ً٨ن ٖلحه الضزى٫
ٞحها.
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ؤلاماعة ٞحها ًدخل م٩انت باعػة من خُض الخهاثو والهالخُاث .وٖن مالمذ
طل ٪من زال ٫ؤصبُاث يظه الجماٖاث نٗغى الؿُىع آلاجُت:
َّ
ً٣ىٖ ٫ان ٖبض اإلااظض ًٖى مجلـ قىعي الجماٖت ؤلاؾالمُت« :بن بُٗت
ٌ
ؤًٖاء الجماٖت ؤلاؾالمُت مىظىصة ل٨جها ٚحر م٨خىبت ؤو منُى٢ت ،وه بمشابت
ً
التزام ؤصبي ،وبمجغص مكاع٦ت الًٗى ي الٗمل الضٖىي ًخ اٖخباعه ؤزا ،له
ظمُ٘ الىاظباث ،ويناٌ َٖ ٥
ُ
٣ض بحن الجماٖت وألار لِـ من
ظمُ٘ الخ٣ى ١وٖلُه
الى َع ١ؤو اللٟٔ؛ َّ
ُ ّ ()0
َ
م٨خىب ي ال٣لب بمضاص من ّ
ٌ
الخب والى ِص» .
ل٨نه
ِ
ِ
وجدذ ٖنىان« :متى جئى ٫ؾلُت الخإمحر بلى َّ
الغُٖت»؟ ً٣ى ٫ناخب ٦خاب
الٗمضة ي بٖضاص الٗضةَّ « :بُ ُ
نذ ُٞما ؾب ٤وظىب ؤلاماعةَّ ،
وؤن الخإمحر من ّ
خ٤
َّ ِ
َّ
َ
ٖمل من ألاٖما٫؛ بال َّؤنه
ؤمغ مؿئى ٍٖ ٫ن ٍ
بمام اإلاؿلمحن ومن ًدل مدله٧ ،ىل ٍ
ي بٌٗ ألاخىاَّ ٫
ًخٗحن ٖلى ظماٖت اإلاؿلمحن ْؤن ًسخاعوا َ
بإنٟؿه :
ألامحر ِ
َّ
ألامحر َّ
اإلاٗحن من ظهت ؤلامام ب٣خل ؤو َؤ ْ
 بطا َُ ٣ِ ٞض ُعجؼ ،ول ًخم٨ن
ؤو
غ
ؾ
ٍ
ٍ
ٍ
ُُ
َّ
اإلاؿلمىن من مغاظٗت ؤلامام ،ول ً٨ن له ِٖ َّضة ؤمغاء ٖلى الترجِب ؤو انتهىا.
ٌ
ٖمل من ألاٖما ٫الجماُٖت ،زانت
 بطا قغٕ اإلاؿلمىن ؤو َاثٟت مجه يٍ
الخضعٍب والجهاص ،ول ً٨ن للمؿلمحن ٌ
بمام ٦ما يى الخا ٫ي ػما ِننا آلان! ٗٞلى
اإلاؿلمحن ؤن ًسخاعوا َ
ؤخضي لئلماعة ،وال ًصر ؤن ٌٗملىا بضون بماع ٍة ،و٢ض
َّ
ُ ّ
ُّ
إمغوا» من خضًض« :ئطا
ؤُٖاي
النبي ﷺ نالخُت الخإمحر يظه ب٣ىله« :فلُ ِ
َ
()1( )2
ّ
فلُإمغوا أخضهم» » .
ؾفغ
ِ
زغج زالزت في ٍ

( )0م٣ا ٫بٗنىان :الٗمل مُشا ١والجهاص بُٗت ،نكغ ي ظغٍضة اإلاهغي الُىم ي الٗضص (،)2885
بخاعٍش.)2102/5/7( :
( )2ؤزغظه ؤبى صاوص ي ٦خاب الجهاص ،باب ي ال٣ىم ٌؿاٞغون ًامغون ؤخضي ( ،)2618وؤبى ٌٗلى
ي مؿنضه ( ،)0159وؤبى ٖىانت ي مؿخسغظه ( ،)7518والُبراني ي ألاوؾِ ( )8191من
ً
مغٞىٖا .وخؿنه
َغٍ ٤دمحم بن عجالنٖ ،ن ناٖ ،٘ٞن ؤبي ؾلمتٖ ،ن ؤبي ؾُٗض الخضعي به
النىوي ي عٍاى الهالخحن (م.)299
( )1الٗمضة ي بٖضاص الٗضة للجهاص ي ؾبُل هللا لٗبض ال٣اصع بن ٖبض الٗؼٍؼ (م.)54
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وٍ٣ى٦ ٫ظل:٪
َّ
ّ
البر
« -0ؤلاماعة ٖلى
الجماٖاث ٌؤلاؾالمُت التي ٢امذ ٖلى الخٗاون ٖلى ِ
َّ ٌ
ٌ
َّ
()0
والخ٣ىي ه بماعة قغُٖت صخُدت .
َّ
الؿ ُ
٧ل َمن َ٢ب َلها َّ
 -2بطا زبدذ قغُٖت يظه ؤلاماعة ُٞجب ٖلى ّ
م٘ والُاٖت
ِ
ِ
َّ
لؤلمحر( )2ي ٚحر مٗهُتْ ،
َّ
بالكغٕ ابخضاءً
وبن ل ٌٗايض ٖلى طل٪؛ بط ؤن يظا ًجب
ٍ
ٖهض.
بضون ٍ
ُ
 -1ط٦غث ي مؿإلت ٞاثضة الٗهض والٛغى منهَّ :ؤن الٗهض له ٞاثضجان:
َّ
ً
ابخضاء ،وه َاٖت ؤولُاء ألامىع ومٗاونته ٖلى
ألاولى :جىُ٦ض ما وظب بالكغٕ
ُ
ّ
الخ ٤ومناصخته ( ،)1بلى ٚحر طل ٪مما ؤمغ به هللا حٗالى وعؾىله ﷺ.
ِ
َّ
َّ
َّ
ً
بكغوٍ ؤزغي ل ًىظبها الكغٕ ابخضاء ،وبنما ججب وٞاء
والثاهُت :الالتزام
ٍ
بالٗهض ما ل جسال ٠ال٨خاب ُّ
والؿنت.
ُ
ٌ
ظماٖت بٛغى نهغة ّ
الضًن ُٞجب ٖلى ّ
٧ل مؿل مٗاونت يظه
ٞةطا ٢امذ
ِ
ِ
َّ
َ
ْ
ً
ابخضاء؛ ل٣ىله
ٌٗايضيا ،بط َّؤن يظا واظب بالكغٕ
ٖايضيا ؤم ل
الجماٖت(،)4
( )0من الظي ؤؾب ٜنٟت الكغُٖت ٖلى يظه ؤلاماعة ،ويل ملجغص ٢ى ٫ال٣اثل بجها قغُٖت جهحر
٦ظل٪؟ ؤولِـ ي ق ٤ن ٠اإلاؿلمحن والانٟغاص ٖجه بجماٖت مسالٟت قغُٖت ٠ُ٨ٞ ،ج٩ىن
بماعة يظه الجماٖاث بماعة قغُٖت؟! وماطا ًب٣ى من بالص اإلاؿلمحن ونٓامها الظي ًًبِ
الخُاة وٍد ٤٣م٣انض الكغَٗت بطا انٟغصث ٧ل َاثٟت يالت وؤؾؿذ لنٟؿها بماعة ؤو والًت
وونٟتها بالكغُٖت؟! وما مى ٠٢يظه الخُاعاث من النهىم التي جدغم الخغوط ٖلى َاٖت
ؤول ألامغ ،وحٗخبر طل ٪من ؤ٦بر ؤبىاب الٟؿاص؟
( )2ويظا ملمذ آزغ من مالمذ الًالٖ ٫نض يظه الجماٖاث ٞهى باَل مبجي ٖلى باَل ويال٫
ماؾـ ٖلى يال٫؛ ٞهى ًه ٠ؤلاماعة بالكغُٖت بضاًت ز ًنُل ٤مجها بلى ما ًترجب ٖلى يظه
الكغُٖت من الُاٖت التي ه من خ ٤ألامحر ٖلى عُٖخه وؤجباٖه.
( )1وال ًسٟى ينا ما ي ٦المه من ن ٌ٣ل٨المه ٖن منهب ؤلاماعة ٖنضي من ألاؾاؽٞ ،هى ٌٗترٝ
بًغوعة َاٖت والة ألامىع ،ز يى ي طاث الى٢ذ ً٣ىم بن ٌ٣طلٖ ٪ن َغٍ ٤بنكاء بماعة ؤو
ُ٢اصة مىاػٍت للُ٣اصة الكغُٖت.
( )4من ؤًن ؤحى الىظىب؟ ومن الظي ًدضص َغٍ ٤نهغة الضًن؟ ويل نهغة الضًن ج٩ىن بنٌ٣
نٓام صو ٫ؤلاؾالم ،ومن الظي ًدضص ما يى مسال ٠لل٨خاب والؿنت وما يى ٚحر مسال٠؟ طل٪
ً
ًىضر لنا الخالت ال٨ٟغٍت والٗ٣لُت ًٞال ٖن الجهل الكغع ٖنض يظه الخُاعاث؛ ٞهى ًٟترى
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حٗالى( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) [ادائدة.]6:
فٌذا عاهدها تيكَّد هذا الوجوب لوجوب الوفاء بالعهد (ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
َّ
ﯞ ﯟ ﯠ) [اإلرساء .]01 :و٦ظلَّ ٪
والُاٖت واظبان ٖلى ّ
٧ل
الؿم٘
ِ
ٞغص ي مشل يظه الجماٖاث ألول ألامغ مجه ٖ ،ايض ٖلى يظا ؤم ل ٌُٗايضْ ،
ٞةن
ٍ
َّ
ُ ()0
ٖايض جإ٦ض الىظىب» .
وٖن مالمذ ٨ٞغة ؤلاماعة والُ٣اصة ٖنض ظماٖت الجهاص ًدضزنا ألاؾخاط
منخهغ الؼٍاث ،والظي حٗخبر قهاصجه من ؤصر الكهاصاث ي ونَ ٠بُٗت
منهب ؤلاماعة ٖنضيا؛ ً
نٓغا ل٣غبه الكضًض مجها ،وبخاَخه بُبُٗت ج٩ىٍجها
ومناهجها٨ٟٞ ،غة وظىص الُ٣اصة الىاخضة ي جنُٓ الجهاص ل ج٨ن بنٟـ
ُّ
الهىعة ٖنض الجماٖت ؤلاؾالمُت ،بل ُوظضث ٖضة ُ٢اصاث ي نٟـ الى٢ذ.
٣ُٞى ٫ألاؾخاط منخهغ الؼٍاث:
الٗلنُت ّ
ً
َّ
والؿغٍت ،ؤما
زُُبا ًجم٘ بحن
«و٧ان دمحم ٖبض الؿالم ٞغط
ِ
َّ
جماما ،وٍغي َّؤن الٗمل َّ
البض ؤن ً٩ىن ًّ
الٓىايغي ٩ٞان ًغ ٌٞطلً ٪
ؾغٍا؛ لظل٪
٧ان ًإمغ ؤجباٖه ؤن ًدل٣ىا ل َخ ُاي  ،ويى ل ًُُل ٤لخُخه بال ي ّ
السجن ،وإلاا
ِ
ِ
َ
ُ
ؤٞغط ٖنه ي 0984م خلِ ٤لخُخه وٖاص بلى ما ٧ان ٖلُهٞ ،هى ٧ان ًمٗن ي
الخمىٍه والخضإ؛ لظل ٪اؾخُإ ْؤن ًُ ّ
َّ
جنض يظا الٗضص من ُّ
الًباٍ وٍجم٘ يظا
ِ
ال ٨من ألاؾلخت؛ بط ُ
يبُذ ي مجز ٫نضً٣ه نبُل البرع ي اإلاٗاصي جغؾانت
من ألاؾلخت ونناصً ٤من الؿالح آلال .
َّ
الٓىايغي ٧ان ًغي ؤن ؤلاَاخت ّ
بالنٓام البض ؤن ج٩ىن
الخالنت :ه ؤن
ِ
=

الاٞتراياث وٍُالب ألاجبإ بالدؿلُ والُاٖت ،بل وٍىظب ٖلى ٧ل مؿل ؤن ًظيب بلى ما
طيب بلُه.
( )0الٗمضة ي بٖضاص الٗضة (م.)071-069
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باالن٣الب الٗؿ٨غي ،ويى واٖ ٤ٞلى َّ
الخٗاون م٘ الجماٖت ؤلاؾالمُت من منُل٤
ز٣خه ي دمحم ٖبض َّ
الؿالم ٞغط.
َّ
٧ان ؤًمن الٓىايغي وال ًؼاً ٫مُل بلى الانُىاء ،ومك٩لخه من وظهت نٓغي
ج٨من ي نؼوله ٖنض عٚباث آلازغٍنٟٞ ،ي مغاخل ٦شحرة من خُاجه زً٘ لغؤي
مٗاونُه بهغَّ ٝ
النٓغ ٖن نىاب طل ٪الغؤي ؤو زُئه ،وصازل السجن ٧ان
ًُجايغ بغ ٌٞوالًت الكُش ٖمغ ٖبض الغخمن ألنه يغٍغ ،و٧ان ؤوَ ٫من ظايغ
بهظا الغؤي ٖهام ال٣مغي ،وانً بلُه ٖبىص الؼمغ ،وي اإلا٣ابل ٧ان جنُٓ
َّ
الهُٗض ،والظي ً٣ىصه ٦غم ػيضي ًنانغ والًت ٖمغ
«الجماٖت ؤلاؾالمُت» ي
َّ
َّ
ٖبض الغخمن ٧إمحر للخنُٓ  ،وٖنضما نضع ٦خاب« :بُالن والًت الًغٍغ»
ٌ
ونلخنا نسخت منه ،و٧ان ٌٗمل مع وَكاع٦جي ي م٨خب املخاماة ألار زغوث
نالح شخاجت ،وٍترصص ٖلُنا نُٗ ٖبض الٟخاح -الُ٣اصي ي ظماٖت الجهاص-
َّ
الٓىايغي بإن يظا ال٨خاب ُ
ً
ان٣ؿاما ،وٍنبغ منٗه
ؾُدضر
ٞهاعختهما ؤن ًبلٛا
ً
وجضزلذ مغة ؤزغي إلان٘ يظا ال٨خاب»(.)0
وؤما جنُٓ ال٣اٖضة -ويى ؤقهغ جنُٓماث الٗمل اإلاؿلخت؛ ً
نٓغا إلاا اعجبِ به
َّ
َّ
من ؤٖماٖ ٫اإلاُت٣ٞ -ض ٧انذ ٨ٞغة ؤلاماعة ي يظا الخنُٓ جخمشل ي الٓايغ ي
نىعة ؤؽ َّ
الخنُٓ  ،والظي ٧ان ي َّ
ًّ
وخالُا ؤًمن
الؿاب ٤ؤؾامت بن الصن،
ع
َّ
مٗغوٖ ٝلى الىظه ال٩امل ،بال من
الٓىايغي ،ل٨ن الهُ٩ل الخنُٓمي له ٚحر
ٍ
َّ
ُّ
ُ
زال ٫ما ًم٨ن جسمُنه من الدؿغٍباث التي ج َبض ألًٖاء وػُٖ جنُٓ ال٣اٖضة
من آن َ
آلزغ ٖن َغٍ ٤قب٩اث ؤلاٖالمً .
ونٓغا لدكٗب جنُٓ ال٣اٖضة ي ٦شحر
من صو ٫الٗال  ،وانًمام ٦شحر من الخُاعاث الجهاصًت ي بالص اإلاؿلمحن له ؤو
الؿحر ٖلى منهجه َّ ،
ٞةنه ًم٨ن ال٣ى :٫بن الُ٣اصة ي جنُٓ ال٣اٖضة حٗخمض ٖلى
مغ٦ؼٍت اإلانهج وال٣غاع ،وجتر ٥جٟانُل َّ
َّ
الخنُٟظ ُ
للمندؿبحن بلُه.
( )0الجماٖاث ؤلاؾالمُت عئٍت من الضازل إلانخهغ الؼٍاث -صاع مهغ املخغوؾت2115 -م.
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ز ًإحي جنُٓ «صاٖل» الخٟ٨حري اإلاؿلر بجغاثمه التي ج ؤلاٖالن ٖجها ي
الٗال ٧له يض اإلاؿلمحن وٚحر اإلاؿلمحنُٞ ،هل ي ؤمغ ؤلاماعة بلى ؤ٢صخى صعظت
الاندغاُٞ ٝنهب من بحن ؤٞغاصه زلُٟت ،وٍ٣ىم ؤٞغاص يظا الخنُٓ بالبُٗت له
٧ةمام للمؿلمحن ،وَٗلن ُ٢ام صولت الخالٞت ي ُٗ٢ت من ألاعى ،وٍُالب
اإلاؿلمحن بالهجغة بلُه والانًمام إلمامه ي ْايغة من الٗمى ال٩امل ٖن
نهىم الكغَٗت والىا ٘٢املخُِ.
ٞهظا الخُاع الضمىي الخٟ٨حري ٢ض ونل بلى ؤ٢صخى صعظاث الًال ٫ي ؤمغ
الُ٣اصة؛ ٞهى ًنهب زلُٟت للمؿلمحن من بحن ؤٞغاصه ،وال ًسٟى ما ًخىيمه
ؤٞغاص يظا الخنُٓ مما له من الخ٣ى ١والهالخُاث ندُجت جىاظضي ي ؤعى
زالٞته اإلاؼٖىمت ،وبلباؽ اؾخدال ٫الضماء وألامىا ٫وألاٖغاى والخسغٍب زىب
الكغَٗت ،و٢ض قاٖذ وطاٖذ نىع يالله وبظغامه ي الٗال ٧له.
ٞخبلىع ي ُ٢اصاث يظه الجماٖاث اإلاندغٞت ٧ل املخالٟاث الكغُٖتٞ ،ه
َّ
بضاًت ٌٗخبرون ؤنٟؿه الٟغ٢ت َّ
الناظُت والُاثٟت اإلانهىعة التي ًجب ٖلى
ُ٢اصتها ،بل والهجغة بلحه ومباٌٗت
لىائها والٗمل جدذ ِ
اإلاؿلمحن الانًمام جدذ ِ
َّ
َّ
َ
الٟغ٢ت الناظُت ومن ؾىاي ِمن ؤيل الناع
ألامحر بُٗت قغُٖتٞ ،ه وخضي ِ
(ظماٖت الناظحن من الناع).
ُ
ُّ
ُ
٫
اإلاؿلمت
املجخمٗاث
جٟ٨حر
الخىاعط ِمن خُض
٨ٞغ
بإنى
غي
جإز
نايُٖ ٪ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وجٟ٨حر والة ألامىع ،وال٣ى ُ ٫بالٗمل ّ
الؿغي ي املجخمٗاث َّ
والانٗؼ ُ
اإلاهُإة ل٣بى ِ٫
ا٫
ِ ِ
ُ ِ
ِ
الخم٨حن ،وال٣ى ُْ ٫
والخضع ُط للىنى ٫بلى ص ظت َّ
ُّ
الخا٦مت ي
ألانٓمت
بِ ٟ٨غ
ؤ٩ٞا ِعي ،
ع
ِ
ِ
َ
وؤظهؼة
الخ٩ىمت
مهالر
وظمُ٘ الخ٩ىماث ،و٧ل َمن ٌٗمل ي
بالص اإلاؿلمحن
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
والكغَت؛ بل َ
َّ
ُ
(الهىٍت
جٟ٨حر َمن ًدمل
ألامغ ببًٗه بلى
ون َل
الجِل
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
َّ
الصخهُت) .وجنامي قٗىع
اإلاؿلمت،
مٗاث
الب ٌٛوالانٗؼالُت ججاه املجخ ِ
ِ
ِ
بجايلُت املجخم٘ ووظىب الهجغة منه والانٗؼاٖ ٫نه ٞغا ً ا ّ
َّ
وال٣ى ُ٫
بالضًن،
ع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ُ
والخمحز ٖن باق اإلاؿلمحن.
باالؾخٗالء
وؤلاخؿاؽ
ِ
َ
خغم ُ
بالجامٗاث واإلاضاعؽ ٖلى اٖخباع َّ
و٢ض َّ
املجخم٘ وع َّص ِجه.
ظايلُت
الالخدا١
بًٗه
ِ
ِ
ِ
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َّ ُّ
الناؽ َّ
الخٖ ٨لى َّ
ختى َّ
ى ٠٢ي ُ
ُ
ًدبح َن ُ
ٟ٦غي ِمن
منهج الخ
ِ
و٦ظا ْهىع ِ
ُ
الاٖخضاص
وٖضم
اإلانهج،
ؤصخاب يظا
ؤ٩ٞاع
ٌٞ
ِ
ِ
ِ
بًماجه ِمن زال٢ ٫بى ِ ٫ؤو ع ُ ِ
ِ
َ
ّ
الٗهىعٞ ،جٗلىا ألنٟؿه
مغ
اإلاٗخبرًن ي ؤ َّمت
ؤيل ال ِٗل
ِ
ب٨الم ِ
ِ
ؤلاؾالم ٖلى ِ
اث ٖلمُت َّ
َّ
زانت به .
مغظُٗ ٍ
َّ
َ َّ
اإلاىاَنت ّ
ؤمىع
٨ٞغة
ِ
و٦ظا الخ ّ ِبري ِمن ِ
وخب ألاوَان ،خُض ًغون ؤن طلِ ٪من ِ
ِ
َ
الىَنُت َّ
َّ
َّ
َّ
الىزنُت.
مؿمى
الجايلُت ،وٍُل٣ىن ٖلى ٨ٞغة
َّ
الناؽ َّ
كضص ي الٗباصاث م٘ عمي َّ
والد ُّ
ٖباصاته ِمن وظهت
بالخٟغٍِ ي
ِ
ِ
ُ
وؾهىلت ؾّ ٪ٟ
ُ
والاٖخظاع ٖن مىث ألابغٍاء ب َّإجه
الضماء ٖنضي ،
نٓغي ،
ِ ِ
ِ
َّ
ًُبٗشىن ٖلى نُ ِاته .
َ
َّ
جدذ َّ
مؿمُاث ػاثٟت مشل :ؤمحر اإلاامنحن ،ومجه َمن َّاصعى
والضٖىي ألنٟؿه
َ
َّ
ُّ
الخغم َّ
٦بحرة.
اإلا٩ي ي
واخخل يى وؤجباٖه
اإلاهضي،
َّؤنه
ٍ
ٞخنت ٍ
َّ
َّ
وياالء ال٣ىم ًىلٗى َن
٦مضزل
الخا٦مُت وجد ِ ُ٨الكغَٗت
ٖن
ِ
ٍ
بالخضًض ِ
َّ
ُُغة ٖلى الٗ٣ى ِ٫
وبلهاب الخماؽ ،وجغظمت ألا٩ٞاع
ؾهل لخىظُه ال ِ٨ٟغ والؿ ِ
ٍ
ِ
َّ
َّ
الخ٩ىماث واملجخمٗاث.
ؤٗٞا ٫مىظ ٍهت يض
بلى
ِ
ٍ
ً
ً
بًٗها بًٗا ،بل وجٟ٨حر بًٗها بًٗاٞ ،ال
نايُٖ ٪ن جبضٌ٘ يظه ِ
الَ ٟغِ ١
ًَّخ٣ٟىن ً
ؤبضا.
ً
زاهُا :ؤلاماعة غىض الخُاعاث الخغهُت:
ز جإحي بٗض طل ٪الخُاعاث الخغُ٦ت ،والتي حكمل ألاخؼاب التي حٗلن الٗمل
من زال ٫اإلاغظُٗت ؤلاؾالمُت ،ؤو الجماٖاث التي جسلِ الٗمل الؿُاسخي
باألنكُت الكغُٖت وحٗلن الٗمل ً
و٣ٞا إلانهج بؾالميٞ ،خٓهغ نىعة ؤلاماعة ي
ؤٚلب يظه الخُاعاث الخغُ٦ت ي نىعة شخو ًجم٘ بحن الؿلُت الغوخُت
والؿلُت الؿُاؾُت -بن صر الخٗبحرٞ -هى ًمشل لهظه الخُاعاث الجانب الضًجي ي
ؤلاعقاص والخىظُه ،والجانب الؿُاسخي ي وي٘ اإلاناهج وعؾ َغ ١جد٤ُ٣
ؤيضا ٝيظه الخُاعاثٞ ،منهب ؤلاماعة ي يظه الخُاعاث الخغُ٦ت ًخمشل ي
شخهُت ًخجم٘ خىلها ظمُ٘ ألاٞغاص اإلانخمحن لهظه الخُاعاثٞ ،به ًخإزغون ومن
٨ٞغه ًنُل٣ىن ،ومن زال ٫اإلانهج الظي عؾمه ٌٗملىنٞ ،هى ًمشل له اإلاغظُٗت
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الكغُٖت وال٨ٟغٍت والٗملُتُٞ ،ضًنىن له بالُاٖت اإلاُل٣ت ،وي بٌٗ يظه
الجماٖاث ًلتزمىن ببُٗت ل٨بحري يظاٌٗ ،ملىن من زال ٫ؤع٧اجها ٖلى جد٤ُ٣
ؤيضا ٝالجماٖت ؤو الخؼب ،والتي جخمشل ي الٛالب ي الىنى ٫بلى ؤصواث الخ٨
وال٣بٌ ٖلى الؿلُت؛ لٟغى نمىطط من ؤق٩ا ٫الخُاة ٖلى املجخم٘ ًمشل من
وظهت نٓغي الخُبُ ٤الصخُذ للضًن(.)0
ومن زال ٫ؤصبُاث يظه الخُاعاث الخغُ٦ت نلخٔ عبِ ألاجبإ بُ٣اصته
بغباٍ وزُ ٤من الُاٖت والش٣ت والدؿلُ  ،بل وونلذ ي بٌٗ الجماٖاث بلى
ق٩ل من ؤق٩ا ٫الخ٣ضٌـ ،والنٓغ بلى ال٣اثض ٖلى ؤنه يى املجضص للضًن اإلاىضر
إلاٗاإلاه ،الظي ًجب ؤن ً٩ىن ال٣ضوة وألاؾىة ي مجاالث الٗل والتربُت والؿُاؾت
والخىظُهٞ ،ه ٌٗخبرون ؤن ال٣اثض يى اإلانهج ،ولظل ٪ال ججىػ مسالٟخه وال
مجا ٫الٞتراى الخُإ ي جىظحهاجه .وآلُاث الٗمل ٖنض ٢اصة يظه الخُاعاث جضوع
خى ٫جد ٤ُ٣ونكغ مباصت الجماٖت ؤو الخؼب بحن اإلاؿلمحن ،والٗمل ٖلى
جُٟٗلها ي املجخمٗاث ٖن َغٍ ٤ظم٘ ألاجبإ اإلاىالحن ل٨ٟغ ٧ل ظماٖت ؤو خؼب،
والٗمل ٖلى الخٛلٛل ي ؤوؾاٍ املجخم٘ ،ومن ؤمشلت منهب ؤلاماعة ي يظا الخُاع
الخغ٧ي منهب الُ٣اصة ي خؼب الخدغٍغ(.)2
( )0و٢ض ْهغث آزاع ي ظا اإلاؿل ٪ي ظماٖاث ظٗلذ من ؤ٢ىا ٫ؤ٧ابغيا ألاؾـ التي ًٟه من زاللها
ؤع٧ان ؤلاؾالمٞ ،جٗلىا النهىم الكغُٖت جابٗت لغئٍت ٢اصته ولِـ الٗ٨ـ ،وننٟذ ي
طل ٪ال٨خب التي حكغح ؤ٢ىا٢ ٫اصة يظه الجماٖاث وج٣ضمها لؤلمت ٖلى ؤؾاؽ ؤجها الٟه
الصخُذ لل٨خاب والؿنت ،وؤجها جدمل بحن َُاتها املخغط لؤلمت مما ه ُٞهٞ ،خجٗل يظا باباً
ً
وَغٍ٣ا لجم٘ ألاجبإ ،وج٩ىٍن ٢اٖضة قٗبُت
من ؤبىاب الضٖىة ل٨ٟغ الجماٖت ومنهجها
مكبٗت ب٨ٟغ الجماٖت وؤًضلىظُاتها.
ُ
ّ
َّ
ُ
ْ
الضًن ببغايُ النبهاني ي ألاعصن ،و٧ان جدذ
( )2جإؾـ خؼب الخدغٍغ ٖام 0951م ٖلى ًض ج٣ي ِ
ُ٢اصة النبهاني ختى وٞاجه 0977م ،ويى ٌ
ٌّ
ٌّ
بؾالمي ًضٖى بلى بنكاء صولت الخالٞت
ؾُاسخي
ج٨خل
ُ
ُ
الُ٣اصة الؿُاؾُت ي خؼب َّ
ؤمحر الخؼب الظي ًخ ُّ
الخدغٍغ باإلماعةً ،خىاليا ُ
ؤلاؾالمُت .حؿمى
ٌ
صازلُا ً
ًّ
َب٣ا آللُاث خؼبُت ،وج٩ىن مضة بماعجه َ
ٚحر مدضوصة اإلاضة ،وبماعجه ٖاإلاُت،
انخسابه
َّ
ّ
٧ل ؤٞغاص الخؼب ي ظمُ٘ ؤنداء الٗال  .انٓغ اإلاى ٘٢الغؾمي للخؼب ٖلى
بمٗجى ؤنه ؤمحر ٖلى ِ
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واإلاالخٔ ي الٟترة ألازحرة اججاه بٌٗ الخُاعاث التي ٧انذ جامن بُغ١
الٗن ٠لخد ٤ُ٣ألايضا ٝبلى ج٩ىٍن ألاخؼاب التي جيهئ له ٢ض ًعا ؤ٦بر من الكغُٖت
ي املجخمٗاث ،بدُض نجض ؤن ينا ٥ؤخؼ ًابا انبش٣ذ ٖن ظماٖاث ،مما ؤنخج
مجمىٖاث ظضًضة من الُ٣اصاث التي مشلذ منهب ؤلاماعة ،وجمخٗذ بنىٕ من
الىي٘ ال٣انىني ي املجخم٘ بما ا٦دؿبخه من الهبٛت الكغُٖت ،وما ٌؿخدب٘ طل٪
من الهالخُاث التي ًخمخ٘ بها من ٌكٛل يظا اإلانهب وما ًخىظب له -من
وظهت نٓغي  -من خ٣ى ١قغُٖت ٖلى ألاًٖاء وألاجبإ.
ً
زالثا :ؤلاماعة غىض الخُاعاث الضغىٍت:
والك٩ل الشالض من ؤق٩ا ٫الُ٣اصة ٖنض الخُا اث التي جؼٖ الٗمل ً
و٣ٞا
ع
للمغظُٗاث الكغُٖت ،يى منهب الُ٣اصة «ؤلاماعة» ٖنض الخُاعاث التي نؿبذ
نٟؿها لُغٍ ٤الٗل والضٖىةٞ ،بًٗها ٢ض اندغٖ ٝن اإلانهج الصخُذ ي
الضٖىة لضًن هللا ومناهج َلب الٗل ونكغه؛ بدُض ؤنبدذ الضٖىة للضًن
ٖنضي ه الضٖىة إلاظيب مٗحن مدضص ألاع٧انً ،خمشل ي ٖضة ً٢اًا ٖ٣ضًت ؤو
٣ٞهُت ؤو ً٢اًا مخٗل٣ت باألزال ١والتزُ٦تً ،خٟغٕ ٖجها ال٨شحر من ؤق٩ا٫
الخُبُ٣اث الٟغُٖت ،ظٗلىا مجها املخىع الصخُذ للضًن وٞهمه والضٖىة له
والالتزام به ،بدُض ؤنبذ مظيب يظه الخُاعاث ومنهجها ًخمشل ي مجمىٖت من
الاظتهاصاث وألا٢ىا ٫لٗلماء ؤو ؤشخام من ال٣ضماء واملخضزحن ًمشلىن ٖنضي
مظيب ؤيل الؿنت والجماٖت ،وجمشل مهنٟاته اإلاغظُٗت الٗلمُت لهظه
الخُاعاث.
ٞلى اظخم٘ ٖلماء اإلاؿلمحن ي الٗهغ الخضًض ٖلى ؤمغ ما ،ؤو ؤٖلنىا ٖن
مى ٠٢ججاه ؤخض الً٣اًاٞ ،ال ًمشل ٖنض يظه الُىاث ٠قِئا بال بطا ٧ان
=

قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت.
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ً
مىا٣ٞا إلاا ًخبناه ٢اصته  ،بل ال ًلخٟخىن من ألاؾاؽ بلى ؤي ٖال من ٚحر جُاعي ،
بل ًسغظىن من ال ًدبجى ؤ٢ىاله ي الً٣اًا الكغُٖت املخخلٟت واإلاؿاثل
اإلاخنىٖت من صاثغة ؤيل الؿنت والجماٖت.
٨ٟٞغة ؤلاماعة والُ٣اصة ٖنض يظه الخُاعاث لِؿذ بالىيىح ال٩امل الظي
َّ ٌ
ًٓهغ ي الخُا اث ألازغيَّ ،
مغظُٗ ٌ
َّ
َّ
صٖىٍت؛ ٞإجبإ يظه
٨ٞغٍت
اث
وبنما ه
ع
الخُاعاث ًنٓغون بلى مجمىٖت من الكُىر ُّ
َّ
َّ
الٗلمُت
مغظُٗ ُته
والضٖاة ٖلى َّؤجه
ً
َّ
َّ
وَب٣ا الزخال ٝالغئٍا ي مٗالجت الً٣اًا ال٣ٟهُت ؤو
واإلانهجُت،
وال٨ٟغٍت
ُّ
الكُىر ُّ
والضٖاة
مجمىٖت من
قُش ؤو
ٍ
الىاُٗ٢ت لضي ياالء ال٣اصةًٓ ،هغ ل٩ل ٍ
ٌ
ظمهىع ٌٗملىن بغؤًه وَؿحرون ً
ٌ
و٣ٞا لخىظحهاجه وعئٍخه ،وبمغوع الى٢ذ
َاثٟت ؤو
ُ
َّ ُّ
َّ
الكٗبُت لهاالء ُّ
د ٨ي ُّ
الؿلى٥
الضٖاة ،ؤنبذ له م٩انت ؤلاماع ِة والخ
واػصًاص
واإلاىا ٠٢التي ًخبنايا ظمهىعي وؤجباٖه ججاه الً٣اًا املخخلٟت ،بُغٍ٤
مباقغ وٚحر مباقغ بدُض ً٩ىن اإلاى ٠٢الجهاجي لضي ُ٢اٖاث ٦بحرة ما يى بال
جغظمت ٖملُت إلعاصة ٞغص ؤو مجمىٖت جنؿبه ي جهاًت ألامغ إلانهج ؤيل الؿنت
والجماٖت ،ؾىاء ؤ٧ان طل ٪له نهِب من الصخت ؤم ال(.)0
***
( )0وا َ
إلاكايض من الىا ٘٢من خىلنا ؤن ؤزُغ آلازاع الؿلبُت التي نخجذ ٖن ػٖماء و٢اصة يظا الخُاع
الظي ًنؿب نٟؿه للٗل وإلانهج ؤيل الؿنت والجماٖت يى جٟخِذ وخضة اإلاؿلمحن ،وق٤
نٟى ٝألامت ،والٗمل ٖلى مدى يىٍتها الٗلمُت ٖن َغٍ ٤مداعبته للمضاعؽ الٗلمُت
اإلاؿخ٣غة الٗ٣ضًت وال٣ٟهُت والؿلىُ٦ت والتي خ ٟٔهللا بها الكغَٗتٞ ،جاءث يظه الخُاعاث
وؤعاصث مدى طل٧ ٪له ،وقٛلذ ألامت بٗضة مؿاثل وً٢اًا ؤ٢امذ الضنُا وؤٗ٢ضتها ٖلحها،
ونىعث للناؽ ؤن يظا يى الضًن ،بل وونلذ ُ٢اصاث يظه الخُاعاث ي ٖضة ً٢اًا ؤن
ؤْهغث ً
ً
حٗاعيا بحن النهىم وبحن خ٣اث ٤الىظىص من خىلنا ،وطل٪
و٣ٞا لٟهمه ؤن ينا٥
ً
خ٨ما ٖلى النهىم الكغُٖت ،ختى وبن زالٞ ٠همه يظا الىا٘٢
ألجه ظٗلىا ٞهمه
املخُِ اإلاكايض.
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الٟهل الشالض
الٓىايغ التي عا٣ٞذ جُبُ ٤الخُاعث اإلاندغٞت ل٨ٟغة ؤلاماعة
ٖنض مداولت وي٘ ٨ٞغة ؤلاماعة ؤو الُ٣اصة ٖنض الخُاعاث اإلاندغٞت جدذ
اإلانٓىع الكغع ؤو الٗ٣ل ً ،جب ؤن ً٩ىن الُغٍ ٤بلى طل ٪يى اإلاٗغٞت وؤلاخاَت
بإن يظه الخُاعاث ٢ض وٗ٢ذ ي الخىنُ ٠الخاَئ لخا ٫ألامت ،ومن ز ظاءث
الخهىعاث الباَلت لُبُٗت اإلاكغوٖاث ؤلانالخُت اإلاخىيمت لضي يظه الخُاعاث،
ً
وبهخانا
والتي ؤنخجذ آلالُاث املخالٟت للكغَٗت ي الخُبُ ،٤والتي نؿبذ ػو ًعا
للضًن ،وٖنض جدب٘ ٨ٞغة ؤلاماعة ٖنض يظه الجماٖاث نجض ٖضة مٓايغ ناخبذ
جهىعي لئلماعةٞ ،من طل:٪
 -1مكابهت مىهج الخىاعج:
الناْغ لخا٦ ٫شحر من ُ٢اصاث الخُاعاث اإلاندغٞت ًجض ؤجه ًنُل٣ىن من
زال٨ٞ ٫غ الخٟ٨حر وو٢ىٕ ألامت ي الجايلُت والكغ٦- ٥ما ط٦غنا ً
ؾاب٣ا -وما
ًترجب ٖلى طل ٪من وظىب الٗمل ٖلى ج٩ىٍن ظُل مامن من زال ٫الانٗؼاٖ ٫ن
املجخمٗاث الجايلُت اإلاكغ٦ت ؤو اإلاغجضة ،والظي ٌؿخلؼم وظىص ُ٢اصة ًخجم٘
خىلها يظا الجُل( )0ج٣ىم بخىظحهه وبعقاصه إلاا ٌٗخبرونه صخُذ الضًنٞ ،نخج ٖن
َ
٧ل ؤعى من ؤن َ
نجاة ُ
ّ
ً٘٣
للٗهبت ا
(٣ً )0ى ٫ؾُض ُ٢ب ويى ٌٗبر ٖن يظه الغئٍت« :بنه ال
ِ
إلاؿلمت ي ِ ٍ
َّ
ُ
َ
جنٟهل يظه
الٗظاب( :﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻) [ألانٗام .]65:بال بإن
ٖلحها يظا
َ ًّ ُ
َ
َ
ُ
وق ًّ
َّ
صاع
خُاة ٖن ؤيل
الٗهبت ٖ٣ضًا
ٗىعٍا ومنهج ٍ
الجايلُ ِت من ِ
٢ىمها -ختى ًإطن هللا لها بُ٣ام ِ
ً
بإجها ه ألامت اإلاؿلمت َّ
٧امال َّ
ً
َ
وؤن ما خىلها َومن خىلها
قٗىعا
حكٗغ
بؾالم حٗخه ُ بها -بال ْؤن
ٍ
َّ ٌ
ُ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
إلانهج،
ممن ل ًضزلىا ُٞما صزلذ ُٞه ظايلُت وؤيل ظايلُ ٍت ،وؤن جٟانل ٢ىمها ٖلى
ِ
الُٗ٣ضة وا ِ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ّ
َ
بالخ ٤ويى ُ
زحر الٟاجدحنٞ ،ةطا ل جٟانل
٢ىمها
وؤن
جُلب بٗض طل ٪من هللا ؤن ًٟخذ بُجها وبحن ِ
ِ
ً
ّ
خٖ ٤لحها ُ
يظه اإلاٟانلت ،ول جخمحز يظا َّ
الخ ُّمحز َّ
وُٖض هللا يظا ،ويى ؤن َّ
الك َُ٘ ي
جٓل قُٗت من ِ
َ ّ
الك َُ٘ ،وال ُ
ًخبُجها َّ
جدبحن نٟؿها ،وال ُ
الن ُ
َّ ُ
اؽ َّ
نضثظ
مما خىلها ،وٖ ٍ
بٛحريا من ِ
املجخم٘ ،قُٗت جخلبـ ِ
ِ
ْ َ
الٗظاب اإلا ُ ُ٣ا ُ
ُ
ًضع٦ها ُ
ُ
إلاىٖىص!
ٞخذ هللا ا
إلاضًض صون ؤن
ًُ ِه ُُبها طل٪
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طل ٪ج٩ىٍن ظماٖاث جغي ٟ٦غ اإلاؿلمحن واؾخدال ٫ؤمىاله وصمائه ونؿائه ؛
ً
و٣ٞا إلاا جغاه ُ٢اصاث يظه الخجمٗاث من الخ ٨بالغصة والكغ ٥والجايلُت ٖلى
من ًسالٟه ٣ٞ .ض قابهذ يظه الخُاعاث ما ٗٞله الخىاعط ال٣ضامى من مٟاع٢ته
لؤلمت ،وبَال٢ه ٖلى ججمٗه اؾ «ظماٖت اإلاامنحن» وبالخال ٞإمحري ؤو
٢اثضي يى ؤمحر اإلاامنحن ،ويى ناخب ال٩لمت ألاولى وألازحرة ي صماء اإلاؿلمحن
وؤٖغايه وؤمىاله ٞ ،سالٟىا ما ؤمغ به النبي ﷺ من لؼوم الجماٖت( .)0بلى آزغ
=

َ
ُ َ
ّ
َ
َّ
مىَّ ٠٢
َّ
اثَ ...
ٚحر َّؤن
الٗهبت اإلاؿلمت
الخ ُّمحز واإلاٟانلت ٢ض ًُ ِ٩ل٠
َّبن
اث ومكٍ ٣
جطخُ ٍ
َ
الخطخُاث وا َّ
يظه َّ
إلاك٣اث لن ج٩ى َن َّ
ؤ٦بر من آلاالم والٗظاب الظي ًُ ُ
ؤقض وال َ
هُبها ندُجت
ِ
ِ
ِ
َ
َ
انضٚامها ُّ
٢ىمها واملجخم٘ الجايل ّ ِ ِمن خىلها.
الخباؽ مىٟ٢ها وٖضم ج ُّمح ِزه ،وندُجت
وجمُ ِٗها ي ِ
ِ
ِ
َّ َ
ُ
َ
اظٗت جاعٍش َّ
بإن ْ ٞخ َذ هللا
الُ٣حن الجاػم
الضٖىة بلى هللا ٖلى ؤًضي ظمُ٘ ُعؾل هللا ٌُُُٗنا
ومغ
َ
وجدَ ٤ُ٣و ْٖضه بٛلبت ُع ُؾله والظًن آمنىا مٗه  -ل ً ٘٣ي مغة واخضة ٢بل َجمحزُّ
َ
ونهغه
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ُ
الٗ ْ
منهج الخُاة» .انٓغ :ي ْال ٫ال٣غآن
ومٟانلتها ل٣ىمها ٖلى
إلاؿلمت
ه ِبت ا
ِ
ِ
ِ
الُٗ٣ضة وٖلى ِ
(٣ٞ .)0025 /2ض جإزغ بهظه الغئٍت الباَلت لخا ٫املجخمٗاث اإلاؿلمت وال٣ى ٫بخًلُلها
وجٟ٨حريا ال٨شحر من الجماٖاث التي انٗؼلذ ٖن املجخمٗاث اإلاؿلمت واجسظث لنٟؿها ؤما٦ن
زانت بها ظٗلذ مجها ال٣اٖضة التي جنُل ٤مجها ؤظُا ٫النهغ ً
و٣ٞا لٟهمه اإلاٛلىٍ.
َ َّ َ َّ
َّ
َّ
الجماغت فاهه َمً قظ قظ في الى ِاع» .ؤزغظه الترمظي ي ٦خاب
(٢ )0ا ٫النبي ﷺًُ « :ض هللا غلى
ِ
جٟؿحر ال٣غآن ،باب ومن ؾىعة آٖ ٫مغان ( ،)1110وابن ماظه ي ٦خاب الؼيض ،باب نٟت ؤمت
دمحم ﷺ ( ،)4287وابن اإلاباع ٥ي مؿنضه ( ،)016وؤخمض ي مؿنضه ( ،)1/5والضاعمي ي ؾننه
( ،)2812والخا ٦ي مؿخضع٦ه ( )84 /4من َغٍ ٤بهؼ بن خ ُ٨بن مٗاوٍت بن خُضةٖ ،ن
ً
مغٞىٖا.
ؤبُهٖ ،ن ظضه به
و٢ا ٫الترمظي« :خضًض خؿن».
و٢ا ٫الخا« : ٦صخُذ ؤلاؾناص ول ًسغظاه» .ووا٣ٞه الظيبي.
ُ ََ
َ ُ
َّ
و٢ض زبذ ٖن ابن ٖمغٖ ،ن َ
ٖمغ؛ َّؤن َّ
بالجماغت وئًاهم والفغكت،
النبي ﷺ ٢اَ « :٫غلُى ْم
ِ
َ
َ
فلُلؼم الجماغت» ظؼء من خضًض ؤزغظه الترمظي ي ٦خاب الٟتن،
الجىت
فمً أعاص ُب ْد ُبىخت
ِ
ِ
باب ما ظاء ي لؼوم الجماٖت ( ،)2065وؤخمض ي مؿنضه ( ،)08/0وابن خبان ي صخُده
( ،)7254والخا ٦ي مؿخضع٦ه ( )001/0من َغٍ ٤دمحم بن ؾى٢تٖ ،ن ٖبض هللا بن صًناعٖ ،ن
ً
مغٞىٖا.
ابن ٖمغ ٢ا« :٫زُبنا ٖمغ بالجابُت »...به
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=

اإلانُل٣اث الخٟ٨حرًت الباَلت التي ط٦غنايا ً
ؾاب٣ا والتي ؤٞغػث منهب «ؤلاماعة»
بهىعه اإلاخنىٖت ،والظي ل ًنخج ٖنه بال ج٣ضم ؤيل الجهل ومداولته الخهضع
لُ٣اصة ألامت اإلاؿلمت٦ ،ما ٗٞل الخىاعط ألاواثل ٖنضما َالبىا ألامت ؤن جغضخى
به ٣٦اصة وجتر ٥الصخابت ال٨غام وي م٣ضمته ؤلامام ٖل بن ؤبي َالب هنع هللا يضر،
وانخهى ألامغ به بلى اؾخدال٢ ٫خله ويى ؤمحر اإلاامنحن وابن ٖ ؾُض اإلاغؾلحن
ﷺ( ،)0و٢امىا بٟغى النماطط التي ًخىيمىن ؤجها جد ٤٣النجاح والٟالح الضًجي
والضنُىي.
=

و٢ا ٫الترمظي« :خؿن صخُذ ٚغٍب».
و٢ا ٫الخا« : ٦صخُذ ٖلى قغٍ َّ
الكُسحن» .ووا٣ٞه الظيبي.
( )0ومن ألامشلت الٗملُت التي جىضر يظه اإلاكابهت بحن يظه الخُاعاث ي الٗهغ الخضًض وبحن
الخىاعط ال٣ضامى ،ما ٢امذ به ظماٖت «الخٟ٨حر والهجغة» -التي ٧انذ جُلٖ ٤لى نٟؿها
ظماٖت اإلاؿلمحن -بُ٣اصة ق٨غي مهُٟى ؤمحر يظه الجماٖت من ٢خل الكُش دمحم خؿحن
الظيبي وػٍغ ألاو٢ا ٝاإلاهغي ألاؾب ٤ي ًىلُى 0978م ،ويى ؤخض ٖلماء ألاػيغ ألاظالء
اإلاكهىص له بالٗل  ،بؿبب جهضًه إلانهج يظه الجماٖت الخٟ٨حري ،و٧انذ وػاعة ألاو٢ا- ٝ
وػٍغا لها٢ -ض ؤنضعث ً
ٖنضما ٧ان الض٦خىع دمحم خؿحن الظيبي ً
٦خِبا جبحن ُٞه خا ٫ظماٖت
الخٟ٨حر والهجغةَّ ،
ٞنضث ُٞه مباصت يظه الجماٖت ومضي بٗضيا ٖن ظىيغ ؤلاؾالم ومباصثه،
ألامت َّ
٦خب الكُش م٣ضمخه بنٟؿه التي ٞطر ٞحها ؤؾالُبها ونبه بلى يغوعة خماًت َّ
ٖامت
والكباب زانت من ؤ٩ٞاعيا الًالت اإلاندغٞت ،يظا ال٨خِب ٧ان ًدمل ٖنىان «٢بؿاث من
يضي ؤلاؾالم» ،و٢ض نكغ ٖام 0975م .و٢ام بةٖضاصه ؤًٖاء اإلا٨خب الٟجي لنكغ الضٖىة
ؤلاؾالمُت بىػاعة ألاو٢ا٢ .ٝا ٫الكُش الظيبي ي ج٣ضً ال٨خابً« :بضو ؤن ً
ٞغٍ٣ا من اإلاخُغٞحن
ً
ٞؿاصا ،وال ًغٍضون إلاهغ اؾخ٣غ ًاعا٢ ،ض اؾخٛلىا ي يظا الكباب
الظًن ٌؿٗىن ي ألاعى
خماؽ الضًنٞ ،إجىي من يظا الجانب ،ونىعوا له املجخم٘ الظي ٌِٗكىن ُٞه بإنه مجخم٘
٧اٞغ ،ججب م٣اومخه وال ججىػ مٗاٌكخهٞ ،لجإ مجه من لجإ بلى الشىعة والٗن ،٠واٖتز ٫مجه
من اٖتز ٫ظماٖت اإلاؿلمحن ،وآووا بلى اإلاٛاعاث وال٨هى ،ٝوع ٌٞياالء وؤولئ ٪املجخم٘ الظي
ًنخمىن بلُه؛ ألنه ي نٓغي مجخم٘ ٧اٞغ!!»٩ٞ .ان ظؼاء الكُش الجلُل مجه ؤن ٢امىا بسُٟه
واخخجاػه ز ٢خله بُل٣ت ناعٍت ي الٗحنٟٗٞ ،لىا ٦ما ٗٞل الخىاعط واؾخدلىا صم ؤثمت
اإلاؿلمحن وخملت الكغَٗت.
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٨ٟٞغة ؤلاماعة ٖنض يظه الخُاعاث انُل٣ذ من باَن مناهج جه ٠ألامت
بالًال ٫والبٗض ٖن ؤلاؾالم(ٞ ،)0ل جنُل ٤من زال ٫الهضي املخمضي الظي
ًنٓغ لؤلمت بٗحن الغخمت والك٣ٟت ،وبنما انُل٣ذ من عئٍت ٚلُٓت ظاٞت ٦ما
٧انذ ظماٖاث الخىاعط ٖلى مغ جاعٍسها.
واإلاخدب٘ َّ
للخاعٍش ؤلاؾالمي وزهاثو ظماٖاث الخىاعط منظ ْهىعي ألاو٫
َّ
ًجض َّؤن َ
َ
الخغوط ٖلى ُوالة ؤمىع اإلاؿلمحن َّ
الهالخحن والُالخحن ٖلى
صًضجه ٧ان
ّ
خض ؾىاء ،ولى انخ٣لنا بلى خا ٫الخُاعاث والجماٖاث اإلاندغٞت ي الٗهغ الخضًض
ٍ
َ
ًّ
ًّ
وٖملُا ي باب الخغوط ٖلى ُوالة ألامغ
٨ٞغٍا
الخىاعط
لىظضنا َّؤجه قابهىا
ّ
والهضام مٗه وجٟ٨حري واؾخدال ٫صمائه .
ِ
 -2هلٌ ملانض الكغَػت:
ٖنض النٓغ بلى ما ٢امذ به ُ٢اصاث يظه الخُاعاث املخخلٟت ٖبر الٗ٣ىص
ألازحرة ي بالص اإلاؿلمحن ،نجض ؤجها ٢امذ بن ٌ٣وببُا ٫م٣انض الكغَٗت
ؤلاؾالمُت التي ط٦غيا ؤيل الٗل من زال ٫جدبٗه واؾخ٣غائه لنهىم ال٨خاب
والؿنتٞ ،نكغث يظه الخُاعاث الٟخنت وق٣ذ اله ٠وؾ٨ٟذ الضماء
واؾدباخذ ألامىا ٫وؾلبذ ألامن من املجخمٗاث وقىيذ نىعة الضًن،
ووٟ٢ذ حجغ ٖثرة ي ؾبُل ج٣ضم املجخمٗاث اإلاؿلمت ،بما حؿببذ ي بياٖخه
من الجهىص وألامىا ٫وألاو٢اث ي ؾبُل م٣اومت ألا٩ٞاع اإلاندغٞت واإلاناهج
الًالتٞ ،جاءث يظه الُ٣اصاث بن ٌُ٣ؤيضا ٝالكغَٗت؛ بما َب٣خه ونكغجه
من الخهىعاث الخاَئت لً٣اًا الضًن والضنُا ،وبما نٟظجه ًّ
ٖملُا ٖلى ؤعى
الىا ٘٢من ؤٖما ٫ه ؤبٗض ما ج٩ىن ٖن خ٣ُ٣ت الضًن.
ُ َ
ُ َ َ ُ
الىاؽ ف ُه َى أ ْهلى ُه ْم» .ؤزغظه مؿل ي ٦خاب البر والهلت
الغح ُل َهلً
(٢ )0ا ٫النبي ﷺ« :ئطا كاٌ
وآلاصاب ،باب النهي ٖن ٢ى :٫يل ٪الناؽ ( )2621من خضًض ؤبي يغٍغة هنع هللا يضرٞ ،من ًغمي الناؽ
بإجه ي ظايلُت وٞؿاص ويالٞ ٫هى ؤولى الناؽ بهظه ألاونا.ٝ
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ٞالكغَٗت َغٍ٣ت عقُضة جد ٤٣الٟالح ي الضنُا وآلازغة بمٗغٞت الخ٤
ؾبدانه وحٗالى وٖماعة ألاعى وعٖاًت الخل ،٤ولِؿذ ؤصاة ًخالٖب بها الجهلت
لخسغٍب البالص؛ ٣ٞض خغ٢ ٝاصة يظه الخُاعاث اإلاندغٞت مٗاني النهىم
الكغُٖت بما ًد ٤٣عئٍته ٞ ،ةن من ؤي م٣انض وؤيضا ٝالكغَٗت ؤلاؾالمُت
املخآٞت ٖلى وخضة املجخم٘ اإلاؿل  ،وخ ٟٔؤمنه وؤمانه والٗمل ٖلى عزاثه
وجىٞحر ألاظىاء اإلاناؾبت التي جم٨ن اإلاؿل من الُ٣ام بٗباصجهٞ ،نً٣ذ يظه
الُ٣اصاث الًالت ٧ل يظا؛ ٞإباخذ الضماء ونكغ الخى ٝوؤٞؿضث ي ألاعى
ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث ،وٖملذ ٖلى يضم نٓام املجخم٘ والظي به ٢ىام الضًن
والضنُا ،وخاولذ بلباؽ طل٧ ٪له زىب الكغَٗت ٖن َغٍ ٤جدغٍٟه لضالالث
ال٣غآن ال٨غٍ والؿنت النبىٍت الكغٍٟتٞ ،اإلنؿان يى مدل عٖاًت الكغَٗت
ؤلاؾالمُت التي ؤجذ بخل ٪اإلا٣انض ٞةن ؤو ٫واظباث الُ٣اصة ه املخآٞت ٖلى
وظىصه وُ٦انهٞ ،د ٟٔالنٟىؽ من ؤوظب واظباث الىالة ألن يُإ النٟـ ال
ًب٣ى مٗه صًن وال صنُا  ،ز بٗض طل ٪املخآٞت ٖلى صًن ؤلانؿان و٦غامخه وماله
وٖغيه ،وٚحر طل ٪من اإلاٗاني الجلُلت التي ؤ٦ضتها الكغَٗت ي نهىنها.
 -3هضم وخضة ألامت ؤلاؾالمُت:
من ؤي ؤوظه الن٣ض الكغع والٗ٣ل ل٨ٟغة ؤلاماعة ٖنض الخُاعاث اإلاندغٞت
ؤجها ؤنبدذ ب٨ٟغيا وجُبُ٣اتها الٗملُت اإلاخنىٖت ،ؤصاة لخٟخِذ وخضة ألامت
ؤلاؾالمُت وق ٤ن ٠املجخمٗاث اإلاؿلمت.
ٗٞنضما ننٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫بلى آلازاع الؿلبُت إلاٟهىم ؤلاماعة ٖنض
ً
الخُاعاث الضٖىٍت نجض ؤجها ٧انذ وباال ٖلى يىٍت ألامت اإلاؿلمت؛ ٞنٓغا لُبُٗت
٨ٞغة الُ٣اصة «ؤلاماعة» ٖنض يظه الخُاعاث التي جنؿب نٟؿها للٗل والضٖىة
ومنهج ؤيل الؿنت والجماٖت ،وَغٍ٣ت جُبُ٣ها إلاا ٞهمخه من النهىم
الكغُٖت ،ؾى ٝنجض ؤن ؤزغ يظه الُ٣اصاث انٗ٨ـ ٖلى حكىٍه ال٣اٖضة
الكغُٖت الؿلُمت ٖنض ال٨شحر من َىاث ٠اإلاؿلمحن ،جدذ ػٖ الضٖىة بلى منهج
ؤيل الؿنت والجماٖت ي الً٣اًا الكغُٖتٞ ،ابخ٨غث يظه الخُاعاث مٟايُ
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ظضًضة لً٣اًا ؤلاًمان والُٗ٣ضة والؿنت والبضٖت ومناهج التزُ٦ت وبنالح
ال٣لىب نؿبتها إلانهج ؤيل الؿنت والجماٖت ،خاولذ من زاللها بلٛاء اإلانهج
اإلاؿخ ُ٣الظي ؾاعث ٖلُه ألامت ؤلاؾالمُت ٖبر ال٣غون والظي خٖ ٟٔلى ألامت
ؤنى ٫صًجها وٞغوٖه وؾالمت الخُبُ.٤
نخج ٖن طل ٪بٗض مغوع الؿنىاث بٞغاػ َىاث ٠من ؤجبإ يظه الُ٣اصاث عؤث
ي نٟؿها ؤجها اإلامشل الصخُذ للضًن ي م٣ابل مجمىٕ ألامت ،و٢ؿمذ ألامت ً
و٣ٞا
ألع٧ان مظيبه اإلاؿخدضر بلى ؤيل ؾنت ي اإلامشلىن لها ،وبلى من يى زاعط ٖن
طل ٪من الىاٗ٢حن ي الكغ ٥والبضٖت من باق َىاث ٠ألامت التي ل حؿل٪
ؾبُله ي جبجي نٟـ مىاٟ٢ه من الً٣اًا الٗلمُت ؤو الٗملُت ي ألانى٫
ً
والٟغوٕ ُٖ٣ضة و٣ٞها وؾلى٧ا.
مما مهض بٗض طل ٪بلى ػٍاصة الخُىعة بٓهىع الخُبُ٣اث الٗملُت ل٨ٟغة
«ؤلاماعة» ٖنض الخُاعاث اإلاؿلخت ،والتي حكتر ٥م٘ ٚالبُت الخُاعاث التي جنؿب
نٟؿها للٗل والضٖىة ي اإلاغظُٗاث ال٨ٟغٍتٞ ،غؤث ُ٢اصاث يظه الخُاعاث ؤجها
ًجب ٖلحها ٞغى النمىطط الصخُذ للضًن – من وظهت نٓغي  -ب٣ىة الؿالح،
ٓٞهغ ال٨شحر من نىع الهضام بحن ؤٞغاص يظه الجماٖاث وبحن املجخم٘ اإلاؿل
ؤٞغ ًاصا وخ٩ىماثً ،
و٣ٞا إلاا جغاه يظه الُ٣اصاث ؤنه مسال ٠للضًن والكغَٗت من
الخٗضي ٖلى اإلامخل٩اث الٗامت والخانت ،واؾخدال ٫الضماء ،والٗمل ٖلى يضم
الُ٨ان اإلاؿخ٣غ للضولت.
وظاءث مٓايغ ؤلاماعة ٖنض الخُاعاث الخغُ٦ت الؿُاؾُت ٞؼاصث ألامغ ً
ؾىءا؛
بما ؤله٣خه بالكغَٗت من الىؾاثل والُغ ١اإلالخىٍت ي مداولتها للىنى ٫للؿلُت
وامخال ٥ؤصواث الخُٞ ، ٨ىٖذ الضًن إلاهالخها ،مما ٧ان له ال٨شحر من آلازاع
الؿلبُت ٖنض نٟىؽ َىاث ٠من اإلاؿلمحنٖ ،نضما وظضث ي يظه الُ٣اصاث من
ًخسظ من الضًن ً
َغٍ٣ا لخد ٤ُ٣ألايضا ٝالخانت للجماٖاث وألاخؼاب.
ناخب طل٧ ٪له اندكاع مٟايُ ومهُلخاث ال حٗبر بال ٖن وظىه الٟه
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اإلاٛلىٍ لضي يظه الخُاعاث مشل :الخا٦مُت والخم٨حن ي ألاعى والبضٖت والخىؾ٘
ي مٟهىمها وو٢ىٕ الكغ ٥ي ألامت وبؾ٣اَه ٖلى ما لِـ منه ،واإلاظايب
ال٣ٟهُت وعمحها بالبٗض ٖن الؿنت ونغ ٝالناؽ ٖجها ،وال٣ى ٫بجايلُت
املجخمٗاث اإلاؿلمت ،والخضًض ٖن صاع الٟ٨غ وصاع ؤلاؾالم ،ون٣له ما يى من
باب ال٣ٟه وألاخ٩ام بلى باب الُٗ٣ضة و٢ىاٖض ؤلاًمان ،باإلياٞت بلى ما َّ
ؤنلخه
يظه الخُاعاث من مٟايُ مسالٟت للكغَٗت ٖن البُٗت والُاٖت اإلاهاخبت
إلاٟهىم ؤلاماعة ٖنضي  .والكبهاث الٗلمُت ّ
ل٩ل يظه الٟغ ١وايُت صاخًت،
ِ
ّ
ّ ٌ
الظ٦غ من مظيب ؤيل
ٞكغَٗت هللا ِبِنت واضخت ي صخٌ قبهاته  ،وؤيل ِ
ُّ
الؿ َّنت والجماٖت -الظًن ال جسلى مجه بالص اإلاؿلمحن٢ -ض ؤوضخىا َ
ؤمغ يظه
الجماٖاث وألاخؼاب وما ًضٖىن بلُهَّ ،
وبِنىا بُالن ما ًضٖىن بلُه من بماعة
ػٖمائه وبُٗته .
٢ا ٫هللا ؾبدانه وحٗالى:
(ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)[األىبواء.]66:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ) [األىفال.]13:
( ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)
[الشورى.]40:
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بن ْال َُ َمان هنع هللا يضر ٢ا٧« :٫ان َّ
ي الصخُدحن من خضًض ُخ َظ ًْ ََ ٟت َ
الناؽ ٌؿإلىن
ِ
ُ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
٣ٞلذً :ا
و٦نذ ؤؾإله ٖن الك ّ ِغ مساٞت ْؤن ًُضع٦جي،
الخحر،
عؾى َ ٫هللا ﷺ ٖن
ِ
عؾى َ ٫هللاَّ ،بنا َّ
ٍ ّ
الخحرٞ ،هل بٗض يظا الخحر
وقغٞ ،جاءنا هللا بهظا
٦نا ي
ِ
ظايلُت ٍ
َ
َ
َ
ُ
َ َْ
َّ ّ
ٌّ
زحر؟ ٢ا :٫و َػ ْم ،وفُه َصزً.
قغ؟ ٢ا :٫وػم٣ٞ .لذ :يل بٗض طل ٪الك ِغ من ٍ
ُ
ُّ َ
َ
َّ
ُ
٢لذ :وما َصز ُن ُه؟ ٢ا :٫كىم ٌؿدىىن بغحر ُؾىتي ،ويهضون بغحر َهضَي ،حػغف منهم
َ
ُ
َّ
ّ
قغ؟ ٢ا :٫و َػ ْمُ ،صغاة غلى أبىاب حهى َم
وجىىغ٣ٞ .لذ :يل بٗض طل٪
ِ
الخحر من ٍ
َ
ُ
َمً َ
٣ٞلذً :ا عؾى َ ٫هللاِ ،نٟه لنا٢ .ا :٫و َػ ْم ،كىم
أحابهم ئليها كظفىه فيها.
َّ َ
َ
َْ َ
بألؿى ِدىا٢ .لذً :ا عؾى َ ٫هللاٞ ،ما جغي ْبن ؤصع٦جي طل٪؟
مً ِحلض ِجىا ،وٍخيلمىن ِ
َ
ٌ
ُ
٣ٞلذْ :
ْ
َ
٢اَ :٫ج ْل ُ
ظماٖت وال ٌ
بمام؟
ج٨ن له
ٞةن ل
وئمامهم.
ؼم حماغت اإلاؿلمحن
َ ُ َّ
ْ
ختى ًُ َ
ْ َ
حػٌ غلى أنل شجغة َّ
َّ
ضعهً
الف َغق ولها ،ولى أن
٢ا:٫
ٍ
فاغتزٌ جلً ِ
ِ
َ
ُ
َ
اإلاىث وأهذ غلى طلً»(.)0
ََ ُ
ُى ْم بالجماغت َّ
وٖن ابن ٖمغ ٖن َ
َّ
وئًاهم
النبي ﷺ ٢ا« :٫غل
ٖمغ َّؤن
ِ
َ
ُ َ
فمً أعاص ُب ْد ُ
غك َتَ ،
فلُلؼم الجماغت»(.)2
الجىت
ىخت
ب
والف
ِ
ِ
ٗٞن الخؿن ٢ا :٫زغط ٖلُنا ٖشمان بن ٖٟان هنع هللا يضر ً
ًىما ًسُبنا ُٗ٣ٞىا
ٖلُه ٦المه ٞترامىا بالبُداء ختى ظٗلذ ما ُؤبهغ ؤصً َّ
الؿماء٢ .ا :٫وؾمٗنا
ً
نىجا من بٌٗ ُح َجغ ؤػواط َّ
الن ِب ّ ِي ﷺ ُ٣ٞل يظا نىث ؤم اإلاامنحن٢ .ا:٫
ِ
( )0مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب الٟتن ،باب  ٠ُ٦ألامغ بطا ل ج٨ن ظماٖت (،)7184
ومؿل ي ٦خاب ؤلاماعة ،باب وظىب مالػمت ظماٖت اإلاؿلمحن ٖنض ْهىع الٟتن وي ٧ل خا٫
(.)0847
( )2ظؼء من خضًض ؤزغظه الترمظي ي ٦خاب الٟتن ،باب ما ظاء ي لؼوم الجماٖت (،)2065
وؤخمض ي مؿنضه ( ،)08/0وابن خبان ي صخُده ( ،)7254والخا ٦ي مؿخضع٦ه ()001/0
من َغٍ ٤دمحم بن ؾى٢ت ٖن ٖبض هللا بن صًناع ٖن ابن ٖمغ ٢ا :٫زُبنا ٖمغ بالجابُت به
ً
مغٞىٖا.
و٢ا ٫الترمظي« :خؿن صخُذ ٚغٍب» .و٢ا ٫الخا« : ٦صخُذ ٖلى قغٍ َّ
الكُسحن»،
ووا٣ٞه الظيبي.
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ٞغَ ١
ُ
َ
ٞؿمٗتها وه ج٣ى« :٫ؤال َّبن َّ
نبُ٢ ٨ض بغت َّ
ممن َّ
واختزب ،وجلذ( :ﭹ
صًنه
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ) [ألاوػام.)0(»]159 :
ُ
ُ ّ
ٟغ ١اإلاؿلمحن ٠ُ٨ٞ ،بطا
ٞاألخؼاب والجماٖاث ٞغ٢ت نهى هللا ٖجها ألجها ج ِ
ؤيُ ٠بلحها اؾخدضار منهب بماعة وُ٢اصة جغظ٘ بلحها يظه الجماٖاث وألاخؼاب
َّ
بُٗت من
وجسغط ٖن َاٖت والة ألامىع الكغُٖحن؟! ومن اإلاٗلىم ؤنه ال ًجىػ ؤزظ ٍ
َّ
َّ
َّ
ؤخض ٖلى الُاٖت والىالء بال لىل ألامغ الكغع  ،و٢ض نهى عؾى ُ ٫هللا ﷺ ٖن
َّ
ٟغ ١ي البُٗتُّ ،
الخ ُّ
وحٗضص البُٗت ويى ما نغاه ٖنض يظه الخُاعاث ٖلى ازخالٝ
ُ
ُ ُ ْ
أن َّ
َ
ُ
ٌكم
واخض ًغٍض
حل
ٍ
جىظهاتها ،و٢ا« :٫مً أجاهم وأمغهم حمُؼ غلى ع ٍ
َُ
ُ
ُ َّ
فغق حماغخىم ،فاكخلىه»(.)2
ً
أو
م
غهاه
ِ
ً
ً
ُ
دضزىن وٍبخضٖىن بُٗت وَاٖت لصخو ما
ٞاإلانخمىن لهظه الخُاعاث ً ِ
َ ًَ
ُ
ُ
ُّ ً
صاُٖت ًجٗلىن منه خ٨ما
لكُش ؤو
ٍ
ؤنؼ ٫هللا بها من ؾلُان ،وٍ ِ
دضزىن حٗهبا ٍ
وصًجه ٌٗ ،اصون وٍىالىن ٖلى عؤًه و٦المه واظتهاصاجه وبن
خُاته
ِ
ٖلى ؤمىع ِ
ّ
له٠
زال ٠بها بظمإ ؤيل الٗل ٞ ،الضزى ٫ي يظه الجماٖاث ما يى بال ق٤
ِ
ً
ً
ً
ٌ
اإلاؿلمحن وؤصاة لخٟغ٢ه ٞ ،هظا ًُ ُ٣لنٟؿه ظماٖت وبُٗت وبماعة ًضٖى الناؽ
ً
ً
ومنهجا وبُٗت
جنُٓما
بلى الهجغة بلُه والانًمام إلماعجه ،ويظا ًُ ُ٣لنٟؿه
َّ ُ
ً
وَاٖت وٍجم٘ ألاجبإ لُد ٤٣ؤيضاٞه ،وي٨ظا بلى ْؤن جخٟغ١
اب
ؼ
ؤخ
بلى
مت
ألا
ٍ
ُ
مخناخغة ٖلى آعاء ؤمغاء و٢اصة يظه الخُاعاث التي انٟهلذ ٖن ُ٦ان ألامت.
ٍ
َّ
َّ
َ
ُ
ٞال٣اثض ؤو ألامحر ؤو الغثِـ بنما ً٣ام لُجخم٘ ٖلُه الناؽ ،ويى الظي ًغعى
( )0ط٦غه الكاَبي ي الاٖخهام ( - )81/0صاع ابن ٖٟان -جد :٤ُ٣ؾلُ بن ُٖض الهالل  -الُبٗت
ألاولى0992 -م.
( )2ؤزغظه مؿل ي ٦خاب ؤلاماعة ،باب خ ٨من ٞغ ١ؤمغ اإلاؿلمحن ويى مجخم٘ ( )0852من
َ
ُ
خضًض َٖ ْغٞجت بن قغٍذ هنع هللا يضر.
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ؤمىع صًجه ُ
َ
مهالر اإلاؿلمحنٞ ،دؿخ ُ٣بظلُ ٪
وصنُاي  .وؤما يظه ؤلاماعة
ِ
َّ
البضُٖت ٞمألها بلى ٖ٨ـ يظا اإلا٣هض الُٗٓ  ،ألجها ج٣طخي ٖلى ألامت بالكخاث
َّ
الُاٖت ٖنض يظه الجماٖاث وألاخؼاب لِـ لها مؿد ٌ
نض قغع ٌّ
والٟغ٢ت ،و٦ظل٪
ؤو ٖ٣ل ؛ بل ه من٣ىيت بالكغٕ والٗ٣لٞ ،الُاٖت ًجب ؤن ج٩ىن
بضلُل،
ٍ
ٌ
ٌ
َّ
واظبت ٖلى ّ
٧ل مؿل  ،وَاٖت ألامحر واظبت بةًجاب الكغٕ
ُٞاٖت هللا وعؾىله
ِ
لها ي ٚحر مٗهُت ،و٦ظلَ ٪اٖت الىلض لىالضًه وَاٖت الؼوظت لؼوظها واظبت،
َّ
بةًجاب الكاعٕ لظلٞ ،٪ما ْ
وظ ُه بًجاب الُاٖت لؤلمغاء وال٣اصة ي يظه
الجماٖاث وألاخؼاب والخُاعاث اإلاخناخغة؟! وما ْ
وظ ُه البُٗت ٖنضي ؟
ومن ؤوضر ألاصلت ٖلى يال ٫يظه اإلاناهج يى اجساطي من الؿغٍت ي ٦شحر
من ألاخىاَ ٫غٍ٣ا لنكغ باَله ٞ ،هظه الؿغٍت ي الٗمل وانٟغاصي ٖن ظماٖت
اإلاؿلمحن ه صاللت ٖلى بُالن ما ًضٖىن بلُهٗٞ .ن ابن ٖمغ امهنع هللا يضر ٢ا :٫ظاء ع ٌ
ظل بلى
ً
ْ
َّ
َ
وأكم
الن ِب ّ ِي ﷺ ٣ٞاً :٫ا عؾى ٫هللا ؤونجي٢ ،اِ « :٫
اغبض هللا وال حكغن به قِئاِ ،
َّ َ
َ
َ
َ
َْ
َ ُ َّ
َ ُ ْ
وغلًُ
وأَ ْؼ،
الهالة ِ
وآث الؼواة ،ونم عمًان ،وحج البِذ واغخ ِم ْغ ،واؾمؼ ِ
بالػالهُت َّ
وئًان وال ّؿ َّغ»( .)0و٦ما ٢اٖ ٫مغ بن ٖبض الٗؼٍؼ« :بطا عؤًذ ً
٢ىما
ِ
ِ
()2
َّ
َّ
ياللت» ٞ .الٗلنُت
صًجه صون الٗامت ٞاٖل ؤجه ٖلى جإؾِـ
ٍ
ًدناظىن ي ِ
والؿغٍت ه ٞاع ٌ ١ظىيغ ٌّ
ّ
ي
إلامنىٕ ي ِصًن ؤلاؾالمٞ ،ال ًىظض ي
ا
و
إلاكغوٕ
ا
بحن
ِ
ِ
ً
َّ
َّ
ؤلاؾالم ٖمل ؾغي ٞمن ًخسظ من ّ
الؿغٍت َغٍ٣ا لنكغ مباصثه والضٖىة بلحها ٞهظه
ِ
ِ
َّ
( )0ؤزغظه ابن ؤبي ٖان ي الؿنت ( ،)0171والُداوي ي قغح مك٩ل آلازاع ( ،)2658والخا٦
ي مؿخضع٦ه ( ،)50/0والبحه٣ي ي قٗب ؤلاًمان ( )440/5من َغٍ ٤دمحم بن الهباح ،زنا
ً
مغٞىٖا.
ؾُٗض بن ٖبض الغخمن الجمخ ٖ ،ن ٖبُض هللا بن ٖمغٖ ،ن ناٖ ،٘ٞن ابن ٖمغ به
و٢ا ٫الخا« : ٦صخُذ ٖلى قغٍ الكُسحن» ،وؤ٢غه الظيبي.
( )2ؤزغظه ؤخمض ي الؼيض (م )215من َغٍٖ ٤بض هللا بن ٖمغو ،خضزنا ابن اإلاباع ،٥ؤزبرني
ألاوػاع ٢ ،ا٢ :٫اٖ :٫مغ بن ٖبض الٗؼٍؼ.
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ٌ
ٌ
الًال ٫اإلابحن(.)0
ٍ ٤وٖالمت ٖلى
غ
والُ
إلانهج
ا
ٞؿاص
ٖلى
ٖالمت
ِ
ِ
ِ
٧ل يظه اإلآايغ ؤخضزذ الخٟغ٢ت بحن ألامت الىاخضة والتي ه ؤي ؤيضاٝ
الكغَٗت؛ ندُجت النٟغاص يظه الخُاعاث بغئٍت باَلت مؿخ٣لت لً٣اًا الضًن
َّ
والضنُا ٖن ظمىٕ ألامت وٖلمائها ،ولضث يظه الغئٍت الباَلت لضي ال٨شحر من
الكباب اإلاؿل املخب لضًنه ؤ٩ٞا ًعا صٗٞته ندى الانًىاء جدذ ُ٢اصاث يظه
الخُاعاث؛ ل٩ي ًخم٨نىا من الٗمل من ؤظل عٗٞت الضًن ونكغ حٗالُمه والتي
جل٣ىيا بهىعة مٛلىَت من ُ٢اصاث الخُاعاث اإلاندغٞت.
 -4الاهفهاٌ غً الىاكؼ املخُِ:
٣ٞض ٢ضمذ يظه الُ٣اصاث نٟؿها ي نىعة الخامل للمكغوٕ ؤلاؾالمي،
والظي ؾى ٝج٣ىم بخد٣ُ٣ه ي بالص اإلاؿلمحن ،ز ج٣ىم بخ٣ضًمه وٞغيه ٖلى
الٗال ؤظم٘ ،ي ٖضم وع ٧امل لخالت ألامت ي الٗهغ الخال  ،والظي ٌؿخلؼم
جًاٞغ الجهىص ال٨ٟغٍت والٗملُت لبناء املجخم٘ اإلاؿل الظي ٌؿخُُ٘ ؤن ًىا٦ب
الٗال الخضًضٞ ،ل ج٣ضم يظه الُ٣اصاث بال نىعة باَلت مستزلت من جهىعاث
مدضوصة ججاه ً٢اًا الضًن والضنُا ،وازتزلذ ؤلاؾالم ٧له ي نىعة منٗؼلت ٖن
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
وز٣اُٞا.
واظخماُٖا
وؾُاؾُا
ا٢خهاصًا
الٗال من خىله
و٢امذ يظه الُ٣اصاث بخهضًغ زُاب ٖضاجي للٗال ؤظم٘ ،ل جغإ ُٞه
وا ٘٢بالص اإلاؿلمحن ي ٦شحر من مىاٟ٢ه وجُبُ٣اته َّ ،
ٞجغث ٖلى بالص اإلاؿلمحن
الىٍالث وٞخدذ ألابىاب ؤمام ؤٖضاء ألامت للنُل مجها.
بل و٧انذ مىاٟ٢ه بابا من ؤبىاب الدك ٪ُ٨ي الضًن؛ بما ٢ضمخه من الىٖىص
( )0ومن نٓغ بٗحن الخٗ ٣ل لىا ٘٢الضٖىاث التي ٧ان لها َاب٘ الؿغٍت صازل املجخمٗاث ًٖ ٠٣لى
ندُجت خخمُت وٗ٢ذ ه بً٣إ الًغع بهىعة الضًن وطل ٪ألن الاؾخسٟاء ًدؿبب ي الاندغاٝ
ٞمتى وظضث الؿغٍت ي الضٖىاث خلذ املخالٟاث الكغُٖت وخُشما وظض الخسٟي وظض
الاندغا.ٝ
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بدضور النخاثج وجد ٤ُ٣النهغ والنجاح و٣ٞا إلاٟهىمه ٖن النهغٞ ،لما ل
ًدضر يظا النهغ انٗ٨ـ طلٖ ٪لى ٨ٞغ ٦شحر من اإلاؿلمحن ي ًُ٣جه بهظا
الضًن؛ ً
نٓغا ألن يظه الُ٣اصاث ٢ضمذ له منهجها ٖلى ؤنه صخُذ الضًن الظي
والبض ؤن ًنخج النهغ والخم٨حنٞ ،إنابذ ال٨شحر مجه بالك ٪والخحرة وظٗلته
ٖغيت لؿهام اإلاك٨٨حن ي الضًن و٢ضعجه ٖلى بصاعة ؤمىع الخُاة(.)0
 -5الخغم غلى َلب ؤلاماعة:
ل٣ض نهى النبي ﷺ ٖن َلب ؤلاماعة ٣ٞض عوي الكُسان -البساعي ومؿل  -ي
اَّ ٫
اَ ٢َ :٫
الغ ْخ َمن ْبن َؾ ُم َغ َةَ ٢َ ،
النب ُّي ﷺًَ « :ا َغ ْب َض َّ
صخُدحهما ٖن َٖ ْبض َّ
الغ ْخ َم ًِ ْب ًَ
ِ
ِ
َ َ َ
ْ ُ
ْ ُ
ََ ْ َ َ
َ َ َّ
َؾ ُم َغة ،ال ح ْؿأ ٌِ ِؤلا َما َعة ،ف ِاه ًَ ِئن أ ِوج َُت َها َغ ًْ َم ْؿأل ٍت ُو ِولذ ِئل ْي َهاَ ،و ِئن أو ِج َُت َها
ََ ُ ْ َ َ
َ
ِم ًْ غ ْح ِر َم ْؿأل ٍت أ ِغىذ َغل ْي َها»(.)2
(ٗٞ )0نضما ًخ الخإؾِـ لجماٖاث طاث ُ٦ان مدضص ومنهج طو زُىاث وآلُاث ٖمل وؤيضاٝ
مدضصة ؾلٟا ،وج٣ضم للمؿلمحن ٖلى ؤجها الخاملت لصخُذ للضًن وناخبت الخُبُ ٤الجُض له
ز ًنخج ٖن طل٧ ٪له من الٟؿاص ي ألاعى ما ال ً ٘٣جدذ الخهغٞ ،هظه النخاثج واإلاٟاؾض
التي جدضر ندُجت لهظا ال٨ٟغ ويظه الضٖىة ويظه اإلاناهج وآلالُاث جهبذ من ؤبىاب الهض
ً
ٖن ؾبُل هللا ومضزال لدك ٪ُ٨الناؽ ي ؤمغ صًجه ؛ ألن منهج يظه الخُاعاث والجماٖاث ٢ضم
ي نىعة قغُٖت م٘ ال٨شحر من اإلآايغ ؤلاؾالمُت التي ٚلٟذ ألايضاٞ ،ٝغاط ؤمغيا ٖنض
ال٨شحر وؤنبدذ من وظهت نٓغ ُ٢اٖاث ٦بحرة من اإلاؿلمحن ه الخُبُ ٤الٗهغي الصخُذ
لئلؾالم ،وبُغٍ٣ت مباقغة وٚحر مباقغة ًخ الغبِ بحن ؤلاؾالم وُ٦ان الجماٖت ؤو الخؼب
ٞةطا نجخذ ٣ٞض ؤزبذ الضًن نجاخه وبطا ٞكلذ ٞهظا الٟكل ًمشل ٞخنت للناؽ و٢ض ًنؿبىجها
للضًن نٟؿه.
َْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َ ْ ََ
َ ََ َ َ َ
َ
ُ
( )2مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ِ٦خاب ألاخِ ٩ام ،باب من ل ٌؿإ ِِ ٫ؤلاماعة ؤٖانه هللا ٖلحها
َ
َ ُ َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ
م َٖل ْح َها ( )0652من
( ،)7046ومؿل ي ٦خاب ؤلاماعة ،باب النه ِي ٖن َل ِب ِؤلاماع ِة وال ِخغ ِ
َ
خضًض َٖ ْبض َّ
الغ ْخ َم ِن ْبن َؾ ُم َغة هنع هللا يضر.
٢ا ٫ؤلامام ابن ٖالن الكاٞع ٖنض حٗغيه إلاٗاني يظا الخضًض٢« :ا٢ :٫ا ٫ل عؾى ٫هللا
ً
ال حؿإ ٫ؤلاماعة» ًدخمل نضوعه منه بٗض ؤن ؾإ ٫منه ؤن ًىلُه ٖمال ٩ُٞىن ٦دضًض ؤبي
مىسخى آلاحي ،وٍدخمل ؤن َّ
النبي ٖل منه ؤنه ظاء لظل ٪باَالٕ هللا ٖلى ما ي ٢لبه ٣ٞا ٫طل،٪
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٢ا ٫ال٣غَبي :والنهي ْايغه الخدغٍ وٍضٖ ٫لُه ْايغ ٢ىله بٗض :بنا وهللا ال نىل يظا الٗمل
ً
ؤخضا ؾإله ؤو خغم ٖلُه إلاا ؾُإحي ُٞه ،وال٨الم ي الؿاا ٫اإلامنىٕ ٦ما ٖل من الترظمت،
وؤلاماعة ب٨ؿغ الهمؼة وٍ٣ا ٫ؤلامغة بال٨ؿغ ً
ؤًًا :ه الىالًت٢ ،اله ي اإلاهباح ،وٖلل النهي
ب٣ىله ٖلى ؾبُل الاؾخئنا ٝالبُاني (ٞةن ٪بن ؤُُٖتها) بالبناء للمٟٗى ٫وجغ ٥ط٦غ الٟاٖل
للٗل به خ٣ُ٣ت ؤي ؤُٖا٦ها هللا ولٗضم الخُٗحن باٖخباع الهىعة :ؤي ؤُٖا٦ها طو ؤلامامت
الٗٓمى (من ٚحر مؿإلت) من ٪لها (ؤٖنذ ٖلحها) بالبناء للمجهى :٫ؤي ؤٖان ٪هللا حٗالى
بالدؿضًض والخى ٤ُٞللهىاب٢ .ا ٫اإلاهلب :ظاء جٟؿحر ؤلاٖانت ٖلحها ي خضًض ؤنـ عٗٞه «من
ً
َلب الً٣اء واؾخٗان ٖلُه بالكٟٗاء و٧ل بلى نٟؿه ،ومن ؤ٦غه ٖلُه ؤنؼ ٫هللا له مل٩ا
ٌؿضصه» ؤزغظه ابن اإلانظع٢ ،ا ٫ي «ٞخذ الباعي» :وؤزغظه ؤبى صاوص والترمظي وابن ماظه،
وؤزغظه الخا ٦من الُغٍ ٤التي اجٖ ٤ٟلحها الشالزت ٖلى بزغاط الخضًض مجها وصدخه٢ ... .ا٫
ً
ً
اإلاهلب :وي مٗجى ؤلا٦غاه ؤن ًضعى بلُه ٞال ًغي نٟؿه ؤيال لظل ٪يُبت له وزىٞا من الى٢ىٕ ي
املخظوع ٞةنه ٌٗان ٖلُه بطا صزل ُٞه وَؿضص ،وألانل ُٞه ؤن من جىاي٘ هلل عٗٞه هللا (وبن
ؤُُٖتها ٖن مؿإلت) ؤي ؾاا( ٫و٧لذ بلحها) بً الىاو و٦ؿغ ال٩ا ٝمسٟٟا ومكضصا وؾ٩ىن
الالم ،ومٗجى املخٟٟت نغٞذ بلحها ومن و٧ل بلى نٟؿه يل ،٪ومٗجى و٧له بالدكضًض اؾخدٟٓه:
ؤي من َلب ؤلاماعة ٞإُٖحها جغ٦ذ بٖانخه من ؤظل خغنه ٖلحها٢ .ا ٫ي «ٞخذ الباعي»  :من
اإلاٗلىم ؤن ٧ل والًت ال جسلى من اإلاك٣تٞ ،من ل ً٨ن له من هللا بٖانت جىعٍ ُٞما صزل ُٞه
ً
ؤنال ،بل بطا ٧ان ً
٧امنا وؤُٖحها
وزؿغ صنُاه وٖ٣باهٞ ،من ٧ان طا ٖ٣ل ل ًخٗغى للُلب
من ٚحر مؿإلت ٣ٞض وٖضه الهاص ١باإلٖانت وال ًسٟى ما ظاء ُٞه من الًٟل» انٓغ صلُل
الٟالخحن لُغ ١عٍاى الهالخحن ( )019/1ملخمض ٖل بن دمحم بن ٖالن بن ببغايُ الب٨غي
الهضً٣ي الكاٞع ٖ -ناًت :زلُل مإمىن قُدا  -صاع اإلاٗغٞت -بحروث -لبنان -الُبٗت الغابٗت-
 0425يـ2114 ،م.
و٢ا ٫ؤلامام ابن ص ٤ُ٢الُٗض عخمه هللا ي حٗلُ٣ه ٖلى يظا الخضًض« :إلاا ٧ان زُغ الىالًت
ً
ُٖٓما ،بؿبب ؤمىع ي الىال  ،وبؿبب ؤمىع زاعظت ٖنه ٧ان َلبها ً
ج٩لٟا ،وصزىال ي ٚغع
ُٖٓ ٞ ،هى ظضًغ بٗضم الٗىن ،وإلاا ٧انذ بطا ؤجذ من ٚحر مؿإلت ل ً٨ن ٞحها يظا الخ٩ل٠
٧انذ ظضًغة بالٗىن ٖلى ؤٖبائها وؤز٣الها ،وي الخضًض بقاعة بلى ؤلُا ٝهللا حٗالى بالٗبض
باإلٖانت ٖلى بنابت الهىاب ي ٗٞله و٢ىله ،جًٟال ػاثضا ٖلى مجغص الخ٩لُ ٠والهضاًت بلى
النجضًن» .بخ٩ام ؤلاخ٩ام قغح ٖمضة ألاخ٩ام ( )254/2ج٣ي الضًن ؤبى الٟخذ دمحم بن ٖل بن
ويب بن مُُ٘ ال٣كحري ،اإلاٗغو ٝبابن ص ٤ُ٢الُٗض  -مُبٗت الؿنت املخمضًت.
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ٌ
جىظُه نبى ٌّي ُٖٓ لهاالء الظًن تهىي ؤٞئضته ؤلاماعة من
ٟٞي يظا الخضًض
الخُاعاث الًالت ،وجخى ١ؤنٟؿه بلى الهضاعة من ؤجبإ الجماٖاث اإلاندغٞت،
ٚاٞلحن ٖن خ٣ُ٣ت ؤمغياٞ ،هي ي الضنُا ؤمانت ،وؤما ًىم الُ٣امت ٞؿخ٩ىن ز ًؼٍا
النبي ﷺ ٖبض الغخمن بن ؾمغة هنع هللا يضر ؤن َ
ونضامت إلان ل ً ٣بد٣ها ولظل ٪نهى ُّ
ٌؿإ٫
ؤلاماعة ؤو ٌؿعى بلحها.
َ
ْ
َْ
َ ُ َ
َ
َ
٢اَ « :٫صزل ُذ َٖلى َّ
وٖن ؤبي ُمىسخى هنع هللا يضرَ ،
الن ِب ّ ِي ﷺ ؤنا وعظال ِن ِمن ٢ى ِمي٣ٞ ،ا٫
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ ّ َ
ُ َّ َ
َ
ا« :٫ئها ال ه َى ِلي َهظا َم ًْ
الغ ُظل ْح ِنِّ :ؤم ْغنا ًا َع ُؾى َ ٫هللا ،و٢ا ٫آلازغ ِمشله٣ٞ ،
ؤخض
َ
َؾ َأ َل ُهَ ،وال َم ًْ َخ َغ َ
م َغل ُْ ِه»(.)0
ٞاإلماع ُة ُ
وٚحريا من الىالًاث ٖلى الخل ٤ؤو مغا٦ؼ الُ٣اصة والهضاعة ًنبغ
ؤن ٌُؿعى بها بلى ؤيلها ومؿخد٣حها ،وال ًنبغ للناؽ ؤن ًخ٩البىا ٖلحها؛ بل ٖلى
الٗبض ؤن ٌؿإ ٫هللا الٗاُٞت والؿالمت مجها واإلاكايض املخؿىؽ ي يظه الخُاعاث
اإلاندغٞت ؤنه ال ً٩اص الٟغص مجه ًجم٘ بًٗت ؤٞغاص ؤو ؤ٦ثر بال وٍغٍض ؤن ًنهب
من نٟؿه ؤمح ًرا ٖلحه .
 -6خهغمػاوي ؤلاماعة في نىعة واخضة:
ؤخض اإلاهاثب ال٨ٟغٍت والتي ًترجب ٖلحها بٗض طل ٪ألازُاء الٗملُت ه :
( )0ؤزغظه البساعي ي ٦خاب ألاخ٩ام ،باب ما ً٨غه من الخغم ٖلى ؤلاماعة ( )7049من خضًض ؤبي
مىسخى ألاقٗغي هنع هللا يضر.
٢ا ٫الخا ٔٞابن حجغ هنع هللا يضر« :وي الخضًض ؤن الظي ًناله اإلاخىل ٖن النٗماء والؿغاء صون
ما ًناله من البإؾاء والًغاء ،بما بالٗؼ ٫ي الضنُا ُٞهحر زامال وبما باإلااازظة ي آلازغة
وطل ٪ؤقض ،نؿإ ٫هللا الٟٗى٢ .ا ٫ال٣اضخي البًُاويٞ :ال ًنبغ لٗا٢ل ؤن ًٟغح بلظة ٌٗ٣بها
خؿغاث٢ ،ا ٫اإلاهلب :الخغم ٖلى الىالًت يى الؿبب ي ا٢خخا ٫الناؽ ٖلحها ختى ؾ٨ٟذ
الضماء واؾخبُدذ ألامىا ٫والٟغوط وٖٓ الٟؿاص ي ألاعى بظل ٪ووظه النضم ؤنه ٢ض ً٣خل
ؤو ٌٗؼ ٫ؤو ًمىث ُٞنضم ٖلى الضزىٞ ٫حها ألنه ًُالب بالخبٗاث التي اعج٨بها و٢ض ٞاجه ما
خغم ٖلُه بمٟاع٢خه» ٞخذ الباعي بكغح صخُذ البساعي (.)026/01
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ظمىص الٟه ٖنض يظه الخُاعاث اإلاندغٞت من خُض جهىعاته لً٣اًا الضًن
والخُاة؛ ُٞسلُىن بحن ما يى زابذ وما يى مخٛحر ي الكغَٗت ؤلاؾالمُت،
ُٞجٗلىن للمخٛحر خ ٨الشابذ ي ٦شحر من ألاخُان م٘ ؤن ؤخض محزاث قغَٗخنا
يى جماقحها م٘ ٧ل ٖهغ ومهغ وْغ ٝوخا ،٫وطل ٪ندُجت لىظىص مؿاخت من
الاظتهاص الكغع الظي ج٣ضع به اإلاهالر واإلاٟاؾض.
٣ٞض اؾخضٖذ يظه الُىاث ٠نىعة نمُُت لئلماعة ٧انذ مناؾبت لٗهغ
مٗحن من ٖهىع ألامت ؤلاؾالمُت ،وؤعاصث جُبُ ٤نىعتها الخاعظُت ٖلى ٖهغنا
الخال ٞابخٛذ يظه الخُاعاث ؤن ججٗل منهب الُ٣اصة «ؤلاماعة» ٦ما ٧ان ي
ً
ً
وجُبُ٣ا ،وعًٞذ ؤي ق٩ل ؤو يُئت إلانهب الُ٣اصة
الؿاب ٤ق٨ال ويُئت
ًسال ٠الهُئت الؿاب٣ت؛ ًّ
ْنا مجه ؤن يظه ه الهُئت الكغُٖت الىخُضة لهظا
اإلانهب.
ٞل جغإ َبُٗت الٗهغ من خُض ْهىع ؤنماٍ ظضًضة للخُاة جُلبذ
ً
ؤق٩اال ظضًضة آللُاث الُ٣اصة وٖملها جالث الخُاة اإلاٗانغة٣ٞ ،ض ٧ان ي
الؿاب ٤منهب الُ٣اصة ججخم٘ له نالخُاث ؤلاصاعة والً٣اء والكغَت وُ٢اصة
الخغوب وؤلاقغاٖ ٝلى ألاؾىا ١بلى ٚحر طل ٪من نىع ؤلاقغا ٝال٩امل ٖلى
خُاة املجخم٘ ،ؤما ي ٖهغنا الخال ٞالٗمل الُ٣اصي يى ٖمل ماؾؿاث ولِـ
ٖمل ؤٞغاص ،ويظا ؤخض ألاؾباب الظي ًجٗل من ؤمخنا اإلاؿلمت ؤمت ٢ىٍت ي يظا
الٗال املخُُِٞ ،إحي بٌٗ الجهلت الظًن ًغٍضون ظٗل اإلاخٛحراث من الشىابذ
وٍغٍضون ؤن ج٩ىن نىعة الُ٣اصة ويُئتها ي بالص اإلاؿلمحن نٟـ الهىعة
ال٣ضًمت ،بل وٍخىؾٗىن ي طل ٪ألامغ وٍجٗلىن طل ٪قإجه ي ق٩ل املجخم٘
ونمِ خُاجه وٖاصاجه ،وٍلخ٣ىن طل٧ ٪له بشىابذ الكغَٗت التي من ًسالٟها ٞهى
من ؤيل الًالٖ ٫نضي .
ٞال بإؽ ٖلى ؤمت ؤلاؾالم من ؤن جإزظ بألُاث الٗمل التي جد ٤٣الِؿغ
والانًباٍ ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت ،ما صام طل ٪ل ًدضر به ؤي ججاوػ
ألنى ٫الكغَٗت ،ويظا يى الظي خضر منظ نضع ؤلاؾالم وبلى آلان؛ ٩ٞلما
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اؾخجضث ؤق٩ا ٫وؤنماٍ للخُاة اؾخجضث ؤق٩ا ٫وؤنماٍ لئلصاعةً ،خ من
زاللها جد ٤ُ٣م٣انض الكغَٗت وعٖاًت مهالر الخل.٤
ٗٞنضما وظضث يظه الخُاعاث من نٟؿها ٖضم ال٣ضعة ٖلى مالخ٣ت
اإلاؿخجضاث الٗهغٍت ي يظا املجا ،٫اصٖذ ؤن للُ٣اصة ي ؤلاؾالم يُئت واخضة
ال ًنبغ ؤن نٗضٖ ٫جها بلى ٚحريا.
 -7جمُحزأهفؿهم غً باقي ألامت ؤلاؾالمُت:
من اإلاٗلىم ي ؤبجضًاث الضًن ؤلاؾالمي اإلاؿاواة الخامت ي الخ٣ى١
والىاظباث بحن ؤٞغاصهٞ ،جاءث يظه الخُاعاث وما ابخضٖخه من مٟايُ ظضًضة،
ٞإؾؿذ ل٨ٟغة الخمحز ٖنض اإلانخمحن لهظه الخُاعاث ٖن باق اإلاؿلمحن ،وػٖمذ
لنٟؿها ؤجها ه ألاخ ٤بُ٣اصة ألامت اإلاؿلمت ،وؤن اإلانخمحن بلحها ي نٟىة
ً
نىٖا من
الهٟىة من ألامت وؤجه ً٣ىمىن بضوع اإلان٣ظ لؤلمت ،مما ؤخضر لضحه
الكٗىع بالخٗال وال٨بر الخٟي وخ٣ه ي ؤن ج٩ىن له اإلاجزلت الٗلُا ي
ً
املجخمٗاث اإلاؿلمت ،ويظا ًٞال ٖن مسالٟخه الكغُٖت ٞهى ًجم٘ بحن مسالٟت
اإلاٗ٣ى ٫من خُض ٖضم منُُ٣ت ؤن ج٩ىن م٣اصًغ ألامت ؤلاؾالمُت ي ًض بًٗت
ؤشخام من طوي النٟىؽ ٚحر اإلاؿخُ٣مت ؤو الٗ٣ى ٫النا٢هت ،مهما جىاٞغ له
من ٦ثرة ألاجبإ؛ ٞةن جىل ُ٢اصة املجخمٗاث اإلاؿلمت وخمل ؤمانت اإلاؿلمحن لِـ
باإلآايغ الٟاعٚت التي ال جضٖ ٫لى ؤي مًمىن قغع ؤو ٖ٣ل.
***
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الٟهل الغاب٘
نٓغة الكغَٗت ؤلاؾالمُت إلانهب ؤلاماعة
بٗض ؤن جناولنا ً
نىعا من الٟه الخاَئ والخُبُ ٤الباَل ٖنض الخُاعاث
اإلاندغٞت إلاٟهىم ؤلاماعة وجُبُ٣اتها ،نخٗغى للمٟهىم الكغع الصخُذ لها
وجُبُ٣اجه وما ًخٗل ٤به زانت ي واٗ٢نا اإلاٗانغ.
َّ
ؤلاؾالمُت َّ
َّ
َّ
بإجها ظاءث قغَٗت مهُمنت زاجمت إلاا ٢بلها من
جمحزث الكغَٗت
َّ
َّ
ماوٍت ،و٢ض ٧ان من م٣خًُاث طل ٪ؤن َّ
الؿ َّ
الكغاج٘ َّ
الكغَٗت َّ
الٛغاء
جخمحز جل٪
َّ
َّ
جخمحز بها ما ٢بلها من الكغاج٘ ،ومن جل ٪الخهاثو َّؤجها
وؾماث ل
بسهاثو
ٍ
ٌ
َّ
قغَٗت قاملت ي ؤخ٩امها لجمُ٘ ظىانب خُاة الناؽ وٞحها ظمُ٘ الخلى٫
َّ
َّ
َّ
ًُ٢ت الخ٨
ؤلاؾالمُت
إلاًٗالتها .و٢ض ٧ان من يمن ما ٖالجخه الكغَٗت
َّ
وؤخ٩اما ّ
ً
ً
ً
مدضصة
واضخا
منهجا
وؤلاماعة٣ٞ ،ض ويٗذ الكغَٗت لهظا اإلاٟهىم
جًمن َّ
الخُبَُّ ٤
الصخُذ له ي الخُاة ،والُغٍ ٤الصخُذ لئلخاَت بهظه
الًُ٣ت وما ًخٗل ٤بها يى ٦خاب هللا وؾنت نبُه ﷺ بٟه ؤثمت الكغَٗت وخملتها،
ولِـ بٟه ألاصُٖاء الظًن ٢لبىا اإلاٗاني وٚحروا مٟايُ النهىم ً
و٣ٞا
أليىائه .
ٞمٟهىم ؤلاماعة ي الكغَٗت ؤلاؾالمُت ؤو الىالًت ؤو الُ٣اصة ؤو الغٖاًت يى
مٟهىم واؾ٘ ،ؤقمل ب٨شحر من اإلاٟهىم الًُ ٤الظي جبنخه الخُاعاث اإلاندغٞت،
ٌؿخلؼم من الكغوٍ وال٣ضعاث ما ًنٟي ٖن يظه الخُاعاث اإلابخضٖت ؤي بم٩انُت
لخ٩ىن له وُْٟت ؤلاماعة الٗامت ؤو الخانت ي املجخم٘ اإلاؿل .
 -1ؤلاماعة في الكغَػت هي وؾُلت لخفظ هظام الضًً والضهُا:
ٖنض اإلا٣اعنت بحن اإلاٟهىم الكغع الصخُذ لئلماعة واإلاٟهىم اإلاٛلىٍ ٖنض الخُاعاث
ً
اإلاندغٞت ،نجض البىن
قاؾٗا بحن عٖاًت الكغَٗت ؤلاؾالمُت إلاهالر ؤلانؿان والٗمل
ٖلى خٟٓها ،وبحن اإلاٟايُ اإلاٛلىَت لئلماعة وجُبُ٣اتها ٖنض الخُاعاث اإلاندغٞت.
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ؤمغ صًجه ُ
وصنُاي وؤعقضنا
٣ٞض خ ٟٔهللا ؾبدانه وحٗالى للمؿلمحن َ ِ
ؾبدانه بلى ما ُٞه جد ٤ُ٣الٟالح ي الضنُا وآلازغة ،و٢ض بحن طل ٪النبي ﷺ
البُان ال٩اي الكاي الظي ًد ٟٔلنا ؤمغ صًننا وصنُانا ،ومن ألامىع التي جدٟٔ
ُ
َ
للمؿلمحن َ
ومهالر ُصنُاي والة ؤمىع اإلاؿلمحن ال٣اثمحن بإمغ ؤلاماعة
صًجه
ؤمغ ِ
اإلامشلحن للنٓام الًابِ للخُاة ،ؤو ما ُ
َ
الٗهغ
ؤؾماء جناؾب
اؾخدضر من
ٍ
َ
َّ
الجمهىعٍت ،ؤو ألامحر ،ؤو اإلال ،٪ؤو ٚحر طل ٪من ألاؾماء التي
الخضًض ٦غثِـ
ّ
ّ
وجىل ألامىع ي بالص اإلاؿلمحن؛ لخد ٤ُ٣مهالر الٗباص وب٢امت
حٗبر ٖن الُ٣اصة ِ
ِ
ّ
ُّ
الضًن والضنُاٞ .إمغ ؤلاماعة ي ؤلاؾالم له ؤيمُت ٦بحرة؛ ألن به ٢ىام الضًن
ؤمغ ِ
والضنُا بما ًخدخ ٖلى الىالة من عٖاًت مهالر اإلاؿلمحن املخخلٟت ،وب٢امت
الٗض ٫ونهغة اإلآلىم وخ ٟٔالضماء وألامىا ٫وألاٖغاى ،وٞغى النٓام
وال٣انىن الظي به حؿخ ُ٣الخُاة وجخد ٤٣م٣انض الكغَٗت وجد ٟٔبالص
اإلاؿلمحن من ألاٖضاء ،وجهان الهىٍت ؤلاؾالمُت وججخم٘ الغُٖت ٖلى عظل واخض.
ٞبىالة ألامىع ًد ٟٔهللا ؾبدانه وحٗالى ٖ٣اثض ألامت وصًجها وٍخِؿغ لها الُ٣ام
بكٗاثغ صًجها ،وٍخ خ ٟٔمهالر الغُٖت الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت
ويبُها.
و٢ض ظاءث ؤ٢ىا ٫الٗلماء مىضخت لظل:٪
٢ا ٫ابن زلضون عخمه هللا ٖن منهب الىالًت بإنىاٖها« :ه خمل ال٩اٞت
ٖلى م٣خطخى النٓغ الكغع ي مهالخه ألازغوٍت والضنُىٍت الغاظٗت بلحها ،بط
ؤخىا ٫الضنُا جغظ٘ ٧لها ٖنض الكاعٕ بلى اٖخباعيا بمهالر آلازغةٞ ،هي ي
الخ٣ُ٣ت زالٞت ٖن ناخب الكغٕ ي خغاؾت الضًن وؾُاؾت الضنُا بهٞ .اٞه
طل ٪واٖخبره »(.)0
٢ا ٫ؤلامام ابن جُمُت عخمه هللاً «:جب ؤن ٌٗغ ٝؤن والًت ؤمغ الناؽ من
( )0م٣ضمت ابن زلضون (مٖ )089بض الغخمن بن دمحم ،ابن زلضون صاع البُان  -بحروث.
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ؤٖٓ واظباث الضًن بل ال ُ٢ام للضًن وال للضنُا بال بهاٞ .ةن بجي آصم ال جخ
مهلخته بال باالظخمإ لخاظت بًٗه بلى بٌٗ ،وال بض له ٖنض الاظخمإ من
عؤؽ »(.)0
والظي ًنٓغ بلى ؤخىا ٫ألام من خىلنا ًجض ؤن ألامت ؤلاؾالمُت جمخل ٪من
اإلا٣ىماث ما ًايلها ألن جلخ ٤بالٗال ي مسخل ٠املجاالث ،و من ؤي واظباث
الُ٣اصة تهُئت ألاخىا ٫وجىٞحر اإلانار لخضور الجهًت الخًاعٍت للمجخم٘،
والخىانل م٘ الٗال الخاعج لخدهُل يظا ألامغٞ ،إًن طل٧ ٪له مما نخج ٖن
ؤلاماعاث اإلابخضٖت التي اؾخدضثها ؤصخاب الخُاعاث الًالت؟!!! والتي ًغون ؤن
ؤوظب واظباته ه ؤن ًسل٣ىا الٗضاوة والهضام بحن بالص اإلاؿلمحن واملجخمٗاث
ألازغي ي الٗال املخُِٞ ،ال ًنٓغون بلى جنمُت ؤو ج٣ضم مجخم٘ ؤو ج٩ىٍن بنُت
جدخُت حؿاٖض ٖلى جىٞحر الجهًتٞ .لى ٢ضع ألخضي ؤن ٌؿُُغ ٖلى م٣الُض
الخٞ ٨انٓغ بإي ؤمغ حهخ وماطا ً٩ىن ؤ٦بر يمىمه.
ٞنٓغة واخضة ٖلى الىا ٘٢املخُِ بنا ي ؤًامنا يظه جٟ٨ي إلاٗغٞت ؤن منهب
ؤلاماعة ٖنضي ٢ض ٢ام بن ٌ٣ظمُ٘ م٣انضيا الكغُٖت وواظباتها ندى
اإلاؿلمحن.
 -2الكغَػت جىحب َاغت والة ألامىع وجدغم الخغوج غليهم:
َّ
الكغٕ الكغٍ ٠باألوامغ ُّ
والنهىم التي جإمغ بُاٖت والة ألامغ؛ إلاا ي
ظاء
طل ٪من خ ٟٔؤمغ ّ
الضًن ُّ
والضنُا٣ٞ ،ض ٢ا ٫هللا ؾبدانه وحٗالى( :ﯵ ﯶ
ِ
ِ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ) [النؿاء.]59 :
( )0الؿُاؾت الكغُٖت (م.)029
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ُ
ألامغاء ٖلى َّ
الغاجر من ؤ٢ىا ٫ؤيل ال ِٗل (.)0
وؤولىا ألامغ :ي
ولظل ٪نبهنا النبي ﷺ بلى يغوعة املخآٞت ٖلى َاٖت ألامغاء ومؿانضته ،
٣ٞض وعص ي الؿنت النبىٍت اإلاُهغة ال٨شحر من النهىم التي جدض ٖلى طل:٪
عوي البساعي بؿنضه ٖن ؤنـ بن مال ٪هنع هللا يضر ٢ا٢ :٫ا ٫عؾى ٫هللا ﷺ:
ُ
اؾخػمل غلُىم غبض خبص ٌّي َّ
وأن ع َ
أؾه ػبِبت»(.)2
وئن
«اؾمػىا وأَُػىا ِ
ً
وٖن ؤبي يغٍغة هنع هللا يضر ٢ا٢ :٫ا ٫ؾى ُ ٫هللا ﷺَّ « :
ئن هللا ًغض ى لىم زالزا
ع
ً
ْ
ْ
ً
وَسخِ لىم زالزاً ،غض ى لىم أن حػبضوه وال حكغهىا به قِئا ،وأن حػخهمىا
ْ
ً
وأن ُجىاصخىا َمً َّواله هللا َ
حمُػا وال َّ
أمغهم ،وَسخِ لىم
جفغكىا،
بدبل هللا
َ
َ
ُّ
إاٌ»(.)1
اإلااٌ ،وهثرة الؿ ِ
كُل وكاٌ ،وئياغت ِ
وخظع ﷺ من ٞخنت ن ٌ٣الُاٖت ٣ٞاَ « :٫مً زلؼ ًًضا مً َاغت ِلل َي هللا
(٢ )0ا ٫ؤلامام ال٣غَبي ٖنض بُانه إلاٗاني يظه آلاًت ال٨غٍمت« :إلاا ج٣ضم بلى الىالة ي آلاًت اإلاخ٣ضمت
وبضؤ به ٞإمغي بإصاء ألاماناث وؤن ًد٨مىا بحن الناؽ بالٗض ،٫ج٣ضم ي يظه آلاًت بلى الغُٖت
ٞإمغ بُاٖخه ٖؼ وظل ؤوال ،وه امخشا ٫ؤوامغه واظخناب نىايُه ،ز بُاٖت عؾىله زانُا ُٞما
ؤمغ به ونهى ٖنه ،ز بُاٖت ألامغاء زالشاٖ ،لى ٢ى ٫الجمهىع وؤبي يغٍغة وابن ٖباؽ وٚحري .
٢ا ٫ؾهل بن ٖبض هللا الدؿتري :ؤَُٗىا الؿلُان ي ؾبٗت :يغب الضعاي والضنانحر،
واإلا٩اًُل وألاوػان ،وألاخ٩ام والدج والجمٗت والُٗضًن والجهاص٢ .ا ٫ؾهل :وبطا نهى الؿلُان
الٗال ؤن ًٟتي ٞلِـ له ؤن ًٟتيٞ ،ةن ؤٞتى ٞهى ٖام وبن ٧ان ؤمحرا ظاثغا» الجام٘ ألخ٩ام
ال٣غآن = جٟؿحر ال٣غَبي ( )259/5ألبي ٖبض هللا دمحم بن ؤخمض بن ؤبي ب٨غ بن ٞغح ألانهاعي
الخؼعج قمـ الضًن ال٣غَبي -جد :٤ُ٣ؤخمض البرصوني وببغايُ ؤَِٟل  -صاع ال٨خب
اإلاهغٍت – ال٣ايغة -الُبٗت :الشانُت0184-يـ 0964 -م.
( )2ؤزغظه البساعي ي ٦خاب ألاخ٩ام ،باب الؿم٘ والُاٖت لئلمام ما ل ج٨ن مٗهُت ( )7042من
خضًض ؤنـ بن مال ٪هنع هللا يضر.
َ
ؤزغظه بهظا اللٟٔ؛ مال ٪ي مىَئه ( )991/2جد :٤ُ٣دمحم ٞااص ٖبض الباق  ،وؤخمض ي مؿنضه
()1
( ،)167/2والبساعي ي ألاصب اإلاٟغص ( ،)442وؤبى ٖىانت ي مؿخسغظه ( ،)065/4وابن خبان
ً
مغٞىٖا.
ي صخُده ( )1188من َغٍ ٤ؾهُل بن ؤبي نالر ٖن ؤبُه ٖن ؤبي يغٍغة هنع هللا يضر به
ً
مسخهغا مؿل ي ٦خاب ألاًُ٢ت ،باب النهي ٖن ٦ثرة اإلاؿاثل من ٚحر خاظت
وؤزغظه
(.)0705
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َ
ًىم اللُامت ال ُح َّجت له»( .)0وؤمغ ﷺ بالهبر ٖلى ما ل ًضع٦ه اإلاغء من ؤمىع
الؿُاؾت والخ ٨؛ إلاا ي طل ٪من الخٟاّ ٖلى وخضة اإلاؿلمحنٟٞ .ي الصخُدحن
ً
قِئا َف ْل َُ ْ
َ
َّ َّ ّ
ه ِب ْر
أمحره
من خضًض ابن ٖباؽ امهنع هللا يضر ؤن َ الن ِب ِي ﷺ ٢ا« :٫مً عأي ِمً ِ
َ
ُ
َ
َّ َ
َّ
ً
حاهلُت»( .)2وي الصخُدحن
فمُدخه
غلُه ،فاهه مً فاعق الجماغت ِقبرا فماث ِ
من خضًض ٖبض هللا بن مؿٗىص هنع هللا يضر ٢ا٢ :٫ا ٫عؾى ٫هللا ﷺَّ « :ئنها ؾخىىن بػضي
ُ
َّ
أزغة وأمىع جىىغونها» .كالىاً :ا عؾى ٌَ هللا هُف جأمغ َمً أصعن مىا طلً؟ كاٌ:
َ
جإصو َن َّ
« ُّ
الخم الظي غلُىم وحؿألىن هللا الظي لىم»(.)1
وي الخضًض اإلاخٖ ٤ٟلُه من خضًض ُٖباصة بن َّ
الهامذ هنع هللا يضر ٢ا :٫صٖانا عؾى ُ٫
َّ
هللا ﷺ ٞباٌٗناه٩ٞ ،ان ُٞما ؤزظ ٖلُناْ « :ؤن باٌٗنا ٖلى َّ
الؿم٘ والُاٖت ي
َ َ َ
ُ
ُ
ألامغ ؤيله»(.)4
وؤزغة ٖلُنا ،وؤن ال نناػٕ
ؿغناٍ ،
ؿغنا وَ ِ
منكُنا وم٨غينا ،وٖ ِ
ٞهظه ؤخاصًض عؾى ٫هللا ﷺ التي ًإمغ ٞحها بُاٖت والة ألامغ َّ
والؿم٘ له ي
ِ
َ
ْ
اإلا٨غه واإلانكِ ،ولِـ طل ٪من ؤظل شخهُت الخا ٦ؤو ول ألامغ ول٨ن إلاا
ًمشله من ب٢امت َّ
النٓام وخُ٦ ٟٔان املجخم٘ اإلاؿل واؾخمغاع الخُاة بك٩لها
َّ
وبال لى ٞخذ باب َّ
الخٟلذ من َاٖت ُوالة ألامىع والخغوط ٖلحه ونٌ٣
الُبُع ،
مهالر ُّ
َ
النٓام َ
الضنُا
لٗ َّم ِذ الٟىضخى بالص ؤلاؾالم ،وانٟغٍ الٗ٣ض الظي ًًبِ
( )0ؤزغظه مؿل ي ٦خاب ؤلاماعة ،باب وظىب مالػمت ظماٖت اإلاؿلمحن ٖنض ْهىع الٟتن وي ٧ل
خا )0850( ٫من خضًض ابن ٖمغ هنع هللا يضر.
َّ
َّ
( )2مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب ألاخ٩ام ،باب الؿم٘ والُاٖت لئلمام ما ل ج٨ن مٗهُت
( ،)7041ومؿل ي ٦خاب ؤلاماعة ،باب وظىب مالػمت ظماٖت اإلاؿلمحن ٖنض ْهىع الٟتن وي
٧ل خا ٫وجدغٍ الخغوط ٖلى الُاٖت ومٟاع٢ت الجماٖت ( )0849من خضًض ابن ٖباؽ عضخي
هللا ٖجهما.
( )1مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب اإلانا٢ب ،باب ٖالماث النبىة ي ؤلاؾالم ( ،)1611ومؿل
ي ٦خاب ؤلاماعة ،باب وظىب الىٞاء ببُٗت الخلٟاء ألاوٞ ٫األو.)0841( ٫
(َّ )4
ً
مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب الٟتن ،باب ٢ى ٫النبي ﷺ ؾترون بٗضي ؤمىعا جن٨غوجها
( ،)7156 ،7155ومؿل ي ٦خاب ؤلاماعة ،باب وظىب َاٖت ألامغاء ي ٚحر مٗهُت وجدغٍمها
ي اإلاٗهُت (.)0719
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ّ
والضًن ٦ما خضر ي ال٨شحر من املجخمٗاث اإلاؿلمت جدذ مؿمُاث قتى،
ِ
َّ
ٌ
ٞالُاٖت صٖامت من صٖاث خ ٟٔالنٓام الظي يى ي نالر الغُٖت ي اإلا٣ام
ألاو ،٫وما ٗٞلخه الخُاعاث اإلاندغٞت من الانٟغاص باإلماعة يى ن ٌ٣لهظا النٓام.
َّ
الؿ َّنت والجماٖت يى َّ
ٞمظيب ؤيل ُّ
والُاٖت إلان َّواله هللا َ
ؤمغ اإلاؿلمحن،
الؿم٘
وٖضم ؤلازاعة ٖلحه والنٓغ بلى اإلاهلخت الٗامت ٢بل اإلاهلخت الخانت.
٢ا ٫ؤلامام النىوي ي حٗلُ٣ه ٖلى خضًض ٖبضهللا بن مؿٗىص« :ئنها ؾخىىن
َّ
ً
ً
والُاٖت ْ
بػضي أزغة»ُٞ« :ه الخض ٖلى َّ
وبن ٧ان اإلاخىل ْاإلاا ٖؿىٞا
الؿم٘
َّ
ُُٗٞى َّ
ُ
الُاٖت وال ًُسغط ٖلُه ،وال ًُسل٘ بل ًُ َّ
خًغٕ بلى هللا حٗالى ي
خ٣ه من
ّ
قغه وبنالخه»(.)0
ِ
٦ك ٠ؤطاه وصِ ٘ٞ
َّ
ً َّ ً
َّ
جخىفغ َ
ًخهضعلإلماعة:
فُمً
مػُىت ًجب أن
 -3جدضًض الكغَػت قغوَا
نالخٔ ي يظا الباب ؤن الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٢ض خضصث بم٩انُاث ال بض من
جىاٞغيا ي الصخو الظي ًايل إلانهب الىالًت ٖلى اإلاؿلمحن؛ ٣ٞض ط٦غ ال٣غآن
ال٨غٍ آًت حٗخبر من ألاٖمضة ي يظا الباب خُض ٢ا ٫الخ ٤ؾبدانه وحٗالى
[خ٩اًت] ( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ) [ ال٣هوٞ .]26:ال بض من
جىاٞغ اإلاهاعاث الؿُاؾُت وال٣ضعاث الُ٣اصًت إلان ًخهضع إلانهب ؤلاماعة ؤو
الُ٣اصة ي ٖهغنا الخال اإلادكاب ٪الٗال٢اث ،والظي ًخُلب الخ٨مت والخن٨ت
ً
مؿخُٗنا ي
ؤلاصاعٍت والؿُاؾُت وال٣ضعة ٖلى الٗبىع باألوَان بلى بغ الؿالمت،
طل ٪بمن ًغاه نالخا ي ٧ل مجا ٫من مجاالث الخُاة الضًنُت والضنُىٍت من ؤيل
الٟ٨اءة الظًن ج٣ام ٖلى ظهىصي الضو.)2( ٫
( )0قغح النىوي ٖلى صخُذ مؿل ( )212/02اإلاُبٗت ا َّ
إلاهغٍت باألػيغ -الُبٗت ألاولى0911 -م.
(٢ )2ا ٫ؤلامام ابن جُمُت عخمه هللا« :اظخمإ ال٣ىة وألامانت ي الناؽ ٢لُل ،ولهظا ٧ان ٖمغ بن
الخُاب هنع هللا يضر ً٣ى :٫الله ؤق٩ى بلُ ٪ظلض الٟاظغ ،وعجؼ الش٣تٞ .الىاظب ي ٧ل والًت ألانلر
بدؿبهاٞ .ةطا حٗحن عظالن ؤخضيما ؤٖٓ ؤمانت وآلازغ ؤٖٓ ٢ىة٢ :ضم ؤنٟٗهما لخل ٪الىالًت:
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=

