اٟمتِم٤مر اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ ]1[ .....

╝

ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ا ْٟمت َِم ُ٤مر اإل ْؾمال ِم اًم َٕمٔمٞم ِؿ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ِ
ٞمػ َو ْاإل ْيم َراه ؟ أ ْم سم٤مْلُ َّج٦م َواإلىمٜمَ٤مع ؟
َه ْؾ سمِ٤م ًْم َّس َ
( ُأ ُصقل وآداب اًمدَّ قمقة اإلؾمالُمٞم٦م ,اًمدَّ قمقة اعم ِّٙم َّٞم٦م ,أظمالق اْلُ ُروب اإلؾمالُمٞم٦م ,اجلٝم٤مد:
شمٕمريٗمف وأنقاقمف ,دراؾم٤مت قمٚمٛمٞم٦م همػم إؾمالُمٞم٦م قمـ اٟمتِم٤مر اإلؾمالمُُ ,مٕم٤مُمٚم٦م همػم اعمُسٚمٛملم,
آي٤مت ُىمرآٟمٞم٦م وشمٗمسػمه٤م ,اجلزي٦م سملم اإلؾمالم واعمسٞمحٞم٦م ,ومتح ُمٍم سملم إيم٤مذي٥م واْل٘م٤مئؼ)

سم٘مٚمؿ يمؾ ُمـ
حمٛمقد داود
حمٛمد ؿم٤مهلم

-

ُمٕم٤مذ قمٚمٞم٤من
حمٛمقد قمٚمٞم٤من
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هذا اجلزء سمح٨م ودراؾم٦م  /إخ أمحد شمٞمٙمر وإخ حمٛمقد ِقمٚمٞم٤من وإظم٧م طم٤مؿمجٞم٤مت
أض٤مف وقم َّٚمؼ وٟمسؼ  /أبق اعمٜمتٍم ؿم٤مهلم اعمٚم َّ٘م٥م سمـ اًمت ِ
ّ٤مقم٥م
ُ
ُ
َّ
ُمراضمع ُمٗمٞمدة ذم جم٤مل اًمبح٨م]1[:

ُ

 أطمٙم٤مم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمسٚمٛملم  -اًمِمٞمخ اًمديمتقر ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان
 أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م  -اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م
 اإلره٤مب سملم اًمتقراة واًم٘مرآن  -اًمرائد اعمت٘م٤مقمد ؿم٤ميمر اْل٤مج
 اإلره٤مب صٜم٤مقم٦م همػم إؾمالُمٞم٦م  -اًمديمتقر ٟمبٞمؾ ًمقىم٤م سمب٤موي
 اإلره٤مب ذم اًمٞمٝمقدي٦م واعمسٞمحٞم٦م واإلؾمالم واًمسٞم٤مؾم٤مت اعمٕم٤مسة  -زيمل قمكم اًمسٞمد أبق همْم٦م
 اإلؾمالم واًمتٗم٤مهؿ واًمتٕم٤ميش سملم اًمِمٕمقب  -إؾمت٤مذ ه٤مين اعمب٤مرك واًمديمتقر ؿمقىمل أبق ظمٚمٞمؾ
 اإلؾمالم وأهؾ اًمذُم٦م  -اًمديمتقر قمغم طمسٜمك اخلرسمقـمكم
 اإلؾمالم وظمراوم٦م اًمسٞمػ  -اًمديمتقر قمبداًمقدود ؿمٚمبل
 أيمذوسم٦م آضٓمٝم٤مد اًمديٜمل ذم ُمٍم  -اًمديمتقر حمٛمد قمامرة
 اٟمتِم٤مر اإلؾمالم سمحد اًمسٞمػ سملم اْل٘مٞم٘م٦م وآومؽماء  -اًمديمتقر ٟمبٞمؾ ًمقىم٤م سمب٤موي
 شمس٤مُمح اإلؾمالم وشمٕمّم٥م ظمّمقُمف  -اًمديمتقر ؿمقىمل أبق ظمٚمٞمؾ
 اًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمسٚمٛملم ذم اًمٕمٝمد اًمٜمبقي ٟ -م٤مس حمٛمدي حمٛمد ضم٤مد
 اًمتٕمّم٥م واًمتس٤مُمح سملم اعمسٞمحٞم٦م واإلؾمالم  -اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٖمزازم
 اًمت٘م٤مرب واًمتٕم٤ميش ُمع همػم اعمسٚمٛملم  -اًمديمتقر حمٛمد ُمقؾمك اًمنميػ
 اجلزي٦م ذم اإلؾمالم  -اًمديمتقر ُمٜم٘مذ سمـ حمٛمد اًمس٘م٤مر
 اْلرب اعم٘مدؾم٦م (طم٤مًمٞم ً٤م سم٤مؾمؿ اْلروب اًمّمٚمٞمبٞم٦م) – قمكم اًمريس
 اْلروب اًمّمٚمٞمبٞم٦م  -أمحد سم٤مىمر قمبداًمٚمف ُمب٤مرك

1
الرابِط:
تستطيع حتميل كل ىذه الكتابات من ىذا ّ
http://alta3b.wordpress.com/faqs/prepare/books-2

www.alta3b.wordpress.com

اٟمتِم٤مر اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ ]2[ .....

اٟمتِم٤مر اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ ]3[ .....

 طم٘م٤مئؼ وؿمبٝم٤مت طمقل اًمسامطم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وطم٘مقق اإلٟمس٤من  -اًمديمتقر حمٛمد قمامرة
 طم٘مقق أهؾ اًمذُم٦م  -أبق إقمغم اعمقدودي
 طم٘مقق همػم اعمسٚمٛملم ذم سمالد اإلؾمالم  -اًمديمتقر ص٤مًمح سمـ طمسلم اًمٕم٤ميد
 طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمالىم٦م سملم اعمسٚمٛملم وهمػم اعمسٚمٛملم  -اًمديمتقر ؾمٕمٞمد إؾمامقمٞمؾ صٞمٜمل
 اًمرد قمغم يمت٤مب أي٤مت اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م  -ه٤مين اعمدرد
 اًمزواج ُمـ ٟمس٤مء أهؾ اًمٙمت٤مب أطمٙم٤مُمف وآصم٤مره  -وم١ماد قمبد اًمٚمٓمٞمػ اًمرسـم٤موي
 ؾمامطم٦م اإلؾمالم  -اًمديمتقر قمٛمر سمـ قمبداًمٕمزيز اًم٘مرر
 اًمسامطم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  -اًمديمتقر حمٛمد قمامرة
 اًمسامطم٦م ذم اإلؾمالم واعمسٞمحٞم٦م  -إسمراهٞمؿ أمحد اًمقىمٗمل
 صقر ُمـ ؾمامطم٦م اإلؾمالم  -اًمديمتقر قمبداًمٕمزيز قمبداًمرمحـ سمـ قمكم اًمرسمٞمٕم٦م
 قم٤معمٞم٦م اإلؾمالم ورؾم٤مئؾ اًمٜمبل إمم اعمٚمقك وإُمراء  -قمبداًمقه٤مب قمبداًمسالم ـمقيٚم٦م واًمديمتقر حمٛمد أُملم ؿم٤ميمر طمٚمقاين
 اًمٗمتح اإلؾمالُمل عمٍم  -أمحد قم٤مدل يمامل
 ومتح ُمٍم  -اًمديمتقر مج٤مل قمبداهل٤مدي
 اًم٘متؾ واًمرسىم٦م ذم اًمٞمٝمقدي٦م واعمسٞمحٞم٦م واإلؾمالم  -اًمديمتقر قمٜم٤مد ٟمجر اًمٕمجرذم اًمتٛمٞمٛمل
 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وطمقار اًمٕم٘مؾ  -اًمديمتقر طمسـ اًمب٤مش
 يمؿ ىمتٚم٧م اعمحب٦م  -ي٤مرس ضمؼم
 حم٤ميمؿ اًمتٗمتٞمش ذم إؾمب٤مٟمٞم٤م واًمؼمشمٖم٤مل وهمػمه٤م  -اًمديمتقر قمكم ُمٔمٝمر
ُ مٕم٤مُمٚم٦م همػم اعمسٚمٛملم ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل  -اًمديمتقر إدوارد هم٤مزم اًمدهبل
ُ مقىمػ اإلؾمالم اًمٕم٘مدي ُمـ يمٗمر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى  -اًمديمتقر يقؾمػ اًم٘مرض٤موي
ُ م١مُمٜمق أهؾ اًمٙمت٤مب وُمٙم٤مٟمتٝمؿ ذم اإلؾمالم  -اًمديمتقر قمٛمر وومٞمؼ اًمداقمقق
 هذا هق اإلؾمالم اطمؽمام اعم٘مدؾم٤مت  -ظمػمي٦م إُم٦م  -قمقاُمؾ شمٗمقق اإلؾمالم -ج – 3اًمديمتقر حمٛمد قمامرة
 هذا هق اإلؾمالم اًمسامطم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  -طم٘مٞم٘م٦م اجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل واإلره٤مب  -ج – 2اًمديمتقر حمٛمد قمامرة
www.alta3b.wordpress.com

اٟمتِم٤مر اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ ]4[ .....

ُ أ ُصقل وآداب اًمدَّ قمقة اإلؾمالُمٞم٦م:
اْلٛمد هلل ٟمحٛمده ,وٟمستٕملم سمف وٟمستٖمٗمره ,وٟمٕمقذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمـ ذور أنٗمسٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤مُ ,مـ هيده اهلل ومال ُُم ِْمؾ ًمف,
وُمـ يْمٚمؾ ومٚمـ دمد ًمف وًم ّٞم ً٤م ُمرؿمد ًا ,وأؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمـف ,وأؿمـٝمد أن حمٛمـد ًا قمبـده ورؾمـقًمف ,وصـٗمٞمف ُمــ ظمٚم٘مـف
وظمٚمٞمٚمف ,سم َّٚمغ اًمرؾم٤مًم٦م ,وأدى إُم٤مٟم٦م ,وٟمّمح إُم٦م ,ومٙمِمػ اهلل سمف اًمٖمٛم٦م ,وحمك اًمٔمٚمٛم٦م ,وضم٤مهـد ذم اهلل طمـؼ ضمٝمـ٤مده طمتـك آشمـ٤مه اًمٞم٘مـلم,
وأؿمٝمد أن قمٞمسك اسمـ ُمريؿ قمبد اهلل ورؾمقًمف  ,ويمٚمٛمتف أل٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ وروح ُمٜمف.
صمؿ أُم٤م سمٕمد :
ْحٙمُـؿ سم َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ٤مئٞم َـؾ وإِ ِ
« اًم َّٚمٝمـؿ رب ِضمؼم ِائٞم َـؾ و ُِمٞمٙم ِ
َ ِ ِ
ـ٤مغ ا ًْم َٖم ْٞم ِ
ـ٥م َو َّ
ـٞمام َيمــ٤مٟمُقا
اًمِم َـٝم٤م َد ِة َأنْ َ
َ
ـ٧م َ ْ ُ َ ْ
رساومٞم َـؾ َومـ٤مـم َر َّ
ـلم قم َبـ٤مد َك وم َ
ُ َّ َ َّ ْ َ
َ ْ َ
اًمس َـٛم َقات َوإ ْرض َقم َ
َّؽ َت ِدى ُمـ شم ََِم٤مء إِ َمم ِس ٍ
ِ
َيتَٚمِ ُٗم َ
ػ ِوم ِٞمف ُِم َـ ْ
قن ْاه ِدٟمِك ِِلَ٤م ْ
ِوم ِٞمف َ ْ
اط ُُم ْست َِ٘مٞم ٍؿ ش (صحٞمح ُمسٚمؿ.)1847-
اظمتُٚمِ َ
اْلَ ِّؼ سمِ ِ٢م ْذٟم َؽ إِٟم َ َ ْ َ ْ
ُ
َ
 اًمٙمثػم ُمـ اعمسٚمٛملم يٕمت٘مدون َّ
سم٤مًمسٞمػ
أن اجلٝم٤مد وم٘مط َّ
 اًمِمــٞمخ أبــق ُُمٕمــ٤مذ اًمٗمٞمٗمــل ي٘مــقل[ :ومٚمــٞمٕمٚمؿ أاْمـ ً٤م أن اجلٝمــ٤مد ًمــٞمس ُم٘مّمــقر ًا قمــغم ضمٝمــ٤مد اًمٕمــدو سم٤مًمســٞمػ واًمســٜم٤من ,وم٤مجلٝمــ٤مد أوؾمــع
وأؿمٛمؾ وأقمٛمؼ ُمـ ذًمؽ سمٙمثػم ,ومٝمق يِمٛمؾ :ضمٝم٤مد اًمٕمدو سم٤مًمسـٞمػ ,وضمٝمـ٤مد اًمؼمهـ٤من واْلجـ٦م وىمٓمـع اخلّمـؿ ,وضمٝمـ٤مد اًمٙمٚمٛمـ٦م
واًم٘مٚمؿ ,وضمٝم٤مد اًمٜمٗمس واًمِمٞمٓم٤من  ,ومجٝم٤مد اًمٕمدو سم٤مًمسٞمػ هق سمٕمض أضمزاء وُمٕم٤مين اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم]2[].

سم٤مًمسٞمػ ,ومام اًمدّ اقمل ًمت٠مصٞمؾ وؾم٤مئؾ دقمقة ؾمٚمٛمٞم٦م ؟
 وأنً ,مٜمس٠مل أنٗمسٜم٤م ؾم١مآً ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ,إذا يم٤من اإلؾمالم يٜمتنم َّ
ِ ِ
قمز ّ
اّللِ َقم َغم َسم ِّم َػم ٍة َأنَ ْ٤م َو َُم ِـ ا َّشم َب َٕمٜمِل﴾ [يقؾمػ ]108 :
 اهلل َّ
وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿُ ﴿ :ىم ْؾ َهـذه َؾمبِ ِٞمكم َأ ْد ُقمق إِ َمم ّ
 وهـذه أيـ٦م أص ٌـؾ ذم اًمـدَّ قمقة إمم اهلل قمـ َّـز وضم ّـؾ ,ي٘مـقل اًمِمـٞمخ قمٓمٞمــ٦م ؿمـٕمب٤منِ[ :لـ٤م يمـ٤من اهلل شمٕمـ٤ممم هــق اًمـذي سم َّـلم ًم ِ ُر ُؾمـٚمِ ِف أؾمــٚمقب
ور َؾمؿ هلؿ ُمٜمٝمجٝم ً٤م ,يم٤مٟمقا قمغم سمّمـػمة ,سمّمػمة سم٤معمٜمٝم٩م ,سمّمػمة سمام يـدقمقن إًمٞمـف ,سمّمـػمة سمٛمــ يـدقمق ؿ )...( .ويمـام أن
اًمدَّ قمقةَ ,
ًمٚمــدقمقة ُمٜمٝمجٝم ـ ً٤م ,ومــ٢من ٕؾمــٚمقب اًمــدقمقة ُمٜمٝمجــف ,اًمــذي سمــف شمبٚمــغ اًمــدقمقة هم٤ميتٝمــ٤م ,وشمــ١مدي رؾمــ٤مًمتٝم٤م ,وشمّمــؾ إمم ىمٚمــقب اًمٜمــ٤مس
وقم٘مقهلؿ ,ومتٚمؽ قمٚمٞمٝمؿ أطم٤مؾمٞمسٝمؿ وُمِم٤مقمرهؿ]3[].

واًمسٞمػ قمغم رىم٤مب اًمذيـ ٟمدقمقهؿ ؟!
ُ م٤م هق أؾمٚمقب اًمدَّ قمقة إذ ًا ؟ هؾ شمٙمقن اًمدَّ قمقة َّ
اْلسـٜم َِ٦م و ضم ِ
ِ ِ
ٞمؾ رسمـ َؽ سمِ ْ ِ ِ
قمز ّ
ـ٤مد ْهلُؿ
 ي٘مقل اهلل َّ
٤مْلٙم َْٛمـ٦م َو ا ْعم َْققم َٔمـ٦م ْ َ َ َ َ
وضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿُُ ,مب ِّٞمٜمـ ً٤م أؾمـٚمقب اًمـدَّ قمقة إًمٞمـف﴿ :ا ْد ُع إِ ِمم َؾمـبِ ِ َ ِّ
ِ
ِِ
ِ ِ
يـ﴾ [اًمٜمحؾ ]125 :
سمِ٤م ًَّمتل ه َل َأ ْطم َس ُـ إِ َّن َر َّسم َؽ ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َٛمـ َض َّؾ َقمـ َؾمبِٞمٚمف َو ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ٤م ْعم ُ ْٝمتَد َ

 2أبو معاذ موسى بن حيي الفيفي :الحوار  -أصوله وآدابه وكيف نربي أبناءنا عليه ؟ ,دار اخلضًني  -صـ.ٛ
 3الشيخ عطية حممد شعبان :منهج اإلسالم العلمي في دعوة الرسل ,دار البشًن  -صـٔ٘ٔ.
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ِ
 ي٘مقل اًمِمٞمخ ٟمقر اًمدَّ يـ قم٤مدل يمالُم ً٤م صمٛمٞمٜم ً٤م ذم شمٗمسػم هذه أي٦مَّ [ :
ٓم٤مب إمم اًم ُ٘م ُٚمقب ,سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًم َّٓمٞمب٦م اًم َّٚمٞمٜم٦م
إن اعمققمٔم٦م اْلسٜم٦م ظم ٌ
اًمرومٞم٘م٦م ,سم٤مقمثٝم٤م إرادة اخلػم ًمٚمٜم٤مس  ,ووفمٞمٗمتٝم٤م اًمتحريض قمغم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح واًمؽمهمٞم٥م ومٞمف]4[].

َّ

ال سمخّمــقص اعمُج٤مدًمـ٦م سمـ٤مًمتل هــل أطمســَّ [ :
اًمِمــٞمخ ىمـ٤مئ ً
ُ صم ّـؿ ُيْمـٞمػ َّ
إن اعمج٤مدًمــ٦م سم٤معمققمٔمـ٦م اْلســٜم٦م شمِمـٛمؾ يمــؾ اًمٗمٜمـقن واًمقؾمــ٤مئؾ
اًمتل شم١مصمر ذم قمٛمؼ ُمـ ٟمج٤مدهلؿ ,ومتٝمٞمئ اعمحؾ ًم٘مبقل اْلؼ ,واإلذقم٤من ًمف سم٤مًم٘مقل اًمٚملم شم٤مرة ,وسم٤مًمٗمٕمؾ اجلٛمٞمؾ شم٤مرة أظمرى]5[].

قضمٝم٦م ًمٚمٕم٤مغ أمجع !
اًمس٤مسمِ٘مت٤من يتٙم َّٚمامن سمِمٙمؾ قم٤م ّم قمـ اًمدَّ قمقة اإلؾمالُمٞم٦م اعم ُ َّ
 أيت٤من ّ
قمز ّ
وضمؾ أراد أن ُي١ميمِّد قمٚمٞمٜم٤م َّ
 وًمٙمـَّ ,
أن أؾمٚمقب «اًمتل هل أطمسـش ٓ ُسمدَّ ُمـ اشمِّب٤مقمف ظمّمقص ً٤م ُمع أهؾ اًمٙمت٤مب !
يم٠من اهلل َّ
ِ
دمـ ِ
ِ ِ
ـ٤مد ًُمقا َأ ْهـ َـؾ ا ًْم ِٙم َتـ ِ
يـ َفم َٚم ُٛمــقا ُِمـٜم ُْٝم ْؿ َو ُىمق ًُمــقا َآُمٜمَّــ٤م
﴿و َٓ ُ َ
ـ٤مب إِ َّٓ سمِــ٤م ًَّمتل هـ َـل َأ ْطم َسـ ُــ إِ َّٓ ا ًَّمــذ َ
 ي٘مــقل اهلل قمـ َّـز وضمـ ّـؾ ذم يمت٤مسمــف اًمٙمــريؿَ :
سمِ٤م ًَّم ِذي ُأ ِنز َل إِ ًَمٞمٜمَ٤م و ُأ ِنز َل إِ ًَمٞمٙمُؿ وإِ ََلٜمَ٤م وإِ ََلٙمُؿ و ِ
اطمدٌ َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ْسٚمِ ُٛم َ
قن﴾ [اًمٕمٜمٙمبقت ]46 :
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ
ٟ محـ ٟمٕمٚمؿ ي٘مٞمٜم ً٤م َّ
أن آًمتزام سم٠مظمالق اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ ذم اًمدَّ قمقة هق أيمؼم وؾمٞمٚم٦م ٓؾمت٘مٓم٤مب اًمٜم٤مس إمم اإلؾمالم !
إن أظمالق اعمسٚمٛملم آضمتامقمٞم٦م وإظمقي٦م اًمتل شمرسمقا قمٚمٞمٝم٤م ذم ّ
 ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد أبق زهرةَّ [ :
فمؾ اإلؾمالم يم٤مٟم٧م دمٚم٥م اعمحب٦م
هلؿ ,وآئتالف هبؿ ,واخت٤مذهؿ ىمدوة ,وإن ذًمؽ جيٕمؾ اًمٕم٘مٞمدة شمرسي إمم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ ىمٚمقب حمب٦م وحمبقسم٦م ,ومام يم٤مٟمقا يِمٕمرو ؿ
سم٤مًمٖمٚم٥م ,سمؾ يم٤مٟمقا يْمٕمقن ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ أ ؿ إظمقة ُمتح٤مسمقن ,وًمٞمسـقا همـ٤مًمبلم يتحٙمٛمـقن ,ومٙم٤مٟمـ٧م هـذه إظمـالق ُم٘مرسمـ٦م ُمدٟمٞمـ٦م,
وذًمؽ ومقق ُم٤م ذم اْل٘م٤مئؼ اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ُمٕم ٍ
ـ٤من شمـدريمٝم٤م اًمٕم٘مـقل ,وإن اًمؼما هـلم ٓ شمـدين إمم إاـامن وطمـده٤م ,سمـؾ ٓسمـد أن يٙمـقن
ُمٕمٝمــ٤م إًمــػ وائــتالف .ومٙمــ٤من أُمــ٤مم همــػم اعمــ١مُمـ أو اعمســٚمؿ أُمــران جيذسم٤مٟمــف إمم اإلؾمــالم ,أوهلــام شمــ٠ملػ اًمٜمٗمــقس ,وصمــ٤مٟمٞمٝمام سمــراهلم
اًمٕم٘مقل,

ومٞمدظمؾ اإليامن إمم ىمٚمبف ُمـ همػم شمردد وٓ قمقج]6[].

 قمٜمدُم٤م ٟمٜمٔمر إمم أظمالق اإلؾمالم ٟمجد َّ
أن ٟمٔمري٦م «اًمتل هل أطمسـش راؾمخ٦م ذم أي٤مت اًم ُ٘مرآٟمٞم٦مُ ,مث٤مل ذًمؽ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ﴿ و َٓ شم َْست َِقي ْ
ٞمؿ﴾ [ومّمٚم٧م]34 :
اًمس ِّٞم َئ ُ٦م ا ْد َوم ْع سمِ٤م ًَّمتل ه َل َأ ْطم َس ُـ َوم ِ٢م َذا ا ًَّمذي َسم ْٞمٜم ََؽ َو َسم ْٞمٜمَ ُف َقمدَ َاو ٌة َيم َ٠منَّ ُف َو ِ ٌّزم َمح ٌ
اْلَ َسٜمَ ُ٦م َو َٓ َّ
إلٟمْس ِ
٤من يم َ ِ
﴿ و ُىمؾ ًِّم ِٕمب ِ
اًمِم ْٞم َٓم َ
اًمِم ْٞم َٓم َ
٤من َي َٜمز ُغ َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ إِ َّن َّ
٤مدي َي ُ٘مق ًُمقا ْ ا ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم َس ُـ إِ َّن َّ
٤من َقمدُ ّو ًا ُُّمبِٞمٜم ً٤م﴾ [اإلرساء ]53 :
َ
َ
َ٤من ًم ِ َ

 4نور الدين عادل :مجادلة أهل الكتاب في القرآن الكريم والسنة النبوية ,مكتبة الرشد بالرياض  -صـ.ٜٜٗ
 5نور الدين عادل :مجادلة أهل الكتاب في القرآن الكريم والسنة النبوية ,مكتبة الرشد بالرياض  -صـٕٓ٘.
 6الشيخ حممد أبو زىرة :الدعوة إلى اإلسالم ,طبعة دار الفكر العريب  -صـٕ٘.
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أىمقال ه١مٓء إُدسم٤مء واًم ُٙمتّ٤مب اعم ُٕم٤مسيـ:

 اًمِمٞمخ حمٛمد أبق زهـرة[ :وإن هـ١مٓء اًمـذيـ يـدقمقن إمم اإلؾمـالم قمــ ىمـرب ,ويٚمت٘مـقن سم٤معمـدقمقيـ ٓ ي٘متٍمـون قمـغم اًم٘مـقل ,سمـؾ
جيـ٥م أن يٙمـقن شمــ٠ملٞمػ اًم٘مٚمـقب سمجـقار اًمــدقمقة اًم٘مقًمٞمـ٦م اًمتــل شمبـلم اْل٘مـ٤مئؼ اإلؾمــالُمٞم٦م ,ومٞمجـ٥م أن يٙمـقن سمجــقار ذًمـؽ ,وؾمــ٤مئؾ
قمٛمٚمٞمــ٦م شم١مًمــػ وٓ شمٜمٗمــر ,وشم٘مــرب اًمٜمٗمــقس ُمـــ همــػم أن يٙمــقن ومٞمٝمــ٤م ُمــ٤م يٜمٗمــر ,وذًمــؽ سم٤معمٕم٤موٟمــ٤مت اإلٟمســ٤مٟمٞم٦م اعمختٚمٗمــ٦م ,وم٢م ــ٤م شمــدين
اًم٘مٚمقب اًمٜم٤مئٞم٦م]7[].

 ومتحل َي َٙمــ[ :وإؾمـٚمقب اْلســ  ,هـق أطمـد اًمٕمقا ُمـؾ اْلس٤مؾمـ٦م اهل٤مُمـ٦م اًمتـل شمـقومر قمـغم اًمداقمٞمـ٦م اًمقىمـ٧م واجلٝمـد ,وشمقصـؾ سمـف إمم
اًمٖم٤مي٦م اعمٓمٚمقب سم٠مىمؾ اًمتٙم٤مًمٞمػ وأارسه٤م .وم٤مًمداقمٞم٦م ذم يمؾ جم٤مل ُمـ جم٤مٓت اًمدقمقة واًمتبٚمٞمغ ,ذم اًمٙمت٤مسم٦م ,واخلٓم٤مسم٦م واًمتحدث,
واًمٜم٘م ــ٤مش ,ذم اًمٕمٛم ــؾ اًمِم ــٕمبل واًمٜم٘م ــ٤مو ,واًمس ــٞم٤مد ,واًمٓم ــالو ,سمح٤مضم ــ٦م إمم إؾم ــٚمقب اْلس ـــ اًم ــذي يّم ــٞم٥م اهل ــدف ويبٚم ــغ
اًم٘مّمــد ,]8[].وي٘مــقل أاْمـ ً٤م[ :ومــ٤مًمٜمٗمقس ضمبٚمــ٧م قمــغم طمــ٥م ُمـــ أطمســـ إًمٞمٝمــ٤م ,وىمــد شمــدومٕمٝم٤م اًم٘مســقة واًمِمــدة أطمٞم٤مٟم ـ ً٤م إمم اعمٙمــ٤مسمرة
واإلسار واًمٜمٗم ــقر ومت٠مظم ــذه٤م اًمٕم ــزة سم ــ٤مإلصمؿ ,وًم ــٞمس ُم ـــ ُمٕمٜم ــك اًمٚم ــلم اعمداهٜم ــ٦م واًمري ــ٤مء واًمٜمٗم ــ٤مق ,وإٟم ــام سم ــذل اًمٜمّم ــح وإؾم ــداء
اعمٕمروف سم٠مؾمٚمقب دُم٨م ُم١مصمر ,يٗمتح اًم٘مٚمقب وينمح اًمّمدور]9[].

 قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اعمٓمٕمٜمل[ :إن اًمدقمقة إمم اإلؾمالم يم٤مٟم٧م شم٘م٤مسمؾ سمذاءات أهؾ اًمٙمت٤مب سم٤مْلسٜمك ,وٓ دم٤مرهيؿ ذم مح٤مىم٤مَتؿ وسمذاءاَتؿ,
سمــؾ شم٘متٍمـ قمــغم سمٞمــ٤من اْلــؼ اًمــذي جيــ٥م اإليــامن سمــف ,وشمٗمٜمٞمــد اًمب٤مـمــؾ اًمــذي يِمــٖمبقن سمــف ذم وضمــف اْلــؼ ,وغ حيــدث أن دقمــ٤م اًم٘مــرآن
اعمسٚمٛملم ًم٘مت٤مهلؿ عمجرد أ ؿ راومْمقن ًمإلذقم٤من ًمٚمحؼ ,وُم٤م ؿمٝمر ذم وضمقهٝمؿ ؾمالطم ً٤م ,وٓ اؾمتب٤مح أُمقاهلؿ إٓ طملم شمآُمروا قمغم
اإلؾمالم وسمدأوا اًمٕمدوان قمغم اعمسٚمٛملم]10[].

ُ مٕمـ حمٛمقد قمثامن ضٛمرة[ :إن ُمـ أظمـالق اعمحـ٤مور اًمٜمبٞمـؾ ذي اعمـروءة وإدب :اًم َّتـق ُّدد واًم َّتٚم ُّٓمـػ وسمسـط اًمقضمـف عمــ حيـ٤موره,
َّ٤مس﴾ [ًم٘مامن ]11[].]18 :
وذًمؽ ذم هم٤مي٦م ٟمبؾ اًمٜمٗمس ,وصٗم٤مء اعمٕمدن .ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َٓ شم َُّم ِّٕم ْر َظمدَّ َك ًمِٚمٜم ِ
ٟ مــقر اًمــديـ قمــ٤مدل [ :وم٤مًمــدومع سمــ٤مًمتل هــل أطمســـ يــ١من أيمٚمــف ,ومٞمٜم٘مٚمــ٥م قمــدو إُمــس إمم صــديؼ محــٞمؿ ِلــ٤م يٚمٛمســف ُمـــ روقمــ٦م اْلــؼ
اعمٕمروض قمٚمٞمف ,وِل٤م جيده ذم ىمٚمبف ُمـ اـمٛمئٜم٤من ,وِل٤م يٕم٤مٟمٞمف ُمـ اخلٚمـؼ اجلٛمٞمـؾ ذم ُمــ جي٤مدًمـف .ويمـؾ هـذا يريـد صـؼما ً ,وم٤مًمِمـجرة
اًمٓمٞمب٦م ٓ شم١من أيمٚمٝم٤م إٓ سمٕمد طملم]12[].

 7الشيخ حممد أبو زىرة :الدعوة إلى اإلسالم ,طبعة دار الفكر العريب  -صـ.ٜٛ
 8فتحي يَ َكن :كيف ندعو إلى اإلسالم ,طبعة مؤسسة الرسالة  -صـ.ٖٜ
 9فتحي يَ َكن :كيف ندعو إلى اإلسالم ,طبعة مؤسسة الرسالة  -صـٔٗ.

 10عبد العظيم ادلطعين :سماحة اإلسالم في الدعوة إلى اهلل ,مكتبة وىبة  -صـٗ.ٚ

 11معن حممود عثمان ضمرة :الحوار في القرآن الكريم ,جامعة النجاح الوطنية بفلسطٌن  -صـ.ٔٓٚ

 12نور الدين عادل :مجادلة أهل الكتاب في القرآن الكريم والسنة النبوية ,مكتبة الرشد بالرياض  -صـ.ٖ٘ٚ
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 اًمدَّ قمقة اعم ِّٙم َّٞم٦م:
اًمٍمـاقم٤مت
هؾ طم٘م ً٤م اٟمتنم اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مًمسٞمػ ٟ ..مقد أن ٟمرضمع أن إمم سمداي٦م اًمدقمقة ذم هذا اًم َّـزُمـ اًمـذي يمـ٤من حيٙمٛمـف اًمٙمثـػم ُمــ ِّ
سملم اًمٓمقائػ اعمُختٚمٗم٦م ويم٤من يسقد قمٚمٞمف اًمتخٚمػ سمؾ واًمٙمٗمر سم٤مهلل واًمتٕمبد ًمٖمػم اهلل ..
يمٞمػ اٟمتنمت اًمـدَّ قمقة ذم هـذا اًمقىمـ٧م ؟ ًمٙمـل ٓ ٟمـدظمؾ ذم ُمقضـقع آظمـر ومـٜمحـ ٟمسـقف ٟمريمـز قمـغم اًمـدقمقة ُمــ ٟم٤مطمٞمـ٦م آٟمتِمـ٤مر ً ..مـذًمؽ
شمٕم٤مًمقا ٟمرى يمٞمػ اٟمتنمت اًمدَّ قمقة سم٤مًمسالم ..
ٍ
وضمؾ ومٞمٝم٤م قمـ سمداي٦م ٍ
قمز ّ
ضمديد ًمف ُمـع اًمبنمـُ ,يٕمٚمــ َّ
أن اًمـدِّ يـ اعمُٜمتٔمـر واًمرؾمـقل اعمُٜمتٔمـر ىمـد ضمـ٤مء سمـ٤مْلؼ
قمٝمد
ٟمزل ضمؼميؾ سمآا٤مت ُيٕمٚمـ اهلل َّ
..
وضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿًَ ﴿ :م َ٘مدْ ُمـ اّلل َقم َغم ا ْعم ِ
قمز ّ
١مُمٜمِلمَ إِ ْذ َسم َٕم َ٨م ِوم ِٞمٝم ْؿ َر ُؾمـقًٓ ُِّم ْــ َأن ُٗم ِس ِـٝم ْؿ َي ْت ُٚمـق َقم َٚمـ ْٞم ِٝم ْؿ آ َي٤مشمِ ِـف َو ُي َـز ِّيم ِٞمٝم ْؿ َو ُي َٕم ِّٚم ُٛم ُٝم ُـؿ
ىم٤مل اهلل َّ
ُ
َ َّ ّ ُ
ِ
ِ
اْلٙمْٛم َ٦م َوإِن يمَ٤مٟمُقا ْ ُِمـ َىم ْب ُؾ ًَم ِٗمل َض ٍ
الل ُُّمبِ ٍ
﴿ه َـق ا ًَّم ِـذي َسم َٕم َ
ـ٨م ِذم ْإُ ُِّم ِّٞمـلمَ َر ُؾمـقًٓ ُِّمـٜم ُْٝم ْؿ
ـلم﴾ [آل قمٛمـران  ,]164 :وىمـ٤مل أاْمـ ً٤مُ :
ا ًْمٙمت َ
َ٤مب َو ْ َ
ِِ
ِّٞمٝمؿ ويٕم ِّٚمٛمٝمؿ ا ًْم ِٙمتَ٤مب و ْ ِ
اْلٙم َْٛم َ٦م َوإِن يمَ٤مٟمُقا ُِمـ َىم ْب ُؾ ًَم ِٗمل َض َال ٍل ُُّمبِ ٍ
لم﴾ [اجلٛمٕم٦م ]2 :
َ َ
َي ْت ُٚمق َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ آ َي٤مشمف َو ُي َزيم ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ

ويم٤مٟم٧م سمداي٦م اًمدقمقة  ..إذ ًا أن ٟمرى يمٞمػ اٟمتنم اإلؾمالم ً..مٞمس سمحد اًمسٞمػ يمام شم٘مقًمقن إٟمام سم٤مًمٕم٘مؾ واإليامن سم٤مهلل ..
ًم٘مد ُمٙم٨م رؾمقل اهلل سمٛمٙم٦م صمالصم٦م قمنم قم٤مُم ً٤م ,وهق يدقمق إمم اهلل سم٤مْلٙمٛمـ٦م واعمققمٔمـ٦م اْلسـٜم٦م ,وىمـد دظمـؾ ذم اإلؾمـالم ذم هـذه اًمٗمـؽمة ُمــ
اًمــدَّ قمقة أوم٤مضــؾ اعمســٚمٛملم ُمـــ إذاف وهمــػمهؿ ,ويمــ٤من اًمــداظمٚمقن أهمٚمــبٝمؿ ُمـــ اًمٗم٘مــراء ,وغ يٙمـــ قمٜمــد رؾمــقل اهلل ☺ ُمـــ اًمثــراء ُمــ٤م
ْحٛمـؾ اعمسـٚمٛمقن  -وٓؾمـٞمام اًمٗم٘مـراء واًمٕمبٞمـد وُمــ ٓ قمّمـبٞم٦م ًمـف ُمـٜمٝمؿ ُ -مــ صـٜمقف
يٖمري ه١مٓء ,وهـذا أُمـر ٓ َيتٚمـػ ومٞمـف اصمٜمـ٤من ,وىمـد َّ
اًمٕمــذاب واًمــبالء ألقا ٟم ـ ً٤م ,ومــام سومٝمــؿ ذًمــؽ قمـــ ديــٜمٝمؿ ,وُمــ٤م شمزقمزقمــ٧م قم٘مٞمــدَتؿ ,سمــؾ زادهــؿ ذًمــؽ صــالسم٦م ذم اْلــؼ ,وصــٛمدوا صــٛمقد
إبٓم٤مل ُمع ىمٚمتٝمؿ ووم٘مرهؿ ,وُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م أن أطمد ًا ُمٜمٝمؿ ارشمدّ ؾمخٓم ً٤م قمـ ديٜمف ,أو أهمرشمف ُمٖمري٤مت اعمنميملم ذم اًمٜمٙمقص قمٜمف ,وإٟمـام يمـ٤مٟمقا
يم٤مًمــذه٥م اإلسمريــز ٓ شمزيــده اًمٜمــ٤مر إٓ صــٗم٤مء وٟم٘مــ٤مء ,ويم٤مْلديــد ٓ يــزده اًمّمــٝمر إٓ ىمــق ًة وصــالسم ً٦م ,سمــؾ سمٚمــغ ُمـــ سمٕمْمــٝمؿ أ ــؿ وضم ــدوا ذم
اًمٕمذاب قمذوسم٦م ,وذم اعمرارة طمالوة.
اًمِمـٝمػمة قمــ أو ُؾمـٗمٞم٤من سمــ طمـرب ذم صـحٞمح اًم ُبخـ٤مري ِ [ 7ه َر ْىم َـؾ َأ ْر َؾم َـؾ إِ ًَم ْٞم ِـف ِذم َريم ٍ
ْـ٥م ُِم ْــ ُىم َـر ْي ٍ
اًمروايـ٦م َّ
ـ٤مرا
ش َ -ويمَـ٤مٟمُقا ُ َّ
دم ً
ٟمجد ذًمؽ ذم ِّ
ـ٤مر ُىم َـر ْي ٍ
َ٤من َر ُؾم ُ
اّللِ َُم٤م َّد ِوم َٞمٝمـ٤م َأبَـ٤م ُؾمـ ْٗم َٞم َ
٤مًمِم ْ٠م ِم ِ -ذم ا ْعمُدَّ ِة ا ًَّمتِل يم َ
سمِ َّ
٤مه ْؿ ِذم َجمْٚمِ ِس ِـفَ ,و َطم ْق ًَمـ ُف ُقم َٔم َـام ُء اًم ُّـرو ِم,
شَ ,ومـ َ٠م َْق ُه َو ُه ْـؿ سمِ ِ٢ميٚمِ َٞمـ٤م َء َومـدَ َقم ُ
قل َّ
٤من َو ُيم َّٗم َ
ِِ
اًمر ُضم ِؾ ا ًَّم ِذى َي ْز ُقم ُؿ َأنَّ ُف ٟمَبِ ٌّلش َوم َ٘م َ٤مل َأبُق ُؾم ْٗم َٞم َ
٤منَ « :أنَـ٤م َأ ْىم َـر ُهبُ ْؿ ٟم ََسـ ًب٤مشَ .وم َ٘م َـ٤ملَ « :أ ْد ُٟمـق ُه
ُصم َّؿ َد َقم ُ
٤مه ْؿ َو َد َقم٤م سمِ َ ْؽم ُمجَ٤مٟمفَ ,وم َ٘م َ٤ملَ « :أاُّٙم ُْؿ َأ ْىم َر ُب ٟم ََس ًب٤م ِهبَ َذا َّ
ُِمٜمِّك ,و َىمرسمقا َأصح٤مسمفَ ,وم٤مضمٕم ُٚمقهؿ ِقمٜم َفمٝم ِر ِهشُ .صمؿ َىم َ٤مل ًم ِ َؽم ُمجَ٤مٟمِ ِفُ « :ىم ْؾ َهلؿ إِين ؾم ِ٤مئ ٌؾ ه َذا قمـ ه َذا اًمرضم ِؾَ ,وم ِـ٢م ْن يم ََـذسمٜمِل َوم َٙم ِّـذسمقهشَ .ومـقاّللِ
َ َ ْ َ
َّ ُ
َ ِّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ْدَ ْ
ُ ُ َ َّ
ُ ْ ِّ َ
َّ
َ
ْ
ػ ٟم ََس ُب ُف ِومٞمٙم ُْؿش ُىم ْٚم ُ٧مُ « :ه َق ِومٞمٜمَ٤م ُذو ٟم ََس ٍ
اْلَ َٞم٤م ُء ُِم ْـ َأ ْن َي ْ٠مثِ ُروا َقم َ َّغم يم َِذ ًسم٤م ًَمٙم ََذ ْسم ُ٧م َقمٜمْ ُفُ ,صم َّؿ يم َ
ًَم ْقَٓ ْ
٥مشَ .ىم َ٤مل:
َ٤من َأ َّو َل َُم٤م َؾم َ٠م َلٜمِل َقمٜمْ ُف َأ ْن َىم َ٤ملَ « :يم ْٞم َ
ِِ ِ ِ ٍ
« َومٝم ْؾ َىم َ٤مل ه َذا ا ًْم َ٘مق َل ُِمٜمْٙمُؿ َأطمدٌ َىم ُّط َىمب َٚمفش ُىم ْٚم ُ٧مَٓ« :شَ .ىم َ٤ملَ « :ومٝم ْؾ يم َ ِ
اف اًمٜمَّ ِ
ـ٤مس َيتَّبِ ُٕمق َٟمـ ُف
ذ ُ
َ
َ
ْ ُ
ْ َ
ْ
َ
َ٤من ُم ْـ آ َسم٤مئف ُم ْـ َُمٚمؽش ُىم ْٚم ُ٧مَٓ« :شَ .ىم َـ٤ملَ « :وم َ٠م ْ َ
قنش ُىم ْٚم ُ٧مَ « :سم ْؾ َي ِزيدُ َ
ون َأ ْم َيٜمْ ُ٘م ُّم َ
٤مؤ ُه ْؿشَ .ىم َ٤ملَ « :أاَ ِزيدُ َ
ونشَ .ىم َ٤ملَ « :وم َٝم ْؾ َي ْرشمَدُّ َأ َطمدٌ ُِمٜم ُْٝم ْؿ َؾم ْخ َٓم ً٦م ًم ِ ِديٜم ِ ِف َسم ْٕمدَ
٤مؤ ُه ْؿش َوم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ « :سم ْؾ ُض َٕم َٗم ُ
َأ ْم ُض َٕم َٗم ُ
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َأ ْن َيدْ ُظم َؾ ِوم ِٞمفش ُىم ْٚم ُ٧مَٓ« :شَ .ىم َ٤ملَ « :وم َٝم ْؾ ُيمٜمْت ُْؿ َشمت َِّٝم ُٛمق َٟم ُف سمِ٤م ًْمٙم َِذ ِ
ب َىم ْب َؾ َأ ْن َي ُ٘م َ
ـ٧مَ ,َٓ« :وٟم َْح ُــ
قل َُم٤م َىم َ٤ملش ُىم ْٚم ُ٧مَٓ« :شَ .ىم َ٤ملَ « :وم َٝم ْـؾ َي ْٖم ِـد ُرش ُىم ْٚم ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ـ٧مَٟ « :م َٕم ْـؿشَ .ىم َـ٤مل:
ـػم َه ِـذ ِه ا ًْمٙمَٚمِ َٛم ِـ٦مَ .ىم َـ٤ملَ « :وم َٝم ْـؾ َىمـ٤م َشم ْٚمت ُُٛمق ُهش ُىم ْٚم ُ
ُمٜمْ ُف ذم ُُمدَّ ة َٓ ٟمَدْ رى َُم٤م ُه َق َوم٤مقم ٌـؾ وم َٞمٝمـ٤مشَ .و َغْ ُمتْٙمٜمِّـل يمَٚم َٛمـ ٌ٦م ُأ ْدظم ُـؾ وم َٞمٝمـ٤م َؿمـ ْٞم ًئ٤م َهم ْ ُ
ـ٧مَ « :ي ُ٘م ُ
ػ يم َ
َ٤من ِىمتَ٤م ًُمٙم ُْؿ إِ َّي٤م ُهش ُىم ْٚم ُ٧مْ « :
اّلل َو ْطمدَ ُه,
« َوم َٙم ْٞم َ
قل ْ
اْلَ ْر ُب َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَ ُف ِؾم َج ٌ٤ملَ ,يٜم َُ٤مل ُِمٜمَّ٤م َو َٟمٜم َُ٤مل ُِمٜمْ ُفشَ .ىم َ٤ملَُ « :م٤م َذا َي ْ٠م ُُم ُريم ُْؿش ُىم ْٚم ُ
اقم ُبدُ وا َّ َ

ٚمؽم ُمج ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوَٓ شم ْ ِ
ُنميمُقا سمِ ِف َؿم ْٞم ًئ٤مَ ,واشم ُْريمُقا َُم٤م َي ُ٘م ُ
َ٤منُ « :ىم ْؾ ًَم ُف َؾم َ٠م ْلت َُؽ َقم ْـ ٟم ََسبِ ِف,
قل آ َسم ُ
اًمّمدْ ِق َوا ًْم َٕم َٗم٤مف َو ِّ
٤مًمّمالَة َو ِّ
٤مؤيم ُْؿَ ,و َي ْ٠م ُُم ُرٟمَ٤م سمِ َّ
اًمّم َٚم٦مشَ .وم َ٘م َ٤مل ًم َّ ْ
ِ
اًمر ُؾم ُؾ ُشم ْب َٕم ُ٨م ِذم ٟم ََس ِ
َوم َذ َيم ْر َت َأنَّ ُف ِومٞمٙم ُْؿ ُذو ٟم ََس ٍ
ـ٧م ًَم ْـق
٥م َىم ْق ُِم َٝم٤مَ ,و َؾم َ٠م ْلت َُؽ َه ْؾ َىم َ٤مل َأ َطمدٌ ُِمٜمْٙم ُْؿ َه َذا ا ًْم َ٘م ْـق َل َوم َـذيم َْر َت َأ ْن ََٓ ,وم ُ٘م ْٚم ُ
٥مَ ,ومٙم ََذًم َؽ ُّ
َ٤من ُِم ْـ آ َسم ِ٤مئ ِف ُِم ْـ َُمٚمِ ٍؽ َوم َذيم َْر َت َأ ْن َُٓ ,ىم ْٚم ُ٧م َوم َٚم ْق يم َ
َ٤من َأ َطمدٌ َىم َ٤مل َه َذا ا ًْم َ٘م ْق َل َىم ْب َٚم ُف ًَم ُ٘م ْٚم ُ٧م َر ُضم ٌؾ َي ْ٠م َِز سمِ َ٘م ْق ٍل ِىم َٞمؾ َىم ْب َٚم ُفَ ,و َؾم َ٠م ْلت َُؽ َه ْؾ يم َ
يم َ
َ٤من ُِم ْـ

ِِ ِ ِ ٍ
قل َُم٤م َىم َ٤مل َوم َذيم َْر َت َأ ْن ََٓ ,وم َ٘مدْ َأ ْقم ِـر ُ َ
٥م ُُم ْٚم َؽ َأبِ ِٞمفَ ,و َؾم َ٠م ْلت َُؽ َه ْؾ ُيمٜمْت ُْؿ َشمت َِّٝم ُٛمق َٟم ُف سمِ٤م ًْمٙم َِذ ِ
ب َىم ْب َؾ َأ ْن َي ُ٘م َ
آ َسم٤مئف ُم ْـ َُمٚمؽ ُىم ْٚم ُ٧م َر ُضم ٌؾ َي ْٓم ُٚم ُ
ف أنَّـ ُف َغْ
َّ٤مس ويٙم ِْذب قم َغم ِ
ِ
يٙم ِ
اف اًمٜم ِ
٤مع
ذ ُ
َّ٤مس ا َّشم َب ُٕمق ُه َأ ْم ُض َٕم َٗم ُ
٤مؤ ُه ْؿ َوم َذيم َْر َت َأ َّن ُض َٕم َٗم٤م َء ُه ُؿ ا َّشم َب ُٕمق ُهَ ,و ُه ْؿ َأ ْ َب ُ
َ ْ
ُـ ًم َٞم َذ َر ا ًْمٙمَذ َب َقم َغم اًمٜم ِ َ َ َ َ َّ
اّللَ ,و َؾم َ٠م ْلت َُؽ َأ ْ َ

ونَ ,ويم ََذًم ِ َؽ َأ ُْم ُر ِ
قن َوم َذيم َْر َت َأ َّ ُ ْؿ َي ِزيدُ َ
ون َأ ْم َيٜمْ ُ٘م ُّم َ
اًمر ُؾم ِؾَ ,و َؾم َ٠م ْلت َُؽ َأاَ ِزيدُ َ
اإل َيام ِن َطمتَّك َيتِ َّؿَ ,و َؾم َ٠م ْلت َُؽ َأاَ ْرشمَدُّ َأ َطمدٌ َؾم ْخ َٓم ً٦م ًم ِ ِديٜم ِ ِف َسم ْٕمدَ َأ ْن
ُّ
ِ
ِ
َيدْ ُظم َؾ ِوم ِٞمف َوم َذيم َْر َت َأ ْن ََٓ ,ويم ََذًم ِ َؽ ِ
اإل َيام ُن ِطملمَ ُ َ
خت٤مًم ِ ُط َسم َِم َ
اًمر ُؾم ُـؾ َٓ َشم ْٖم ِـد ُر,
٤مؿم ُت ُف ا ًْم ُ٘م ُٚم َ
ـقبَ ,و َؾمـ َ٠م ْلت َُؽ َهـ ْؾ َي ْٖمـد ُر َوم َـذيم َْر َت َأ ْن ََٓ ,ويم ََـذًم َؽ ُّ
ِ
ِ ِ
ِ
اّللَ ,وَٓ شم ْ ِ
اًمّمدْ ِق
َو َؾم َ٠م ْلت َُؽ سمِ َام َي ْ٠م ُُم ُريم ُْؿَ ,وم َذيم َْر َ
٤مًمّمالَة َو ِّ
ُنميمُقا سمِف َؿم ْٞم ًئ٤مَ ,و َيٜم َْٝم٤ميم ُْؿ َقم ْـ قم َب٤م َدة إَ ْو َصم٤منَِ ,و َي ْ٠م ُُم ُريم ُْؿ سمِ َّ
ت َأنَّ ُف َي ْ٠م ُُم ُريم ُْؿ َأ ْن َشم ْٕم ُبدُ وا َّ َ
وا ًْمٕم َٗم ِ
قل َطم ًّ٘م٤م َوم َس َٞم ْٛمٚمِ ُؽ َُم ْق ِض َع َىمدَ َُم َّل َه٤مشم ْ ِ
َ٤من َُم٤م َشم ُ٘م ُ
٤مفَ .وم ِ٢م ْن يم َ
ُـ َأ ُفم ُّــ َأنَّـ ُف ُِمـٜمْٙم ُْؿَ ,وم َٚم ْـق َأنِّـك َأ ْقم َٚم ُـؿ َأنِّـك
َلمَ ,و َىمدْ ُيمٜم ُْ٧م َأ ْقم َٚم ُؿ َأنَّ ُف َظم ِ٤مر ٌجَ ,غْ َأيم ْ
َ َ
ص إِ ًَم ْٞم ِف ًَمت ََج َِّم ْٛم ُ٧م ًم ِ َ٘م٤م َء ُهَ ,و ًَم ْق ُيمٜم ُْ٧م ِقمٜمْدَ ُه ًَم َٖم َس ْٚم ُ٧م َقم ْـ َىمدَ ُِم ِف].
َأ ْظم ُٚم ُ

صم ــؿ يم ــ٤من أن ه ــ٤مضمر سمٕمْم ــٝمؿ إمم سم ــالد اْلبِم ــ٦م هج ــرشملم ,صم ــؿ ه ــ٤مضمروا مجٞمٕم ـ ً٤م اهلج ــرة اًمٙم ــؼمى إمم اعمديٜم ــ٦م ,شم ــ٤مريملم إه ــؾ واًمقًم ــد واِل ــ٤مل
واًمــقـمـُ ,متحٛمٚمــلم آٓم آهمــؽماب ,وُمــرارة اًمٗم٤مىمــ٦م واْلرُمــ٤من ,واؾمــتٛمر اًمرؾمــقل سم٤معمديٜمــ٦م قم٤مُم ـ ً٤م وسمٕمــض اًمٕمــ٤مم يــدقمق إمم اهلل سم٤مْلٙمٛمــ٦م
واعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمسـ ,وىمد دظمؾ ذم اإلؾمالم ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ىمبؾ اهلجرة وسمٕمده٤م قمدد يمثػم قمـ رض ً٤م واىمتٜم٤مع وي٘ملم واقمت٘م٤مد ,وُم٤م
يٙمقن إلٟمس٤من حيـؽمم قم٘مٚمـف ويـذقمـ ًمٚمٛم٘مـررات اًمت٤مرَيٞمـ٦م اًمث٤مسمتـ٦م ,أن يـزقمؿ أنـف يمـ٤من ًمٚمٜمبـل واعمسـٚمٛملم ذم هـذه إرسمٕمـ٦م قمنمـ قم٤مُمـ ً٤م أو شمزيـد
طمقل أو ىمقة شمرهمؿ أطمد ًا قمغم اًمدظمقل ذم اإلؾمالم ,إٓ إذا ألٖمك قم٘مٚمف وهدم اًمت٤مريخ اًمّمحٞمح.
واًمس١مال أن إًمٞمٙمؿ ..
اًمسٞمػ ي٤م أقمداء اهلل ؟
يمٞمػ اٟمتنم اإلؾمالم ذم يمؾ هذه اًمٗمؽمة َّ
سم٤مًمسٞمػ أم سم٤مْلٙمٛم٦م اعمققمٔم٦م اْلسٜم٦م ؟ أاـ َّ
اًمزُمٜمٞم٦م ؟ هؾ َّ
اًمسٞمػ إذ ًا ؟!
سم٤مًمسٞمػ ؟ صمالث قمنم ؾمٜم٦م دقمقة إمم اهلل  ..واإليامن سم٤مهلل سم٤مْلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م اْلسٜم٦م أاـ َّ
هؾ طم٘م٤م يمؾ ه١مٓء أؾمٚمٛمقا َّ
هذه إظمالق اإلؾمالُمٞم٦م اًمس ِ
٤مُمٞم٦م غ ُشمز ْل طمتك قمٜمدُم٤م يم٤من حمٛمد ًا ذم ُمقضع ُىم َّقة ! ومامذا طمدث ذم ومتح٦م ُمٙمَّ٦م ؟!
ّ
٤مهٚمِٞم ِـ٦م ,و َشمٕم ُّٔمٛمٝمـ٤م سمِ ْ٤مٔسمـ ِ
َخـق َة ْ ِ
نمـ ُىم َـر ْي ٍ
شَّ ,
اًمسـػمة اًمٜمَّبقيـ٦م ٓسمــ هِمـ٤مم َّ
ـ٤مء,
اجلَ َّ َ َ َ َ
ـ٥م َقمـٜمْٙم ُْؿ ٟم ْ َ
اّلل َىمـدْ َأ ْذ َه َ
ُيـروى ذم ِّ
َ
إن َّ َ
أن رؾمـقل اهلل ىمـ٤ملَ « :يـ٤م َُم ْٕم َ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ٤مس ُِم ْـ آ َد َمَ ,وآ َد ُم ُِم ْـ شم َُر ٍ
ـ٤مر ُومقا إِ َّن
ابشُ ,صم َّؿ شم ََال َهذه ْأ َي َ٦مَ ﴿ :ي٤م َأ ُّهيَ٤م اًمٜم ُ
اًمٜم ُ
َّ٤مس إِ َّٟمـ٤م َظم َٚم ْ٘مٜمـ٤ميم ُْؿ ُم ْــ َذيم ٍَـر َو ُأنْثـك َو َضم َٕم ْٚمٜمـ٤ميم ُْؿ ُؿمـ ُٕمقسم ً٤م َو َىمب٤مئ َـؾ ًم َتٕم َ
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ِ
ِ ِ
ِ
نم ُىم َر ْي ٍ
يؿَ ,وا ْسم ُـ َأ ٍخ يم َِري ٍؿشَ ,ىم َ٤مل« :ا ْذ َه ُبقا
َأيم َْر َُمٙم ُْؿ قمٜمْدَ َّ
شَُ ,م٤م شم َُر ْو َن َأ ِّين َوم٤مقم ٌؾ ومٞمٙم ُْؿ؟ش َىم٤م ًُمقاَ « :ظم ْ ًػماَ ,أ ٌخ يم َِر ٌ
اّلل َأ ْ٘م٤ميم ُْؿ﴾ ُصم َّؿ َىم َ٤ملَ « :ي٤م َُم ْٕم َ َ
ٓم َٚم َ٘م٤مءش[]13
َوم َ٠منْتُؿ اًم ُّ

ْ

ُ

هؾ اٟمتنم اإلؾمالم سم٤مًمسٞمػ ؟!
هٙمذا يم٤من اًمرؾمقل يتٕم٤مُمؾ ُمع أقمداء اهلل  !!..طمتك يٚملم ىمٚمبٝمؿ إمم ذيمر اهلل ..
هؾ ىمتٚمٝمؿ رؾمقل اهلل ؟! ُم٤م ُمٜمٕمف أن ي٘متٚمٝمؿ ؟!