٣ٞض جمخ٘ منهب «ؤلاماعة» ؤو الىالًت ؤو الُ٣اصة ؤو الغثاؾت ي الكغَٗت
ؤلاؾالمُت بًىابِ وقغوٍ ًجب جىاٞغيا ي من ًخهضع لهظا اإلانهب الخُحر؛
ً
نٓغا إلاا ًخدمله ناخبه من ألاماناث الضًنُت والضنُىٍت ججاه بالص اإلاؿلمحن ،ولظا
٣ٞض ٢ام ؤثمت الضًن وٖلماء ألامت باؾخ٣غاء الكغَٗت ؤلاؾالمُت وخُاة النبي ﷺ،
واؾخسغظىا مجها الكغوٍ الالػمت ُٞمن ًخىلى يظا اإلانهب وما ًناؾبه من
الٓغو ٝوألاخىا٫؛ وطل ٪لخد ٤ُ٣ؤ٦بر ٢ضع من الهُانت لهظا اإلانهب من ؤن
=

وؤ٢لهما ً
يغعا ٞحها٣ُٞ :ضم ي بماعة الخغوب الغظل ال٣ىي الصجإ -وبن ٧ان ُٞه ٞجىعٖ -لى
الغظل الًُٗ ٠الٗاظؼ ،وبن ٧ان ؤمُنا؛ ٦ما ؾئل ؤلامام ؤخمضٖ :ن الغظلحن ً٩ىنان ؤمحرًن
ي الٛؼو ،وؤخضيما ٢ىي ٞاظغ وآلازغ نالر يُٗ ،٠م٘ ؤحهما ٌٛؼي؛ ٣ٞا :٫ؤما الٟاظغ
ال٣ىي٣ٞ ،ىجه للمؿلمحن ،وٞجىعه ٖلى نٟؿه؛ وؤما الهالر الًُٗٞ ٠هالخه لنٟؿه
ويٟٗه ٖلى اإلاؿلمحنُٛٞ .ؼي م٘ ال٣ىي الٟاظغ .و٢ض ٢ا ٫النبي ﷺ« :ئن هللا ًإٍض هظا الضًً
ً
ٞاظغا٧ ،ان ؤولى بةماعة الخغب
بالغحل الفاحغ» .وعوي «بأكىام ال زالق لهم» .وبن ل ً٨ن
ممن يى ؤنلر منه ي الضًن بطا ل ٌؿض مؿضه .ولهظا ٧ان النبي ﷺ ٌؿخٗمل زالض بن الىلُض
ٖلى الخغب منظ ؤؾل  ،و٢ا« :٫ئن ً
زالضا ؾُف ؾله هللا غلى اإلاكغهحن» .م٘ ؤنه ؤخُانا ٢ض
٧ان ٌٗمل ما ًن٨غه النبي ﷺ ،ختى بنه -مغة٢ -ام ز عً ٘ٞضًه بلى الؿماء و٢ا« :٫اللهم ئوي أبغأ
ئلًُ مما فػل زالض» إلاا ؤعؾله بلى بجي ظظًمت ٣ٞخله  ،وؤزظ ؤمىاله بنىٕ قبهت ،ول ً٨ن
ًجىػ طل ،٪وؤن٨غه ٖلُه بٌٗ من مٗه من الصخابت ،ختى وصاي النبي ﷺ ،ويمن ؤمىاله ؛
وم٘ يظا ٞما ػا٣ً ٫ضمه ي بماعة الخغب؛ ألنه ٧ان ؤنلر ي يظا الباب من ٚحره ،وٗٞل ما ٗٞل
بنىٕ جإوٍل .و٧ان ؤبى طع هنع هللا يضر ؤنلر منه ي ألامانت والهض١؛ وم٘ يظا ٢ا ٫له النبي ﷺً« :ا أبا طع
ً
ئوي أعان يػُفا ،وئوي أخب لً ما أخب لىفس ي :ال جأمغن غلى ازىحن ،وال جىلحن ماٌ ًدُم».
ً
يُٟٗا م٘ ؤنه ٢ض عوي« :ما أظلذ
عواه مؿل  .نهى ؤبا طع ٖن ؤلاماعة والىالًت ،ألنه عآه
الخًغاء وال أكلذ الغبراء أنضق لهجت مً أبي طع» .الؿُاؾت الكغُٖت ي بنالح الغاع
والغُٖت ( )06-05ج٣ي الضًن ؤبى الٗباؽ ؤخمض بن ٖبض الخلُ بن ٖبض الؿالم بن ٖبض هللا بن
ؤبي ال٣اؾ بن دمحم ابن جُمُت الخغاني الخنبل الضمك٣ي  -وػاعة الكئىن ؤلاؾالمُت وألاو٢اٝ
والضٖىة وؤلاعقاص  -اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  -الُبٗت :ألاولى0408 -يـ .وٍ٣ى ٫عخمه هللا:
« وؤي ما ي يظا الباب مٗغٞت ألانلر ،وطل ٪بنما ًخ بمٗغٞت م٣هىص الىالًت ،ومٗغٞت َغٍ٤
اإلا٣هىص؛ ٞةطا ٖغٞذ اإلا٣انض والىؾاثل ج ألامغ» (الؿُاؾت الكغُٖت م.)21
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ًخىاله من لِـ له بإيل.
ٞمن يظه الكغوٍ التي ًجب جىاٞغيا ي الصخو الظي ًدمل ؤمانت
الُ٣اصة:
 ؤلاؾالم :ويظا قغٍ واظب ،وٍضٖ ٫لى يظا الكغٍ ال٨خاب والؿنتوؤلاظمإ.
 البلى :ٙويظا من الكغوٍ البضحهُت والالػمت ي ٧ل والًت بؾالمُت نٛحرة٧انذ ؤو ٦بحرةٞ ،ال جنٗ٣ض بمامت الهبي ألنه مىلى ٖلُه ي ؤمىعه ومى٧ل به ٚحره،
ً ٠ُ٨ٞجىػ ؤن ً٩ىن ً
ناْغا ي ؤمىع ألامت.
 الٗ٣ل :ويظا ًؤًًا من الكغوٍ البضحهُت ٞال جنٗ٣ض والًت لظايب ٖ٣ل
بجنىن ؤو ٚحره؛ ألن الٗ٣ل آلت الخضبحر ٞةطا طيب الٗ٣ل طيب الخضبحر؛ وألن
طايب الٗ٣ل ًدخاط ي نٟؿه من ًهغ ٝؤمىعه ً ٠ُ٨ٞى٧ل بلُه جهغٍ ٠ؤمىع
اإلاؿلمحن.
 الخغٍت :ويظا الكغٍ ًؤًًا من الكغوٍ الًغوعٍت ي ؤلامامت ألن اإلاملى٥
ال ًد ٤له الخهغ ٝي شخيء بال بةطن ؾُضهٞ ،ال والًت له ٖلى نٟؿه٠ُ٨ٞ ،
ج٩ىن له الىالًت ٖلى ٚحره؟!
 الٗل  :من قغوٍ الىال ؤو ال٣اثض ؤن ً٩ىن لضًه من الخهُلت الٗلمُتاإلاخنىٖت ما ًم٨نه من جضبحر ؤمىع الخٖ ٨لى الىظه ألا٦مل ،و٢ض ؤقاع ال٣غآن
ال٨غٍ ي ٢هت َالىث بلى يظا الكغٍ ،وظٗله من ألامىع التي ظٗلخه ؤخ٤
باإلال ٪والغثاؾت صون ٚحره ٣ٞا ٫حٗالى( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺)
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[البقرة ،]614:وقال عن سلوامن علوه السالم( :ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ) [م.)0( ]21:
 الٗضالت :وه مجمىٕ الهٟاث الخلُ٣ت الخؿنت من الخ٣ىي والىعٕوالهض ١وألامانت والٗض ،٫وعٖاًت آلاصاب الاظخماُٖت ،ومغاٖاة ٧ل ما ؤوظبذ
الكغَٗت الالتزام به وعٖاًخه.
 ٖضم الخغم ٖلحها٣ٞ :ض ظٗل النبي ﷺ الخغم ٖلى ؤلاماعة وَلبها من(٣ً )0ى ٫بمام الخغمحن الجىٍجيٞ« :إما الٗل ٞ ،الكغٍ ؤن ً٩ىن ؤلامام مجتهضا بالٛا مبلٜ
املجتهضًن ،مؿخجمٗا نٟاث اإلاٟخحن ،ول ًازغ ي اقتراٍ طل ٪زال .ٝوالضلُل ٖلُه ؤن ؤمىع
مٗٓ الضًن جخٗل ٤باألثمتٞ .إما ما ًسخو بالىالة وطوي ألامغٞ ،ال ق ٪ي اعجباَه باإلمام،
وؤما ما ٖضاه من ؤخ٩ام الكغٕ٣ٞ ،ض ًخٗل ٤به من ظهت انخضابه لؤلمغ باإلاٗغو ٝوالنهي ٖن
اإلان٨غٞ ،لى ل ً٨ن ؤلامام مؿخ٣ال بٗل الكغَٗت ،الخخاط بلى مغاظٗت الٗلماء ي جٟانُل
الى٢اج٘ وطلٌ ٪كدذ عؤًه ،وٍسغظه ٖن عجبت الاؾخ٣الُٚ .»٫ار ألام ي الخُار الٓل
(مٖ ) 84بض اإلال ٪بن ٖبض هللا بن ًىؾ ٠بن دمحم الجىٍجي ،ؤبى اإلاٗال  ،ع٦ن الضًن ،اإلال٣ب
بةمام الخغمحن  -جدٖ :٤ُ٣بض الُٗٓ الضًب  -م٨خبت بمام الخغمحن -الُبٗت :الشانُت-
0410يـ.
وٍ٣ى ٫ؤلامام ال٣ل٣كنضي« :ألنه مدخاط ألن ًهغ ٝألامىع ٖلى النهج ال٣ىٍ وٍجغحها ٖلى
الهغاٍ اإلاؿخ ، ُ٣وألن ٌٗل الخضوص وَؿخىي الخ٣ى ١وٍٟهل الخهىماث بحن الناؽ ،وبطا
ً
ً
مجتهضا ل ً٣ضع ٖلى طل »٪مأزغ ؤلاناٞت ي مٗال الخالٞت ( )17/0ألخمض بن ٖل
ل ً٨ن ٖاإلاا
بن ؤخمض الٟؼاعي ال٣ل٣كنضي  -جدٖ :٤ُ٣بض الؿخاع ؤخمض ٞغاط  -مُبٗت خ٩ىمت ال٩ىٍذ –
ال٩ىٍذ -الُبٗت :الشانُت.0985 -
ً٣ى ٫ؤلامام الكاَبيَّ « :بن ْال ُٗ َل َم َاء َن َُ ٣لىا الا ّج ََ ٟ
اَ َٖ ١لى َؤ َّن ْؤلا َم َام َت ْال ُْ ٨ب َري َال َج ْن َُٗ ٣ض ب َّال َإلانْ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
اْ ُ ٫ج َب َت الا ْظت َهاص َو ْال َْ ٟخ َىي ي ُٖ ُلىم َّ
الك ْغ ِٕ» الاٖخهام ( )624/2ببغايُ بن مىسخى بن دمحم
ن َ ع ِ ِ ِ
ِ
ِ
اللخمي الٛغناَي الكهحر بالكاَبي -جد :٤ُ٣ؾلُ بن ُٖض الهالل  -صاع ابن ٖٟان -الؿٗىصًت
 الُبٗت :ألاولى0402 -يـ 0992 -م.ً
ن ً
وٍ٣ى ٫ابن زلضون عخمه هللا« :ألنه بنما ً٩ى منٟظا ألخ٩ام هللا حٗالى بطا ٧ان ٖاإلاا بها،
ً
وما ل ٌٗلمها ال ًصر ج٣ضًمه لها .وال ًٟ٨ي من الٗل بال ؤن ً٩ىن
مجتهضا ،ألن الخ٣لُض ن٣و،
وؤلامامت حؿخضع ال٨ما ٫ي ألاونا ٝوألاخىا »٫م٣ضمت ابن زلضون (م.)091
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مىان٘ جدهُلها ،و٢ض ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى ألاخاصًض النبىٍت الكغٍٟت الضالت ٖلى
طل.٪
ً
مخمخٗا
 الٟ٨اءة النٟؿُت والجؿمانُتُٞ :جب ؤن ً٩ىن ألامحر ؤو الغثِـبالهٟاث النٟؿُت التي جم٨نه من ؾُاؾت الغُٖت والٗناًت بإمغيا ،وٍجب ؤن
جخىاٞغ ُٞه الخ٨مت وخؿن الخضبحر ومل٩اث ؤلاصاعة وجهغٍ ٠ألامىع والؿغٖت ي
اجساط ال٣غاعاث؛ وطل ٪ألنه جٖ ٘٣لى ٖاج٣ه ي جهاًت ألامغ ؾالمت البالص والٗباص
وخ ٟٔمهالر اإلاؿلمحن.
ومن الناخُت الجؿمانُت ًجب ؤن ًخمخ٘ ألامحر ؤو ال٣اثض ؤو الغثِـ بؿالمت
الخىاؽ وألاًٖاء التي ًخم٨ن من زاللها من الُ٣ام بمهام وُْٟخهٞ ،ال ًخهىع
ً
ي من ًدخل يظا اإلانهب ؤن ً٩ىن
مهابا بنىٕ ٢هىع ي الخىاؽ ؤو ألاًٖاء؛
ألن طل ٪وال بض ؤن ًنخج ٖنه ٢هىع ي بصعا ٥ما يى مدُِ به من قئىن الخ٨
والغُٖت(.)0
حٗخبر يظه ؤبغػ الكغوٍ التي ًجب جىاٞغيا ي من ًخهضع إلانهب ألامحر ؤو
الغثِـ ؤو ال٣اثض و٢ض ظاءث من زال ٫جدب٘ نهىم الكغٕ ،والىا ٘٢املخُِ
ُٞما ًخٗل ٤بازخُاع الهالر لؤلمت وملجخمٗاث اإلاؿلمحن٣ٞ ،ا ٫بها ٖلماء
ً
الكغَٗت وظٗلىيا قغوَا ال ًجىػ الخسل ٖجها ي منهب ؤلاماعة.
ً
وُ٢اؾا ٖلى يظه الكغوٍ ٞةنه ن ً
ٓغا لُبُٗت ٧ل ٖهغ واخخُاظاجه٣ٞ ،ض
ًخىؾ٘ ي مٗاني بٌٗ الكغوٍ ،ؤو ًهبذ لها مٟايُ ويُئاث وصالالث ؤزغي؛
ً
ً
و٣ٞا لُبُٗت الؼمان واإلا٩ان ،و٢ض ًخُلب منهب ألامحر قغوَا ظضًضة جخماشخى
م٘ مخُلباث ومهالر ألامت وَبُٗت الٗهغ الخضًض الظي نِٗل ُٞه وَبُٗت
الٗال٢اث بحن ألام .
ٞإًن يظا ٧له من مايالث منهب ؤلاماعة ٖنض الخُاعاث اإلاندغٞت؟!! والتي
( )0انٓغ ألاخ٩ام الؿلُانُت (م )09ألبي الخؿن ٖل بن دمحم بن دمحم بن خبِب البهغي
البٛضاصي ،الكهحر باإلااوعصي  -صاع الخضًض – ال٣ايغة.
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ًخهضع ٞحها من لِـ بإيل ألن ًخىلى ؤمىع نٟؿهٞ ،ةط به ًغٍض ؤن ًخهضع لُخىلى
ؤمغ بلض من بالص اإلاؿلمحن ،ؤو ًهبذ بمام اإلاؿلمحن ي الٗل ؤظم٘ ،ويى ًٟخ٣غ
ألصنى قغوٍ ؤلاماعة ٖلى بًٗت ؤشخامً ٠ُ٨ٞ ،غٍض ؤن ًنهب من نٟؿه
ً
ؤمحرا ٖلى بلض من البلضان ،ؤو ً ٠ُ٦غٍض ؤن ٌٗلن نٟؿه زلُٟت ٖلى اإلاؿلمحن
وٍضٖى الناؽ للهجغة بلُه وبلى صولخه.
ٞةننا نجض ؤن منهب ؤلاماعة ٖنض الخُاعاث اإلاندغٞت ًندهغ ي نىعة
ؾاطظت نمُُت ،ال جدخاط ٖنضي بال ً
بًٗا من ألاصواث اإلاٗغُٞت اإلا٨دؿبت من
زال ٫ال٣غاءة ي اإلاهنٟاث الكغُٖت ؤو ٚحريا ،ؤو ال٣ضعة البالُٚت ي مساَبت
الجمىٕ ،ؤو وظىص قٗبُت له بحن ؤجبإ جُاع مٗحن ،ؤو ً٩ىن من ؤيل الٗل
الكغع ٖلى ؤ٢صخى ج٣ضًغ ،وَٗخبرون طلً ٪
٧اُٞا ألن ًايل الصخو ألن ًخىلى
ؤلاماعة والُ٣اصة ٖنضي .
٣ٞض ًدضر ؤن ً٣غؤ ؤخض يظه ؤٞغاص يظه الخُاعاث ً
بابا من ؤبىاب ال٣ٟه ؤو
ً
٦الما ألخض الٗلماءُٓٞ ،ن ؤنه ًنُبٖ ٤لُه من ناخُت الٟ٨اءة لخىل ؤمغ بالص
اإلاؿلمحن ولِـ ألامغ ٦ظلٞ ،٪ةن باب جىل منهب الُ٣اصة ي يظه ألاًام ٢ض
جُلب ؤ٦ثر مما يى مضون من ال٣ضعاث ي ٦خب الؿاب٣حن مما ال ًسال ٠الكغٕ،
بل يى مخىا ٤ٞمٗهٞ ،ال ًخهىع ً
ؤبضا ؤن ً٩ىن والة ألامىع منٟهلحن ٖن واٗ٢نا
اإلاٗانغ وٖن َبُٗت الضو ٫والؿُاؾاث ي الٗال ٩ٞ ،ل ما ًخُلبه ؤمغ الىالًت ي
يظه ألاًام ٞهى من قغوَها الكغُٖت التي ال ًجىػ الخٛاضخي ٖجها.
 -4احؿاع الكغَػت لخلبل هظام الضولت الخضًثت بما ال ًخػاعى مؼ زىابتها:
ط٦غنا ً
ؾاب٣ا ؤن من ممحزاث الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٢ضعتها ٖلى مىا٦بت ظمُ٘
ألاخىا ٫وألاو٢اثٗٞ ،ال الُىم ٚحر ٖال ألامـ وٖال الٛض ًسخلٖ ٠جهما،
ٞالؿنت ال٩ىنُت من الخٛحر والخُىع والخبض ٫والانخ٣ا ٫من خا ٫بلى خا ٫ظاعٍت ال
جخىً ،٠٢نُب ٤طلٖ ٪لى ٧ل ؤمغ من ؤمىع الخُاة ،ومن ألامىع الكغُٖت التي لها
ال٣ضعة ٖلى الخُىع ومىا٦بت مخُلباث الٗهغ وْغو ٝالىا ٘٢املخُِ :منهب
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الىالًت ؤو ؤلاماعة ؤو الُ٣اصة.
ٟٞي الكغَٗت ؤلاؾالمُت من الىاظب الاؾخٗانت بما ًد ٤٣مهلخت اإلاؿلمحن
وَٗمل ٖلى ً٢اء خىاثجه وانخٓام مِٗكته من ألاؾباب والىؾاثلٞ ،من
م٣انض الكغَٗت ؤلاؾالمُت يى الخٟاّ ٖلى املجخم٘ اإلاؿل ي ؤًٞل ألاويإ
وجمخٗه بال٣ىة وألامن ،و٢ض وظض ؤن من ؤي الؿبل التي حؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣
طل ٪يى ُ٢ام الضولت الخضًشت ،التي جخىاٞغ ٞحها ألاصواث والىؾاثل التي جم٨ن من
جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع وألامن والغزاء للمجخمٗاث ،وطل ٪بخُبُ ٤النٓ الخضًشت
التي حؿاٖض ٖلى جد ٤ُ٣طل ،٪وٍنُب ٤طل ٪ي اإلا٣ام ألاوٖ ٫لى ظانب الخ٨
والؿُاؾت والُ٣اصة؛ بط من زالله جنًبِ خغ٦ت املجخمٗاث وحؿحر ي َغٍ٤
ج٩ىٍن الضولت والخٟاّ ٖلى وظىصيا.
ٞإنى ٫الكغَٗت ؤلاؾالمُت و٢ىاٖضيا ال٩لُت ججٗل من الىاظباث الكغُٖت
املخآٞت ٖلى ُ٦ان الضولت ونٓامها وؤؾباب ٢ىتها ،وجنُٓ خُاة الناؽ ٞحها،
و٧ان طلُٞ ٪ما ؾب ٤من ال٣غون ًخد ٤٣من زال ٫نىعة بؿُُت من نىع
ؤلاصاعة من زال ٫شخو واخض يى ألامحر ،ؤو مجمىٖت من ألاشخام ،ؤما ي
ٖهغنا الخضًض م٘ احؿإ عٗ٢ت الضو ٫وجنىٕ ؤق٩ا ٫الخُاة وجٟغٕ ؤنماٍ
اإلاٗامالثُٞ ،جب ٖلى املجخم٘ اإلاؿل ؤن ًإزظ بالهىع والهُئاث التي جد ٤٣له
ق٩ل الضولت الخضًشت ال٣ىٍت.
ٞلِـ ينا ٥بإؽ -بل يى من الىاظباث -ؤن ج٣خبـ ألامت ؤو حؿخدضر من
ألانٓمت والىؾاثل وال٣ىانحن ما جغاه ؤنه ًدُ٢ ٤٣ام الضولت وانخٓامها
واؾخمغاعيا ،وخ ٟٔؤمجها ،وٍد ٤٣ؾهىلت الخُاة إلاىاَنحها ،ماصام طل٧ ٪له ًضوع
ي ٞل ٪الكغَٗت وم٣انضيا.
و٢ض ْهغ يظا ألامغ ًّ
ظلُا واضخا ي زالٞت ؤمحر اإلاامنحن ٖمغ بن الخُاب
هنع هللا يضرٖ ،نضما ا٢خبـ ٨ٞغة جضوٍن الضواوٍن التي ًسخو ٧ل صًىان مجها بجانب من
ظىانب بصاعة الضولت وجنُٓمها ،خضر طل ٪إلاا احؿٗذ عٗ٢ت الضولت ؤلاؾالمُت
وْهغث الخاظت بلى وظىص ق٩ل من ؤق٩ا ٫الخ٩ىمت اإلاغ٦ؼٍت الًابُت ي
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ٖانمت الضولتً ،خٟغٕ ٖجها ؤصواث الخ ٨والؿُاؾت.
و٧لمت صًىان ٞاعؾُت مٗغبت مٗنايا السجل ؤو الجضوٖ ،٫لى ؤن لل٩لمت
ً
ً
اصٞا م٘ الجهاػ ؤلاصاعي
مًمىنا ؤوؾ٘ ي اللٛت الٗغبُت ،خُض ًهبذ الضًىان متر
اإلانىٍ به جنُٟظ ؤٖما ٫الضولت ؤلاصاعٍت واإلاالُت والٗؿ٨غٍت٦ ،ما جُل ٤يظه
ال٩لمت ٖلى اإلا٩ان الظي جدُٞ ٟٔه سجالث الضولتٞ ،ل ًغ ؤمحر اإلاامنحن ً
بإؾا
ي ؤن ً٣خبـ من ألام ألازغي ألانٓمت التي حؿاٖض ٖلى يبِ ألامىع ؤلاصاعٍت
للضولت(.)0
ٞىا ٘٢ألامغ ًٟغى ٖلى الضو ٫ؤلاؾالمُت ؤن جإزظ من نٓ ؤلاصاعة الخضًشت
ما ًخىا ٤ٞم٘ قغَٗخنا وال ًخٗاعى مٗها ،من ؤق٩ا ٫الؿلُاث الخنُٟظًت
والدكغَُٗت والً٣اثُت وٚحر طل ٪من نىع ؤلاصاعة اإلاغ٦ؼٍت ،التي ًخٟغٕ ٖجها
نىع وؤق٩ا ٫من ؤلاصاعاث الٟغُٖت.
ُٞبُٗت الضو ٫الخضًشت حؿخلؼم اؾخدضار منانب ؤزغي ويُئاث مخٗضصة
بلى ظىاع منهب ؤلاماعة ؤو الُ٣اصةٞ ،هنا ٥املجالـ النُابُت الدكغَُٗت التي
ج٣ىم ٖلى ؾن ال٣ىانحن والنٓ التي ًد ٟٔبها النٓام وجاصي الخ٣ى ،١وجدهل
الىاظباث ،وحكغٖ ٝلى ؤصاء الخ٩ىماث ،وينا ٥الؿلُاث الً٣اثُت التي ٖلحها
يبِ محزان الٗض ٫ي املجخم٘ ،وينا ٥الهُئاث الخنُٟظًت التي حٗمل ٖلى
الخنُٟظ الٗمل لل٣ىانحن بإق٩الها املخخلٟت التي جًبِ جىػَ٘ الخ٣ى١
والىاظباث ي قتى املجاالث.
وينا ٥منهب ال٣اثض ؤو الغثِـ ؤو ألامحر ؤو اإلال ٪الظي ًنؿ ٤بحن يظه
الؿلُاث والهُئاث ،وٍٓهغ ي ق٩ل الضولت الخضًشت الٗضًض من الهُئاث
الؿُاؾُت والٗؿ٨غٍت وؤلاصاعٍت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت التي ًنخٓ ٖملها ي
َّ
(٣ً )0ى ٫اإلااوعصي عخمه هللا« :والضًىان :مىي٘ لخ ٟٔما ًخٗل ٤بد٣ى ١الؿلُنت من ألاٖما٫
والٗماّ ...٫
َّ
وؤو ٫من وي٘ الضًىان ي ؤلاؾالم ٖمغ بن
وألامىا ،٫ومن ً٣ىم بها من الجُىف
الخُاب -هنع هللا يضر» .انٓغ :ألاخ٩ام الؿلُانُت (.)297
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جناؾ ٤وحٗاون لًبِ بً٣إ الخُاة ي املجخمٗاث.
ٞهظه نىعة مبؿُت إلاا جدخاظه الضولت الخضًشت ي واٗ٢نا اإلاٗانغ ٞال
ٌؿخُُ٘ ٞغص واخض ؤو يُئت واخضة ؤن ً٣ىم بمهام الضولت الخضًشت ،بل يى ٖمل
ظماع مخنا ٚمخناؾ ٤جىػٕ ُٞه ألاصواع والازخهاناث للىنى ٫ألخؿن
الهىع للمجخمٗاث اإلاؿلمت يظا الهضٌٗ ٝض من م٣انض الكغَٗت ،ألنه يى
الىؾُلت لخ ٟٔخُاة الناؽ واؾخ٣غاعي بل به ًد٢ ٟٔىام الضًن وًٍمن
جُبُ ٤الكغَٗت بمٟهىمها ال٨ل الىاؾ٘.
ٞلِـ ينا ٥من خغط ٖلى اإلاؿلمحن ؤن ً٣خبؿىا من ألانٓمت الخضًشت ما
ًالثمه  ،ولِـ ٦ما ًٓن ؤصخاب ؤ٩ٞاع ؤلاماعة الباَلت من ؤصخاب الخُاعاث
اإلاندغٞت التي ًخ٩ىن ي ؤطياجه مٟهىم يُ ٤لئلماعة وؤلاصاعة ويُئتها وؤق٩الها،
ًغون ٖضم ظىاػ الانخ٣اٖ ٫نه بلى ما ؾىاه من ألاق٩ا ٫والهىع ،بل ً٣ىلىن
ً
زغوظا
بدغمت الاؾخٗانت بإي وؾُلت خضًشت ي نٓ بصاعة الضولت وَٗضون طل٪
ٖلى الكغَٗت.
ٞهل ًخهىع ي الظين ٢ضعة ٞغص واخض ؤو مجمىٖت ٖلى الُ٣ام بإمىع بصاعة
الضولت الخضًشت بضون مٗىنت من ألاصواث والهُئاث؟!! الجىاب يى  :ال ،يظا م٘
اٞتراى جىاٞغ ال٣ضعاث ؤلاصاعٍت اإلاخنىٖت واإلاخٗضصة لهظا الصخو ؤو جل٪
املجمىٖت ٠ُ٨ٞ ،لى ٧ان يظا الٟغص ؤو جل ٪املجمىٖت ال ًخمخٗىن بإي بم٩انُت
لئلصاعة وٍٟخ٣غون بلى الخهىع ال٨ل إلصاعة الضو ،٫وال جخىاٞغ له ألاصواث التي
جم٨جه من ُ٢اصة املجخمٗاث.
ٞالناْغ اإلاخٟدو لخا ٫اإلاخهضعٍن من يظه الجماٖاث اإلاندغٞت
واإلاخُلٗحن إلانهب ؤلاماعة ال ًجض بال ؤجه ْىايغ نىجُت ٖالُت زالُت من
اإلاًمىن ،ال جدخىي ٖ٣ىله ٖلى ؤي جهىع إلصاعة مجخم٘ ؤو حؿُحر ؤمىع خُاة
ؤو املخآٞت ٖلى ُ٦ان صولت .والضلُل ٖلى نض ١يظا ال٨الم ؤنه ما من م٩ان
جهضع ُٞه ياالء ألمغ الخ ٨وؤلاماعة والُ٣اصة بال وخضر نىٕ انخ٩اؾت لهظه
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املجخمٗاث؛ ندُجت للغئٍت الًُ٣ت لىْاث ٠الُ٣اصة والغثاؾت وٖضم الخناو٫
الصخُذ لً٣اًا الضًن والضنُا.
***
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 .4بق٩الُت مهُلر الىالء والبراء ي ٨ٞغ الجماٖاث اإلادكضصة
جمهُض:
ُّ
الىالء ي اللٛت مإزىط من « َ
ُ
ؤنل صخُذ ُّ
الىل » ،ويى ٌ
ًضٖ ٫لى ال٣غب .
َّ
ً٣ى ٫الٗالمت الغاٚب ألانٟهانيُ « :وَؿخٗاع طل ٪لل٣غب من خُض اإلا٩ان،
َّ ُ
ّ
ضا٢ت ُّ
والنهغة والاٖخ٣اص.
النؿبت ،ومن خُض الضًن ،ومن خُض اله
ومن خُض
ِ َ
َّ
ّ
َّ
واإلاٗحن
والخلُ ٠واله ِاخب
انغ
ِ
ِ
ومن َ الباب :اإلاىلى ،وٍ٣ا ٫البن الٗ ِ والن ِ
َّ
الىالء بال٨ؿغ ،والخىال ٞ ،مٗنايما اإلاخابٗت ،وه ؤن
واإلاٗخ٤
والجاع ِ
ِ
وٚحري  ،ؤما ًِ
()2
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
اٖضا خهىال لِـ بُجهما ما لِـ مجهما» .
ًدهل قِئان ٞه ِ
ُّ
ٌ
وؤما ل« ٟٔالبراء» ٞهى مإزىط من البراءة ،وه ي اللٛت :الخغوط من الصخيء
واإلاٟاع٢ت له ،وألانل ُ
الب ْرء بمٗجى :ال ،ُ٘٣بط البراءة  ُ٘٢الٗال٢ت٣ً ،ا :٫بغثذ
()0

من الصخيء ،وؤبغؤ بغاءة :بطا ؤػلخه ٖن نٟؿ ٪وُٗ٢ذ ؤؾبابه ،وبغثذ من الضًن:
انٖ ُ٘٣جي ،ول ًب ٤بُننا ٖل٣تٞ ،برؤ من مٗانحها :جسلو ،وججزه وجباٖضٞ ،هى
باب ًضٖ ٫لى الخغوط من الصخيء واإلاٟاع٢ت له(.)1
***

( )0معج م٣اًِـ اللٛت (ول ) ٍ .صاع ال٣ل .
( )2مٟغصاث ال٣غآن للغاٚب ( .ٍ )885 /0صاع ال٣ل .
( )1لؿان الٗغب (بغؤ) ٍ .صاع اإلاٗاع.ٝ
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الٟهل ألاو٫
مٟهىم الىالء والبراء ٖنض الخٟ٨حرًن
بن مهُلر الىالء والبراء ٖنض ؤيل الخٟ٨حر له مٟهىم ًسخل ٠بال٩لُت ٖن
مٟهىمه ٖنض ؤيل الؿنت والجماٖت ،ؤو بمٗجى آزغ :بنه ٢ض ج اخخال ٫يظا
اإلاهُلر من ٢بل جل ٪الخُاعاث اإلادكضصة بُغٍ٣ت مسالٟت إلاٟهىمه اإلا٣غع ٖنض
ؤيل الؿنت والجماٖتٞ ،إصي طل ٪بلى ازخال ٫اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي واإلاٟهىم الغاسخ
ً
اإلاخىاعر لهظا اإلاهُلر ظُال ٖن ظُل بلى عؾى ٫هللا ﷺ ومن اإلام٨ن جلخُو
يظا اإلاٟهىم لضي جل ٪الخُاعاث ي ٖضة ؤمشلت ونماطط من ٦خاباته من زال٫
اؾخٗغاى بٌٗ نهىنه :
 من طل :٪الٗضاوة اإلاُل٣ت لٛحر اإلاؿل  ،بل وٍ٩ىن للمؿل املخال ٠لنهجهٌ
نهِب من يظه الٗضاوة ،بط مٟهىم الىالء والبراء
الٟاؾض وُٖ٣ضته الباَلت
ُ
ٖنضي ال ًُ٨خٟى ُٞه بالخهضً ٤ال٣لبي بل البض ؤن جٓهغه الجىاعح ،وبال ٧ان
منا٣ٞا؛ ل٩ىنه ًبُن ً
ً
قِئا وٍٓهغ آزغ ،بط ؤلاًمان بظلٖ ٪نضي يى
ناخبه
الٗمل ،لضعظت جدغٍمه بضء ٚحر اإلاؿل بالؿالم ،وظٗلىا من ًٟٗل طل٪
ٖلى قٟا الغصة ٖن الضًن ٣ُٞى ٫ؤخضي « :ومما ًجب النهي ٖنه ما ًٟٗله
َّ
٦شحر من الجها ٫ي ػماننا بطا ل٣ي ؤخضي ٖضو هللا ؾل ٖلُه ،ووي٘ ًضه
ٖلى نضعه بقاعة بلى ؤنه ًدبه مدبت زابخت( )0ويظا الٟٗل املخغم ًسصخى ٖلى
( )0ويظا لؼوم ما ال ًلؼم بط ًترجب ٖلُه اإلاهاصمت م٘ ٗٞل النبي ﷺ ُٞما ؤزغظه البساعي ()6112
ً
ٖن ٖاجكت اهنع هللا يضر َّؤن عظال اؾخإطن ٖلى النبي ﷺٞ ،لما عآه ٢ا« :٫بئـ ؤزى الٗكحرة ،وبئـ ابن
َّ
الٗكحرة» ٞلما ظلـ جُل ٤النبي ﷺ ي وظهه وانبؿِ بلُهٞ ،لما انُل ٤الغظل ٢الذ له
ٖاجكتً :ا عؾى ٫هللا ،خحن عؤًذ الغظل ٢لذ له ٦ظا و٦ظا ،ز جُل٣ذ ي وظهه وانبؿُذ
بلُه؟ ٣ٞا ٫عؾى ٫هللا ﷺً« :ا ٖاجكت ،متى ٖهضججي ٞداقا ،بن قغ الناؽ ٖنض هللا مجزلت ًىم
الُ٣امت من جغ٦ه الناؽ اج٣اء قغه»ٞ .النبي ينا انبؿِ بلى الغظل م٘ ؤنه ٢اٖ ٫نه بئـ ؤزى
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ٞاٖله ؤن ً٩ىن ً
مغجضا ٖن ؤلاؾالم؛ ألن يظا من ؤبل ٜاإلاىالاة واإلاىاصة
والخُٗٓ ألٖضاء هللا»(.)0
 من طلً ٪ؤًًا :ؤن ؤصخاب جل ٪الخُاعاث ال ُّ
ً٣غون بما ؤزبدخه الكغَٗت الٛغاء
من خ٣ى ١وؤمان أليل الظمت ؤو ؤيل الٗهض وألامان ويظا واضر ظل من
زال ٫اٖخضائه ٖلى ؤيل ألامان واإلاٗايضًن.
 َّبن جُٟٗل مٟهىم الىالء والبراء ٖنض جل ٪الجماٖاث ال ًَّخد ٤٣بال بالٗؼلت الخامت
ّ
ًهىعه ّ
ؾُض ُ٢ب بط ً٣ى« :٫بنه ال ًجخم٘ ي
ِ
ٖن ٚحر اإلاؿلمحن ،ويظا ما ِ
٢لب واخض خ٣ُ٣ت ؤلاًمان باهلل ومىالاة ؤٖضاثه الظًن ًُضٖىن بلى ٦خاب هللا
ٍ
ُ
لُد ٨بُجه ُٞخىلىن وَٗغيىن ...ومن ز ظاء يظا الخدظًغ الكضًض ،ويظا
الخ٣غٍغ الخاؾ بسغوط اإلاؿل من بؾالمه بطا يى والى من ال ًغجطخي ؤن
ّ
ًد٦ ٨خاب هللا ي الخُاة ،ؾىاء ٧انذ اإلاىالاة بمىصة ال٣لب ،ؤو بنهغه ،ؤو
ِ
باؾدنهاعه (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) [آٖ ٫مغان .]28:ي٨ظا ،لِـ من هللا ي شخيء ال
ي نلت وال نؿبت وال صًن وال ُٖ٣ضة ،وال عابُت وال والًتٞ ،هى بُٗض ٖن هللا،
من ُ٘٣الهلت ً
جماما! وؤو ٫زُىة ي الُغٍ ٤ه جمحز الضاُٖت وقٗىعه
ً
ً
ً
ومنهجا ،وٖمال ،الانٗؼا ٫الظي ال
جهىعا
باالنٗؼا ٫الخام ٖـن الجايلُت
ٌؿمذ بااللخ٣اء ي منخه ٠الُغٍ ،٤والانٟها ٫الظي ٌؿخدُل مٗه
الخٗاون بال بطا انخ٣ل ؤيل الجايلُت من ظايلُته ب٩لُته بلى ؤلاؾالم ،ال
جغ ُ٘٢وال ؤنها ٝخلى ،٫وال الخ٣اء ي منخه ٠الُغٍ ،٤مهما جؼٍذ
=

الٗكحرة ٞال ًلؼم بطا من وي٘ الُض ٖلى الهضع ي الؿالم ٖلى ٚحر اإلاؿل ؤن ٞاٖله ًىال
الٟ٨اع وٍىاصي .
( )0الىالء والبراء لؿُٗض ال٣دُاني (م .ٍ )245صاع َُبت.
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الجايلُت بؼي ؤلاؾالم ؤو اصٖذ يظا الٗنىانُ ،
وجمحز يظه الهىعة ي قٗىع
الضاُٖت يى حجغ ألاؾاؽ»(.)0
ً
 ومن طلً ٪صازال ي مٟهىم الىالء والبراء ومن ز َّ
ؤًًا :اٖخباع الٗمل الؿُاسخي
٧اٞغا ؤو ًّ
ً٩ىن اإلاغء ً
مغجضا بطا ما قاع ٥ي خؼب من جل ٪ألاخؼاب الؿُاؾُت
ُٞظ٦غ ال٣دُاني ؤن من «نىع مىالاة الٟ٨اع»« :من انسغٍ ي ألاخؼاب
الٗلمانُت ؤو ؤلالخاصًت ٧الكُىُٖت والاقتراُ٦ت وال٣ىمُت واإلااؾىنُت وبظ٫
والخب ُّ
َّ
والنهغة»(.)2
لها الىالء
وما ط٦غناه ما يى بال ؤمشلت ونىع لهظا اإلاٟهىم ٖنض جل ٪الجماٖاث
الخٟ٨حرًت.

***

( )0ي ْال ٫ال٣غآن لؿُض ُ٢ب ( .ٍ )1992 /6( ،)185 /0صاع الكغو.١
( )2الىالء والبراء لل٣دُاني (م.)247
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الٟهل الشاني
ٖال٢ت الىالء والبراء بإنل ؤلاًمان ٖنض الخىاعط والخُاعاث الخٟ٨حرًت
ؤلاًمان ٦ما طيب بلُه ؤيل الؿنت والجماٖت يى اؾ للخهضً ٤ال٣لبي ،ويى
ي الكغٕ ٦ظل٣ً ٪ى ٫هللا حٗالى( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)
[يوسف ]44:أي :بمصدق لنا.
وقال سبحاىه ( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) ُ
[الد ُجغاث.]04:
ً٣ى ٫ؤلامام آلامضي« :وبطا زبذ ؤن مٗجى ؤلاًمان ي اللٛت يى الخهضً،٤
وظب خمل ٧ل ما وعص من ؤلٟاّ ي ال٨خاب والؿنت ٖلُه بال ما َّ
ص ٫صلُل ٖلى
مسالٟخه»(.)0
ً
َّ
ومما طيب بلُه ؤيل الؿنت والجماٖت ؤن ألاٖما ٫ال حٗخبر قغَا ي صخت
ؤلاًمان وال ؤنل وظىصه ،وبن ازخلٟىا ي مؿإلت ػٍاصة ؤلاًمان ون٣هانه بدؿب
ػٍاصة ألاٖما ٫ون٣هاجها.
بال ؤن ؤيل الؿنت والجماٖت ٢ض اج٣ٟىا ٖلى ؤن ٖضم ألاٖما ٫ال جنٟي ؤنل
ًن٠
ؤلاًمان ٖن اإلاؿل وبن ٢ا ٫البٌٗ مجه بن٣و بًمانه ،بال ؤن الجمُ٘ ل
ِ
ٖنه ؤنل ؤلاًمان.
بسال ٝما طيبذ بلُه ٞغ٢ت الخىاعط ي ال٣ضً وجبٗه ي طل ٪الخُاعاث
الخٟ٨حرًت من ؤن ؤلاًمان اؾ ألٖما ٫الجىاعح ،والُاٖاث قغٍ ي صخخه،
ٞاألٖما ٫قغٍ صخت ال قغٍ ٦ما ،٫وال ق ٪ؤن الىالء والبراء من ألاٖماٞ ٫هى

( )0ؤب٩اع ألا٩ٞاع لئلمام ؾُ ٠الضًن آلامضي ( .ٍ )9 /5صاع ال٨خب والىزاث ٤ال٣ىمُت.
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قغٍ لصخت ؤلاًمان(.)0
ً٣ى ٫نالر ؾغٍت« :بننا ندٖ ٨لى ؤلاًمان بشالزت ؤع٧ان ٦ما ً٣ى ٫الؿل:٠
ؤلا٢غاع بالجنان ،والخ٩ل باللؿان ،والٗمل باألع٧انٞ .ةن ازخل ع٦ن واخض من
يظه ألاع٧ان خ٨منا بالٟ٨غ ...بال ؤننا نجض اإلاخإزغٍن ٌٟٛلىن ٖن يظه ال٣اٖضة
ً
ؤخُانا ،ول٨جه حهملىن
وٍ٣هغون الخٟ٨حر ٖلى الاٖخ٣اص  ،ِ٣ٞؤو ال٨الم مٗه
ّ
ً
ً
ظانب الٗمل بيماال ٧امال ،ي خحن َّؤننا نسالٟه ي طلٖ ٪لى َى٫
الخِ،
ِ
ٞالٗمل ٖنضنا يى ألاؾاؽ»(.)2
والناْغ ي ٦الم نالر ؾغٍت ًجض ؤن الغظل ل ً٨ن ٖلى ٖل بُٗ٣ضة ؤيل
ً
َّ
الؿنت والجماٖت من الؿل ،٠ويظا ًٓهغ َّؤوال ي ٖضم ص٢ت ٦المه ُٞما ن٣ل ٖن
الؿل ،٠وٍٓهغ زانُا :ي ٞهمه الؿ ُ٣للم٣ىلت التي وعصث ٖن الؿل.٠
ٞإما :بالنؿبت لٗضم ص٢ت ٦المهٞ :ما ن٣ل ٖن الؿل ٠وؤصخاب ألازغ ؤنَّ
َّ
ؤلاًمان مجمىٕ يظه الشالزت :جهضً ٤بالجنان ،وب٢غاع باللؿان ،وٖمل باألع٧ان.
ً٣ى ٫ؤلامام ؤلاًج « :و٢ا ٫الؿل ٠وؤصخاب ألازغ :بنه مجمىٕ يظه الشالزت:
ٞهى جهضً ٤بالجنان ،وب٢غاع باللؿان ،وٖمل باألع٧ان»(.)1
ولى نٓغنا بلى نو ٖباعجه ٞنجضه ً٣ىَّ :٫بن ؤلاًمان« :ؤلا٢غاع بالجنان،
( )0ومن ألا٩ٞاع التي جخبنايا الخُاعاث الخٟ٨حرًت «وظىب منانغته » وؤن ٧ل من ل ًنانغي ً٩ىن
٧اٞغا ً
ُ
ىا ٫لل٩اٞغٍن وخُنئظ ً٩ىن ً
ؤًًا ،ختى بن بًٗه ٢ض ؤل ٠عؾالت
من ال٩اٞغٍن ؤو م ٍ
ؾمايا «وظىب الانًمام للضولت ؤلاؾالمُت ي الكام والٗغا.»١
ومنانغته خؿب ُٖ٣ضته من الُاٖاث بن ل ج٨ن ؤًٞلها ،ومما القُٞ ٪ه ؤن
ً
اإلانانغة ٗٞل من ألاٗٞا ،٫و٢ض َّ
ٖضتها يظه الخُاعاث الخٟ٨حرًت قغَا ي صخت بًمان
اإلاؿلمحنٞ ،من نانغي خ٨مىا بةؾالمه ،ومن جغ ٥منانغته ٞهى ٧اٞغ مهضع الضم ،بناء ٖلى
ما طيبىا بلُه من ؤن الٗمل قغٍ ي صخت بًمان اإلاغء ويى مسال ٠إلاا ٖلُه ؤيل الؿنت
والجماٖت.
( )2عؾالت ؤلاًمان لهالر ؾغٍت (م .)41
( )1اإلاىا ٠٢لئلًج (م ٖ .ٍ )185ال ال٨خب.
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والخ٩ل باللؿان ،والٗمل باألع٧ان».
ْ
ً٣له الؿل٠؛ ٦ما ؤنَّ
ٞجٗل ؤلا٢غاع لل٣لب ولِـ الخهضً ٤ويظا ما ل
ّ
ُّ
ُّ
ً
اللؿان٦ ،ما َّؤن
يناٞ ٥غ٢ا بُجهماٞ :الخهضً ٤مدله ال٣لب وؤلا٢غاع مدله ِ
ً
الخهضً ٤ال ًدخمل الؿ٣ىٍ ؤنال ،وؤلا٢غاع ٢ض ًدخمله ٦ما ي خالت ؤلا٦غاه
والعجؼ(.)0
ً٣غ بالٟ٨غ بلؿانه َّ
ول٨ن َ
وجٓهغ زمغة يظا الٟغ ١ي خالت اإلا٨غه الظي ُّ
٢لبه
مُمئن باإلًمان ّ
ٌّ
خُنئظ ،ويى ما ؤزبخه ال٣غآن
مهض ٌ ١بهٞ ،ال ًنخٟي ٖنه ؤلاًمان
ٍ
ِ
ال٨غٍ له ي ٢ى ٫هللا َّ
ٖؼ وظل( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)
[الندلٞ ]016:إزبذ له ؤلاًمان.
وؤما من خُض ٞه الٗباعةٞ :ما ٞهمه نالر ؾغٍت و٦خبه ي يظه الغؾالت
وجبٗه ي طل٦ ٪شحرون من الخٟ٨حرًحن ٚحر الظي ؤعاصه الؿل ٠من يظه اإلا٣ىلت،
ويى ما ًٓهغ من زال ٫قغح ألا٧ابغ من ألاٖالم ٧ابن حجغ وٚحره لهظه اإلا٣ىلت،
ٞل ً٣ل ؤخض من الؿلً ٠
ؤبضا بما ٢اله يظا الخٟ٨حري من ؤنه «بطا ازخل واخض
من يظه ألاع٧ان خ٨منا بالٟ٨غ».
بىظه ،طل ٪ؤن
ٞمغاص الؿل ٠من ٖباعته  :ؤن الٗمل ًنضعط ي ؤلاًمان
ٍ
ٌ
َ
الٗمل مبجي ٖلى الخهضً ،٤ومن ز َّ ٞةن الٗمل قغٍ ي ٦ما ٫ؤلاًمان ،ولِـ
ي صخخه ،وٞاع٦ ١بحر زُحر بحن الصخت وبحن ال٨ما٫؛ بط ال٨ما ٫ال ًنٟي ؤنل
َ
ؤلاًمان ،ومن ز َّ ٞةن الظي ال ٌٗمل ال ًنخٟي ٖنه ؤلاًمان ،مما ًترجب ٖلى طل٪
ؤنه ال ًٟ٨غ اإلاغء بتر٦ه للٗمل ،ويظا يى مظيب الؿل.٠
ويظا الٟه ًا٦ضه ؤلامام ابن حجغ الٗؿ٣الني ٣ُٞىٞ« :٫الؿل٢ ٠الىا يى -
ؤي :ؤلاًمان  -اٖخ٣اص بال٣لب ونُ ٤باللؿان وٖمل باألع٧ان وؤعاصوا بظل ٪ؤن
ألاٖما ٫قغٍ ي ٦ماله ومن ينا نكإ له ال٣ى ٫بالؼٍاصة والن٣و»(.)2
ؤلامام ُ
ُ
ابن حجغ الٟغ َ ١بحن مظيب َّ
الؿل ٠وبحن اإلاظايب ألازغي
ز َب َّح َن
( )0عاظ٘ :قغح الُداوٍت للٛنُمي (م .)98
(ٞ )2خذ الباعي البن حجغ ( .ٍ )46 /0صاع اإلاٗغٞت.
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املخالٟت إلاظيب ؤيل ُّ
الؿ َّنت والجماٖت٣ٞ ،ا ٫عخمه هللا« :واإلاغظئت ٢الىا يى
اٖخ٣اص ونُ ِ٣ٞ ٤وال٨غ َّ
امُت ٢الىا يى نُ ِ٣ٞ ٤واإلاٗتزلت ٢الىا يى الٗمل
ً
والنُ ٤والاٖخ٣اص ،والٟاع ١بُجه وبحن الؿل ٠ؤجه ظٗلىا ألاٖما ٫قغَا ي
ً
صخخه والؿل ٠ظٗلىيا قغَا ي ٦ماله»(.)0
َّ
ٌ
وؤنل من
وؤما ما ً٣ىله نالر ؾغٍت ٞهى بُٗنه مظيب ٞغ٢ت الخىاعط
َّ
الٗ٣ضًت التي بنىا ٖلحها مظيبه خحن ظٗلىا الٗمل قغٍ صخت ؤلاًمان
ؤنىله
ال ٦ماله ،ومن َز َّ ٞةن ل ٌٗمل اإلاؿل بما يى مامن به ًد ٨بٟ٨غه ،وال َّ
ق٪
َّؤن يظا زال ٝما ٖلُه ؤيل الؿنت والجماٖت.
بط َّبن خ٣ُ٣ت ؤلاًمان ٖنض ؤيل الؿنت والجماٖت ه الخهضً ٤ال٣لبي٣ً ،ى٫
ؤلامام ؾُ ٠الضًن آلامضي« :ؤلاًمان يى جهضً ٤ال٣لب .ويى مظيب الكُش ؤبي
الخؿن ،وال٣اضخي ؤبي ب٨غ ،وألاؾخاط ؤبي بسخا ،١وؤ٦ثر ألاثمت ...وؤما َمن ٢ا:٫
َّبنه -ؤلاًمان -ال ًسغط ٖن ؤٖما ٫الجىاعحٞ ... :مجه َمن ٢ا٧ :٫ل َاٖت بًمان.
ً
ً
ٞغيا ؤو نٟال .ويى مظيب الخىاعط والٗال ٝوٖبض الجباع من
ؾىاء ٧انذ
اإلاٗتزلت»(.)2
َّ
وٍ٣ى ٫ؤلامام ؤلاًج « :اٖل َّؤن ؤلاًمان ي اللٛت :الخهضً ...٤و َّؤما ي الكغٕ
ويى مخٗل ٤ما ط٦غنا من ألاخ٩ام ٞهى ٖنضنا وٖلُه ؤ٦ثر ألاثمت ٧ال٣اضخي
ً
ً
ُ
ٞخٟهُال ُٞما ُٖل َ
وألاؾخاط :الخهضً ٤للغؾىُٞ ٫ما ُٖ ِل َ مجُئه به يغوعة.
ِ
ً
ً
جٟهُله ،وبظماال ُٞما ُٖ ِل َ بظماال ...و٢ا٢ ٫ىم :بنه ؤٖما ٫الجىاعحٞ ،ظيب
ً
الخىاعط والٗال ٝوٖبض الجباع بلى َّؤنه الُاٖاث ً
ٞغيا ؤو نٟال»(.)1
َّ
ومما ؾبٞ ٤ةن اإلاغء ال ًد ٨بٟ٨غه بال بجخىص ما صزل به ؤلاؾالم ويى
الخهضً ٤ال٣لبي ،ويظا اإلاٗجى ً٣ى ٫الُداوي ُٞه« :وال ًسغط الٗبض من ؤلاًمان
( )0اإلاهضع الؿاب.)46 /0( ٤
( )2ؤب٩اع ألا٩ٞاع( )7 /5بخهغٌ ٝؿحر.
( )1اإلاىا ٠٢لئلًج (م .)185
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بال بجخىص ما ؤصزله ُٞه»(.)0
ومن َز َّ ٞةن ؤيل الٗل ٢ض ؤصع٧ىا بل َّ
ونبهىا ٖلى َّؤن ؤمغ الٟ٨غ و٦ظل٪
َّ
ؤلاًمان من ألامىع التي جخٗل ٤بال٣لبٞ ،الٟ٨غ ٧اإلًمان ٦اليما ؤمغان ٢لبُان ٢ض
ًضٖ ٫لحهما بٌٗ ألاٖما ٫الٓايغة ،ول٨ن خ٣ُ٣تهما جب٣ى مترو٦ت ي الخهضً٤
ال٣لبي لظل ٪ؤو ٖضمه.
ومما ط٦غه ؤيل الؿنت والجماٖت ٌٗل ؤن يظه الخُاعاث الخٟ٨حرًت مسالٟت
ي الُٗ٣ضة إلاا ٖلُه ؤيل الؿنت والجماٖت ٞه ي ؤنىله مخبٗىن لُٗ٣ضة ٞغ٢ت
الخىاعط ويظا مخمشل ي ٢ىله َّ « :بن الٗمل قغٍ صخت ؤلاًمان» ٦ما َّ
مغ ط٦غه،
َّ
بإجه ؤيل َّ
َّ
ًدكض٢ىن وٍهٟىن ؤنٟؿه َّ
ؾنت وظماٖت بال َّؤن ما
وبن ٧انىا
ِ
ٌ
مسال ٠بالٟٗل إلاا ٖلُه ُ ُّ َّ
ومن ينا
ً٣ىلىنه وَٗخ٣ضونه
ؤيل الؿنت والجماٖتِ ،
ٌُٗل ٦ظبه واٞترائي ٖلى صًن ؤلاؾالم وؤيله وٖلماثه.
***

( )0الُٗ٣ضة الُداوٍت (م  .ٍ )60اإلا٨خب ؤلاؾالمي.
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الٟهل الشالض
مٟهىم الىالء والبراء ٖنض ؤيل الؿنت والجماٖت
باإلياٞت بلى ما ؾب ٤ط٦غه من حُٗ٣ب ٖلى مٟهىم الىالء والبراء ي نٓغ
َّ
َّ
بًُ٣ت ؤلاًمان وػٍاصجه ون٣هانه ،نجض
الخُاعاث الخٟ٨حرًت ،وٖال٢خه واعجباَه
ؤن ال٣غآن ال٨غٍ ٢ض ظاء ألامغ ُٞه بخىل هللا وعؾىله واإلاامنحن والنهي ٖن
َّ
مىالاة الٟ٨اع واإلاكغ٦حن ل٨ن مٟهىم الىالء والبراء ًسخل ٠بدؿب َمن جخىاله وما
َّ
جخىاله ُٞه٦ ،مشل ٢ىله حٗالى( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ّ
بالبر وال٣ؿِ م٘ الظًن ل
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) [اإلامخدنتٞ ]9 -8 :إمغ ِ
ً٣اجلىنا ول ًسغظىنا من صًاعنا ،ونهى ٖن البر وال٣ؿِ م٘ الظًن ٢اجلىنا
وؤزغظىنا من صًاعناٞ ،مٟهىم الىالء ينا ؤوؾ٘ وؤقمل من البر وال٣ؿِ ،والبر
وال٣ؿِ ظؼء من مٟهىم الىالءٞ ،الىالء ٌٗجي النهغة ٖامت ،والىالء للٟ٨اع من
الحهىص والنهاعي وٚحري ٌٗجي نهغته ٖلى ؤي وظه من ألاوظه؛ ٧الٟ٨غ مٗه ،
ّ
وبغي  ،وال٣ؿِ بلحه  ،وختى الخإسخي بٗاصاته
والاٖخ٣اص بٗ٣اثضي  ،ونهغته ِ ،
َّ
ٞسهو هللا ؾبدانه وحٗالى َّ
البر وال٣ؿِ م٘ الظًن ل ً٣اجلىنا ول
وُ٢مه ،
ّ
ب٩ل ما حٗنُه لٟٓت اإلاىالاة.
ًسغظىنا ،ونهى ٖن مىالاة اإلا٣اجلحن لنا ِ
وٍإحي الىالء ي الؿنت بمٗجى النهغة واملخبتٞ ،ىعص ي مؿنض ؤخمض ٖن ٖبض
الغخمن بن ؤبي لُلى ؤن عؾى ٫هللا ﷺ ٢ا« :٫مً هىذ مىاله ُّ
فػلي مىاله ،اللهم
مً والاه ،وغاص مً غاصاه»(٢ ،)0ا ٫الٗالمت اإلاناوي« :من ٦نذ مىاله ٗٞل
واٌ ِ
مىاله؛ ؤي :ولُه ونانغه والء ؤلاؾالم؛ (ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

( )0ؤزغظه ؤخمض ي اإلاؿنض ( )951من خضًض ٖل بن ؤبي َالب هنع هللا يضر.
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َّ
وزهه إلاؼٍض ٖلمه وص٢اث ٤مؿخنبُاجه وٞهمه
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ) [دمحم،]00 :
وخؿن ؾحرجه ونٟاء ؾغٍغجه و٦غم قُمخه وعؾىر ٢ضمه .ايـ»(.)0
ُّ
َّ
وؤما البراء ٞهى ي اللٛت من البرء ،وؤنل جغُ٦ب البرء زلىم الصخيء من
ٚحره؛ بما ٖلى ؾبُل الخ٣صخي؛ ٦برء اإلاغٌٍ من مغيه واإلاضًىن من صًنه ،ؤو
ؤلانكاء؛ ٦برء هللا آصم من الُحن.
ول٨ن ل ٟٔالبراء ل ًغص ي ال٣غآن ؤو ُّ
الؿ َّنت بسهىنه ،بل و َعص بمٗجى
ِ
اإلاٟا ٢ت َّ
للٟ٨اع واإلاكغ٦حن والانُ٣إ ٖجه وٖضم مىالاته ونهغته ٞ ،اإلاؿل
ع
َّ
ًنبغ ٖلُه ؤن َّ
الٟ٨اع ويظا يى اإلاٗجى ألاو ٫للخبرئ،
ًخبرؤ من الٟ٨غ وال ًىال
واإلاٗجى الشاني للخبرئ يى ؤن َّ
ًخبرؤ من مٗهُت اإلاؿل بطا ٗٞلها ول٨ن صون الخبرئ
منه.
وآلاًاث التي جدضزذ ٖن اإلاٗجى ألاو٢ ٫ى ٫هللا حٗالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [التوبة ]4:وقال تعاىل ( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ) [التوبة ]0:وقال
تعاىل( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ) [التوبة ،]441:وقال
تعاىل( :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕ ﰖ ﰗ ) [يوىس ]14:وقال تعاىل( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) [هود ،]02:وقال تعاىل:
( ٌُٞ )0ال٣ضًغ( .ٍ )207 /6اإلا٨خبت الخجاعٍت ال٨بري.
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(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ) [هود ،]21:وقال تعاىل( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ )
[الشعراء ،]643:وقال تعاىل( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻
﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂) [اإلامخدنت ،]4:ووعص ي مؿنض ؤخمض
ٖن ظغٍغ بن ٖبض هللا البجل ٢ا٢« :٫لذً :ا عؾى ٫هللا ،اقترٍ ٖل ٣ٞ .ا:٫
«حٗبض هللا وال حكغ ٥به ً
قِئا ،وجهل الهالة اإلا٨خىبت ،وجاصي الؼ٧اة اإلاٟغويت،
وجنصر للمؿل  ،وجبرؤ من ال٩اٞغ»(ٞ ،)0نجض ؤن البراء ً٩ىن من الٟ٨غ ،وٖضم
مىالاة ال٩اٞغٖ ،لى ألاخىا ٫الٟ٨غٍت التي ؾب ٤ؤن ؤوضخنايا.
وما ظاء ي اإلاٗجى الشاني ؤي البراء ً٩ىن من ألاٖما ٫ال ألاشخام ،وطل ٪واضر ي
٢ى ٫النبي ﷺ« :اللهم ئوي أبغأ ئلًُ مما نىؼ زالض»ٞ .خبرؤ النبي من ٗٞل زالض بن الىلُض
هنع هللا يضر ،ول ًخبرؤ من زالضٞ ،اإلاؿل بطا ٖصخى ُٞنبغ الخبرئ من مٗهِخه ،ؤي من ٗٞله ال
من اإلاؿل  ،وال ًنخج ٖن يظا ٖضم مىالاجه ،بل بن اإلاؿل له الىالء والنهغة واملخبت
واإلاىصة وبن ٖصخى عبهٗٞ ،ن ابن ٖمغ٢ ،ا :٫بٗض النبي ﷺ زالض بن الىلُض بلى بجي -
ؤخؿبه ٢ا -٫ظظًمتٞ ،ضٖاي بلى ؤلاؾالمٞ ،ل ًدؿنىا ؤن ً٣ىلىا :ؤؾلمناٞ ،جٗلىا
ً ً
و٢خال٢ ،ا :٫وص ٘ٞبلى ّ
٧ل عظل منا ً
ؤؾحرا،
ً٣ىلىن :نبإنا ،نبإنا ،وظٗل زالض به ؤؾغا
ِ
ختى بطا ؤنبذ ً
ًىما ،ؤمغ زالض ؤن ً٣خل ٧ل عظل منا ؤؾحره٢ ،ا ٫ابن ٖمغ٣ٞ :لذ :وهللا ال
ؤ٢خل ؤؾحري ،وال ً٣خل عظل من ؤصخابي ؤؾحره٢ ،ا٣ٞ :٫ضمىا ٖلى النبي ﷺ ٞظ٦غوا له
ننُ٘ زالض٣ٞ ،ا ٫النبي ﷺ وعً ٘ٞضًه« :اللهم ئوي أبغأ ئلًُ مما نىؼ زالض مغجحن»(.)2
( )0ؤزغظه ؤخمض ي اإلاؿنض ( )09051من خضًض ظغٍغ بن ٖبض هللا هنع هللا يضر.
( )2ؤزغظه البساعي (.)4119
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وٖن زىبان ،مىلى عؾى ٫هللا ﷺٖ ،ن عؾى ٫هللا ﷺ ؤنه ٢ا« :٫مً فاعق
الغوح الجؿض وهى بغيء مً زالر ،صزل الجىت :مً الىجز ،والغلىٌ،
َّ
والضًً»(.)0
ومٟهىم الىالء والبراء من اإلاىايُ٘ التي ٦ثر اؾخٗمالها ي ؤصبُاث الخغ٧اث
الخٟ٨حرًت ،والتي ٢امذ بخىؾُ٘ مٟهىمه وظٗلخه ًدناو ٫ظمُ٘ الٗال٢اث
الا٢خهاصًت والخجاعٍت والؿُاؾُت وألامنُت ،والخ٣ُ٣ت ؤن يظا اإلاٟهىم ٖ٣ضي
ًخٗل ٤بالخب والنهغة للضًن( )2ومٗجى ؤنه ٖ٣ضي ؤي ؤنه ًخٗل ٤بال٣لب ،طل ٪ؤن
مؿإلت ؤلاًمان والٟ٨غ ٢لبُان ٦ما ط٦غنا.
***

( )0ؤزغظه الترمظي ( ،)0571وابن ماظه ( )2402من خضًض زىبان هنع هللا يضر.
( )2ؤلاعياب الدصخُو والخلى ٫للض٦خىع ٖبض هللا بن بُه (م .)50
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الٟهل الغاب٘
مغاجب الىالء والبراء
بن الىالء والبراء مغاجب ،و٧ل مغجبت مجها جإزظ ً
خ٨ما ٚحر ألازغي ،و٢ض ط٦غ
ً
نىعا ًسخل ٠بازخالٞها الخ ٨بالنؿبت للىالء والبراء ،وبناء ٖلى ما
ؤيل الٗل
نىعوه وط٦غوه ٞةنه لِـ ينا ٥خاالث ي الىالء والبراء حؿخىظب الٟ٨غ بال التي
جخٗل ٤بٗ٣اثض ؤلاؾالم وؤنىله ،ال التي جخٗل ٤بٟغوٕ الكغَٗت وؤخ٩امها ٚحر
الٗ٣ضًت التي ال حؿخىظب ً
ٟ٦غا ،وبنما ًدٖ ٨لى اإلاغء اإلاغج٨ب لها خؿب ما
اعج٨به من ٗٞل.
ُ
َ ُٞ
نٓغ ُٞما اعج٨به اإلاغء من ٗٞل ،يل جهذ ٖنه الكغَٗت ؤم ال ،ويل النهي
ًخٗل ٤بالخدغٍ ؤم ال٨غايت؟ ويل ٌؿخدٞ ٤اٖله الظم والٗ٣اب ؤم ال ،ؤم ؤن ما
ٗٞله اإلاغء ًضزل ي صاثغة الجىاػ ،وه قاملت للمنضوب واإلاباح ٞال لىم ُٞه وال
ٖخاب؟
لِـ ٧ل والء وبغاء منهي ٖنهٞ ،هنا ٥ما ًامغ اإلاؿل ُٞه بالخٗامل باإلاىصة
والخؿجى م٘ ٚحر اإلاؿل ؤًما ٧انذ ُٖ٣ضجه ،وٍ٩ىن ؤؾاؽ الخٗامل ظلب
اإلاهالر وصعء اإلاٟاؾض ،وجباص ٫الىصً ،
َب٣ا ل٣انىن ألازال ١وخؿن الٗكغة
بال٩لمت الُُبت والٗمل النا ،٘ٞوه التي ٢ا ٫هللا حٗالى ٖجها( :ﯦ ﯧ
ﯨ) [الب٣غة ،]81:و٢اٖ ٫جها النبي ﷺ ُٞما عواه الترمظي ٖن ؤبي طع ومٗاط
َّ
وزال ِم الىاؽ بسلم خؿً»(ٞ ،)0خ٣ىم
بن ظبل امهنع هللا يضر« :ؤن عؾى ٫هللا ﷺ ٢اِ :٫
ّ
ُ
ٌ
ٖهىص ون٣ٟاثُّ ،
جؼُ٦ه الٗ٣ى ُ ٫وحكهض له الؿحرة
نضا٢ا ٌث وج َبرم
و٧ل طلِ ٪
َ
النبىٍت بال٣بى٣ٞ ،٫ض ٞغح اإلاؿلمىن بانخهاع النجاشخي ،وٞغح اإلاامنىن بانخهاع
( )0ؤزغظه الترمظي ( )0987من خضًض ؤبي طع هنع هللا يضر ،و٢ا ٫الترمظي« :يظا خضًض خؿن صخُذ».
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النهاعي ٖلى ٞاعؽ ٦ما ي نضع ؾىعة الغوم ٢ا ٫هللا حٗالى( :ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺
﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂
         ) [الغوم]5-0:

َّ
ومما ؾب ٤اؾخنبِ الٗلماء من نهىم الكغٕ الكغٍ ٠ؤن الىالء والبراء
لِـ ٖلى صعظت واخضة ي الجىاػ وٖضم الجىاػ ،ومن ز َّ ٞةجه ٢ض ط٦غوا
الخاالث التي ًهل ٞحها والء اإلاؿل لٛحر اإلاؿل بلى صعظت الٟ٨غ ،والخاالث التي
ً
ال جخٗل ٤ؤنال بمؿإلت ألانى ٫ومن ز ال ًترجب ٖلحها جٟ٨حر له ،وبنما ٢ض ً٩ىن
ٞاٖله مغج٨با إلاٗهُت ٢ض ج٩ىن ٦بحرة ؤو نٛحرة خؿب صعظت ما اعج٨به ،و٢ض ال
ًإز ؤنال ٖلى ما اعج٨به؛ وطل ٪ألن الىالء ٢ض ً٩ىن بالٓايغ والباَن ً
مٗا ،و٢ض
ال ً٩ىن ٦ظلّ ،٪
ول٩ل خ٨مه.
ٍ
وممن ط٦غ الخاالث التي ًسخل ٠خ ٨الىالء ٞحها بازخال ٝصعظت الىالء
َّ
ٌٗض ًّؤًا مجها ً
ٟ٦غا
ومغجبت الٟٗل نٟؿه ؤلامام الٗالمت «الُايغ بن ٖاقىع» ول
بال خالت واخضة  ِ٣ٞوه التي جخٗل ٤بإنى ٫ؤلاؾالم وُٖ٣ضجه٣ٞ ،ا ٫ي جٟؿحر
٢ىله حٗالى (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ) [آٖ ٫مغان« :]28:وآلاًت نهي ٖن مىالاة ال٩اٞغٍن صون اإلاامنحن
ً
مُل٣ا ،واإلاىالاة ج٩ىن بالٓايغ والباَن وبالٓايغ ،ِ٣ٞ
باٖخباع الُ٣ض ؤو
وحٗخىعيا ؤخىا ٫جدبٗها ؤخ٩ام ،و٢ض اؾخسلهذ من طل ٪زمانُت ؤخىا:٫
الخالت ألاولى :ؤن ًخسظ اإلاؿل ظماٖت ٚحر اإلاؿلمحن ،ؤو َاثٟخه ،ؤولُاء له
ي باَن ؤمغه ،مُال بلى ما ي ٖلُه ،ونىاء أليل ؤلاؾالم ،ويظه الخالت ٟ٦غ
ً
وزُانت ٖٓمى ،وه خا ٫اإلانا٣ٞحن ،وي خضًض ٖخبان بن مال« :٪ؤن ٢اثال ٢ا٫
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ي مجلـ عؾى ٫هللا ﷺ :ؤًن مال ٪بن الضزكن؟ ٣ٞا ٫آزغ :طل ٪منا ٤ٞال
ًدب هللا وعؾىله٣ٞ .ا ٫النبي ﷺ :ال جلل طلً ،أما ؾمػخه ًلىٌ :ال ئله ئال هللا
ًبخغي بظلً وحه هللا٣ٞ .ا ٫ال٣اثل :هللا وعؾىله ؤٖل ٞةنا نغي وظهه ونهُدخه
بلى اإلانا٣ٞحن» عواه البساعي ومؿل (ٞ .)0جٗل يظا الغظل الاندُاػ بلى اإلانا٣ٞحن
ٖالمت ٖلى النٟا ١لىال قهاصة الغؾى ٫إلاال ٪باإلًمان ؤي ي ٢لبه م٘ بْهاعه
بكهاصة ال بله بال هللا.
الخالت الثاهُتُّ :
الغ٧ىن بلى ٚحر اإلاؿلمحن بمٓايغته ألظل ٢غابت ومدبت صون
اإلاُل بلى صًجه  ،ي و٢ذ ً٩ىن ُٞه الٟ٨اع مخجايغٍن بٗضاوة اإلاؿلمحن،
والاؾتهؼاء به  ،وؤطاي ٦ما ٧ان مٗٓ ؤخىاَّ ٫
الٟ٨اع ٖنض ْهىع ؤلاؾالم ،م٘
ٖضم الانُ٣إ ٖن مىصة اإلاؿلمحن ،ويظه خالت ال جىظب ٟ٦غ ناخبها ،بال ؤن
اعج٩ابها بز ُٖٓ  ،ألن ناخبها ًىق ٪ؤن ًىالحه ٖلى مًغة ؤلاؾالمٖ ،لى ؤنه
من الىاظب بْهاع الخمُت لئلؾالم ،والٛحرة ٖلُه٦ ،ما ٢ا ٫الٗخابي:
ج و و و و ووىص غ و و و و ووضوي ز و و و و ووم ج و و و و ووؼغم أهن و و و و ووي نو و ووضًلً ئن ال و و وغأي غىو و ووً لػو و وواػب
وي مشلها نؼ٢ ٫ىله حٗالى( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖ)
[ادائدة ،]24:قال ابن عطوة« :كان كفار قريش من ادستهزئني» ويف مثل ذلك
ورد قوله تعاىل(ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [ادمتحنة ]6:اآلية ،وقوله تعاىل( :ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
( )0مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ( ،)5410ومؿل ( )11من خضًض ٖخبان بن مال ٪عضخي هللا ٖنه.
059

ﮞ ) [آٖ ٫مغان ]008:آلاًت نؼلذ ي ٢ىم ٧ان بُجه وبحن الحهىص ،ظىاع وخل٠
ي الجايلُتٞ ،ضاومىا ٖلُه ي ؤلاؾالم ٩ٞانىا ًإنؿىن به وَؿخنُمىن بلحه ،
ومجه ؤصخاب ٗ٦ب بن ألاقغ ،ٝوؤبي عا ٘ٞبن ؤبي الخ ،٤ُ٣و٧انا ًاطًان عؾى٫
هللا ﷺ.
الخالت الثالثت٦ :ظل ،٪بضون ؤن ً٩ىن َىاث ٠الٟ٨اع مخجايغٍن ببٌٛ
اإلاؿلمحن وال بإطاي ٦ ،ما ٧ان نهاعي الٗغب ٖنض ْهىع ؤلاؾالم ٢ا ٫حٗالى:
(ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂
      ) [اإلااثضة،]82:
و٦ظل٧ ٪ان خا ٫الخبكت ٞةجه خمىا اإلاامنحن ،وآووي ٢ ،ا ٫الٟسغ :ويظه
واؾُت ،وه ال جىظب الٟ٨غ ،بال ؤنه منهي ٖنه ،بط ٢ض ًجغ بلى اؾخدؿان ما
ي ٖلُه وانُالء م٩اثضي ٖلى اإلاؿلمحن.
الخالت الغابػت :مىالاة َاثٟت من الٟ٨اع ألظل ؤلايغاع بُاثٟت مُٗنت من
اإلاؿلمحن مشل الانخهاع بالٟ٨اع ٖلى ظماٖت من اإلاؿلمحن ،ويظه الخالت ؤخ٩امها
مخٟاوجت٣ٞ ،ض ٢ا ٫مال ،٪ي الجاؾىؽ ًخجؿـ للٟ٨اع ٖلى اإلاؿلمحن :بنه ًى٧ل
بلى اظتهاص ؤلامام ،ويى الهىاب ألن الخجؿـ ًسخل ٠اإلا٣هض منه بط ٢ض ًٟٗله
َمٗا ،و٢ض ً٩ىن ٖلى ؾبُل الٟلخت ،و٢ض ً٩ىن له ً
اإلاؿل ٚغو ًعا ،وٍٟٗله ً
صؤبا
ً
وٖاصة ،و٢ا ٫ابن ال٣اؾ  :طل ٪ػنض٢ت ال جىبت ُٞه ،ؤي ال ٌؿدخاب وٍ٣خل
ُّ
وَؿغ الٟ٨غ ،بطا اَل٘ ٖلُه ،و٢ا ٫ابن
٧الؼنضً ،٤ويى الظي ًٓهغ ؤلاؾالم
ويب :ع َّصة ُوَؿدخاب ،ويما ٢ىالن يُٟٗان من ظهت النٓغ .و٢ض اؾخٗان اإلاٗخمض
ابن َّ
ٖباص ناخب بقبُلُت بالجالل٣ت ٖلى اإلاغابُحن اللمخىنُحن٣ُٞ ،اَّ :٫بن ٣ٞهاء
ٖلُا بن ًىؾ ٠بن جاقٟحن ،بٟ٨غ ابن َّ
ألانضلـ ؤٞخىا ؤمحر اإلاؿلمحن ًّ
ٖباص،
٩ٞانذ ؾبب اٖخ٣اله ول ً٣خله ول ًُن٣ل َّؤنه اؾدخابه.
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الخالت الخامؿت :ؤن ًخسظ اإلاامنىن َاثٟت من الٟ٨اع ؤولُاء لنهغ
اإلاؿلمحن ٖلى ؤٖضائه  ،ي خحن بْهاع ؤولئ ٪الٟ٨اع مدبت اإلاؿلمحن وٖغيه
النهغة له  ،ويظه ٢ض ازخل ٠الٗلماء ي خ٨مهاٟٞ :ي اإلاضونت ٢ا ٫ابن ال٣اؾ :
ال ٌؿخٗان باإلاكغ٦حن ي ال٣خا٫؛ ل٣ىله ٖلُه الؿالم ل٩اٞغ جبٗه ًىم زغوظه بلى
بضع« :اعحؼ فلً أؾخػحن بمكغن»( ،)0وعوي ؤبى الٟغط ،وٖبض اإلال ٪بن خبِب:
َّؤن مال٩ا ٢ا :٫ال بإؽ باالؾخٗانت به ٖنض الخاظت٢ ،ا ٫ابن ٖبض البر :وخضًض
«لً أؾخػحن بمكغن» مسخل ٠ي ؾنضه ،و٢ا ٫ظماٖت :يى منؿىر٢ ،ا٫
َّ
ّ
واخخج ياالء بٛؼو
زام
و٢ذ
ُٖاى :خمله بٌٗ ٖلماثنا ٖلى ؤنه ٧ان ي
ٍ
ٍ
نٟىان بن ؤمُت م٘ النبي ﷺ ي خنحن( ،)2وي ٚؼوة الُاث ،٠ويى ًىمئظ ٚحر
َّ
مؿل  ،واخخجىا ً
ؤًًا بإن النبي ﷺ إلاا بلٛه َّؤن ؤبا ؾُٟان ًجم٘ الجمىٕ لُىم
ؤخض ٢ا ٫لبجي َّ
النًحر من الحهىص« :ئها وأهخم أهل هخاب وئن ألهل الىخاب غلى
أهل الىخاب الىهغ ،فاما كاجلخم مػىا وئال أغغجمىها الؿالح»( .)1وبلى يظا طيب
ؤبى خنُٟت ،والكاٞع  ،واللُض ،وألاوػاع  ،ومن ؤصخابنا من ٢ا :٫ال نُلب
مجه اإلاٗىنت ،وبطا اؾخإطنىنا ال نإطن له  :ألن ؤلاطن ٧الُلب ،ول٨ن بطا زغظىا
مٗنا من جل٣اء ؤنٟؿه ل نمنٗه  ،وعام بهظا الىظه الخى ٤ُٞبحن ٢ى ٫ابن
ال٣اؾ وعواًت ؤبي الٟغط٢ ،اله ابن عقض ي البُان من ٦خاب الجهاص ،ون٣ل ابن
عقض ٖن الُداوي ٖن ؤبي خنُٟت :ؤنه ؤظاػ الاؾخٗانت بإيل ال٨خاب صون
اإلاكغ٦حن٢ ،ا ٫ابن قض :ويظا ال وظه له ،وٖن ؤنب ٜاإلان٘ ً
مُل٣ا بال جإوٍل.
ع
ً
الخالت الؿاصؾت :ؤن ًخسظ واخض من اإلاؿلمحن واخضا من ٚحر اإلاؿلمحن
بُٗنه ًّ
ولُا له ،ي خؿن اإلاٗاقغة ؤو ل٣غابت ،ل٨ماُٞ ٫ه ؤو ندى طل ،٪من ٚحر ؤن
ً٩ىن ي طل ٪بيغاع باإلاؿلمحن ،وطلٚ ٪حر ممنىٕ٣ٞ ،ض ٢ا ٫حٗالى ي ألابىٍن:
(ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
( )0ؤزغظه مؿل ( )0807من خضًض ٖاجكت اهنع هللا يضر.
ً
( )2و٢ض اؾخٗاع عؾى ٫هللا ﷺ من نٟىان بن ؤمُت ؤصعاٖا ًىم خنحن .ؤزغظه ؤبى صاوص ( )1562من
خضًض نٟىان بن ؤمُت.
( )1ؤزغظه الُداوي ي قغح مك٩ل آلازاع ( )2579من خضًض زابذ بن الخاعر.
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ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ ) [ل٣مان،]05:واؾخإطنذ ؤؾماء النبي ﷺ ي ّ ِبغ والضتها ونلتها،
وه ٧اٞغة٣ٞ ،ا ٫لها« :نلي َّأمً»( ،)0وي يظا اإلاٗجى نؼ٢ ٫ىله حٗالى( :ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ) [اإلامخدنتُ٢ ]8:ل :نؼلذ ي والضة ؤؾماء ،وُ٢ل ي َىاث ٠من مكغ٧ي
َّ
م٨ت :وي ٦نانت ،وزؼاٖت ،ومؼٍنت ،وبنى الخاعر بن ٗ٦ب٧ ،انىا ًىصون انخهاع
اإلاؿلمحن ٖلى ؤيل م٨ت .وٖن مال ٪ججىػ حٗؼٍت ال٩اٞغ بمن ًمىث له ،و٧ان
النبي ﷺ ًغجاح لؤلزنـ بن قغٍ ٤الشٟ٣ي ،إلاا ًبضًه من مدبت النبي ،والترصص
ٖلُه ،و٢ض نٟٗه ًىم الُاث ٠بط نغ ٝبجي ػيغة ،و٧انىا زالزماثت ٞاعؽٖ ،ن
٢خا ٫اإلاؿلمحن ،وزنـ به ٦ما ج٣ضم ي ٢ىله حٗالى( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)
[الب٣غة.]215:
الخالت الؿابػت :خالت اإلاٗامالث الضنُىٍت٧ :الخجاعاث ،والٗهىص،
واإلاهالخاث ،ؤخ٩امها مسخلٟت بازخال ٝألاخىا ٫وجٟانُلها ي ال٣ٟه.
ّ
الًغ ويظه ه اإلاكاع بلحها
الخالت الثامىت :خالت بْهاع اإلاىالاة له الج٣اء
ِ

ب٣ىله حٗالى( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) [آٖ ٫مغان ،]28:والاؾخصناء ي (ﯭ ﯮ
َّ ّ
الاج٣اء لِـ
ﯯ) من ُ٘٣ناشخئ ٖن
ظملت (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) ألن ِ
ِ
مما َّ
َّ
جًمنه اؾ ؤلاقاعة ،ول٨نه ؤقبه الىالًت ي اإلاٗاملت ،والاج٣اء :ججنب
ُّ
حؿت ٌر ّ
ٗٞضي ِبمن ٦ما ٌٗضي ٗٞل
اإلا٨غوه ،وحٗضًخه بدغ( ٝمن) َّبما ألن الاج٣اء
ِ
حؿتر ،وبما لخًمُنه مٗجى جساٞىا .وٞاثضة الخإُ٦ض باإلاٟٗى ٫اإلاُل ٤ينا :ؤلاقاعة
بلى جد٧ ٤٣ىن الخالت خالت جُ٣ت ،ويظه الخُ٣ت مشل الخا ٫التي ٧ان ٖلحها
( )0مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ( ،)2621ومؿل ( )0111من خضًض ؤؾماء اهنع هللا يضر.
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اإلاؿخًٟٗىن من اإلاامنحن الظًن ل ًجضوا ؾبُال للهجغة٢ ،ا ٫حٗالى( :ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) [الندل ،]016:ومشل الخالت التي ل٣حها مؿلمى
ألانضلـ خحن ؤ٦غيه النهاعي ٖلى الٟ٨غ ٞخٓايغوا به بلى ؤن جم٨نذ َىاث٠
مجه من الٟغاع ،وَىاث ٠من اؾدئظان الٟ٨اع ي الهجغة بلى بالص ؤلاؾالم ٞإطن
له الٗضو ،و٦ظلً ٪جب ؤن ج٩ىن الخ٣اة ٚحر صاثمت ألجها بطا َالذ صزل الٟ٨غ
ي الظعاعي»(.)0
ومما ؾبَّ ٤
َّ
جبحن َّؤن الىالء والبراء لِـ ٖلى صعظت واخضة ي مغجبت النهي ؤو
الجىاػ ،وبنما ل٩ل ٗٞل مغجبت ًسخل ٠مٗها الخ ، ٨ومن ز ٞةنه ًٓهغ الٗىاع
الكضًض ي ٞه الجماٖاث الخٟ٨حرًت لنهىم الكغَٗت ُٞما ًخٗل ٤بسهىم
يظه اإلاؿإلت بط بجه ل ًٟغ٢ىا بحن ألانى ٫التي ًضزلها الخٟ٨حر وبحن الٟغوٕ التي
ً
ال ًضزل ٞحها الخٟ٨حر ؤنال بال بةن٩اع ما يى مٗلىم من الضًن بالًغوعة وانخٟاء
اإلاىان٘ وب٢امت الدجت من ٢بل ؤيل الازخهام.
ٞالٗال٢اث الضولُت ،وؤلا٢لُمُت ،وال٣ىمُت ،والىَنُت زالزت ؤ٢ؿام٢ :ؿ من
َّ
والج ِبلت ،و٢ؿ مبٗشه اإلاهلخت الضنُىٍت ،و٢ؿ
جل ٪الٗال٢اث مبٗشه الُب٘ ِ
مبٗشه والء وبغاء.
ّ
ؤما ما ٧ان ً
ناقئا ٖن خب ِظ ِب ِل َبع ٨ٞمدبت ؤلانؿان وَنه ،ويظه املخبت
ًبنغ ؤن جسً٘ للمهلخت ٣ُٞضم ما جملُه اإلاهلخت ٖلُه ،واإلاهلخت ًنبغ ؤن
جسً٘ للكغٕ ُٞدٞ ٨حها.
ؤما ال٣ؿ الشاني الظي مغصه بلى اإلاهلخت ُٞنبغ ؤن ً٩ىن الخهغُٞ ٝه
باألنلر لٗمىم ؤيل البلض.
ُ َ
وؤما ال٣ؿ الشالض الٗال٢اث التي ُّ
مغصيا بلى الىالء والبراءٞ ،الىاظب ؤن ًىالى
اإلاامن ُوٍ٣غب ٖلى ٢ضع بًمانهُ ،وَٗاصي ال٩اٞغ ُوٍ َّ
بٗض بدؿب ٟ٦غه ،وجٓهغ
( )0الخدغٍغ والخنىٍغ للكُش الُايغ بن ٖاقىع ( .ٍ )220 -207 /1الضاع الخىنؿُت.
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م٣خًُاث الىالء ومٓايغه م٘ اإلاامنحن بدؿب بًماجه  ،وم٣خًُاث البراء
َ
ُّ
واإلاىاصٕ له ؤخ٩امه.
ٞالخغبي له ؤخ٩امه،
ومٓايغه م٘ ال٩اٞغٍن بدؿب خاله ؛
ُ
ألانل ٞحها البراءة مجه  ،وال
ٞالٗال٢اث م٘ ألام اإلاٗايضة ٚحر الخغبُت،
ججىػ مىالاته  ،ويظا ال ًمن٘ الخٗامل مٗه و ٤ٞما ج٣خًُه اإلاهلختً ،
بُٗا
وقغ ًاء ،بل نض٢ت وبٚازت ،من ٚحر ما ٫الؼ٧اة ،بل ومن الؼ٧اة بن ٧انذ لخإلُ٠
ال٣لىب ٖلى ؤلاؾالم.
البر وال٣ؿِ ً٩ىن م٘ ّ
ٗٞلُنا بغ ٚحر الخغبُحن وال٣ؿِ مٗه بط ُّ
٧ل صولت
ِ
َّ
َّ
٩ٞلما ٧انذ الضولت َ
ؤ٢غب لنهغ ً٢اًا
بدؿبها ٦ما يى الكإن ي ألاشخام،
ُّ
َّ
ّ
ٌؿخد٣ه ٚحريا.
البر واإلا٩اٞإة ما ال
اإلاؿلمحن اؾخد٣ذ ِمن ِ
وؤما الضو ٫الخغبُت اإلاٗاصًت ٞالبراءة مجها واظبت ،ؤما الخٗامل مٗها ٞؿاجٜ
ًخٗض َّ
َّ
خض ال٣ؿِٞ ،ال َّبغ له  ،وال بخؿان مخىظه بلحه  ،وال
ٖنض الخاظت ما ل
ًمن٘ طل ٪من جباص ٫بٌٗ اإلانا ،٘ٞومن طل :٪ؤلاطن لبٌٗ ججاعي ي الاججاع
باألٖكاع ،وال ًمن٘ ٧ىن الضولت مداعبت ببغام اجٟاُ٢اث مٗها جخٗل ٤باألؾغي ،ؤو
ٚحري و ٤ٞما ج٣خًُه مهلخت اإلاؿلمحن.
ً
وبالجملت ٞالٗال٢اث م٘ الضو٫
ٖمىما حٗخبر ٞحها الخاظت وجد ٤٣اإلاهالر،
صون ؤن ً٩ىن للٗال٢اث اإلابنُت ٖلى ؤؾاؽ الىالء مضزل.
***
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الٟهل الخامـ
ُّ
الك ُ
بهاث التي َّؤصث للٟه اإلاٛلىٍ للىالء والبراء
ً
ُّ
أوال :الكبهاث اإلاخػللت في فهم خلُلت الىالء والبراء:
ُ
ُ
الىالء والبراء ٧ل مجهما طو ؤنىإ وقٗب و٢ض ؤزُإ من ؾىي بُجها وظٗلها ي
مغجبت واخضة و٢ض ظاء يظا الخلِ من ٖضة ؤمىع وه :
ُ
الدؿىٍت بحن ُ
نىع الىالء املخخلٟت.
ألاوٌ:
ُ
ُ
وٍجاب ٖن يظاَّ :
بإن الىالء له قٗب مخٗضصة٦ ،خٗضص قٗب ؤلاًمان والٟ٨غ.
ٌ
والدؿىٍت بحن يظه الكٗب مسال ٠للنهىم وما ٧ان ٖلُه ؾل ٠ألامت وؤثمتها،
ٌ
وصازل ي ُٖمىم م٣االث ؤيل البضٕ وألايىاء.
ُ
ومُل ٤الىالء.
اإلاُل٤
الىالء
بحن
الخلِ
الثاوي:
ِ
َّ
وٍجاب ٖن يظا :بإن ألانل ُ
خمل ألالٟاّ الىاعصة ي ال٨خاب والؿنت ٖلى
ُ
الىالء الخام ال٩امل ،ال ٖلى ُمُل ٤الىالء .ما ل ً٣ترن به ما
الىالء اإلاُل ،٤ويى:
ُّ
ًضٖ ٫لى زال ٝطل.٪
الثالثَّ :
ىي َّ
الخ ُّ
بإن الىالء الٗمل ٧الىالء الاٖخ٣اصي.
وٍجاب ٖن يظاَّ :
ُ
ُ
الخٟغٍ ٤بحن الٗمل والاٖخ٣اصيٞ .ال ً٩ىن
الىالء
بإنه ًجب
خُ٣ُ٣ا بال م٘ ٖمل ال٣لب ،ويى املخبت والغيا والانُ٣اص.
ُ
ُ
ُّ َ
الغابؼ :ال٣ى َُّ ٫
جد٣٣ه وو٢ىٖه.
بإن ُ٢ام قٗبت من قٗب الىالء ً٣خطخي
ُوٍجاب ٖن يظاَّ :
بإنه ال جال م بحن ُ٢ام ُقٗبت من ُقٗب الىالء وبحن ُّ
جد٣٣ه
ػ
ُّ
وو٢ىٖهْ ،
الكٗبت ُ
نٟؿها ًُُلٖ ٤لحها طل٪؛ ٧اإلًمان ال ًلؼم من ُ٢ام
وبن ٧انذ
ؿمى ً
ُقٗبت من ُقٗبه ي ؤخض ؤن ٌُ َّ
مامنا ،وبن ٧ان ما ٢ام به من ؤلاًمان.
الٓن َّ
الخامـُّ :
َ
والٗض ٫مٗه .
بإن ِمن الىالء لٛحر اإلاؿلمحن َّبغي
ُ
وٍجاب ٖن يظا :بإن هللا حٗالى ؤباح أليل ؤلاؾالم َّ
البر بالٟ٨اع اإلاـؿاإلاحن
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َ
والٗض ٫مٗه ؛ ٢ا ٫حٗالى( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ) [اإلامخدنت]8:

ُ
الؿاصؽ :الخلِ بحن الهالث الضًنُت م٘ ٚحر اإلاؿلمحن والٗال٢اث ألاؾغٍت
واإلاالُت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت وندىيا.
وٍجاب ٖن يظاّ :
بإن هللا حٗالى :ؤباح ن٩اح نؿاء ؤيل ال٨خاب َ
وؤ٧ل طباثده ،
َ
َ
َ
َ
ُّ
ونالخه وٖ٣ض اإلاٗايضاث
وحٗامل مٗه ،
النبي ﷺ يُاٞته ،
وِ ٢بل
والاجٟاُ٢اث الؿُاؾُت بِنه وبُجه .
ُ
الدؿىٍت بحن ُ
نىع البراء املخخلٟت.
الؿابؼ:
ُ
وٍجاب ٖن يظاّ :
بإن البراء له قٗب ٦كٗب ؤلاًمان ،وال ٌٗجي اؾدبٗاص
ً
قٗبت من قٗبه اؾدبٗاص ؤلاًمان ٧امال.
الخىي ُ ّ
الثامًَّ :
بإن البراء ال ًخد ٤٣بال بةْهاع الٗضاوة.
وٍجاب ٖن يظاَّ :
بإن البراء ًخد ٤٣بىظىص الٗضاوةّ .
ُ
بْهاع الٗضاوة،
وؤما
ُ
ُٗٞظع ُٞه بالعجؼ والخىٝ؛ ٦ما ٢ا ٫حٗالى( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)
[آٖ ٫مغان.]28:
الؼٖ َّ
الخاؾؼَّ :
بإن البراء الاٖخ٣اصي ال ًنٖ ٪ٟن البراء الٗمل .
وٍجاب ٖن يظاَّ :
بإن البراء الاٖخ٣اصي ٢ض ُّ
ًنٖ ٪ٟن البراء الٗمل ٦ ،ما ًن٪ٟ
ُ
الٟ٨غ الاٖخ٣اصي ٖن الٟ٨غ الٗمل .
ُ
َّ َّ
ٖاء ّ
الػاقغّ :
الاص ُ
ًخد ٤٣بال بتر ٥اإلاـضاعاة.
بإن البراء ال
ِ
َّ ُ
َّ
وٍجاب ٖن يظا :بإن اإلاـضاعاة من الض ٘ٞبالتي ه ؤخؿن؛ ٢ا ٫حٗالى ي قإن
ٞغٖىن م٘ مىسخى وياعون ٖلحهما الؿالم( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ) [َهٞ ]44:ال ًصر الخلِ بحن اإلاضاعاة واإلاضاينت.
الٓن َّ
الخاصي غكغُّ :
بإن البراء ال ًخد ٤٣بال باإلؾاءة بلى الٟ٨اع والٗهاة،
وْلمه .
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ّ ُ
َّ
ببر اإلاـؿاإلاحن من الٟ٨اع والٗض ٫مٗه
وٍجاب ٖن يظا :بإن هللا حٗالى ؤطن ِ

وجغ ٥مؿاءلته ؛ ٣ٞا ٫حٗالى( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ) [اإلامخدنت ]8:ونهى
النبي ﷺ ٖن بًظائه ؤو ٢خله ٣ٞ ،اٖ ٫لُه الؿالم« :من ٢خل َ
ُّ
مٗاي ًضا ل ًَ َغح
عاثدت الجنت»(.)0
ّ ُ
َّ
ُّ ُ
َّ
َّ
ً
الخىفحرًت غلى
اإلاخػللت باألصلت التي اؾخضلذ فيها الخُاعاث
زاهُا :الكبهاث
ِ
والبراء:
للىالء
فهمها
ِ
ِ
ِ
ُ
ُّ ُ
 -1الكبهاث اإلاخػللت بأصلت الىالء والبراء مً اللغآن الىغٍم:
الضلُل ألاوٌَّ :ؤن هللا حٗالى نهى ي آًاث ٖضة ٖن مىالاة الٟ٨اع ونٟى ؤلاًمان
والىالًت ٖمن والاي ؛ إلاا ً٣خًُه طل ٪من اإلاىصة واملخبت ٣٦ىله حٗالى:

(ﯜ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ) [آل

عمران ،]65:وقولِه تعاىل( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ) [النساء ،]56:وقولِه تعاىل:
(ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ) [النساء ،]411:وقولِه تعاىل ( :ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) [ادائدة ،]24:وقولِه
( )0ؤزغظه البساعي ( )1066من خضًض ٖبض هللا بن ٖمغو امهنع هللا يضر.
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تعاىل( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ) [ادائدة ،]24:وقولِه تعاىل:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ) [اإلامخدنت.]0:
وٍجاب غً هظا بػضة أحىبت:
ٖمن َّاجسظ الٟ٨اع ؤولُاء لِـ ً
 َّبن نٟي ؤلاًمان والىالًت َّنُٟا ألنل ؤلاًمان
والىالًت ،وبنما ال ُـمغاص نٟي ٦مالها.
ُ
ُ
 َّبن اإلاغاص باإلاىالاة اإلاناُٞت لئلًمان والىالًت اإلاىالاة الخامت اإلاـُل٣ت ال ُمُل٤اإلاىالاة.
َ
َّ
َّ
 َّبن مىالاة الٟ٨اع ال ج٣خطخي املخبت؛ ٞةن هللا حٗالى َّواإلاىاصة ي
ٞغ ١بحن اإلاىالاة
٢ىله( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) [اإلامخدنت ،]0:وؤطن
ُ
الب٣اء من اإلاٗاملت واإلاٗاقغة.
للمؿخًٟٗحن ي ٖضم الهجغة م٘ ما ً٣خطخي
َّ
مدبت َّ
املخبتَّ ،
ٞةن َّ
ؾلمناَّ :ؤن اإلاىالاة ج٣خطخي َّ
الٟ٨اع لِؿذ ً
ٟ٦غا بال ؤن
 لىُ ّ
َّ
ٟ٨غ ُّ
ج٣ترن
النبي ﷺ
بمدبت صًجه ؤو مٗاصاة ؤلاؾالم وؤيله؛ ولظل ٪ل ً ِ
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ْ
َّ
لٛغى صنُى ّ ٍي(.)0
واإلاىصة
خاَب بن ؤبي َبلخٗت م٘ ما ي ٗٞله ِمن اإلاىالاة
ٍ
َ
مىالاة الٟ٨اع لِؿذ ً
ٟ٦غا؛ ٞةن هللا حٗالى نهى ٖن اإلاىالاة ول ًد ٨بٟ٨غ
 َّبنَمن ٗٞل طل.٪
َّ
ؾلمنا َّؤن اإلاىالاة ٟ٦غٞ ،ةنه ال ًجىػ جٟ٨حر َّ
اإلاٗحن بال خحن جخد ٤٣الكغوٍ
 لىوجنخٟي مىان٘ الخٟ٨حر ،من ب٦غاه ؤو اؾخًٗا ٝؤو زى ٝؤو ظهل ؤو جإوٍل؛
ألن هللا حٗالى اؾدشجى من َّ
النهي ٖن اإلاىالاة ٣ٞا( ٫ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ) [آٖ ٫مغان.]28:
َ
مدبت َّ
الضلُل الثاويَّ :بن هللا حٗالى نهى ي ٖضة آًاث ٖن َّ
ُ
ؤلاًمان
الٟ٨اع ونٟى
َّ
ٖمن َّ
ؤخبه ٣٦ىله حٗالى( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)
[آل عمران ]445:وقولِه تعاىل( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
( )0و٢هت خاَب بن ؤبي بلخٗت ؤزغظها مؿل (ٖ )2494ن ٖل هنع هللا يضر ٢ا :٫بٗشنا عؾى ٫هللا ﷺ ؤنا
والؼبحر واإلا٣ضاص ٣ٞا« :٫ائخىا عويت زارَّ ،
فان بها ظػُىت مػها هخاب ،فسظوه منها»
ٞانُل٣نا حٗاصي بنا زُلن اٞ ،ةطا ندن باإلاغؤة٣ٞ ،لنا :ؤزغج ال٨خاب٣ٞ ،الذ :ما مع ٦خاب،
٣ٞلنا :لخسغظن ال٨خاب ؤو لخل٣حن الشُابٞ ،إزغظخه من ٖ٣انهاٞ ،إجِنا به عؾى ٫هللا ﷺ،
ٞةطا ُٞه :من خاَب بن ؤبي بلخٗت بلى ناؽ من اإلاكغ٦حن ،من ؤيل م٨تً ،سبري ببٌٗ ؤمغ
عؾى ٫هللا ﷺ٣ٞ ،ا ٫عؾى ٫هللا ﷺً« :ا خاَب ما هظا؟» ٢ا :٫ال حعجل ٖل ًا عؾى ٫هللا بني
مله٣ا ي ٢غَل ٢ -ا ٫ؾُٟان٧ :ان ً
ً
خلُٟا له  ،ول ً٨ن من ؤنٟؿها  -و٧ان ممن
٦نذ امغؤ
٧ان مٗ ٪من اإلاهاظغٍن له ٢غاباث ًدمىن بها ؤيلحه ٞ ،إخببذ بط ٞاججي طل ٪من النؿب
اعجضاصا ٖن صًجي ،وال ً
ً
ٞحه  ،ؤن ؤجسظ ٞحه ًًضا ًدمىن بها ٢غابتي ،ول ؤٗٞله ً
عيا
ٟ٦غا وال
بالٟ٨غ بٗض ؤلاؾالم٣ٞ ،ا ٫النبي ﷺ« :نضق» ٣ٞاٖ ٫مغ :صٖجي ًا عؾى ٫هللا ؤيغب ٖن ٤يظا
اإلانا٣ٞ .٤ٞا« :٫ئهه كض قهض ً
بضعا ،وما ًضعًٍ لػل هللا اَلؼ غلى أهل بضع فلاٌ :اغملىا ما
قئخم ،فلض غفغث لىم» ٞإنؼ ٫هللا ٖؼ وظل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ) [اإلامخدنت.]0:
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ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ) [التوبة ،]61:وقولِه( :ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ) [هود ،]440:وقوله تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ) [ادجادلة ،]66:وقولِه
تعاىل (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ) [اإلامخدنت.]0:
وٍجاب غً هظا بػضة أحىبت:
ؤخب الٟ٨اع لِـ ً
 َّبن نٟي ؤلاًمان َّٖمن َّ
نُٟا ألنل ؤلاًمان ،وبنما اإلاـغاص نٟي
دب ألزُه ما ُّ
٦ماله ٦ما ٢ا ٫ﷺ« :ال ًإمً أخضهم ختى ًُ َّ
ًدب لىفؿه»(.)0
ً
َّ
 َّبن َّمدبت الٟ٨اع لِؿذ ً
بمدبت صًجه ؤو مٗاصاة
ٟ٦غا ،بال ؤن ج٩ىن م٣ترنت
ّ
ؤخب َّ
ًٟ٨غ هللا حٗالى من َّ
الٟ٨اع٦ ،ما ي ٢ىله
ؤلاؾالم وؤيله؛ ولظل ٪ل
ِ
حٗالى( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) [آٖ ٫مغان ]009 :والنبي ﷺ ل
ّ
ًٟ٨غ خاَب بن ؤبي بلخٗت َّإلاا ٧اجب َّ
الٟ٨اع و٢ض ؤزبر هللا حٗالى ؤن طل٧ ٪ان
ِ
( )0مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ( ،)01ومؿل ( )45من خضًض ؤنـ هنع هللا يضر.
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ٖن َّ
مىصة؛ ٦ما ي نضع ؾىعة اإلامخدنت.
َّ
مدبت الٟ٨اع ٟ٦غَّ ،
ٞةنه ال ًجىػ جٟ٨حر ال ُـم َّ
ؾلمنا َّؤن َّ
ٗحن٦ ،ما ج٣ضم.
 لىّ
َّ
َّ
جىل الٟ٨اع ،وخ ٨بٟ٨غ
الضلُل الثالث :ؤن هللا حٗالى نهى ي ٖضة آًاث ٖن ِ
َّ
٣٦ىله حٗالى( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
من جىالي
ِ
ﭪ) [ادائدة ،]24:وقولِه تعاىل ( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ) [التوبة ،]60:وقولِه تعاىل( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ) [ادمتحنة ،]6:وقولِه تعاىل( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ) [اإلامخدنت.]01:
وٍجاب غً هظا بػضة أحىبت:
ّ
َّ َّ
ْ
َ ٠من ٗٞل طل ٪بالٓل وؤنه مجه  ،ال ًُُٟض ٟ٦غ
جىل الٟ٨اع وون ِ
 بن النهي ٖن ُِ
٢ىله ﷺ« :من َّ
حكبه ب٣ىم ٞهى مجه »( )0باجٟا١
من ٗٞله؛ ٦ما ال ًُٟض طل٪
ؤيل الٗل .
ّ
ّ
لخىل الخام اإلاُل ،٤ال ُمُل ٤الخىل .
بالخىل  :ا
 َّبن ال ُـمغاصِ
ِ
ّ ُّ
َّ
الخىل حٗل ُ٣ه بال٣لب ال باألٗٞا ٫الٓايغةٞ ،ال ًجىػ الخ٨
 بن الٛالب ٖلى َِّ
بمجغص الٓايغ.
ّ
 َّبن ون ٠الخىل بالٟ٨غ ،ال ً٣خطخي ٟ٦غ الٟاٖل.ً
َّ
َّ
آًاث الىالء والبراء ٖالمت ٖلى
الضلُل الغابؼ :بن هللا حٗالى ظٗل ي ٖضة ٍ
ؤلاًمان والضًن ٞال َّ
ًخد٣٣ان بال به؛ ٣٦ىله حٗالى ( :ﰊ ﰋ ﰌ
( )0ؤزغظه ؤبى صاوص ( )4110من خضًض ابن ٖمغ امهنع هللا يضر.
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ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ) [البقرة ]632:وقولِه تعاىل:
(ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ) [ادائدة ]54:وقولِه تعاىل( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ) [الخىبت.]70:
وٍجاب غً هظا بػضة أحىبت:
ٌ
 َّبن الىالء والبراء ٖالمت ٖلى ؤلاًمان والضًن ال٩امل ،ال ٖلى ؤنل ؤلاًمانوالضًن.
ً
 بنه لِـ ي يظه ألاصلت جٟ٨حر من جغ ٥قِئا من الىالء والبراء. َّبن ظٗل الىالء والبراء ٖالمت ٖلى ؤلاًمان والضًن ال ً٣خطخي ٟ٦غ من جغ٦ه.ُ
ُّ ُ
 -2الكبهاث اإلاخػللت بالىالء والبراء مً الؿىت الىبىٍت:
الضلُل ألاوٌَّ :بن َّ
ُ
النبي ﷺ نهى ي ٖضة ؤخاصًض ٖن مسالُت الٟ٨اع
والؿ٨ن مٗه َّ ،
وقبه من زالُه بإنه مشله وخ ٨بالبراءة مجه  ،من طل٪
٢ىله ﷺ «من ظام٘ اإلاكغ ٥وؾ٨ن مٗه ٞةنه مشله»( )0وخضًض« :ال حؿا٦نىا
ٞمن ؾا٦جه ؤو ظامٗه ٞلِـ َّ
اإلاكغ٦حن وال ججامٗىي َ ،
منا»( )2وخضًض« :ؤنا
بغي ٌء من ٧ل مؿل م٘ مكغ )1(»٥وخضًض« :ؤنا بغيء من مؿل ً ُ٣بحن ؤْهغ
اإلاكغ٦حن»( ،)4وخضًض« :ال حؿخًِئىا بناع اإلاكغ٦حن»(.)5
( )0ؤزغظه ؤبى صاوص ( )2787من خضًض ؾمغة بن ظنضب هنع هللا يضر.
( )2ؤزغظه الخا ٦ي اإلاؿخضع )2627( ٥من خضًض ؾمغة بن ظنضب هنع هللا يضر.
و٢ا ٫الخا« : ٦يظا خضًض صخُذ ٖلى قغٍ البساعي ،ول ًسغظاه» ،و٢ا ٫الظيبي
«ٖلى قغٍ البساعي ومؿل ».
( )1ؤزغظه النؿاجي ي ال٨بري ( )6956من خضًض ظغٍغ بن ٖبض هللا.
( )4ؤزغظه ؤبى صاوص ( ،)2645والترمظي ( )0614من خضًض ظغٍغ بن ٖبض هللا هنع هللا يضر.
( )5ؤزغظه النؿاجي ( )5219من خضًض ؤنـ بن مال ٪هنع هللا يضر.
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وٍجاب غً هظا بػضة أحىبت:
ُ
 َّبن الدكبُه بالٟ٨اع ال ً٣خطخي الٟ٨غ٦ ،ما ال ً٣خًُه الدكبه به  ،والبراءةٌ
ً
ٖ٣ىبت ال ج٣خطخي الخٟ٨حر ،ولظلَّ ٪
مؿلما.
ؾماه
 َّبن اإلاغاص باملخالُت والؿ٨ن ما ٧ان م٘ َّمدبت صًجه ؤو مٗاصاة ؤلاؾالم وؤيله.
خ٨مه ي ال٣خل وؤزظ اإلاا ٫بطا زغظىا م٘ َّ
 َّبن اإلاُـغاص ُالٟ٨اع ،ؤي بطا زغط
اإلاؿل م٘ ال٩اٞغ ي ٢خا ٫اإلاؿل ٞد٨مه ال٣خل ٦د ٨اإلاكغ ٥الظي ً٣اجل
بخٟ٨حري .
مٗه ،ولِـ اإلاٗجى الخ٨
ِ
 َّبن الخٖ ٨لى الٟٗل بالٟ٨غ ال ً٣خطخي ٟ٦غ الٟاٖل.الضلُل الثاوي :يناَّ ٥
ٖضة ؤخاصًض جضٖ ٫لى ؤن ؤلاًمان والضًن ال ًخد ٤٣بال
بالىالء أليل ؤلاًمان والبراء من ؤيل الٟ٨غ والٗهُان ،من طل٢ ٪ىله ﷺ« :ؤوز٤
()0
ُّ
وخضًض« :ويل الضًن بال الخب
الخب ي هللا والب ٌٛي هللا»
ُٖغي ؤلاًمان
ِ
والب.)2(»ٌٛ
وٍجاب غً هظا بػضة أحىبت:
َّ
َّ
 َّبن ؤلاًمان والضًن ال٩امل ال ًخد ٤٣بال بالىالء والبراء ،ال ؤن ؤنل ؤلاًمان والضًنال ًخد ٤٣بال بهما؛ ولظل٢ ٪ا ٫النبي ﷺ« :ؤًٞل ؤلاًمان ؤن جدب هلل وجبٌٛ
ي هللا»( )1و٢ا« :٫ؤًٞل ألاٖما ٫الخب ي هللا والب ٌٛي هللا»( )4و٢ا« :٫من
( )0ؤزغظه ؤخمض ي مؿنضه ( ،)08524وابن ؤبي قِبت ي مهنٟه ( )10161من خضًض البراء بن
ٖاػب هنع هللا يضر.
( )2ؤزغظه الخا ٦ي اإلاؿخضع )1048( ٥وابن ؤبي خاج ي جٟؿحره ( )1199من خضًض ٖاجكت
اهنع هللا يضر.
و٢ا ٫الخا« : ٦يظا خضًض صخُذ ؤلاؾناص ول ًسغظاه» ،وحٗ٣به الظيبي ٣ٞاٖ :٫بض
ألاٖلى ٢ا ٫الضاعُ٢جي لِـ بش٣ت ،وط٦غ ابن ؤبي خاج ي جٟؿحره٢« :ا ٫ؤبى دمحم٢ :ا ٫ؤبى ػعٖت:
يظا خضًض من٨غ وٖبض ألاٖلى من٨غ الخضًض يُٗ.»٠
( )1ؤزغظه ؤخمض ي مؿنضه ( )22012من خضًض مٗاط هنع هللا يضر.
( )4ؤزغظه ؤبى صاوص ( )4599من خضًض ؤبي طع هنع هللا يضر.
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ؤخب هلل وؤب ٌٛهلل وؤُٖى هلل ومن٘ هلل ٣ٞض اؾخ٨مل ؤلاًمان»(.)0
جٟ٨حر من جغً ٥
ُ
قِئا من الىالء والبراء.
 َّبنه لِـ ي يظه ألاصلتً
 َّبن ظٗل الىالء والبراء صلُال ٖلى ؤلاًمان والضًن ال ً٣خطخي ٟ٦غ من جغ ٥الىالءوالبراء.
َّ
َّ
ُ
الضلُل الثالث :يناٖ ٥ضة ؤخاصًض ُّ
جضٖ ٫لى ؤن مدبت الٟ٨اع ج٣خطخي
َ
ال٩ىن مٗه  ،والضزى َ ٫ي ُػمغته ٣٦ .ىله ٖلُه الهالة والؿالم« :ال ًدب عحل
ً
كىما ئال حاء مػهم ًىم اللُامت»( .)2و٢ىلهُ « :
اإلاغء مؼ َمً َّ
أخب»(.)1
ِ
وٍجاب غً هظا بػضة أحىبت:
َّ ُ
املخبت الضًنُت ال الضنُىٍت؛ ولظل ٪ل ًٟ٨غ النبي ﷺ خاَب
 َّبن اإلاغاص باملخبتبن ؤبي بلخٗت ،وؤزبر ُ
هللا َّؤن من اإلاامنحن من ًُدب الٟ٨اع.
 َّبنه لِـ ي يظه ألاصلت جٟ٨حر من ؤخب الٟ٨اع. َّبن ال٣ىَّ ٫ٟ٦غ ،ال ً٣خطخي َ
بإن مدبت الٟ٨اع ٌ
ٟ٦غ من ٗٞله.
***