 اجلٝم٤مد :شمٕمريٗمف وأنقاقمف:
اًمقؾمع ,أو ُمـ ْ
اجلٝم٤مد ذم اًمٚمٖم٦م :هق سمذل اجلٝمد واًمقؾمع واًمٓم٤مىم٦مُ ,مـ ْ
اجلَ ْٝمد سمٛمٕمٜمك اعمِم٘م٦م.
اجلُ ْٝمد سمٛمٕمٜمك ُ
أُم٤م اجلٝم٤مد ذم اًمنمع ومٚمف إـمالىم٤من:
 )1إـمالق ظم٤مص :و يراد سمف :سمذل اجلٝمد ذم ىمت٤مل اًمٙمٗمر واًمٔمٚمؿ واًمبٖمل وأهٚمف.
اجل َٝمــ٤مد َطم ِ٘مٞم َ٘مــ٦م ِآ ْضمتِ َٝمــ٤مد ِذم ُطم ُّمــقل َُمــ٤م ُحيِب ـ ُف اهلل ُمـــ ْ ِ
 )2إـمــالق قمــ٤مم :و ىمــد قمرومــف ؿمــٞمخ اإلؾمــالم سمـــ شمٞمٛمٞمــ٦م رمحــف اهلل سم٘مقًمــفِ ْ « :
اإليـ َـامن
واًمٕمّم ِ
قق ِ
اًمّم٤مًمح َو ُِم ْـ َد ْومع ُم٤م ُي ْب ِٖم ُْم ُف اهلل ُِم ْـ ا ًْم ُٙم ْٗم ِر َواًم ُٗمس ِ
ٞم٤من.ش[]14
ْ
َوا ًْم َٕم َٛمؾ َّ
ُ
َ
ُ
يٜم٘مسؿ اجلٝم٤مد سم٤مقمتب٤مره اًمٕم٤مم إمم ُم٤م يكم:
 -1جم٤مهــدة اًمــٜمٗمس  :ويٙمــقن سمــ٤مًمتزود ُمـــ اًمٕمٚمــؿ اًمنمــقمل اًمــذي يٜمــػم اًمبّمــػمة ,ويقضــح اًمٓمريــؼ ,صمــؿ سمٛمج٤مهــدَت٤م ًمالؾمــت٘م٤مُم٦م قمــغم اًمٕمٛمــؾ
اًمّمــ٤مًمح اعمبٜم ــل قم ــغم اًمٕمٚمــؿ اًمّم ــحٞمح .وُم ـــ ضمٝمــ٤مد اًم ــٜمٗمس :جم٤مه ــدَت٤م سمٙمــبح أهقائٝم ــ٤م و همرائزه ــ٤م اًمتــل دم ــٜمح سم٤مإلٟمس ــ٤من إمم آٟمٖم ــامس ذم
ِ
٤مهدُ وا ِومٞمٜمَ٤م ًَمٜم َْٝم ِد َيٜم َُّٝم ْؿ ُؾم ُب َٚمٜمَ٤م﴾ [ 69اًمٕمٜمٙمبقت] .وُمـ ضمٝم٤مده٤م أاْمـ ً٤م :سمـذل اِلـ٤مل ذم وضمـقه
يـ َضم َ
﴿وا ًَّمذ َ
اًمِمٝمقات اعمحرُم٦م ,ي٘مقل شمٕم٤مممَ :
ِ
ِ
ر ٍء ِذم َؾم ــبِ ِ
ف إِ ًَم ـ ْٞمٙم ُْؿ َو َأن ـت ُْؿ َٓ ُشم ْٔم َٚم ُٛم ـ َ
ـقن﴾ [60
اّللِ ُي ـ َـق َّ
ٞمؾ ّ
اخل ــػم سمٕم٤مُم ــ٦م ,و ذم إقم ــداد اًم٘مت ــ٤مل سمخ٤مص ــ٦م ,ي٘م ــقل شمٕم ــ٤ممم َ :
﴿و َُم ــ٤م شمُٜمٗم ُ٘م ــقا ْ ُم ـــ َ ْ
إنٗم٤مل].
 -2جم٤مهدة اًمِمٞمٓم٤من :ويٙمقن سمدومع ُم٤م يٚم٘مك اًمِمٞمٓم٤من ذم اًمٜمٗمس ُمـ اًمِمبٝم٤مت اعمْمٚم٦م ,و اًمِمٝمقات اعمحرُم٦م.
 -3جم٤مهدة اًمٗمس٤مق :ويٙمقن سم٠مُمرهؿ سم٤معمٕمروف و ٞمٝمؿ قمـ اعمٜمٙمر ,و شمقضمٞمٝمٝمؿ و إرؿم٤مدهؿ سم٤مًمتل هل أطمسـ.
 -4جم٤مهدة اعمٜم٤موم٘ملم :و يٙمقن سم٠مُمرهؿ سم٤معمٕمروف و ٞمٝمؿ قمـ اعمٜمٙمر ,و دطمض ؿمبٝم٤مَتؿ و إرضم٤موم٤مَتؿ ,وسمٞم٤من زيػ ا ِّدقم٤مءاَتؿ.
 -5جم٤مهدة اًمٙمٗم٤مر :سمدقمقَتؿ وىمت٤مهلؿ.
 13أبو حممد مجال الدين عبد ادللك بن ىشام (ت ٖٕٔ ىـ) :السيرة النبوية البن هشام ,ط .مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر ,الطبعة الثانية ,اجلزء الثاين  -صـٕٔٗ.
 14أبو العباس تقي الدين أمحد ابن تيمية (ت  ٕٚٛىـ) :العبودية ,ادلكتب اإلسالمي ببًنوت ,الطبعة السابعة  -صـٗ.ٜ
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طمٙمؿ اجلٝم٤مد]15[:

وم٤مجلٝمــ٤مد ذم ؾمــبٞمؾ اهلل ومــرضً ,م٘مقًمــف شمٕمــ٤ممم﴿ :يمُتِــ٥م َقم َٚمـٞمٙمُؿ ِ
اًم٘م َتـ ُـ٤مل َو ُهـ َـق ُيمـ ْـر ٌه ًَم ُٙمـ ْـؿ﴾ [اًمب٘مــرة ,]216 :وىمقًمــف ؾمــبح٤مٟمف﴿ :اٟم ِْٗمـ ُـرو ْا ِظم َٗم٤موم ـ ً٤م
َ ْ ُ
وصمِ َ٘م٤مًٓ وضم ِ
٤مهدُ و ْا سمِ َ٠م ُْم َقاًمِٙم ُْؿ َو َأن ُٗم ِسٙم ُْؿ ِذم َؾمبِ ِ
اّللِ﴾ [اًمتقسم٦م .]41 :
ٞمؾ ّ
َ َ
َ
وهــق ومــرض يمٗم٤ميــ٦م :إذا ضم٤مهــد سمٕمــض اعمســٚمٛملم ويمــ٤من قمــددهؿ يم٤مومٞمـ ً٤م عمالىمــ٤مة اًمٕمــدو ,ومٞمســ٘مط اإلصمــؿ قمـــ اًمبــ٤مىملم ,ىمــ٤مل شمٕمــ٤مممَ َّٓ﴿ :ي ْسـت َِقي
ٞمؾ ِ
٤مهــدُ َ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِِ
٤مقمــدُ َ ِ
ا ًْم َ٘م ِ
اًمِـ ِـر وا ْعمج ِ
يـ سمِـ َ٠م ُْم َق ِاهل ِ ْؿ َو َأن ُٗم ِسـ ِـٝم ْؿ َقمـ َـغم
اّلل ا ْعم ُ َج٤مهــد َ
ون ذم َؾمــبِ ِ ّ
ـػم ُأ ْو ِزم َّ َ َ ُ َ
اّلل سمِـ َ٠م ُْم َقاهل ْؿ َو َأن ُٗمسـ ِـٝم ْؿ َوم َّْمـ َـؾ ّ ُ
ون ُمـ َــ ا ْعمـُ ْـ١مُمٜملمَ َهمـ ْ ُ
ِِ
ِ ِ
ِِ
اّلل ْ
يـ َد َر َضم ً٦م َويمُـ ًّ
يـ َأ ْضمرا ً َقمٔمِٞمامً﴾ [اًمٜمس٤مء .]95 :
يـ َقم َغم ا ًْم َ٘م٤مقمد َ
اّلل ا ْعم ُ َج٤مهد َ
ا ًْم َ٘م٤مقمد َ
اْلُ ْسٜمَك َو َوم َّْم َؾ ّ ُ
ال َو َقمدَ ّ ُ
ـقن ًمِٞم ِ
ِ
ٜمٗم ُـرو ْا يمَآ َّومـ ً٦م َوم َٚم ْـقَٓ َٟم َٗم َـر ُِمــ يم ُِّـؾ ِوم ْر َىم ٍـ٦م ُِّمـٜم ُْٝم ْؿ َـم ِآئ َٗمـ ٌ٦م ًِّم َٞم َت َٗم َّ٘م ُٝمـقا ْ ِذم اًمـدِّ ِ
يـ َوًم ِ ُٞمٜم ِـذ ُرو ْا َىم ْـق َُم ُٝم ْؿ إِ َذا َر َضم ُٕمـقا ْ
﴿و َُم٤م يم َ
َ٤من ا ْعم ُ ْ١مُمٜمُ َ َ
وىم٤مل قمز وضمؾَ :
حي َذ ُر َ
ون﴾ [اًمتقسم٦م .]122 :
إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ َ ْ

اْل٤مٓت اًمتل يتٕملم ومٞمٝم٤م اجلٝم٤مد:
وىمد يّمػم اجلٝم٤مد ومرض قملم قمغم يمؾ ُمسٚمؿ رضم ً
ال يم٤من أو اُمرأة ,سم٤مًمٖم ً٤م أم صبٞم ً٤م ,وذًمؽ ذم اْل٤مًمتلم أشمٞمتلم:
 )1إذا هجؿ اًمٕمدو قمغم سم٘مٕم٦م ُمـ سمالد اعمسٚمٛملم ُمٝمام صٖمرت ,وضم٥م قمغم أهـؾ شمٚمـؽ اًمب٘مٕمـ٦م دومٕمـف وإزاًمتـف ,ومـ٢من غ يسـتٓمٞمٕمقا وضمـ٥م قمـغم
يٕمؿ اًمقاضم٥م مجٞمـع اعمسـٚمٛملم ,وٓ ٟمٕمٜمـل سم٤مًمبٚمـد ,أو اًمب٘مٕمـ٦م اًمٜمٓمـ٤مق اجلٖمـراذم اًمرؾمـٛمل ًمٙمـؾ سمٚمـد ,ومبٚمـد اإلؾمـالم
ُمـ سم٘مرهبؿ وهٙمذا ,طمتك َّ
ُمـــ ذىمــف إمم همرسمــف سمٚمــد واطمــد ,وأُمــ٦م اإلؾمــالم أُمــ٦م واطمــدة ,ومٚمــق ىمــدر أن سمٚمــد ًا ذم دوًمــ٦م إؾمــالُمٞم٦م شمٕمــرض ًمٖمــزو ويمــ٤من حم٤مذيـ ً٤م ًمبٚمــد ذم دوًمــ٦م
أظمرىً ,مٙم٤من اًمقضمقب أرسع إمم اًمبٚمدة اعمح٤مذي٦م ُمٜمف إمم اعمدن إظمرى اًمبٕمٞمدة.
ٞمؾ اّللِ
ِ ِ
ِ
ِ
يـ َآُمٜمُـقا ْ َُمـ٤م ًَمٙم ُْـؿ إِ َذا ىمٞم َـؾ ًَمٙم ُُـؿ اٟمٗم ُـرو ْا ذم َؾمـبِ ِ ّ
 )2إذا أقمٚمـ اإلُم٤مم (اْل٤ميمؿ) اًمٜمٗمػم اًمٕم٤مم ًمزُمٝمؿ اًمٜمٗمػم ُمٕمف ,ىمـ٤مل شمٕمـ٤مممَ ﴿ :يـ٤م َأ ُّهيَـ٤م ا ًَّمـذ َ
ـ٤مة اًمــدُّ ْٟمٞم٤م ِذم ِ
اْلٞمـ ِ
ِ ِ
ِ
ض َأر ِضــٞمتُؿ سمِ ْ ِ
أظمـ َـر ِة إَِّٓ َىمٚمِٞمـ ٌـؾ﴾ [اًمتقسمــ٦م  .]38 :وىمــ٤مل ☺« :وإذا
َ
ـ٤مع ْ َ َ
٤مْلَ َٞمــ٤مة اًمــدُّ ْٟم َٞم٤م ُمـ َــ أظمـ َـرة َومـ َـام َُم َتـ ُ
ا َّصمــ٤م َىم ْٚمت ُْؿ إِ َمم إَ ْر ِ َ
اؾمتٜمٗمرشمؿ وم٤مٟمٗمرواشُُ .م َّتٗمـؼ قمٚمٞمـف .ويّمـػم اجلٝمـ٤مد ومـرض قمـلم يمـذًمؽ قمـغم ُمــ طمِـ اعمٕمريمـ٦م ,واًمت٘مـك اًمّمـٗم٤من أو اجلٞمِمـ٤من ,وم٢مٟمـف ُمــ أيمـؼم
اًمٙمب٤مئر هروب اعمسٚمؿ ُمـ ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م.
ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :اضمتٜمبقا اًمسبع اعمقسم٘م٤متش  ..وقمدّ ُمٜمٝم٤م «اًمتقزم يقم اًمزطمػش رواه اًمبخ٤مري.

 15منقول عن :مركز الفتوى يف موقع« :إسالم ويب» ,فتوى ُبعنوان :شروط الجهاد في سبيل اهلل و من يسقط عنهم الجهاد ,رقم الفتوى ,ٖٚٚٓ :التصنيف :شروط
وجوب اجلهادhttp://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Option=FatwaId&Id=7730.
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ُمـ يس٘مط قمٜمٝمؿ اجلٝم٤مد ذم طم٤مل ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م:
ُ )1مـ غ ي٠مذن ًمف واًمداه سم٤مجلٝم٤مد ,وم٘مد اؾمت٠مذن رضمؾ اًمٜمبل  ( :سم٤مجلٝم٤مد ,وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :أطمل واًمداك ؟ش ىم٤ملٟ« :مٕمؿش ,ىم٤مل:
«ومٗمٞمٝمام ومج٤مهدش ) رواه اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ.
 ) 2إذن اًمــدائـ عمديٜمــف سم٤مجلٝمــ٤مد ,ومــٞمام إذا يمــ٤من يمٗم٤مئٞمــ٤م ,وم٘مــد ورد ذم أطم٤مديــ٨م رواهــ٤م اًمبخــ٤مري وُمســٚمؿ :أن اًمِمــٝمٞمد ٓ يٖمٗمــر ًمــف اًمــديـ همــػم
اعم٘ميض قمٜمف.
 )3وسح اًمِم٤مومٕمٞم٦م واْلٜم٤مسمٚم٦م أنف يٙمره اًمٖمزو ُمـ همػم إذن اإلُم٤مم أو ُمـ وّٓه اإلُم٤مم .وًمٜمٕمٚمؿ أن اجلٝم٤مد ُمّمدر قمز اعمسٚمٛملم ومتٙمٞمٜمٝمؿ,
وم٘مــد أظمــرج أمحــد وأبــق داود قمـــ اسمـــ قمٛمــر ىمــ٤مل :ؾمــٛمٕم٧م رؾمــقل اهلل ☺ ي٘مــقل« :إذا شمبــ٤ميٕمتؿ سم٤مًمٕمٞمٜمــ٦م وأظمــذشمؿ أذٟمــ٤مب اًمب٘مــر ,ورضــٞمتؿ
سم٤مًمزرع ,وشمريمتؿ اجلٝم٤مد ؾمٚمط اهلل قمٚمٞمٙمؿ ذًٓ ٓ يٜمزقمف قمٜمٙمؿ طمتك شمرضمٕمقا إمم ديٜمٙمؿ.ش

ذوط اجلٝم٤مد:
 )1اإلؾمالم :ومـال يّمـح اجلٝمـ٤مد ذم ؾمـبٞمؾ اهلل ُمــ يمـ٤مومر ,وم٘مـد ظمـرج رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ إمم سمـدر ومتبٕمـف رضمـؾ ُمــ اعمنمـيملم,
وم٘م٤مل ًمف" :شم١مُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمف؟" ىم٤مل .ٓ :ىم٤مل " :وم٤مرضمع ومٚمـ أؾمتٕملم سمٛمنمك" رواه ُمسٚمؿ.
 )2اًمٕم٘مؾٕ :ن اعمجٜمقن همػم ُمٙمٚمػ ,ىمـ٤مل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ" :رومـع اًم٘مٚمـؿ قمــ صمالصمـ٦م :قمــ اًمٜمـ٤مئؿ طمتـك يسـتٞم٘مظ ,وقمــ اًمّمـبل طمتـك
حيتٚمؿ ,وقمـ اعمجٜمقن طمتك يٕم٘مؾ" رواه أبق داود واْل٤ميمؿ ,وىم٤مل :صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ.
 )3اًمبٚمقغ :ومال جي٥م اجلٝمـ٤مد قمـغم ُمــ هـق دون اًمبٚمـقغ ,ىمـ٤مل قمبـد اهلل سمــ قمٛمـر :قمرضـ٧م قمـغم رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ يـقم أطمـد
وأنــ٤م اسمـــ أرسمــع قمنمــة ومٚمــؿ ُجيــزين ذم اعمُ٘م٤مشمٚمــ٦م" ُمتٗمــؼ قمٚمٞمــف ,وروى اًمبخــ٤مري أن اًمٜمبــل صــغم اهلل قمٚمٞمــف وؾمــٚمؿ ر ّد يــقم سمــدر :أؾمــ٤مُم٦م سمـــ زيــد,
واًمؼماء سمـ قم٤مزب ,وزيد سمـ صم٤مسم٧م ,وزيد سمـ أرىمؿ ,وقمراسم٦م سمـ أوس ,ومجٕمٚمٝمؿ طمرؾم ً٤م ًمٚمذراري واًمٜمس٤مء.
 )4اًم ــذيمقرة :ومــال جي ــ٥م اجلٝمــ٤مد قم ــغم اًمٜمســ٤مء ,ىم٤مًم ــ٧م قم٤مئِمــ٦م :ي ــ٤م رؾم ــقل اهلل هــؾ قم ــغم اًمٜمســ٤مء ضمٝم ــ٤مد؟ وم٘مــ٤مل" :ضمٝم ــ٤مد ٓ ىمتــ٤مل ومٞم ــف :اْل ــ٩م
واًمٕمٛمرة" رواه اسمـ ُم٤مضمف ,وصححف اسمـ ظمزيٛم٦م .يمام ٓ جي٥م اجلٝم٤مد قمغم ظمٜمثك ُمِمٙمؾٕ ,نف ٓ ُيٕمٚمؿ يمقٟمف ذيمرا ً.
ون ُمـ٤م ي ِ
ِ
ٜمٗم ُ٘م َ
ـقن﴾
يـ َٓ َجيِـدُ َ َ ُ
﴿وَٓ َقم َـغم ا ًَّمـذ َ
 )5اًم٘مدرة قمغم ُم١مٟم٦م اجلٝم٤مدُ :مـ ْحّمٞمؾ اًمسالح ,وٟمٗم٘م٦م اعمج٤مهد وقمٞم٤مًمف وهمػمه٤م ,ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
ِ
ٞمض ُِم َـ اًمدَّ ُْم ِع َطم َزٟم ً٤م
يـ إِ َذا َُم٤م َأ َْق َك ًمِت َْح ِٛم َٚم ُٝم ْؿ ُىم ْٚم َ٧م َٓ َأ ِضمدُ َُم٤م َأ ْمحِ ُٚمٙم ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف شم ََق ًَّمقا ْ َّو َأ ْقم ُٞمٜم ُُٝم ْؿ شم َِٗم ُ
﴿وَٓ َقم َغم ا ًَّمذ َ
[اًمتقسم٦م .]91 :وىم٤مل شمٕم٤مممَ :
َأَّٓ َجيِدُ و ْا ُم٤م ي ِ
ٜمٗم ُ٘م َ
قن﴾ [اًمتقسم٦م .]92 :
َ ُ
 )6اًمسالُم٦م ُمـ اًمِر :ومال جي٥م اجلٝم٤مد قمغم اًمٕم٤مضمز همػم اعمستٓمٞمع سمسب٥م قمٚم٦م ذم سمدٟمف متٜمٕمف ُمـ اًمريمقب أو اًم٘مت٤مل ,ىم٤مل شمٕم٤مممًَ ﴿ :مـ ْٞم َس
َقمـ َـغم ْإَ ْقم َٛمــك َطمـ َـر ٌج َو َٓ َقمـ َـغم ْإَ ْقم ـ َر ِج َطمـ َـر ٌج َو َٓ َقمـ َـغم ا ْ َعمـ ِـر ِ
اًمْم ـ َٕم َٗم٤مء َوَٓ َقمـ َـغم
يض َطمـ َـر ٌج﴾ [اًمٗمــتح  .]17 :وىمــ٤مل ؾمــبح٤مٟمفًَّ ﴿ :م ـ ْٞم َس َقمـ َـغم ُّ
ون ُم٤م ي ِ
ِ
ٜمٗم ُ٘م َ
قن َطم َر ٌج إِ َذا ٟم ََّم ُحقا ْ ِ ّّللِ َو َر ُؾمقًم ِ ِف﴾ [اًمتقسم٦م .]91 :
يـ َٓ َجيِدُ َ َ ُ
ا ْعم َْر ََض َوَٓ َقم َغم ا ًَّمذ َ
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دراؾم٤مت قمٚمٛمٞم٦م همػم إؾمالُمٞم٦م قمـ اٟمتِم٤مر اإلؾمالم
[ٟ ]16م٤مىمِمــ٧م اًمدراؾمــ٦م هــذه اًمتٝمٛمــ٦م اًمٙم٤مذسمــ٦م سمٛمقضــققمٞم٦م قمٚمٛمٞمــ٦م وشم٤مرَيٞمــ٦م أوضــح٧م ظمالهلــ٤م أن اإلؾمــالم  ,سمقصــٗمف ديٜمــ٤م ؾمــاموي٤م  ,غ يٜمٗمــرد
وطمده سمقضمقد ومئ٦م ُمـ أ ب٤مقمف ٓ شمٚمتزم سم٠مطمٙم٤مُمف وذائٕمف وُمب٤مدئف اًمتـل شمـرومض اإليمـراه ذم اًمـديـ  ,وْحـرم آقمتـداء قمـغم اًمـٜمٗمس اًمبنمـي٦م ,
وأن ؾمٚمقك وأومٕم٤مل وومت٤موى هذه اًمٗمئ٦م ُمـ اًمقٓة واْلٙم٤مم واعمسٚمٛملم همػم اعمٚمتزُملم ٓ مت٧م إمم شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم سمّمٚم٦م.
وىم٤مًم٧م اًمدراؾم٦م« :طمدث ذم اعمسٞمحٞم٦م أاْم ً٤م اًمتٜم٤مىمض سملم شمٕم٤مًمٞمٛمٝم٤م وُمب٤مدئٝم٤م اًمتل شمدقمق إمم اعمحب٦م واًمتسـ٤مُمح واًمسـالم سمـلم اًمبنمـ وقمـدم
آقمتداء قمغم اًمٖمػم وسمـلم ُمـ٤م ومٕمٚمـ ف سمٕمـض أ ب٤مقمٝمـ٤م ذم اًمـبٕمض أظمـر ُمــ ىمتـؾ وؾمـٗمؽ دُمـ٤مء واضـٓمٝم٤مد وشمٕمـذي٥م ,ملـ٤م شمرومْمـف اعمسـٞمحٞم٦م وٓ
شم٘مره ُمب٤مدئٝم٤مُ ,مِمػمة إمم آضٓمٝم٤مد واًمتٕمذي٥م واًمتٜمٙمٞمؾ واعمذاسمح اًمتل وىمٕم٧م قمغم اعمسـٞمحٞملم اًمٙم٤مصمقًمٞمـؽ ٓ ,ؾمـٞمام ذم قمٝمـد اإلُمؼما ـمـقر
دىمٚمدي٤مٟمقس اًمذي شمقمم اْلٙمؿ ذم قم٤مم 248م  ,ومٙم٤من ذم قمٝمده يتؿ شمٕمذي٥م اعمسٞمحٞملم إرصمقذيمس ذم ُمٍمـ سم٢مًم٘مـ٤مئٝمؿ ذم اًمٜمـ٤مر أطمٞمـ٤مء قمـغم
اًمّمٚمٞم٥م طمتك هيٚمٙمقا ضمققم٤م ,صمؿ شمؽمك ضمثثٝمؿ ًمت٠ميمٚمٝم٤م اًمٖمرسم٤من ,أو يم٤مٟمقا يقصم٘مـقن ذم ومـروع إؿمـج٤مر ,سمٕمـد أن يـتؿ شم٘مريبٝمـ٤م سمـآٓت ظم٤مصـ٦م
صمؿ شمؽمك ًمتٕمقد ًمقضٕمٝم٤م اًمٓمبٞمٕمل ومتتٛمزق إقمْم٤مء اجلسدي٦م ًمٚمٛمسٞمحٞملم إرسم٤م ,إرسم٤م.ش
وىم٤مل سمب٤موي « :إن أقمـداد اعمسـٞمحٞملم اًمـذيـ ىمتٚمـقا سم٤مًمتٕمـذي٥م ذم قمٝمـد اإلُمؼما ـمـقر دىمٚمـدي٤مٟمقس ي٘مـدر سمـ٠ميمثر ُمــ ُمٚمٞمـقن ُمسـٞمحل إضـ٤موم٦م إمم
اعمٖمــ٤مٓة ذم اًمِـائ٥م اًمتــل يم٤مٟمــ٧م شمٗمــرض قمــغم يمــؾ رء طمتــك قمــغم دومـــ اعمــقشمكً ,مــذًمؽ ىمــررت اًمٙمٜمٞمســ٦م اًم٘مبٓمٞمــ٦م إرصمقذيمســٞم٦م ذم ُمٍم ـ
اقمتب٤مر ذًمؽ اًمٕمٝمد قمٍم اًمِمٝمداء ,وأرظمقا سمف اًمت٘مقيؿ اًم٘مبٓمل شمذيمػما سم٤مًمتٓمرف اعمسٞمحل.ش
وأؿم٤مر اًمب٤مطم٨م إمم اْلروب اًمدُمقي٦م اًمتل طمدصم٧م سملم اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ واًمؼموشمست٤مٟم٧م ذم أوروسم٤م ,وُم٤م ٓىم٤مه اًمؼموشمست٤مٟم٧م ُمـ اًمٕمذاب واًم٘متؾ
واًمتنميد واْلبس ذم همٞم٤مه٥م اًمسجقن إصمر فمٝمقر اعمذه٥م اًمؼموشمست٤مٟمتل قمغم يد اًمراه٥م ُم٤مرشمـ ًمقصمر اًمذي ض٤مق ذرقم٤م سمٛمت٤مضمرة اًمٙمٝمٜمـ٦م
سمّمٙمقك اًمٖمٗمران.
وهدوم٧م اًمدراؾم٦م ُمـ رواء قمرض هذا اًمٍماع اعمسٞمحل إمم:
أوًٓ :قم٘م ــد ُم٘م٤مرٟم ــ٦م سم ــلم ه ــذا آض ــٓمٝم٤مد اًم ــديٜمل اًم ــذي وىم ــع قم ــغم اعمس ــٞمحٞملم إرصم ــقذيمس ُم ـــ ىمب ــؾ اًمدوًم ــ٦م اًمروُم٤مٟمٞم ــ٦م وُم ـــ اعمس ــٞمحٞملم
اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ وسملم اًمتس٤مُمح اًمديٜمل اًمذي طم٘م٘متف اًمدوًم٦م اإلؾمـالُمٞم٦م ذم ُمٍمـ ,وطمريـ٦م اًمٕم٘مٞمـدة اًمديٜمٞمـ٦م اًمتـل أىمرهـ٤م اإلؾمـالم ًمٖمـػم اعمسـٚمٛملم
وشمــريمٝمؿ أطمــرار ًا ذم مل٤مرؾمــ٦م ؿمــٕم٤مئرهؿ اًمديٜمٞمــ٦م داظمــؾ يمٜم٤مئســٝمؿ ,وشمٓمبٞمــؼ ذا ئــع ُمٚمــتٝمؿ ذم إطمــقال اًمِمخّمــٞم٦مُ ,مّمــداىم ً٤م ًم٘مقًمــف شمٕمــ٤ممم ذم
﴿ٓ إ ْيم ـ َـرا َه ِذم اًم ــدِّ ِ
ؾم ــقرة اًمب٘م ــرة َ :
يـ﴾ ,وْح٘مٞم ــؼ اًمٕمداًم ــ٦م واعمس ــ٤مواة ذم اْل٘م ــقق واًمقاضمب ــ٤مت سم ــلم اعمس ــٚمٛملم وهم ــػم اعمس ــٚمٛملم ذم اًمدوًم ــ٦م
سم٤مًمسـٞمػ واًم٘مــقة ٕنـف شمــؿ ختٞمـػم همـػم
اإلؾمـالُمٞم٦م إقمــامًٓ ًمٚم٘م٤مقمـدة اإلؾمــالُمٞم٦م هلـؿ ُمــ٤م ًمٜمـ٤م وقمٚمــٞمٝمؿ ُمـ٤م قمٚمٞمٜمــ٤م ,وهـذا يثبــ٧م أن اإلؾمـالم غ يٜمتنمـ َّ
اعمسٚمٛملم سملم ىمبقل اإلؾمالم أو اًمب٘م٤مء قمغم ديٜمٝمؿ ُمع دومع اجلزي٦م (ضيب٦م اًمدوم٤مع قمٜمٝمؿ ومح٤ميتٝمؿ ومتتٕمٝمؿ سم٤مخلدُم٤مت) ,ومٛمـ اظمت٤مر اًمب٘م٤مء
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قمغم ديٜمف ومٝمق طمر ,وىمد يم٤من ذم ىمدرة اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أن دمؼم اعمسٞمحٞملم قمغم اًمدظمقل ذم اإلؾمالم سم٘مقَت٤م أو أن شم٘ميض قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًم٘متؾ إذا غ
يدظمٚمقا ذم اإلؾمالم ىمٝمرا ً ,وًمٙمـ اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م غ شمٗمٕمؾ ذًمؽ شمٜمٗمٞمذ ًا ًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم وُمب٤مدئف.
وم٠ماـ دقمقى اٟمتِم٤مر اإلؾمالم سم٤مًمسٞمػ ؟
صم٤مٟمٞم ً٤م :إصمب٤مت أن اجلزي٦م اًمتل ومرض٧م قمغم همػم اعمسٚمٛملم ذم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمقضم٥م قم٘مـقد إُمـ٤من اًمتـل وىمٕمـ٧م ُمٕمٝمـؿ ,إٟمـام هـل ضيبـ٦م
دومــ٤مع قمــٜمٝمؿ ذم ُم٘م٤مسمــؾ محــ٤ميتٝمؿ واًمــدوم٤مع قمــٜمٝمؿ ُمـــ أي اقمتــداء ظمــ٤مرضمل ,إلقمٗمــ٤مئٝمؿ ُمـــ آؿمــؽما ك ذم اجلــٞمش اإلؾمــالُمل طمتــك ٓ يــدظمٚمقا
طمرسم ً٤م يداومٕمقن ومٞمٝم٤م قمـ ديـ ٓ ي١مُمٜمقن سمـف ,وُمع ذًمؽ وم٢مذا اظمت٤مر همػم اعمسٚمؿ أن يٜمْمؿ إمم اجلٞمش اإلؾمالُمل سمرض٤مه وم٢مٟمف يٕمٗمـك ُمــ دومـع
اجلزي٦م.
وشم٘مقل اًمدراؾم٦م« :إن اجلزي٦م يم٤مٟمـ٧م شمـ٠من أاْمـ ً٤م ٟمٔمـػم اًمتٛمتـع سم٤مخلـدُم٤مت اًمٕم٤مُمـ٦م اًمتـل شم٘مـدُمٝم٤م اًمدوًمـ٦م ًمٚمٛمـقا ـمٜملم ُمسـٚمٛملم وهمـػم ُمسـٚمٛملم,
واًمتــل يٜمٗمــؼ قمٚمٞمٝمــ٤م ُمـــ أُمــقال اًمزيمــ٤مة اًمتــل يــدومٕمٝم٤م اعمســٚمٛمقن سمّمــٗمتٝم٤م ريمٜم ـ ً٤م ُمـــ أريمــ٤من اإلؾمــالم ,وهــذه اجلزيــ٦م ٓ متثــؾ إٓ ىمــدر ًا ضــئٞمال
ُمتقاضٕم ً٤م ًمق ىمقرٟم٧م سم٤مًمِائ٥م اًمب٤مهٔم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٗمرضٝم٤م اًمدوًم٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م قمغم اعمسٞمحٞملم ذم ُمٍم ,وٓ يٕمٗمك ُمٜمٝم٤م أطمد ,ذم طمٞم٨م أن
أيمثر ُمـ ُ %70مـ إىمب٤مط إرصمقذيمس يم٤مٟمقا يٕمٗمقن ُمـ دومع هذه اجلزي٦م ,وم٘مد يم٤من يٕمٗمك ُمـ دومٕمٝم٤م :اًم ُ٘م ٍّم واًمٜمس٤مء واًمِمٞمقخ واًمٕمجزة
وأصح٤مب إُمراض واًمرهب٤من.ش
صم٤مًمث ً٤م :إصمب٤مت أن دمـ٤موز سمٕمـض اًمـقٓة اعمسـٚمٛملم أو سمٕمـض إومـراد أو سمٕمـض اجلامقمـ٤مت ُمــ اعمسـٚمٛملم ذم ُمٕمـ٤مُمالَتؿ ًمٖمـػم اعمسـٚمٛملم إٟمـام هـل
شمٍموم٤مت ومردي٦م ؿمخّمٞم٦م ٓ مت٧م ًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم سمّمٚم٦م ,وٓ قمالىم٦م هل٤م سمٛمب٤مدئ اًمديـ اإلؾمالُمل وأطمٙم٤مُمف ,وم٢مٟمّم٤موم ً٤م ًمٚمح٘مٞم٘مـ٦م يٕمٜمـل أٓ
يٜمس٥م هذا اًمتج٤موز ًمٚمديـ اإلؾمالُمل ,وإٟمام يٜمس٥م إمم ُمـ دم٤موز ,وهذا سم٤مًمْمبط يتس٤موى ُمع رومض اعمسٞمحٞم٦م ًمٚمتج٤موزات اًمتل طمدصم٧م
ُمـــ اًمدوًمــ٦م اًمروُم٤مٟمٞمــ٦م وُمـــ اعمســٞمحٞملم اًمٙم٤مصمقًمٞمــؽ ضــد اعمســٞمحٞملم إرصمــقذيمس ,ويتســ٤مءل ىمــ٤مئالًِ :لــ٤مذا إذ َا يٖمٛمــض سمٕمــض اعمستنمــىملم
قمٞمق ؿ قمـ اًمتجـ٤موز اًمـذي طمـدث ذم ضم٤مٟمـ٥م اعمسـٞمحٞم٦م وٓ يتحـدصمقن قمٜمـف سمٞمـٜمام يْمـخٛمقن اًمـذي طمـدث ذم ضم٤مٟمـ٥م اإلؾمـالم ,ويتحـدصمقن
قمٜمف ؟ وِل٤مذا اًمٙمٞمؾ سمٛمٙمٞمٚملم ؟ واًمقزن سمٛمٞمزاٟملم ؟!
وأيمد اًمب٤مطم٨م أنف اقمتٛمـد ذم دراؾمـتف قمـغم اًم٘مـرآن واًمسـٜم٦م وُمـ٤م ورد قمــ اًمسـٚمػ اًمّمـ٤مًمح ُمــ اخلٚمٗمـ٤مء اًمرا ؿمـديـ  -ريض اهلل قمـٜمٝمؿ ٕ -ن
ذم هذه اعمّم٤مدر وذم ؾمػم ه١مٓء اعمسٚمٛملم إوائؾ اإلـم٤مر اًمّمحٞمح اًمذي ئمٝمر يمٞمٗمٞم٦م اٟمتِم٤مر اإلؾمالم ويمٞمٗمٞم٦م ُمٕم٤مُمٚمتف ًمٖمػم اعمسٚمٛملم.

ُُمٕم٤مُمٚم٦م همػم اعمسٚمٛملم

همػم اعمسٚمٛملم يِمٛمؾ مجٞمع اًمٙم٤مومريـ وهؿ أصٜم٤مف أرسمٕم٦م:
٤مهدُ ونِ ,
طمرسمِٞمقن ,وُمس ِ
ت٠مُمٜمُقن ,وُمٕم ِ
وذ ُِّم ُّٞمقن.
ُ َ
َ ْ ُّ
ُ ْ
وم٠مُم٤م اْلرسمٞمقن :ومٚمٞمس هلؿ قمٚمٞمٜم٤م طمؼ ُمـ اْلامي٦م أو رقم٤مي٦م.

اعمست٠مُمٜمقن :ومٚمٝمؿ قمٚمٞمٜم٤م طمؼ اْلامي٦م ذم اًمقىم٧م واعمٙم٤من اعمحدديـ ًمت٠مُمٞمٜمٝمؿ ً ,م٘مقل اهلل شمٕمـ٤ممم﴿ :وإِ ْن َأطمـدٌ ُمــ ا ْعم ْ ِ ِ
ِ
اؾمـت ََج َ٤مر َك
وأُم٤م
َ ِّ َ ُ
َ
نمـيملمَ ْ
اّللِ ُصم َّؿ َأبْٚمِ ْٖم ُف َُم ْ٠م َُمٜمَ ُف َذًم ِ َؽ سمِ َ٠م َّ ُ ْؿ َىم ْق ٌم َّٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
َوم َ٠م ِضم ْر ُه َطمتَّك َي ْس َٛم َع َيم َ
قن﴾ [اًمتقسم٦م ]6 :
ال َم ّ
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وأُمــ٤م اعمٕم٤مهــدون :ومٚمٝمــؿ قمٚمٞمٜمــ٤م اًمقومـ٤مء سمٕمٝمــدهؿ إمم اعمــدة اًمتــل ضمــرى آشمٗمــ٤مق قمٚمٞمٝمــ٤م سمٞمٜمٜمــ٤م وسمٞمــٜمٝمؿ ,وُمــ٤م داُمــقا ُمســت٘مٞمٛملم ًمٜمــ٤م قمــغم اًمٕمٝمــد وغ
ِ ِ
ِ
يـ َقم َ
يٜم٘مّمقا ؿمٞمئ ً٤م ,وغ يٕمٞمٜمقا أطمد ًا قمٚمٞمٜم٤م ,وغ يٓمٕمٜمقا ذم ديٜمٜمـ٤مً ,م٘مـقل اهلل شمٕمـ٤ممم﴿ :إَِّٓ ا ًَّمـذ َ
٤مهـدشمُّؿ ُِّم َــ ا ْعم ُ ْنمـيملمَ ُصم َّـؿ َغْ َيٜم ُ٘م ُّمـقيم ُْؿ َؿمـ ْٞمئ ً٤م َو َغْ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿وإِن َّٟم َٙم ُثقا ْ َأاْ َام َ ُؿ ُِّمـ َسم ْٕم ِـد َقم ْٝم ِـد ِه ْؿ
٥م ا ْعمُتَّ٘ملمَ ﴾ [اًمتقسم٦م  ,]4 :وىمقًمفَ :
اّلل ُحي ُّ
ُي َٔم٤مه ُرو ْا َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َأ َطمد ًا َوم َ٠ممت ُّقا ْ إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َقم ْٝمدَ ُه ْؿ إِ َمم ُُمدَّ ِ َِت ْؿ إِ َّن ّ َ

َو َـم َٕمٜمُقا ْ ِذم ِديٜمِٙم ُْؿ َوم َ٘م٤مشمِ ُٚمقا ْ َأ ِئ َّٛم َ٦م ا ًْم ُٙم ْٗم ِر إِ َّ ُ ْؿ َٓ َأاْ َام َن َهل ُ ْؿ ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ َيٜمت َُٝم َ
قن﴾ [اًمتقسم٦م ]12 :

وأُم٤م اًمذُمٞمقن :ومٝمـؿ أيمثـر هـ١مٓء إصـٜم٤مف طم٘مقىمـ ً٤م ومـٞمام هلـؿ وقمٚمـٞمٝمؿ ,ذًمـؽ ٕ ـؿ يٕمٞمِمـقن ذم سمـالد اعمسـٚمٛملم ,وْحـ٧م محـ٤ميتٝمؿ ورقمـ٤ميتٝمؿ
سم٤مجلزيــ٦م اًمتــل يبــذًمق ٤م .ومٞمجــ٥م قمــغم وزم أُمــر اعمســٚمٛملم أن حيٙمــؿ ومــٞمٝمؿ سمحٙمــؿ اإلؾمــالم ذم اًمــٜمٗمس واِلــ٤مل واًمٕمــرض ,وأن ي٘مــٞمؿ اْلــدود
قمٚمٞمٝمؿ ومٞمام يٕمت٘مدون ْحريٛمف ,وجي٥م قمٚمٞمف مح٤ميتٝمؿ ويمػ إذى قمٜمٝمؿ.

 ىمقاقمد قم٤مُم٦م ىمبؾ شمٗمسػم آي٤مت ِ
اًم٘مت٤مل:
َّ

آي٤مت ُىمرآٟمٞم٦م وشمٗمسػمه٤م

أذن هلؿ ذًمؽ سمٕمد ُفم ِ
وضمؾ ِ
قمز ّ
ٚمٛم ِٝمؿ !
ًمٚمٛمسٚمٛملم أن ُي٘م٤مشمِٚمقا اعمُنميملم,
وًمٙمـ اهلل َّ
َّ
ذم اًمبداي٦م ,غ يٙمـ ُم٠مذوٟم ً٤م ُ
ِ ِ ِ
داومع َقم ِــ ا ًَّم ِـذيـ آُمٜمُـقا إِ َّن اّلل َٓ ُحيِـ٥م يم َُّـؾ َظمـق ٍ
ِ
ِ
ان َيم ُٗم ٍ
اّلل َقمـغم ٟم ْ ِ
يـ ُي٘مـ٤م َشم ُٚم َ
ٍَم ِـه ْؿ ًَم َ٘م ِـد ٌير
ـقر (ُ )38أذ َن ًم َّٚمـذ َ
َّ
ُّ
اّلل ُيـ ُ
َ َ
قن سمِـ َ٠م َّ ُ ْؿ ُفمٚم ُٛمـقا َوإِ َّن َّ َ
َّ َ
﴿إِ َّن َّ َ
ػم طم ٍّؼ إَِّٓ َأ ْن ي ُ٘مق ًُمقا رسمٜمَ٤م اّلل و ًَمقٓ د ْومع ِ
ض َهلدِّ ُم ْ٧م ص ِ
( )39ا ًَّم ِذيـ ُأ ْظم ِرضمقا ُِمـ ِد ِ ِ
قات
قاُم ُع َوسمِ َٞم ٌع َو َص َٚم ٌ
َ
اّلل اًمٜم َ
َ
ي٤مره ْؿ سمِ َٖم ْ ِ َ
ْ
ُ
َ
َ ُّ َّ ُ َ ْ َ ُ َّ
َّ٤مس َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ سمِ َب ْٕم ٍ ُ َ
ِ
ـ٤مضمدُ يـ ْـذيمَر ِومٞمٝمــ٤م اؾمــؿ ِ ِ
ـ٤مه ْؿ ِذم ْإَ ْر ِ
اًمّمــال َة
يـ إِ ْن َُم َّٙمٜمَّـ ُ
ـ٤مُمقا َّ
اّلل ًَم َ٘مـ ِـق ٌّي َقم ِزيـ ٌـز ( )40ا ًَّمــذ َ
َو َُمسـ ِ ُ ُ َ ْ ُ َّ
ض َأىمـ ُ
ٍْمـ َّـن َّ ُ
ٍْم ـ ُه إِ َّن َّ َ
اّلل َُمـ ْــ َيٜم ُ ُ
اّلل يمَثــػما ً َو ًَم َٞمٜم ُ َ
وف و قا َقم ِـ ا ْعمٜمْٙم َِر و ِّللِ ِ
اًمزيم٤م َة و َأُمروا سمِ٤م ْ َعمٕمر ِ
قم٤مىم َب ُ٦م ْإُ ُُم ِ
قر ([ ﴾)41اْل٩م]
َوآشم َُقا َّ
َ ََْ
ُ َ َّ
ُْ
َ َُ

اًمسٕمدي رمحف اهلل[ :يم٤من اعمسٚمٛمقن ذم أول اإلؾمالم ملٜمققملم ُمـ ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر ,وُم٠مُمقريـ سم٤مًمّمؼم قمٚمٞمٝمؿْ ,لٙمٛم٦م إَلٞم٦م ,ومٚمام
ىم٤مل اإلُم٤مم َّ
ِ ِ ِ
يـ ُي َ٘مــ٤م َشم ُٚم َ
قن﴾ يٗمٝمــؿ ُمٜمــف أ ــؿ يمــ٤مٟمقا ىمبــؾ
هــ٤مضمروا إمم اعمديٜمــ٦م ,وأوذوا ,وطمّمــؾ هلــؿ ُمٜمٕمــ٦م وىمــقة ,أذن هلــؿ سم٤مًم٘متــ٤مل ,ىمــ٤مل شمٕمــ٤مممُ ﴿ :أذ َن ًم َّٚمــذ َ
ملٜم ــققملم ,وم ــ٠مذن اهلل هل ــؿ سم٘مت ــ٤مل اًم ــذيـ ي٘م ــ٤مشمٚمقن ,وإٟم ــام أذن هل ــؿ ٕ ,ــؿ فمٚمٛم ــقا  ,سمٛم ــٜمٕمٝمؿ ُم ـــ دي ــٜمٝمؿ ,وأذي ــتٝمؿ قمٚمٞم ــف ,وإظم ــراضمٝمؿ ُم ـــ
دي٤مرهؿ]17[].