( )0ؤزغظه ؤبى صاوص ( )4680من خضًض ؤبي ؤمامت هنع هللا يضر.
( )2ؤزغظه ؤخمض ي مؿنضه ( )25270من خضًض ٖاجكت اهنع هللا يضر.
( )1مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ( ،)6068ومؿل ( )2641من خضًض ٖبض هللا بن مؿٗىص عضخي
هللا ٖنه.
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زاجمت
ي نٓغة الخُاعاث الخٟ٨حرًت بلى ألاوَان
جإحي نٓغة الخُاعاث الخٟ٨حرًت مسالٟت لنٓغة الكغٕ الكغٍ ٠خُض َّبجه
ًٓنىن ؤنه ال ًم٨ن ؤن ًجخم٘ خب الضًن ونهغجه م٘ ّ
خب الىَن ،ويظا ما
ِ
َّ
ؤ٦ضه ؾُض ُ٢ب ي خضًشه ي ؤ٦ثر من مىي٘ ٖن الىَن ٞما يى ي نٓغه بال
خٟنت جغاب ٖٟن ،بل بن يظه الخُاعاث جنٓغ بلى خب الناؽ ألوَاجه والٟضاء
ً
والضٞإ ٖن جغابها بإنه لِـ بال قغ٧ا ،بط الىَن ٖنضي آلهت حٗبض من صون هللا،
وما الىَن ٖنضي بال نن ٚحر مجؿض.
ٞها يى ؾُض ُ٢ب ً٣ى« :٫بن الناؽ ًُ٣مىن له الُىم آلهت ٌؿمىجها
«ال٣ىم» وَؿمىجها «الىَن» ،وَؿمىجها «الكٗب» ...بلى آزغ ما ٌؿمىن .وه ال
ً
حٗضو ؤن ج٩ىن
ؤنناما ٚحر مجؿضة ٧األننام الؿاطظت التي ٧ان ًُ٣مها
الىزنُىن .وال حٗضو ؤن ج٩ىن آلهت حكاع ٥هللا ؾبدانه ي زل٣ه ،وٍنظع لها ألابناء
٦ما ٧انىا ًنظعون لآللهت ال٣ضًمت! وٍطخىن لها ٧الظباثذ التي ٧انذ َّ
ج٣ضم ي
اإلاٗابض ٖلى نُا ١واؾ٘!»(.)0
ٞهظه ه نٓغة جل ٪الخُاعاث الخٟ٨حرًت للىَن ،وندن ٢ض عؤًنا نٓغة الكغَٗت
ُّ
بلى ألاوَان وؤنه لِـ ينا ٥ؤي حٗا ى ً
ؤبضا بحن ّ
خب الكغَٗت والخٗل ٤بها
ع
ِ
ومٟهىم الىالء والبراء وبحن خب الىَن وبظ ٫النٟـ واإلااّ ٫
ومن ز
ِ
للضٞإ ٖنهِ ،
ًٓهغ لنا البىن الكاؾ٘ بحن نٓغة الكغَٗت اإلاُهغة للىَن وبحن نٓغة جل٪
ّ
اإلادكضصة له.
الخُاعاث
ِ
الىالء لألوَان مً عوح الكغَػت ؤلاؾالمُت:
وينا ؾاا ٫جخهاصم بظابخه ً
صاثما م٘ نهىم الكغَٗت ٖنض الجماٖاث
الخٟ٨حرًت ،ويى :يل الىالء لؤلوَان منا ٝللكغَٗت ؤلاؾالمُت وٍخٗاعى مٗها
( )0ي ْال ٫ال٣غآن (.)0401 /1
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بدُض ال ًجخم٘ ُّ
خب الىَن والىالء له م٘ الكغَٗت ؤلاؾالمُت؟
َ َ
َ
الىَن :يى مجز ٫ؤلا٢امت ،وٍجم٘ ٖلى ؤوَان ،وٍ٣ا ٫وَن به وؤوَن :ؤ٢ام،
َ
َ
واؾخىَنهَّ :اجسظه ً
وَنا(ٞ .)0الىَن ًُُلٖ ٤لى م٩ان ب٢امت
وؤوَنه ووَنه
ّ
وم٣غه ،وبلُه انخمائه ِولض به ؤو ل ًىلض(.)2
ؤلانؿان ِ
ُّ
وخب الىَن والخنحن بلُه ٌٗخبر ُٞغة بكغٍت ٌكترٞ ٥حها الناؽ ٖامت
مامجه و٧اٞغي ٖ ،غبه وعجمه  ،ؤبًُه وؤؾىصي ٣ً ،ى ٫ابن جمام ي طل:٪
ِّهل و و ْول ف و ووإاصن خُ و ووث ق و ووئذ م و ووً اله و ووىي
مو و و و و و و و و و ووا الخو و و و و و و و و و ووب ئال للخبِ و و و و و و و و و و ووب ّ
ألاو ٌِ
هو و و و ووم مجو و و و ووز ٌٍ فو و و و ووي ألاعى ًألفو و و و ووه الفتو و و و ووى
()3
وخىِى و و و و و و و و و و و و ووه أب و و و و و و و و و و و و و ًوضا َّ
ألوٌ مج و و و و و و و و و و و و ووزٌ
وإلاا ياظغ النبي ﷺ وؤصخابه من م٨ت بلى اإلاضًنت ٧انىا ًدنىن بلى م٨ت
وَكخا٢ىن بلحها وبلى عبىٖها و٧ل ما ٞحها م٘ ؤجها البلضة التي قهضث حٗظًبه
وبيانته من ؤيلحه وطوحه .
ً
مساَبا م٨ت
ويظا الخب والاقدُا ١والخنحن بلى ألاوَان ًٓهغ ي ٢ى ٫النبي ﷺ
مهاظغا« :وهللا َّبنُّ ٪
ً
ألخب ؤعى هللا حٗالى بلى هللا ،وؤخب ؤعى هللا
ٖنض زغوظه مجها
حٗالى بل  ،ولىال ؤني ؤزغظذ من ٪ما زغظذ»(.)4
ً
ّ َّ
٢اثال« :الله ّ
٦دبنا م٨ت ؤو
وإلاا ياظغ النبي ﷺ بلى اإلاضًنت صٖا عبه
خبب بلُنا اإلاضًنت ِ
ِ
ؤقضّ ،
وصدخها لنا ،وباع ٥لنا ي ناٖها ومضيا ،وان٣ل َّ
خمايا واظٗلها بالجخٟت»(.)5
ِ
( )0ال٣امىؽ املخُِ للٟحروػ آباصي (باب النىنٞ ،هل الىاو م٘ الُاء) ٍ .الغؾالت.
( )2اإلاعج الىؾُِ (وَن) ٍ .صاع الضٖىة.
( )1من ؤقٗاع ؤبي جمام الُاجي.
( )4ؤزغظه الترمظي ( ،)1925وابن ماظه ( )1018من خضًض ٖبض هللا بن ٖضي هنع هللا يضر.
و٢ا ٫الترمظي« :يظا خضًض خؿن صخُذ ٚغٍب».
( )5مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ( ،)0889ومؿل ( )0176من خضًض ٖاجكت اهنع هللا يضر.
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ُ
ٓهغ مضي جإزغ الصخابت وحٗل٣ه بإوَاجه واقدُا٢ه
وي مى ٠٢ظلُل ً ِ
ًّ
بلحها ع ٚؤجها ٧انذ مدال لبالئه وحٗظًبه من ؤ٢ىامه وطوحه ٞ ،هظا يى بال٫
ّ
حٗظًب من ؤمُت بن زلٖ ٠لى عما ٫م٨ت ي
بن عباح الخبصخي الظي ُٖ ِظب ؤقض
ٍ
ؤقض ؤو٢اث الخغاعة٧ ،ان بطا جغ٦خه الخمى ايُج٘ بٟناء البِذ؛ ز ع٣ٖ ٘ٞحرجه
ً
٢اثال:
أال لُ و و و و و ووذ ق و و و و و ووػغي ه و و و و و وول أبُ و و و و و و َّ
وتن لُل و و و و و ووت
ّ
()1
بفو و و و و و و و و و ٍوش وخو و و و و و و و و ووىلي ئطزو و و و و و و و و ووغوحلُو و و و و و و و و وول
َّ
وهو و و و و و و و و و وول أعصن ً
ًىمو و و و و و و و و و ووا مُو و و و و و و و و و وواه مجووى و و و و و و و و و و ووت
وهو و و و و و وول ًبو و و و و و ووضون لو و و و و و ووي قو و و و و و ووامت وَفُو و و و و و وول
ٞهنا ًخمجى بال ٫ؤن ٌؿٗضه ال٣ضع ًىما بلُلت ًبِذ ٞحها بهظا الىاصي واصي
م٨ت الظي ٢اٖ ٫نه ال٣غآن (ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) [ببغايُ  ،]17:وخىله خكِل
ؤلاطزغ ،وؤن ًجىص ٖلُه الضيغ ٞحرص مُاه مجنت بم٨ت ،وٍٓهغ له قامت وَُٟل،
ويما من ظبا ٫م٨ت(.)2
ومن ز ٞةن الكغٕ الكغٍ٢ ٠ض ؤٖلى من قإن خب ألاوَان بل وظٗل الضٞإ
ٖجها من ؤوظب الىاظباث ،ويظا اإلاٗجى اللًُُٓ ٠هغ ي ٢ىله حٗالى( :ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ) [الب٣غة.]246:
ٞجٗل ؤلازغاط من الضًاع وألايل مضٖاة لل٣خا ٫الؾترصاصيا ،ختى ؤن الجهاص
بنما ًٟترى ؤو ٫ماًٟترى ٖلى ؤيل البلض ٞةن عجؼوا وظب ٖلى من ٢غب مجه
ؤن ًنهغوي ويظا ما ًٓهغ ُ٢مت ألاوَان ي النٟىؽ ،وحُٗٓ الكغٕ ل٣ضعيا.
***
( )0الكٗغ والكٗغاء ( .ٍ )10 /0صاع الخضًض .وقامت وَُٟل :ظبالن بم٨ت.
( )2الىَن واإلاىاَنت ص .ال٣غياوي.
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 .5الخٗاٌل الؿلمي م٘ آلازغ
بحن الٟه الىؾُي واإلانهج اإلادكضص
جمهُض:
ل٣ض ؤ سخى ؤلاؾالم صٖاث َّ
الخٗاٌل الؿلمي م٘ آلازغ ،ويى ٚحر اإلاؿل الظي
ع
ٌِٗل مٗنا ي بالصنا ؤو ٌِٗل ي بالص ؤزغي ،وظاءث آلاًاث ال٣غآنُت َّ
لخضٖ ٫لى
طل٪؛ ٢ا ٫حٗالى( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ) [الدجغاث .]01 :ويظا
الخٗاٌل وطل ٪الخٗاع ٝمن َؤ َظ ّ
ؤظل ؤن
من
ؤلانؿان
ٌِٗل
التي
الخ٣اث٤
ل
ِ
ِ
ِ
جغؾُسها ومن ينا ٧ان اإلاؿل ًخٗامل و ٤ٞحٗالُ ؤلاؾالم م٘ ظاعه
ٌٗمل ٖلى
ِ
ُ
ًاطه وال َّ
ًخٗغى له بؿىء
الظي ًسالٟه ي صًان ِخه والظي ٌؿاإلاه ي ٧ل شخيءٞ ،ال ِ
َْ
ُ
بل ٌٗمل ٖلى زل ِ ٤ألالٟت مٗه وبن ٧ان ًسال ٠صًنه وقغَٗخه.
و٢ض ٧ان ؤلاؾالم منظ بضاًخه ٖلى يظا النهج وألاؾلىب منظ ؤن ظهغ النبي ﷺ
بضٖىجه للٗاإلاحن ،وبٗض وٞاة النبي ﷺ اؾخمغ الصخابت عيىان هللا ٖلحه ٖلى
ُ
خدذ البالص واإلامال ٪ال٨بري ول ًجض
نهجه وحٗالُمه ي الخٗاٌل م٘ آلازغ ،وِ ٞ
ٌ
ّ
بؾالمي
واخض من ؤصخاب الضًاناث ألازغي ًٚايت ي ٧ى ِنه ٌِٗل جدذ خ٨
ٍ
َّ
مؿُىع ي َّ
ٌ
ٌ
الخىاعٍش
غيه ،بل ٧ان مجه  -ويظا
َاإلاا ؤنه آمن ٖلى ؤيله وماله ِ
وٖ ِ
َّ
َّ
َّ
ؤلاؾالمُتَ -من ًدخ ٨بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ي بٌٗ ً٢اًاي التي ُٞما
َ
َ
اإلاؿلمحن نجض ال٣اضخي
بُجه  ،وٖنضما ًدخ٨مىن ي الً٣اًا التي ج ٘٣بُجه وبحن
ًد ٨لٛحر اإلاؿل ٖلى اإلاؿل بطا ٧ان ُّ
الاَمئنان
الخ ٤ي ظانبه ،مما صٖاي بلى
ِ
بلى ؤلاؾالمٞ ،مجه من َآمن به ،ومجه من َّ
ْل ٖلى خاله ،له ما للمؿل وٖلُه ما
َ
ٌ
ؾىء وال جمخض بلحه ًٌض ْاإلات ؤو ٚاقمت حٗمل ٖلى الْ ٟخ ِ٪
ٖلى اإلاؿل  ،ال ًَمؿه
به  ،وبن َالذ جل ٪ألاًضي ً
ؤخضا مجه صون وظه ّ
خ٧ ٤ان ألولُاء ألامغ قإن آزغ
ِ ٍ
ُ ّ َ
َ ْ
ٗؼعون بال٣ى ٫والٟٗلً ،د٣٣ىن ي طل ٪اإلابضؤ
م٘ من ً٣ضم ٖلى طلِ ُٞ ،٪
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ؤلانؿاني الغ ُ٘ٞال اؾخٗباص للناؽ و٢ض ولضته ؤمهاته ؤخغا ًعا.
الىٞا ١الاظخماع الٗالمي الظي ًً
ي٨ظا يى ؤلاؾالم نُٛت حٗبر ٖن ِ
ظناخه ،مما ًضٖ ٫لى عٗٞت يظا الضًن الظي ًدؿ بالخنُُٟتَّ
الجمُ٘ جدذ
ِ
ِ
()0
َّ
الؿمدت ،التي بٗض بها النبي ﷺ خُض ٢ا« :٫بػثذ بالخىُفُت الؿمدت»  .وبطا
وبطا ٧انذ جل ٪الخنُُٟت الؿمدت ُج ُ
الِٗل ي ؾماخت م٘ ؤزُه
غقض اإلاؿل بلى
ِ
اإلاؿل ٞ ،هي من باب ؤولى جدًه ٖلى الِٗل م٘ ٚح ِر اإلاؿل ي ؾماخت وعاخت
با.٫
ٍ
ُ
ول٣ض ؤ٦ضث الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٖلى ًُ٢ت الخٗاٌل الؿلمي بحن املجخمٗاث
من زالٖ ٫ضة نهىم ي ال٨خاب والؿنت:
٢ا ٫هللا حٗالى( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ) [الب٣غة.]256:
ٖضم ؤلا٦غاه ي الضًن من ؤي مٗال النهىم الىاعص ي الخٗاٌل م٘ آلازغ،
َ
ًداؾب ؤخض ٖلى ٖ٣اثضه
٣ٞض يمن ؤلاؾالم خغٍت الُٗ٣ضة للناؽ ظمُٗا ٞال
نَ
َّ
الُٛبُت وال ًُ٨غه ٖلى ُٖ٣ضة بُٗجها ،وبنما ًداؾبى ٖلى ؤٖما ٫الجىاعح ٞةن
٧ان ً
زحرا ٞسحر وبن ٧ان ًّ
قغا ٞكغ.
و٢ا ٫ظل قإنه( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [اإلااثضة.]12 :
ٞالكغَٗت ٖملذ ٖلى خّ ٟٔ
الضماء وألامىا ٫وألاٖغاى ،وب٢امت الٗض٫
ِ
َّ
النٟىؽ ونُانت ألاٖغاى
وال٣ؿِ بحن ظمُ٘ الُىاث٠؛ ٞاآلًت جضٖى بلى بخُاء
ِ
بحن ظمُ٘ ٞئاث الناؽ صون جٟغٍ ٤بحن مؿل وٚحره.
و٢ا ٫ؾبدانه ( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
( )0ؤزغظه ؤلامام ؤخمض ي مؿنضه ( )266/5من خضًض ؤبي ؤمامت هنع هللا يضر.
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ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ) [النساء.]25 :
وهنا اآلية أمرت بيداء األماىة دون أي متووز بني مسلم أو كافر.
َّ
وجل( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
وقال عز
ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻
﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂    ) [ادائدة.]5 :
فاهلل يدعوىا إىل العدل مع مجوع البرش وحيذرىا من أن يكون اختالف
الدين داف ًعا إلحلاق الظلم باآلخرين من غر ادسلمني
ويقول جل شيىه( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) [اإلامخدنت٣ٞ .]8:ض َخ َّ
ً ِذ
ُ
ّ
وبخؿان اإلاٗاملت م٘ ٚحر اإلاؿلمحن ما
البر وال٣ؿِ
ِ
الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٖلى ِ
َّ
يغع مجه .
صامنا ل نجض ؤي ٍ
ؤلاؾالمُت َّ
َّ
خً ِذ ٖلى الٗضالت واإلاؿاواة بحن
مما ؾبً ٤دبحن لنا ؤن الكغَٗت
اإلاؿلمحن وٚحري  ،وٖلى جغؾُش َّ
الؿماخت ؤًًا و ٤ٞمبضؤ اإلاٗاملت باإلاشلٞ :له
ِ
ما لنا وٖلحه ما ٖلُنا.
و٢ض ْل منهج الضٖىة ي ؤلاؾالم ً٣ىم ٖلى َّ
الخٗاٌل الؿلمي بحن ؤٞغاص
ُ
ؤلاؾالم ،وٖاف ٞحها الناؽ ٖلى يظا
املجخم٘ ي ظمُ٘ البلضان التي صزلها
َ
الندى ،وؤلاؾالم بدمله يظه ال ُ٣الؿامُت نٟى ٖن نٟؿه تهمت ؤلاعياب ؤو
َ ّ
ج٣غ ُع الخٗاٌل الؿلمي بحن
الٗن ،٠وؤوضر للضنُا ٧لها ؤنه ًدىي بضازله مباصت ِ
ّ
ًد ٤٣الى َ
ثام بحن مسخل٠
ظمُ٘ الُىاث ٠الضًنُت ،وؤ٦ض ؤنه ٌؿخُُ٘ ؤن ِ
ِ
ٌ
ؾىاء ؤ٧انذ ؾماوٍت ؤو ٚحر ؾماوٍت ،وبهظا الخٗاٌل ج تهُئت الجى
الضًاناث
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اإلاؿال الظي ٌؿخُُ٘ ُٞه الجمُ٘ ؤن ٌٗملىا من ؤظل الُ٨ان ألا٦بر ويى
الضولت ،وؤن ًد٣٣ىا الخ٣ضم الخام بِنه وبحن الُ٨ان ألانٛغ منه ويى املجخم٘،
صخُدت ال لٞ ِٛحها بلى ألاظُا٫
ٞترجب ٖلى طل ٪انخ٣ا ٫مباصت الضًن بهىعة
ٍ
اإلاخالخ٣ت.
َ
َ
ألاظُاْ ٫هغث ي الٗهغ الخضًض -ن ََ ٟغ مجه ٌ
ٗل
نٟغ ندى
بال َّؤن
ِ
الُُٗ٣ت و ِِ ٞ
ّ
َ
َّ
مؿلمحن وٚحر مؿلمحن،
الك٣ا ١بحن ؤٞغاصه
ما من قإنه ؤن حهض املجخم٘ وػع ِ
ٖذ ِ
ْ
ُ
اؾدباخذ َّ
٧ل شخيء ويضمذ ٧ل زحر،
ألاظُا ٫ي الجماٖاث اإلاخُغٞت التي
ويظه
وٗٞلذ ٧ل ٢بُذ ،و٧ان ي َ
من ما ٗٞلىه يى الاٖخضاء ٖلى َم ْن زالٟه ي الضًن
ِ
ًغون ٟ٦غ بٌٗ اإلاؿلمحن َوٍ َ
َ
غون اؾخدالَ٫
والُٗ٣ضةٞ ،بما ؤن ً
٦شحرا مجه
ُّ
ٌؿخدلىا َ
صماء ٚحر اإلاؿلمحن ي بلضاجه وي
باب ؤولى ؤن
صماءي وؤمىاله ٞمن ِ
ٚحر بلضاجه .
ٞهاالء َّ
لخٗاٌل م٘ آلازغ،
ٚحروا اإلانُل ٤الؿلمي ي ؤلاؾالم ي نٓغِجه ل
ِ
ألامغ َّ
وؤنبذ ُ
٧إننا نِٗل م٘ ؤٖضاء لنا ي ؤوَاننا ،وؤٖضاء لنا زاعظها لِـ بُننا
وبُجه َّؤًت خغوب ؤو ؤمىع جض ٘ٞل٣خله ؤو مهاظمته  ،وزالٟىا بظل ٪ؤنل ُٞغة
ٌ
ٌ
الجىاع م٘ ٚحر
الكٗىب من ؤنه لِـ بُجه ٖضاوة وجباٖض ،ونؿىا خ٣ىِ ١
اإلاؿلمحن ،ول ًلخٟخىا بلى آلاًاث ال٣غآنُت التي خًذ ٖلى الضٖىة بالخؿجى
واإلاىٖٓت الخؿنت ٢ا ٫حٗالى( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) [الندل .]025 :ولظل ٪اؾخد٣ىا وُٖض النبي ﷺ
َّ
ً
ٖنضما ٢اَ « :٫أال َ
مػاهضا له َّ
وم ًْ َ
طم ُت هللا وعؾىله َّ
خغ َم هللا غلُه الجىت،
كخل
ً
َ
ُ
َّ
لخىحض مً مؿحرة ؾبػحن زغٍفا»(.)0
وئن عٍدها
ّ
ُ
بض الغٖب من زال ٫ال٣خل والٟخ٪
َٖ ِم َل
ؤصخاب الجماٖاث اإلاخُغٞت ٖلى ِ
ب٩ل مسال ٠له  ،من مؿلمحن وٚحري ٗٞ ،ملىا ٖلى جٟجحر ال٨ناجـ صازل
( )0ؤزغظه البحه٣ي ي الؿجن ال٨بري (.)215/9
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البالصَّ ،
وٞجغوا الؿٟاعاث ألاظنبُت ي البالص ٚحر اإلاؿلمت ،و٢امىا بخضمحر
ً
اإلانكأث ي صو ٫ؤمغٍ٩ا وؤوعوبا ،ويؼوا الش٣ت والاخترام الظي ٧ان مخباصال بحن
الضو ٫وبًٗها ،وؤنبذ ٚحر اإلاؿل ًنٓغ بلى ؤلاؾالم من زال ٫جل ٪ألاٗٞاٖ ٫لى
ؤنه صًن ًضٖى بلى الٗن ٠وؤلاعياب ٞ ،سال ٠ياالء اإلاخُغٞىن بظل ٪ما ؤعؾاه
ال٣غآن ال٨غٍ من بنؿانُت ٖاإلاُت بحن ألام  ،وبخل ٪ألاٗٞاً ٫
ؤًًا َّ
صم ُغوا مٗال
الكغَٗت التي ٧ان من ؤؾاؾها الخٟاّ ٖلى النٟـ والضم والٗغى واإلاا٫
وخ ٟٔألامن والجىاع وخ ٟٔالخغٍاث.
وجل ٪الجماٖاث اإلاخُغٞت جنُل ٤ي ٢خلها لٛحر اإلاؿل من زالٞ ٫ه ٍ ؾُ٣
ّ
النبي ﷺ ،ومن الخإوٍالث
آلًاث ال٨خاب الٗؼٍؼ ،ومن زالٞ ٫ه مٛلىٍ
ِ
ألخاصًض ِ
الٟاؾضة أل٢ىا ٫ألاثمت ي ٦خبه ٞه ل ٌؿإلىا ؤيل الٗل اإلاخسههحن ٖن جل٪
ألامىع التي وعصث ي ال٨خاب والؿنت ،ول ٌٗلمىا ؤن ؤ٢ىا ٫ألاثمت ي ٦خبه ٢ض
ج٩ىن زانت بى٢ذ صون و٢ذ ،وال جهلر ل٩ل ػمن.
ونخج ٖن جل ٪الجغاث التي ٗٞلتها جل ٪الجماٖاث ؤن ؤنبذ ؤلاؾالم خبِـ
ٗل ٖاإلاُت تهاظ
نٓغة يُ٣ت ألا ٤ٞي ؤٞهام ٚحر اإلاؿلمحن ،وناعث ينا ٥عصوص ٍِ ٞ
ؤلاؾالم ي الصخ ٠واملجالث وؤلاٖالم بكتى نىعه ،وانٗ٣ضث اإلااجمغاث
وناصث ألا٢لُاث ٚحر اإلاؿلمت
الٗاإلاُت إلانا٢كت ما ؤخضزخه الجماٖاث اإلاخُغٞت،
ِ
ي البالص اإلاؿلمت بد ٟٔبنؿانُتها من اإلاىث وال٣خل ،وزاٞذ ألا٢لُاث اإلاؿلمت
الٟٗل من مىاَجي جل ٪البالص ،وجظبظب
ي البالص ٚحر اإلاؿلمت من جى ٘٢عصوص ِ
بٌٗ الكباب ي عئٍخه الؿُدُت لئلؾالم ألن الضًن ؤلاؾالمي ؤنبذ مستزال
ٖنضه ي جل ٪الجماٖاث اإلاخُغٞتٞ ،إلخض البٌٗ وناعث بِنه وبحن الضًن
ُ
ٖضاوة ،وون ؤلاؾالم باإلعياب والخُغ ،ٝونؿِذ النماطط النبىٍت التي ؤ٢غيا
وٗٞلها النبي ﷺ ي الخٗامل م٘ آلازغ.
والظي نداو ٫ؤن نىضخه ينا ؤن الخٗاٌل م٘ آلازغ ً
ٞغصا ٧ان ؤو صولت يى ؤمغ ٢اث ال
ٌٗترًه ببُا ٫ؤو حُُٗل ،ووا ٘٢وخا ٫ألاٞغاص ؤو الجماٖاث يى الظي ًدضص للمؿل ي يضي
ّ
ؤي نمىطط ًم٨ن ؤن ًخىانل وٍخٗاون وٍد ٤٣الؿالم الاظخماع والخٗاٌل م٘ آلازغ.
ِ
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ول٣ض صٖانا ؤلاؾالم بلى الخٗاٌل الؿلمي م٘ آلازغٍن ختى نهل بلى الخباص ٫ي
اإلاهالر وألا٩ٞاع واإلانا ،٘ٞو٢ض ٧ان ألامغ ٖلى يظا الخا ٫منظ ٞجغ ؤلاؾالم بحن
اإلاؿلمحن وٚحري  ،خُض ظٗل ؤلاؾالم ٖال٢ت اإلاؿلمحن بٛحري ٢اثمت ٖلى ؤؾـ
بًمانُت مبنُت ٖلى ُ٢مت الؿالم ،وبُٗضة ٖن نٟت الٗن ٠والُُٛان.
َّ
الًُ٣ت اإلاهمت التي
ومن يظا اإلانُل ٤ظاء يظا البدض ي منا٢كت جل٪
َق َْ ٛ
َّ
لذ َ
با٦ ٫شحر من الناؽ ،ويى الدؿائ ٫الظي ًُغح ً
صاثما ٠ُ٦ :بحن ؤلاؾالم
ٍ
من زال ٫الهضي النبىي الخٗاٌل الؿلمي م٘ آلازغ؟ وَّ ٠ُ٦
جد٣٣ذ الُمإنِنت
ْ
ان٣لبذ بلى ما ندن ٖلُه آلان؟ ومن ؤظل ؤلاظابت ٖلى جل٪
ي و٢ذ من ألاو٢اث ز
الدؿائالث وٚحريا ظاء ال٨الم ي يظا البدض ي زالزت ٞهى:٫
الفهل ألاوٌ :هماطج الهضي الىبىي الكغٍف في الخػاٌل مؼ آلازغ.
الفهل الثاوي :أؾباب وقبهاث الجماغاث اإلاخُغفت في كخل غحراإلاؿلمحن.
الفهل الثالث :الىخائج اإلاترجبت غلى ما أخضزخه الجماغاث اإلاخُغفت
وغضم الخػاٌل مؼ آلازغ.
***
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الٟهل ألاو٫
نماطط الهضي النبىي الكغٍ ٠ي الخٗاٌل م٘ آلازغ
ٌ
ل٣ض ٧ان لنا ي عؾى ٫هللا ؤؾىة خؿنت ي الخٗاٌل الؿلمي م٘ ٚحر اإلاؿلمحن،
ٞهنا ٥نماطط ؤعبٗت للنبي ﷺ ًنبغ لنا ؤن ّ
نىضخها ،وه نماطط حؿاٖضنا ٖلى
ِ
ٞه جل ٪الًُ٣ت ً
ٞهما ًُمـ مٗال ال٨ٟغ اإلاخُغ ٝالظي عسخذ له
ؤًًا ٖلى ال٨كٖ ٠ن خ٣ُ٣ت َّ
الجماٖاث اإلاخُغٞت ،وحؿاٖضنا ً
الخٗاٌل الؿلمي
م٘ ٚحر اإلاؿلمحن(.)0
ل٣ض جغ ٥لنا عؾى ٫هللا ﷺ ؤعبٗت نماطط للخٗاٌل م٘ آلازغ صازل الضولت
ؤلاؾالمُت وزاعظها ،ويظه النماطط مهمت ي بُان ٧ ٠ُ٦انذ الخُاة ي بضاًت
ؤلاؾالم ،و٢ض َّ
َب ٤الغؾى ٫ﷺ يظه النماطط ي الخٗامل م٘ ٚحر اإلاؿلمحن بالخؿجى،
٩ٞان ًدؿن ظىاعي  ،وٍاصي بلحه خ٣ى٢ه  ،وٍضٖىي بلى الخحر ي بَاع من
ْ
٢امذ ٖلى ؤؾاؽ ٢ىي من
الغخمت وخ٦ ٟٔغامت ؤلانؿان ،والضولت ؤلاؾالمُت
خغٍت الُٗ٣ضة واإلاؿاواة بحن اإلاىاَنحن ،صون النٓغ بلى ازخال ٝالضًاناث
َّ
َّ
اث٦ ،ما ؤ٦ضث ٖلى جغؾُش مٟايُ الدؿامذ والىخضة والضٖىة بلى نكغ
والٗغِ ُ٢
اإلا٣انض وال ُ٣اإلاكتر٦ت بحن بجي ؤلانؿان ،ومن طل ٪خب الجاع وج٣ضً ال ّ ِبر بلُه،
النماطط ٖلى الترجِب َّ
ويظه َّ
الخال :
ألاوٌ :نمىطط م٨ت اإلا٨غمت ،و٧ان اإلا٣ام ٞحها م٣ام الهبر والخٗاٌل.
والثاوي :نمىطط ب٣اء اإلاؿلمحن ي الخبكت ،واإلا٣ام ٞحها م٣ام الىٞاء واإلاكاع٦ت.
والثالث :نمىطط اإلاضًنت ي ٖهضيا ألاو ،٫واإلا٣ام ٞحها م٣ام الانٟخاح والخٗاون.
والغابؼ :نمىطط اإلاضًنت ي ٖهضيا ألازحر ،واإلا٣ام ٞحها م٣ام الٗض ٫والىع ٢بل الؿع .
( )0ال٨الم ي يظا الٟهل مؿخىحى من ٦خاب «النماطط ألاعبٗت من يضي النبي ﷺ ي الخٗاٌل م٘
آلازغ ،ألاؾـ واإلا٣انض» للض٦خىع ٖل ظمٗتَ .
ٞم ْن عام اإلاؼٍض ٞلحرظ٘ بلى ال٨خاب.
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ألاوٌ :همىطج مىت اإلاىغمت:
بضاًت نخ٣ٟض خا ٫ؾُضنا عؾى ٫هللا ﷺ ٢بل البٗشت ٞنجض ؤن هللا ؾبدانه حٗالى
ُُغة
٢ض ؤ٢امه ي يظه اإلا٣اماث ،خُض ٧انذ م٨ت ي ِ
مهض الضٖىة ؤلاؾالمُت جدذ ؾ ِ
َلٌٛ ،لب ٖلى ؾ٩اجها ٖباصة ألاوزان ومماعؾت الغطًلت من بٛاء
اإلاكغ٦حن من ٢غ ٍ
ً
َّ
مخضنُت٩ٞ ،ان
وقغب زمغ واعج٩اب الٟىاخل ،و٧انذ ألازال ١ؤًًا ي ٖمىمها
ْ
ال٣ىي ًُغى ٖلى الًُٗ ٠وٍإ٧ل خ٣ه ،و٧ان ّ
ٖبُض
الؿُض ً٣هغ َمن جدذ ًضه من ٍ
ِ
وبماء وال ًدترم بنؿانُته  ،و٧ان الٗغبي ًخٗالى ٖلى ألاعجمي ،و٧ان ألابٌُ ًٟسغ
ٍ
ٖلى ألاؾىصٞ ،الؿاا ٫الظي ًنبغ ؤن ٌؿإ ٫ينا يى٧ ٠ُ٦ :انذ خُاة عؾى ٫هللا ﷺ
البٗشت وبٗضيا وؤزناء نؼو ٫الىح ؟
وؤصخابه ي يظا الىؾِ ٢بل
ِ
ً
ؤ٢ -بل البٗشت ٧ان ؾى ٫هللا ﷺ مخٗاٌكا م٘ ٢ىمه ً
مخألٟا مٗه ً٣ىم بضوع
ع
اظخماع َّ
ٗٞا ٫وَؿاي مٗه وٍخٗاون ي ؤمىع البر والخحر٨ً .ك ٠طل ٪ما َّ
نغخذ
ِ
به ُ
ػوظخه الؿُضة زضًجت  ٫خُنما ؤجايا عؾى ٫هللا ﷺ ًسبريا بإمغ نؼو ٫الىح
ٖلُه٢ .الذ٦ :ال ،ؤبكغ ٞىهللا ال ًسؼ َ
ٍ ٪هللا ً
ؤبضا؛ ٞىهللا َّبن ٪لخهل الغخ ،
َ
َّ َ ُ
َ
ُ ُ
٨ؿ ُب اإلاٗضوم ،وج٣غي
الًُ ،٠وحٗحن ٖلى
وجهض ١الخضًض ،وجدمل الَّ ٩ل؛ وج ِ
نىاثب الخ.)0(٤
ب -ؾاٖض عؾى ٫هللا ﷺ ٖمه ؤبا َالب ٢بل البٗشت بإن ؤزظ ؾُضنا ٖل بن ؤبي
ً
َالب لحربُه له و٧ان يظا من نٗمت هللا ٖلى ٖل  ،وطل ٪ؤن ٢غَكا ؤنابته ؤػمت
قضًضة و٧ان ؤبى َالب ٦شحر الُٗا٣ٞ .٫ا ٫عؾى ٫هللا ﷺ للٗباؽ ٖمه و٧ان من
ؤٌؿغ بجي ياق ً :ا ٖباؽ بن َ
ؤزا ٥ؤبا َالب ٦شحر الُٗا ،٫و٢ض ؤناب الناؽ ما
ً
جغي من يظه ألاػمتٞ ،انُل ٤بنا بلُه ٞلنسٖ ٠ٟنه من ُٖاله ،آزظ من بنُه عظال،
ً
وجإزظ ؤنذ عظال ٞن٩لهما ٖنه٣ٞ ،ا ٫الٗباؽ :نٗ ٞ ،انُل٣ا ختى ؤجُا ؤبا َالب
ّ َ
نسٖ ٠ٟن ٪من ُٖال ٪ختى ًن٨كٖ ٠ن الناؽ ما ي ُٞه
٣ٞاال له :بنا نغٍض ؤن ِ
( )0مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب الخٟؿحر ،باب ؾىعة الٗل ،)5115( ٤ومؿل ي ٦خاب
َ
ُ
ؤلاًمان ،باب بضء الىح بلى عؾى ٫هللا ﷺ ( .)061و٢ىلها :جدمل ال٩ل .ؤي ج ْن ِٖ ٤ُ ٟلى الًُٗ٠
والُدُ .
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ٞإزظ عؾى ٫هللا ﷺ ًّ
ً
ظٟٗغا(.)0
ٖلُا ًٞمه بلُه ،وؤزظ الٗباؽ
ط -و٦ما حٗاٌل عؾى ٫هللا ﷺ م٘ ٢ىمه ٢بل نؼو ٫الىح ٖلُه ٨ٞظل ٪حٗاٌل
مٗه بٗض نؼوله  ،و٦ظل ٪حٗاٌل ؤصخابه ألاو ٫ممن آمن بضٖىجهٞ ،ل ًتر٧ىا
ؤقٛاله ول ًدبؿىا ؤنٟؿه ٖن الناؽ وٖن الخجاعة والؿٟغ ،ول ً٣هغوا البُ٘
والكغاء ٖلى ؤنٟؿه .
ص -ول ًهجغ عؾى ٫هللا ﷺ الٗ٨بت ،بل ْل ًظيب بلحها وٍخٗبض ٞحها هلل الىاخض
٢بل البٗشت وبٗضيا ،ول ًمنٗه وظىص الكغٞ ٥حها ٖن اعجُاصيا.
يـ -و٢ض يغب ؤلاؾالم ي جل ٪اإلاغخلت ؤبضٕ ألامشلت ي الخٗاٌل الؿلمي م٘ آلازغ،
ختى ي ْل الايُهاص والخٗظًبٞ ،ل٣ض وظض ؤصخاب عؾى ٫هللا ﷺ من ننىٝ
الٗظاب ً
َّ
بالهبر و٢ىة
ؤلىانا ٖلى ًض مكغ٧ي ٢غَل٩ٞ ،ان ؤمغ عؾى ٫هللا ﷺ له
َّ
ً
مسغظا.
الخدمل ختى ًجٗل هللا له
و -وجدال ٠النبي ﷺ م٘ ٢باثل من ٢غَل حٗايضوا ٖلى نهغة اإلآلىم ٢بل
خلٞ ٠اظخمٗىا له ي صاع ٖبضهللا بن
البٗشت؛ ٣ٞض جضاٖذ ٢باثل من ٢غَل بلى ٍ
َْ
ظضٖان؛ لكغٞه ّ
وؾنه ،و٧ان ِخلٟه ٖنضه بنى ياق  ،وبنى اإلاُلب ،وؤؾض بن ٖبض
ِ
الٗؼي ،وػيغة بن ٦الب ،وجُ بن مغةٞ ،خٗا٢ضوا وحٗايضوا ٖلى ؤن ال ًجضوا بم٨ت
ً
مٓلىما صزلها من ؾاثغ الناؽ بال ٢امىا مٗه ،و٧انىا ٖلى من ْلمه ،ختى جغص ٖلُه
مٓلمخهٞ .ؿمذ ٢غَل طل ٪الخل ٠خل ٠الًٟى٢ .٫ا ٫عؾى ٫هللا ﷺ ٖن يظا
ً
الخل« :٠للض قهضث في صاع غبضهللا بً حضغان خلفا ما أخب أن لي به خمغ
الىػم ،ولى أصعى به في ؤلاؾالم ألحبذ»(ً .)2
وجبٗا لهظا الخل ٠الظي جمؿ ٪به النبي
ﷺ َّؤًما جمؿ٣ٞ ٪ض ٧ان ٌٗمل بم٣خًاه ختى بٗضما َٖ َاص ْجه ٢غَل َّ
ويُ٣ذ ٖلُه
يى وؤصخابه(.)1
( )0الؿحرة النبىٍت البن يكام (.)245/0
( )2الؿحرة النبىٍت البن يكام (.)011/0
( )1انٓغ :النماطط ألاعبٗت من يضي النبي ﷺ ي الخٗاٌل م٘ آلازغ (م.)05 -7
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الثاوي :همىطج مجخمؼ الخبكت:
َّ
الشاني من نماطط يضي النبي ﷺ ي َّ
الخٗاٌل والخ ٠ُ٨م٘ آلازغ؛
َّؤما النمىطط
ُٞمشله الخٗاٌل م٘ مجخم٘ الخبكت؛ ٩ٞانذ الهجغة بلى الخبكت والخُاة بحن ؤيلها
ً
لىؾُلت من الىؾاثل التي ماعؾها ٦شحر من ألانبُاء ٢بل ؾُضنا دمحم ﷺٞ ،ل٣ض
جُبُ٣ا
ٍ
َّ
٢و ال٣غآن ال٨غٍ ٖلى عؾى ٫هللا ججاعب ٦شحر من ألانبُاء الؿاب٣حن ،و ٠ُ٦ؤجه
وحٗظًب
٧ىؾُلت للنجاة بمن مٗه من اإلاؿلمحن من بُل
الهجغة
لجئىا بلى
ٍ
ِ
ِ
اإلاكغ٦حن له .
و٢ض ٧انذ الخبكت مٓ َّن َت الٗض ٫والخماًت ل٩ل َمن ًلجإ بلحها من اإلاؿخًٟٗحنَ
ُ
وطوي الضٖىاث الناٗٞت َّ
الهالخت التي جبجي وال تهضم ،وجدحي النٟىؽ وال جٟنحها،
ويظا ما َصٖا ؾى ٫هللا ﷺ ؤن َ
ُ
ؤصخاب
الخبكت ،وزغط
ألصخابه بالهجغة بلى
ًإطن
ع
ِ
ِ
عؾى ٫هللا ﷺ بلى ؤعى الخبكت مساٞت الٟخنت وٞغا ًعا بلى هللا بضًجه ٩ٞ ،انذ ؤو٫
هجغة ي ؤلاؾالم ،و٧انىا ؤخض ٖكغ ً
نٟغا وؤعب٘ نؿىة مدؿللحن ًّ
ؾغاٞ ،هاصٝ
ٍ
ونىله بلى البدغ ؾُٟنخحن للخجاع ٞدملىي ٞحهما بلى ؤعى الخبكت ،و٧ان
مسغظه ي عظب من الؿنت الخامؿت من النبىة ،وزغظذ ٢غَل ي آزاعي
٣ٞاجلىي .
و٢ض اؾخًا ٝالنجاشخي صخابت عؾى ٫هللا ﷺ زحر اؾخًاٞت؛ ٩ٞان زحر
َّ
وم٨جه من ٖباصة عبه ؛ َ
ٗٞن ؤم ؾلمت بنذ ؤبي ؤمُت بن
ظاع؛ َآمجه ٖلى صًجه ،
ِ
ُ
ْ َّ
٢الذ :إلاا يا٢ذ ٖلُنا م٨ت وؤ ِوطي ؤصخاب عؾى ٫هللا
ػوط النبي ﷺ َّؤجها
اإلاٛحرة ِ ٫
ﷺ وٞخنىا وعؤوا ما ًُ ُ
هُبه من البالء والٟخنت ي صًجه وؤ َّن عؾى َ ٫هللا ﷺ ال
َ َ
ّ
وٖمه ال ًهل بلُه
ٌؿخُُ٘ ص ٘ٞطلٖ ٪جه  ،و٧ان عؾى ٫هللا ﷺ ي منٗ ٍت من ٢ىمه ِ
ً
ؤصخابه ٣ٞا ٫له ؾى ٫هللا ﷺَّ « :
ُ
ٌ
ئن بأعى الخبكت مليا
شخيء مما ً٨غه مما ًنا٫
ع
ً
ظلم أخض غىضه فالخلىا ببالصه ختى ًجػل هللا لىم ً
ال ًُ ُ
ومسغحا مما أهخم
فغحا
َ
ً
فُه»ٞ .سغظنا بلحها ؤعؾاال ختى اظخمٗنا بها ٞجزلنا زحر صاع بلى زحر ظاع ،ؤ ِمنا ٖلى
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صًننا ول نسل منه ً
ْلما(.)0
َّ
و٧ان بحن النبي ﷺ وبحن النجاشخي عؾاثلٞ ،بٗض ؤن َؾل ٖمغو بن الًمغي
َ
ويٗها ٖلى ُٖنُه ونؼٖ ٫ن ؾغٍغه ٞجلـ ٖلى
عؾالت النبي ﷺ بلى النجاشخي
َ
الجىاب للنبي ﷺ ،و٧انذ بِنه وبحن ّ
النبي ﷺ
ألاعى ز ؤؾل َ  ،وبٗضيا ٦خب
ِ
َّ
ونلى ٖلُه النبي ﷺ ٖنضما َ
ماث.
يضاًا،
ٌ
و٢ض صاع خضًض َىٍل بحن النجاشخي وظٟٗغ بن ؤبي َالب هنع هللا يضر مؿُىع ي ٦خب
الترار ،يظا الخضًض حٗلُ للمؿلمحن ي ٧ل ػمان وم٩ان بإن ًساَبىا َ
ٚحري بما
ٍ
ٍ
ّ
ً٣غبه وٍدببه ي ؤلاؾالم واإلاؿلمحنٖ ،لى ٖ٨ـ ما ًنهجه بٌٗ اإلادكضصًن ي
ِ
َ
يظا الٗهغ ،الظًن ًلجئىن بلى صوٚ ٫حر بؾالمُت ًدخمىن بها من ؤيله وط ِوحه ،
ُ
آمنحن ،ي خحن ًُ ُّ َ
وَِٗكىن ٞحها َ
قإنه بً٣إ الِ ٨غه
هغون ٖلى عمي ؤيلها ب٩ل ما من ِ
َّ
والًُٛنت ي ؤلاؾالم واإلاؿلمحن ،وطل ٪بالخجه والخهغٍذ بال٨غه والٗضاوة له .
جاشخي ي خغبه َّ
و٢ض اقتر ٥اإلاؿلمىن ؤزناء جىاظضي بالخبكت م٘ َّ
الن ّ
يض
ِ
ِ
ّ
ٖضوه؛ ٣ٞض ظاء ي اإلابؿىٍ للؿغزسخي (٢ :)066/01ا :٫وبطا ٧ان ٢ىم من
ِ
اإلاؿلمحن مؿخإمنحن ي صاع الخغب ٞإٚاع ٖلى جل ٪الضاع ٢ىم من ؤيل الخغب ل
َّ
ٟـ ٞال ًدل طل ٪بال
ًدل لهاالء اإلاؿلمحن ؤن ً٣اجلىي ؛ ألن ي ال٣خا ٫حٗغٌٍ الن ِ
وظل وبٖؼاػ الضًن ،وطل ٪ال ًىظض ياينا؛ َّ
ٖلى وظه بٖالء ٧لمت هللا َّ
َ
ٖؼ َّ
ؤخ٩ام
ألن
ّ
ُ
ًد٨مىا بإخ٩ام ؤيل ؤلاؾالم
غٚ ٥البت ٞحه ٞال ٌؿخُُ٘ اإلاؿلمىن ؤن
الك ِ
ؤيل ِ
ُ
كغ ،٥وطل ٪ال ًَ ُّ
دل بال ؤن ًساٞىا ٖلى
٩ٞان ٢خاله ي
الهىعة إلٖالء ٧لمت ال ِ
ِ
ؤنٟؿه ال إلٖالء ٧لمت
ٞدُنئظ ال بإؽ بإن ً٣اجلىي
ؤنٟؿه من ؤولئ٪
ٍ
لضٖ ٘ٞن ِ
ِ
ٍ
ّ
غ.٥
الك ِ
ِ
َّ
وألانل ُٞه خضًض ظٟٗغ هنع هللا يضرٞ ،ةنه ٢اجل بالخبكت م٘ الٗضو الظي ٧ان ٢هض
ٗل طلَّ ٪
ألنه إلاا ٧ان م٘ اإلاؿلمحن ًىمئظ ً
النجاشخي؛ وبنما ََ ٞ
آمنا ٖنض النجاشخي ٩ٞان
ًساٖ ٝلى نٟؿه وٖلى اإلاؿلمحن من ٚحرهٗٞ ،غٞنا ؤنه ال بإؽ بظلٖ ٪نض الخى.ٝ
( )0عواه البحه٣ي ي الؿجن ال٨بري (٦خاب الؿحر – باب ؤلاطن بالهجغة) ع.)08091( ٢
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َ
وٖنضما ياظغ النبي ﷺ للمضًنت َآز َغ ٌ
الب٣اء ي الخبكت ختى
٦شحر من الصخابت
َ
إلاهاظغون َّ
ألاولىن بلى الخبكت ٞإ٦غمه
إلاضًنتٞ ،ةنه إلاا الخجإ ا
بٗض هج ِغجه ﷺ بلى ا ِ
نجاشخي ب٣ىا ينالَ ٪
َ
ُّ
إلاضًنت،
آمنحن من
ال
ِ
ايُهاص ٢غَل ،وإلاا ياظ َغ عؾى ٫هللا بلى ا ِ
ُ
ٖاص ؤعبٗىن من اإلاهاظغ َ
ّ
بالنبي ﷺ باإلاضًنتَ ،وب َِ ٣ي مجه ي الخبكت ندى
ٍن والخد٣ىا
ِ
زمؿحن ؤو ّ
َ
ّ
النجاشخي.
ؾخ َحن جدذ خماًت
ِ
ِ
ويظا النمىطط ويى نمىطط الخبكت َ
ي َ
غب ُٞه ُّ
النبي ﷺ واإلاؿلمىن ألاواثل
٢ضوة قضًضة ال٣ىة ي الخٗاٌل م٘ آلازغٞ ،ةن يظا ًضٖىنا للخمؿ ٪بهضي النبي
ﷺ ي ٧ل ػمان وم٩ان ،وؤن ُنُبَّ ٤
٧ل ما من قإنه ؤن ًِؿغ خُاة ؤلانؿان
وؤمن ،ويظا يى الؿبُل ألا٢ىم لض٘ٞ
وحٗاٌكه م٘ ؤزُه ؤلانؿان ي
ٍ
ؾالم ٍ
اإلاؿلمحن بلى الانضماط والخٟاٖل م٘ صوله ومجخمٗاته اإلاؿلمت وٚحر اإلاؿلمت ٧ي
ً
ظؼءا ع ً
ًخٛلٛلىا ٞحها وٍهبدىا ً
ثِؿا من نؿُجها وال ًمشلىا قظوطا ٞحها(.)0
الثالث :همىطج اإلاضًىت في اإلاغخلت ألاولى:
ً
مجخمٗا ي َىع
اإلاب٨غة من بناء الضولت ؤلاؾالمُت؛ نجض
ي يظه اإلاغخلت
ِ
الدكُ٨ل ،وخ٩ىمت ؤو ؾلُت ي مهض الخ٩ىٍنٞ ،األنهاع وي ؤيل البالص
َ
٧انذ الهغاٖاث والجزاٖاث بحن ٢باثل
ٞترة
٢غٍبت ِ
ٍ
ًؼاخمه اإلاهاظغون ،ومنظ ٍ
َ
ٖملها ،و٦ظل٧ ٪انذ ينا ٥نؼ ٌ
َ
وبُىن
اٖاث بحن ألاوؽ
اإلاهاظغٍن من م٨ت حٗمل
والخؼعط من ألانهاعَّ ،
ألانهاع بًٗه
جإلُ٢ ٠لىب
ٞالبض ؤن حٗمل الضولت ٖلى
ِ
ِ
البٌٗ ،و٦ظل ٪اإلاهاظغون ز اإلااازاة بحن اإلاهاظغٍن وألانهاع ،يظا باإلياٞت
َ
ٌ
ٌ
ُ٢اصاث
مخماؾ ،٪وله
الحهىص ،له ُ٦ان
٦بحر من ؤيل اإلاضًنت من
ِ
بلى ٍ ٞ
هُل ٍ
ٌ
وخهىن وؾالح وٖخاص ،وله ججاعاث وػعاٖاث صاثغة ي اإلاضًنت وزاعظها.
النبي ﷺ بلى اإلاضًنت وبضؤ ي وي٘ ألاؾاؽ لضولخه َّ
وبمجغص ؤن ونل ُّ
ج٩ىنذ
ٞئت ظضًضة ومجمىٖت منايًت للضولت وي اإلانا٣ٞىنًٓ ،هغون اإلاىالاة
( )0انٓغ :النماطط ألاعبٗت من يضي النبي ﷺ ي الخٗاٌل م٘ آلازغ (م .)12 -05
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وؤلاًمان وٍبُنىن الٗضاوة والُ٨ض واملخاعبت ،واجطخذ ُُٟ٦ت حٗاٌل عؾى ٫هللا
ﷺ وؤصخابه م٘ يظه ألاننا ٝي بناء اإلاسجضَّ ،
ٞإو ٫شخيء ٗٞله ٖلُه الهالة
والؿالم ي اإلاضًنت ؤن َّ
ً
مىٗ٢ا وصٖا الجمُ٘ بلى الالخٟا ٝخى ٫مكغوٕ
خضص
ضخ ٦بحر ويى بناء اإلاسجض ،والظي من زالله ؾُجخم٘ اإلاؿلمىن بٟئاته
املخخلٟت ،وؾُدضر بظلٌ ٪
نىٕ من الخأل ٠والخىخض واإلاكاع٦ت بُجه  ،وؾُ٩ىن
َ
يظا اإلاسجض ًّ
م٣غا للخ ِ ٨بُجه والً٣اء ي نؼاٖاته  ،ومضعؾت ًخٗلمىن ٞحها
الضًن وألازالَّ ١
والنٓام ،يظا باإلياٞت بلى َّؤجه ؾُلخٟىن خى٢ ٫اثضي ونبحه
ُّ َ
وٍاصون قٗاثغ ؤلاؾالم.
ؾُضنا عؾى ٫هللا ﷺ
مما ٗٞله النبي ﷺ من ؤظل الخٗاٌل م٘ آلازغ ي نمىطط اإلاضًنت َّ
و٧ان َّ
ألاو ٫ؤنه
َ
ُ
َّ
وزُ٣ت صؾخىع باإلاضًنت ،وه ي ّ
خض طاتها ُّ
جضٖ ٫لى ما ٌُٗغ ٝآلان بد ِ ّ ٤اإلاىاَنت،
وَ٘ ٢
ِ
ؤؾاؽ اإلاؿاواة ي الخ٣ى ١والىاظباث ،صون النٓغ بلى الانخماء
الظي ً٣ىم ٖلى
ِ
ّ
اث ؤزغيٞ ،االٖخباع الىخُض ينا يى
الضًجي ؤو الٗغق ؤو اإلاظيبي ؤو ؤي اٖخباع ٍ
ِ
ؤلانؿانُت واإلاىاَنتٞ ،دُنما ياظغ النبي ﷺ بلى اإلاضًنت وج٩ىنذ ؤو ٫صولت بؾالمُت،
ووظض عؾى ٫هللا ﷺ اإلاضًنت جً ٖ٣اثض مسخلٟت و٢باثل قتىٞ ،الٗ٣اثض٧ :انذ
ؤلاؾالم والحهىصًت والكغ ٥ز ما لبض ؤن ْهغ النٟا ،١ز انً بٗض طل ٪بلى الضولت
ؤلاؾالمُت ظماٖاث من النهاعي ،وال٣باثل٧ :انذ ألاوؽ والخؼعط ،وان٣ؿ
اإلاؿلمىن ً
ؤًًا بلى ٢ؿمحن ٦بحرًن :اإلاهاظغٍن وألانهاعٞ ،ىي٘ عؾى ٫هللا ﷺ
وزُ٣ت اإلاضًنت ٧إو ٫صؾخىع للضولت اإلاضنُت ي الٗال ّ ،
ًدض ُص مالمذ صولت ؤلاؾالم
ِ
ُّ
ًٟغ ١بحن مىاَنحها من خُض الضًن ؤو الٗغ ١ؤو الجنـٞ ،إ٦ض ؤن
الجضًضة ،ال ِ
َ
َ ُ
والٗىن والنصر والخناصر والبر من صون بز ،
ؤَغا ٝالىزُ٣ت ٖلحه النهغ
ُ
الىزُ٣ت ٖلى ْؤن ً٩ىن ّ
الضٞإ ٖن خضوص يظه الضولت مؿئىلُت الجمُ٘،
وخغنذ
ِ
إلاؿاواة والٗض ٫والخٗاو ِن والخٗاٌل الؿلمي بحن ؤَغا ِٞها.
ما٦ضة عوح ا
ِ
ُ
ويظه الىزُ٣ت ُح ُّ
ٗض ؤو٫
صؾخىع
م٨خىب ي الخاعٍش ٌٗتر ٝبد٣ى ١اإلاىاَنت
ٍ
ٍ
َّ
ً
ُ
ٓام
لجمُ٘ ؾ٩ان الضولت باٖخباعي ؤمت من صون الناؽٞ ،ه ظمُٗا قغ٧اء ي ن ٍ
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ً
َ
ً
ؾُاسخي واخض ًَ ُ
ّ
الضولت ،م٣ابل
ًمن له خ٣ى٢ا مدؿاوٍت ،وَؿخٓلىن بدماًت
ٍ
ِ
ٍ
َ َّ َ
يظه الىزُ٣ت ؾ٩ان اإلاضًنت
ؤصائه
واظباته ي الضٞإ ٖجها؛ لظا ٣ٞض وٖ ٘٢لى ِ
ِ
ُّ
ً
ً
ومؿاواة.
خا٦ما بُجه ؛ ِل َـما وظضوه بها من ٖض٫
صؾخىعا
٧له  ،وعيىا بها
ٍ
وه ً
ؤًًا ُح ّٗب ُر ٖن وظىب الضٞإ ٖن الىَن٦ ،ما ُّ
ًنو ٖلى ؤن النهغ ً٩ىن
ِ
ُّ
صاثما ي خاّ ٫
الٓل وؤلاز ٞ ،ال ٌُٗي ُّ
ً
خ ٤اإلاىاَنت
الخ ٤والٗض ،٫ال ي خا٫
ِ
ُ
خ ٤البراءة بطا ْل ؤو َؤز َ َّ ،
ألن الضًن ؤلاؾالمي ًنانغ َّ
للمىاَن َّ
الخ ٤وٍ٠٣
ِ
ُّ
الخغٍت ال٩املت
وجنو يظه الىزُ٣ت ٖلى
بجىاعه ،وٍنهى ٖن الباَل وٍىاظهه،
ِ
لئلنؿان ،والخغٍت ال٩املت إلان انً َّ بلى يظه الصخُٟت ،والخغٍت حٗجي ألامن ي
اجساط ال٣غاع الصخصخي وٖضم الايُهاص ؤو الاٖخضاء ٖلى ؤلانؿان مهما اجسظ من
يغع.
٢غاع ٍ
اث جخٗل ٤بصخهه وال جمـ آلازغٍن بؿىء ؤو ٍ
خغ ي ب٢امخه ٞحهاَ ًَ ،
خغ ي انخ٣اله من اإلاضًنت ،و ٌّ
ٞاإلنؿان ٌّ
نٗ بما ًنٗ به
وٍخدمل مشل ما َّ
َّ
ًخدملىن من اإلاؿئىلُاث والىاظباث ،له ما
ؤيلها من خ٣ى،١
ٌ
مؿه ٌ
له وٖلُه ما ٖلحه  ،ال ًَ ُّ
يغع ؤو زى ٝي َّؤًت خا.٫
ُ
ُ
ُّ
ؤلانؿان ٖلى
الؿلمي ٖلى مبضؤ اإلاؿاواة والخغٍتٞ ،ال ًجبر
الخٗاٌل
يظا يى
بهىٍخه ٞحها،
ؤلا٢امت ؤو الانخماء بلى
مجخم٘ ؤو ٍ
صولت ال ًغيايا وال ًدبها وال ٌكٗغ ِ
ٍ
ْ
َّ
وجإنلذ ُٞه
جغ ٥وَ ِنه ومجخمٗه الظي نكإ ُٞه
و٦ظل ٪ال ًجبر بنؿان ٖلى ِ
ظظو ُعه ؤو ًدغم من الانخماء بلُه والاندؿاب بلى يىٍخه وجاعٍسه.
ول٣ض ٧انذ الٗضالت من ؤبغػ ما َّ
جإؾؿذ ٖلُه يظه الىزُ٣ت ،وجمشلذ ي جىا٤ٞ
ِ
َ١
ً
الخ٣ى ١والىاظباث وجناؾ٣ها؛ بط جًمنذ خ٣ى ألاٞغاص ظمُٗا ي مماعؾت
الكٗاثغ ّ
الض َّ
ًنُ ِت الخانت ،وخ٣ى٢ه ي ألامن والخغٍت ونى ِن ؤنٟؿه وؤمىاله
ِ
()0
وؤٖغايه وصوع
ٖباصته .
ِ
الغابؼ :همىطج اإلاضًىت في غهضها ألازحر:
( )0انٓغ :النماطط ألاعبٗت من يضي النبي ﷺ ي الخٗاٌل م٘ آلازغ (م )12وما بٗضيا.
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َ
ً
صخُدا ؤن ًُ َّ
ً
ؤخاصًت ال ُّ
جنى َٕ ي
ٓن َّؤن اإلاضًنت ي ٖهضيا ألازحر ٧انذ
لِـ
ؾ٩اجها من خُض الضًنٞ ،ةن ؤلاؾالم واإلاؿلمحن ال ٌٗترٞىن ؤو ً٣غون بمؿإلت
جُهحر ألاعى وجىخُض الضًن وب٦غاه الناؽ ٖلى الضزى ٫ي صًجه ؤو الغخُل من
َ
ؤعيه ؛ ٞاإلاضًنت ختى وٞاة عؾى ٫هللا ﷺ ٧ان ٞحها حهىص ًبُٗىن
وٍخاظغون
وَِٗكىن بؿالم ،نٗ ل ٌٗض له ج٨خالث ؾ٨نُت ؤو خهىن خغبُت منٟهلت
ومٛل٣ت ٦ما ٧ان ي الٗهض ألاو ،٫ل٨ن ٧ان ينا ٥ؤٞغاص من الحهىص مضنُىن ٚحر
مداعبحن ٌؿ٨نىن اإلاضًنت.
و٢ض وعص ي الؿنت النبىٍت ما ُّ
ًضٖ ٫لى حٗاٌل اإلاؿلمحن م٘ الحهىص ي ؾالم؛
َ
ظل من اإلاؿلمحن وع ٌ
اؾد َّب ع ٌ
ظل من الحهىص٣ٞ ،ا٫
ٗٞن ؤبي يغٍغة هنع هللا يضر ٢ا:٫
َ
ً
َ ُ
٣ؿ ُ به٣ٞ ،ا٫
اإلاؿل  :والظي انُٟى مدمضا ﷺ ٖلى الٗاإلاحن ،ي ٢ؿ ً ِ
َ
الحهىصي :والظي انُٟى مىسخى ٖلى الٗاإلاحنٞ ،غ ٘ٞاإلاؿل ُ ٖنض طلً ٪ضه ٞلُ
الحهىصيٞ ،ظيب الحهىصي بلى النبي ﷺ ٞإزبره الظي ٧ان من ؤمغه وؤمغ اإلاؿل ،
ُ
َ ُ
هػلى َن ،فأهىن أوٌ مً ًُ ُ
فُم،
٣ٞا« ٫ال جسحرو ِوي غلى مىس ى ،فان الىاؽ ً
فاطا مىس ى باَل بجاهب الػغف ،فال أصعي أوان فُمً ُ
ن ِػ َم فأفاق كبلي ،أو
ِ
وان َّ
مم ًْ اؾدثنى هللا»(.)0
ّ
الحهىصي -بٗض ؤن اؾدب يى واإلاؿل  -بلى
ويظا الخضًض ًضٖ ٫لى اخخ٩ام
ِ
ُ
ٌٗ٨ـ لنا ؤن
عؾى ٫هللا ،وؤن عؾى ٫هللا نهى ٖن الخٟغ٢ت بِنه وبحن مىسخى ،ويظا
اإلاضًنت.
ينا ٥خُاة اظخماُٖت بحن اإلاؿلمحن والحهىص ي
ِ
ً
ؤًًا ٣ٞض ُع ِو َي ؤنه ٧ان ٚالم حهىصي ًسضم النبي ﷺ ٞ ،مغىٞ ،إجاه النبي ﷺ
َ
ٌٗىصهٗ٣ٞ ،ض ٖنض عؤؾه٣ٞ ،ا ٫له« :ؤ ْؾ ِل ْ »ٞ ،نٓغ بلى ؤبُه ويى ٖنضه ٣ٞا ٫له:
ُ
الخمض هلل الظي
ؤَ٘ ؤبا ال٣اؾ ﷺٞ ،إؾل ٞ ،سغط النبي ﷺ ويى ً٣ى« :٫
َ َ
َّ
أهلظه مً الىاع»(.)2
( )0ؤزغظه البساعي ي ٦خاب ؤخاصًض ألانبُاء ،باب وٞاة مىسخى وط٦غه بٗضه (.)1418
( )2ؤزغظه البساعي ي ٦خاب الجناثؼ ،باب بطا ؤؾل الهبي ٞماث يل ًهلى ٖلُه )0159( ...من
خضًض ؤنـ هنع هللا يضر.
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ٌ
َّ
الحهىصًت ٧انذ مىظىصة ي اإلاضًنت ي
قايض ٖلى ؤن ألاؾغ
ويظا الخضًض
ٌ
ٖهضيا ألازحر ،وه منضمجت م٘ ألاؾغ اإلاؿلمت ،و٧ان ُّ
النبي ﷺ ًدغم ٖلى
خؿن ظىاعي وُٖاصة مغياي وٚحر طل ٪من الىاظباث الاظخماُٖتً ،اصحها بلى
اإلاىاَنحن ؾىاء ؤ٧انىا مؿلمحن ؤو ٚحر طل.٪
ّ
ًمشلىن ؤ٦بر مٗاعيت
َّؤما ٖن ظماٖت اإلانا٣ٞحن صازل اإلاضًنت والظًن ٧انىا ِ
ً
ؾُاؾُت وصًنُت ي اإلاضًنت ،و٢ض ٧انىا ًخأمغون ٖلى عؾى ٫هللا ﷺ وؤصخابه لُال
ُ
الخٗام َل مٗه
وجها ًعا وي ؤو٢اث الؿل والخغب ،وم٘ طل٣ٞ ٪ض آزغ عؾى ٫هللا ﷺ
ُّ
بالٟٗى والخل والهبر ،و٧ان ﷺ ًخٗاٌل م٘ ّ
وٍبل له
ؤقغ الخل ٤وٍلُ ٠به
ِ
ْ
ً
َّ
ختى َّ
ًخجنب ؤطاي  ،ويظا من باب َوؤ ِص الكغ؛ ٗٞن ٖاجكت اهنع هللا يضر َّؤن عظال اؾخإطن
َ ُ
ُ َ
ٖلى النبي ﷺَّ ،
كحرة» ٞلما
حرة ،وبئـ ابً الػ ِ
ٞلما عآه ٢اِ « :٫بئـ أزى الػك ِ
َ َ َ َّ
ْ
جُل ََّ ٤
الغ ُ
الن ُّبي ﷺ ي وظهه وانبؿِ بلُهٞ ،لما انُلَّ ٤
٢الذ له
ظل
ظلـ
َّ
ٖاجكتً :ا عؾى ٫هللا ،خحن عؤًذ الغظل ٢لذ له ٦ظا و٦ظا ،ز جُل٣ذ ي وظهه
ُ
َّ ً
اقاَّ ،
ئن َّ
قغ
وانبؿُذ بلُه؟ ٣ٞا ٫عؾى ٫هللا ﷺً« :ا غائكت ،متى غهضجني فد
َ ْ َ
ً
َّ
جغهه الىاؽ َ
اجلاء قغه»(.)0
الىاؽ غىض هللا مجزلت ًىم اللُامت مً
وي٨ظا حٗامل النبي ﷺ م٘ ظمُ٘ عٖاًا الضولت ؤلاؾالمُت ي اإلاضًنت ،ع ٚما
٨نه له من الب ٌٛمن ٖضاء و٦غايُت ،وما ًبُنىنه من خ٣ض صٞحنّ ،
ًُ ُّ
م٣ض ًما
ٍ
ِ
ً
زغ(.)2
نمىطظا للٗال ؤظم٘ ي الخٗاٌل الؿلمي م٘ آلا ِ
َ
ُُٟ٦ت الخٗاٌل الظي ٗٞله َّ
٦شحر من النماطط التي ّ
ويناٌ ٥
الن ُّبي ﷺ
جىض ُر لنا
ِ
َّ
م٘ آلازغ ،وه ّ
ٖمل ٖلى جإنُل ًُ٢ت الخٗاٌل
جبحن  ٠ُ٦ؤن ؤلاؾالم ي بضاًخه ِ
ِ
م٘ آلازغ من زال ٫نمىطط م٨ت والخٗامل مٗه ونمىطط الخبكت والى٢ىٝ
َ
ٖهض ًْه ألاو ٫وألازحر ُّ
وجنىٕ الٟئاث صازل
بجانب النجاشخي ،ونمىطط اإلاضًنت ي
الخ٨ٟحر ٖنض
اإلاضًنت النبىٍت و٢تها ،ويظه ألامىع ٧لها جضٗٞنا بلى ال٣ى ٫بجهل ي
ِ
ً
ً
( )0ؤزغظه البساعي ي ٦خاب ألاصب ،باب ل ً٨ن النبي ﷺ ٞاخكا وال مخٟدكا (.)6112
( )2انٓغ :النماطط ألاعبٗت من يضي النبي ﷺ ي الخٗاٌل م٘ آلازغ (م )66وما بٗضيا.
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الجماٖاث اإلاخُغٞت وٖضم ؤؾىته بالنبي ﷺ ،ؤو ختى ٖضم مداولته إلل٣اء
الًىء ٖلى النٓغ ي الترار ؤلاؾالمي والبدض ٖن ُُٟ٦ت الخٗاٌل م٘ آلازغ،
َ
بض ٫مداوالث ال٣خل والٟخ ٪بٛحر اإلاؿلمحن ؾىاء صازل البالص اإلاؿلمت ؤم ٚحر
اإلاؿلمت ،ويظا ال٣خل والٟخ ٪البض ؤن ً٩ىن له ؤؾبابه وقبهاجه ٖنض الجماٖاث
ُ
ؾنٗغى له ي الٟهل الشاني.
اإلاخُغٞت ويى ما
***
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الٟهل الشاني
ؤؾباب وقبهاث الجماٖاث اإلاخُغٞت ي ٢خل ٚحر اإلاؿلمحن
َّ
٧ان النخاط الُبُع ُّ ي ج٨ٟحر جل ٪الجماٖاث اإلاخُغٞت ونٓغته اإلاخإنلت
لجانب الؿُاؾت والخ ٨ومنا٢كته للخضوص وال٣انىن بٟه ظؼجي مٛلىٍ ؤن
َ
َ
ْ
ْ
وابخٗضث ٖن الخ ٨بما
ً٣ذ قغَٗت هللا حٗالى
ًنٓغوا بلى ألامت ؤلاؾالمُت ؤجها ن
ؤنؼ ٫هللا ،بجانب َّؤن ألامت طاتها ٚا ٢ت ي الجايلُت الٗمُاء ،يظه الجايلُت َ
ًغون
ع
َ
وٚحر اإلاؿل  ،ز بٗض طل ٪اجساطي إلابضؤ الخٟ٨حر واؾخدالله
َالذ اإلاؿل
ؤجها ِ
للضماء من زال ٫يظا اإلابضؤ ؾىاء الضم اإلاؿل ؤم ٚحر اإلاؿل  ،ومن ز ؤن٨غوا ي
َ
الانخماء للىَن ومداولت الِٗل ُٞه بؿالم بحن ؤٞغاص املجخم٘
يظا الهضص
ْ
ً
ً
َ
الىاخضَّ ،
و٧ىنىا منٓىمت مخ٩املت من الباَل َّ
٢ىاٖ ِضيا ،ومن ينا
ِ
جدغ٧ىا وِ ٤ٞ
ُ
ُ
ّ
غث البلضان.
٨ٟذ الضماء وص ِم ِ
ؾ ِ
ُ
و٢ض ٧ان لهظه ألامىع ٌ
ؿلمه؛ بط بنه
مؿلمه وٚحر م ِ
ؤزغ ٦بحر ٖلى املجخم٘ ٧له ُّ ِ
مجاَ ٫أل ْ
ٌ
باألمان والُمإنِنت ،وؤنبدذ الصخناء
املجخم٘
ًنٗ
ن
ل ً٨ن ينا٥
ُ ِ
ً
ٌ
الجماٖاث
والبًٛاء ٢اثمت بحن ؤٞغ ِاصه ،ويى ؤمغ ًجٗلنا نبدض ي الكبهاث جل٪
ِ
التي ظٗلته ًنٟغون من الخٗاٌل م٘ آلازغ وَؿل٩ىن مؿل ٪ال٣خل وؤلاعياب،
ٟٞي نٓغي ٧ل من ل٨ً ٪ن مؿلما ٞهى مباح الضم ،ويظا الاؾخدال ٫للضماء
البض ؤنه ُبجي ٖلى ؤؾباب وقبهاث ظٗلته ًٟٗلىن طل ،٪وؾى ٝنٗغى لهظه
ألاؾباب والكبهاث ُٞما ًل :
ً َ
أوال :الفهم اإلاغلىٍ للًُت الجهاص:
ّ ُّ
الك َبه التي َحٗغ ُ
ى لنا ي يظا اإلاىيىٕ وه ًُ٢ت
يظه الكبهت من ؤي ِ
ِ
الٟه اإلاٛلىٍ لًُ٣ت الجهاص ي ؾبُل هللا ،وه جخٗل ٤بمداولت الاٖخضاء ٖلى
َّ
الٛغبُ ِت ويى مؿال للمؿلمحن ال ٌٗخضي
ٚحر اإلاؿل الظي ٌِٗل ي البالص
ٖلحه ٞ ،الجماٖاث اإلاخُغٞت جٟه الجهاص ي يظا الؿُا ١ؤنه ًنبغ مجايضة ٚحر
اإلاؿلمحن ٌ
ب٣خله ،
ؾىاء ؤ٧انىا مؿاإلاحن ؤم ٚحر طل ،٪ويظا بالخال ًض ٘ٞبلى ال٣ىِ ٫
ومن ينا البض من البدض ٖن الخٗلُل الظي بجي ٖلُه حكغَ٘ ال٣خا ٫ي ؤلاؾالم،
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َ
ٞةصعا ٥ال ِٗ ِلل ي يظا الؿُاًُ ١ى ُِٟ ٢نا ٖلى ٞه ِ ّاصٖاء الجهاص اإلاٗانغ ٖنض
اإلاخُغٞت.
الجماٖاث
ِ
ِ
َ
ُ
ّ
٣ٞض ازخل ٠الٗلماء ي جدضًض مناٍ الجهاص ال٣خال ِ  ،يل يى الٟ٨غ ؤو صعء
ُ
ظمهىع الٗلماء
الخغابت اإلاخىٗ٢ت من ٚحر اإلاؿلمحن ٖلى اإلاؿلمحن؟ ٞظيب
َ
َّ
َّ
والكاُٗٞت واإلاالُ٨ت والخنابلت بلى َّؤن ال ِٗ َّل َت ي ظهاص الُلب ه ُ
صعء
الخنُٟت
ِ
َّ
َّ
َّ
الخغابت ،وطيب الكاٞع ُّ ي ألاْهغ من ٢ىلُه بلى ؤن ال ِٗلت ه ون ٠الٟ٨غ(.)0
ُ
ً
ً
ُ
الجمهىع ج٩ى ُن
ٗٞلى ٢ى٫
الخغب ي ؤلاؾالم صٞاُٖت ؤو و٢اثُت من زُغ ٌٛلب
ِ
َّ
َّ
الكاٞع ّ وابن خؼمَّ ،
الٓ ّ
ُ
وو٢ىٖهَّ ،
ٞةن الخغب
ؤي
ٖلى
ا
وؤم
جد٣٣ه
ن
ٖلى
ع
ِ
ِ
هجىمُت ،واؾخض ٫الجمهىع بأًاث مشل ٢ىله حٗالى( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ) [البقرة.]465 :
وقوله تعاىل( :ﭶ ﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ ﮀﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ) [الب٣غة ]091 :و٢ى ٫النبي ﷺ من خضًض خنٓلت ال٩اجب ٢اٚ :٫ؼونا م٘
عؾى ٫هللا ﷺ ٞمغعنا ٖلى امغؤة م٣خىلت ٢ض اظخم٘ ٖلحها َّ
الناؽ ٞإٞغظىا له ٣ٞا:٫
ٍ
ٍ
ُ
َ
َّ
لغظل انُل ٤بلى زالض بن الىلُض ٣ٞل
«ما واهذ هظه جلاجل فُمً ًلاجل» .ز ٢اٍ ٫
َّ ً
ً
جلخلً ط ّ ِعٍَّت وال غؿُفا»( .)2و٦ظل٢ ٪ىله ﷺ:
له َّبن عؾى ٫هللا ﷺ ًإمغ٣ً ٥ى« :٫ال
ُ
ً
َّ
ً
قُسا ً
فاهُا وال َفال
«اهُللىا باؾم هللا ،وباهلل وغلى ملت ع ُؾى ٌِ هللا ،وال جلخلىا
ُّ
ً
ويمىا غىائمىم وأنلخىا وأخؿىىا َّ
ئن هللا ُّ
حغلىا ُّ
ً
ًدب
نغحرا وال امغأة وال
وال
املخؿىحن»(.)1
وندن بطا الخٓنا ل ٟٔال٣خا ٫الىاعص ي آلاًاث وظضناه ُّ
ًضٖ ٫لى وظىص
ً
ً
ال٣خا ٫بحن ْ
ُ
ُ
وم٣اجلت ،وه ال ُّ
جضٖ ٫لى ال٣خل؛
مهضع ٢اجل َِ ٢خاال
ٞال٣خا:٫
ٞغٍ٣ح ِن،
( )0الجهاص ي ؤلاؾالم (م  )002 -94جإلُ :٠ص .دمحم ؾُٗض عمًان البىَي -صاع ال٨ٟغ ؾىعٍا .آزاع
الخغب ي ال٣ٟه ؤلاؾالمي (م  )016جإلُ :٠ص .ويبت الؼخُل  -صاع ال٨ٟغ ؾىعٍا.
( )2عواه ؤخمض ي اإلاؿنض ( ،)486/1وؤبى صاوص ( ،)2295وابن ماظه (.)2812
( )1عواه ؤبى صاوص (.)2247
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ً
م٣اجلت وال ًٌ ٘٣
بط ال ًلؼم من اإلا٣اجلت وظىص ال٣خل ٣ٞض ج٩ىن
٢خل(٦ ،)0ما َّؤن
ٌ
ً
ٗل ٚحر
آلاًاث ؤًًا جض ٫صاللت واضخت ٖلى ؤن جل ٪اإلا٣اجلت منىَت بإمىع من ِِ ٞ
َ
واإلاىازُ ،٤واله ِ ّ بةزغ ِاط الغؾى٫
ألاًمان والٗهىص
٨ض
اإلاؿلمحن؛ مشل
الاٖخضاء ون ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ألامغ ،واإلا٣اجلت ٧اٞت...بلخ ،ي خحن ؤن هللا حٗالى ل ًجهنا ٖن
والبضء باإلا٣اجلت ؤوِ ٫
وبغ َم ْن ؾاإلانا ول ٌَ َ
ّ
ٗم ْل ٖلى بزغاظنا من صًاعنا وؤع ِينا ،م٘ َّؤن ون٠
مىانلت ِ
ٌ
للجمُ٘.
قامل
الٟ٨غ
ِ
بجانب ؤن وظه الضاللت من ألاخاصًض النبىٍت َّؤن َّ
الن َّبي ﷺ نهى ٖن ُم٣اجلت
َّ َ
ُ
ٚحر اإلا٣اجلت م٘ ُ
ُ
الٟ٨غ يى الٗلت صون الاٖخضاء
ون ٠الٟ٨غ ٞحه  ،ولى ٧ان
وظىص
ِ
ٞغُٞ ١ه َّ
والخغابت إلاا َّ
الن ُّبي ﷺ بحن اإلا٣اجلت وٚحري ٞ ،غبِ بحن ون ٠اإلا٣اجلت
وبحن الخ ، ٨و٢ض ٢ا ٫ألانىلُحن :بن جغجب الخٖ ٨لى ون ٠مكٗغ َّ
بٗلُت طل٪
الىن.)2(٠
َّ َ
َّ
ّ
جدىال من خا ٫اإلاؿاإلات بلى
ً٣ىي يظا اإلاٗجى َّؤن اإلاغؤة ؤو الكُش بطا
والظي ِ
خا ٫ال٣خاَّ ،٫
ٞةن الخً ٨ن٣لب ٖلحهما وٍجىػ ٢خالهما؛ ٢ا ٫ال٣غاي ُّ  :بطا ٢اجلذ
اإلاغؤة من ؤيل الخغب ٞإزظث ووٗ٢ذ ي ًض اإلاؿلمحن ٞال بإؽ ب٣خلها( .)1يظه ه
آلاًاث وألاخاصًض التي جاٍض ٢ى ٫الجمهىع.
ؤما ال٣ى ٫الشاني ويى َّؤن الٗلت ي ٢خاله يى ون ٠الٟ٨غ ٣ٞض اؾخضلىا
بأًاث مجها آلاًت التي ُؾ ّم ْ
ُذ بأًت الؿُ ٠وه ٢ىله حٗالى( :ﮨ ﮩ ﮪ
ِ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳
( )0البدغ املخُِ ( ) 419/1جإلُ :٠ؤبي خُان دمحم بن ًىؾ ٠الكهحر ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث،
جدٖ :٤ُ٣اصٖ ٫بض اإلاىظىص ،وٖل مٗىى0422 ،يـ.
( )2البدغ املخُِ للؼع٦صخي ( )297/4جإلُ :٠دمحم بن بهاصع بن ٖبضهللا الؼع٦صخي -صاع ال٨خبي
ال٣ايغة 0404يـ ،.ؤنىاع البرو ١ي ؤنىإ الٟغو )71/1( ١جإلُ :٠قهاب الضًن ال٣غاي  ،وط٦غ
مشله ً
ؤًًا اإلاىلىي قغٍ ٠ي قغح الخلىٍذ ٖلى الخىيُذ (.)274/0
( )1الٟغو ١لل٣غاي (.)111/0
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﯂  ) [الخىبت٣ٞ .]5 :ض ُؾ ّم ْ
اإلاٟؿ َ
ُذ جل ٪آلاًت من ٢بل ٦شحر من ّ
غٍن بأًت
ِ
ِ
ٍ
ٌ
َّ
الؿُ ،٠و٢اُ ٫
وٖضم ؤلا٦غ ِاه ي الضًن.
الٟٗى واله
آلًاث
ؤٚلبه بجها ناسخت ِ
ٟذ ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
الط َّخاُ ٥
ابن ٦شحر ي جٟؿحر آلاًت٢« :اَّ ٫
الخاُ ٔٞ
بن ُمؼ ِاخ ٍ َّ :بجها نسخذ َّ ٧ل
٢ا٫
ٍ
ِ
ُ
ُ
ُ َّ
َّ ّ
ُّ
ابن
كغ٦حن وَّ ٧ل ٍ
بي ﷺ وبحن ٍ
ٍ
ٖ٣ض ومض ٍة .و٢اِ ٫
الٗىي ٖن ِ
ؤخض من اإلا ِ
ٖهض بحن الن ِ
ٌ
ُ
ٌ
ٖباؽ ي يظه آلاًت :ل ًب ٤ألخض من اإلاكغ٦حن ٌ
َّ
ٖهض وال ِط َّمت؛ نؼلذ «بغاءة»(.)0
ِ
ٍ ِ
ِ
ُّ
ومن ينا نجض ؤن ً
٦شحرا من الجماٖاث اإلاخُغٞت ٌؿخضلىن بمشل جل ٪ألا٢ىا٫
َّ
ي ٢خا ٫اإلاؿاإلاحن من ٚحر اإلاؿلمحن ،ل٨ن الغص ٖلى مىيىٕ آًت الؿًُ ٠خمشل ي
َّ
مٗغٞت آًت الؿُ ٠نٟؿها؛ ٣ٞض ازخل ٠الٗلماء ي جدضًض آًت َّ
الؿُ ٠التي ُػٖ
َّ ُ
َ َ َ ْ
آًت َّ
والهٟذ؛ ْ
الخىبت َّ
آًاث الٟٗى َّ
الؿاب٣ت ،ومجه من
٢اثل بجها
ؤجها نسخذ ِ
ِ
ٞمن ٍ
ً٣ى ُْ ٫
بل ه ٢ىله حٗالى( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ) [التوبة .]66 :ومنهم
من قال إهنا قوله تعاىل ( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ) [الخىبت.]16 :
ٌ
ؤما ٖن ال٣ى ٫بإن آًت الؿُ ٠ناسخت لٛحريا من آًاث الٟٗى ٞهى ؤمغ لِـ
ٌ
ً
مخ٣ٟا ٖلُه بحن اإلاٟؿغٍن ،بل مجه من ٢ا ٫بجها منؿىزت ب٣ىله حٗالى( :ﮍ ﮎ
والض َّحاكَّ :
إن آي َة
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [حممد .]1 :وقال السدي َّ
( )0جٟؿحر ابن ٦شحر :ؤبى الٟضاء بؾماُٖل بن ٖمغ بن ٦شحر الضمك٣ي ( )002/4صاع ال٨ٟغ بحروث
0410يـ.
099

الس ِ
وف منسوخ ٌة بآية (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
َّ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [حممد .]1 :وهي أشد عذ ادرشكني من آية
إن آي َة الس ِ
السوف .ويقول ادحقق أبو القاسم هبة اهلل بن سالمةَّ :
وف صار
َّ
َّ
ً
ىاسخا ألوهلا ،وهي قوله تعاىل( :﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
آخرها
﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ) [الخىبت .)0(]5 :وٖلى يظا ؾاع ؤلامام
الؼع٦صخي ي البريان(.)2
َّ َ
ُ
الٟ٨غ وخضه ِٖلت اإلا٣اجلت لخناٌ٢
ومن يظا اإلانُلٞ ٤ةننا نظ٦غ ؤنه لى ٧ان
ُ
ُ
ٞاإلاكغ ٥الظي اؾخجاع بنا ؤوظب
ؾُا ١ال٣غآن ال٨غٍ  ،ويظا من املخا٫؛
بظل٪
ّ
ُ
َ
ُ
هللا بظا جه ختى ٌؿم٘ ٦الم هللا ز ؤمغنا ؤن نبلُ ٛه مإمنه َّ
ختى لى ل ًامن وٍد ْب
ع
ِ
ُ
ُ
ُ
ً
ُّ
ُ
بىن ٠الٟ٨غ مجغصا ٖن املخاعبت ،وقغٍ
الخٗلُل
ًصر
ٟغ ِه٠ُ٨ٞ ،
ِ
من ِ ٦
َّ ً
ً
منٗ٨ؿا ،ويظا َّالظي َّ
ً
ُّ
ألانىلُىن
اٖخباع الىنِٖ ٠لت ؤن ً٩ى َن
ٖبر ٖنه
مُغصا
ً
وظىصا و ً
ٖضما؟(.)1
ب٣ىله َّ :بن الخً ٨ضوع م٘ ٖلخه
َّ
وندن بطا ما جابٗنا ؾُاُ ١
آلاًاث التي نؼلذ بٗض آًت
ال٣غآن ال٨غٍ  ،و٢غؤنا
ِ
ِ
َّ
الؿُ ،٠وه ٢ىله حٗالى( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺
(َّ )0
الناسخ واإلانؿىر البن ؾالمت :يبت هللا بن ؾالمت بن نهغ اإلا٣غي ( ،)06/0اإلا٨خب ؤلاؾالمي
بحروث 0410يـ جد ٤ُ٣ػيحر الكاوَل ودمحم ٦نٗان ،البريان ي ٖلىم ال٣غآن للؼع٦صخي :دمحم بن
بهاصع بن ٖبضهللا الؼع٦صخي ( )41/2صاع اإلاٗغٞت بحروث 0190يـ جد :٤ُ٣دمحم ؤبى الًٟل
ببغايُ .
( )2البريان للؼع٦صخي (.)42/2
( )1البدغ املخُِ للؼع٦صخي (.)205/8
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) [الخىبت٣ٞ .]01 -02 :ض ؤوضخذ ياجان آلاًخان َّؤن َّ
خُصُت اإلا٣اجلت يى

بضئي بالٛضع ُ
والٗضوان ،ون٨ثه ألاًمان ،ونً٣ه الٗهىص ،وزغ٢ه اإلاٗايضاث
ِ
َّ
التي التزمىا بها ،ولِـ مجغص الٟ٨غ.
َّ
ُ ْ ُ َ َّ
ُ
اؽ َّ
الى َ
ٌكهضوا أن ال ئله ئال هللا
ختى
وؤما خضًض النبي ﷺ« :أمغث أن أكا ِجل
ُ
َ
ُ
َّ
وٍلُمىا َّ
ُ
ُ
وأن َّ
غهمىا
الهالة وٍإجىا ا َّلؼواة فاطا فػلىا طلً
مدم ًضا ع ُؾى ٌُ هللا
ّ
وخؿابهم َغ َلى هللا»(ٞ .)0هى ً
مني صماءهم وأمىالهم َّئال ّ ْ
ُ
ؤًًا مما
الم
ِ
بدم ؤلاؾ ِ
ِ
حؿخض ٫به الجماٖاث اإلاخُغٞت ٖلى ٢خاٚ ٫حر اإلاؿلمحن اإلاؿاإلاحن ،وي ي يظا
الخضًض ل ًلخٓىا ٢ى ٫النبي ﷺ « ُؤ٢اجل» ٞةنه ل ًُْ ٣ل « َؤ ُ
٢خل» ،ويناٞ ٥غ١
ُ
َّ
٩ٞلمت « ُؤ٢ا ِج ُل» ُّ
جضٖ ٫لى اإلاٟاٖلت واإلاكاع٦ت بحن
ِصالل ٌّ ٦بحر بحن اللٟٓخحن،
ً
ُ
ُ
الباصت مجهما «٢ا ِج ًال»ُ ،وَ َّ
َغٞحنَّ ٌُ ،
اإلاضاٖ ٘ٞن نٟؿه «م٣ا ِجال»؛ بط ال
ؿمى
ؿمى
ُ َّ
ُ
ُّ
مضا٘ٞ
وآلازغ
٢اجل،
مٗخض
ؤخضيما
َغٞحن،
بحن
بال
ا٥
ر
والاقت
اإلاٟاٖلت
جصر
ٍ
ٍ
م٣اجل.
وؤما ٢ىله ﷺ« :للض حئخىم بالظبذ»( .)2الظي جخمؿ ٪به الجماٖاث
اإلاخُغٞت ي ٢خاله ٚحر اإلاؿلمحن ي ؤن يظا الخضًض واضر ّ
الضاللت ي وظىب
ِ
َّ
ً
ٖمىما ،ويى خضًض مجتزؤ ٖن ؾُا٢ه الظي ُ٢ل ُٞه ،والبض من
٢خا ٫ال٩اٞغٍن
ً
َّ
ط٦غ ّ
الؿُا٧ ١امال ختى ًدبحن لنا ؤن اإلاٗجى الظي انتزٖىه من ٢ىله ﷺ« :ل٣ض
ِ
َّ
مجا ٝللمنهج الٗمل للنبي ﷺ
ظئخ ٨بالظبذ»ٚ ،حر مغاص للنبي ﷺ ،بل
ٍ
وؤصخابه ال٨غام.

( )0مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ( ،)25ومؿل ( ،)22من خضًض ابن ٖمغ امهنع هللا يضر.
( )2ؤزغظه ؤخمض ي «مؿنضه» ( )208 /2خضًض ( ،)7116وابن خبان ي «صخُده» (-525 /04
 )526خضًض ( ،)6567من خضًض ٖبضهللا بن ٖمغو بن الٗام عضخي هللا ٖجهما .وط٦غه
الهُشمي ي «مجم٘ الؼواثض» ( )06 /6و٢ا« :٫عواه ؤخمض ،و٢ض نغح ابن بسخا ١بالؿمإ،
وبُ٣ت عظاله عظا ٫الصخُذ».
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الؿحرة َّ
و٢هت يظا ال٣ى٦ -٫ما ظاء ي « ّ
ّ
يكام٢ :ا ٫ابن
النبىٍت» البن
ِ
ٍ
بسخاَّ :١
الؼبحرٖ ،ن ؤبُه ٖغوة بن ُّ
ٞدضزجي ًدحى بن ٖغوة بن ُّ
الؼبحرٖ ،ن ٖبضهللا
َ ُ ً
غَكا ُ
ؤنابىا من عؾى ِ ٫هللا ﷺ
بن ٖمغو بن الٗام امهنع هللا يضر ٢ا :٫ما ؤ٦ثر ما عؤًذ ٢
ُ
َ
اظخم٘ ؤقغ ُاٞه ً
ًىما ي
خًغته و٢ض
ُٞما ٧انىا ًٓهغون من ٖضاوجه٢ .ا:٫
ٞظ٦غوا عؾى ٫هللا ﷺ ٣ٞالىا :ما عؤًنا ِم َ
ُ
شل ما نبرنا ٖلُه من ؤمغ يظا
الدجغ،
ُّ
ؾٟه ؤخالمناَ ،
الغظل َّ ،ِ٢
َّ
وقخ َ آباءنا ،وٖاب صًنناَّ ،
َّ
وؾب
وٞغ ١ظماٖخنا،
ؤمغ ُٖٓ ٍ  ،ؤو ٦ما ٢الىاٞ .بِنما ي ي طل ٪بط َل٘
آلهخنا ،ل٣ض نبرنا منه ٖلى ٍ
ً
ُؾى ُ ٫هللا ﷺٞ ،إ٢بل ًمصخي َّ
َاثٟا بالبِذَّ ،
الغ٦ن ،ز َّ َّ
ختى اؾخل ُّ
ٞلما
مغ به
ع
ُ
ٚمؼوه ببٌٗ ال٣ى٢ .٫اٗٞ :٫غٞذ طل ٪ي وظه عؾى ٫هللا ﷺ٢ .اُ :٫ز َّ
َّ
مغ به
َّ
الشانُت ٚمؼوه مشلهاٗٞ ،غٞذ طل ٪ي وظه عؾى ٫هللا ﷺُ ،ز َّ
مطخى َّ
ٞلما َّ
مغ به
ُ َ َ ْ َ َ ُ
َّ
الشالشت ٛٞمؼوه بمشلها ٞىُ ،٠٢ز َّ
َّ
ن
غَل؛ َؤما
٢
غ
ك
ٗ
م
ًا
ى
ؤحؿمٗ
«
٢ا:٫
مغ به
ٍ
ّ ُ
َّ
ُُ
َّ
اؾ َ
واًت بلى ما َ
بالظبذ»ُ .ز َّ ْ
٧ان بحن
الغ
ُغصث
خ
٨
ظئخ
ل٣ض
بُضه،
نٟسخي
ظي
وال
ِ
ِ
ُ
َْ ٫
مغاث ُ
ْ
َ ُ
َ
َ
ْ
زالر َّ
َّ
ويى ًُى ٝخى ٫البِذ ي
الغؾى ِ ٫ﷺ
ِ
وياالء ِ
الظًن ٚمؼوه بال٣ى ِ
والُ ْىم َّ
الُ ْىم َ
طاث َ
الخال (.)0
ِ
ُ
ناي
ومن اإلاٗلىم ؤن الؿنت الٗملُت لؿُضنا عؾى ٫هللا ﷺ ي م٨ت واإلاضًنت ج ِ
ْ ُْ
َ َّ
ّ
ً
ْ َ َْ ً
ْ
باٖه،
طل٪؛ ٞهى ﷺ ل ًظبذ ؤخضا ال ي م٨ت وال ي ٚح ِريا ،ول ًِ ٨غه ؤخضا ٖلى ِاج ِ
الخمل ٖلى اإلاٗجى اإلاخباصع؛ َّ
ُ
ُ
ُ
اإلاٗهىم-
ًترجب ٖلُه ج٨ظًب
ألن ُه
ٞال ًجىػ بطن
ِ
ً
ُ
َ
ُٖاطا باهلل -إلاُٗاعيخه لل٣غآن ،ولهنُٗه ﷺ ،ومن يظا اإلانُلًَٓ ٤هغ ب ْ
ىظ ٍه
ِ
ِ
ِ
َّ
الغؾى َ ٫ﷺ ل ُح ّهضص ْ
بالظبذ الظي طيب بلُه ياالء؛ ٞهى ل ْ ًَ ْ
٢اَ٘ َّؤن َّ
ٟٗل
٢ى َمه
ِ
ٍ
ِ
َّ َ َ َّ
ُ َّ ٌ
َ
ْ
َ
ْ
َّ
ٌ
َ
َ
َ
َ
اإلاامنحن ،بل بن جٟؿحر الظبذ ي
ختى بٗض ؤن ياظغ وناعث له ٖضة وٖضص ِمن ِ
َ
َّ
َّ
خباصع لهظا الل ًَْ ٟٔخٗا َعى م٘ ما ُٖ ِغٖ ٝن َعؾى ِ ٫هللا ﷺ
هضًض باإلاٗجى ال ُـم ِ
يظا الت ِ
(« )0الؿحرة النبىٍت» ( )101 -119 /0صاع بخُاء الترار الٗغبي ،بحروثَ ،بٗت زالشت0190 ،يـ=
0970م.
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بالناؽ ،و٢ض َّؤ٦ض ُ
من ُز ُل ٤وخ ْ٨مت و َعخمت َّ
٧ل يظه ّ
ال٣غ ُآن َّ
ٟاث َلغؾى ِ ٫هللا
اله ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﷺ.
َ
ومن زال ٫يظا البُان َّ
َّ
الؿابَ ٤وض َر ٌ
الجهاص
لًُ٣ت
٦شحر من الٟه اإلاٛلىٍ
ِ
َ
ؤمغ ُ
اإلاخُغِ ٞت ،ويى ٌ
ًضٖىنا بلى
والاٖخضاء ٖلى ٚحر اإلاؿلمحن من ٢بل الجماٖاث
ِ
الى٢ىٖ ٝلى خ٣ُ٣ت جل ٪الجماٖاث وظهله بكغَٗت عب الٗاإلاحن وؾنت ّ
النبي
ِ
َّ َ
ٖىة ج٩ىن بالخىانل َّ
ﷺَّ ،
والخٗاٌل وجبلُ ٜؤلاؾالم
وؤجه ل ولن ًٟهمىا ؤن الض
ُ َ
َّ
ولُٗل
اؽ وؤمىاله ،
ب٩ل وؾُلت مم٨نت ،والابخٗاص ٖن الاٖخضاء ٖلى ؤعواح الن ِ
َّ
َّ
َّؤن نكغ َ َُ ٢
واإلاؿاواة من املخ٨ماث الشابخت ي ؤلاؾالم والتي ال
الٗ ْض ِ ٫والخغٍت
ِ
ِ ِ
َّ َ
َّ
ج٣بل النسخ وال الخسهُو.
ً
زاهُا :الغلى والخُغف الفىغي:
َّ
لٗل من ؤي ِ ّ ألاؾباب التي جىٟ٢نا ٖلى مٗغٞت اؾخدال ٫صم ٚحر اإلاؿل من
ِِ ٢بل جل ٪الجماٖاث اإلاخُغٞت ه ًُ٢ت الٛلى والخُغ ٝال٨ٟغيٞ ،هي من
ؤزُغ الٓىايغ التي جهِب املجخم٘ٞ ،الٛلى يى ن ٌُ٣الىؾُُت التي جخمخ٘ بها
يظه ألامت ،و٢ض ونٟها هللا حٗالى ي ٦خابه بهظه الهٟت ٢ا ٫حٗالى( :ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ) [الب٣غة .]041 :يظه الىؾُُت ه الهٟت الباُ٢ت بلى ًىم
الضًن ي يظه ألامت والتي جضٖ ٫لى زحرًتها.
و٢ض ٧ان من ؤي ألامىع التي ؤصث بلى ؾلىَ ٥غٍ ٤ال٣خل واؾدباخت الضماء
ٖنض الجماٖاث اإلاخُغٞت يى الٛلى؛ طل ٪ألجه ًٟهمىن آلاًاث ال٣غآنُت ً
ٞهما
مٛالُا ًضٖىي بلى ال٣خل ٞه ٞهمىا ٢ىله حٗالى( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ) [الخىبت ]29 :بلى وظىب ٢خل الٟ٨اع ٖامت والدصجُ٘ ٖلى ٢خله  ،وال
ًلخٟخىن ؤن مشل جل ٪آلاًاث التي نؼلذ ي ال٣خا ٫نؼلذ ي و٢ذ خغوب النبي ﷺ،
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ؤنؼلها هللا حٗالى من ؤظل خماًت ؤلاؾالم وؤيله من اإلاٗخضًن ٖلحه .
ً
ؤًًا ٞةن جل ٪الجماٖاث اإلاخُغٞت ؤٟٚلذ ٧ل ما من قإنه ؤن ًُغص الٛلى
من ٖ٣ىله وؤ٩ٞا ي ٞ ،ل ًلخٟخىا بلى ؤن ال٣غآن ال ًم٨ن ؤن ٌٗا ى َ
بًٗه
ع
ع
ً
بًٗاً ٠ُ٨ٞ ،دناؾب ٢ىله حٗالى( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) [النحل .]462 :وقوله سبحاىه( :ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ) [الب٣غة .]256 :م٘ آلاًاث التي ٌؿغصيا
ياالء ي الخبرًغ ل٣خل ٚحر اإلاؿلمحن؟ ل٨جه لى صزلىا ي جٟانُل جل ٪آلاًاث
ونٓغوا ي آعاء اإلاٟؿغٍن املخخلٟت لؼالذ ٖجه جل ٪الٛكاوة التي ي ٖ٣ىله والتي
جمهض له الؿبُل ي جبرًغ ٢خل ٚحر اإلاؿل .
ّ
و٦ظل ٪ي ال ًلخٟخىن بلى حٗالُ النبي ﷺ ووناًاه ي ٢ىلهَ « :ب ِكغوا وال
جىفغوا»(ٞ . )0هظا خضًض يمن ؤخاصًض ٦شحرة جضٖ ٫لى جغ ٥الٛلى ي الضًن
والٗمل بالخؿجى ي ٧ل شخيء ،و٦ظل ٪ؤٗٞا ٫النبي ﷺ جىضر لنا ؤنه ل ً٨ن ًبضؤ
الخهىمت م٘ ؤخض ،و٢هت الحهىصي الظي ؤحى النبي ﷺ ل٩ي ًإزظ َ
صًنه٣ٞ ،ا٫
للنبي ﷺ ً
٦الما ل ٌُعجب ؾُضنا ٖمغ هنع هللا يضر و٧اص ؤن ًًغب ٖن٣ه ٣ٞا ٫له عؾى٫
َّ َّ
ُ
ُ
ُ
ؿً ألاصاء ،وجأمغه
هللا« :ئها هىا أخىج ئلى غحر هظا مىً ًا غمغ ،أن جأمغوي بد ِ
ّ
َّ
ْ
ُ
ً
غحره
بدؿً ِ
الخباغت ،اطهب به ًا غمغ ِ
فاكًه خله ،و ِػصه غكغًٍ ناغا مً ِ
ُ َ
غخه»( .)2ويظا منه ﷺ ًضٖ ٫لى الدؿامذ وٍنٟي َّ
ؤي ٚلى ي الضًن.
ميان ما ع
َ
ؤٗٞا ٫النبي ﷺ وصخابخه ٖلى طل ٪النهج ؾنجضيا ٧لها
وندن بطا جدبٗنا
( )0مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب الٗل  ،باب ما ٧ان النبي ﷺ ًخسىله باإلاىٖٓت والٗل
٧ي ال ًنٟغوا ( ،)69ومؿل ي ٦خاب الجهاص والؿحر ،باب ي ألامغ بالخِؿحر وجغ ٥الخنٟحر
( )0714من خضًض ؤنـ بن مال ٪هنع هللا يضر.
( )2ؤزغظه ابن خبان ي صخُده ( )520/0خضًض ع.)288( ٢
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جضٖى بلى الدؿامذ وٖضم الٛلى ؤو الخُغ ٝال٨ٟغي الظي ؤناب جل ٪الجماٖاث
ً
اإلاخُغٞت ،وؾنجض ؤن الٛلى ٖنض الجماٖاث اإلاخُغٞت ل ًضٕ مجاال لغخمت
ً
َ
اإلاؿلمحن ًٞال ٖن ٚحري من ٚحر اإلاؿلمحن ،بل َّبن الٛلى ي ٞه ِ آًاث ال٨خاب
الخ ُ٨وٖضم الالخٟاث بلى حٗالُ ؤلاؾالم ي خؿن الخٗامل م٘ ٚحر اإلاؿلمحن
٧ان الُغٍ ٤بلى الهاوٍت التي ٖملذ جل ٪الجماٖاث ٖلى و٢ىٕ ألامت ٞحها٣ٞ ،ض
ُ
ججاوػوا الخضوص ي ٧ل شخيء ،ويظا الخجاوػ يى ٖحن الخنُ٘ ي الضًن الظًن
ؤزبرنا ٖنه ؾُضنا النبي ﷺ« :يل ٪اإلاخنُٗىن»( .)0وٖ٣ب ؤلامام النىوي ٖلى طل٪
الخضًض ٣ٞا ٫عخمه هللا ٖن ؤولئ ٪اإلاخنُٗحن« :ؤي اإلاخٗم٣ىن الٛالىن
َ
املجاوػون
الخضوص ي ؤ٢ىاله وؤٗٞاله »(.)2
ً
زالثا :اؾخدالٌ الضم مً مىُلم الىفغ:
جغي جل ٪الجماٖاث اإلاخُغٞت ؤن ال٩اٞغ ؤي ٧اٞغ مىظىص ي يظه الخُاة يى
خال ٫الضم ُٞجىػ ٢خله ،وٍغون ؤن من الخاالث التي ًجىػ ٞحها ُ
٢خل ؤولئ٪
ً
٢هضا ؤن ٌٗا٢ب اإلاؿلمىن ٚحر اإلاؿلمحن ي بلضاجه بنٟـ ما
اإلاٗهىمحن
ُٖى٢بىا بهٞ ،ةطا ٧ان ٚحر اإلاؿلمحن ي م٩ان ما ٌؿتهضٞىن النؿاء وألاَٟا٫
والكُىر من اإلاؿلمحن بال٣خل ؤو ألاطيٞ ،ةنه ًجىػ ي يظه الخالت ؤن ًُ َ
ٟٗل
مٗه الصخيء نٟؿه ،ويظه قبهت باَلت ي ّ
خض طاتها؛ بط بنه ال ًجىػ الاٖخضاء ٖلى
ِ
ْ
بلض ماٞ ،االٖخضاء ً٩ىن
ٚحر اإلاؿلمحن اإلاؿاإلاحن ألنه ًىظض َمن آطي اإلاؿلمحن ي ٍ
َّ
ًمـ ظانب
اإلاؿال الظي ل
ٖلى اإلاٗخضي الظي اٖخضي ٖلى ٚحره ،ال ٖلى
ِ
ً
اإلاؿاإلاحن ٣ٞض ٧ان
اإلاؿلمحن بإطي ،ويظا يى اإلاٟهىم من نهي النبي ﷺ ٖن ٢خل
ِ
ّ
والهبُان(.)1
ﷺ ي بخضي مٛاػٍه وعؤي امغؤة م٣خىلت ٞنهى ٖن ٢خل النؿاء ِ
( )0ؤزغظه مؿل ي ٦خاب الٗل  ،باب يل ٪اإلاخنُٗىن ( )2671من خضًض ٖبض هللا بن مؿٗىص
هنع هللا يضر.
( )2قغح النىوي ٖلى مؿل ( )221/06جإلُ :٠مدحي الضًن بن قغ ٝالنىوي -اإلاُبٗت اإلاهغٍت-
ال٣ايغة -الُبٗت ألاولى0929 -م.
( )1مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب الجهاص والؿحر ،باب ٢خل الهبُان ي الخغب (،)1104
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بجانب ؤن ٢ىله حٗالى( :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ) [ألانٗامُٞ .]064 :ه صلُل ٖلى
ٖضم ظىاػ ٢خل من لِـ له ؤي ٖال٢ت بمن ً٣ىم بال٣خل من ٚحر اإلاؿلمحن.
ُ ُ
دضر ي الضًن ما لِـ منه؛ بط
٦ما ؤن جل ٪الكبهت ظٗلذ جل ٪الجماٖاث ج ِ
َّبن انُُاص ٚحر اإلاؿلمحن اإلاؿاإلاحن بال٣خل بؿبب ؤٗٞاٚ ٫حر اإلاؿلمحن ي بالص
صلُل وال ؤنل له ،بل َّبن الضلُل َّ
ؤزغي لِـ ٖلُه ٌ
صٖ ٫لى الٖ ٠٨ن ٢خل
مٗهىمي الضم من ٚحر اإلاؿلمحن ،وٖضم َظ ْٗ ِل يظا ٖ٣ىبت له ٖلى ؤٗٞا ٫ل
ًٟٗلها ،ويظه الضماء التي حؿدباح من ٢بل الجماٖاث اإلاخُغٞت ال ًىظض ٞحها ؤمغ
واضر َوب ّح ٌن ًضٖى بلى ؾ٨ٟها٣ً ،ى ٫ؤلامام ال٣غَبي خمه هللاّ « :
ماء ُّ
الض ُ
ؤخ ٤ما
ع
ِ
َ ِ
ُ
ُ
ؿدباح بال بإمغ َب ّحن ال بق٩اَ٫
اخخُِ لها؛ بط ألانل نُانتها ي ؤيبهاٞ ،ال ح
ٍ ٍِ
ُٞه»(.)0
وبؿبب يظه الكبهت ٞخ٨ذ الجماٖاث اإلاخُغٞت ب٨شحر من ٚحر اإلاؿلمحن
الظًن ؾاإلاىا اإلاؿلمحن ي ِٖكه ٣ٞ ،ض ٖملذ ٖلى جٟجحر ألاجىبِؿاث
ُ
الؿُاخُت التي ٧انذ ج ُِّ ٣ل الؿاثدحن بمناَ ٤مخٗضصة بمهغ؛ ٧األجىبِؿاث التي
٧انذ بمنُ٣ت ألا٢هغ ،وج الاٖخضاء ٖلى مدالث و٦ناجـ ألا٢باٍ بمضًنت
ؤؾُىٍ ٖام 0975م ،وبٗضه بشالزت ؤٖىام ٖام 0978م اٖخضث الجماٖت
ؤلاؾالمُت ٖلى بٌٗ الُلبت اإلاؿُدُحن ،وجىالذ جل ٪ألاٖما ٫بلى ؤن ظاء خاصر
مضًنت ألا٢هغ ٖام 0997م ب٣خل مجمىٖت من الؿاثدحن.
ول ج٣خهغ جل ٪ألاٗٞاٖ ٫لى مهغ  ِ٣ٞبل وظضنا جنُٓ ال٣اٖضة َّ
ًدبجى
ٖملُت جٟجحر الؿٟاعاث ألامغٍُ٨ت اإلاىظىصة ي البالص ؤلاٞغٍُ٣ت ،وجبنىا ً
ؤًًا
جٟجحر بغج الخجاعة الٗاإلاُحن بالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،وما نٗلمه من
ايُهاص صاٖل لؤلًؼٍضًحن لِـ ببُٗض ٖنا ،وطل ٪بالٗغاٗٞ ،١ملُاث ؤلاٖضام
=

ومؿل ي ٦خاب الجهاص والؿحر ،باب جدغٍ ٢خل النؿاء والهبُان ( )0744من خضًض ٖبض
هللا بن مؿٗىص هنع هللا يضر.
( )0جٟؿحر ال٣غَبي ( )129/5جإلُ :٠ؤبي ٖبض هللا دمحم بن ؤخمض ال٣غَبي -جد :٤ُ٣ؤخمض البرصوني
وببغايُ ؤَِٟل -صاع ال٨خب اإلاهغٍت -ال٣ايغة -الُبٗت الشانُت0964 -م.
216