ِ
َّ ِ
قمز ّ
٥م َقم َٚم ْٞمٙم ُُؿ ا ًْم ِ٘مت َُ٤مل َو ُه َق يم ُْر ٌه ًَّمٙم ُْؿ َو َقم َسك َأن َشمٙم َْر ُهقا ْ
أُمر ُمٙمروه ًمٜم٤م ,يمام ىم٤مل اهلل َّ
وضمؾ﴿ :يمُت َ
وأن اًم٘مت٤مل ُوم ِر َض قمغم اعمُسٚمٛملم ُرهمؿ أنَّف ٌ

ِ
اّلل َي ْٕم َٚم ُؿ َو َأنت ُْؿ َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن﴾ [اًمب٘مرة ]216 :
ذ ًَّمٙم ُْؿ َو ّ ُ
َؿم ْٞمئ ً٤م َو ُه َق َظم ْ ٌػم ًَّمٙم ُْؿ َو َقم َسك َأن ُْح ُّبقا ْ َؿم ْٞمئ ً٤م َو ُه َق َ ٌّ

ىم٤مل اإلُم٤مم أبق سمٙمر اجلزائريَ[ :يؼم شمٕم٤ممم رؾمقًمف وقمب٤مده اعم١مُمٜملم سم٠منف َوم َر َض قمٚمٞمٝمؿ ىمت٤مل اعمنميملم واًمٙم٤مومريـ وهق يٕمٚمؿ أنَّف ُمٙمروه هلؿ
سمٓمبٕمٝمؿِ ,ل٤م ومٞمف ُمـ أٓم وإ ٕم٤مب وإض٤مقم٦م اِل٤مل واًمٜمٗمس ,وأظمؼمهؿ أن ُم٤م يٙمرهقٟمف ىمد يٙمقن ظمػما ً ,وأن ُمـ٤م حيبقٟمـف ىمـد يٙمـقن ذا ً,

 17عبد الرمحن بن ناصر السعدي (ت  ٖٔٚٙىـ) :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة األوىل  -صـ.ٖٜ٘
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اٟمتِم٤مر اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ ]15[ .....

وُمـ ذًمؽ اجلٝم٤مد ,وم٢مٟمف ُمٙمروه هلؿ وهق ظمػم هلؿ ِلـ٤م ومٞمـف ُمــ قمـزَتؿ وٟمٍمـَتؿ وٟمٍمـه ديـٜمٝمؿ ُمـع طمســ اًمثـقاب وقمٔمـؿ اجلـزاء ذم اًمـدار
أظمرة]18[].

ِ ِ
ِ
ِ
ٞمؾ ِ ِ
ِ
يـ﴾ [اًمب٘مرة ]190 :
٥م ا ْعم ُ ْٕمتَد َ
اّلل َٓ ُحي ِّ
اّلل ا ًَّمذ َ
﴿و َىم٤مشم ُٚمقا ْ ذم َؾمبِ ِ ّ
ذط اًم٘مت٤مل هقَ :
يـ ُي َ٘م٤مشم ُٚمق َٟمٙم ُْؿ َوَٓ َشم ْٕمتَدُ و ْا إِ َّن ّ َ
ىم٤مل حمٛمد ؾمٞمد ـمٜمٓم٤موي رمحف اهلل[ :واًم٘مت٤مل واعم٘م٤مشمٚم٦م :حم٤موًم٦م اًمرضمؾ ىمتؾ ُمـ حي٤مول ىمتٚمف ,واًمت٘م٤مشمؾ حم٤موًم٦م يمؾ واطمد ُمـ اعمتٕم٤مديلم ىمتؾ
أظمر]19[].

َ ﴿ وم٤م ْىم ُت ُٚمقا ْ ا ْعم ُ ْ ِ
نميمِلمَ َطم ْٞم ُ٨م َو َضم ُّ
قه ْؿ﴾ [اًمتقسم٦م ]5 :
دمت ُ ُ
ض َأرسمٕم َ٦م َأ ْؿمٝم ٍر واقم َٚمٛمقا َأنٙمُؿ َهمػم ُمٕم ِج ِزي ِ
ِ
ِ
﴿سمرا ء ٌة ُِمـ اّللِ ورؾمقًم ِ ِف إِ َمم ا ًَّم ِذيـ َقم٤مهدْ شمُؿ ُِمـ ا ْعم ْ ِ ِ
اّلل
َ َ ْ َ ُ
ُ َ ْ ُ َّ ْ ْ ُ ُ ْ
ٞمحقا ذم ْإَ ْر ِ ْ َ َ
نميملمَ (َ )1ومس ُ
َّ
َ َ َ َ َّ َ َ ُ
اّلل َو َأ َّن َّ َ
ـؼم َأ َّن اّلل سمـ ِـريء ُِمـــ ا ْعم ْ ِ ِ
ـ٤موم ِريـ ( )2و َأ َذ ٌ ِ
خمـ ِـزي ا ًْم َٙمـ ِ
اْلَـ ِّـ٩م ْإَ ْيمـ َ ِ
اّللِ َو َر ُؾمــقًم ِ ِف إِ َمم اًمٜمَّـ ِ
ـ٤مس َيـ ْـق َم ْ
ـػم ًَم ُٙمـ ْـؿ
ُْ
َّ َ َ ٌ َ ُ
َ
َ
ان ُمـ َــ َّ
نمــيملمَ َو َر ُؾمــق ًُم ُف َومـ ِـ٢م ْن ُشم ْبـت ُْؿ َوم ُٝمـ َـق َظمـ ْ ٌ

ِ
نم ا ًَّم ِذيـ َيم َٗمروا سمِٕم َذ ٍ ِ
٤مهدْ شم ُْؿ ُِم َـ ا ْعم ُ ْ ِ
اّللِ َو َسم ِّ ِ
نمـيمِلمَ ُصم َّـؿ َغْ َيٜمْ ُ٘م ُّمـقيم ُْؿ َؿمـ ْٞم ًئ٤م
َوإِ ْن شم ََق ًَّم ْٞمت ُْؿ َوم ْ
يـ َقم َ
اب َألٞم ٍؿ ( )3إِ َّٓ ا ًَّمذ َ
َ ُ َ
٤مقم َٚم ُٛمقا َأنَّٙم ُْؿ َهم ْ ُػم ُُم ْٕم ِج ِزي َّ
ِ
ِ
ِ
اْلُ ُـر ُم َومـ٤م ْىم ُت ُٚمقا ا ْعم ُ ْ ِ
نمـيمِلمَ َطم ْٞم ُ
ـ٥م ا ْعمُت َِّ٘مـلمَ (َ )4وم ِـ٢م َذا اٟم َْسـ َٚم َخ ْإَ ْؿم ُـٝم ُر ْ
ـ٨م
اّلل ُحي ُّ
َو َغْ ُي َٔم٤مه ُروا َقم َٚمـ ْٞمٙم ُْؿ َأ َطمـدً ا َومـ َ٠ممتُّقا إِ ًَمـ ْٞم ِٝم ْؿ َقم ْٝمـدَ ُه ْؿ إِ َمم ُُمـدَّ َِتِ ْؿ إِ َّن َّ َ
ِ
ٍ
ـٞمؿ
ٍم ُ
قه ْؿ َو ُظم ُذ ُ
َو َضمدْ ُمت ُ ُ
وه ْؿ َوا ْىم ُٕمدُ وا َهل ُ ْؿ يم َُّؾ َُم ْر َصد َوم ِ٢م ْن شمَ٤م ُسمقا َو َأ َىم ُ٤مُمقا َّ
وه ْؿ َو ْ
قر َرطم ٌ
اّلل َهم ُٗم ٌ
اًمّم َال َة َوآشم َُقا ا ًَّمزيمَ٤م َة َوم َخ ُّٚمقا َؾمبِٞم َٚم ُٝم ْؿ إِ َّن َّ َ
اطم ُ ُ
( )5وإِ ْن َأطمدٌ ُِمـ ا ْعم ْ ِ ِ
اّللِ ُصم َّؿ َأبْٚمِ ْٖم ُف َُم ْ٠م َُمٜمَ ُف َذًم ِ َؽ سمِ َ٠م َّ ُ ْؿ َىم ْق ٌم َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن ([ ﴾)6اًمتقسم٦م]
َ ُ
َ
َ
اؾمت ََج َ٤مر َك َوم َ٠م ِضم ْر ُه َطمتَّك َي ْس َٛم َع يم ََال َم َّ
نميملمَ ْ
ُمـ ظمالل هذه أي٦م ﴿ َوم٤م ْىم ُت ُٚمقا ا ْعم ْ ِ ِ
قه ْؿ﴾ يّمٗمقن اإلؾمالم سم٤مًمدُمقي٦م ذم طملم أن هذه أي٦م ذف ووؾم٤مم قمغم صدر
نميملمَ َطم ْٞم ُ٨م َو َضمدْ ُمت ُ ُ
ُ
اإلؾمــالم ٕن آٟمتٔمــ٤مر طمتــك اٟم٘مْمــ٤مء إؿمــٝمر اْلــرم هــق دًمٞمــؾ اًمتســ٤مُمح إٟمــف يٕمٓمــك هــ١مٓء اعمنمــيملم اًمٗمرصــ٦م ذم ُمراضمٕمــ٦م أنٗمســٝمؿ ومجٞمــع
ُمتٕمٚم٘مــ٤مَتؿ وهــذا غ حيــدث قمــغم ُمــدار اًمتــ٤مريخ !! غ ٟمجــد ضمٞمِم ـ ً٤م يتٕم٤مُمــؾ ُمــع جمرُمــل اْلــرب إٓ سم٤مًم٘مت ـؾ واإلقمــدام أُمــ٤م اإلضمــالء اًمســٚمٛمل
واإلُمٝم٤مل ومٝمذا غ حيدث إٓ ذم اإلؾمالم ً ,م٘مد يم٤من ه١مٓء اعمنميمقن جمرُمل طمـرب سمٚمٖمـ٦م قمٍمـٟم٤م ىمتٚمـقا و بـقا واهمتّمـبقا ,وُمـع ذًمـؽ ومٚمـؿ
يرد قمٚمٞمٝمؿ اإلؾمالم سم٤معمثؾ سمؾ أقمٓم٤مهؿ ومرص٦م اًمتٗمٙمػم إُم٤م سم٤مًمدظمقل ذم هذا اًمديـ أو اخلروج آُمٜملم ُمـ إرض اًمتل ىمتٚمقا ومٞمٝم٤م إبري٤مء,
وإن رومْمقا يمال اخلٞم٤مريـ ومٝمؿ ىمد طمٙمٛمقا قمغم أنٗمسٝمؿ سم٤مًم٘متؾ وقمٜمدئذ ٓ يٙمقن اإلؾمالم هق اًمذي ىمتٚمٝمؿ ,سمـؾ هـؿ اًمـذيـ ىمتٚمـقا أنٗمسـٝمؿ
ٕ ؿ شمريمقا اًمبدائؾ اعمت٤مطم٦م واظمت٤مروا اًم٘متؾ .ومٝمؾ هٜم٤م ؾمامطم٦م أيمثر ُمـ ذًمؽ ؟

 18أبو بكر جابر بن موسى اجلزائري :أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير ,مكتبة العلوم واحلكم بادلدينة ادلنورة ,الطبعة اخلامسة ,اجلزء األول  -صـ.ٜٔٙ
 19حممد سيد طنطاوي :التفسير الوسيط للقرآن الكريم ,دار هنضة مصر بالقاىرة ,الطبعة األوىل ,اجلزء األول  -صـ.ٗٓٚ
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ِ
قهؿ﴾ [اًمب٘مرة ]191 :
قه ْؿ َطم ْٞم ُ٨م َصم٘م ْٗمت ُُٛم ُ
َ ﴿ وا ْىم ُت ُٚم ُ
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ِ ِ
ٞمؾ اّللِ ا ًَّمـ ِـذيـ ي َ٘مــ٤مشمِ ُٚمق َٟمٙمُؿ و َٓ َشمٕم َتــدُ وا إِ َّن اّلل َٓ ُحيِــ٥م ا ْعمٕم َتـ ِـديـ ( )190وا ْىم ُت ُٚمــقهؿ طمٞمـ ُ ِ
ـقه ْؿ ُِمـ ْــ
ـقه ْؿ َو َأ ْظم ِر ُضمـ ُ
ـ٨م َصم٘م ْٗمت ُُٛمـ ُ
ُ ْ َ ْ
َ
ُّ ُ ْ َ
ْ َ ْ
َ ُ
َ
﴿و َىمــ٤مشم ُٚمقا ذم َؾمــبِ ِ َّ
َّ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قهؿ ِقمٜمْــدَ ا ْعمَسـ ِ
َطم ْٞمـ ُ
ـج ِد ْ
قه ْؿ َيمـ َـذًم ِ َؽ َضمـ َـزا ُء
اْلَـ َـرا ِم َطم َّتــك ُي َ٘مــ٤مشم ُٚمقيم ُْؿ ومٞمــف َومـ ِـ٢م ْن َىمــ٤م َشم ُٚمقيم ُْؿ َومــ٤م ْىم ُت ُٚم ُ
ْ
ـ٨م َأ ْظم َر ُضمــقيم ُْؿ َوا ًْمٗم ْتٜمَـ ُ٦م َأ َؿمــدُّ ُمـ َــ ا ًْم َ٘م ْتـ ِـؾ َو َٓ ُشم َ٘مـ٤مشم ُٚم ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُـقن اًمـدِّ ي ُـ ِ َّّللِ َوم ِـ٢م ِن ا ْٟمت ََٝم ْـقا َوم َـال ُقمـدْ َو َ
ُـقن ِوم ْت َٜمـ ٌ٦م َو َيٙم َ
قه ْؿ َطم َّتـك َٓ َشمٙم َ
ان إِ َّٓ
ـٞمؿ (َ )192و َىمـ٤مشم ُٚم ُ
ا ًْمٙمَ٤موم ِر َ
ـقر َرطم ٌ
اّلل َهم ُٗم ٌ
يـ (َ )191وم ِ٢من ا ْٟمت ََٝم ْـقا َوم ِـ٢م َّن َّ َ
اْلرُم ُ ِ
٤مًمِم ْٝم ِر ْ
اًمِم ْٝم ُر ْ
اْلَ َرا ُم سمِ َّ
َقم َغم اًم َّٔم ِ٤معمِلمَ (َّ )193
اقمتَدَ ى َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َوا َّشم ُ٘مقا
٤مقمتَدُ وا َقم َٚم ْٞم ِف سمِ ِٛم ْث ِؾ َُم٤م ْ
اقمتَدَ ى َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َوم ْ
٤مص َوم َٛم ِـ ْ
٤مت ىم َّم ٌ
اْلَ َرا ِم َو ْ ُ ُ َ
اّلل َُم َع ا ْعمُت َِّ٘ملمَ ([ ﴾)194اًمب٘مرة]
اّلل َو ْ
اقم َٚم ُٛمقا َأ َّن َّ َ
َّ َ

ِ ِ
ٞمؾ ِ ِ
يـ ُي٘مــ٤مشمِ ُٚمق َٟمٙم ُْؿ﴾ أي أهيــ٤م اعم١مُمٜمــقن اًمــذيـ َيِمــقن أن يٛمــٜمٕمٝمؿ يمٗمــ٤مر
اّلل ا ًَّمــذ َ
ىمــ٤مل اإلُمــ٤مم اًمٕمــ٤مغ اعمرا همــل رمحــف اهللَ ﴿[ :وىمــ٤مشم ُٚمقا ذم َؾمــبِ ِ َّ
ىمريش طملم زي٤مرة اًمبٞم٧م اْلرام وآقمتامر ومٞمفٟ ,مٙمث ً٤م ُمٜمٝمؿ ًمٚمٕمٝمد ,وومتٜم٦م هلؿ ذم اًمديـ ,ويٙمرهقن اًمدوم٤مع قمـ أنٗمسٝمؿ سم٘مت٤مهلؿ ذم اإلطمرام
واًمِمٝمر اْلرام ,إين أذٟم٧م ًمٙمؿ ذم ىمت٤مهلؿ إقمزازا ًمديـ اهلل وإقمـالء ًمٙمٚمٛمتـف ٓ ,هلـقى اًمـٜمٗمس وؿمـٝمقاَت٤م وٓ طم ّبـ٤م ذم ؾمـٗمؽ اًمـدُم٤مءَ ﴿ .وٓ
ِ
ِ
يـ﴾ أي وٓ شمٕمت ــدوا سم٤مًم٘متــ٤مل ومتب ــدؤوهؿ سمــف ,وٓ ذم اًم٘مت ــ٤مل ومت٘متٚم ــقا ُمـــ ٓ ي٘م٤مشم ــؾ ُمـــ اًمٜمس ــ٤مء واًمّم ــبٞم٤من
ـ٥م ا ْعم ُ ْٕم َتــد َ
اّلل ٓ ُحيـ ُّ
َشم ْٕم َتــدُ وا إِ َّن َّ َ
ويمػ قمـ طمرسمٙمؿ ,وٓ سمٖمػم ذًمؽ ُمـ أنقاع آقمتداء يم٤مًمتخري٥م وىمٓمع إؿمج٤مرّ ,
وم٢من
واًمِمٞمقخ واعمرَض ,وٓ ُمـ أل٘مك إًمٞمٙمؿ اًمسٚمؿ
ّ
ـقه ْؿ َطم ْٞم ـ ُ
ـ٨م
آقمت ــداء ُم ـــ اًمس ــٞمئ٤مت اًمت ــل يٙمرهٝم ــ٤م اهلل شمٕم ــ٤ممم ,وٓ ؾم ــٞمام طم ــلم اإلطم ــرام وذم أرض اْل ــرم وذم إؿم ــٝمر اْل ــرمَ ﴿ .وا ْىم ُت ُٚم ـ ُ
ِ
ـقه ْؿ﴾ أي إذا ٟمِم ـ ــ٥م اًم٘متـ ــ٤مل سمٞم ـ ــٜمٙمؿ وسمٞم ـ ــٜمٝمؿ وم ـ ــ٤مىمتٚمقهؿ أا ـ ــٜمام أدريمتٛم ـ ــقهؿ ,وٓ يّم ـ ــدٟمٙمؿ قم ـ ــٜمٝمؿ وضم ـ ــقديمؿ ذم أرض اْل ـ ــرم.
َصم٘م ْٗمت ُُٛم ـ ـ ُ
قه ْؿ ُِم ْـ َطم ْٞم ُ٨م َأ ْظم َر ُضمقيم ُْؿ﴾ أي وأظمرضمقهؿ ُمـ اعمٙم٤من اًمذي أظمرضمقيمؿ ُمٜمف وهق ُمٙم٦م ,وم٢من اعمنميملم أظمرضمقا اًمٜمبل ☺
﴿ َو َأ ْظم ِر ُضم ُ
وأص ــح٤مسمف ُمٜمٝم ــ٤م سم ــام يم ــ٤مٟمقا يٗمتٜم ــق ؿ ذم دي ــٜمٝمؿ ,وسمٕمدئ ــذ ص ــدوهؿ قم ـــ دظمقهل ــ٤م ًمٚمٕمب ــ٤مدة ,وم ــرَض اًمٜمب ــل ☺ واعم١مُمٜم ــقن قم ــغم ذط أٓ
ىمقى
يٕم٤مرضقهؿ ذم دظمقهل٤م اًمٕم٤مم اًم٘م٤مسمؾ ٕداء اًمٜمسؽ واإلىم٤مُم٦م هب٤م صمالصم٦م أا٤مم صمؿ ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد ومٙم٤من ُمـ ومْمؾ اهلل ورمحتف سم٤معم١مُمٜملم أن ّ
أ ُمرهؿ وأذن هلؿ أن يٕمقدوا إمم وـمٜمٝمؿ ٟم٤مؾمٙملم ُمس٤معملم ,وأن ي٘م٤موُمقا ُمـ يّمدهؿ قمٜمف ُمـ أوئلؽ اعمنمـيملم اْلـ٤مٟمثلم ذم قمٝمـقدهؿ .صمـؿ
ذيمر اًمٕمٚم٦م ذم اإلذن سم٘مت٤مهلؿ وم٘م٤ملَ ﴿ :وا ًْم ِٗم ْتٜمَ ُ٦م َأ َؿمدُّ ُِم َـ ا ًْم َ٘مت ِْؾ﴾ أي إن ومتٜمتٝمؿ إي٤ميمؿ قمـ ديٜمٙمؿ سم٤مإليذاء واًمتٕمذي٥م واإلظمراج ُمــ اًمـقـمـ
وُمّم٤مدرة اِل٤مل أؿمد ىمبح٤م ُمـ اًم٘متؾ ومٞمف ,إذ ٓ سمالء قمغم اإلٟمس٤من أؿمدّ ُمـ إيذائف واضٓمٝم٤مده وشمٕمذيبف قمغم اقمت٘م٤مده اًمـذي متٙمــ ُمــ قم٘مٚمـف
وٟمٗمسف ,ورآه ؾمٕم٤مدة ًمف ذم قم٤مىمب٦م أُمره .صمؿ اؾمتثٜمك ُمـ إُمر سم٘متؾ ه١مٓء اعمح٤مرسملم ذم يمؾ ُمٙم٤من أدريمقا ومٞمف اعمسجد اْلرام وم٘مـ٤ملَ ﴿ :وٓ
ِ
قهؿ ِقمٜمْــدَ ا ْعمَسـ ِ
ـج ِد ْ
اْلَــرا ِم َطم َّتــك ُي٘مــ٤مشمِ ُٚمقيم ُْؿ ِومٞمـ ِـف﴾ أي إن ُمـــ دظمــؾ ُمــٜمٝمؿ اعمســجد اْلــرام يٙمــقن آُمٜمــ٤م إٓ أن ي٘م٤مشمــؾ هــق ومٞمــف ويٜمتٝمــؽ
ْ
ُشم٘مــ٤مشم ُٚم ُ ْ
طمرُمتــف ,ومــال أُمــ٤من ًمــف طمٞمٜمئــذ .وِلــ٤م يمــ٤من اًم٘متــؾ ذم اعمســجد اْلــرام أُمــرا قمٔمــٞمام يتحـ ّـرج ُمٜمــف ,أيمــد اإلذن ومٞمــف سمنمـــمف اًمســ٤مسمؼ وم٘مــ٤ملَ ﴿ :ومـ ِـ٢م ْن
ِ
ِ
يـ﴾ أي إٟمـف ىمـد ضمـرت ؾمـٜم٦م اهلل
ىم٤م َشم ُٚمق ُيم ْؿ َوم٤م ْىم ُت ُٚم ُ
قه ْؿ﴾ وٓ شمستسٚمٛمقا هلؿ ,وم٤مًمب٤مدئ هق اًمٔم٤مغ ,واعمداومع همػم آصمؿ﴿ .يمَـذًم َؽ َضمـزا ُء ا ًْمٙمـ٤موم ِر َ
شمٕمرضـقا ًمـف سمتٕمـدهيؿ اْلـدود اًمتـل ذقمٝمـ٤م ,ومٝمـؿ اًمٔمـ٤معمقن
سم٠من جي٤مزى اًمٙمـ٤مومريـ ُمثـؾ هـذا اجلـزاء ,ويٕمـذهبؿ ُمثـؾ ذًمـؽ اًمٕمـذاب ٕ ـؿ ىمـد ّ
ِ
ِ
ـٞمؿ﴾ أي ومـ٢من يم ّٗمـقا قمــ اًم٘متـ٤مل أو قمــ
ـقر َرطم ٌ
اّلل َهم ُٗم ٌ
ٕنٗمسٝمؿ ٕ ,ؿ ىمـد سمـدءوا سم٤مًمٕمـدوان ,ومٞمٚم٘مـقن ضمـزاء ُمـ٤م صـٜمٕمقا َ ﴿ .وم ِـ٢من ا ْٟمت ََٝم ْـقا َوم ِـ٢م َّن َّ َ
اًمٙمٗمر وم٢من اهلل ي٘مبؾ ُمٜمٝمؿ قمٛمٚمٝمؿ ,ومٝمق رطمٞمؿ سمٕمب٤مده يٖمٗمر هلؿ ُم٤م ؾمبؼ ُمـ زَٓتؿ ,ويٛمحق ظمٓمٞمئ٤مَتؿ إذا هؿ شم٤مسمقا قمام اىمؽمومقا ,وأطمسٜمقا
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واشم٘مقا« :إِ َّن ر ْمح ََ٧م اّللِ َىم ِري٥م ُِمـ ا ْعمح ِسٜمِلمَ ش ﴿ .وىم٤مشمِ ُٚمقهؿ طمتَّك ٓ َشمٙم َ ِ
ىمقة يٗمتٜمقٟمٙمؿ هب٤م ذم
ُقن وم ْتٜمَ ٌ٦م﴾ أي وىم٤مشمٚمقهؿ طمتك ٓ شمٙمقن هلؿ ّ
ُ ْ َ
َ
ٌ َ ُ ْ
َّ
َ
ديٜمٙمؿ ,وي١مذوٟمٙمؿ ذم ؾمبٞمٚمف ,ويٛمٜمٕمقٟمٙمؿ ُمـ إفمٝم٤مره واًمدقمقة إًمٞمف]20[].

اضسمقا ْ ُِمٜمْٝمؿ يم َُّؾ سمٜم ٍ
ِ
َ ﴿ وم ْ ِ
َ٤من﴾ [إنٗم٤مل ]12 :
ُ ْ
َ
٤مض ُسمقا ْ َوم ْق َق إَ ْقمٜمَ٤مق َو ْ ِ ُ
ِ ِ ِِ
ٍ ِ
ِ
﴿إِ ْذ شم َْس ـت َِٖمٞم ُث َ
نمــى َوًم ِ َت ْٓم َٛمـ ِـئ َّـ سمِـ ِـف ُىم ُٚمــق ُسمٙم ُْؿ َو َُمــ٤م
٤مؾم ـت ََج َ
قن َر َّسم ُٙمـ ْـؿ َوم ْ
٤مب ًَم ُٙمـ ْـؿ َأ ِّين ُملــدُّ يم ُْؿ سمِـ َ٠م ْلػ ُمـ َــ ا ْعم ََالئ َٙمــ٦م ُُمـ ْـردوملمَ (َ )9و َُمــ٤م َضم َٕم َٚم ـ ُف َّ ُ
اّلل إِ َّٓ ُسم ْ َ
اًمٜمٍَّم إِ َّٓ ُِمـ ِقمٜم ِْد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٥م َقمٜمْٙم ُْؿ
اًمس َامء َُم٤م ًء ًم ُٞم َٓم ِّٝم َريم ُْؿ سمِف َو ُي ْذه َ
ٞمؿ ( )10إِ ْذ ُي َٖم ِِّمٞمٙم ُُؿ اًمٜمُّ َٕم َ
ْ
َّ
٤مس َأ َُمٜمَ ً٦م ُمٜمْ ُف َو ُيٜم َِّز ُل َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ُم َـ َّ
اّلل َقم ِز ٌيز َطمٙم ٌ
اّلل إِ َّن َّ َ
ْ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
اًمِمٞم َٓم ِ
٤من َوًم ِ َ ْػمسمِ َط َقم َغم ُىم ُٚمقسمِٙم ُْؿ َو ُي َث ِّب َ٧م سمِ ِف ْ َ
يـ َآُمٜمُـقا َؾمـ ُ٠م ْل ِ٘مل ِذم ُىم ُٚم ِ
ـقب
إ ْىمدَ ا َم ( )11إِ ْذ ُيقطمل َر ُّسم َؽ إِ َمم ا ْعم ََالئٙمَـ٦م َأ ِّين َُم َٕمٙم ُْـؿ َوم َث ِّب ُتـقا ا ًَّمـذ َ
ِر ْضم َز َّ ْ

اضسمـقا ُِمـٜمْٝمؿ يم َُّـؾ سمٜمَ ٍ
ِ
ِ
ِِ
ـ٥م َوم ْ ِ
ـ٤من (َ )12ذًم ِ َ
اّلل َو َر ُؾمـق ًَم ُف
اًمر ْقم َ
ا ًَّمذ َ
ُ ْ
يـ َيم َٗم ُـروا ُّ
َ
ـ٤مض ُسمقا َوم ْـق َق ْإَ ْقمٜمَـ٤مق َو ْ ِ ُ
اّلل َو َر ُؾمـق ًَم ُف َو َُم ْــ ُي َِمـ٤مىمؼ َّ َ
ـؽ سمِـ َ٠م َّ ُ ْؿ َؿمـ٤م ُّىمقا َّ َ
ِ ِ
ِ
اّلل َؿم ِديدُ ا ًْم ِٕم َ٘م ِ
اب اًمٜم َِّ٤مر ([ ﴾)14إنٗم٤مل]
يـ َقم َذ َ
٤مب (َ )13ذًمٙم ُْؿ َوم ُذو ُىمق ُه َو َأ َّن ًم ْٚمٙمَ٤موم ِر َ
َوم ِ٢م َّن َّ َ

ىم٤مل اإلُم٤مم اْل٤مومظ اسمـ يمثػم رمحف اهللَ [ :ىم َ٤مل ْ ِ
اإل َُم٤م ُم َأ ْمحَدُ َ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َأبُق ٟم ٍ
ُقح ُىم َرادَ ,طمـدَّ َصمٜمَ٤م ِقمٙم ِْر َُمـ ُ٦م ْسم ُــ َقم َّـامرَ ,طمـدَّ َصمٜمَ٤م ِؾم َـام ٌك اْلَٜمَٗمـل َأبُـق ُزُمٞمـؾ,
اخل َّٓمـ ِ ِ
ِ
َطمــدَّ َصمٜمِل ا ْسمـ ُــ َقم َّبـ ٍ
اّلل َقمٜمْ ـ ُفَ ,ىمـ َـ٤ملَِّ َ « :لــ٤م َيمـ َ
ـح٤مسمِ ِفَ ,و ُهـ ْـؿ َصم َال ُصم ِام َئـ ٍـ٦م
ـ٤مسَ ,طمــدَّ َصمٜمل ُقم َٛمـ ُـر ْسمـ ُــ ْ َ
ـ٤من َيـ ْـق ُم َسمــدْ ٍرَٟ ,م َٔمـ َـر اًمٜمَّبِـ ُّـل ☺ إِ َمم َأ ْصـ َ
يض َّ ُ
ـ٤مبَ ,ر َ
و َٟم ّٞمػَ ,و َٟم َٔم َر إِ َمم ا ْعم ُ ْ ِ
٤مؾم َت ْ٘م َب َؾ اًمٜمَّبِ ُّل ☺ ا ًْم ِ٘م ْب َٚم َ٦مُ ,صم َّؿ َُمدَّ َيدَ ْي ِفَ ,و َقم َٚم ْٞم ِف ِر َد ُاؤ ُه َوإِ َز ُار ُهُ ,صم َّؿ َىم َ٤مل« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأاْ َـ َُمـ٤م
نميمِلمَ َوم ِ٢م َذا ُه ْؿ َأ ْل ٌ
ػ َو ِز َي٤م َد ٌةَ ,وم ْ
َو َقمدْ شمَٜمِل ,اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأن ِْج ْز ِزم َُم٤م َو َقمدْ شمَٜمِل ,اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ْن َُتْٚمِ ْؽ َه ِذ ِه ا ًْم ِٕم َّم٤م َسم َ٦م ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ْ ِ
اإل ْؾم َال ِم َوم َال ُشم ْٕم َبدْ ِذم ْإَ ْر ِ
ض َأبَدً اشَ ,ىم َ٤ملَ « :وم َام َز َال َي ْست َِٖم ُ
ٞم٨م
اّللَِ ,يم َٗم ـ َ
َر َّسم ـ ُف َقم ـ َّـز َو َضمـ َّـؾ َو َي ــدْ ُقمق ُه َطم َّت ــك َؾم ـ َ٘م َط ِر َد ُاؤ ُهَ ,وم َ٠م َــ٤م ُه َأبُــق َسم ْٙم ـ ٍـر َوم َ٠م َظم ـ َـذ ِر َدا َء ُه َومـ َـر َّدا ُهُ ,صم ـ َّـؿ ا ًْمت ََز َُم ـ ُف ُِم ـ ْــ َو َر ِائ ـ ِـفُ ,صمـ َّـؿ َىم ـ َـ٤ملَ « :يــ٤م َر ُؾم ـ َ
ـ٤مك
ـقل َّ
ك.ش][]21
ُؽ رسم َؽَ ,وم ِ٢م َّٟمف ؾمٞمٜم ِْج ُز ًَم َؽ ُم٤م و َقمدَ َ
َ٤مؿمدَ شم َ
ُمٜم َ

ُ

َ َّ

ُ َ ُ

َ َ

َ ﴿ وم َ٘م٤مشمِ ُٚمقا ْ َأ ِئ َّٛم َ٦م ا ًْم ُٙم ْٗم ِر إِ َّ ُ ْؿ َٓ َأاْ َام َن َهل ُ ْؿ﴾ [اًمتقسم٦م ]12 :
اْلـرا ِم َومـام اؾمـ َت َ٘م٤مُمقا ًَم ُٙمـؿ َوم ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
نميمِلمَ َقمٝمدٌ ِقمٜمْـدَ ِ ِ
ُقن ًم ِ ْٚم ُٛم ْ ِ
ػ َيٙم ُ
اّلل
﴿ َيم ْٞم َ
يـ َقم َ
اّلل َوقمٜمْـدَ َر ُؾمـقًمف إِ َّٓ ا ًَّمـذ َ
ْ
َّ
٤مؾمـتَ٘م ُ
ْ ْ
٤مهـدْ شم ُْؿ قمٜمْـدَ ا ْعم َْسـجد ْ َ َ َ ْ ُ
ٞمٛمقا َهل ُ ْـؿ إِ َّن َّ َ
اه ِٝمؿ و َشم ـ ْ٠مبك ُىم ُٚمــقهبؿ و َأ ْيم َثــرهؿ َوم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مؾم ـ ُ٘م َ
قن ()8
ـ٥م ا ْعمُت َِّ٘مــلمَ (َ )7يم ْٞمـ َ
ُحيـ ُّ
ُُْ َ ُ ُ ْ
ـػ َوإِ ْن َي ْٔم َٝمـ ُـروا َقم َٚم ـ ْٞمٙم ُْؿ َٓ َي ْر ُىم ُبــقا وم ـٞمٙم ُْؿ إِ ًّٓ َو َٓ ذ َُّم ـ ً٦م ُي ْر ُضــق َٟمٙم ُْؿ سمِ ـ َ٠م ْوم َق ْ َ َ
ِ
ـقن ِذم ُُم ْـ١م ُِم ٍـ إِ ًّٓ َو َٓ ِذ َُّمـ ً٦م َو ُأ َ
ـؽ ُه ُـؿ ا ْعم ُ ْٕم َتـدُ َ
ـقن (َ َٓ )9ي ْر ُىم ُب َ
اّللِ َصم َٛمٜمً٤م َىمٚمِ ًٞمال َوم َّمدُّ وا َقم ْـ َؾمبِٞمٚمِ ِف إِ َّ ُ ْؿ َؾم٤م َء َُم٤م يمَ٤مٟمُقا َي ْٕم َٛم ُٚم َ
وئلِ َ
ْ
ون
اؿم َ َؽم ْوا سمِآاَ٤مت َّ

ِ
يـ و ُٟم َٗمّمـ ُـؾ ْأيـ ِ
ـ٤مت ًم ِ َ٘مـ ْـق ٍم َي ْٕم َٚم ُٛمـ َ
ـقن (َ )11وإِ ْن َٟم َٙم ُثــقا َأاْ َام َ ُـ ْـؿ ُِمـ ْــ َسم ْٕمـ ِـد
اًمّمـ َـال َة َوآ َشمـ ُـقا َّ
َ
اًمز َيمــ٤م َة َومـ ِـ٢م ْظم َقا ُٟمٙم ُْؿ ذم اًمــدِّ ِ َ ِّ
ـ٤مُمقا َّ
(َ )10ومـ ِـ٢م ْن َشمــ٤م ُسمقا َو َأ َىمـ ُ
ـقن (َ )12أ َٓ ُشم َ٘مــ٤مشمِ ُٚم َ
َقم ْٝمـ ِـد ِه ْؿ َو َـم َٕمٜمُــقا ِذم ِديــٜمِٙم ُْؿ َوم َ٘مــ٤مشمِ ُٚمقا َأ ِئ َّٛم ـ َ٦م ا ًْم ُٙم ْٗمـ ِـر إِ َّ ُـ ْـؿ َٓ َأاْـ َـام َن َهلُـ ْـؿ ًَم َٕم َّٚم ُٝمـ ْـؿ َيٜمْت َُٝمـ َ
مهــقا سمِـ ِـ٢م ْظم َر ِ
اج
قن َىم ْق ًُمــ٤م َٟم َٙم ُثــقا َأاْ َام َ ُـ ْـؿ َو َ ُّ
ٍ
ِ
٤مّلل َأ َطم ُّؼ َأ ْن َ ْ
خت َِم ْق ُه إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ ُُم ْ١م ُِمٜمِلمَ ([ ﴾)13اًمتقسم٦م]
َّ
اًمر ُؾمقل َو ُه ْؿ َسمدَ ُءويم ُْؿ َأ َّو َل َُم َّرة َأ َْخ َِم ْق َ ُ ْؿ َوم َّ ُ
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 21أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثًن (ت ٗ ٚٚىـ) :تفسير القرآن العظيم ,دار طيبة للنشر والتوزيع ,الطبعة الثانية ,اجلزء الرابع  -صـ.ٔٛ
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اٟمتِم٤مر اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ ]18[ .....

اًمسٕمدي رمحف اهلل[ :ي٘مقل شمٕم٤ممم سمٕمدُم٤م ذيمر أن اعمٕم٤مهديـ ُمـ اعمنميملم إن اؾمت٘م٤مُمقا قمغم قمٝمدهؿ وم٤مؾمت٘مٞمٛمقا هلؿ قمغم اًمقوم٤مء:
ىم٤مل اإلُم٤مم َّ
ِ
ِ ِ ِ
﴿و َـم َٕمٜمُـقا ِذم ِديـٜمِٙم ُْؿ﴾
﴿وإِ ْن َٟم َٙم ُثقا َأاْ َام َ ُ ْؿ ُم ْـ َسم ْٕمد َقم ْٝمده ْؿ﴾ أيٟ :م٘مْمقه٤م وطمٚمقه٤م ,وم٘مـ٤مشمٚمقيمؿ أو أقمـ٤مٟمقا قمـغم ىمتـ٤مًمٙمؿ ,أو ٟم٘مّمـقيمؿَ ,
َ
أي :قم٤مسمقه ,وؾمخروا ُمٜمف .ويدظمؾ ذم هذا مجٞمع أنقاع اًمٓمٕمـ اعمقضمٝم٦م إمم اًمديـ ,أو إمم اًم٘مرآنَ ﴿ ,وم َ٘م٤مشمِ ُٚمقا َأ ِئ َّٛم َ٦م ا ًْم ُٙم ْٗم ِر﴾ أي :اًم٘م٤مدة ومٞمف,
اًمرؤؾم٤مء اًمٓم٤مقمٜملم ذم ديـ اًمـرمحـ ,اًمٜمـ٤مسيـ ًمـديـ اًمِمـٞمٓم٤من ,وظمّمـٝمؿ سم٤مًمـذيمر ًمٕمٔمـؿ ضمٜمـ٤ميتٝمؿ ,وٕن همـػمهؿ شمبـع هلـؿ ,وًمٞمـدل قمـغم أن
ُمـ ـمٕمـ ذم اًمديـ وشمّمدى ًمٚمرد قمٚمٞمف ,وم٢مٟمف ُمـ أئٛم٦م اًمٙمٗمر]22[].

اجل ْزي َ٦م َقمـ ي ٍد وهؿ ص ِ
٤مهم ُر َ
ون﴾ [اًمتقسم٦م ]29 :
َ َ ُ ْ َ
َ ﴿ طمتَّك ُي ْٕم ُٓمقا ْ ْ ِ َ
ُقن سمِ ِ
ِ
ُقن ِديـ ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حي ِّر ُُم َ
٤مب َطمتَّك
يـ ُأوشمُقا ْ ا ًْمٙم َت َ
اْلَ ِّؼ ُم َـ ا ًَّمذ َ
اّلل َو َر ُؾمق ًُم ُف َوَٓ َيديٜم َ َ
يـ َٓ ُي ْ١مُمٜم َ ّ
﴿ َىم٤مشم ُٚمقا ْ ا ًَّمذ َ
٤مّلل َوَٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم أظم ِر َوَٓ ُ َ
قن َُم٤م َطم َّر َم ّ ُ
اجل ْزي َ٦م َقمـ ي ٍد وهؿ ص ِ
٤مهم ُر َ
ون﴾ [اًمتقسم٦م ]29 :
َ َ ُ ْ َ
ُي ْٕم ُٓمقا ْ ْ ِ َ
ـقن سمِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل َو َر ُؾمـق ًُم ُف َوٓ َي ِـديٜم َ
حي ِّر ُُم َ
ُقن
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمـ٤مغ اعمرا همـل رمحـف اهلل﴿[ :ىمـ٤مشم ُٚمقا ا ًَّمـذي َـ ٓ ُي ْ١مُمٜمُ َ َّ
ـ٤مّلل َوٓ سمِـ٤م ًْم َٞم ْق ِم ْأظم ِـر َوٓ ُ َ
ـقن ُمـ٤م َطم َّـر َم َّ ُ
ِ
ِ
ِديـــ ْ ِ
ـ٤مب﴾ أي ىمــ٤مشمٚمقا أهــؾ اًمٙمتــ٤مب ,إذ هــؿ مجٕمــقا أرسمــع صــٗم٤مت هــل اًمٕمٚمــ٦م ذم قمــداوَتؿ ًمإلؾمــالم ,ووضمــقب
يـ ُأو ُشمــقا ا ًْمٙمتـ َ
اْلَـ ِّـؼ ُمـ َــ ا ًَّمــذ َ
َ
ظمْمققمٝمؿ ْلٙمٛمف ُم٤م داُمقا ذم داره إذ ًمق أضمٞمز هلـؿ محـؾ اًمسـالح ٕوم٣مـ ذًمـؽ إمم ىمتـ٤مل اعمسـٚمٛملم ذم دارهـؿ وُمسـ٤مقمدة ُمــ هيـ٤ممجٝمؿ ومٞمٝمـ٤م
يمــام ومٕمــؾ هيــقد اعمديٜمــ٦م وُمــ٤م طمقهلــ٤م سمٕمــد شمــ٠مُملم اًمٜمبــل ☺ هلــؿ ,وضمٕمٚمٝمــؿ طمٚمٗمــ٤مء ًمــف ,وأضمــ٤مز هلــؿ اْلٙمــؿ ومٞمٝمــ٤م سمٞمــٜمٝمؿ سمنمــقمٝمؿ ,وؾمــٛمح هلــؿ
سم٤مًمٕمبــ٤مدة قمــغم اًمٜمحــق اًمــذي يريـدون ,ويمــذًمؽ ومٕمــؾ ُمــع ٟمّمــ٤مرى اًمــروم ذم طمــدود اًمــبالد اًمٕمرسمٞمــ٦م .وهــذه إُمــقر إرسمٕمــ٦م اًمتــل أؾمــٜمد إًمــٞمٝمؿ
شمريمٝم٤م هل أصقل يمؾ ديـ إَلل ,وُمـ صمؿ أُمـر سم٘متـ٤مل اًمـذيـ ٓ ي٘مٞمٛمق ـ٤م وهـك )1( :إ ـؿ ٓ ي١مُمٜمـقن سمـ٤مهلل ,وىمـد ؿمـٝمد اًم٘مـرآن سمـ٠من اًمٞمٝمـقد
ينم ــقمقن هل ــؿ اًمٕمب ــ٤مدات
واًمٜمّم ــ٤مرى وم٘م ــدوه هب ــدم أؾم٤مؾم ــف وه ــق اًمتقطمٞم ــد ,إذ ه ــؿ ىم ــد اخت ــذوا أطمب ــ٤مرهؿ ورهب ــ٤م ؿ أرسم٤مسم ــ٤م ُم ـــ دون اهللّ ,
وحيرُمقن وحيٚمٚمقن ومٞمتبٕمق ؿ ,وسمذا أذيمقهؿ ذم اًمرسمقسمٞم٦م ,وُمٜمٝمؿ ُمـ أذك سمف ذم إًمقهٞم٦م يم٤مًمذيـ ىم٤مًمقا قمزير اسمـ اهلل ,واًمـذيـ ىمـ٤مًمقا:
اعمسٞمح اسمـ اهلل ,أو هق اهلل )2( .إ ؿ ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مًمٞمقم أظمر ,إذ هؿ ي٘مقًمقن إن طمٞم٤مة أظمرة طمٞمـ٤مة روطم٤مٟمٞمـ٦م حمْمـ٦م يٙمـقن ومٞمٝمـ٤م اًمٜمـ٤مس
يم٤معمالئٙم٦مً ,مٙمٜم٤م ٟم١مُمـ سم٠من اإلٟمس٤من ٓ شمٜم٘مٚم٥م طم٘مٞم٘متـف ,سمـؾ يب٘مـك ُم١مًمٗمـ٤م ُمــ ضمسـد وروح ,ويتٛمتـع سمٜمٕمـٞمؿ إرواح وإضمسـ٤مد .وٓ يقضمـد
ومٞمام سملم أادى اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ اًمتقراة ٟمّمقص سحي٦م ذم اًمبٕم٨م واجلزاء سمٕمد اعمقت ,سمؾ ومٞمٝم٤م إؿم٤مرات همػم سحي٦م ذم ذًمـؽ)3( .
إ ؿ ٓ حيرُمقن ُم٤م طمرم اهلل ورؾمقًمف  ,وم٤مًمٞمٝمقد ٓ حيرُمقن ُم٤م طمرم ذم ذقمٝمـؿ اًمـذي ضمـ٤مء سمـف ُمقؾمـك وٟمسـخ سمٕمْمـف قمٞمسـك ,وٓ يٚمتزُمـقن
طمرم ,وم٘مد اؾمتحٚمقا أيمؾ أُمقال اًمٜمـ٤مس سم٤مًمب٤مـمـؾ يم٤مًمرسمـ٤م وهمـػمه ,واشمبٕمـقا قمـ٤مدات اعمنمـيملم ذم اًم٘متـ٤مل واًمٜمٗمـل وُمٗمـ٤مداة إرسى,
اًمٕمٛمؾ سمام ّ
واًمٜمّمـ٤مرى اؾمــتب٤مطمقا ُمـ٤م طمـ ّـرم قمٚمـٞمٝمؿ ذم اًمتــقراة ملـ٤م غ يٜمســخف اإلٟمجٞمـؾ ,وم٠مبــ٤مطمقا مجٞمـع حمرُمــ٤مت اًمٓمٕمـ٤مم واًمنمـاب إٓ ُمـ٤م ذسمــح ًم صــٜم٤مم,
وم٘مــد صمبــ٧م ذم يمتــبٝمؿ أن اهلل طمــرم قمٚمــٞمٝمؿ اًمِمــحقم وم٠مذاسمقهــ٤م وسم٤مقمقهــ٤م وأيمٚمــقا أثام ــ٤م ,وطمـ ّـرم قمٚمــٞمٝمؿ أؿمــٞم٤مء يمثــػمة وم٠مطمٚمقهــ٤م )4( .إ ــؿ ٓ

 22عبد الرمحن بن ناصر السعدي (ت  ٖٔٚٙىـ) :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة األوىل  -صـٖٖٓ.
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يديٜمقن ديـ اْلؼ  ,إذ أن ُم٤م يت٘مٚمدوٟمف إٟمام هـق ديــ شم٘مٚمٞمـدي وضـٕمف هلـؿ أؾمـ٤مىمٗمتٝمؿ وأطمبـ٤مرهؿ سمـآرائٝمؿ آضمتٝم٤مديـ٦م وأهـقائٝمؿ اعمذهبٞمـ٦مٓ ,
ديـ اْلؼ اًمذي أوطم٤مه اهلل إمم قمٞمسك وُمقؾمك قمٚمٞمٝمام اًمسالم]23[].