وال٣خل ًناله ي ٧ل و٢ذ ٖلى ق٩ل ؤلاباصة الجماُٖت ،وبننا بطا جدبٗنا ما جٟٗله
الجماٖاث اإلاخُغٞت ي يظا الكإن ؾنجض ً
٦شحرا من جل ٪ألامىع جدضر مغا ًعا
وطل ٪بؿبب ُٚاب الىع َّ
اإلانهج النبى ّ ِي الظي نخج
والخإوٍالث الباَلت ومسالٟت
ِ
ٖنه اؾخدال ٫الضم و٢خل النٟـ التي خغم هللا ٢خلها بال بالخ.٤
ع ً
ابػا :غضم الاغتراف بمبضأ اإلاىاَىت:
من ؤي ألاؾباب التي صٗٞذ الجماٖاث اإلاخُغٞت بلى ٢خل ٚحر اإلاؿلمحن ه
ُ
ٖضم اٖتراٞه بمبضؤ اإلاىاَنت الظي َّ
الخ٩ىماث صازل الضوٞ ،٫إصخاب
ؤ٢غجه
طل ٪ال٨ٟغ ًغون ي ٚحر اإلاؿلمحن ؤجه لِـ له الخ ٤ي الِٗل ي بلض ؤٚلبه
مؿلمىن ،وٍغون ؤجه ًنً٣ىن الٗهىص م٘ اإلاؿلمحن ،ومن ؤظل يظه النٓغة
حٗمل جل ٪الجماٖاث ٖلى مداولت جغؾُش ٨ٞغ ايُهاص ٚحر اإلاؿلمحن ي البالص
ؤلاؾالمُت ،م٘ ؤن مبضؤ اإلاىاَنت م٘ ٚحر اإلاؿلمحن من ألامىع ألانُلت ي ؤلاؾالم،
ٞل ٌٗغ ٝؤلاؾالم منظ بضاًخه وي ؤي بلض صزلها ًُ٢ت الخٟغ٢ت بحن ؤيل البلض
الىاخض املخخلٟحن ي الضًن ،بل عسخ للمؿاواة والتزام الخ٣ى ١وو٢ىٕ الجمُ٘
ّ
ْل الضولت الىاخضة ،وطل ٪من ؤظل بعؾاء ألامن
جدذ الخ ٨الىاخض ي ِ
ّ
جٟخِذ املجخم٘.
بإي مداوالث حٗمل ٖلى
ِ
والاؾخ٣غاع وٖضم الُ٣ام ِ
َّ
الًُ٣ت -ؤي اإلاىاَنت -بال
ول حكهض البالص اإلاؿلمت ؤي انخ٩اؾاث ي جل٪
ٖنضما ْهغث جل ٪الجماٖاث وٖملذ ٖلى جمؼٍ ٤قمل املجخم٘ٞ ،ه ل ًٟهمىا
َّ
ّ
ًُى ُع الٗال٢اث بحن ؤٞغاص املجخم٘ الىاخض ،ول
خُصُاث طل ٪اإلابضؤ و ٠ُ٦ؤنه ِ
ًنخبهىا بلى وظىصه وعؾىزه ي ؤلاؾالم ي الٗهض اإلا٩ي والٗهض اإلاضني َػ َ
ُ
من ّ
النبي
ِ
ِ
ِ
ُ
ٌٗلمىا ؤن يظا اإلابضؤ ً٣غع اإلاؿاواة ال٩املت بحن الناؽ ي الىَن
ﷺ ،ول
الىاخض ،وال ًم٨ن للضولت ؤن حٗامل ٚحر اإلاؿلمحن مٗاملت مسخلٟت ٖن ٚحري
من اإلاؿلمحن ،بل َّبن الٗال٢ت آلان ٢اثمت ي ٧ل الضو ٫ؤلاؾالمُت ٖلى اإلاىاَنت
بحن اإلاؿلمحن وٚحري  ،ويظا ًضٖى جل ٪الجماٖاث اإلاخُغٞت ؤن ًنٓغوا بلى
مٟهىم الضولت ً
جبٗا للىا ٘٢الخضًض ي يىء الدكغَ٘ ؤلاؾالمي والنهج النبىي
الظي ٧ان ٖلُه النبي ﷺ ،و٢ض ٧ان لخل ٪الكبه وألاؾباب بٌٗ النخاثج التي
حؿببذ ي حكىٍه نىعة ؤلاؾالم وبٌٗ ألامىع ألازغي ،ويى ؤمغ ؾنٗغيه ي
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الٟهل الشالض.
***
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الٟهل الشالض
النخاثج اإلاترجبت ٖلى ما ؤخضزخه الجماٖاث اإلاخُغٞت وٖضم الخٗاٌل م٘
آلازغ
ل٣ض ٧ان لخل ٪ألامىع التي ؤخضثها ؤصخاب ال٨ٟغ اإلاخُغ ٝمن ٢خل ٚحر
اإلاؿلمحن ؤو الضٖىة ل٣خله ؤو مٗاملته بالجٟاء ؤزغ بال ٜونخاثج وزُمت ٖلى
ؤلاؾالم وؤيله ،ويظا ألازغ ؤزظ ي الاػصًاص وحٛحرث ألاخىا ٫ي حٗامل ٚحر
ُ
ُ
اإلاؿلمحن٣ٞ ،ض ق ّ ِىيذ نىعة ؤلاؾالم ي ظمُ٘ ؤنداء الٗال  ،واؾخٛلذ بٌٗ
الضو ٫الٛغبُت جل ٪ألاٗٞا ٫التي ًٟٗلها اإلاخُغٞىن َّ
ٞسخغوا ؤلاٖالم الظي لضحه
ً
٧ي ٌٗمل ٖلى بُان جل ٪الهىعة البكٗت التي ُل ّب ْ
وبهخانا ،وؤنبذ
ؿذ لئلؾالم ػو ًعا
ِ
ؤلاؾالم واإلاؿلمىن ًٟ٣ىن ي مى ٠٢الضٞإ ٖن ؤنٟؿه ِمن ٧ل ظغٍغة ًٟٗلها
ؤولئ ٪اإلاخُغٞىن ي ؤي بلض بؾالمي ؤو ٚحر بؾالمي.
بجانب ؤنه ؤنبدذ عصوص الٟٗل واضخت ي الصخ ٠الٛغبُت من زال٫
جىظُه الغؾىم اإلاؿِئت لؿُضنا عؾى ٫هللا ﷺ ويظا ٦مشاٖ ٫لى عصوص الٟٗل،
وؤنبدذ الٗال٢اث بحن الضوٞ ٫حها شخيء من الخىجغ ،وػاص ألامغ ؤنه ؤنبدذ
جىظض مًاً٣اث ي ؾٟغ اإلاؿلمحن بلى بالص ٚحر اإلاؿلمحن ،بل ونل ألامغ ؤن
صٖذ بٌٗ الخ٩ىماث ي صوٚ ٫حر اإلاؿلمحن بلى ٖضم صزى ٫اإلاؿلمحن بلى
َ
اإلاؿلمحن الظًن ٌِٗكىن ي جل ٪البالص ؤنبذ ٦شحر
ؤعايحها ،ونخج ٖن يظا ؤن
مجه ٌٗترًه ما ٌٗترًه من الخى ٝمن ؤي ؤطي ًم٨ن ؤن ًهِبه من مىاَجي جل٪
الضو ٫التي ٌِٗل بها بؿبب ٦غايُت بًٗه لئلؾالم الظي ًغون ؤن ينا٥
ً
ّ
اإلااؾؿاث
مخُغٞحن ًمشلىنه ٌٗملىن وٍدًىن ٖلى ٢خله  ،وؤنبدذ ؤًًا ِ
َّ
ؤلاؾالمُت وال٣اثمىن ٖلحها ي ظمُ٘ البالص ؤلاؾالمُت والتي ه منىٍ بها نكغ
ُ
مهمتها ألاولى وألازحرة ه جدؿحن نىعة ؤلاؾالم لضي
ال٨ٟغ الصخُذ الؿلُ
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الٛغب من زال ٫البُان ب٩اٞت نىعه ؤو بعؾا ٫البٗشاث له ؤو ٖ٣ض اإلااجمغاث.
ول٣ض ٧ان من ؤزغ جل ٪ألاٗٞا ٫املجغمت التي ًٟٗلها ٦شحر من اإلاخُغٞحن ؤجها
ؤصث بلى نبل ؤٖضاء ؤلاؾالم ي الترار ؤلاؾالمي ٖن ؤي ٢ى ٫مىظىص ي الترار
ْايغه ؤنه ًضٖى بلى ال٣خل ؤو ٚحر طلُٞ ٪خ من زالله اتهام ؤلاؾالم بإنه صًن
٢خل وجضمحر ،ول٣ض ُس ّخ ْ
غث وؾاثل ؤلاٖالم ألولئ ٪الظًن ًنبكىن ي الترار ،وي
ِ
ً
ي الخ٣ُ٣ت ال ٌٗغٞىن ٖنه قِئا ولن ٌؿخُُٗىا ؤن ًٟ٣ىا ٖلى مغاص ألاثمت من
ؤ٢ىاله وجٟؿحراته  ،والخُغ ً٨من ي ؤن جل ٪البرامج التي جنبل بالترار بٛحر
ٖل ومن ز جُ٨ل الاتهاماث لئلؾالم ال بض من ؤن جازغ ي ٞغٍ ٤من الناؽ ممن
َ
ًُل٣ى ٖلى مؿامٗه يظا ال٨الم ،مما ًاصي بلى ػعٕ بظوع الٟتن بحن اإلاؿلمحن،
ونكغ ؤلالخاص بحن الكباب ،وينا ًنبغ ؤن جخىٞغ الخماًت للمجخم٘ وخ ٟٔصًن
قبابه من جل ٪ألا٩ٞاع الهضامت التي حٗاصي ؤلاؾالم ،وطلٖ ٪ن َغٍ ٤الضٖىة بلى
الىؾُُت والاٖخضا ٫وجىٞحر الٗالط الضًجي الصخُذ الناظ٘ الظي ًًمن ألولئ٪
الكباب خُاة صًنُت ياصثت مؿخ٣غة وؾِ ما ُّ
جمغ به ألامت من ؤػماث.
***
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الخاجومت
الٗغى لًُ٣ت الخٗاٌل م٘ آلازغ َو َظ َب ٖلى اإلااؾؿاث
ومن زال ٫يظا
ِ
َّ
ؤلاؾالمُت واملجام٘ الضًنُت ؤن جإزظ مهمت حُٛحر جل ٪النٓغة الؿاثضة ٖن
ؤلاؾالم ،وؤن ّ
ًىضخىا ُُٟ٦ت الخٗاٌل الؿلمي م٘ آلازغ من زالٖ ٫غى نماطط
ِ
الهضي النبىي الكغٍ ٠مغاث ومغاث ؤمام الجمُ٘ وجضعَـ مشل يظه ألامىع بحن
الُلبت ي ظمُ٘ اإلاغاخل الضعاؾُت وجإؾِـ الهُئاث التي ج٩ىن مهمتها بُان جل٪
الخٗاٌل م٘ آلازغ وقغح يىابُه ،وبظلُ ًُ ٪
ألامىع من ُُٟ٦ت َّ
جزٕ الخُغ ٝمن
٨ٞغ ٦شحر من الناؽ ،وٍٓهغ لضي اإلاؿلمحن ظُل ًداعب طل ٪ال٨ٟغ وما ًدمله
من جضمحر له  ،وٍهبذ املجخم٘ ي ؤي بلض ٢اص ًعا ٖلى الغق من زال ٫ال٨ٟغ
الصخُذ اإلاىنىَّ ٝ
َّ
بالؿماخت.
***
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 .6الٗؼلت بحن الخهى ٝوالجماٖاث اإلاخُغٞت
جمهُض:
َّ
خض ٖلحها ّ
َّبن َّ
الضًن
مما ال قُٞ ٪ه َّؤن الازخالٍ بالناؽ يى من ألامىع التي
ِ
َ
ًسخلِ م٘
ؤلاؾالمي٣ٞ ،ض مضح عؾى ٫هللا ﷺ طل ٪الهن ٠من الناؽ الظي ِ
َ
الخلَ ٤
ُ
َّ ُٞ
وٍهبر ٖلحه ٣ٞ ،اٖ ٫لُه الهالة والؿالم:
خدمل ؤطاي
ٚحره من
ُ
ُ ً َ َّ
َّ
ُ
الىاؽ َوٍ ُ
هبر غلى أطاهم أغظم أحغا ِمً الظي ال
اإلاإمً الظي ًسالِ
«
ُ
ُ
ُ
)
0
(
َ
ّ
ُ
ٗىص اإلاامن ٖلى الهبر ٖلى الناؽ
ًسالُهم وال ًهبر غلى أطاهم» ٞ .الخلُت ح ِ
َ
َوج َد ُّمله ومداولت ّ
ؤم٨ن طل ،٪وه ؤمىع
خل مكا٧له الضنُىٍت والضًنُت بن
ِ
َّ
ُّ
جض ٘ٞاإلاامن بلى الاعج٣اء ي بًمانه؛ ألن طل ٪الخدمل الظي ً٩ىن منه م٘ وظىص
ؤطي الناؽ ًُ٨ؿبه مؼٍض بًمان ّ
بغبه وٍضٗٞه ٦ظل ٪بلى ؤلاًمان بً٣اثه و٢ضعه،
ِ
َ
ً
ومن ينا ٧ان لؼ ًاما ٖلى َمن ازخلِ بالخل ٤وٖاقغي ؤن ً٩ىن ٢اصعا ٖلى جدمله
وؤال ًسصخى من الخٗامل مٗه  ،وٍ٩ىن ٢اص ًعا ٖلى الخجاوب مٗه بطا ع٦نىا بلُه
ي ؤمغ من ؤمىعي  ،وبالُب٘ َّ
البض ؤن ً٩ىن يظا خاله ٖلى مؿخىي املجخم٘
ٍ
َّ
َ
ال٨ٟغي والُ٣مي؛ ُٞداو ٫ؤن ال ًهُضم باملجخم٘ ،وٍلؼم من طل ٪ؤن من
ازخلِ بالناؽ بطا ٧ان من اإلاُخهضعٍن ي صًن هللا حٗالى ٖلُه ؤن ًملً َٞ ٪
هما
مبنُا ٖلى الخمؿ ٪بالغ ٤ٞي ٧ل ما ٌَٗ ُّن له من ؤمىع؛ َّ
ً
صخُدا للضًنًّ ،
ألن طل٪
ِ
ً َ
الغ ٤ٞيى الظي ؾُضٗٞه ً
ومتزنا أل ْن ًباصع بةنالح املجخم٘
صٗٞا صخُ ًدا
ومداعبت َمن ٌؿعى لخغابه.
وال ٌٗجي خضًصنا ٖن الخلُت ؤن ؤلاؾالم َّنٟغ مجها َّ
وطمها ٞهى ٦ما صٖا بلى زلُت
ؤًًا بلى الٗؼلت ٖن َّ
الناؽ والخجاوب مٗه ٣ٞض صٖا ً
الناؽ ،بل وع َّٚب ٞحها ً
جغُٚبا
ً
٦بحرا صٖا الٗلماء بلى الخال ٝي ؤحهما ؤًٞل الٗؼلت ؤم الخلُت بالناؽ -ويى ؤمغ
( )0ؤزغظه ؤلامام ؤخمض ي مؿنضه ( )41/2من خضًض ٖبض هللا بن ٖمغ امهنع هللا يضر.
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ؾنٗغى له ُٞما ًإحي ،بل َّ
نن٦ ٠ظل ٪الٗلماء ي ًُ٢ت الٗؼلت جهانُٟه التي
صٖذ بلى الٗؼلت ٖن الناؽ وانٟغاص ؤلانؿان بغبه زانت ي ؤو٢اث الٟتن التي ال
ٌؿخُُ٘ اإلاامن ٞحها ؤن ًُ ِّمح َز بحن الخ ٤والباَلُٞ ،سخلِ ٖلُه ألامغٞ ،من ؤظل
ؤن ًغبإ بنٟؿه وصًنه ٖلُه ؤن ٌٗتز ٫الناؽ ي جل ٪ألاو٢اث ،ول٣ض ظاءث ألاخاصًض
ي يظا ألامغ بما ًُٟض لؼوم الضاع والب٩اء ٖلى الخُُئت وؤن ًمل ٪ؤلانؿان ٖلُه
لؿانه ٞهظه ؤمىع ٞحها النجاة ،وؤنه ال ًٟؿض الناؽ بال الناؽ ،وؤن م٣اعبته قغ
والبٗض ٖجه ٚنُمت ي صًن الغظل ،وندن بطا جدبٗنا ؾحرة الصخابت ؾنجض مجه
وحٛلٛلها ي املجخم٘ اإلاؿل  ،و٦ظل ٪بطا جدبٗنا ؾحر
من اٖتز ٫الناؽ و٢ذ الٟتن
ِ
الٗلماء وجغاظمه ؾنجض ً
٦شحرا من الٗلماء الغبانُحن ٢ض اٖتزلىا الناؽ وانٟغصوا
َّ
بسال٣ه  ،وؤزغث جل ٪الٗؼلت ؤو الخلىة ي خُاته بك٩ل ٦بحر مما صٗٞه بلى النٓغ
ِ
مٛاًغ إلاا ٖلُه
بإؾلىب
بلى الٗل والخُاة والناؽ بك٩ل مسخل ٠والخٗامل مٗها
ٍ
ٍ
الناؽٞ ،نجض ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ؤلامام حجت ؤلاؾالم ّ
ًهن٦ ٠خابه بخُاء ٖلىم
ِ
ُ ُّ ً
الناؽ ،وال٨خاب الظي َّ
الضًن وطل ٪بٗض ٖؼلخه ٖن َّ
مشاال خُ٣ُ٣اًّ
ننٟه يظا ٌٗض
لضٖىة املجخم٘ للخسلو من ؤمغايه ومكا٧له.
ُ
ُّ
ٞةطن الٗؼلت ؤو الخلىة من ألامىع التي ًدض ٖلحها الضًن وٍداو ٫الٗلماء
الخمغؽ ٖلحها ،وه ي الخ٣ُ٣ت ؤمغ ًضٖى بلُه الٗ٣ل بطا ٧انذ ي نالر َمن
ًٟٗلها وؾدن٣له بلى الضعظاث الٗلى ي صًنه وصنُاه ،ومن يظا اإلانُل٧ ٤ان
للخهى ٝمؿل٦ ٪بحر ي ؤمغ جل ٪الٗؼلت؛ بط بنه من َبُٗخه -ؤي الخهى -ٝؤن
ًلبي ألامىع الؿامُت للنٟـ البكغٍت ،ومن يمن ألامىع الؿامُت للنٟـ
البكغٍت الض ٘ٞبها بلى الؿٗاصة وال٨ماٞ ،٫الخهىً ٝغؾ لئلنؿان ً
َغٍ٣ا ٧ي
ًهل بلى ؾٗاصجه ،ويظه الؿٗاصة ٧ي ًهل بلحها ؤلانؿان البض ؤن ًخسلو من
َ
ؤ ْؾ ِغ اإلااصة والكهىاث ،ومن ؤظل الخسلو من يظا ألاؾغ الظي ًجىب خُاة
ؤلانؿان ٧ان من ؤي ِ ّ ما جضٖى بلُه الهىُٞت والظي ٌٗمل ٖلى جنُ٣ت ؤلانؿان
من ٧ل مكا٧له وقىاثبه وقهىاجه ه الخلىة ؤو الٗؼلت ؤو الانٟغاص٣ٞ ،ض ٧انذ
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الٗؼلت من ؤي عٍاياته التي ؾل٩ىيا َِ َ
ىا ٫جاعٍسه  ،وه حٗجي لضحه الانُ٣إ
ٌؿحرة ،وطل ٪ي مداولت
ٖن البكغ لٟترة مدضوصة وجغ ٥ألاٖما ٫الضنُىٍت إلاضة
ٍ
لخٟغَ ٜال٣لب من يمىم وٚمىم الخُاة التي ال جنخهي بل التي جخجضص ً
صاثما،
ِ
َّ
بجانب اؾتراخخه من اإلاكاٚل الُىمُت التي جهِبه باإلالل والتي ٌٗترحها نٓغ
للضنُا وقهىاتها ،باإلياٞت بلى ما ي الٗؼلت من الانُ٣إ لظ٦غ هللا والخ٨ٟغ ي
ً
طاجه آناء اللُل وؤَغا ٝالجهاع ،و٢ض وي٘ الهىُٞت للٗؼلت قغوَا ويىابِ،
ُّ
ؤمغا ً
حٗض ً
قبحها بما ٧ان ًٟٗله النبي ﷺ ٖنضما ٧ان ٌٗخ ٠٨الٗكغ
وه ٖنضي
ألاوازغ من عمًان ُٞنٖ ُ٘٣ن الضنُا بما ٞحها ،ول٣ض نخج ٖن جل ٪الخلىة ؤو
ً
الٗؼلت جُهحر لل٣لب وبخُاء للنٟـٞ ،حرظ٘ مجها ؤلانؿان الؿال ٪عظال آزغ
ًُمئن ٢لبه بظ٦غ هللا ،وٍغػ٢ه هللا حٗالى ٢ىة الخدمل ٖلى مسالُت الناؽ
ُّ
وجدمل مخاٖب الخُاة بنٟـ ًملايا ؤلاًمان والُمإنِنت.
َ
من زال ٫ما ؾبً ٤م٨ن ٞه الٗؼلت ٖن املجخم٘ ؤجها لِؿذ ٖباعة ٖن َع ِ ّص
ٗٞل ججايه ّ
حٗب ُر ٖن ًٚب منه ؤو ٦غه له ،بل ٖباعة ٖن ؤمغ ًسضم ؤلانؿان
ِ ٍ
ِ
الظي يى بنُان هللاٞ ،هي جبنُه وال تهضمه ،ويظه ه الٗؼلت التي ٞهمها ألا٢ضمىن
من الٗلماء والؿل ٠الهالر والؿاصة الهىُٞتٌٗ ،ملىن بها ُوٍ ُِّ ٣غوجها من ؤظل
ً
ازخالٞا ً
٦بحرا
بناء املجخم٘ والٗمل ٖلى جهًت الُٞ ُ٣ه ،بُض َّؤن ألامغ ازخل٠
ٖنضما ْهغث الجماٖاث اإلاخُغٞت التي اٖتزلذ املجخم٘ ون٣مذ ٖلُه وال ٚغو ي
طلٞ ٪ه امخضاص للخىاعط الظًن اٖتزلىا الناؽ؛ وعؤوا ؤجه ؤًٞل من ٚحري ،
وزهىا ؤنٟؿه بإما٦ن ّ
ُّ
حٗب ُر ٖن ًٚبه ٖلى َمن خىله  ،وٍبضو ؤن جل ٪ال٨ٟغة
ِ
مخٛلٛلت ي نٟىؽ الجماٖاث اإلاخُغٞت اإلاىظىصة ي ٖهغنا٣ٞ ،ض ٧ان من يمن
ً
اسخا ي ٖ٣ى٫
ما ٚحرجه يظه الجماٖاث من مٟايُ مٟهىم الٗؼلت الظي ْل ع
٦شحر من اإلاؿلمحن ًٟهمىنه ً
َب٣ا إلاا ٞهمه الؿل ٠وؤيل الخهى ،ٝوي الخ٣ُ٣ت
ٍ
ً
َّ
يظا الخُٛحر ي اإلاٟهىم بضؤ ُ٦غح ي ٦خبه ز ناع جُبُ٣ا ٖلى ؤعى الىا،٘٢
٣ٞض زغظىا ٖلُنا بمهُلر الٗؼلت الكٗىعٍت والظي ّ
ٌٗبر ٖن ٞهمه للٗؼلت ٖن
ِ
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املجخم٘ ،وناع ينا ٥جىُْ ٠لهظا اإلاهُلر والظي بضؤ ًإزظ ً
منخى من مناح
ً
٦غه
الٗن٠؛ بط بن الٗؼلت ٖنض جل ٪الجماٖاث ٧انذ نخاظا إلاا ي ٖلُه من ٍ
ً
مجخمٗا ٌِٗل ي ُٚايب الجايلُت وٍغح٘ ي
وب ٌٛللمجخم٘ خُض ًغونه
ً
نخج ً
مؿال ٪الٟ٨غ ،ومن َز َّ وظبذ الٗؼلت ٖنه ،ومشل يظا الٟه ًُ ُ
وبًٛا،
٦غيا
َ
َّ
وبالخال ٌٗمل ياالء اإلانٗؼلىن ٖن مجخمٗه ٖلى اؾخسضام الٗن ٠يض طل٪
املجخم٘ ،ومن يظا اإلانُل ٤ظاء يظا البدض ٧ي ًنا٢ل َّ
ًُ٢ت الٗؼلت بحن ٞه
الخهى ٝوبحن ٞه الجماٖاث اإلاخُغٞت ،وؾى٩ً ٝىن ال٨الم ي يظه الًُ٣ت
من زال ٫الٟهى ٫الخالُت:
الفهل ألاوٌ :الػؼلت والخلُت في الكغَػت ؤلاؾالمُت.
الفهل الثاوي :الػؼلت في الفىغالهىفي وأزغها في ئنالح املجخمؼ.
الفهل الثالث :الػؼلت في فىغالجماغاث اإلاخُغفت.
الفهل الغابؼ :أزغ الفهم اإلاغلىٍ للػؼلت في فىغ الجماغاث اإلاخُغفت غلى
املجخمؼ.
***
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الٟهل ألاو٫
الٗؼلت والخلُت ي الكغَٗت ؤلاؾالمُت
َّ
ًُ٢ت
ل٣ض ٧ان من يمن الً٣اًا التي ايخمذ بها الكغَٗت ؤلاؾالمُت ه
ٌ
مٗلىم ٖنه ؤنه ال ٌِٗل وخضه ي
الٗؼلت والخلُت ي املجخم٘ اإلاؿل ؛ ٞاإلنؿان
ً
ُ
يظه الخُاة ،بل يى ممؼوط َبمن خىله ً
ٌؿخُُ٘ الخسلو من
قضًضا ال
مؼظا
يظا ألامغ بال ٖنضما جغٍض ُ
نٟؿه الخالم منه ،وؤزناء ازخالَه بالناؽ ٌٗترًه
ؤمىع عبما ج٩ىن ً
ؾببا ي انكٛاله ٖن ؤمىع صًنه بٌٗ الصخيء ،وه ؤمىع مباخت
لِـ ٞحها شخيء من الخغمت ،بال َّؤن يظا الانكٛا ٫بخل ٪اإلاباخاث واؾخٛغا١
النٟـ ٞحها ًجٗل النٟـ ال حؿخُُ٘ الاعج٣اء ي م٣اماث الٗبىصًت التي من
زاللها جضزل ٖال ألانىاع ُ
ُٟٞخذ لها ي ؤمىع ٦شحرة جخًمن الٗمل والٗباصة
ومغا٢بت هللا ي ٧ل شخيء والؿحر ٖلى نهج الكغَٗت الٛغاء ي ألاوامغ والنىاه
وٚحر طل ،٪ومن ينا جخد ٤٣ي ؤلانؿان بنؿانِخه التي جخجلى ٞحها الغخمت والٟٗى
وم٩اعم ألازال.١
ويظه ألامىع ٧ي َّ
جخد ٤٣ي اإلاؿل بك٩ل ٖام ظاءث الكغَٗت ؤلاؾالمُت بخ٣غٍغ
ً
مبضؤ الٗؼلت ٖن املجخم٘؛ ؤي انٗؼا ٫ؤلانؿان ٖن مجخمٗه ٞترة من الى٢ذ٧ ،ي
َّ َ
جخ٩ىن ُٞه مٗال الٗبىصًت الخُ٣ُ٣ت التي جضٖى الكغَٗت بلحها ،وظاء ج٣غٍغ يظا
اإلابضؤ ي ٦خاب هللا حٗالى ٖنضما ؤعاص ببغايُ ٖلُه الؿالم اٖتزا٢ ٫ىمه ً٣ى ٫حٗالى
مخدضزا ٖنه( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [مغٍ ٞ .]48 :خل ٪الٗؼلت من ؾُضنا ببغايُ ٖلُه الؿالم
ً
٧انذ من ؤظل ؤن ٌٗبض هللا وخضه مٗتزال ٖن جل ٪الٟئت الظًن ال ًامنىن باهلل
َّ
النبىٍت اإلاُهغة جضٖى بلى الٗؼلت ٖنض وظىص
ؾبدانه وحٗالى ،و٦ظل ٪ظاءث الؿنت
زحر ماٌ اإلاؿلم غىم ُ
الٟتن؛ ً٣ى ٫عؾى ٫هللا ﷺًُ « :ىق ًُ أن ًىىن ُ
ًدبؼ بها
ِ
ِ
ِ
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َ َ
الفتن»( .)0ويظا الٟغاع ًإحي من
ق َػف الجباٌ ومىاكؼ اللُغِ ًَ ،ف ُّغ بضً ِىه مً
ِ
ؤلانؿان َّ
ألنه ًغي ي جل ٪الٗؼلت خماًت لنٟؿهٞ ،هى ًُلب الؿالمت لضًنه ،وال
ًُلب ً
قِئا ًّ
صنُىٍا ألنه ًغي ي نٟؿه ٖضم ال٣ضعة ٖلى بػالت جل ٪الٟتن ؤو الى٢ىٝ
ججايها.
َب َ
ؿخدب ٌت ً
َّ
ؤًًا من ٚحر ؤن جىظض جل ٪الٟتنٞ ،ندن ٖنضما
ُض َّؤن الٗؼلت ُم
ّ
ُّ
ّ
ْله
نُىٖ ٝلى ؤخاصًض النبي ﷺ نجضه ًظ٦غ ي الؿبٗت الظًن ًٓله هللا ي ِ
ِ
َ
َ ْ
ً
(ُ َ )2
َّ
الٗحن
ًىم ال ْل بال ْله« :وعحل طهغ هللا زالُا ففايذ غُىاه» ِ ٌُٟٞ .
َّ
بالضم٘ ٌ
ناجج ٖن الخلىة باهلل حٗالى ،وه زلىة مدسخبت بُٗضة ٖن وظىص الٟتن،
والخضًض ينا ًُلٗنا ٖلى َّؤنه َّ
ُ
ًنٟغص بها بنٟؿه ي صٖاثه
ؤو٢اث
البض للٗبض من
ٍ
ُّ
ُّ
ًسخو به من ألامىع
وط٦غه ونالجه وج٨ٟغه ومداؾبت نٟؿه وبنالح ٢لبه ،وما
التي ال ٌكتر ٥مٗه ٞحها ٚحرهٞ ،هظه ًُدخاط ٞحها بلى الانٟغاص بنٟؿهٖ ،لى ؤال ج٩ىن
ٖؼلت ٧املت ٖن املجخم٘ ،صخُذ َّؤن الٗؼلت من اإلام٨ن ؤن جُى ٫من ؤظل ٞىاثض
٦شحرة ،ل٨ن بكغٍ َّؤال جهل بلى ّ
خض الانٟهاٖ ٫ن املجخم٘؛ ٞهظا َّ
مما ًدنايى م٘
ٍ
اخخُاظاث ألايل وً٢اء الخىاثج وجدمل ألاٖما.٫
َ
ز َّبن الٗؼلت التي نخ٩ل ٖجها ينا لِؿذ جل ٪الٗؼلت التي حٗجي «مٟاع٢ت الناؽ
ي الجماٖاث ُ
والج ُمٗاث وجغ ٥خ٣ى٢ه ي الٗباصاث وبٞكاء الؿالم وعص
ِ
َّ
ُّ
الخدُاث وما ظغي مجغايا من وْاث ٠الخ٣ى ١الىاظبت له ونناج٘ الؿجن
ٌ
ُ
اثُها ظاعٍت ٖلى ُؾبلها ما
والٗاصاث اإلاؿخدؿنت ُٞما بُجه ٞ ،ةجها مؿخصناة بكغ ِ
ل ًَ ُد ْل صوجها خاثل قٛل وال ًمن٘ ٖجها مان٘ ٖظعَّ ،بنما نغٍض بالٗؼلت َ
جغًٞ ٥ى ِ٫
ِ
ٍ
ٍ
( )0ؤزغظه البساعي ي ٦خاب ؤلاًمان ،باب من الضًن الٟغاع من الٟتن ( )09من خضًض ؤبي ؾُٗض
الخضعي هنع هللا يضر.
(َّ )2
َ
ؤزغظه البساعي ي ٦خاب ألاطان ،باب من ظلـ ي اإلاسجض ًنخٓغ َّ
الهالة وًٞل
مخٖ ٤ٟلُه؛
اإلاؿاظض ( ،)661ومؿل ي ٦خاب الؼ٧اة ،باب ًٞل بزٟاء َّ
الهض٢ت ( )0110من خضًض ؤبي
يغٍغة هنع هللا يضر.
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َ
َ
ونبظ ّ
الٗالوة التي ال خاظت ب ٪بلحها»(.)0
الؼٍاصة مجها وخِ
الصخبت
ِ
ِ
ُ
َّ
ٞالٗؼلت اإلا٣هىصة ي الكغَٗت ؤلاؾالمُت ه التي حٗجى ببناء ؤلانؿان ،وبناء
ؤلانؿان ُ
ً٨م ُن ي جىُْ ٠زباًاه وْىايغه ي زضمت عب الٗاإلاحن ،ويظا ألامغ ال
ًنخج بال من زال ٫جغ ٥الًٟى ٫ي الصخبت ٞال ٌٗمل ؤلانؿان ٖلى الاؾخ٨شاع
من صخبت لِـ لها صإ ي خُاجه حٗمل ٖلى جًُِ٘ ؤو٢اجه ،وٍجض ٞحها َمن ال
َ َّ
اإلاىظب
ٌُٗنه ٖلى الىنى ٫بلى عب الٗاإلاحن ،ومن ز ًدهل الخإزغ الؿلبي ِ
للبٗض ،ويظا ما ٖملذ الكغَٗت ٖلى اؾخضعا٦ه من زال ٫جإنُل ًُ٢ت الٗؼلت
والٗمل ٖلى اجساطيا ً
منبٗا من مناب٘ ُّ
الغق ؤلانؿاني ال٣اصع ٖلى الغق باملجخم٘،
ويظا الغق الناب٘ من الٗؼلت «ًنبش ٤من مداولت ؤلانؿان جنمُت شخهِخه بٌٛ
النٓغ ٖن خُاة النىٕ ؤلانؿاني ،وؤلانؿان ال ًضع ٥شخهِخه وؤنالخه وجٟغصه
وجمحزه ٖن ٧ل شخهُت وٖن ٧ل شخيء بال ٖنضما ً٩ىن ً
وخُضا»(.)2
َّ
ؤلاؾالمُت ٖلى جإنُل ًُ٢ت الٗؼلتٞ ،ةجها ً
َّ
ؤًًا صٖذ
و٦ما ٖملذ الكغَٗت
الازخالٍ بٛحريا ،وال
بلى الخلُت بحن الناؽٞ ،النٟـ ؤلانؿانُت نؼاٖت بلى
ِ
ُ
ل٣ذ الناؽ
حؿخُُ٘ ؤن ج٨بذ ظماح نٟؿها بال بالخٗغٖ ٝلى ٚحريا ،وي٨ظا ز ِ
وي٨ظا ُظبلىا ٖلى يظا ألامغ٢ ،ا ٫حٗالى( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)
[احلجرات .]40 :وقال تعاىل( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ) [اإلااثضة .]2 :و٢ض َّ
ج٣ضم الخضًض الظي
َب َّحن ُٞه النبي ﷺ ؤن اإلاؿل الظي ًسالِ الناؽ وٍهبر ٖلى ؤطاي زحر من
( )0الٗؼلت (م  )8جإلُ :٠ؤبي ؾلُمان خمض بن دمحم بن الخُاب البؿتي اإلاٗغو ٝبالخُابي-
اإلاُبٗت الؿلُٟت -ال٣ايغة -الُبٗت الشانُت0199 -يـ.
( )2الٗؼلت واملجخم٘ (م  )005جإلُ :٠نُ٣ىالي بغصًاث -٠جغظمهٞ :ااص ٧امل ٖبضالٗؼٍؼ وعاظٗه:
ٖل ؤصي  -م٨خبت الجهًت اإلاهغٍت0961 -م.
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اإلاؿل الظي ال ًسالُه وال ًهبر ٖلى ؤطاي ٞ ،البض بطن من الخٗاعٝ
والخضازل بحن البكغ والهبر ٖلى ؤطي بًٗه ٞ ،ةن َّ
الخٗاع ٝوالخضازل بحن
َ
ؤمغ ُُٞغوا ٖلُه ،وال ًُ ُ
البكغ ٌ
م٨ن ؤن ًن٨غ ؤلانؿان قٟٛه بمٗغٞت آلازغٍن
وبنغا َعه ٖلى الخىانل بحن بجي ظلضجه ،وخُاة النبي ﷺ ي ؾنحن صٖىجه ٧لها
٧انذ ٖباعة ٖن زلُت وحٗامل بِنه وبحن ٚحره من اإلاكغ٦حن ي م٨ت ؤو الحهىص ي
اإلاضًنت ي ٖهضيا ألاو ٫ؤو اإلاؿلمحن بك٩ل ٖام ي جاعٍش الضٖىة بلى وٞاجه ﷺ.
ومن يظا اإلانُل ٤وصون صزى ٫ي جٟانُل ٖن الخلُت ي الكغَٗت ؤلاؾالمُت
وٗ٢ذ اإلاٟايلت ٖنض الٗلماء بحن الخلُت والٗؼلت ؤحهما ؤًٞل وؤخ ٤بااليخمام
وماطا ًغي الٗلماء ي طل ،٪وندن بطا َّ
ٖغظنا ٖلى ما ٦خبه ؤلامام ؤبى خامض الٛؼال
ً
جٟهُال ً
ماحٗا ي يظا ألامغٞ ،بٗض ؤن بضؤ
عخمه هللا ي يظا الكإن وظضنا له
٦خاب آصاب الٗؼلت بالخضًض ٖن َم ُِل ؤ٦ثر الٗباص والؼياص بلى الٗؼلت وجًُٟلها
ٖلى املخالُت ؤزظ ي بُان اإلاظايب وألا٢اوٍل التي لضي ٧ل من الٟغٍ٣حن؛ ٞغٍ٤
ً
جًُٟل الٗؼلت وٞغٍ ٤جًُٟل الخلُت ،ونؿىَ ١غٞا من يظا الخال٢ ،ٝا٫
وجًُٟلها ٖلى املخالُت ؾُٟان الشىعي
عخمه هللا« :طيب بلى ازخُاع الٗؼلت
ِ
وببغايُ بن ؤصي وصاوص الُاجي وًُٞل بن ُٖاى وؾلُمان الخىام وٍىؾ٠
ؤ٦ثر َّ
بن ؤؾباٍ وخظًٟت اإلاغٖصخي وبكغ الخاي  ،و٢اُ ٫
الخابٗحن باؾخدباب
املخالُت واؾخ٨شاع اإلاٗا  ٝوؤلازىان والخألَّ ٠
والخدبب بلى اإلاامنحن والاؾخٗانت
ع
به ي الضًن ً
حٗاونا ٖلى البر والخ٣ىيَ ،
وما ٫بلى يظا ؾُٗض بن اإلاؿِب والكٗبي
وابن ؤبي لُلى ويكام بن ٖغوة وابن قبرمت وقغٍذ وقغٍ ٪بن ٖبض هللا وابن
ُ
واإلاإزىع ٖن الٗلماء من
ُِٖنت وابن اإلاباع ٥والكاٞع وؤخمض بن خنبل وظماٖت،
ال٩لماث ًن٣ؿ بلى ٧لماث مُل٣ت جضٖ ٫لى اإلاُل بلى ؤخض َّ
الغؤًحن والى ٧لماث
ِ
م٣غونت بما ٌكحر بلى ٖلت اإلاُل .)0(»...ز ؾا ١بٌٗ ال٩لماث التي ٢الها الٗلماء
( )0بخُاء ٖلىم الضًن ( )222/2جإلُ :٠ؤبي خامض دمحم بن دمحم الٛؼال  -صاع اإلاٗغٞت -بحروث0982 -م.
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وٖب ْ
رث ٖن اإلاُل بلى الٗؼلت ؤو اإلاُل بلى الخلُت ،وط٦غ ً
َ
َّ
حجج اإلااثلحن بلى
ؤًًا
الٗؼلت وحجج اإلااثلحن بلى الخلُت ،وطيب ًُ ّ
ٟنض ٧ل حجت بالغص ٖلُه ؾىاء ٖنض
ِ
اإلااثلحن للٗؼلت ؤم للخلُت.
ويظا الخال ٝالؿابً ٤ضٖ ٫لى ؤن الكغَٗت ؤلاؾالمُت عخبت واؾٗت جنا٢ل
٧ل ؤمغ َوح ُ
ؿغص ُٞه ؤ٢ىا ٫اإلاانٗحن ؤو اإلاىا٣ٞحن ،ويظا م٘ ما خضر ي ًُ٢ت
الٗؼلت والخلُتٞ ،هي ًُ٢ت ظضًغة بالنٓغ والبدض ي خُصُاتها التي جىظب
الى٢ىٖ ٝلى ٞىاثض الٗؼلت ومًاعيا و٦ظل ٪مٗغٞت ٞىاثض الخلُت ومًاعيا،
الؿىي الظي ًضع ٥يظه ألامىع بصخيء من الض٢ت ٌؿخُُ٘ ؤن ٌُ َ
ٞاإلنؿان َّ
ؿضص
وٍ٣اعب ي ؤمغ الٗؼلت والخلُتُٗٞ ،تز ٫ي الى٢ذ اإلاناؾب ز ًسخلِ بالناؽ
َّ
َ
زلُخه ما جدلى به من م٩اعم
من ٚحر جإزغ به ُٞ ،إزظ من ٖؼلخه التي ؾب٣ذ
ألازال ١وما خهله من جد ٤ُ٣للنٓغ لهظه الضنُا الٟانُت وما ٞخذ ٖلُه من
نىاعنُت بلهُت جدغ ٥الناؽ بلُه ي ؤي بنالح بُجه ؤو بعؾاء مٗغو ،ٝومن ينا
ًّ
ًّ
وصًنُاٞ ،خهبذ الٗؼلت
ؤزالُ٢ا
جخد ٤٣الٛاًت من الٗؼلت وه الغق باملجخم٘
و٢تها ه الؿبُل آلامنت الؾترصاص وع املجخم٘ ٖن َغٍ ٤بٌٗ املخلهحن ُٞه،
ومن ؤظل الى٢ىٖ ٝلى خ٣ُ٣ت يظه الُغٍ ٤التي ه الٗؼلت ٧ان لؼ ًاما ٖلُنا ؤن
نبحن الٗؼلت ونىضخها ي بَاع ال٨ٟغ الهىي ؛ وطل ٪ألن ال٨ٟغ الهىي بك٩ل
ٖام ٧انذ له ؤمىع ٦شحرة جمحزه ٖن ٚحره ،و٧ان من يمن جل ٪ألامىع ًُ٢ت
الٗؼلت ،ومن ينا وظب بُاجها وصوعيا ي بنالح املجخم٘ ويظا ما ؾنخٗغى له ي
الٟهل الشاني.
***
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الٟهل الشاني
الٗؼلت ي ال٨ٟغ الهىي وؤزغيا ي بنالح املجخم٘
لٗل ما ج٣ضم ي الٟهل الؿاب ٤من بُان الخال ٝبحن الٗؼلت والخلُت من
َّ
زالَ ٫غح ؤلامام ؤبي خامض الٛؼال ًضٖىنا ي يظا الٟهل ؤن نخ٩ل ٖن الٗؼ ِلت
ي ال٨ٟغ الهىي ّ  ،والخضًض ٖن الٗؼلت ي ال٨ٟغ الهىي ًإزظ ً
صاثما ق٩ل
ِ
الخنٓحر من زال ٫ؾغص بٌٗ ألا٢ىا ٫التي نجضيا مبشىزت ي ٦خب الهىُٞت ؤو
التي ايخمذ بالؿلى ٥بك٩ل ٖامٗٞ ،لى ؾبُل اإلاشاً ٫خدضر الٛؼال ٖن مُل
الؼياص للٗؼلت من زال ٫بًغاص ؤ٢ىاله ٣٦ى ٫ؾُٟان بن ُِٖنت إلبغايُ بن ؤصي
َ
ُ
تهنإث بالِٗل بال ياينا ؤٞغ بضًجي
و٢ض ل َُِ ٣ه بالكام :جغ٦ذ زغاؾان؟ ٣ٞا :٫ما
َّ
من قاي ٤بلى قاي٤؛ َ
ٞمن ًغاني ً٣ى :٫مىؾىؽ ؤو خما ٫ؤو مالح( .)0ؤو ما
ٍ
ؤوعصه ؤبى نُٗ ألانبهاني ي خلُخه ٖن الخاعر املخاؾبي ٖنضما ؾئل« :ما ٖالمت
ألانـ باهلل؟ ٢ا :٫الخىخل من الخلُ٢ ،٤ل لهٞ :ما ٖالمت الخىخل من الخل٤؟
٢ا :٫الٟغاع بلى مىاَن الخلىاث ،والخٟغص بٗظوبت الظ٦غ ٗٞلى ٢ضع ما ًضزل
ال٣لب من ألانـ بظ٦غ هللا ًسغط الخىخل»( .)2وٚحر طل ٪من ألا٢ىا ٫وال٩لماث
التي ًغص ٞحها جىنُ ٠الٗؼلت ؤو حٗغٍٟها بمٗجى ُٞه شخيء من الض٢ت ،وه ؤ٢ىا٫
حٗبر بما ٖن ججغبت ؤو بمٗان ٨ٞغ ي خ٣ُ٣ت ألامىع ومأالتها ،ويظه ه َبُٗت
َّ
الخهىٝ؛ ٨ٞما ؤنه ًخه ٠بالظ٦غ والك٨غ ٨ٞظلً ٪خه ٠بال٨ٟغ ،وٍدؿ
ُ
َّ
قُسه ٧ي جخ َّ جنُ٣ت عوخه من ألاصناؽ
٦ظل ٪بالخجاعب التي ٌؿل٨ها اإلاغٍض م٘ ِ
ٌٗل ٤بها من قىاثب َّ
وما ُ
البض من الخسلو مجها ،ومن ؤي ِ ّ الخجاعب ٖنض
ُ
الهىُٞت الٗؼلتٞ ،هي ٖنضي ؤ٢غب بلى الٗباصة ؤو حكبه الٗباصة ٦ما ٢ا ٫ابن

( )0انٓغ :بخُاء ٖلىم الضًن (.)227/2
( )2خلُت ألاولُاء ( )017/01جإلُ :٠ؤبي نُٗ ؤخمض بن ٖبضهللا ألانبهاني -صاع ال٨خب الٗلمُت-
بحروث -الُبٗت ألاولى0988 -م.
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ً
ايخماما ً
٦بحرا من الهىُٞت بها
ؾحرًن« :الٗؼلت ٖباصة»()0؛ ولظل ٪نغي ؤن ينا٥
من زال ٫حٗامل اإلاكاًش م٘ مغٍضحه ؤو جنٓحر ألاولُاء والؼياص لها واإلاُل بلحها.
وي ٖنضما ًخدضزىن ٖجها من ناخُت الؿلىّ ٥
ًبِنىن ؤجها َغٍ ٤ؤيل
ِ
ُ
ُ
الهٟىة؛ ً٣ى ٫ؤلامام ال٣كحري عخمه هللا« :الخلىة نٟت ؤيل الهٟىة ،والٗؼلت
من ؤماعاث الىنلتَّ ،
ابخضاء خاله من الٗؼلت َٖن ؤبناء ظنؿهُ ،ز َّ
والبض للمغٍض ي
ِ
َ
ي جهاًخه من الخلىة ُّ
لخد٣٣ه بإنؿه ،ومن ّ
خ ٤الٗبض ِبطا آزغ الٗؼلت ؤن ٌٗخ٣ض
ِ
ِ
ِ
َّ
()2
َ
باٖتزاله ٖ ِن الخل ٤ؾالمت الناؽ من قغه وال ً٣هض ؾالمخه من قغ الخل. »٤
النو من ؤلامام ُ
ال٣كحري ّ
ًبحن َّ
ُّ
مايُت الٗؼلت ي ال٨ٟغ الهىي ٞ ،هي ٖباعة
ٞهظا
ِ
ُ
ُّ
نؿه ،ويظا ألانـ بنٟؿه ٖنضما ٌٗؼم ٖلُه ي بضاًت ؤمغه
ٖن جد ٤٣الٗبض بإ ِ
ً
البض ؤن ٌٗخ٣ض الؿالمت ي َّ
َّ
الناؽ وؤنه ًسلهه من قغه ،بطا الٗؼلت ه مداولت
للخسلو من الٛغوع وال٨بر وعئٍت خٓىّ النٟـ ،ومن ينا وظضوا ؤنٟؿه ي
الخلىة والٗؼلت والخ٣لُل من الناؽ.
بن الٗؼلت ي ال٨ٟغ الهىي َن ْ
بٗذ من ٧ىجها حؿاٖض ؤلانؿان ي الخهىٖ ٫لى
اخخه وؤطوا٢ه ،وجل٣ي بٌٗ ألانىاع ؤلالهُت التي ججٗله ًغي بنىع هللا ُٞما ُ
بٗض،
ع
و٦ظل ٪ه ي ال٨ٟغ الهىي حؿاٖضه ٖلى مجايضة نٟؿه وخملها ٖلى الالتزام
بضًن هللا حٗالى ،وع ٚؤيمُت جل ٪الٗؼلت ي ال٨ٟغ الهىي بال ؤننا نجض ً
٦شحرا من
الهىُٞت ل ًماعؾىيا بال٩لُت ،بل ازخلُىا بالناؽ و٧ان ازخالَه يظا ُٞه
٦شحر من الخد ،ٟٔوبحن الٗؼلت التي حٗتري الهىُٞت والازخالٍ الظي ًٓهغ من
آن بلى آزغ بصخيء من الخد ٟٔخهل ٌ
نىٕ من النٓغ بلى الخهى ٝب٣ضاؾت؛
ٍ
وطل ٪ألن ؤصخابه ًخٗاملىن م٘ َمن خىله باالنًباٍ الظي صٖا الناؽ بلى
اخترامه والنٓغ بلحه ٖلى ؤجه ؤيل الخ٣ُ٣ت.
( )0انٓغ :بخُاء ٖلىم الضًن (.)222/2
( )2الغؾالت ال٣كحرًت ( )222/0جإلُٖ :٠بض ال٨غٍ بن يىػان ال٣كحري -جد :٤ُ٣صٖ .بضالخلُ
مدمىص ،ص .مدمىص بن الكغٍ -٠صاع اإلاٗاع -ٝال٣ايغة .
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َّ
الهىُٞت ،والانًباٍ ي الكغَٗت
بطن ٞالٗؼلت صاُٖت بلى الانًباٍ ٖنض
ؤلاؾالمُت مُلىب بك٩ل ٦بحر ،ولظل٧ ٪انذ من ؤي ؤع٧ان الخهى ٝبجانب
الجىٕ والؿهغ والهمذ وؤمىع ؤزغي.
ً
ؤمغا ًّ
وندن ينا ال ًم٨ن ؤن نٟٛل ً
مخٗل٣ا بالٗؼلت ي ال٨ٟغ الهىي  ،ويى
مهما
البض ؤن ج٩ىن بةطن من الكُش للمغٍض ،ويظا الكُش َّ
َّؤجها َّ
البض منه ،وبضونه ال
ٍ
جخد ٤٣جل ٪الٗؼلت ؤو الخلىةٞ ،الكُش يى الظي ُ
ًم٨ن ؤن َّ
ًإطن بها وَٗمل ٖلى
جُٟٗل ؤمىع وقغوٍ ٞحها من ؤظل ؤن جخ َّ ي ؤًٞل نىعيا ،ومٗلىم ؤن َمن ٧ان
بال قُش ٞكُسه الكُُانٞ ،إيمُت الكُش ي يظا ألامغ ؤيمُت عٖاًت للمغٍض ي
ؾلى٦ه بلى عبه.
َّ
وبننا نجض ؤنه خُنما ؤل ٠الٗلماء ي ًُ٢ت الٗؼلت وج٩لمىا ٖجها بصخيء من
ُّ
الخٟهُل ٧ان م٣هضي بُان ؤجها ظالبت للؿالمت وصاُٖت بلى الُمإنِنتٞ ،هي ي
نٓغ الٗلماء والهىُٞت ٢بله ال حٗحن ٖلى الُٛبت مشلما جٟٗل الخلُت٣ً ،ى٫
ُ
ؾمٗذ ابن
الخُابي« :ؤزبرنا ؤبى ؾلُمان ٢ا :٫ؤزبرني بؾماُٖل بن دمحم ٢ا:٫
ً
ببغايُ ٣ً ،ى :٫لى ل ً٨ن ي الٗؼلت ؤ٦ثر من َّؤن ٪ال ُ
الُٛبت
ؤٖىانا ٖلى
ججض
ِ
لٟ٨ى»( . )0ويظا ؤمغ ٖنضي ي ٚاًت ألايمُت ويى ٖضم الانكٛا ٫بالناؽ
َ ْ
والاؾتراخت من ِط٦غي وقٛل ال٣لب بهمىمه ؤو الخهن٘ والغٍاء له ؛ ٦ما وعص
ٖجه ٢ىله « :ولى ل ً٨ن ي الٗؼلت بال الؿالمت من آٞت الغٍاء والخهن٘ للناؽ،
وما ًض ٘ٞبلُه ؤلانؿان بطا ٧ان ٞحه من اؾخٗما ٫اإلاضاينت مٗه  ،وزضإ
اإلاىاعبت ي عياي  ،ل٩ان ي طل ٪ما ًغٚب ي الٗؼلت وٍدغ ٥بلحها»(ٞ .)2الٗؼلت
صاُٖت بلى الخسل ٖن النٟا ١وؤن ً٩ىن ؤلانؿان ي مإمن َُلت خُاجه ٖلى صًنه
ً
بُٗضا ٖن الخلُت التي ال ججلب بال الكغوع ٦ما ٢ا ٫البضع الُٗجي عخمه هللا(،)1
( )0الٗؼلت (م .)26
( )2اإلاهضع الؿاب( ٤م .)27 ،26
( )1انٓغٖ :مضة ال٣اعي قغح صخُذ البساعي ( )061/0جإلُ :٠بضع الضًن الُٗجي -صاع بخُاء
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و٢ض ٢الها ويى ًخدضر ٖن ػمانه ،بطن ٞالٗؼلت ٖنضي ٖباعة ٖن ٖباصة ٦ما
ؾب ٤ي حٗبحر ابن ؾحرًن.
ول٣ض َظ َّغب بٌٗ الٗلماء ؤصخاب ال٨ٟغ الهىي جل ٪الٗؼلت التي صٖا بلحها
ؤيل الخهى ،ٝويى ؤلامام الٛؼال  ،وج٩ل ٖجها ي مهنٟاجه َوب َّحن ؤزغيا ٖلُه ي
ؤجها ٧انذ ً
ؾببا ي ْهىع ؤمىع ٦شحرة ل ج٨ن واضخت له من ٢بل ٣ٞا ٫عخمه هللا:
ُ
واْبذ ٖلى الٗؼلت والخلىة ً
ؤزناء
٢غٍبا من ٖكغ ؾنحن ،وبان ل ي
«ز َّ بني إلاا
ِ
ً
طلٖ ٪لى َّ
ّ
البرياني
ؤؾباب ال ؤخهحها؛ مغة بالظو ِ ،١ومغة بالٗل
الًغوعة من
ٍ
ِ
ؤلاًماني :ؤن لئلنؿان ً
بضنا ً
ّ
و َّ
مغ ًة بال٣بى٫
و٢لبا ،وؤٖجي بال٣لب خ٣ُ٣ت عوخه التي
ِ
َّ
والبهُمتَّ ،
َّ
والضم الظي ٌكاعُٞ ٥ه اإلاُذ َ
وؤن
ه مدل مٗغٞت هللا ،صون اللخ
البضن له صخت بها ؾٗاصجه ومغى ُٞه يال٦هَّ ،
وؤن ال٣لب ٦ظل ٪له َّ
صخت
وؾالمت ،وال ًنجى ٢ا ٫ؾبدانه( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ) [الكٗغاء ]89 :وله
ُّ
ألازغوي٦ ،ما ٢ا ٫حٗالى( :ﮃ ﮄ ﮅ) [الب٣غة:
مغى ُٞه يال٦ه ألابضي
وؤن الجهل باهلل ؾ مهلَّ ،٪
َّ .]01
وؤن مٗهُت هللا بمخابٗت الهىي ،صائه اإلامغى،
َّ
وؤن مٗغٞت هللا حٗالى جغٍا٢ه املخحي.)0(»...
بلى آزغ ال٨الم الظي ًبحن لنا ؤزغ الٗؼلت ي ججغبت ؤلامام الٛؼال  ،وه ي
الخ٣ُ٣ت ججغبت ٞغٍضة ظضًغة بالنٓغ والخإمل؛ َّ
ألن ٞحها ألازغ الخ٣ُ٣ي لخل٪
الٗؼلت التي جبنايا ال٨ٟغ الهىي .
َّ
َّ
وبننا ي يظا اإلاغوع الُٖ ٠ُٟلى بُان الٗؼلت ي ال٨ٟغ الهىي ٢ض اؾدبان لنا
 ٠ُ٦جىزغ ي بنالح املجخم٘ ،بل جضٖى بلى جُهحر ؤٞغاصه مما ٌٗخلج ي خُاته ،
=

الترار الٗغبي -بحروث.
( )0اإلان٣ظ من الًال ٫واإلاىنل بلى طي الٗؼة والجال( ٫م  )005جإلُ :٠ؤبي خامض الٛؼال -
جد :٤ُ٣ص .ظمُل نلُبا وص٧ .امل ُٖاص -صاع ألانضلـ -بحروث -الُبٗت الؿابٗت0967 -م.
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ٞهي٦ -ما ؾب -٤صاُٖت بلى الؿالمت والُمإنِنت ،وبطا ٧ان ٦ما ج٣غع من ٢بل ؤنه
البض من الخلُت وؤن الٗؼلت ال٩لُت ٖن املجخم٘ ال جخدً ٤٣
ؤبضا ٞةنه البض ً
ؤًًا ؤن
نؿدك ٠من زال ٫بُان الٗؼلت ي ال٨ٟغ الهىي ؤجها جهن٘ من ؤلانؿان
ً
شخها ٢اص ًعا ٖلى الهبرٌ ،كبه ألانبُاء ي جدمل ٢ىمه  ،ال ؤزغ لكهىاث الضنُا
ي ٢لبه وٖ٣له ،وٚحر طل ٪من ألامىع التي جتر٦ها الٗؼلت ي النٟـ ،وبناء ٖلى
ماؾبٞ ٤ةن جل ٪ألامىع بطا جىٞغث ي املجخمٗاث اإلاؿلمت ٞؿِؿىص الهضوء
املجخمع الظي ًض ٘ٞاإلاؿل بلى ال٣غب من عبه ،ومن ينا ؾخ٩ىن الٗؼلت ً
ؤمغا
ًّ
مؿخدبا ال ًُ َ
ٟه من ٗٞلها ؤن ناخبها ٧اعه ملجخمٗه وعا ٌٞإلاا يى ٖلُه مما
ظٗله ًنٗؼٖ ٫نه ،بل ٦ما ج٣ضم ٖنض ؤلامام ال٣كحري ؤنه ًنبغ إلان ٌٗتز ٫الناؽ
ّ
ًسلو الناؽ من قغوعه يى ،بُض ؤن الٗؼلت ٖن
ؤن ج٩ىن يمخه ونِخه ؤن ِ
املجخم٘ من ؤظل ٦غيه وع ٌٞما يى ٖلُه من ؤمىع والنٓغة بلُه ؤنه مجخم٘
ًدؿ بالكغ َّ
جَ ٟ٨ل بها ؤناؽ آزغون ي ٖهغنا الخضًض ٧انذ له ٖؼلت ٚحر
الٗؼلت اإلاٗهىصة التي ج٩لمنا ٖجها ،ويظا ؤمغ ؾندناوله ي الٟهل الشالض.
***
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الٟهل الشالض
الٗؼلت ي ٨ٞغ الجماٖاث اإلاخُغٞت
َ
حؿلُِ َّ
ً
جإؾِؿا لل٨ٟغة التي نداو٫
الًىء ٖلحها بك٩ل ٌؿحر
ما ؾب٧ ٤ان
ً
وه بُان زغاب طل ٪ال٨ٟغ الظي ٖار ي ألاعى ٞؿاصا من خُض ٧ىنه ً
٨ٞغا
ؾاي وَؿاي ي جضمحر ٖ٣ى٦ ٫شحر من َّ
الناؽ ،ويظا الخضمحر ل ًإحي مغة
ٍ
واخضة بل ؤحى ً
جباٖا و ٤ٞؤَغ ونٓغٍاث وَغح مالمذ مُٗنت وحُٛحر مهُلخاث
َّ
ؤلاؾالمُت وؤمىع ؤزغي ًضٖىنا ال٣ل ٤والخىٖ ٝلى ألامت
مٗغوٞت ي الكغَٗت
ؤلاؾالمُت من يظا ال٨ٟغ اإلاخُغ ٝمن حؿلُِ الًىء ٖلحها.
ُ
ل٣ض ٧انذ الٗؼلت من ؤي ألامىع التي ْهغث ي ٨ٞغ الجماٖاث اإلاخُغٞت ببان
ْهىعيا ي ٧ل ٖهغٞ ،الخىاعط ي بضاًت ْهىعي نجضي ٢ض اٖتزلىا الناؽ
ً
مجخمٗا مىاػًٍا للمجخم٘ الٗام الظي ٌِٗل ُٞه ظمُ٘
ب٨ٟغي وظٗلىا ألنٟؿه
الناؽ ،وٖنضما َّ
ؤؾـ خؿن الهباح ظماٖخه اٖتز ٫الناؽ وع٦ن بلى ٢لٗت
َؤ َل َـمىث وؾِ الجبا ٫ومن يناَّ ٥
وظه ٖملُاث الاٚخُا ٫بلى ؤٞغاص ألامت من
خحنٌٗ ،ملىن
الٗلماء والىػعاء ،وي٨ظا الجماٖاث اإلانك٣ت ي ٧ل
ٖهغ وي ٧ل ٍ
ٍ
ٖلى الٗؼلت ٖن املجخم٘ من ؤظل ؤن ٌؿخُُٗىا مجابهت املجخم٘ الظي َ
ًغون ؤنه
قغ ٖلحه  ،وي مىظىصون ُٞه بالخُإ َّ
وؤن ؤ٩ٞاعي ؤٖلى وؤي منه ،وؤن ؤٞغاص
يظا املجخم٘ ال ًُ ُ
م٨ن ؤن ًنسجمىا مٗه ألجه ًمل٩ىن ؤ٩ٞا ًعا وٖ٣اثض ًغون ؤجها
مسالٟت لضًن هللاٞ ،من ؤظل طل ٪نجضي بن اظبروا ٖلى مسالُت الناؽ
نا٣ٞىي وؤبانىا له البكاقت ي الىظىهٞ ،ةن ٧انىا ًمل٩ىن الاٖتزاٖ ٫جه
اٖتزلىي .
ٌ
خضًض ٖن َّ
الخإوٍل
والخضًض ٖن الٗؼلت ي ٨ٞغ الجماٖاث اإلاخُغٞت يى
اإلاٛلىٍُ ،
ٞه ي ٖؼلته ًنٓغون بلى الٗؼلت من منُل ٤صًجي؛ ٞحرون ؤجه بظل٪
ٌُكبهىن ؤصخاب ال٨هٖ ٠نضما َؤو ْوا بلى ال٨هٞ ٠غا ًعا بضًجه ٞ ،ه ٌٗخ٣ضون ؤن
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يظا الؼمان يى ػمان انخدكغث ُٞه الجايلُت ألاولى ،وؤن املجخم٘ ٌؿىصه ال٨شحر
َّ
الضًنُت والتي ًنبغ جصخُدها ،وبن ل جصدر ُٞنبغ الٗؼلت ٖن
من اإلاٛالُاث
ٗب َ
ّ ُٞ
ُ
رون
طل ٪املجخم٘ ،و٧ل جل ٪ألامىع جنطر بها ؤ٩ٞاعي و٦خبه وم٣االته ِ ،
َ
ٖن يظه ألا٩ٞاع بالٗؼلت صون جىيُذ لها ،ز ّ
ٌٛحرون اإلاٟايُ ُوًٍٟىن ٖلحها
ِ
ونٟا بإجها ٖؼلت قٗىعٍت ،وينا ًنبغ ٢بل ال٨الم ٖن جل ٪الٗؼلت الكٗىعٍت ؤنْ
ً
ً
ن٣غع مبضؤ نؿحر ٖلُه ي ال٨الم ٖلى الٗؼلت ٖنض الجماٖاث اإلاخُغٞت ويى ؤن جل٪
الٗؼلت ٖنضي ل ج٨ن ٖؼلت ٖلى النهج الهىي اإلاٗغو ٝالتي ج٣ضم ال٨الم ٖلحها،
والتي حٗمل ٖلى بنالح املجخم٘ وٚحر طل ٪من ألامىع التي ؾب ٤ط٦غيا.
وبننا ٖنض ال٨الم ٖنض الٗؼلت ٖنض الجماٖاث اإلاخُغٞت َّ
البض ؤن ًخُغ١
٦شحر من ٦خاباث ٢اصة الجماٖاث
الخضًض بلى الٗؼلت الكٗىعٍت التي ظاءث ي
ٍ
اإلاخُغٞت من ؤمشا ٫ؾُض ُ٢بٞ ،هي ًُ٢ت ؤزاعث ضجت ياثلت بحن ؤوؾاٍ
ً
ؤلاؾالمي؛ وطلَّ ٪
ألجها ُح ّ
ّ
ٗب ُر ٖن اججاه ظضًض ل ً٨ن مٗغوٞا من
اإلاهخمحن بالكإن
ِ
ِ
٢بل بال ٖنض الؿاصة الهىُٞتَّ ،
وألن الٗؼلت الكٗىعٍت ٧انذ ناصعة من ُ٢اصاث
ال ًخهلىن بك٩ل ؤو بأزغ بلى الخهى ٝؤلاؾالمي ،ومن ينا ٧ان طل ٪ألامغ ً
صاُٖا
للضيكت والعجب من جل ٪الٗؼلت التي ًضٖىن بلحها؛ ٞهي ؤمغ ظضًض ًم٨ن ؤن
ًُلٖ ٤لُه ؤنه بضٖت؛ ؤي ؤنه شخيء َ
مدضر َ
لِـ من الضًن؛ وبطا اٖترى ٖلى
َ
اإلانُل٤
٧ىجها بضٖت من ِِ ٢بل الجماٖاث اإلاخُغٞت ٞالغص ٖلى طل ٪الاٖتراى ؤن
َ
صإ بلى الك ٪والغٍبت؛ وطل ٪ألن من ٢ا٫
الظي انُل٣ذ منه ٖنض من صٖا بلُه ٍ
بالٗؼلت الكٗىعٍت ٖن املجخم٘ ما ٢ا ٫بها بال بٗض ؤن ؤنضع ٢غاعه بإن املجخم٘
ٌِٗل ي ظايلُت وؤنه مجخم٘ ُٞه ٟ٦غ وال ًنبغ الازخالٍ به ،بطن ٞضا٘ٞ
الهىُٞت ٖنضما ٢غعوا الٗؼلت ٖن املجخم٘ ٚحر صا ٘ٞالجماٖاث اإلاخُغٞت ي
ٖؼلته الكٗىعٍت ٖن املجخم٘ ً
ؤًًا؛ ٞالهىُٞت ٞهمىا الٗؼلت من ٦خاب هللا
ومن ؾنت النبي ﷺ ً
ٞهما صٖاي بلى مداولت بنالح املجخم٘ من زال ٫زلُته
باملجخم٘ التي ظاءث بٗض ٖؼلته ٖنه ،والجماٖاث اإلاخُغٞت ٟ٦غوا املجخم٘
وخ٨مىا ٖلُه بالجايلُت ٣ٞغعوا الٗؼلت ٖنه ،ومن ينا عؤوا ؤنٟؿه ٞى ١الناؽ،
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ونٓغوا بلى طواته َّؤن هللا ازخاعي صون ٚحري إلنالح املجخم٘ باإلياٞت بلى
ْ
ْ
ؤمىع ؤزغي
٦بحر ٖما
وحٛلٛلذ ي نٟىؾه وؤ٩ٞاعي  ،و٧انذ ٖلى
نكإث
ٍ
زالٍ ٝ
نكإ ٖلُه الهىُٞت وما حٛلٛل ي نٟىؾه .
ُ
ْ
َّ
ألمغ ل ًُبحن بٗض؛ ويى خ٣ُ٣ت الٗؼلت
وعبما ٧ان ال٨الم الؿاب ٤ندُجت ٍ
الكٗىعٍت ٖنض جل ٪الجماٖاث اإلاخُغٞت ،ويظه الخ٣ُ٣ت ال نؿخُُ٘ بُاجها بال
ولٗل ؤوّ ٫
بطا وٟ٢نا ٖلى ّ
نو ًبحن جل ٪الٗؼلت اإلاغاصة ٖنض جل ٪الجماٖاثَّ ،
نو
ٍ
ٍ
نغ٦ن بلُه ي يظا اإلاىيىٕ يى ما ٦خبه ؾُض ُ٢ب ي م٣ا ٫بٗنىان« :ي ألاصب
والخُاة» بمجلت ال٨خاب إلبغٍل 0950م ،و٧ان اإلا٣اٖ ٫باعة ٖن عؾالت له من
ؤمغٍ٩ا بلى نضً ٤ؤعاص اٖتزا ٫الناؽ ،وؤوعص يظا ال٨الم ً
ؤًًا ي ٦خابه« :ؤٞغاح
خحن نٗتز ُ ٫الناؽ َّ
الغوح» ٦خب ؾُض ُ٢ب ً٣ىَ « :٫
ألننا ندـ ؤننا ؤَهغ مجه
ً
ً
ً
عوخا ،ؤو ؤَُب مجه ً
نٟؿا ،ؤو ؤط٧ى مجه ٖ٣ال -ال ن٩ىن ٢ض
٢لبا ،ؤو ؤعخب مجه
ننٗنا ً
قِئا ً
٦بحرا ،ل٣ض ازترنا ألنٟؿنا ؤٌؿغ الؿبل ،وؤ٢لها مئىنت ،بن الٗٓمت
ْ
الخُ٣ُ٣ت ؤن نسالِ ياالء الناؽُ ،مك َبٗحن بغوح الؿماخت ،والُٖٗ ٠لى
يٟٗه ون٣هه وزُئه  ،وعوح الغٚبت الخُ٣ُ٣ت ي جُهحري وجشُٟ٣ه ،
وعٗٞه بلى مؿخىانا ب٣ضع ما نؿخَُُّ٘ ،بنه لِـ مٗجى يظا ؤن نخسلى ٖن آٞا٢نا
ُ
الٗلُاُ ،ومش ِلنا الؿامُت ،ؤو ؤن نخمل ٤ياالء الناؽ ونشجي ٖلى عطاثله  ،ؤو ؤن
نكٗغي ؤننا ؤٖلى مجه ً
ؤ٣ٞاَّ ..بن الخى ٤ُٞبحن يظه اإلاخناً٢اث ،وؾٗت الهضع
إلاا ًخُلبه يظا الخى ٤ُٞمن ظهض يى الٗٓمت الخُ٣ُ٣ت»(.)0
وندن بطا نٓغنا بلى يظا ال٨الم وظضناه َ
ًنطر بال٨بر ٖلى الخل ٤الضاع
للٗؼلت ٖجه ٞ ،ال٨الم ال ًضٖى للٗؼلت بل ًضٖى للخلُت بحن الناؽ ول٨ن و٤ٞ
حكب٘ بهٟاث ُم َّ
ُٗنت ججٗل ؤلانؿان ٌؿدؿُ ٜجل ٪الخلُت التي جدضر ٖجها،
ويظه الهٟاث ه الكٗىع بُهاعة الغوح وَُب ال٣لب وعخابت النٟـ والدكب٘
بغوح الؿماخت والُٖٗ ٠لى يٟٗاء الناؽ ومداولت ع ٘ٞمؿخىاي اإلاخضني بلى
اإلاؿخىٍاث الٗلُا ،وندن ال نضعي  ٠ُ٦ج٩ىن النٟـ التي ج٣ى ٫مشل جل ٪ألامىع
( )0ؤٞغاح الغوح (م  )06جإلُ :٠ؾُض ُ٢ب -صاع ابن خؼم -بحروث2102 -م.
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ٖلى مجخمٗها ،ؤه نٟـ مدكبٗت بالخهى ٝالؿجي الظي ًجٗل النٟـ جبرؤ من
ً
خىلها و٢ىتها ي مداولت بنالح نٟؿها ًٞال ٖن بنالح ٚحريا ،بل ً ٠ُ٦غي
ؤلانؿان ي نٟؿه ؤيلُت يظا ؤلانالح بخل ٪الغئٍا اإلآلمت؟! وماطا بطا ل ًَغ ي
نٟؿه جل ٪اإلا٣ىماث التي ٌؿخُُ٘ بها بنالح يظا املجخم٘ من وظهت نٓغه ؤ٧ان
ًسلخِ به ٖلى ٖلله -ؤي ٖلل املجخم٘ من وظهت نٓغه -ؤم ؾُٗتز ٫طل ٪املجخم٘
ألنه ًغي نٟؿه مشل ؤي ٞغص ُٞه ٌٗترًه ما ٌٗترًه من الن٣هان ؤلانؿاني الظي
ُ ّ
ؿى ٙؤلانؿان لٛحره٦ -ما ٗٞل ؾُض ُ٢ب م٘
٦خب ٖلى الخل ،٤بل ِ ٌ ٠ُ٦
ؤمغا ً
ناخبه الظي ؤعاص ؤن ٌٗتز ٫الناؽً -
صاُٖا بلى ال٨بر ًخمشل ي الكٗىع بن٣و
الناؽ و٦ماله يى ،وجل ٪ؤمىع ي الخ٣ُ٣ت ل نُل٘ ٖلى شخيء مجها ٖنض َمن ؾب٤
َّ ُّ
بإمىع جضٖى ؤلانؿان للنٓغ
ؾُض ُ٢ب٩ٞ ،إنه ًضٖى بلى الخلُت ل٨ن م٘ الدكب٘ ٍ
بلى مجخمٗه ؤنه ٚغٍب ٖنه ،وعبما ٧انذ جل ٪النٓغة ه الضاُٖت بلى ال٣ى٫
بجايلُت املجخمٗاث.
بطن ٞدضًض ؾُض ُ٢ب الؿاب ٤يى خضًض ٖن الٗؼلت الكٗىعٍت ،وه ؤن
ًسالِ الٟغص اإلاؿل مجخمٗه م٘ قٗىعه ي صازله ؤنه ؤًٞل مجه وؤَُب مجه
٢لبا وع ً
ً
ًّ
وخا ،ويظه الٗؼلت الكٗىعٍت التي صٖا ظٗل لها ً
ؤزالُ٢ا ويى جبرًغ
مبرعا
الخلُت بإننا البض ؤن ن٩ىن ٖنض الازخالٍ بالناؽ ؤن ن٩ىن مكبٗحن بغوح
الؿماخت ،والُٖٗ ٠لى يٟٗه ون٣هه وزُئه  ،وعوح الغٚبت الخُ٣ُ٣ت ي
جُهحري وجشُٟ٣ه .
الخمٗن ي نهىنه ألازغي نُال٘ ً
ُّ
ؤًًا جل ٪النٓغة بلى املجخم٘
وبننا ٖنض
ووظىب الٗؼلت ٖنه ،التي ه لِؿذ بمٗجى اٖتزاله بل الازخالٍ به م٘ ٖضم
مجاعاة املجخم٘ ُٞما ًٟٗل٣ً ،ى ٫ؾُض ُ٢ب ي ٦خابه مٗال ي الُغٍَّ « :٤بننا
َ
ؤلاؾالم للناؽ لِـ لنا ؤن نجاع َي الجايلُت ي شخيء من
ندن الظًن ن٣ضم
ُّ
ٌكخض
جهىعاتها ،وال ي شخيء من ؤوياٖها ،وال ي شخيء من ج٣الُضيا .مهما
يُٛها ٖلُناَّ .بن وُْٟخنا ألاولى ه بخال ٫الخهىعاث ؤلاؾالمُت َّ
والخ٣الُض
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ؤلاؾالمُت ي م٩ان يظه الجايلُت ،ولن ًخد ٤٣يظا بمجاعاة الجايلُت َّ
والؿحر
مٗها زُىاث ي ؤو ٫الُغٍ٦ ،٤ما ٢ض َّ
ًسُل بلى البٌٗ منا ..بن يظا مٗناه
الهؼٍمت منظ ؤو ٫الُغٍ.)0(»...٤
بٖالن
ِ
ويى ي جل ٪ال٩لماث ًبحن الضا ٘ٞواإلانُل ٤الظي ًضٗٞه بلى ال٣ى ٫بالٗؼلت
الكٗىعٍت ٖن املجخم٘؛ طل ٪ألنه مجخم٘ ظايل ال ًنبغ الانسغاٍ مٗه وال
َ َّ
الدكبض بخ٣الُضه ،ويظا النو ٌٗبر ٖن الاؾخٗالء ً
ؤًًا ،الاؾخٗالء الظي نٓغ
له بٗض يظا النو ب٣لُل٩ٞ ،إنه بجى ألامىع ٖلى بًٗها من البضاًت وه ًم٨ن ؤن
َّ
ج٩ىن ٖلى يظا الترجِب؛ ؤوال وظىب ؤلاخؿاؽ بُهاعة النٟـ وعٗٞتها ٖن ٚحريا
َ
من الناؽ ،ز اٖخ٣اص ؤ َّن املجخم٘ ظايل  ،ومن ز َّ البض من ٖضم الضزى ٫مٗه ي
شخيء والٗؼلت ٖنه ز الاؾخٗالء الظي له قإن آزغ ٖنضه ،وه ؤمىع جضٖى بلى
جضمحر النٟـ ؤلانؿانُت التي ه ٖمىص املجخم٘ اإلاؿل  ،بل جضٖى بلى جضمحر
املجخم٘ وطياب يىٍخه وبخال ٫ؤمىع ؤزغي ال نٗغٖ ٝجها ً
قِئا وما ؤنؼ ٫هللا بها
من ؾلُان.
بطن ٞالٗؼلت التي عسخ لها ؾُض ُ٢ب ه ٖؼلت ٚحر الٗؼلت اإلاٗهىصة ٖنض
الؿاصة الهىُٞت التي جضٖى بلى بناء املجخم٘ وعؾىر يىٍخه والتي ج٣ضم الخضًض
ٖجها ،ل٨ن ٖؼلخه التي صٖا بلحها ه ٖؼلت ًداوٞ ٫حها ؤن ًجٗل اإلاؿل له مُ٣اؾه
َّ
الخام ي الخٖ ٨لى الناؽ وجضاو ٫ؤٗٞاله وي الخ٣ُ٣ت يظا ؤمغ لِـ م٩ل ًٟا
به ؤلانؿانٞ ،اإلنؿان م٩ل ٠بإن ًهلر من نٟؿه وخاله٦ ،ما ؤن يظه الٗؼلت
التي صٖا بلحها ًداوٞ ٫حها ؤن ًٟهل قٗىع من ًٟٗلها ٖن قٗىع املجخم٘ خىله
و٧إنه ٌِٗل ي صنُا زانت به٨ًٟ ،غ وخضه وٍخٗامل م٘ الخل ٤و٢ ٤ٞانىن ؾنه
بِنه وبحن نٟؿه ،وه جضٖىه ً
ً
خاظؼا
ؤًًا بلى ٖضم بنالح يظا املجخم٘ ،وجً٘
بِنه وبحن الناؽ وججٗله ٌِٗل لنٟؿه ال للناؽ.
( )0مٗال ي الُغٍ( ٤م  )060جإلُ :٠ؾُض ُ٢ب -صاع الكغو -١الُبٗت الؿاصؾت0979 -م.
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٦ظلٞ ٪ةن جل ٪الٗؼلت التي صٖا بلحها ؾُض ُ٢ب ؤخضثها ججاه من ال ًلتزمىن
بإوامغ ؤلاؾالمٞ ،هى ينا ظٗل نٟؿه ً
خ٨ما ٖلى ٚحره وٖلى بؾالمه ،وصٖاه طل ٪بلى
ًّ
ظايلُا بلى ؤلاؾالم الخ٣ُ٣ي من وظهت
الٗمل ٖلى صٖىة يظا املجخم٘ الظي ًغاه
نٓغه ،و٧إن الٗال و٢ذ وظىصه ٧ان ُٞه بؾالمان بؾالم ي ٢غاعة ؾُض ُ٢ب ومن
جبٗه ويى الخ ٤من وظهت نٓغي  ،وبؾالم ٖلُه الناؽ ٢اَبت ويى الباَل
والجايلُت الٗمُاء التي ٌِٗكىن ٞحها ،ولِؿذ جل ٪الٗؼلت التي ؤنكإيا ؾُض ُ٢ب
مإزىطة من خُاة الصخابت ال٨غام وال ه َغٍ٣ت عؾى ٫هللا ﷺ ي جغبُته ؛ وطل٪
ألن عؾى ٫هللا ﷺ وصخابخه ال٨غام ٧انىا ٌِٗكىن ي م٨ت وؾِ مجخم٘ ظايل
حؿىصه مالمذ الٟ٨غ من ٖباصة ٚحر هللا حٗالى ومداعبت الضٖىة ي بضاًت ْهىعيا،
ويظا ؤمغ ٚحر مىظىص ي ػماننا يظا٩ً ٠ُ٨ٞ ،ىن خُاة الناؽ ي ؤًامنا يظه حكبه
ً
ؤٞىاظا
خُاة الٟ٨اع ي الجايلُت و٢ض ْهغ ؤلاؾالم وصزل الناؽ ي صًن هللا
وزالِ ؤلاًمان بكاقت ال٣لىب وْهغث اإلاظايب والٗلماء والٗلىم وجإؾؿذ
اإلااؾؿاث الٗلمُت الغنِنت التي خآٞذ ٖلى الٗل وؤزغظذ لنا ٦ن ً
ىػا ٖلمُت ي
٧ل شخيء لِـ  ِ٣ٞي الٗلىم ؤلانؿانُت وبنما ي الٗلىم الخجغٍبُت ٠ُ٨ٞ ،ج٩ىن
يظه الخُاة ه مشل خُاة الجايلُت ألاولى؟! و٢ض ؤبان ؾُض ُ٢ب ٖن طل ٪ال٨ٟغ
خحن صٖا بلى اإلاٟانلت ي ٦المه ٣ٞاَّ « :٫بن الخُىة ألاولى جبضؤ صٖىة للناؽ
بالضزى ٫ي ؤلاؾالم ،والضًنىنت هلل وخضه بال قغٍ ٪ونبظ الضًنىنت ألخض من زل٣ه-
ي نىعة من نىع الضًنىنت -ز ًن٣ؿ ال٣ىم الىاخض ٢ؿمحن ،وٍ ٠٣اإلاامنىن
اإلاىخضون الظًن ًضًنىن هلل وخضه ًّ
نٟا -ؤو ؤمت -وٍ ٠٣اإلاكغ٧ىن الظًن ًضًنىن
ألخض من زل ٤هللا ًّ
نٟا آزغ ..ز ًٟانل اإلاامنىن اإلاكغ٦حن ..ز ًد ٤وٖض هللا
ّ
باَغاص ٖلى مضاع الخاعٍش
بنهغ اإلاامنحن والخضمحر ٖلى اإلاكغ٦حن٦ ..ما وِ ٘٢
َ ُ
البكغي .ول٣ض جُىٞ ٫ترة الضٖىة ٢بل اإلاٟانلت الٗملُت .ول٨ن اإلاٟانلت الُٗ٣ضًت
الكٗىعٍت ًجب ؤن جخ منظ اللخٓت ألاولى»(.)0
( )0ي ْال ٫ال٣غآن ( )0947/4جإلُ :٠ؾُض ُ٢ب -صاع الكغو -١ال٣ايغة -الُبٗت الؿابٗت ٖكغة0402 -يـ.
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ويظا ٌّ
نو ًىضر لنا  ٠ُ٦ج٨ٟغ جل ٪الٗ٣لُت ي نٓغتها بلى املجخم٘ ،وحٗبحر
ٌ
ظضًغ بالنٓغ ُٞه من خُض بنه ًناؾب مهُلر الٗؼلت
اإلاٟانلت حٗبحر
الكٗىعٍت -بن ٢غعنا ؤنه مهُلر ،وؾُض ُ٢ب ينا ٌٗمل ٖلى جإنُل ٖؼلخحن
ٖن املجخم٘؛ ألاولىٖ :ؼلت ؤو مٟانلت ٖملُت ،والشانُت مٟانلت قٗىعٍت،
والشانُت البض ؤن جخد ٤٣منظ اللخٓت ألاولى التي ج٣غع ٞحها الجماٖت ؤمغيا م٘
ّ
الك٣ا ١املجخمع ولِؿذ صاُٖت بلى
مجخمٗها ،ويظه ٧لها ؤمىع صاُٖت بلى ِ
الخماؾ ٪الضًجي وألازالق بحن ؤٞغاص املجخم٘ٞ ،ما ًضٖى بلُه يى ي الخ٣ُ٣ت
ً
بنالخا ،ويضم ولِـ بناء؛ ٞالٗؼلت التي ج٩ىن زاعظت ٖن املجخم٘
زغاب ولِـ
ًّ
ألن ينا ٥ؤٞغ ًاصا عؤوا ي ؤنٟؿه خٓا من ؤلاًمان ظٗله ٌكٗغون بالٗلى ٖلى
الخل ٤ه ٖؼلت جضٖى بلى الخغاب والهضم ولِـ بلى البناء وؤلانالح.
وندن ن٣غع ي جهاًت يظا ال٨الم َّؤن الٛالب ٖلى جل ٪الٗؼلت ؤجها ج٩ىن ً
يغبا من
الىا ٘٢وابخالءاجه جاعة واؾخٗالء ٖلُه وٖلى مٟغصاجه من بكغ وؤخضار جاعة
ٌ
ؤزغي ،وه ي الخ٣ُ٣ت ٖؼلت مظمىمت ل٩ىجها جنُل ٤من ال٨بر ،وال٨بر مٗهُت
ببلِـ ومضزله بلى بجي ؤلانؿان ،وألجها ٖلى جنا ٌ٢م٘ ما ٖلُه خا ٫ؤلانؿان
الغاقض من ألامغ باإلاٗغو ٝوالنهي ٖن اإلان٨غ ،وألجها مًُٗت لئلخؿان ومظمت ي
خ ٤الٗاملحن ي بٖماع يظه ألاعى ،وال ق ٪ؤن مشل جل ٪ألا٩ٞاع لها ؤزغيا
الؿلبي ٖلى املجخم٘ التي ْهغث ُٞه ،ومن ينا وظب الخٗغى ألزغ الٟه
ُ
اإلاٛلىٍ للٗؼلت الكٗىعٍت التي َغخذ ،ويظا ما ؾنظ٦غه ي الٟهل الغاب٘.
***
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الٟهل الغاب٘
ؤزغ الٟه اإلاٛلىٍ للٗؼلت ي ٨ٞغ الجماٖاث اإلاخُغٞت ٖلى املجخم٘
ؤزغا ً
ل٣ض ؤخضزذ ًُ٢ت الٗؼلت وٞهمها اإلاٛلىٍ ٖنض الجماٖاث اإلاخُغٞت ً
٦بحرا
ُ
ي حٛحر اإلاٟايُ ّ
الض َّ
ٞاالنٛالٖ ١لى النٟـ ي خض طاجه واخض من ؤي
ًنُت،
ِ
ْ
الٗىامل الجالبت لخضمحر النٟـ ،ويظا الانٛالٗٞ ١لخه الجماٖاث اإلاخُغٞت
ُّ
ٖنضما َص ْ
ٖذ بلى جل ٪الٗؼلت الكٗىعٍت ٖن املجخم٘ ،يظه الٗؼلت التي ؤخضزذ
ً
ؤنضاء مخباًنت ي املجخم٘ ب٩اٞت ؤَُاٞه؛ بط جدى ٫الخضًض ٖجها بلى مدل ظض٫
ولبـ لضي ٦شحر من الناؽ ،وطل ٪إلاا جنُىي ٖلُه من ان٣الب وُُٗ٢ت ي
الٗال٢ت م٘ املجخم٘ ،وي اإلا٣ابل اخخٟى بها ؤصخاب الخُاعاث اإلاخُغٞت ووظضويا
مكغٖت للُُٗ٣ت م٘ املجخم٘ الظي وؾمىه بإنه ظايل  ،و٢ض َّ
ّ
جبح َن طل ٪من زال٫
ِ
َّ
الكٗىعٍت اإلاٗنىٍت بلى مغخلت الٗؼلت الخؿُت ٞاٖتز ٫ؤبناء
جدىله من الٗؼ ِلت
جل ٪الخُاعاث اإلاخُغٞت من ظماٖاث الجهاص وٚحريا املجخم٘ ونٟغوا ٖن الاخخ٩ا٥
ؤو الخضازل مٗه ،ختى صازل اإلاؿاظض التي اٖخبرويا مؿاظض يغاع ال ًنبغ
الهالة ٞحها٩ٞ ،انذ له مؿاظض زانت به  ،و٢ض لىخٓذ يظه الٓايغة ي
َّ
الكٗىعٍت ختى
املجخم٘ اإلاهغي بك٩ل زامٞ ،ىظضنا الٗؼلت الخؿُت بجانب
ي الٗباصاثٞ ،نخج ٖن طل ٪نضوع بٌٗ الٟخاوي التي جمن٘ الهالة وعاء ما
ٌؿمىجه بٗىام الناؽ ،ول ً٣خهغ ألامغ ٖلى يظا بل بجه جدىلىا بلى مغخلت
اٖتزا ٫الٗمل ي ؤظهؼة الضولت ،باٖخباعيا جدذ خ ٨ما ًُل٣ىن ٖلُه
الُاٚىث ،ونخج ٖن يظا الاٖتزا ٫ألظهؼة الضولت الخٖ ٨لى َمن ٌٗملىن ٞحها
بإجه ًىالىن الٟ٨اع وؤصخاب الُاٚىث ،وٚحر طل ٪من جل ٪ألا٩ٞاع الانٗؼالُت
للخنُٓماث ّ
وبن ؤزغ جل ٪الٗؼلت ًٓهغ ٖلى الٟغص اإلانخمي َّ
الالٖ٣النُتَّ ،
َّ
الضًنُت
ِ
ٌ
الخغُ٦ت والظي ال ًجض طاجه م٘ َّ
زاعط ٖن
لكٗىعه َّؤنه
بُ٣ت املجخم٘ ،وطل٪
ِ
ً
قٗىعا باالٚتراب والانُىاء.
الؿُا ١الاظخماع  ،مما ؤنبذ ي صازله
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َّ
وبننا خحن نخ٩ل ٖن ؤزغ جل ٪الٗؼلت الكٗىعٍت التي صٖا بلحها ؾُض ُ٢ب
َّ
ونٓغ لها ي ٦خبه ًنبغ ؤن ال نٟٛل امخضاصيا ٖلى الىع الضًجي الخغ٧ي الغاين ي
ّ
ُ
اإلانٓغٍن اإلانايًحن لخغ٧اث الجماٖاث
٦خاباث
املجخمٖ٘ ،لى الغ ٚمن
ِ
ِ
َّ
اإلاخُغٞت ،وٖلى الغ ٚمن زٟىث جل ٪الخغ٧اث اإلاخُغٞت و٦خاباته بال ؤن ؤزغ
ً
يظه ال٨ٟغة ٖلى الىع ِّ ّ
٦شحر من الناؽ الظًن
ًجي الغاين ال ًؼا ٫ممخضا ٖنض ٍ
الض ِ
ًّ
٨ٞغا ًّ
ال ًمل٩ىن ً
خُ٣ُ٣ا ،وؤزغيا ًم٨ن ؤن نلمده من زال ٫اإلاماعؾاث
صًنُا
الٗملُت ؤو الخل٣اثُت التي جخطر من زال ٫ألاٗٞا ٫الصخهُت التي ُ
جهض ُع من
بٌٗ َّ
الناؽ ممن َّ
حكبٗىا بخل ٪ال٨ٟغة ،والظًن ًغون ؤجه ٚغباء ٖن يظا
املجخم٘ وٍنٓغون بلُه ٖلى ؤنه ال ُ
ٌؿحر ٖلى النُا ١الضًجي الصخُذ ،ويظه
َّ
ألامىع
الًمنُت نلخٓها من زال ٫جهغٞاث الٟغص ؤو املجمىٖاث التي جخهل ولى
من بُٗض بخل ٪الجماٖاث اإلاخُغٞت.
ومن ؤزغ جل ٪الٗؼلت الكٗىعٍت ؤن الٟغص ٌكٗغ بٗضم الانخماء بلى ٖامت
ً
ٖخ٣اصا منه ؤنه يمن مجمىٖت ٞى ١وع املجخم٘ ال
املجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه ا
يمنه ،مجمىٖت مؿخ٣لت ٖن املجخم٘ ي ٧ل شخيء ي الضًن والش٣اٞت والىع
بك٩ل ٖام ،وٍٓهغ طل ٪لضي الٟغص الخغ٧ي من زال ٫ايخماما ِجه وعئٍ ِخه التي ال
ُّ
ّ
الالقٗىعي باإلاغظُٗت التي ًنخمي بلحها؛ ألنه ًغايا ه
جنٖ ٪ٟن الخىانل
ِ
الخ٣ُ٣ت الجهاثُت َّ
وؤن ما ٖضايا قبهاث.
وٍٓهغ ً
ؤًًا جإزحر جل ٪الٗؼلت ٖلى الٟغص الضازل ي جل ٪الخجمٗاث ؤنه ال
ٌكٗغ بانضماظه ي املجخم٘ ي خالت من ٣ٞضان الٗال٢ت بش٣اٞت وايخماماث
َ
الناؽ ،ومن ز َّ ال ًغي ما خىله من ؤبٗاص ز٣اُٞت وصًنُت وصنُىٍت و٨ٞغٍت بال ٖبر
َ
يىٍخه الًُ٣ت ،ومن ز َّ م٘ يظا الخٛلٛل ً٣ٟض ُ٦انه وشخهِخه التي ًخ ُّ ؾلبها
َّ
ًّ
الٟغصًت إلاهلخت املجمىٖاث.
جل٣اثُا٦ ،ما ه َبُٗت اإلاغظُٗاث التي تهضم
***
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الخاجمت
وي جهاًت ال٨الم ٖن الٗؼلت بحن َّ
الخهى ٝو٨ٞغ الجماٖاث اإلاخُغٞت ًم٨ن ؤن
ّ
اإلادكب٘ ب٨ٟغ الخهى ٝالظي ً٣ىم ٖلى جغبُت الٟغص واملجخم٘ ال
ن٣ىَّ :٫بن
ِ
ّ
ؤي ؤمغ من ؤوامغيا ؾىاء ؤ٧ان
ٌؿخُُ٘ ؤن ًدُض ٖن الكغَٗت ؤلاؾالمُت ي ِ
ً
منضمجا م٘ املجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه ؤم ي ٖؼلت ٖنه ،والصخو اإلادكب٘
ً
بالخهىً ٝ
ؤًًا ًٟه الٗؼلت ؤجها جإحي من ؤظل بنالح نٟؿه َّؤوال ز بنالح
مجخم ِٗه بٗض طل ،٪وي ٖؼلخه التي ً٣ىم بها ال ًترٖ ٘ٞلى مجخمٗه بةًمان وال
ّ
ًسلو الناؽ من قغوعه ،وي ٖؼلخه ال حهخضي ُِ ٞ
٨غه بلى
ج٣ىي ،بل ًغي نٟؿه ِ
اجساط الٗن ٠يض مجخمٗه ٦ما ٖنض الجماٖاث اإلاخُغٞت ،بل ً٨خنٟه الخنانُ
ِ
بًٟل
والغيا ٖن يظا املجخم٘ ،وي ٖؼلخه ٦ظلً ٪غي ؤن هللا حٗالى ٢ض خباه
ٍ
ّ
مدكب ًٗا بغوح
ُٖٓ ٍ ويى الخلىة به والٗؼلت ٖما ؾىاهٞ ،حرظ٘ بلى مجخمٗه
ِ
الخىاي٘ والُمإنِنت.
***
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 .7ال٨ٟغ الهضامي وخخمُت اإلاىاظهت م٘ آلازغ ٖنض الجماٖاث
اإلاخُغٞت
جمهُض:
َّ
جخ٩ىن اإلانٓىمت ال٨ٟغٍت والهىعة ال٩لُت للضًن والكغَٗت ٖنض الجماٖاث
ُ ّ
مشل ال٨ٟغ الخٟ٨حري اإلاندغٖ ٝنض
اإلاخُغٞت والخُاعاث الًالت من ٖضة ؤع٧ان باَلت ج ِ
يظه الجماٖاثٞ ،من جل ٪ألاع٧ان ال٣ى ُ ٫بجايلُت املجخم٘ اإلاؿل  ،وو٢ىٕ ألامت ي
َّ
الكغ ،٥وانُ٣إ الضًن ٖن ألاعى ،وهجغ ألامت للكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وٖضم جد٣ُ٣ها
ً
للخىخُض ،واندكاع البضٖت ي ألامت وهجغيا للؿنت ،ويظا ٌٗض صازال ي خل٣ت مخ٩املت
من الًال ٫ال٨ٟغي والٗمل ي ٨ٞغ يظه الجماٖاث ،وبجانب جل ٪ألا٩ٞاع الًالت
الؿاب٣ت ًضزل ال٨ٟغ الهضامي وال٣ى ٫بًغوعة اإلاىاظهت م٘ خخمُت الهضام م٘
آلازغ ٖنضي  ،ويظا ٌٗض ؤخض يظه ألاع٧ان ي منٓىمته ال٨ٟغٍت وعئٍته اإلاٛلىَت
لخ٣ُ٣ت الضًن ومٗانُه ،ويظه ألا٩ٞاع اإلاخُغٞت ٖنض جل ٪الجماٖاث جاصي بلى ؤمىع
ً
بُالناٞ ،ةن ال٨ٟغ الخٟ٨حر َّي ٖنض يظه
٨ٞغٍت باَلت ًنكإ ٖجها جُبُ٣اث ٖملُت ؤقض
الجماٖاث ًترجب ُ
ً
بٌٗ ،وٍمض بًٗه بًٗا؛ ٨ٟٞغة جمهض ألزغي وع٦ن
بًٗه ٖلى
ٍ
ٌؿخمض وظىصه ال٨ٟغي والٗمل و٢ىجه من ؤع٧ان ؤزغي.
وَٗض ال٨ٟغ الهضامي وال٣ى ٫بدخمُت اإلاىاظهت م٘ آلازغ يى ؤخض الخل٣اث ألازحرة
ي ؾلؿلت اإلانهج الخٟ٨حريٞ ،هى مترجب ٖلى خل٣اث ؤزغي من الغئٍت الخاَئت
َّ
ؤلاؾالمُت وخ٣ُ٣تها؛ من ال٣ى ٫بجايلُت املجخم٘ اإلاؿل  ،ويغوعة الاؾخٗالء
للكغَٗت
ٖلى الىا ٘٢املخُِ والانٗؼاٖ ٫نه ،واإلاٟانلت ال٩املت ٖن مٟغصاث الخُاة ُٞه،
وال٣ى ٫بًغوعة جد ٤ُ٣الخم٨حن وٚحر طلٞ ،٪ةن من ألانى ٫التي جخٗامل بها جل٪
الجماٖاث اإلاخُغٞت م٘ آلازغ يى يغوعة الهضام واإلاىاظهت بهىعه املخخلٟت اإلاٗنىٍت
واإلااصًت.
َّ
ولٗل ي البضاًت البض لنا ؤن نىضر ما اإلا٣هىص باآلزغ الظي حٗمل جل ٪الجماٖاث
ٖلى الهضام مٗه ومىاظهخهٞ ،اآلزغ ي ٨ٞغ يظه الجماٖاث يى ٧ل َمن ل ًدمل نٟـ
ُّ
الغئٍت التي ًدملها اإلانخمىن لخل ٪الجماٖاث ،وٍدكب٘ بنٟـ ألا٩ٞاع واإلاٟايُ ججاه
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َّ
َّ
ً٢اًا ّ
والكغَٗت والخُاة ،و٢ض ُّ
ًٓن ٌ
٦شحر من الناؽ من ٚحر اإلاُلٗحن ٖلى خا٫
الضًن
ِ
َّ
َّ
َّ
يظه الجماٖاث ؤن آلازغ ٖنضي يى ٚحر اإلاؿل  ،ول٨ن الترار ال٨ٟغي والٗمل لهظه
َ
آلازغ ٖنضي ٌكمل اإلاؿلمحن وٚحر اإلاؿلمحنٞ ،النٓغة ال٩لُت
الجماٖاث ًسبرنا َّؤن
ملجخمٗاث اإلاؿلمحن ٖنض جل ٪الجماٖاث َّ
الًالت جخمشل ي ال٣ى ٫بٗضم جد٣ُ٣ه
للخىخُضُ ،وبٗضي ٖن الكغَٗتٞ ،ه ي ظايلُت ٢ض وٗ٢ىا ي الكغ ،٥ؤو ٖلى ألا٢ل
ً٣ىلىن بالخى ٠٢ي الخ ٨بةؾالمه ختى ًخ ويىح خاله  ،ؤو ي ؤيل بضٖت وجٟلذ
من الكغَٗت ٚحر ملتزمحن ّ
بالضًن.
ِ
والنٓغة ال٩لُت لآلزغ ٚحر اإلاؿل ٖنضي جخلخو ي ٨ٞغة اإلاىاظهت والهضام
ً
ً
وٖضم الخٗاٌل مٗه ،ؾىاء ؤ٧ان ُ
ٚحر اإلاؿل ظماٖت ؤو ؤٞغ ًاصا ؤو صوال٣ٞ ،ض عسخ ي
٨ٞغ جل ٪الجماٖاث الًالت َّؤن من قغوٍ صخت ؤلاًمان وؾالمت بؾالم اإلاؿلمحن
ؤٞغ ًاصا وظماٖاث ؤن ً٩ىن ؤنل الٗال٢ت بُجه وبحن آلازغ يى الٗضاوة والبًٛاء
َّ
املخمضي ي الخٗامل م٘ آلازغ ٦ما
والخهغٍذ له بظل ٪ي مسالٟت جامت للهضي
ً
َق ْ
ً
عجُبا بحن صخت اإلاٗخ٣ض ،ويغوعة بْهاع
هضث به ؾنت النبي ﷺٞ ،سلُىا زلُا
الٗضاوة ختى م٘ اإلاؿال ٚحر اإلاٗخضي ،وويٗىا طل٧ ٪له جدذ ٖنىان الىالء والبراء
وجد ٤ُ٣الخىخُض وؾالمت الُٗ٣ضة ،وعجبىا ٖلى طلٖ ٪ضة ؤنى ٫ظٗلىيا من الُٗ٣ضة
التي ال ًصر بؾالم ؤخض ٖنضي بال بها ،وه حٗض زالر ؤنى:٫
ً
أوال :عًٞه ل٨ٟغة الخٗاٌل والخٗاون بحن اإلاؿلمحن وٚحر اإلاؿلمحن.
ً
زاهُا :ألانل ي الٗال٢ت بحن اإلاؿلمحن وٚحري يى الخغب وال٣خا ٫ي ٧ل ػمان
وم٩ان.
ً
زالثا :الهضام واإلاىاظهت ٖنضي ؾببها مجغص الٟ٨غ واملخالٟت ي الُٗ٣ضة ال
الضٞإ ونض الُُٛان.
ُ
َ
ّ
َّ
وبجانب جل ٪ألانى ٫الؿاب٣ت ؤخببنا ي يظه اإلا٣ضمت ؤن ن ِبحن ٦ظل ٠ُ٦ ٪جبلىع
مى ٠٢جل ٪الجماٖاث ي يظه الًُ٣ت وه ًُ٢ت الهضام٣ٞ ،ض جبلىع مى ٠٢يظه
الجماٖاث من زال ٫نىعجحن:
ُ
منهجه .
ألاولى :مىٟ٢ه من اإلاؿلمحن الظًن لِؿىا ٖلى نٟـ ِ
الثاهُت :مىٟ٢ه من ٚحر اإلاؿلمحن؛ وَكمل مىٟ٢ه من ٚحر اإلاؿلمحن ي البالص
َّ
ؤلاؾالمُت.
ؤلاؾالمُت ،ومىٟ٢ه من املجخمٗاث ٚحر اإلاؿلمت زاعط البالص
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ً
أوال :مىكفهم مً اإلاؿلمحن الظًً لِؿىا غلى هفـ مىهجهم:
وٍخمشل ي الغ ٌٞال٩امل له وعمحه بالؼَ ٜوالخٟلذ من ؤخ٩ام الضًن ٖلى
مؿخىٍاث الُٗ٣ضة وال٣ٟه وألازال ١والؿلى ،٥ومداولت الانٗؼا ٫ال٩امل ٖن املجخم٘
ب٣ضع اإلاؿخُإ؛ ٞال ًسالُىن الناؽ بال بد ٨الًغوعة ،ختى ًد٣٣ىن الخماًؼ بحن
ٞؿُاٍ الخىخُض وٞؿُاٍ ؤيل الجايلُت والكغ ٥والبضٖت بؼٖمه  ،و٢ض ْهغ ٦شحر
من آزاع ونخاثج منهجه يظا ي املجخمٗاث اإلاؿلمت؛ بدُض ْهغث مهُلخاث اإلالتزم
وٚحر اإلالتزم ،وألار وألازذ ،وؤيل الؿنت واإلابخضٖتٞ ،ضلذ ٖلى وظىص الخٟغ٢ت بحن
اإلاؿلمحن ،بدُض اٖخبرث يظه الجماٖاث نٟؿها ؤجها الخاملت للٟه الصخُذ للضًن،
وصخُذ اإلاٗخ٣ض ،وؤجها الخاملت إلانهج النبي ﷺ ،ي م٣ابل َىاث ٠من اإلاؿلمحن وٗ٢ذ
ي الكغ ٥والبضٖت ،ومٟاع٢ت ؤخ٩ام الضًن ،ويظه الُىاث ٠ال حؿخد ٤بال الخهىمت
ً
واإلاىاظهت والٗؼلت ٖجها ،بال ؤن حؿخجُب إلانهجه وجغضخى بُغٍ٣ته لٟه الضًن ؤنىال
ً
وٞغوٖا.
و٧انذ ؤي مٓايغ جدىله بلى الهضام م٘ املجخم٘ ُّ
جهىعي الباَل بإجه خملت
اإلانهج الصخُذ وجدىٍله لالزخال ٝال٣ٟهي اإلا٣بى ٫من َّ
ألامت ٖبر ال٣غون بلى زالٞاث
ؤنىلُت ٖ٣ضًت ال جدخمل بال وظها واخضا يى الىظه الظي ٌٗخن٣ىنه ي  ،بجانب
مكابهته للخىاعط من خُض بخُاء ٨ٞغي ٖن َغٍ ٤ال٣ى ٫بىظىص ظماٖت اإلاؿلمحن
التي خ٣٣ذ ؤلاًمان وؤلاؾالم صون باق ألامت التي ٞاع٢ذ الضًن ،وما ناخب طل ٪من
ً
ال٣ى ٫بالخٟ٨حر باإلاٗاصخي وظٗلها صلُال ٖلى ظايلُت املجخمٗاث ،وال٣ى ٫بانُ٣إ
الضًن ٖن بالص اإلاؿلمحن واتهامها بهجغ الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،و٢ض ننٟىا ي طل٪
اإلاهنٟاث التي جانل لهظا ال٨ٟغ وؤع٧انه .ونخج ٖن طل ٪ج٩ىٍن ظماٖاث مؿلخت
انُل٣ذ من زال ٫يظا ال٨ٟغ الخٟ٨حري ،وانٗؼلذ يظه الجماٖاث ٖن املجخمٗاث
ٖؼلت خُ٣ُ٣ت ؤو قٗىعٍت ختى حؿخُُ٘ جنُٟظ مكغوٖها ،من زال ٫بٖضاص الجُل
اإلاامن الظي ًخ ٖلى ًضًه اإلاٟانلت بحن اإلاامنحن وال٩اٞغٍن ،ز جنُٟظ الجانب الٗمل
بٗض طل ٪والظي ً٣ىم ٖلى بؾ٣اٍ ؤنٓمت الخ ، ٨ويغب ماؾؿاث الضولت والُ٣ام
بٗملُاث الخسغٍب لخضمحر الضو٦ ،٫سُىة من زُىاث يضم نٓام الضولت والاؾدُالء
ٖلى الخ ٨وجنُٟظ مكغوٖها وٞغى نمىطظها الظي جامن به.
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ً
زاهُا :مىكفهم مً غحراإلاؿلمحن ،وهظا جدخه أمغان:
ألاوٌ :مىكفهم مً غحراإلاؿلمحن في البالص ؤلاؾالمُت:
وجمشل يظا اإلاى ٠٢ي الٛلٓت ي الخٗامل وججاوػ الخٗالُ الكغُٖت الؿمدت
ّ
وحٗضي نٓ املجخم٘ وُ٢مه ي الخٗامل مٗه ٩ٞ ،ان الخٗال وال٨بر وبْهاع الاخخ٣اع
ِ
مؿل٨ه ي الخٗامل م٘ ٚحر اإلاؿل الظي ٌِٗل بحن اإلاؿلمحن ،بجانب الٗمل ٖلى
بزاعة الٟتن بحن اإلاؿلمحن والُىاثٚ ٠حر اإلاؿلمت ،وٍداولىن جهىٍغ ألامغ ٖلى ؤنه
صٞإ ٖن الُٗ٣ضة والضًن ،ومٗغ٦ت بحن ؤلاؾالم والٟ٨غُٞ ،جٗلىن من طل ٪اإلاؿل٪
ّ
ً
ُٞد٣٣ىن به ً
وظها
بابا من ؤبىاب ػٖؼٖت ؤمن املجخم٘ ،وزلخلت النٓام الًابِ له،
ِ
من وظىه الٓهىع واؾخٗغاى ال٣ىة ٖلى َىاث ٠حِٗل ي ْل الضولت ؤلاؾالمُت
وخًاعة ؤلاؾالم ،وَٗضون طلً ٪
نىٖا من بْهاع اؾخٗالء ؤلاًمان ،وؤيملىا النهىم
ُّ
الكغُٖت التي جدض ٖلى عٖاًت ٚحر اإلاؿلمحن وؤلاخؿان بلحه  ،وٖضم ؤلا٢ضام ٖلى
َّ
ْلمه بإي ق٩ل من ألاق٩اَّ ٫
اإلاٗنىٍت.
اإلااصًت ؤو
ِ
ِ
َّ
ألامغالثاوي :مىكفهم مً املجخمػاث غحراإلاؿلمت زاعج البالص ؤلاؾالمُت:
ألانل ي الٗال٢ت م٘ املجخمٗاث والضوٚ ٫حر ؤلاؾالمُت ٖنض يظه الجماٖاث
الهغإ والهضام وال٣خا ٫وخخمُت اإلاىاظهت ،وجد ٤ُ٣نىع من نىع النهغ
َّ
والخٗاٌل
والخم٨حن ،وطل ٪جدذ ػٖ الجهاص ،ولِـ ألانل ٖنضي يى الؿل
والنٓغ بلى خالت الخغب وال٣خاٖ ٫لى َّؤجها خالت اؾخصناثُت من ألانل ٦ما يى مٗغوٝ
ي الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وَٗخمضون ي طلٖ ٪لى ٞهمه اإلاٛلىٍ لبٌٗ النهىم
الكغُٖت التي ًجغصوجها من ؾُا٢اتها ال٩لُت وؤؾباب نؼولها؛ َّ
ٞدىلىا الجهاص ي ؾبُل
هللا ّ
لغص الٗضوان ونُانت بالص اإلاؿلمحن والخٟاّ ٖلى يىٍته الضًنُت والخًاعٍت بلى
ِ
َّ
ْايغة من ال٣خل والخسغٍب والٗملُاث ؤلاعيابُت ،وطبذ ٚحر اإلاؿلمحن ،وؤله٣ىا طل٪
ٍ
َّ
َّ
٧له بالكغَٗت اإلاُهغة ،وْنىا ؤن وظىص آلازغ ٚحر اإلاؿل ي يظه الضنُا ٚحر مكغوٕ،
وؤنه مسال ٠إلاغاص هللاَّ ،
وؤن وظىص الٟ٨غ ي ألاعى ًىظب ال٣خا ٫وؾ ٪ٟالضماء ختى
ًخ بٞناء آلازغ وبجهاء وظىصهَّ ،
ٞكىيىا نىعة اإلاؿل ٖنض ٚحر اإلاؿلمحن ،وظٗلىا مجها
ي طين آلازغ َّؤنه الصخو الهضامي الضمىي ،الظي ً٨غه ٚحره وال ًدمل مٗه بال
الخضمحر وؤلاعياب ،وال ًغاع ؤي نىعة من نىع ؤلانؿانُت والخًاعة البكغٍتَّ ،
وؤن
مهُلر آلازغ َّ
ً
مىظىصا ي الكغَٗت ؤلاؾالمُتٞ ،ىٗ٢ىا ي نىعة
والخٗاٌل مٗه لِـ
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بكٗت من نىع جدغٍ ٠الضًن وجبضًل الكغَٗت التي من ؤبغػ ؾماتها الدؿامذ وال٣ضعة
ٖلى الخٗاٌل م٘ الٛحر ي مسخل ٠ألاخىا.٫
والظي ٌَٗنِنا ي يظا ألامغ ؤن ّ
نىضر جإنُل ال٨ٟغ الهضامي ٖنض الجماٖاث
ِ
اإلاخُغٞت ز بٗض طل ٪نىظه ً
َّ
ن٣ضا لظل ٪الخإنُل ي يىء الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وؾىٝ
ً٩ىن ٦المنا من زالٞ ٫هى ،٫وجدذ ٧ل ٞهل مجها مجمىٖت من الن٣اٍ التي جىضر
مالمذ ٧ل ٞهل ،وطلٖ ٪لى الندى الخال :
الفهل ألاوٌ :جأنُل الفىغالهضامي غىض الجماغاث اإلاخُغفت وبُان أؾبابه.
الفهل الثاوي :هلض الخأنُل الػلمي الضاعي للفىغالهضامي.
الفهل الثالث :مفاهُم ًجب أن جصدر في كًُت الهضام مؼ آلازغ غىض
الجماغاث اإلاخُغفت.
***
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الٟهل ألاو٫
جإنُل ال٨ٟغ الهضامي ٖنض الجماٖاث اإلاخُغٞت وبُان ؤؾبابه
ويظا الٟهل جدخه ؤعب٘ ن٣اٍ:
ألاولىْ :هىع اإلاغظُٗاث اإلاًللت وجإنُل ؾُض ُ٢ب لل٨ٟغ ّ
الهضامي.
ِ
الثاهُت :الٟه الخاَئ إلاهُلخاث صاع الٟ٨غ وصاع ؤلاؾالم.
الثالثت :الٟه الخاَئ لًُ٣ت الجهاص ي ؤلاؾالم.
الغابػت :اخخ٩اع الخ ٤والاصٖاء بإجه ؤصخاب اإلانهج ؤلالهي الاؾخٗالجي.
الىلُت ألاولى :ظهىع اإلاغحػُاث اإلاًللت وجأنُل ؾُض كُب للفىغالهضامي:
ٌ
ّ
ٌ
مخٗضصة َّؤص ْث بهظه الجماٖاث
ؤؾباب ٦شحرة وٖىامل ٨ٞغٍت وٖملُت
جًاٞغث
ِ
َّ
َّ
الهضامُت م٘ آلازغ؛ و٧ان من ؤبغػ ؤؾباب طل ٪الخإنُل يى
للىنى ٫بلى يظه الخالت
ْهىع اإلاغظُٗاث ال٨ٟغٍت اإلاًللت التي ٢ضمذ ٖلى ؤجها جمشل الٟه الصخُذ للضًن
َّ
ال٨ٟغٍت الباَلت
والُٗ٣ضة ؤلاؾالمُتٞ ،اجسظث يظه الجماٖاث من بٌٗ النهىم
آلازغ ،وؤنبٛذ ٖلحها
مغظُٗت لها ي ج٩ىٍن ال٨ٟغ الهضامي وجُبُ٣اجه الٗملُت م٘
ِ
ُ
مسالٟتها.
ال٣ضاؾت الكغُٖت التي ال ًجب
ْ
ومن ؤبغػ جل ٪النهىم ال٨ٟغٍت الباَلت ما اخخىث ٖلُه ٦خاباث «ؾُض ُ٢ب»
ُ
والتي ؤحى ٞحها باألَغوخاث الباَلت وؤلبؿها زىب الكغَٗت و الكغُٖت وؤٖلن ؤجها ه
خ٣ُ٣ت الضًن ؤلاؾالمي٣ٞ ،ض اخخىث ٦خاباث ؾُض ُ٢ب ٖلى الخمهُض والخإنُل
لل٨ٟغ الهضامي م٘ آلازغ؛ اإلاؿل وٚحر اإلاؿل  ،وال٣ى ٫بىظىب اإلاىاظهت ،وطل ٪من
زالَ ٫غخه لٗضة مٟايُ باَلت من ال٣ى ٫بجايلُت املجخمٗاث ؤلاؾالمُت ،وانُ٣إ
الضًن ٖن ألاعى ،وُٚاب مٗاني ال بله بال هللا من خُاة اإلاؿلمحن ،وٖضم وظىص
الجماٖت اإلاامنت ٖلى وظه ألاعى ،وخخمُت الهضام م٘ الخًاعاث ألازغي.
ً٣ىم ؾُض ُ٢ب ي ٦خاباجه بمداولت الخإنُل لخدغٍ ٠اإلاٗاني الكغُٖت ،وٍبخ٨غ
اإلاهُلخاث اإلابخضٖت ما ٌكاء ،وَٗمل ٖلى ؤن ًؼٍ ٠لها من ألاصلت ما ًهبٖ ٜلحها
من
ِ
نٟت الكغُٖت ،وٍخجه بٗض طل ٪بلى ج٣ضً النمىطط الٗمل لخُبُ ٤يظه
اإلاهُلخاث؛ ٖن َغٍ ٤الضٖىة بلى ج٩ىٍن الجماٖت اإلاامنت اإلانٟهلت ٖن املجخمٗاث
ُ
ؾُٖ ٘٣لى ٖاج٣ها اإلاٟانلت واإلاىاظهت م٘ ؤيل الجايلُت والكغ،٥
الجايلُت ،التي
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جُبُ ٤الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٦ما ًغايا ؾُض ُ٢ب  ،بما ًسل ٤ي جهاًت
وؾخٗمل ٖلى
ِ
ألامغ ٖنض يٗا ٝالٗ٣ى ِ ٫الظًن ال ًمل٩ىن الغئٍت الكغُٖت الصخُدت من مدبي
ً
اججايا ندى ال٨ٟغ الهضامي وجُبُ٣اجه م٘ الجمُ٘،
الخُاب الخماسخي الخدغٍطخي-
َّ
وٍٓن ؤنه ي طل٧ ٪له ٌٗمل ي ؾبُل هللا وي نهغة صًن هللا وؤنه من املجايضًن،
٦خابه الٗؼٍؼ( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
٩ُٞىن خاله ٦ما ؤزبرنا هللا ؾبدانه وحٗالى ي
ِ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)
[ال٨ه.]014-011 :٠
 ً٣ى ٫ؾُض ُ٢ب« :ؤن ٌِٗل ؤلانؿان ي مىاظهت يظه الجايلُت التي حٗ وظهألاعى الُىم ،وي ٢لبه وي يمه وي خغ٦خه ؤن ًنصخئ ؤلاؾالم ي نٟؿه وي نٟىؽ
الناؽ وي خُاجه وي خُاة الناؽ مغة ؤزغي ي مىاظهت يظه الجايلُت .ب٩ل
جهىعاتها ،و٧ل ايخماماتها و٧ل ج٣الُضيا ،و٧ل واٗ٢ها الٗمل و٧ل يُٛها ٦ظل٪
ٖلُه ،وخغبها له ،ومنايًتها لُٗ٣ضجه الغبانُت ،ومنهجه الغباني و٧ل اؾخجاباتها
٦ظل ٪لهظا اإلانهج ولهظه الُٗ٣ضة بٗض الٟ٨اح والجهاص وؤلانغاع.)0(»...
ز ً٣ى ٫ي خضًشه ٖن ؤٞغاص الُاثٟت اإلاامنت« :وٍنٓغ ٞحري الظًن ً٣ىلىن :بجه
ّ
مؿلمىن لِؿىا ٖلى شخيء ألجه ال ًُ٣مىن ٦خاب اّلل اإلاجز ٫بلحه ُٞ ..خٗاْمه ألامغ،
وَؿخ٨ثر ؤن ًىاظه يظه البكغٍت الًالت ٧لها ب٩لمت الخ ٤الٟانلت ،وٍغي ٖضم
الجضوي ي ؤن ًبل ٜالجمُ٘ ؤجه لِؿىا ٖلى شخي ء! وؤن ًبحن له الضًن الخ !٤ولِـ
ً
ظمُٗا -ووا٘٢
يظا يى الُغٍ ...٤بن الجايلُت ه الجايلُت -ولى ٖمذ ؤيل ألاعى
الناؽ ٧له لِـ بصخيء ما ل ًٖ ٣لى صًن هللا ّ
الخ ،٤وواظب ناخب الضٖىة يى
ِ
َّ
واظبه ال حٛحره ٦ثرة الًال ٫وال ضخامت الباَلٞ ...الباَل ع٧ام ...و٦ما بضؤث الضٖىة
ألاولى بدبلُ ٜؤيل ألاعى ٢اَبت :ؤجه لِؿىا ٖلى شخيء ٦..ظلً ٪نبغ ؤن حؿخإن.. ٠
و٢ض اؾخضاع الؼمان ٦هُئت ًىم بٗض هللا عؾىله ﷺ»(.)2
َّ
ًخدضر ٖن الٗهبت اإلاؿلمت ُٞبحن ؤجها البض لها ؤن جنٟهل ٣ُٞى« :٫بنه ال
ز
( )0انٓغ :ي ْال ٫ال٣غآن ( )0107/2ؾُض ُ٢ب -صاع الكغو - ١بحروث -ال٣ايغة-الُبٗت الؿابٗت
ٖكغ0402 -يـ.
( )2ي ْال ٫ال٣غآن (.)940/2
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َ
٧ل ؤعى من ؤن َ
نجاة ُ
ُ
اإلاؿلمت ي ّ
الٗظاب( :﮵ ﮶ ﮷
ًٖ ٘٣لحها يظا
للٗهبت
ِ
ِ
ٍ
َّ
َ ًّ ُ
جنٟهل يظه ُ
وق ًّ
َ
ٗىعٍا
الٗهبت ٖ٣ضًا
﮸ ﮹ ﮺ ﮻) [ألانٗام ،]65:بال بإن
الجايلُت من ٢ىمها -ختى َ
َ
ًإطن هللا لها بُ٣ام صاع بؾالم حٗخه ُ
خُاة ٖن ؤيل
ومنهج ٍ
َّ ِ
ِ
ٍ
ِ
ً
بإجها ه ألامت اإلاؿلمت َّ
٧امال َّ
ً
وؤن ما خىلها َومن خىلها َّ
َ
ممن
قٗىعا
حكٗغ
بها -وبال ْؤن
ُ
ٟانل َ
َ
َّ
َّ
ظايلُ ٌت ُ
الُٗ٣ضة
٢ىمها ٖلى
ظايلُ ٍت ،وؤن ج
وؤيل
ل ًضزلىا ُٞما صزلذ ُٞه
ِ
بُجها وبحنَ
واإلانهجْ ،
جُلب بٗض طل ٪من هللا ْؤن ًٟخذ َ
َ
٢ىمها بالخ ّ ٤ويى زحرُ
وؤن
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َّ
َّ
ُّ
الٟاجدحنٞ ،ةطا ل جٟانل يظه اإلاٟانلت ،ول جخمحز يظا الخمحز -خٖ ٤لحها وُٖض هللا
ً
َ ّ
قُٗت من ّ َ
ٌ َّ ُ
يظا ،ويى ؤن َّ
الك َُ ِ٘ ،وال
جٓل
بٛحريا من ِ
ِ
الكُ٘ ي املجخم٘ ،قُٗت جخلبـ ِ
ُ
ُ
ًخبُجها َّ
جدبحن نٟؿها ،وال ُ
الٗظاب اإلاُ ُ٣
ُ
اؽ َّ
الن ُ
اإلاضًض
وٖنضثظ ًُ ِه ُُبها طل٪
مما خىلها،
ٍ
َ
ُ
اظٗت جاعٍش َّ
ُ
ًضع٦ها ُ
الضٖىة بلى هللا ٖلى ؤًضي ظمُ٘
اإلاىٖىص! ...ومغ
ٞخذ هللا
صون ْؤن
َّ َ
َ
َ
َ
وجدَ ٤ُ٣و ْٖ ِضه بٛلبت ُع ُؾ ِله والظًن
ونهغه
بإن ْ ٞخ َذ هللا
الُ٣حن الجاػم
ُعؾل هللا ٌُُُٗنا
آمنىا مٗه  -ل ً ٘٣ي مغة واخضة ٢بل َج ُّمحز ُ
الٗ ْ
ومٟانلتها ل٣ىمها ٖلى
اإلاؿلمت
ه ِبت
ٍ
ٍ
ِ
ِ
)
0
(
الُٗ٣ضة وٖلى منهج الخُاة»  .ويظا الانٟها ٫ؾُاصي بلى بضاًت الخ٨ٟحر ي ّ
الهضام.
ِ
ِ
ِ
و٢ض ججلذ نىعة يظا الهضام ي جهىٍغه للٗال٢ت بحن اإلاؿلمحن وٚحري ٖلى ؤجها
٢اثمت ٖلى الهضام والهغإ وؤن وظىص ؤلاؾالم ًلؼم منه وظىص الهغإ ٣ُٞى« :٫بن
ؤيل ال٨خاب ٌٗغٞىن ؤن يظا ال٨خاب خ ٤من ٖنض هللا وَٗغٞىن من ز َّ ما ُٞه من
ؾلُان و٢ىة ومن زحر ونالح ومن َا٢ت صاٗٞت لؤلمت التي جضًن بالُٗ٣ضة التي ظاء
بها وباألزال ١التي جنبش ٤مجها وبالنٓام الظي ً٣ىم ٖلحها .وٍدؿبىن ٧ل خؿاب لهظا
ال٨خاب وؤيله وَٗلمىن ظُضا ؤن ألاعى ال حؿٗه وحؿ٘ ؤيل الضًن! ..بجه ٌٗغٞىن ما
ُٞه من خ ،٤وَٗغٞىن ما ي ُٞه من باَل ..وَٗغٞىن ؤن الجايلُت التي ناعوا بلحها،
وناعث بلحها ؤويإ ٢ىمه وؤزال٢ه وؤنٓمته  ،ال ًم٨ن ؤن حهاصجها يظا الضًن ،ؤو
َ
ًب٣ي ٖلحها  ..وؤجها من ز َّ مٗغ٦ت ال تهضؤ ختى ججلى الجايلُت ٖن يظه ألاعى ،وَؿخٗل
يظا الضًن ،وٍ٩ىن الضًن ٧له هلل ..ؤي ؤن ً٩ىن الؿلُان ي ألاعى ٧له هلل ،وؤن ًُاعص

( )0ي ْال ٫ال٣غآن (.)0025/2
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اإلاٗخضون ٖلى ؾلُان هللا ي ألاعى ٧لها .وبظل ٪وخضه ً٩ىن الضًن ٧له هلل»( .)0ويظه
ه البضاًت لخهىع الٗال٢ت ،ز ًُ ّ
ىضخها بٗض طل ٪من زال ٫بُان الضٞإ ٖن الضًن
ِ
الهضام ب٣ىلهًّ « :
والتر٦حز ٖلى ّ
خ٣ا بنه ل ً٨ن بض لهظا الضًن ؤن ًضا ٘ٞاإلاهاظمحن له؛
ِ
َّ
َ
وظىصه ي نىعة بٖالن ٖام لغبىبُت هللا للٗاإلاحن ،وجدغٍغ ؤلانؿان من
مجغص
ألن
ِ
الٗبىصًت لٛحر هللا ،وجمشل يظا الىظىص ي ججم٘ جنُٓمي خغ٧ي جدذ ُ٢اصة ظضًضة ٚحر
ُ٢اصاث الجايلُت ،ومُالص مجخم٘ مؿخ٣ل مخمحز ال ٌٗتر ٝألخض من البكغ
بالخا٦مُت ،ألن الخا٦مُت ُٞه هلل وخضه ...بن مجغص وظىص يظا الضًن ي يظه الهىعة
البض ؤن ًض ٘ٞاملجخمٗاث الجايلُت من خىله ال٣اثمت ٖلى ٢اٖضة الٗبىصًت للٗباص ؤن
جداو ٫سخ٣ه ً
صٞاٖا ٖن وظىصيا طاجه .والبض ؤن ًخدغ ٥املجخم٘ الجضًض للضٞإ ٖن
نٟؿه ...يظه مالبؿت البض مجها ،جىلض م٘ مُالص ؤلاؾالم طاجه ،ويظه مٗغ٦ت مٟغويت
ٖلى ؤلاؾالم ً
ٞغيا ،وال زُاع له ي زىيها ،ويظا نغإ َبُع بحن وظىصًن ال ًم٨ن
ً
الخٗاٌل بُجهما َىٍال»(.)2
و٦ظل ٪ي ٦خابه «مٗال ي الُغٌٍٗ »٤مل ٖلى جإنُل ٨ٞغ الهضام واإلاىاظهت
َّ ُّ
سلو من ي ِٛاملجخم٘ الجايل ّ َّ
َّ
والخ ُّ
َّ
الجايلُت
هىعاث
البض لنا من الخ
٣ُٞى« :٫ز
ِ
ِ
زانت نٟىؾنا ،لِؿذ ُ
مهمخنا ْؤن نهُلرَ
َّ
َّ
والُ٣اصة الجايلُت ي
والخ٣الُض الجايلُت
ِ
ِ
َ
ّ
ّ
الهٟت -نٟت
املجخم٘ الجايل ِ وال ؤن نضًن
م٘ وا ٘٢يظا
ِ
بالىالء لهٞ ،هى بهظه ً ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َّ
َّ
ؤنٟؿنا ؤوال َ
مهمخنا ؤن َ
َّ
ٚحر ٢ابل ألن نهُلر مٗه ،بن َّ
الجايلُتُ -
لنٛحر يظا
نٛحر من ِ
ٍ
حُٛحر وا ٘٢يظا املجخمُ٘ ،
ُ
ُ
ؤزحراَّ .بن َّ
املجخم٘ ً
حُٛحر يظا
مهمخنا ه
مهم َخنا ألاولى ه
ِ
ُ
الىا ٘٢الظي ًهُ ُ
ً
ًّ
باإلانهج
ضم
الىا ٘٢الجايل ّ ِ من ؤؾاؾه ،يظا
انُضاما ؤؾاؾُا ُ ِ
ِ
ْ
َّ
َّ
ُ
َ
ّ
ّ
 ِٛؤن نِٗل ٦ما ًغٍض لنا
ؤلاؾالمي ،والظي ًدغمنا
بال٣هغ والً ِ
ِ
ؤلاؾالمي وبالخ ْهىع (ِ )1
ِ
ُ
َ
ُّ
نِٗل» .
ؤلالهي ؤن
اإلانهج
ُ
ُ
ؤلاؾالم ومؿخ٣بله»
٦خابه «الٗضالت الاظخماُٖت» جدذ ُٖنىان «خايغ
وٍ٣ى ُ ٫يِ
ِ
ويى ًضٖى بلى ُ٢ام مجخم٘ ً٣ىم ٖلى الُٗ٣ضة ؤلاؾالمُت من زال ٫جهىعه يى الظي
ّ
بؾالمي
مجخم٘
بؾالمُت ي
خُاة
ٍ
ًدخ الهضام واإلاىاظهت« :ندن نضٖى بلى اؾخئناٍ ٝ
ٍ
ٍ
( )0ي ْال ٫ال٣غآن (.)0162/2
( )2ي ْال ٫ال٣غآن (.)0440/1
( )1مٗال ي الُغٍ( ٤م  )09جإلُ :٠ؾُض ُ٢ب -صاع الكغو0971 -١م.
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ُ
َّ ُ
ُ
ُ
ؤلاؾالمُت َّ
والخ ُّ
ُ
ُ
ُّ
هى ُع
جد٨مه الكغَٗت ؤلاؾالمُت
ؤلاؾالمي٦ ،ما
جد٨مه الُٗ٣ضة
َ
َ
َّ
ّ
ؤلاؾالمُت ٖلى يظا َّ
والن ُ
َّ
ُّ
دى ٢ض جىٟ٢ذ منظ
الن
ؤلاؾالمي ،وندن نٗل َّؤن الخُاة
ٓام
ِ
ِ
َ
َّ َ
َ
َّ
َ
َّ
ؤلاؾالم طاجه من ز ٢ض جى٦ ٠٢ظل!٪
ؤنداء ألاعى ،وؤن وظىص
َىٍلت ي ظمُ٘
ٞترة
ِ
ٍ
ٍ
ُ
ُِ
ُ
َّ
وزُبت
ٖغ
وندن نجهغ بهظه الخ٣ُ٣ت ألازحرة ٖلى الغ ٚمما ٢ض جدضزه من
ٍ
ِ
نضمت وط ٍ
()0
ممن ال ًؼالىن ُّ
ؤمل لل٨شحرًن َّ
ًدبىن ؤن ً٩ىنىا مؿلمحن. »...
ٍ
الىلُت الثاهُت :الفهم الخاَئ إلاهُلخاث صاعالىفغوصاعؤلاؾالم:
من ألاؾباب التي مهضث لخإنُل واندكاع ال٨ٟغ الهضامي ٖنض الجماٖاث
اإلاخُغٞت وٖملذ ٖلى جغؾُش ٨ٞغة وظىب اإلاٟانلت ،والهغإ واإلاىاظهت م٘ آلازغ،
الٟه الخاَئ إلاهُلخاث صاع ؤلاؾالم وصاع الٟ٨غ الىاعصة ي ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،والتي
٧ان الهض ٝمجها الخىيُذ لُُٟ٨ت ؾغٍان ألاخ٩ام الكغُٖت ،وبُان ُُٟ٦ت جُبُ٣ها ي
ً
املجخمٗاث اإلاؿلمت ؤوال ،ومجخمٗاث ٚحر اإلاؿلمحن بٗض طل .٪متى جُب ٤و ٠ُ٦جُب٤
وبإي نىعة جُب٤؟ ٞدُاة اإلاؿل وؤٗٞاله وؤ٢ىاله ي بالص اإلاؿلمحن ومجخمٗاته لها
من الهُئاث وألاق٩ا ٫ما ًسخلٖ ٠ن خُاجه وؤ٢ىاله وؤٗٞاله ي بالص ٚحر اإلاؿلمحن ،وما
ًُغؤ ٖلُه من ألامىع وألاخىا ٫الاؾخصناثُت ي يظه البالص٣ٞ ،ؿ ؤيل ال٣ٟه
ج٣ؿُما ٌؿهل جهىع جُبُ ٤ألاخ٩ام الكغُٖتّ ،
ً
وٍ٣ضم ؤلاظابت للمؿل
املجخمٗاث
ِ
ٖن ُُٟ٦ت املخآٞت ٖلى صًنه وقغَٗخه ي ٧ل مجخم٘.
ٞالىا ٘٢املخُِ خىلنا ًخًمن مجخمٗاث لٛحر اإلاؿلمحن ،وال جسلى و٢اج٘ الخُاة
الٗملُت َّ
َّ
ًدخ ٪به الصخو اإلاؿل  ،ي ججاعة ؤو ٖمل ؤو
والخٗاٌل بحن البكغ من ؤن
َلب ٖل  ،ؤو ؤي ق٩ل من ؤق٩ا ٫الخُاةٞ .ىي٘ ال٣ٟهاء يظا الخ٣ؿُ لخىيُذ
الٟغ ١بحن جُبُ ٤ألاخ٩ام الكغُٖت ال٣ٟهُت ي ٧ل مجخم٘ ،وبُان الٟغ ١بحن الخ٨
الاؾخصناجي والخ ٨اإلاؿخ٣غ ،وُُٟ٦ت جُبُ٧ ٤ل مجهماٞ ،هى ج٣ؿُ لخِؿحر الخُاة
ٌكبه ما ٌؿمى ي ٖاإلانا الُىم بٗلىم الٗال٢اث الضولُت وال٣ىاٖض اإلانٓمت لهظه
الٗال٢اث ،ولِـ لىي٘ جهىعاث للهضام والهغإ ٦ما ٞهمذ الجماٖاث اإلاخُغٞت،
من ؤن مهُلر صاع الٟ٨غ الىاعص ي ال٣ٟه ؤلاؾالمي يى مهُلر ًضٖ ٫لى اإلاىاظهت
( )0الٗضالت الاظخماُٖت ي ؤلاؾالم (م  )082جإلُ :٠ؾُض ُ٢ب -صاع الكغو -١ال٣ايغة -الُبٗت
الشالشت ٖكغ0991 -م.
252

والهغإ والخغوب م٘ يظه املجخمٗاث٣ٞ ،ض اندغٞذ يظه الخُاعاث وؤزغظذ مٟهىم
صاع ؤلاؾالم وصاع الٟ٨غ ٖن نُا٢ه ومٟهىمه وصالالجه َّ
الصخُدت ،وازتزلذ ٧ل ؤوظه
الخٗاون والخٗاٌل بحن البكغ التي حكخمل ٖلحها يظه اإلاهُلخاثَّ ،
وخىلتها بلى باب
من ؤبىاب ال٣خل والخضمحر والاٖخضاء ،وجُبُٖ ٤مل ّ ٍ إلاٟايُ الخٟ٨حر والخغب والخغاب
ٖلى آلازغٍن مؿلمحن وٚحر مؿلمحن ،و٣ٞا إلاٟهىمه الباَل ٖن صاع ؤلاؾالم وصاع
الٟ٨غ ،بما ًمشل جدغٍٟا للكغَٗت وؤخ٩امها وبلها ١الضمىٍت وؤلاعياب بالصخهُت
اإلاؿلمت.
ج٨خ ٠يظه الجماٖاث بهظا؛ بل ػاصث ٖلُه ؤن ظٗلذ مجخمٗاث اإلاؿلمحن
ول
ِ
َّ
نٟؿها َ
صاع ٟ٦غً ،نُبٖ ٤لحها ٢ىاٖض الهضام والهغإ م٘ ؤنٓمتها وقٗىبها؛ ألجها ي
نٓغي مجخمٗاث ظايلُت مٟاع٢ت للكغَٗت وال جد ٨باإلؾالم٣ً ،ى ٫ؾُض ُ٢ب ي
جهىٍغه لهظه اإلاٟايُ الباَلت املخالٟت إلاا ٞهمه الٗلماء من ُّ
النهىم الكغُٖت ٖن
املخُِ بناًَ « :ن٣ؿ ُ الٗال ي
املجخمٗاث ٚحر اإلاؿلمت والىا٘٢
َبُٗت الٗال٢ت م٘
ِ
ِ
نٓغ ؤلاؾالم وي اٖخباع اإلاؿل بلى ٢ؿمحن ازنحن ال زالض لهما :ألاو :٫صاع ؤلاؾالم،
وحكمل ٧ل بلض جُبُٞ ٤ه ؤخ٩ام ؤلاؾالم ،وجد٨مه قغَٗت ؤلاؾالم ،ؾىاء ٧ان ؤيله
٧له مؿلمحن ،ؤو ٧ان ؤيله مؿلمحن وطمُحن .ؤو ٧ان ؤيله ٧له طمُحن ول٨ن خ٩امه
مؿلمىن ًُب٣ىن ُٞه ؤخ٩ام ؤلاؾالم ،وٍد٨مىنه بكغَٗت ؤلاؾالم .ؤو ٧انىا مؿلمحن،
ؤو مؿلمحن وطمُحن ول٨ن ٚلب ٖلى بالصي خغبُىنٚ ،حر ؤن ؤيل البلض ًُب٣ىن
ؤخ٩ام ؤلاؾالم وًٍ٣ىن بُجه خؿب قغَٗت ؤلاؾالمٞ ...اإلاضاع ٧له ي اٖخباع بلض ما
«صاع بؾالم» يى جُبُ٣ه ألخ٩ام ؤلاؾالم وخ٨مه بكغَٗت ؤلاؾالم .الشاني  :صاع الخغب.
وحكمل ٧ل بلض ال جُبُٞ ٤ه ؤخ٩ام ؤلاؾالم ،وال ًد ٨بكغَٗت ؤلاؾالم٧ ...اثنا ؤيله ما
٧انىا ...ؾىاء ٢الىا :بجه مؿلمىن ،ؤو بجه ؤيل ٦خاب ،ؤو بجه ٟ٦اعٞ .اإلاضاع ٧له ي
اٖخباع بلض ما «صاع خغب» يى ٖضم جُبُ٣ه ألخ٩ام ؤلاؾالم وٖضم خ٨مه بكغَٗت
ؤلاؾالم  ،ويى ٌٗخبر «صاع خغب» بالُ٣اؽ للمؿل وللجماٖت اإلاؿلمت.
واملجخم٘ اإلاؿل يى املجخم٘ الظي ً٣ىم ي صاع ؤلاؾالم بخٗغٍٟها طا .٥ويظا
املجخم٘ ال٣اث ٖلى منهج هللا ،املخ٩ىم بكغَٗخه ،يى الظي ٌؿخد ٤ؤن جهان ُٞه
الضماء ،وجهان ُٞه ألامىا ٫وٍهان ُٞه النٓام الٗام وؤن جىٖ ٘٢لى املخلحن بإمنه،
اإلاٗخضًن ٖلى ألاعواح وألامىاُٞ ٫ه الٗ٣ىباث التي جنو ٖلحها الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،ي
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يظا الضعؽ وي ؾىاه  ..طل ٪ؤنه مجخم٘ عٞ ُ٘ٞايل ،ومجخم٘ مخدغع ٖاص ،٫ومجخم٘
مٟ٨ىلت ُٞه يماناث الٗمل ،ويماناث الٟ٨اًت ل٩ل ٢اصع ول٩ل ٖاظؼ ،ومجخم٘
جخىاٞغ ُٞه الخىاٞؼ ٖلى الخحر ،وج٣ل ُٞه الخىاٞؼ ٖلى الكغ من ظمُ٘ الىظىهٞ .من
خ٣ه بطن ٖلى ٧ل من ٌِٗل ُٞه ؤن ًغعى يظه النٗمت التي ٌؿبٛها ٖلُه النٓام ،وؤن
ًغعى خ٣ى ١آلازغٍن ٧لها من ؤعواح وؤمىا ٫وؤٖغاى وؤزال ،١وؤن ًداٖ ٔٞلى ؾالمت
«صاع ؤلاؾالم» التي ٌِٗل ٞحها آمنا ؾاإلاا ٚانما مٟ٨ى ٫الخ٣ى ١ظمُٗهاَ ،
مٗترٞا له
ب٩ل زهاثهه ؤلانؿانُت ،وب٩ل خ٣ى٢ه الاظخماُٖت  -بل م٩لٟا بدماًت يظه
الخهاثو والخ٣ىٞ - ١من زغط بٗض طل٧ ٪له ٖلى نٓام يظه الضاع؛ صاع ؤلاؾالم،
ٞهى مٗخض ؤزُ قغٍغ ٌؿخد ٤ؤن ًازظ ٖلى ًضه بإقض الٗ٣ىباث م٘ جىٞحر ٧ل
الًماناث له ي ؤن ال ًازظ بالٓن ،وؤن جضعؤ ٖنه الخضوص بالكبهاث.
ٞإما «صاع الخغب» بخٗغٍٟها طاٞ ٥لِـ من خ٣ها وال من خ ٤ؤيلها ؤن ًخمخٗىا بما
ً
ابخضاء ال جُب ٤قغَٗت ؤلاؾالم،
جىٞغه ٖ٣ىباث الكغَٗت ؤلاؾالمُت من يماناث؛ ألجها
وال حٗتر ٝبدا٦مُت ؤلاؾالم ،وه  -بالنؿبت للمؿلمحن الظًن ٌِٗكىن ي صاع ؤلاؾالم
وٍُب٣ىن ٖلى خُاته قغَٗت ؤلاؾالم -لِؿذ خمى.
ٞإعواخها وؤمىالها مباخت ال خغمت لها ٖنض ؤلاؾالم -بال بٗهض من اإلاؿلمحن خحن
ج٣ىم بُجها وبحن صاع ؤلاؾالم اإلاٗايضاث٦ -ظل ٪جىٞغ الكغَٗت يظه الًماناث ٧لها
لؤلٞغاص الخغبُحن ،ال٣اصمحن من صاع الخغب ،بطا صزلىا صاع ؤلاؾالم بٗهض ؤمان مضة
يظا الٗهض وي خضوص صاع ؤلاؾالم التي جضزل ي ؾلُان الخا ٦اإلاؿل (والخا٦
اإلاؿل يى الظي ًُب ٤قغَٗت ؤلاؾالم)»(.)0
وٖن عئٍخه ؤن الهضام والهغإ يى ٢انىن خخمي بحن اإلاؿلمحن وٚحري ً٣ى٫
ؾُض ُ٢بُٗٞ« :لن ؾبدانه بهظه النهىم الُُٗ٣ت ٖن وخضة الهض ٝبحن ظمُ٘
مٗؿ٨غاث الجايلُت ججاه ؤلاؾالم واإلاؿلمحن وٖن ٢ىة ؤلانغاع ٖلى يظا الهضٝ
وامخضاصيا ٖبر الؼمان ،وٖضم جىُ٢تها بٓغ ٝؤو ػمان! وبضون بصعا ٥طل ٪ال٣انىن
الخخمي ي َبُٗت الٗال٢اث بحن الخجم٘ ؤلاؾالمي والخجمٗاث الجايلُت ،وجٟؿحر
الٓىايغ التي جنكإ ٖنهٖ -لى مضاع الخاعٍشُّ -
بالغظىٕ بلُه ،ال ًم٨ن ٞه َبُٗت الجهاص
ي ؤلاؾالم وال َبُٗت جل ٪الهغاٖاث الُىٍلت بحن اإلاٗؿ٨غاث الجايلُت واإلاٗؿ٨غ
( )0ي ْال ٫ال٣غآن (.)871/2
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ؤلاؾالمي ،وال ًم٨ن ٞه بىاٖض املجايضًن ألاواثل ،وال ؤؾغاع الٟخىخاث ؤلاؾالمُت،
وال ؤؾغاع الخغوب الىزنُت والهلُبُت التي ل جٟتر َ ِ٢ىا ٫ؤعبٗت ٖكغ ٢غنا ،والتي
ما جؼا ٫مكبىبت ٖلى طعاعي اإلاؿلمحن»(.)0
ٞمن يظه اإلاٟايُ الباَلت التي زلِ ٞحها ؾُض ُ٢ب الخ ٤بالباَل ،اؾخ٣ذ
الجماٖاث اإلاخُغٞت ٨ٞغيا وجُبُ٣ها الٗمل  ،ومىٟ٢ها من املجخمٗاث اإلاؿلمت التي
ؤله٣ذ بها تهمت الجايلُت ،و٢الذ بإجها لِؿذ بضًاع بؾالم ٖلى اٖخباع ؤجها ي ٨ٞغي
اإلاٗىط ٚحر مد٩ىمت بما ؤنؼ ٫هللا ،وال ًىظض بها جُبُ ٤للكغَٗتٞ .انُل٣ذ ي خغب
يضيا ويض الخ٩ىماث والكٗىب ،و٧ىنذ لنٟؿها مناَ ٤ومجخمٗاث زانت بها
جنُل ٤مجها بلى ظهاصيا م٘ صًاع الٟ٨غ؛ لخد ٤ُ٣اإلاٟانلت اإلاُلىبت بحن اإلاامنحن
وال٩اٞغٍن والىنى ٫بلى الخم٨حن اإلانكىص.
الىلُت الثالثت :الفهم الخاَئ للًُت الجهاص في ؤلاؾالم:
من ؤي ؤؾباب نكإة ال٨ٟغ الهضامي ٖنض الجماٖاث اإلاخُغٞت و٢ىلها بدخمُت
اإلاىاظهت والهغإ م٘ آلازغ :الٟه الخاَئ لًُ٣ت الجهاص ي ؾبُل هللا ،وبلها١
ألاٖماَّ ٫
املخغمت ي الكغَٗت بهظا اإلاٟهىم الؿامي من قٗاثغ ؤلاؾالمٞ ،الجهاص ي يظه
الكغَٗت اإلاُهغة مغجبِ بم٣انض يظا الضًن الُٗٓ وؤيضاٞه من ٖماعة ألاعى
وخ ٟٔخُاة ؤلانؿان وؤمنه و٦غامخهَّ ،
والخمهُض وٞخذ ألابىاب لهضاًت البكغ ،ونهغة
ُ
اإلاؿخًٟٗحن ي ألاعى من اإلاؿلمحن وٚحر اإلاؿلمحن ،ولِـ ٦ما ٞهمخه جل٪
الجماٖاث َّ
وَب٣خه ي صازل بالص اإلاؿلمحن من الاٖخضاء وؾ ٪ٟالضماء ومداوالث
ن ٌ٣نٓام البالص ؤلاؾالمُت ،والاؾدُالء ٖلى الؿلُت جدذ ػٖ جُبُ ٤الكغَٗت
َّ
الاٖخضاء ٖلى آلامنحن الظًن ل
والخم٨حن للضًن ،و٢ض َب٣خه ي الخاعط من زال٫
ِ
َ
ًهضع مجه ؤي يغع
باإلاؿلمحنٞ ،إٞؿض ياالء الجهلت اإلاٗخضون نىعة الكغَٗت ي
الضازل والخاعطُ ،ون ِؿ َب بلى الكغَٗت اإلاُهغة بؿبب يظه ألاٗٞا ٫ما َ
لِـ ٞحها،
َّ
الدكىَل ي ؤطيان ٦شحر من اإلاؿلمحن ،وْن ٌ
٦شحر مجه ؤن يظه ه خ٣ُ٣ت
وخضر
نَ
َّ
الجهاصً ،
نٓغا للخُبُ٣اث التي ً٣ىم بها ياالء اإلاخُغٞى .
ًُ٢ت ؤو مؿإلت ًدناولها ياالء الجهلت ًّ
٨ٞغٍا ؤو ًّ
و٦ما ي ٧ل َّ
ٖملُا و ٘٢ياالء ي
( )0ي ْال ٫ال٣غآن (.)0591/1
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َّ
الكغَٗت بدُض نؿبىا بلحها ما لِـ مجها :من ؾّ ٪ٟ
الضماء َّ
والخسغٍب،
جدغٍ٠
ِ
ِ
ِ
ومداوالث ج٣ىٌٍ ألانٓمت الًابُت لخُاة املجخمٗاث ؤلاؾالمُت املخآٞت ٖلى يىٍتَّ
ٌ
ؤنُل ٞحها من الؿماخت َّ
والغخمت ،و٢ض اجسظث يظه
ألامت ،ونؼٖىا مجها ما يى
الجماٖاث الًالت من الجهاص ً
ؾخاعا ألٖما ٫الخٟ٨حر وجُبُ٣اجه من وظىب اإلاىاظهت
ّ
والهضام م٘ اإلاؿلمحن وم٘ ٚحر اإلاؿلمحن.
ِ
و٢ض ٧ان لؿُض ُ٢ب ي الٗ٣ىص ألازحرة ؤ٦بر ألاصواع ي جدغٍ ٠مٗاني الجهاص،
ََ َ
بالؼاثً ٠
ـ ٞحها َّ
ِ الصخُذ َّ
وبياٞت مٗان باَلت بلُه َل َّب َ
و٣ٞا
الخ ٤بالباَل ،وزل
ِ
ٍ
َّ
لغئٍ ِخه ٖن املجخمٗاث ؤلاؾالمُت وعمحها بالجايلُت ،ؤو ال٣ى ٫بًغوعة اإلاىاظهت
واإلاٟانلت والهضام م٘ آلازغ ،وآلازغ ٖنضه يى ٧ل َم ْن ل ًٟه ٞهمه وٍغي عئٍخه،
وؾُلت ّ
وَغٍ٤
للهضام واإلاىاظهت
ٞل ً٨ن الجهاص ي ٨ٞغ ؾُض ُ٢ب بال ٖباعة ٖن
ٍ ِ
ٍ
للمٟانلتً ،لىٌ ؾُض كُبٞ« :ةزالم الىالء هلل وعؾىله وصًنه وللجماٖت اإلاؿلمت
ِ
ال٣اثمت ٖلى يظا ألاؾاؽ ،ومٗغٞت َبُٗت اإلاٗغ٦ت وَبُٗت ألاٖضاء ٞحها ؤمغان مهمان
ؾىاء ي جد ٤ُ٣قغاثِ ؤلاًمان ؤو ي التربُت الصخهُت للمؿل  ،ؤو ي الخنُٓ
الخغ٧ي للجماٖت اإلاؿلمتٞ ،الظًن ًدملىن عاًت يظه الُٗ٣ضة ال ً٩ىنىن مامنحن بها
ً
ُ ّ
ً
د٣٣ىن ي وا ٘٢ألاعى ً
ؤمغا ما ل جخ َّ ي
ؤنال ،وال ً٩ىنىن ي طواته قِئا ،وال ً ِ
نٟىؾه اإلاٟانلت ال٩املت بُجه وبحن ؾاثغ اإلاٗؿ٨غاث التي ال جغ ٘ٞعاًته  ،وما ل
َ
ًخمدٌ والئي هلل وعؾىله ولُ٣اصته الخانت اإلاامنت به ،وما ل ٌٗغٞىا َبُٗت
ؤٖضائه وبىاٖثه وَبُٗت اإلاٗغ٦ت التي ًسىيىجها مٗه  ،وما ل ٌؿدُ٣نىا ؤجه
ظمُٗا بلب ٖلحه  ،وؤن بًٗه ؤولُاء بٌٗ ي خغب الجماٖت اإلاؿلمت والُٗ٣ضة
ؤلاؾالمُت ٖلى الؿىاء»(.)0
وٍ٣ى ٫ويى ً٣غع يغوعة اإلاىاظهت والهضام ،وٖضم جهىع وظىص نىع من
الخٗاٌل بحن املجخمٗاث اإلاؿلمت ومجخمٗاث ٚحر اإلاؿلمحن من زال ٫مٟهىم الجهاص
ٖنضه ،وخهغ الُغٍ ٤لخبلُ ٜالضٖىة ؤلاؾالمُت ويضاًت الناؽ ي الهضام وٞغى
الهُمنت:
ٌ
«بن اإلاٗؿ٨غاث اإلاٗاصًت لئلؾالم ٢ض ًج ء ٖلحها ػمان جازغ ُٞه ؤال تهاظ ؤلاؾالم،
( )0ي ْال ٫ال٣غآن (.)918/2
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َّ
بطا جغ٦ها ؤلاؾالم جؼاو٫
ٖبىصًت البكغ للبكغ صازل خضوصيا ؤلا٢لُمُت ،وعضخي ؤن
ًضٖها وقإجها ول ًمض بلحها صٖىجه وبٖالنه الخدغٍغي الٗام! ول٨ن ؤلاؾالم ال حهاصجها،
ً
يمانا لٟخذ ؤبىابها لضٖىجه
بال ؤن حٗلن اؾدؿالمها لؿلُانه ي نىعة ؤصاء الجؼٍت،
بال ٖىاث ٤ماصًت من الؿلُاث ال٣اثمت ٞحها ،يظه َبُٗت يظا الضًن ،ويظه وُْٟخه
بد ٨ؤنه بٖالن ٖام لغبىبُت هللا للٗاإلاحن وجدغٍغ ؤلانؿان من ٧ل ٖبىصًت لٛحر هللا ي
الناؽ ؤظمٗحن! وٞغ ١بحن جهىع ؤلاؾالم ٖلى يظه الُبُٗت ،وجهىعه ً
٢ابٗا صازل
ّ
ًدغ٦ه بال زى ٝالاٖخضاء! بنه ي يظه الهىعة ألازحرة
خضوص ب٢لُمُت ؤو ٖنهغٍت ،ال ِ
ً٣ٟض مبرعاجه الظاجُت ي الانُال !١بن مبرعاث الانُال ١ؤلاؾالمي جبرػ بىيىح وٖم٤
ٖنض جظ٦غ ؤن يظا الضًن يى منهج هللا للخُاة البكغٍت ،ولِـ منهج بنؿان ،وال
مظيب قُٗت من الناؽ ،وال نٓام ظنـ من ألاظناؽ! وندن ال نبدض ٖن مبرعاث
زاعظُت بال خحن جٟتر ي ِخ ِ ّؿنا يظه الخ٣ُ٣ت الهاثلت خحن ننسخى ؤن الًُ٣ت ه ًُ٢ت
ؤلىيُت هللا وٖبىصًت الٗباص بنه ال ًم٨ن ؤن ٌؿخدًغ بنؿان ما يظه الخ٣ُ٣ت الهاثلت
ز ًبدض ٖن مبرع آزغ للجهاص ؤلاؾالمي! واإلاؿاٞت ٢ض ال جبضو ٦بحرة ٖنض مٟغ١
ًّ
مًُغا لخىى مٗغ٦ت ال ازخُاع له ٞحها ،بد٨
الُغٍ ٤بحن جهىع ؤن ؤلاؾالم ٧ان
وظىصه الظاحي ووظىص املجخمٗاث الجايلُت ألازغي التي ال بض ؤن تهاظمه .وجهىع ؤنه
يى بظاجه ال بض ؤن ًخدغ ٥ابخضاءُٞ ،ضزل ي يظه اإلاٗغ٦ت ،اإلاؿاٞت ٖنض مٟغ١
الُغٍ٢ ٤ض ال جبضو ٦بحرةٞ .هى ي ٧لخا الخالخحن ؾُضزل اإلاٗغ٦ت ً
خخما ،ول٨جها ي جهاًت
الُغٍ ٤جبضو ياثلت قاؾٗت ،حٛحر اإلاكاٖغ واإلاٟهىماث ؤلاؾالمُت حُٛحرا ٦بحرا
ً
زُحرا»(.)0
و٢ض ؾاعث الجماٖاث اإلاخُغٞت التي ْهغث بٗض ؾُض ُ٢ب ٖلى َغٍ٣ه وجبنذ
عئٍخه ّ
الهضامُت ٣ُٞى ٫نالر ؾغٍت ي «عؾالت ؤلاًمان» « :والجهاص لخُٛحر يظه
ِ
الخ٩ىماث وإل٢امت الضولت ؤلاؾالمُت ٞغى ٖحن ٖلى ٧ل مؿل ومؿلمت؛ ألن الجهاص
ماى بلى ًىم الُ٣امت ،وبطا ٧ان الجهاص ً
واظبا لخُٛحر الباَل ختى ولى ل ً٨ن ً
٧اٞغا.
٦ما ٢ا ٫عؾى ٫هللا ﷺ« :زحر الكهضاء خمؼة وعحل كام ئلى ئمام حائغ فأمغه ونهاه
فلخله»(ٞ .)2ةن الجهاص يض الٟ٨غ ال ًسخل ٠ازنان من اإلاؿلمحن ؤنه ؤٞغى الٟغاثٌ
( )0ي ْال ٫ال٣غآن (.)0442/1
( )2ؤزغظه الخا ٦ي اإلاؿخضع )4884( ٥من خضًض ظابغ هنع هللا يضر.
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=

وطعوة ؾنام ؤلاؾالم« :مً ماث ولم ُ
ٌغؼ ولم ًدضر به هفؿه ماث مُخت حاهلُت»(.)0
ومن ماجىا صٞاٖا ٖن خ٩ىماث الٟ٨غ يض من ٢امىا إل٢امت الضولت ؤلاؾالمُت ٞه
ٟ٦اع بال بطا ٧انىا ُم َ
٨غيحن ٞةجه ًبٗشىن ٖلى نُاته ويظه ًُ٢ت زُحرة ؤٟٚلها
بغؾالت مؿخ٣لت ،بط بن الخغ٧اث ؤلاؾالمُت ً ٦
شحرا
اإلاؿلمىن الُىم وجدخاط بلى بٞغاصيا
ٍ
ً
ما جخل٩إ ٖن الُ٣ام يض يظه الضولت زىٞا من بعا٢ت الضماء ألجه ل جخطر له يظه
الًُ٣ت الىاضخت ويىح الكمـ وه ٟ٦غ يظه الضولت»(.)2
وٍ٣ى ٫ؤخضي ويى ًانل ل٨ٟغ الهضام واإلاىاظهت« :بن مغخلت اإلاٛالبت َّ
البض
ألٞغاصيا ؤن ً٩ىنىا ٢ض اؾخىٖبىا مٟهىم الجهاص بٗمىمه ،وؤن ج٩ىن ٧اٞت ال٩ىاصع ي
ظمُ٘ املجاالث مؿخٗضة للخدغ ٥ندى جىل ؤمىع الخ ٨وجد ُ٨قغٕ هللا حٗالى،
والخم٨حن لضًنه .بن خغ٦ت اإلاؿلمحن ي مغخلت اإلاٛالبت تهؼ ٖغوف الُٛاة ،و٧لما
ُٗ٢ذ الضٖىة مغخلت من مغاخلها اػصاص ٞؼٕ الٓلمت وا٢تربذ جهاًت ألاخ٩ام الجايلُت،
بن ؾهام الضٖاة مىظهت بلى ؤؾـ ج٣ىم ٖلحها ٖغوف الُٛاة ،ومن ؤي يظه ألاؾـ
التي حؿعى الضٖىة بلى نؼٖها :نؼٕ م٣الُض الخ ٨من ؤًضحه »(.)1
الىلُت الغابػت :اخخياعالخم والاصغاء بأنهم أصخاب اإلاىهج ؤلالهي الاؾخػالئي:
من ؤؾباب ال٨ٟغ الهضامي وجُبُ٣اجه ٖنض الجماٖاث اإلاخُغٞت الخهىع الباَل
إلاٗاني اؾخٗالء ؤلاًمان ٖنضي  ،وجىي ؤجه الُاثٟت اإلانهىعة ناخبت اإلانهج
الصخُذ التي ًجب ٖلى ظمُ٘ الخل ٤مؿلمه وٚحر مؿلمه ؤن ٌؿل ُ٢اصه لها،
٣ٞض ْنذ جل ٪الجماٖاث ؤن ٧ل زُاب ي ٦خاب هللا بالنهغ والخم٨حن ه اإلا٣هىصة
به صون اإلاؿلمحن ،وؤجها ناخبت الىٖض ؤلالهي بالٓهىع ٖلى الٗاإلاحن ،وٖلى طلً ٪جب
ٖلحها الخىى ي الهغإ واإلاىاظهت م٘ ٢ىي ألاعى ٧لها من اإلاؿلمحن ومن ٚحر
=

و٢ا ٫الخا« : ٦صخُذ ؤلاؾناص ،ول ًسغظاه» و٢ا ٫الظيبي« :الهٟاع ال ًضعي من يى».
( )0ؤزغظه مؿل بل« ٟٔماث ٖلى قٗبت من نٟا »١بض« ٫ماث مُخت ظايلُت» ي ٦خاب ؤلاماعة،
باب طم من ماث ،ول ٌٛؼ ،ول ًدضر نٟؿه بالٛؼو ( )0901من خضًض ؤبي يغٍغة هنع هللا يضر.
( )2عؾالت ؤلاًمان لهالر ؾغٍت.
(٣ٞ )1ه النهغ والخم٨حن ي ال٣غآن ال٨غٍ (م )411جإلُٖ :٠ل الهالبي -الُبٗت ألاولى -
2116م.
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ّ
جٟ٨غي وتهضم
اإلاؿلمحنٞ ،سغظذ يظه الجماٖاث ٖلى صو ٫اإلاؿلمحن ومجخمٗاته
ِ
نٓامه وحكغص ؤيلها ،جدذ الضٖاوي الباَلت من ب٢امت الضولت ؤلاؾالمُت وجُبُ٤
الكغَٗت.
ً
ٞهظه الجماٖاث حٗخ٣ض اٖخ٣اصا ال ًتزٖؼٕ ؤجها ه ناخبت الىٖض ؤلالهي بالنهغة
والخم٨حن ٖلى الٛحر ،و٢ض ؾايمذ ٦خاباث ؾُض ُ٢ب ي جىلُض جنمُت يظا الكٗىع
ٖنض يظه الجماٖاثٞ ،دى ٫اإلاٗجى الؿامي لالٖتزاػ باإلًمان بلى مٗجى باَل جدغٍطخي
ٖلى املجخمٗاث وألاٞغاص من خىله٣ً ،ىْ « :٫
اؾ ِخ ْٗ ُ
الء ِؤلا ًَمان (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ) [آٖ ٫مغان .]019:ؤو ٫ما ًدباصع بلى الظين من يظا
الخىظُه ؤنه ًنهب ٖلى خالت الجهاص اإلامشلت ي ال٣خا ،٫ول٨ن خ٣ُ٣ت يظا الخىظُه
ومضاه ؤ٦بر وؤبٗض من يظه الخالت اإلاٟغصة ،ب٩ل مالبؿاتها ال٨شحرة ،بنه ًمشل الخالت
الضاثمت التي ًنبغ ؤن ً٩ىن ٖلحها قٗىع اإلاامن ،وجهىعه وج٣ضًغه لؤلقُاء وألاخضار
وال ُ٣وألاشخام ،بنه ًمشل خالت الاؾخٗالء التي ًجب ؤن حؿخ٣غ ٖلحها نٟـ اإلاامن
بػاء ٧ل شخيء ،و٧ل وي٘ ،و٧ل ُ٢مت ،و٧ل ؤخض ،الاؾخٗالء باإلًمان وُ٢مه ٖلى ظمُ٘
ال ُ٣اإلانبش٣ت من ؤنل ٚحر ؤنل ؤلاًمان ،الاؾخٗالء ٖلى ٢ىي ألاعى الخاثضة ٖن
منهج ؤلاًمان ،وٖلى  ُ٢ألاعى التي ل جنبش ٤من ؤنل ؤلاًمان .وٖلى ج٣الُض ألاعى
التي ل ًهٛها ؤلاًمان ،وٖلى ٢ىانحن ألاعى التي ل ٌكغٖها ؤلاًمان ،وٖلى ؤويإ
ألاعى التي ل ًنكئها ؤلاًمان ،الاؾخٗالء م٘ يٗ ٠ال٣ىة ،و٢لت الٗضص ،و٣ٞغ اإلاا،٫
٧االؾخٗالء م٘ ال٣ىة وال٨ثرة والٛجى ٖلى الؿىاء ،الاؾخٗالء الظي ال ًتهاوي ؤمام ٢ىة
باُٚت ،وال ٖغ ٝاظخماع  ،وال حكغَ٘ باَل ،وال وي٘ م٣بىٖ ٫نض الناؽ وال ؾنض له
من ؤلاًمان.ولِؿذ خالت الخماؾ ٪والشباث ي الجهاص بال خالت واخضة من خاالث
الاؾخٗالء التي ٌكملها يظا الخىظُه ؤلالهي الُٗٓ »(.)0
وٍ٣ىً ٫
ؤًًا ويى ً٣غع مبضؤ ال٨بر والاؾخٗالء ي النٓغة بلى الخل ٤ويغوعة و٢ىٕ
اإلاىاظهت واإلاٟانلتَّ « :بن ؤصخاب الضٖىة بلى هللا البض ؤن ًجضوا خ٣ُ٣ت عبه ي
نٟىؾه ٖلى يظا الندى ختى ًمل٩ىا ؤن ًٟ٣ىا بةًماجه ي اؾخٗالء ؤمام ٢ىي
الجايلُت الُاُٚت من خىله  ،ؤمام ال٣ىة اإلااصًت .و٢ىة الهناٖت .و٢ىة اإلاا.٫و٢ىة
الٗل البكغي .و٢ىة ألانٓمت وألاظهؼة والخجاعب والخبراث ..وي مؿدُ٣نىن ؤن عبه
( )0مٗال ي الُغٍ.)064-061( ٤
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آزظ بنانُت ٧ل صابت وؤن الناؽ٧ -ل الناؽ -بن ي بال صواب من الضواب! وطاث ًىم
البض ؤن ً ٠٣ؤصخاب الضٖىة من ٢ىمه مى ٠٢اإلاٟانلت ال٩املت ٞةطا ال٣ىم الىاخض
ؤمخان مسخلٟخان ..ؤمت جضًن هلل وخضه وجغ ٌٞالضًنىنت لؿىاه .وؤمت جخسظ من صون
هللا ؤعبابا ،وجداص هللا! وٍىم جخ يظه اإلاٟانلت ًخد ٤٣وٖض هللا بالنهغ ألولُاثه،
والخضمحر ٖلى ؤٖضاثه -ي نىعة من الهىع التي ٢ض جسُغ و٢ض ال جسُغ ٖلى البا-٫
ٟٞي جاعٍش الضٖىة بلى هللا ٖلى مضاع الخاعٍش! ل ًٟهل هللا بحن ؤولُاثه وؤٖضاثه بال بٗض
ؤن ٞانل ؤولُائه ؤٖضاءه ٖلى ؤؾاؽ الُٗ٣ضة ٞازخاعوا هللا وخضه ،و٧انىا ي خؼب
ً
نانغا ؾىاه»(.)0
هللا الظًن ال ٌٗخمضون ٖلى ٚحره والظًن ال ًجضون له
و٢ض جبحن من زال ٫جل ٪الن٣اٍ الؿاب٣ت ُُٟ٦ت الخإنُل الٗلمي الظي ٖمل ٖلُه
ً
صاُٖا ل٨شحر من ؤجبإ الجماٖاث
ؾُض ُ٢ب ي مهنٟاجه ،ويظا الخإنُل ٧ان
اإلاخُغٞت ؤن جخ٩ىن لضحه ٨ٞغة ٧املت ٖن الهضام وٍخٛلٛل صازله الخهضً ٤بهظا
ألامغ ومداولت جُبُ٣ه ،وبالٟٗل َب ٤يظا اإلانهج و٢خلىا باؾمه ً
٦شحرا من الناؽ
وٖملىا ٖلى بعياب املجخم٘ بإؾغه؛ ولظا َّ
جدخ َ ٖلُنا ؤن نبحن ن٣ض جل ٪ألا٩ٞاع الؿاب٣ت
التي ج ٖغيها من زال ٫ما ؾُغه ؾُض ُ٢ب ي مهنٟاجه ،وطل ٪الن٣ض ؾُٗجى به
الٟهل الشاني.
***

( )0ي ْال ٫ال٣غآن (. )0916/4
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الٟهل الشاني
ن٣ض الخإنُل الٗلمي الضاع لل٨ٟغ الهضامي
ُ
اإلانٓىمت ال٨ٟغٍت ٖنض الجماٖاث َّ
الًالت والخُاعاث اإلاخُغٞت ٖلى ٖضة
٢ض اخخىث
ً
ؤع٧ان ٨ٞغٍت ًمض بًٗها بًٗا ،م٩ىنت من م٣ضماث باَلت جاصي بلى نخاثج زاَئت،
ومن يظه النخاثج الخاَئت ال٣ى ٫بـ«خخمُت الهضام واإلاىاظهت بحن ؤلاؾالم وآلازغ»
اإلابنُت ٖلى بٌٗ ألا٩ٞاع التي ؾب ٤بُاجها ٧ال٣ى ٫بالجايلُت والاؾخٗالء وٚحر طل ٪من
ؤمىع نداو ٫ي يظا الٟهل جىظُه الن٣ض بلحها من ؤظل ؤن نبُل ال٣ى ٫بدخمُت
الهضام م٘ الجماٖاث اإلاخُغٞت ،وطلُٞ ٪ما ًل :
ً
أوال :بُالن اللىٌ بجاهلُت املجخمػاث اإلاؿلمت:
من ؤي ؤؾباب ْهىع ال٨ٟغ الهضامي يض آلازغ ٖنض يظه الجماٖاث ال٣ى٫
ً
و٣ٞا لهظا
بجايلُت املجخمٗاث اإلاؿلمت ،وانُ٣إ الضًن ٖجها ،والتي ؤوظبذ ٖنضي
الٟه الٗمل ٖلى بػالت يظه الجايلُت بمىاظهتها والهضام مٗها ،وٖنض النٓغ بلى وا٘٢
ألامت والنهىم الكغُٖت التي وعصث ي ًٞلها ،و٦الم ؤيل الٗل ٖن طل ،٪ووا٘٢
ألامت وَبُٗتها ٖبر ال٣غون نجض َّؤن ال٣ى ٫بجايلُت مجخمٗاث ألامت ؤلاؾالمُت يى
م٣ضمت ٞاؾضة وما ًنخج ٖجها من النخاثج ْايغ البُالن.
وبُالن ال٣ى ٫بجايلُت املجخمٗاث اإلاؿلمت ًإحي من زال ٫النٓغة بلى زحرًت ألامت،
ٞاهلل حٗالى ً٣ى ٫هللا ي ٦خابه ال٨غٍ ٖن ألامت املخمضًت( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ) [آٖ ٫مغان ،]001:و٢ض ازخهها هللا ؾبدانه وحٗالى بالىؾُُت والكهاصة ٖلى
الناؽ (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ) [الب٣غة .]041:و٢ا ٫عؾى ُ ٫هللا ﷺ ٖن ُؤ َّمخهُ « :ه ْىم ُل َ
اللُامت
ًىم
ِ
ِ
َ
ؾبػحن ُأ َّمت ُ
آزغها ُ
هدً ُ
وزحرها»( ٠ُ٨ٞ .)0ج٩ىن ألامت الخحرة ؤمت ظايلُت؟! و٠ُ٦
ٍ
( )0ؤزغظه الترمظي ي ٦خاب جٟؿحر ال٣غآن ،باب ومن ؾىعة آٖ ٫مغان ( ،)1110وابن ماظه ي
٦خاب الؼيض ،باب نٟت ؤمت دمحم ﷺ ( ،)4287وابن اإلاباع ٥ي مؿنضه ( ،)016وؤخمض ي
مؿنضه ( ،)1/5والضاعمي ي ؾننه ( ،)2812والخا ٦ي مؿخضع٦ه ( )84 /4من َغٍ ٤بهؼ بن
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ً٩ىن مجمىٕ ألامت ي ظايلُت والناظىن ي الٟئت ال٣لُلت ؤصخاب الخُاعاث اإلاخُغٞت
التي جنٗؼٖ ٫ن اإلاؿلمحن ؤو جٟانله ؟! ٗٞن ابن ٖمغ هنع هللا يضر ٢ا٢ :٫ا ٫عؾى ُ ٫هللا ﷺ« :ال
ُ
َ َّ
َّ
أبضا»٢ .اُ :٫
الًاللت ً
ألا َّم َت غلى َّ
ُ
الجماغت فاهه َمً قظ
غلى
هللا
ًض
ًجمؼ هللا هظه
ِ
ِ
َ ُ
َ َّ
َّ
الىاع»( .)0و٢ض زبذ ٖن ابن ٖمغ ٖن َ
ٖمغ َّؤن َّ
بالجماغت
النبي ﷺ ٢اَ « :٫غلُى ْم
قظ في
ِ
ِ
ُ َ
َ
َّ
غك َتَ ،
فلُلؼم الجماغت»(.)2
الجىت
فمً أعاص ُب ْد ُبىخت
وئًاهم والف
ِ
ِ
=

ً
مغٞىٖا .و٢ا ٫الترمظي« :خضًض خؿن» .و٢ا٫
خ ُ٨بن مٗاوٍت بن خُضة ٖن ؤبُه ٖن ظضه به
الخا« : ٦صخُذ ؤلاؾناص ول ًسغظاه» ،ووا٣ٞه الظيبي.
( )0ؤزغظه الترمظي ي ٦خاب الٟتن ،باب ما ظاء ي وظىب لؼوم الجماٖت ( ،)2067والخا ٦ي
مؿخضع٦ه ( ) 005/0من َغٍ ٤اإلاٗخمغ بن ؾلُمان ٢ا :٫خضزنا ؾلُمان اإلاضني ٖن ٖبض هللا بن
صًناع ٖن ابن ٖمغ ؤن عؾى ٫هللا ﷺ ٢اَّ « :٫بن هللا ال ًجم٘ ؤمتي -ؤو ٢اُ :٫ؤ َّمت َّ
مدمض ﷺٖ -لى
َّ َّ
ياللتُ ،
قظ بلى َّ
الن ِاع» .و٢ا ٫الترمظي« :خضًض ٚغٍب من يظا
وٍض هللا م٘ الجماٖتَ ،ومن قظ
الىظه».
َّ
َّ
وط٦غ ي ٖلله (ؽ :)597ؤنه ؾإ ٫البساعي ٖن يظا الخضًض؟ ٣ٞا« :٫ؾلُمان اإلاضني يظا
من٨غ الخضًض».
وط٦غ الخا ٦ؤنه ازخلُٞ ٠ه ٖلى اإلاٗخمغ بن ؾلُمان ٖلى َغ ١ؾبٗت ،ز ؾا٢ه  ،و٢ا:٫
ً
«لى ٧ان مدٟىْا من الغاوي ل٩ان من قغٍ الصخُذ».
وله قايض من خضًض ؤبي مال ٪ألاقٗغي هنع هللا يضر؛ ؤزغظه ؤبى صاوص ي ٦خاب الٟتن واإلاالخ  ،باب
ط٦غ الٟتن وصالثلها ( ،)4251والُبراني ي ال٨بحر ( ،)1441/1والخُُب البٛضاصي ي الُ٣ٟه
واإلاخ٣ٟه ( )417/0من َغٍ ٤بؾماُٖل بن ُٖاف خضزجي ؤبي خضزجي يمً بن ُػعٖت ٖن
ً
مغٞىٖاَّ « :بن هللا َ
قغٍذ بن ٖبُض ٖن ؤبي مال ٪ألاقٗغي
زال :٫ؤن ال ًضٖى
ؤظاع ٦من ِ
زالر ٍ
ّ
ً
ٖلُُّ ٨
ُ
الخ ،٤وؤن ال ججخمٗىا ٖلى
نبُ٨
ِ
ٞتهل٩ىا ظمُٗا ،وؤن ال ًٓهغ ؤيل الباَل ٖلى ؤيل ِ
ياللت».
ٍ
وآزغ من خضًض ؤنـ هنع هللا يضر؛ ؤزغظه ابن ماظه ي ٦خاب الٟتن ،باب الؿىاص ألآٖ (،)1951
وٖبض بن خمُض ي مؿنضه ( ،)0221والالل٩اجي ي قغح ؤنى ٫اٖخ٣اص ؤيل الؿنت ( )007/0من
َغٍ ٤مٗان بن عٞاٖت الؿالمي ٖن ؤبي زل ٠ألاٖمى ٖن ؤنـ بن مال٢ ٪ا٢ :٫ا ٫عؾى ٫هللا
َ
ياللت».
ججخم٘ ٖلى
ﷺَّ « :بن َّؤمتي لن
ٍ
و٢ا ٫البىنحري ي مهباح الؼظاظت (« :)069/4يظا بؾناص يُٗ ٠لًٗ ٠ؤبي زل٠
ألاٖمى ...و٢ض عوي يظا الخضًض من خضًض ؤبي طع وؤبي مال ٪ألاقٗغي وابن ٖمغ وؤبي نهغة
و٢ضامت بن ٖبض هللا ال٨البي ،وي ٧لها نٓغ ٢اله قُسنا الٗغاق عخمه هللا».
والخضًض بمجمىٕ يظه الُغ ١والكىايض ًغج٣ي لضعظت الخؿن بن قاء هللا.
( )2ظؼء من خضًض ؤزغظه الترمظي ي ٦خاب الٟتن ،باب ما ظاء ي لؼوم الجماٖت (،)2065
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ً
و٢ض ازخهذ يظه ألامت بإجها ؤو ٫ألام صزىال للجنت( )0وؤن من ًضزل الجنت مجها
ؤ٦ثر ممن ًضزلها من باق ألام ( ،)2و٧انذ يظه ألامت ؤ٢ل ألام ي الخ٩لُٟاث وؤ٦ثريا
ً
ؤظغا ٖلى ألاٖماٞ .)1(٫األمت ؤلاؾالمُت مٗهىمت ٖلى الجملت والٗمىم من الؼَٜ
والًالٌ ٠ُ٨ٞ ،٫ؿخ ُ٣طل ٪م٘ ال٣ى ٫بانُ٣إ الضًن ٖجها وظايلُت مجخمٗاتها؟!
والناْغ بلى خا ٫املجخمٗاث ؤلاؾالمُت ًلخٔ ً
ؤمىعا جبُل ال٣ى ٫بجايلُت
املجخمٗاث وه  :ؤن مجخمٗاث اإلاؿلمحن ال جسلى من نىع ال٣غآن والؿنت والكغَٗت ي
ًىم من ألاًام ،جخٗضص مٓايغ طل ٪وجدنىٕ بحن وظىص ؤيل الٗل وخملت الكغَٗت
وُ٢امه بةعقاص الناؽ ألمىع صًجه وصنُاي  ،والٓهىع الىاضر اإلاخٗضص الهُئاث
والهىع لكٗاثغ ؤلاؾالم ي املجخمٗاث من :نالة ونُام وحج ،و٢غاءة ل٨خاب هللا،
وؤٖما ٫بغ ،وعبِ لنكاَاث الخُاة بالضًن بُغ ١مباقغة وٚحر مباقغة ،وايخمام
الؿىاص ألآٖ من ألامت بمٗغٞت ؤخ٩ام الخال ٫والخغام ُٞما ًخٗاَىنه من ألا٢ىا٫
=

وؤخمض ي مؿنضه ( ،)08/0وابن خبان ي صخُده ( ،)7254والخا ٦ي مؿخضع٦ه ()001/0
من َغٍ ٤دمحم بن ؾى٢تٖ ،ن ٖبض هللا بن صًناعٖ ،ن ابن ٖمغ ٢ا :٫زُبنا ٖمغ بالجابُت به
مغٞىٖا .و٢ا ٫الترمظي« :خؿن صخُذ ٚغٍب» .و٢ا ٫الخا« : ٦صخُذ ٖلى قغٍ َّ
ً
الكُسحن»،
ووا٣ٞه الظيبي.
( )0صلُل طل :٪خضًض مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب الجمٗت ،باب ٞغى الجمٗت (،)876
ومؿل ي ٦خاب الجمٗت ،باب يضاًت يظه ألامت لُىم الجمٗت ( )855من خضًض ؤبي يغٍغة
َ
َ
ًىم الُ٣امتُ ،
هنع هللا يضر ؤن عؾى ٫هللا ﷺ ٢اُ « :٫
آلازغون ألاولى َن َ
ُ
ًضزل الجنت».
وندن ؤو َُ ٫من
ندن
ِ
( )2الضلُل ٖلى طل :٪خضًض مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب الغ٢ا ،١باب  ٠ُ٦الخكغ
( ،)6528ومؿل ي ٦خاب ؤلاًمان ،باب ٧ىن يظه ألامت نه ٠ؤيل الجنت ( )220من خضًض
ابن مؿٗىص هنع هللا يضر ٢ا٢ :٫ا ٫لنا عؾى ٫هللا ﷺَ « :ؤما جغيىن ؤن ج٩ىنىا ُعب َ٘ ؤيل َّ
الجن ِت؟» ٢ا:٫
ّ
٨ٞبرنا ،ز ٢ا« :٫ؤما جغيىن ؤن ج٩ىنىا ُز ُل َض ؤيل الجنت؟» ٢اَّ :٫
َّ
٨ٞبرنا ،ز ٢اِ « :٫بني ألعظى ْؤن
ِ
قُغ ؤيل َّ
ج٩ىنىا َ
الجنت».
ِ
( )1صلُل طل :٪ما ؤزغظه البساعي ي ٦خاب ًٞاثل ال٣غآن ،باب ًٞل ال٣غآن ٖلى ؾاثغ ال٨الم
( )5120من خضًض ابن ٖمغ امهنع هللا يضر :ؤن النبي ﷺ ٢اَّ « :٫بنما ؤظل ٨ي ؤظل َمن زال من ألام ٦ما
ً
بحن نالة الٗهغ ومٛغب َّ
الكمـ ،ومشل ٨ومشل الحهىص والنهاعي ٦مشل عظل اؾخٗمل ٖماال،
اٍٗٞ ،ملذ الحهىص٣ٞ ،اَ :٫من ٌٗمل ل من نه٠
٣ٞاَ :٫من ٌٗمل ل بلى نه ٠الجهاع ٖلى ٢حر ٍ
الجهاع بلى الٗهغ ٖلى ٢حراٍٗٞ ،ملذ النهاعي ،ز ؤنخ حٗملىن من الٗهغ بلى اإلاٛغب ب٣حراَحن
ً
ّ
وؤ٢ل ً
ٖمال ُّ
خ ٨٣؟ ٢الىا :ال٢ ،اٞ :٫ظا٥
٢حراَحن٢ ،الىا :ندن ؤ٦ثر
ُٖاء٢ ،ا :٫يل ْلمخ ٨من ِ
ًٞل ؤوجُه َمن ُ
قئذ».
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وألاٗٞا ،٫وٚحر طل ٪من مٓايغ قغَٗت ؤلاؾالم ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي والجماع ،
ومجايغة الناؽ بإجه مؿلمىن مىخضون م٣غون باهلل ؾبدانه وحٗالى ًّعبا ،وباإلؾالم
ً
ً
صًنا ،وبمدمض ﷺ ًّ
نبُا وعؾىالٞ .هظه خا ٫املجخمٗاث اإلاؿلمت ي بالص ؤلاؾالم٠ُ٨ٞ ،
ًخهىع الجم٘ بحن يظا ٧له وبحن الاصٖاء بانُ٣إ الضًن ٖن خُاة اإلاؿلمحن وظايلُت
اإلاؿلمحن؟!
زاهُا :البُالن الكغعي للفىغالاؾخػالئي غىض الجماغاث اإلاخُغفت:
٧ان ؤخض ؤي مىاعص ال٨ٟغ الهضامي يى نمى قٗىع ال٨بر والاؾخٗالء والخمحز ٖن
آلازغ ٖنض جل ٪الجماٖاث ،ويى ٖ٨ـ ما ؤمغث به الكغَٗت ؤلاؾالمُت من الخىاي٘
ولحن الجانب م٘ الناؽ ،وٖضم العجب بالنٟـ ؤو الخا ٫ؤو الٟٗل٣ٞ ،ض ظاءث
النهىم الكغُٖت و٦الم ؤيل الٗل ببُان ؤن الخىاي٘ يى خاٖ ٫باص هللا اإلاخ٣حن وؤن
الناؽ ٧له آلصم٣ً .ى ٫هللا ٖؼ وظل ي ٦خابه ال٨غٍ ويى ًغقضنا بلى جؼُ٦ت النٟـ:
(ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ )
[لقامن .]45:وقال تعاىل( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ) [القصص .]50:وقال تعاىل( :ﯱ ﯲ ﯳ )
ِ
[احلجر .]55:وقال تعاىل( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜﯝ ) [الٟغ٢ان.]61:
و٢ا ٫النبي ﷺ ويى ًغسخي مبضؤ اإلاؿاواة بحن البكغ ٖامتً« :ا أيها الىاؽ ،أال ئن
عبىم واخض ،وئن أباهم واخض ،أال ال فًل لػغبي غلى عجمي ،وال لعجمي غلى غغبي،
وال أخمغ غلى أؾىص ،وال أؾىص غلى أخمغ ،ئال بالخلىي ،أبلغذ؟» ٢الىا :بل ٜعؾى٫
هللا»(.)0
( )0ؤزغظه ابن اإلاباع ٥ي مؿنضه (م )046وؤخمض ي مؿنضه ( )400/5من َغٍ ٤ؾُٗض الجغٍغي،
ً
مغٞىٖا .و٢ا ٫الهُشمي ي مجم٘
ٖن ؤبي نًغة ،خضزجي َمن ؾم٘ زُبت عؾى ٫هللا ﷺ به
الؼواثض (« :)586/1عواه ؤخمض وعظاله عظا ٫الصخُذ» .و٢ض وعص الخهغٍذ باؾ الصخابي
ٖنض ؤبي نُٗ ي خلُت ألاولُاء ( ،)011/1والبحه٣ي ي قٗب ؤلاًمان ( )012/7من َغٍ ٤قِبت
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َ َ
ْ َ َ
َ
َ
َ َْ
وٍ٣ى ٫النبي ﷺَ « :و ِئ َّن هللا أ ْو َحى ِئل َّي أن جىاي ُػىا َخ َّتى ال ًَفس َغأ َخض َغلى أ َخضَ ،وال
َ َ
َ
ًَ ْب ِغي أ َخض َغلى أ َخض»(.)0
َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ
اٌ َط َّع ٍة م ًْ ِه ْبرَ ،ك َ
ان في َك ْلب ِه م ْث َل ُ
وٍ٣ى٫
اٌ َع ُحلِ :ئ َّن
ِ
ﷺ« :ال ًضزل الجىت مً و ِ ِ ِ
ٍ
َ
َ
َ
ُ
َ
ً
َ
ُ
َ
ً
ْ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُْ
اٌ :ئن هللا حمُل ًُ ِد ُّب الج َم َ
َ
َّ ُ َ ُ ُّ
اٌ،
ِ
ْالغحل ًَ ِدب أن ًى َىن زُىبه خؿىا ووػله خؿىت ،ك ِ
َّ
َُْ ُ َ ّ َ ْ
اؽ»(.)2
ال ِىبربُغالخ ِم ،وغمِ الى ِ
ٞمن ؤي م٣انض الكغَٗت ؤلاؾالمُت جد ٤ُ٣م٩اعم ألازال ،١ويى مؿل ٪النبي ﷺ
ويضًه وَغٍ٣خه م٘ الخل٤؛ ٣ٞض ٢ا ٫ﷺ« :ئهما بػثذ ألجمم مياعم ألازالق»(.)1
ً٣ى ٫ؤلامام ال٣غَبي عخمه هللا« :وؾئلذ ً
ؤًًا -ؤي ؤم اإلاامنحن ٖاجكت عضخي هللا
ٖجهاٖ -ن زل٣ه ٖلُه الؿالم٣ٞ ،غؤث (ﭑ ﭒ ﭓ ) [اإلاامنىن ]0:بلى ٖكغ
ؤخض ؤخؿن ً
آًاث ،و٢الذ :ما ٧ان ٌ
زل٣ا من عؾى ٫هللا ﷺ ،ما صٖاه ؤخض من الصخابت
وال من ؤيل بِخه بال ٢ا :٫لبُ ،٪ولظل٢ ٪ا ٫هللا حٗالى( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ )
َّ
[ال٣ل  .]4:ول ًظ٦غ زل ٤مدمىص بال و٧ان للنبي ﷺ منه الخٔ ألاوٞغ .و٢ا ٫الجنُض:
ً
ُٖٓما ألنه ل ج٨ن له َّ
يمت ؾىي هللا حٗالى.)4(»...
ُؾ ِ ّمي زل٣ه
َّ
وبالنٓغ إلاؿل ٪يظه الجماٖاث نجض ؤجها ٢ض نً٣ذ يظا اإلا٣هض؛ وطل ٪بخبنحها
=

ً
مغٞىٖا.
ؤبي ٢البت الِ٣سخي ٖن الجغٍغي ٖن ؤبي نًغة ٖن ظابغ عضخي هللا حٗالى ٖنه به
( )0ؤزغظه م ؿل ي ٦خاب الجنت ونٟت نُٗمها وؤيلها ،باب الهٟاث التي ٌٗغ ٝبها ي الضنُا ؤيل
الجنت وؤيل الناع ( )2865من خضًض ُٖاى بن خماع هنع هللا يضر.
الْ ٨بر وبُانه (  )047من خضًض ٖبضهللا بن مؿٗىص
( )2ؤزغظه مؿل ي ٦خاب ؤلاًمان ،باب جدغٍ ِ
هنع هللا يضر.
ي
( )1ؤزغظه ؤخمض ي مؿنضه ( ،)180/2والبساع ي ألاصب اإلاٟغص ( ،)271والبزاع ي مؿنضه
( ،)8949والُداوي ي قغح مك٩ل آلازاع ( ،)4412والخا ٦ي مؿخضع٦ه ( ،)601/2والبحه٣ي
ي ال٨بري ( )090/01من َغٍٖ ٤بض الٗؼٍؼ بن دمحم ٖن دمحم بن عجالنٖ ،ن ال٣ٗ٣إ بن خ، ُ٨
مغٞىٖا ،وبًٗه ً٣ىُٞ ٫ه ً
ً
ؤًًا« :نالر ألازال .»١و٢ا٫
ٖن ؤبي نالرٖ ،ن ؤبي يغٍغة هنع هللا يضر به
الخا« : ٦صخُذ ٖلى قغٍ مؿل ول ًسغظاه» .ووا٣ٞه الظيبي .و٢ا ٫الهُشمي ي مجم٘
الؼواثض (« :)141/8عواه ؤخمض وعظاله عظاَّ ٫
الصخُذ».
( )4الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن = جٟؿحر ال٣غَبي ( )228/08جإلُ :٠ؤبي ٖبض هللا دمحم بن ؤخمض ال٣غَبي -جد:٤ُ٣
ؤخمض البرصوني وببغايُ ؤَِٟل -صاع ال٨خب اإلاهغٍت -ال٣ايغة -الُبٗت الشانُت 0964 -م.
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لل٨ٟغ الاؾخٗالجي بمٗانُه الباَلت ،الضاع بلى ّ
الهضام ومىاظهت آلازغٞ ،اندغٞذ
ِ
َّ
َّ
َّ
بظلٖ ٪ن الكغَٗت وه جضع ؤجها حٗمل من ؤظل الكغَٗت ،وؤله٣ذ بالكغَٗت
اإلاٗاني الباَلت من اخخ٣اع َّ
الناؽ والنٓغة اإلاخٗالُت للخلٞ ،٤غؤًنا من زال ٫طل ٪ؤجها
جملً ٪
٦شحرا من اإلاٟايُ التي ًنبغ ؤن جصدر وزانت ي ًُ٢ت الهضام ومىاظهت
آلازغ ،ولظل ٪ؤخببنا بل٣اء الًىء ٖلى جل ٪الًُ٣ت اإلاهمت وه جصخُذ بٌٗ
اإلاٟايُ الخانت ب٨ٟغ الهضام ومىاظهت املجخم٘ ي ٨ٞغ الجماٖاث اإلاخُغٞت ،وطل٪
ي الٟهل َّ
الخال .
***

267

الٟهل الشالض
مٟايُ ًجب ؤن جصدر ي ًُ٢ت الهضام م٘ آلازغ ٖنض الجماٖاث
اإلاخُغٞت
ً
َّأوال :مفهىم الجهاص في ؾبُل هللا:
جبنذ الجماٖاث الًالت والخُاعاث اإلاخُغٞت مٟايُ مسالٟت إلاا ٖلُه ؤمت ؤلاؾالم
ٖبر ال٣غون؛ و٧ان من ؤي اإلاٟايُ التي جبنىيا وٞهمىيا ٖلى َغٍ٣ت مسخلٟت مٟهىم
الجهاص ي الكغَٗت ؤلاؾالمُتٞ ،ه ٞهمىه ٖلى ؤنه مغاص ٝلل٣خل وؾ ٪ٟالضماء،
والاٖخضاء ٖلى آلازغ ،والهضام م٘ آلازغ ،ويظا الٟه يض مٟهىم الجهاص ي ٦خاب هللا
ً ً
لٛت وال ً
قغٖا ي ال٣خا ،٫بل َّبن
وي ؾنت عؾى ٫هللا ﷺ؛ ٞالجهاص لِـ مندهغا
ّ
َّ
َّ
ُ
وباللؿان وبال٣لبُّ ،
و٧ل طل ٪ؾبُله الضٖىة بلى هللا
مجايضة الٟ٨اع ج ٘٣بالُض وباإلااِ ٫
َّ
بالُغٍ ٤الظي عؾمه هللا حٗالى ي ال٣غآنَّ ،
واجبٗه عؾى ٫هللا ﷺ٢ ،ا ٫حٗالى( :ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ)
[الندل .]025:ولظل٧ ٪ان من ؤي اإلاٟايُ التي ؾنؿلِ ٖلحها الًىء من ؤظل جصخُذ
مٟهىمه يى مٟهىم الجهاص اإلاٛلىٍ ٖنض جل ٪الجماٖاث.
وي البضاًت ٖلُنا ؤن ن٣غع ؤننا ندُ ٟٔ
لل٣ضماء من ٖلماء ألامت وؾلٟها الهالر
ألازوَّ ،
ّ
وبن
بصعا٦ه ووٖحه لًغوعة اإلاىاػنت بحن الجهاص بمٗناه ألاٖ ِ ّ والجهاص بمٗناه
ِ
الجهىص الضٖىٍت وؤلانالخُت ُّ
والغوخُت التي ٢ام بها الٗلماء املجتهضًن ي ألامت وٚحري
من اإلاهلخحن لدكهض ٖلى الخىاػن اإلاٗغي ّ ِ والش٣اي الظي ٧ان ًخمخ٘ به ياالء ألاثمت
َّ
ألاٖالم٣ً ،ى ٫الٗالمت البهىحي٢« :ا ٫الكُش :ألامغ بالجهاص» ؤٖجي :الجهاص اإلاإمىع به
«منه ما ً٩ىن بال٣لب» ٧الٗؼم ٖلُه« .والضٖىة» بلى ؤلاؾالم وقغاجٗه «والدجت» ؤي:
ب٢امتها ٖلى اإلابُل «والبُان» ؤي :بُان ّ
الخ ٤وبػالت الكبهت «والغؤي والخضبحر» ُٞما
ِ
ُٞه ن ٟ٘اإلاؿلمحن «والبضن» ؤي :ال٣خا ٫بنٟؿه «ُٞجب» الجهاص «بٛاًت ما ًم٨نه» من
خؿ ُ
يظه ألامىع ُ
٢لذ :ومنه هجى الٟ٨اع ٦ما ٧ان َّ
ان  -عضخي هللا حٗالى ٖنه ً -هجى
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ؤٖضاء َّ
َ
الن ّ
بي ﷺ(.)0
ِ
ُ
ُ
ٖلماء ُ
ُ
و٢ض َّ
ألانىٖ ٫لى َّؤن «الىؾاثل جإزظ ؤخ٩ام اإلا٣انض» ٞالىؾُلت بلى
نو
ُ
ُ
ُ
ؤعط ٫الىؾاثل،
ؤًٞل الىؾاثل ،والىؾُلت بلى ؤعط ٫اإلا٣انض ه
ؤًٞل اإلا٣انض ه
ز جترجب الىؾاثل بترجب اإلاهالر واإلاٟاؾضٞ ،من و٣ٞه هللا للى٢ىٖ ٝلى جغجب
ُ
الٗلماء ي
اإلاهالر ٖغٞ ٝايلها من مًٟىلها ،وم٣ضمها من مازغيا ،و٢ض ًسخل٠
ُّ
ُ
َّ
بٌٗ ُعجب اإلاهالر ُٞسخلٟىن ي ج٣ضًمها ٖنض حٗظ ِع الجم٘ ،و٦ظل ٪من و٣ٞه هللا
ّ
َ
ُ
الٗلماء ي
بإزٟها ٖنض جؼاخمها ،و٢ض ًسخل٠
إلاٗغٞت ُعجب اإلاٟاؾضٞ ،ةنه ًضعؤ
ؤٖٓمها ِ
ُّ
بٌٗ ُعجب اإلاٟاؾض ُٞسخلٟىن ُٞما ًُضعؤ مجها ٖنض حٗظع ص ٘ٞظمُٗها(.)2
ٌ
وال ًسلى ٌ
٦خاب من ٦خب ال٣ٟهاء من الخنبُه ٖلى َّؤن الجهاص وؾُلت ولِـ ٚاًت ي
نٟؿه٣ً ،ى ٫ؤلامام ج٣ي الضًن الؿب٩ي٢« :ىله ﷺ لٗل إلاا وظهه بلى زُبر «ألن حهضي هللا
ً
عظال ً
واخضا زحر من خمغ النٗ (ٞ .)1غؤًنا ٢ىله ﷺ طل ٪ي يظه الخالت ٌكحر بلى ؤن
ب٪
اإلا٣هىص بال٣خا ٫بنما يى الهضاًت والخ٨مت ج٣خطخي طلٞ ٪ةن اإلا٣هىص يضاًت الخل٤
وصٖائي بلى الخىخُض وقغاج٘ ؤلاؾالم وجدهُل طل ٪له وألٖ٣ابه بلى ًىم الُ٣امت ٞال
ٌٗضله شخيءٞ ،ةن ؤم٨ن طل ٪بالٗل واإلاناْغة وبػالت الكبهت ٞهى ؤًٞل ،ومن ينا نإزظ ؤن
مضاص الٗلماء ؤًٞل من صم الكهضاء ،وبن ل ًم٨ن بال بال٣خا٢ ٫اجلنا بلى بخضي زالر
ٚاًاث بما يضاًته ؛ وه الغجبت الٗلُا وبما ؤن نؿدكهض صوجه وه عجبت مخىؾُت ي
ٍ
النٟـ التي ه ؤٖؼ ألاقُاء
اإلا٣هىص ول٨جها قغٍٟت لبظ ٫النٟـ ٞهي من خُض بظ٫
ِ
ؤًٞل من خُض َّبجها وؾُلت ال م٣هىص مًٟىلت ،واإلا٣هىص بنما يى بٖالء ٧لمت هللا
َّ
ً َّ
نٟـ ًترجى ؤن
حٗالى ،وبما ٢خل ال٩اٞغ وه الغجبت الشالشت ولِؿذ م٣هىصة؛ ألجها جٟىٍذ ٍ
(٦ )0كا ٝال٣نإ ٖن متن ؤلا٢نإ جإلُ ٠منهىع بن ًىنـ بن بصعَـ البهىحي (ٖ :ٍ )16/1ال
ال٨خب 0411يـ .مُالب ؤول النهى قغح ٚاًت اإلانخهى ،مهُٟى الؿُىَي الغخُباني
( :ٍ ،)511/2اإلا٨خب ؤلاؾالمي.
(٢ )2ىاٖض ألاخ٩ام ي مهالر ألانام لٗؼ الضًن ابن ٖبضالؿالم الكاٞع ( :ٍ )54/0ؤم ال٣غي
للُباٖت والنكغ ال٣ايغة .ؤنىاع البرو ١ي ؤنىاء الٟغو ١لل٣غاي (ٖ :ٍ ،)11/2ال ال٨خب.
( )1مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب الجهاص والؿحر ،باب صٖاء النبي ﷺ الناؽ بلى ؤلاؾالم
والنبىة ( ،)1710ومؿل ي ٦خاب ًٞاثل الصخابت ،باب من ًٞاثل ٖل بن ؤبي َالب هنع هللا يضر
( )2416من خضًض ؾهل بن ؾٗض هنع هللا يضر.
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جامن وؤن جسغط من نلبها من ًامن»(.)0
ً٣ى ٫ابن جُمُت عخمه هللا حٗالى« :والجهاص م٣هىصه ؤن ج٩ىن ٧لمت هللا ه الٗلُا،
ُّ
وؤن ً٩ىن ّ
الضًن ٧له هلل»(.)2
ِ
ُ
خُض َّبن ًُّ ٦ال من الخضّ
َ
ّ
ُ
ُ
ُّ
والؿحر من
و٢ا ٫ألاج٣اني عخمه هللا :جناؾب
ِ
ِ
الخضوص ِ
ٌ
ّ
ً
ظمُٗا بٟٗل
املخؿن ًدهل ٞحهما
خؿن إلاٗجى ي ٚحره ال ُٖنه ز اإلاٗجى
والجهاص
ِ
ا ُ
ُ
الؼظغ ٖن
إلاإمىع به بضون ؤلاجُان بٟٗل آزغ م٣هىص ،وطل ٪اإلاٗجى ي الخضوص
اإلاٗاصخي ،وي الجهاص ُ
٢هغ ؤٖضاء هللا حٗالى(.)1
ٌ
ُ
ؾامُت وه بٖالء ٧لمت هللا ،وببال ٙالضٖىة ؤلاؾالمُت ونكغ
لٛاًت
ٍ
ٞالجهاص وؾُلت ٍ
الؿامُت بحن َّ
َّ
الناؽ؛ وبػالت الخىاظؼ والُ٣ىص التي حٗى١
الٗض ٫والخغٍت والُ٣
ُّ
بًهاّ ٫
الخ ٤بلى اإلاؿخًٟٗحن ي مكاع ١ألاعى ومٛاعبها ،وبػاخت الٓل الجاز ٖلى
ِ
نضوع ُّ
الًٟٗاء ،والخسلُت بحن ٖباص هللا وما ًسخاعون ألنٟؿه من ٖ٣اثض وؤصًان،
ُ
ً
٧لمت ُ
ال٣غآن ال٨غٍ واضخت مد٨مت ظلُت ،ال لبـ ٞحها وال بق٩اٞ ،٫حها
و٢ض ظاءث
ُّ
الخ٤
من البُان ٞى٧ ١ل بُان ،ومن البريان ما ال جسخلُٞ ٠ه ألاطيان؛ ٣ٞا٫
ؾبدانه وحٗالى( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙ)
[الب٣غة.]265:
ُ
ُ
ً
ُ
ًد٤٣
بالجهاص ٧ىؾُلت لِـ مخُٗنا ي نٟؿه ،بل اإلاخٗحن ُّ ٧ل ما
واعجباٍ ال٣خا٫
ِ
الضٖىة وجبلُٛها ل٩اٞت الناؽ ،وال ُ
نبالْ ٜبط ُن٣ى٢ ٫ض ًُهبذ ُ
اإلا٣هىص من بًهاَّ ٫
َ
جغ٥
ُ
ُ
ً
بٖالء ٧لمت هللا ؾبدانه وحٗالى؛ ٗٞال٢ت
مخدخما لخد ٤ُ٣اإلا٣هىص ويى
ال٣خا ٫نٟؿه
ُ
ؤلاًجابي ْ ،ِ٣ٞ
ّ
بل َّبن الىؾُلت جغجبِ
الىؾاثل باإلا٣انض لِؿذ ٖلى مؿخىي الجانب
ِ
( )0انٓغٞ :خاوي الؿب٩ي ( )140/2ألبي الخؿن ج٣ي الضًن ٖل بن ٖبض ال٩اي الؿب٩ي -صاع
اإلاٗاع.ٝ
ي
( )2مجمىٕ ٞخاو ؤخمض بن ٖبضالخلُ ابن جُمُت ( ،)141/1جدٖ :٤ُ٣بضالغخمن بن دمحم ابن
٢اؾ الٗانمي النجضي ٍ :م٨خبت ابن جُمُت ال٣ايغة.
( )1جبُحن الخ٣اث ٤قغح ٦جز الض٢اث ٤لٟسغ الضًن ٖشمان الؼٍلع (:ٍ ،)241/1صاع ال٨خاب
ؤلاؾالمي.
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ُ
ً
ُ
ً
للم٣هض ؤزظث خ٨
وبًجابا؛ بمٗجى َّؤن ُه ٧لما ٧انذ الىؾُلت مد٣٣ت
باإلا٣ه ِض َؾ ًلبا
ِ
ِ
َّ
ألامغ ٞال جدُ٤٣
ُ
ُ
ّ
النضب ...بلخ .و٢ض ًنٗ٨ـ ُ
اإلا٣هض الكغع ِ من خُض الىظىب ؤو
ِ
ُ
ُ
َ
َّ
ُ
الىؾاثل م٣انضيا التي قغٖذ ألظلهاٞ ،ال٣اٖضة– والخالت يظه -ؤن الىؾاثل حؿِ٣
بؿ٣ىٍ اإلا٣انض(.)0
َ
و٢ض َٞه َ
ُ
مجغص بعؾا٫
الٗلماء َّؤن ال٣خاٚ ٫حر مخٗحن ٧ىؾُلت للجهاص ،واٖخبروا َّؤن
ِ
ُّ
ً
جد٤ُ٣
٢خا ٫ؤو صزى ٍ ٫ألعاضخي ٚحر اإلاؿلمحن ٧اُٞا ي
الجُىف بلى الشٛىع صون ٍ
ِ
ُ
اإلا٣هىص من ظهاص الُلب ،ويى خماًت ؤعاضخي اإلاؿلمحن من الٛؼو الخاعج  ،ويظا
ُ
ؤقبه باإلاناوعاث الخغبُت التي ج٣ىم بها الجُىف الخغبُت اإلاٗانغة؛ إلْهاع ال٣ىة
والغصٕ للٛحر؛ ً
َّ
جٟاصًا للضزى ٫ي خغب م٘ الٛحر.
والظي ًُٟه من يظا َّؤن اإلا٣هىص من الجهاص– ويى خماًت خىػة ؤلاؾالم -بطا
خهل بىؾُلت ٚحر ال٣خاٞ ٫ال ًُهاع بلُه٣ً ،ى ٫ؤلامام الغمل ي «جهاًت املخخاط»:
ُّ
ُّ
مدا ٫الخى ٝالتي جل بالصي
«وٍدهل -ؤي ظهاص الُلب -بما بدصخحن الشٛىع وه
ُ
الخهىن والخناص ١وج٣لُض طل ٪ألمغاثنا
بم٩اٞئحن له لى ٢هضويا م٘ بخ٩ام
َّ
بالصجاٖت والنصر للمؿلمحنَّ ،
وبما بإن ًضزل ؤلامام ؤو ناثبه
اإلااجمنحن اإلاكهىعٍن
ُ
ُّ
ُ
َّ
ٌ
بكغَه صاعي بالجُىف ل٣خاله ؛ ألن الش َ
بزماص
ٛىع بطا شخنذ ٦ما ط٦غ٧ ،ان ي طل٪
ٌ
وبْهاع ل٣هغي لعجؼي ٖن الٟٓغ بصخيء منا ،وؤ٢له مغة ي ٧ل ؾنت»(.)2
لكى٦ته ،
َّ
وبطا ُ٢ل لنا :بن ٢ىل ٨بالخىؾ٘ ي مٟهىم الجهاصٌٗ ،جي َ
ؤو٢اث
بلٛاء ال٣خا ٫ي
ٍ
وٍ٨غ ٖلُه باإللٛاء ويظا ال ًجىػ َّ
مُٗنت ٌُٗل الجهاصُّ ،
ألن اؾخمغاع الجهاص ي ؾبُل
ُ
ماى بلى ًىم الُ٣امت ويى من زىابذ ؤلاؾالم ،وال٣اٖضة ألانىلُت ج٣ى :٫ال ًجىػ
هللا ٍ
(٢ )0ىاٖض ألاخ٩ام ي مهالر ألانام لٗؼ الضًن بن ٖبضالؿالم ( .)025/0ومن ألامشلت التي يغبها
الٗؼ ابن ٖبض الؿالم ٖلى طل :٪بطا ٧ان الهبي ال ًهلخه بال الًغب اإلابرح ٞهل ًجىػ يغبه
جدهُال إلاهلخت جإصًبه؟ ٢لنا :ال ًجىػ طل .٪بل ًجىػ ؤن ًًغبه يغبا ٚحر مبرح؛ ألن الًغب
الظي ال ًبرح مٟؿضة ،وبنما ظاػ ل٩ىنه وؾُلت بلى مهلخت الخإصًبٞ ،ةطا ل ًدهل الخإصًب
ؾ ِ٣الًغب الخ٦ ،٠ُٟما ٌؿ ِ٣الًغب الكضًض؛ َّ
ألن الىؾاثل حؿ ِ٣بؿ٣ىٍ اإلا٣انض
(.)020/0
( )2جهاًت املخخاط قغح اإلاجهاط ملخمض بن قهاب الضًن الغمل ( :ٍ )46/8صاع ال٨ٟغ صمك-٤
0414يـ .جدٟت املخخاط قغح اإلاجهاط ألخمض بن دمحم بن دمحم بن حجغ الهُخمي ( :ٍ ،)201/9صاع
ال٨ٟغ0418 -يـ.
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ّ
النو ً٨غ ٖلُه باإللٛاء والبُالن!
اؾخنباٍ مٗجى من
ِ
ً
٢لنا :ندن ال نمن٘ ؤن ً٩ىن «ال٣خا »٫صازال ي مٟهىم «الجهاص» بطا جىاٞغث
َّ
الضواع والكغوٍ اإلاىظبت واإلالجئت له ،وانخٟذ اإلاىان٘ اإلاانٗت منهَّ ،
ل٨ن الظي نمنٗه
َّ
ُ
ُ
مٟهىم الجهاص ي «ال٣خا ،ِ٣ٞ »٫بدُض بطا حُٗل ال٣خا ٫ؤو جى ٠٢ؤو
ؤن ًندهغ
ُ
ماى بلى ًىم
ِ
انخٟذ الخاظت بلُه ،حُٗل مٗه الجهاص ي ؾبُل هللا الظي نٗخ٣ض ؤنه ٍ
ُ
َّ
ً
الُ٣امت ،ونٗخ٣ض ؤًًا ؤن يظا من زىابذ ؤلاؾالم ،ويى طعوة ؾنامه.
وٖن مالمذ الجهاص ونٟاجه ي قغَٗخنا ً٣ىًُٞ ٫لت ؤلامام الٗالمت ٖل ظمٗت
دمحم ًٖى يُئت ٦باع الٗلماءَّ « :بن البُان ال٣غ َّ
آني بةَاعه الىاؾ٘ ال٨بحر ،الظي ٌكمل
َ َّ
والؼ َ
ًسخو بم٩ان صون م٩انَّ ،
ُّ
وؤظُاله اإلاخٗا٢بت
مان بإَىاعه املخخلٟت
اإلا٩ان ٧له ٞال
ِ
ْ
ُّ
ُّ
بدالت صون
ًسخو
بؼمان صون ػمان ،والخاالث ٧لها ِؾلمها وخغبها ٞال
ًسخو
ٞال
ٍ
ٍ
َّ
َ
َ
َ
ُّ
بٟئت صون ٞئت،
خالت ،والناؽ ؤظمٗحن مامجه و٧اٞغي ٖ َغبه وعجمه ٞال
ًسخو ٍ
ًّ
َّ
ً
نبىة ّ
آني لخ٣ُ٣ت َّ
َ
ّ
ؾُض
لُجٗل ؤلانؿان مكضويا ِ
ِ
مخإمال ي ٖٓمت الخىنُ ٠ال٣غ ِ
ٌ
َّ
عخمت َّ
ٖامت
ألاولحن وآلازغٍن( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ) [ألانبُاء]017:
َّ
٧ل مى ٠٢لغؾى ٫هللا ﷺ ججاه ال٩ىن َّ
ججلذ مٓايغيا ي ّ
والناؽ من خىله،
قاملت،
ِ
ٌ
ّ
ٌ
٧ل الٗ٣الء من بجي البكغ ،وه من ؤن٣ى
والجهاص ي ؤلاؾالم خغب مكغوٖت ٖنض ِ
ؤنىإ الخغوب من ظمُ٘ الجهاث:
( )0من ناخُت الهض.ٝ
( )2من ناخُت ألاؾلىب.
ُّ
َّ
( )1من ناخُت الكغوٍ والًىابِ.
( )4من ناخُت ؤلاجهاء وؤلاً٣ا.ٝ
( )5من ناخُت آلازاع ؤو ما َّ
ًترجب ٖلى يظه الخغب من نخاثج.
الخنٓحر َّ
ويظا ألامغ واضر جمام الىيىح ي ظانبي َّ
والخُبُ ٤ي صًن ؤلاؾالم وٖنض
اإلاؿلمحن.
ٌ
آًاث ّ
جبحن قإن الجهاص ي ؤلاؾالم ،وٍغي اإلاُال٘ لهظه
 ٣ٞض َوع َص ي ال٣غآن ال٨غٍِ
آلاًاث َّؤن املجايض ي ؾبُل هللا ،يى طل ٪الٟاعؽ َّ
النبُل ألازال ،١ا َّ
إلاضعب ٖلى ؤزال١
ٌؿخُُ٘ ؤن ًمخشل بلى ألاوامغ َّ
َ
َّ
والنىاه َّ
الٟغوؾُت الٗالُت َّ
الغبانُت التي
الغاُ٢ت؛ ختى
جإمغه بًبِ َّ
النٟـ ٢بل اإلاٗغ٦ت وؤزناء اإلاٗغ٦ت وبٗض اإلاٗغ٦ت٣ٞ ،بل اإلاٗغ٦ت ًجب ٖلُه
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ً
َّ
َّ
ًدغع نٟؿه من ّ
شخهُتٌ ،
ّ
ّ
ؾىاء
ؤي مهلخت
ِ
ؤن ِ
٧ل ألاَمإ ،وؤال ًسغط م٣اجال َّمن ؤظل ِ
ّ
ؤي
٧انذ جل ٪اإلاهلخت من ؤظل نٟؿه ؤو من ؤظل الُاثٟت التي ًنخمي بلحها ،ؤو من ؤظل ِ
ُّ
بالكغوٍ َّ
والًىابِ التي ؤ َّ
خل هللا ٞحها الجهاص،
ٚغى صنُى ّ ٍي آزغ ،وٍنبغ ؤن ًخُ٣ض
ُّ
وَؿخٗض إلجهاء
وؤن ًجٗل طل ٪لىظه هللا حٗالى ،ومٗجى يظا َّؤنه ؾىً ٝلتزم بإوامغ هللا،
ً
الخغب ً
قغَا من قغوٍ ِخ ِّلها ؤو ً
ؾببا من ؤؾباب
ٞىعا ،بطا ما ٣ٞضث الخغب
ٖضوهَّ ،
ّ
ٌ
ً
ٞةن هللا
اؾخمغاعيا ،وؾىاء ؤ٧ان طل ٪الٟاعؽ منخهغا ،ؤو ؤنابه ألاطي من ِ
النٟـ ،وٖضم جغ٦ها لالنخ٣امَّ ،
ًإمغه بًبِ َّ
والخإُ٦ض ٖلى الالتزام باإلاٗاني ُ
الٗلُا،
و٦ظل ٪الخا ٫بٗض ال٣خاَّ ،٫
ٞةنه ًجب ٖلُه ؤن ًجايض نٟؿه الجهاص ألا٦بر؛ َّ
ختى ال
ِ
َّ
ماط ملجخمٗه ؤو لجماٖخه ؤو لآلزغٍنَّ ،
وبالغ ٚمن
ًخدى ٫الٟاعؽ املجايض بلى
شخو ٍ
ٍ
َّ
ّ
َّ
الظين بلى مٗجى ال٣خا ٫ي ؾبُل هللا بال َّؤن
ؤن لٟٓت الجهاص بطا ؤَل٣ذ انهغِ ٝ
الغؾى ٫ﷺ ٢ض ؤؾماه بالجهاص ألانٛغَّ ،
وؾمى الجهاص اإلاؿخمغ بٗض ال٣خا ٫بالجهاص
َّ
ألا٦بر؛ َّ
ٌؿخمغ ؾاٖاث ؤو ؤًام ،وما بٗض ال٣خاٌ ٫ؿخٛغَ ١
ُّ
ٖمغ ؤلانؿان ٧له.
ألن ال٣خا٫
ُّ
ٞالجهاص بهظا اإلاٗجى ألازحر خغب ي ٚاًت َّ
والُهغ ُّ
والؿمى ،ويظا ألامغ واضر
الن٣اء
ِ
َّ
َّ
جمام الىيىح ي ظانبي الخنٓحر والخُبُ ٤ي صًن ؤلاؾالم وٖنض اإلاؿلمحن ،وبالغ ٚمن
َّ
الخٗهب َّ
الكضًض لهظه الخ٣ُ٣تَّ ،بال ؤن َّ
والخجايل بد٣ُ٣ت الضًن ؤلاؾالمي
الىيىح
ً
لبؿا قضًضاً
ً
ومىيىٖا للمداعبت ؤخضر ً
الخنُ ،٠وؤلانغاع ٖلى ظٗله َغٞا ي نغإ
َّ
َّ
ي يظا اإلاٟهىم مٟهىم الجهاص ٖنض اإلاؿلمحن ،ختى قإ ؤن ؤلاؾالم ٢ض اندكغ
بالؿَُّ ،٠
وؤنه ًضٖى بلى الخغب وبلى الٗن ،٠وٍٟ٨ي ي ّ
َّ
الغص ٖلى يظه الخالت ما ط٦غه
ِ
اإلانهٟىن من الٛغب ونظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ما ٢اله ال٩اجب ال٨بحر جىماؽ ٧اعلُل ي
مدمضَّ -
٦خابه «ألابُا ٫وٖباصة البُىلت» ما جغظمخهَّ « :بن ِّاتهامه -ؤي ّ
ؾُضنا َّ
بالخٗىٍل
ِ
الؿُ ٠ي خمل َّ
ٖلى َّ
الناؽ ٖلى الاؾخجابت لضٖىجه سخٚ ٠حر مٟهىم؛ بط لِـ مماَّ
ٞغص ؾُٟه لُ٣خل به َّ
عظل ٌ
ٌكهغ ٌ
َ
الناؽ ،ؤو ٌؿخجُبىا لهٞ ،ةطا آمن
ًجىػ ي الٟه ؤن
ّ
مهض٢حنَّ ،
وحٗغيىا
به من ً٣ضعون ٖلى خغب زهىمه ٣ٞ ،ض آمنىا به َاجٗحن
ِ
للخغب من ٚحري ٢بل ؤن ً٣ضعوا ٖلحها».
زاهُا :بُان َّ
الىفغلِـ َ
ً
َ
قغَػت ؤلاؾالم:
ؾبب اللخاٌ مؼ آلازغفي
أن
ِ
ّ
اإلاخُغٞت جهىعي ؤن املخالٟت ي الضًن ه
إلاٛلىَت ٖنض الجماٖاث
من اإلاٟايُ ا
ِ
ِ
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وٚحري  ،ولِـ عص الٗضوان وع ٘ٞالٓل وخماًت بالص
ؾبب و٢ىٕ ال٣خا ٫بحن اإلاؿلمحن ِ
ُّ
ْ
اإلاؿلمحن من الُُٛان ،ويظا منا ٌ٢لـما اقخملذ ٖلُه آًاث ال٣غآن ال٨غٍ والؿنت
َّ
بهُئت ج ٘٣صازل النٓام
صًجه املخال ٠لضًن ؤلاؾالم ٍ
النبىٍت من ب٢غاع الناؽ ٖلى ِ
َّ
وبهىعة من مغاٖاة ال٣ضع ؤلالهي ي ازخالٝ
ؤلاؾالمُت،
الٗام للضولت ي صازل البالص
ٍ
َ
الؿبب الظي ًبُذ للمؿلمحن
الخل ٤ي البالص ٚحر ؤلاؾالمُتٞ ،لِـ مجغص الٟ٨غ يى
الضزى ٫ي ٢خا ٫ؤو خغوب م٘ آلازغ؛ وبنما الؿبب الغثِـ يى نض الاٖخضاء من
ظانبه بإق٩اله املخخلٟت ،واملخآٞت ٖلى ُ٦ان الضولت ؤلاؾالمُت ويىٍتها.
والىا ٘٢الخاعٍذ ّ
ًاٍ ُض طل٢ ٪بل ألاصلت الكغُٖت؛ خُض بننا نجض ؤن نؿبت ٞتراث
ِ
الخغوب بحن اإلاؿلمحن وٚحري ه نؿبت يئُلت ،بطا ما ٢ىعنذ بٟتراث الؿل
َّ
والخٗاٌلٞ ،لى ٧ان مجغص الٟ٨غ يى َ
ؾبب املخاعبت ل٩ان من الىاظب الكغع الالػم
الخغوب ،وال ًخى ٠٢ال٣خاً ٫
ً
ُ
ظمُٗا ،ويظا من
ؤبضا ختى ٌؿل الناؽ
ؤال جنُ٘٣
ً
ً
ً
ُ
ٞالخغوب وال٣خا ٫بحن اإلاؿلمحن وٚحري ًسً٘
اإلاٗلىم بُالنه قغٖا وٖ٣ال وواٗ٢ا،
ّ
جاصي لهظه الخغوب بحن البكغ ،من خماًت الخ٤
للنىامِـ وألاؾباب
الُبُُٗت التي ِ
ِ
والضٖ ٘ٞن النٟـ ونُانت الضًن وخ ٟٔزغواث وزحراث البالصٞ ،هظه ألاؾباب
َّ
ٌكترٞ ٥حها اإلاؿلمىن وٚحر اإلاؿلمحن ،بال ؤن اإلاؿلمحن ي خغوبه و٢خاله ًد٨مه
ُ
٢انىن ٌّ
ال٣خا ٫يى الخغابت
و٦بحرة ،بطن ٞمناٍ
نٛحرة
بلهيً ،نٓ جل ٪الخغوب ي ٧ل
ٍ
ٍ
ِ
واإلا٣اجلت والاٖخضاء ولِـ مجغص الٟ٨غ واملخالٟت ي الُٗ٣ضة
ً٣ى ٫ابن جُمُت عخمه هللا« :الٟ٨اع بنما ًُ٣اجلىن بكغٍ الخغاب؛ ٦ما طيب بلُه
ظمهىع الٗلماء ،و٦ما صٖ ٫لُه ال٨خاب والؿنت؛ ٦ما يى مبؿىٍ ي مىيٗه»(.)0
وٍ٣ى ٫ابن  ُ٢الجىػٍت عخمه هللا ي ٦خابه ؤخ٩ام ؤيل الظمتُ « :
ال٣خل بنما وظب
الؼ َ
ُ
الهبُان وال َّ
مجى
الٟ٨غ ولظل ٪ال ً٣خل النؿاء وال
ي م٣ابلت الخغاب ال ي م٣ابلت
ِ
والٗمُان وال الغيبان الظًن ال ً٣اجلىن بل ن٣اجل من خاعبنا ،ويظه ٧انذ ؾحرة عؾى٫
هللا ﷺ ي ؤيل ألاعى»(.)2
( )0النبىاث ( )571/0لخ٣ي الضًن ؤبى الٗباؽ ؤخمض بن ٖبض الخلُ ابن جُمُت -جدٖ :٤ُ٣بض
الٗؼٍؼ بن نالر الُىٍان – ؤيىاء الؿل -٠الؿٗىصًت  -الُبٗت ألاولى2111-م.
( )2ؤخ٩ام ؤيل الظمت ( )001/0ملخمض بن ؤبي ب٨غ ابن  ُ٢الجىػٍت – جدً :٤ُ٣ىؾ ٠بن ؤخمض
الب٨غي وقا٦غ بن جى ٤ُٞالٗاعوعي -عماصي للنكغ -الضمام  -الُبٗت ألاولى0997-م.
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َ
النبي ﷺ َّ
وٍ٣ى ٫عخمه هللا ي «يضاًت الخُاعي»َ « :وم ْن َّ
ؾحرة َّ
جبحن له ؤنه ل
جإمل
ؤخضا ٖلى صًنه َّ ،ِ٢
ًُ٨غ ْه ً
وؤنه بنما ٢اجل من ٢اجله ،وؤما من ياصنه ٞل ً٣اجله ما صام
ِ
ً
َ
مُ٣ما ٖلى يضنخه ،ل ًنٖ ٌ٣هضه ،بل ؤمغه هللا حٗالى ؤن ًٟي له بٗهضي ما
اؾخ٣امىا له؛ ٦ما ٢ا ٫حٗالى ( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ) [الخىبتٞ .]7:لما
٢ضم اإلاضًنت نالر الحهىص وؤ٢غي ٖلى صًجه ٞ ،لما خاعبىه ونً٣ىا ٖهضه وبضءوه
بال٣خا٢ ٫اجله ٞ ،من ٖلى بًٗه  ،وؤظلى بًٗه  ،و٢اجل بًٗه  .و٦ظل ٪إلاا ياصن
ً
ٞدُنئظ
٢غَكا ٖكغ ؾنحن ل ًبضؤي ب٣خا ٫ختى بضءوا ي ب٣خاله ونٖ ٌ٣هضه،
ٍ
ٚؼاي ي صًاعي  ،و٧انىا ي ٌٛؼونه ٢بل طل٦ ٪ما ٢هضوه ًىم الخنض ،١وٍىم بضع
٨غه ً
ً
ؤًًا ي ظاءوا ل٣خاله ولى انهغٞىا ٖنه ل ً٣اجله  ،واإلا٣هىص ؤنه ﷺ ل ًُ ْ
ؤخضا
ً
ً
وَىٖاٞ ،إ٦ثر ؤيل
ازخُاعا
ٖلى الضزى ٫ي صًنه البخت ،وبنما صزل الناؽ ي صًنه
جبح َن له الهضيَّ ،
وؤنه عؾى ُ ٫هللا ًّ
ألاعى صزلىا ي صٖىجه إلاا َّ
خ٣ا»(.)0
ُ
ووظىب
وٍ٣ى ٫ؤلامام الٗالمت الخُُب الكغبُجي الكاٞع ي «مٛجي املخخاط»« :
الجهاص وظىب الىؾاثل ال اإلا٣انض؛ بط اإلا٣هىص بال٣خا ٫بنما يى الهضاًت وما ؾىايا
من الكهاصةَّ ،
وؤما ٢خل الٟ٨اع ٞلِـ بم٣هىص ختى لى ؤم٨ن الهضاًت بة٢امت الضلُل
بٛحر ظهاص ٧ان ؤولى من الجهاص»(.)2
ّ
َّ
جمشل جل ٪الًُ٣ت وجىظب ٖضم الهضام م٘
وبنه من ؤي اإلاباصت ؤلاؾالمُت التي ِ
آلازغ ٢ىله حٗالى( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ) [الب٣غة٣ً .]265:ى ٫ؤلامام الُايغ بن ٖاقىع:
ٟي ؤلا٦غاه ٌ
« َون ُ
زبر ي مٗجى النهي ،واإلاغاص نٟي ؤؾباب ؤلا٦غاه ي خ ٨ؤلاؾالم ،ؤي ال
ج٨غيىا ً
٢ؿغا ،وج ء بنٟي الجنـ ل٣هض الٗمىم ًّ
ؤخضا ٖلى ِّاجبإ ؤلاؾالم ً
نها ،وه
ّ
الضًن بؿاثغ ؤنىاٖه؛ َّ
ٌ
ٌ
ؤلاًمان ًجغي ٖلى
ألن ؤمغ
ِ
صلُل واضر ٖلى ببُا ٫ؤلا٦غاه ٖلى ِ ِ
( )0يضاًت الخُاعي ي ؤظىبت الحهىص والنهاعي ( )218/0ملخمض بن ؤبي ب٨غ ابن  ُ٢الجىػٍت-
جد :٤ُ٣دمحم ؤخمض الخاط  -صاع ال٣ل  -الؿٗىصًت -الُبٗت ألاولى0996 -م.
( ) 2مٛجي املخخاط بلى مٗغٞت مٗاني ؤلٟاّ اإلاجهاط ( ) 9/6قمـ الضًن ،دمحم بن ؤخمض الخُُب
الكغبُجي -صاع ال٨خب الٗلمُت  -الُبٗت ألاولى0994 -م.
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َّ

َّ

()0

وباالزخُاع» .
الاؾخضال ،٫والخم٨حن من النٓغ
ِ
ِ

ُ
ُ
وظاء ي جٟؿحر اإلاناع للكُش عقُض عيا عخمه هللا( «:ال٣اٖضة الٗاقغة) َظ ْٗ ُل
ُ
خغٍت الضًن ُ ُ ُ
الٛاًت َ
ّ
ؤخض وايُهاصه ،ألظل بعظاٖه ٖن
الضًجي
ال٣خا٫
من
ومن٘ ٞخى ِن ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
صًنه ،وطل٢ ٪ىله حٗالى( :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ) [ألانٟا.]19:٫و٢ض ٧ان
اإلاكغ٧ىن ًًُهضون اإلاؿلمحن ب٩ل ما ٢ضعوا ٖلُه َ
من ؤلاًظاء والخٗظًب ْ
ألظل صًجه ،
ِ
ِ
َّ
وؤما اإلاؿلمىن ٞل ًٟٗلىا طلْ ،٪
ومن ٖؿاه قظ ٖن طل٣ٞ ٪ض زال ٠صًن ؤلاؾالم
َ
َ
الظي َّ
الازخُاع»(.)2
وقغٕ ُٞه
الضًن،
خغم الٟخنت وخغم ؤلا٦غ َاه ي
ِ
يظه ه اإلاٗاني التي ؤصع٦ها ٖلماء الضًن وخملت الكغَٗت ،ولِـ ما جداو٫
الجماٖاث اإلاخُغٞت طاث ال٨ٟغ اإلادكضص نكغه بحن ألامت من ؤن مجغص ٧ىن اإلاغء ٖلى
ٚحر صًن ؤلاؾالم ًبُذ لنا بل ًىظب ٖلُنا ؤن نٗاصًه ،وؤن ن٩ىن مٗه ي خالت صاثمت
من الخهىمت والخغب.
ً
زالثا :جصخُذ مفهىم الؿلم والخػاٌل مؼ آلازغ:
َّ
ج٣ضم َّؤن جل ٪الجماٖاث ال جغي الؿل ومداولت الخٗاٌل الؿلمُت م٘ آلازغ ،ويظا
مٟهىم زاَئ ٖنضي البض ؤن ًىضر ،ويى ً
ؤًًا ٖنضي من ألامىع الضاُٖت لل٨ٟغ
الهضامي ،ويظا مبجي ٖلى ٖضم بصعا٦ه ال٨ل للكغَٗت ومغاٖاة ؤجها قغَٗت عخمت
للٗاإلاحن ٞال ٌٗ٣ل ؤن جإحي َاثٟت من الجماٖاث اإلاخُغٞت وج٣ضم ؤلاؾالم ٖلى ؤن
ألانل ي ٖال٢خه باآلزغ يى ال٣خا ٫ؤو الهضام ،بل ألانل ي الخٗامل م٘ آلازغ
الؿماخت ألجها من ؤمىع الُٟغة التي ُٞغ هللا ٖلحها الناؽ٣ً ،ى ٫الٗالمت الُايغ بن
َ
ٖاقىع عخمه هللا« :بن خ٨مت الؿماخت ي الكغَٗت َّؤن هللا ظٗل يظه الكغَٗت صًن
َّ
الجبلتٞ ،هي ٧اثنت ي النٟىؽٌ ،
ؾهل ٖلحها ٢بىلها،
الُٟغة ،وؤمىع الُٟغة عاظٗت بلى
( ) 0الخدغٍغ والخنىٍغ= جدغٍغ اإلاٗجى الؿضًض وجنىٍغ الٗ٣ل الجضًض من جٟؿحر ال٨خاب املجُض
( )26/1جإلُ :٠دمحم الُايغ بن ٖاقىع -الضاع الخىنؿُت للنكغ -جىنـ0984 -م.
( )2جٟؿحر ال٣غآن الخ( ُ٨جٟؿحر اإلاناع) ( )027/01جإلُ :٠دمحم عقُض عيا -الهُئت اإلاهغٍت الٗامت
لل٨خاب 0991 -م.
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ومن الُٟغة النٟىع من الكضة وؤلاٖناث ٢ا ٫هللا حٗالى( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ) [النؿاء ]28:و٢ض ؤعاص هللا حٗالى ؤن ج٩ىن الكغَٗت ؤلاؾالمُت
ً
قغَٗت ٖامت وصاثمتٞ ،ا٢خطخى طل ٪ؤن ً٩ىن جنُٟظيا بحن ألامت ؾهال ،وال ً٩ىن طل٪
بال بطا انخٟى ٖجها ؤلاٖناث٩ٞ ،انذ بؿماختها ؤقض مالثمت للنٟىؽ؛ ألن ٞحها بعاخت
النٟىؽ ي خال َ
زى ٍْهتها ومجخمٗها .و٢ض ْهغ للؿماخت ؤزغ ُٖٓ ي اندكاع
الكغَٗت وَى ٫صوامهاٗٞ ،ل ؤن الِؿغ من الُٟغة؛ ألن ي ُٞغة الناؽ خب
()0
الغ. »٤ٞ
والظي ًمٗن النٓغ ي مٗاني ٦خاب هللا وؾنت عؾىله ﷺً ،جض ؤن وُْٟت يظه ألامت
ه جىنُل الخُاب ؤلالهي ألازحر أليل ألاعى بلى الٗاإلاحنَّ ،
مما ٌؿخلؼم مٗه وظىص نىٕ
من الخٟاٖل بحن ؤمت ؤلاؾالم وباق ألام ٞاألنل ي الٗال٢ت بحن اإلاؿلمحن وٚحري من
ألام يى الضٖىة ولِـ يى ال٣خا ٫والخغبٞ ،إؾاؽ ٖال٢ت ؤلاؾالم بٛحره َّ
الضٖىة بلى هللا
ُّ
ُّ
َّ
بالخ٨مت واإلاىٖٓت الخؿنتَّ ،
وؤن الجهاص بال٣خا ٫ما قغٕ بال لغ ٘ٞالٓل والُُٛان
والٗضوانَّ ،
وؤن الظي ال ٌٗخضي ٖلُنا من ٚحر اإلاؿلمحن وظب ٖلُنا ُّبغه ومٗاملخه بالٗض٫
جغوَٗه وبؾالت صمه ٦ما ًٟه اإلاغظٟىن٢ ،ا ٫حٗالى( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
وؤلاخؿان ال ِ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)
[ادمتحنة .]5-4:ويقول سبحاىه( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ) [آل عمران .]445:وقال تعاىل:
(ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ) [ادائدة .]34:وقال تعاىل:
( )0م٣انض الكغَٗت ؤلاؾالمُت (م )268الٗالمت دمحم الُايغ بن ٖاقىع -جد :٤ُ٣دمحم الُايغ
اإلاِؿاوي– صاع النٟاجـ -ألاعصن -الُبٗت الشانُت2110 -م.
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(ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ) [يوسف .]455:وقال تعاىل( :ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈ) [ألانٟا.]60:٫
و٢ض ٧انذ ؾنت النبي ﷺ زحر صلُل ٖلى ؤن الٗال٢ت بحن يظه ألامت وٚحريا من ألام
ه الضٖىة ولِـ الهضام وال٣خا٫؛ ٞهظه ٦خب النبي ﷺ بلى اإلالى ٥وٖلُت ال٣ىم،
ًضٖىي ٞحها ومن وعائه بلى صًن هللا والخىخُض ،بما ًىضر لنا ؤن من الىاظباث ٖلى
يظه ألامت يى الضٖىة وبًها ٫البال ٙؤلالهي بلى الخل.)0(٤
ُ
َ
َّ َ
َّ
مناٍ َ
الٗال٢ت بحن اإلاؿلمحن وٚحري  ،ما زبذ ي
الضٖىة
الثل ٖلى ؤن
ومن ؤبل ٜالض ِ
ُ
ً
الناؽ ُّ
بٗشا ٢اُ « :٫
جإلٟىا َّ
ُّ
َّ
وجإنىا به وال حٛحروا
اإلاكغٞت من ؤنه ﷺ ٧ان بطا بٗض
الؿنت
ٖلحه ختى ُ
جضٖىي ؛ ٞما ٖلى ألاعى من ؤيل بِذ َم َض ٍع وال وبغ بال وبن جإجىني به
مؿلمحن ُّ
ؤخب بل من ؤن ج٣خلىا عظاله وجإجىني بنؿائه »(.)2
والظي ًنٓغ لؿحرة النبي ﷺ ًجض زحر جُبُ ٤لهىع الخٗاون ؤلانؿاني والخٗاٌل
الؿلمي والخٗاون؛ ٣ٞض ٖ٣ض النبي ﷺ ً
خلٟا م٘ الحهىص ووي٘ ال٣ىاٖض اإلانٓمت للِٗل
والخٗاون بحن اإلاؿلمحن والحهىص ،و٧ان ﷺ ٌٗ٣ض اإلاٗايضاث التي جنٓ الٗال٢ت بِنه وبحن
ال٣باثل الٗغبُت وه ٖلى الٟ٨غ والىزنُت.
ٟٞي جهاًت جل ٪النُ٣ت نبحن ؤنه ٢ض اقخملذ نٓغة الكغَٗت ؤلاؾالمُت للجنـ
البكغي ٖلى ٖضة ٖىامل جىٞغ الخٗاٌل والخٗاون بحن البكغ م٘ ازخال ٝؤٖغا٢ه
ً
واضخا ًّ
ظلُا ي
وؤصًاجه  ،و٧ان من ؤيمها وخضة الجنـ البكغي؛ خُض ج٣غع ألامغ
٦خاب هللا وي ؾنت عؾىله ﷺ ،وما ٌؿخلؼم طل ٪من اإلاؿاواة الخامت بحن البكغ،
والٗض ٫ي الخٗامل مٗه  ،وما ًدب٘ طل ٪من ج٣غٍغ ألازىة ؤلانؿانُت والٗمل ٖلى
بًها ٫الخحر له  ،وه ٧لها ؤمىع صاُٖت بلى الخٗاٌل الؿلمي ُٞما بُننا٢ ،ا ٫حٗالى
(ٞ )0من يظه ال٨خب؛ ُ
٦خابه ﷺ بلى يغ٢ل ُٖٓ الغوم .انٓغه ي  :مؿنض الخاعر ( ،)662/2ألامىا٫
َ
َ
وبٗض َّ
الن ُّبي ﷺ ٖبضهللا بن ُخظاٞت بن ِ٢ـ بن ٖضي بن
ألبي ٖبُض ال٣اؾ بن ؾالم (.)11/0
ؾُٗض بن ؾه بلى ٦ؿغي بن يغمؼ ملٞ ٪اعؽ .انٓغ :البضاًت والجهاًت (.)269/4
( )2مؿنض الخاعر بن ؤؾامت (.)660/2
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ٖن مغاصه ؤلالهي من الخل( :٤ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) ُ
[الد ُجغاث٣ٞ .]01:ض
ً
َّ
ؤلانؿانُت ،وبن ازخلٟذ
ظمُٗا ؤمت واخضة ججمٗها نٟت
اٖخبر ؤلاؾالم الناؽ
ٖ٣اثضي وؤصًاجه ٞدؿابه ٖلى هللا؛ ٟٞي آلاًت ال٨غٍمت ًسبرنا هللا ؾبدانه وحٗالى

بمغاص بلهي من الخل ٤ب٣ىله حٗالى( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) ٞجٗل ؾبدانه
ألانل بحن زل٣ه يى الخٗاع ٝوالخٗاون ال ال٣خا ٫والخغوب ،وؤْهغ ال٣غآن ال٨غٍ
اإلاشا ٫الخُبُ٣ي للخٗامل م٘ آلازغ بضاًت من الاٖترا ٝباآلزغ وبد٣ه بلى الخُبُ٤
الٗمل للخٗامل مٗه (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ) [آٖ ٫مغان.]64:
وبُنذ الؿنت النبىٍت طلٗٞ ٪ن ؤبي يغٍغة٢ ،ا٢ :٫ا ٫عؾى ٫هللا ﷺ« :ئن هللا غؼ
وحل كض أطهب غىىم ُغ ِّب َُّت الجاهلُت ،وفسغها باآلباء مإمً جلي ،وفاحغ قلي،
بأكىام ،ئهما هم فدم مً فدم
اب ،لُضغً عحاٌ فسغهم
ٍ
أهخم بىى آصم وآصم مً جغ ٍ
()0
حهىم ،أو لُىىهً أهىن غلى هللا مً الجػالن التي جضفؼ بأهفها الىتن» .
ٞالكغَٗت ؤلاؾالمُت ٢ض َب َُّ ْ
نذ واظباث اإلاؿل ججاه ٚحره َخ َّم البُان؛ ٞاإلاؿل ًغي
ندُجت لدكغٞه بدمل اإلانهج ؤلالهي ؤن ٖلُه ؤن ًدمله للناؽ ،وؤن ً٣ضم له عؾالت
عبه ويظا ال ًخ بال ي ظى من الخٗاٌل والخٗاون ولِـ ي ظى من الصخناء والبٌٛ
الضاُٖحن بلى الهضام و٦غه آلازغ.
***

( )0ؤزغظه ؤبى صاوص ي ؾننه ،ي ٦خاب ألاصب ،باب ي الخٟازغ باألخؿاب (.)5008
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زاجمت
ي زخام يظا البدض ًنبغ ؤن نكحر بلى ؤنه من ألامىع الٗ٣لُت التي جبُل ال٨ٟغ
الهضامي بحن املجخمٗاث ؤلاؾالمُت وٚحريا من املجخمٗاث ؤن َبُٗت الخُاة اإلاٗانغة
وما اخخىث ٖلُه من الخغٍت وانٟخاح املجاالث وألابىاب ؤمام الضٖىة بك٩ل ٖام ،وما
اإلاخنىٖت ،ججٗل من الضٖىة للضًن ً
ناخب طل ٪من ؾهىلت ي مجا ٫الاجهاالث ّ
بابا
ِ
ً
ً
مِؿىعا ل ً٨ن ٦ظلُٞ ٪ما ؾبٗٞ ،٤نضما جؼٖ الخُاعاث اإلاخُغٞت والجماٖاث
ؾهال
اإلادكضصة ؤن من ؤؾباب جبنحه لل٨ٟغ الهضامي واإلاىاظهت م٘ آلازغ جدذ مؿمى
الجهاص يى مداولت ٞخذ باب الضٖىة للضًن وج٣ضً ؤلاؾالم للناؽ٣ً -ا ٫له خُنئظ
٢ض ظٗل هللا من الؿبل اإلاخِؿغة ما ٌٛجي ٖن طل ٪الهضام ويظه الؿبل ويى ي نٟـ
الى٢ذ من ؤبىاب الجهاص ً
ؤًًا.
ٞما ٧انذ ج٣ىم به الجُىف ي الؿابً ٤م٨ن ؤن ج٣ىم به اإلااؾؿاث الضٖىٍت
الُىمُٞ ،م٨ن ؤن ًخ َّ ٖلى ًض شخو واخض ي جبلُ ٜصٖىة هللا -ال ًمل ٪بال ما ويبه
هللا من الٗل وال٣بى ٫والُٟنت وخؿن ٖغى ؤلاؾالم ،وؾماخت النٟـ م٘ ٚحر
اإلاؿلمحن -ما ال نخهىعه من النجاح والشماع وصزى ٫الناؽ ي الضًن وج٣بله له ؛
ؾاب٣ا من اندكاع ؤلاؾالم ٖن َغٍ ٤الٗال٢اث ّ
ً
الخجاعٍت ي
وزحر مشاٖ ٫لى طل ٪ما ج
ِ
الهحن وصو ٫قغ ١آؾُا وبٞغٍُ٣ا؛ ٞل جُإ يظه البالص ؤي ظُىف ول ًخ ٞحها ؤي
ٞخىخاث وم٘ طل ٪صزلذ بالص بإ٦ملها ي صًن هللا.
٦ما ؤن اإلاخمٗن ي ؾحرة النبي ﷺ ًجض ؤن ألانل ي صٖىة الناؽ ٧ان ال٩لمت
والٗغى والاٖخماص ٖلى الخى ٤ُٞؤلالهي ي وظىص ال٣بى ،٫وٖلى ال٣ضعة الظاجُت
اإلاىظىصة ي يظا الضًن التي ججظب الٗ٣ى ٫وال٣لىب بلُهٞ ،لى حٗ٣ل صٖاة اإلانهج
الهضامي وال٣اثلحن بدخمُت اإلاىاظهت ووظهىا ظهىصي ناخُت الضٖىة الهاصثت ل٩ان
نٗ الٗمل الظي ؾىً ٝجنىن زمغجه الضًنُت والضنُىٍت ي الضنُا وآلازغة.