اجل ْزي ـ َ٦م َقم ـــ ي ـ ٍـد وه ــؿ ص ـ ِ
ـ٤مهم ُر َ
ون﴾ َو ِومٞم ـ ِـف َُم َس ـ ِـ٤مئ ُؾ :ا ْعم َْس ـ َ٠م َل ُ٦م ْإُ َ
ىم ــ٤مل اإلُم ــ٤مم اًم ــرازي رمح ــف اهللُ [ :صم ـ َّـؿ َىم ـ َـ٤مل َشم َٕم ـ َ
وممَ :ىم ـ َـ٤مل
﴿طم َّت ــك ُي ْٕم ُٓم ــقا ْ ِ َ
ـ٤مممَ :
ْ َ َ ُ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ا ًْمق ِ
اطم ِد ُّيِ ْ :
جي ِـزي إِ َذا َىم َ٣مـ َُمـ٤م َقم َٚم ْٞم ِـفَ ,و ْ
﴿قم ْــ َي ٍـد﴾ َىم َـ٤مل
اظم َت َٚم ُٗمـقا ِذم َىم ْقًم ِ ِـفَ :
اجل ْز َي ُ٦م ِه َل َُم٤م ُي ْٕمٓمل ا ْ َعم َٕم َ
َ
٤مهدُ َقم َغم َقم ْٝمدهَ ,وه َل وم ْٕم َٚم ٌ٦م ُم ْــ َضم َـزى َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـ٤مطم٥م «ا ًْمٙم ََِّمـ ِ
ِ
﴿قمـ ْــ َيـ ٍـد﴾ إِ َُّمــ٤م َأ ْن ُيـ َـرا َد سمِـ ِـف َيــدُ ا ْعم ُ ْٕمٓمِــل َأ ْو َيــدُ ْأ ِظمـ ِـذَ ,ومـ ِـ٢م ْن َيمـ َ
مه٤مَ :أ ْن
ـ٤مفش َىم ْق ًُمـ ُفَ :
َصـ ُ
ـ٤من ا ْعمـُ َـرا ُد سمِــف ا ْعم ُ ْٕمٓمـ َـلَ ,ومٗمٞمــف َو ْضم َٝمــ٤منَ :أ َطمــدُ ُ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُقن ا ْعمرا د َقمـ ي ٍد ُم َ١ماشمِٞم ٍ٦م َهم ِ ِ ٍ ِ
٤مع,
ػم ُملْتَٜم َٕم٦مَّ َٕ ,ن َُم ْـ َأبَك َو ْاُم َتٜم ََع َغْ ُي ْٕمط َيدَ ُه سمِخ َالف ا ْعمُٓمٞم ِع ا ْعمُٜمْ َ٘م٤مدَ ,وًم َذًم َؽ ُي َ٘م ُ٤ملَ :أ ْقم َٓمك َيدَ ُه إِ َذا ا ْٟم َ٘م٤م َد َو َأ َـم َ
َيٙم َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ْ
٤مقم ِ٦م ُِم ْـ ُقمٜم ُِ٘م ِفَ .و َصم٤مٟمِ ِٞمٝم َامَ :أ ْن َيٙم َ
قه٤م َقم ْـ َي ٍد إِ َمم َي ٍد َٟم ْ٘مدً ا
٤مقم ِ٦م ,يم ََام ُي َ٘م ُ٤ملَ :ظم َٚم َع ِر ْسم َ٘م َ٦م اًم َّٓم َ
َأ َٓ شم ََرى إِ َمم َىم ْق ِهل ِ ْؿ ٟم ََز َع َيدَ ُه َقم ِـ اًم َّٓم َ
ُقن ا ْعم ُ َرا ُد َطمتَّك ُي ْٕم ُٓم َ
َ٤من ا ْعمرا د يدَ ْأ ِظم ِذ َوم ِٗم ِٞمف َأا ًْم٤م وضمٝم ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
ـ٤منْ :إَ َّو ُلَ :أ ْن َيٙم َ
ُـقن
ْ َ ْ َ
َهم ْ َػم ٟمَسٞم َئ٦م َو َٓ َُم ْب ُٕمق ًصم٤م َقم َغم َيد َأ َطمدَ ,سم ْؾ َقم َغم َيد ا ْعم ُ ْٕمٓمل إِ َمم َيد ْأظمذَ .و َأ َُّم٤م إِ َذا يم َ ُ َ ُ َ
اجل ْزيـ َ٦م َقمـــ يـ ٍـد َىم ِ
ـ٤مه َر ٍة ُُم ْسـت َْقًم ِ َٞم ٍ٦م ًم ِ ْٚم ُٛم ْســٚمِ ِٛملمَ َقم َٚمـ ْٞم ِٝم ْؿ َيمـ َـام َشم ُ٘مـ ُ
ـقل :ا ًْم َٞمــدُ ِذم َه َـذا ًم ِ ُٗمـ َـال ٍنَ .و َصمــ٤مٟمِ ِٞمٝم َامَ :أ ْن َي ُٙمـ َ
ـقن ا ْعمـُ َـرا ُد َقمـ ْــ إِ ْٟم َٕمــ٤م ٍم
ْ َ
ا ْعم ُ َـرا ُد َطم َّتــك ُي ْٕم ُٓمــقا ْ ِ َ
اطم ِٝمؿ َقم َٚمٞم ِٝمؿ ٟمِٕمٛم ٌ٦م َقمٔمِٞمٛم ٌ٦م .و َأُم٤م َىمق ًُمف﴿ :وهؿ ِ
قل ا ْ ِجل ْزي ِ٦م ُِمٜمْٝمؿ وشمَر َك َأرو ِ
ون﴾ َوم٤م ْ َعم ْٕمٜمَك َأ َّن ْ ِ
َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿَّ َِٕ ,ن َىم ُب َ
ص٤مهم ُر َ
اجل ْز َي َ٦م شم ُْ١م َظم ُذ ُِمٜم ُْٝم ْؿ َقم َغم
َ ُ ْ َ ْ ْ َ
َ َ َّ ْ ُ َ ُ ْ
ْ ْ ْ ْ َ
اًمذ ِّل و ْاهلق ِ
ان]24[].
اًمّم َٖم ِ٤مر َو ُّ َ َ َ
َّ

اجلزي٦م ذم اإلؾمالم واعمسٞمحٞم٦م
اجلزي٦م شمٓمرح اًمٙمثػم ُمـ قمالُم٤مت آؾمتٗمٝم٤مم قمٜمد همػم اعمسٚمٛملم سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن اعمسٞمحٞمقن إوائؾ ًمراطمتٝمؿ ُمـ دظمقل ُمٕم٤مرك ُمع
اًمٕمدو وٕؾمب٤مب يمثػمة ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م شمٗمّمٞم ً
ال إن ؿم٤مء اهلل وىمبؾ أن ٟمٕمرض إدًم٦م قمٚمٞمٝم٤م واًمرد قمغم ؿمبٝم٤مَتؿ ٟمريد أن ٟمس٠مل ؾم١مآً  ,هؿ
يدقمقن أن اعمسٞمحٞمقن يم٤مٟمقا يدظمٚمقن اإلؾمالم ًمٕمدم ىمدرَتؿ قمغم دومع اجلزي٦م وهق ُم٤م َي٤مًمػ اْل٘مٞم٘م٦م مت٤مُم ً٤م ومٜمس٠ملٝمؿ ؾم١مآً ذم هذا
إُمر:
-1

إٟمف ُمـ اعمٕمروف شم٤مرَيٞم ً٤م سم٠من اًمروم ومرضقا قمٚمٞمف ضمزي٦م أيمثر سمٙمثػم ملـ ومرض٧م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وهذا ُم٤م أيمده
اًمت٤مرَيـ اعمسٞمحل ىمبؾ اإلؾمالُمل وىمد ؿمٝمد سمذًمؽ اًمديمتقر اًم٘مبٓمل إرصمقذيمز ٟمبٞمؾ ًمقىم٤م سمب٤موي ذم يمت٤مسمف " اٟمتِم٤مر
اإلؾمالم سمحد اًمسٞمػ سملم اْل٘مٞم٘م٦م وآومؽماء "  -اًمديمتقر ٟمبٞمؾ ًمقىم٤م سمب٤موي صٗمح٦م . 163

-2

ٟمسك أٟمب٤م سمٞمِمقي قمٍم اًمِمٝمداء اًمذي ُم٤مت ومٞمف اًمٜمّم٤مرى سم٤معمئ٤مت وؾمٛمل سمذًمؽ قمٍم اًمِمٝمداء  ..وأن يدقمل سم٠م ؿ
شمريمقا اعمسٞمحٞم٦م وشمريمقا صٚمٞم٥م يسقع سمسب٥م ديٜم٤مريـ !

 ومام هل اجلزي٦م أوًٓ ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ؟
 ورد ذم ؾمٗمر يِمقع ( : 10/16ومٚمؿ يٓمردوا اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم اًمس٤ميمٜملم ذم ضم٤مزر .ومسٙمـ اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞمقن ذم وؾمط أومرايؿ إمم هذا اًمٞمقم,
ويم٤مٟمقا قمبٞمدا ْح٧م اجلزي٦م ) ..

 23أمحد بن مصطفى ادلراغي (ت ٔ ٖٔٚىـ) :تفسير المراغي ,مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر ,الطبعة األوىل ,اجلزء العاشر  -صـٖ.ٜٗ ,ٜ

 24أبو عبد اهلل فخر الدين حممد الرازي (ت  ٙٓٙىـ) :التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ,دار إحياء الرتاث العريب ببًنوت ,الطبعة الثالثة ,اجلزء السادس عشر  -صـٕ٘.ٕٙ ,
www.alta3b.wordpress.com
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ؾمٗمر صٛمقئٞمؾ اًمث٤مين  2-1 / 8ي٘مقل ( :وسمٕمد ذًمؽ شمٖمٚم٥م داود قمغم اًمٗمٚمسٓمٞملم وأذهلؿ ,وأظمذ اًمسٚمٓم٦م ُمـ أادهيؿ  ,شمٖمٚم٥م قمغم اعمقآسمٞملم
وُمدد أرساهؿ قمغم إرض وىم٤مؾمٝمؿ سم٤مْلبؾ .وم٘متؾ ُمٜمٝمؿ صمٚمثلم وأب٘مك قمغم اًمثٚم٨م ,وص٤مر اعمقآسمٞمقن قمبٞمدا ًمف ي١مدون اجلزي٦م ) .اًمؽممج٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اعمِمؽميم٦م.
وهذا اًمذي يٛمدطمف اًمرب ومٞم٘مقل ذم ؾمٗمر اعمٚمقك إول ٓ ( :5 /15ن داود قمٛمؾ ُم٤م هق ُمست٘مٞمؿ ذم قمٞمٜمل اًمرب وغ حيد قمـ رء مل٤م
اوص٤مه سمف يمؾ اي٤مم طمٞم٤مشمف آ ذم ىمْمٞم٦م اوري٤م اْل ّثل ) ..
 دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م – ٟمخب٦م ُمـ اًمٕمٚمامء واًمالهقشمٞملم اجلزء اًمث٤مين صٗمح٦م : 540
( وذم قمٍم داود ,اُمتالت اخلزاٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م ٟمتٞمج٦م ًمسٚمسٚم٦م اٟمتّم٤مراشمف اعمستٛمرة ذم اْلروب (  2صؿ  2 : 8و  7و  ) 8وغ شمٕمد هٜم٤مك
ؿمٙمقى ُمـ زي٤مدة اجلزي٦م قمغم اًمِمٕم٥م .واذا يم٤من اًمٖمرض ُمـ اًمتٕمداد اًمذي اضمراه داودُ ,متٕمٚم٘م٤م سم٤مجلزي٦مً ,مٗمٝمٛمٜم٤م رس ضسم٦م اًمرب
ًمٚمِمٕم٥م ,وان يم٤من آُمر حيقـمف اًمٖمٛمقض (  2صؿ  2 : 24ـ  .) 4وىمد اقمت٤مد داود ان ي٘مدس اًمٖمٜم٤مئؿ ًمٚمرب ,وم٤مُمتالت ظمزاٟم٦م اهلٞمٙمؾ ( 2
صؿ  11 : 8و .) 12
 يسقع قمٜمدُم٤م ُؾم٠مل قمـ اجلزي٦م ذم إٟمجٞمؾ ُمرىمس : 17-14/12
(ومٚمام ضم٤مءوا ىم٤مًمقا ًمف :ي٤م ُمٕمٚمؿٟ ,مٕمٚمؿ أنؽ ص٤مدق وٓ شمب٤مزم سم٠مطمدٕ ,نؽ ٓ شمٜمٔمر إمم وضمقه اًمٜم٤مس ,سمؾ سم٤مْلؼ شمٕمٚمؿ ـمريؼ اهلل .أاجقز أن
شمٕمٓمك ضمزي٦م ًم٘مٞمٍم أم ٓ؟ ٟمٕمٓمل أم ٓ ٟمٕمٓمل؟  ......وم٠مضم٤مب يسقع وىم٤مل هلؿ :أقمٓمقا ُم٤م ًم٘مٞمٍم ًم٘مٞمٍم وُم٤م هلل هلل .ومتٕمجبقا ُمٜمف) .
 وي٘مقل اًمٕمالُم٦م أورجي٤مٟمقس ُ -مـ شمٗمسػمات وشم٠مُمالت أسم٤مء أوًملم -اإلٟمجٞمؾ سمحس٥م ُمرىمسً -مٚم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب
ُمٚمٓمل صٗمح٦م  ( :213ذم هذا اعمبدأ اإلَلل أنف يٚمٞمؼ سمٜم٤م أن ٟم٘مدم ًمٚمجسد (ىمٞمٍم) ضمزيتف أي ضوري٤مشمف ,أُم٤م هلل ومٜمٝمبف ٟمٗمقؾمٜم٤م
ُم٘مدؾم٦م سم٤مًمٙم٤مُمؾ).
 اإلٟمجٞمؾ سمحس٥م اًم٘مديس ُمرىمس دراؾم٦م وشمٗمسػم وذح " أول وأىمدم إن٤مضمٞمؾ " إب ُمتك اعمسٙملم صٗمح٦م : . 493
(وذم اًم٘مقل «اقمٓمقا ش ًمٞمس٧م شمرمج٦م صحٞمح٦م ًمٚمٙمٚمٛم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م  αποδοτεوم٤مًمؽممج٦م اًمّمحٞمح٦م “ادومٕمقا ” أو “ؾمدِّ دوا”ٕ ,ن
اعمس٠مل٦م ًمٞمس٧م أن شمُٕمٓمِل سمحري٦م ,سمؾ سم٤مًم٘م٤مٟمقن شمَدْ ومع وشمسدِّ د وًمٞمس ًمؽ أن شم٘مقل ٓ .هٜم٤م شمٙمٛمـ ىمقة ٟمٓمؼ اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ىم٤مهل٤م اعمسٞمح!
وم٤مجلزي٦م ًمٞمس٧م قمٓمٞم٦م وًمٙمـ ديـ ُمستحؼ اًمدومع ًم٘مٞمٍم .وىمٞمٍم ٓ حيس٥م ٟمٗمسف ُمٖمتّمب ً٤م طمؼ اًمِمٕم٥م سمؾ ُمستحؼ اًمدومع وهق ُمـ
طم٘مف ٕنف ُمسئقل قمـ طمٗمظ إُمـ واًمسالم ذم إرسائٞمؾ ,وهق اًمذي يداومع قمٜمٝم٤م ويسٝمر قمغم ُمّم٤مْلٝم٤م اًمداظمٚمٞم٦م ,وي١م ُِّمـ اًمٓمرق
ضد أي ُمٝم٤مضمؿ أو ًمص ,ويٕم ِّبد اًمٓمرق اجلديدة ,وُمسئقل قمـ اًمٜمٔم٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م وصم٘م٤موم٦م اًمِمٕم٥م وشمٕمٚمٞمٛمفُ ,مع رسمط إرسائٞمؾ سمٙمؾ
اًمبالد اًمتل طمقهل٤م سم٤مًمٓمرق اًمرسيٕم٦م اعمر َّىمٛم٦م سم٤مُٕمٞم٤مل واعمحٛمٞم٦م سمٛمئ٤مت اْل٤مُمٞم٤مت اًمٕمسٙمري٦م اعمس َّٚمح٦م قمغم ـمقل اًمٓمريؼً .مذًمؽ
ومحتك ىمٞمٍم ٓ يٕمتؼم أن هذه اًمِيب٦م قمغم يمؾ رأس شمٕمتؼم ُّ
شمدظم ً
ال ذم يمراُم٦م اًمٕمب٤مدة هلل).
ُ مـ شمٗمسػم وشم٠مُمالت أسم٤مء أوًملم -اإلٟمجٞمؾ سمحس٥م ُمتل ً -مٚم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمل صٗمح٦م : 384

www.alta3b.wordpress.com

اٟمتِم٤مر اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ ]21[ .....

ه٤مُم٤م ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اإليامٟم ّٞم٦م :أن اٟمتامءٟم٤م اًمساموي هيبٜم٤م ـم٤مقم٦م
(ظمْمع اًمس ّٞمد اعمسٞمح ُمع شمالُمٞمذه إليٗم٤مء اجلب٤مي٦م أو اجلزي٦مً ,مٞم١ميمّد ُمبدأ ً
وظمْمق ًقم٤م عمٚمقك اًمٕم٤مغ أو اًمرؤؾم٤مء ,ومٜمٚمتزم سمت٘مديؿ واضمب٤مشمٜم٤م اًمقـمٜم ّٞم٦م .وم٤معمسٞمحل وهق حيٛمؾ اًمس ّٞمد اعمسٞمح ُمٚمٙمً٤م ؾمامو ًي٤م داظمؾ ىمٚمبف ,إٟمّام
حيٛمؾ روح اًمقداقم٦م واخلْمقع ذم طم٥م ًمٚمقـمـ وـم٤مقم٦م )
 اًم٘مديس يمػمًمس اًمٙمبػم ُ -مـ شمٗمسػم وشم٠مُمالت أسم٤مء أوًملم -اإلٟمجٞمؾ سمحس٥م ُمتل ً -مٚم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمل صٗمح٦م
:385
(إذ ص٤مر آسمـ اًمقطمٞمد يمٚمٛم٦م اهلل ُمث ْٚمٜم٤م ,ومحؾ ىمٞم٤مس اًمٓمبٞمٕم٦م اًمبنم ّي٦م اٟمحٜمك ًمٜمػم اًمٕمبقد ّي٦م ,ومدومع سم٢مرادشمف جل٤مُمع اجلزي٦م اًمٞمٝمقدي
اًمدرمهلم طمس٥م ٟم٤مُمقس ُمقؾمكً ,مٙمـ هذا غ يٛمٜمع ِؾمٛم٦م اعمجد اًمذي ومٞمف .ويم٠من ظمْمققمٜم٤م ًمٙمؾ ٟمٔم٤مم سمروح اًمرض٤م واًمٗمرح ٓ يٕمٜمل إٓ
ُمِم٤مريم٦م ًمٚمس ّٞمد اعمسٞمح ذم ظمْمققمف ًمٜمٜمٕمؿ ُمٕمف سمٛمِم٤مريمتف جمده اًمداظمكم) .
 ي٘مقل سمقًمس ذم رؾم٤مًم٦م روُمٞم٦م : 7-5 / 13
(ًمذًمؽ يٚمزم أن َيْمع ًمف ًمٞمس سمسب٥م اًمٖمْم٥م وم٘مط سمؾ أاْم٤م سمسب٥م اًمْمٛمػم  ,وم٢مٟمٙمؿ ٕضمؾ هذا شمقومقن اجلزي٦م أاْم٤م إذ هؿ ظمدام اهلل
ُمقافمبقن قمغم ذًمؽ سمٕمٞمٜمف  ,وم٠مقمٓمقا اجلٛمٞمع طم٘مقىمٝمؿ :اجلزي٦م عمـ ًمف اجلزي٦م .اجلب٤مي٦م عمـ ًمف اجلب٤مي٦م .واخلقف عمـ ًمف اخلقف .واإليمرام عمـ
ًمف اإليمرام)..
 ذح رؾم٤مًم٦م اًم٘مديس يقًمس اًمرؾمقل إمم أهؾ روُمٞم٦م ًم ب ُمتك اعمسٙملم صٗمح٦م : 597 , 596
( أقمٓمقا  ,اْل٘مقق  αποδοτε , αφειλας :هٜم٤م شمالىمل طم٘مقق اًمدوًم٦م ُمع واضمب٤مت اعمسٞمحل يمٛمقاـمـ جمٛمققم٦م ُمٕم ً٤م  ,طم٘مقق إزاء
قمٓم٤مء  ,طم٘مقق اًمدوًم٦م جمٛمققم٦م ُمٕم ً٤م هل اًمِائ٥م واًمٕمقايد واخلقف واإليمرام  ..أقمٓمقا ُ αποδοτεم٤م هلؿ أو طم٘مقىمٝمؿ : αφειλας
أقمٓمقا وطمده٤م شمٗمٞمد جمرد اًمٕمٓم٤مء وًمٙمـ إض٤موم٦م يمٚمٛم٦م ُم٤م هلؿ  αφειλαςضمٕمٚم٧م اًمٕمٓم٤مء هٜم٤م َد ْيٜم ً٤م قمغم اعمقاـمـ اعمسٞمحل  .وم٢من يم٤من
ًمٚمحٙمقُم٤مت طمؼ وم٢مٟمف يّمبح َد ْيٜم ً٤م ذم رىمب٦م اعمسٞمحل قمٚمٞمف أن ي١مديف وإٓ ُحيس٥م خمتٚمس ً٤م ذم ٟمٔمرة اًمدوًم٦م وذم ٟمٔمر اهلل  )..أ,ـه .
 اًم٘مديس يقطمٜم٤م ذهبل اًمٗمؿ ُ -مـ شمٗمسػم وشم٠مُمالت أسم٤مء أوًملم -اًمرؾم٤مًم٦م إمم روُمٞم٦م ً -مٚم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمل صٗمح٦م
:265
طمقل ُم٤م يراه اًمٙمثػمون صم٘م ً
ال إمم راطم٦م ,وم٢من يم٤من اًمِمخص ُمٚمتزم سمدومع اجلزي٦م إٟمام هذا ًمّم٤مْلفٕ ,ن اْلٙم٤مم "هؿ ظمدام
( أن اًمرؾمقل ىمد ّ
اهلل ُمقافمبقن قمغم ذًمؽ سمٕمٞمٜمف" ,يسٝمرون جم٤مهديـ ُمـ أضمؾ ؾمالم اًمبٚمد ُمـ إقمداء وُمـ أضمؾ ُم٘م٤موُم٦م إذار يم٤مًمٚمّمقص واًم٘متٚم٦م.
ومحٞم٤مَتؿ ملٚمقءة أ ٕم٤م ًسم٤م وؾمٝمر .سمٞمٜمام شمدومع أن٧م اجلزي٦م ًمتٕمٞمش ذم ؾمالم ُحيرم ُمٜمف اْلٙم٤مم أنٗمسٝمؿ .هذا ُم٤م دومع اًمرؾمقل سمقًمس أن يقصٞمٜم٤م
ٓ سم٤مخلْمقع ًمٚمحٙم٤مم ومحس٥م وإٟمام سم٤مًمّمالة ُمـ أضمٚمٝمؿ ًمٙمل ٟم٘ميض طمٞم٤مة ه٤مدئ٦م ُمٓمٛمئٜم٦م )
ُ مـ شمٗمسػم وشم٠مُمالت أسم٤مء أوًملم -اًمرؾم٤مًم٦م إمم روُمٞم٦م ً -مٚم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمل صٗمح٦م : 266
(هذا وإن يمٚمٛم٦م "أقمٓمقا" هٜم٤م ذم إصؾ اًمٞمقٟم٤مين شمٕمٜمل "ر ّدوا" ,ومام ٟم٘مدُمف ُمـ ضمزي٦م أو شمٙمريؿ ًمٚمحٙم٤مم ًمٞمس هب٦م ُمٜمّ٤م ,وإٟمام هق إيٗم٤مء ًمديـ
قمٚمٞمٜم٤م ,هؿ يسٝمرون وجي٤مهدون ًمٞمسؽميح اًمٙمؾ ذم ـمٛم٠منٞمٜم٦م  ...هذا واجلزي٦م هٜم٤م ي٘مّمد هب٤م ُم٤م ي٠مظمذه اْل٤ميمؿ قمغم اًمٜمٗمقس واًمٕم٘م٤مراتّ ,أُم٤م
اجلب٤مي٦م ومٞم٠مظمذه٤م قمغم اًمتج٤مرة)
 دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م – ٟمخب٦م ُمـ اًمٕمٚمامء واًمالهقشمٞملم اجلزء اًمث٤مين صٗمح٦م : 540
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(وىمد ظمّمّم٧م هذه اجلزي٦م ذم اًمٕمّمقر اًمالطم٘م٦م خلدُم٦م اهلٞمٙمؾ ,ويم٤من اًمٞمٝمقد يدومٕمق ٤م وهؿ سمٕمٞمدون قمـ اهلٞمٙمؾ ذم اي٤مم اًمِمت٤مت.
وحيدصمٜم٤م يقؾمٞمٗمقس ذم شم٤مرَيف قمـ اعمب٤مًمغ اًمْمخٛم٦م اًمتل دظمٚم٧م ظمزاٟم٦م اهلٞمٙمؾ ُمـ هذا اعمّمدر ,وىمد اؾمتٛمر ْحّمٞمٚمٝم٤م طمتك زُمـ اًمرب
يسقع اعمسٞمح ( ُم٧م  .) 24 : 17ومل٤م هق ضمدير سم٤معمالطمٔم٦م ان اًمرب يسقع دومع هذه اجلزي٦م سم٤مضمراء ُمٕمجزة ُمـ اقمٔمؿ اعمٕمجزات ,ومٙم٤من
سم٤مقمتب٤مره ُم١مؾمس ورئٞمس اهلٞمٙمؾ اجلديد ,همػم ظم٤مضع ًمٚمجزي٦م ,آ اٟمف ًمئال يٕمثرهؿ دومع اًمدرمهلم) .
 اعمقؾمققم٦م اًمٙمٜمسٞم٦م ًمتٗمسػم اًمٕمٝمد اجلديد – ذح ًمٙمؾ آي٦م – جمٛمققم٦م ُمـ يمٝمٜم٦م وظمدام يمٜمٞمس٦م ُم٤مر ُمرىمس سمٛمٍم اجلديدة – اجلزء
اًمث٤مًم٨م صٗمح٦م : 392 , 361
( إن يم٤من اعمسٞمحل َيْمع ًمٚمرئ٤مؾم٤مت ذم يمؾ رء سمام ٓ يتٕم٤مرض ُمع وص٤مي٤م اهلل ومبدهيل أن هذا يٕمٜمل اخلْمقع ذم إُمقر اًمبسٞمٓم٦م ُمثؾ
دومع اجلزي٦م أي اًمِائ٥م ٕ ٤م شم١مدي ظمدُم٤مت قم٤مُم٦م ًمٚمٛمجتٛمع  ..يمؾ ٓسمد أن ي٠مظمذ طم٘مف  ,وجي٥م أن ٟم٘مدم اإلطمؽمام ًمٙمؾ ذي ُمريمز
سمت٘مدير وخم٤موم٦م وًمٞمس قمـ ري٤مء أو وصقًمٞم٦م  ,ومٜمخ٤مف ُمـ اًمنم وٓ ٟمٗمٕمٚمف ظمقوم ً٤م ُمـ قم٘مقسمتف  ,ويمذًمؽ ٟمٙمرم ذوي اعمرايمز ذم اًمدوًم٦م
سم٤مإليمرام اعمٕمت٤مد هلذه اًمرشم٥م  ,ومٜم١ميمد ُمقاوم٘متٜم٤م وظمْمققمٜم٤م ًمٜمٔم٤مم اعمجتٛمع اعمٗمٞمد ذم ضبط يمؾ رء )...
 دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م اجلزء اًمث٤مين صٗمح٦م : 539
(وِل٤م يم٤مٟم٧م اًمثروات ذم اًم٘مديؿ ُمٚمٙم٤م ُمِمؽميم٤م سملم اًمٕمِمػمة او اًم٘مبٞمٚم٦م يمٚمٝم٤م ,ومٚمؿ شمٙمـ صمٛم٦م ضورة ًمٗمرض اًمِائ٥م قمٚمٞمٝم٤م .وًمٙمـ فمٝمقر
اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمردي٦م ,اؾمتٚمزم ومرض اًمِيب٦م ـ او اجلزي٦م ـ قمغم سمٕمض اعمٛمتٚمٙم٤مت ُمـ اضمؾ اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم ,آُمر اًمذي يٛمثؾ اؾم٤مس ٟمٔم٤مم ومرض
اًمِائ٥م او اجلزي٦م . . .وسمت٘مدم اعمدٟمٞم٦م وُم٤م ص٤مطمبٝم٤م ُمـ اؾمت٘مرار وزراقم٦م ُمٜمتٔمٛم٦م وٟمٔمؿ ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُمست٘مرة ملثٚم٦م رم اْل٤ميمؿ ,شمٓمٚم٥م ذًمؽ
سم٤مًم٘مٓمع ومرض اًمِائ٥م اعمٜمتٔمٛم٦م .وٟمجد قمؼم اًمت٤مرَيـ اٟمف يمٚمام زاد شمٕم٘مد آدارة اْلٙمقُمٞم٦م ,ازداد ُمٕمٝم٤م قم٥مء اًمِائ٥م اعمٗمروض٦م قمغم
اًمِمٕم٥م .وذم اْل٘مٞم٘م٦م ارشمبط شم٤مرَيـ ومرض اًمِائ٥م سمت٤مرَيـ اعمدٟمٞم٦م) .

اجلزي٦م ذم اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ
 – 1اجلزي٦م ذم اإلؾمالم شم١مظمذ ُمـ اعم٘م٤مشمؾ واًم٘م٤مدر قمغم اًمٕمٛمؾ وًمٞمس اًمٕمبٞمد :
 اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمإلُم٤مم اًم٘مرـمبل رمحف اهلل اجلزء اًمث٤مُمـ صٗمح٦م : 72
(ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ  :واًمذي دل قمٚمٞمف اًم٘مرآن أن اجلزي٦م شم١مظمذ ُمـ اًمرضم٤مل اعم٘م٤مشمٚملم ٕ ,نف شمٕم٤ممم ىم٤مل  " :ىم٤مشمٚمقا اًمذيـ " إمم ىمقًمف
 " :طمتك يٕمٓمقا اجلزي٦م " ومٞم٘متيض ذًمؽ وضمقهب٤م قمغم ُمـ ي٘م٤مشمؾ  .ويدل قمغم أنف ًمٞمس قمغم اًمٕمبد وإن يم٤من ُم٘م٤مشمال ٕ ,نف ٓ ُم٤مل ًمف  ,وٕنف
شمٕم٤ممم ىم٤مل  " :طمتك يٕمٓمقا "  .وٓ ي٘م٤مل عمـ ٓ يٛمٚمؽ طمتك يٕمٓمل  .وهذا إمج٤مع ُمـ اًمٕمٚمامء قمغم أن اجلزي٦م إٟمام شمقضع قمغم مج٤مضمؿ اًمرضم٤مل
إطمرار اًمب٤مًمٖملم  ,وهؿ اًمذيـ ي٘م٤مشمٚمقن دون اًمٜمس٤مء واًمذري٦م واًمٕمبٞمد واعمج٤مٟملم اعمٖمٚمقسملم قمغم قم٘مقهلؿ واًمِمٞمخـ اًمٗم٤مين )
 يمت٤مب ىمرآن اًمٙمريؿ يمت٤مب أطمٙمٛم٧م آي٤مشمف شم٠ملٞمػ امحد حمٛمد مج٤مل  -دار إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم سمػموت :
(أن اجلزي٦م شم١مظمذ ذم ُم٘م٤مسمؾ مح٤مي٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُٕمقال ه١مٓء اًمذُمٞملم وأنٗمسٝمؿ وٓ أدل قمغم ذًمؽ ُمـ رد أو قمبٞمدة قم٤مُمر سمـ
اجلراح ٕهؾ اًمِم٤مم ضمزيتٝمؿ وظمراضمٝمؿ قمٜمدُم٤م سمٚمٖمف أن اًمروم ىمد مجٕمقا ًمٚمٛمسٚمٛملم  ,ومٝمق وضمٜمده ٓ يستٓمٞمٕمقن مح٤مي٦م ه١مٓء اًمذُمٞملم .
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ٕ ؿ ؾمٞمتٗمرهمقن ًم٘مت٤مل اًمروم  .وضم٤مء ذم يمت٤مسمف هلؿ  (( :إٟمام رددٟم٤م ًمٙمؿ أُمقاًمٙمؿ ٕنف ىمد سمٚمٖمٜم٤م ُم٤م مجع اًمروم ًمٜم٤م ُمـ اجلٛمقع  ,و إٟمٙمؿ ىمد
اؿمؽمـمتؿ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٛمٜمٕمٙمؿ  ,وإٟم٤م ٓ ٟم٘مدر قمغم ذًمؽ  ,وىمد رددٟم٤م ًمٙمؿ ُم٤م أظمذٟم٤م ُمٜمٙمؿ وٟمحـ ًمٙمؿ قمغم اًمنمط وُم٤م يمتبٜم٤م سمٞمٜمٜم٤م إن ٟمٍمٟم٤م
اهلل )
 شمٞمسػم اًمتٗمسػم – إؾمت٤مذة ومقىمٞم٦م إسمراهٞمؿ اًمنمسمٞمٜمل – اعمجٚمد إول صٗمح٦م : 674
( وٕ ؿ ؾمٞمٜمٕمٛمقن سم٤مُٕمـ اًمذي ي قومره اجلٜمقد اعم١مُمٜمقن هلؿ ومٕمٚمٞمٝمؿ أن يدومٕمقا صمٛمـ هذا إُمـ ضمزي٦م عمـ شمرك اًمدٟمٞم٤م وىمٍم قمٛمره قمغم
اًمدوم٤مع ُم٘م٤مشم ً
ال قمـ ديـ اهلل وأُمـ اعم١مُمٜملم ) ..
 اًم٘مرـمبل اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن اجلزء اًمث٤مُمـ صٗمح٦م : 72
( ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م :اًمذي دل قمٚمٞمف اًم٘مرآن أن اجلزي٦م شم١مظمذ ُمـ اعم٘م٤مشمٚملم  ...وهذا إمج٤مع ُمـ اًمٕمٚمامء قمغم أن اجلزي٦م إٟمام شمقضع قمغم مج٤مضمؿ
اًمرضم٤مل إطمرار اًمب٤مًمٖملم ,وهؿ اًمذيـ ي٘م٤مشمٚمقن ,دون اًمٜمس٤مء واًمذري٦م واًمٕمبٞمد واعمج٤مٟملم اعمٖمٚمقسملم قمغم قم٘مقهلؿ واًمِمٞمخ اًمٗم٤مين )
 ىم٤مل ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م  -يمت٤مب اًمزيم٤مة :619
( ُمْم٧م اًمسٜم٦م أن ٓ ضمزي٦م قمغم ٟمس٤مء أهؾ اًمٙمت٤مب وٓ قمغم صبٞم٤م ؿ ,وأن اجلزي٦م ٓ شم١مظمذ إٓ ُمـ اًمرضم٤مل اًمذيـ ىمد سمٚمٖمقا اْلٚمؿ ,وًمٞمس
قمغم أهؾ اًمذُم٦م وٓ قمغم اعمجقس ذم ٟمخٞمٚمٝمؿ وٓ يمروُمٝمؿ وٓ زروقمٝمؿ وٓ ُمقاؿمٞمٝمؿ صدىم٦م )
 ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومتح اًمب٤مري (: )260/6
وم٤من وٓ ِ
( ٓ شم١مظمذ ُمـ ؿمٞمخ ٍ
زُمـ وٓ اُمرأة وٓ جمٜمقن وٓ قم٤مضمز قمـ اًمٙمس٥م وٓ أضمػم وٓ ُمـ أصح٤مب اًمّمقاُمع واًمدي٤مرات ذم ٍ
ىمقل,
وإصح قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمقضمقب قمغم ُمـ ذيمر آظمرا ً " أي أصح٤مب اًمّمقاُمع " )
 رواه أبق قمبٞمد ذم يمت٤مسمف إُمقال ( ,)51وصححف إًمب٤مين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ح :1255
( يمت٥م قمٛمر سمذًمؽ إمم أُمراء إضمٜم٤مد ٓ( :شمِسمقا اجلزي٦م قمغم اًمٜمس٤مء واًمّمبٞم٤من ,وٓ شمِسمقه٤م إٓ قمغم ُمـ ضمرت قمٚمٞمف اعمقاد) 25أي
ٟم٤مهز آطمتالم ,وهق ُمـ ي٘مدر قم٤مدة قمغم محؾ اًمسالح) .
 رواه اسمـ قمبد اْلٙمؿ ذم ومتقح ُمٍم وأظمب٤مره٤م (: )70
( قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وازم ُمٍم ,وم٘مد اصٓمٚمح ُمع اعم٘مقىمس (قمغم أن يٗمرض قمغم مجٞمع ُمـ سمٛمٍم أقماله٤م وأؾمٗمٚمٝم٤م ُمـ اًم٘مبط ديٜم٤مران
ديٜم٤مران ,قمـ يمؾ ٟمٗمس ,ذيٗمٝمؿ ووضٞمٕمٝمؿُ ,مـ سمٚمغ اْلٚمؿ ُمٜمٝمؿً ,مٞمس قمغم اًمِمٞمخ اًمٗم٤مين وٓ قمغم اًمّمٖمػم اًمذي غ يبٚمغ اْلٚمؿ وٓ اًمٜمس٤مء
رء).
 آدم ُمتز ذم اْلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م (: )96/1
( سم٤مًمتزام اعمسٚمٛملم سمذًمؽ ذم اًمبالد اًمتل ْح٧م ؾمٚمٓم٤م ؿ ,ومٞم٘مقل " :ومٙم٤من ٓ يدومٕمٝم٤م إٓ اًمرضمؾ اًم٘م٤مدر قمغم محؾ اًمسالح ,ومال يدومٕمٝم٤م ذوو
اًمٕم٤مه٤مت ,وٓ اعمؽمهبقن وأهؾ اًمّمقاُمع إٓ إذا يم٤من هلؿ يس٤مر") .
 اًمٙم٤مشم٥م ول ديقراٟم٧م ىمّم٦م اْلْم٤مرة (: )131-130/12
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(وغ يٗمرض قمٚمٞمٝمؿ أيمثر ُمـ ارشمداء زي ذي ًمقن ظم٤مص ,وأداء ضيب٦م قمـ يمؾ ؿمخص ختتٚمػ سم٤مظمتالف دظمٚمف ,وشمؽماوح سملم ديٜم٤مر
وأرسمٕم٦م دٟم٤مٟمػم  ..ويٕمٗمك ُمٜمٝم٤م اًمرهب٤من ,واًمٜمس٤مء ,واًمذيمقر اًمذيـ هؿ دون اًمبٚمقغ ,وإَ ِر َّىم٤مء ,واًمِمٞمقخ ,واًم َٕم َجزة ,واًم ُٕمٛمل ,واًمِمديدو
اًمٗم٘مر )
( قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وازم ُمٍم ,وم٘مد اصٓمٚمح ُمع اعم٘مقىمس (قمغم أن يٗمرض قمغم مجٞمع ُمـ سمٛمٍم أقماله٤م وأؾمٗمٚمٝم٤م ُمـ اًم٘مبط ديٜم٤مران
ديٜم٤مران ,قمـ يمؾ ٟمٗمس ,ذيٗمٝمؿ ووضٞمٕمٝمؿُ ,مـ سمٚمغ اْلٚمؿ ُمٜمٝمؿً ,مٞمس قمغم اًمِمٞمخ اًمٗم٤مين وٓ قمغم اًمّمٖمػم اًمذي غ يبٚمغ اْلٚمؿ وٓ اًمٜمس٤مء
رء) .رواه اسمـ قمبد اْلٙمؿ ذم ومتقح ُمٍم وأظمب٤مره٤م (.)70
 اٟمتِم٤مر اإلؾمالم سمحد اًمسٞمػ سملم اْل٘مٞم٘م٦م وآومؽماء  -اًمديمتقر ٟمبٞمؾ ًمقىم٤م سمب٤موي صٗمح٦م : 160
( اًمراسمع واًمٕمنمون  :سمقضم٥م قم٘مد إُم٤من سملم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص واعم٘مقىمس ومرض قمغم يمؾ ىمبٓمل ديٜم٤مران ويٕمٗمل ُمٜمٝم٤م أيمثر ُمـ ُ %70مـ
إىمب٤مط إرصمقذيمس طمٞم٨م يٕمٗمل ُمٜمٝم٤م اًم٘مٍم واًمٜمس٤مء واًمِمٞمقظمـ واًمٕمجزة وأصح٤مب إُمراض واًمرهب٤من وهذا ُمبٚمغ ضئٞمؾ ضمد ًا إذا
ىمرٟم٤مه سم٤مًمِائ٥م اًمتل يم٤من حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م اْل٤ميمؿ اًمروُم٤مين وٟم٤مهٞمؽ قمٕمـ اعمج٤مزر اجلامقمٞم٦م اًمتل يم٤من يٜمّمبٝم٤م اجلٜمقد اًمروُم٤من ًم ىمب٤مط
إرصمقذيمس وًمٙمـ ذم قمٝمد قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمٕمد أن دظمؾ ُمٍم اًمقضع اظمتٚمػ ُمع إىمب٤مط إرصمقذيمس ) ..
 اٟمتِم٤مر اإلؾمالم سمحد اًمسٞمػ سملم اْل٘مٞم٘م٦م وآومؽماء اًمديمتقر ٟمبٞمؾ ًمقىم٤م سمب٤موي صٗمح٦م : 163
( وصؾ همْم٥م إىمب٤مط إرصمقذيمس ذم ُمٍم قمغم اًمدوًم٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م اًمبٞمزٟمٓمٞم٦م إمم طمد اًمٙمراهٞم٦م ٕ ؿ يم٤مٟمقا حيّمٚمقن ُمٜمٝمؿ قمغم ضائ٥م
ومقق ـم٤مىم٤مَتؿ وم٘مد ىم٤مل اعم١مرظمـ ُمٚمـ ذم يمت٤مسم٦م شم٤مرَيـ ُمٍم ذم قمٝمد اًمروُم٤من فىم٤مل أ ؿ ومرضقا ضائ٥م قمغم اًمرؤوس ُمـ إىمب٤مط أي قمغم
يمؾ ٟمٗمس طمٞمف وقمغم اْلٞمقاٟم٤مت واعمٜم٤مزل وأيمثر ُمـ ذًمؽ ومرضقا ضائ٥م قمغم إث٤مث اعمقضمقد داظمؾ اعمٜم٤مزل هذا ظمالف اًمِائ٥م
اًمٕم٤مدي٦م قمغم اًمزراقم٦م واعمح٤مصٞمؾ واًمتج٤مرة وًمٙمـ وصٚم٧م ذروة اًمٙمراهٞم٦م ًمٚمدوًم٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م قمٜمدُم٤م ومرضقا ضائ٥م قمغم اعمقشمك سمح٨م ٓ
يدومـ أي ُمٞم٧م وٓ يٍمح سمدومٜمف إٓ إذا دومع ضيب٦م اعمقشمك ) ..
 اجلزي٦م وؾم٘مقـمٝم٤م قمـ إؿمخ٤مص
 ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ:
( شمس٘مط اجلزي٦م سمزوال اًمرىمب٦م أو قمجزه٤م قمـ إداء ) أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م (.)250/1
 اًم٘م٤ميض أبق يٕمغم:
اًمز ُِمـ إطمٙم٤مم اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م (.)160
"وشمس٘مط اجلزي٦م قمـ اًمٗم٘مػم وقمـ اًمِمٞمخ وقمـ َ
 ىم٤مل اًم٘مرـمبل اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن (: )74-73/8
( وأُم٤م قم٘مقسمتٝمؿ إذا اُمتٜمٕمقا قمـ أدائٝم٤م ُمع اًمتٛمٙملم ومج٤مئز ,وم٠مُم٤م ُمع شمبلم قمجزهؿ ومال ْحؾ قم٘مقسمتٝمؿٕ ,ن ُمـ قمجز قمـ اجلزي٦م ؾم٘مٓم٧م
قمٜمف ,وٓ يٙمٚمػ إهمٜمٞم٤مء أداءه٤م قمـ اًمٗم٘مراء )
 وي٘مقل أبق اًمقًمٞمد اًمب٤مضمل اعمٜمت٘مك  -ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ (:)176/2
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( إذا اضمتٛمٕم٧م قمغم اًمذُمل ضمزي٦م ؾمٜمتلم أو أيمثر غ شمتداظمؾ ذم ىمقل اًمِم٤مومٕمل ,وشمتداظمؾ ذم ىمقل أو طمٜمٞمٗم٦م ,ودم٥م قمٚمٞمف ضمزي٦م ٍ
ؾمٜم٦م
ٍ
ٍ
ٍ
ًمٕمجز غ شمتداظمؾ ,وغ يبؼ ذم ذُمتف ُم٤م
ُم٤مًمؽ أنف إن يم٤من ومر ُمٜمٝم٤م أظمذ ُمٜمف ًمٚمسٜملم اِل٤مضٞم٦م ,وإن يم٤من ذًمؽ
واطمدة ,واًمٔم٤مهر ُمـ ُمذه٥م
يٕمجز قمٜمف ُمـ اًمسٜملم  ..وهذا اًم٘مقل ُمبٜمل قمغم أن اًمٗم٘مػم ٓ ضمزي٦م قمٚمٞمف وٓ شمب٘مك ذم ذُمتف") .
ِ ل٤مذا شم١مظمذ اجلزي٦م ذم اإلؾمالم ؟
 قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ًمٚمٛم٘مقىمس  ,رواه اسمـ قمبد اْلٙمؿ ذم ومتقح ُمٍم وأظمب٤مره٤م ( )68ىم٤مل:
( ٟم٘م٤مشمؾ قمٜمٙمؿ ُمـ ٟم٤موأيمؿ وقمرض ًمٙمؿ ذم رء ُمـ أرضٙمؿ ودُم٤مئٙمؿ وأُمقاًمٙمؿ ,وٟم٘مقم سمذًمؽ قمٜمٙمؿ إن يمٜمتؿ ذم ذُمتٜم٤م  ,ويم٤من ًمٙمؿ سمف
قمٝمد قمٚمٞمٜم٤م ) .
 أبق اًمقًمٞمد اًمب٤مضمل  -اعمٜمت٘مك ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ( ( :)175/2وذًمؽ أن اجلزي٦م إٟمام شم١مظمذ ُمٜمٝمؿ قمغم وضمف اًمٕمقض إلىم٤مُمتٝمؿ ذم
سمالد اعمسٚمٛملم واًمذب قمٜمٝمؿ واْلامي٦م هلؿ") .
ِ
واًمث٤مين :اْلامي٦م هلؿ,
اًمٙمػ قمٜمٝمؿ.
اِل٤موردي  -إطمٙم٤مم اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م ( ( :)143ويٚمتزم ـ أي اإلُم٤مم ـ هلؿ سمبذل طم َّ٘ملم :أطمدمه٤م:

ُّ
ّ
سم٤مًمٙمػ آُمٜملم ,وسم٤مْلامي٦م حمروؾملم ) .
ًمٞمٙمقٟمقا
ِّ
ودومع ِ
أهؾ اْلرب
ٟمٗمس٤م وُم٤مًٓ,
اًمٜمقوي ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ( ( : )253/4ويٚمزُمٜم٤م
 وىم٤مل
ُّ
ُ
ّ
اًمٙمػ قمٜمٝمؿ ,وضامن ُم٤م ٟمُتٚمٗمف قمٚمٞمٝمؿً ,
قمٜمٝمؿ )
 اسمـ ىمداُم٦م اعمٖمٜمل ( ( : )362/10اجلزي٦م دم٥م قمغم أهؾ اًمذُم٦م ذم يمؾ قم٤مم ,وهل سمدل قمـ اًمٜمٍمة)
 إسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -جمٛمقع اًمٗمت٤موى (: )618-617/28
( وِل٤م أهم٤مر أُمػم اًمتت٤مر ىمٓمٚمقؿم٤مه قمغم دُمِمؼ ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجري ,وأرس ُمـ اعمسٚمٛملم واًمذُمٞملم ُمـ اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد قمدد ًا,
ذه٥م إًمٞمف اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وُمٕمف مجع ُمـ اًمٕمٚمامء ,وـمٚمبقا ومؽ إرسى ,ومسٛمح ًمف سم٤معمسٚمٛملم ,وغ يٓمٚمؼ إرسى اًمذُمٞملم ,وم٘م٤مل ًمف
ؿمٞمخ اإلؾمالم" :سمؾ مجٞمع ُمـ ُمٕمؽ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ,اًمذيـ هؿ أهؾ ذُمتٜم٤م ,وم٢مٟم٤م ٟمٗمتٙمٝمؿ ,وٓ ٟمدع أؾمػما ًُ ٓ ,مـ أهؾ اعمٚم٦م ,وٓ
ُمـ أهؾ اًمذُم٦م" ,وم٠مـمٚم٘مٝمؿ إُمػم اًمتؽمي مجٞمٕم ً٤م ) ..
 ويٜم٘مؾ اًم٘مراذم قمـ اسمـ طمزم (أنقار اًمؼموق ذم أنقاع اًمٗمروق) اًمٗمروق (: )20/3
( إمج٤مقم ً٤م ًمٚمٛمسٚمٛملم ٓ دمد ًمف ٟمٔمػما ً قمٜمد أُم٦م ُمـ إُمؿ ,ومٞم٘مقلُ" :مـ يم٤من ذم اًمذُم٦م ,وضم٤مء أهؾ اْلرب إمم سمالدٟم٤م ي٘مّمدوٟمف ,وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م
أن ٟمخرج ًم٘مت٤مهلؿ سم٤مًمٙمراع واًمسالح ,وٟمٛمقت دون ذًمؽ ,صقٟم ً٤م عمـ هق ذم ذُم٦م اهلل شمٕم٤ممم وذُم٦م رؾمقًمف  :وم٢من شمسٚمٞمٛمف دون ذًمؽ إمه٤مل
ًمٕم٘مد اًمذُم٦م") .
 طمسـ اًمِمٓمل ٟم٘م ً
ال قمـ اسمـ اًمٜمج٤مر اْلٜمبكم ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك (:.)602/2
( جي٥م قمغم اإلُم٤مم طمٗمظ أهؾ اًمذُم٦م ,وُمٜمع ُمـ ي١مذهيؿُّ ,
وومؽ أرسهؿ ,ودومع ُمـ ىمّمدهؿ سم٠مذى )
اجل ْزي َ٦م َقمـ ي ٍد وهؿ ص ِ
٤مهم ُر َ
ون
َطمتَّك ُي ْٕم ُٓمقا ْ ِ َ ْ َ َ ُ ْ َ
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ُقن سمِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حي ِّر ُُم َ
اّلل َو َر ُؾمق ًُم ُف َو َٓ
ي٘مقل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمتقسم٦م َ " : 29ىم٤مشم ُٚمقا ا ًَّمذ َ
يـ َٓ ُي ْ١مُمٜم َ َّ
٤مّلل َو َٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم ْأَظم ِر َو َٓ ُ َ
قن َُم٤م َطم َّر َم َّ ُ
اجل ْزي َ٦م َقمـ ي ٍد وهؿ ص ِ
ِ
ُقن ِديـ ْ ِ ِ
ِ
٤مهم ُر َ
ون )
َ٤مب َطمتَّك ُي ْٕم ُٓمقا ْ ِ َ ْ َ َ ُ ْ َ
اْلَ ِّؼ ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
َيديٜم َ َ
ُ م٤م ُمٕمٜمك قمـ يد ؟
ٍ
ًم٘م٤مهر وأقمٓم٤مه قمـ ـمٞم٥م ٟمٗمس ُمـ يد وم٘مد أقمٓم٤مه قمـ يد  .وىمٞمؾ ُمٕمٜمك ىمقًمف  :
( ىم٤مل اسمـ طمجر " :أي قمـ ـمٞم٥م ٟمٗمس  ,ويمؾ ُمـ أـم٤مع
قمـ يد  أي ٟمٕمٛم٦م ُمٜمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ  ,وىمٞمؾ :يٕمٓمٞمٝم٤م ُمـ يده وٓ يبٕم٨م هب٤م ) ومتح اًمب٤مري (.)259/6
ُ م٤م ُمٕمٜمك وهؿ ص٤مهمرون ؟
 ي٘مقل اًم٘مرـمبل ذم شمٗمسػمه :اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ( , )115/8وشمٗمسػم اِل٤موردي (.)352-351/2
( ومجٕمؾ يد اعمٕمٓمل ذم اًمّمدىم٦م قمٚمٞم٤م ,وضمٕمؾ يد اعمٕمٓمل ذم اجلزي٦م ؾمٗمغم ,ويد أظمذ قمٚمٞم٤م )
 ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م : 121
( ِل٤م يم٤مٟم٧م يد اعمٕمٓمل اًمٕمٚمٞم٤م ,ويد أظمذ اًمسٗمٚم٦م :اطمؽمز إئٛم٦م أن يٙمقن إُمر يمذًمؽ ذم اجلزي٦م ,وأظمذوه٤م قمغم وضمف شمٙمقن يد اعمٕمٓمل
اًمسٗمغم ,ويد أظمذ اًمٕمٚمٞم٤م )
وٟم٘مؾ اًمٜمقوي قمـ مجٝمقر اًمٕمٚمامء ىمقهلؿ" :شم١مظمذ سمرومؼ يم٠مظمذ اًمديقن" .يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر (.)669/1
وأُم٤م ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ صقر ُمست٘مبح٦م ذم ُمٕمٜمك اًمّمٖم٤مر ومٝمل مل٤م اؾمت٘مبحف اًمٕمٚمامء وأنٙمروه ,وُمٜمف ُم٤م ٟم٘مٚمف شم٘مل اًمديـ
اْلّمٜمل اًمِم٤مومٕمل قمـ سمٕمْمٝمؿ سم٘مقهلؿ" :وشم١مظمذ قمغم وضمف اًمّمٖم٤مر واإله٤مٟم٦م :سم٠من يٙمقن اًمذُمل ىم٤مئامً ,واعمسٚمؿ ضم٤مًمس ً٤م ,وي٠مُمره أن َيرج
يده ُمـ ضمٞمبف ,وحيٜمل فمٝمره ,ويٓم٠مـمئ رأؾمف ,ويّم٥م ُم٤م ُمٕمف ذم يمٗم٦م اعمٞمزان ,وي٠مظمذ اعمستقذم سمٚمحٞمتف ,ويِب ذم هلزُمتف ,وذم جمٛمع
اًمٚمحؿ سملم اِل٤مضغ وإذن".
 وىم٤مل اًمٜمقوي رد ًا قمغم آضمتٝم٤مدات هذه  -يمت٤مب يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر (: )669/1
( هذه اهلٞمئ٦م سم٤مـمٚم٦م ,وٓ ٟمٕمٚمؿ هل٤م أص ً
ال ُمٕمتٛمد ًا ,وإٟمام ذيمره٤م سمٕمْمٝمؿ  ..وم٤مًمّمقاب اجلزم سمبٓمال ٤م ,ورده٤م قمغم ُمـ اظمؽمقمٝم٤م ,وغ يٜم٘مؾ
أنف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم وٓ أطمد ُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ومٕمؾ ؿمٞمئ ً٤م ُمٜمٝم٤م )
 وِل٤م ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ صقر ًا ؿمبٞمٝم٦م ذيمره٤م اًمٗم٘مٝم٤مء قم ّ٘م٥م سم٘مقًمف:
( وهذا يمٚمف مل٤م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف وٓ هق ُم٘مت٣م أي٦م ,وٓ ٟم٘مؾ قمـ رؾمقل اهلل وٓ قمـ اًمّمح٤مسم٦م أ ؿ ومٕمٚمقا ذًمؽ ,واًمّمقاب ذم أي٦م أن
اًمّمٖم٤مر هق اًمتزاُمٝمؿ جلري٤من أطمٙم٤مم اعمٚم٦م قمٚمٞمٝمؿ وإقمٓم٤مء اجلزي٦م ,وم٢من اًمتزام ذًمؽ هق اًمّمٖم٤مر ) .أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م (.)121-120
ومتح ُمٍم سملم إيم٤مذي٥م واْل٘م٤مئؼ !
يمثػما ً ُم٤م يٜم٘مؾ همػم اعمسٚمٛملم قمـ ومتح ُمٍم أؿمٞم٤مء ًا يم٤مذسم٦م وهمػم صحٞمح٦م وًمٙمـ يِم٤مء اهلل أن ٟمجد ُمٜمٝمؿ طمٞم٤مديـ أو ٟمجد ُمٜمٝمؿ ُمـ َيرج
اهلل قمغم ًمس٤مٟمف اْلؼ طمتك شمٜمٙمِمػ اْل٘م٤مئؼ وهذه هل إدًم٦م :
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 دًمٞمؾ إمم ىمراءة شم٤مرَيـ اًمٙمٜمٞمس٦م  -إب ضم٤من يم ُْٛمبل – اجلزء إول صٗمح٦م  – 156دار اعمنمق سمػموت :
( وم٘مد اإلُمؼماـمقريت٤من اًمٕمٔمٛمٞم٤من ذم شمٚمؽ اْل٘مب٦م  ,اًمبٞمزٟمٓمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م  ,اًمسٞمٓمرة اًمٗمٕمٚمٞم٦م قمغم إىم٤مًمٞمؿ واًمبٚمدان اًمتل ظمْمٕم٧م هلام ,
وؾم٤مد يمثػم ُمـ اًمٔمٚمؿ واًمٗم٘مر ؿمٕمقهب٤م  .وِل٤م اٟمٓمٚمؼ اًمٕمرب اًمٗم٤مْحقن  ,سمدا ذم إومؼ قمٍم ضمديد ي٠مظمذ سمٜم٤مصٞم٦م اًم٘مقة ومٞمف ه١مٓء اًمٕمرب
اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم قمٚمؿ سم٤مٕطمقال اعمؽمدي٦م ذم أنح٤مء إُمؼماـمقيتلم  ,وىمد أقمٓمك اًمديـ اجلديد ًمٚمٗم٤مْحلم ىمق ًة ومح٤مؾم٦م  ,ومراطمقا يستٕمذسمقن
اعمقت ضمٝم٤مد ًا ذم ؾمبٞمؾ اهلل  ,وىمد ؾمجؾ اًمت٤مرَيـ شمرطمٞم٥م هذه اًمِمٕمقب سم٤مًمٕمرب اًمٗم٤مْحلم وظم٤مص ً٦م ذم سمالد اًمِم٤مم وُمٍم ) ...
 يمت٤مب اًمٙمٜمٞمس٦م اًمٕمراىمٞم٦م إزاء آضٓمٝم٤مدات اًمٗم٤مرؾمٞم٦م – إب ؾمٝمٞمؾ ىم٤مؿم٤م صٗمح٦م ُ . 86مٙمتب٦م اًمس٤مئح:
( سمدأت طمرب اًمتحرير اًمٕمرو أا٤مم اخلٚمٞمٗم٦م أو سمٙمر اًمّمديؼ  ,اًمذي وضمف اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م ٟمحق اًمٕمراق أوًٓ  ,وىمد وىمػ اعمسٞمحٞمقن
اًمٕمرب واًمرسي٤من ورؤؾم٤مؤهؿ ُمقىمػ اعم١ميد واعمٜم٤مس وأُمدوا اجلٞمقش سم٤معمدد اعمختٚمٗم٦م  .وىمد أوضح٧م هذا اعمقىمػ اعمّم٤مدر اعمسٞمحٞم٦م
اًمٕمراىمٞم٦م وهل شمِمػم إمم شمرطمٞم٥م ُمٕمٔمؿ ٟمّم٤مرى اًمٕمراق سم٤معمحررن وُمس٤ممهتٝمؿ ُمٕمٝمؿ ذم اًمتحرير وشمٕمزو هذا اًمت٠ماٞمد إمم أؾمب٤مب اىمتّم٤مدي٦م
وىمقُمٞم٦م وديٜمٞم٦م )..
 يمت٤مب شم٤مرَيـ ُمٍم ًمٞمقطمٜم٤م اًمٜم٘مٞمقد – رؤي٦م ىمبٓمٞم٦م ًمٚمٗمتح اإلؾمالُمل شمرمج٦م ودراؾم٦م اًمديمتقر قمٛمر ص٤مسمر أمحد قمبد اجلٚمٞمؾ أؾمت٤مذ
قمٚمؿ اًمٚمٖم٤مت اًمس٤مُمٞم٦م اعم٘م٤مرن – ضم٤مُمٕم٦م إزهر – صٗمح٦م : 220 , 219
( ىم٤مم شمٞمقدور ُمع اجلٜمقد واًمرؤؾم٤مء وؾم٤مر إمم ضمزيرة ىمؼمس  ,وشمرك ُمديٜم٦م اؾمٙمٜمدري٦م  ,وُمـ صمؿ دظمؾ قمٛمرو رئٞمس اعمسٚمٛملم دون شمٕم٥م
ُمديٜم٦م اؾمٙمٜمدري٦م واؾمت٘مبٚمف أهؾ اعمديٜم٦م سمتٕمٔمٞمؿ  ٕ ,ؿ ص٤مروا ذم وم٘مر وسمالء ؿمديد  ..ودظمؾ إنب٤م سمٜمٞم٤مُملم سمٓمريرك اعمٍميلم ُمديٜم٦م
اؾمٙمٜمدري٦م سمٕمد هرسمف ُمـ اًمروح ذم اًمٕم٤مم 13وؾم٤مر إمم يمٜم٤مئسف وزاره٤م يمٚمٝم٤م  ,ويم٤من يمؾ اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن  :هذا اًمٜمٗمل واٟمتّم٤مر آؾمالم يم٤من
سمسب٥م فمٚمؿ هرىمؾ اعمٚمؽ وسمسب٥م اضٓمٝم٤مد إرصمقذيمسٞملم قمغم يد اًمب٤مسم٤م يمػمًمس وهٚمؽ اًمروم هلذا اًمسب٥م وؾم٤مد اعمسٚمٛمقن ُمٍم )...
 شم٤مريخ اًمٙمٜمٞمس٦م اعمٗمّمؾ شمرمج٦م إب صبحل محقي اًمٞمسققمل – اعمجٚمد اًمث٤مين صٗمح٦م :167, 166
( إن إهمٚمبٞم٦م اًمس٤مطم٘م٦م ُمـ ؾمٙم٤من اًمبٚمدان اًمتل دظمٚمٝم٤م اإلؾمالم اقمتٜم٘م٧م اًمدي٤مٟم٦م اجلديدة  ,وذًمؽ سم٤مًمرهمؿ ُمـ اًمتس٤مُمح اًمذي أبداه
اًمٗم٤مْحقن ًمسٙم٤من اعمٜم٤مـمؼ اًمتل إظمْم٤مقمٝم٤م  ,وم٢من هذا اًمتس٤مُمح ٟمٗمسف  ,واًمقضع اإلضمتامقمل إدٟمك اًمذي ُومرض قمغم همػم اعمسٚمٛملم ( اًمذي
ظمْمٕمقا سمقضمف ظم٤مص ًمدومع ضمزي٦م سم٤مهٔم٦م ) ,وسمس٤مـم٦م اإليامن اإلؾمالُمل ذم ٟمٔمر أن٤مس أزقمجتٝمؿ اًمٜمزاقم٤مت اعمسٞمح٤مٟمٞم٦م هل اًمتل ُمٙمٜم٧م
ُمـ ىمٞم٤مم طمريم٦م آهتداء إمم اإلؾمالم هذه )..
 يمت٤مب يمٚمدو وآصمقر آدي ؿمػم اجلزء اًمث٤مين صٗمح٦م  – 253 , 252اعمٓمبٕم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م سمبػموت :
( إن اًمٙمٚمدان اًمٜمّم٤مرى ذم هذه اًمت٘مٚمب٤مت اًمسٞم٤مؾمٞم٦م أفمٝمروا ُمٞم ً
ال إمم اًمٕمرب أيمثر مل٤م إمم اًمٗمرس وم٠م ؿ رأوا اعمسٚمٛملم يٕمٔمٛمقن اعمسٞمح
وي٘مبٚمقن ٟمٔمػمهؿ اًمٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م ويٙمرُمقن اًمرهب٤من واًمٙمٝمٜم٦م  ,ويٗمْمٚمق ؿ قمغم اعمجقس واعمنميملم اًمذيـ أُمر حمٛمد سم٘متٚمٝمؿ )..
ٟ م٤مفمر اإلهل اإلٟمجٞمكم ُمرىمس اًمرؾمقل اًم٘مديس واًمِمٝمٞمد – اًمب٤مسم٤م ؿمٜمقدة اًمث٤مًم٨م صٗمح٦م : 71 , 70
(صمؿ ؾم٠مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص قمـ سم٤مسم٤م إىمب٤مط ويم٤من ذم طم٤مًمف هروسمف إمم اًمّمٕمٞمد (هق اًمب٤مسم٤م سمٞمٜمٞم٤مُملم ال 38ويم٤من ه٤مرسم٤م ُمـ اضٓمٝم٤مد
اعمٚمٙمٞملم وفمؾ  13قم٤مم سمٕمٞمد ًا قمـ يمرؾمٞمف ىمبؾ اًمٗمتح اًمٕمرو) ومٙمت٥م ًمف قمٛمرو ظمٓم٤مسم٤م سمخط يده يٓمٛمئٜمف ومحِ اًمب٤مسم٤م واؾمتٚمؿ ُمٜمف اًمرأس
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سمٕمد ُم٤م ىمص قمٚمٞمف ُم٤م طمّمؾ ,وسمجٚمف قمٛمرو وقمٔمٛمف وأقمٓم٤مه  10آٓف ديٜم٤مر سمرؾمؿ سمٜم٤مء يمٜمٞمس٦م قمٔمٞمٛم٦م قمغم ص٤مطم٥م هذه اًمرأس ومبٜمك
هذه اًمٙمٜمٞمس٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م اعمٕمرووم٦م سم٤معمٕمٚم٘م٦م اًمٙم٤مئٜم٦م ذم ؿم٤مرع اعمسٚم٦م سم٤مًمثٖمر واؾمت٘مر اًمرأس ومٞمٝم٤م و ُدومـ إمم اًم٘مرن ال) 13
 شم٤مرَيـ إُم٦م اًم٘مبٓمٞم٦م – اْلٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (ظمالص٦م شم٤مرَيـ اعمسٞمحٞم٦م ذم ُمٍم) شم٠ملٞمػ جلٜم٦م اًمت٤مرَيـ اًم٘مبٓمل ـمبٕم٦م ؾمٜم٦م  1932صٗمح٦م
: 128
اًمب٤مسم٤م وذه٥م إمم قمٛمرو وم٤مطمتٗمك سمف ورده إمم ُمريمزه قمزيز اجل٤مٟم٥م ُمقومقر اًمٙمراُم٦م  ,وم٠مظمذ يٕمٛمؾ قمغم أن يسؽمد إمم اْلٔمػمة إرصمقذيمسٞم٦م
آسمرؿمٞم٤من اًمتل اؾمتامهل٤م اعمٚمٙمٞمقن ومٙمٚمؾ قمٛمٚمف سم٤مًمٜمج٤مح ويمذًمؽ قمٛمر إديرة اًمتل ظمرهب٤م اًمٗمرس ذم وادي اًمٜمٓمرون  ,ومجع إًمٞمٝم٤م رهب٤م ٤م
اًمب٤مىملم اعمِمتتلم  ,وذم آظمر أا٤مُمف أراد إقم٤مدة شمٕمٛمػم يمٜمٞمس٦م ُم٤مر ُمرىمس اًمتل هدُم٧م وىم٧م ومتح اإلؾمٙمٜمدري٦م ومٚمؿ متٝمٚمف اعمٜمٞم٦م )...
 ىمّم٦م اًمٙمٜمٞمس٦م اًم٘مبٓمٞم٦م ُمـ ؾمٜم٦م  948-435اًمٙمت٤مب اًمث٤مين – إيريس طمبٞم٥م اعمٍمي صٗمح٦م : 213
( وذم شمٚمؽ إثٜم٤مء شمٕمٝمد قمٛمرو اًم٘مبط سم٠من يدع هلؿ طمري٦م اًمٕمب٤مدة يمام يدع هلؿ طمري٦م اًمتٍمف ذم ؿمئق ؿ اًم٘مْم٤مئٞم٦م وآداري٦م  ,وغ يٙمتػ
سمذًمؽ  ,سمؾ أىم٤مم سمٕمْم ً٤م ُمٜمٝمؿ ُمديريـ عمختٚمػ اجلٝم٤مت وغ يٓم٤مًمبٝمؿ سمٖمػم اجلزي٦م إذ ألٖمل اًمِائ٥م اًمٗم٤مدطم٦م اًمتل يم٤من أاب٤مـمرة اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م
ىمد ومرضقه٤م قمغم اعمٍميلم سمٖمػم رمح٦م – قمغم أن قمٛمرو – ُمع شمس٤محمف هذا ىمد أقمٗمك اًم٘مبط ُمـ اجلٜمدي٦م ومحرُمٝمؿ سمذًمؽ اًمدوم٤مع قمـ وـمٜمٝمؿ
قمٜمد اْل٤مضم٦م )...
 يمت٤مب شم٤مرَيـ إُم٦م اًم٘مبٓمٞم٦م شم٠ملٞمػ يٕم٘مقب ٟمخٚم٦م روومٞمٚم٦م صٗمح٦م : 63
( ومل٤م طمب٥م إىمب٤مط ذم قمٛمرو وضمٕمٚمٝمؿ يٛمٞمٚمقن إًمٞمف يمؾ اعمٞمؾ أنف يم٤من ُمراقمٞم ً٤م ذم يمؾ شمٍموم٤مشمف ُمّمٚمحتٝمؿ وراطمتٝمؿ ومٚمؿ جي٥م ُمٜمٝمؿ ذم ُمدة
إُم٤مرشمف ُمـ إُمقال أيمثر مل٤م صقْلقا قمٚمٞمف سمٖمػم زي٤مدة أو ٟم٘مص وٓ ذم همػم آضم٤مهل٤م اعمِوسم٦م جلٛمٕمٝم٤م وْحّمٞمٚمٝم٤م )...
 وـمٜمٞم٦م اًمٙمٜمٞمس٦م اًم٘مبٓمٞم٦م وشم٤مرَيٝم٤م – اًم٘مٛمص إرصمقذيمز أنٓمقٟمٞمقس إنٓمقين صٗمح٦م :66
(ومل٤م هق ضمدير سم٤مًمذيمر أن قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص رد إمم اًمب٤مسم٤م سمٜمٞم٤مُملم اًمٙمٜم٤مئس اًمتل اؾمتقزم قمٚمٞمٝم٤م اًمروم يمام ؾمٛمح ًمف سمؽمُمٞمؿ اًمٙمٜم٤مئس اًمتل
هدُم٧م وؾم٤مقمده ذم سمٜم٤مء يمٜمٞمس٦م ضمديدة سم٤مٓؾمٙمٜمدري٦م وأيمثر ُمـ ذًمؽ ىم٤مم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمتٜمٔمٞمؿ اًمبالد ذم مجٞمع اًمٜمقاطمل آداري٦م
واعمدٟمٞم٦م وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤من اًم٘مبط ٟم٤مًمق ذم أا٤مم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص راطم٦م غ يروه٤م ُمٜمذ زُم٤من )..
 وـمٜمٞم٦م اًمٙمٜمٞمس٦م اًم٘مبٓمٞم٦م وشم٤مرَيٝم٤م – إقمداد اًم٘مٛمص إرصمقذيمز أنٓمقٟمٞمقس إنٓمقين صٗمح٦م :66
( أن قمٛمرا ً ِل٤م قمزم قمغم ومتح اإلؾمٙمٜمدري٦م ىمّمد رضم٤مًمف أن حيٚمقا اخلٞم٤مم ًمٞمت٠مهبقا ًمٚمرطمٞمؾ ومقضمدوا أن ظمٞمٛمتف ىمد أويمر ذم ىمٛمتٝم٤م زوج ُمـ
اْلامم ْحتف صٖم٤مره ومٚمام رأى قمٛمرو هذا أُمر أن شمؽمك ظمٞمٛمتف ُمٜمّمقسم٦م ىم٤مئ ً
ال ( ُمٕم٤مذ اهلل أن ٟم٠مو مح٤مي٦م ذي طمٞم٤مة إؾمتج٤مر سمٜم٤م وم٢مشمريمقا ظمٞمٛمتل
ُمٜمّمقسم٦م طمتك ٟمٕمقد إن ؿم٤مء اهلل ) وِل٤م قم٤مد وضمده٤م يمام شمريمٝم٤م واًمٓمٞمقر هب٤م ومبٜمك ذم ُمٙم٤م ٤م ضم٤مُمٕم ً٤م وسمٜمك اًمٕمرب طمقًمف ُمٜم٤مزل وم٠مصبح٧م
ُمديٜم٦م وؾمامه٤م سم٤مًمٗمسٓم٤مط )..
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 اعمٓمران إيٚمٞم٤م سمـ اًمسٜمك ( إيٚمٞم٤م سمرؿمٞمٜم٤مي٤م ) ذم يمت٤مب اًمٙمٜمٞمس٦م اًمٕمراىمٞم٦م إزاء آضٓمٝم٤مدات اًمٗم٤مرؾمٞم٦م – إب ؾمٝمٞمؾ ىم٤مؿم٤م صٗمح٦م
: 63
( إن اًمذي ٟمٕمت٘مده ذم اعمسٚمٛملم هق أنف يٚمزُمٜم٤م ـم٤مقمتٝمؿ وحمبتٝمؿ أيمثر ُمـ همػمهؿ  ,وذًمؽ ٕ ؿ يرون صٞم٤مٟمتٜم٤م وإقمزازٟم٤م واإلطمس٤من إًمٞمٜم٤م
دي٤مٟم٦م وومرض ً٤م ٕ ,ن يمت٤مهبؿ – اًم٘مرآن –ي٠مُمرهؿ سمذًمؽ ويٕمت٘مدون أن ُمـ فمٚمٛمٜم٤م وآذاٟم٤م وشمٕمدى قمٚمٞمٜم٤م ُمٜمٝمؿ يم٤من ص٤مطمبٝمؿ (اًمٜمبل
حمٛمد)ظمّمٛمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وذقمٝمؿ حيٛمدٟم٤م وجيٞمزٟم٤م ُمـ سملم ؾم٤مئر أهؾ اعمٚمؽ )...
 شم٤مرَيـ اعمسٞمحٞم٦م اًمنمىمٞم٦م – قمزيز ؾمقري٤مل قمٓمٞم٦م  -شمرمج٦م إؾمح٤مق قمبٞمد صٗمح٦م :105
( أُم٤م اًمٕمرب وم٘مد أ قا ًمتحرير اًم٘مبط ُمـ هذه إهمالل اًمبٞمزٟمٓمٞم٦م  ,إذ يم٤من ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب أو أهؾ اًمذُم٦م ُ ,مقىمٗم ً٤م يمريامً وؾمٛمح ً٤م ,
شم٠ميمدت ومحقاه ُمـ واىمع " اًمٕمٝمد اًمٕمٛمري" اًمذي يمٗمؾ ًم ىمب٤مط طمريتٝمؿ اًمديٜمٞم٦م سمِمٙمؾ غ يٜمٕمٛمقا سمف أبد ًا ْح٧م اًمٜمػم اًمبٞمزٟمٓمل وًم٘مد إشمْمح
هذا اعمقىمػ اًمٕمرو اًمٙمريؿ سمٕمد أن اؾمت٘مر اْلٙمؿ اًمٕمرو ذم ُمٍم  ,ومٚم٘مد ظمرج اًمبٓمريرك اًمنميد سمٜمٞم٤مُملم ُمـ خمب٠مه ذم اًمّمح٤مرى عمدة
قمنم ؾمٜمقات  ,واؾمت٘مبٚمف اًم٘م٤مئد قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سم٤مطمؽمام ؿمديد صمؿ أقم٤مده إمم ُمٜمّمبف ذم اإلؾمٙمٜمدري٦م ُمٕمزز ًا ُمٙمرُم ً٤م ًمػمقمك ؿمئقن يمٜمٞمستف .
وأصدر اًمبٓمريرك سمٜمٞم٤مُملم ىمرار ًا سم٤مًمٕمٗمق قمـ ذًمؽ اًمٜمٗمر ُمـ إىمب٤مط اًمذيـ يم٤مٟمقا ىمد أضمؼموا قمغم إقمتٜم٤مق ُمذه٥م "اإلرادة اًمقاطمدة"  ,يمام
أقم٤مد إقمامر اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمٜم٤مئس وإديرة  ,وىمد ؿمٝمد قمٍم سمٜمٞم٤مُملم وُمـ شماله ُمـ سمٓم٤مريم٦م ذم فمؾ اًمٗمتح اًمٕمرو ْم٦م غ يسبؼ هل٤م ُمثٞمؾ ُمـ
ؿمٕمقر ديٜمل ىمقُمل وإٟمتٕم٤مش ذم اًمٗمٜمقن وأداب  :ذم ُمٜم٤مظمـ طمر مت٤مُم ً٤م  ٓ ,شمٜم٘مّمف اعم١مصمرات واًمْمٖمقط اًمبٞمزٟمٓمٞم٦م)..

 يمت٤مب شم٤مرَيـ إُم٦م اًم٘مبٓمٞم٦م  -شم٘مديؿ اًمديمتقر ضمقدت ضمؼمه  -يٕم٘مقب ٟمخٚم٦م روومٞمٚم٦م صٗمح٦م : 58
( وطم٤موًمقا اًمٜمزول هب٤م ومٛمٜمٕمٝمؿ اعم٘مقىمس ُمـ ذًمؽ ومٜمزًمقا سمس٤مطمٚمٝم٤م وإٟمْمؿ إًمٞمٝم٤م ُمـ يم٤من هب٤م ُمـ اًمروم اًمذيـ ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد أُم٤م اعم٘مقىمس
واًم٘مبط ومتٛمسٙمقا سمٕمٝمدهؿ ُمع اعمسٚمٛملم وداومٕمقا قمـ اعمديٜم٦م ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا ومخرج اًمروم ُمٜمٝم٤م وص٤مروا يٕمٞمثقن ومس٤مد ًا ذم اًم٘مرى ويٜمٝمبقن
ُم٤م هب٤م وي٘متٚمقن ؾمٙم٤م ٤م ومخ٤مف أهؾ ُمٍم ؾمقء اًمٕم٤مىمب٦م واضمتٛمٕم٧م يمٚمٛم٦م اًم٘مبط واًمٕمرب قمغم أن يٓمٚمبقا ُمـ اخلٚمٞمٗم٦م أن ي٠مذن ًمٕمٛمرو سمـ
اًمٕم٤مص ذم اًمٕمقدة إمم ُمٍم عم٘م٤مشمٚم٦م اًمروم ًمتدريبف قمغم اْلرب وهٞمبتف ذم قملم اًمٕمدو وم٠مضم٤مب ـمٚمبٝمؿ وأرؾمٚمف ومّم٤مر حي٤مرهبؿ وي٘م٤مشمٚمٝمؿ
طمتك أبٕمدهؿ قمـ اعمديٜم٦م )..
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هؾ أطمرق اعمسٚمٛمقن ُمٙمتب٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م؟
هل َتٛم٦م ضمديدة يٚمّم٘مٝم٤م سمٕمض اجلٝمٚم٦م ًمٚمٛمسٚمٛملم وهل " طمرق ُمٙمتب٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م " اًمبٕمض ىم٤مل سم٠من اعمسٚمٛملم يم٤مٟمقا ضد اًمٕمٚمؿ
واًمث٘م٤موم٦م وم٘م٤مُمقا سمحرق ُمٙمتب٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م ! وهق ُم٤م ُيٕمد خم٤مًمٗم ً٤م ًمٚمقاىمع واًمت٤مريخ  ,وم٤مًمذي أطمرق ُمٙمتب٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م هؿ اًمٜمّم٤مرى ٕن
اعمسٞمحٞم٦م غ شمٙمـ ْحؽمم اًمٕمٚمؿ أو اًمٗمٚمسٗم٦م أو اًمث٘م٤موم٦م ويم٤مٟم٧م شمٕمتؼم يمٗمر وومسقق ذم هذه اًمٕمّمقر اًمتل ىم٤مدت ومٞمٝم٤م اًمٙمٜمٞمس٦م اًمدوًم٦م وًمٚمرد
قمغم هذه اًمٙمذسم٦م ٟم٘مرأ ُم٤م ىم٤مًمف قمٚمامء اعمسٞمحٞم٦م اعمتخّمّمقن ذم اًمت٤مريخ وىمبؾ أن ٟمدظمؾ ذم ىمْمٞم٦م ُمٙمتب٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م ٟمٕمرف رأي اًمٕمٚمامء ذم
" قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص " واعمسٚمٛملم قمٛمقُم ً٤م :
 اًمٙمٜمٞمس٦م اًمٕمراىمٞم٦م إزاء آضٓمٝم٤مدات اًمٗم٤مرؾمٞم٦م – إب ؾمٝمٞمؾ ىم٤مؿم٤م صٗمح٦م : 87
( إن اًمٕمرب اًمذيـ وهبٝمؿ اهلل اعمٚمؽ حيؽمُمقن اًمدي٤مٟم٦م اعمسٞمحٞم٦م  ,ويقدون اًم٘مسس واًمرهب٤من ويٙمرُمقن أوًمٞم٤مء اهلل  ,وحيسٜمقن إمم
اًمٙمٜم٤مئس وإدي٤مر )..
 إٟمتِم٤مر اإلؾمالم سملم اْل٘مٞم٘م٦م واإلومؽماء – اًمديمتقر إرصمقذيمز ٟمبٞمؾ ًمقىم٤م سمب٤موي – صٗمح٦م : 159 , 158
( ًم٘مد وصؾ شمس٤مُمح قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ُمع اجلٜمقد اًمروُم٤من اًمبٞمزٟمٓمٞملم وأقمدائف أنف ٟمص ذم قم٘مد إُم٤من اعمؼمم ُمع ىمػمس أو اعم٘مقىمس يمام
يٓمٚمؼ قمٚمٞمف أهؾ ُمٍم اًمذي اسمرم ذم قم٤مم 642م أنف ؾمٛمح ًمٚمجٞمش اًمبٞمزٟمٓمل سم٤مٟٓمسح٤مب ُمـ ُمٍم وان حيٛمؾ ضمٜمقده أُمتٕمتٝمؿ وأُمقاهلؿ
أن يتٕمٝمد اعمسٚمٛمقن أٓ يتٕمرضقا ًمٚمٙمٜم٤مئس اخل٤مص٦م هبؿ هل يقضمد شمس٤مُمح أيمثر ُمـ ذًمؽ أن شمؽمك أقمداءك َيرضمقن أُم٤مم قمٞمٜمٞمؽ سم٠مُمتٕمتٝمؿ
وأؾمٚمحتٝمؿ وأن٧م شمٕمٚمؿ ُم٘مدُم ً٤م أ ؿ ؾمقف يٜمٔمٛمقن أنٗمسٝمؿ ُمرة أظمرى عم٘م٤مشمٚمتؽ وىمتؾ اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م وًمٙمٜمٝم٤م شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم قمٜمدُم٤م
شمؼمم قم٘مد إُم٤من جي٥م آًمتزام سمف وأن اًم٘مت٤مل ًمٞمس هدوم ً٤م ًمذاشمف سمؾ هق ظمٓمقه ًمٚمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس وًمت٠مُملم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اْلديث٦م )..
أن ًمٜم٘مرأ رد قمٚمامء اعمسٞمحٞم٦م قمغم يمذسم٦م طمرق قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص عمٙمتب٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م
 شم٤مرَيـ اعمسٞمحٞم٦م اًمنمىمٞم٦م – قمزيز ؾمقري٤مل قمٓمٞم٦م شمرمج٦م إؾمح٤مق قمبٞمد صٗمح٦م :104 , 103
( ويرشمبط ومتح اًمٕمرب ًمإلؾمٙمٜمدري٦م سمٚمٖمط أضمقف طمقل طمريؼ ُمٙمتب٦م اعمديٜم٦م قمغم يد قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  :شمٜمٗمٞمذ ًا ٕواُمر اخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر سمـ
اخلٓم٤مب  .وًمٙمـ هذه اًمرواي٦م هل ُمـ ٟمسٞم٩م اخلٞم٤مل وهل أىمرب إمم إؾم٤مـمػم ذم يمؾ شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م  ,وهل ُمـ طمٙم٤مي٤مت اًمرطم٤مًم٦م اًمٗم٤مرد
قمبد اهلل اًمٚمٓمٞمػ اًمبٖمدادي ( ت 1231م) وُمـ يمت٤مسم٤مت إؾم٘مػ اًمسقري٤مين اًمٞمٕم٘مقو سمـ اًمٕمؼمي  ,وشمزقمؿ ه٤مشم٤من اًمروايت٤من أن اخلٚمٞمٗم٦م
قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمد ـمٚم٥م ُمـ اًم٘م٤مئد قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أن يب٘مل قمغم هذه اعمٙمتب٦م إن يم٤من ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمتٗم٘م ً٤م ُمع ُم٤م ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وإٓ
ومٚمٞم٘مؿ سم٢مطمراىمٝم٤م  ,وقمٚمٞمف يمام شمزقمؿ ه٤مشم٤من اًمروايت٤من ىم٤مم قمٛمرو سم٢مطمراق هذه اًمٙمت٥م .
وواىمع إُمر أنف ٓ يقضمد ُمّم٤مدر ُمٕم٤مسة أو طمقًمٞم٦م شمِمػم إمم هذا أو سمٌمء ُمٜمف ُمـ ىمري٥م أو سمٕمٞمد  ,يمام أنف ُمـ اعمِمٙمقك ومٞمف أص ً
ال أن
شمٙمقن اإلؾمٙمٜمدري٦م قمٜمد وصقل اًمٕمرب إًمٞمٝم٤م ؾمٜم٦م 642م يم٤مٟم٧م ٓ شمزال ْحقي ؿمٞمئ ً٤م ُمـ ُمٙمتب٦م اًمبٓم٤معم٦م ومٚم٘مد شمؿ إطمراق اعمٙمتب٦م ُمٜمذ زُمـ
سمٕمٞمد قمغم يد يقًمٞمقس ىمٞمٍم قمٜمد هجقم قمغم اإلؾمٙمٜمدري٦م عمس٤مقمد ة يمٚمٞمقسم٤مشمرة اًمس٤مسمٕم٦م ضد أظمٞمٝم٤م ؾمٜم٦م  48ق.م يْم٤مف إمم ذًمؽ أنف ذم
اًم٘مرن اًمراسمع ًمٚمٛمٞمالد قمٜمدُم٤م ص٤مرت ًمٚمٛمسٞمحٞم٦م اًمٖمٚمب٦م ذم ُمديٜم٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م قمغم سم٘م٤مي٤م اًمقصمٜمٞم٦م  ,هجؿ اعمسٞمحٞمقن قمغم يمؾ ُم٤م هق ُمـ سم٘م٤مي٤م
اًمقصمٜمٞم٦م ودُمروه مت٤مُم ً٤م  :وُمـ ذًمؽ سمٓمبٞمٕم٦م اْل٤مل ُم٤م يم٤من ىمد شمب٘مل ُمـ ُمٙمتب٦م اًمبٓم٤معم٦م اًمقصمٜمٞم٦م  .يمام أن ًمٗم٤مئػ اًمؼمدي واًمٚمٗم٤موم٤مت إظمرى
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اًمتل ىمد شمٙمقن ىمد أومٚمت٧م ُمـ طمرائؼ ىمٞمٍم وُمسٞمحٞمل اًم٘مرن اًمراسمع ٓسمد وأ ٤م يم٤مٟم٧م ىمد َت٤مًمٙم٧م وسمٚمٞم٧م سمٗمٕمؾ اًمزُمـ وىم٧م وصقل
اًمٕمرب إمم ُمديٜم٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م ؾمٜم٦م 642م.وظمالص٦م يمؾ هذا أن طمٙم٤مي٦م إىمدام قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص قمغم إطمراق اًمٙمت٥م ذم أومران اْلامُم٤مت
سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م جمرد شمٚمٗمٞمؼ يم٤مذب ٓ أؾم٤مس ًمف ُمـ اًمّمح٦م شم٤مرَيٞم ً٤م  )..أ  ,ـهـ .
ُ مقؾمققم٦م ُمـ شمراث اًم٘مبط – جمٛمققم٦م ُمـ اعم١مرظملم واًمٕمٚمامء اعمتخّمّملم – رئٞمس اًمتحرير اًمديمتقر إؾمت٤مذ ؾمٛمػم ومقزي
ضمرضمس ُمدير ْحرير اعمقؾمققم٦م اًمديمتقر ُمقريس أؾمٕمد – اجلزء إول صٗمح٦م : 207
( يتْمٛمـ همزو اًمٕمرب ًمإلؾمٙمٜمدري٦م واىمٕم٦م طمزيٜم٦م شمتٕمٚمؼ سمحرق ُمٙمتبتٝم٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م سمقاؾمٓم٦م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  ,اًمذي ىمٞمؾ إٟمف إٟمام يم٤من يٜمٗمذ
أواُمر اخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر  .إٓ أن هذه اًم٘مّم٦م اًمروُم٤مٟمسٞم٦م شمٜمتٛمل إمم قم٤مغ إؾم٤مـمػم وم٘مد فمٝمرت ٕول ُمرة ذم يمت٤مسم٤مت اًمرطم٤مًم٦م اًمٗم٤مرد ( قمبد
اًمٚمٓمٞمػ اًمبٖمدادي اعمتقذم قم٤مم 1331م) واعمٓمران اًمٞمٕم٘مقو سم٤مرهٞمؼماوس ( اعمتقذم 1286م) أي سمٕمد اًمٖمزو سمست٦م ىمرون  ,إذ يزقمامن أنف
سمٜم٤مء قمغم شمِم٤مور اخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر ُمع ىم٤مئد ضمٞمش اعم١مُمٜملم ذم ُمٙم٦م سمٕم٨م إمم ىم٤مئده قمٛمرو سم٘مراره اعمٕمروف اًمذي ي١ميمد ومٞمف سم٠منف إذا يم٤مٟم٧م
حمتقي٤مت اعمٙم تب٦م شمتٗمؼ ُمع ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن ومٝمل أؿمٞم٤مء ٓ ضورة هل٤م وُمـ صمؿ ومٝمل شم٤مومٝم٦م  ,وإذا يم٤مٟم٧م ختتٚمػ ُمع اًم٘مرآن  ,ومالسمد ُمـ
اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م قمغم اقمتب٤مر أ ٤م ظمٓمر هيدد روح اإلؾمالم وذم يمٚمت٤م اْل٤مًمتلم جي٥م إطمراق هذه اًمٙمت٥م وسمٕمد شمسٚمؿ قمٛمرو هلذه اًمرؾم٤مًم٦م شمؿ
اًمتخٚمص ُمـ هذه اعمحتقي٤مت اًمْمخٛم٦م سم٤مؾمتخداُمٝم٤م يمقىمقد ًمٚمحامُم٤مت اًمِمٕمبٞم٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م ؾمت٦م أؿمٝمر وهل ُمدة ٓ شمّمدق  ,وغ ينم
أطمد ُمـ اعم١مرظملم اعمٕم٤مسيـ إمم هذه اًم٘مّم٦م  ,ومْم ً
ال قمـ ذًمؽ ومٛمـ اًمِمٙمقك ومٞمف أن شمٙمقن عمٙمتب٦م سمٓمٚمٞمٛمقس أث٤مر سم٤مىمٞم٦م طمتك جملء
اًمٕمرب واعمٕمروف أن ضمزء ًا يمبػما ً ُمٜمٝم٤م ىمد دُمر ذم طمروب يقًمٞمقس ىمٞمٍم ذم ؾمٜم٦م  48ق  .م  ,وطمدث ذم اًم٘مرن اًمراسمع اعمٞمالدي  ,أن
اعمسٞمحٞملم اعمٜمتٍميـ ىمد ىم٤مُمقا سمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمٜمٔمٛم٦م إلطمراق اعمب٤مين قمٛمد ًا إلزاًم٦م يمؾ أثر ًمٚمٛم١مؾمس٤مت اًمقصمٜمٞم٦م  ,اًمتل ٓسمد أ ٤م ىمد أص٤مسم٧م
اعمتحػ  muscionأو ُم٤م سم٘مك ُمٜمف ,إن ـمبٞمٕم٦م ًمٗم٤مئػ اًمؼمدي واعمخٓمقـم٤مت اعمؽمايمٛم٦م ذم اعمٙمتب٦م يم٤من ٓسمد أن شمتحٚمؾ ٟمتٞمج٦م اؾمتٕمامهل٤م
قمغم ُمدى ىمرون قمديدة واعمخٓمقـم٤مت اعمؽمايمٛم٦م ذم اعمٙمتب٦م يم٤من ٓسمد أن شمتحٚمؾ ٟمتٞمج٦م اؾمتٕمامهل٤م قمغم ُمدى ىمرون قمديدة ىمبؾ اًمٗمتح
اًمٕمرو  ,وسمٕمب٤مرة أظمرى وم٢من ىمّم٦م إؿمٕم٤مل مح٤مُم٤مت اإلؾمٙمٜمدري٦م سمؽماث ُمٙمتب٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م ىمّم٦م جي٥م رومْمٝم٤م سم٤مقمتب٤مره٤م سمدقم٦م همػم شم٤مرَيٞم٦م
وٓ أؾم٤مس هل٤م )..
 دًمٞمؾ إمم ىمراءة شم٤مرَيـ اًمٙمٜمٞمس٦م – ْح٧م اذاف اعمٓمران يقؾمػ ضهم٤مم وٟمٞم٤موم٦م إنب٤م يقطمٜم٤م ىمٚمت٦م واعمستِم٤مر إب وم٤مضؾ
ؾمٞمداروس اًمٞمسققمل – شمرمج٦م إب صبحل محقي اًمٞمسققمل – اجلزءاًمث٤مين صٗمح٦م : 168 , 167
( وم٤مٟمتٕمِم٧م اًمٙمٜمٞمس٦م اًم٘مبٓمٞم٦م وشمٜمٔمٛم٧م ذم طمٙمؿ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  .وم٤مقمت٘مد إىمب٤مط ًمٗمؽمة أن اٟمتّم٤مر اًمٕمرب أقم٤مد هلؿ اْلري٦م واًمٙمراُم٦م
واًمِمخّمٞم٦م اًم٘مقُمٞم٦م  ٓ ,ؾمٞمام أن قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص اشمبع وصٞم٦م ٟمبل اإلؾمالم وقمٓمٗمف قمغم إىمب٤مط إذ ضم٤مء ذم اْلدي٨م  " :إن اهلل قمز وضمؾ
ؾمٞمٗمتح ُمٍم سمٕمدي  ,وم٤مؾمتقصقا سم٘مبٓمٝم٤م ظمػما ً وم٢من هلؿ ُمٜمٙمؿ صٝمرا ً وٟمسب ً٤م  .وم٘مد يم٤مٟم٧م ُم٤مري٦م اًم٘مبٓمٞم٦م زوضم٦م ًمٚمرؾمقل وأنجب٧م ًمف وًمده
اًمقطمٞمد إسمراهٞمؿ اًمذي شمقرم سمٕمد ؾمٜم٦م وٟمّمػ شم٘مريب ً٤م.
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وىمد ؾم٤مقمد اًمٗمتح اًمٕمرو ذم سمداي٦م إُمر قمغم ْم٦م اًمٚمٖم٦م اًم٘مبٓمٞم٦م قمغم طمس٤مب اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م – ًمٖم٦م اًمث٘م٤موم٦م ُمـ ىمبؾ -وم٤مًم٘مراءات اًمٓم٘مسٞم٦م
وضمددت يمٜم٤مئس أظمرى  .ومٗمل آي٤مم اًمبٓمريرك
ص٤مرت شمتغم سم٤مًم٘مبٓمٞم٦م وطمده٤م  ,يمام ُشمرمج٧م إًمٞمٝم٤م أىمقال أسم٤مء  ,وىمد سمٜمٞم٧م قمدة يمٜم٤مئس ُ
أهم٤مصمقن ( ُ ) 667 – 661قمٛمرت يمٜمٞمس٦م أو ُم٘م٤مر  ,وسمٜمٞم٧م يمٜمٞمس٦م اًم٘مديس ُمرىمس سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م ذم وٓي٦م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص اًمث٤مٟمٞم٦م )....
 وأن ُمـ اًمذي اضٓمٝمد وىمتؾ وأطمرق؟
 شم٤مرَيـ اًمٙمٜمٞمس٦م – ضمقن ًمقريٛمر – اجلزء اًمث٤مًم٨م صٗمح٦م  . 129دار اًمث٘م٤موم٦م :
( سمٞمٜمام ٟمدد أُمؼموؾمٞمقس أؾم٘مػ ُمٞمالن سمٓمبٞمٕم٦م اًمٕم٘مقسم٦م وم٢مٟمف غ يتٕم٤مـمػ يمثػما ً  ,وإشمٗمؼ آظمرون قمغم أن اهلراـم٘م٦م اؾمتح٘م٧م اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ
اًمتس٤مُمح وٓ شمستحؼ اإلٟمّم٤مف  .غ يقاومؼ ذهبل اًمٗمؿ قمغم أطمٙم٤مم اعمقت سمؾ ومْمؾ ُمّم٤مدرة يمٜم٤مئس اهلراـم٘م٦م وُمٜمع إضمتامقم٤مَتؿ وىمد طمبذ
ضمػموم أاْم ً٤م هذا اًمرأي  ,وقمٜمدُم٤م شمٙمٚمؿ أوهمسٓمٞمٜمقس قمـ اًمدوٟم٤مشمٞملم ىم٤مل إٟمف " قمٜمد اًمٗمِمؾ ذم إىمٜم٤مقمٝمؿ وم٢من اًمٙمثػميـ يٜمبٖمل أن ُيردوا
إمم ؾمٞمدهؿ ورهبؿ سم٘مْمٞم٥م ُمـ إغ اعم١مىم٧م ُمثؾ اًمٕمبٞمد إذار )...
 يمت٤مب شم٤مرَيـ اًمٗمٙمراعمسٞمحل – اًمديمتقر اًم٘مس ضمرضمس طمٜم٤م اخلِي – اجلزء اًمراسمع صٗمح٦م : 114 , 113
( غ يٙمتػ اإلُمؼماـمقر اعمتحٛمس سم٤مإلرؾم٤مًمٞم٦م ًمٜمنم اإلٟمجٞمؾ واًم٘مْم٤مء قمغم اًمقصمٜمٞم٦م ًمٙمٜمف جل٠م إمم اؾمتخدام اًم٘مقة وُمـ اعم١مغ أن ٟمرى
إُمؼماـمقر ًا قم٤مِل ً٤م ُمث٘مٗم ً٤م ذيمٞم ً٤م ُمتديٜم ً٤م  ,دارؾم ً٤م ًمٞمس وم٘مط ًمٚمٕمٚمقم واْلْم٤مرات اعمدٟمٞم٦م واًمٕم٤معمٞم٦م  ,سمؾ ًمٚمٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م أاْم ً٤م  ,وم٢من هذا إُمر
ؾمقف ئمؾ ٟم٘مٓم٦م ؾمقداء ذم شم٤مرَيـ اإلُمؼماـمقر يقؾمتٞمٜم٤مٟمقس وهق ىمٞم٤مُمف سمحٛمٚمف ؿمٕمقاء ُمسٕمقرة ٓضٓمٝم٤مد اًمقصمٜمٞملم  ...مل٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف سم٠من
اًمقصمٜمٞملم ىم٤مسمٚمقا صٕمقسم٤مت قمديدة خمتٚمٗم٦م ُمـ سمٕمد طمٙمؿ ىمسٓمٜمٓملم وظم٤مص٦م ذم أا٤مم طمٙمؿ اٟمسٓم٤مؾمٞمقس ويقؾمتٞمٜمقس  ,قمغم أن هذه
آضٓمٝم٤مدات وصٚم٧م إمم ذروَت٤م وىمٛمتٝم٤م ذم أا٤مم اإلُمؼماـمقر يقؾمتٞمٜمٞم٤مٟمقس ومٚم٘مد رأي اإلُمؼماـمقر سم٠من اًم٘مقاٟملم اًمتل أصدره٤م أؾمالومف
ًمٚمتٓمبٞمؼ قمغم اًمقصمٜمٞملم واْلد ُمـ ٟمِم٤مـمٝمؿ وٟمنم شمٕم٤مًمٞمٛمٝمؿ غ شمٙمـ ومٕم٤مًم٦م سمدرضم٦م يم٤مومٞم٦م ومٕمكم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل يم٤مٟم٧م اًم٘مقاٟملم اعمٕمٛمقل هب٤م هل
ُمٜمع مل٤مرؾم٦م اًمٕمب٤مدة اًمقصمٜمٞم٦م ذم ُمٙم٤من قم٤مم ,يمام أ ٤م ُمٜمٕم٧م شم٘مديؿ اعمس٤مقمدات إلطمٞم٤مء هذه اًمٕمب٤مدات اًمقصمٜمٞم٦م قمغم أن هذه اًم٘مقاٟملم غ شمٓم٤مًم٥م
سمٛمالؿم٤مة اًمٕمب٤مدات اًمقصمٜمٞم٦م  .أُم٤م اًمتنميع اًمذي ىم٤مم سمف يقؾمتٞمٜمٞم٤مٟمقس سمقضٕمف وم٘مد يم٤من هيدف ٓؾمتئّم٤مل اًمقصمٜمٞم٦م يمٚمٞم٦م ُمـ اإلُمؼماـمقري٦م
.وًم٘مد أصدر دؾمتقر ًا يرهمؿ ومٞمف يمؾ اًمقصمٜمٞملم سم٤مًمذه٤مب إمم ومّمقل ظم٤مص٦م سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ اعمسٞمحل هؿ وأوٓدهؿ وٟمس٤مئٝمؿ ً .مٙمل يٕمدوا
أنٗمسٝمؿ ًم٘مبقل اعمٕمٛمقدي٦م  .واًمذي ٓ يٜمٗمذ هذه اِل٤مدة ُمـ اًمدؾمتقر شمّم٤مدر ملتٚمٙم٤مشمف  .يمام أنف أصدر سمٕمد ذًمؽ ىم٤مٟمقٟم ً٤م آظمر ي٘ميض سمتٜمٗمٞمذ
طمٙمؿ اعمقت قمغم أي ؿمخص ىمبؾ اعمٕمٛمقدي٦م وسمٕمد ذًمؽ رضمع إمم دي٤مٟمتف )...
 يمت٤مب شم٤مرَيـ اًمٙمٜمٞمس٦م اًم٘مبٓمٞم٦م – شم٠ملٞمػ اًمِمامس ُمٜمسك اًم٘مٛمص صٗمح٦م : 333
( أريم٤مديقس واضٓمٝم٤مد ُمريمٞم٤من وسمقًمٙم٤مري٤م وُمٚمؽ صمٞمقدؾمٞمقس قمغم اًمنمق اسمٜمف اريم٤مديقس ؾمٜم٦م 395م ومس٤مر قمغم ُمٜمٝم٩م أبٞمف وأُمر سم٠من
شمُٖمٚمؼ مجٞمع هٞم٤ميمؾ إصٜم٤مم ذم دي٤مر ُمٍم وُمٜمع اًمتديـ إٓ سم٤مًمديـ اعمسٞمحل ومت٠ماد هذا اًمديـ وص٤مر اًمٜم٤مس يدظمٚمقن ومٞمف أومقاضم ً٤م طمتك
هجرت هٞم٤ميمؾ إصٜم٤مم وم٠مقمٓمل اًم٘مٞمٍم سمٓمريرك اإلؾمٙمٜمدري٦م شمٍمحي ً٤م ًمٞمتٍمف ومٞمٝم٤م يمام يِم٤مء ومٝمدُم٧م وأىمٞمؿ ُمٙم٤م ٤م يمٜم٤مئس وضٞمؼ
أريم٤مديقس قمغم أريقؾمٞملم وأُمر سم٠مظمذ اًمٙمٜم٤مئس ُمٜمٝمؿ سمٕمد أن طمٙمٛمقه٤م ٟمحق أرسمٕملم ؾمٜم٦م وأؾم٘مط ُمـ ضمٞمِمف ُمـ يم٤من اريقؾمٞم ً٤م وـمرد ُمـ
يم٤من ذم ديقاٟمف وظمدُمف ُمٜمٝمؿ )...
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 رؾم٤مًم٦م ًمٞمب٤مٟمقس اًمقصمٜمل إمم صمٞم١مدوؾمٞمقس ؾمٜم٦م  - 390شم٤مرَيـ اًمٙمٜمٞمس٦م – ضمقن ًمقريٛمر – اجلزء اًمث٤مًم٨م صٗمح٦م : 134
( أن٧م غ شم٠مُمر سمٖمٚمؼ اعمٕم٤مسمد ً ,مٙمـ اًمرضم٤مل ذوي اًمثٞم٤مب اًمسقد ( اًمرهب٤من )  ( ,ي٠ميمٚمقن يم٤مٕومٞم٤مل ويِمٖمٚمقن اًمٕمبٞمد سمٛمنموسم٤مَتؿ ) هي٤ممجقن
اعمٕم٤مسمد سم٤مْلج٤مرة واًمٗم١موس  ,واًمٕمتالت  .وطمتك سم٠مادهيؿ وأىمداُمٝمؿ  .صمؿ يدىمقن اًمس٘مػ ويسقون اْلقائط سم٤مٕرض  .وحيٓمٛمقن
اًمتامصمٞمؾ وهيدُمقن اعمذاسمح ومالسمد أن يتٕمذب يمٝمٜم٦م اعمٕمبد ذم صٛم٧م أو يٛمقشمقن  .هذه اإلٟمتٝم٤ميم٤مت ْحدث ذم اعمدن وأؾمقأ ُمٜمٝم٤م ذم اًمريػ
)...

اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل واًمت٤مريخ اعمسٞمحل
ي٘مقل يم٤مشم٥م ؾمٗمر يِمقع : 43 - 40/ 10
( ومِب يِمقع يمؾ أرض اجلبؾ واجلٜمقب واًمسٝمؾ واًمسٗمقح ويمؾ ُمٚمقيمٝم٤م .غ يبؼ ؿم٤مردا ,سمؾ طمرم يمؾ ٟمسٛم٦م يمام أُمر اًمرب إهل
إرسائٞمؾ , .ومِهبؿ يِمقع ُمـ ىم٤مدش سمرٟمٞمع إمم همزة ومجٞمع أرض ضمقؿمـ إمم ضمبٕمقن , .وأظمذ يِمقع مجٞمع أوئلؽ اعمٚمقك وأرضٝمؿ دومٕم٦م
واطمدةٕ ,ن اًمرب إهل إرسائٞمؾ طم٤مرب قمـ إرسائٞمؾ , .صمؿ رضمع يِمقع ومجٞمع إرسائٞمؾ ُمٕمف إمم اعمحٚم٦م إمم اجلٚمج٤مل) .
ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م اإلصح٤مح  7اًمٕمدد ُ( : 5 – 1متك أ ك سمؽ اًمرب إَلؽ إمم إرض اًمتل أن٧م داظمؾ إًمٞمٝم٤م ًمتٛمتٚمٙمٝم٤م وـمرد ؿمٕمقسم٤م يمثػمة ُمـ
أُم٤مُمؽ :اْلثٞملم واجلرضم٤مؿمٞملم وإُمقريلم واًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم واًمٗمرزيلم واْلقيلم واًمٞمبقؾمٞملم ؾمبع ؿمٕمقب أيمثر وأقمٔمؿ ُمـ  ,ودومٕمٝمؿ
اًمرب إَلؽ أُم٤مُمؽ وضسمتٝمؿ وم٢مٟمؽ ْحرُمٝمؿ ٓ .شم٘مٓمع هلؿ قمٝمدا وٓ شمِمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ  ,وٓ شمّم٤مهرهؿ .اسمٜمتؽ ٓ شمٕمط ٓسمٜمف واسمٜمتف ٓ شم٠مظمذ
ٓسمٜمؽ ٕ ,نف يرد اسمٜمؽ ُمـ ورائل ومٞمٕمبد آلٝم٦م أظمرى ومٞمحٛمك همْم٥م اًمرب قمٚمٞمٙمؿ وهيٚمٙمٙمؿ رسيٕم٤م , .وًمٙمـ هٙمذا شمٗمٕمٚمقن هبؿ:
َتدُمقن ُمذاسمحٝمؿ وشمٙمرسون أنّم٤مهبؿ وشم٘مٓمٕمقن ؾمقارهيؿ وْحرىمقن مت٤مصمٞمٚمٝمؿ سم٤مًمٜم٤مر ) ,

ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م ٕ( : 25 – 22 / 11نف إذا طمٗمٔمتؿ مجٞمع هذه اًمقص٤مي٤م اًمتل أن٤م أوصٞمٙمؿ هب٤م ًمتٕمٛمٚمقه٤م ًمتحبقا اًمرب إَلٙمؿ وشمسٚمٙمقا ذم
مجٞمع ـمرىمف وشمٚمتّم٘مقا سمف  ,يٓمرد اًمرب مجٞمع ه١مٓء اًمِمٕمقب ُمـ أُم٤مُمٙمؿ ومؽمصمقن ؿمٕمقسم٤م أيمؼم وأقمٔمؿ ُمٜمٙمؿ , .يمؾ ُمٙم٤من شمدوؾمف سمٓمقن
أىمداُمٙمؿ يٙمقن ًمٙمؿ ُ .مـ اًمؼمي٦م وًمبٜم٤منُ .مـ ر اًمٗمرات إمم اًمبحر اًمٖمرو يٙمقن ختٛمٙمؿ ٓ .ي٘مػ إٟمس٤من ذم وضمٝمٙمؿ .اًمرب إَلٙمؿ جيٕمؾ
ظمِمٞمتٙمؿ ورقمبٙمؿ قمغم يمؾ إرض اًمتل شمدوؾمق ٤م يمام يمٚمٛمٙمؿ) .
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 يمت٤مب خمتٍم شم٤مريخ اًمٙمٜمٞمس٦م – ًمٚمٛم١مرخ اعمسٞمحل أندرو ُمٚمر – صٗمح٦م : 556 , 555
( ٟمحـ ٓ ٟمريد أن ٟمسٗمؽ دم أطمد  ,وًمٙمٜمٜم٤م ٟمريد أن ٟم٘مص أضمٜمح٦م طمٙمقُم٦م اًمّم٘مقر  ,وم٢من دمٜمبٜم٤م اعمقاضمٝم٦م وم٢من طمؼ اإلٟمجٞمؾ وطمٞم٤مة اًمرب
ًمـ شمٙمقن ذم أُم٤من ذم وؾمٓمٜم٤م  ,وجي٥م أن ٟمتٙمؾ قمغم اهلل وطمده  ,وًمٙمـ قمٜمدُم٤م شمٙمقن ًمديٜم٤م ىمْمٞم٦م قم٤مدًم٦م جي٥م أن ٟمٕمرف أاْم ً٤م يمٞمػ ٟمداومع
قمٜمٝم٤م  ,وٟمٔمػم يِمقع وضمدقمقن ٟمسٗمؽ اًمدُم٤مء ذم ؾمبٞمؾ وـمٜمٜم٤م وإَلٜم٤م ) ..
 يمت٤مب خمتٍم شم٤مريخ اًمٙمٜمٞمس٦م – ًمٚمٛم١مرخ اعمسٞمحل أندرو ُمٚمر – صٗمح٦م :559
وىمد ىم٤مل أاْم ً٤م إًمريؽ زويٜمجكم ( إن اْلرب اًمٕم٤مدًم٦م ًمٞمس٧م ضد يمٚمٛم٦م اهلل )..
 قمٔم٤مت أورجي٤مٟمقس قمغم ؾمٗمر اًمٕمدد – ًمٚمٕمالُم٦م أورجي٤مٟمقس صٗمح٦م :182
(يقضمد ذم ؿمٕم٥م اهلل أؿمخ٤مص هؿ ضمٜمقد اًمرب ( أنٔمر 1ن  , ) 4-3/2اًمذيـ ٓ يرشمبٙمقن سم٠مُمقر اْلٞم٤مة  .ه١مٓء هؿ اًمذيـ يٛمِمقن ذم
اْلرب وي٘م٤موُمقن إُمؿ اعمٕم٤مدي٦م وإرواح اًمنميرة ًمب٤مىمل اًمِمٕم٥م ويمذًمؽ اًمٕم٤مضمزيـ اًمذيـ يٛمٜمٕمٝمؿ اًمسـ أو اجلٜمس أو اًمْمٕمػ  .هؿ
يداومٕمقن سم٤مًمّمالة واًمّمقم واًمؼم واًمرمح٦م واًمٚمٓمػ واًمٕمٗم٦م ) ..
 شم٤مريخ اًمٙمٜمٞمس٦م جلقن ًمقريٛمر اجلزء اخل٤مُمس صٗمح٦م :60
( وًمٙمٜمٝم٤م أضٓمٝمدت سم٘مسقة ُمـ يمؾ ُمـ اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ واًمؼموشمست٤مٟم٧م وغ شمُٙمت٥م هل٤م اْلٞم٤مة وىمؿ متٞمز إصمٜم٤من ُمـ اعمقطمديـ سم٠م ام أظمر رضم٤مل
اإلٟمجٚمٞمز اًمذيـ أقمدُمقا طمرىم ً٤م سمتٝمٛم٦م اهلرـم٘م٦م ؾمٜم٦م 1916م ) .
اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ورأي اعمستنمىملم ومٞمٝم٤م – هذا اجلزء ُمـ يمت٤مب اًمديمتقر ُمٜم٘مذ اًمس٘م٤مر
 ول ديقراٟم٧م ىمّم٦م اْلْم٤مرة (: )131/12
( ًم٘مد يم٤من أهؾ اًمذُم٦م ,اعمسٞمحٞمقن واًمزرادؿمتٞمقن واًمٞمٝمقد واًمّم٤مسمئقن يستٛمتٕمقن ذم قمٝمد اخلالوم٦م إُمقي٦م سمدرضم٦م ُمـ اًمتس٤مُمحٟ ٓ ,مجد
هل٤م ٟمٔمػما ً ذم اًمبالد اعمسٞمحٞم٦م ذم هذه إا٤مم ,ومٚم٘مد يم٤مٟمقا أطمرار ًا ذم مل٤مرؾم٦م ؿمٕم٤مئر ديٜمٝمؿ ,واطمتٗمٔمقا سمٙمٜم٤مئسٝمؿ وُمٕم٤مسمدهؿ
ويم٤من اًمٞمٝمقد ذم سمالد اًمنمق إدٟمك ىمد رطمبقا سم٤مًمٕمرب اًمذيـ طمرروهؿ ُمـ فمٚمؿ طمٙم٤مُمٝمؿ اًمس٤مسم٘ملم  ..وأصبحقا يتٛمتٕمقن سمٙم٤مُمؾ
اْلري٦م ذم طمٞم٤مَتؿ ومل٤مرؾم٦م ؿمٕم٤مئر ديٜمٝمؿ  ..ويم٤من اعمسٞمحٞمقن أطمرار ًا ذم آطمتٗم٤مل سم٠مقمٞم٤مدهؿ قمٚمٜم ً٤م ,واْلج٤مج اعمسٞمحٞمقن ي٠م قن أومقاضم ً٤م
آُمٜملم ًمزي٤مرة إضطم٦م اعمسٞمحٞم٦م ذم ومٚمسٓملم وأصبح اعمسٞمحٞمقن اخل٤مرضمقن قمغم يمٜمٞمس٦م اًمدوًم٦م اًمبٞمزٟمٓمٞم٦م ,اًمذيـ يم٤مٟمقا يٚم٘مقن صقر ًا ُمـ
آضٓمٝم٤مد قمغم يد سمٓم٤مريم٦م اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وأورؿمٚمٞمؿ وآؾمٙمٜمدري٦م وإٟمٓم٤ميمٞم٤م ,أصبح ه١مٓء أن أطمرار ًا آُمٜملم ْح٧م طمٙمؿ اعمسٚمٛملم )
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 همقؾمت٤مف ًمقسمقن ذم يمت٤مسمف "طمْم٤مرة اًمٕمرب" : 127
( إن اًم٘مقة غ شمٙمـ قم٤مُم ً
ال ذم اٟمتِم٤مر اًم٘مرآن  ,وم٘مد شمرك اًمٕمرب اعمٖمٚمقسملم أطمرار ًا ذم أدي٤م ؿ  ..وم٢مذا طمدث أن اٟمتحؾ سمٕمض اًمِمٕمقب
اًمٜمٍماٟمٞم٦م اإلؾمالم واختذ اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦م ًمف :ومذًمؽ ِل٤م يم٤من يتّمػ سمف اًمٕمرب اًمٖم٤مًمبقن ُمـ ضوب اًمٕمدل اًمذي غ يٙمـ ًمٚمٜم٤مس قمٝمد سمٛمثٚمف,
وِل٤م يم٤من قمٚمٞمف اإلؾمالم ُمـ اًمسٝمقًم٦م اًمتل غ شمٕمرومٝم٤م إدي٤من إظمرى )
 وي٘مقل طمْم٤مرة اًمٕمرب (: )605
( وُم٤م ضمٝمٚمف اعم١مرظمقن ُمـ طمٚمؿ اًمٕمرب اًمٗم٤مْحلم وشمس٤محمٝمؿ يم٤من ُمـ إؾمب٤مب اًمرسيٕم٦م ذم اشمس٤مع ومتقطم٤مَتؿ وذم ؾمٝمقًم٦م اىمتٜم٤مع يمثػم ُمـ
إُمؿ سمديٜمٝمؿ وًمٖمتٝمؿ  ..واْلؼ أن إُمؿ غ شمٕمرف وم٤مْحلم رمح٤مء ُمتس٤محملم ُمثؾ اًمٕمرب  ,وٓ ديٜم ً٤م ؾمٛمح ً٤م ُمثؾ ديٜمٝمؿ )
 روسمرشمسقن ذم يمت٤مسمف "شم٤مريخ ؿم٤مرًمٙمـ" : 412
( ًمٙمٜم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ ًمإلؾمالم جمٛمٕم ً٤م ديٜمٞم ً٤م ,وٓ رؾم ً
ال وراء اجلٞمقش ,وٓ رهبٜم٦م سمٕمد اًمٗمتح ,ومٚمؿ ُيٙمره أطمد قمٚمٞمف سم٤مًمسٞمػ وٓ سم٤مًمٚمس٤من ,سمؾ
دظمؾ اًم٘مٚمقب قمـ ؿمقق واظمتٞم٤مر ,ويم٤من ٟمتٞمج٦م ُم٤م أودع ذم اًم٘مرآن ُمـ ُمقاه٥م اًمت٠مثػم وإظمذ سم٤مٕؾمب٤مب روح اًمديـ ) ..
 اعم١مرخ ول ديقراٟم٧م ىمّم٦م اْلْم٤مرة (: )133/13
ُمٕمٔمؿ
( وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ظمٓم٦م اًمتس٤مُمح اًمديٜمل اًمتل يم٤من يٜمتٝمجٝم٤م اعمسٚمٛمقن إوًمقن ,أو سمسب٥م هذه اخلٓم٦م اقمتٜمؼ اًمديـ اجلديدَ
ُ
اعمسٞمحٞملم ومجٞمع اًمزرادؿمتٞملم واًمقصمٜمٞملم إٓ قمدد ًا ىمٚمٞم ً
ال ُمٜمٝمؿ  ..واؾمتحقذ اًمديـ اإلؾمالُمل قمغم ىمٚمقب ُمئ٤مت اًمِمٕمقب ذم اًمبٚمدان
اعمٛمتدة ُمـ اًمّملم وأندٟمقؾمٞم٤م إمم ُمرايمش وإندًمس ,ومتٚمؽ ظمٞم٤مهلؿ ,وؾمٞمٓمر قمغم أظمالىمٝمؿ ,وص٤مغ طمٞم٤مَتؿ ,وسمٕم٨م آُم٤مًٓ ختٗمػ قمٜمٝمؿ
سم١مس اْلٞم٤مة وُمت٤مقمبٝم٤م )
 آدم ُمتز يمت٤مب اْلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري (: )93/2
( وِل٤م يم٤من اًمنمع اإلؾمالُمل ظم٤مص ً٤م سم٤معمسٚمٛملم ,وم٘مد ظم َّٚم٧م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سملم أهؾ اعمٚمؾ إظمرى وسملم حم٤ميمٛمٝمؿ اخل٤مص٦م هبؿ,
واًمذي ٟمٕمٚمٛمف ُمـ أُمر هذه اعمح٤ميمؿ أ ٤م يم٤مٟم٧م حم٤ميمؿ يمٜمسٞم٦م ,ويم٤من رؤؾم٤مء اعمح٤ميمؿ اًمروطمٞمقن ي٘مقُمقن ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مم يمب٤مر اًم٘مْم٤مة أاْم ً٤م,
وىمد يمتبقا يمثػما ً ُمـ يمت٥م اًم٘م٤مٟمقن ,وغ شم٘متٍم أطمٙم٤مُمٝمؿ قمغم ُمس٤مئؾ اًمزواج ,سمؾ يم٤مٟم٧م شمِمٛمؾ إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ ُمس٤مئؾ اعمػماث وأيمثر
اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتل ختص اعمسٞمحٞملم وطمدهؿ مل٤م ٓ ؿم٠من ًمٚمدوًم٦م سمف ) ..
 اًمراه٥م ُمٞمِمقد ذم يمت٤مسمف "رطمٚم٦م ديٜمٞم٦م ذم اًمنمق" (ص  )29ىمقًمف ي٘مقل:
( وُمـ اعم١مؾمػ أن شم٘متبس اًمِمٕمقب اًمٜمٍماٟمٞم٦م ُمـ اعمسٚمٛملم اًمتس٤مُمح  ,اًمذي هق آي٦م اإلطمس٤من سملم إُمؿ واطمؽمام قم٘م٤مئد أظمريـ
وقمدم ومرض أي ُمٕمت٘مد قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًم٘مقة )
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 اعمٗمٙمر إؾمب٤مين سمالؾمٙمقا أب٤مٟمٞمز ذم يمت٤مسمف "فمالل اًمٙمٜمٞمس٦م"ص ُ64متحدصم ً٤م قمـ اًمٗمتح اإلؾمالُمل ًم ندًمس:
( ًم٘مد أطمسٜم٧م أؾمب٤مٟمٞم٤م اؾمت٘مب٤مل أوئلؽ اًمرضم٤مل اًمذيـ ىمدُمقا إًمٞمٝم٤م ُمـ اًم٘م٤مرة اإلومري٘مٞم٦م ,وأؾمٚمٛمتٝمؿ اًم٘مرى أزُمتٝم٤م سمٖمػم ُم٘م٤موُم٦م وٓ
قمداء ,ومام هق إٓ أن شم٘مؽمب يمقيمب٦م ُمـ ومرؾم٤من اًمٕمرب ُمـ إطمدى اًم٘مرى :طمتك شمٗمتح هل٤م إبقاب وشمتٚم٘م٤مه٤م سم٤مًمؽمطم٤مب  ..يم٤مٟم٧م همزوة
متديـ ,وغ شمٙمـ همزوة ومتح وىمٝمر  ..وغ يتخؾ أبٜم٤مء شمٚمؽ اْلْم٤مرة زُمٜم ً٤م قمـ ومْمٞمٚم٦م طمري٦م اًمْمٛمػم ,وهل اًمدقم٤مُم٦م اًمتل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م يمؾ
قمٔمٛم٦م طم٘م٦م ًمٚمِمٕمقب ,وم٘مبٚمقا ذم اعمدن اًمتل ُمٚمٙمقه٤م يمٜم٤مئس اًمٜمّم٤مرى وسمٞمع اًمٞمٝمقد ,وغ َ
َيش اعمسجد ُمٕم٤مسمد إدي٤من اًمتل ؾمب٘متف ,ومٕمرف
هل٤م طم٘مٝم٤م ,واؾمت٘مر إمم ضم٤مٟمبٝم٤م ,همػم طم٤مؾمد هل٤م ,وٓ راهم٥م ذم اًمسٞم٤مدة قمٚمٞمٝم٤م )
 اعمستنمىم٦م إِل٤مٟمٞم٦م زيٖمريد هقٟمٙمف  -ؿمٛمس اًمٕمرب شمسٓمع قمغم اًمٖمرب (: )364
( اًمٕمر ب غ يٗمرضقا قمغم اًمِمٕمقب اعمٖمٚمقسم٦م اًمدظمقل ذم اإلؾمالم ,وم٤معمسٞمحٞمقن واًمزرادؿمتٞم٦م واًمٞمٝمقد اًمذيـ ٓىمقا ىمبؾ اإلؾمالم أبِمع
أُمثٚم٦م ًمٚمتٕمّم٥م اًمديٜمل وأومٔمٕمٝم٤م :ؾمٛمح هلؿ مجٞمٕم ً٤م دون أي قم٤مئؼ يٛمٜمٕمٝمؿ سمٛمامرؾم٦م ؿمٕم٤مئر ديٜمٝمؿ ,وشمرك اعمسٚمٛمقن هلؿ سمٞمقت قمب٤مدَتؿ
وأديرَتؿ ويمٝمٜمتٝمؿ وأطمب٤مرهؿ دون أن يٛمسقهؿ سم٠مدٟمك أذى ,أو ًمٞمس هذا ُمٜمتٝمك اًمتس٤مُمح؟ أاـ روى اًمت٤مريخ ُمثؾ شمٚمؽ إقمامل؟
وُمتك؟") .
 ي٘مـقل اًم٘مس إيِ ُٚمقج طمقار اًمث٘م٤موم٤مت ذم اًمٖمرب اإلؾمالُمل ,ؾمٕمد سمقومالىم٦م (: )14
( ٟمٕمٞمش سمٞمٜمٝمؿ دون ْ
أي ُمْم٤مي٘م٤مت ,ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمٕمت٘مدٟم٤م )
أن ٟمتٕمرض إمم ّ

اْلرب ًمٞمس٧م ضد يمٚمٛم٦م اهلل
يٕمت٘مد اًمٙمثػم سم٠من اْلرب واًمدوم٤مع ذم طمد ذاشمف هل ضد يمٚمٛم٦م اهلل وضد اًمنميٕم٦م واْل٘مٞم٘م٦م أن هذا ظمٓم٠م ٓ يريدوا سمف إٓ طمرب اإلؾمالم
وًمٙمل ٟم١ميمد ًمٙمؿ ان اْلرب ًمٞمس٧م ضد اًمنمائع اًمساموي٦م ٟم٠مظمذ أىمقال أقمالم اعمسٞمحٞم٦م قمغم ذًمؽ :
ي٘مقل اًمب٤مسم٤م ؿمٜمقدة اًمث٤مًم٨م: 26
( وهذا ُم٤م ومٕمٚمف اًمسٞمد اعمسٞمح ًمف اعمجد ذم شمٓمٝمػم اهلٞمٙمؾ  .ووضمد ذم اهلٞمٙمؾ اًمذيـ يم٤مٟمقا يبٞمٕمقن سم٘مرا وهمٜمام ومح٤مُم٤م ,واًمّمٞم٤مرف ضمٚمقؾم٤م ,
ومّمٜمع ؾمقـم٤م ُمـ طمب٤مل وـمرد اجلٛمٞمع ُمـ اهلٞمٙمؾ ,اًمٖمٜمؿ واًمب٘مر ,ويم٥م دراهؿ اًمّمٞم٤مرف وىمٚم٥م ُمقائدهؿ  ,وىم٤مل ًمب٤مقم٦م اْلامم :ارومٕمقا
هذه ُمـ هانه! ٓ دمٕمٚمقا سمٞم٧م أو سمٞم٧م دم٤مرة ! . .هٜم٤م ىم٤مم اًمسٞمد اعمسٞمح سمتٓمٝمػم اهلٞمٙمؾ دون حم٤ميمٛم٦م وشمٙمرر هذا إُمر أاْم ً٤م يمام رواه
اًم٘مديس ُمرىمس ذم ُمٜم٤مؾمب٦م اًمٗمّمح " وضم٤مءوا إمم أورؿمٚمٞمؿ .وِل٤م دظمؾ يسقع اهلٞمٙمؾ اسمتدأ َيرج اًمذيـ يم٤مٟمقا يبٞمٕمقن ويِمؽمون ذم
اهلٞمٙمؾ ,وىمٚم٥م ُمقائد اًمّمٞم٤مروم٦م ويمراد سم٤مقم٦م اْلامم .ويم٤من يٕمٚمؿ ىم٤مئال هلؿ :ألٞمس ُمٙمتقسم٤م :سمٞمتل سمٞم٧م صالة يدقمك جلٛمٞمع إُمؿ؟ وأنتؿ
ضمٕمٚمتٛمقه ُمٖم٤مرة ًمّمقص) .
هٜم٤م أظمذ ىمقل أطمد اإلصالطمٞملم إًمريؽ زويٜمجكمٟ ( :27محـ ٓ ٟمريد أن ٟمسٗمؽ دم أطمد  ,وًمٙمٜمٜم٤م ٟمريد أن ٟم٘مص أضمٜمح٦م طمٙمقُم٦م اًمّم٘مقر
 ,وم٢من دمٜمبٜم٤م اعمقاضمٝم٦م وم٢من طمؼ اإلٟمجٞمؾ وطمٞم٤مة اًمرب ًمـ شمٙمقن ذم أُم٤من ذم وؾمٓمٜم٤م  ,وجي٥م أن ٟمتٙمؾ قمغم اهلل وطمده  ,وًمٙمـ قمٜمدُم٤م شمٙمقن
ًمديٜم٤م ىمْمٞم٦م قم٤مدًم٦م جي٥م أن ٟمٕمرف أاْم ً٤م يمٞمػ ٟمداومع قمٜمٝم٤م  ,وٟمٔمػم يِمقع وضمدقمقن ٟمسٗمؽ اًمدُم٤مء ذم ؾمبٞمؾ وـمٜمٜم٤م وإَلٜم٤م ) ..
 ٕٙكتاب سنوات مع أسئلة الناس – األنبا شنودة الثالث – اسئلة متنوعة صفحة ٘ٗ .
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يمؾ طمروب رؾمقل اهلل يم٤مٟم٧م دوم٤مقمٞم٦م
ًم٘مد سمٚمغ قمدد اًمٖمزوات اًمتل ىم٤مده٤م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وصحبف وؾمٚمؿ  28همزوة ,يم٤من ُمـ ضٛمٜمٝم٤م  9همزوات دار ومٞمٝم٤م ىمت٤مل ,
وهٜم٤مك  19همزوة طم٘م٘م٧م أهداومٝم٤م دون ىمت٤مل سمسب٥م ومرار إقمداء  ,وُمـ ضٛمـ هذه اًمٖمزوات ظمرج اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف
وصحبف وؾمٚمؿ ذم  7همزوات قمغم قمٚمؿ ُمسب٘م ً٤م سم٠من اًمٕمدو ومٞمٝم٤م ىمد دسمر قمدواٟم ً٤م قمغم اعمسٚمٛملم.
اؾمتٛمرت اًمٖمزوات  8ؾمٜمقات (ُمـ  2هجري إمم  9هجري)  ,و اًمسٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٝمجرة طمدث أيمؼم قمدد ُمـ اًمٖمزوات طمٞم٨م سمٚمٖم٧م 8
همزوات  ,وسمٚمٖم٧م قمدد اًمبٕمقث واًمرساي٤م ُ 38م٤م سملم سمٕمث٦م و رسي٦م..
ويمؾ هذه اًمٖمزوات غ شمٙمـ إٓ دوم٤مقم ً٤م قمـ اًمٜمٗمس  ,وإؾمب٤مب اًمتل َضمٕمٚم٧م اعمسٚمٛملم يداومٕمقن قمـ أنٗمسٝمؿ هؿ يم٤مٔن :
 آضٓمٝم٤مد
ُ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
اضٓمٝم٤مد أهؾ ُمٙم٦م ًمٚمٛمسٚمٛملم ذم أوائؾ اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ومٙم٤من اضٓمٝم٤مد ًا ىم٤مؾمٞم ً٤م شمٕمرض ًمف
واعمسٚمٛمقن أاْم ً٤م ويِمٝمد سمذًمؽ اًمٙمثػم ُمـ اعم١مرظملم واًم٘مرآن اًمٙمريؿ أاْم ً٤م هلذا آضٓمٝم٤مد سمّمقرة واضح٦م وضمٚمٞم٦م وًمٕمؾ ُمـ ؿمدة
قمذاب ه١مٓء وم٘مد أقمٚمٜمقا اًمٙمٗمر سم٠ملسٜمتٝمؿ وًمٙمٜمٝمؿ ذم اْل٘مٞم٘م٦م ُمتٛمسٙمقن سم٤مإليامن ذم ىمٚمقهبؿ  ,ومٞم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم :
ـٙمـ ُمـ َذح سمِ٤م ًْم ُٙم ْٗم ِر ص ر ًا َومٕم َٚمٞم ِٝمؿ َهمْم٥م ُمـ ِ
٤مإليام ِن و ًَم ِ
ِ
(ُمـ َيم َٗمر سمِ٤مّللِ ُِمـ سمٕم ِد ِ ِ
اب
َ دْ
اّلل َو َهل ُ ْؿ َقم َذ ٌ
َ ْ ْ َ ٌ ِّ َ ّ
َ َ
إيامٟمف إَِّٓ َُم ْـ ُأيم ِْر َه َو َىم ْٚم ُب ُف ُُم ْٓم َٛمئ ٌّـ سمِ ِ َ َ
َ ّ
َّ
َ
َْ َ
ِ
ٞمؿ )  ( ...اًمٜمحؾ ) 106
َقمٔم ٌ
وُمٜمٝمؿ ُمـ أومٚمتقا ُمٜمٝمؿ ُمٝم٤مضمريـ  ,ومؽميمقا أُمقاهلؿ وأهٚمٞمٝمؿ ويمؾ ُم٤م هلؿ ذم أادي ُمْمٓمٝمدهيؿ وومْمٚمقا هذا قمـ اًمٙمٗمر سمٕمد اإليامن وًمق
يم٤من ذم اًمٔم٤مهر  ,وًم٘مد شمٙمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ومٞم٘مقل :
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
(وا ًَّم ِذيـ ه٤مضمرو ْا ِذم ِ ِ
ِ
ْؼم ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا ْ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
يـ َص َ ُؼمو ْا َو َقم َغم َر ِّهبِ ْؿ
قن  ,ا ًَّمذ َ
ّ
َ
َ َ َ ُ
اّلل ُمـ َسم ْٕمد َُم٤م ُفمٚم ُٛمقا ْ ًَمٜمُ َب ِّق َئٜم َُّٝم ْؿ ذم اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َطم َسٜمَ ً٦م َو ََٕ ْضم ُر أظم َرة َأيم َ ُ
َيت ََق َّيم ُٚم َ
قن )  ( ...اًمٜمحؾ ) 42-41
وم٤مهلل قمز وضمؾ شمٙمٚمؿ قمٜمٝمؿ ذم قمدة ُمقاضع ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ..
سم٤مإلض٤موم٦م ُم٤م شمٕمرض ًمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مد شمٕمرض ًمٚمٙمثػم ُمـ آضٓمٝم٤مدات واإله٤مٟم٤مت ومٛمٜمٕمقه ُمـ شم٠مدي٦م اًمّمالة
وسمّم٘مٝمؿ وطمثقهؿ اًمؽماب قمٚمٞمف وضمرهؿ إي٤مه ُمـ رىمبتف إمم ظم٤مرج اًمٙمٕمب٦م سمٕمد أن رسمٓمقا ؿم٤مل قمامُمتف طمقل قمٜم٘مف وىمبؾ يمؾ هذا قمرضقا
قمٚمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اِل٤مل واجل٤مه وًمٙمٜمف متسؽ سمرؾم٤مًمتف وىم٤مل:
(ي٤م قمؿ ! و اهلل ًمق وضٕمقا اًمِمٛمس ذم يٛمٞمٜمل  ,و اًم٘مٛمر ذم يس٤مري  ,قمغم أن أ رك هذا إُمر طمتك ئمٝمره اهلل أو أهٚمؽ ومٞمف ُم٤م شمريمتف)
ومتحٛمؾ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمؾ هذا ودقم٤مهؿ إمم شمقطمٞمد رب اًمسامء وإرض سمٕمٞمد ًا قمـ قمب٤مدة إصٜم٤مم وإطمج٤مر وسمٕمد يمؾ
هذا ه٤مضمروا هروسم ً٤م ُمـ اًمٕمذاب وآضٓمٝم٤مد .
وسمدأت اًمٖمزوات اًمتل يم٤من هدومٝم٤م إول وإظمػم هق اًمدوم٤مع اًمٜمٗمس ؾمقاء ُم٤م يم٤من ىمبؾ همزوة سمدر اًمٙمُؼمى أو ُم٤م سمٕمده٤م إمم همزوة شمبقك ,
وًمٕمؾ إُمر يستٚمزم ُمٜم٤م أن ٟمِمػم إمم أُمر ه٤مم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وذم اًمسٜم٦م اًمٓم٤مهرة أٓ وهق أن اإلؾمالم سمّمقرة قم٤مُم٦م ٓ يقضمد ومٞمف ُم٤مدة
اًم٘متؾ ! وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ يم٤مُم ً
ال ٓ يقضمد ومٞمف يمٚمٛم٦م أىمتٚمقا أو أىمتؾ أو أىمتٚمقهؿ إٓ ذم آيتلم وم٘مط ويمٚمت٤ممه٤م أنزهلام اهلل ذم اْلرب وُمـ
اًمٓمبٞمٕمل أن يٙمقن اْلرب ومٞمف ىمتؾ ًمٚمٕمدو وإٓ ىمتٚمٜم٤م ! واًم٘م٤مرئ ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس ؾمٞمجد ومٞمف اًمدوم٤مع سمٜمٗمس اًمٓمري٘م٦م سمؾ وأيمثر سمٙمثػم ومبٙمؾ
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دُمقي٦م ويمؾ ىمسقة ٟمجد إُمر سم٤مًم٘متؾ وإره٤مب اعمس٤معملم وىمبؾ أن ٟمرسد سمٕمض هذه اًمٜمّمقص ٟمٜم٘مؾ ًمٙمؿ ُم٤م ىم٤مًمف إب ُمتك اعمسٙملم وهق
أطمد آسم٤مء اًمٙمٜمٞمس٦م إرصمقذيمسٞم٦م ومٝمق راه٥م ىمبٓمل قم٤مش يٗمرس ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس وًمف اًمٕمديد ُمـ اًمتٗمسػمات ًمف ومٞم٘مقل: 28
ٍ
طمٞمٜمئذ سمدأت سمٕمد ذًمؽ " طمروب اًمرب " اًمتل أيمٛمؾ هب٤م وقمده عمقؾمك سم٢مُمتالك إرض ويم٤من دُمقي٦م سم٠مىمسك ُم٤م يٛمٙمـ اًمتٕمبػم  .وُمٝمام
(
طم٤مول اعم١مرظمقن واًمٕمٚمامء أقمٓم٤مء اعمؼمرات وإقمذار أو اإلدقم٤مء سم٠م ٤م يم٤مٟم٧م طمرب دوم٤مع ومال يٛمٙمـ أن جيٞمزه٤م اًمْمٛمػم وٓ يٛمٙمـ أن
يؼمره٤م اًمٕم٘مؾ سمحس٥م ُمقازيـ إيامٟمٜم٤م وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل إن إرسائٞمؾ شمٍموم٧م سم٠ميمثر مل٤م أوص هب٤م اهلل ) ..
وشمٙمٚمؿ أاْم ً٤م قمـ يِمقع اسمـ ٟمقن ظم٤مدم ُمقؾمك ومٞم٘مقل: 29
( ًم٘مد أضمتٛمع قمٚمٞمف يمؾ ُمٚمقك ُم٘م٤مـمٕم٤مت اجلٜمقب اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم اعمتٛمرٟملم ذم اْلرب سم٠مقمداد وأدوات رهٞمب٦م  ,ومٙمرسهؿ مجٞمٕم ً٤م وسمدد ؿمٛمٚمٝمؿ
وأؾمتقمم قمغم ُمد ؿ اًمقاطمدة شمٚمقى إظمرى  .صمؿ أضمتٛمع قمٚمٞمف يمؾ ُمٚمقك اًمِمامل ُمـ يمٜمٕم٤مٟمٞملم وهمػم اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم وغ ي٠مظمذوا سمٕمؼمة
اٟمٙمس٤مر اجلٜمقب وًمٙمـ غ يره٥م يِمقع يمثرَتؿ وٓ ذاؾمتٝمؿ  ,وسم٤مهمتٝمؿ يم٤مٕىمقى وطمٓمٛمٝمؿ وذدهؿ وىمتؾ مخس٦م ُمٚمقك دومٕم٦م واطمدة
واؾمتقمم قمغم يمؾ اًمبالد يِمقع : 7/3
(وم٘م٤مل اًمرب ًمٞمِمقع« :اًمٞمقم أبتدئ أقمٔمٛمؽ ذم أقملم مجٞمع إرسا ئٞمؾ ًمٞمٕمٚمٛمقا أين يمام يمٜم٧م ُمع ُمقؾمك أيمقن ُمٕمؽ).

) أ.ـه.

وًمذًمؽ يتْمح ًمٜم٤م سم٠من اإلؾمالم غ ي٠من سمجديد قمٜمدُم٤م أُمر اهلل قمز وضمؾ ومٞمف سم٠من يداومٕمقا قمـ أنٗمسٝمؿ !! وًمذًمؽ ؾمقف ٟمقضح إُمر
سمبٕمض ُمـ اإلظمتّم٤مر يم٤مٔن :
 -1اْلرب ذم اإلؾمالم دوم٤مقمٞم٦م قمٙمس ُم٤م ذم اعمسٞمحٞم٦م ومٝمل هجقُمٞم٦م .
 -2اْلرب ذم اإلؾمالم يم٤مٟم٧م ضد اجلٞمقش وًمٞمس٧م قمغم اعمس٤معملم قمٙمس اعمسٞمحٞم٦م .
 -3اإلؾمالم طمرم ىمتؾ إـمٗم٤مل واًمٜمس٤مء واًمِمٞمقخ قمٙمس اعمسٞمحٞم٦م .
 -4إٟمتِم٤مر اعمسٞمحٞم٦م سم٤مإليمراه واٟمتِم٤مر آؾمالم سمتقطمٞمده وؾمامطمتف وشمنميٕمف .

اْلرب ذم اإلؾمالم دوم٤مقمٞم٦م قمٙمس ُم٤م ذم اعمسٞمحٞم٦م !!
اًم٘م٤مرئ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ جيد أن آي٤مشمف هب٤م اًمٓم٤مسمع اًمدوم٤مقمل وًمٞمس اهلجقُمل قمغم أقمداءه  ,ومٞم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ذم أول آي٦م أنزهل٤م ذم اًمسامح
سم٤مًم٘مت٤مل :
ِ ِ ِ
ِ
ٍَم ِه ْؿ ًَم َ٘م ِد ٌير  ,ا ًَّم ِذي َـ ُأ ْظم ِر ُضمقا ُِمـ ِد َي ِ٤مر ِه ْؿ سمِ َٖم ْ ِ
اّلل َقم َغم ٟم ْ ِ
يـ ُي َ٘م٤م َشم ُٚم َ
اّلل َو ًَم ْق َٓ
( ُأذ َن ًم َّٚمذ َ
ػم َطم ٍّؼ إِ َّٓ َأن َي ُ٘مق ًُمقا َر ُّسمٜمَ٤م َّ ُ
قن سمِ َ٠م َّ ُ ْؿ ُفمٚم ُٛمقا َوإِ َّن َّ َ
د ْومع ِ
٤مضمدُ ي ْذيمَر ِومٞمٝم٤م اؾمؿ ِ ِ
ض َّهلدِّ ُم ْ٧م صق ِ
ٜمٍم ُه إِ َّن
اُم ُع َوسمِ َٞم ٌع َو َص َٚم َق ٌ
َ َ
اّلل اًمٜم َ
ات َو َُم َس ِ ُ ُ َ ْ ُ َّ
َ ُ َّ
َّ٤مس َسم ْٕم َْم ُٝمؿ سمِ َب ْٕم ٍ ُ َ
ٜمٍم َّن َّ ُ
اّلل َُمـ َي ُ ُ
اّلل يمَثػما ً َو ًَم َٞم ُ َ
اّلل ًَم َ٘م ِق ٌّي َقم ِز ٌيز)  ( ...اْل٩م) 40-39
َّ َ
وذ َد أوٓ ُدهؿ و ُ ب٧م
وُمـ هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م أراد اهلل قمز وضمؾ أن يقضح ًمٚمبنمي٦م يمٚمٝم٤م أن ه١مٓء اًمذيـ أظمرضمقا ُمـ دي٤مرهؿ ُ ِّ
اْلؼ ذم اًمدوم٤مع قمـ أنٗمسٝمؿ وٓ يقضمد هدف أؾمٛمك ُمـ اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس  ,وأاْم ً٤م ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم :
أُمقاهلؿ سم٠من هلؿ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ٞمؾ ِ ِ
ِ
يـ)  ( ...اًمب٘مرة ) 190
٥م ا ْعم ُ ْٕمتَد َ
اّلل َٓ ُحي ِّ
(و َىم٤مشم ُٚمقا ْ ذم َؾمبِ ِ ّ
َ
اّلل ا ًَّمذي َـ ُي َ٘م٤مشم ُٚمق َٟمٙم ُْؿ َوَٓ َشم ْٕمتَدُ و ْا إِ َّن ّ َ
 ٕٛتاريخ إسرائيل من واقع نصوص التوراة واألسفار وكتب ما بٌن العهدين لألب مىت ادلسكٌن صفحةٖ٘ .
 ٕٜتاريخ إسرائيل من واقع نصوص التوراة واألسفار وكتب ما بٌن العهدين لألب مىت ادلسكٌن صفحةٖ٘ .
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واًم٘م٤مرئ هلذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م جيد أن اًم٘مت٤مل ذم اإلؾمالم ُم٤مهق إٓ ر ٌد قمغم ىمت٤مل إظمريـ هلؿ  ,واىمرأ ُمٕمل إن ؿمئ٧م َ
ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :
ٞمؾ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٞمؾ ِ ِ
ِ
نم َ
ون ْ
ف ٟم ُْ١مشمِ ِٞمف َأ ْضمرا ً َقمٔمِٞمامً َو َُم٤م
٥م َوم َس ْق َ
اّلل َومٞمُ ْ٘مت َْؾ َأو َي ْٖمٚم ْ
اْلَ َٞم٤م َة اًمدُّ ْٟم َٞم٤م سمِ٤مٔظم َرة َو َُمـ ُي َ٘م٤مشم ْؾ ذم َؾمبِ ِ ّ
اّلل ا ًَّمذ َ
( َوم ْٚم ُٞم َ٘م٤مشم ْؾ ذم َؾمبِ ِ ّ
يـ َي ْ ُ
ٞمؾ ِ
ًَمٙمُؿ َٓ ُشم َ٘م٤مشمِ ُٚم َ ِ
ِ ِ
ِ ِ
قن رسمٜمَ٤م َأ ْظم ِرضمٜمَ٤م ُِمـ َه ِـذ ِه ا ًْم َ٘مري ِ٦م اًم َّٔم ِ
ِ
٤مغِ َأ ْه ُٚم َٝم٤م
َْ
ْ
ْ
قن ذم َؾمبِ ِ ّ
اّلل َوا ْعم ُ ْست َْْم َٕمٗملمَ ُم َـ ِّ
ْ
اًمر َضم٤مل َواًمٜم َِّس٤مء َوا ًْم ِق ًْمدَ ان ا ًَّمذي َـ َي ُ٘مق ًُم َ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اضم َٕمؾ ًَّمٜمَ٤م ُمـ ًَّمدُ َ
اضم َٕمؾ ًَّمٜمَ٤م ُمـ ًَّمدُ َ
ٟمؽ ٟمَّمػما ً)  ( ...اًمٜمس٤مء ) 75-74
ٟمؽ َوًم ّٞم ً٤م َو ْ
َو ْ
وي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم :
ُػ سم ْ٠مس ا ًَّم ِذيـ َيم َٗمرو ْا واّلل َأ َؿمدُّ سم ْ٠مؾم ً٤م و َأ َؿمدُّ شم ِ
ِِ
ػ إَِّٓ َٟم ْٗم َس َؽ َو َطم ِّر ِ
( َوم َ٘م٤مشمِ ْؾ ِذم َؾمبِ ِ
َٜمٙمٞمالً)
اّللِ َٓ ُشم َٙم َّٚم ُ
َ
اّلل َأن َيٙم َّ َ َ
ٞمؾ ّ
َ
َ ُ َ ُّ
ض ا ْعم ُ ْ١مُمٜملمَ َقم َسك ّ ُ
 ( ...اًمٜمس٤مء ) 84
وم٤مْلرب ذم اإلؾمالم دوم٤مقم ً٤م قمـ اعمستْمٕمٗملم ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء واًمقًمدان وىمد شمٙمقن اْلرب هل٤م أهداف أظمرى ُمث ً
ال اًمتّمدى
ًمٚمدقم٤مة وُمٜمٝمؿ قمـ ٟمنم دقمقة اإلؾمالم سم٤مًم٘مقة أو همػم ذًمؽ ..
ومٛمث ً
ال قمٜمدُم٤م ٟم٘مض أهؾ ُمٙم٦م صٚمح اْلديبٞم٦م واقمتدوا قمغم سمٜمل ظمزاقم٦م طمٚمٗم٤مء اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم ذًمؽ دظمؾ اًمٜمبل ُمٙم٦م
وم٤مْح ً٤م ًمؽمضمع اْل٘مقق إمم أهٚمٝم٤م دون إراىم٦م دُم٤مء ودون اإلقمتداء قمٚمٞمٝمؿ وهؿ اًمذيـ اضٓمٝمدوهؿ وذدوهؿ وأظمرضمقهؿ ُمـ
دي٤مرهؿ  ,وٕن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ غ ِ
ي٠مت إٓ رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم وم٘مد أقم٤مد اْل٘مقق إمم أهٚمٝم٤م دون اًمتٕمدي قمٚمٞمٝمؿ  ,ومٛمـ هذا
اًمذي يدّ قمل أن اإلؾمالم ىمد اٟمتنم سمحد اًمسٞمػ ؟ أُم٤م ذم اعمسٞمحٞم٦م وم٤مُٕمر قمٙمس ذًمؽ سمؾ إن إهل اعمسٞمحٞم٦م غ يؽمك ىم٤مقمدة ٕي
طمرب وم٠مصبح٧م اْلروب هجقُمٞم٦م ذؾم٦م سم٤مًمدرضم٦م إومم  ,ويمام أذٟم٤م سم٠من ُمتك اعمسٙملم ٟمٗمسف ي٘مقل (30 :ومال يٛمٙمـ أن جيٞمزه٤م
اًمْمٛمػم وٓ يٛمٙمـ أن يؼمره٤م اًمٕم٘مؾ سمحس٥م ُمقازيـ إيامٟمٜم٤م وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل إن إرسائٞمؾ شمٍموم٧م سم٠ميمثر مل٤م أوص هب٤م اهلل )
ومٞم٘مقل يم٤مشم٥م ؾمٗمر يِمقع اإلصح٤مح  10إقمداد ُمـ  40إمم : 43
(ومِب يِمقع يمؾ أرض اجلبؾ واجلٜمقب واًمسٝمؾ واًمسٗمقح ويمؾ ُمٚمقيمٝم٤م .غ يبؼ ؿم٤مردا ,سمؾ طمرم يمؾ ٟمسٛم٦م يمام أُمر اًمرب إهل
إرسائٞمؾ , .ومِهبؿ يِمقع ُمـ ىم٤مدش سمرٟمٞمع إمم همزة ومجٞمع أرض ضمقؿمـ إمم ضمبٕمقن , .وأظمذ يِمقع مجٞمع أوئلؽ اعمٚمقك وأرضٝمؿ
دومٕم٦م واطمدةٕ ,ن اًمرب إهل إرسائٞمؾ طم٤مرب قمـ إرسائٞمؾ , .صمؿ رضمع يِمقع ومجٞمع إرسائٞمؾ ُمٕمف إمم اعمحٚم٦م إمم اجلٚمج٤مل) .
وم٤مإلهل ي٠مُمر سم٘متؾ يمؾ ٟمسٛم٦م وٓ يؽمك ُمٜمٝمؿ ؿمٞمئ ً٤م طم ًٞم٤م !!
وٟم٘مرأ أن ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ًمٚمرب وهق ي٠مُمر ُمقد سمٕمدم اًمِمٗم٘م٦م قمغم أقمدائؽ قمٜمد اًمٜمٍم قمٚمٞمٝمؿ ذم ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م اإلصح٤مح 7
اًمٕمدد : 5 – 1
(ُمتك أ ك سمؽ اًمرب إَلؽ إمم إرض اًمتل أن٧م داظمؾ إًمٞمٝم٤م ًمتٛمتٚمٙمٝم٤م وـمرد ؿمٕمقسم٤م يمثػمة ُمـ أُم٤مُمؽ :اْلثٞملم واجلرضم٤مؿمٞملم
وإُمقريلم واًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم واًمٗمرزيلم واْلقيلم واًمٞمبقؾمٞملم ؾمبع ؿمٕمقب أيمثر وأقمٔمؿ ُمـ  ,ودومٕمٝمؿ اًمرب إَلؽ أُم٤مُمؽ وضسمتٝمؿ
وم٢مٟمؽ ْحرُمٝمؿ ٓ .شم٘مٓمع هلؿ قمٝمدا وٓ شمِمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ  ,وٓ شمّم٤مهرهؿ .اسمٜمتؽ ٓ شمٕمط ٓسمٜمف واسمٜمتف ٓ شم٠مظمذ ٓسمٜمؽ ٕ ,نف يرد اسمٜمؽ ُمـ
ورائل ومٞمٕمبد آلٝم٦م أظمرى ومٞمحٛمك همْم٥م اًمرب قمٚمٞمٙمؿ وهيٚمٙمٙمؿ رسيٕم٤م , .وًمٙمـ هٙمذا شمٗمٕمٚمقن هبؿَ :تدُمقن ُمذاسمحٝمؿ وشمٙمرسون
أنّم٤مهبؿ وشم٘مٓمٕمقن ؾمقارهيؿ وْحرىمقن مت٤مصمٞمٚمٝمؿ سم٤مًمٜم٤مر ) ,
ٖٓ تاريخ إسرائيل من واقع نصوص التوراة واألسفار وكتب ما بٌن العهدين لألب مىت ادلسكٌن صفحةٖ٘ .
www.alta3b.wordpress.com
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إُمر صٕم٥م أن ٟم٘مرأ ُمثؾ هذا اًمٙمالم ذم يمت٤مب يدقمل أ ب٤مقمف أنف يمت٤مب يدقمق ًمٚمٛمحب٦م واًمرمح٦م  ,هذه إواُمر غ شمّمدر أبد ًا ُمـ
اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ ٕن اإلؾمالم غ يٙمـ هدومف طمرب أظمريـ سمؾ يمؾ هدومف مح٤مي٦م أ ب٤مقمف وطمري٦م اًمٕم٘مٞمدة يمؾ هدومف أن حيٛمل اعمسٚمٛملم
ُمـ اًمذيـ يٕمتدون قمٚمٞمٝمؿ .
سمؾ ىمد ُأـمٚمؼ قمكم هذه اْلروب ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس " طمروب اًمرب " اإلؾمؿ اعمحب٥م ًمدي أ ب٤مع اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ومٙمام ُذيمر ذم
اًمٙمت٤مب اعم٘مدس:
(واصٗمح قمـ ذٟم٥م أُمتؽ ٕن اًمرب يّمٜمع ًمسٞمدي سمٞمت٤م أُمٞمٜم٤مٕ ,ن ؾمٞمدي حي٤مرب طمروب اًمرب ,وغ يقضمد ومٞمؽ ذ يمؾ أا٤مُمؽ) .
ؾمٗمر صٛمقئٞمؾ إول .28 / 25
سمؾ إن إهل اًمٜمّم٤مرى ىمد وقمد سمٜمل إرسائٞمؾ ًمق إًمتزُمقا سم٤مًمنميٕم٦م سم٠من يمؾ ُمٙم٤من شمدوؾمف سمٓمقن أىمداُمٝمؿ شمٙمقن هلؿ ًمٙمل يرصمقا إرض
يمٚمٝم٤م هلؿ ومٞم٘مقل :
(ٕنف إذا طمٗمٔمتؿ مجٞمع هذه اًمقص٤مي٤م اًمتل أن٤م أوصٞمٙمؿ هب٤م ًمتٕمٛمٚمقه٤م ًمتحبقا اًمرب إَلٙمؿ وشمسٚمٙمقا ذم مجٞمع ـمرىمف وشمٚمتّم٘مقا سمف ,
يٓمرد اًمرب مجٞمع ه١مٓء اًمِمٕمقب ُمـ أُم٤مُمٙمؿ ومؽمصمقن ؿمٕمقسم٤م أيمؼم وأقمٔمؿ ُمٜمٙمؿ , .يمؾ ُمٙم٤من شمدوؾمف سمٓمقن أىمداُمٙمؿ يٙمقن ًمٙمؿ.
ُمـ اًمؼمي٦م وًمبٜم٤منُ .مـ ر اًمٗمرات إمم اًمبحر اًمٖمرو يٙمقن ختٛمٙمؿ ٓ .ي٘مػ إٟمس٤من ذم وضمٝمٙمؿ .اًمرب إَلٙمؿ جيٕمؾ ظمِمٞمتٙمؿ
ورقمبٙمؿ قمغم يمؾ إرض اًمتل شمدوؾمق ٤م يمام يمٚمٛمٙمؿ ) .ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م . 25 – 22 / 11
وأطم٥م أن أذيمر هٜم٤م ىمقل إًمريؽ زويٜمجكم وهق أطمد اإلصالطمٞملم اعمسٞمحٞملم واًمذي ىم٤مد ضمٞمقش اًمؼموشمست٤مٟم٧م ضد اًمٙمٜمٞمس٦م
اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م ًمٚمدوم٤مع قمـ أنٗمسٝمؿ ومٞم٘مقل (:)8
( ٟمحـ ٓ ٟمريد أن ٟمسٗمؽ دم أطمد  ,وًمٙمٜمٜم٤م ٟمريد أن ٟم٘مص أضمٜمح٦م طمٙمقُم٦م اًمّم٘مقر  ,وم٢من دمٜمبٜم٤م اعمقاضمٝم٦م وم٢من طمؼ اإلٟمجٞمؾ وطمٞم٤مة
اًمرب ًمـ شمٙمقن ذم أُم٤من ذم وؾمٓمٜم٤م  ,وجي٥م أن ٟمتٙمؾ قمغم اهلل وطمده  ,وًمٙمـ قمٜمدُم٤م شمٙمقن ًمديٜم٤م ىمْمٞم٦م قم٤مدًم٦م جي٥م أن ٟمٕمرف أاْم ً٤م
يمٞمػ ٟمداومع قمٜمٝم٤م  ,وٟمٔمػم يِمقع وضمدقمقن ٟمسٗمؽ اًمدُم٤مء ذم ؾمبٞمؾ وـمٜمٜم٤م وإَلٜم٤م ) ..
وىمد ىم٤مل أاْم ً٤م إًمريؽ زويٜمجكم ( ( :)9إن اْلرب اًمٕم٤مدًم٦م ًمٞمس٧م ضد يمٚمٛم٦م اهلل )..
وأن٤م أضمد أاْم ً٤م أن اْلرب اًمٕم٤مدًم٦م واًمذي يٙمقن ومٞمٝم٤م اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس واًمديـ  ,ومال يقضمد ُمسٞمحل يؽمك زوضمتف شمُٖمتّم٥م سمؾ
ؾمٞم٘متؾ ُمـ يٕمتدي قمٚمٞمٝم٤م وًمـ يسٙم٧م قمغم طمؼ زوضمتف ومام سم٤مًمؽ سمحؼ اًمديـ ؟ اًمذي وضم٥م اًمدوم٤مع قمٜمف ًمب٘م٤مءه .
هٙمذا يم٤مٟم٧م اعمسٞمحٞم٦م شم٠مُمر سم٤مًم٘متؾ ىمبؾ جملء يسقع وهٙمذا يم٤مٟم٧م اًمدقمقة واطمتالل إرايض واؾمتٕمب٤مد أهٚمٝم٤م ًمق غ يٙمـ طمرىمٝمؿ
وىمتٚمٝمؿ وإسم٤مدَتؿ وطمتك سمٕمد جملء يسقع واٟمتِم٤مر اعمسٞمحٞم٦م ,وؾمٜمتٙمٚمؿ قمـ وصػ هذه اْلروب ًمٜمٕمرف ُم٤م حيدث سمداظمٚمٝم٤م ُمـ
شمٕمدي٤مت سمٙمؾ اعم٘م٤ميٞمس ً ,مٙمل ٟمٕمرف اًمٗمرق سملم طمروب اإلؾمالم وطمروب اعمسٞمحٞم٦م ًمٜمٕمرف اًمٗمرق سملم ُم٤م يدقمقا ًمٚمبٜم٤مء وُم٤م يدقمقا