***
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 .8الىَن واإلاىاَنت بحن مٟهىم الكغَٗت وجدغٍ ٠الجماٖاث اإلاخُغٞت
جمهُض:
ُ
الخضًض ٖجها ي َ
ى ال٨الم ٖن الجماٖاث
ٗغ
م
َّبن من ؤي ِ ّ الً٣اًا التي ًنبغ
ِ ِ
اإلاخُغٞت وما ؤخضزىه من حُٛحر ي ال٨ٟغ الٗام بحن الناؽ ًُ٢ت خب الىَن
وًُ٢ت اإلاىاَنت بحن ؤٞغاص الكٗب الىاخض صازل البلض الىاخض؛ وطل ٪ألن
الىَن ٌُ ُّ
ٗض الُ٨ان الظي ًً ُّ ظمُ٘ الناؽ وٍدخىحه  ،وَٗمل الناؽ من زالله
ٖلى الخأل ٠بُجه  ،ويى ي الخ٣ُ٣ت ٌُ ّ
ٗب ُر ٖن الانخماء ،والانخماء ٚغٍؼة ُٞغٍت
ِ
ُظ ِب َل ٖلحها ؤلانؿان؛ ٗٞاصة ؤلانؿان ؤن ًنخمي بلى ؤبُه وؤمه وٖاثلخه ز بٗض طل٪
ً
ّ
م٩ي ،وطا ٥مضني نؿبت بلى اإلاضًنت وم٨ت
ًنخمي بلى وَ ِنه٣ُٞ ،ا ٫مشال :يظا ِ
اإلا٨غمت ،ؤو :يظا مهغي وٞالن ًمجي ويظا قامي وطاٖ ٥غاق  ،وي٨ظا ال ٌؿخُُ٘
ند َّل من نؿبخه بلى بلضه ،جل ٪النؿبت التي ُّ
ؤلانؿان ؤن ًَ َ
ٌٗتز بها ؤًنما َّ
خلَ ،وٍ ِد ُّن
ِ
ِ
ُ
َّ
وج٨خنٟه نبرة
وٍخدضر ٖن ؤًامه الؿاب٣ت بدضًض ًملاه الخنحن،
بلحها ؤًنما عخل،
ٞحها شخيء من الخؼن ٖلى ما مطخى ي وَنه وؾِ ؤيله ،ويظا الخضًض ال ًخٗل٤
ٌ
ً
ؤخُانا ٦شحرة جخٗل ٤جل ٪ألاخاصًض من الصخو
َبمن يى مٟاع ١لىَنه  ِ٣ٞبل
طاجه صازل وَنه الظي ًُٞ ُ٣ه ،وي جل ٪ألاخاصًض ٌٗبر ؤلانؿان ٖن ٧امن
خبه لىَنه ومضي ؾٗاصجه َّؤنه ًندؿب بلُه.
ومن زال ٫جل ٪ألايمُت ال٨بحرة للىَن ومضي حٛلٛل خبه والانخماء بلُه
صازل النٟـ البكغٍت ْهغث ؤيمُت ًُ٢ت اإلاىاَنتٞ ،اإلاىاَنت التي حٗبر ٖن
الٗال٢ت بحن الٟغص والضولت َو٢ ٤ٞانىن الضولت الظي ًدضصه ال٣اثمىن ٖلُهُ -ح ُّ
ٗض
ً
ُ
ُ
النٓغ بلحها بٗحن الايخمام وبُٖائيا ؤيمُت ٦بري حٗبر
من ؤي ألامىع التي ًجب
ٖن ٞهمهاٞ ،الٗال٢ت التي بحن الصخو وبحن مجخمٗه الؿُاسخي الظي ًخمشل ي
الضولت ه ٖال٢ت لها جإنُلها ي ؤلاؾالم ،ولِؿذ ِب َض ًٖا من ألامىع املخضزت ي
ٖاإلانا الُىم ختى ًن٨غيا البٌٗ ؤو ًضٖى بلى ٖضم الانُ٣اص للضولت وجُٟٗل ؤمغ
ً
حٗبحرا ٖن الهلت التي جغبِ بحن
اإلاىاَنت؛ ٞالكغَٗت ؤلاؾالمُت جغي اإلاىاَنت
ُ
ًد٨مه ي وَن واخض،
ٟ٦غص من ؤٞغاص ؤمت وبحن الخا ٦اإلاؿل الظي
اإلاؿل
ٍ
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ٌ
و٦ظلَّ ٪
ٞةن الكغَٗت ؤلاؾالمُت خغٍهت بالخال ٖلى حٗؼٍؼ الىخضة املجخمُٗت
َ
وجُٟٗل خ٣ى ١اإلاىاَنت اإلاخمشلت ي َلب ؤلانؿان خ٣ى٢ه الىاظبت التي ٖلى
الىَن ،ز ؤصاء خ٣ى٢ه لىَنه التي ٖلُه.
وٖلى الغ ٚمن يظا الخب والانخماء الظي ُ
ًجب للىَن بجانب ؤيمُت ًُ٢ت
ٞةن الجماٖاث اإلاخُغٞت ٧ان لها ٌ
اإلاىاَنتَّ ،
َّ
قإن ُ
ًُ٢ت خب ألاوَان
آزغ ي
والانخماء بلحها ،و٦ظل ٪لها قإن آزغ ي ًُ٢ت اإلاىاَنت؛ بط بجها ل حٗخبر بًُ٣ت
الىَن ونٟذ الانخماء بلُه ،وظٗلذ وَن اإلاؿل صًنه وُٖ٣ضجه ؤًنما ٖاف ولِـ
ُ ُ ّ
ألي مؿل ؤن ًنخمي بلى وَن
البلض الظي ٌِٗل ُٞه ،وٖلى يظا ألاؾاؽ ال ًم٨ن ِ
مٗحن ،وٖلُه ً
ؤًًا ال ُّ
ًًغه ؤن ً٩ىن ي زهىمت م٘ جل ٪البلضان التي ًغي ؤجها
َّ
جسال ٠صًنه وحؿحر ٖ٨ـ الكغَٗت وألاخ٩ام من زال ٫وظهت نٓغه ،وظاءث
ٖباعاته صالت ٖلى جل ٪ألا٩ٞاع؛ ٧الىَن خٟنت من جغاب ٖٟن ،بل حٗضي ألامغ بلى
َق ْخ البالص التي ًنخمىن بلحها ،وؤ ب٨ذ جلَّ ٪
الخهغٍداث الهضامت مٟهىم اإلاىاَنت
ع
ِ
ً
ٖنضي ٞ ،إنبذ طل ٪اإلاٟهىم ال ٌٗجي قِئا؛ ألن ألاؾاؽ اإلابجي ٖلُه الظي يى
الىَن ٚحر مىظىصَّ ،
ٞبالخال ال ًُم٨ن الاٖترا ٝبإي ظهت جد ٨جل ٪البالص التي ي
َ
من٣اصون لها وجدذ خ٨مهاِ ،ومن ز َّ ال ٌٗترٞىن بهاالء الظًن ًد٨مىجه  ،بل
وٍدغيى َن الناؽ يضي من زالٞ ٫خاوي َّ
ّ
الخٟ٨حر وال٣خل ٞحه وٚحر طل ٪من
ِ
ً
ْ
ْهغث مجه و٧انذ ناججت ٖن ؤقُاء ٦شحرة ؤيمها ٖضم الاٖتراٝ
ألامىع املخغبت التي
باالنخماء لؤلوَان َّ
وبالخال الٗمل ٖلى يضم َُّ ً٢ت اإلاىاَنت.
ِ
ومن يظا اإلانُل ٤ظاء يظا البدض ي يظا اإلاىيىٕ ،وؾى٩ً ٝىن ال٨الم ُٞه
من زال ٫الٟهىَّ ٫
الخالُت:
الفهل ألاوٌ :خب ألاوَان في الكغَػت ؤلاؾالمُت.
الفهل الثاوي :اإلاىاَىت في الكغَػت ؤلاؾالمُت خلىكها وواحباتها.
الفهل الثالث :الىًَ واإلاىاَىت في فىغالجماغاث اإلاخُغفت.
الفهل الغابؼ :آلازاع الىاججت غً الفهم الهضام للىًَ واإلاىاَىت غىض
الجماغاث اإلاخُغفت.
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الٟهل ألاو٫
خب ألاوَان ي الكغَٗت ؤلاؾالمُت
َّ
ال ق ٪ؤن َّ
خب الىَن من ألامىع
الُٟغٍت التي ُظ ِب َل ؤلانؿان ٖلحهاٞ ،لِـ
َ
ٚغٍبا ً
ً
ؤبضا ؤن ًُدب ؤلانؿان وَنه الظي نكإ ٖلى ؤعيه ،وق َّب ٖلى زغاه ،وجغٖغٕ
ٌكٗغ ؤلانؿان بالخنحن َّ
لِـ ً
بحن ظنباجه٦ ،ما َّؤنه َ
َ
الهاص ١لىَنه
ٚغٍبا ؤن
ِ
ُ
م٩ان آزغٞ ،ةن طلً ٪ضٖ ٫لى ٢ىة اعجباَه ونض ١انخماثه
ٖنضما ٌٛاصعه بلى ٍ
بظل ٪الىَن ،و٢ض ٢ا ٫هللا َّ
ٖؼ َّ
وظل ي ٦خابه ال٨غٍ ( :ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ) [يىصٞ .]60 :هظه النكإة ويظا
َّ
ُ َ
نكئا ًّ
ؤلانؿان وبحن
خبا بحن
ُٟ٦الن بإن ً
البكغ
ظًن َلبهما هللا من
ِ
ِ
ؤلاٖماع الل ِ
ِ
ّ
ُ
ًضو َن
وَ ِنه ،وندن من اإلام٨ن ؤن نلخٔ طل ٪الخب ٖنضما ًداو ٫ؤلانؿان ؤن ِ
جا ٍش شخيء مه ّ ٖن بلضه ووَنهٞ ،هى ي طلَّ ٪
الخضوٍن ٌُ ّ
ّ
الخب من
ع
ٍ ٍ
ٗبر ٖن طلِ ٪
ِ
َ
زال ٫ون ٠وَنه وما ًدىٍه من ٧ل شخيء ختى ألاحجاع وألاػياع والناؽ واإلااء
ً
ً
٧لماث حٗبر ٖن خُاة ٧انذ
ص٣ُ٢ا ي
ونٟا
والهىاءُٞ ،ه ٠جل ٪ألاقُاء
ٍ
مىظىصة وملُئت بالخٟانُل التي ًهٗب اؾخٗاصتها مغة ؤزغي.
وؤلانؿان مجبىٖ ٫لى ّ
خب وَنه ألنه يى الظي ٌٗمل ٖلى نناٖت ٖ٣له،
ِ
ّ
ً
انخماء ً
٦بحرا ناخُت ٧ل شخيء ي طل ٪الىَن يظا ٌ
ؤمغ ،ألامغ الشاني
وٍ٩ىن صازله
ِ
ُ
ٞةنه من اإلاٗلىم َّؤن الظي ًإ٧ل من زحر وَ ِنه وٍنا ٫من عػ ِ٢ه ٖلُه ؤن ًُ َِّ ٨ن له
ٗمل ٖلى عٗٞخه وٖضم َّ
ًّ
٦بحرا ٌَ ُ
خبا ً
الًغع به ،وألامغ بسال ٝطل ٪م٘ َمن ال ًمل٪
جغبى ٞحها وٖاف َوجهل من زحراتهاٞ ،هى ي جل ٪الخالت ال ًَ ُ
انخماء لؤلعى التي َّ
ً
مل٪
ِ
الخْ ٤
َ
َّ
ظنؿُتها وٍإ٧ل من زحراتها وَِٗل بحن ؤيلها وٍنا ٫من عػ١
ألن ًَدمل
ألاعى ؤو الىَن الظي ًدُا ٖلُهٞ ،الخحر الظي ٧ان الىَن ً
َ
وظٗل
ؾببا ُٞه
خُاة ؤلانؿان مؿخ٣غة ؤنكإ له خغمت ُحكبه خغمت ألابىٍن ،ويظا اإلاٗجى َّ
ٖبرث
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ُ
ُ ُ
ٖنه ؤ َّمت الهنض خُض ٢الذ« :خغمت بلضٖ ٥لُ ٪مشل خغمت ؤبىٍ٪؛ ألن ٚظاء٥
مجهما ،وٚظاءيما منه»(.)0
قً ٪
وال َّ
ؤًًا ؤن هللا حٗالى َّ
ٖمغ البلضان بدب ألاوَان ٦ما ٢ا ٫ؾُضنا ٖمغ
هنع هللا يضر٢ ،ا ٫عخمه هللاَّ َٖ « :م َغ هللا البلضان ّ
بدب ألاوَان»(ٞ .)2دب ألاوَان من
ِ
ُ
ّ
ٗمغ بلضه ،وه ٧لمت عاجٗت
ؤظمل ألاقُاء التي ٌؿخُُ٘ ؤلانؿان من زاللها ؤن ٌ ِ
ألي بلض -ختى وبن ٧ان َ
ُ
ّ
بلض ؾىء -ؤن ًدُض ؤلانؿان
ججٗلنا نلخٟذ بلى ؤنه ال ًم٨ن ِ
ٖن حٗمحرهٞ ،هظا الخٗمحر صلُل ٖلى خبه والانخماء بلُه ،ويى صلُل ً
ؤًًا ٖلى
مداولت اؾخمغا ٍت الخُاة التي ُ
ًدض ُر ٞحها ُ
جٟاٖ ٌل ي اإلاكاٖغ بحن ؤلانؿان وبحن
ع
وَ ِنه.
َّ
وًُ٢ت خب ألاوَان ٖنض النٓغ ٞحها نجضيا ًُ٢ت صاُٖت بلى العجب؛ وطل٪
ٖنضما نغي ٢ناٖت الناؽ بإوَاجه  ،ويظا ؤمغ ًضٖىنا بلى الخمؿ ٪بخل ٪ال٨ٟغة
َ
ومداولت بل٣اء الًىء ٖلحها٣ً ،ى ٫ابن ٖباؽ امهنع هللا يضر« :لى ِ ٢ن َ٘ الناؽ بإعػا٢ه
ٖبض الغػ .)1(»١نٗ ه ٧لمت خُ٣ُ٣ت ُ
٢ناٖته بإوَاجه إلاا اقخ٩ى ٌ
جهض ُٖ ١لى
ألاوَان؛ وطل ٪ألن ال٣ناٖت بالىَن والِٗل ُٞه ال حٗضلها ٢ناٖتٞ ،مهما ً٨ن
من ؤمغ ي طل ٪الىَن الظي ٌِٗل ُٞه ؤلانؿان نجض ؤنه ال ًدُض ٖنه ً
ؤبضا،
ويظه ال٣ناٖت ٖباعة ٖن ٖال٢ت قضًضة الخب بحن ؤلانؿان ووَنه ال ًم٨ن ؤن
نٗغ ٝمايُتهاٞ ،اإلنؿان ي خ٣ُ٣ت ألامغ ٢ان٘ بىَنه وبن ٧ان ٚحر م٣خن٘ بغػ٢ه
ي ؤٚلب ؤخىاله ،وجل ٪ال٣ناٖت بىَنه ال جنٖ ٪ٟنه ً
ؤبضا ختى بن ْهغ ٖلُه
ٖالماث ّ
الًُ ٤والنٟغة منه ي و٢ذ من ألاو٢اث ،وٖالماث الًُ ٤والنٟغة
ِ
َّ
ٖنضما جإحي لئلنؿان ه  ِ٣ٞحٗبر ٖما ًدؿ ؤلانؿان به من ال٣بٌ والبؿِ
ي ؤمىع خُا ِجه.
( )0عؾاثل الجاخٔ ( )185/2جإلُ :٠ؤبي ٖشمان ٖمغو بن بدغ الجاخٔ -جدٖ :٤ُ٣بض الؿالم
ياعون -م٨خبت الخانج  -ال٣ايغة0964 -م.
( )2عؾاثل الجاخٔ (.)64/0
( )1عبُ٘ ألابغاع ونهىم ألازُاع ( )286/0جإلُ :٠ؤبي ال٣اؾ مدمىص بن ٖمغو الؼمسكغي-
ماؾؿت ألاٖلمي -بحروث -الُبٗت ألاولى0402 -يـ.
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َ َّ
ٌٗض ُ ٫الخُاة
ول٣ض جدضر ال٣غآن ال٨غٍ ٖن جل ٪الًُ٣ت ،وبحن ؤنه ال شخيء ِ

ؾىي الب٣اء ي ألاوَان ٢ا ٫حٗالى( :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) [النؿاءٞ .]66 :جٗل ينا ي يظه آلاًت
ال٨غٍمت الخغوط من الضًاع ي مجزلت ال٣خل ،ويظا ما َٖ َّب َر ٖنه ؤلامام ابن حجغ
ُ
الٗؿ٣الني خُض ٢ا ٫خمه هللا« :و٢ض ُْ ٢
غنذ مٟاع٢ت الىَن بال٣خل ٢ا ٫حٗالى:
ع
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)»(٣ً .)0ى٫
َّ َ
الخ٩لُٖ ٠لى الناؽ؛
ؤلامام الغاػي عخمه ٖن يظه آلاًت« :واإلاٗجى َّؤنا لى قضصنا
َ َ َ
ندى :ؤن َ
ألاوَان لهٗب طلٖ ٪لحه ول َـما ٗٞله بال
بال٣خل والخغوط ٖن
نإمغي
ِ
ِ
َ
ألا٢لىن»(.)2
و٢ا ٫حٗالى ( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ) [الب٣غةٞ .]246 :جٗل ينا الخغوط من الضًاع والبٗض ٖن ألابناء
ً
ؾببا من ألاؾباب الكغُٖت لل٣خا ٫ي ؾبُل هللا ،و٢ا ٫حٗالى( :ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [الخكغ .]1 :ويظه
ٗب ُر ٖن ؤن الجالء من ألاوَان والضًاع ٌُ ُّ
آلاًت ُح ّ
ؤقن٘ الٗظاب ي الضنُا،
من
ٗض
ِ
ِ
ُِ
ُ
ُ
ّ
َّ
ويظه آلاًاث م٘ ما جدمله من جٟاؾحر ج ِبحن لنا ؤن ؤي ما ُِ ٞغث ٖلُه النٟىؽ
ُ
البكغٍت من املخبت الٛغٍؼٍت يى مدبت ألاوَان والبلضان ،ختى بنه لخجض الغظل
َ
ُ
َّ َ
وَنه،
ال ًجض لظة ِٖكه وال عاخت نٟؿه وباله بال باإلا ِ
٨ض وال٣غاع ٖلى ؤعى ِ
وؤًًا َّ
ً
ٞةن جل ٪آلاًاث ّ
جبح ُن ُ٢مت الىَن وم٣ضاعه ومجزلخه ،ويظا ٖامل ؤؾاؽ
ِ
ي نن٘ نلت الانخماء وجىزُ٣هاٞ ،األع ُ
ى مدل ُي ِ ّح َئ لئلنؿان بك٩ل ٖام ًجض ٞحها
(ٞ )0خذ الباعي قغح صخُذ البساعي ( )001/02جإلُ :٠ابن حجغ الٗؿ٣الني -ع ٢ؤخاصًشه :دمحم
ٞااص ٖبضالباق  -اإلاُبٗت الؿلُٟت.
( )2مٟاجُذ الُٛب = الخٟؿحر ال٨بحر ( )029/01جإلُ :٠ؤبي ٖبض هللا دمحم بن ٖمغ الغاػي -الُبٗت
الشالشت0421 -يـ.
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َّ َ
َّ
ظل وٖال ٞحها الخحراث والثرواث
ؾبل مِٗك ِخه وؤؾباب عػ ِ٢ه وخُاجه ،ؤوصٕ هللا
وَٗام وؤمىع ؤزغي ججٗل ؤلانؿان ًخٟاٖل
ماء
وؾاثغ ؤؾباب
الخُاة من ٍ
ِ
ٍ
ًّ
ٖاَُٟا م٘ جل ٪ألاعى وطل ٪الىَن.
ً
ويظا الخٟاٖل الٗاَٟي بحن ؤلانؿان ووَنه عؤًناه مخمشال ي ؾُضنا النبي ﷺ؛
ً
خغٍها ٧ل الخغم ٖلى ؤن ج٩ىن م٨ت ه منُل ٤صٖىجه ومدِ
٣ٞض ٧ان ﷺ
عؾالخه ،وٖنضما ايُغجه ألاخىا ٫ي م٨ت بلى الغخُل ٖجها وجغ٦ها ل ً٨ن يظا
ً
ألامغ ؾهال ٖلُه ﷺٞ ،ضٖا طل ٪بلى بض اإلاكاٖغ الجمُلت التي ْهغث من زال٫
٧لماث زلضتها الؿنت النبىٍت؛ ٗٞن ابن ٖباؽ امهنع هللا يضر ٢ا :٫إلاا َ
زغط عؾى ٫هللا ﷺ
ّ
من م٨ت٢ ،اَ « :٫أما وهللا َأل ْز ُغ ُ
أهً ُّ
أخب بالص هللا َّ
ئلي وأهغمه
ألغلم
ي
وئو
مىً
ج
ِ
ِ ِ
ُ
()0
غلى هللا ،ولىال أن أهلً أزغحىوي ما زغحذ . »...وي عواًت ؤزغي ٖن ابن
ئلي ،ولىال َّ
ٖباؽ ً
وأخبً َّ
أن كىمي
أَُبً مً بلض،
ؤًًا ٢ا ٫ﷺ« :ما
ِ
ِ
ٍ
ُ
()2
َ
ٌ
أزغحىوي مىً ما ؾىىذ غحرن» ٞ .هظه ألاخاصًض حٗبحر منه ﷺ ٖن الُٟغة
الخُ٣ُ٣ت التي ًخ٩ىن مجها ؤلانؿان وجنسج م٘ جُلٗاجهٞ ،األنبُاء والغؾل
لضحه جل ٪الٗاَٟت ال٨بحرة ججاه ؤوَاجه  ،وي م٣ضمت ياالء ؾُضنا النبي ﷺ.
ومما ًضً ٫
ؤًًا ٖلى ّ
خبه ﷺ للىَن ما عواه ؤنـ هنع هللا يضر ٢ا٧« :٫ان عؾى ٫هللا ﷺ
ِ
ي َ٘ َ
َ
بطا َ٢ض َم من ؾٟغ ٞإبهغ ص ظاث اإلاضًنت َؤ ْو َ
ؤؾغٕ بها -وبطا ٧انذ
نا٢خه -ؤي
ع ِ
ِ
ِ
ٍ
ً
ً
()1
َّ
صابت خغ٦ها» ٣ً .ى ٫ؤلامام بضع الضًن الُٗجي حٗلُ٣ا ٖلى يظا الخضًض« :وُٞه
َّ
والخ َّن ِت بلُه»( .)4بل بنه ﷺ
ِصاللت ٖلى ًٞل اإلاضًنت وٖلى
مكغوُٖت خب الىَن ِ
َ
خبها ٦ما َّ
ٖنضما انخ٣ل بلى اإلاضًنت ؾإ ٫هللا حٗالى ؤن ًغػ٢ه َّ
خبب بلُه م٨ت من

( )0ؤزغظه ؤبى ٌٗلى ي مؿنضه ( )69/5جد :٤ُ٣خؿحن ؾلُ ؤؾض -صاع اإلاإمىن -صمك -٤الُبٗت
ألاولى0984 -م.
( )2ؤزغظه الترمظي ي ٦خاب ؤبىاب اإلانا٢ب ،باب ي ًٞل م٨ت (.)1926
( )1ؤزغظه البساعي ي ٦خاب ؤبىاب الٗمغة ،باب من ؤؾغٕ نا٢خه بطا بل ٜاإلاضًنت (.)0812
(ٖ )4مضة ال٣اعي قغح صخُذ البساعي ( )015/01جإلُ :٠بضع الضًن الُٗجي -صاع بخُاء الترار
الٗغبي -بحروث.
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َّ
هدبىا مىت أو َّ
خبب ئلُىا اإلاضًىت ّ
اللهم ّ
أقض٣ً .)0(»...ى ٫ؤلامام
٢بل ٣ٞا« :٫
ِ
ِ
ْ
َّ
ال٣ؿُالني« :و٢ض ؤظُبذ صٖىجه ﷺ ختى ٧ان ًدغ ٥صابخه بطا عآيا من خبها»(.)2
آث من م٨ت ٧ان ٌؿإله ٖن ؤخىالها؛ ٗٞن ابن قهاب
وٖنضما ٧ان ًإجُه ﷺ ٍ
الؼيغي ٢ا٢َ ٫ض َم ؤنُل الٟٛاعي ٢بل ؤن ًُ َ
ًغب الدجاب ٖلى ؤػواط النبي ﷺ،
ِ
ُ
ْ
ْ
ُ
ٞضزل ٖلى ٖاجكت هنع هللا يضر٣ٞ ،الذ لهً :ا ؤنُل ٖ ٠ُ٦هضث م٨ت؟ ٢اٖ :٫هضتها ٢ض
َ
ْ
ْ
ؤزهب ُ
وابًُذ بُدائيا٢ ،الذ :ؤ ِ ْ ٢ختى ًإجُ ٪النبي ﷺٞ ،ل ًلبض
ظنابها،
الن ُّبي ﷺ٣ٞ ،ا ٫لهً« :ا أنُل هُف َغه ْض َث مىت؟» ٢ا :٫وهللا ُ
ؤن َص َز َل َّ
ٖهضتها
ِ
ُ
ُ
بطزغياَ ،وؤ ْؾ َل َذ ز ُ
ؤزهب ُ
َ
مامهاَ ،وؤ َم َّ
ل
ظنابها وابًُذ بُدائيا ،وؤٚض١
٢ض
ِ
َ
َّ ()1
َؾ ُلمها٣ٞ ،ا« :٫خؿبً ًا أنُل ال جدؼها» .
ُ
ويظه آلازاع النبىٍت ج ِّبح ُن لنا مضي الخٗل ٤باألوَان وخبها والخمؿ ٪بهاٞ ،هظا
ألامغ ٌُ ُّ
ٗض من خغٍت الغظل و٦غم ٚغٍؼجهٞ ،ال٨غٍ ًدن بلى ظنابه ٦ما ًدن ألاؾض
بلى ٖغٍ ِنه؛ ولظل ٪ج٣ى ٫العج « :من ٖالمت ُّ
الغقض ؤن ج٩ىن النٟـ بلى مىلضيا
مكخا٢ت ،وبلى مؿ ِ٣عؤؾها َّجىا٢ت»( .)4ويظا الخنحن ٌٗبر ٖن خب جل ٪البلضان،
ختى وبن ٧انذ جل ٪البلضان ال جهلر للِٗل من وظهت نٓغ آزغٍن٣ً ،ى٫
ّ َ
اب َجد ُّن بلى البلض َ
َ
واملخل الٟ٣غ،
الج ْض ِب،
الجاخٔ ي يظا اإلاٗجى« :وجغي ألاٖغ ِ
ِ
ّ َ
ُ
َّ
ُ
والدجغ َّ
ىجان
الهلض ،وحؿخىز
الغٍ ...٠وجغي الخًغي ًىلض بإعى وباء وم ٍ
ِ
َ
َ
ٍ ٠من بالصهَ ،
وظ َناب َؤ ْز َ
ه َ
ظنابه،
من
ب
و٢لت
زهبٞ ،ةطا َو َ٘ ٢ببالص ؤع
ِ
ٍ
ٍ
ِ
( )0مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب ًٞاثل اإلاضًنت ،باب ٦غايُت النبي ﷺ ؤن حٗغي اإلاضًنت
( ) 0889ومؿل ي ٦خاب الدج ،باب الترُٚب ي ؾ٨جى اإلاضًنت والهبر ٖلى ألوائها ( )0176من
خضًض ٖاجكت اهنع هللا يضر.
( )2بعقاص الؿاعي لصخُذ البساعي ( )147/8جإلُ :٠ؤبي الٗباؽ ؤخمض بن دمحم ال٣ؿُالني-
اإلاُبٗت ألامحرًت -الُبٗت الؿابٗت0121 -يـ.
( )1ؤزباع م٨ت ( )048/2جإلُ :٠ؤبي الىلُض دمحم بن ٖبضهللا ألاػعق  -جدٖ :٤ُ٣ل ٖمغ -م٨خبت
َّ
الش٣اٞت الضًنُت -الُبٗت ألاولى.
( )4عؾاثل الجاخٔ (.)185/2
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واؾخٟاص ً
ٚجى َّ
ّ
ومؿخ٣غه»( .)0و٦الم الجاخٔ ينا ًُ ِّبح ُن لنا ؤن
خن بلى وَنه
ِ
الِٗل ُٞه ،ويى ي يظا ال٨الم
ؤلانؿان ًّؤًا ٧ان منكاه ٞهى ًَ ِد ُّن بلُه وٍمُل بلى
ِ
ً
ؤًًا ًُ ّبح ُن لنا ؤن ؤلانؿان الظي ً٩ىن بال وَن ٞهى ٚحر مىظىص ًّ
ٗٞلُا.
ِ
ُّ
٢اثمت
ؾُٓل ي
للضًنٞ ،االنخماء للضًن
ويظا الانخماء ال ٌٗجي ٖضم الانخماء
ِ
ِ
ً
الىالءاث ،بل بننا ن٣غع َّؤن الىالء للضًن ال ٌُٗاع ُ
ى مُل٣ا َّ
خب ألاوَان؛ طل ٪ؤن
ِ
َّ ُ
ِ ُ
ّ
ُ
َ
َ
ً
للضًن ،ومن
جدضصه الًىابِ الكغُٖت لِـ مناُٞا
ِ
الىالء للىَن و ٤ٞما ِ
للىالء ِ
ينا َو َظ َب ٖلى ٧ل ٞغص صازل وَ ِنه ؤن ٌٗمل ٖلى الاعج٣اء بظل ٪الىَن؛ طل ٪ألنه
دب َ
الخب يظا يى الظي ؾُضٗٞنا ً
ُّ
ًُ ُّ
لل٨الم ٖلى ًُ٢ت
صٗٞا
وَنه ،ويظا
ِ
َّ
غَٗت ؤلاؾالمُت ومٗغٞت واظباتها وخ٣ى٢ها ،ويى ما ؾندناوله ي
اإلاىاَنت ي الك ِ
َّ
الٟهل الشاني.
***

( )0عؾاثل الجاخٔ (.)188/2
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الٟهل الشاني
اإلاىاَنت ي الكغَٗت ؤلاؾالمُت خ٣ى٢ها وواظباتها
ُح ُّ
ٗض اإلاىاَنت ً
حٗبحرا ٖن جمخ٘ الصخو بد٣ى ١وواظباث ًماعؾها من زال٫
ُ
بٗ٣ت ظٛغ َّ
اٍ ُٞت مُٗنت ،لها خضوص مدضصة ،حٗغ ٝآلان ي يظا الى٢ذ بالضولت التي
ٍ
َ
ُ
ُ
حؿدنض بلى خ ِ ٨ال٣انىن ،ويظه اإلاىاَنت حٗمل ٖلى الدؿىٍت بحن ظمُ٘ اإلاىاَنحن
ُ
ً
بناء ٖلى ؤي ازخال ٝي الضًن ؤو النىٕ ؤو
ي الخ٣ى ١والىاظباث ،وال ج ِّمح ُز بُجه
اللىن ؤو الٗغ ١ؤو اإلاى ٘٢الاظخماع وٚحر طل ٪من ألامىع التي ٧انذ ً
ؾببا َٖ َبر
ناء ٖلى طلٞ ٪ةنه ًُ ُ
الخاعٍش ي الخٟغ٢ت بحن الناؽ ،وب ً
ٟغى جهىع خاصر بحن
ِ ِ
َ
ألاٞغاص ًغجًُه ألاٞغ ُاص ي طل ٪املجخم٘ وَؿحرون ٖلُه من ؤظل اإلاكاع٦ت ي
َّ
ُ
ًجمٗه ٌ ،كاع٧ىن ي ٧ل شخيء ي خُاته الاظخماُٖت
الكإن الٗام الظي
َّ
ّ
والؿُاؾُت والا٢خهاصًت وٚحر طل ،٪ومن زال ٫جل ُ ٪اإلاكاع٦ت ٌٗملىن ٖلى عق ِ
املجخم٘ وج٣ضمه ،وطل ٪املجخم٘ يى الضولت التي «ح ُّ
ٗض ؤخض ؤق٩ا ٫الخنُٓ
ّ
اإلاخ٩ىن من خضوص ب٢لُمُت وبصاعٍت وؾُاؾُت
الؿُاسخي وال٣انىني للمجخم٘،
ِ
()0
مٗغوٞت ي الٛالب جماعؽ صازلها ٢ىانُجها ،وجدك٩ل من ماؾؿاث وؤظهؼة» .
ومن يظا اإلانُل ٤حٗض اإلاىاَنت ي ٚاًت ألايمُت؛ َّ
ألجها جغبِ الضولت بإٞغاصيا
َ
مجغص ٖال٢ت بحن ٞغص وصولتَّ ،
َ
وبنما ه ٖباعة ٖن
الظًن ٌِٗكىن ٞحهاٞ ،هي لِؿذ
ٍ
ٍ
ؾلىُ٦ت َّ
َّ
الىاخض ،وحٗجي جل٪
مُٗنت جٓهغ ٖلى ظمُ٘ ؤٞغاص الىَن
مماعؾت
ِ
َّ َ
َّ
الؿلىُ٦ت ؤن ٧اٞت ؤبناء الكٗب ٌِٗكىن ٞى ١جل ٪ألاعى ؾىاؾُت
اإلاماعؾت
صون جمُحز ،ويظا ما َّ
ٖبرث ٖنه آلاًت ال٨غٍمت ي ٢ىله حٗالى( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ٍ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
( )0الضولت وبق٩الُت اإلاىاَنت (م  )10جإلُ :٠ؾُضي دمحم ولضًب -صاع ٦نىػ اإلاٗغٞت -ألاعصن-
الُبٗت ألاولى2100 -م.
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ﮎ) [اإلامخدنتٞ .]8 :هظه آلاًت ُح ّ
ٗب ُر ٖن مالمذ اإلاىاَنت التي ج٣خطخي َّ
خ٤
ِ
ِ
ُّ
الخماًت وخغٍت الاٖخ٣اص ،واإلاؿاواة بالٗض ٫وخغٍت الخن٣ل صازل الىَن وَاٖت
ول ألامغ ال٣اث ٖلى ُخ ٨جل ٪البالص ّ
بجانب اختر ِام ال٣انىن
والضٞإ ٖن الىَن
ِ
ِ
ِ
َّ
زهىنُت آلازغٍن.
واخترام
ُ
بطن ٞاإلاىاَنت التي نخدضر ٖجها ي يظا البدض جخدضص ي مجمىٖت من
الهىع التي مجها الانخماء الظي يى قٗىع ؤلانؿان ؤنه ًنخمي بلى مجمىٖت بكغٍت
ً
خانال م٘ ُّ
مُٗنت وي م٩ان مٗحن ويى الىَن ،ويظا الانخماء ً٩ىن
الخنىٕ الٗغق
َّ
الخانت والٗامت
والضًجي واإلاظيبي ،وه  -ؤي اإلاىاَنت -ج٣خطخي جمخٗه بد٣ى٢ه
ّ
َّ
والص َّخت والخٗلُ والٗمل والخضماث ألاؾاؾُت
٦د٣ى ِ٢ه ي ألامن والؿالمت ِ
ُّ
ًمـ الضولت التي يى ٌِٗل ٞحها ،ؤو
وخغٍت الخن٣ل واإلاكاع٦ت ي ٧ل شخيء
اإلاكاع٦ت ي ٧ل ما حه مهحر الىَن ،وبجانب جل ٪الخ٣ى ١التي َّ
البض ؤن ًإزظيا
واظباث ٧اخترام ّ
ٌ
ّ
َّ
الٗمىمُ ِت
اإلامخل٩اث
والخٟاّ ٖلى
الٗام
النٓام
ٞهى ٖلُه
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
َّ
بناء واػصياع طل٪
والضٞإ ٖن الىَن والخ٩اٞل والىخضة الىَنُت واإلاؿايمت ي ِ
ِ
ً
َّ
َّ
وَنه ي جل ٪الخ٣ى ١وٚحريا ألجها لِؿذ خ٣ى٢ا
الىَن ،وٖضم الخ٣هحر ججاه ِ
ُ
ولٛحره ممن ٌِٗل
ٌِٗل ٞحها ٞدؿب بل ه خ٣ى ١له ولىَنه
للىَن الظي
ِ
مٗه.
ؤًًا جغي ؤنَّ
وبسهىم اإلاىاَنت ي نُا ١الكغَٗت ؤلاؾالمُت؛ ٞةن الكغَٗت ً
َ
اإلاىاَنت حٗبحر ٖن الهلت التي جغبِ بحن اإلاؿل ٟ٦غص وبحن ٖنانغ ؤمخه
٦جماٖت ،والغئٍت ؤلاؾالمُت للمىاَنت جنُل ٤من زال ٫ال٣ىاٖض وألاؾـ التي
جنبجي ٖلحها الغئٍت ؤلاؾالمُت لٗنهغي اإلاىاَنت ويما الىَن واإلاىاَن؛ ٞالىَن
٢ض ج٣ضم ال٨الم ٖن جإنُل الانخماء بلُه وخبه ،واإلاىاَن خضصث الكغَٗت اإلاهام
التي ًنبغ ؤن ً٣ىم بها من الخٟاّ ٖلى نٟؿه وماله وٖغيه والخٟاّ اإلانكأث
التي ٌِٗل ٞحها وٚحر طل.٪
َّ
وبننا ٖنضما ُن ُ
ُال٘ َّ
ًُ٢ت اإلاىاَنت ي الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٞةننا نغي ؤن الضولت
ؤؾؿها ؾى ُ ٫هللا ﷺ ٢ض َٖم ْ
اإلاضنُت التي َّ
َّ
ؾب٣ذ
لذ ٖلى جد٧ ٤ُ٣ل ألامىع التي
ع
ِ
ِ
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ؤلاقاعة بلحها؛ ي بُٖاء ّ
مىاَنحها ي طل ٪الى٢ذ ،الظًن ي
خ ٤اإلاىاَنت لجمُ٘ ِ
ِ
َ
َّ
َّ
َّ
مسخلٟىن بُبُٗت الخا ٫من الناخُت الضًنُت؛ ٞنجض ؤن النبي ﷺ ل ًٟغ ١بحن
ً
حٗبحرا
مىاَجي صولت اإلاضًنت ألاولى مؿلمحن ؤو حهىص ،ويظا ألامغ منه ﷺ ٧ان
ُ
ُ َّ
َّ
ًّ
اث
ٓه ُغ
ؾلىِ ُ٦
خُ٣ُ٣ا ٖن الانخماء ومداولت جىَُض الهىٍ ِت ،يظه الهىٍت التي ج ِ
ً
ّ
ً٩ىنه
ألاٞغاص ،ويظه الهىٍت ؤًًا ه التي ًم٨ن جدضًضيا بإجها اإلاٟهىم الظي ِ
وؾلى٦ه اللظًن ًهضع ِان ٖنه ،ؤو َّؤجها جىضر ؤلانؿان نٟؿه
٨غه
ِ
الٟغص ٖن ًِِ ٞ
َ
َ
ً
وؤؾلىب خُاة ،ويظا ما انُب٘ ي خُاة اإلاضًنت ألاولى٣ٞ ،ض خغم
٨ٞغا وز٣اٞت
عؾى ٫هللا ﷺ ٖلى جإُ٦ض َّؤن الحهىص ؤمت من اإلاامنحن له صًجه ومىالحه
ُ
جًم ْ
وزُ٣ت اإلاضًنت ٧ل جل ٪ألامىع َّ
ُ
وؤنٟؿه  ،ومن ينا َّ
والخإُ٦ضاث ٖلى
نذ
َّ
يمان الخ٣ى١
ؤلانؿانُت اإلاكتر٦ت بحن اإلاؿلمحن والحهىص ،جل ٪الخ٣ى ١التي
ِ
ّ
خ ٤مماعؾت الكٗاثغ الضًنُت ،وؤن بُجه النصر والنهُدت
٧انذ مدضصة ي ِ
والبر صون ؤلاز  ،وؤن بُجه َّ
الن َ
هغ ٖلى َمن اٖخضي ٖلى اإلاضًنت ،وؤن مىالحه من
ٚحر الحهىص له نٟـ الخ٣ى ١اإلاكتر٦ت له ما للمؿلمحن وٖلحه ما ٖلحه و٤ٞ
ٖهضيا.
اإلابضؤ الظي ؾاعث ٖلُه الضولت ؤلاؾالمُت منظ بضء ِ
ُ
٨غٍت التي َن ْ
الؿُاؾُت والٗؿ َّ
َّ
جمذ بٗض طل ٪وما
وبننا ٖنضما نلخٔ ألاويإ
ً
َىٖا
الحهىص من اإلاضًنت وبؾالم بًٗه
جغجب ٖلحها من خغوب َّؤص ْث بلى بزغاط
ِ
٧انذ اإلاباص ة واإلاباصؤة ي جلَّ ٪
َّ
ايُغ
الحهىص ،مما
الخُىعاث وألاويإ من َغٝ
ع
ِ
بالضٞإ ٖن الضولت بمشل ما ُ
الن ُّبي ﷺ بلى م٣ابلت طل ٪الاٖخضاء ّ
َّ
اٖخضي ٖلحها من
ِ
َ
الحهىص من بجي ُ٢ن٣إ وبجي َّ
النًحر وبجي ٢غٍٓت ،وٖنضما نالخٔ ماطا ٗٞل عؾى٫
ُ
جإز ْظه ّ
الن٣مت ٖلى ظمُ٘ الحهىص ،وبنما َؤ َ
زغط
هللا ﷺ بٗضما خاعَبه نجض َّؤنه ل
ِ
ِ
الظًن ُ
الٗهض.
زغظىا ٖلى
ِ
ُ
ُ
َ
ْ
والحهىص خ ٤اإلاىاَنت
اإلاؿلمحن
ؤُٖذ جل ٪الىزُ٣ت التي ٦خبذ بحن
و٢ض
ِ
َّ
ُ
للمُ٣محن ي اإلاضًنت من مهاظغٍن وؤنهاع وحهىص وٚحري بهغ ٝالنٓغ ٖن
ْ
وظٗلذ ٚحر اإلاؿلمحن ي َّ
الضولت مىاَنحن ٞحها له من الخ٣ى ١مشل ما
الُٗ٣ضة،
َ
َ
اإلاؿلمحن ،وطلً ٪
ُ
َب٣ا للمبضؤ اإلاٗمى٫
ؿلمحن ،وٖلحه من الىاظباث ما ٖلى
للم
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َّ
به ي الكغَٗت ؤلاؾالمُت« :له ما لنا وٖلحه ما ٖلُنا» .وٖلى ؤؾاؽ ٢اٖضة
َّ
اإلاؿاواة ي الخ٣ى ١والالتزاماث حكَ ٩ل املجخم٘ ؤلاؾالمي ،واحؿ٘ مٟهىم اإلاىاَنت
َ
الظي ق ِم َل بجانب النؿبت بلى البلض الكٗىع بالخٗل ٤به ؤ٦ثر من ٚحره والانخماء
بلى جغازه الخاعٍذ وٖاصاجه ولٛخه.
ُ َ
َّ
خُاة اإلاضًنت ي ٖهض َّ
ُ
الن ّ
الٗغب
اظخمٗذ
بي ﷺ نجض َّؤنه ٢ض
وبننا ٖنضما نلخٔ
ِ
ِ
ٗب ُر ٖن اإلاىاَنت التي َّ
ُ
والحهىص واإلانا٣ٞىن ٖلى اإلاضًنت ،ويظه ألامغ ٌُ ّ
ؾنتها
ِ
ِ
ُ
َّ
َّ
ؤلاؾالمُ ُت ٖلى ًض ّ
٨ٞغ ُّ
النبي ﷺ ؤن ًهالر ٢بُلت
النبي ﷺٞ ،ل٣ض
الكغَٗت
ِ
ُٟٚان ،وه بخضي ال٣باثل الٛاػٍتٖ ،لى ؤن جغظ٘ ٖن الخغب ُوَُٗحها زلض زماع
ً
وج٣غٍغا إلابضؤ اإلاىاَنت اؾدكاع النبي ﷺ ألانهاع ي طل ٪ألامغٞ ،إبى
اإلاضًنت،
ألانهاع طل ٪ألجه ل ً٨ن ًإزظون ال٣ضع الظي خضصه النبي ﷺ وي ٟ٦اع ؤبٗض
ؤلاؾالم ٌكاع٧ى َن ألانهاع ُٞه؟ َّ
ٗٞؼ ٖلى عؾى ٫هللا ﷺ يظا اإلاى.٠٢
َّبننا نغي ي حٗامالث َّ
الن ّ
اإلاىاَنت من زال ٫جل٪
بي ﷺ م٘ الحهىص ج٣غ ًٍغا إلابضؤ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ١
ً
للمضًنت ،ونجض ؤًًا ؤجها ل جسغ من ِ٢بل
الىزُ٣ت التي ٦خبها مٗه ٖنضما ؤحى
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َ
ُ
إلاىا ٠٢وبنما ٚلبه الخ٣ض الُاثٟي،
اإلاؿلمحن ،وبنما زغ٢ها الحهىص ول ٌٗخبروا با
ِ
ُ
الخٟغ٢ت َّ
ظخماُٖت ،وٍدضر َّ
الخ٣ض الظي ًخضزل ُ
َّ
والخمُحز
ُٟٞؿض الىخضة الا
يظا
الىاخضة ،ويى الظي ٌك٩ل الٗ٣بت ال٨ئىص ندى جد٤ُ٣
الضولت
بحن اإلاىاَنحن ي
ِ
ِ
ُ
َّ
ُّ
اإلاىاَنت ال٩املت ب٩ل ما ٞحها من خ٣ى ٍ١
والخب صازل
وواظباث ،وال ًخإحى الخأل٠
ٍ
َّ
َّ
الخُ٣ُ٣ت التي ًنٗ بها املجخم٘ بمسخل٠
الىَن الىاخض بال ٖن َغٍ ٤التربُت
ؤَُاٞه التي جًمن ؾالمت الضولت وخماًت َم ْن ٞحها من اإلاىاَنحن ٦ما عؤًنا ي صولت
ِ
َّ
عؾى ٫هللا ﷺ ،ومن زال ٫يظا الًمان ي ظمُ٘ الخ٣ى ١والىاظباث من اإلاؿاواة
ال٩املت وصون َّ
الخٟغ٢ت بحن ؤبناء الىَن الىاخض للجمُ٘ ما للجمُ٘ وٖلحه ما ٖلحه
َّ
َّ
وٍخد ٤٣ألامن والاَمئنان لضي
إلاؿاواة بحن الناؽ
ًخد ٤٣اإلابضؤ ؤلاؾالمي ي ا
ِ
ُّ
ٗىب.
الك ِ
َّ
الت ُ
اإلاىاَنت وظضناه بٗض طل ٪ي ؤنماٍ الؿُاؾت الكغُٖت
رؾُش إلابضؤ
ويظا
ِ
قغُٖ َتها الؿُاؾُت والاظخماُٖت التي َو ْ
َّ
٣ٞذ بحن م٣انض الكغَٗت
التي ؤزبدذ
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وم٣خًُاث الٗمغان البكغ ّ ِي ،وظضناه ؾا ًب٣ا ي نٓام الكىعي الظي عسخه
النبي ﷺ ،ووظضناه ٦ظل ٪ي الكىعي الاظخماُٖت التي جمشلذ ي نمىطط الضولت
ُ
الٗ َم َّغٍت التي ٧انذ جدذ ُ٢اصة ؾُضنا ٖمغ بن الخُاب هنع هللا يضر٣ٞ ،ض ٢امذ ٖلى
جغؾُش الخَّ ٨
الغقُض م٘ ج٣غٍغ مباصت الٗضالت الاظخماُٖت والا٢خهاصًت بحن
الناؽ ٧له  ،ومن جلُّ ٪
النُ٣ت ج جغؾُش مبضؤ اإلاىاَنت بحن ظمُ٘ الٟئاث
اإلاىظىصة ي املجخم٘.
َّ
َّ
و٢ض َج َّ
ُ
ؤلاؾالمُ ِت ي بضاًت الضولت ؤلاؾالمُت
غَٗت
ج٣غٍغ مبضؤ
اإلاىاَنت ي الك ِ
ِ
َّ
ُ
من زال ٫نسج الٗال٢اث التي ٖلى ؤؾاؾها َج َّ
٣ذ الخاظاث
جباص ٫اإلانا ٘ٞوجدِ ٣
وبغػث الخ٣ى ُ ١وججلذ ٞحها الىاظباث واإلاؿئىلُاثٞ ،ال نجض ً
ؤخضا ًخٗضي ٖلى
خٚ ٤حره ،وبطا خضر ّ
ّ
ٞالنٓام اإلاىيىٕ يى الظي ًخٗامل م٘ اإلاٗخضي ًّؤًا طل٪
ِ
ِ
َ
ًّ
اإلاٗخضي وؤًا ٧ان اإلاٗخضي ٖلُه ،وجمشلذ م٣ىلت« :مظ  ٦اؾخٗبضج الناؽ و٢ض
ولضته ؤمهاته ؤخغا ًعا» .ي جغؾُش مبضؤ اإلاؿاواة بحن الناؽ ،ويى من ؤي
َ
ُ ُ
اإلاباصت التي ُج ّ
ال ِ ُ٣والؿلى٥
٣غع مبضؤ اإلاىاَنتٞ ،الجمُ٘ مدؿاوون ي ِ
ِ
اإلاىاَن ،بل وٍمندها
والٗاصاث ،ويظا يى الظي ٌٗمل ٖلى حكُ٨ل شخهُت
ِ
َّ
ُ
وٍخد ٤٣من زال ٫طل ٪ألامن وألامان للىَن
زهاثو جمحزيا ٖن ٚحريا،
وللمىاَنٞ ،اإلاىاَن ًلىط بىَنه ٖنض ألاػماث وٍضاٖ ٘ٞنه ٦ظل ٪ي مىاظهت
الخدضًاث؛ ألنه ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿخٛجي ٖن وَنه ،و٦ظل ٪الىَن ال ٌؿخٛجي ٖن
اإلاىاَنٞ ،ىظىص ؤخضيما واؾخمغاعه عيحن بىظىص آلازغ واؾخمغاعه ،ويظه
الاؾخمغاعٍت ه التي جضٖى اإلاىاَن ؤن ًضٖى لىَنه باألمن وألامان وػٍاصة عػ٢ه،
وطل ٪ا٢خضاء بإبي ألانبُاء ؾُضنا ببغايُ ٖلُه الؿالم ٖنضما صٖا عبه ٣ٞا:٫
(ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ُ
ﰅ ﰆ ) [الب٣غة٣ً .]026 :ى ٫ؤلامام الُايغ بن ٖاقىع« :ل٣ض ٧انذ صٖىة
ببغايُ يظه من ظىام٘ ٧ل النبىءة؛ َّ
ُ
ٞةن ؤمن البالص ُّ
ٌؿخدب٘ ظمُ٘
والؿبل
زها ٫ؾٗاصة الخُاة وٍ٣خطخي الٗض ٫والٗؼة والغزاء؛ بط ال َ
ؤمن بضوجها ،ويى
ُ َّ
ٌؿخدب٘ َّ
ُ
ُّ
ازخلذ
ًسخل ألامن بال بطا
ًن ٟ٘والثروة ٞال
الخٗمحر وؤلا٢باٖ ٫لى ما
ِ
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ُ
َ
جِؿحر ؤلا٢امت
الشالزت ألا َو ،٫وبطا ازخل ازخلذ الشالزت ألازحرة ،وبنما ؤعاص بظل٪
ُٞه ٖلى ؾ٩انه لخىَُض وؾاثل ما ؤعاصه لظل ٪البلض من ٧ىنه َ
منب٘ ؤلاؾالم»(.)0
ِ
َّ
َّ
َ
ومن ينا نٗل َّؤنه البض من ؤظل ؤن جخد ٤٣جل ٪اإلاىاَنت ي الكغَٗت
ؤلاؾالمُت َّ
َّ
البض ؤن ً٣ىم اإلاىاَن بخ٣ضً اإلاهلخت َّ
الخان ِت،
الٗامت ٖلى اإلاهلخت
ومهلخت مجخم ِٗه ٖلى مهالخه ،وٍ٣ىم بخد ٤ُ٣ألامن والٗض ٫والٗؼة والغزاء
إلاىَ ِنه ،وٍضٖى هللا ؾبدانه وحٗالى بلى جد ٤ُ٣طلٞ ،٪من زال ٫طلً ٪خطر خب
الىَن وٍٓهغ ؤصخاب الٗؼاث ال٣ىٍت الظًن ًخإنل ٞحه خب الىَن الظًن
َ
ألوَاجه .
ازغون الؿٗاصة والخحر
ًُ
ِ
بننا ن٣ى ٫ي جهاًت يظا املخىع بن الىَن يى وٖاء اإلاىاَنتٞ ،مهالخه التي
ً
ج٣ام واخضة ،وآماله التي ججٗله ً
ً
ٖؼٍؼا ً
منُٗا واخضة ،وآلاالم
وخهنا
٦غٍما
مٗغ ً
واإلاًاع التي ٢ض ججٗله َّ
يا للمساَغ مكتر٦ت٧ ،ل طلً ٪ض ٘ٞاإلاىاَن بلى
ُ
َ
واخض ،ؾىاء بالخدغع من
وٖمل
اإلاىاَنحن ٖلى زُت واخضة
الالخ٣اء م٘ بُ٣ت
ٍ
ِ
ٍ
الضزُل املخغب ،ؤو ببناثه ٖلى ؤؾـ و٢ىاٖض ٢ىٍت جدمُه من ٧ل ؤلىان
الٗضوان والخسل ،٠ونىنه من ألاػماث والانخ٩اؾاث؛ َّ
ألن الخحر للجمُ٘ والؿىء
ً
ؤًًا ،ويظا ًض ٘ٞاإلاىاَنحن بلى الى٢ىًّ ٝ
ؤو الكغ ٌٗ الجمُ٘ ً
نٟا واخضا
والخٗاون لغُ٦ ٘ٞان الىَن يض الضزل واملخغب ،ولٗل ؤبغػ الضزالء املخغبحن
لُ٨ان الىَن واإلاىاَنت جل ٪الجماٖاث اإلاخُغٞت التي َٖم ْ
لذ ٖلى ّ
ق ٤ن٠
ِ
ِ
َ
ْ
الىخضة الىَنُت ،والؿع بلى ػٖؼٖتها من زال ٫بٌٗ ألا٩ٞاع التي جبنىيا والتي
حٗبر ٖن ؤن ألاوَان ال ُ٢مت لها ،ويى ؤمغ ظضًغ بالنٓغ ُٞه؛ ولظا ؾنخ٩ل ٖن
جل ٪النُ٣ت ي الٟهل الشالض.
***

( )0الخدغٍغ والخنىٍغ ( )705/0للُايغ بن ٖاقىع -الضاع الخىنؿُت للنكغ 0984 -م.
295

الٟهل الشالض
الىَن واإلاىاَنت ي ٨ٞغ الجماٖاث اإلاخُغٞت
ّ
ً
٦شحر من
نٓغا ألن ًُ٢ت الىَن واإلاىاَنت من ؤي ِ الً٣اًا التي قٛلذ باٍ ٫
ؤصخاب ال٨ٟغ ّ
ً
٦شحر من
ِ
الضًجي وٚحري ٣ٞ ،ض قٛلذ ؤًًا جل ٪الًُ٣ت باٍ ٫
الجماٖاث اإلاخُغٞت التي َٖم ْ
لذ ٖلى نؼٕ خب ألاوَان من ال٣لىب ،ول جإبهَ
ِ
ً
َّ
إلاىاَنت بُجها وبحن َمن ي ٖلى صًجه ًٞال ٖن ٚحري ممن لِؿىا ٖلى
بِ ًُ٣ت ا
ِ
صًجه  ،وجغصصث ٖباعته ٦ -ما َّ
ج٣ض َم -بحن ٧ىن الضًن يى ُٖ٣ضة ؤلانؿان ؤو ؤن
ً
٦بحرا بحن ّ
ٞغ٢ا ً
خب الضًن وخب الىَن ؤو
الىَن خٟنت من جغاب ٖٟن ،وؤخضزىا
ِ
خب الضًن ّ
الانخماء بلى الضًن والانخماء بلى الىَن ،ونؿىا ؤن َّ
ًاصي بلى خب
ِ
بناء ٖلى ًُ٢ت ُِ ٦غه ألاوَان ظاءث َّ
ً
ًُ٢ت ٖضم الاٖتراٝ
ألاوَان ،بجانب ؤجه
َّ
بًُ٣ت اإلاىاَنت صازل الضولت الىاخضة ،والضلُل ٖلى ٖضم الاٖترا ٝبخل٪
ُ
الًُ٣ت ما ؤخضزىه من ؤٖماٖ ٫ن ٠ججاه ماؾؿاث ؤوَاجه التي ٌِٗكىن ٞحها،
ُٞمن ًسالٟىجه ي صًجه ؤو ؤ٩ٞا ي  ،ويظه ُّ٧لها ؤمىع ْ
وجُٟٗل ال٣خل َ
صٖذ ً
٦شحرا
ع
ًخبنىا الً٣اًا الشىعٍت َّ
من قبابه ؤن ْ
جٟخِذ الىخضة
يض ؤوَاجه وَٗملىن ٖلى
ِ
َّ
اِ ٥ل َـما ًٟٗلىنه ،وصون ايخمام بمهاثغ ألام التي ِخُ٨ذ
الىَنُت صون وع ؤو بصع ٍ
ْ
لها اإلااامغ ُ
اثُّ ٧ُ ،
ألامىع
ج٣ىٌٍ صوع الضولت واملجخم٘ ي مداولت
ي
ؾاٖضث
يظه
ل
ِ
ج٣اء ،وظٗلذ َّ
يمها ألاو ٫وألازحر منايًت طل ٪ال٨ٟغ الٟٗن الظي
الجهىى والاع ِ
َّ
الىَنُت.
جٟخِذ الىخضة
حٛلٛل ي املجخمٗاث وٖمل ٖلى
ِ
بن الجماٖاث اإلاخُغٞت َٖم َل ْ
الىَن ي ٢لىب الناؽ،
خب
جإنُل
ٖضم
ٖلى
ذ
ِ
ِ
َّ
الخبِشت التي ْايغيا ؤجها جسضم الضًن بال
زال ٫جإنُل بٌٗ ألا٩ٞاع
ِ
وطل ٪من ِ
ً
َّؤن َ
باَجها ُ
ُّ
الخدغ ِع من جل ٪ال٨ٟغة التي ًغوجها ٖبئا ٖلى ؤ٩ٞاعي وما
ًضٖى بلى
ًضٖىن بلُه ،وجل ٪ألا٩ٞاع التي ه زبِشت ُح ّ
ٗب ُ
الىَن ي
ا٫
ز
ازت
ًخ
ال
ؤنه
ٖن
ر
ِ
ِ
ُ
َّ
البلض التي ً٩ىن ٞحها اإلاؿل بل ً٩ىن
مىَنه ٧ل بلض بؾالميُٞ ،اإلاا ؤنه مؿل
الىَنُت َّ
َّ
الٗامت ،وظٗل خب
٩ٞل بالص اإلاؿلمحن بالصه ،وؤَل٣ىا ٖلى طل ٪ألامغ
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الىَن من الىَنُت الخانت ،ويظه ال٨ٟغة وبن ٧ان ْايغيا ؤجها حٗمل ٖلى
َّ
َ
ُ ُ٣نه اإلاؿل ،
الترابِ بال ؤجها جدىي صازلها ٨ٞغة الخبرئ من خب الىَن الظي ً ِ
وبننا ٦ظل ٪ال نجضي ًخدضزىن ٖن جل ٪الىَنُت الخانت ،بل ُظ ُّل خضًثه ٖن
الىَنُت الٗامت التي ًضٖىجها وٍمُلىن بلحها.
وبننا بطا جدبٗنا ما ٦خبىه ٖن جل ٪ال٨ٟغة التي صٖىا بلحها وظضنا ٦المه ًضٖى
ّ
خ٣ُ٣ي ب٨غه ألاوَان ٞإؾاؽ وَنُت اإلاؿل الُٗ٣ضة
بلحها ل٨ن صون بُان
ٍ
ؤلاؾالمُت ٖنضي  ،وؤلاؾالم ي نٓغي ٢ض ظٗل الكٗىع الىَجي بالُٗ٣ضة ال
َّ
الجنؿُت ،و٢ض خضص يضٞه بالٗمل للخحر من ؤظل البكغٞ ،االٖخباع
بالٗهبُت
ينا للُٗ٣ضة ،ي خحن ه ٖنض ٚحري جغجبِ بالخضوص الجٛغاُٞت ٞىَن اإلاؿل
ه ٧ل ؤعى ٞحها مؿلمىن٣ً ،ى ٫بٌٗ ُ٢اصته ي يظا ألامغَّ « :ؤما وظه الخالٝ
بُننا وبُجه ٞهى ؤننا نٗخبر خضوص الىَنُت بالُٗ٣ضة ،وي ٌٗخبروجها بالخسىم
بٗ٣ت ٞحها مؿل ً٣ى :٫ال بله بال هللا دمحم
ألاعيُت والخضوص الجٛغاُٞت٩ٞ ،ل ٍ
عؾى ٫هللا وَجي ٖنضنا له خغمخه و٢ضاؾخه وخبه وؤلازالم له والجهاص ي ؾبُل
زحره ،و٧ل اإلاؿلمحن ي يظه ألاُ٢اع الجٛغ َّ
اُٞت ؤيلنا وبزىاننا جهخ له ونكٗغ
بكٗىعي وندـ بةخؿاؾه  ،وصٖاة الىَنُت  ِ٣ٞلِؿىا ٦ظلٞ ،٪ال ٌٗنحه
بال ؤمغ جل ٪البٗ٣ت املخضوصة الًُ٣ت من عٗ٢ت ألاعى ،وٍٓهغ طل ٪الٟاع١
الٗمل ُٞما بطا ؤعاصث ؤمت من ألام ؤن ج٣ىي نٟؿها ٖلى خؿاب ٚحريا ٞ ،ندن
ً
ظمُٗا ،وصٖاة
ال نغضخى طلٖ ٪لى خؿاب ؤي ُ٢غ بؾالمي وبنما نُلب ال٣ىة لنا
الىَنُت املجغصون ال ًغون ي طلً ٪
بإؾا ،ومن ينا جخ ٪٨ٟالغوابِ وجًٗ٠
ال٣ىي وًٍغب الٗضو بًٗه ببٌٗ.)0(»...
ُ
ً
اثدت الؿُاصة ٖلى املجخمَّ٘ ،
وبُٗضا ٖن ٧ىن يظا ال٨الم َج ُ
ٞةن يظا
ٟىح منه ع
ُ
ال٨الم نلخٔ ُٞه الضٖىة بلى الخسل ٖن الىَن ؤو الانخماء بلُه والتر٦حز ٖلى
الُٗ٣ضة ،ويظه ٨ٞغة جنطر باإلاٟاع٢ت بحن الُٗ٣ضة والىَن ،و٧إن الُٗ٣ضة
ؤلاؾالمُت ؤو الكغَٗت ؤلاؾالمُت بك٩ل ٖام ال جضٖى بلى خب ألاوَان ؤو الانخماء
( )0مجمىٖت عؾاثل خؿن البنا (م  )045صاع الخىػَ٘ والنكغ ؤلاؾالمُت.
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بلحها ،وندن ال نن٨غ ؤن اإلاؿلمحن ي ظمُ٘ ألاُ٢اع بزىة ٞهظا ؤمغ ٚحر ٢ابل
َّ
للجضا٣ٞ ،٫ض ؤعؾاه هللا حٗالى ي ٦خابه الٗؼٍؼ وخض ٖلُه النبي ﷺ ي ؾنخه،
ل٨ن ٩ً ٠ُ٦ىن صٖاة الىَنُت لِؿىا ٦ظل ،٪يل ٌٗجي ؤجه ٚحر مؿلمحن ،وال
ًجىػ لنا ؤن نباصله قٗىع الخب وألازىة؟! وإلااطا ًٟه طل ٪ؤمغ الىَنُت
والضٖىة بلحها ي نُا٢ ١ىة ؤمت ٖلى ؤمتٞ ،األم التي جنخمي بلى صًن واخض بنما
ج٣ىي بخماؾ٨ها بجانب انخمائه ألوَاجه وخبه لبلضاجه ٞ ،ه بطن ًٟهمى َن
الىَنُت ؤو اإلاىاَنت بُغٍ٣ت بًُٛت جداوُّ ٫
َّ
الىَن.
النٟغة من طل٪
مٗجى
ِ
َّ
اث ٢امذ ٞلؿٟت الجماٖاث اإلاخُغٞت ٖلى النٓغ بلى
ومن زال ٫جل٪
ألاصبُ ِ
الىَن والىَنُت ،وه َّ
النٓغة َّ
َّ
الىَنُت خضوصيا الُٗ٣ضة ووَنُت
الؿاثضة ٖلى ؤن
ٌ
مىاػ
آلازغٍن خضوصيا الجٛغاُٞت والخسىم وألاعاضخي ،ومن ينا نكإ ُ٦ان ٍ
للمجخم٘ ،ز من زال ٫مبضؤ الؿم٘ والُاٖت ؤنبدذ ً
ُ٦انا زاع ًظا ٖلى ٧ل
َّ
ُ ُّ
ٗب.
ِ
ألانٓمت وال٣ىانحن التي ج٣غيا الضولت بل ومنٗؼلت ٖن الك ِ
ول ً٣خهغ ُ
ألامغ ٖلى جل ٪الضٖىاث التي صٖذ بلى الخسل ٖن الىَن وٖن
ْ
ْهغث لضحه ٖلى ؤخض منٓغي جل ٪الجماٖاث اإلاخُغٞت
الانخماء بلُه ،بل
ٖبا اث ؤٞاصث ٖضم الاٖترا ٝبالىَن ،وصٖذ بلى اخخ٣ا ه َّ
والخ٣لُل من قإ ِنه،
ِع
ع
َ
ٌ
ُ
ْ
َ
َ
٣ٞض ن ِؿبذ ٖباعة« :ما الىَن بلى خٟنت من جغاب ٖٟن» .بلى ؾُض ُ٢ب جنا٢لها
٦شحر من الناؽ ٖنه ،وه بن ٧ان ٢الها بالٟٗل ٞهي ُح ّ
ٌ
ٗب ُر ٖن َغٍ٣ت حٗامل يظا
ِ
جل ٪الخنُٓماث ؤلاع َّ
يابُت م٘ ال٨ٟغة الىَنُت ،وٖال٢ت الناؽ ببلضاجه ٖلى ٚحر
ً
ما ٖغٞناه من الكغٕ الخنًُ ٠
٦خابا وؾنت ،وعبما ج٩ىن جل ٪الٗباعة ناص٢ت ٖلى
لؿان ؾُض ُ٢ب ِول َ ال ويى الظي ٢ا ٫ي ٦خابه :مٗال ي الُغٍ« :٤وَن
اإلاؿل الظي ًَ ِد ُّن بلُه وٍضٖ ٘ٞنه لِـ ُٗ٢ت ؤعى ،وظنؿُت اإلاؿل التي
ٌُٗغ ٝبها لِؿذ ظنؿُت خ ، ٨وٖكحرة اإلاؿل التي ًإوي بلحها وٍضٖ ٘ٞجها لِؿذ
٢غابت صم ،وعاًت اإلاؿل التي ُّ
ٌٗتز بها وَؿدكهض جدتها لِؿذ عاًت ٢ىم ،وانخهاع
اإلاؿل الظي حهٟى بلُه وَك٨غ هللا ٖلُه لِـ ٚلبت ظِل بنما يى ٦ما ٢ا ٫هللا
ٖنه( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
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ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) [النهغ:

َّ ]1بنه النهغ جدذ عاًت الُٗ٣ضة صون ؾاثغ َّ
اًاث.)0(»...
الغ ِ
ومشل جل ٪ال٩لماث ه التي ٧انذ حٗبر ٖن ٖضم الانخماء الخ٣ُ٣ي للىَن،
ٞنُا ١ال٨الم ٌٗبر ٖن اخخ٣اع الىَن ؤو ألاعى مشل ٢ىله« :لِـ ُٗ٢ت
ألاعى» وه ٖباعة ٢غٍبت من جل ٪الٗباعة اإلانؿىبت بلُه وه َّؤن الىَن ما يى بال
خٟنت من جغاب ٖٟن ،بل وٍضٖى بلى الخمؿ ٪بالُٗ٣ضة ً
ؤًًا ٧النهىم التي
ِ
ؾب٣خه ٖنض ٚحره من منٓغي جل ٪الجماٖاثُ ،
ويى ي يظا ال٨الم ًىضر ٖضم
ُ
دضر من
ٞهمه لًُ٣ت اإلاىاَنت وخب الىَن ي يىء الكغَٗت ؤلاؾالمُتِ ُٞ ،
ً
وًُ٢ت خب ألاوَان ،ويظا ما َص َ
َّ
ٗٞه
٦المه يظا ٞغ٢ا بحن الضًن والُٗ٣ضة
زالِ ٫
حٗغٍ٧ ٠لمت الىَن ب٣ىله« :الىَن :صاع جد٨مها ُٖ٣ضة ومجهاط
بٗض طل ٪بلى
ِ
َّ
والجنؿُتُ٣ٖ :ضة
خُاة وقغَٗت من هللا ،يظا يى مٗجى الىَن الالث ٤باإلنؿان،
ومجهاط خُاة ،ويظه ه آلانغة الالث٣ت باآلصمُحنَّ .بن ٖهبُت الٗكحرة وال٣بُلت
وال٣ىم والجنـ واللىن وألاعى ٖهبُت نٛحرة مخسلٟتٖ ،هبُت ظايلُت ٖغٞتها
َّ
البكغٍت ي ٞتراث اندُاَها الغوح  ،وؾمايا عؾى ٫هللا ﷺ :مندنت .بهظا
الىن ٠الظي ًٟىح منه الخ٣ؼػ والاقمئزاػ»(.)2
وي طل ٪النو ًداو ٫ؾُض ُ٢ب وي٘ نُاٚت وحٗغٍ ٠للىَن وللجنؿُت
من زال٨ٞ ٫غة ظايلُت املجخم٘ ،وٍداوً ٫
ؤًًا ؤن ًُ ِّبحن ؤن مجهاط الخُاة
والُٗ٣ضة يى الىَن ولِؿذ جل ٪الخضوص الجٛغاُٞت ،وٍبحن ٦ظل ٪ؤن ج٩ىٍن
ال٣بُلت ؤو ال٣ىم التي جخ٩ىن مجها ألاوَان وجخأل ٠م٘ بًٗها ً
بًٗا ه ؤمىع
صاُٖت بلى الجايلُت وه ي خ٣ُ٣تها مندنت.
ل٣ض جبجى ٦شحر من ؤجبإ جل ٪الجماٖت اإلاخُغٞت جل ٪ألا٩ٞاع التي َّبثها
مغقضي ألاو ٫ؤو ؾُض ُ٢ب ُٞما بٗضٞ ،هض َع ْث من بٌٗ ُ٢اصته ٖباعاث

( )0مٗال ي الُغٍ( ٤م  )044جإلُ :٠ؾُض ُ٢ب -صاع الكغو -١ال٣ايغة -الُبٗت الؿاصؾت-
0971م.
( )2مٗال ي الُغٍ( ٤م .)045
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َّ
َّ
بًُ٣ت اإلاىاَنت والٗمل وؾِ
صل ْذ ٖلى الخد٣حر من قإن الىَن ؤو الايخمام
املجمىٕ الٗام الظي جًمه الضولت ،ووظضنا مجه مىاٟ٢ه اإلالخبؿت خى ٫الىَن
َّ ً
واإلاىاَنت ،ووظضنا ً
ٞمغة
ؤًًا مجه الخالٖب بال٨ٟغة ؤ٦ثر من الخٗامل مٗها،
َّ
ًخ٣بلىن ٨ٞغة الىَنُت ٗ٦اَٟت وٍغًٞىجها ٗ٦هبُت ،ومغة ًلٗبىن
ًَّضٖىن ؤجه
ً
ٖلى َوجغ ج٣ؿُ ألاٗٞا٦ ٫ما ًغٍضون؛ خُض نجضي مشال ٌٗخبرون جنُٓ
ً
اإلآايغاث والاٖخهاماث والٗمل ٖلى يضم ماؾؿاث الضولت صلُال ٖلى
وَنُته  ،ل٨ن اإلاكتر ٥ي ٧ل يظه ألاَغوخاث يى عًٞه وججنبه الخضًض ٖن
الضولت الىَنُت بمٟهىمها الٗهغي الخضًض ،ومن زال ٫جل ٪النٓغة الؿاثضة
الٛاثمت ٖنضي ٖن الضولت واإلاىاَنت وخب الىَن نغي ؤجه ي صازله بالٟٗل
ًغون ؤوَاجه لِؿذ ً
قِئا ؾىي خٟنت من التراب الٟٗن ،وندن بطا صعؾنا
ؾلىُ٦اته ججاه ؤوَاجه ي ٧ل بلض ي ًُ٣نىن ٞحها وظضنا جُٟٗل جل ٪الجملت
التي ه مخإنلت صازله ي ٧ل ؤٗٞاله .
َ
ن َم ْذ جل ٪ال٨ٟغة صازل الجماٖاث اإلاخُغٞت بك٩ل ٦بحر وؾغَ٘ ،وه ي
البضاًت ٧انذ ٖنض جل ٪الجماٖاث آجُت من مٗاعيت الضو ٫الٛغبُت ،وؤنه ًنبغ
ؤن ننً ألمت واخضة ولِـ ألوَان مدضصة ،وجًاعبذ ؤ٢ىاله ي يظا الكإن
ٞتراي جاعة ٌٗبرون ٖن طل ٪الىَن بإنه الُٗ٣ضة ،وجاعة ٌٗبرون ٖنه بإنه الىَن
املخضوص ،ز ا٦خملذ الغئٍت الؿِئت لخل ٪ال٨ٟغة ٖلى ًض ؾُض ُ٢ب ٖنضما
ؤوضر بك٩ل ٦بحر ؤن الىَن يى الُٗ٣ضة ،وج ع ٌٞالضولت الٗغبُت ُ٨٦ان
ًد ٨ألاٞغاص ،وظاءث جل ٪ال٨ٟغة ي بَاع الخضًض ٖن ظايلُت املجخم٘ ي
٦خابه مٗال ي الُغٍ ،٤وؤنه البض من الً٣اء ٖلى املجخم٘ الجايل الظي نِٗل
ُٞه ختى ج٩ىن ٧لمت هللا ه الٗلُا ،وبطا ٧انذ النٓغة ألاولى جسخلٖ ٠ن نٓغة
ؾُض ُ٢ب ي ٖضم الايخمام بالىَن والىَنُت بال ؤن ال٨ٟغة ظظعيا واخض ويى
مداعبت ال٣ىمُت ب٩ل ؤق٩الها والضٖىة بلى نٓام بؾالمي واخض ًً الجمُ٘،
و٧إجه ي يظا ألامغ ًبِنىن ؤن ؤلاؾالم ال ًضٖى بلى خب ألاوَان ول حٗمل
الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٖلى جغؾُش مبضؤ اإلاىاَنت بحن الناؽ ،و٢ض ٧ان ل٩ل يظا جإزحر
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ٖلى الغوابِ املجخمُٗت صازل ألاوَانٞ ،مداولت مدى ٨ٞغة خب الىَن
والانخماء بلُه وٖضم الاٖترا ٝبًُ٣ت اإلاىاَنت من ؤ٦ثر ألامىع التي جغ٦ذ آزا ًعا
ؾِئت َ
وص َٖ ْذ بلى ؤٖما ٫الٗن ٠ال٨شحرة التي ْهغث بٗض طل ٪ي املجخم٘ ،ويظا
ؤمغ ًنبغ جىيُده وؾنداو ٫بل٣اء الًىء ٖلُه ي الٟهل الغاب٘.
***
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الٟهل الغاب٘
آلازاع الناججت ٖن الٟه الهضام للىَن واإلاىاَنت ٖنض الجماٖاث اإلاخُغٞت
لٗل ُٞما ٢ضمناه ٖن الٟه الخ٣ُ٣ي لًُ٣ت الىَن واإلاىاَنت صلنا ٖلى
َّ
وصلنا ً
ؤًًا ٖلى ألايمُت
ؤيمُت خب الىَن والكى ١بلُه والخمؿ ٪باالنخماء له،
الُٗٓمت لًُ٣ت اإلاىاَنت وجإنُلها ي الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وٞهمنا من زال ٫ما
ؾب ٤ؤيمُت جل ٪ألامىع بالنؿبت ل٩ل ٞغص من ؤٞغاص املجخمَ٘ ،ب ُْ َض ؤننا ل ً٨ن
َّ
الهضام للىَن
نتر ٥يظا البدض صون ؤن نبحن جل ٪آلازاع الناججت ٖن الٟه
واإلاىاَنت ي ٨ٞغ الجماٖاث اإلاخُغٞتٞ ،خل ٪الجماٖاث ٖملذ ٖلى حكىٍه مٗجى
الضولت اإلاضنُت التي ج٣بل الخٗضصًت وج٣غيا ٦مبضؤ ؤؾاؽ ي الخٗاٌل ،و٢ض ًٓن
البٌٗ ؤن يظا زال ٝال ٌٗضو ٧ىنه مجغص زال٨ٞ ٝغي ال ٌؿخدٖ ٤ناء الغٌٞ
والخدلُل ،ول٨ن ألامغ لِـ ٦ظلٞ ،٪ةننا ٖنضما نخُل٘ بلى جُبُ ٤جل ٪ألا٩ٞاع
ٖنض ياالء الجماٖاث نجضي ًَ ُّ
جغون البالص وألاوَان التي ٌِٗكىن ٞحها بلى
ُ
وٍالث خُاة ال جُا ١بطا اجب٘ املجخم٘ ؤ٩ٞاع جل ٪الجماٖاث٩ٞ ،ان وال َّبض من
ع ٌٞجل ٪ألا٩ٞاع وبُان آزاعيا اإلاضمغة ٖلى املجخم٘ والناؽ.
ل٣ض ٧ان ؤي ؤزغ جغ٦خه جل ٪الجماٖاث ب٨ٟغيا الهضام ي جل ٪الًُ٣ت ؤجها
٢امذ ٖلى الخمُحز َ
الب ِّحن الهغٍذ للبكغ ٖلى ٧ل ألاعاضخي التي ٌِٗل ٖلحها
ُ
ؤؾاؾه الخمُحز ٌٗخمض ٖلى ج٣ؿُ ألامت ،بل
اإلاؿلمىنٞ ،ال٨ٟغ اإلاخُغ٨ٞ ٝغ
منا ؤم جسخلَّ ٠
مٗحن :يل ؤنذ َّ
جذجُمه ي نُا ١ؾااَّ ٫
ُ
ٖنا؟ ولُخه
بنه ًم٨ن
ا٦خٟى  ِ٣ٞباٖخباع من ًسخلٖ ٠نه ٖلى ؾبُل اإلاشاًّ ٫
صًنُا من َّؤمخه بل بنه
ناع من ٚحر ؤم ِخه ،وي ي جل ٪الًُ٣ت ًمحزون بحن الناؽ بًٗه البٌٗ
ً
ألجه زل٣ىا ًّ
مصخىنا ب٨غه ألاوَان ومداعبت البلضان.
ظىا
ُ
ً
ؤًًا من آلازاع التي َٖ ِملىا ٖلى وظىصيا بحن الناؽ يى حكىٍه مٟهىم
الىَنُت٣ٞ ،ض ؤنبذ مٟهىم الىَنُت ٖنضي ٚحر مدضص اإلاالمذ ،ويظا ؤمغ
ًخطر ي ٦المه ونهىنه ٖضم جدضًض مٟهىم الىَنُت ٖنض جل ٪الجماٖاث،
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ويظا ألامغ ًضٖى بلى حكىٍه مٗنايا ،بل َّبن نهىنه حٗض صاُٖت ٖلى الخدغٌٍ
ً
َّ
الىَنُت ،ويى ألامغ
ٖلى اخخال ٫البلضان ًٞال ٖن ٧ىجها حٗمل ٖلى حكىٍه مٗجى
الظي ًضٖى ي الى٢ذ طاجه بلى ع ٌٞال٣ىمُت الجٛغاُٞت والا٢خهاع ٖلى ال٣ىمُت
الٗ٣ضًت ٖلى اٖخباع َّؤن الىَن ًنبغ ؤن ًُ َّ
دضص بالُٗ٣ضة ولِـ بالخسىم
ً
الجٛغاُٞت التي جً مجمىٖت من البكغ.
َّ
وبننا ٦ظل ٪نالخٔ ي ؤصبُاته التي ًضٖىن بلحها ي جغ ٥خب الىَن وٖضم
الا٦ترار بًُ٣ت الىَنُت ؤجه ًداولىن ؤن ًجٗلىا الضولت جابٗت له وأل٩ٞاعي ،
وؤن ج٩ىن الجُىف وؾُلت اؾخٗماع للضٖىة ال للىَنٞ ،ه ال ٌٗترٞىن بظل٪
ً
الىَن ،ومن ينا ٧ل ما ي الىَن ٌُ ُّ
ٗض خالال أل٩ٞاعي ِول َـما ًضٖىن بلُه ،ويظا
ً
ؤًًا من آلازاع الؿِئت لظل ٪ال٨ٟغ الظي ًنا٢ل ًُ٢ت الىَن ،ويى َّؤنه
َّ ُ ّ
الىا٘٢
ٖن
ٚغٍبت
التي
ه
ؤ٩ٞا
لخؿاب
ٟها
ىْ
ع
ًجٗلها مدضوصة ي نُا ١مٗح ٍن وٍ ِ
ِ
ّ
ؤلاؾالمي.
ِ
بننا ٖنضما نخ٩ل ٖن آزاع جل ٪ال٨ٟغة ٖنض الجماٖاث اإلاخُغٞت ال ًم٨ن ؤن
نٟٛل ؤن طل ٪ال٨ٟغ بهظه الُغٍ٣ت ٖمل ٖلى جإنُل الٗن ٠بهىعه ٧اٞت؛ وطل٪
مىاػ
ألن ج٨ٟحر جل ٪الجماٖاث ي ًُ٢ت اإلاىاَنت ٌٗمل ٖلى زل٤
مجخم٘ ٍ
ٍ
ملجخم٘ اإلاؿلمحن الظي ٌِٗكىن م٘ بًٗه البٌٗ ،وبالخال ًنج ٖن يظا
املجخم٘ اإلاىاػي ْهىع الٗن ٠ي ؤٖن ٠نىعه ،ويظا ما عؤًناه من جل٪
الجماٖاث منظ جإؾِؿها ي مُل٘ ال٣غن اإلانهغم بلى آلانٞ ،ؤلجه ًنٓغون بلى
الضولت ؤو بلى الىَن ٖلى ؤنه ُ٦ان من الجاثؼ ؤو من الؿهىلت الخسل ٖنهً -غون
مٗاصاجه وٖضم الاٖترا ٝبه ،وطلٌ ٪
ؤمغ ي ٚاًت الخُىعة ٖلى املجخم٘ وٖلى
َ
ألاٞغاص الظًن ٌِٗكىن ُٞه ،و٢ض عؤًنا مجه ْ ٢خ َل ؤٞغاص من الضولت ومداولت جٟجحر
َ
َّ
٦شحر من ماؾؿاتها ،ولى ؤجه ٧انىا ًامنىن
بًُ٣ت خب الىَن ل َـما ايُغوا بلى
َ
مشل جل ٪ألاٗٞا ،٫ول َـما وٗ٢ىا ي اقدبا٧اث واضخت م٘ الضولت وماؾؿاتها.
ً
ؤًًا من آلازاع الىاضخت ي جل ٪الًُ٣ت ٖضم الايخمام بمؿإلت اإلاىاَنت،
وه الخٟاٖل م٘ نٓام الضولت وماؾؿاتهاٞ ،الظي ًجٗله ال ٌٗترٞىن باألوَان
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ً
ؤًًا ال ً٣غون بمبضؤ اإلاىاَنتٞ ،ه ال
وٍغوجها خٟنت من جغاب ٖٟن ًجٗله
ٌٗترٞىن بإن ألاوَان ؤنبدذ الُىم ُ٦اناث صؾخىعٍت و٢انىنُت والٗال٢ت بحن
ؤبناء ألاوَان جضوع ٖلى خ٣ى ١وواظباث اإلاىاَنت بهغ ٝالنٓغ ٖن الضًانت
والٗغ ،١وؤن ؤٚلب ألاوَان آلان جدؿ بالخٗضص الٗغق والٗ٣اثضي وؤن الغابُت
ً
ّ
وجىٞغ له خُاة ٦غٍمت ،وؤن
التي جغبِ بحن ٧ل ياالء ه اإلاىاَنت التي جدخًجه
ِ
ً
٦شحرا من املجخمٗاث ؤ٢امذ ؤمجها واؾخ٣غاعيا الؿُاسخي والاظخماع ٖلى ٢اٖضة
يظا النٓام الظي ؤؾاؾاه اإلاىاَنتٞ ،ه ال ٌٗترٞىن ب٩ل يظه ألامىع ،وٖلى طل٪
نغاي ًدغيىن يض من ًسالٟىجه ي الضًانت ،وَٗملىن ٖلى اؾخسضام الٗن٠
مٗه  ،وٍ٩ىن صاٗٞه ي يظا ألامغ يى ؤجه ًغون ؤن مٟهىم اإلاىاَنت من
ْ
ناخبذ ُ٢ام الضولت ال٣ىمُت وْهىعيا ي ؤوعبا ،ويظا
اإلاٟايُ الخضًشت التي
من الخسل ٠اإلاٗغي الضًجي الظي ي واٗ٢ىن ُٞه٣ٞ ،ض ٢غعنا ي بضاًت يظا
البدض ؤن مٟهىم اإلاىاَنت ٢ض َٖ ِم َل ٖلى جإنُله النبي ﷺ زانت ٖنضما ٧ان
باإلاضًنت.
***
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زاجمت
ل٣ض عؤث جل ٪الجماٖاث اإلاخُغٞت ؤن مٟهىم اإلاىاَنت ال ًخىا ٤ٞم٘ الضًن،
و٢ض زالٟىا بظل ٪النهج النبىي وخاصوا ٖن اإلاذجت البًُاء التي عؾمها لنا
عؾى ٫هللا ﷺٞ ،النبي ﷺ خض ٖلى خب ألاوَان والكى ١بلحها والانخماء لها،
و٦ظلٖ ٪مل ﷺ ٖلى ج٣غٍغ مبضؤ اإلاىاَنت ،وظاءث الىزاث ٤املخمضًت ي الٗهض
النبىي التي جا٦ض طل ٪من زال ٫ما ٗٞله م٘ الحهىص ،وال ق ٪ؤن جل ٪ألامىع
وٚحريا ٚاثبت ٖن ٨ٞغ جل ٪الجماٖاث ،وندن ال نضعي إلااطا ٌؿٗىن لهضم
ؤوَاجه والؿع ي زغابها ،والهضي النبىي الظي ًَ َّض ُٖىن ؤجه مخمؿ٩ىن به ً٣غع
زال ٝما ٌؿٗىن بلُه.
بُض ؤننا ي جهاًت يظا البدض نضٖى اإلااؾؿاث ال٨بحرة التي جدخًن الٟه
الصخُذ لهظا الضًن ؤن حٗمل ٖلى نكغ ن٣ض جل ٪ألا٩ٞاع الهضامت التي حؿعى بلى
زغاب ؤوَاننا ،وج٣ىم ي نٟـ الى٢ذ ٖلى الخٟغ٢ت ٖلى ؤبناء املجخم٘ الىاخض،
نضٖى ي يظا ؤلاَاع ً
٦ما ُ
ؤًًا بلى نكغ ز٣اٞت خب الىَن من زال ٫بُان
َّ
ونضٖى ً
الخإنُل الكغع ّ لهظا ألامغُ ،
ؤًًا بلى مداولت جإنُل ٨ٞغ اإلاىاَنت من
ِ
زال ٫ما ٗٞله النبي ﷺ ،ختى ًندكغ طل ٪ال٨ٟغ والٟه بحن الناؽ وحؿىص عوح
ُّ
َ
الُمإنِنت ،وجنكإ ُٞما بُننا ؤظُا٢ ٫اصعة ٖلى خماًت ؤوَاجها خماًت ال ج ُِّ ٣ل ٖن
صًجها.
خماًت ِ

***
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 .9ؤَغوخت الخا٦مُت
ؤخض مٓايغ ال٨ٟغ الخٟ٨حري ٖنض الجماٖاث اإلاندغٞت
جمهُض:
جمشل ؤَغوخت الخا٦مُت وما ًصخبها من مهُلخاث ٖنض الخُاعاث
اإلاندغٞت والجماٖاث اإلاخُغٞت ؤخض ؤبغػ ؤوظه الاندغا ٝالٗ٣ضي وال٨ٟغي
ً
ً
وُٚابا لل٣ىاٖض
ومٓهغا من مٓايغ بخُاء ٨ٞغ الخىاعط ال٣ضامى،
والٗمل ،
ً
الٗلمُت ي الخ٨ٟحر والاؾخنباٍ والىن ،٠وانٟهاال ً
جاما ٖن اإلاٗاني الخُ٣ُ٣ت
ً
للخىخُض وؤلاًمان وؤلاؾالم ،وق٨ال من ؤق٩اُٚ ٫اب النٓغة ال٩لُت لؤلصلت
ً
ووظها من وظىه جدغٍ ٠مٗاني ٦خاب هللا ٖؼ وظل ،والؼَ ٜي باب
الكغُٖت،
بؾ٣اٍ ألاخ٩ام الكغُٖت.
وحٗخبر ؤَغوخت الخا٦مُت وجُبُ٣اتها الٗملُت ؤبغػ مٓايغ اإلانهج الخٟ٨حري،
ٞهي ٢اثمت ٖلى عمي ألامت ؤلاؾالمُت بانُ٣إ الضًن ٖجها وُٚاب قغَٗت هللا ٖلى
ألاعى ،وي يظا حٗامي ٖن وا ٘٢اإلاؿلمحن الخ٣ُ٣ي.
ً
وؾننا٢ل يظه اإلاؿإلت ونبحن زُىعتها وُُٟ٦ت ببُالها ،وؾنٗغى عئٍت َّ
٧لُت
للكغَٗت ؤلاؾالمُت ي يظا الٗهغ ي م٣ابل الغئٍت اإلاٛلىَت وال٣انغة للخُاعاث
اإلاندغٞت ،وؾخ٩ىن زُخنا للبدض ٧الخال :
الفهل ألاوٌ :مؿإلت الخا٦مُت ٖنض الجماٖاث اإلاندغٞت.
الفهل الثاوي :ألاصبُاث واإلاغظُٗاث ال٨ٟغٍت التي ٢امذ ٖلحها ؤَغوخت
الخا٦مُت الباَلت.
ً
أوال :ؾُض ُ٢ب وًُ٢ت الخا٦مُت.
ً
زاهُا :دمحم ُ٢ب وال٨الم ٖن الخا٦مُت.
()0

ً
زالثا :الجماٖت ؤلاؾالمُت و٨ٞغة الخا٦مُت.

( )0اإلاهُلخاث ألازغي مشل جىخُض الخا٦مُت ،وقغ ٥الخا٦مُت وٚحريا.
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الفهل الثالث :بُان بُالن ؤَغوخت الخا٦مُت.
ً
أوال :الخهىع اإلاٛلىٍ لنىا ٌ٢ؤلاؾالم.
ّ
ً
َ
مظيب الخىاعط.
جمشل ي خ٣ُ٣تها
زاهُا :الخا٦مُت ِ
ً
زالثا :النٓغة الخاَئت لخا ٫اإلاؿلمحن وواٗ٢ه .
ع ً
ابػاُ٢ :ام ٨ٞغة الخا٦مُت ٖلى الٟه اإلاٛلىٍ ل٣ىله حٗالى( :ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [اإلااثضة.]44:

 آلازاع التي جضٖ ٫لى ؤن يظه آلاًت نؼلذ ي الحهىص زانت. آلازاع التي جضٖ ٫لى ؤن يظه آلاًت ال جخدضر ٖن الٟ٨غ ألا٦بر املخغط ٖناإلالت.
الفهل الغابؼ :عئٍت مٗانغة خى ٫اإلاٟهىم ال٨ل لًُ٣ت الكغَٗت.
***
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الٟهل ألاو٫
مؿإلت الخا٦مُت ٖنض الجماٖاث اإلاندغٞت
مؿإلت الخا٦مُت ه ألانل واإلانُل ٤لجمُ٘ ألاَغوخاث ال٨ٟغٍت
والخُبُ٣اث الٗملُت ٖنض الجماٖاث اإلاندغٞت؛ ٞهي ال٨ٟغة التي جمدىعث خىلها
يظه الجماٖاث ،وه بًاٖتها ال٩اؾضة التي ؤزغظتها ألمت ؤلاؾالم.
خُض ؤٖلنذ يظه الجماٖاث والخُاعاث ؤن ألامت ؤلاؾالمُت ٢ض وٗ٢ذ ي
ً
ً
وخ٩اما ومد٩ىمحن؛ ألجها هجغث الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،ول
الكغ ٥والٟ٨غ صوال
ج٣بل الخ ٨بما ؤنؼ ٫هللا .وٖلى طل٣ٞ ٪ض نً٣ذ ألامت بال ٢لت مجها الخىخُض ألجها
ل جد ٤٣مبضؤ الخا٦مُت.
و٢ض جغجب ٖلى طل ٪جٟ٨حر والة ؤمىع اإلاؿلمحن وونـٟه بالُىاُٚـذ ،وال٣ـى٫
ب ــغصة ألانٓم ــت وٖ ــضم ق ــغُٖت ماؾؿ ــاث الضول ــت ،وون ــ ٠املجخمٗ ــاث اإلاؿ ــلمت
بالجايلُت وانُ٣إ الضًن ٖجها.
واؾخضلذ يـظه الجماٖـاث ٖلـى جٟ٨حريـا للـىالة ب٣ىلـه حٗـالى( :ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [اإلااثضة.]44:

وينـا ٢ــض وٗ٢ــذ الجماٖــاث والخُــاعاث اإلاندغٞـت يـ ٖــضة مٛالُــاث ؤصث بهـ بلــى
ؾلى ٥يظا اإلاؿل ٪الخٟ٨حري.
اإلاغالُت ألاولى :خهغ الكغَٗت التي ؤنؼلها هللا ؾبدانه وحٗالى ي نىعة
يُ٣ت من ألاخ٩ام والخضوص ،وُٚاب الٟه ال٨ل إلاٗاني الكغَٗت ؤلاؾالمُت،
ولضالالث مٗجى الخ ٨بما ؤنؼ ٫هللا ،ووظىص نىعة ٢انغة ي طين يظه الخُاعاث
اإلاندغٞت ٖن الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وبالخال ٩ٞل من ل ًد ٨بما ؤنؼ ٫هللا ٣ٞض
و ٘٢ي الٟ٨غ والغصة من وظهت نٓغي .
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اإلاغالُت الثاهُت :وه مغجبت ٖلى اإلاٛالُت ألاولى خُض نٓغث يظه
الجماٖاث بلى املجخمٗاث ؤلاؾالمُت ٖلى ؤجها هجغث الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٞهي ال
َ
ُ
جد ٨وال جد ٨بما ؤنؼ ٫هللا ،وٚاب ٖن يظه الجماٖاث مضي حٛلٛل ألاخ٩ام
والخٗالُ ؤلاؾالمُت ي نمُ الخُاة الٟغصًت ؤو الجماُٖت ي خُاة املجخمٗاث
َ ً
باال ّ
ل٩ل مٓايغ الكغَٗت الخايغة وب٣ىة ي بالص
اإلاؿلمت الُىمُت ،ول جل٤
ِ
اإلاؿلمحن
اإلاغالُت الثالثت :الٟه الخاَئ إلاؿإلت زبىث ؤلاؾالم وؤلاًمان بالنؿبت
لؤلٞغاص واملجخمٗاثٞ ،سالٟىا ما ٖلُه ظمايحر ألامت ي َّؤن ؤلاؾالم ٌ
زابذ للمؿل
ما ل ًغج٨ب ما ًنً٣ه٣ٞ ،ض ظٗل ياالء املخالٟت التي جهضع من اإلاؿل ه
ن ٌ٣للخىخُض ،وبالخال ًٟ٨غ مغج٨بهاٞ ،مجغص اعج٩اب اإلاٗهُت الٗملُت ٌٗخبر
ؾببا للخغوط من اإلالت ي ٨ٞغ الجماٖاث ؤلاعيابُت ،ويظا ؤخض مباصت الخىاعط.
ل٣ض ظٗل ياالء املخالٟت واإلاٗهُت يى ع ٌٞأللىيُت هللا ؾبدانه وحٗالى،
وٖضم جد ٤ُ٣لخىخُض الخا٦مُت.
و٢ض َّ
جغجب ٖلى يظا الٟه الباَل نكإة منهج ٨ٞغي جٟ٨حري ،له ؤصبُاجه
ومهنٟاجه ،والتي ظٗلذ من ٨ٞغة ظايلُت املجخمٗاث ؤلاؾالمُت التي نبظث
ً
ؤع٧انا
الخدا ٦للكغٕ من وظهت نٓغي  ،و٨ٞغة ٟ٦غ والة ألامىع وؤنٓمت الخ٨
ً
لهظا اإلانهج الخٟ٨حري
وَغٍ٣ا للضٖىة بلُه.
َّ
و٢ض جىلض ٖن يظا اإلانهج ال٨ٟغي الخٟ٨حري منهج ٖمل جُبُ٣ي يا٣ً ،٫ىم
ٖلى قغُٖت وخخمُت الهضام م٘ املجخمٗاث ؤلاؾالمُت وؾ ٪ٟالضماء ،والٗمل
ٖلى ج٣ىٌٍ النٓام الًابِ ملجخمٗاث اإلاؿلمحن ،وٍ٣ىم ً
ؤًًا ٖلى جٟ٨حر وعمي
الناؽ بالكغ٥؛ ٦مضزل إلعظإ الناؽ للكغَٗت من وظهت نٓغي .
ُّ
َّ
ؤلاؾالمُت
واؾخٛلىا لتروٍج طل ٪الٓغو ٝالتي ٞغيها الىا ٘٢املخُِ ٖلى البالص
من َّ
الًٗ ٠والى٢ىٕ جدذ الاؾخٗماع وما ج َّغجب ٖلُه من نخاثج لح ِّزًنىا للناؽ ما
صخت ؤَغوخاته ٞ ،سلُىا َّ
ً٣ىلىنه ،ولُٗملىا ٖلى بزباث َّ
الخ ٤بالباَل و٢لبىا
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ً
اإلاٟايُ َّ ،
بنالخُا ً
ًّ
و٣ٞا إلانهجه  ،وع َّجبىا ٖلُه
واجسظوا من مبضؤ الخٟ٨حر مضزال
َ
َ
والخغوط ٖلى والة ألامىع جدذ ػٖ ؤجه
الُ٣ام بنكغ الٟىضخى ي بالص اإلاؿلمحن،
َ
َ
واؾخدال ٫صماء ؤٞغاص
والٗمل ٖلى ٢لب ؤنٓمت الخ، ٨
ٟ٦اع لِؿىا بمؿلمحن،
ؤظهؼة ألامن والجِل جدذ ػٖ ؤجه ظنىص الباَل ،وازترٖىا اإلاهُلخاث
وألا٢ىا ٫التي حؿاٖضي ٖلى طل ٪مشل :الجايلُت ،واإلاٟانلت ،والىالء والبراء،
ظماٖت اإلاؿلمحن ،وبن٩اع الانخماء لؤلوَان ،وخخمُت الهضام م٘ املجخمٗاث وألام
ألازغي ،ظٗلىا ٧ل طل ٪ي منٓىمت مخ٩املت من الباَل الكغع والٟؿاص الٗ٣ل ،
ٞترجب ٖلى يظا ؤنكٛا ٫ألامت بباَله ٞ ،انخ٣لذ من سخيء بلى ؤؾىء ي ألاخىا٫
والٓغو.ٝ
٧ل طل٧ ٪ان ندُجت ؤَغوخت و٨ٞغة الخا٦مُت ،والتي ْهغث ي بٌٗ اإلاهنٟاث
اإلاٗانغة ٦مضزل ل٩ل يظا الخغاب الظي جدُاه ألامت ي يظه الؿنىاث ،والظي
جمشل ي نكغ الٟىضخى ،وحكغٍض الكٗىب ،وؾ ٪ٟالضماء ،وجهب الثرواث ،ونٌ٣
بنُان الضو .٫جدذ ػٖ الٗمل ٖلى الخم٨حن للضًن ،وبٖاصة الخالٞت ،وجُبُ ٤قغٕ
ً
هللا ي ألاعىٞ ،نً٣ىا م٣انض الكغَٗت ظملت وجٟهُال.
***
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الٟهل الشاني
ألاصبُاث واإلاغظُٗاث ال٨ٟغٍت التي ٢امذ ٖلحها ؤَغوخت الخا٦مُت
الباَلت
ج٩ىنذ ٨ٞغة الخا٦مُت وما َّ
جغجب ٖلحها من نؿبت املجخمٗاث اإلاؿلمت
للجايلُت ،وجٟ٨حر والة ألامىع ي الضو ٫ؤلاؾالمُت ،وال٣ى ٫بٗضم قغُٖت ألانٓمت
ََ
الًابُت لخُاة اإلاؿلمحن ي جل ٪البالص٧ ،ل يظا جَّ ٩ىن من جهىعاث وم٣ضماث
باَلت ،نؿبذ بلى الٗل الكغع  ،باإلياٞت بلى ٚلِ ي جىنُ ٠الىا ٘٢ي بالص
اإلاؿلمحن ُٞما ًسو الكٗىب والخ٩ىماثَّ ،
مما َّؤصي بلى ال٣ى ٫بالخٟ٨حر ال٨ل
ؤو الجؼجي.
ٞمن خُض الخهىع :ل٣ض َّ
جهضي لل٨الم ي ألامىع والً٣اًا الكغُٖت من ال
ًدؿجها ممن لِـ من ؤيل الٗل ٞ ،ى ٘٢ي جهىعاث زاَئت إلاٗاني ؤلاًمان والٟ٨غ،
وُُٟ٦ت الضزى ٫ي ؤلاؾالم ؤو الخغوط منه ،واإلاٗجى ال٨ل للكغَٗتٟٞ .هل بحن
الُٗ٣ضة وال٣ٟه وألازال ١وخهغ الكغَٗت ي مٟهىم يُ.٤
ومن خُض الخىنُ ٠للىا٣ٞ :٘٢ض و ٘٢زلِ قضًض وجسبِ ي ون٠
مجخمٗاث اإلاؿلمحن بالبٗض ٖن الضًن وُٚاب الكغَٗت ٖجه  ،ول ًلخٟذ ياالء
بلى اإلآايغ ؤلاؾالمُت الٟغصًت والجماُٖت ي بالص اإلاؿلمحن ٞىن ٠املجخم٘ بإنه
قاعص ٖن منهج هللا ال ًدخ ٨بلى ما ؤنؼ ٫هللا.
ومن الظًن ٢امىا بالخإنُل لهظا الًال ٫الٗلمي والٗمل ي ٦خابخه يى ؾُض
ُ٢ب ،الظي ج٨ك٦ ٠خابخه ٖن ٣ٞغ ي الجانب الكغع  ،وٖضم بصعا ٥لُبُٗت
بالص اإلاؿلمحن.
ً
أوال :ؾُض كُب وكًُت الخاهمُت:
وم٣ضماث ؤصث
من ؤبغػ اإلاهاثب ي ٨ٞغ يظا الغظل :ؤنه جهىع ي طينه ؤ٩ٞا ًعا
ٍ
به بلى نخاثج زُحرة؛ وا٦خٟى بغئٍخه وٞهمه للنهىم الكغُٖت صون الغظىٕ بلى ؤيل
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الٗل والازخهام وطل ٪ألنه ل ً٨ن ًمل ٪زلُٟت ٖلمُت مخ٩املت جايله ألن ًٟه
النهىم الٟه ال٨ل الصخُذ ،وبؿبب َجُّ ٣دمه لؿاخت النهىم والخٟؿحر صون
جإيل ؤو عظىٕ أليل الكغَٗت ٣ٞض ظاء بمٗاني ظضًضة للخىخُض ،خُض ظٗل
اإلاٗهُت جن ٌ٣الخىخُض وجسغط من الضًن ،وظاء بإنىإ من الخىخُض ل ً٣ل بها
ً
الٗلماء ً
٢ضًما وال خضًشا ٞابخضٕ بخهىعه الٟاؾض ما ٌؿمى بخىخُض الخا٦مُت
وقغ ٥الخا٦مُت ،ول ًٟغ ١بحن وظىص الدؿلُ ال٣لبي ألخ٩ام هللا وقغَٗخه والنُ٤
بظل ،٪بل والٗمل ً
و٣ٞا إلًمانه ،وبحن و٢ىٕ املخالٟت ي بٌٗ ألاخُان٣ٞ ،ام
بالخٟ٨حر بمجغص املخالٟت ،ول ٌٗبإ بلى ؤلاٖالن الٟغصي والجماع ي مجخمٗاث
اإلاؿلمحن ٖن الانهُإ للكغَٗت ،ول٨نه نٓغ  ِ٣ٞبلى ظانب و٢ىٕ املخالٟت ي
بٌٗ ألاخُان لٗاعى من الٗىاعى وبالخال ؤنضع ؤخ٩امه ٖلى املجخمٗاث
ؤلاؾالمُت وخٖ ٨لحها بالجايلُت.
ل٣ض ؤلخ ٤يظا الغظل بالكغٕ ما لِـ منه ،وؤصزل ٖلى الخىخُض ومٗاني ال بله
بال هللا مٗاني ػاثضة ،ظٗل مجها مُ٣اؽ جد ٤ُ٣قهاصة الخىخُضٞ ،سغط بإَغوخت
ً
جهىعا لىا ٘٢ألامت ،ويى ي طل ٪مخإزغ بخجغبخه
الخا٦مُتٞ .انٟغص بنٟؿه وناٙ
َّ َّ َّ
الصخهُت وما َّ
يغع وٖ ٘٢لُه يى خغب ٖلى
مغ به زالٞ ٫ترة سجنه ،وْن ؤن ؤي ٍ
ؤلاؾالم والكغَٗتٞ ،سغط بم٣ىلت ظايلُت املجخمٗاث اإلاؿلمت ،وانُ٣إ الضًن
وهجغ الناؽ للكغَٗت ،وٟ٦غ ألانٓمت الخا٦مت؛ ً
بناء ٖلى عًٞها للضًن وٖضم
اخخ٩امها للكغَٗت من وظهت نٓغه.
ل ً٨خّ ٠
ؾُض ُ٢ب بما ٢اله ٣ٞض ٖمل ٖلى بًجاص مسغط ًن٣ظ ألامت مما ه
ِ ِ
ّ
خض ػٖمه٣ٞ ،ام بىي٘ جهىع ومنهج لخ٩ىٍن الجُل اإلاامن،
ُٞه من ظايلُت ٖلى ِ
ً
وٍخمشل منهجه بالخال  :ؤوال :ؤن ج٩ىن ينا ٥مٟانلت م٘ املجخمٗاث الجايلُت
والانٗؼاٖ ٫جهاً ،
زانُا :الٗمل ٖلى حُٛحر وا ٘٢ألامت من زال ٫الهضام م٘ اإلاٗاعى،
ؾىاء ٧ان يظا اإلاٗاعى ً
قٗبا ؤو خ٩ىمت.
٧ل يظا البالء الظي اؾخنبُه ؾُض ُ٢ب اٖخمض ُٞه ٖلى ٞهمه يى للنهىم الكغُٖت،
ونٓغجه الصخهُت لىا ٘٢ألامت بمٗؼٖ ٫ن ٞه ؤيل الٗل خُض ا٦خٟى بٟهمه الؿ. ُ٣
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َّ
زلٟه ّ
ؾُض ُ٢ب َّؤننا ال نجض ٢ا ًعثا ًَّخسظ من ٦خاباث يظا َّ
الغظل
ومن البالء الظي
ُِ
ً
ظة ًُ ُّل من زاللها ٖلى ّ
ً
الضًن بال وؾدن٣لب ٖنضه اإلاٟايُ
مغظٗا ًّ ٨ٞغٍا له ؤو ناٞ
ِ
واإلاٗاًحر الضًنُت والضنُىٍتُٓٞ ،ن الخحر بنٟؿه وؤنه يى َومن ٞه ٞهمه ي ؤيل
ٌ
ٌ
الخىخُض وخملت الضًنَّ ،
وؤن املجخمٗاث ؤلاؾالمُت ٚاع٢ت ي الجايلُت بُٗضة ٖن
الضًن والكغَٗت ،وبالخال ٗٞلُه ؤن ٌٗمل ٖلى حُٛحر طل ٪بالضٖىة بلى يظه اإلاٟايُ
واإلاٗاني التي ويٗها ؾُض ُ٢ب ،وي خا ٫ل ج٨ن الضٖىة مجضًت ال بإؽ
باؾخسضام ال٣ىة بطا لؼم ألامغ وؾندذ الٓغوٞ ،ٝلِـ زمت مان٘ ٖنض ؤصخاب
يظا ال٨ٟغ من ؤن ًخدى ٫من مؿل ٪الضٖىة ونكغ ال٨ٟغ بلى مؿل ٪ؾ ٪ٟالضم
واؾخدال ٫اإلاا ٫والٗغى ،وي ي ٧ل طلً ٪امنىن بإن ما ًٟٗلىنه يى نهغة لضًن
هللا.
ً
مغظٗا
و٢ض جُىع ألامغ ي الؿنىاث ألازحرة؛ ٞإنبدذ ٦خاباث يظا الغظل
ًّ
وقغُٖا لجمُ٘ الخنُٓماث الجهاصًت والخغُ٦ت ،بدُض جنُل ٤ظمُٗها من
ًّ ٨ٞغٍا
ؤ٩ٞا ه َّ
وبنما جسخلَّ ٠
وجدنىٕ ألاؾالُب ي جنُٟظ يظه ألا٩ٞاعٞ ،مجه من اعج٣ى اإلانابغ
ع
ًضٖى الناؽ من زالٞ ٫همه إلاهُلر الخا٦مُت ،وٍؼٖ ؤنه ٌٗمل ٖلى جغبُت ظُل
النهغ والخم٨حن ،ومجه من ؤنكإ الخنُٓماث الؿُاؾُت للٗمل للىنى ٫للخ ٨من
زاللها ،ومجه من ؤنكإ الخنُٓماث اإلاؿلخت التي ٖملذ ٖلى الخُٛحر بال٣ىة وؾ٪ٟ
الضم و٢لب ؤنٓمت الخ ٨وبقاٖت الٟىضخى ي البالص.
وؾنؿغص ؤ٢ىا ٫ؾُض ُ٢ب التي حٗغى عئٍخه الباَلت ألمغ الخا٦مُت وحؿحر بها
ي اججاه الخٟ٨حر وعمي املجخمٗاث بالجايلُت وانُ٣إ الضًن:
ً٣ى ٫ي ٦خابه الٗضالت الاظخماُٖت ي ؤلاؾالم« :خحن نؿخٗغى وظه ألاعى
٧له الُىم ٖلى يىء يظا الخ٣غٍغ ؤلالهي إلاٟهىم الضًن وؤلاؾالم ال نغي لهظا الضًن
ً
مجمىٖت من اإلاؿلمحن ٖن
وظىصا ،بن يظا الىظىص ٢ض جى ٠٢منظ ؤن جسلذ آزغ
ٍ
بٞغاص هللا ؾبدانه بالخا٦مُت ي خُاة البكغ ،وطلً ٪ىم ؤن جسلذ ٖن الخ٨
بكغَٗخه وخضيا ي ٧ل قئىن الخُاة»(.)0
( )0الٗضالت الاظخماُٖت ي ؤلاؾالم (م )081لؿُض ُ٢ب -صاع الكغو -١ال٣ايغة -الُبٗت الشالشت ٖكغ0991 -م.
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وٍ٣ى ٫ي ٦خابه ي ْال ٫ال٣غآن« :والظًن ال ًٟغصون هللا ؾبدانه بالخا٦مُت
م٩ان ي مكغ٧ىن ،ال ًسغظه من يظا الكغ ٥ؤن ً٩ىن
مان وي ؤي ٍ
ي ؤي ػ ٍ
اٖخ٣اص ،وال ؤن ً٣ضمىا الكٗاثغ هلل وخضهٞ -ةلى
اٖخ٣اصي ؤن ال بله بال هللا مجغص
ٍ
ينا ً٩ىنىن ٧الخنٟاء الظًن ل ٌٗخبري ؤخض مؿلمحن! بنما ٌٗخبر الناؽ مؿلمحن
خحن ًخمىن خل٣اث الؿلؿلت؛ ؤي :خحن ًًمىن بلى الاٖخ٣اص والكٗاثغ بٞغاص هللا
ؾبدانه بالخا٦مُت ،وعًٞه الاٖترا ٝبكغُٖت خ ٨ؤو ٢انى ٍن ؤو وي٘ ؤو
ج٣لُض ل ًهضع ٖن هللا وخضه ،ويظا وخضه يى ؤلاؾالم؛ ألنه وخضه
ُ٢مت ؤو
ٍ
ٍ
ً
مضلى ٫قهاصة ؤن ال بله بال هللا وؤن مدمضا عؾى ٫هللا٦ ،ما ٖغ ٝيظا اإلاضلى ٫ي
الاٖخ٣اص ؤلاؾالمي وي الىا ٘٢ؤلاؾالمي ؾىاء! ز ؤن ًجخم٘ ياالء الظًن
بُ٣اصة
ججم٘ خغ٧ي
ٌكهضون ؤن ال بله بال هللا ٖلى يظا الندى وبهظا اإلاضلى ٫ي
ٍ
ٍ
مؿلمت ،وٍنؿلخىا من الخجم٘ الجايل وُ٢اصجه الجايلُت! ويظا ما ًنبغ ؤن
ٍ
ًخبُنه الظًن ًغٍضون ؤن ً٩ىنىا مؿلمحنٞ ،ال جسضٖه ٖن خ٣ُ٣ت ما ي ُٞه
ً
ً
زضٖت ؤجه مؿلمىن
وحٗبضاٞ ،ةن يظا وخضه ال ًجٗل الناؽ مؿلمحن
اٖخ٣اصا
ما ل ًخد ٤٣له ؤجه ًٟغصون هللا ؾبدانه بالخا٦مُت وٍغًٞىن خا٦مُت
الٗبُض ،وٍسلٗىن والءي للمجخم٘ الجايل ولُ٣اصجه الجايلُت»(.)0
وٍ٣ىً ٫
ؤًًا« :ل٣ض اؾخضاع الؼمان ٦هُئخه ًىم ظاء يظا الضًن بلى البكغٍت بال
بله بال هللا٣ٞ ،ض اعجضث البكغٍت بلى ٖباصة الٗباص ،وبلى ظىع ألاصًان ،ون٨هذ
ٖن ال بله بال هللا؛ وبن ْل ٞغٍ ٤مجها ًغصص ٖلى اإلاأطن« :ال بله بال هللا» صون ؤن
ًضع ٥مضلىلها ،وصون ؤن ٌع يظا اإلاضلى ،٫ويى ًغصصيا وصون ؤن ًغ ٌٞقغُٖت
«الخا٦مُت» التي ًضٖحها الٗباص ألنٟؿه  ،وه مغاص ٝألالىيُت ؾىاء اصٖىيا
٦كٗىبٞ ،األٞغاص ٧الدكُ٨الث ٧الكٗىب
حكغَُٗت ،ؤو
٦دكُ٨الث
٧إٞغ ٍاص ،ؤو
ٍ
ٍ
ٍ
ً
لِؿذ آلهتٞ ،لِـ لها بطن خ ٤الخا٦مُت ،بال ؤن البكغٍت ٖاصث بلى الجايلُت
( )0ي ْال ٫ال٣غآن ( )0491/1لؿُض ُ٢ب -صاع الكغو -١ال٣ايغة -الُبٗت الؿابٗت ٖكغ-
0402يـ
305

واعجضث ٖن ال بله بال هللا»(.)0
وٍ٣ىٞ« :٫إما الُىم ٞماطا؟! ؤًن يى املجخم٘ اإلاؿل الظي ٢غع ؤن ج٩ىن
ألخض من الٗبُض ،والظي ٢غع ؤن
صًنىنخه هلل وخضه والظي ع ٌٞبالٟٗل الضًنىنت ٍ
حكغَ٘ ال ًج ء من
ج٩ىن قغَٗت هللا قغَٗخه ،والظي ع ٌٞبالٟٗل قغُٖت ؤي
ٍ
يظا اإلاهضع الكغع الىخُض؟ ال ؤخض ًمل ٪ؤن ًؼٖ ؤن يظا املجخم٘ اإلاؿل
٢اث مىظىص!»(.)2
وٍ٣ىً ٫
ؤًًا« :بنه لِـ ٖلى وظه ألاعى الُىم صولت مؿلمت وال مجخم٘ مؿل
٢اٖضة الخٗامل ُٞه ه قغَٗت هللا وال٣ٟه ؤلاؾالمي»(.)1
وٍ٣ىٖ ٫ن وظىب ال٣ى ٫بالخٟ٨حر(« :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ)».
بهظا الخؿ الهاعم الجاػم .وبهظا الخٗمُ الظي جدمله «من» الكغَُت وظملت
خ٨ما ًّ
الجىاب .بدُض ًسغط من خضوص اإلاالبؿت والؼمان واإلا٩ان ،وٍنُلً ٤
ٖاماٖ ،لى
٧ل من ل ًد ٨بما ؤنؼ ٫هللا ،ي ؤي ظُل ،ومن ؤي ٢بُل.
والٗلت ه التي ؤؾلٟنا ..ه ؤن الظي ال ًد ٨بما ؤنؼ ٫هللا  ،بنما ًغ ٌٞؤلىيُت
هللاٞ ،األلىيُت من زهاثهها ومن م٣خًايا الخا٦مُت الدكغَُٗت .ومن ًد٨
بٛحر ما ؤنؼ ٫هللاً ،غ ٌٞؤلىيُت هللا وزهاثهها ي ظانب  ،وٍضع لنٟؿه يى خ٤
ألالىيُت وزهاثهها ي ظانب آزغ ..وماطا ً٩ىن الٟ٨غ بن ل ً٨ن يى يظا وطا٥؟
وما ُ٢مت صٖىي ؤلاًمان ؤو ؤلاؾالم باللؿان ،والٗمل -ويى ؤ٢ىي ً
حٗبحرا من
ال٨المً -نُ ٤بالٟ٨غ ؤٞصر من اللؿان؟! بن اإلاماخ٨ت ي يظا الخ ٨الهاعم
الجاػم الٗام الكامل ،ال حٗجي بال مداولت التهغب من مىاظهت الخ٣ُ٣ت.
( )0ي ْال ٫ال٣غآن (.)0157/2
( )2ي ْال ٫ال٣غآن (.)0715/1
( )1ي ْال ٫ال٣غآن (.)2022/4
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والخإوٍل والخإو ٫ي مشل يظا الخ ٨ال ٌٗجي بال مداولت جدغٍ ٠ال٩ل ٖن
مىايٗه  ..ولِـ لهظه اإلاماخ٨ت من ُ٢مت وال ؤزغ ي نغ ٝخ ٨هللا ٖمن ًنُب٤
ٖلحه بالنو الهغٍذ الىاضر ألاُ٦ض»(.)0
وٍ٣ى ٫ي مٗال ي الُغًٍ« :٤ضزل ي بَاع املجخم٘ الجايل جل ٪املجخمٗاث
التي جؼٖ لنٟؿها ؤجها مؿلمت ،ويظه املجخمٗاث ال جضزل ي يظا ؤلاَاع ألجها
حٗخ٣ض بإلىيُت ؤخض ٚحر هللا ،وال ألجها ج٣ضم الكٗاثغ الخٗبضًت لٛحر هللا ً
ؤًًا؛
ٍ
()2
ل٨جها جضزل ي يظا ؤلاَاع ألجها ال جضًن بالٗبىصًت هلل وخضه ي نٓام خُاتها» .
ٞمن زال ٫يظا ال٨الم ًخطر اإلاؿل ٪الخٟ٨حري ي ٨ٞغ يظا الغظل؛ ٞةن ألامت
ل جغ ٌٞي ًىم من ألاًام الكغَٗت ؤلاؾالمُت والدؿلُ ألخ٩ام هللا ،بل ندن ألامت
ألا٦ثر التز ًاما بالخال ٫والخغام بحن ألام ٞ ،ةن خضزذ املخالٟت ي بٌٗ ألاخُان،
ٞةنما ً٩ىن لٗاعى من الٗىاعى ،ؤو إلاان٘ من اإلاىان٘ ،ؤو بؿبب جإوٍل ،ؤو لكهىة
نٟـ.
و٦ظلًٓ ٪هغ مؿل٨ه الخٟ٨حري من زال ٫بصٖاثه بإن ألامت ال جٟه مٗجى ال بله
بال هللا ؤو مضلىلها ،وؤجها جضع لنٟؿها خ ٤الدكغَ٘ من صون هللا ،وؤًن يى من
النهىم ال٨شحرة ي ٦خاب هللا وؾنت ؾى ٫هللا ﷺ التي ّ
جدضزنا ٖن زح َّرًت يظه
ع
ِ
()1
ألامت وؤجها قُغ ؤيل الجنت وؤن الكغ ٥لِـ بىاٞ ٘٢حها ؟!
( )1ي ْال ٫ال٣غآن (.)898/2
( )2مٗال ي الُغٍ( ٤م )90لؿُض ُ٢ب -صاع الكغو0971 -١م.
(٣ً )1ى ٫هللا ؾبدانه وحٗالى ي ٦خابه ال٨غٍ ( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) [آٖ ٫مغان ]001 :و٢ا ٫عؾى ٫هللا ﷺ ٖن ؤمخه:
أمت هدً آزغها زحرها» .ؤزغظه الترمظي ي ٦خاب جٟؿحر
«هىمل ًىم اللُامت ؾبػحن ٍ
ال٣غآن ،باب ومن ؾىعة آٖ ٫مغان ( ،)1110وابن ماظه ي ٦خاب الؼيض ،باب نٟت ؤمت دمحم ﷺ
( ،)4287وابن اإلاباع ٥ي مؿنضه ( ،)016وؤخمض ي مؿنضه ( ،)1/5والضاعمي ي ؾننه (،)2812
والخا ٦ي مؿخضع٦ه ( ) 84 /4من َغٍ ٤بهؼ بن خ ُ٨بن مٗاوٍت بن خُضة ٖن ؤبُه ٖن ظضه
ً
مغٞىٖا .و٢ا ٫الترمظي« :خضًض خؿن» .و٢ا ٫الخا« : ٦صخُذ ؤلاؾناص ول ًسغظاه»،
به
ووا٣ٞه الظيبي  .وٖن ابن مؿٗىص هنع هللا يضر ٢ا٢ :٫ا ٫لنا عؾى ٫هللا ﷺ« :أما جغيىن أن جىىهىا عبؼ
307

=

وٍ٣ىً ٫
ؤًًا ي ٦خابه الٓال« :٫بن الٟخنت ال٨بري ي ألاعى ه ؤن ً٣ىم من بحن
ً
الٗباص من ًضع خ ٤ألالىيُت ٖلحه  ،ز ًؼاو ٫يظا الخٗٞ ٤ال! بجها الٟخنت التي
ً
ً
ً
ججٗل الناؽ ً
مجخمٗا
قُٗا ملخبؿت ألجه من ناخُت اإلآهغ ًبضون ؤمت واخضة ؤو
ً
ً
ٖبُضا لبٌٗ ،وٍ٩ىن بًٗه ي
واخضا ،ول٨ن من ناخُت الخ٣ُ٣ت ً٩ىن بًٗه
ُضة بكغَٗت من هللا -وٍ٩ىن بًٗه ي
ًضه الؿلُت التي ًبُل بها -ألجها ٚحر مٍ ٣
نٟؿه الخ٣ض والتربو ...وٍظو ١الظًن ًتربهىن والظًن ًبُكىن بًٗه بإؽ
ً
ً
ً
بٌٗ ،وي قُ٘ ول٨جها لِؿذ مخمحزة وال منٟهلت وال مٟانلت ،وألاعى ٧لها حِٗل
ٍ
الُىم ي يظا الٗظاب البُيء اإلاضًض ،ويظا ً٣ىصنا بلى مى ٠٢الٗهبت اإلاؿلمت ي
ألاعى ،ويغوعة مؿاعٖتها بالخمحز من الجايلُت املخُُت بها -والجايلُت ٧ل وي٘
و٧ل خ ٨و٧ل مجخم٘ ال جد٨مه قغَٗت هللا وخضيا ،وال ًٟغص هللا ؾبدانه
ً
باأللىيُت والخا٦مُت -ويغوعة مٟانلتها للجايلُت من خىلها باٖخباع نٟؿها ؤمت
ً
مخمحزة من ٢ىمها الظًن ًازغون الب٣اء ي الجايلُت ،والخُ٣ض بإوياٖها وقغاجٗها
وؤخ٩امها ومىاػٍجها وُ٢مها.
بنه ال نجاة للٗهبت اإلاؿلمت ي ٧ل ؤعى من ؤن ًٖ ٘٣لحها يظا الٗظاب:
(﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁
=

٨ٞبرنا ،ز َّ ٢ا« :٫أما جغيىن أن جىىهىا زلث أهل الجىت؟» ٢اَّ :٫
أهل الجىت؟» ٢اَّ :٫
٨ٞبرنا ،ز
٢ا« :٫ئوي ألعحى أن جىىهىا قُغ أهل الجىت» مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب الغ٢ا،١
باب  ٠ُ٦الخكغ ( ،)6528ومؿل ي ٦خاب ؤلاًمان ،باب ٧ىن يظه ألامت نه ٠ؤيل الجنت
ٖامغ هنع هللا يضر ٢ا :٫نلى
( )220من خضًض ابن مؿٗىص هنع هللا يضر .وي الصخُدحن من خضًض ٖ٣بت بن ٍ
عؾى ٫هللا ﷺ ٖلى ٢خلى ؤخض بٗض زماني ؾنحن ٧اإلاىصٕ لؤلخُاء وألامىاث ،ز َل٘ بلى اإلانبر ٣ٞا:٫
«ئوي بحن أًضًىم فغٍ وئوي غلُىم لكهُض وئن مىغضهم خىى وئوي ألهظغ ئلُه مً ملامي
هظا وئوي لؿذ أزص ى غلُىم أن حكغهىا ولىني أزص ى غلُىم الضهُا أن جىافؿىها» .مخ٤ٟ
ٖلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب اإلاٛاػي ،باب ٚؼوة ؤخض ( ،)4142ومؿل ي ٦خاب الًٟاثل،
باب بزباث خىى نبِنا ﷺ ونٟاجه (.)2296
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﯂) [ألانٗام ]65:بال بإن جنٟهل يظه الٗهبت ٖ٣ضًا وقٗىعٍا ومنهج خُاة
ٖن ؤيل الجايلُت من ٢ىمها -ختى ًإطن هللا لها بُ٣ام (صاع بؾالم) حٗخه بها -وبال
ً ً
قٗىعا ٧امال بإجها ه (ألامت اإلاؿلمت) وؤن ما خىلها ومن خىلها ،ممن ل
ؤن حكٗغ
ًضزلىا ُٞما صزلذ ُٞه ،ظايلُت وؤيل ظايلُت .وؤن جٟانل ٢ىمها ٖلى الُٗ٣ضة
واإلانهج ،وؤن جُلب بٗض طل ٪من هللا ؤن ًٟخذ بُجها وبحن ٢ىمها بالخ ٤ويى زحر
الٟاجدحنٞ .ةطا ل جٟانل يظه اإلاٟانلت ،ول جخمحز يظا الخمحز خٖ ٤لحها وُٖض هللا
يظا ،ويى ؤن جٓل قُٗت من الكُ٘ ي املجخم٘ ،قُٗت جخلبـ بٛحريا من الكُ٘ ،وال
وٖنضثظ ًهُبها طل ٪الٗظاب اإلاُ٣
جدبحن نٟؿها ،وال ًخبُجها الناؽ مما خىلها،
ٍ
اإلاضًض صون ؤن ًضع٦ها ٞخذ هللا اإلاىٖىص؟! بن مى ٠٢الخمحز واإلاٟانلت ٢ض ً٩ل٠
الٗهبت اإلاؿلمت جطخُاث ومك٣اثٚ ،حر ؤن يظه الخطخُاث واإلاك٣اث لن ج٩ىن
ؤقض وال ؤ٦بر من آلاالم والٗظاب الظي ًهُبها ندُجت الخباؽ مىٟ٢ها وٖضم جمحزه،
وندُجت انضماظها وجمُٗها ي ٢ىمها واملجخم٘ الجايل من خىلها .ومغاظٗت جاعٍش
الضٖىة بلى هللا ٖلى ؤًضي ظمُ٘ عؾل هللا ٌُُٗنا الُ٣حن الجاػم بإن ٞخذ هللا
ونهغه ،وجد ٤ُ٣وٖضه بٛلبت عؾله والظًن آمنىا مٗه  ،ل ً ٘٣ي مغة واخضة ٢بل
جمحز الٗهبت اإلاؿلمت ومٟانلتها»(.)0
واإلاالخٔ ي ٦الم يظا الغظل ٖن مؿإلت الخا٦مُت والكغَٗت يى ؤنه ًَّخجه بها
ً
بلى الناخُت الؿُاؾُت والخ ٨وال٣بٌ ٖلى الؿلُت؛ ٞل ًجٗل مجها مضزال
ً
ً
مٗالجت لبٌٗ ؤوظه ال٣هىع؛ َّ
وبنما ظٗل مجها مضزال
للضٖىة ؤو لهضاًت الناؽ ،ؤو
ً
للخ ٨بالٟ٨غ ٖلى الخ٩ام ووالة ألامىع ،وال٣ى ٫بغصة ألانٓمت ؤوال ،ز ال٣ى٫
بجايلُت املجخمٗاث اإلاؿلمت ً
زانُا.
وٖنض بمٗان النٓغ ي ألاو٢اث وألاخىا ٫والٓغو ٝالتي ؤخاَذ ب٨خاباث يظا
الغظل ،نجض ؤنه ٢هض ي ٖغيه ل٨ٟغة الخا٦مُت بهظه الك٩ل نؼٕ الكغُٖت ٖن
( )0ي ْال ٫ال٣غآن (.)0025/2
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ؤنٓمت الخ ٨وونٟها بالٟ٨غ والغصة ،وبٗض طل ٪وي٘ الخُِ لالن٣الب ٖلحها.
ويظا يى الُغٍ ٤الظي ؾاعث ٖلُه بٗض طل ٪ظمُ٘ الخُاعاث والجماٖاث
اإلاندغٞت التي ْهغث من بٗضه٩ٞ ،ان من ؤي ؤيضاٞها ج٣ىٌٍ ألانٓمت الخا٦مت
التي جًبِ خُاة اإلاؿلمحن ومجخمٗاته وجد ٟٔوظىصي ويىٍته ٖ ،ن َغٍ٤
جمغٍغ ٨ٞغة زبِشت وه ٟ٦غ ألانٓمت الخا٦مت ألجها ال جد ٨بما ؤنؼ ٫هللا ،وبالخال
وٗ٢ذ ي نىا ٌ٢الخىخُض.
والٓايغ ؤن يظه الًُ٣ت ل ج٨ن ًُ٢ت صٖىة بلى صًن ،وبنما ٧انذ ؤصاة
ظماٖت لنٟؿها
لخدهُل الؿلُت والخ ، ٨والتي ًم٨ن من زاللها ؤن جضع ؤي
ٍ
الخ ٤ي خ ٨البالص وب٢امت بماعاث ووالًاث بؾالمُت ًٟخخىن بها بالص اإلاؿلمحن ٦ما
يى مكايض ي ؤعى الىا ٘٢آلان ،وٍلبؿىن طل٧ ٪له زىب الكغَٗت.
و٢ض نخج ٖن م٣ىلت «الخا٦مُت» ؤمغان:
 ج٣ؿُ اإلاؿلمحن بلىٖ« :اعٞحن» ألخ٩ام هللا وم٣انضه وقغَٗخه وي ؤٞغاصالجماٖاث والخُاعاث اإلاندغٞت اإلامشلحن لئلعاصة ؤلالهُت ،والظي ًجب ٖلى اإلاؿلمحن
ؤن ٌؿلمىا ُ٢اصة ألامت له .
ً
و«ظهلت» ال ٌٗغٞىن قِئا ٖن قغَٗت هللا وؤخ٩امه وي ٖامت اإلاؿلمحن ،الظًن
ًجب صٖىته بلى نىع الخىخُض والكغَٗت ونبظ ْالم الجايلُت.
 و٦ظل ٪ج٣ؿُ املجخمٗاث البكغٍت بلى مجخمٗاث بؾالمُت ومجخمٗاثظايلُت ،وبلى ج٣ؿُ ألاعى بلى صاع بؾالم وصاع ٟ٦غ ،وما ٌؿخدب٘ طل ٪من صٖىة
نغٍدت للخدغٌٍ ٖلى حُٛحر ظمُ٘ املجخمٗاث لخهبذ مُاب٣ت لخهىعاث ؤصخاب
يظه النٓغٍت الباَلت.
بن ؾُض ُ٢ب ي ٦خاباجه ٧ىن نىعة ؤله٣ها بالكغَٗت وه نىعة مالٟت من
ؤظؼاء وؤ٩ٞاع وم٣ضماث مخناً٢ت لِـ بُجها عابِ ،بدُض ًٟترى اإلا٣ضمت وَؿخنخج
الندُجت ً
ً
و٣ٞا إلاا ًٟهمه يى .ولظل٧ ٪انذ ندُجت ؤَغوخاجه ً
مدكضصا ال
منهجا جٟ٨حرًا
ؤزغ ُٞه لؿماخت ؤلاؾالم.
ز ما الٟاثضة التي حٗىص ٖلى املجخمٗاث اإلاؿلمت بطا انخهج ؤبنائيا نهج ؾُض
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ُ٢ب الخٟ٨حريٟ٨ٞ ،غوا الناؽ ؤو ٢الىا بدبضٌٗه ؤو ٞؿ٣ه وانٗؼلىا ٖجه جدذ
ػٖ النجاة بالضًن والٗمل ٖلى جد ٤ُ٣الخىخُض.
والؿاا ٫الظي ًجب ٖلُنا ظم ً
ُٗا ٦مؿلمحن ؤن نىظهه بلى ؤنٟؿنا :بلى متى
ٞترة من الؼمان ؤن ًخالٖب بٌٗ الجهلت ؤصخاب ألايىاء واإلاهالر
نؿمذ ي ٧ل ٍ
بم٣ضعاث ألامت وصًجها وؤوَاجها وزغواتها؟! ٞنٓغة ٖلى واٗ٢نا املخُِ اإلاٗانغ جٟ٨ي
ألن نضع ٥ؤن ٧ل ما ًٟٗله ياالء الجهلت ،الظًن ًخدضزىن باؾ الضًن وٖىصة
الكغَٗت والخم٨حن لئلؾالم ي ألاعى ،ل ًجلب ٖلى بالص ؤلاؾالم بال الخغاب.
ولِؿإٌّ ٫
٧ل َّمنا نٟؿه يل يظا يى يضي عؾى ٫هللا ﷺ؟ ويل يظا يى اإلانهج
ّ
َّ
ًٟ٨غ بًٗنا ً
بًٗا؟
ال٣غآني لهضاًت الناؽ؟ ويل جخد ٤٣جهًت ألامت و٢ىتها بإن ِ
ّ
نؿل ٖ٣ىلنا ل٩ل من ًملً ٪
٢لما ًسغط به ٨ٞغه وؾمىمه ٖلُنا،
وإلااطا ٖلُنا ؤن ِ
َّ
وٍ٣ى ٫لنا :يظا يى ؤلاؾالم ٞسظوه ٖنا ،وال بؾالم بال بؾالمنا ندن ،ومن ؤعاص الٟالح
ي الضنُا وآلازغة ٗٞلُه ب٨ٟغنا ومنهجنا.
٧ل يظا وؤقبايه ٢ض ؤنخجه لنا ٨ٞغ ّ
ؾُض ُ٢بٞ ،هظا الغظل ظٗل من ٞهمه
ِ
وجهىعه إلاهُلر الخا٦مُت اإلاُ٣اؽ لضزى ٫الناؽ ؤو زغوظه من ؤلاؾالم ،بل ل
ً ٣وػ ًنا لكهاصة الخىخُض خُض ٢ا« :٫والظًن ال ًٟغصون هللا ؾبدانه بالخا٦مُت
م٩ان ي مكغ٧ىن ،ال ًسغظه من يظا الكغ ٥ؤن ً٩ىن
مان وي ؤي ٍ
ي ؤي ػ ٍ
اٖخ٣اص»(.)0
اٖخ٣اصي ؤن ال بله بال هللا مجغص
ٍ
والظي ًبدض ي ؾنت عؾى ٫هللا ﷺ ًجض ٖ٨ـ ما ًُغخه يظا الغظل؛ ٣ٞض ظاء
ي الؿنت اإلاُهغة ما ًىضر مٗاني النهىم ال٣غآنُت ،وٍٟنض صٖاوي ؾُض ُ٢ب
وحهضم ؤع٧ان صٖىجه من ألاؾاؽ؛ ٣ٞض ؤزبرنا النبي ﷺ بُُٟ٨ت صزىلنا ي يظا الضًن
وً ٠ُ٦هبذ اإلاغء ً
مؿلما ،ظاء طل ٪ي نهىم ٦شحرة لِـ من مٗانحها ما ًغٍض ؾُض
ً
ً
وؤؾاؾا ي الضزى ٫ي ؤلاؾالم والاؾخمغاع ٖلُه ،والظي
ُ٢ب ؤن ًجٗله ؤنال
ً
ًض ٤٢النٓغ ي ٦خاباث يظا الغظل ؾىً ٝلخٔ ً
قِئا ًّ
مهما ي ٦خابخه زانت ُٞما
( )0ي ْال ٫ال٣غآن (.)0491/1
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ًخٗل ٤بإخ٩ام الٟ٨غ وؤلاًمان ،يظا الصخيء يى ٖضم الاٖخماص ي ؤ٢ىاله وؤخ٩امه ٖلى
ؤ٢ىا ٫ؤيل الٗل  ،خُض ال ًانل أل٢ىاله من ٦المه ؛ وبنما ًجٗل اإلاغظ٘ لهظه
ألاخ٩ام ٞهمه وعئٍخه واظتهاصه ،ونٓغجه للىا ٘٢املخُِ به وخ٨مه ٖلُه من زال٫
الخجاعب الصخهُت ً
مخإزغا ي طل ٪بما َّ
مغ به.
ٞهظه الضٖاوي والاٞتراياث ،واإلا٣ضماث والنخاثج ،التي ناٚها يظا الغظل
الخُت ،ومناهج للجهًت من زال٦ ٫خبه
و٢ضمها للمؿلمحن ي نىعة
ٍ
ؤَغوخاث بن ٍ
ومهنٟاجه جدخىي ي ؤنلها ٦ما ٖلمنا ٖلى مبضؤ جٟ٨حر اإلاؿلمحن ،وو٢ىٕ بالص
ؤلاؾالم ي الجايلُت ،وا جضاصيا ٖن الضًن ً
و٣ٞا إلاا ؤنله من ٞهمه لًُ٣ت الكغَٗت
ع
وجدُ٨مها٩ٞ ،انذ صٖىجه ٢اثمت ي ؤؾاؾها ٖلى الخٟ٨حر وعمي الناؽ بالكغ٥
والجايلُت ٦مضزل لئلنالحٞ ،انُبٖ ٤لُه ٢ى ٫ؾى ٫هللا ﷺَّ « :
ئن ما َّ
أجسىف
ع
ٍ
ُ
ً
َّ
َّ
غلُىم عحل كغأ اللغآن ختى ئطا ُعئِذ بهجخه غلُه ووان عصئا لإلؾالم غحره ئلى
ما قاء هللا فاوؿلخ مىه ،وهبظه وعاء ظهغه ،وؾعى غلى حاعه بالؿُف وعماه
بالكغن»٢ .ا٢ :٫لذً :ا نبي هللا ؤحهما ؤولى بالكغ ٥اإلاغمي ؤم الغامي؟ ٢ا« :٫بل
الغامي»(.)0
وينا ٥نُ٣ت ًجب ؤلاخاَت بها ٖنض ال٣غاءة ي ٦خاباث يظا الغظل وه بعجاب
ؤلانؿان لبٌٗ ال٣ٟغاث ي ٦خبه وطل ٪بؿبب الغوح الخماؾُت ي ال٨خابت ،ؤو َّ
ألن
ال٨ٟغة التي ًُغخها جنكض ٖىصة ألامت بلى م٩انتها ،وٖىصة الخم٨حن لئلؾالم ي ألاعى
بدؿب نٓغة ؾُض ُ٢ب ويظه الكٗاعاث ججظب اإلاؿل لهظه ال٨خاباث صون ؤن
ٌؿدكٗغ الخُغ ي م٨منه خُض بن يظه الكٗاعاث وٚحريا اإلابشىزت ي ٦خاباث ؾُض
ُ٢ب ً٩ىن َغٍ٣ها يى الخٟ٨حر والخجهُل والخًلُل واإلاٟانلت والانٗؼالُت٧ ،ل يظا
ً
ٌٗخبر ٖنض ؾُض ُ٢ب مؿل٩ا لخد ٤ُ٣يظا النهغ وطل ٪الخم٨حن.
ويظا النُ٣ت ال بض من ُّ
الخنبه لها ألنه وبٗض بٖضامه واندكاع ٦خبه وٖغيها من
٢بل ؤٞغاص الخُاعاث اإلاندغٞت ٖلى ؤجها جمشل ؤنل اإلاكغوٕ ال٨ٟغي للصخىة
( )0ؤزغظه البساعي ي الخاعٍش ال٨بحر ( )110/4والبزاع ي مؿنضه ( ،)2791وابن خبان ي صخُده
( )80والل ٟٔله ،و٢ا ٫البزاع« :بؾناصه خؿن».
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٦بحرة من الكباب اإلاخدمـ جإزغ لؤلؾ ٠بإ٩ٞاعه،
ؤلاؾالمُت – وظضنا
ٍ
ُ٢اٖاث ٍ
ُّ
وْنىا َّؤجه وظضوا ٞحها الُغٍ ٤لخد ٤ُ٣النهغ والخم٨حن للضًن؛ ٣ٞامىا
الىا ٘٢من خُض الانٗؼا ٫واإلاٟانلت،
بالخنُٟظ الٗمل لنٓغٍاجه وجغظمىيا بلى
ٍ
وؤلاٖضاص للهضام م٘ املجخمٗاث بهىعه اإلاخنىٖتٓٞ ،هغث زماع ٨ٞغه ي ظمُ٘
بهىع
مسخلٟت ،والتي بضؤث بخ٣ؿُ
ظاث
الخُاعاث اإلاخُغٞت
مخٗضصة وصع ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ً
اإلاؿلمحن بلى ٖىام ٚحر ملتزمحن وبلى بزىة ملتزمحن و٣ٞا النُالخه  ،وما نخج ٖن
طل ٪من ق ٤اله ٠وجٟخِذ وخضة ألامت وجٟغٍ٣ها باؾ الضًن ،وجٟ٨حر
اإلاؿلمحن واؾخدال ٫الضماء وبقاٖت الٟىضخى ي بالص ؤلاؾالم.
٧ل طل ٪ج الجؼء ألا٦بر منه من زال ٫الانُال ١من ؤَغوخاث ؾُض ُ٢ب
ال٣اثلت بجايلُت املجخمٗاث اإلاؿلمت واعجضاص اإلاؿلمحن ٖن ؤلاؾالم ،والؼٖ ؤجه
ً
وخ٩ىماث٩ٞ ،ان الخهاص ما نغاه خىلنا ي يظه
قٗىبا
ًغًٞىن قغَٗت هللا
ٍ
ألاًام من الىا ٘٢اإلاغٍغ والخبضًل لخ٣اث ٤الضًن وجدغٍ ٠مٗاني ال٣غآن ال٨غٍ
لخناؾب ألاٚغاى وألايىاء(.)0
( )0والظي ًغٍض مٗغٞت شخيء ٖن الترظمت الٗملُت ل٨ٟغ ؾُض ُ٢ب وؤَغوخاتها ونخاثجها ٞإ٢غب
مشا ٫يى ما َّ
ؤٖضه يى وظماٖخه ،والظًن ٦ك ٠ؤمغي و٢تها ُٞما ٖغ ٝبدنُٓ ؾنت 0965م
وما ٧انىا ٌٗضونه من زُِ جدخىي ٖلى اٚخُا ٫عثِـ الضولت وبٌٗ اإلاؿئىلحن وجسغٍب مغا٤ٞ
الضولت ٖن َغٍ ٤نؿ ٠مدُاث ال٨هغباء وجٟجحر لل٣ناَغ اإلا٣امت ٖلى النُل واؾتهضاٝ
ال٨باعي وبٖضاص ألاؾلخت للهضام م٘ ؤظهؼة ألامن بهض ٝبؾ٣اٍ نٓام الخ ، ٨وطل ٪باٖتراٝ
ؤٞغاص يظا الخنُٓ ؤنٟؿه والظي ٧ان ٖلى عؤؾه ؾُض ُ٢ب ،وصاللت يظا ؤن ؤصخاب يظا
ال٨ٟغ ال بإؽ ٖنضي ي بقاٖت الخغاب ي البالص وؾ ٪ٟالضماء ما صام طلً ٪اصي بلى جد٤ُ٣
ؤٚغايه .
و٢ض ون ٠ال٣غياوي نٟؿه ي مظ٦غاجه ٨ٞغ ؾُض ُ٢ب ٣ٞا« :٫يظه مغخلت ظضًضة
جُىع بلحها ٨ٞغ ؾُض ُ٢ب ونؿمحها مغخلت الشىعة ؤلاؾالمُت ،الشىعة ٖلى الخ٩ىماث
ؤلاؾالمُت ،ؤو التي جضع ؤجها بؾالمُتٞ ،الخ٣ُ٣ت ي نٓغ ؾُض ُ٢ب ؤن ٧ل املجخمٗاث ال٣اثمت
ي ألاعى ؤنبدذ مجخمٗاث ظايلُت ،ج٩ىن يظا ال٨ٟغ الشىعي الغا ٌٞل٩ل من خىله وما
خىله ،والظي ًنطر بخٟ٨حر املجخم٘ ،وجٟ٨حر ٖامت الناؽ» .ابن ال٣غٍت وال٨خاب مالمذ ؾحرة
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و٢ض نسج ال٨شحر ٖلى منىا ٫ؾُض ُ٢ب الخٟ٨حري ممن ظاء بٗضه من ألاٞغاص
والجماٖاث ،ي جناوله ألي جهىع إلاكغوٕ بنالح من وظهت نٓغي  ،بدُض بجه
ظٗلىا من الخضًض ٖن الخا٦مُت وجُبُ ٤الكغَٗت ً
بابا من ألابىاب التي
ً
ٌؿخُُٗىن من زاللها جٟ٨حر من ٌكاءون من ألانٓمت ووالة ألامىع ،وَغ ًٍ٣ا ؾهال
لىن ٠املجخمٗاث اإلاؿلمت بالجايلُت ،ز عجبىا ٖلى طل ٪قغٖنت ظمُ٘ ألاٖما٫
املخغمت من الخغوط ٖلى الخ٩ام ،ومداوالث يضم ألانٓمت الًابُت لخُاة
اإلاؿلمحن الخآٞت ملجخمٗاته ومٗاٌكه  ،وما ًهاخب طل ٪من ؤلاؾخدال٫
للضماء والخسغٍب وؤلاٞؿاص ي ألاعى ،وجٟخِذ بالص اإلاؿلمحن.
ٞمن الظًن ؾاعوا ٖلى نهج ؾُض ُ٢ب ي يظه اإلاؿإلت:
ً
زاهُاَّ :
مدمض كُب والىالم غً الخاهمُت:
ً٣ى ٫دمحم ُ٢ب ويى ًخ٩ل ٖن ظايلُت املجخمٗاث اإلاؿلمت ،وٍه ٠ألامت
ً
باالنؿالر ٖن ؤلاؾالم انُال٢ا من ٞهمه لًُ٣ت الخا٦مُت« :ول٣ض اندغٞذ ألامت
اإلاؿلمت ً
٦شحرا ٖن منهج هللا ؤصع٦تها -بالخضعٍج -ظهالت الجايلُتٟٞ ،هلذ
ً
ً
ً
الُٗ٣ضة ٖن الكغَٗت ،وؤزظث الضًن ُٖ٣ضة مؿدؿغة ي ال٣لب منُٗ٣ت من
الىا ،٘٢بِنما الىاً ٘٢د٨مه صًن ٚحر صًن هللا! ٞل ٌٗض منهج هللا يى املخ ٨ي
ً
ً
وا ٘٢ألامت ؤلاؾالمُت ،ومن ز ل حٗض ؤمت مؿلمت ،وبن ٧انذ ما جؼا ٫جدؿمى
ً
ؤخُانا -وجهىم! ز بجها ٦ظل٣ٞ ٪ضث خًاعتها
بإؾماء اإلاؿلمحن وجهل -
وخاؾتها الٗلمُت الٟغصًت ،وانؼوث ي صازل نٟؿها حؿدؿل للًٗ ٠والهىان،
ٞؼاصث بظلً ٪
بٗضا ٖن ؤلاؾالم واندلذ ؤزال٢هاٞ ،ل حٗض جهض ١وال جسلو وال
حؿخ ُ٣ي اإلاٗاملت ،وال ج٣ىم بُجها عوابِ ؤلانؿان ،ز ػاصث ٞانؼل٣ذ ي جُاع

=

ومؿحرة ( )56/1جإلًُ :٠ىؾ ٠ال٣غياوي -صاع الكغو -١ال٣ايغة2118 -م.
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الجنـ الجاع ٝي مهُضة حهىص! وبظل ٪زغظذ ٖن ٧ل ؤلاؾالم»(.)0
وٍ٣ى ٫ي ٦خابه واٗ٢نا اإلاٗانغ« :بن يظه املجخمٗاث التي نِٗل ٞحها الُىم
مجخمٗاث ظايلُت ٦ما ؤؾلٟنا ال٣ى ٫من ٢بل؛ ألجها ال جد ٨وال جد ٨بكغَٗت
ظايلُت وقغاج٘ ظايلُت»(.)2
هللا بنما جد ٨وجد ٨بمناهج
ٍ
ً
زالثا :الجماغت ؤلاؾالمُت وفىغة الخاهمُت:

من زال٦ ٫خابه « :مُشا ١الٗمل ؤلاؾالمي» ،والظي جمذ ٦خابخه ي السجن
ؤزناء وظىص ُ٢اصاث يظه الجماٖت ي السجىن اإلاهغٍت ،وبالخدضًض ي ٖام
0984م ،م٣ضمحن ُٞه مالمذ منهجه والظي ً٣ىلىن ُٞه« :من منا ال ًخمؼ ١ويى
ًغي ؤمخه جخٟخذ ،وٖ٣اثضيا جخسبِ بحن ؤلاعظاء والخٟ٨حر ،وجدناػٖها البضٕ
ً
ً
ً
وألايىاء والخؼٖبالثٞ ،الخ٩ام مىالىن مىالاة نغٍدت و٢بُدت للكغ ١ؤو للٛغب
و٦اليما ٧اٞغ ،والخب ٧ل الخب للحهىص والنهاعي ،والٗضاء والخغب والُ٨ض
واإلا٨غ لئلؾالم وؤيله ،وي ي طاث الى٢ذ جاع٧ىن الخ ٨ب٨خاب هللا ،مبضلىن
للكغٕ ،وي بٗض ٧ل يظا وع٧ ٚل يظا ًضٖىن ؤجه مؿلمىن!»(.)1
 ز ً٣ى٢ ٫اثله لخىنُ ٠الىا« :٘٢وجبدض ي وؾِ يظا الغ٧ام ٖن ُٖ٣ضةؾلٟنا الهالر ٞال ج٩اص جغاياٞ ،ل٣ض جايذ وٚابذ ٖن الٗ٣ى ٫وال٣لىب،
وظماٖاث بال من عخ
وياٖذ مٓايغ وظىصيا وجالقذ من خُاة الناؽ ؤٞغ ًاصا
ٍ
عب ٪و٢لُل ما ي  ،وجب٣ى ٧ل يظه الهىع التي نغايا ي نٟدت الىا -٘٢جب٣ى
ً
صلُال ٖلى ؤن ؤلاًمان الخٚ ٤اثب ٖن مجخماٖخنا ،وؤن الُٗ٣ضة جائهت ٖن
ال٣لىب ؤو مًُغبت مهؼومت ُٞنا ٖلى ألا٢ل»(.)4
( )0ظايلُت ال٣غن الٗكغٍن (م  )222ملخمض ُ٢ب -صاع الكغو -١ال٣ايغة -الُبٗت الشانُت
ٖكغة0992 -م.
( )2واٗ٢نا اإلاٗانغ (م  )484ملخمض ُ٢ب -صاع الكغو -١ال٣ايغة  -الُبٗت ألاولى0997 -م.
( )1الجماٖت ؤلاؾالمُت -مُشا ١الٗمل ؤلاؾالمي (م.)26
( )4نٟـ اإلاهضع الؿاب.٤
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وٖن ؤيضاٞه ً٣ىلىن« :لظا ٧ان يضٞنا ؤن نُٗض يظه الٟلى ٫الكاعصة آلاب٣ت
الًالت ٖن نغاَه اإلاؿخ - ُ٣نُٗضيا بلى ُٞغتها التى ُٞغث ٖلحها ،ونغصيا بلى
عقضيا ،ويى ما ٖنِناه ب٣ىلنا( :حٗبُض الناؽ لغبه ) ،حٗبُض الناؽ لغبه ي
ٖ٣اثضي وقغاجٗه وؤزالُ٢اته ومٗامالته وجدا٦مه وج٣الُضي  ،وخُض بن
طلً ٪خُلب ؤن ً٩ىن النٓام الؿُاسخي الخا ٦اإلاهُمن ٖلى الناؽ ومجخماٖته
نٓاما ً
مٗبضا يى آلازغ هللً ،
ً
نٓاما ًضًن باإلؾالم وَٗمل به وٍد ٨بهً ،دمي
للناؽ صًجه  ،وٍضٖ ٘ٞجه قُاَحن ؤلانـ والجن التي جغٍض ؤن جسغظه من صًن
نٓام ٚحر بؾالمي -ؤيٚ :حر مٗبض هللٌٗ -جي
هللا ،وخُض بن الناؽ ٌِٗكىن ي ْل ٍ
ً
ؤن الناؽ لن ًخدا٦مىا لئلؾالم ولن ٌؿخُُٗىا ؤن ًُ٣مىا صًجه ٧امال٦ ،ما ؤنه
ؾلُت طاث ؾلُان جداو ٫بزغاط الناؽ من صًن هللا وبصزاله ي
ٌٗجي وظىص
ٍ
وٖخاص»(.)0
وبم٩اناث
ونٟىط
قغٖتها الجايلُت ب٩اٞت ما جمل٨ه من وؾاثل
ٍ
ٍ
ٍ
وٍ٣ى ٫دمحم ٖبض الؿالم ٞغط ويى ؤخض الُ٣اصاث ُٞما ٧ان ٌٗغ ٝبدنُٓ
الجهاص ويى مال٦ ٠خاب« :الٟغًٍت الٛاثبت» الظي ٌٗخبر الضؾخىع واإلاغظُٗت
لهظا الخنُٓ  ،وَٗخبر دمحم ٖبض الؿالم ٞغط الُٟلؿى ٝواإلانٓغ له والغاؾ
لخُىاجه ،والتي جخمشل ي ٟ٦غ ألانٓمت الخا٦مت لبالص اإلاؿلمحن ووظىب الجهاص
يضي .
ومن ؤ٢ىاله ي يظا ال٨خاب جدذ ٖنىان« :الٗضو ال٣غٍب والٗضو البُٗض»
ً٣ى:٫
ى م٣ضؾت،
«وينا٢ ٥ى ٫بإن مُضان الجهاص الُىم يى جدغٍغ ال٣ضؽ ٧إع ٍ
والخ٣ُ٣ت ؤن جدغٍغ ألاعاضخي اإلا٣ضؾت ؤمغ قغع واظب ٖلى ٧ل مؿل ؛ ول٨ن
ّ َ
ِ٦ـ ُِ ٞن»( )2ؤي ؤنه ٌٗغ ٝما ًن ٟ٘وما
عؾى ٫هللا ﷺ ون ٠اإلاؿل بإنهِ « :
( )0الجماٖت ؤلاؾالمُت -مُشا ١الٗمل ؤلاؾالمي -جدذ ٖنىان يضٞنا.
( )2وعص طل ٪ي خضًض؛ ؤزغظه الً٣اع ي مؿنض الكهاب ( ،)017 /0والضًلمي ي مؿنض
الٟغصوؽ ( )075/4من َغٍ ٤ؾلُمان بن ٖمغو النسع ٖ ،ن ؤبانٖ ،ن ؤنـ بن مال٢ ٪ا:٫
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ٌٛحر ،وٍ٣ضم الخلى ٫الخاػمت الجظعٍت ،ويظه نُ٣ت حؿخلؼم جىيُذ آلاحي:
ً
أوال :بن ٢خا ٫الٗضو ال٣غٍب ؤولى من ٢خا ٫الٗضو البُٗض.
ً
زاهُا :بن صماء اإلاؿلمحن ؾخجز ٝختى وبن جد ٤٣النهغ! ٞالؿاا ٫آلان :يل
يظا النهغ لهالر الضولت ؤلاؾالمُت ال٣اثمت؟ ؤم ؤن يظا النهغ يى لهالر
الخ ٨ال٩اٞغ؟ ويى جشبُذ ألع٧ان الضولت الخاعظت ٖن قغٕ هللا؟ وياالء الخ٩ام
بنما ًنتهؼون ٞغنت ؤ٩ٞاع ياالء اإلاؿلمحن الىَنُت ي جد ٤ُ٣ؤٚغايه الٛحر
مؿلمت
اًت
ٍ
بؾالمُت وبن ٧ان ْايغيا ؤلاؾالمٞ ،ال٣خاً ٫جب ؤن ً٩ىن جدذ ع ٍ
وُ٢اصة ،والزال ٝي طل.٪
ٍ
ً
زالثا :بن ؤؾاؽ وظىص الاؾخٗماع ي بالص ؤلاؾالم ي ياالء الخ٩امٞ ،البضء
مُٟض وما يى بال مًُٗت
مجض وٚحر
ٍ
بالً٣اء ٖلى الاؾخٗماع يى ٖمل ٚحر ٍ
ً
للى٢ذٗٞ ،لُنا ؤن نغ٦ؼ ٖلى ًِ٢خنا ؤلاؾالمُت ،وه ب٢امت قغٕ هللا ؤوال ي
بالصنا ،وظٗل ٧لمت هللا ه الٗلُاٞ ،ال ق ٪ؤن مُضان الجهاص يى ا٢خالٕ جل٪
الُ٣اصاث ال٩اٞغة واؾدبضالها بالنٓام ؤلاؾالمي ال٩امل ،ومن ينا ج٩ىن
الانُال٢ت»(.)0
***

=

٢ا ٫عؾى ٫هللا ﷺ« :اإلاإمً هِـ فًُ خظع».
ويٟٗه العجلىني ي ٦ك ٠الخٟاء (.)291/2وؾلُمان بن ٖمغو النسغ ٦ :ظاب .انٓغ:
لؿان اإلاحزان (.)061/4
( )0الجهاص الٟغًٍت الٛاثبت -ملخمض ٖبض الؿالم ٞغط ،والظي ٦خبه ٖام 0980م ،ويى من
اإلاٗخمضاث ٖنض ظماٖت الجهاص.
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الٟهل الشالض
بُان بُالن ؤَغوخت الخا٦مُت
وؾنٗغى لبُالن يظه ألاَغوخت ٖنض الجماٖاث الخٟ٨حرًت من ٖضة ظىانب:
ً
أوال :الخهىع اإلاغلىٍ لىىاكٌ ؤلاؾالم:
٢ض ؤقغنا من ٢بل ؤن ؤنل يظا البالء الخٟ٨حري يى الجهل بالخهىع ال٨ل
لخ٣ُ٣ت ؤلاًمان وؤلاؾالم وما ًنً٣هما٣ٞ ،ض جىيمذ يظه الخُاعاث اإلاندغٞت
والجماٖاث الًالت ؤن الخ ٨بالخٟ٨حر ال ٌؿخلؼم ؤ٦ثر من و٢ىٕ املخالٟت الٗملُت
ُٞما ًخٗل ٤بالكغَٗت وؤخ٩امهاٞ .مجغص املخالٟت ٖنضي ججحز له ال٣ى ٫بالخٟ٨حر
ويظا مسال ٠إلظمإ اإلاؿلمحن ألن قغٍ الخٟ٨حر يى الاؾخدال ٫والخهغٍذ بالغص.
٣ٞض ٢ا ٫ؤيل الٗل َّبن َّ
مجغص الخ ٨بٛحر ما ؤنؼ ٫هللا حٗالى بطا نضع من الخا٦
اإلاؿل ا ُإلا ّ
ً
هض ١بإخ٩ام ؤلاؾالم لِـ ً
مسغظا من اإلالت ،وؾىً ٝإحي بُان طل٪
ٟ٦غا
ِ
ُٞما بٗض.
ومن ؤوظه بُالن اإلاؿل ٪الخٟ٨حري يى َّؤن زبىث ٖ٣ض ؤلاؾالم للٟغص ً٩ىن
َّ َّ
النبىٍت الكغٍٟت ،ال ًُن ٌ٣بال
بالنُ ٤بالكهاصجحن ٦ما ظاءث بظل ٪النهىم
قغوٍ وانخٟاء مىان٘ ولِـ بمجغص الضٖىي.
بصبىث
ٍ
و٢ض ؤصع ٥ؤيل الٗل يظه اإلاٗاني ٞهاٚىيا ي ٢ىاٖض وؤ٢ىا ٫جىضر زبىث
ؤلاؾالم للمغء بنُ٣ه للكهاصة:
ُ
٢ا ٫ؤلامام الُداوي عخمه هللا« :ون ّ
ؿمي ؤيل ٢بلخنا مؿلمحن مامنحن ما
ِ
()0
صامىا بما ظاء به النبي ﷺ مٗترٞحن وله ّ
ب٩ل ما ٢اله وؤزبر مهض٢حن» .
ِ
وؾئل ؤلامام ؤبى ًىؾ -٠جلمُظ ؤلامام ؤبي خنُٟتٖ -ن الغظل ٌ ٠ُ٦ؿل ؟
ً
مدمضا عؾى ٫هللاُّ ،
وٍ٣غ بما ظاء من
٣ٞا٣ً« :٫ى :٫ؤقهض ؤن ال بله بال هللا ،وؤن
( )0انٓغ :الُٗ٣ضة الُداوٍت (م )12لئلمام ؤبي ظٟٗغ الُداوي -جغجِب :مجضي ؤبى ٖغَل -صاع
البُاع -١بحروث -الُبٗت ألاولى2110 -م.
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ٖنض هللا ،وٍخبرؤ من الضًن الظي انخدله» (.)0
ّ
٢ا ٫ؤلامام النىويَّ « :
واج ٤ٟؤيل ُّ
واإلاخ٩لمحن ٖلى
الؿنت من املخضزحن وال٣ٟهاء
ِ
َّؤن اإلاامن الظي ًد ٨بإنه من ؤيل ال٣بلت وال ًسلض ي الناع ال ً٩ىن بال من
ً
اٖخ٣اصا ظاػ ًما ً
زالُا من الك٩ى ٥ونُ ٤بالكهاصجحن،
اٖخ٣ض ب٣لبه صًن ؤلاؾالم
ً
ٞةن ا٢خهغ ٖلى بخضايما ل ً٨ن من ؤيل ال٣بلت ؤنال بال بطا عجؼ ٖن النُ٤
لخلل ي لؿانه ؤو لٗضم الخم٨ن منه إلاٗاظلت اإلانُت ؤو لٛحر طلٞ ٪ةنه ً٩ىن
ٍ
ً ()2
مامنا» .
ٞهظه الجماٖاث اإلاندغٞت ل جضع ٥ؤو حٛاٞلذ ٖن َّؤن من ؤي مىان٘ الخٟ٨حر
يى خغمت قهاصة «ال بله بال هللا» ٞال٣ى ٫بنً٣ها من ؤنٗب ألامىع.
( )0انٓغ :البدغ الغاث ٤قغح ٦جز الض٢اث )018/5( ٤للٗالمت ػٍن الضًن اإلاٗغو ٝبابن نجُ
اإلاهغي -صاع ال٨خاب ؤلاؾالمي -الُبٗت الشانُت.
( )2انٓغ :قغح النىوي ٖلى صخُذ مؿل ( )049/0لئلمام النىوي -اإلاُبٗت اإلاهغٍت باألػيغ-
ال٣ايغة -الُبٗت ألاولى0929 -م.
ومن ألاخاصًض التي جىضر خغمت الكهاصجحن و٢ىتها ي بزباث ؤلاؾالم ما عواه مؿل ي
صخُده من خضًض ٖمغ بن الخُاب هنع هللا يضر خحن ؤحى ظبرًل بلى النبي ﷺ ويى ي نىعة بكغ ويى
ظالـ وؾِ ؤصخابه ٞؿإله ٖن ؤمىع ؤلاؾالم وؤلاًمان ٣ٞاً :٫ا دمحم ؤزبرني ٖن ؤلاؾالم؟
ً
مدمضا عؾىٌ هللا ،وجلُم
٣ٞا ٫عؾى ٫هللا ﷺ« :ؤلاؾالم أن حكهض أن ال ئله ئال هللا وأن
ً
َّ
وجذج البِذ ئن اؾخُػذ ئلُه ؾبُال»  .ظؼء من
الهالة ،وجإحي الؼواة ،وجهىم عمًان،
خضًض ؤزغظه مؿل ي ٦خاب ؤلاًمان ،باب بُان ؤلاًمان وؤلاؾالم وؤلاخؿان ووظىب ؤلاًمان
بةزباث ٢ضع هللا ؾبدانه وحٗالى(.)8
ؾغٍتٞ ،هبدنا الخغ٢اث من ظهُنت
ػٍض ٢ا :٫بٗشنا عؾى ٫هللا ﷺ ي
وٖن ؤؾامت بن ٍ
ٍ
ً
ٞإصع٦ذ عظال ٣ٞا :٫ال بله بال هللا ُٗٞنخهٞ ،ى ٘٢ي نٟسخي من طلٞ ٪ظ٦غجه للنبي ﷺ٣ٞ ،ا٫
ً
عؾى ٫هللا ﷺ« :أكاٌ ال ئله ئال هللا وكخلخه؟» ٢ا٢ :٫لذً :ا عؾى ٫هللا بنما ٢الها زىٞا من
الؿالح٢ ،ا« :٫أفال قللذ غً كلبه ختى حػلم أكالها أم ال؟»ٞ .ما ػا٨ً ٫غعيا ٖل ختى
ًىمئظ .ؤزغظه مؿل ي ٦خاب ؤلاًمان ،باب جدغٍ ٢خل ال٩اٞغ بٗض ؤن ٢ا٫
جمنِذ ؤني ؤؾلمذ
ٍ
ال بله بال هللا (.)96
عوي ؤبى صاوص ي ؾننه ٖن ؤنـ بن مال٢ ٪ا٢ :٫ا ٫عؾى ٫هللا ﷺ« :زالر مً أنل ؤلاًمان:
ُّ
ُ ّ
الىف َّ
بػمل» .ظؼء من خضًض
غمً كاٌ :ال ئله ئال هللا ،وال ه ِ
بظهب ،وال هسغحه مً ؤلاؾالم ٍ
ىفغه ٍ
ؤزغظه ؤبى صاوص ي ٦خاب الجهاص ،باب الٛؼو م٘ ؤثمت الجىع (.)2512
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٢ا ٫ؤلامام الٛؼال عخمه هللا ي ٦خابه ُٞهل الخٟغ٢ت بحن ؤلاًمان والؼنض٢ت:ً
ً
«اٖل ؤن قغح ما ًٟ٨غ به مما ال ًٟ٨غ به ٌؿخضع جٟهُال َىٍال ًٟخ٣غ بلى ط٦غ
واخض وصلُله ،ووظه بٗضه ٖن الٓايغ،
٧ل اإلا٣االث واإلاظايب ،وط٦غ قبهت ٧ل ٍ
ووظه جإوٍله ،وطل ٪ال ًدىٍه مجلضاث ،وال جدؿ٘ لكغح لظل ٪ؤو٢احيٞ ،ا٢ن٘ آلان
بىنُت و٢انى ٍن :ؤما الىنُتٞ :إن ج ٠٨لؿانٖ ٪ن ؤيل ال٣بلت ما ؤم٨ن ،٪ما صامىا
ٍ
٢اثلحن :ال بله بال هللا دمحم عؾى ٫هللاٚ ،حر مناً٢حن لها ،واإلاناً٢ت :ججىٍؼي
ٖظعٞ ،ةن الخٟ٨حر ُٞه زُغ والؿ٩ىث ال
بٗظع ؤو ٚحر ٍ
ال٨ظب ٖلى عؾى ٫هللا ﷺ ٍ
زُغ ُٞه ،ؤما ال٣انىنٞ :هى ؤن حٗل ؤن النٓغٍاث ٢ؿمان٢ :ؿ ًخٗل ٤بإنى٫
ً
ال٣ىاٖض ،و٢ؿ ًخٗل ٤بالٟغوٕ.»...بلى ؤن ٢ا« :٫ال جٟ٨حر ي الٟغوٕ ؤنال بال ي
ً
ؤنال ًّ
صًنُا ُٖ ِل من عؾى ٫هللا ﷺ بالخىاجغ ،ل٨ن ي
واخضة ،وه ؤن ًن٨غ
مؿإلت
ٍ
ٍ
بًٗها جسُئت ٦ما ي ال٣ٟهُاث ،وي بًٗها جبضٌ٘ ٧الخُإ اإلاخٗل ٤باإلمامت وؤخىا٫
الصخابت»(.)0
 و٢ا ٫عخمه هللا« :والظي ًنبغ ؤن ًمُل املخهل بلُه الاختراػ من الخٟ٨حرّ
ً
ؾبُال؛ َّ
اإلاهلحن بلى ال٣بلت
ٞةن اؾدباخت الضماء وألامىا ٫من
ما وظض بلُه
ِ
ّ
اإلاهغخحن ب٣ى ٫ال بله بال هللا دمحم عؾى ٫هللا زُإ ،والخُإ ي جغ ٥ؤل٧ ٠اٞغ ي
ِ
الخُاة ؤيىن من الخُإ ي ؾ ٪ٟمذجمت من صم مؿل ٍ »(.)2
٢ا ٫ؤلامام ؤبى ظٟٗغ الُداوي ي متن ُٖ٣ضجه التى جل٣تها ؤمت ؤلاؾالمُّ
ً
بظنب ما ل ٌؿخدله»(.)1
بال٣بى« :٫وال نٟ٨غ ؤخضا من ؤيل ال٣بلت ٍ
(ُٞ )0هل الخٟغ٢ت بحن ؤلاًمان والؼنض٢ت (م )62 ،60لدجت ؤلاؾالم ؤبي خامض الٛؼال  -جد:٤ُ٣
مدمىص بُجى -صاع البحروحي -الُبٗت ألاولى0991 -م.
( )2الا٢خهاص ي الاٖخ٣اص (م )057ألبي خامض دمحم بن دمحم الٛؼال  -صاع ال٨خب الٗلمُت -بحروث-
لبنان0981 -م.
( )1متن الُٗ٣ضة الُداوٍت (م )57ألبي ظٟٗغ الُداوي -اإلا٨خب ؤلاؾالمي -بحروث -الُبٗت
الشانُت 0404 -يـ٢ .ا ٫قاعخه الٗالمت البابغحي« :وبنما ٢ا ٫يظا ًّعصا ٖلى الخىاعط الظًن ٢الىا
ً
بإن اإلاؿل بطا اعج٨ب ٦بحرة ًسغط من ؤلاًمان وٍضزل ي الٟ٨غ ،وٖلى اإلاٗتزلت الظًن ٢الىا:
ًسغط من ؤلاًمان وال ًضزل ي الٟ٨غ ،وٍ٩ىن بحن اإلاجزلخحن» قغح الٗالمت البابغحي ٖلى متن
الُٗ٣ضة الُداوٍت (مَ )012بٗت وػاعة ألاو٢ا ٝال٩ىٍدُت.
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و٢ا ٫عخمه هللا« :ونغي الهالة زلّ ٠وٞاظغ من ؤيل ال٣بلت ،ونهل
٧ل ّ ٍبغ
ٍ
ًِ
ٖلى من ماث مجه  ،وال نجزً ٫
ً
بٟ٨غ وال
ؤخضا مجه ظنت وال ناعا ،وال نكهض ٖلحه
ٍ
بنٟا ١ما ل ًٓهغ مجه شخيء من طل ،٪ونظع ؾغاثغي بلى هللا
بكغ ٥وال
ٍ
ٍ
()0
حٗالى» .
َّ
 ٢ا ٫ؤلامام النىوي« :واٖل ؤن مظيب ؤيل الخ ٤ؤنه ال ًٟ٨غ ؤخض من ؤيلبظنب ،وال ًٟ٨غ ؤيل ألايىاء والبضٕ»(.)2
ال٣بلت ٍ
َّ
 و٢ا ٫ؤبى دمحم ابن خؼم عخمه هللا« :والخ ٤يى ؤن َّ٧ل َمن زبذ له ٖ٣ض
ّ
بنو ؤو بظمإَّ ،
وؤما بالضٖىي والاٞتراء ٞال،
ؤلاؾالم ٞةنه ال ًؼوٖ ٫نه بال ٍ
ٍ
ٞىظب ؤن ال ًٟ٨غ ؤخض ب٣ى ٍ٢ ٫اله بال بإن ًسال ٠ما ٢ض صر ٖنضه ؤن هللا حٗالى
٢اله ؤو ؤن عؾى ٫هللا ﷺ ٢اله ِٞؿخجحز زال ٝهللا حٗالى وزال ٝعؾىله ٖلُه
الهالة والؿالم»(.)1
و٢ا ٫ؤلامام ابن ص ٤ُ٢الُٗض ي بخ٩ام ألاخ٩ام« :ويظا وُٖض ُٖٓ إلان ؤٟ٦غ
ً
ؤخضا من اإلاؿلمحن ولِـ ٦ظل ،٪وه وعَت ُٖٓمت وٞ ٘٢حها زل٦ ٤شحر من
اإلاخ٩لمحن ومن اإلانؿىبحن بلى الؿنت وؤيل الخضًض ،إلاا ازخلٟىا ي الٗ٣اثض
ٛٞلٓىا ٖلى مسالٟحه وخ٨مىا بٟ٨غي  ،وزغ ١حجاب الهُبت ي طل ٪ظماٖت
من الخكىٍت ،ويظا الىُٖض الخ ٤به بطا ل ً٨ن زهىمه ٦ظل.)4(»٪
وظاء ي ٦خاب البدغ الغاث ،٤ويى من مٗخمضاث اإلاظيب الخنٟي« :وي ظام٘
الٟهىلحن :عوي الُداوي ٖن ؤصخابنا :ال ًسغط الغظل من ؤلاًمان بال جخىص
ما ؤصزله ُٞه ،ما جُ٣ن ؤنه عصة ًد ٨بها به ،وما ٌك ٪ؤنه عصة ال ًد ٨بها ،بط
ؤلاؾالم الشابذ ال ًؼو ٫بك ،٪م٘ ؤن ؤلاؾالم ٌٗلى ،وٍنبغ للٗال بطا ع ٘ٞبلُه
يظا ؤن ال ًباصع بخٟ٨حر ؤيل ؤلاؾالم ،م٘ ؤنه ً٣طخي بصخت بؾالم اإلا٨غه ،ؤ٢ى:٫
( )0متن الُٗ٣ضة الُداوٍت (م.)10
( )2صخُذ مؿل بكغح النىوي (.)050/0
( )1الٟهل ي اإلالل وألايىاء والندل ( )212/2البن خؼم ألانضلسخي -جدً :٤ُ٣ىؾ ٠الب٣اع  -صاع
بخُاء الترار الٗغبي -بحروث -الُبٗت ألاولى2112 -م.
( )4بخ٩ام ألاخ٩ام قغح ٖمضة ألاخ٩ام ( )421/0لئلمام ج٣ي الضًن اإلاٗغو ٝبابن ص ٤ُ٢الُٗض-
جد :٤ُ٣مهُٟى قُش مهُٟى ،ومضزغ ؾنضؽ -ماؾؿت الغؾالت -الُبٗت ألاولى 2115 -م.
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٢ضمذ يظه لخهحر محز ًانا ُٞما ن٣لخه ي يظا الٟهل من اإلاؿاثل ٞةنه ٢ض ط٦غ ي
بًٗها ؤنه ٟ٦غ م٘ ؤنه ال ًٟ٨غ ٖلى ُ٢اؽ يظه اإلا٣ضمت ٞلُخإمل .ايـ وي الٟخاوي
ً
الهٛغي :الٟ٨غ شخيء ُٖٓ ٞال ؤظٗل اإلاامن ً
٧اٞغا متى وظضث عواًت ؤنه ال
ًٟ٨غ .ايـ»(.)0
و٢ا ٫ابن جُمُت عخمه هللا« :ومن زبذ بًمانه بُ٣حن ل ًؼ ٫طلٖ ٪نه بالك٪؛
بل ال ًؼو ٫بال بٗض ب٢امت الدجت وبػالت الكبهت»(. )2
ّ
َ
ً
مظهب الخىاعج:
جمثل في خلُلتها
زاهُا :الخاهمُت ِ
ؤخض ؤوظه بُالن ؤَغوخت الخا٦مُت التي ج٣ى ٫بها الخُاعاث اإلاندغٞت
والجماٖاث الًالت ،وما ًلؼم ٖجها من ال٣ى ٫بالخٟ٨حر يى مكابهته إلاؿل ٪الخىاعط
َّ
َّ
بمجغص
ي ب٢ضامه ٖلى الخ ٨بخٟ٨حر اإلاؿلمحن( ، )1وبزغاط والة ألامىع من اإلالت
( )0البدغ الغاث ٤قغح ٦جز الض٢اث.)014/5( ٤
( )2مجمىٕ الٟخاوي ( )510/02للكُش ابن جُمُت الخغاني -جدٖ :٤ُ٣بض الغخمن بن دمحم بن ٢اؾ -
مجم٘ اإلالٞ ٪هض لُباٖت اإلاصخ ٠الكغٍ -٠الؿٗىصًت0995 -م.
( )3كض حاءث ألاخاصًث الىبىٍت الكغٍفت واقفت ألمغ َائفت الخىاعج ومدظعة مً مؿلىهم
ومنها:
ً
ٖن ؾىٍض بن ٟٚلت ٢ا٢ :٫اٖ ٫ل هنع هللا يضر :بطا خضزخٖ ٨ن عؾى ٫هللا ﷺ خضًشاٞ ،ىهللا ٞؤلن
ؤزغ من الؿماء ؤخب بل من ؤن ؤ٦ظب ٖلُه ،وبطا خضزخُٞ ٨ما بُجي وبِنٞ ٨ةن الخغب
زضٖت ،وبني ؾمٗذ عؾى ٫هللا ﷺ ً٣ى« :٫ؾُسغط ٢ىم ي آزغ الؼمان ،ؤخضار ألاؾنان،
ؾٟهاء ألاخالم٣ً ،ىلىن من زحر ٢ى ٫البرًت ،ال ًجاوػ بًماجه خناظغي ً ،مغ٢ىن من الضًن،
ً
ؤظغا إلان ٢خله ًىم
٦ما ًمغ ١الؿه من الغمُتٞ ،إًنما لُ٣خمىي ٞا٢خلىي ٞ ،ةن ي ٢خله
الُ٣امت» مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب اؾدخابت اإلاغجضًن واإلاٗانضًن و٢خاله  ،باب ٢خل
الخىاعط واإلالخضًن بٗض ب٢امت الدجت ٖلحه ( ،)6911ومؿل ي ٦خاب الؼ٧اة ،باب الخدغٌٍ
ٖلى ٢خل الخىاعط ()0166
ً
وٖن ؤبي ؾُٗض الخضعي هنع هللا يضر ٢ا :٫بِنما ندن ٖنض عؾى ٫هللا ﷺ ويى ً٣ؿ ٢ؿما ؤجاه طو
الخىٍهغة -ويى عظل من بجي جمُ ٣ٞ -اً :٫ا عؾى ٫هللا اٖض٣ٞ ،٫ا« :٫وٍل !٪ومن ٌٗض ٫بطا ل
ؤٖض٢ ،٫ض زبذ وزؿغث بن ل ؤ٦ن ؤٖض٣ٞ .»٫اٖ ٫مغً :ا عؾى ٫هللا اثظن ل ُٞه ٞإيغب
ً
ؤصخابا ًد٣غ ؤخض ٦نالجه م٘ نالجـه  ،ونُامه م٘ نُامه ،
ٖن٣ه٣ٞ .ا« :٫صٖهٞ ،ةن له
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اإلاٗهُت ؤو الجىع ي ًُ٢ت ؤو خ. ٨
وٍٟ٨ي لبُان بُالن مظيب ظماٖت ؤن ً٩ىنىا ٖلى َغٍ ٤الخىاعط ،الظًن ظاء
ٞحه ما ظاء من النهىم النبىٍت التي جىضر يالله وجبحن ؤجه ٦الب ؤيل الناع.
ؤزغط الخُُب البٛضاصي ي «جاعٍش بٛضاص»( ،)0ومن َغٍ٣ه الخآٞان ابن
ٖؿا٦غ ي «جاعٍش صمك)2(»٤وابن الجىػي ي «اإلانخٓ »()1من َغٍ ٤ؤبي ب٨غ بن صعٍض،
=

ً٣غءون ال٣غآن ال ًجاوػ جغا٢حه ً ،مغ٢ىن من الضًن ٦ما ًمغ ١الؿه من الغمُت» ظؼء من
خضًض مخٖ ٤ٟلُه؛ ؤزغظه البساعي ي ٦خاب اؾدخابت اإلاغجضًن واإلاٗانضًن و٢خاله  ،باب من
جغ٢ ٥خا ٫الخىاعط للخإل ٠وؤن ال ًنٟغ الناؽ ٖنه ( ،)6911ومؿل ي ٦خاب الؼ٧اة ،باب ط٦غ
الخىاعط ونٟاته ()0164
مالٖ ٪ن عؾى ٫هللا ﷺ ٢ا« :٫ؾُ٩ىن ي ؤمتي ازخالٝ
وٖن ؤبي ؾُٗض الخضعي وؤنـ بن ٍ
وٞغ٢ت٢ ،ىم ًدؿنىن الُ٣ل وَؿِئىن الٟٗل٣ً ،غءون ال٣غآن ال ًجاوػ جغا٢حه ً ،مغ٢ىن من
الضًن مغو ١الؿه من الغمُت ،ال ًغظٗىن ختى ًغجض ٖلى ٞى٢ه ،ي قغ الخل ٤والخلُ٣ت،
شخيء ،من ٢اجله ٧ان ؤولى باهلل
َىبى إلان ٢خله و٢خلىهً ،ضٖىن بلى ٦خاب هللا ولِؿىا منه ي
ٍ
مجه »٢ .الىاً :ا عؾى ٫هللا ما ؾُماي ؟ ٢ا« :٫الخدلُ »٤ؤزغظه ؤبى صاوص ي ٦خاب الؿنت ،باب
ي ٢خا ٫الخىاعط ( ،)4765والخا ٦ي مؿخضع٦ه (.)047/2
وٖن خظًٟت هنع هللا يضر ٢ا٢ :٫ا ٫عؾى ٫هللا ﷺ« :بن ما ؤجسىٖ ٝلُ ٨عظل ٢غؤ ال٣غآن ختى بطا
ً
عصثا لئلؾالم َّ
ٚحره بلى ما قاء هللا ٞانؿلخ منه ،ونبظه وعاء ْهغه ،وؾعى
عثِذ بهجخه ٖلُه و٧ان
ُّ
ٖلى ظاعه بالؿُ ٠وعماه بالكغ٢ .»٥ا٢ :٫لذً :ا نبي هللا ؤحهما ؤولى بالكغ ٥اإلاغمي ؤم الغامي؟
٢ا« :٫بل الغامي» ؤزغظه البساعي ي الخاعٍش ال٨بحر ( ،)110/4والبزاع ي مؿنضه ( ،)2791وابن
خبان ي صخُده ( )80والل ٟٔله.
ً
٢ىما ٌٗبضون
ؤنـ ٢ا :٫ط٦غ ل ؤن عؾى ٫هللا ﷺ ٢ا -٫ول ؤؾمٗه منه« :بن ٨ُٞ
ٖن ٍ
وٍضؤبىن ختى ٌعجب به الناؽ وحعجبه نٟىؾه ً ،مغ٢ىن من الضًن مغو ١الؿه من
الغمُت» ؤزغظه ؤخمض ي مؿنضه ( ،)081/1والهغوي ي طم ال٨الم ( ،)45/1وؤبى ٌٗلى ي
مؿنضه (.)4166
( )1انٓغ :جاعٍش بٛضاص ( )084 /01لئلمام الخا ٔٞالخُُب البٛضاصي -صاع ال٨خب الٗلمُت-
الُبٗت ألاولى0407 -يـ.
( )2انٓغ :جاعٍش صمك )116 /11( ٤لئلمام الخا ٔٞابن ٖؿا٦غ الضمك٣ي -صاع ال٨ٟغ.
( )3انٓغ :اإلانخٓ ي جاعٍش اإلالى ٥وألام ( )56/01لئلمام الخا ٔٞؤبي الٟغط بن الجىػي -صاع
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ُ
٢ا :٫ؤزبرنا الخؿن بن زًغ ٢ا :٫ؾمٗذ ابن ؤبي صئاص ً٣ى« :٫ؤصزل عظل من
الخىاعط ٖلى اإلاإمىن٣ٞ ،ا :٫ما خملٖ ٪لى زالٞنا؟
٢ا :٫آًت ي ٦خاب هللا حٗالى.
٢ا :٫وما ه ؟
٢ا٢ :٫ىله( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)
[اإلااثضة.]44:
٣ٞا ٫له اإلاإمىن :ؤلٖ ٪ل بإجها مجزلت٢ ،ا :٫نٗ ٢ ،ا :٫وما صلُل٪؟ ٢ا:٫
بظمإ ألامت٢ ،ا٨ٞ ٫ما عيِذ بةظماٖه ي الخجزًلٞ ،اعى بةظماٖه ي
الخإوٍل.
٢ا :٫نض٢ذ ،الؿالم ٖلًُ ٪ا ؤمحر اإلاامنحن».
ً
 عوي ؤلامام الُبري بؿنضه بلى ابن ؤبؼي« :ؤن عظال من الخىاعط ظاءه ً٣غؤٖلُه يظه آلاًت( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) [ألانٗام٢ ،]0:ا ٫له :ؤلِـ الظًن ٟ٦غوا بغبه
ٌٗضلىن؟ ٢ا :٫بلى! ٢ا :٫وانهغٖ ٝنه الغظل٣ٞ .ا ٫له عظل من ال٣ىمً :ا ابن
ؤبؼيَّ ،بن يظا ٢ض ؤعاص جٟؿحر يظه ٚحر يظاَّ ،بنه عظل من الخىاعط٣ٞ .ا :٫عصوه
ٖل َّ ٞ ،لما ظاءه ٢ا :٫يل جضعي ُٞمن نؼلذ يظه آلاًت؟ ٢ا :٫ال٢ .ا :٫بجها نؼلذ ي
ؤيل ال٨خاب ،اطيب وال جًٗها ٖلى ٚحر خضيا»(.)0
َّ ًّ َّ
ٖلُا إلاا ؤعاص ؤن
 وعوي الُبري بؿنضه بلى ٖىن بن ؤبي جخُٟت َّؤنه ٢ا« :٫بنًبٗض ؤبا مىسخى للخ٩ىمت ؤجاه عظالن من الخىاعط :ػعٖت بن البرط الُاجي
يحر الؿٗضي ٞضزال ٖلُه ٣ٞا ٫له خغ٢ىم :ال خ ٨بال هلل.
وخغ٢ىم بن ػ ٍ
=

ال٨خب الٗلمُت -الُبٗت ألاولى 0402-يـ.
ظغٍغ الُبري -خ٣٣ه وٖل ٤خىاقُه مدمىص
( )0انٓغ :جٟؿحر الُبري ( )251/00لئلمام دمحم بن ٍ
دمحم قا٦غ ،عاظٗه وزغط ؤخاصًض ؤخمض دمحم قا٦غ -م٨خبت ابن جُمُت -الُبٗت الشانُت.
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٣ٞاٖ ٫ل  :ال خ ٨بال هلل٣ٞ .ا ٫له خغ٢ىم :جب من زُُئخ ٪واعظ٘ ٖن
ًِ٢خ ٪وازغط بنا بلى ٖضونا ن٣اجله ختى نل٣ى عبنا٣ٞ .ا ٫له ٖل ٢ :ض ؤعصج٨
ً
ً
٦خابا ،وقغَنا قغوَا ،وؤُُٖنا
ٖلى طلٗٞ ٪هِخمىني ،و٢ض ٦خبنا بُننا وبُجه
ٖلحها ٖهىصنا ومىازُ٣نا ،و٢ض ٢ا ٫هللا ٖؼ وظل( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) [الندل.]90:
٣ٞا ٫له خغ٢ىم :طل ٪طنب ًنبغ ؤن جخىب منه.
٣ٞاٖ ٫ل  :ما يى طنب ،ول٨نه عجؼ من الغؤي ،ويٗ ٠من الٟٗل ،و٢ض
ج٣ضمذ بلُُٞ ٨ما ٧ان منه وجهُخٖ ٨نه.
٣ٞا ٫له ػعٖت بن البرط :ؤما وهللا ًا ٖل لئن ل جضٕ جد ُ٨الغظا ٫ي ٦خاب
هللا ٖؼ وظل ٢اجلخ٪؛ ؤَلب بظل ٪وظه هللا وعيىانه.
ً
٣ٞا ٫له ٖل ً :
باؾا ل ٪ما ؤق٣ا٧ !!٥إني ب٢ ٪خُال حؿٟى ٖلُ ٪الغٍذ٢ .ا:٫
وصصث ؤن ٢ض ٧ان طل٣ٞ .٪ا ٫له ٖل  :لى ٦نذ ًّ
مد٣ا ٧ان ي اإلاىث ٖلى ّ
الخ٤
ِ
ً
حٗؼٍت من الضنُاَّ ،بن الكُُان ٢ض اؾتهىاٞ ٦اج٣ىا هللا ٖؼ وظلَّ ،بنه ال زحر
ل ٨ي صنُا ج٣اجلىن ٖلحها»(.)0
 ؤوعص الخا ٔٞابن ٦شحر ي جٟؿحرهٖ :ن مهٗب بن ؾٗض بن ؤبي و٢امَّ « :مغ
بغظل من الخىاعط٣ٞ ،ا ٫الخاعج  :يظا من ؤثمت
ؾٗض -ؤي :ابن ؤبي
و٢امٍ -
ٍ
الٟ٨غ٣ٞ ،ا ٫ؾٗض٦ :ظبذ بل ؤنا ٢اجلذ ؤثمت الٟ٨غ»(.)2
ّ
الضع اإلانشىع ٖن منهج الخىاعط واٖخ٣اصي :
٢ا ٫ؤلامام الخا ٔٞالؿُىَي ي
ِ
( )0انٓغ :جاعٍش الغؾل واإلالى )72/5( ٥ملخمض بن ظغٍغ الُبري -جد :٤ُ٣دمحم ؤبى الًٟل ببغايُ -
صاع اإلاٗاع -ٝمهغ -الُبٗت الشانُت.
( )2انٓغ :جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓ ( )006/4إلؾماُٖل بن ٖمغ بن ٦شحر -جد :٤ُ٣ؾامي بن دمحم
ؾالمت -صاع َُبت -الغٍاى -الُبٗت الشانُت0999 -م.
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«ؤزغط ابن اإلانظع ٖن ؾُٗض بن ظبحر ٢ا :٫اإلادكابهاث آًاث ي ال٣غآن ًدكابهن
ً
ٞغ٢ت ً٣غءون آًت
ٖلى الناؽ بطا ٢غءوين ،ومن ؤظل طلًً ٪ل من يل٩ٞ ،ل ٍ
من ال٣غآن ًؼٖمىن ؤجها له ٞ ،مما ًدب٘ الخغوعٍت من اإلادكابه ٢ى ٫هللا( :ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [ادائدة ،]11:ثم يقرءون
معها( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ) [ألانٗامٞ ]0:ةطا عؤوا ؤلامام ًد ٨بٛحر الخ٢ ٤الىا٢ :ض
ٟ٦غٞ ،من ٟ٦غ ٖض ٫بغبه ،ومن ٖض ٫بغبه ٣ٞض ؤقغ ٥بغبهٞ ،هظه ألاثمت
مكغ٧ىن»(.)0
٢ا ٫البٛىي ي جٟؿحره٢« :ىله ٖؼ وظل( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)
َّ
اؽ :ه ٖل ال٣غآن ناسخه ومنؿىزه ومد٨مه
[الب٣غة٢ ]269:ا ٫ابن ٖب ٍ
ومدكابـهه وم٣ضمه ومازغه وخالله وخغامه وؤمشاله ،و٢ا ٫الطخا :٥ال٣غآن
آًاث ناسخت ومنؿىزت ،وؤل ٠آًت
والٟه ُٞه ،و٢ا :٫ي ال٣غآن ماثت وحؿ٘ ٍ
خال ٫وخغ ٍام ال ٌؿ٘ اإلاامنحن جغ٦هن ختى ًخٗلمىين ،وال ً٩ىنىا ٧إيل الجهغوان-
ٍ
َّ
آًاث من ال٣غآن ي ؤيل ال٣بلت ،وبنما ؤنؼلذ ي ؤيل
ٌٗجي :الخىاعط -جإولىا ٍ
ال٨خاب ،ظهلىا ٖلمها ٞؿ٩ٟىا بها الضماء وانتهبىا ألامىا ،٫وقهضوا ٖلُنا
ُ
٫
شخيء منه»
ي
ًسخل٠
ل
نؼ
ؤ
بالًالٗٞ ،٫لُ ٨بٗل ال٣غآن ٞةنه من ٖل ُٞـ
ٍ
(.)2
( )0انٓغ :الضع اإلانشىع ي الخٟؿحر باإلاازىع ( )451 ،449/1للخا ٔٞظال ٫الضًن ٖبضالغخمن بن ؤبي ب٨غ
الؿُىَي -جدٖ :٤ُ٣بضهللا بن ٖبض املخؿن التر٧ي -صاع هجغ -ال٣ايغة -الُبٗت ألاولى2111 -م.
( )2جٟؿحر البٛىي ( )114/0لئلمام مدحي الؿنت ؤبي دمحم الخؿحن بن مؿٗىص البٛىي -خ٣٣ه وزغط
ؤخاصًشه :دمحم ٖبض هللا النمغ وٖشمان ظمٗت يمحرًت وؾلُمان مؿل الخغف -صاع َُبت-
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ومن ؤظم٘ ألا٢ىا ٫التي ّ
جبحن بُالن مؿل ٪يظه الُاثٟت ومن ؾاع ٖلى صعبها
ِ
ِ
ظغٍغ الُبري ي جٟؿحره« :خضزنا الخؿن بن
ظٟٗغ دمحم بن
ما ٢اله ؤلامام ؤبى
ٍ
ٍ
ًدحى ٢ا :٫ؤزبرنا ٖبضالغػا٢ ١ا :٫ؤزبرنا مٗمغ ٖن ٢خاصة ي ٢ىله﴿ :ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [آل عمران ]4 :وكان قتادة
إذا قرأ هذه اآلية﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾ ٢ا :٫بن ل ً٩ىنىا الخغوعٍت
والؿباثُت ٞال ؤصعي من ي ؟!
منُ٣ت حؿمى
والخغوعٍت :ي الخىاعط ي مبضؤ ؤمغي ؛ ألجه ججمٗىا ي
ٍ
بضع والخضًبُت الظًن قهضوا م٘ عؾى ٫هللا ﷺ
خغوعاء ،ولٗمغي ل٣ض ٧ان ي ؤيل ٍ
بُٗت الغيىان من اإلاهاظغٍن وألانهاع زبر إلان اؾخسبر وٖبرة إلان اؾخٗبر لـمن
ًىمئظ ٦شحر
٧ان ٌٗ٣ل ؤو ًبهغ ؤن الخىاعط زغظىا وؤصخاب عؾى ٫هللا ﷺ
ٍ
ًىمئظ ؤخُاء ،وهللا بن زغط مجه ط٦غ وال ؤنثى
باإلاضًنت والكام والٗغا ،١وؤػواظه
ٍ
خغوعًٍّا  ،ِ٢وال عيىا الظي ي ٖلُه ،وال مالئىي ُٞه ،بل ٧انىا ًدضزىن بنٗذ
عؾى ٫هللا ﷺ بًاي ونٗخه الظي نٗته به ،و٧انىا ًبًٛىجه ب٣لىبه وَٗاصوجه
بإلؿنته  ،وحكخض وهللا ٖلحه ؤًضحه بطا ل٣ىي  ،ولٗمغي لى ٧ان ؤمغ الخىاعط
ً
ً
يضي الظخم٘ ول٨نه ٧ان يالال ٞخٟغ ،١و٦ظل ٪ألامغ بطا ٧ان من ٖنض ٚحر هللا
ً
٦شحرا٣ٞ ،ض ؤالنىا (ٞ )0هل ؤٞلخىا ُٞه ً
ازخالٞا ً
ًىما ؤو ؤنجخىا؟!
وظضث ُٞه
ً
ًا ؾبدان هللا!  ٠ُ٦ال ٌٗخبر آزغ ياالء ال٣ىم بإوله ؟! لى ٧انىا ٖلى يضي
()2
باَل ؤ٦ظبه هللا وؤصخًه،
٢ض ؤْهغه هللا وؤٞلجه ونهغه ،ول٨جه ٧انىا ٖلى ٍ
=

الُبٗت الغابٗت0997 -م.
( )0ؤالم ً
ٞالنا ٖلى الصخيء :ؤصاعه ٖلُه ،وؤعاصه منه .انٓغ :جاط الٗغوؽ (باب الهاص ٞهل الالم م٘
الىاو).
( )2ؤٞلجه :ؤْٟغه .انٓغ :جاط الٗغوؽ (باب الجُ ٞهل الٟاء م٘ الالم).
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ٞه ٦ما عؤًته ٧لما زغط له ٢غن ؤصخٌ هللا حجته وؤ٦ظب ؤخضوزته وؤيغا١
صماءي  ،بن ٦خمىا ٧ان ً
٢غخا ي ٢لىبه وٚما ٖلحه  ،وبن ؤْهغه ؤيغا ١هللا
ؾىء ٞاظخنبىه ،وهللا بن الحهىصًت لبضٖت ،وبن
صماءي  ،طا ٦وهللا صًن
ٍ
النهغانُت لبضٖت ،وبن الخغوعٍت لبضٖت ،وبن الؿباثُت لبضٖت ،ما نؼ ٫بهن ٦خاب
وال ؾجهن نبي»(.)0
و٢ا ٫ؤلامام ؤبى ب٨غ بن اإلانظع خضزنا ػ٦غٍا٢ ،ا :٫خضزنا الخؿحن بن ِٖسخى
البؿُامي٢ ،ا :٫خضزنا دمحم بن خغب٢ ،ا :٫خضزنا ابن لهُٗت٢ ،ا :٫خضزجي ُٖاء
بن صًناع الهظل ٖ ،ن ؾُٗض بن ظبحر( :ﮢ ﮣ) [آٖ ٫مغانَّ ]7:ؤما
اإلادكابهاث ٞهي آًاث ي ال٣غآن ًدكابهن ٖلى َّ
الناؽ بطا ٢غءوين ،ومن ؤظل طل٪
يل َّ
ًً ُّل َمن َّ
ممن َّاصعى بهظه ال٩لمت٩ٞ ،ل ٞغ٢ت ً٣غءون آًت من ال٣غآن
ًؼٖمىن ؤجها له ؤنابىا بها الهضي ،وما ًدب٘ الخغوعٍت من اإلادكابه ٢ى ٫هللا ٖؼ
وظل( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [ادائدة ]11:ثم
يقرءون معها( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) [ألانٗامٞ ]0:ةطا عؤوا ؤلامام
ًد ٨بٛحر الخ٢ ،٤الىا٢ :ض ٟ٦غٞ ،من ٟ٦غ ٖض ٫به ،ومن ٖض ٫بغبه ٣ٞض
ؤقغ ٥بغبهٞ ،هاالء ألاثمت مكغ٧ىن ،ومن ؤَاٖه ُٞسغظىن ُٟٗٞلىن ما عؤًذ،
ألجه ًخإولىن يظه آلاًت ،وٞخدذ له يظه آلاًت ً
بابا ً
٦بحرا ،و٢ىله ُٞه لٛحر
الخ ٤ومن ٢ىله ؤجه ً٣غءون (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)
[ًىؾُٞ ،]016 :٠جٗلىجها ي اإلاؿلمحن واخضة ،وبنما ؤنؼله هللا ٖؼ وظل ي الناؽ
ظمُٗا ،اإلاكغٌٗ ٥ل َّؤن هللا خَّ ،٤
ً
وؤنه زل ٤الؿماواث وألاعى ،ز ٌكغ ٥به،
وآي ٖلى ندى طل.)2(»٪
( )0انٓغ :جٟؿحر الُبري (.)089 -087/6
(٦ )2خاب جٟؿحر ال٣غآن ( )020/0لئلمام ؤبي ب٨غ دمحم بن ببغايُ بن اإلانظع النِؿابىعي -جد:٤ُ٣
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=

وال ًنبغ ؤن ًنسضٕ بنؿان بمٓهغ من مٓايغ الخٗبض ،ؤو الهضي الٓايغ ٖنض
الجماٖاث اإلاندغٞت الخٟ٨حرًت؛ ألن الخلل ٖنضي ي ؤنى ٫الاٖخ٣اص و٢ض ٧ان
الخىاعط ؤيل ٖباصة واظتهاص.
٢ا ٫ؤلامام ؤبى ب٨غ آلاظغي عخمه هللا٢« :ا ٫دمحم بن الخؿحن :ل ًسخل ٠الٗلماء
ً
ً
ؾىء ٖهاة هلل حٗالى ولغؾىله ﷺ ،وبن نلىا
٢ضًما وخضًشا ؤن الخىاعط ٢ىم ٍ
بنا ٘ٞله  ،نٗ وٍٓهغون ألامغ باإلاٗغوٝ
ونامىا ،واظتهضوا ي الٗباصةٞ ،لِـ طلٍ ٪
بنا ٘ٞله ؛ ألجه ٢ىم ًخإولىن ال٣غآن ٖلى ما حهىون،
والنهي ٖن اإلان٨غ ،ولِـ طلٍ ٪
وٍمىيىن ٖلى اإلاؿلمحن ،و٢ض خظعنا هللا حٗالى مجه  ،وخظعنا النبي ﷺ ،وخظعناي
بةخؿان،
الخلٟاء الغاقضون بٗضه ،وخظعناي الصخابت عضخي هللا ٖجه ومن جبٗه
ٍ
والخىاعط ي الكغاة ألانجاؽ ألاعظاؽ ،ومن ٧ان ٖلى مظيبه من ؾاثغ الخىاعط
ً
ًخىاعزىن يظا اإلاظيب ً
٢ضًما وخضًشا ،وٍسغظىن ٖلى ألاثمت وألامغاء وَؿخدلىن ٢خل
اإلاؿلمحن»(.)0
و٢ا ٫عخمه هللا ي بُان ؤمغي والخدظًغ من الاٚتراع بداله ٞ :« :ال ًنبغ إلان
ً
ً
ٖضال ٧ان ؤلامام ؤو ً
ظاثغاٞ ،سغط وظم٘ ظماٖت
بمام
عؤي اظتهاص زاعج ٢ض زغط ٖلى ٍ
َّ
واؾخدل ٢خا ٫اإلاؿلمحنٞ ،ال ًنبغ له ؤن ٌٛتر ب٣غاءجه لل٣غآن ،وال
وؾل ؾُٟه،
بُىُ٢ ٫امه ي الهالة ،وال بضوام نُامه ،وال بدؿن ؤلٟاْه ي الٗل بطا ٧ان
ُ
ٌ
ؤزباع ال ًضٗٞها
مظيبه مظيب الخىاعط ،و٢ض عوي ٖن عؾى ٫هللا ﷺ ُٞما ٢لخه-
٦شحر من ٖلماء اإلاؿلمحن ،بل لٗله ال ًسخل ٠ي الٗل بها ظمُ٘ ؤثمت اإلاؿلمحن»(.)2
ً
زالثا :الىظغة الخاَئت لخاٌ اإلاؿلمحن وواكػهم:
=

ؾٗض بن دمحم الؿٗض -صاع اإلاأزغ -اإلاضًنت النبىٍت -الُبٗت ألاولى 2112 -م.
( )0الكغَٗت ( )126/0لئلمام ؤبي ب٨غ دمحم بن الخؿحن بن ٖبض هللا آلاظغي البٛضاصي  -جد:٤ُ٣
الض٦خىع ٖبض هللا بن ٖمغ بن ؾلُمان الضمُج  -صاع الىَن -الؿٗىصًت -الُبٗت الشانُت-
0999م.
( )2الكغَٗت (.)146/0
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من ؤي وظىه بُان بُالن اإلاؿل ٪الخٟ٨حري للجماٖاث اإلاندغٞت  :يى ؤن
نٓغته للىا ٘٢املخُِ بنا ي بالص اإلاؿلمحن ٖلى اإلاؿخىٍحن الٟغصي والجماع زاَئت
؛ ألننا بطا ما نٓغنا بلى خا ٫اإلاؿلمحن ٞؿى ٝنجض ؤن يىٍت يظه ألامت ي ٧ل و٢ذ
من ألاو٢اث جنُل ٤من صًجها ،بل بننا نجض ؤن اإلاؿل ي ؤي م٩ان ي الٗال ً٩اص ٌٗلن
يىٍخه ؤلاؾالمُت ٢بل بٖالن ظنؿِخه ،وطل ٪ألامغ ًنُبٖ ٤لى املجخمٗاث ؤلاؾالمُت
ٞهي حٗلن يىٍتها من زال ٫الش٣اٞت الٗامت اإلاندكغة ي املجخم٘ ومٓايغ الكغَٗت
التي جٓهغ ٞحها.
بطن٣ٞ ،ض حٛاٞلذ يظه الجماٖاث اإلاندغٞت ٖن ٧ل مٓايغ جُبُ ٤ؤلاؾالم
وْهىعه ي الخُاة الٗامت والخانت ي ؤٚلب جٟانُل خُاجنا ٦كٗىب وخ٩ىماث،
ونٓغث  ِ٣ٞبلى ظانب واخض ويى ٖضم جُبُ ٤الكغَٗت بدؿب ما ً٣ىلىن؛ وطل٪
ل٩ي حؿخُُ٘ يظه الخُاعث اإلاندغٞت من زال ٫يظا الجانب ؤن حؿل ٪اإلاؿل٪
الخٟ٨حري ٞخٗلن ظايلُت املجخم٘ وٟ٦غ والة ألامىع٣ً ٠ُ٨ٞ .ا ٫ي بالص ًغٞ ٘ٞحها
ألاطان وجماعؽ ٞحها ظمُ٘ الٗباصاث الٟغصًت والجماُٖت ٖلى جنىٖها ،وجٓهغ ٞحها
الهبٛت ؤلاؾالمُت ،وجنو صؾاجحريا ٖلى ؤن الكغَٗت ؤلاؾالمُت ه اإلاهضع
الغثِسخي للدكغَٗاث وألاخ٩ام -ؤجها بالص ال جد ٨بالكغَٗت؟!
مغظُٗت اإلاؿلمحن ي ؤمىعي ٖلى ُّ
َّ
جنىٖها ه
وٖلى اإلاؿخىي الٟغصي :نجض َّؤن
ً
الكغَٗت والضًن٣ُٞ ،ىمىن بىػن ألامىع من اإلانٓىع الكغع َّؤوال ،وٍجخنبىن
املخالٟت ب٣ضع اإلاؿخُإُّ ،
ٞمغص ؤمغ اإلاؿل ي ّ
٧ل نٛحرة و٦بحرة بلى هللا وعؾىله
ِ
وي ٌٗلنىن طل ٪من زال ٫اؾخسضامه إلاٟغصاث الخال ٫والخغام والجىاػ وٖضم
الجىاػ ،ول ًهغخىا ً
ًىما من ألاًام ِ ّ ّ
ؤي خ ٍ ٨ؤو حكغَ٘ ؤو ؤمغ بلهي ،ؾىاء ٧ان
بغص ِ
ّ
ً٨ظب مؿل ٪يظه
طلٖ ٪لى مؿخىي الخ٩ام ؤو املخ٩ىمحنٞ .ىا ٘٢اإلاؿلمحن ِ
ومضٖاي َّ
الجماٖاث الًالتَّ ،
بإن ألامت ٢ض هجغث الكغَٗت.
ع ً
ابػا :كُام فىغة الخاهمُت غلى الفهم اإلاغلىٍ للىله حػالى( :ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [اإلااثضة.]44:
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لػل مً أهم ألامىع التي ّ
َّ
جىضر بُالن مؿلً حماغاث الخىفحر وأصخاب
ِ
الخُاعاث الًالت ،فُما ًخػلم بمؿألت الخاهمُت ،بُان ما فهمه أهل الػلم
ً
وؾلف ألامت مً آلاًاث التي جخسظها هظه الجماغاث صلُال لها غلى مؿلىها
الخىفحري.
ٞه ٌؿخنبُىن ٨ٞغي الخٟ٨حري من زالٞ ٫همه اإلاٗىط ل٣ىله حٗالى( :ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [اإلااثضة ]44:بدُض ًٟ٨غون َّ
٧ل
من ل ً ٣بدنُٟظ نىعة مدضصة للخ ٨الكغع  ،ؾىاء ٧ان طل ٪من ألاٞغاص ؤو
املجخمٗاث ،ختى وبن ل َّ
ًغص طل ٪الخ ٨ؤو ٌٗترى ٖلُه.
م٘ الٗل َّؤن يناٞ ٥غ٦ ١بحر بحن ع ِ ّص الخ ٨وعًٞه ،وال٣ى ٫بٗضم الانهُإ
له وؤنه لِـ بملؼم لنا ،وبحن الايُغاع ي بٌٗ ألاخُان ملخالٟخه لكهىة ؤو
ٖاعى من الٗىاعى ،م٘ ال٣ى ٫بمغظُٗخه ال٩املت لنا ٧إمت ومجخمٗاث وؤٞغاص،
ويظه اإلاٗاني جخطر بجالء ٖنض اؾخ٣غاء وا ٘٢بالص اإلاؿلمحن ،والتي ُّ
جنو ٦شحر
من صؾاجحريا ٖلى ؤن الكغَٗت ؤلاؾالمُت ه صًن الضولتَّ ،
وؤن َّ
مغص ال٣ىانحن بلحها
من زال ٫اإلاظايب ال٣ٟهُت.
وؾنٗغى لبٌٗ من ؤ٢ىا ٫ؤيل الٗل من ؾل ٠ألامت ي جٟؿحري لآلًاث التي
ظٗلها ياالء مٗخمضا لٟهمه ومنهجه  ،لنبحن الٟغ ١بحن ٞه ؤيل الٗل وؾل٠
ألامت ،وبحن الٟه الباَل لهظه الُىاث ٠والجماٖاث.
٣ٞض وعص ٖن ابن ٖباؽ ي جٟؿحر يظه آلاًاث ٖضة آزاع ،بًٗها ًخجه بلى ؤن
يظه آلاًت نؼلذ ي الحهىص ،وبًٗها ًخجه بلى ؤن الٟ٨غ اإلاظ٧ىع ٞحها يى ٟ٦غ صون
ٟ٦غ ،ولِـ بالظي ًسغط من اإلالت.
 آلازاعالتي جضٌ غلى أن هظه آلاًت هؼلذ في اليهىص زانت:ٞمن طل ٪ما عواه مؿل ي صخُده ٖن البراء بن ٖاػب هنع هللا يضر ٢ا :٫مغ ٖلى
ً
ً
مجلىصاٞ ،ضٖاي ﷺ ٣ٞا« :٫هىظا ججضون خض الؼاوي
مدمما
النبي ﷺ بحهىصي
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ً
في هخابىم؟»٢ ،الىا :نٗ ٞ ،ضٖا عظال من ٖلمائه ٣ٞ ،ا« :٫أوكضن باهلل الظي
أهؼٌ الخىعاة غلى مىس ى ،أهىظا ججضون خض الؼاوي في هخابىم؟» ٢ا :٫ال ،ولىال
ؤن ٪نكضججي بهظا ل ؤزبر ،٥نجضه الغظ  ،ول٨نه ٦ثر ي ؤقغاٞنا ٨ٞنا بطا ؤزظنا
الكغٍ ٠جغ٦ناه ،وبطا ؤزظنا الًُٗ ٠ؤ٢منا ٖلُه الخض٢ ،لنا :حٗالىا ٞلنجخم٘
شخيء نُ٣مه ٖلى الكغٍ ٠والىيُ٘ٞ ،جٗلنا الخدمُ والجلض م٩ان الغظ ،
ٖلى ٍ
٣ٞا ٫عؾى ٫هللا ﷺ« :اللهم ئوي أوٌ مً أخُا أمغن ئط أماجىه»ٞ ،إمغ به ُ
ٞغظ ،
ٞإنؼ ٫هللا ٖؼ وظل( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ) إىل قوله( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [اإلااثضة٣ً ،]40:ى :٫اثخىا
ً
مدمضا ﷺ ٞةن ؤمغ ٦بالخدمُ والجلض ٞسظوه ،وبن ؤٞخا ٦بالغظ ٞاخظعوا،
ٞإنؼ ٫هللا حٗالى( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)
[ادائدة( ،]11:ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﯭ ﯮ ﯯ)
[ادائدة( ، ]12:ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﯭ ﯮ ﭽ)
[ادائدة ]14:يف الكفار كلها»(.)1
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ) [ادائدة ]11:إىل قوله( :ﭽ)

[ادائدة]14:

«هًالء اآليات الثالث ىزلت يف الوهود خاصة يف قريظة والنضر»(.)2
( )4أخرجه مسلم يف كتاب احلدود ،باب رجم الوهود أهل الذمة يف الزىا ( )4455من
حديث الزاء بن عازب ريض اهلل عنه.
( )6أخرجه أبو داود يف كتاب األقضوة ،باب يف القايض خيطئ ( ،)0243وسعود بن منصور
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=

مطو ًال يوضح
وقد ورد هذا األثر ً
أيضا عن ابن عباس ريض اهلل عنهام َّ
أسباب ىزول اآليات ،فعن ابن ع َّباس قال« :إن اهلل عز وجل أىزل( :ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [ادائدة ]11:و(ﯭ ﯮ
ﯯ) [ادائدة ]12:و(ﭻ ﭼ ﭽ) [اإلااثضة« ]47:ياالء
آلاًاث الشالر نؼلذ ي الحهىص زانت ي ٢غٍٓت والنًحر»(.)0
َّ ً
و٢ض وعص يظا ألازغ ً
مُىال ًىضر ؤؾباب نؼو٫
ؤًًا ٖن ابن ٖباؽ امهنع هللا يضر
آلاًاثٗٞ ،ن ابن َّ
ٖباؽ ٢ا« :٫بن هللا ٖؼ وظل ؤنؼ( :٫ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [ادائدة ]11:و(ﯭ ﯮ ﯯ)
[ادائدة ]12:و(ﭻ ﭼ ﭽ) [اإلااثضة٢ ،»]47:ا٢ :٫ا ٫ابن ٖباؽ:
«ؤنؼلها هللا ي الُاثٟخحن من الحهىص ،و٧انذ بخضايما ٢ض ٢هغث ألازغي ي
الجايلُت ،ختى اعجًىا وانُلخىا ٖلى َّؤن ٧ل ٢خُل ٢خلخه الٗؼٍؼة من الظلُلت
ً
وؾ،٤
ٞضًخه زمؿىن وؾ٣ا ،و٧ل ٢خُل ٢خلخه الظلُلت من الٗؼٍؼة ٞضًخه ماثت ٍ
َّ
٩ٞانىا ٖلى طل ٪ختى ٢ضم النبي ﷺ اإلاضًنت ،وطلذ الُاثٟخان ٧لخايما إلا٣ضم
عؾى ٫هللا ﷺ ،وعؾى ٫هللا ﷺ ًىمئظ ل ًٓهغ ،ول ًىَئهما ٖلُه ،ويى ي
ً
الهلر٣ٞ ،خلذ الظلُلت من الٗؼٍؼة ٢خُالٞ ،إعؾلذ الٗؼٍؼة بلى الظلُلت :ؤن
=

( 425قسم التفسر من سننه) من صريق عبد الرمحن بن أيب الزىاد ،عن أبوه ،عن
عبوداهلل بن عبداهلل بن عتبة ،عن ابن عباس ريض اهلل عنهام به موقو ًفا.

( )0ؤزغظه ؤبى صاوص ي ٦خاب ألاًُ٢ت ،باب ي ال٣اضخي ًسُئ ( ،)1576وؾُٗض بن منهىع (751
٢ؿ الخٟؿحر من ؾننه) من َغٍٖ ٤بض الغخمن بن ؤبي الؼناصٖ ،ن ؤبُهٖ ،ن ٖبُضهللا بن
ً
ٖبضهللا بن ٖخبتٖ ،ن ابن ٖباؽ امهنع هللا يضر به مى٢ىٞا.
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وؾ٣ٞ ،٤الذ الظلُلت :ويل ٧ان يظا ي خُحن  ِ٢صًجهما واخض
ابٗشىا بلُنا بماثت ٍ
ونؿبهما واخض وبلضيما واخض صًت بًٗه نه ٠صًت بٌٗ؟! بنا بنما ؤُُٖنا٦
يظا ً
يُما من ٨لنا ،وٞغ٢ا منٞ ، ٨إما بط ٢ضم دمحم ٞال نُُٗ ٨طل٩ٞ ،٪اصث
الخغب تهُج بُجهما ،ز اعجًىا ٖلى ؤن ًجٗلىا عؾى ٫هللا ﷺ بُجه  ،ز ط٦غث
الٗؼٍؼة٣ٞ ،الذ :وهللا ما دمحم بمُُٗ ٨مجه يٗ ٠ما ٌُٗحه من ، ٨ول٣ض
و٢هغا له ُّ ،
نض٢ىا ،ما ؤُٖىنا يظا بال ً
يُما منا ً
مدمض من ًسبر ل٨
ٞضؾىا بلى
ٍ
عؤًه :بن ؤُٖا ٦ما جغٍضون خ٨مخمىه ،وبن ل ٌُٗ ٨خظعج ٞل جد٨مىه،
ٞضؾىا بلى عؾى ٫هللا ﷺ ً
ناؾا من اإلانا٣ٞحن لُسبروا له عؤي عؾى ٫هللا ﷺ،
ٞلما ظاء عؾى ٫هللا ﷺ ،ؤزبر هللا عؾىله بإمغي ٧له وما ؤعاصواٞ ،إنؼ ٫هللا ٖؼ
وظل ( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ) [ادائدة ]14:إىل قوله( :ﭻ ﭼ ﭽ) [اإلااثضة ]47:ز
٢اٞ ٫حهما :وهللا نؼلذ ،وبًايما ٖجى هللا ٖؼ وظل»(.)0
جضٌ غلى َّ
أن هظه آلاًت ال َّ
 آلازاع التي ُّجخدضر غً الىفغ ألاهبر املخغج مً
َّ
اإلالت:
ما عوي ٖن ابن ٖباؽ امهنع هللا يضر ؤنه ٢اٖ ٫ن يظه آلاًت ال٨غٍمت« :بنه لِـ بالٟ٨غ
الظي ًظيبىن بلُه بنه لِـ ً
ٟ٦غا ًن٣ل ٖن اإلالت ( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ) ٟ٦غ صون ٟ٦غ»(.)2
( )0ؤزغظه ؤخمض ي مؿنضه ( ،)246 /0والُبراني ي ال٨بحر ( )112 /01من َغٍٖ ٤بضالغخمن ابن ؤبي
ً
الؼناصٖ ،ن ؤبُهٖ ،ن ٖبُضهللا بن ٖبضهللا بن ٖخبت بن مؿٗىصٖ ،ن ابن ٖباؽ امهنع هللا يضر به مى٢ىٞا .و٢ا٫
الهُشمي ي مجم٘ الؼواثض (« :)81/ 7عواه ؤخمض والُبراني بندىه ،وُٞه ٖبضالغخمن بن ؤبي الؼناص
ويى يُٗ ،٠و٢ض وز ،٤وبُ٣ت عظا ٫ؤخمض ز٣اث».
( )2ؤزغظه الخا ٦ي مؿخضع٦ه ( )101/2والبحه٣ي ي ال٨بري ( )21/8من َغٍ ٤ؾُٟان بن ُِٖنتٖ ،ن
ً
يكام بن حجحرٖ ،ن َاوؽٖ ،ن ابن ٖباؽ امهنع هللا يضر مى٢ىٞا .و٢ا ٫الخا« : ٦يظا خضًض صخُذ
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=

وُ٢ل البن ٖباؽ( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ)٢ا« :٫ه ٟ٦غه ولِـ ٦من ٟ٦غ باهلل والُىم آلازغ»(.)0
وؾئل ابن ٖباؽ ٖن ٢ىله حٗالى( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ) ٢ا« :٫ه ٟ٦غ» ٢ا ٫ابن َاوؽ« :ولِـ ٦من ٟ٦غ باهلل
ومالث٨خه وعؾله»(.)2
ٞهظه ؤ٢ىا ٫خبر ألامت وجغظمان ال٣غآن ي ؤؾباب نؼو ٫آلاًاث و٦ظل ٪بُان
مٗانحها ونغ ٝاإلاٗجى بلى الٟ٨غ ألا٦بر والخغوط من اإلالت.
مً أكىاٌ أهل الػلم في بُان طلً:
ما ؤزغظه ؤلامام الُبري ي جٟؿحره من َغٍ ٤اإلاشجى ٢ا :٫زنا ٖبض هللا بن
نالر ٢ا :٫زجي مٗاوٍت بن نالرٖ ،ن ٖل بن ؤبي َلختٖ ،ن ابن ٖباؽ ٢ىله:
(ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [اإلااثضة٢ ]44:ا« :٫من
جخض ما ؤنؼ ٫هللا ٣ٞض ٟ٦غ ومن ؤ٢غ به ول ًدٞ ٨هى ْال ٞاؾ.»٤
ز ٢ا ٫الُبري بٗض ؤن ؾا ١الازخال ٝي جٟؿحر يظه آلاًت« :وؤولى يظه
ألا٢ىاٖ ٫نضي بالهىاب ٢ى ٫من ٢ا :٫نؼلذ يظه آلاًاث ي ٟ٦اع ؤيل ال٨خاب؛
=

ؤلاؾناص ول ًسغظاه» .ووا٣ٞه الظيبي».
( )0ؤزغظه ؾُٟان الشىعي ي جٟؿحره (م )010من َغٍ ٤ابن َاوؽ ٖن ؤبُه ٖن ابن ٖباؽ
امهنع هللا يضر .ويظا بؾناص صخُذ ،بال َّؤن ؾُٟان ل ٌؿمٗه من ابن َاوؽ ،وبنما بُجهما مٗمغ٣ٞ ،ض
ؤزغظه دمحم بن نهغ اإلاغوػي ي حُٗٓ ٢ضع الهالة ( ،)520/2والُبري ي جٟؿحره (،)465/8
وؤبى ب٨غ الخال ٫ي الؿنت ( ،)059 -058/4وابن بُت ي ؤلابانت ال٨بري ( )714 /2من َغٍ٤
ؾُٟان ٖن مٗمغ ٖن ابن َاوؽ ٖن ؤبُه ٖن ابن ٖباؽ ٢ا« :٫يى به ٟ٦غه ،ولِـ ٦من ٟ٦غ
باهلل ،ومالث٨خه و٦خبه وعؾله» .ول ٟٔالُبري« :ه به ٟ٦غ.»...
( )2ؤزغظه ٖبض الغػا ١ي جٟؿحره ( ،)21/2ودمحم بن نهغ اإلاغوػي ي حُٗٓ ٢ضع الهالة ()520/2
ً
من َغٍ ٤مٗمغٖ ،ن ابن َاوؽٖ ،ن ؤبُهٖ ،ن ابن ٖباؽ امهنع هللا يضر به مى٢ىٞا.
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ألن ما ٢بلها وما بٗضيا من آلاًاث ٟٞحه نؼلذ وي اإلاٗنُىن بها ويظه آلاًاث
ؾُا ١الخبر ٖجه ٩ٞىجها ً
زبرا ٖجه ؤولى.
ٞةن ٢ا٢ ٫اثلٞ :ةن هللا حٗالى ط٦غه ٢ض ٖ بالخبر بظل ٪ظمُ٘ من ل ًد٨
بما ؤنؼ ٫هللا ٠ُ٨ٞ ،ظٗلخه ًّ
زانا؟
ُ٢ل :بن هللا حٗالى َّ
ٖم َ بالخبر بظلٖ ٪ن ٢ىم ٧انىا بد ٨هللا الظي خ ٨به
ي ٦خابه ظاخضًنٞ ،إزبر ٖجه ؤجه بتر٦ه الخٖ ٨لى ؾبُل ما جغ٧ىه ٧اٞغون،
ً
ً
و٦ظل ٪ال٣ى ٫ي ّ
ظاخضا به -يى باهلل ٧اٞغ؛ ٦ما
٧ل َمن ل ًد ٨بما ؤنؼ ٫هللا
ِ
٢ا ٫ابن ٖباؽ؛ ألنه بجخىصه خ ٨هللا بٗض ٖلمه ؤنه ؤنؼله ي ٦خابه نٓحر
جخىصه نبىة نبُه بٗض ٖلمه ؤنه نبي»(.)0
ً٣ى ٫الٟسغ الغاػي عخمه هللا٢« :ا٨ٖ ٫غمت٢ :ىله حٗالى( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ) بنما ًدناو ٫من ؤن٨غ ب٣لبه وجخض بلؿانه ،ؤما من ٖغ ٝب٣لبه ٧ىنه خ٨
هللا وؤ٢غ بلؿانه ٧ىنه خ ٨هللا ،بال ؤنه ؤحى بما ًًاصه ٞهى خا ٦بما ؤنؼ ٫هللا حٗالى،
ول٨نه جاع ٥لهٞ ،ال ًلؼم صزىله جدذ يظه آلاًت ،ويظا يى الجىاب الصخُذ»(.)2
و٢ا ٫ؤلامام الٛؼال ٖن مٗاني يظه آلاًت٢« :ىله حٗالى بٗض ط٦غ الخىعاة
وؤخ٩امها ( ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [اإلااثضة]44:

ً
٢لنا :اإلاغاص به ومن ل ًد ٨بما ؤنؼ ٫هللا ً
وظاخضا له»(.)1
م٨ظبا به
و٢ا ٫ؤلامام ابن ُُٖت ألانضلسخي ي جٟؿحره« :ل ٟٔيظه آلاًت لِـ بلٖ ٟٔمىم ،بل

ل ٟٔمكترً ٘٣ً ٥
٦شحرا للخهىم٣٦ ،ىله حٗالى( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
( )0ظام٘ البُان ي جإوٍل ال٣غآن (.)157 /01
( )2مٟاجُذ الُٛب ( )168/02لئلمام ٞسغ الضًن الغاػي -صاع بخُاء الترار الٗغبي -بحروث -الُبٗت الشالشت 0421 -يـ.
( )1اإلاؿخهٟى ي ٖل ألانى )198/0( ٫إلمام ؤبي خامض دمحم بن دمحم الٛؼال  -جد :٤ُ٣دمحم بن
ؾلُمان ألاق٣غ -ماؾؿت الغؾالت -لبنان -الُبٗت ألاولى0997 -م.
346

َّ
ََ
ﮪ ﮫ ﮬ)ولِـ خ٩ام اإلاامنحن بطا خ٨مىا بٛحر الخ ٤ي ؤمغ بَ ٟ٨غ ٍة
بىظه»(.)0
٢ا ٫ؤلامام الؿمٗاني ي جٟؿحره(« :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ) ٢ا ٫البراء بن ٖاػب -ويى ٢ى ٫الخؿن -آلاًت ي اإلاكغ٦حن٢ .ا٫
ابن ٖباؽ :آلاًت ي اإلاؿلمحن ،وؤعاص به ٟ٦غ صون ٟ٦غ ،واٖل َّؤن الخىاعط
ٌؿخضلىن بهظه آلاًت ،وٍ٣ىلىن :من ل ًد ٨بما ؤنؼ ٫هللا ٞهى ٧اٞغ ،وؤيل
الؿنت ٢الىا :ال ًٟ٨غ بتر ٥الخ ، ٨ولآلًت جإوٍالن :ؤخضيما مٗناه :ومن ل ًد٨
ً
وجخضا ٞإولئ ٪ي ال٩اٞغون .والشاني مٗناه :ومن ل ًد ٨ب٩ل
بما ؤنؼ ٫هللا ع ًّصا
ما ؤنؼ ٫هللا ٞإولئ ٪ي ال٩اٞغون ،وال٩اٞغ يى الظي ًتر ٥الخ ٨ب٩ل ما ؤنؼ٫
هللا صون اإلاؿل »(.)2
٢ا ٫اإلاغوػي عخمه هللا« :خضزنا ًدحى بن ًدحى ،زنا ؾُٟان بن ُِٖنتٖ ،ن
ٖباؽ( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
َاوؽٖ ،ن ابن
حجحرٖ ،ن
يكام ٌٗجي ابن
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [اإلااثضة ]44:لِـ بالٟ٨غ الظي ًظيبىن بلُه(.)1و ٖن
ٖباؽ٢ ،اٟ٦« :٫غ ال ًن٣ل ٖن اإلالت»(.)4
َاوؽٖ ،ن ابن
ٍ
ٍ
***
( )0املخغع الىظحز ي جٟؿحر ال٨خاب الٗؼٍؼ ( )95/2للكُش ابن ُُٖت ألانضلسخي -جدٖ :٤ُ٣بضالؿالم
ٖبضالكاي دمحم -صاع ال٨خب الٗلمُت -بحروث -الُبٗت ألاولى 0422 -يـ.
( )2جٟؿحر ال٣غآن ( )42/2للكُش ؤبي اإلآٟغ ،منهىع بن دمحم بن ٖبض الجباع ابن ؤخمض اإلاغوػي
الؿمٗاني -جدً :٤ُ٣اؾغ بن ببغايُ  ،وٚنُ بن ٖباؽ بن ٚنُ  -صاع الىَن -الؿٗىصًت-
الُبٗت ألاولى0997 -م.
( )1حُٗٓ ٢ضع الهالة ( )520/2ألبي ٖبض هللا دمحم بن نهغ بن الدجاط اإلاغوػي -جد :٤ُ٣صٖ .بض
الغخمن ٖبض الجباع الٟغٍىاجي -م٨خبت الضاع -اإلاضًنت اإلانىعة -الُبٗت ألاولى0416 -يـ.
( )4حُٗٓ ٢ضع الهالة (.)522/2
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الٟهل الغاب٘
عئٍت مٗانغة خى ٫اإلاٟهىم ال٨ل لًُ٣ت الكغَٗت
٢ض وظضنا ؤنه من اإلاناؾب ي يظا اإلا٣ام ،ؤن نٗغى عئٍت ؤخض الٗلماء املجتهضًن
اإلاٗانغٍن ويى :ؤلامام الكُش ٖل ظمٗت دمحم ًٖى يُئت ٦باع الٗلماء خى ٫يظا
ألامغ؛ ختى ًدؿجى لنا ؤلاإلاام بهظه الًُ٣ت؛ من زال ٫الٗغى الٗلمي لها ي نىعة
مبؿُتٞ ،نٗل ما ه ٢ىاٖضيا الؿلُمت التي ًجب الانُال ١مجها ٞنهل بلى جهىع
٦ل صخُذ لها.
ظاء ي ٦خاب البُان إلااٌكٛل ألاطيان لًُٟلت الكُش ٖل ظمٗت:
ُ
بهىعة ؤوؾ٘ من ٢هغيا ٖلى جُبُ٤
ًُ٢ت جُبُ ٤الكغَٗت ال َّبض ؤن جٟه
ٍ
الخضوص الٗ٣ابُت بةػاء الجغاث ٦ ،ما يى قاج٘ ي ألاصبُاث اإلاٗانغة ،ؾىاء ٖنض
اإلاؿلمحن ؤو ٖنض ٚحري ؛ خُض بن جُبُ ٤الكغَٗت له ظىانب مسخلٟت ،وله
صعظاث مخباًنت ،ولِـ من الٗض ٫ؤن نهً ٠
واٗ٢ا ما بإنه ال ًُب ٤الكغَٗت
ملجغص مسالٟخه لبٌٗ ؤخ٩امها ي الىا ٘٢اإلاِٗل؛ خُض بن يظه املخالٟاث ٢ض
َّجمذ ٖلى مضي الخاعٍش ؤلاؾالمي ،وي ٧ل بلضان اإلاؿلمحن وصوله بضعظاث
مسخلٟت ومخنىٖت ،ول ً٣ل ٌ
ؤخض من ٖلماء اإلاؿلمحن َّؤن يظه البالص ٢ض زغظذ
ٖن عب٣ت ؤلاؾالم ،ؤو ؤجها ال جُب ٤الكغَٗت ،بل ال نبٗض ال٣ى ٫بطا َّاصُٖنا َّؤن
٧لمت جُبُ ٤الكغَٗت ٧لمت خاصزت.
خلائم ًجب مػغفتها:
 -0بن الكغَٗت ؤلاؾالمُت حٗجي ما ًخٗل ٤بالٗ٣اثض والغئٍت ال٩لُت؛ من ؤن يظا
ال٩ىن مسلى ١لخال ،٤وؤن ؤلانؿان م٩ل ٠بإخ٩ام قغُٖت جه ٠ؤٗٞاله ،وؤن
يظا الخ٩لُ٢ ٠ض نكإ من ٢بُل الىح  ،وؤن هللا ؤعؾل به الغؾل وؤنؼ ٫ال٨خب،
ويناً ٥
ًىما آزغ للخؿاب وللشىاب والٗ٣اب٦ ،ما ؤجها حكخمل ٖلى ال٣ٟه الظي
ًًبِ خغ٦ت الؿلى ٥الٟغصي والجماع والاظخماع  ،وَكخمل ً
ؤًًا ٖلى
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منٓىمت من ألازال ١وَغ ١التربُت ،ومناهج الخ٨ٟحر ،والخٗامل م٘ الىح ٢غآنا
وؾنت ،وم٘ الىا ٘٢مهما حٛحر ؤو جبض ٫ؤو َّ
حٗ٣ض.
ًُ٢ -2ت الخضوص حكخمل ٖلى ظانبحن:
َّ
بإخُ٣ت يظا النٓام الٗ٣ابي ي عصٕ ؤلاظغام ،وي
الجانب ألاو :٫يى الاٖخ٣اص
جإُ٦ض بز جل ٪الظنىب ،ومضي ٓٞاٖتها وجإزحريا الؿحئ ٖلى الاظخمإ البكغي،
ًّ
نٟؿُا لضي ظمُ٘ البكغ ،والاٖخ٣اص َّؤن يظا النٓام
وعًٞها بجمُ٘ نىعيا
الٗ٣ابي ال ٌكخمل ٖلى ْل ي نٟؿه ،وال ٖلى ٖن ٠ي طاجه.
ً
والجانب آلازغ :يى َّؤن الكغٕ ٢ض وي٘ قغوَا لخُبُ ٤يظه الخضوص٦ ،ما
ً
ً
ؤنه ٢ض وي٘ ؤوناٞا وؤخىالا لخٗلُ٣ها ؤو بً٣اٞها ،وٖنض ٖضم جىٞغ جل ٪الكغوٍ
ً
زغوظا ٖن
ؤو يظه ألاونا ٝوألاخىاٞ ،٫ةن جُبُ ٤الخضوص م٘ طل ٪ال٣ٟض ٌٗض
الكغَٗت.
 -1اإلاخإمل ي نهىم الكغَٗت؛ ًجض ؤن الكغٕ ل ًجٗل الخضوص لٛغى
الانخ٣ام ،بل لغصٕ الجغٍمت ٢بل و٢ىٖها ،وٍغي ً
ؤًًا ؤن الكغٕ ال ًدكىٝ
إل٢امتها ب٣ضع ما ًدكى ٝللٟٗى والهٟذ والؿتر ٖلحها .والنهىم ي يظا
٦شحرة(.)0
( )1من ؤوضر ألامشلت ٖلى يظا ألامغ ٢هت الصخابي الجلُل ماٖؼ هنع هللا يضر والٛامضًت ٣ٞض عصه النبي ﷺ
ٖضة مغاث م٘ اٖتراٞه بالؼنا ٞلى ٧انذ الكغَٗت مدكىٞت بلى ب٢امت الخضوص لغظمه النبي نلى
هللا ٖلى الٟىع٣ٞ ،ض عوي مؿل ي صخُده بؿنضه ؤن ماٖؼ بن مال ٪ألاؾلمي ،ؤحى عؾى ٫هللا
ﷺ٣ٞ ،اً :٫ا عؾى ٫هللا ،بني ٢ض ْلمذ نٟسخي ،وػنِذ ،وبني ؤعٍض ؤن جُهغنيَّ ،
ٞغصهٞ ،لما ٧ان
من الٛض ؤجاه٣ٞ ،اً :٫ا عؾى ٫هللا ،بني ٢ض ػنِذَّ ،
ٞغصه الشانُتٞ ،إعؾل عؾى ٫هللا ﷺ بلى ٢ىمه،
بأؾا ،جىىغون مىه ً
٣ٞا« :٫أحػلمىن بػلله ً
قِئا؟» ٣ٞالىا :ما نٗلمه بال وي الٗ٣ل من
ً
ؤًًا ٞؿإٖ ٫نهٞ ،إزبروه ؤنه ال بإؽ به ،وال
نالخُنا ُٞما نغيٞ ،إجاه الشالشتٞ ،إعؾل بلحه
ً
بٗ٣لهٞ ،لما ٧ان الغابٗت خٟغ له خٟغة ،ز ؤمغ به ٞغظ ٢ ،اٞ ،٫جاءث الٛامضًت٣ٞ ،الذً :ا
عؾى ٫هللا ،بني ٢ض ػنِذ ُٞهغني ،وبنه عصياٞ ،لما ٧ان الٛض٢ ،الذً :ا عؾى ٫هللا ،ل جغصني؟
جغصني ٦ما عصصث ً
لٗل ٪ؤن َّ
ماٖؼاٞ ،ىهللا بني لخبلى٢ ،اَّ « :٫أما ال فاطهبي ختى جلضي»ٞ ،لما
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 -4إلاضة ؤل ٠ؾنت ل ج ٣الخضوص ي بلض مشل مهغ؛ وطل ٪لٗضم جىٞغ
ً
َغ٢ا مُٗنت لئلزباث والتي َّ
نهذ ٖلى بم٩انُت
الكغوٍ الكغُٖت التي عؾمذ
الٗىصة ي ؤلا٢غاع ،والتي قملذ طل٧ ٪له ب٣ىله ﷺ« :اصعءوا الخضوص
بالكبهاث»( )0و٢ىله ﷺ« :اصعءوا الخضوص غً اإلاؿلمحن ما اؾخُػخم؛ فان وان
له مسغج فسلىا ؾبُله ،فان ؤلامام أن ًسُئ في الػفى زحر مً أن ًسُئ في
الػلىبت»(.)2
=

ولضث ؤجخه بالهبي ي زغ٢ت٢ ،الذ :يظا ٢ض ولضجه٢ ،ا« :٫اطيبي ٞإعيُٗه ختى جُٟمُه»ٞ ،لما
ُٞمخه ؤجخه بالهبي ي ًضه ٦ؿغة زبز٣ٞ ،الذ :يظا ًا نبي هللا ٢ض ُٞمخه ،و٢ض ؤ٧ل الُٗام،
ٞض ٘ٞالهبي بلى عظل من اإلاؿلمحن ،ز ؤمغ بها ٞدٟغ لها بلى نضعيا ،وؤمغ الناؽ ٞغظمىيا،
٣ُٞبل زالض بن الىلُض بذجغٞ ،غمى عؤؾها ٞخنطر الضم ٖلى وظه زالض َّ
ٞؿبهاٞ ،ؿم٘ نبي هللا
ً
ً
ﷺ َّ
ؾبه بًايا٣ٞ ،ا« :٫مهال ًا زالض ،فى الظي هفس ي بُضه للض جابذ جىبت لى جابها ناخب
مىـ لغفغ له» ،ز ؤمغ بها ٞهلى ٖلحها ،وصٞنذ[ .صخُذ مؿل ٦ ،خاب الخضوص ،باب من
اٖترٖ ٝلى نٟؿه بالؼنى( )0695من خضًض بغٍضة هنع هللا يضر].
و٦ظل ٪ما وعص ٖن الخلُٟت الغاقض الغاب٘ ٖل بن ؤبي َالب هنع هللا يضر ي ٞترة زالٞخه ُٞما عواه
ؤبي ٌٗلى اإلاىنل ي مؿنضه ٢ا :٫خضزنا ٖبُض هللا ،خضزنا ٖشمان بن ٖمغ ،خضزنا يظا الكُش
ًّ ُ
ً
ً
ٖلُا ؤحي بغظل ٣ٞالىا :بنه ٢ض ؾغ ١ظمال،
ؤًًا ؤبى املخُاة الخُمي٢ ،ا٢ :٫ا ٫ؤبى مُغ :عؤًذ
٣ٞا :٫ما ؤعا ٥ؾغ٢ذ ٢ا :٫بلى٢ .اٞ :٫لٗله قبه ل٪؟ ٢ا :٫بلى ٢ض ؾغ٢ذ٢ .ا :٫اطيب به ًا
٢نبر ٞكض ؤنبٗه ،وؤو٢ض الناع ،واصٕ ال جؼاع ًُٗ٣ه ،ز انخٓغ ختى ؤج ءٞ ،لما ظاء٢ ،ا ٫له:
ؾغ٢ذ؟ ٢ا :٫الٞ .تر٦ه٢ ،الىاً :ا ؤمحر اإلاامنحن ،ل جغ٦خه و٢ض ؤ٢غ ل٪؟ ٢ا :٫ؤزظجه ب٣ىله
وؤجغ٦ه ب٣ىله( .ؤزغظه ؤبى ٌٗلى ي مؿنضه( )276/0مى٢ىٞا ٖلى ٖل هنع هللا يضر ،و٢ا ٫الهُشمي ٖنه ي
مجم٘ الؼواثض ( :)197/6عواه ؤبى ٌٗلى ،وؤبى مُغ ل ؤٖغٞه .و٢ا ٫البىنحري ي بجدا ٝالخحرة
( :)266/4يظا بؾناص يُٗ ٠لجهالت بٌٗ عواجه).
( )1ط٦غ يظا الخضًض الٗالمت الؼع٢اني ي مسخهغ اإلا٣انض الخؿنت (م  70ع )42 : ٢و٢اٖ ٫نه:
ً
مغٞىٖا» .وانٓغ ً
ً
ؤًًا :جلخُو الخبحر ،البن حجغ (.)56 /4
«صخُذ مى٢ىٞا ،وخؿن لٛحره
( )2ؤزغظه الترمظي ي ٦خاب الخضوص ،باب ما ظاء ي صعء الخضوص ( ،)0424وابن ؤبي قِبت ي
مهنٟه ( ،)29194والبحه٣ي ي ال٨بري ( ،)218 /8والخا ٦ي اإلاؿخضع ،)8061( ٥و٢ا:٫
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ً
مُب٣ا بهىعة ٖامت ،ي خحن
٢ -5ض ًُىن ٠الٗهغ بهٟاث ججٗل الاؾخصناء
ؤن الاؾخصناء بُبُٗخه ًجب ؤن ًُب ٤بهىعة م٣هىعة ٖلُهٞ ،من طل ٪ون٠
الٗهغ بإنه ٖهغ يغوعة ،وؤنه ٖهغ قبهت ،وؤًًا ونٟه بإنه ٖهغ ٞخنت،
وبإنه ٖهغ ظهالت ،ويظه ألاونا ٝجازغ ي الخ ٨الكغع ؛ ٞالًغوعة جبُذ
املخٓىع ،ختى لى َّ
َّ
واؾخمغث ،ولظل ٪ؤظاػوا الضٞن ي الٟؿاق اإلاهغٍت م٘
ٖمذ
مسالٟتها للكغَٗت ،والكبهت ججحز بً٣اّ ٝ
الخض؛ ٦ما نن٘ ٖمغ بن الخُاب هنع هللا يضر
ِ
ي ٖام الغماصة خُض ٖمذ الكبهت و٣ٞض الكغٍ الكغع إل٢امت الخض ،وؤلامام
ظٟٗغ الهاص ١وال٨غد من الخنُٟت وٚحريما ؤؾُ٣ىا خغمت النٓغ بلى النؿاء
الٗاعٍاث ي بالص ما وعاء الجهغ إلَبا٢هن ٖلى ٖضم الدجاب ختى ناع ُّ
ٌٚ
ً
البهغ مخٗظ ًعا بن ل ً٨ن مؿخدُال ،ونو ؤلامام الجىٍجي ي ٦خابه «الُٛاسي»
ً
ٖلى ؤخىاٖ ٫هغ الجهالت وٞهل ألامغ جٟهُال ٖنض ٣ٞض املجتهض ز الٗال
الكغع ز اإلاهاصع الكغُٖت.
َّ ٫
َّ
َّ
٧الغاػي ي «املخهى » بالنسخ
وٍخهل بهظا ما ؤؾماه ألانىلُىن ي ٦خبه
ّ
املخل ي الخ ، ٨ويى حٗبحر ؤص١؛ ألن الٗ٣ل ال ًنسخ
الٗ٣ل  ،ويى ؤزغ طياب ِ
َّ
اإلاؿخ٣غة ،وطل ٪بةظمإ ألامت ،ول٨ن الخ ٨ال ًُب ٤بطا طيب مدله؛
ألاخ٩ام
ٞاألمغ بالىيىء ظٗل ٚؿل الُض بلى اإلاغ٣ٞحن من ؤع٧انهٞ ،ةطا ُٗ٢ذ الُض حٗظع
الخُبُ ٤ؤو اؾخدا ،٫و٦ظل ٪ألاخ٩ام اإلاترجبت ٖلى وظىص الغ ،٤ُ٢وألاخ٩ام
اإلاترجبت ٖلى وظىص الخالٞت ال٨بري ،وألاخ٩ام اإلاترجبت ٖلى وظىص الن٣ضًن
بمٟهىمهما الكغع من طيب ؤوًٞت ،وٚحر طل٦ ٪شحر.
=