( )ٛكتاب خمتصر تاريخ الكنيسة – للمؤرخ ادلسيحي أندرو ملر – صفحة ٘٘٘ . ٘٘ٙ ,
( )ٜكتاب خمتصر تاريخ الكنيسة – للمؤرخ ادلسيحي أندرو ملر – صفحة . ٜ٘٘
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ًمٚمٝمدم ً ,مٙمل ٟمٕمرف اًمٗمرق سملم اْلرب اًمدوم٤مقمٞم٦م واْلرب اهلجقُمٞم٦م واًمتدُمػمي٦م وأن ًمٜمري هؾ اْلرب اإلؾمالُمٞم٦م يم٤مٟم٧م ضدد
ُمدٟمٞملم أم حم٤مرسملم .
وأطم٥م أن أىمقل يمٚمٛم٦م اًمٕمالُم٦م أورجي٤مٟمقس وهق يتٙمٚمؿ قمـ اْلرب اًمدوم٤مقمٞم٦م ومٞم٘مقل: 31
(يقضمد ذم ؿمٕم٥م اهلل أؿمخ٤مص هؿ ضمٜمقد اًمرب ( أنٔمر 1ن  , ) 4-3/2اًمذيـ ٓ يرشمبٙمقن سم٠مُمقر اْلٞم٤مة  .ه١مٓء هؿ اًمذيـ
يٛمِمقن ذم اْلرب وي٘م٤موُمقن إُمؿ اعمٕم٤مدي٦م وإرواح اًمنميرة ًمب٤مىمل اًمِمٕم٥م ويمذًمؽ اًمٕم٤مضمزون اًمذيـ يٛمٜمٕمٝمؿ اًمسـ أو اجلٜمس
أو اًمْمٕمػ  .هؿ يداومٕمقن سم٤مًمّمالة واًمّمقم واًمؼم واًمرمح٦م واًمٚمٓمػ واًمٕمٗم٦م ) ..

اْلرب ذم اإلؾمالم يم٤مٟم٧م ضد اجلٞمقش وًمٞمس٧م قمغم اعمس٤معملم
غ شمٙمـ اْلرب ذم اإلؾمالم ًمإلؾمتٙمب٤مر ذم إرض واإلقمتداء قمغم أظمريـ وًمٙمـ هذه اْلرب ذم اإلؾمالم يم٤مٟم٧م ًمقىمػ اإلقمتداء
وٕ ٤م ًمقىمػ اإلقمتداء يم٤مٟم٧م ضد ضمٞمقش اعمٕمتديـ قمغم اعمسٚمٛملم وغ شمٙمـ اْلرب أبد ًا ضد اعمدٟمٞملم أُم٤م اْلرب ذم اعمسٞمحٞم٦م
اْلؼ ؾمبح٤مٟمف
ومٙم٤مٟم٧م ضد اعمدٟمٞملم وإـمٗم٤مل واًمٜمس٤مء وىمتٚمٝمؿ وإسم٤مدَتؿ مجٞمٕم ً٤م وًمٙمـ قمٜمدُم٤م ٟم٘مرأ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م ٟمجد َ
وشمٕم٤ممم ي٘مقل :
ِ ِ
ِ
ِ
ٞمؾ ِ ِ
ِ
يـ ) ؾمقرة اًمب٘مرة .190
٥م ا ْعم ُ ْٕمتَد َ
اّلل َٓ ُحي ِّ
(و َىم٤مشم ُٚمقا ْ ذم َؾمبِ ِ ّ
َ
اّلل ا ًَّمذي َـ ُي َ٘م٤مشم ُٚمق َٟمٙم ُْؿ َوَٓ َشم ْٕمتَدُ و ْا إِ َّن ّ َ
اْلرب ذم اإلؾمالم يمام ٟمرى أُمر اهلل شمٕم٤ممم شمٙمقن ضد اًمذيـ ي٘م٤مشمٚمقٟمٙمؿ ويٕمتدون قمٚمٞمٙمؿ وم٘مط وًمٞمس قمغم اعمس٤معملم أو اعمدٟمٞملم
سمؾ اًم٘م٤مريء ًمٚمت٤مريخ اإلؾمالم وؾمػمة اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ جيده غ حي٤مرب ُمدٟمٞملم ُمس٤معملم وًمٙمٜمف طم٤مرب ضمٞمقؿم٤م ضم٤مءت
ًمتٕمتدي قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وطم٤مرب ُمٜمٝمؿ أاْم ً٤م ُمـ ٓ يٚمتزم سمٕمٝمد اعمسٚمٛملم ومٛمث ً
ال همزوة سمدر غ شمٙمـ ضد ٟمس٤مء
َ
ال ًمإلقمتداء قمغم اعمسٚمٛملم  ,ومٛمث ً
وأـمٗم٤مل أو ُمدٟمٞملم ُمس٤معملم سمؾ يم٤مٟم٧م ضد ضمٞمش اعمنميملم اًمذي ضم٤مء أص ً
ال قمٜمد ومتح ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م
قمٜمدُم٤م ٟم٘مض اعمنم يمقن اًمٕمٝمد ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ غ يتٝمجؿ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ُمنميمل ُمٙم٦م وٓ قمغم
ُمٕمنم ىمريش هذا حمٛمدٌ ومٞمام ٓ ِىمبؾ ًمٙمؿ سمف ,
سمٞمقَتؿ وغ يٜمت٘مؿ ُمٜمٝمؿ سمام ومٕمٚمقه ومٞمٝمؿ سمؾ ذه٥م أبق ؾمٗمٞم٤من وسخ سم٠مقمغم صقشمف  :ي٤م
َ
ومٛمـ دظمؾ دار أو ؾمٗمٞم٤من ومٝمق آُمـ  ,ىم٤مًمقا  :ىم٤مشمٚمؽ اهلل وُم٤م شمٖمٜمك قمٜمؽ دارك ؟ ىم٤مل  :وُمـ أهمٚمؼ سم٤مسمف ومٝمق آُمـ وُمـ دظمؾ اعمسجد
اْلرام ومٝمق آُمـ  ,وم٠مرسع اًمٜم٤مس إمم سمٞمقَتؿ وإمم اعمسجد اْلرام 32 .

واًم٘م٤مرئ ًمسػمة اْلبٞم٥م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ جيد أنف ؾم٠مل ىمريش  :ي٤م ُمٕمنم ىمريش ُم٤م شمرون أين وم٤مقمؾ سمٙمؿ ؟  .ىم٤مًمقا  :ظمػم ٍ
أخ يمريؿ
وإسمـ ِ
أخ يمريؿ ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ شمثري٥م قمٚمٞمٙمؿ اًمٞمقم أذهبقا

وم٠منتؿ اًمٓمٚم٘م٤مء 33 ..

هٙمذا يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمدٟمٞملم اعمجرديـ ُمـ إؾمٚمح٦م وًمٙمـ اًمٕمٙمس مت٤مُم ً٤م ذم اًمٜمٍماٟمٞم٦م ومٙم٤مٟم٧م اْلرب ومٞمٝم٤م ُم٤م هل إٓ َتجؿ قمغم
اعمدٟمٞملم واًمٜمس٤مء وإـمٗم٤مل واًمِمٞمقخ طمتك اْلٞمقاٟم٤مت واًمِمجر  ,ومٙم٤من هدومٝم٤م شمٜمجٞمس اًمبٞمقت سم٤مًمدُم٤مء !
ومٗمل ؾمٗمر يِمقع : 15-10/11

ٖٔ عظات أورجيانوس على سفر العدد – للعالمة أورجيانوس صفحة ٕ. ٔٛ
ٕٖ خمتصر الرحيق ادلختوم صفحة ٖٕٕ .
ٖٖ خمتصر الرحيق ادلختوم صفحة ٕٕٗ .
www.alta3b.wordpress.com

اٟمتِم٤مر اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ ]42[ .....

(صمؿ رضمع يِمقع ذم ذًمؽ اًمقىم٧م وأظمذ طم٤مصقر وضب ُمٚمٙمٝم٤م سم٤مًمسٞمػٕ ,ن طم٤مصقر يم٤مٟم٧م ىمبال رأس مجٞمع شمٚمؽ اعمامًمؽ ,
وضسمقا يمؾ ٟمٗمس هب٤م سمحد اًمسٞمػ .طمرُمقهؿ .وغ شمبؼ ٟمسٛم٦م .وأطمرق طم٤مصقر سم٤مًمٜم٤مر ,وم٠مظمذ يِمقع يمؾ ُمدن أوئلؽ اعمٚمقك ومجٞمع
ُمٚمقيمٝم٤م وضهبؿ سمحد اًمسٞمػ .طمرُمٝمؿ يمام أُمر ُمقؾمك قمبد اًمرب.
همػم أن اعمدن اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم شمالهل٤م غ حيرىمٝم٤م إرسائٞمؾُ ,م٤م قمدا طم٤مصقر وطمده٤م أطمرىمٝم٤م يِمقع  ,ويمؾ همٜمٞمٛم٦م شمٚمؽ اعمدن واًمبٝم٤مئؿ بٝم٤م
سمٜمق إرسائٞمؾ ٕنٗمسٝمؿ .وأُم٤م اًمرضم٤مل ومِسمقهؿ مجٞمٕم٤م سمحد اًمسٞمػ طمتك أب٤مدوهؿ .غ يب٘مقا ٟمسٛم٦م  ,يمام أُمر اًمرب ُمقؾمك قمبده هٙمذا
أُمر ُمقؾمك يِمقع ,وهٙمذا ومٕمؾ يِمقع .غ هيٛمؾ ؿمٞمئ٤م ُمـ يمؾ ُم٤م أُمر سمف اًمرب ُمقؾمك) .
وي٘مقل اًم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمل ذم شمٗمسػمه ًمإلصح٤مح اًمس٤مدس :
(ألٕمٚمؽ شمٕمل قمٔمٛم٦م هذا اجلٞمش اعمٕم٤مدي ًمؽ ,واًمذي يت٘مدم ٟمحقك ذم أقمامق ىمٚمبؽ؟ ه١مٓء هؿ أقمداؤٟم٤م اًمذيـ جي٥م أن ٟمذسمحٝمؿ ذم
اعمٕمريم٦م إومم ,وٟمٓمٛمسٝمؿ ذم اًمؽماب ذم اخلط إول ,إن يمٜم٤م ىم٤مدريـ أن دم أؾمقارهؿ وٟمست٠مصٚمٝمؿ وٓ شمب٘مك ُمٜمٝمؿ ٟمسٛم٦م (يش
 ,) 14 :11وٓ يب٘مك ُمٜمٝمؿ ومرد واطمد يسؽميح ومٞمٜم٤م وحيٞم٤م ُمـ ضمديد ويؼمز ذم أومٙم٤مرٟم٤م .هبذا يٕمٓمٞمٜم٤م يسقع اًمراطم٦م اًمٕمٔمٛمك" :جيٚمسقن
يمؾ واطمد ْح٧م يمرُمتف وْح٧م شمٞمٜمتف وٓ يٙمقن ُمـ يرقم٥م أُمٜم٤مء إرسائٞمؾ" (ذم ) )4 :4
وي٘مقل ذم شمٗمسػمه ًمٚمٜمص :
مت٤مُم٤م ,ومال ُيؽمك ًمف أثر طمتك ٓ يٕمقد ومٞمٛمٚمؽ قمغم اًم٘مٚم٥م صم٤مٟمٞم٦م ,ه٤م هق إُمر اًمذي أـم٤مقمف
(ًم٘مد يم٤من إُمر اإلَلل هق إسم٤مدة اًمنم ً
يِمقع ,إذ ىمٞمؾ "ٕنف يم٤من ُمـ ىمبؾ اًمرب أن يِمدد ىمٚمقهبؿ (اعمٚمقك) طمتك يالىمقا إرسائٞمؾ ًمٚمٛمح٤مرسم٦مُ ,ومٞمحرُمقا ,ومال شمٙمقن قمٚمٞمٝمؿ
رأوم٦م سمؾ ُيب٤مدون يمام أُمر اًمرب ُمقؾمك" [ .]20ي٘مقل اًمٕمالُم٦م أورجي٤مٟمقس[ :غ ي٘مؾ أن يِمقع ىمد أُمسؽ سمقاطمد أثٜم٤مء اْلرب وشمرك
أظمرً ,مٙمٜمف أُمسؽ سم٤مًمٙمؾ ,أي أظمذهؿ وىمتٚمٝمؿ مجٞم ًٕم٤مٕ ,ن اًمرب يسقع ـمٝمرٟم٤م ُمـ يمؾ أنقاع اخلٓم٤مي٤م وهدم مجٞمٕمٝم٤مً .م٘مد يمٜم٤م ىمب ً
ال ذم
اْل٘مٞم٘مٞم٦م مجٞمٕمٜم٤م "أهمبٞم٤مء ,همػم ـم٤مئٕملم ,ض٤مًملمُ ,مستٕمبديـ ًمِمٝمقات وًمذات خمتٚمٗم٦م ,قم٤مئِملم ذم اخلب٨م واْلسد ,مل٘مقشملمُ ,مبٖمْملم
سمٕمْم٤م" (ن  ,)3 :3أي يم٤مٟم٧م ومٞمٜم٤م يمؾ أنقاع اخلٓم٤مي٤م اًمتل شمقضمد ذم اإلٟمس٤من ىمبؾ اإليامنً ,مٙمـ يِمقع ىمتؾ يمؾ اًمذيـ ظمرضمقا
سمٕمْمٜم٤م ً
ًمٚمرب )
وم٤مْلرب يم٤مٟم٧م ًمٚمجٛمٞمع ! وًمٞمس٧م ًمِمخص واطمد أو ًمٚمٛمح٤مرسملم وًمٙمـ يم٤مٟم٧م ًمٚمجٛمٞمع  ..واًمٖمري٥م ضمد ًا أن اًم٘م٤مرئ ًمٚمٜمص جيد أن
ؾمب٥م ىمتؾ ه١مٓء وذسمحٝمؿ وإسم٤مدَتؿ (ٕن طم٤مصقر يم٤مٟم٧م ىمبال رأس مجٞمع شمٚمؽ اعمامًمؽ ) !! هذا هق ؾمب٥م اًم٘متؾ وهذا ُم٤م َي٤مًمػ
مت٤مُم ً٤م طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مت٤مل ذم اإلؾمالم  ..وهذا يذيمرٟم٤م سم٘مقل إهل إرسائٞمؾ ( ٕنؽ ؿمٕم٥م ُم٘مدس ًمٚمرب إَلؽ وىمد اظمت٤مرك اًمرب ًمتٙمقن ًمف
ؿمٕمب٤م ظم٤مص٤م ومقق مجٞمع اًمِمٕمقب اًمذيـ قمغم وضمف إرض ) .اًمتثٜمٞم٦م . 2/14
وي٘مقل أاْم ً٤م ذم اًمتثٜمٞم٦م : 16/20
(وأُم٤م ُمدن ه١مٓء اًمِمٕمقب اًمتل يٕمٓمٞمؽ اًمرب إَلؽ ٟمّمٞمب٤م ومال شمستبؼ ُمٜمٝم٤م ٟمسٛم٦م ُم٤م  ,سمؾ ْحرُمٝم٤م ْحريام :اْلثٞملم وإُمقريلم
واًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم واًمٗمرزيلم واْلقيلم واًمٞمبقؾمٞملم يمام أُمرك اًمرب إَلؽ ) ,
هٙمذا اْلرب قمٜمد إهل اعمسٞمحٞم٦م !! قمٙمس اْلرب ذم اإلؾمالم  ,غ ي٘متٍم إُمر ذم اعمسٞمحٞم٦م قمغم اعمٕم٤مديلم أو اعمح٤مرسمٞملم وًمٙمـ
أؿمتٛمؾ أاْم ً٤م ضد اعمس٤معملم واعمدٟمٞملم ..
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أهداف اْلرب ذم اعمسٞمحٞم٦م هل أن ٓ يٙمقن همػم إرسائٞمؾ قمغم رأس اًمبالد ويمؾ ُم٤م هق أومْمؾ ُمٜمٝم٤م جي٥م شمدُمػمه وْحٓمٞمٛمف أُم٤م ذم
اإلؾمالم يم٤مٟم٧م اْلروب دوم٤مقم ً٤م قمـ اًمٜمَٗمس وًمق قم٤مش اعمسٚمٛمقن سمدون طمرب قمغم اإلؾمالم غ يٙمـ سملم اعمسٚمٛملم وهمػمهؿ قمداء !
وًمٙمـ ذم اعمسٞمحٞم٦م جي٥م إسم٤مدة يمؾ ُم٤مهق أومْمؾ ُمٜمٝمؿ !!
وٓ يٕمت٘مد أطمد سم٠من هذه اْلرب ىمبؾ اعمسٞمح سمؾ هذا ُم٤م شمبٜمتف اًمٙمٜم٤مئس ذم قمّمقر خمتٚمٗم٦م وم٤مًمٙمٜم٤مئس اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م واًمؼموشمست٤مٟمتٞم٦م
ِ
يمالُمف قمـ يمٜم٤مئس اعمقطمديـ :34
وىمٗم٧م أُم٤مم يمٜم٤مئس اعمقطمديـ سم٤مًم٘متؾ واًمدُم٤مر ومٞم٘مقل اعم١مرخ اعمسٞمحل ضمقن ًمقريٛمر ذم
متٞمز إصمٜم٤من ُمـ اعمقطمديـ سم٠م ام أظمر
( وًمٙمٜمٝم٤م أضٓمٝمدت سم٘مسقة ُمـ يمؾ ُمـ اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ واًمؼموشمست٤مٟم٧م وغ شمُٙمت٥م هل٤م اْلٞم٤مة وىمد َ
رضم٤مل اإلٟمجٚمٞمز اًمذيـ أقمدُمقا طمرىم ً٤م سمتٝمٛم٦م اهلرـم٘م٦م ؾمٜم٦م 1916م ) .
وي٘مقل اعمّمٚمح ُم٤مرشمـ ًمقصمر :
( ذم اًمثقرة أن٤م ذسمح٧م يمؾ اًمٗمالطملم  ,دُمٝمؿ مجٞمٕم ً٤م قمغم رأد ًمٙمٜمل أطمقل إُمر إمم اهلل رسمٜم٤م اًمذي أُمرين أن أ

ٗمقه سمذًمؽ 35) .

وم٤مُٕمر ٓ ي٘متٍم قمغم اًمٞمٝمقد أو اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ وًمٙمـ هذه أُمقر ُُمنمقم٦م ًمٙمؾ ُمـ ي١مُمـ هبذا اًمٙمت٤مب اًمدَ ُمقي وأ ذيمر يمٚمٛم٦م ىم٤مهل٤م
اًمرئٞمس إُمريٙمل ( ُمـ ًمٞمس ُمٕمل ومٝمق قمكم ّ) ًمقىم٤م  23/11ومٗمل اْل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م ًمٚمرئٞمس إُمريٙمل ضمقرج سمقش
وًمٙمٜمٝم٤م ًمٞمسقع اًمذي ي١مُمـ سمف اًمٜمّم٤مرى يم٢مهل ُمٕمبقد !!

اإلؾمالم طمرم ىمتؾ إـمٗم٤مل واًمٜمس٤مء واًمِمٞمقخ قمٙمس اعمسٞمحٞم٦م
غ شمٙمـ اْلرب ذم اإلؾمالم يمام شمٙمٚمٛمٜم٤م ؾم٤مسم٘م ً٤م ضد إـمٗم٤مل وٓ ضد اًمٜمس٤مء وٓ اًمِمٞمقخ وإٟمام يم٤مٟم٧م ًمقىمػ اإلقمتداءات وًمذًمؽ ومٚمـ
دمد أُمرا ً ُمـ اإلؾمالم سم٘متؾ مجٞمع إـمٗم٤مل وًمٙمـ قمغم اًمٕمٙمس دمد ُم٤م حيرم قمٚمٞمٜم٤م ىمتؾ إـمٗم٤مل وىمتؾ اًمٜمس٤مء واًمِمٞمقخ اعمس٤معملم ,
وطم ّر َم ىمتؾ اًمرهب٤من
اعمدٟمٞملم وم٤مًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد طمرم قمٚمٞمٜم٤م ىمتؾ إـمٗم٤مل واًمٜمس٤مء وطمرم قمٚمٞمٜم٤م اًمٖمدر واًمتٛمثٞمؾ سم٤معمٞم٧م َ
ذم يمٜم٤مئسٝمؿ  ,ومٕمـ سمريدة أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٘مقل  ( :اهمزوا ذم ؾمبٞمؾ اهلل ىم٤مشمٚمقا ُمـ يمٗمر سم٤مهلل اهمزوا وٓ
شمٖمٚمقا وٓ شمٖمدروا وٓ متثٚمقا وٓ شم٘متٚمقا

اًمقًمٞمد وٓ أصح٤مب اًمّمقاُمع )36

وٓ ٟمٜمز أاْم ً٤م ىمقل ؾمٞمدٟم٤م أو سمٙمر ظمٚمٞمٗم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمٞم٨م ىم٤مل ٕؾم٤مُم٦م سمـ زيد و ضمٜمده ٓ ( :ختقٟمقا و ٓ شمٖمدروا
ال و ٓ ؿمٞمخ ً٤م يمبػما ً و ٓ اُمرأة  ,و ٓ شمٕمزىمقا ٟمخ ً
و ٓ شمٖمٚمقا و ٓ متثٚمقا  ,و ٓ شم٘متٚمقا ـمٗم ً
ال و ٓ ْحرىمقه  ,و ٓ شم٘مٓمٕمقا ؿمجرة ُمثٛمرة ,
و ٓ شمذسمحقا ؿم٤مة و ٓ سم٘مرة و ٓ سمٕمػما ً إٓ ًم يمؾ.و إذا ُمررشمؿ سم٘مقم َّومرَهمقا أنٗمسٝمؿ ذم اًمّمقاُمع ومدقمقهؿ و ُم٤م َّومرهمقا أنٗمسٝمؿ ًمف ..
)
ومٝمٙمذا يم٤من اإلؾمالم اًمذي طمرم قمٚمٞمٜم٤م ىمتؾ اًمقًمٞمد واًمِمٞمخ اًمٙمبػم واعمرأة وطمرم قمٚمٞمٜم٤م شم٘مٓمٞمع إؿمج٤مر واًمٖمدر واًمتٛمثٞمؾ وهمػمه٤م ُمـ
أداب وُمٙم٤مرم إظمالق اًمتل شمدل قمغم قمٔمٛم٦م هذا اًمديـ واًمتل شمقضح أن اْلرب ذم اإلؾمالم هل ًمٚمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس وغ شمٙمـ
هل اعمسٞمحٞم٦م سم٢مسم٤مدة اًمقصمٜمٞملم وأوٓد اًمقصمٜمٞملم وٟمس٤مءهؿ وؿمٞمقظمٝمؿ
أبد ًا ًمٚمدُم٤مر واًمتخري٥م  ,وًمٙمـ إُمر قمٙمس ذًمؽ مت٤مُم ً٤م وم٘مد أُمر إ ُ
ٖٗ تاريخ الكنيسة جلون لورمير اجلزء اخلامس صفحة ٓ. ٙ
ٖ٘ تاريخ الكنيسة جلون لورمير اجلزء الرابع صفحة ٗ٘ٔ .
 ٖٙرواه اإلمام أمحد « ٘ .. » ٖٕ٘/من تفسًن ابن كثًن
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ورضم٤مهلؿ وسمٞمقَتؿ وسمٞمقت قمب٤مدَتؿ وشمٜمجٞمس ُمديٜمتٝمؿ وُم ه٤م سم٤مًمدُم٤مء واإلره٤مب  ,ىمتؾ وطمرق ودُم٤مر اًمتل ٓ شمُب٘مل طمل يتٜمٗمس
قمغم وضمف إرض طمتك إؿمج٤مر واْلٞمقاٟم٤مت ومٜمٜمٔمر أن ٟمٔمرة سمسٞمٓم٦م طمقل ٟمّمقص اًمتل شم٠مُمر سم٘متؾ إـمٗم٤مل واًمٜمس٤مء وهمػمهؿ
ومٝم٤مهق يِمقع قمبد اًمرب وسم٠مُمر اًمرب ومٞمدظمؾ ُمديٜم٦م ًمٞمحرىمٝم٤م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م ُم٤م قمدا راطم٤مب اًمزاٟمٞم٦م :
(وطمرُمقا يمؾ ُم٤م ذم اعمديٜم٦م ُمـ رضمؾ واُمرأةُ ,مـ ـمٗمؾ وؿمٞمخ طمتك اًمب٘مر واًمٖمٜمؿ واْلٛمػم سمحد اًمسٞمػ  ,وىم٤مل يِمقع ًمٚمرضمٚملم
اًمٚمذيـ دمسس٤م إرض :ادظمال سمٞم٧م اعمرأة اًمزاٟمٞم٦م وأظمرضم٤م ُمـ هٜم٤مك اعمرأة ويمؾ ُم٤م هل٤م يمام طمٚمٗمتام هل٤م  ,ومدظمؾ اجل٤مؾمقؾم٤من وأظمرضم٤م
راطم٤مب وأب٤مه٤م وأُمٝم٤م وإظمقَت٤م ويمؾ ُم٤م هل٤م ,ويمؾ قمِم٤مئره٤م وشمريم٤مهؿ ظم٤مرج حمٚم٦م إرسائٞمؾ  ,واطمرىمقا اعمديٜم٦م سم٤مًمٜم٤مر ُمع يمؾ ُم٤م هب٤م .إٟمام
اًمٗمْم٦م واًمذه٥م وآٟمٞم٦م اًمٜمح٤مس واْلديد ضمٕمٚمقه٤م ذم ظمزاٟم٦م سمٞم٧م اًمرب  ) ..ؾمٗمر يِمقع . 24 – 21 / 6
هٙمذا أُمر إهل اعمسٞمحٞم٦م وإُمر ٓ ي٘متٍم وم٘مط قمغم يِمقع سمؾ إن رب اجلٜمقد ىمد أُمر يمؾ أنبٞم٤مئف وأ ب٤مقمف هبذا اًمدُم٤مر واًم٘متؾ :
(وم٤مٔن اذه٥م واضب قمامًمٞمؼ وطمرُمقا يمؾ ُم٤م ًمف وٓ شمٕمػ قمٜمٝمؿ بل اىمتؾ رضمال واُمرأة ,ـمٗمال ورضٞمٕم٤م ,سم٘مرا وهمٜمام ,مجال
ومح٤مرا ).ؾمٗمر صٛمقئٞمؾ إول .3/15
وطمتك قمٜمدُم٤م ضم٤مء اًم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمل ًمٞمٗمرس هذا اًمٜمص وم٘م٤مل :
(رُمز قمامًمٞمؼ ًمٕمدو اخلػم اًمذي ي٘مػ ذم ـمريؼ صٕمقدٟم٤م ُمـ هذا اًمٕم٤مغ إمم يمٜمٕم٤من اًمساموي٦م ًمٞمٕمقىمٜم٤م قمـ اًمتٛمتع سم٤مْلٞم٤مة إبدي٦م ,ويم٤من
رُمزا ًمٜمزع يمؾ أثر ًمٚمخٓمٞم٦م ومٞمٜم٤م ,ظمٓم٤مي٤م اًمٜمٗمس (يمؾ رضمؾ) واجلسد (يمؾ اُمرأة) ,يمؾ ومٙمر ُمٝمام يم٤من ُمبتدئً٤م (يمؾ ـمٗمؾ
ْحريٛمف ً
ورضٞمع) اًمخ) ...
إ ٤م اعمسٞمحٞم٦م اًمتل أُمرت سم٘متؾ يمؾ ُم٤م هق خم٤مًمػ ًمٚمٕم٘مٞمدة ,واًمتل أُمرت سم٘متؾ اًمٜمس٤مء وطمتك إـمٗم٤مل اًمذيـ ٓ يٕمرومقن اْلؼ ُمـ
اًمب٤مـمؾ  ,هٙمذا يم٤مٟمقا ي ُ٘متٚمقن ويذسمحقن وهؿ ُمس٤معملم ُمدٟمٞملم غ يٗمٕمٚمقا أي ذٟم٥م وٓ ُمٕمّمٞم٦م ذم طمٞم٤مَتؿ .
وأاْم ً٤م قمٜمدُم٤م وضمف إهل اْلرب ( إهل اعمسٞمحٞم٦م ) يمالُم ً٤م ًمِمٕمبف وم٠مُمرهؿ سم٘متؾ اًمٜمس٤مء وإـمٗم٤مل واًمرضم٤مل واًمِمٞمقخ واًمتدُمػم ًمٜم٘مرأ قمغم
صٗمح٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس هذا إُمر ومٞم٘مقل إهل اعمسٞمحٞم٦م :
(وىم٤مل ًمف :اقمؼم ذم وؾمط اعمديٜم٦م أورؿمٚمٞمؿ ,وؾمؿ ؾمٛم٦م قمغم ضمب٤مه اًمرضم٤مل اًمذيـ يئٜمقن ويتٜمٝمدون قمغم يمؾ اًمرضم٤مؾم٤مت اعمّمٜمققم٦م ذم
وؾمٓمٝم٤م  ,وىم٤مل ٕوئلؽ ذم ؾمٛمٕمل :اقمؼموا ذم اعمديٜم٦م وراءه واضسمقا ٓ .شمِمٗمؼ أقمٞمٜمٙمؿ وٓ شمٕمٗمقا .اًمِمٞمخ واًمِم٤مب واًمٕمذراء
واًمٓمٗمؾ واًمٜمس٤مء .اىمتٚمقا ًمٚمٝمالك .وٓ شم٘مرسمقا ُمـ إٟمس٤من قمٚمٞمف اًمسٛم٦م ,واسمتدئقا ُمـ ُم٘مدد .ومـ٤مسمتدأوا سمـ٤مًمرضم٤مل اًمِمٞمقخ اًمذيـ أُم٤مم
اًمبٞم٧م  ,وىم٤مل هلؿٟ :مجسقا اًمبٞم٧م ,واُم وا اًمدور ىمتغم .اظمرضمقا .ومخرضمقا وىمتٚمقا ذم اعمديٜم٦م  ) ..ؾمٗمر طمزىمٞم٤مل 7 – 4 / 9
هذا إُمر سم٤مإلسم٤مدة ٕ ؿ قمبدوا همػم اهلل غ يٙمـ ُمقضمقد ًا ذم اإلؾمالم وم٘مد أُمر اإلؾمالم سم٤مًم٘مت٤مل ْلرب اعمٕمتدي وم٘مط وصده وغ
ُينمع إليمراه اًمبنم قمغم ديـ اهلل ويٕمٚمؼ اًمتٗمسػم اًمتٓمبٞم٘مل ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس قمغم هذا إُمر ومٞم٘مقل: 37
( سمٙمؾ وىم٤مطم٦م ؿمجع اًم٘م٤مدة اًمروطمٞمقن ( اًمِمٞمقخ ) اعمٕمت٘مدات اًمقصمٜمٞم٦م وشمبٕمٝمؿ اًمِمٕم٥م وشمريمقا اهلل وم٤مًم٘م٤مدة اًمروطمٞمقن قمغم إظمص
ؾمٞمٕمٓمقن طمس٤مسم ً٤م أُم٤مم اهلل ٕنف شمؿ اًمقصمقق هبؿ عمٝمٛم٦م شمٕمٚمٞمؿ اْلؼ أنٔمر يع  1/3ومٕمٜمدُم٤م حيرومقن اْلؼ ومبٛم٘مدورهؿ شمْمٚمٞمؾ أن٤مس
يمثػميـ سمٕمٞمد ًا قمـ اهلل سمؾ يتسببقن ذم ؾم٘مقط أُم٦م سم٠ميمٚمٛمٝم٤م  .ومٚمٞمس ُمـ اعمستٖمرب إذ ًا قمٜمدُم٤م ذع اهلل سمٛمح٤ميمٛم٦م إُم٦م أن سمدأ سم٤مهلٞمٙمؾ
 ٖٚالتفسًن التطبيقي – جلنة من العلماء والالىوتيٌن صفحة ٕٔ.ٔٙ
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صمؿ إدمف ظم٤مرضم ً٤م أنٔمر  1سمط  .17/4يمؿ هق حمزن أ ؿ قمٚمٛمقا إيم٤مذي٥م ذم داظمؾ هٞمٙمؾ اهلل طمٞم٨م يم٤من ُمـ اعمٗمؽمض أن يٕمٚمٛمقا طمؼ
اهلل )..
هٙمذا يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمخ٤مًمػ واًمذي يٕمٛمؾ قمٙمس ُم٤م أُمر اًمرب أن يتؿ ىمتٚمف وىمتؾ أوٓده وٟمس٤مءه وأهٚمف  ,واعمحزن أن يسقع
طمس٥م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اؾمتخدم ٟمٗمس إؾمٚمقب وم٘مد دظمؾ اهلٞمٙمؾ ووضمد أن٤مؾم٤م يبٞمٕمقن ويِمؽمون وم٘م٤مم قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمسقط ( اًمٙمرسم٤مج
) وـمردهؿ ظم٤مرج اهلٞمٙمؾ مجٞمٕم ً٤م ومٗمل إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م : 16 – 14 / 2
(ووضمد ذم اهلٞمٙمؾ اًمذيـ يم٤مٟمقا يبٞمٕمقن سم٘مرا وهمٜمام ومح٤مُم٤م ,واًمّمٞم٤مرف ضمٚمقؾم٤م  ,ومّمٜمع ؾمقـم٤م ُمـ طمب٤مل وـمرد اجلٛمٞمع ُمـ اهلٞمٙمؾ,
اًمٖمٜمؿ واًمب٘مر ,ويم٥م دراهؿ اًمّمٞم٤مرف وىمٚم٥م ُمقائدهؿ  ,وىم٤مل ًمب٤مقم٦م اْلامم :ارومٕمقا هذه ُمـ هانه! ٓ دمٕمٚمقا سمٞم٧م أو سمٞم٧م دم٤مرة !) .
اْل٘مٞم٘م٦م أن اًمٜمّمقص اًمتل شمدقمق ًم٘متؾ إـمٗم٤مل واًمٜمس٤مء واًمِمٞمقخ واًمتدُمػم واًمتٜمجٞمس يمثػمة ومال يسٕمٜم٤م اعمج٤مل ًمرسده٤م يمٚمٝم٤م وًمٙمـ
وم٘مط أظمذٟم٤م سمٕمض إُمثٚم٦م ًمٚمتقضٞمح .
هٙمذا رأي إهل اعمسٞمحٞم٦م وهٙمذا اشمبٕمف اعمسٞمحٞمقن قمغم ُمر اًمت٤مريخ ومٕمٜمدُم٤م ٟمٕمرف أن اعمّمٚمح إًمريؽ زويٜمجكم اًمؼموشمست٤مٟمتل ىم٤مم
سمتحقيؾ أديرة اًمراهب٤مت إمم ُمستِمٗمٞم٤مت سمٕمد ـمردهؿ ٕنف ىمد وضمده٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمتٕم٤مًمٞمؿ اعمسٞمحٞم٦م ومٞم٘مقل ضمقن ًمقريٛمر: 38
( أرهمؿ إؾم٘مػ اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمل قمغم اعمٖم٤مدرة  .اًمراهب٤مت واًمرهب٤من سمدأوا اإلرْح٤مل وصقدرت إديرة  ,وْحقل دير ًمٚمراهب٤مت إمم
ُمستِمٗمل ) ..
هٙمذا أُمر اعمسٞمحٞم٦م يمؾ رء سم٤مًمسٞمػ ٓ شمقضمد ٟمّمٞمح٦م وٓ يقضمد أُمر إٓ سم٤مًمسٞمػ طمتك إـمٗم٤مل غ يرمحٝمؿ إهل اعمسٞمحٞم٦م ُمـ هذا
اًمتٕمدي قمٚمٞمٝمؿ وىمتٚمٝمؿ وطمرىمٝمؿ وأُمٝم٤مَتؿ ويمؾ هذا دون ؾمب٥م  ,إُمر اًمذي يرومْمف اإلؾمالم وم٘مد طمرم اإلؾمالم ىمتؾ إـمٗم٤مل
واًمٜمس٤مء واًمِمٞمقخ وهذا اًمتدُمػم اًمذي ٓ يٗمٞمد وأطم٥م أن أظمتؿ هٜم٤م سمٙمٚمٛم٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٞم٘مقل اْلؼ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :
ِ
ال ُي ْ ِ
رسف ِّذم ا ًْم َ٘مت ِْؾ إِ َّٟم ُف يم َ
اّلل إَِّٓ سمِ٤مْلَ ِّؼ َو َُمـ ُىمتِ َؾ َُم ْٔم ُٚمقُم ً٤م َوم َ٘مدْ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ًم ِ َقًم ِ ِّٞم ِف ُؾم ْٚم َٓم٤مٟم ً٤م َوم َ
َ٤من َُمٜم ُّْمقر ًا ) ؾمقرة
( َوَٓ َشم ْ٘م ُت ُٚمقا ْ اًمٜمَّ ْٗم َس ا ًَّمتل َطم َّر َم ّ ُ
اإلرساء . 33

إٟمتِم٤مر اعمسٞمحٞم٦م سم٤مإليمراه وإٟمتِم٤مر آؾمالم سمتقطمٞمده وؾمامطمتف وشمنميٕمف " ىمراءة ضمٞمدة "
أقمداء اْلؼ دائامً حي٤مرسمقٟمف 39واًمٖمري٥م أن اًمٜمّم٤مرى يتٝمٛمقن اإلؾمالم سمام ومٞمٝمؿ ! ومتجد يمت٤مب اًمٜمّم٤مرى ( اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ) ي٠مُمر سمٙمؾ
صقر اإلره٤مب وًمٙمٜمٝمؿ يتٝمٛمقن اإلؾمالم سم٤مإلره٤مب !
وذم اْل٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم إٟمتنم سمدون قمقاُمؾ اًمتبِمػم اعمتقومرة ًمدى اًمٜمّم٤مرى  ,واًمٜم٤مفمر ًمٚمت٤مريخ جيد أن اًمٜمٍماٟمٞم٦م غ شمٜمتنم إٓ سم٢مؾمتخدام
اًمسٞمػ واًم٘متؾ واًمدُم٤مء  ..أُم٤م اإلؾمالم وم٘مط إٟمتنم ٕنف اًمديـ اْلؼ ديـ اهلل قمز وضمؾ اًمذي أصٓمٗم٤مه ًمٚمبنم وًمذًمؽ َيت٤مره يمؾ قم٤مىمؾ

 ٖٛكتاب تاريخ الكنيسة – للمؤرخ ادلسيحي جون لورمير – اجلزء الرابع صفحة . ٜٔٚ
 ٖٜننصح باإلستماع ذلذا الفيلم http://www.youtube.com/watch?v=6fp29Nr29vw
www.alta3b.wordpress.com
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ومٞمدقمق ًمف طمتك اًمٙمٗم٤مر طمتك أن اًمرئٞمس اًمرود ديٛمؽمي ُمٞمدومٞمديػ يدقمقا ًمٗمتح ىمٜم٤مة ًمٜمنم شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم !  , 40ويٕمٚمـ اًمديمتقر اًم٘مس
إيمرام عمٕمل ُمدير اًمٙمٚمٞم٦م اإلٟمجٞمٚمٞم٦م سمدظمقل اًمٙمثػم ُمـ إىمب٤مط ًمإلؾمالم !! ,41هذا اعمَجٛمع اعم٘مدس ُيٕمٚمـ دظمقل ُمئ٤مت اًمٜمّم٤مرى إمم
اإلؾمالم ويِمٝمرون إؾمالُمٝمؿ ذم إزهر اًمنميػ سم٤مإلض٤موم٦م إمم شمٜم٤مىمص قمدد اًمٜمّم٤مرى ذم ُمٍم وؾمقف ي١مدي ذًمؽ إمم اإلٟم٘مراض وهذا
قمغم ًمس٤من إنب٤م سم٤مظمقُمٞمقس ُمٓمران اًمبحػمة وإنب٤م شم٤موضوس إؾم٘مػ اًمٕم٤مم عمٓمراٟمٞم٦م اًمبحػمة وإنب٤م داٟمٞم٤مل وإنب٤م ُمقؾمك إؾم٘مػ
اًمٕم٤مم وؾمٙمرشمػم اًمب٤مسم٤م ؿمٜمقدة ! ,42سم٤مإلض٤موم٦م إمم إقمالن اًمٙمثػم ُمـ ُمِم٤مهػم اًمٕم٤مغ إؾمالُمٝمؿ ومٞمٕمٚمـ إؾمالُمف سمٓمؾ اًمٕم٤مغ ذم ًمٕمب٦م اًمسٜمقيمر (
روين أوؾمقًمٞمٗم٤من ) وي١ميمد أن اإلؾمالم أرسع إدي٤من إٟمتِم٤مر ًا  ,43وأؾمٚمٛم٧م إظم٧م روسم٤م ىمٕمقار وُمٕمروف قمـ قم٤مئٚم٦م ىمٕمقار سم٤مٕردن أن
رضم٤مهل٤م وٟمس٤مئٝم٤م ُمبنميـ سم٤مٕردن  ,وؾمقف ٟمٙمت٥م يمت٤مسم ً٤م ومٞمف ىمّم٦م إؾمالُمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ 44وأؾمٚمؿ اًمٙمثػم يمرئٞمس اإلْح٤مد اًمٕم٤معمل
ًمٚمؼمجم٦م اًمٚمٖمقي٦م وإؾمٛمف واي٧م ؾمٛمقل 45وه٤م هق اْل٤مظم٤مم إُمريٙمل ضمقزيػ يمقهلم اًمذي أؾمٚمؿ وأصبح ُمٕمرووم ً٤م سم٢مؾمؿ يقؾمػ ظمٓم٤مب
 46وقمٛمدة ُمديٜم٦م ُم٤ميٙمـ ذم وٓي٦م ضمقرضمٞم٤م إُمريٙمٞم٦م يٕمٚمـ إؾمالُمف قمغم ُمِمٝمد ُماليلم ُمـ أ ب٤مع يمؾ أدي٤من اًمٕم٤مغ سمال شمردد  47وشمٕمٚمـ
ألامٟمٞم٤م سم٢مرشمٗم٤مع قمدد اعمسٚمٛملم اجلدد سمٜمسب٦م صمالصم٦م قمنم ضٕمٗم ً٤م !! 48وهذا ُم٤م ؾمب٥م ًمٚمحٙمقُم٦م إِل٤مٟمٞم٦م خم٤موف ؿمديدة  ,49سم٤مإلض٤موم٦م إمم
إؾمالم ألػ ومرٟمسك يمؾ قم٤مم  50سمؾ إن اًمتٚمٞمٗمزيقن إُمريٙمل أىمر سم٠من يمؾ قم٤مم يدظمؾ اإلؾمالم قمنمون ألػ أُمريٙمل !  51هذا ذم اًمدول
اًمٖمرسمٞم٦م  ,أُم٤م ذم اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م وم٤مًمٙمثػم يدظمؾ اإلؾمالم ُم٘متٜمٕم ً٤م ومرطم ً٤م سمام آشم٤مه اهلل سمٕمد سمحثف قمـ ديـ اهلل اْلؼ , 52ويداومع قمـ اإلؾمالم
أاْم ً٤م أقمداء اإلؾمالم وه٤م هق اًمٙم٤مشم٥م اًمٞمٝمقدي يقري اومٜمري يٙمت٥م ُم٘م٤مًٓ سم٢مؾمؿ " ؾمٞمػ حمٛمد" ًمػمد قمغم ُم٤م أدقم٤مه سم٤مسم٤م اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من  53وسمٕمد
ُمقاضمٝم٦م قمٚمامء اعمسٚمٛملم سم٤مًمٜمّم٤مرى يدظمؾ اإلؾمالم اًمٙمثػم وأُم٤مُمٜم٤م إؾمالم ُم٤مئ٦م وأرسمٕم٦م وأرسمٕملم (ٟ )144مٍماٟمٞم ً٤م وُمٜمٝمؿ صمالث ىمس٤موؾم٦م
سمٕمد ُمٜم٤مفمرة واْلٛمد هلل  54وُمٜمٝمؿ ُمـ حيرق ٟمٗمسف ظمقوم ً٤م ُمـ إٟمتِم٤مر اإلؾمالم !!  , 55وظم٤مف اعمٕم٤مٟمدون قمغم ظمراومٝمؿ ُمـ دظمقهلؿ
ًمإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ وىم٤مُمقا سمٕمٛمؾ أومالم وشم٘م٤مرير طمتك حيذروا ُمـ ٟمنم اإلؾمالم ذم دول اًمٖمرب !!  56طمتك أن وزارة اخل٤مرجيٞم٦م إُمػميٙمٞم٦م

40 http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=69327&Page=13
ٔٗ كتاب الوجو األخر للكنيسة للدكتور القس إكرام دلعي صفحة ٕٔ٘  -دار الثقافة .
42 http://eld3wah.net/play.php?catsmktba=527
43
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sport/newsid_3157000/3157256.stm
44 http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=42969&Page=13
45 http://www.youtube.com/watch?v=AsnR3IH_o8c
46 http://www.jews-for-allah.org /
47 http://www.youtube.com/watch?v=YbUSsyxf6vI&feature=related
48 http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=54430&Page=13
49 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4D20BBF8-F69D-41EC-AE83-ADD9EC32DEB7.htm
50 http://www.alzoa.com/docView.php?con=41&docID=46240
51 http://www.youtube.com/watch?v=XQdXlqSDoxo&feature=related
52 http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=46138&Page=13
53 http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=1697&select_page=17
54 http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=42969&Page=13
55 http://www.alarabiya.net/Articles/2006/11/02/28751.htm
56 http://www.youtube.com/watch?v=9a2pokVTBpM
www.alta3b.wordpress.com
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َنم ًمإلؾمالم  57وذًمؽ
شمُّمدر يمت٤مسم ً٤م قمـ طمٞم٤مة ُمسٚمٛمل أُمريٙم٤م ! وًمٙم ّـ اًمٜمّم٤مرى اعمتٓمروملم يم٤مًمٕم٤مدة إقمؽمضقا قمغم ذًمؽ ٕن هذا ومٞمف ٟم ٌ
ظمقوم ً٤م ُمـ إٟمتِم٤مر اإلؾمالم ٕنف يمام أقمٚمٜم٧م اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م واعمتخّمّمقن سم٠من ُمئ٤مت اًمٞمٝمقد يتحقًمقن ًمإلؾمالم يمؾ قم٤مم  58ومبدأوا
حي٤مرسمقن اإلؾمالم سم٤مإلره٤مب واًم٘متؾ واًمٗمتـ يمام إقمؽمومقا

هؿ سم٠منٗمسٝمؿ !! 59

وًمذًمؽ شمؽماضمع أقمداد اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم اًمقٓي٤مت اعمُتحدة إُمريٙمٞم٦م سم٢مطمّم٤مئٞم٤مت همريب٦م !  60وشمٕمٚمـ إذاقم٦م (  ) bbcأن اإلؾمالم
هق أيمثر إدي٤من إٟمتِم٤مر ًا ذم اًمٕم٤مغ 61سمؾ سم٤مقمقا اًمٙمٜم٤مئس وْحقًم٧م سمٗمْمؾ اهلل قمٚمٞمٜم٤م إمم ُمس٤مضمد يتٕمبد ومٞمٝم٤م اعمسٚمٛمقن 62سمؾ وشمؿ قمرض
قمنمة يمٜم٤مئس ذم يمق ٤مضمـ ًمٚمبٞمع ويٕمٚمؼ أؾم٘مػ داٟمامريمل وي٘مقل ( إن غ شمستٕمٛمؾ اًمٙمٜمٞمس٦م ًمٚمٕمب٤مدة وم٤مٕطمرى أن شمتحقل إمم إؾمٓمبؾ )
ظمقوم ً٤م ُمـ ْحقهل٤م عمسجد !!  63وسمٕمد أن ىم٤مُمقا سمس٥م اإلؾمالم ذم هقًمٜمدا وإًمّم٤مق ُم٤م ومٞمٝمؿ ُمـ اًمب٤مـمؾ ذم اإلؾمالم إومؽما ًء وهبت٤مٟم ً٤م وًمٙمـ اهلل
قمز وضمؾ ٟمٍَم ديٜمف سم٠مقمداء اإلؾمالم ومدظمؾ اإلؾمال َم اًمٙمثػم ذم هقًمٜمدا سمؾ وٟمٗمذت اعمّم٤مطمػ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ذم ُمٙمتب٤مت هقًمٜمدا , 64سمؾ
وشمٕمٚمٜمٝم٤م ساطم٦م وزارة اًمدوم٤مع إُمريٙمٞم٦م سم٠من اإلؾمالم هق أيمثر إدي٤من إٟمتِم٤مر ًا ذم قم٤مم 2001

65

)(Islam is Fastest Growing Religion in United States
سمؾ وشم١ميمد وزارة اًمدوم٤مع إُمريٙمٞم٦م أن اإلؾمالم قمدد أ ب٤مقمف ذم اًمٕم٤مغ ( قم٤مم 1.3 )2001سمٚمٞمقن ُمسٚمؿ  ,وهذا سم٤مًمٓمبع ُمـ طمقازم قمنم
ؾمٜمقات يٗمرق أن ذم قمدد اعمسٚمٛملم وذم رسقم٦م إٟمتِم٤مر اإلؾمالم ويٕمٚمـ أاْم ً٤م ؾمٗمػم اعمبٕمقث اخل٤مص سمقزارة اخل٤مرضمٞم٦م سمـ"روؾمٞم٤م",
قم٤مُم٤م اًم٘م٤مدُم٦م ؾمقف يّمبح
وملثؾ رئٞمس اًمٕمالىم٤مت ُمع اعمٜمٔمامت اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٛم١ممترات" ومٞمٜمٞم٤مُملم سمقسمقف " -أنف ظمالل اخلٛمسلم ً
اإلؾمالم هق اًمديـ اًمس٤مئد سملم اًمروس 66!!.