ً
«صخُذ ؤلاؾناص ول ًسغظاه» ،وٖل ٤الترمظي ٖلُه ٢اثال« :ال نٗغٞه مغٞىٖا بال من خضًض
دمحم بن عبُٗتٖ ،ن ًؼٍض بن ػٍاص الضمك٣يٖ ،ن الؼيغيٖ ،ن ٖغوةٖ ،ن ٖاجكتٖ ،ن النبي ﷺ
وعواه وٖ ،ُ٘٦ن ًؼٍض بن ػٍاص ندىه ،ول ًغٗٞه ،وعواًت و ُ٘٦ؤصر ،و٢ض عوي ندىا يظا ٖن
ٚحر واخض من ؤصخاب النبي ﷺ ؤجه ٢الىا مشل طل.»٪
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 -6من ؤظل الىنى ٫بلى جنُٟظ خ ٨الكغٕ ،ومغاص هللا ؾبدانه منه،
والىنى ٫بلى َاٖت هللا وعؾىله؛ ًجب ٖلُنا ؤن نضع ٥الىا٣ٞ ،٘٢ض و َعص ي
قٗب ؤلاًمان من مىٖٓت آ ٫صاوص ٖلحهما الؿالمٖ ،ن ويب بن منبه ً٣ى:٫
ً
ً
ً
«وٖلى الٗا٢ل ؤن ً٩ىن ٖاإلاا بؼمانه ،ممؿ٩ا للؿانه ،م٣بال ٖلى قإنه».
ومن ينا َّ
ٞةن ال٣ٟهاء ُّ
نهىا ٖلى َّؤن ألاخ٩ام جخٛحر بخٛحر الؼمان بطا ٧انذ
مبنُت ٖلى الٗغ( ٝنو اإلااصة  91من مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت) ،وؤظاػ اإلاظيب
َ
الٗ٣ىص الٟاؾضة ي صًاع ٚحر اإلاؿلمحن ،وينا حٛحرث
الخنٟي ي ظانب اإلاٗامالث
ألاخ٩ام بخٛحر اإلا٩ان ،ز بن ٢اٖضة« :الًغوعاث جبُذ املخٓىعاث» اإلاإزىطة من
٢ىله حٗالى( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ)
[الب٣غة ]071:ججٗل الكإن ًخٛحر بخٛحر ألاخىا ،٫و٦ظل ٪جخٛحر يظه ألاخ٩ام بخٛحر
ألاشخامٞ ،إخ٩ام الصخو الُبُع الظي له نٟـ ناَ٣ت جسخلٖ ٠ن
الصخو الاٖخباعي خُض ال نٟـ له ناَ٣ت.
ويظه الجهاث ألاعب٘ وه الؼمان ،واإلا٩ان ،وألاشخام ،وألاخىا ،٫ه التي
َّ
نو ٖلحها ال٣غاي ٦جهاث للخٛحر ًجب مغاٖاتها ٖنض بً٣إ ألاخ٩ام ٖلى الىا.٘٢
ومٗلىم ؤن ٖهغنا ل ٌٗض ؤمؿه ٌٗاف ي ًىمنا ،وال ًىمنا ٌٗاف ي ٚضنا،
وؾبب طل ٪ؤمىع:
مجها ٦ :الاجهاالث ،واإلاىانالث ،والخ٣نُت الخضًشت التي ظٗلذ البكغ
ٌِٗكىن و٧إجه ي ٢غٍت واخضة ،ومجها ػٍاصة ٖضص البكغ ػٍاصة مُغصة ال جن٣و
ً
ؤبضا منظ  0811مُالصًت وبلى ًىمنا يظا.
ومجها ٦ :الٗلىم التي نكإث إلصعا ٥وا ٘٢ؤلانؿان ي نٟؿه ،ؤو باٖخباعه
ظؼءا من الاظخمإ البكغي ،ؤو باٖخباعه ً
ً
٢اثما ي وؾِ يظه الخالت التي ط٦غنايا.
وؾماث يظا الٗهغ يظه وندىيا َّ
ٚحرث ً
٦شحرا من اإلاٟايُ ٦ ،مٟهىم الٗ٣ض،
والًمان ،والدؿلُ  ،والٗ٣ىبت ،ومٟهىم اإلانٟٗت ومٟهىم الؿُاؾت الكغُٖت؛
َّ
ٞال َّبض من بصعا ٥طل٧ ٪له ختى ال جخٟلذ منا م٣انض الكغَٗت الٗلُا.
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ً -7م٨ن ٖغى ججاعب الضو ٫ؤلاؾالمُت اإلاٗانغة م٘ ًُ٢ت الخضوص:
ؤ -نجض َّؤن الؿٗىصًت ّ
جُب ٤الخضوص ٖن َغٍ ٤الً٣اء الكغع مباقغة من
ِ
ٚحر نهىم ٢انىنُت مهىٚت ي نىعة ٢انىن للٗ٣ىباث الجناثُت ،والخُبُ٤
الؿٗىصي للخضوص مؿخ٣غ ،ولِـ ينا ٥ؤي صٖىة ؤو جىظه مازغ إللٛائها ؤو
بً٣اٞها ؤو حٗلُ٣ها.
ب -خالت «با٦ؿخان ،والؿىصان ،وبخضي والًاث نُجحرًا ،وبخضي والًاث
مالحزًا ،وبًغان» التي َّ
نهذ ٢ىانُجه ٖلى الخضوص الكغُٖتٞ ،خ ؤلاً٣ا ٝالٟٗل
لها من ناخُت الىا ٘٢ي با٦ؿخان ،وج حٗلُ٣ها بٗض ٖهض النمحري ي الؿىصان،
وج حٗلُ٣ها ً
ؤًًا ي بًغان ومالحزًا ،وَب٣ذ ي والًت نُجحرًا بهىعة ٚاًت ي
ً
الجؼثُت ،وَكُ٘ ي ٧ل يظه البلضان الٗمل بالخٗؼٍغ بضال من جُبُ ٤الخضُٞ ،ما
ٖضا الجغاث التي حؿخىظب ؤلاٖضام.
طَّ -
بُ٣ت الضو ٫ؤلاؾالمُت التي ًبلٖ ٜضصيا  56صولت من مجمىٕ  096صولت ي
الٗال ؾ٨خذ ي ٢ىانُجها ٖن ًُ٢ت الخضوص ،و٧انذ وظهت النٓغ ي يظا الكإن
َّؤن ٖهغنا ٖهغ قبهت ٖامت ،والنبي ﷺ ً٣ى« ٫اصعءوا الخضوص بالكبهاث»(،)0
٦ما ؤن الكهىص اإلاٗخبرًن ً
قغٖا إلزباث الجغاث التي حؿخلؼم الخض ٢ض ٣ٞضوا منظ
ػمن بُٗض؛ و٢ض ط٦غ الخنىد ي ٦خابه «نكىاع املخايغة وؤزباع اإلاظا٦غة» ي
مٗجى ُٚاب الٗضو ٫من الكهىص ما َّ
نهه« :خضزجي ؤبى الخؿحن دمحم بن ٖبُض هللا
اإلاٗغو ٝبابن نهغوٍه٢ ،ا٢َ :٫ب َل الخُمي ،ال٣اضخي ٧ان ً
٢ضًما ٖنضنا بالبهغة،
ِ
ً
()2
ؾخت وزالزحن ؤل ٠قايض ي مضة والًخه» .
وٍ٣ى ٫ي مىي٘ آزغ« :ؾمٗذ ٢اضخي الً٣اة ؤبا الؿاثب ٖخبت بن ٖبُضهللا
بن مىسخى ً٣ى :٫الكايض بطا ل ج٨ن ُٞه زالر زال .....٫بلى ؤن ٢ا :٫ز ٢ا ٫ما
ْن ٨ببلض ُٞه ٖكغاث ؤلى ٝناؽ ،لِـ ٞحه بال ٖكغة ؤنٟـ ؤو ؤ٢ل ؤو ؤ٦ثر،
( )1ؾب ٤جسغٍجه.
( )2نكىاع املخايغة وؤزباع اإلاظا٦غة )041/0( :جدٖ :٤ُ٣بىص الكالج َ ،ب٘ ٖلى ن٣ٟت املخ.٤٣
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وؤيل طل ٪اإلاهغ ٧له ًغٍض الخُلت ٖلى ياالء الٗكغةٌ ٠ُ٦ ،ؿلمىن بن ل
ً٩ىنىا قُاَحن ؤلانـ ي الخُ ٔ٣والظ٧اء والخدغػ والٟه »(.)0
والخٟخِل للىنى ٫بلى الخ٣ُ٣ت التي جاصي بلى ب٢امت الخض؛ لِـ من مجهاط
الكغَٗتٞ ،ةن ً
ماٖؼا ؤحى ُّ
ً٣غ ٖلى نٟؿهٞ ،إقاح النبي ﷺ بىظهه ؤعب٘ مغاث ،ز
ؤخاله ٖلى ؤيله لٗله ٌكهضون ب٣لت ٖ٣له ؤو ظنىنه ،وإلاا ظؼٕ َّ
وٞغ ؤزناء ب٢امت
الخض ٖلُه ٢ا ٫عؾى ٫هللا ﷺ ألصخابه عضخي هللا ٖجه « :هال جغهخمىه؛ لػله أن
ًخىب فُخىب هللا غلُه»( ،)2و٢ض ؤزظ الٗلماء من يظا الخضًض ظىاػ الغظىٕ ٖن
ؤلا٢غاع ما صام ي ّ
خ ٤من خ٣ى ١هللا٦ ،ما َّؤن النبي ﷺ ل ٌؿإله ٖن الُغٝ
ٍ
آلازغ للجغٍمت وه اإلاغؤة التي ػنا بها ،ول ًٟدل ٖجها ٦نىٕ من ؤٖما ٫اؾخ٨ما٫
الخد ،٤ُ٣و٢ض عوي ٖن ؤبي ب٨غ وٖمغ وؤبي الضعصاء وؤبي يغٍغة؛ ؤن الؿاع٧ ١ان
ًاحى به بلحه ٣ُٞ ،ىلىن له« :ؤؾغ٢ذ؟ ٢ل :ال»!
ً
ُّ
ؤؾاؾا حُٗٓ ؤلاز الظي ظٗل الخض
ٞالنو ٖلى الخضوص ٦ما ط٦غنا ًُٟض
بةػاثه ،وؤنه من ال٨باثغ وال٣باثذ التي حؿخىظب الٗ٣اب الُٗٓ  ،وٍاصي طل ٪بلى
صٕ الناؽ ٖن يظه الجغاث ٖلى ّ
خض ٢ىله حٗالى( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ
ع
ِ
ّ
ُّ
وٍ٨مل الخض ي يظا الكإن الًبِ الاظخماع الظي ًخىلض
ﮙ) [الؼ َمغِ ،]06:
من الش٣اٞت الؿاثضة لضي ال٩اٞت باؾخٗٓام يظه آلازام ،ونبظ من اقتهغ بها ؤو
َّ
ؤٖلجها ؤو جٟازغ بٟٗلها٦ ،ما َّؤن الكغٕ ٞخذ باب الخىبت وؤمغ بالؿتر ي نهىم
ٖضًضة من ال٨خاب والؿنت.
وبهظا الٗغى اإلاىظؼ ن٩ىن ٢ض َّبِنا الخإنُل الكغع والخىنُ ٠الكغع
( )1نكىاع املخايغة (.)269/2
( )2حؼء مً خضًث ؤزغظه ؤبى صاوص ي ٦خاب الخضوص ،باب عظ ماٖؼ بن مال )4409( ٪والخا٦
ؾٗض ٢ا ٫خضزجى ًؼٍض بن نُٗ بن يؼ ٍا٫
ي مؿخضع٦ه( )161/4من َغٍ ٤وٖ ُ٘٦ن يكام بن ٍ
ً
مغٞىٖا٢ .ا ٫الخا ٦يظا خضًض صخُذ ؤلاؾناص ول ًسغظاه .و٢اٖ ٫نه الخأٞ
ٖن ؤبُه به
ابن حجغ ي الخلخُو الخبحر (  : )064/4بؾناصه خؿن.
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والىا٢ع لًُ٣ت جُبُ ٤الكغَٗت ،ومؿاخت الخضوص ٞحها(.)0
ٞمما ؾبً ٤دبحن لنا خضوص اإلاؿإلت وؤع٧اجهاَّ ،
وٍخطر َّؤن مٟهىم الكغَٗت
ؤلاؾالمُت ؤوؾ٘ من اإلاٟهىم الًُ ٤الظي ًغٍض ياالء ؤن ًدهغويا ُٞه ،وؤن صٖىة
و٢ىٕ املجخمٗاث ؤلاؾالمُت ي قغ ٥الخا٦مُت ه صٖىي باَلت ٢اثمت ٖلى الجزٖت
الخٟ٨حرًت لضي ؤصخاب اإلاناهج الًالت وال٨ٟغ اإلاندغ ،ٝوؤن مؿإلت ّ
ؾن ال٣ىانحن
ِ
ّ
إلانٓمت للٗ٣ىباث لِـ من باب ع ِ ّص الكغَٗت ؤو اؾدبضالها؛ وبنما من باب مغاٖاة
ا ِ
م٣انض الكغَٗت ي يبِ ُ٢ام املجخمٗاث ،وخ ٟٔخُاة الناؽ وٖ٣اثضي
وؤٖغايه وؤمىاله ؛ و٣ٞا للٓغو ٝاملخُُت وَبُٗت الؼمان واإلا٩ان وبما ًخىا٤ٞ
م٘ ٢ىاٖض الكغَٗت.
***

( )1انٓغ :البُان إلاا ٌكٛل ألاطيان ( )78 -71 / 0للض٦خىع ٖل ظمٗت -صاع اإلا2119 - ُ٣م.
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٨ٞ .01غ الاؾخٗالء ٖنض الجماٖاث اإلاخُغٞت ي محزان الكغَٗت
جمهُض:

بن ؤي ما ُب ْ
نِذ ٖلُه ألام ه ألازال ١التي حؿخضع اخترام ألاٞغاص ُٞما
بُجه  ،ويظه ألازالُ ١
جنب ُ٘ من ٨ٞغ مؿخ ُ٣مخإنل ي الضًن وحكغَٗاجه
َّ
ومباصثه ،ويظه الدكغَٗاث واإلاباصت ًخٗلمها اإلاغء ؤو الٟغص ي خُاجه ٧ي ًخدلى
َ
وجىنُل يظه الضًن بمباصثه الؿامُت بلى ظمُ٘ الخل٤
كغ
ِ
ب٩ل ما ًضٖىه بلى ن ِ
بهىعة خؿنت ال ٌٗترحها الدكىٍه ؤو اإلاٛالُت ،ومن ينا وظب ٖلى ٧ل من ًُ ّ
هضع
ِ
ُُ
نٟؿه للمكهض الضًجي ؤن ًخدلى بمجمىٖت من ألازال ١من ؤيمها زل ٤الخىاي٘
والؿُ٨نت والى٢اع ي ٧ل ؤٗٞاله وؤمىعه؛ ألنه ي جهاًت ألامغ ًمشل ً
ُ٢ما ٖالُت
ًخدضر ٖجها ،ويظه ألامىع ُو ْ
ظضث ي ٖلماء ألامت وؾلٟها الهالخحنٞ ،ال ن٩اص
نٟخذ ِؾ ً
ٟغا من ؤؾٟاع الترار ؤلاؾالمي وننٓغ ي جغظمت ؤخض ؤٖالمه نجض
َ
َّ
وز ُْ ٟ
ٌ
الخدلُت بالهٟاث الخمُضة وألازال ١الغُٗٞت التي من ؤيمها الخىاي٘
الجناح للمامن ،وٖضم َّ
الخ٨بر ؤو الاؾخٗالء من ؤظل ؤجه ًخمخٗىن بمٗغٞت
جىايٗا وزكُت ً
ً
و٢غبا بلى
وبج٣ان ٦شحر من الٗلىم ،بل بن يظه الٗلىم جؼٍضي
هللا.
وي٨ظا ؾاعث ألامت بٗلمائها ول ي جاعٍسه وؤخاصًثه وؤصبُاته ما ًجٗلنا
نٖ ٠٣لى يض جل ٪ألازال ١التي جإنلذ ٞحه  ،بل ٧ان ألامغ ؤ٦بر من طلٖ ٪نض
ُ ُ
بٌٗ من ق ِٛلىا بالخهى ٝوٖلىمه ،وْل ألامغ ي٨ظا بلى ؤن ْهغث ي خُاجنا ي
يظه ألاػمان الجماٖاث اإلاخُغٞت ،جل ٪الجماٖاث التي ؤخضزذ ٧ل ٢بُذ ي
ألازال ١وال٨ٟغ وصنُا الناؽ ،وؤبضٖذ ً
ؤمىعا ما ؤنؼ ٫هللا بها من ؾلُان ،و٧ان
يمن ما ؤبضٖىه ي الخُاة والضًن وال٨ٟغ ه ٨ٞغة الاؾخٗالء التي حٗجي الخ٨بر،
وه ٨ٞغة نابٗت مجه من زال ٫عئٍته لنٟؿه وبمٗان ال٨ٟغ ي طواته ٞ ،ه
ًغون ؤنٟؿه من زال ٫ما حٗلمىه ؤو ٢غءوه ي ال٨خب ؤجه ؤ٢غب بلى هللا من
َ
ٚحري ٞ ،جٗلىا ؤنٟؿه َخً ٨ما ي الضًن ٖلى ٚحري من الناؽً ،هضعون ٞحه
الٟخاوي وٍ٣غعون  ٠ُ٦ج٩ىن قئىجه  ،ويظه ألامىع ي خض طاتها حٗض اؾخٗالء
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من صازله ٖلى بجي ظلضته الظًن ًغون ؤن هللا انُٟاي مجه لُ٩ىن منىَحن
بهظا ألامىع ٞه زحرة هللا من زل٣هٞ ،إنبدىا ال ًغون الخىاي٘ بال هلل وخضه ٞال
جىاي٘ للبكغ الظًن لِؿىا ٖلى نهجه ومنىاله ٞ ،إنبدىا ال ًسًٟىن
ظناخه للمامنحن ،وؤنبذ الاؾخٗالء ٖلى الخل ٤يى نهجه وؤؾلىبه ول
ًضع٧ىا ي يظا ألامغ ؤن الاؾخٗالء ٌٗض ؤو ٫للنٟـ ٧انذ بؿببه وطل ٪من
الكُُان َّ
الغظُ .
ل٣ض ظاء يظا الاؾخٗالء ي نٟىؾه من زال ٫ؤجه ًغون ألنٟؿه ؤخُ٣ت
الٛلبت وال٣هغ وال٣ىة ٖلى املجخم٘ وٍغون ؤنه البض من حُٛحره ،ويظا بخؿاؽ مؤل
٢لىبه ٞ ،جٗله ٌٗلىن ٖلى ٚحري ٚحر مضع٦حن ؤن التزُ٦ت جإحي من هللا ٢ا٫
حٗالى( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [النؿاء .]51 ،49 :ومن
ينا ن٣ى ٫بجه ٖنضما ٢غءوا ال٣غآن ٞهى ل ًجاوػ خناظغي  ،ول ًخٗلمىا من
انًباٍ النٟـ وبعٚمايا ٖلى الخىاي٘ ،بل بجه عؤوا ؤنه البض من الاؾخٗالء ٖلى
٧ل َمن خىله ألن ً
٦شحرا مجه ًغون ؤن الناؽ ٌِٗكىن آلان ي ظايلُت مٓلمت،
ومن زال ٫يظه النٓغة ً
ؤًًا ٞه ٌٗخ٣ضون ؤجه النىٕ اإلاشال ي املجخم٘ ،وؤن
ؤيضاٞه ٖالُت وٚاًته ٦ظلٞ ،٪ه ًغون ؤن ٢ىي ألاعى خاثضة ٖن منهج
ؤلاًمان وؤن جل ٪ال ُ٣اإلاىظىصة ال جنبشٖ ٤ن اإلاٗغٞت باهلل ،بل ي الظًن
ٌٗغٞىن هللا خ ٤اإلاٗغٞت ،وٍامنىن به خ ٤ؤلاًمان ،ومن ينا ؤجذ نٓغٍت
وؾ ُّ ْ
الاؾخٗالء ي ؤ٩ٞاعي ُ
غث ي مهنٟاته وؾنداو ٫بل٣اء الًىء ٖلى جل٪
ِ
ألامىع ي الؿُىع الخالُت.
َّ
ً
ٖا ٫ي خُاجه بةًمان باهلل
بُض ؤننا ال نضع من ظانبنا ؤًًا ؤن اإلاامن ٚحر ٍ
حٗالى ،بل ٖلى الٗ٨ـ ٞاإلاامن يى امغئ ٌٗلى ً
صاثما بةًمانه باهلل حٗالى وجهضً٣ه
بغؾله وبًمانه ب٩ل مٗخ٣ضاجه ،ويظا ٌ
ؤمغ ال زالٖ ٝلُه ،ل٨ن ال ًم٨ن لهظا
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ؤلاًمان ؤن ً٩ىن ً
صاُٖا الؾخٗالثه ٖلى ٢ىمه ،ؤو ؤن ًغي نٟؿه ٞى ١البكغ وَٗبر
ٖن طل ٪من زال ٫مىا ٠٢ال جلُ ٤باإلؾالم وؤيلهٞ ،االؾخٗالء ٖنض الجماٖاث
اإلاخُغٞت ؤخض نىع الخغوط ٖن خ٣ُ٣ت الكغَٗت ؤلاؾالمُت وؤخض مٓايغ
جدغٍ ٠اإلاٗاني الجلُلت ي ٦خاب هللا بلى مٗاني باَلت جناؾب ؤيضا ٝيظه
الجماٖاث اإلاخُغٞت؛ ولظل ٪ظاء مىيىٕ يظا البدض من ؤظل منا٢كت جل٪
ألا٩ٞاع ٖنض الجماٖاث اإلاخُغٞت ،وؾى٩ً ٝىن ٦المنا ي يظا ألامغ من زال٫
الٟهىَّ ٫
الخالُت:
الفهل ألاوٌ :أنىٌ الاهدغاف الفىغي اإلاخػلم باالؾخػالء غىض الجماغاث
اإلاخُغفت.
الفهل الثاوي :جأنُل فىغ الاؾخػالء غىض الجماغاث اإلاخُغفت.
الفهل الثالث :آلازاعالؿلبُت الىاججت غً فىغالاؾخػالء غىض ؾُض كُب.
الفهل الغابؼ :هلض فىغ الاؾخػالء غىض الجماغاث اإلاخُغفت.
***
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الٟهل ألاو٫
ّ
اإلاخٗل ٤باالؾخٗالء ٖنض الجماٖاث اإلاُ ّ
خُغٞت
ؤنى ٫الاندغا ٝال٨ٟغي ِ
ِ
ي يظا الٟهل ؾننا٢ل ألانى َ ٫التي ُبج َي ٖلُه ُِ ٞ
الاؾخٗالء ٖنض
٨غ
ِ
ِ
اإلاخُغٞتَّ ،
ٞةن ؤنل ٧ل ياللت ٖنض جل ٪الجماٖاث ج٨من ي
الجماٖاث
ِّ ِ
الخهىعاث الباَلت لخ٣ُ٣ت الضًن والكغَٗت ،ومٗاني ؤلاًمان ،وخ٣ُ٣خه وخضة
ؤلاؾالم والٟ٨غ وخضوصه ،ز َّ بناء وظهت نٓغ ٖلمُت باَلت بٗض طلٖ ٪لى جل٪
الخهىعاث اإلاندغٞت واؾخسغاط اإلاناهج َّ
َّ
الٗملُت مجهاٞ ،هي نخاثج
والخُبُ٣اث
ْ
َ
جغجبذ ٖلى م٣ضماث باَلت ،وبجانب جل ٪الخهىعاث ؾنداو٫
بل٣اء
باَلت
ْ
َّ
َّ
ُ
ال٨ٟغ ،وطل٪
الً ِ
ىء ٖلى جدغٍ ٠اإلاٗاني واإلاهُلخاث التي ؤصث بلى و ِ
ظىص يظا ِ
ٖلى الندى َّ
الخال .
ً
أوال :جدغٍف اإلاػاوي واإلاهُلخاث:
َّبن من ؤ٦بر البالًا التي ًُ ُ
َ
قغَٗت من الكغاج٘ يى جدغٍ٠
جهِب ؤي
م٨ن ؤن
ٍ
مٗان ٚحر مغاص ٍة ي
اإلاٗاني واإلاهُلخاث اإلاؿخ٣غة ،وجدىٍل ِصاللت ال٩لماث بلى ٍ
ْ
٢امذ به الجماٖاث اإلاخُغٞت من ناخُت الٟه
يظه الكغَٗت ،ويظا ما
َّ
الك َّ
غُٖت التي اؾخ٣غث ألامت ؤلاؾالمُت
اإلاهُلخاث
والخُبُ٤؛ ٞه ًإجىن بلى
ِ
وجُبُ٣اث َّ
َ
ٖملُت ال ً٣ىم
وصالالث
مٗاني
ٖلى مٟهىمها ومٗانحها ،وٍبخ٨غون لها
ٍ
ٍ
ٌ
ٌ
ٌّ
ؾنت ،ؤو لِـ لها ؾنض من ؤ٢ىا ٫ؤيل الٗل ؤو
٦خاب ؤو ٍ
ٖلُه صلُل قغع من ٍ
صلُل ٖ٣ل ٣ُٞ ،ىمىن بخدغٍ ٠اإلاٗجى الصخُذ بلى مٗان ُج ُ
ىا ٤ٞمناهج يظه
ٍ
َ
٦شحرة وظضوا ٞحها
الجماٖاث وؤيضا ِٞها؛ ٣ٞض ٢امىا بظل ٪اإلاؿل ٪م٘
ٍ
مهُلخاث ٍ
َّؤجها ًم٨ن ؤن ً٩ىن لها صو ٌع ي جد ٤ُ٣ؤيضاٞه مشل :مهُلر الجهاص ،والخم٨حن،
وؤلاماعة ،والبُٗت ،والخا٦مُت ...بلى آزغ ما ٢امذ ٖلحه ؤع٧ان ؤَغوخاته
ال٨ٟغٍت الباَلت اإلاخُغٞت.
ُ
َّ
َّ
اإلاهُلخاث َّالتي ؤنابها يظا الخدغٍ ٠والخ ُ
بضًل مهُلر «الاٖتزاػ
ومن
ِ
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َّ
ومكخ٣اجه وصالالجه ي ٦خاب هللا َّ
ٖؼ
باإلًمان» ؤو «الاؾخٗالء باإلًمان» ومٗانُه
ِ
ّ ُ
َ َ
ُ
غْ ٞ
ؤنىاٖها وجىظهاتها
اإلاخُغٞت ٖلى ازخالٝ
الجماٖاث
جل٪
ذ
وظل ،خُض ن
ِ
ِ
َّ
ال٨ٟغٍت ِصالالث جل ٪اإلاهُلخاث الضالت ٖلى الاٖتزاػ باإلًمان ،والتي من ؤنىلها
َّؤجها جض ٘ٞاإلاؿل بلى اإلاؿا ٖت ي َّ
لخال٣ه ،والخ٣غب بلُه بإنىإ ال٣غباث
الخىظه
ِ
ع ِ
صخُدت،
ٚحر
ٍ
واإلاؿاع ِ
ٖت ي ؤٖما ٫الخحر التي جدض ٖلحها الكغَٗت -بلى ٍ
مٗان ِ
َّ
َّ
جخلخ ُ
و ي الخٗال ٖلى الخل ،٤وال٨بر ي الخٗامل مٗه  ،والنٓغة اإلاخٗالُت بلى
ُظمىٕ ألامت؛ طلَّ ٪
ألجها ْنىا ي ؤنٟؿه ؤجه نٟىة الهٟىة من يظه ألامت،
ُ
َّ
َ
َ
خخ٩اع
بٖالجه ا
وناخ َب طل٪
وؤجه الُاثٟت اإلانهىعة والٟغ٢ت الناظُت،
َّ
َّ
خُذ ،وما َج ِب َ٘ طل ٪من اللىاػم التي ج٣ى٫
الكغُٖ ِت اإلاُل٣ت
الخ٣ُ٣ت
ِ
واإلانهج الص ِ
ّ
َّ
ُ
ُ
ؤصخاب
ظىب ِاجبإ ألامت له  ،وبإجه صون ٚحري
بها جل ٪الجماٖاث من و ِ
النهغ َّ
والخم٨حن ...بلى آزغ يظه ألاويام التي َج َّبن ْتها يظه الٟغ َُّ ١
الًالت.
ِ
ّ
َّ
بل ػ َاص ُ
جمش ُل
ألامغ ٖنض بًٗه ٞإٖلنىا ؤجه «ظماٖت اإلاؿلمحن» التي ِ
ؤلاؾالمَ ،ون َ
خج ٖن طلْ ٪هىع ال٨ٟغ الخٟ٨حر ّي الظي ُ
واملجخمٗاث
سغ ُط ألاٞغ َاص
ً
ِ
ِ
ِ
َ
من الضًن ،وٍهٟها بالجايلُت وانُ٣إ الضًن ٖجها ،و٢ض ْهغ يظا ال٨ٟغ
اإلاندغ ٝالاؾخٗالجي ٖنض البٌٗ آلازغ من الجماٖاث والخُاعاث ي نىعة
ً
ً
وؾلى٧اَّ ،
ً
وٖضث
و٣ٞها
اٖخ٣اصيا َّؤجها اإلامشل أليل الؿنت والجماٖتُ٣ٖ ،ضة
نٟؿها الخاملت لصخُذ الضًن صون ٚحريا من اإلاؿلمحن ،و٧ان يظا ألامغ ً
ناججا
ٖن اؾخٗالء ٨ٞغي خ٣ُ٣ي ًغونه ي ؤنٟؿه ع َ
ؤي الٗحن ،وٍٓنىن ٧ل الٓن ؤنه
اإلاؿل ٪الصخُذ ي الخٗامل م٘ الناؽ.
َ
ْ
ؾُ٣ذ يظه الخُاعاث اإلاخُغٞت َّ
آًت ي ٦خاب هللا ٖؼ
ومن يظا اإلانُل ٤ؤ
٧ل ٍ
َّ
ظ٦غ ٞحهما ُ
َّ
نلى هللا ٖلُه وؾل ًُ ُ
ؤيل ؤلاًمان
وظل ،ؤو خضًض ي ؾنت عؾى ٫هللا
َ
ْ
والخىخُض َّ
واٖخبرث َّ
٧ل مضح
والنهغ والخم٨حن والٛلبت ي ألاعى ٖلى نٟؿها،
لُاثٟت ي ٦خاب هللا يى ٌ
مضح لها ٖلى ظهت الخهىمٗٞ ،نضما ٌؿم٘ الىاخض
ٍ
مجه ؤو ً٣غؤ ٢ى ٫هللا حٗالى( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
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ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌﮍ
ُ
ُ
نٟؿه
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) [النىعٌ .]55 :ؿُ٣ه ٖلى ِ
املخهىم بهظا ّ
ُ
النضاء ،ومن جل ٪الخهىنُت ًغي ؤنه ؤٖلى
وظماٖخه وٍغي ؤنه
ِ

ممن خىله ألجه ي نٓغه ال ٌٗملىن الهالخاث بل ٖنض ٦شحر مجه ال ًامنىن
باهلل خ ٤ؤلاًمان ،ومن ينا ًغون َّؤن ٧ل طم يى مىظه إلان لِـ ٖلى َغٍ٣ه
ونهجه  ،ومن يظا اإلانُل ٤ؤٞغػ يظا الاججاه الًاْ ٫هىع ؤصبُاث ومهنٟاث
جانل ل٨ٟغ الاؾخٗالء الباَل بناء ٖلى الٟه اإلاٛلىٍ لل٨خاب والؿنت ،وجبخ٨غ
له من اإلاٗاني اإلاندغٞت ما ظٗله ؤخض ؤع٧ان اإلانهج اإلاخُغ ،ٝو٢ض ٧ان لهظا
٦بحر ٖلى الضًن والضنُا؛ ٞهى ٢ض َّ
ؾلبي ٌ
ؤزغ ٌّ
الاؾخٗالء ٌ
ؤن َل ل٨ٟغة
الاٖخ٣اص ل٨ٟغ
ِ
َّؤن الٟغص اإلانخمي لجماٖت ؤو جُاع من الجماٖاث ؤو الخُاعاث َّ
الًالت يى ناخب
ٍ
ٍ
َّ
اٍ مؿخ ، ُ٣وؤنه لِـ ٛ٦حره من اإلاؿلمحن ،وٖلى طل٪
الخ ،٤وؤنه ٖلى نغ ٍ
ٞجمُ٘ ما ً٣ىم به م٣بى ٌ ٫وقغع ٌّ  ،ختى وبن بضا للبٌٗ ؤنه من٨غ.
َّ
ُ َّ
إلاهُلخاث واإلاٟايُ من ؤي ّ
الٗىام ِل التي
ٍ ٠ا
ِ
ٖام َل جدغ ِ
ِ
ومن ينا ن٣ى ٫بن ِ
ِ
ِ
ُ
ُّ
ْ
والكٗىع ُّ
َّ
والخهىنُت ي منهج
بالخمحز
الِ ٨بر والاؾخٗالء
َّمهضث يظه ألا٩ٞاع بلى ْهىع ِ
َّ
جل ٪الجماٖاث َّ
والخُاعاث ،بلى ظانب ألاع٧ان ألازغي من ُوظىب َّ
الؿم٘ والُاٖت،
ِ
ِ
َُّ
وج٣ضً الجماٖت ٖلى ٧ل شخيءَ ،
وظ ْٗ ِلها مهضع الخ٤؛ وؤن ٧ل ما ًهضع ٖجها يى
ٍ
َّ
َّ
ُّ
الخ ٤الظي ًمشل اؾخٗالء ؤلاًمان ي م٣ابل باَل آلازغٍن الظي ًمشل الًال ،٫وؤصث
والخًلُل َّ
الًالت بلى بٞغاػ ؤٖما ٫وؾلىُ٦اث من الخٟ٨حر َّ
٧ل يظه ألا٩ٞاع َّ
والخٟؿُ٤
ٍ
َّ
ألامت؛ َّؤز ْ
َّ
والخبضٌ٘ لجمىٕ َّ
الضًنُت والاظخماُٖت والؿُاؾُت
غث ي خُاة اإلاؿلمحن
ن ْ
والا٢خهاصًتَ ،و َ
َّ
لذ بالبٌٗ بلى اؾخدال ٫صماء اإلاؿلمحن وعئٍت َّؤن جسغٍب بلضي
ألانٓمت التي جًبِ نٓام الخُاة يى الُغٍ ٤لخدهُل الخم٨حن والنهغة،
وج٣ىٌٍ
ِ
ُ ُ
٧ل طل ٪الظي خضر وٍدضر ختى آلان ي بالص اإلاؿلمحن ٧ان زل ٤الاؾخٗالء الباَل
ومٗانُه وجُبُ٣اجه ؤخض ؤؾبابه وؤصوا ِجه.
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ً
زاهُا :الجهل بثبىث غلض ؤلاؾالم لألشخام:
ٌُ ُّ
ٗض الجهل بُُٟ٨ت صزى ٫ؤلانؿان ي يظه الضًن وزبىث ٖ٣ض ؤلاؾالم له من
ّ
اإلاخُغٞت٣ٞ ،ض َّؤصي طل ٪بلى ؤن
ؤي ألاؾباب الضاُٖت لالؾخٗالء ٖنض الجماٖاث
ِ
٦شحر من يظه َّ
َّ
ْن ٌ
الخُاعاث اإلاندغٞت ؤجه ي وخضي اإلاؿلمىن ،وؤصخاب
ظمىٕ ألامت التي يلذ ،ؤو تهاونذ ي الخمؿ ٪بضًجها،
اؾخٗالء ؤلاًمان ي م٣ابل
ِ
ٞاإلاؿل ي نٓغي يى من ًخد ٤٣بما جد٣٣ىا به من ألا٩ٞاع واإلاناهج ،ومن
ًخسظ نٟـ اإلاىا ٠٢من الً٣اًا التي ًضنضنىن خىلها ،و٢ض اؾخ٣غث ألامت ٖلى
ؤن من نُ ٤الكهاصجحن ٣ٞض صزل صاثغة ؤلاؾالم٣ً ،ى ٫ؤلامام َّ
النىوي عخمه هللا:
َّ
َ
« َّ
الؿ َّنت من ّ
َ
واج َ
ؤيل ُّ
ُ ٤ٟ
اإلاامن الظي ًُد٨
وال٣ٟهاء واإلاخِ ٩لمحن ٖلى َّؤن
املخضزحن
ِ
ِ
ِ
ُ َّ
ُ َّ
َ
َّ
سلض ي َّ
اٖخ٣ض َب٣لبه َ
ؤلاؾالم
صًن
الن ِاع ال ً٩ىن بال َمن
ال٣بلت وال ً
ؤيل ِ
بإنه من ِ
ِ
ِ
()0
َ
َّ َ
ً َ ُّ
اٖخ ً
٩ى ٥ونُ َ ٤بالكهاصجحن»  .ولى جمٗن ياالء ي يظه
٣اصا ظاػ ًما
زالُا من الك ِ
ِ
النُ٣ت لٗلمىا ؤن ٧ل مؿل خ ٨له باإلؾالم ٞهى له من الاٖتزاػ باإلًمان
ً
نهِب ٞظل ٪لِـ مى٢ىٞا ٖلحه .
ً
زالثا :ألاهىاء الصخهُت غىض الجماغاث اإلاخُغفت ُ
والبػض غً جغار َّ
ألامت:
َّ
واإلا٣ضمحن
ألايىاء الصخهُت وزانت ٖنض ٢اصة يظه الخُاعاث والجماٖاث
ْ
ؾاٖضث ٖلى اندكاع ٨ٞغ الاؾخٗالء ،بجانب ْهىع
ٞحه من ؤي ألامىع التي
ُ
ٞاإلا٩انت التي َّ
خ٣٣ىيا م٘ ٦ثرة ألاجبإ ومٓايغ الغثاؾت الظًن ي
بعاصة الخمحز،
ٞحها ًغون ؤجها ُ
َّ
حؿخمغ ،وطلٖ ٪ن َغٍ ٤حٛظًت وظضان ياالء ألاجبإ
ًجب ؤن
َّ
َ
ممح َ
اإلاؿلمحنَّ ،
َّ
وبإن له من الخهىنُت ما لِـ
زون ٖن ٚحري من
بإجه
وؤن َ
لٛحري َّ ،
ُّ
َّ
ؤخ ٤الناؽ
الصخُدت ،وٖلى طلٞ ٪ه
بًماجه وُٖ٣ضته ه
ُ
ُّ
َ
جًم ُن له
الخمحز
ؤلاًمان٨ٟٞ ،غة الاؾخٗالء وما ًنبجي ٖلحها من
باؾخٗالء
ِ
( )0انٓغ :قغح َّ
النىوي ٖلى صخُذ مؿل ( )049/0جإلُ :٠ؤلامام ًدحى بن قغ ٝالنىوي -اإلاُبٗت
اإلاهغٍت باألػيغ -ال٣ايغة -الُبٗت ألاولى0929 -م.
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َ
ً
ُ
هاخ ُب طل ٪من
الخٟا ٝؤصخاب ألايىاء واملخضوٖحن خىله  ،زانت م٘ ما ً ِ
ُّ
ّ
ّ
ٖ٣ل ،وي
الٗاَٟي ٚحر اإلابجي ٖلى
الخماسخي
الخإزغ بالخُاب
ن٣ل ؤو ٍ
ؤؾاؽ من ٍ
ٍ
ِ
ِ
َّ
الخٟ٨حرًتٞ ،لى
ٖضص من ألا٩ٞاع
ي يظا ألامغ ًدبٗىن ؤيىاءي ي الالخٟاث خىٍ ٫
وظىصي وًٍ٣ىن ٖلى ؤنٟؿه
ؤجه انهغٞىا ٖجها ٞه بظلٌٗ ٪ملىن ٖلى بلٛاء ِ
ُ
جدغم يظه الجماٖاث ٖلى اؾخمغ ِاع ْهىع يظه ألا٩ٞاع
باالنتهاء ،ومن ينا
ملجخمٗاث اإلاؿلمحن.
اإلاخُغٞت لخًمن اؾخمغا َعيا وْهىعيا ي ؤلاَاع الٗام
ِ
و٢ض ؤجذ جل ٪ألايىاء الصخهُت من ؤمىع ٦شحرة م٣ٟىصة ٖنض الجماٖاث
ُّ
الترار الٗلمي والخٗلُمي َّ
لؤلمت ،وٖضم
اإلاخُغٞت ٧ان من ؤيمها ُبٗضي ٖن
َّ
اٖخضاصي بما ًض َّع ُ
الكغُٖت وجإؾحه باإلاغظُٗت
ؽ ي اإلااؾؿاث الٗلمُت
الكغُٖت التي خ ٟٔهللا به الضًن وٖلىمه ،وٖضم الخل٣ي ٖن ٖلماء ألامت الش٣اث
ً
ً
ً
عءوؾا ظهاال ظٗلىا مجه
الظًن خملىا ؤمانت الٗل ظُال بٗض ظُلٞ ،اجسظوا
ْ
اإلاغظُٗت الضًنُت له ٞ ،اندغٞذ جلَّ ٪
وؤجذ
الخُاعاث ٖن اإلانهج الصخُذ،
ً
َّ
جهىعاث زاَئت ألنى ِ ٫الضًن وٞغوٖه،
لئلًمان والٟ٨غ ،وجبن ْذ
بإنى ٍ ٫ظضًضة
ٍ
ِ
ً
ً
ٞخ٩ى َن ٖنضيا ً
مبخضٖا ي م٣ابل اإلانهج َّ
َّ
خُذ الظي ؾاع ْث ٖلُه
الص
باَال
ا
منهج
ِ
ِ
ال٣غون .و٢ض ٧انذ جل ٪ؤبغػ ؤنى ٫الاندغا ٝال٨ٟغي اإلاخٗل٤
ألامت ٖبر
ِ
باالؾخٗالء ٖنض الجماٖاث اإلاخُغٞتٖ ،لى ؤن ال٨ٟغ الاؾخٗالجي له نىع البض من
بُاجها وجىيُدها ،ويظا ما ؾنٗغيه ي الٟهل الشاني.
***
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الٟهل الشاني
جإنُل ٨ٞغ الاؾخٗالء ٖنض الجماٖاث اإلاخُغٞت
ٖنضما ْ
ّ
اإلاخُغٞت ي بالص اإلاؿلمحن ْهغ مٗها مجمىٖت
نبدذ جل ٪الجماٖاث
ِ
ْ
من اإلاغظُٗاث ال٨ٟغٍت َّ
وؤيٟذ
الًالت التي ٧انذ بمشابت اإلاضص ال٨ٟغي لها،
ُ
غُٖ ًت ٖلى منهجها وؤٗٞالها اإلاندغٞت ،و٢ض ٧ان يمن َّ
ق َّ
النٓغٍاث التي َٖ ِملىا ٖلى
ُ
ُ
جإنُلها ي مناهجه نٓغٍت الاؾخٗالء ،و٧ان من ؤ٦ثر الظًن ٖملىا ٖلى جإنُلها
ؾُض ُ٢بَ ،
وطل ٪من زال ٫مهنٟاجه وؤَغوخاجه وؤ٩ٞا ِعه التي بثها ي ٦خبه ؤو
َ
ً ُ ّ ُ
َّ
مش ْ
وَٛح ُر مٗال ّ
الكغَٗت ّ
ً
منهجا جًّ ٨
الضًن
دغٝ
ً
٧امال
ا
ٟحرً
لذ
زاعظها ،والتي
ِ
ِ
ِ
ال٣ىٍ  ،وي يظا الٟهل ؾنٗغى ألي ٦خاباث ؾُض ُ٢ب التي ٖملذ ٖلى
ْهىع نٓغٍت الاؾخٗالء.
َ
َ
٧ى َن ؾُض ُ٢ب منٓىمخه ال٨ٟغٍت اإلاندغٞت َّ
ٖنضما َّ
ؤؾـ جل ٪اإلانٓىمت ٖلى
َّ
ال٣ى ِ٫
بجايلُت املجخمٗاث اإلاؿلمت ،وانُ٣إ الضًن ٖن خُاة اإلاؿلمحن،
واعجضاصي ٖن قهاصة ال بله بال هللا ،وال٣ى ٫بغصة ُظمىٕ ألامت بال َىاث٢ ٠لُلت،
ومن زال ٫جلَّ ٪
َّ
النٓغٍت َ
الصخهُت اإلاامنت من وظهت نٓغه
ظٗل من ؤي ؤزال١
َْ
وؾلً ٪
َ
ً
منهجا اؾخُإ من
َغٍ٣ا ظٗل ُٞه الاؾخٗالء
الاؾخٗالء ٖلى الخل ِ،٤
َ
وظايلُ ٍت وبؾالم ،ومن ينا َّ
َّ
٢ؿ َ الناؽ بلى
وٟ٦غ،
بًمان
زالله ؤن ًُِ ّ ٟغ ١بحن
ٍ
ٍ
ٍ
َ
اإلاىخضًن واإلاكغ٦حن ً
ْ
و٣ٞا لغئٍخه ُ
َاثٟخحن؛ ّ
و٢ؿ َ
وخ٨مهَّ ،
املجخمٗاث اإلاؿلمت
ِ
ِ
ِ
ً ََ َ
َّ
ْ
ّ
ِ ُٞه اإلاٟايُ َ
ومىخ ٍض ،وج٩ل َ ٖن اؾخٗالء ؤلاًمان ٦الما زل
بلى نىٖح ِن؛ ظايل ّ ٍ ِ
َ
ً
ً َّ
َّ
ٟغ٢ت بحن ما يى
ٖنىانا
خُدت ،وظٗل منه
الباَلت باإلاٟايُ
وٖلما للخ ِ
الص ِ
ُ
اإلانهج الظي ّ
َ
ٌّ
ًان ُل
ٓٞهغ من زال٦ ٫خابا ِجه
بؾالمي،
ظايل ٌّ ي ْنه وما يى
ِ
ْ
وؤٗٞاله  ،بدُض ًٓن من ًَد ِب َ٘ ؤ٩ٞاعه وآعاثه ؤنه َوم ْن
ل٨ٟغ الخىاعط وَغٍ٣ه
ِ
ُ
ؤلاًمان ،وؾِ
جمل ٪اؾخٗالء
ٖلى يضًه ي الُاثٟت اإلاامنت اإلاىخضة التي
ِ
ّ
َّ
الجايلُتٞ ،بٗض ب٨خابا ِجه ٨ٞغ الخىاعط
واإلاغجضًن وؤيل
َىاث ٠من الٟ٨اع
ِ
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ال٣ضامى ،وؤلبؿه زىب الخ ٤وصٖا الناؽ بلُه٣ٞ ،ض ْ
٧انذ ٦خاباجه ّ
جان ُل إلاٗاني
ِ
َّ
ال٨بر والاؾخٗالء ٖلى ّ َ
منهجه ،وٚل ٠طل٧ ٪له بٛالَّ ٝبغا١
٧ل من لِـ ٖلى ِ
ِ
َ َ
ْ
َ
َّ
ُ
َّ
اٝ
ؤؾماه« :اؾخٗالء ؤلاًمان»ُٞ ،م٨ن ال٣ى ٫بن ٦خابا ِجه وآعاءه ٗ٢ضث لالندغ ِ
ْ
ً
ً
وَغٍ٣اٞ ،من زال٦ ٫خاباث يظا الغظل زغط ٌ
ال٨ٟغ ّ ِي
٦شحر من
منهجا
وظٗلخه
ِ
َ
ُ
َّ
الٗملُت التي ابخلُذ بها ألامت بٗض طل٩ٞ ،٪انذ ٦خبه اإلاغظُٗت لخُاع
اإلاهاثب
زغ ْ
ال٨ٟغ الخٟ٨حر ّي ،والجماٖاث اإلاؿلخت التي َّ
بذ بالص اإلاؿلمحن من و٢تها وختى
ِ
يظا الى٢ذ.
ُ
جضٖى بلى ُو٢ىٕ اإلاٟانلت بحن ظمىٕ اإلاؿلمحن َ
ْ
٦خاباجه ُ
جدذ َّ
مؿمى
و٧انذ
ِ
ِ
ُ ّ
َّ
ٛظي ٖ٣ل ال٣اعت
ُمٟاع٢ت
الجايلُت والبراءة من ؤيلها ،ويى ي زال ٫يظا الٗمل ٌ ِ
َ
َغٍ ٤ؤلاؾالم
بال٨ٟغة جلى ال٨ٟغة ،التي ججٗل منه ي جهاًت ألامغ ٌٗخ٣ض ؤن
َ
الصخُذ ه يظه ألا٩ٞاع ،وؤنه من الٟهُل ؤلاًماني الظي َّ
َّ
من هللا ٖلُه بالٟه
ً
لخ٣ُ٣ت يظا الضًن ،وب ً
ُّ
ًدخل مجزلت ؤٖلى من ٚحره،
ناء ٖلى طلٞ ٪هى
الصخُذ
ِ
ِ
ويى َّ
وُ٢اصتها ،ومن يظا اإلانُل٤
اإلاايل يى َوم ْن ٖلى نٟـ َغٍ٣ه إلنالح ألامت
ِ
َّ
َّ
ُّ
ًٓن من ًَد ُب٘ ؤ٩ٞاعه وآعاءه َّؤنه َوم ْن ٖلى َيضًه ي الُاثٟت اإلاامنت اإلاىخضة،
الٟ٨اع واإلاغجضًن وؤيل الجايلُت ي ٞترة انُ٣إ من ّ
وؾِ َىاث ٠من َّ
الضًن
ِ
ِ
وقغَٗ ِخهٞ ،بٗض ب٨خاباجه ٨ٞغ الخىاعط ال٣ضامى واؾخضعى مهُلخاته
ال٨ٟغٍت ي زُاب ٖهغٍت ،وػ ٍَّن طل ٪بالٗىاَ ٠اإلاصخىنت والخماؾت َّ
والخبا٧ي
ّ
واجبإ نهجه ،وؾى ٝنغي ٨ٞغة الاؾخٗالء
ٖلى ألامت ،وصٖا الناؽ بلى جبجي ٨ٞغه ِ
واضخت ي زناًا ٦المه ،وطل ٪من زال ٫اؾخٗغاينا لبٌٗ ٣ٞغاث من ٦خبه.
َ
ً٣ى ٫ؾُض ُ٢بَّ « :بن ؤولى الخُىاث ي َغٍ٣نا ه ؤن نؿخٗل َ ٖلى يظا
ً
ُ
ُّ
وجهىعاجنا ٢لُال ؤو
وُ٢مه وجهىعاجه ،وؤال ن َٗ ِّض َ ٫ندن ي ُ٢منا
املجخم٘ الجايل ِ
َّ
ً
٦شحرا لنلخ٣ي مٗه ي منخه ٠الُغٍ٦ ،٤ال! بننا وبًاه ٖلى مٟغ ١الُغٍ ،٤وخحن
ً
اإلانهج ٧له ون٣ٟض الُغٍ .٤وؾنل٣ى ي يظا ً
َ
ٖنخا
نؿاًغه زُىة واخضة ٞةننا ن٣ٟض
ومك٣ت ،وؾخٟغى ٖلُنا جطخُاث بايٓت ،ول٨ننا لؿنا مسحرًن بطا ندن قئنا
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َ
نؿلَ ٪غٍ ٤الجُل ألاو ٫الظي ؤ٢غ هللا به منهجه ؤلالهي ،ونهغه ٖلى منهج
ؤن
()0

الجايلُت» .
بننا نلخٔ ي جل ٪ال٩لماث  ٠ُ٦حؿحر جل ٪الجماٖاث اإلاخُغٞت ي ٨ٞغيا
وخُاتهاٞ ،هنا ًُالب ؾُض ُ٢ب بىظىب الاؾخٗالء ٖلى املجخم٘ و ِِ َُ ٢مه ،وؤن ال
ًضًن ؤخض له بالىالء ،وٍُالب بٗضم حٗضًل الَ ُ٣و ً
٣ٞا للمجخم٘ بل ٌُ َّ
ٗض ُ٫
املجخم٘ َ َُ ٢مه ً
و٣ٞا أل٩ٞاعي وجهىعاته التي مجها الاؾخٗالء ،ز بنه ً٣غع ؤن
ِ
طل ٪الُغٍ ٤الظي ًداو ٫ؾلى٦ه يى َغٍ ٤الجُل ألاو ٫الظي ؤ٢غ هللا به منهجه
ؤلالهي ،ويظا ُٞه مٛالُت ٦بحرة؛ بط بن الجُل ألاو ٫بن ٧ان ً٣هض به ظُل
الصخابت والخابٗحن ل ً٨ن من ِق َُمه الاؾخٗالء ٖلى من خىله  ،يظا
الاؾخٗالء يى الظي ًجٗله ال ٌؿاًغ مجخمٗه زُىة زُىة.
ُ
الاؾخٗالء ٧ان ً٣خطخي من ؾُض ُ٢ب ؤن ًُسغ َط املجخمٗاث ؤلاؾالمُتَّ
ويظا
ِ
َّ
اؾخٗالء خًُّ ٣ُ٣ا بال ٖنضما ُجتهَّ
َ
ً
من بؾالمها؛ بط بن الاؾخٗالء ال ً٩ىن
َّ
بالٗبىصًت هلل وخضه
املجخمٗاث من ِ٢بل جل ٪الجماٖاث اإلاخُغٞت بإجها ال جضًن
ُُ
بَاع
ي نٓام خُاتها؛ ٞلظل٣ً ٪ى ٫ؾُض ُ٢ب ٖن جل ٪املجخمٗاثً« :ضزل ي
ِ
ُ َّ
ٌ
َ
َّ
ُ ُ
ويظه
لنٟؿها ؤجها مؿلمتِ ،
املجخم٘ الجايل ّ ِ جل ٪املجخمٗاث التي جؼٖ ُ ِ
ِ ُ
ُ
لىيُت ؤخض ٚحر هللا ،وال َّ
َّ
ألجها
يظا
ي
جضزل
ال
املجخمٗاث
ؤلاَاع؛ ألجها حٗخ٣ض بإ َّ ِ ٍ
ِ
َّ
ُج ّ
الكٗاثغ َّ
ضًت لٛحر هللا ً
ألجها ال جضًنُ
ول٨جها جضزل ي يظا ؤلاَاع َّ
ؤًًاَّ ،
ٗب َّ
الخ ُّ
٣ضم
ِ
ُ
َّ
ْ
َّ
َّ
ؤخض بال هللا
بالٗبىصًت هلل وخضه ي ُنٓام خُاتهاٞ ،هي وبن ل حٗخ٣ض بإلىيُت ٍ
َّ
َّ
ؤزو زهاثو ألا َّ
َّ
بدا٦مُت ٚحر هللاٞ ،خخل٣ى ِمن
لٛحر هللاٞ ،خضًن
لىيُت
حُٗي
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
وج٣الُضيا و٧لَّ
وٖاصاتها
يظه الخا٦مُت نٓامها وقغاجٗها و ُِ٢مها ومىاػٍجها
ِ
ً ()2
ّ
ج٣غٍبا» .
م٣ىماث خُاتها
ِ
ول٣ض ٧ان اتهام خُاة الناؽ ُّ
بالض َّ
ونُت من ؤي م٣خًُاث الاؾخٗالء ٖلحه
ٖنض ؾُض ُ٢ب؛ ٞهى ال ً٨خٟي بجايلُته وبزغاظه من بؾالمه ٞدؿب ،بل
ًجٗل خُاته ال ُ٢مت له بال بإن ًغظٗىا بلى ؤلاؾالم؛ ً٣ى« :٫يظه الخُاة التي
( )0مٗال ي الُغٍ( ٤م  )09ؾُض ُ٢ب -صاع الكغو – ١الُبٗت الؿاصؾت – 0971م.
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ٌ
جدُىجها ُصون وهللا ًغٍض ؤن ًغ ، ٨ٗٞيظا الظي ؤنخ ُٞه ق٣ىة وباؽ ون٨ض ،وهللا
ّ َ
ُ ُ
ٖ ٠ن ٨وٍغخمُ ٨
ّ
ؾُٛحر جهىعا ِج٨
وؤلاؾالم
،
ض٦
ؿٗ
وَ
ًسٟ
ًغٍض ؤن ِ
ِ
َ
وؤوياٖ ٨و ُِ٢م ، ٨وؾحر ٨ٗٞبلى خُاة ؤزغي
جن٨غون مٗها يظه الخُاة التي
َ
َ
حِٗكىجها ،وبلى ؤويإ ؤزغي
ؤوياٖ ٨ي مكاع ١ألاعى
جدخ٣غون مٗها
ً
ظمُٗا؛
ومٛاعبها ،وبلى  ُ٢ؤزغي حكمئزون مٗها من ُ٢م ٨الؿاثضة ي ألاعى
وبطا ٦نخ ؤنخ  -لك٣ىج - ٨ل جغوا نىعة واُٗ٢ت للخُاة ؤلاؾالمُت ،ألن
ؤٖضاء - ٦ؤٖضاء يظا الضًنً -خ٨خلىن للخُلىلت صون ُ٢ام يظه الخُاة ،وصون
ججؿض يظه الهىعةٞ ،ندن ٢ض عؤًنايا -والخمض هلل ممشلت ي يماثغنا من زال٫
٢غآننا وقغَٗخنا وجاعٍسنا ،وجهىعنا اإلابضٕ للمؿخ٣بل الظي ال نك ٪ي مجُئه
()0
» .
بن يظا َّ
و ً٨ك ٠ي َّ
الن َّ
َُاجه ٖن اؾخٗالء ُمدٖ ٨نض ؾُض ُ٢بٞ ،هى
ًغي ؤن املجخم٘ ق٣ي ومن ؤظل يظا ال ًغي الهىعة الىاُٗ٢ت لخُاجه ؤلاؾالمُت،
ويظا املجخم٘ الظي ًتهمه بٗضم عئٍخه لهىعجه الىاُٗ٢ت ٧ان ً
ملُئا بالٗلماء
ال٣اصعٍن الُ٣ام بمهام ألامت ي خضوص ؤو٢اته  ،بل ٧ان ينا ٥من اإلا٨ٟغٍن من
ٌؿخُُٗىن بل٣اء الًىء ٖلى ما ًدضر ُٞه بهىعة ص٣ُ٢ت ال ججٗل املجخم٘
ُ
ًإز ُظ بُضه ل٩ي ًنجى من ق٣ىجهَ ،ب َ
ُض ؤن
زاع ًظا ٖن بؾالمُه ؤو ًدخاط بلى من
نٓغة الاؾخٗالء ٖنض ُ٢ب والتي ؤزغث ُٞمن بٗضه من الجماٖاث اإلاخُغٞت
ظٗلخه ًنٓغ بلى املجخم٘ اإلاؿل بهظه النٓغة الؿىصاء.
جىيُذ آًاث ٦خاب هللا حٗالى بال ؤن
ول ً٨ن لؿُض ُ٢ب ُب ٌّض ويى ٌٗمل ٖلى
ِ
ًُ َ
ىعص آلاًاث الضالت ٖلى الاؾخٗالء باإلًمان ،وٍُالب اإلاامنحن بإن حؿخىل ٖلى
قٗىعي جل ٪ال٨ٟغة؛ ٣ُٞىْ « :٫
اؾ ِخ ْٗ ُ
الء ِؤلا ًَمان (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳) [آٖ ٫مغان .]019 :ؤو ٫ما ًدباصع بلى الظين من يظا
( )0مٗال ي الُغٍ( ٤م .)054 ،051
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َ
َّ
الخىظُه ؤنه ًنهب ٖلى خالت الجهاص اإلامشلت ي ال٣خا ،٫ول٨ن خ٣ُ٣ت يظا
الخىظُه ومضاه ؤ٦بر وؤبٗض من يظه الخالت اإلاٟغصة ،ب٩ل مالبؿاتها ال٨شحرةَّ ،بنه
َّ
ًمشل الخالت َّ
ُ
قٗىع اإلاامن وجهىعه وج٣ضًغه
الضاثمت التي ًنبغ ؤن ً٩ىن ٖلحها
لؤلقُاء وألاخضار وال ُ٣وألاشخامَّ ،بنه ًمشل خالت الاؾخٗالء التي ًجب ؤن
حؿخ٣غ ٖلحها ُ
َّ
نٟـ اإلاامن بػ َاء ٧ل شخيء و٧ل وي٘ ،و٧ل ُ٢مت ،و٧ل ؤخض،
الاؾخٗالء باإلًمان وُ٢مه ٖلى ظمُ٘ ال ُ٣اإلانبش٣ت من ؤنل ٚحر ؤنل ؤلاًمان،
نهج ؤلاًمان ،وٖلى  ُ٢ألاعى التي ل
الاؾخٗالء ٖلى ٢ىي ألاعى الخاثضة ٖن م ِ
جنبش ٤من ؤنل ؤلاًمان .وٖلى ج٣الُض ألاعى التي ل ًهٛها ؤلاًمان ،وٖلى
٢ىانحن ألاعى التي ل ٌكغٖها ؤلاًمان ،وٖلى ؤويإ ألاعى التي ل ًنكئها
ؤلاًمان ،الاؾخٗالء م٘ يٗ ٠ال٣ىة ،و٢لت الٗضص ،و٣ٞغ اإلاا٧ ،٫االؾخٗالء م٘
ال٣ىة وال٨ثرة والٛجى ٖلى َّ
الؿىاء ،الاؾخٗالء الظي ال ًتهاوي ؤمام ٢ىة باُٚت ،وال
ٖغ ٝاظخماع  ،وال حكغَ٘ باَل ،وال وي٘ م٣بىٖ ٫نض الناؽ وال ؾنض له من
ؤلاًمان .ولِؿذ خالت الخماؾ ٪والشباث ي الجهاص بال خالت واخضة من خاالث
()0

الاؾخٗالء التي ٌكملها يظا الخىظُه ؤلالهي الُٗٓ » .
َّ
وينا وع ْ
ّ
صث جل٧ ٪لمت الاؾخٗالء ً
ًىضر خ٣ُ٣تها،
٦شحرا ي ٦المه بال ؤنه ل
ِ
ً
وماطا ً٣هض بها ،والاؾخٗالء باإلًمان ي ٦المه ال ًصر ؤن ً٩ىن مهغوٞا بلى
مٗناه الخؿن الظي ً٣خطخي ٖؼة اإلاامن بةًمانه باهلل ،والتي ج٣خطخي ً
ؤًًا مٗغٞت
َ
الخ٣ى ١والىاظباث ،ومن ز َّ ًلحن ظانب ؤلانؿان ل٩ل من خىله ،بل بن ؾُض
َْ
ُ٢ب بهظا اإلاٗجى ً٣هض مٗجى الخ٨بر باإلًمان ٖلى الخل ،٤وعبما ألن ٧لمت الخ٨بر
ٞحها شخيء من نٟىع النٟـ ؤلانؿانُت مجها ٣ٞض ؤحى ب٩لمت الاؾخٗالء التي جدىي
ُ
خغوٞا وعصث ي آلاًت ال٨غٍمتٞ ،هى ًغي ُو َ
ظىب الاؾخٗالء ٖلى َ ٢ىي ألاعى
ُ
و٢ىي ألا ى الخاثضة ٖن ؤلاًمان بطا َ
ي َم ْمنا بلحها ما ٦خبه
ؤلاًمان،
الخاثضة ٖن
ع
ِ
( )0مٗال ي الُغٍ( ٤م .)064 ،061
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ً
واضخا ي ؤن
ٖن ظايلُت املجخمٗاث ؤلاؾالمُت والاؾخٗالء ٖلحها ؤنبذ ألامغ
م٣هىصه باالؾخٗالء يى الاؾخٗالء ٖلى البكغ.
ومن يظا اإلانُل ٤ناصي ؾُض ُ٢ب ؤصخاب الضٖىة بلى هللا باالؾخٗالء
ّ
ؤصخاب الضٖىة بلى هللا َّ
َ
َ
البض ؤن
الٓالَّ « :٫بن
وظ ِٗله مبضؤ خُاة له ً٣ى ٫ي ِ
ُ
ًجضوا خ٣ُ٣ت عبه ي نٟىؾه ٖلى يظا الندى ختى ًَ ِمل٩ىا ؤن ًٟ٣ىا بةًماجه ي
اؾخٗالء ؤمام ٢ىي الجايلُت الُاُٚت من خىله  ...ؤمام ال٣ىة اإلااصًت ،و٢ىة
الهناٖت ،و٢ىة اإلاا ،٫و٢ىة الٗل البكغي ،و٢ىة ألانٓمت وألاظهؼة والخجاعب
ٌ
آزظ بنانُت ٧ل صابت ،وؤن َّ
الناؽ٧ -ل
والخبراث ،وي مؿدُ٣نىن ؤن عبه
الناؽ -بن ي بال صواب من الضواب! وطاث ًىم ال بض ؤن ً ٠٣ؤصخاب الضٖىة
من ٢ىمه مى ٠٢اإلاٟانلت ال٩املت ٞةطا ال٣ىم الىاخض ؤمخان مسخلٟخان  ..ؤمت
جضًن هلل وخضه وجغ ٌٞالضًنىنت لؿىاه .وؤمت جخسظ من صون هللا ؤعبابا  ،وجداص
هللا! وٍىم جخ يظه اإلاٟانلت ًخد ٤٣وٖض هللا بالنهغ ألولُاثه  ،والخضمحر ٖلى
ؤٖضاثه  -ي نىعة من الهىع التي ٢ض جسُغ و٢ض ال جسُغ ٖلى الباٟٞ - ٫ي
جاعٍش الضٖىة بلى هللا ٖلى مضاع الخاعٍش! ل ًٟهل هللا بحن ؤولُاثه وؤٖضاثه بال بٗض
ؤن ٞانل ؤولُائه ؤٖضاءه ٖلى ؤؾاؽ الُٗ٣ضة ٞازخاعوا هللا وخضه ..و٧انىا ي
()0
خؼب هللا الظًن ال ٌٗخمضون ٖلى ٚحره والظًن ال ًجضون له نانغا ؾىاه» .
بننا ٖنضما نلخٔ ظملت« :ؤن َّ
الناؽ٧ -ل الناؽ -بن ي بال صواب من
الضواب» .ون ٠٣مٗها نغي ؤجها جئى ٫بلى نٓغة ي نٟـ ٢اثلهاٞ ،هي جئى ُ٫
َّ
بالًغوعة بلى الاؾخٗالء وال٨بر الظي جغي من زالله النٟـ نٟؿها ٞى٧ ١ل
البكغ و٢اصعة ٖلى الخد ٨ي ٖ٣اثضي ومهاثغي  ،ويظا يى الظي ؾُجٗل
ؤصخاب الضٖىة ًٟ٣ىن من ٢ىمه مى ٠٢اإلاٟانلت ال٩املت ،و٧ان البض من
( )0ي ْال ٫ال٣غآن ( )0916/4جإلُ :٠ؾُض ُ٢ب ببغايُ  -صاع الكغو - ١ال٣ايغة -الُبٗت
الؿابٗت ٖكغ0402 -يـ.
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الٗهبت التي جامن بخل ٪ألا٩ٞاع الاؾخٗالثُت ؤن جنٟهل ٖن الظًن ؤؾماي
ؾُض ُ٢ب من زال ٫مبضؤ الاؾخٗالء َ
ؤيل الجايلُت؛ ٞىظه بلحه نضاء الانٟها٫
َّ
٧ل ؤعى من ؤن َ
َ ُ
ًْ ٘٣
اإلاؿلمت ي ّ
ٖلح َها يظا
هبت
ِ
والنجاة ٣ٞا« :٫بنه ال نجاة للٗ ِ
ِ
ٍ
الٗظاب( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂)
َ َ ًّ ُ
[ألانٗامَّ .]65 :بال ْ
َ
بإن َجنٟه َل يظه ُ
وق ًّ
خُاة ٖن ؤيل
الٗهبت ٖ٣ضًا
ٗىعٍا ومنهج ٍ
ِ
الجايلُت من ٢ىمها ،ختى َ
بؾالم حٗخه بها ،وبلى ْؤن
صاع
َّ ِ
ِ
ٍ
ًإطن هللا لها بُ٣ام ِ
ُ
ً
ُ
اإلاؿلمت َّ
٧امال َّ
ً
وؤن ما خىلها َومن خىلها َّ
َ
ممن ل
بإجها ه ألا َّمت
قٗىعا
حكٗغ
ْ ُ
ْ
ٟانل َ
َ
َّ
َّ
ظايلُ ٌت ُ
الُٗ٣ضة
٢ىمها ٖلى
وؤن ج
ظايلُ ٍت،
وؤيل
صزلذ ُٞه
ًضزلىا ُٞما
ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ َ
ّ
َ
بالخ ٤ويى ُ
زحر
٢ىمها
واإلانهج ،وؤن جُلب بٗض طل ٪من هللا ؤن ًٟخذ بُجها وبحن ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
خٖ ٤لحها وُٖضُ
جخمح ْز يظا َّ
الخ ُّمحز َّ
َّ
ْ
ٟانل يظه اإلاٟانلت ول
الٟاجدحنٞ ،ةطا ل ج ِ
ً
ٌ
ّ
ـ بٛحريا منَ
َّ
الك َُ٘ ي املجخم٘؛ قُٗت جخلب ُ
هللا يظا ،ويى ْؤن َّ
جٓل قُٗت من ِ
ِ
ّ
ًخبُجها َّ
الك َُ٘ ،وال َّ
جدبحن َ
نٟؿها ،وال َّ
ُ
اؽ َّ
الن ُ
ًهُبها طل٪
وٖنضثظ
مما خىلها،
ٍ
ِ ِ
ُ ()0
ْ َ
ُ
ًضع٦ها ُ
الٗظاب اإلاُ ُ٣
ُ
اإلاىٖىص» .
ٞخذ هللا
اإلاضًض صون ؤن
َّ
لًُ٣ت الاؾخٗالء ي ٨ٞغ
ل٣ض ظٗل ؾُض ُ٢ب من زال ٫جإنُله
ً
باإلًمان٣ٞ ،ض بضؤ
الاؾخٗالء
الجماٖاث اإلاخُغٞت مضزال ل٣لب مٗاني مهُلر
ِ
ِ
ٌ
بالخهىع ؤنه ي مجخم٘ ظايل انُٞ ُ٘٣ه وظىص الضًن ،وال ًُ ُ
ُّ
ىظض به بال ٞئت
ٌ
الهلت بالكغَٗت ّ
مجخم٘ مُ٣ىٕ ّ
ٌ
والضًن بال َاثٟت
٢لُلت من اإلاؿلمحنٞ ،هى
ِ
ِ
٢لُلت ،ويظه الُاثٟت البض لها من ؤن ًخ٩ىن ٖنضيا اؾخٗالء ؤلاًمان ٖلى باق
املجخم٘ باإلاٗاني التي ًٟهمها.
َ
بالغصة والٟ٨غ ظٗل من نٟؿه ومن ًٟه ََ ٞ
ّ
همه ي
ِ
وبٗض ؤن خٖ ٨لى الناؽ ِ
الُاثٟت اإلاامنت ٖلى وظه ألاعى؛ وٖلى طلَّ ٪
ٞةن الخُاب ال٣غآني َّ
اإلاىظه بلى
( )0ي ْال ٫ال٣غآن (.)0025/2
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ظمُٗا بالنهغ َّ
ً
والخم٨حن والٗىن ؤلالهي ي املخخهىن به صون
اإلاؿلمحن
َّ
ُ
ُ
وٍٟخسغوا به وٍخ٨ب ُروا به ٖلى الناؽ ،وَٗلنىا
ٌكٗغوا بظل٪
اإلاؿلمحن ،وله ؤن
له ؤجه ي اإلامشلىن لئلؾالم ،وٖل ألامت ؤن جترِ ٥ػمامها له بما َّؤجه ي
الُاثٟت اإلانهىعة ناخبت اؾخٗالء ؤلاًمان ،املخهىنت بالىٖض ؤلالهي
َ
ؤٞاى ؾُض ُ٢ب ي ٦خابا ِجه ٖن خخمُت اإلاىاظهت م٘
بالنهغة والٟخذ ،ومن ينا
َىاث ٠ألامت التي جغ ٌٞطل ،٪ووظىب اإلاٟانلت مٗها ،بل والضزى ٫مٗها ي
()0
َ
جغضخ ألامت لخ ٨هللا ً
و٣ٞا لٟهمه يى وَاثٟخه ومن ًغي عؤًه .
نضام ختى
و٢ض جغجب ٖلى يظا اإلاؿل ٪ي جهاًت ألامغ ؤن َّ
ج٩ىنذ ي طينه نىعة ويمُت
َّ
ُ
الجايلُت ،وجخمحز يظه الجماٖت
مجخم٘
حِٗل وؾِ
ٖن ظماٖت اإلاامنحن التي
ِ
َ
ّ
َ
بإجها املخخهت بٟه ّ
َّ
جمشل الُاثٟت اإلانهىعة التي وٖضيا
ِ
ُبُ٣ه ،وؤجها ِ
الض ًِن وج ِ
َ
هللا ؾبدانه وحٗالى بالنهغ ي مىاظهت املجخم٘ الجايل ّ ِ ال٩اٞغ ،ز بنه ؤؾِ٣
ٖلى َاثٟخه ومن ًٟه ٞهمه ٧ل آًت وخضًض ًخدضزىن ٖن الىٖض ؤلالهي
بالنهغة والخم٨حن ي ألاعى ،وجغجب ٖلى طل ٪ؤنه ْن ؤن ما ً٣ىله يى الظي
ًمشل الكغَٗت؛ ألنه ناخب الىٖض ؤلالهي الظي ال ًخسلَ .٠
ٞىظب ٖلى ألامت
بضاًت ؤن حؿحر زلٟه ،ز َو َظ َب ٖلحها ؤن جى٢ن بإجها حؿحر ٖلى الُغٍ ٤الصخُذ
الظي ًد ٤٣لها النهغٞ ،ةن ل جٟٗل وواظهذ يظا ال٨ٟغ وجُبُ٣اجه ٞةجها
بظل ٪ج ٠٣ؤمام الضًن وحٗاصي الكغَٗت.
***

( ) 0ويظا ما ٗٞلخه الجماٖاث الخٟ٨حرًت التي ْهغث بٗض طل٪؛ ٣ٞض ؤٖلنذ ظايلُت املجخم٘ ز
الٗؼلت ٖنه ز الانُضام به ،و٧ان يظا نمىطظه الظي ال ًخٛحر ي مؿل ٪يظه الجماٖاث.
374

الٟهل الشالض
آلازاع الؿلبُت الناججت ٖن ٨ٞغ الاؾخٗالء
ٖنض ؾُض ُ٢ب
٢ض ؤزمغث ٦خاباث ؾُض ُ٢ب ؤن ٢امذ ٖلى ؤ٩ٞاعه ظماٖاث جٟ٨حرًت
َّ
ْ
جإز ْ
غث ًّ
ًّ
وٖملُا بما ؾُغجه ًُضه ،نٓغث يظه الجماٖاث بلى
٨ٞغٍا
وجُاعاث يالت
نٟؿها ٖلى ؤجها ه ظماٖت اإلاؿلمحن والُاثٟت اإلاامنت التي حِٗل وؾِ مجخم٘
ّ
جمشل
ظايل  ،ؤو عؤث نٟؿها اإلامشلت إلانهج ؤيل الؿنت والجماٖت٩ٞ ،انذ ٦خاباجه
ِ ُ
الً َّالت ،خُض َّ
ألاؾاؾُت ي منهج يظه الجماٖاث َّ
َّ
خضصث َغٍ٣ت
ؤخض اإلاغظُٗاث
النٓغ والخىنُ ٠لبالص اإلاؿلمحن ومجخمٗاته  ،وُُٟ٦ت جناو ٫الً٣اًا واإلاؿاثل
الكغُٖت ،وَغٍ ٤ؤلانالح من وظهت نٓغي َّ .
َّ
ٞخ٩ىنذ مناهج جٟ٨حرًت ي م٣ابل
منهج الخ ٤ؤنخجذ ؤٞغ ًاصا ًامنىن َّ
بالخٟ٨حر ٦منُل ٤صٖىي ؤو بنالح  ،ويظا
َغٍٚ ٤حر
مسال٠
منهج
ٍ
لهضي عؾى ِ ٫هللا ﷺ وانتهاط ّ ٍ
يى َّ الشمغة الجهاثُت ألي ٍ
َّ
َ
َّ
نبي ُ
الُغٍ ٤الظي عؾمه ُّ
الضًن ما
الهضي وبُنخه الكغَٗتٟٞ ،ه من ًغٍض ِمن ِ
َّ
ُّ
اٖ ٥لى ألاعىٞ ،نٓ
ٌكاء ،واٖخ٣ض ؤنه يى الخٞ ،٤ترظ طل ٪بلى خغ ٍ
َّ
ُ َّ
اإلاؿلخت ،والتي َّاجسظث من ّ
الخ٩ام واملخ٩ىمحن
ٚحريا من
الهضام م٘
الجماٖاث
ِ
ِ
َّ
َّ
منهجا لها ،واجسظث من منهج َّ
ً
الخٟ٨حر ال٨ل ّ ِ ؤو الجؼجي للمجخمٗاث والُىاث٠
َّ
َّ
مغظ ًٗا لها ختى جخم٨ن من جنُٟظ ُمسُُاتها وؤيضا ِٞهاٞ ،ما ؤٌؿغ ْؤن ٌُؿدباح
ِ
ُ
َّ
َّ
والٗغى بٗض ال٣ى ٫بٟ٨غ الناؽ وْنىا ي ٧ل طل ٪ؤجه الُاثٟت
الضم واإلااِ ٫
اإلاامنت ؤصخاب اؾخٗالء ؤلاًمان ي م٣ابلت املجخم٘ الجايل .
ؤ -ل٣ض ٧ان من ؤي آلازاع الؿلبُت ٖنض ؾُض ُ٢ب جدغٍ ٠اإلاهُلخاث؛
٣ٞض ج٣ضم َّؤن من ؤقض البالًا ٖلى ؤي قغَٗت يى جدغٍ ٠اإلاهُلخاث التي
جخبنايا جل ٪الكغَٗت ،ويظا يى ما ٗٞله ؾُض ُ٢ب ي مهُلخاث الكغَٗت
باإلًمان والاؾخٗالء به الظي ًَ ُم ُّض اإلاامن بال٣ىة
ؤلاؾالمُت؛ ٣ٞض ظٗل الاٖتز َاػ
ِ
ّ ُ
وٍسٖ ٠ٟنه اإلاهاثب والابخالء
الخُاة الضنُا
ي ِٛي يظه
ؤمام ؤي بٚغاء ؤو
ٍ
ِ
ِ
ُّ
ً
َّ
ًّ
جٟ٨حرً ٍت جدخىي
منٓىمت
ؾُاؾُا صازل
مهُلخا
وٍامله ُٞما ٖنض هللا -ظٗله
ٍ
ِ
ً
َ
ٖلى :ال٣ى ِ ٫بجايلُت املجخم٘ وعصجه ،وظٗله وؾُلت للنٓغة اإلاخ٨برة اإلاخٗالُت ٖلى
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َّ
ً ُّ
َّ
َّ
مٗان باَلت ًخ
الناؽ وؤصاة للخمحز ٖجه ٞ ،دى ٫اإلاٗاني الصخُدت الخؿنت بلى ٍ
اؾخسضامها ُٞما ًُ ُ
َّ
نضامُت ،جٟانل املجخم٘
غٍض من ج٩ىٍن شخهُت ٖضوانُت
ً
ُ
ّ
زانته من ؤيل الٗل
وجغي لنٟؿها م٩انت ؤٖلى من ٖمىم اإلاؿلمحن بل ومن ِ
٦المه ُم ً
والهالخحن٩ٞ ،ان ُ
الغاسخحن َّ
َّ
ناً٢ا إلا٣انض ال٣غآن ال٨غٍ ومٗانُه التي
ُّ
ُ
ُ
َّ
َ
ُ
ٖ٨ـ
ٌؿحر
منهجه
الخىاي٘ ومدبت الناؽ ٖامت ،و٧ان
ؤيمُت
جدض ٖلى
َّ
َّ
ألاؾاؾُت ي الكغَٗت
م٣انض الكغَٗت وؤيضاٞهاٞ ،جمُ٘ اإلاىيىٖاث
ً
زانت ي الٗ٣اثض َ
ؤلاؾالمُت التي َّ
ؤ٢ضم ٞحها ٖلى جدغٍ٠
حٗغى لها ؾُض ُ٢ب
اؾخ٣غث ٖلحها ألامت ٖبر ال٣غون٩ٞ ،ان ٌَ ُ
َّ
ؿحر
اإلاٗاني والضالالث واإلاٟايُ التي
ِ
ّ
واخض ويى مداولت بزباث ظايلُت املجخمٗاث وانُ٣إ
زِ
مىيىٕ ي
ب٩ل
ٍ
ٍ
ٍ
الضًن وهجغ ألامت للخىخُض والكغَٗت.
بك٩ل ٖام من ؤزُغ آلازاع الؿلبُت ل٨ٟغ الاؾخٗالء ٖنض
ويظا الخدغٍ٠
ٍ
ّ
ًمشل نىعة من نىع الخدغٍ ٠إلاٗاني الكغَٗت
الخُاعاث اإلاخُغٞت؛ ألنه ِ
مٗان باَلت ٢بُدتٞ ،االؾخٗالء
ؤلاؾالمُت؛ وٍ٣خطخي جبضًل اإلاٗجى الخؿن بلى ٍ
َّ
ْ
َ
َ
ّ
والغ٤ٞ
الظي ٢الىا به يى ٖ٨ـ م٣انض يظه الك َّغَٗت ،التي صٖذ بلى الخىاي٘ ِ
َ
ُ
َّ
ُ
باآلزغٍن
والاؾخٗالء وبخؿان الٓ ِ ّن بالنٟـ وبؾاءة الٓن
ٞال٨بر
واملخبت،
وخب الٓهىع والخهضع لِـ من اإلانهج ؤلاؾالمي وال الهضي النبى ّ ِي ،ولِـ من
ٞغصا ما نٟؿه ؤو ّ
زل ٤اإلاؿل بإي خا ٫من ألاخىاٗٞ ،٫نضما ً٣ضم ً
ج٣ض ُم ظماٖت
ِ
ٍ
بنىٕ من الخمحز ٖن آلازغٍن ،ولؿان خاله ً٣ى :٫ندن ؤٖلى من، ٨
ما نٟؿهاٍ ،
وندن اإلاايلحن لُ٣اصج ، ٨وٍلبؿىن طل٧ ٪له زىب الكغَٗتٞ -هنا ال ق ٪ؤنه
ؾتزصاص الخُىعة؛ ألن طل ٪اإلاؿل ٪مجه ًلخه ٤بالضًن وٍنؿب بلُه.
ب -ؤًًا ٣ٞض َّؤصي الكٗىع الباَل باالؾخٗالء ٖنض الجماٖاث اإلاندغٞت ؤجها
ؤنبدذ جٓن ؤجها ه ؤلاؾالم ،وؤجها ناخبت الخ ٤ي جدضًض من يى اإلاؿل من
ٚحر اإلاؿل  ،وؤجها الىخُضة التي اؾخُاٖذ ٞه خ٣ُ٣ت الضًن وُُٟ٦ت جُبُ٣ه؛
ٞغص من ؤٞغاص يظه
وٖلى طلُٞ ٪جب للمجخمٗاث ؤن حؿل ُ٢اصتها بلحها ٩ٞل ٍ
الجماٖاث ٌكٗغ ؤنه ممحز ٖن ٚحره من اإلاؿلمحن -بن خ ٨له باإلؾالم من
ً
ألاؾاؽ -وؤن له ٞحه مجزلت ٚحر ٖاصًت .و٢ض ْهغ طل ٪بهىع مخٟاوجت ٖنض
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جُاعاث مسخلٟت؛ ٞخُاعاث جؼٖ ؤجها خاملت لىاء الجهاص لٗىصة الكغَٗت والخالٞت،
وجُاعاث جؼٖ ؤجها خاملت لىاء ؤلانالح الؿُاسخي ي ألامت ،وجُاعاث جؼٖ ؤجها
خاملت لىاء منهج ؤيل الؿنت والجماٖت وجؼٖ الانخماء للٗل الكغع والضٖىة،
ٞهي ناخبت اإلانهج الخ ٤وؾِ الخُاعاث البضُٖتَّ .
ٞخ٨بر ؤصخاب يظه الخُاعاث
ٖلى ؤثمت الكغَٗت من اإلاخسههحن ،وابخٗضوا ٖن اإلااؾؿاث الكغُٖت التي
َّ
جخىلى مؿئىلُت الضٖىة والخٗلُ ي ألامت منظ ٢غون ،وويٗىا ؤلاَاع الظي
اعجًىه لُُٟ٨ت الضزى ٫ي ؤيل الؿنت والجماٖت ،وؤٖلنىا َّؤجه ؤصخاب
الاٖخ٣اص الؿلُ من صون ألامت ،وناخب طلْ ٪هىع مٓايغ من الخمحز بمٓايغ
زاعظُت ظٗلىيا من ؤنى ٫الضًن ،وازخهىا ؤنٟؿه بمؿاظض ظٗلىيا ه
مؿاظض الؿنت وما صوجها ه اإلاؿاظض البضُٖت ،وْنىا بإجه ي ؤيل الالتزام
بالضًن والكغَٗت صون باق املجخم٘ اإلاخٟلذ ،وؤجه الُاثٟت اإلانهىعة والٟغ٢ت
()0
الناظُت بحن ؤيل البضٕ والٟغ ١الهال٨ت .
ط -الخُٛحر ي َبُٗت الصخهُت اإلاؿلمت الؿىٍت ٖنض يظه الخُاعاث الًالت،
ٞخ ّ
ُ
دخ ُ ٖلحه ؤصبُاته وؤ٩ٞاعي اإلاندغٞت ؤن ًخسل٣ىا بسل ٤الاؾخٗالء ،مما
ِ
َّ
٦شحرا من املخضوٖحن ُّ
ظٗل ً
ٞالبض ؤن
ًٓن ؤنه ل٩ي جهبذ ٧امل الالتزام بضًن٪؛
ً
ً
ُ
حٗامل ٪م٘ الناؽ ،وَؿمىن طل ٪ػو ًعا
جدمل منهج الاؾخٗالء خاال وم٣اال ي
ً
وبهخانا ٖؼة ؤلاًمانٞ .اندكغ بُجه العجب بالنٟـ والكٗىع باالٚتراع ،وٍؼٖمىن
ؤجه ًٟٗلىن طل ٪ي ؾبُل بْهاع ٖؼة ؤلاؾالم ؤمام الناؽ.
َ
ٞخنت
ص -ؤنبذ ؤٞغاص يظه الخُاعاث بما ًماعؾىنه من ؾلى ٥ال٨بر والخٗال
مهضع ٍ
للمؿل ولٛحر اإلاؿل ٖلى ّ
خض ؾىاءٞ ،دض الغبِ بحن ؤلاؾالم ٦ضًن وقغَٗت وبحن
ٍ
ُ
ؾلى ٥ياالء ٞخ َّ
حكىٍه نىعة يظه الكغَٗت الُٗٓمت وؤله ٤بها ما لِـ مجها.
( )0و٢ض اجطخذ مٓايغ طل٧ ٪له من زال ٫الخُاباث واإلاهنٟاث التي ًىظهها عءوؽ يظه
َّ
الخُاعاث والجماٖاث بلى اإلانخمحن بلحه ٣ٞض وظه ؤخضي ي زُاب له ال٨الم أليل صٖىجه
ً
مساَبا بًاي ب٣ىله« :ندن ؤحها الناؽ -وال ٞسغ -ؤصخاب عؾى ٫هللا ﷺ ،وخملت
وظماٖخه
عاًخه من بٗضه ،وعاٗٞى لىاثه ٦ما عٗٞىه ،وناقغو لىاثه ٦ما نكغوه ،وخآٞى ٢غآنه ٦ما
خٟٓىه ،واإلابكغون بضٖىجه ٦ما َّ
بكغو ،وعخمت هللا للٗاإلاحن».
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َ
يـ -ؤٞغػ الكٗى ُع باالؾخٗالء ٖلى املجخم٘ اإلاؿل ٖنض بٌٗ الخُاعاث الٗؼلت
بك٩ل ٧املِٞ ،كٗغ الٟغص ي يظه الخُاعاث
ٖن اإلاكاع٦ت ي الخُاة الاظخماُٖت
ٍ
َّ
َّ
َ
مجخم٘
بإنه ٚحر منخ ٍ لهظا املجخم٘ٞ ،ك٣ذ يظه الخُاعاث بمنهجها وَغٍ٣ها
اإلاؿلمحن ،بل وٞغ٢ذ بحن ؤبناء ألاؾغة الىاخضة بدُض ً ٘٣اإلانخمي لهظه الخُاعاث
ي مإػٌ ٠ُ٦ ١ؿخُُ٘ الخُاة م٘ ؤؾغجه وه ٚحر ملتزمت من وظهت نٓغه؟! ومن
ينا وظب ن٣ض يظه ال٨ٟغة ؤو يظه النٓغٍت اإلاخإنلت ٖنض الجمٗاث اإلاخُغٞت من
زال ٫بُان مهُلر الاؾخٗالء من ٦خاب هللا ٖؼ َّ
وظل وبُان مٗال اإلاؿاواة
والخىاي٘ ي الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،ويظا ما ؾنىضخه ي الٟهل الغاب٘.
***
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الٟهل الغاب٘
ن٣ض ٨ٞغ الاؾخٗالء ٖنض الجماٖاث اإلاخُغٞت
ي يظا الٟهل ؾنٗغى لن٣ض يظه ال٨ٟغة التي حٛلٛلذ ٖنض الجماٖاث
ؤؾاؾِخحن:
اإلاخُغٞت ،ويظا الن٣ض ؾنٗغى له من زال ٫نُ٣خحن
ِ
ُّ
ّ
ؤلاؾالمي:
الىلُت ألاولى :بُان مٗاني مهُلر الاؾخٗالء ؤلاًماني ي الترار
ِ
ٞمن ألايمُت بم٩ان ؤن نكحر بلى مٗاني مهُلر اؾخٗالء ؤلاًمان ي جغازنا
ؤلاؾالمي؛ وطلَّ ٪
ألن يظا اإلاهُلر ٢ض اؾخسضم بٗض طلٖ ٪نض الخُاعاث اإلاندغٞت
َّ
قغُٖت ًخ جبنحها جدذ مٓلت يظا
مٗان باَلت ومىاٚ ٠٢حر
للضاللت ٖلى
ٍ
َ
اإلاهُلرٗٞ ،نضما ج َّ ط٦غ يظا اإلاهُلر ي ٦خب ؤيل الٗل ٧ان اإلاغاص منه
َّ ً
زانت ي ؤو٢اث
الاٖتزاػ باإلًمان ،وبنٗمت ؤلاؾالم ،وبمُٗت هللا ؾبدانه وحٗالى
الكضة ،ول ً٨ن اإلاغاص منه ؤن ٌكٗغ اإلاؿل بال٨بر والٛغوع والخٗال ٖلى زل٤
ُ
هللا٣ٞ ،ض ًدضر الخلِ ي الظين بحن ؤمغ الاٖتزاػ بالضًن والُٗ٣ضة وؤلاًمان
وبحن ؤمغ الاؾخٗالء َ
ٖنض بٌٗ َّ
ٌ
ٌ
الناؽ؛ ٞاألو٫
مغٞىى
مُلىب ممضوح ،والشاني
ِ
َّ
ٌ
مظمىم٣ٞ ،ض ط٦غنا هللا ؾبدانه وحٗالى ي ٦خابه ال٨غٍ بمنت الضًن والكغَٗت
٢ا ٫حٗالى( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) ُ
[الد ُجغاثَ .]07:وب َّحن ؾبدانه ؤن طل ٪ألامغ يى

ؤٖٓ النٗ وؤزمجها ،وظٗل نٓغة اإلاؿل بلى الخُاة والىظىص من زال ٫ناٞظة
الضًن والكغَٗت واإلاغاص ؤلالهي؛ ٞجٗلنا صازل صاثغة الٗبىصًت له ؾبدانه،
ً
وانٗ٨ـ طلٖ ٪لى حٗاملنا م٘ باق املخلى٢اث؛ ٞاإلاؿل ًغي نٟؿه خامال ألمانت
الضٖىة والضًن ،ويى ناٞظة من نىاٞظ الخحر للخل ٤ؤظمٗحن ،وَٗمل ٖلى جد٤ُ٣
طلًّ ٪
مٗتزا بضًنه وبًمانه ي ظى من الك٣ٟت واللحن م٘ الخلُٞ ،٤نٟظ ما ؤعاصه
379

هللا ؾبدانه وحٗالى خُض ٢ا( :٫ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻ ﮼
﮽﮾) [الندل.]025:
ُ
َّؤما الاؾخٗالء ومكخ٣اجه ٞل ًُلبه هللا منا ي حٗاملنا م٘ زل٣ه؛ وبنما ط٦غث
مٗانُه ؤو ما ٌكحر ي ال٣غآن ال٨غٍ ي ؤمىع مجها:
 بُان ما ٌؿخد٣ه هللا ؾبدانه وحٗالى من نٟاث الٗؼة والجال ٫التي جلُ٤َ
مضزل ُٞه ملخلى ١من املخلى٢اث.
به ؾبدانه وحٗالى ،ويظا ال
 وط٦غث ٦ظل ٪ي الخضًض ٖن ٢خا ٫اإلاؿلمحن للمٗخضًن ٖلحه وصٞاٖهُ
آلاًاث ال٨غٍمت اإلاؿلمحن ؤن
ٖن ؤنٟؿه  ،ي م٣ابلت ؤي ٢ىةٞ ،إعقضث
ٌؿخصخبىا خُنئظ قٗىع الٗلى باإلًمان ،والٗؼة باهلل ،ي م٣ابلت ٢ىي البغ
والٓل ٣ً ،ى ٫ؾبدانه( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳) [آٖ ٫مغان . ]019 :وٍ٣ىٖ ٫ؼ من ٢اثل( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
()0

( )0ظاء ي جٟؿحر ال٣غَبي( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳)
َّ
َّ
ّ
ٖضوي وجهاي
ٖ .]019ؼاي وؾالي بما ناله ًىم ؤخض من ال٣خل والجغاح ،وخثه ٖلى ٢خاِ ٫
ُ
َ
ؤصخاب دمحم ٖن
جًٟٗىا وال ججبنىا ًا
ٖن العجؼ والٟكل٣ٞ .ا( :٫ﮫ ﮬ)؛ ؤي :ال

[آٖ ٫مغان:

ظهاص ؤٖضاث ٨إلاا ؤناب( . ٨ﮭ ﮮ) ٖلى ْهىعي  ،وال ٖلى ما ؤناب ٨من الهؼٍمت
ِ
َّ
واإلاهِبت( .ﮯﮰ)؛ ؤي :ل ٨ج٩ىن الٗا٢بت بالنهغ والٟٓغ (ﮱ﮲﮳)7
ُ
ؤي :بهضَ ١و ْٖ ِضي٢ ...ا ٫ابن ٖباؽ« :اجهؼم ؤصخاب عؾى ٫هللا ﷺ ًىم ؤخضٞ ،بِنا ي ٦ظل٪
بط ؤ٢بل زالض بن الىلُض بسُل من اإلاكغ٦حنً ،غٍض ؤن ٌٗلى ٖلحه الجبل٣ٞ ،ا ٫النبي ﷺ:
ُ
َّ
َّ
«الله ال ٌَٗل َّن ٖلُنا ،الله ال ٢ىة لنا بال ب ،٪الله لِـ ٌٗبض ٥بهظه البلضة ٚحر ياالء
النٟغ»ٞ .إنؼ ٫هللا يظه آلاًاث .وزاب ٌ
ٞهٗضوا الجبل وعمىا زُل
نٟغ من اإلاؿلمحن عماة
ِ
اإلاكغ٦حن ختى يؼمىي ؛ ٞظل٢ ٪ىله حٗالى( :ﮯﮰ) ٌٗجي الٛالبحن ٖلى ألاٖضاء بٗض
ً
ٖؿ٨غا بال ْٟغوا ي ٧ل ٖؿ٨غ ٧ان ي ٖهض عؾى ٫هللا ﷺ ،وي
ؤخضٞ .ل ًسغظىا بٗض طل٪
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=

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦ) [دمحم.]15:
وي مىاي٘ ؤزغي ا٢ترنذ مٗاني وصالالث ٧لمت الٗلى والاؾخٗالء ي ٦خاب هللا
بمٗاني الٓل والٟؿاص٣ً ،ى ٫هللا ؾبدانه وحٗالى ٖن ؤمغ ٞغٖىن( :ﮮ
ﮯﮰ ﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷ ﮸﮹﮺
﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁) [القصص .]1 :ويقول سبحاىه:
(ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ) [الدخان .]04 ،05 :ويقول سبحاىه( :ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) [ال٣هو.]81 :
ّ
ُ
الخ ُلُّ ،٤
مخىٌ ٧ل
ن٣ي النٟـٚ ،حر
ٞاإلاؿل ٖؼٍؼ باإلًمان ،ج٣ي
مخٗاٖ ٫لى الخلِ ،٤
ٍ
ً
ٖلى عبه ٌكٗغ بال ِٗ َّؼ ِة بالغ٧ى ِن بلى مىاله ،ال ًغي لنٟؿه ًٞال ٖلى ٚحره.
َّ
نخدضر ٖن بُالن مبضؤ الاؾخٗالء ٖلى آلازغ من وظهت النٓغ
ٗٞنضما
ًجب ؤن ً٩ىن ي ؤطياننا ؤننا ن٣هض بظلَ :٪
الكغُٖت وؤلانؿانُت ُ
بُان زُىعة
ّ َ ُّ
ّ
يظا ألامغ ٖلى اإلاؿخىي
نىعة
ًمشله يظه الؿلى ٥من
ٍ
الٟغصي والجماع ِ ؛ ِلـما ِ
ِ
ُ
َّ
ًغًٞها ؤلاؾالم ،و٦ظل ٪بْهاع زُغ يظه ال٨ٟغة ويظا
للٗنهغٍت البًُٛت التي
الاؾخٗالء والنٓغة اإلاخٗالُت بلى الٛحر ٖلى َّؤجهما ٌ
اإلانهج ٖنضما ً٣ضم ُ
منهج
ؤمغ
ِ
ِ
=
َّ
٧ل ٖؿ٨غ ٧ان بٗض عؾى ٫هللا ﷺ و٧ان ُٞه واخض من الصخابت ٧ان الٓ َٟغ له  ،ويظه
ُ ُّ
البلضان ٧لها بنما اٞخخدذ ٖلى ٖهض ؤصخاب عؾى ٫هللا ﷺ ،ز بٗض ان٣غايه ما اٞخخدذ
ٌ
بُان ًٞل يظه ألامتَّ ،
بلضة ٖلى الىظه ٦ما ٧انىا ًٟخخدىن ي طل ٪الى٢ذ .وي يظه آلاًت ُ
ألنه
َ
َ
ؤنبُاءه ،ألنه ٢ا ٫إلاىسخى( :ﭴ ﭵ ﭶ) [َه .]68:و٢ا ٫لهظه ألامت:
زاَب به
زاَبه بما

(ﮯ ﮰ) .ويظه اللٟٓت مكخ٣ت من اؾمه ألاٖلى ٞهى ؾبدانه الٗل  ،و٢ا٫
للمامنحن( :ﮯﮰ)» .الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن = جٟؿحر ال٣غَبي (.)207-206/4
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َّ
ومنهجا َّ
ً
ٌّ
البض منه للصخهُت اإلاؿلمت،
بؾالمي ،وَغٍ٣ت للٗمل من ؤظل الضًن
ً
نٟؿه ؤو ّ
ٗٞنضما ً٣ضم ً
ظماٖت ما نٟؿها بنىٕ من ُّ
ٞغصا ما َ
ج٣ض ُ
الخمح ِز ٖن
م
ِ
ٍ
َ
ن
آلازغٍن ،ولؿان خاله ً٣ى ٫ندن ٚحر ٦وؤٖلى من ٨واإلاايلى لُ٣اصج، ٨
ُ
َ
ُوٍلبؿى َن طل٧ ٪له زىب الكغَٗتٞ ،هنا ال َّ
اإلاؿل٪
ق ٪جؼصاص الخُىعة؛ ألن طل٪
مجه ًلخهّ ٤
َّ
بالضًن ُوٍ ُ
بالٗنهغٍت ؤو
نؿب بلُهُٞ ،خ ِّاتهام صًننا ؤلاؾالمي
ِ
الُاثُٟت ؤو ٖضم مغاٖاة خ٣ى ١آلازغٍن ،ويظه ألامىع جدضر م٘ ظمُ٘ َىاث٠
املجخم٘ اإلاؿلمحن وٚحر اإلاؿلمحن.
ٌ
َ
زُاب جل ٪الجماٖاث ألبناء صًجه مدىٍ
ٞالظي نغٍض ؤن ن٣ىله َّبن
ٌ
ومصخىب باإلاماعؾاث الٗملُت التي ًٓهغ
باالؾخٗالء ،والنٓغة اإلاخٗالُت ٖلحه ،
ٞحها يظا الاٖخ٣اص بالخٟى ١والخمحز ،و٧إن لؿان خاله ً٣ى ٫ل٩ي ج٩ىن بؾالمُا-
ً
و٣ٞا إلاهُلخه اإلاٗانغً -جب ؤن ج٩ىن
مخٗالُا ،ول٩ي ج٩ىن ٖلى الهىاب
ُ
َ
ً
ًجب ؤن ج٩ىن
وم٣ال ،٪بل بننا
خال٪
مخمحزا ٖن آلازغٍن وحكٗغي بظل ٪ي
ِ
مغ َّ
َّ
ُّ
ّ
الخاع ٍِش البكغ ّ ِي ٧انذ
ن٣ى :٫بن صٖاوي الخمحز ونٓغة الاؾخٗالء ٖلى الٛحر ٖلى ِ
من ؤي ؤؾباب ُ٢ام الخغوب وجسغٍب الخًاعاث ؤلانؿا َّنُت ،وؾ ٪ٟالضماء،
وجهب الثرواث ،وبقٗا ٫نحران الٟتن بحن الُىاث ٠والكٗىب ،ويظه الضٖاوي
٧لها عًٞها ال٣غآن ال٨غٍ وخاعبها َوب َّح َن بُالجها ،وصٖا بلى مبضؤ اإلاؿاواة ي
الخ٣ى ١والىاظباث الٗامت وطل ٪من ؤظل َّ
الخٗاٌل بحن البكغَ ،
ُ
وظٗل ًُ٢ت
َّ
ؤلاًمان ًُ٢ت ازخُاعٍت بٗض خؿن البال ،ٙوو٧ل ألامغ بلى هللا ؾبدانه وحٗالى ي
ؤمغ الخل ٤وخؿابه .
وي جهاًت يظه النُ٣ت ّ
نىضر ون٨غع ؤن ٦خاب هللا ال٨غٍ ٢ض ظاء بما ًانل
ِ
إلاا يى ٖ٨ـ ٨ٞغ الاؾخٗالء ٟٞي مجا ٫الخٗامل م٘ البكغ ٧اٞت ٢ا ٫حٗالى:
(ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ُ
[الد ُجغاث .]01 :و٢ا ٫النبي ﷺ ويى
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)
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ئن َّبىم واخضَّ ،
َّ
وئن
ًغسخي مبضؤ اإلاؿاواة بحن البكغ ٖامتً« :ا ُّأيها الىاؽ ،أال ع
أباهم واخض ،أال ال َف َ
ّ
ّ
لعجمي غلى ّ
ّ
غغبي ،وال أخمغ
عجمي ،وال
لػغبي غلى
ًل
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
َّ
بالخلىي ،أبلغذ؟» ٢الىا :بل ٜعؾى٫
غلى أؾىص ،وال أؾىص غلى أخمغ ،ئال
()0

هللا»  .ومن ينا ال ًنبغ ؤن جإحي بٗض طل ٪ظماٖت ؤو ظماٖاث جنؿب نٟؿها بلى
الضًن ٞخانل إلابضؤ الاؾخٗالء والنٓغة الٟىُ٢ت بلى ٚحريا من َىاث ٠اإلاؿلمحن،
ً
بل ٖلحها ؤن ججٗل طلً ٪
بابا من ؤبىاب الضٖىة للضًن والكغَٗت ،وؤنال من
ؤنى ٫الٗمل ؤلاؾالمي.
الىلُت الثاهُت :اإلاؿاواة والخىاي٘ من زال ٫آلاًاث وألاخاصًض وؤ٢ىا٫
الٗلماءٖ :نضما َؤ ِط َن هللا ؾبدانه وحٗالى لنىع الهضاًت ْؤن ٌَٗ َّ ألاع َ
ى ببٗشت النبي
ِ
ِ
َّ
الكغَٗت الُٗٓمت بناءُ
ﷺ ونؼو ٫ال٣غآن ال٨غٍ ٧ ،ان من ؤيضا ٝيظه
َّ
الؿىٍت؛ ٞاقخمل ٦خاب هللا ؾبدانه وحٗالى وؾنت نبُه ﷺ
الصخهُت اإلاؿلمت
َّ
ٖلى ألاع٧ان والٗىامل وألازال ١التي حؿاٖض ٖلى بناء يظه الصخهُت؛ ٩ٞان ػعٕ
زل ٤الخىاي٘ والنٓغ بلى النٟـ بٗضم الغيا والٗمل ٖلى ٖضم اجبإ يىي
النٟـ ،والاٚتراع بالخا ٫ؤو اإلاجزلت من ؤصواث الكغَٗت ؤلاؾالمُت لخ٩ىٍن
الصخهُت اإلاؿلمتٗٞ ،ملذ الكغَٗت ٖلى بلؼام اإلاؿل نٟؿه م٣ام الٗبىصًت
هللٞ ،ال ًغي ي نٟؿه َّ
مؼٍت جمحزه ٖن ٖباص هللا.
ْهغ طل ٪من زال ٫اإلانهج املخمضي ي التربُت ،والظي نن٘ به النبي ﷺ
َ
اإلاشا ٫ألاؾمى لئلنؿان اإلاؿل  ،وْهغ ؤزغ طل ٪ي صخابخه ال٨غام عيىان هللا
زحر ظُل ْ
ٖلحه ٩ٞ ،انىا َ
ٖغٞخه البكغٍت من خُض ؤلاًمان وألازال ١والؿلى،٥
( )0ؤزغظه ابن اإلاباع ٥ي مؿنضه (م )046وؤخمض ي مؿنضه ( )400/5من َغٍ ٤ؾُٗض الجغٍغي
ً
مغٞىٖا.و٢ا ٫الهُشمي ي مجم٘ الؼواثض
ٖن ؤبي نًغة خضزجي َمن ؾم٘ زُبت عؾى ٫هللا ﷺ به
(« :)586/1عواه ؤخمض وعظاله عظا ٫الصخُذ».و٢ض وعص الخهغٍذ باؾ الصخابي ٖنض ؤبي
نُٗ ي خلُت ألاولُاء ( )011/1والبحه٣ي ي قٗب ؤلاًمان ( )012/7من َغٍ ٤قِبت ؤبي ٢البت
ً
مغٞىٖا.
الِ٣سخي ٖن الجغٍغي ٖن ؤبي نًغة ٖن ظابغ عضخي هللا حٗالى ٖنه به
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ً٣ى ٫هللا ٖؼ وظل ي ٦خابه ال٨غٍ ويى ًغقضنا بلى جؼُ٦ت النٟـ( :ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ)
[لقامن .]45:ويقول جل شيىه( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) [القصص .]50:وقال تعاىل( :ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)
[الٟغ٢ان .]61:ويظه ٧لها آًاث صالت ٖلى الخىاي٘ واإلاؿاواة بحن الناؽ ،وه ي
ُّ
وجدٌ ٖلى م٩اعم ألازالٞ ١حها.
خ٣ُ٣تها جمشل الكغَٗت ؤلاؾالمُت
و٢ض ظاء ي ؾنت النبي ﷺ ٦شحر من النهىم التي جدض ٖلى التزام الخىاي٘
َ َ
ً
ً
وٗٞال؛ ً٣ى ٫النبي ﷺَ « :وب َّن هللا َؤ ْو َحى ب َل َّ َؤ ْن َج َى َ
اي ُٗىا َخ َّتى ال ًَ ْٟس َغ ؤ َخ ٌض
٢ىال
ِ
ِ
َ َ
َ
َ َ
()0
ُ َّ َ َ ْ َ
َ
َ
َ
َٖلى ؤ َخضَ ،وال ًَ ْب ِغ ؤ َخ ٌض َٖلى ؤخض»  .وٍ٣ى ٫ﷺ« :ال ًضزل الجنت من ٧ان ِي
َ ُ
ُ َ َ
اَ ٫ط َّع ٍة ِم ْن ِْ ٦برَ ٢َ ،
َْ ٢لب ِه ِم ْش َُ ٣
اَ ٫ع ُظ ٌل :ب َّن َّ
الغ ُظ َل ًُ ِد ُّب ْؤن ًَ٩ىن ز ْى ُب ُه َخ َؿ ًنا َون ْٗل ُه
ٍ
ِ
ِ
()2
َ ْ ُْ َ َُ ْ َ ّ َ َ ْ ُ
ً
َّ
َّ
َ ٌ ُ ُّ
اؽ» .
خؿنت٢ ،اِ :٫بن هللا ظ ِمُل ً ِدب الجما ،٫ال ِ٨بر بُغ الخ ِ ،٤وٚمِ الن ِ
ُ ()1
َّ َ
جىاي٘ ٌ
َ
هللا» .
ؤخض هلل بال َعُ َٗ ٞه
و٢ا ٫ﷺ « :وما
و٢ض ٧ان النبي ﷺ ؤقض الخل ٤جىايٗا م٘ الخل٤؛ ٣ٞاٖ ٫ن نٟؿه ﷺ
ٖنضما صزل ٖلُه ؤخض الناؽٞ ،إنابخه يُبت من النبي ﷺ ٞاعحٗضث ٞغ ُ
اثهه:

( ) 0ؤزغظه مؿل ي ٦خاب الجنت ونٟت نُٗمها وؤيلها ،باب الهٟاث التي ٌٗغ ٝبها ي الضنُا ؤيل
الجنت وؤيل الناع ( )2865من خضًض ُٖاى بن خماع هنع هللا يضر.
الْ ٨بر وبُانه (  )047من خضًض ٖبض هللا بن مؿٗىص
( )2ؤزغظه مؿل ي ٦خاب ؤلاًمان ،باب جدغٍ ِ
هنع هللا يضر.
ُ
الٟٗى والخىاي ِ٘ ( )2588من
اؾخدباب
( )1ؤزغظه مؿل ي ٦خاب البر والهلت وآلاصاب ،باب
ِ
ِ
خضًض ؤبي يغٍغة هنع هللا يضر.
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()0
َ ّ َ
ْ َ
ََ
َ َْ ُ ْ َ
« َي ّ ِىن َٖل ُْ َِ ٞ ،٪ة ِني ل ْؿ ُذ ِب َم ِل ٍِ ،٪ب َّن َما ؤنا ْاب ُن ْام َغؤ ٍة جإُ ٧ل الِ ٣ض ًَض»  .ويظا مشا٫
ُ
ّ
الخض ٖلى ٚغؽ الخىاي٘
ٌؿحر ِل َـما اقخملذ ٖلُه يظه الكغَٗت اإلاُهغة من
ِ
وٖضم الاٚتراع َّ
َّ
الصخهُت اإلاؿلمت ،ويظا يى الهضي النبىي الظي ؤع َاص
بالنٟـ ي
َ
ونؿحر ٖلُه.
ﷺ ؤن جهخضي به
َّ
و٢ض َٞه َ ؤيل الٗل طلٞ ٪دظعوا من ؾلىُ ٥
العجب والٛغوع وال٨بر ٖلى
ِ
الناؽ٣ً ،ى ٫ؤلامام الٛؼال ُّ عخمه هللا« :اٖل ؤن آٞاث العجب ٦شحرة؛ ٞةنَّ
َّ
العجب ُ
ًضٖى بلى ال٨بر ألنه ؤخض ؤؾبابه ٦ما ط٦غناهُٞ ،خىلض من العجب ال٨بر،
ُ
ُ
ال٨شحرة التي ال جسٟى يظا م٘ الٗباصَّ ،
وؤما م٘ هللا حٗالى
آلاٞاث
ومن ال٨بر
ُ
طنىبه ال ًظ٦غيا وال
ٞالعجب ًضٖى بلى نؿُان
ِ
الظنىب وبيمالها ٞبٌٗ ِ
َّ
ًخ٣ٟضيا؛ ّ
لٓنه ؤنه مؿخٛن ٖن ج٣ٟضيا ُٞنؿايا ،وما ًخظ٦غه مجها ِٞؿخهٛغه
ِ
وال ٌؿخٗٓمهٞ ،ال ًجتهض ي جضاع٦ه وجالُٞه بل ًٓن ؤنه ٌٟٛغ له ...واإلاعجب
ٌٛتر بنٟؿه وبغؤًه وٍإمن م٨غ هللا وٖظابه ،وٍٓن ؤنه ٖنض هللا بم٩ان ،وؤن له
ً
منت ًّ
وخ٣ا بإٖماله التي ه نٗمت وُُٖت من ُٖاًاه ،وٍسغظه ُ
العجب
ٖنض هللا
بلى ؤن ًُشجي ٖلى نٟؿه وٍدمضيا وٍؼ٦حها ،وبن ؤعجب بغؤًه وٖمله وٖ٣له من٘
والؿااِٞ ،٫ؿدبض بنٟؿه وعؤًه وَؿدن٠٨
الاؾخٟاصة ومن الاؾدكاعة
طل ٪من
ِ
ِ
من ؾاا ٫من يى ؤٖل منه ،وعبما ٌعجب بالغؤي الخُإ الظي َز َ
ُغ له ُٟٞغح
ب٩ىنه من زىاَغه ،وال ًٟغح بسىاَغ ٚحره ُٞهغ ٖلُه ،وال ٌؿم٘ نصر وال
ؤٖ وأٖ بل ًنٓغ بلى ٚحره بٗحن الاؾخجها ،٫وٍهغ ٖلى زُئهٞ ،ةن ٧ان ع ُؤًه
ي ؤمغ صنُىي ُٞدُٞ ٤٣ه ،وبن ٧ان ي ؤمغ صًجي الؾُما ُٞما ًخٗل ٤بإنى٫
الٗ٣اثض ٞحهل ٪به ،ولى اته نٟؿه ول ًش ٤بغؤًه ،واؾخًاء بنىع ال٣غآن

َّ
( ) 0ؤزغظه ابن ماظه ي ٦خاب ألاَٗمت ،باب ال٣ضًض ( )1102والُبراني ي ألاوؾِ (،)64/2
والخا ٦ي مؿخضع٦ه ( )48 /1من َغٍ ٤بؾماُٖل بن ؤبي زالضٖ ،ن ِ٢ـ بن ؤبي خاػمٖ ،ن
ً
مغٞىٖا .و٢ا ٫الخا« : ٦يظا خضًض صخُذ ٖلى قغٍ الكُسحن ،ول
ؤبي مؿٗىص به
ٌ
ّ
ًسغظاه» .و٢ا ٫البىنحري ي مهباح الؼظاظت (« :)09/4يظا بؾناص صخُذ عظاله ز٣اث».
ِ
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واؾخٗان بٗلماء الضًن ،وواْب ٖلى مضاعؾت الٗل وجاب٘ ؾاا ٫ؤيل البهحرة
ُ
ل٩ان طلً ٪ىنله بلى الخٞ ،٤هظا وؤمشاله من آٞاث العجب ٞلظل٧ ٪ان من
()0

اإلاهل٩اث» .
وؾ ْ
ئلذ ً
و٢ا ٫ؤلامام ال٣غَبي عخمه هللا « ُ
ؤًًا -ؤي ُّؤم اإلاامنحن ٖاجكت اهنع هللا يضر-
ُُ
ٖن زل٣ه ٖلُه الؿالم٣ٞ ،غؤث( :ﭑ ﭒ ﭓ) [اإلاامنىن .]0 :بلى ٖكغ
ؤخض ؤخؿن ُز ًل٣ا من عؾى ٫هللا ﷺ ،ما صٖاه ٌ
آًاث ،و٢الذ :ما ٧ان ٌ
ؤخض من
ٍ
الصخابت وال من ؤيل بِخه بال ٢ا :٫لبُ ،٪ولظل٢ ٪ا ٫هللا حٗالى( :ﮛ ﮜ
ٌ
ﮝ ﮞ) [ال٣ل  .]4:ول ًظ٦غ ٌ
مدمىص بال و٧ان للنبي ﷺ منه الخٔ
زل٤
ٌ
ألاوٞغ .و٢ا ٫الجنُضُ :ؾ ّم َي ُ
ً
ُٖٓما ألنه ل ج٨ن له يمت ؾىي هللا حٗالى.
زل٣ه
ِ
ُ
ً
ُٖٓما الظخمإ م٩اعم ألازالُٞ ١هً ،ضٖ ٫لُه ٢ىله ٖلُه
وُ٢ل ُؾ ِ ّمي زل٣ه
ألجم م٩ا م ألازال .)2(»١وُ٢لَّ :
َّ
َ
ّ
جإصًب هللا
ألنه امخشل
ع
الؿالم« :بن هللا بٗشجي ِ
ِ
حٗالى بًاه ب٣ىله حٗالى( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)
[ألاٖغا .]099:ٝو٢ض عوي ٖنه ٖلُه الؿالم ؤنه ٢ا( :٫ؤصبجي عبي جإصًبا خؿنا بط
٢ا( :٫ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [ألاٖغاٞ ]099:ٝلما ٢بلذ
طل ٪منه ٢ا( :٫ﮛﮜﮝﮞ) [ال٣ل . ]4:
ٗٞنضما ًإحي شخو ما ؤو ظماٖت حٗمل جدذ مؿمى الضٖىة للضًن ،وجُغح
()1

( )0بخُاء ٖلىم الضًن ( )171/1جإلُ :٠ؤبي خامض الٛؼال  -صاع اإلاٗغٞت  -بحروث.
َّ
( )2ؤزغظه ؤلامام ؤخمض ي مؿنضه ( )180/2من خضًض ؤبي يغٍغة هنع هللا يضر .بل« :ٟٔبنما بٗشذ ألجم
َ
ألازال.»١
نالر
ِ
( )1انٓغ :الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن = جٟؿحر ال٣غَبي ( )228/08ج إلُ :٠ؤبي ٖبضهللا دمحم بن ؤخمض بن
ؤبي ب٨غ ال٣غَبي -جد :٤ُ٣ؤخمض البرصوني وببغايُ ؤَِٟل-صاع ال٨خب اإلاهغٍت– ال٣ايغة-
الُبٗت الشانُت 0964-م.
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ً
صٖىٍا ؤو ًّ
ًّ
جغبىٍاً ،دخىي ٖلى زال ٝالهضي املخمضي ي جنكئت النٟـ
منهجا
البكغٍت ٞهي بال قٖ ٪نض طل ٪جبخٗض باإلاؿلمحن ٖن خ٣ُ٣ت يظه الكغَٗت
وَبُٗت يظا الضًن ،ويظا ما خضر من الجماٖاث والخُاعاث اإلاندغٞت زال٫
ً
منهجا لخنكئت ؤجباٖها زالٟذ ُٞه
مؿحرتها ٖبر الٗ٣ىص اإلاايُت؛ ٣ٞض ؤؾؿذ
َ
َّ
املخمضيًٓ ،هغ طل ٪ي جهىعاث جل ٪الخُاعاث اإلاندغٞت ،نخج ٖنه ي
الهضي
جهاًت ألامغ ْهىع ظُل من اإلانخمحن بلى يظه الخُاعاث والجماٖاث ٌٗخ٣ض ؤنه ٚحر
بُ٣ت الناؽ؛ َّ
٩ٞىن لنٟؿه م٩انت ل حُٗها له الكغَٗت ،وؤنؼ ٫نٟؿه مجزلت إلاا
ًمندها له الضًن.
َّ
مدؿاو مٗه ،
ٞضًن هللا ً٣ى ٫ل :٪ؤحها اإلاؿل ؤنذ ٛ٦حر ٥من الناؽ ،ؤنذ
ٍ
ًٞل ٖلحه من ؤي وظه؛ ٞاٖمل ٖلى ُ
ٌ
وؤلانالح من
ال٣غب من هللا
لِـ ل٪
ِ
َ
الٓن َّ
نٟؿُّ ،٪
قإن ٪وؤخؿن َّ
بالناؽ ،و٦ن ً
ومغص ألامغ ي الجهاًت بلى
ناْغا لُٗىب
ِ
ِ ِ
ع ِ ّب الٗباص (ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿) [النج .]12:
ؤما منهج يظه الجماٖاث ٞهى ً٣ى ٫إلان ًنخمي بلحها :ؤنذ ممحز ،ؤنذ ٚحر
َّ
الناؽ ،ؤنذ ناخب الضٖىة ،وخامل عاًتها ،وؤنذ اإلاضاٖ ٘ٞن يظا الضًن ي
الى٢ذ الظي جغ٦ه ٚحر ،٥وؤنذ اإلاىٖىص بالنهغ ؤلالهي َّ
والخم٨حنٞ .نبدذ ٨ٞغة ي
جمشُل للضًن
ؤطيان ؤجبإ يظه الجماٖاث ونمذ ٖبر الؿنحن ،وه ؤن ؤًٞل
ٍ
والكغَٗت ًخمشل ي منهج يظه الجماٖاث وَغٍ٣ها ،وؤن ؤًٞل من ًمشل الضًن
َّ
ً
ً
وجُبُ٣ا ي ؤٞغاص يظه الجماٖاث ،مما َول َض لضي ؤٞغاصيا ؤلاعجاب
ٞهما
بالنٟـَّ ،
والخٗال ي النٓغة للخل ٤والخٗامل مٗه ٞ ،جٗلىا من طل٧ ٪له ً
منهجا
َّ
للخٗاٌل والخٗامل.
ٞالغخمت والؿماخت م٘ الخل ٤من ؤزو زهاثو الكغَٗت ؤلاؾالمُت
ولِـ الخٗال وال٨بر ٖلى الخلٞ ٤إي ؤيضا ٝال٣غآن ال٨غٍ وم٣انضه جد٤ُ٣
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م٩اعم ألازال ١وزل ٤الصخهُت اإلاؿلمت الؿىٍت التي تهضي بهضي النبي ﷺ؛
َ
ُ
٩ٞان لؼاما ٖلى ظمُ٘ الٗلماء الغبانُحن ؤن ٌٗملىا ٖلى َ ِغح الخٗالُ الغبانُت من
زال ٫آلاًاث وألاخاصًض التي جخم٨ن من نبظ يظا ال٨ٟغ الاؾخٗالجي بل ومداعبخه
بكتى الهىع.
***
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