وهذا يمٚمف ٕن اإلؾمالم هق ديـ اْلؼ طمتك أن اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من وهق رأس اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ ذم اًمٕم٤مغ أمجع يدقمق اًمبٜمقك اًمٖمرسمٞم٦م إمم شمٓمبٞمؼ اًم٘مقاقمد
اِل٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م عمقاضمٝم٦م إزُم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م  67وشمٖمٚم٥م قمداد اعمسٚمٛملم قمغم اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ وهؿ أيمثر اًمٓمقائػ اعمسٞمحٞم٦م ذم اًمٕم٤مغ يمام أيمد
اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من 68

57 http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=64548&Page=13
58 http://aljazeera.net/NR/exeres/029208D3-51EE-4EA8-98BE-F909B5F2F96C.htm
59 http://www.youtube.com/watch?v=c5dt-WREldg&feature=related
60 http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=61213&Page=13
61 http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/03/islam_around_the_world/html/default.stm and
http://www.cnn.com/WORLD/9704/14/egypt.islam/
62 http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=42742
63 http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=46417&Page=13
64 http://www.alarabiya.net/articles/2008/03/30/47623.html
65 http://www.defendamerica.mil/articles/a100501b.html
66 http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=71865&Page=13
67 http://www.youtube.com/watch?v=-GsdxJJ3mo8
68 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article3653800.ece
www.alta3b.wordpress.com
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وم٤مإلؾمالم يٜمتنم سملم إهمٜمٞم٤مء واًمٓمب٘م٤مت اًمٕمٚمٞم٤م وسملم اًمٗم٘مراء واًمٓمب٘م٤مت إىمؾ  ,إٟمتنم سملم اًمٕم٤مغ وهمػمه إٟمتنم ذم اًمنمق واًمٖمرب  ,سم٤مهلل
ٍ
قمكم أن أىمقل يمٚمٛم٦م ًمٙمؾ قم٤مىمؾ يستخدم قم٘مٚمف وًمق ىمٚمٞم ً
َ
ال هؾ
قمٚمٞمؽ هؾ يٕم٘مؾ أن ٟم٘مقل سم٠من اإلؾمالم إٟمتنم سم٤مًمسٞمػ !! أي ؾمٞمػ هذا ؟ ّ
يٕم٘مؾ أن يٙمقن اإلؾمالم إٟمتنم سم٤مًمسٞمػ ؟
ومآا٤مت اًم٘مرآن شمقضح دائامً أن اإلؾمالم ديـ اْلري٦م ُمـ أراد أن يدظمؾ ومٞمف ومٞمدظمؾ وُمـ أراد أن ٓ يدظمؾ ومٞمف ومال يدظمؾ  ..ومٞم٘مقل اهلل
شمٕم٤ممم :

ِ
ِ
قت وي ْ١م ُِمـ سمِ ِ ِ
دُمـ ا ًْم َٖمل َومٛمـ ي ْٙم ُٗمر سمِ٤مًم َّٓم٤م ُهم ِ
ِ
 َٓ( إِيم َْرا َه ِذم اًمدِّ ِ
اّلل
يـ َىمد َّشم َب َّ َ
ّ
َُ
٤مّلل َوم َ٘مد ْ
اًمر ْؿم َ ِّ َ ْ َ ْ
لم ُّ
اؾمت َْٛم َس َؽ سمِ٤م ًْم ُٕم ْر َوة ا ًْم ُق ْصم َ٘م َك َٓ اٟمٗم َّم٤م َم َهلَ٤م َو ّ ُ
ِ
ِ
ٞمؿ)( ...اًمب٘مرة ) 256
َؾمٛم ٌ
ٞمع َقمٚم ٌ

قن إَِّٓ اسمتِ َٖم٤مء وضم ِف اّلل ِ وُم٤م شم ِ
ػم َوم ن ُٗم ِسٙمُؿ وُم٤م شم ِ
ـٙمـ اّلل هي ِدي ُمـ ي َِم٤مء وُم٤م شم ِ
ِ
ُٜمٗم ُ٘مقا ْ ُِم ْـ َظم ْ ٍ
ُٜمٗم ُ٘م َ
ُٜمٗم ُ٘مقا ْ ُِم ْـ
َ ْ ّ ََ
ْ ََ
ًَّ ( مٞمْ َس َقم َٚمٞمْ َؽ ُهدَ ُاه ْؿ َو ًَم َّ ّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ
ْ
َظم ْ ٍ
ف إِ ًَمٞمْٙم ُْؿ َو َأنت ُْؿ َٓ ُشم ْٔم َٚم ُٛم َ
قن)( ..اًمب٘مرة ) 272
ػم ُي َق َّ
ِ
ِ
اّلل َهيْ ِدي َُمـ َي َِم٤م ُء َو ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ٤م ْعم ُ ْٝمت َِدي َـ ) ( ...اًم٘مّمص ) 56
 ( إِٟم ََّؽ َٓ ََتْدي َُم ْـ َأ ْطم َب ْب َ٧م َو ًَمٙم َّـ َّ َ
سم٤مإلض٤موم٦م إمم أن دقمقة اإلؾمالم يم٤مٟم٧م سمٜم٤مء ًا قمغم اْلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م اْلسٜم٦م ومٞم٘مقل اهلل قمز وضمؾ :
اْلسٜم َِ٦م وضم ِ
ِ ِ
ٞمؾ رسم َؽ سمِ ْ ِ ِ
٤مد ْهلُؿ سمِ٤م ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم َس ُـ إِ َّن َر َّسم َؽ ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َٛمـ َض َّؾ َقمـ َؾمبِٞمٚمِ ِف َو ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ
٤مْلٙم َْٛم٦م َوا ْعم َْققم َٔم٦م ْ َ َ َ َ
( ا ْد ُع إِ ِمم َؾمبِ ِ َ ِّ
سمِ٤م ْعم ُ ْٝمت َِدي َـ (اًمٜمحؾ. 125
ن٧م ُُم َذيم ٌِّر ًَّ ,م ْس َ٧م َقم َٚمٞمْ ِٝمؿ سمِ ُٛم َّمٞمْٓمِ ٍر )  (...اًمٖم٤مؿمٞم٦م ) 22-21
( إِٟم ََّام َأ َ
آيــ٤مت يمثــػمة ذم يمتــ٤مب اهلل قمــز وضمــؾ شم١ميمــد وشمٍمــح سمحريــ٦م اإلقمت٘مــ٤مد وٓ إيمــراه قمــغم همــػم اعمســٚمؿ طمتــك يٙمــقن ُمســٚمام  ,وًمــق ىمــرأ اًم٘مــ٤مرئ ذم
ؾمػمة رؾمقل اهلل وذم ؾمػمة أصح٤مب رؾمقل اهلل ؾمٜمجد اْل٥م واًمدوم٤مع قمـ اإلؾمالم سمٙمؾ ُمـ٤م يٛمٚمٙمـقن وٓ أقمت٘مـد أن اًمٕم٤مىمـؾ ي٘مـقل سمـ٠م ؿ
ُهمّمبقا قمغم اإلؾمالم وهؿ يداومٕمقن قمٜمٝمؿ !! وه٤م هؿ أصح٤مب رؾمقل اهلل ذم همزوة سمدر اًمٙمُؼمى وهؿ ذم اعمجٚمس اإلؾمتِم٤مري: 69
( أُم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مد قمٚمؿ سمخروج أهؾ ُمٙم٦م  ,وهق ذم اًمٓمريؼ  ,وم٠مؾمتِم٤مر اعمسٚمٛملم  ,وم٘م٤مم أبق سمٙمر ومتٙمٚمؿ وأطمسـ
ن٧م َو َر ُّسم َؽ َوم َ٘م٤مشمِال
٥م َأ َ
صمؿ ىم٤مم قمٛمر ومتٙمٚمؿ وأطمسـ  ,صمؿ ىم٤مم اعم٘مداد وم٘م٤مل واهلل ي٤م رؾمقل اهلل ٓ ٟم٘مقل يمام ىم٤مًم٧م سمٜمق إرسائؾ عمقؾمك " َوم٤م ْذ َه ْ
إِٟمَّ٤م ه٤مهٜمَ٤م َىم ِ
٤مقمدُ َ
ون " وًمٙمـ ٟم٘م٤مشمؾ قمـ يٛمٞمٜمؽ وقمـ يس٤مرك وُمـ سملم يديؽ 70وُمـ ظمٚمٗمؽ وم٠مذق وضمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
َ ُ
ورس سمذًمؽ .
صمؿ ىم٤مل  :أؿمػموا قمكم أهي٤م اعمسٚمٛمقن ! وم٘م٤مم ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ رئٞمس إنّم٤مر وىم٤مل  :يم٠منؽ شمٕمرض سمٜم٤م يـ٤م رؾمـقل اهلل ! ومقا ًمـذي سمٕمثـؽ سمـ٤مْلؼ
ـؼم ذم اْلـرب
ًمق اؾمتٕمرض٧م سمٜم٤م هذا اًمبحر ومخْمتف خلْمٜم٤مه ُمٕمؽ ُ ,م٤م ختٚمػ ُمٜم٤م رضمؾ واطمد  .وُم٤م ٟمٙمره أن شمٚم٘مك سمٜم٤م قمدوٟم٤م همد ًا  .إٟم٤م ًمّم ٌ

 ٜٙخمتصر الرحيق ادلختوم صفحة . ٔٗٓ-ٖٜٔ
ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
يل
ٓ ٚتطلق كلمة بٌن يديك لألمام أو ما يسبق وقد أشتهر ىذا التعبًن عند العرب ويف اللغة العربية وذلك أيضاً يف قولو تعاىل " َال يَأْتيو الْبَاط ُل من بـَ ٌْن يَ َديْو َوَال م ْن َخلْفو تَنز ٌ
مح ٍ
ِِ
ِ
يد" فصلت ٕٗ  ,فمعىن بٌن يديك جاء ىنا مبعىن ما سبق ولذلك عندما يقول اهلل تعاىل " نـََّزَل علَي َ ِ
ِّمن ح ِكي ٍم َِ
يل
صدِّقاً لِّ َما بـَ ْ َ
َْ
ٌن يَ َديْو َوأ َ
اب بِا ْحلَ ِّق ُم َ
ك الْكتَ َ
ْ َ
َنزَل التـ َّْوَراةَ َواإلجن َ
" آل عمرانٖ  ,فمعناىا أي أن رسول اهلل جاء بالقرآن وىو مصدق دلا سبقو من الكتب وليس كما يقول البعض .
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,ص ٌ
ـدق ذم اًمٚم٘مـ٤مء  ,وًمٕمــؾ اهلل أن يريـؽ ُمٜمـ٤م ُمــ٤م شم٘مـر سمــف قمٞمٜمـؽ  ,ومرسـ سمٜمــ٤م قمـغم سمريمـ٦م اهلل  ,وىمــ٤مل ومـٞمام ىمــ٤مل  :واًمـذي سمٕمثـؽ سمــ٤مْلؼ ًمـق ضسمــ٧م
أيمب٤مدهــ٤م إمم سمــرك اًمٖمــامد ٓشمبٕمٜمــ٤مك  .ومرس ـ رؾمــقل اهلل صــغم اهلل قمٚمٞمــف وؾمــٚمؿ صمــؿ ىمــ٤مل ؾمــػموا وأبنمــوا ومــ٢من اهلل شمٕمــ٤ممم ىمــد وقمــدين إطمــدى
اًمٓم٤مئٗمتلم  .واهلل ًمٙم٠مين أنٔمر إمم ُمّم٤مرع اًم٘مقم  ) .أ.ـه.
هــؾ ُمـــ يــتٙمٚمؿ هــذا ُضــٖمط قمٚمٞمــف طمتــك يٙمــقن ُمســٚمام ! ٓ يٕم٘مــؾ أن يٙمــقن ُمـــ يــتٙمٚمؿ هــذا ُهمّمــ٥م قمــغم اإلؾمــالم يمــام يــدقمقن  ..ومٝمــ١مٓء
أؾمــٚمٛمقا ُطمبـ ً٤م ذم ديـــ اهلل اإلؾمــالم وإىمتٜم٤مقمـ ً٤م سمــف وشمّمــدي٘م٤م سمققمــد اهلل ووقمــد اًمّمــ٤مدق رؾمــقل اهلل صــغم اهلل قمٚمٞمــف وؾمــٚمؿ وأبســط دًمٞمــؾ قمــغم
ذًمؽ دوم٤مقمٝمؿ قمٜمف وطمبٝمؿ ًمف وُمقَتؿ ُمـ أضمٚمف .
وقمٙمس ذًمؽ مت٤مُم ً٤م ذم اعمَسٞمحٞم٦م ومٜمجد اًمسٞمػ واإلره٤مب واإليمراه واْلروب ضد ُمـ ٓ يريد اًمدظمقل ذم اعمسٞمحٞم٦م !!

يمٞمػ إٟمتنمت اعمسٞمحٞم٦م ؟
ٓسمد أن ٟمٕمؽمف سم٤مْلؼ مجٞمٕم ً٤م وًمٙمل أيمقن ص٤مدىم ً٤م وم٢من اعمسٞمحٞملم ذم سمداي٦م أُمرهؿ شمٕمرضقا ًمٚم٘متؾ واإله٤مٟم٦م واًمذسمح ويمؾ أنقاع اًمتٕمذي٥م
وهذا اًمذي شمسب٥م ذم ضٞم٤مع اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ُمـ أادي اعمسٞمحٞملم طمتك ُىمتؾ اعمسٞمحٞمقن اْل٘مٞم٘مٞمقن  ,ومٝم٤مهؿ أ ب٤مع وشمالُمٞمذ اعمسٞمح ومٝمذا
ُىمتؾ وهذا ُصٚم٥م وهٙمذا يمؾ أ ب٤مع اعمسٞمح وطمتك اًمذيـ آُمٜمقا وغ يروا اًمتالُمٞمذ شمؿ ىمتٚمٝمؿ وذسمحٝمؿ وشمٕمذيبٝمؿ وإؾمتٛمرت اعمسٞمحٞم٦م
هٙمذا ؾمٜملم ـمقيٚم٦م  ,شمؿ طمرق اًمٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م وطمرق يمت٤مسم٤مت آسم٤مء وضٞم٤مع اًمٜمسخ إصٚمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس  ,وُم٤مت أ ب٤مع اعمسٞمح
اْلؼ ُمـ اًمتالُمٞمذ واْلقاريلم  ,طمتك سمدأ اعمسٞمحٞمقن ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م َيْمٕمقن ًمإلُمؼماـمقري٦م اًمقصمٜمٞم٦م وسمدأ ىمسٓمٜمٓملم اًمقصمٜمل يس٤مقمد
اعمسٞمحٞملم ودظمؾ اعمسٞمحٞم٦م وُمـ هٜم٤م أىمقل سمدأ إٟمتِم٤مر اعمسٞمحٞم٦م اًمقصمٜمٞم٦م اًمتل رؾمٛمٝم٤م ىمسٓمٜمٓملم  ,ومٛمـ هق ىمسٓمٜمٓملم اًمذي ٟمنم اعمسٞمحٞم٦م
سمحد اًمسٞمػ ؟

ىمسٓمٜمٓملم وٟمنم اعمسٞمحٞم٦م سمحد اًمسٞمػ
ىمسٓمٜمٓملم اًمذي ىم٤مل قمٜمف اًم٘مٛمص ُمرىمس داود : 71
( ذم شم٤مريخ اعمسٞمحٞم٦م سمرزت ؿمخّمٞم٤مت يمثػمة ًمٕمب٧م أدوار ًا رئٞمسٞم٦م ذم اًمٙمٜمٞمس٦م  .وهذه هل ؾمػمة أطمد ه١مٓء إؿمخ٤مص  .ويٙمٗمل
اًم٘مقل هٜم٤م أن اًمٙم٤مشم٥م هق ٟمٗمسف يقؾم٤مسمٞمقس اًم٘مٞمٍمي ُم١مًمػ يمت٤مب شم٤مريخ اًمٙمٜمٞمس٦م واًمذي ُيٕمتؼم ذم ٟمٔمر مجٞمع اعم١مرظملم أنف هق أبق
اًمت٤مريخ اًمٙمٜمز ) ..
سمؾ وإن اًمٙمٜمٞمس٦م اعمٍمي٦م إرصمقذيمسٞم٦م شمتِمٗمع سمف وشمّمكم ًمف ,
ىمسٓمٜمٓملم ىمد ادقمك أنف رأي اعمسٞمح ذم رؤي٤م ملسٙم٤م ًسمّمٚمٞم٥م ومٞم٘مقل يقؾم٤مسمٞمقس اًم٘مٞمٍمي : 72
( يمٞمػ فمٝمر ًمف ذم ٟمقُمف ُمسٞمح اهلل وأُمره سم٠من يستٕمٛمؾ ذم طمروسمف قمٚمامً ُمّمٜمققم ً٤م قمغم ؿمٙمؾ صٚمٞم٥م  ,,وقمالوة قمغم هذا ىم٤مل :ظم٤مُمرشمف
ُمسٞمح اهلل سمٜمٗمس
اًمِمٙمقك ذم داظمٚمف ذم ُمٕمٜمل هذه اًمرؤي٤م وسمٞمٜمام هق يت٠مُمؾ ويٗمٙمر ذم ومحقاه٤م أىمبؾ اًمٚمٞمؾ ومج٠مة  ,صمؿ فمٝمر ًمف ذم ٟمقُمف
ُ
اًمٕمالُم٦م اًمتل رآه٤م ذم اًمسامء ).
ويقؾم٤مسمٞمقس أاْم ً٤م يٜم٘مؾ ًمٜم٤م شم٤مريخ هذا اًمرضمؾ وومتقطم٤مشمف واُمتاليمف ًمٚمٕم٤مغ سم٢مؾمؿ اًمّمٚمٞم٥م ومٞم٘مقل: 73
ٔٚ
ٕٚ

كتاب حياة قسطنطٌن العظيم – تأليف يوسابيوس القيصري – تعريب القمص مرقس داود  ,مقدمة الكتاب .
كتاب حياة قسطنطٌن العظيم – تأليف يوسابيوس القيصري – تعريب القمص مرقس داود – ك ٔ ف  , ٕٜصفحة ٖٖ .
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( قمغم ان اُمؼماـمقرٟم٤م سمدأ ُمٚمٙمف ذم اًمسـ اًمتل ُم٤مت ومٞمٝم٤م اعم٘مدوين  ,وُمع ذًمؽ قم٤مش ضٕمػ قمٛمره وُمٚمؽ صمالصم٦م أضٕم٤مف ُمدة ُمٚمٙمف وإذ
أقمٓمك ضمٞمِمف اًمتٕمٚمٞمامت ًمٞمٙمقٟمقا ًمٓمٗم٤مء ورمح٤مء ذم طمدود اًمت٘مقى ؾم٤مر سمجٜمقده طمتك اًمؼميٓم٤مٟمٞملم وإُمؿ اًمتل شمسٙمـ قمغم طمدود اعمحٞمط
اًمٖمرو  .وأظمْمع يمذًمؽ يمؾ ملٚمٙم٦م اًمسٙمٞمثٞملم  ,وسم٤مًمرهمؿ ُمـ أ ٤م ذم أىمَم اًمِمامل  ,وسم٤مًمرهمؿ أ ٤م يم٤مٟم٧م ُم٘مسٛم٦م إمم ىمب٤مئؾ ُمتقطمِم٦م ٓ
قمدد هل٤م واُمتدت ومتقطم٤مشمف طمتك إمم اًمبٚمٞمٛمٞملم واإلصمٞمقسمٞملم ذم أىميص طمدود اجلٜمقب وغ َيٓمر سمب٤مًمف أن اُمتالك اعمامًمؽ اًمنمىمٞم٦م أُمر ٓ
يستحؼ قمٜم٤ميتف  ,وسم٤مإلجي٤مز ان ضٞم٤مء ٟمقره اعم٘مدس ذاع قمغم أىمّم٤مء يمؾ اًمٕم٤مغ طمتك إمم طمدود اهلٜمد اًمبٕمٞمدة  ,واًمِمٕمقب اًم٘مٞمٛم٦م ذم أبٕمد
أـمراف اعمسٙمقٟم٦م) ..
هذا ىمسٓمٜمٓملم اًمذي شمبع أواُمر اًمٙمت٤مب اعم٘مدس وإقمتؼم أن يمؾ خم٤مًمػ ًمٗمٙمره يستحؼ اًم٘متؾ ويٙمقن ضده  ,وهذا سمٜم٤مء قمغم ىمقل يسقع (
ُمـ ًمٞمس ُمٕمل ومٝمق قمكم  ) ..إٟمجٞمؾ ًمقىم٤م .50 : 9
هٙمذا يم٤من ىمسٓمٜمٓملم حي٤مرب سمؾ إن ىمسٓمٜمٓملم هذا اعمٚمؽ اًمتل شمّمكم ًمف اًمٙمٜمٞمس٦م إرصمقذيمسٞم٦م وشمٕمتؼمه ُمـ اًمٕمٔمامء ُمثؾ ُمقد يم٤من
يٖمّم٥م اًمٜم٤مس قمغم اًمّمالة ًمٚمٛمسٞمح ُمع إ ؿ وصمٜمٞملم ومٞم٘مقل يقؾم٤مسمٞمقس اًم٘مٞمٍمي: 74
( يمٞمػ أُمر طمتك ضمٜمقده اًمقصمٜمٞملم ًمٞمّمٚمقا ذم يقم اًمرب :
أُم٤م قمـ اًمذيـ يم٤مٟمقا ٓ يزاًمقن وىمتئذ سمٕمٞمديـ قمـ اإليامن اإلَلل وم٘مد أصدر أُمرا ً صم٤مٟمٞم ً٤م ُمتْمٛمٜم ً٤م سم٤م ؿ جي٥م أن ئمٝمروا يقم اًمرب ذم ؾم٤مطم٦م
ىمرب اعمديٜم٦م وإذا ُم٤م أقمٓمٞم٧م اؿم٤مرة ُمٕمٞمٜم٦م ىمدُمقا هلل سمٜمٗمس واطمدة صالة شمٕمٚمٛمقه٤م ُمـ ىمبؾ  .وىمد ٟمّمحٝمؿ سم٤م ؿ جي٥م أن ٓ يتٙمٚمقا قمغم
رُم٤مطمٝمؿ أو اؾمٚمحتٝمؿ أو ىمقاَتؿ اًمبدٟمٞم٦م  ,سمؾ جي٥م أن يٕمؽمومقا سم٤مهلل اًمٕمكم يمامٟمح ًمٙمؾ ظمػم  .... ,ويم٤مٟم٧م ٟمص اًمّمالة هل :
ٟمٕمؽمف سم٠منؽ اإلهل اًمقاطمد وٟمٕمؽمف سم٠منؽ اٟم٧م ُمٚمٙمٜم٤م  ,وٟمٚمتٛمس ُمٕمقٟمتؽ  ,سمٜمٕمٛمتؽ اٟمتٍمٟم٤م  ,وسمؽ ٟمحـ أىمقى ُمـ أقمدائٜم٤م ٟ .م٘مدم ًمؽ
اًمِمٙمر ُمـ أضمؾ ٟمٕمٛمؽ اِل٤مضٞم٦م  ,وٟمتٙمؾ قمٚمٞمؽ ُمـ أضمؾ اًمؼميم٤مت اعمست٘مبٚمٞم٦م ٟ .متِع إًمٞمؽ وٟمتقؾمؾ ـمقي ً
ال أن ْحٗمظ ًمٜم٤م إُمؼماـمقرٟم٤م
ىمسٓمٜمٓملم وأنج٤مًمف إ ٘مٞم٤مء ؾم٤معملم ُمٜمتٍميـ )..
سمؾ وأاْم ً٤م ىمد همّم٥م قمغم أقمدائف أن حيٗمروا قمالُم٦م اًمّمٚمٞم٥م قمغم دروقمٝمؿ : 75
( وأُمر سمحٗمر قمالُم٦م صٚمٞم٥م اعمخٚمص قمغم دروع ضمٜمقده :
وًمٞمس ذًمؽ وم٘مط ًمٙمٜمف أُمر أاْم ً٤م سمحٗمر قمالُم٦م اإلٟمتّم٤مر اعمب٤مريم٦م قمغم ٟمٗمس دروع ضمٜمقده  ,وأُمر سم٠من شمت٘مدم راي٦م اًمّمٚمٞم٥م وم٘مط ىمقاشمف
اعمح٤مرسم٦م ذم ُمسػمه٤م  ٓ ,اًمتامصمٞمؾ اًمذهبٞم٦م يمام يم٤من ُمتبٕم ً٤م ُمـ ىمبؾ )...
طمتك أن هذا اًمرضمؾ يم٤من هق اْل٤ميمؿ وًمف اًمسٚمٓم٦م ذم إصدار اًم٘مرارات ذم اعمج٤مُمع ُمٝمام يم٤من قمدد اعمٕم٤مرضلم ومٞمٕمٚمؼ اعم١مرخ اعمسٞمحل
ضمقن ًمقريٛمر قمـ أطمداث جمٛمع ٟمٞم٘مٞم٦م ومٞم٘مقل: 76
(وُمـ صمؿ وم٘مد أراد أن يتحٙمؿ ذم ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٙمٜمٞمس٦م ومٞمام َيتص سمّمح٦م اعمٕمت٘مد واهلرـم٘م٦م  .وُمع أنف ٟمٗمسف غ يدقمل أنف قمغم دراي٦م ُمتٛمٞمزة
وومريدة ذم إُمقر اًمالهقشمٞم٦م  ,وأذقمـ ْلٙمؿ إؾم٤مىمٗم٦م إٓ أن ٟمٗمقذ ىمسٓمٜمٓملم هق اًمذي طمسؿ اًم٘مرار إظمػم ) ..
ٖٚ
ٗٚ
٘ٚ
ٚٙ

كتاب حياة قسطنطٌن العظيم – تأليف يوسابيوس القيصري – تعريب القمص مرقس داود – ك ٔ ف  , ٛصفحة ٗٔ. ٖٔ,
كتاب حياة قسطنطٌن العظيم – تأليف يوسابيوس القيصري – تعريب القمص مرقس داود – ك ٗ ف ٕٓ , ٜٔ.صفحة ٕٓٓ , ٜٜٔ
كتاب حياة قسطنطٌن العظيم – تأليف يوسابيوس القيصري – تعريب القمص مرقس داود – ك ٗ ف ٕٔ  ,صفحة ٕٓٓ .
كتاب تاريخ الكنيسة – ادلؤرخ ادلسيحي جون لورمير – صفحة . ٗٙ
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هـذا وم٘مــط جمــرد ُمثــ٤مل قمـــ يمٞمٗمٞمـ٦م اٟمتِمــ٤مر اعم ســٞمحٞم٦م ذم هــذه اًم٘مــرون وًمـٞمس وم٘مــط هــذه اًم٘مــرون سمــؾ إؾمـتٛمرت اعمســٞمحٞم٦م شمٜمتنمـ سمٗمــرض اًمــرأي
وطمتك وًمق وصؾ إُمر إمم اًمسٞمػ واْلرُم٤من واًمتٝمديد وهمػمه٤م ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل شمٗمرض اًمٕم٘مٞمدة قمغم أن٤مس يرومْمقن اإلقمت٘م٤مد هب٤م ..
ومٛمــث ً
ال صمٞمئقدوريــ٧م اًم٘مــقرر اًمــذي رومــض أن يقا ومــؼ قمــغم ىمــرار طمرُمــ٤من ٟمســٓمقر وًمٙمـــ سمــ٤مإليمراه واًمْمــٖمط قمٚمٞمــف واومــؼ قمــغم هــذا ومٞم٘مــقل
اًم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمل :77
( ُطمــ٥م صمٞمئقدوريــ٧م وإظمالصــف ًمٜمســٓمقر ىمــ٤مده ٕن يٕمتــؼم أن ُمــ٤م يٕمٜمٞمــف ٟمســٓمقر هــق سمذاشمــف ُمــ٤م يٕمٜمٞمــف هــق ٟمٗمســف  ....أثــ٤مرت آراء صمٞمئقدوريــ٧م
اًمٙمريســتقًمقضمٞم٦م يمثــػما ً ُمـــ اجلــدل ُ .
وجيٛمــع يمثــػم ُمـــ اًمدارؾمــلم قمــغم أنــف شمبٜمــك آراء ٟمســٓمقر طمتــك  436 – 435م  ,وُمـــ اعمحتٛمــؾ طمتــك
جمٛمع ظمٚم٘مٞمدوٟمٞم٦م  .وختغم قمـ شمٚمؽ إومٙم٤مر قمغم إىمؾ سمٕمد 451م.
ذم جمٛمع ظمٚم٘مٞمدوٟمٞم٦م ذم قم٤مم 451م  .ىمقسمؾ ذم اًمبداي٦م سمٛمٕم٤مرض٦م ؿمديدة .
صمــؿ ٟمقىمِمــ٧م ىمْمــٞمتف ذم ضمٚمســ٦م ظم٤مصــ٦م وأس أسمــ٤مء اعمجتٛمٕمــقن قمــغم أن يٜمٓمــؼ سم٤مْلرُمــ٤من ضــد ٟمســٓمقر  ..وم٤مضــٓمر أظمــػما ً وقمــغم ُمْمــض أن
يٜمّم٤مع ُٕمرهؿ وأقمٚمـ :
حمروم ٟمسٓمقر ويمؾ ُمـ ٓ يٕمؽمف أن اًمٕمذراء اًم٘مديس٦م ُمريؿ هل واًمدة اإلهل  ,ويمؾ ُمـ ي٘مسؿ اإلسمـ اًمقطمٞمد اعمقًمقد اًمقطمٞمد إمم اصمٜمـلم .
أقمٞمد رؾمٛمٞم ً٤م إمم يمرؾمٞمف إؾم٘مٗمل )....
وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٘مد ُ
ومٙمــ٤من هٙمــذا يــتؿ ومــرض اًمــرأي قمــغم اعمخــ٤مًمٗملم ًمٗمٙمــرهؿ ويٙمرهــق ؿ قمــغم إقمتٜمــ٤مق ومٙمــر أو ُمــذه٥م أو اعمقاوم٘مــ٦م قمــغم ُمــذه٥م خمــ٤مًمػ هلــؿ ,
وهذا خم٤مًمػ مت٤مُم ً٤م ًمٍميح اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمقاومؼ مت٤مُم ً٤م ِل٤م ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس !!
واًمت٤مريخ ٓ يٜمسك أبد ًا اًم٘مديس آريقس اًمذي سح سم٢ميامٟمف سم٠من اعمسٞمح ٟمبل ورؾمقل وخمٚمقق وًمٞمس إهل وسم٤مًمٓمبع شمؿ طمرق يمتبف سمؾ وىمتؾ
أ ب٤مقمف ومٞم٘مقل اعم١مرخ اعمسٞمحل ضمقن ًمقريٛمر :78
( ُمع ان ىمسٓمٜمٓملم اًمذي غ شمٙمـ اعمس٤مئؾ اًمالهقشمٞم٦م واضح٦م أُم٤مُمف ُمٓمٚم٘م ً٤م ىمد إىمتٜمع سمرأي يقؾم٤مسمٞمقس أؾم٘مػ ٟمٞمٙمقُمٞمدي٤م طمقل إقم٤مدة اًمٜمٔمر
ذم أومٙم٤مر أريقس إٓ أنف غ هيتؿ سم٠مريقس ُمٓمٚم٘م ً٤م طمتك ؾمٜم٦م 332م يم٤من يٙمت٥م هٙمذا " إذا ايمتِمٗم٧م رؾم٤مًم٦م يم٤مشمبٝم٤م أريقس ومٚمٞمٙمـ ُمّمػمه٤م
اًمٜم٤مر  ..طمتك ٓ يؽمك أي ذيمرى ًمف ُمٝمام يم٤مٟم٧م  ..وإذا ُىمبض قمغم أي ؿمخص َيٗمل يمت٤مسم ً٤م ٕريقس وٓ ئمٝمره وحيرىمف قمغم اًمٗمقر  ,ومٕم٘م٤مسمف
اعمقت  ,وشمٜمٗمذ ومٞمف اًمٕم٘مقسم٦م ومقر صمبقت اجلريٛم٦م " ) .
واؾمتٛمر اعمسٞمحٞمقن ذم ىمتؾ وإره٤مب يمؾ خم٤مًمػ هلؿ ذم اًمرأي  ,وٓ أطمد يٜمسك ُم٤م ومٕمٚمف اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ ذم أظمقا ؿ اًمؼموشمست٤مٟم٧م طمتـك أ ـؿ
يم٤مٟمقا يٕمتؼموهؿ ُمٝمرـم٘ملم ومٙم٤مٟم٧م اًمٙمٜمٞمس٦م شمٕمت٘مد أن يمؾ إصالطمل ٓسمد ُمـ ىمتٚمف ومٞم٘مقل أندرو ُمٚمِر :79
 ٚٚنظرة شاملة لعلم الباترولوجي – القمص تادرس يعقوب ملطي – صفحة ٕ٘ٔ . ٖٔ٘ ,
 ٚٛكتاب تاريخ الكنيسة –ادلؤرخ ادلسيحي جون لورمير – اجلزء الثالث  ,صفحة ٓ٘ .
 ٜٚكتاب خمتصر تاريخ الكنيسة – للؤرخ ادلسيحي أندرو ملِر صفحة ٘. ٖٜ
www.alta3b.wordpress.com
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( وذم قم٤مم 1400م اصبح طمرق اهلراـم٘م٦م ىم٤مٟمقٟم ً٤م دؾمتقري ً٤م ذم إٟمجٚمؽما ضم٤مء ومٞمف " ذم ُمٙم٤من قم٤مم ُمرشمٗمع أُم٤مم قمٞمقن اًمِمٕم٥م ُحيرق اهلرـمقىمل
اًمٕمديؿ اإلصالح طمٞم ً٤م " ورسقم٤من ُم٤م أظمذ إؾم٤مىمٗم٦م واإليمٚمػموس يبدأون قمٛمٚمٝمؿ ) ...
هذه ًمٞمس٧م اْل٘مٞم٘م٦م يم٤مُمٚم٦م وإٟمام أُمثٚم٦م وم٘مط مل٤م ىم٤مم سمف اًمٜمّمـ٤مرى قمـغم ُمـر اًمتـ٤مريخ سمٜمنمـ اًمٜمٍمـاٟمٞم٦م سمـ٤مإليمراه واإلرهـ٤مب واًم٘متـؾ واًمسـٞمػ !!
واْلؼ أىمقل ًمٙمؿ أن يمٚمٛم٦م ٓ إيمراه ذم اًمديـ هل ىم٤مقمدة إؾمالُمٞم٦م راؾمخ٦م ًمٞمس هل٤م أي وضمقد ذم اًمٜمٍماٟمٞم٦م ..

اومؽماءات وردود
 ىمــقل اًمٜمبــل صــغم اهلل قمٚمٞمــف وؾمــٚمؿ ( :أُمــرت أن أىم٤مشمــؾ اًمٜمــ٤مس طمتــك يِمــٝمدوا أن ٓ إهل إٓ اهلل وأن حمٛمــدا رؾمــقل اهلل  ,وي٘مٞمٛمــقا
اًمّمالة  ,وي١مشمقا اًمزيم٤مة  ,وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ قمّمٛمقا ُمٜمل دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ إٓ سمحؼ اإلؾمالم  ,وطمس٤مهبؿ قمغم اهلل)
 وًمٚمرد ٟم٘مقل :
 -1أوًٓ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمرت يٕمٜمل أنف ُم٠مُمقر سمذًمؽ وغ يٙمـ إُمر سمٞمده سمؾ هق أُمر ُمـ اهلل شمٕم٤مزم وي١ميده ىمقًمف شمٕم٤ممم "
ِ
ِ
ِ
اّلل َي ْٕم َٚم ُـؿ
يمُت َ
ذ ًَمٙم ُْـؿ َو َّ ُ
٥م َقم َٚم ْٞمٙم ُُؿ ا ًْم٘مت َُ٤مل َو ُه َق يم ُْر ٌه ًَمٙم ُْؿ َو َقم َسك َأ ْن َشمٙم َْر ُهقا َؿم ْٞم ًئ٤م َو ُه َق َظم ْ ٌػم ًَمٙم ُْؿ َو َقم َسك َأ ْن ُْح ُّبقا َؿم ْٞم ًئ٤م َو ُه َق َ ٌّ
َو َأنْت ُْؿ َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن " اًمب٘مرة . 216
ىم٤مل اإلُم٤مم اْل٤مومظ سمـ طمجر رمحف اهلل ( أي أُمرين اهلل ٕ :نف ٓ آُمر ًمرؾمقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ إٓ اهلل ,وىمٞم٤مؾمـف ومٞم٤مًمّمـح٤مو
إذا ىم ــ٤مل أُم ــرت وم ــ٤معمٕمٜمك أُم ــرين رؾم ــقل اهلل ص ــغم اهلل قمٚمٞم ــف وؾم ــٚمؿ  ,وٓ حيتٛم ــؾ أنػمي ــد أُم ــرين ص ــح٤مو آظم ــر ٕ ــؿ ُم ـــ طمٞم ــ٨م إ ــؿ
جمتٝمدون ٓ حيتجقن سم٠مُمر جمتٝمد آظمر )
ِ ِ
وُم٘م٤م َشم َٚم ً٦م:طم٤مرسمف وداومٕمف
ُ -2مٕمٜمل اًم٘مت٤مل ؟ اعمٕمجؿ اعمحٞمط َ :ىم٤مشم ََؾ ُي َ٘م٤مشم ُؾ ىمتَ٤مٓ ُ
ىم٤مل اْل٤مومظ سمـ طمجر رمحف اهلل  ٓ ) :يٚمزم ُمـ إسم٤مطم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م إسم٤مطمـ٦م اًم٘متـؾ ٕن اعم٘م٤مشمٚمـ٦م ُمٗم٤مقمٚمـ٦م شمسـتٚمزم وىمـقع اًم٘متـ٤مل ُمــ اجلـ٤مٟمبلم ,
وٓ يمذًمؽ اًم٘متؾ .وطمٙمك اًمبٞمٝم٘مل قمـ اًمِم٤مومٕمل أنف ىم٤مل ً :مٞمس اًم٘مت٤مل ُمـ اًم٘متؾ سمسبٞمؾ  ,ىمد حيؾ ىمت٤مل اًمرضمؾ وٓ حيؾ ىمتٚمف )
ومٚمق يم٤من اعم٘مّمقد " أُمرت ان أىمتؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا " ومٛمتك ؾمٞمِمٝمدون سم٤مإلؾمالم ؟ سمٕمد اعمقت ؟!
ِ
ـ٤مس إِ َّن
يـ َىم َ٤مل َهل ُ ُؿ اًمٜمَّ ُ
ُ -3م٤م اعم٘مّمقد سم٤مًمٜم٤مس ؟ هؾ ُمٕمٜم٤مه٤م يمؾ اًمبنم ؟ ىمٓمٕم ً٤م ٓ وًمٙمـ يراد سمف جمٛمققم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم (ا ًَّمذ َ
مج ُٕمقا ًَمٙم ُْؿ َوم ْ
اّلل َوٟمِ ْٕم َؿ ا ًْم َقيمِ ُٞمؾ)
َّ٤مس َىمدْ َ َ
اًمٜم َ
٤مظم َِم ْق ُه ْؿ َوم َزا َد ُه ْؿ إِ َيامٟمً٤م َو َىم٤م ًُمقا َطم ْس ُبٜمَ٤م َّ ُ
ىمـ ـ ـ ـ ــ٤مل اْلـ ـ ـ ـ ــ٤مومظ سمـ ـ ـ ـ ـــ طمجـ ـ ـ ـ ــر ( أن يٙمـ ـ ـ ـ ــقن ُمـ ـ ـ ـ ـــ اًمٕمـ ـ ـ ـ ــ٤مم اًمـ ـ ـ ـ ــذي أريـ ـ ـ ـ ــد سمـ ـ ـ ـ ــف اخلـ ـ ـ ـ ــ٤مص

ومٞمٙمـ ـ ـ ـ ــقن اعم ـ ـ ـ ـ ـراد سم٤مًمٜمـ ـ ـ ـ ــ٤مس ذم ىمقًمـ ـ ـ ـ ــف "

أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس "أي :اعمنميملم ُمـ همػم أهؾ اًمٙمت٤مب )
 -4طمتك يِمـٝمدوا  :اًمٜمبـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ ي٘مـقل " طمتـك يِمـٝمدوا " واًمِمـٝم٤مدة هـذه ُشمـدظمؾ اإلٟمسـ٤من إمم اإلؾمـالم  ,وٓ يـدظمؾ
اإلٟمســ٤من إمم اإلؾمــالم إٓ سمٕمــد اىمتٜمــ٤مع يم٤مُمــؾ سم٤مًمٕم٘م٤مئــد اإلؾمــالم  ,ومــ٢مذن اًم٘متــ٤مل ًمــٞمس ًمدظمقًمــف اإلؾمــالم وًمٙمـــ طمتــك يّمــؾ ًمــف
اإلؾمالم .

www.alta3b.wordpress.com

اٟمتِم٤مر اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ ]53[ .....

 -5هــؾ اْلــدي٨م ي٠مُمرٟمــ٤م سم٤مًم٘متــؾ اًمٕمــ٤مم ؟ ىمٓمٕم ـ ً٤م ٓ وإٓ ًمٙمــ٤من اًمٜمبــل صــغم اهلل قمٚمٞمــف وؾمــٚمؿ ىمتــؾ يمــؾ اًمٞمٝمــقد واًمٜمّمــ٤مرى ُمـــ طمقًمــف ذم
اعمديٜم٦م اعمٜمقرة وهذا غ حيدث وُم٤م ي١ميد ذًمؽ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ :
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
يـ َغ ُي َ٘م٤مشمِ ُٚمقيم ُْؿ ِذم اًمدِّ ِ
 ىمقًمف شمٕم٤ممم َ
ـ٥م
َؼم ُ
اّلل ُحي ُّ
(ٓ َيٜم َْٝم٤ميم ُُؿ َّ ُ
وه ْؿ َو ُشم ْ٘مس ُٓمقا إِ ًَمـ ْٞم ِٝم ْؿ إِ َّن َّ َ
يـ َو َغْ َُي ِْر ُضمقيم ُْؿ ُم ْـ د َي٤مريم ُْؿ َأ ْن شم َ ُّ
اّلل َقمـ ا ًَّمذ َ ْ
ِ
ِ ِ
ـ٤مهروا َقمـ َـغم إِ ْظمــر ِ
يـ َو َأ ْظم َر ُضمــقيم ُْؿ ُِمـ ْــ ِد َيـ ِ
يـ َىمــ٤م َشم ُٚمقيم ُْؿ ِذم اًمــدِّ ِ
اضمٙم ُْؿ َأ ْن شم ََق ًَّمـ ْـق ُه ْؿ
اّلل َقمـ ِــ ا ًَّمــذ َ
َ
ـ٤مر ُيم ْؿ َو َفمـ َ ُ
ا ْعم ُ ْ٘مســٓملمَ  ,إِ َّٟمـ َـام َيٜم َْٝمــ٤ميم ُُؿ َّ ُ
َو َُم ْـ َيت ََق َّهل ُ ْؿ َوم ُ٠م َ
وئلِ َؽ ُه ُؿ اًم َّٔم ِ٤معم ُ َ
قن) اعمٛمتحٜم٦م . 9-8
( وإِ ْن َأطمدٌ ُِمـ ا ْعم ْ ِ ِ
اّللِ ُصم َّؿ َأبْٚمِ ْٖم ُف َُم ْ٠م َُمٜمَ ُف َذًم ِ َؽ سمِ َ٠م َّ ُ ْؿ َىم ْق ٌم َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن) (اًمتقسم٦م) 6
َ ُ
َ
َ
اؾمت ََج َ٤مر َك َوم َ٠م ِضم ْر ُه َطمتَّك َي ْس َٛم َع يم ََال َم َّ
نميملمَ ْ
يمذًمؽ ذم اًمٜمبل اًمٜمبقي٦م اًمنميٗم٦م ُم٤م ي١ميمد طمرُم٦م ىمتؾ أهؾ اًمذُم٦م يمام رواه اًمبخ٤مري سمسـٜمده قمــ اًمٜمبـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ اٟمـف ىمـ٤مل ُ( :مــ
ِ
ىمتؾ ُمٕم ِ
٤مهدا غ َي َر ْح رائح٦م اجلٜم٦م َّ ,
ُمسػمة أرسمٕملم قم٤مُم٤م) واْلدي٨م ًمف رواي٤مت ذم ُمسٚمؿ وهمػمه ُمـ يمت٥م اًمسٜم٦م
وإن رحيٝم٤م يقضمدُ ُمـ
ُ َ
 -6هــؾ اإلؾمــالم يبــٞمح اإليمــراه ًمٚمــدظمقل ذم اإلؾمــالم ؟ ىمٓمٕمـ ً٤م ٓ ومــ٤مًم٘مرآن اًمٙمــريؿ أيمــد ذم همــػم ُمقضــع قمــدم اإليمــراه وُمـــ أيمــره قمــغم
اًمدظمقل ذم اإلؾمالم ومٝمق همػم ُمسٚمؿ ومال يدظمؾ اإلؾمالم إٓ ُمـ اىمتٜمـع سمـف اىمتٜم٤مقمـ ً٤م يمـ٤مُم ً
ال  ,واًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ ي١ميمـد قمـغم ذًمـؽ
ذم قمدة ُمقاضع وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم :
(َٓ إِيم َْرا َه ِذم اًمدِّ ِ
يـ ) اًمب٘مرة ًَّ ( , 256مٞمْ َس َقم َٚمٞمْ َؽ ُهدَ ُاه ْؿ ) (اًمب٘مرة ) 272
واْلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤مْل٤مت
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