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بسم اهلل اـرمحن اـرحوم
تقديم اـطبعة اـثاىوة
َ
.ماٜمئات أقمامًمٞما وؾمًٜمٗمٟمٕمق ُذ سماهلل ُمـ ذور أٟ و،مًتٖمٗمرهٟمف وٜمٞمًتٕمٟمدُ ه وٛمحٟ مدَ هللٛإن احل
ْ ُمدٝ وأؿمه.ههادي ًمهف
ٓ أن ٓ إًمهف إٓ اهللُ وطمهدَ ه
مِؾ ومهلٚ و َُمه ْـ ُي ْْمه،َُم ْـ َ َْي ِده اهللُ ومل ُُم ِْم َؾ ًمف
َ
َ مدٝ وأؿم،ذيؽ ًمف
.مدً ا قمٌدُ ه ورؾمقًمفٛأن حم
.]102 :مرانٛ﴾ [آل قم           ﴿

               ﴿
.]1 :مًاءٜ﴾ [اًم             

                ﴿
.]71 ،70 :﴾ [إطمزاب      
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َأ ّما َب ْعدُ ..

احلديث يمتاب اهلل َشمٕمامم ،وظمػم الدْ ي هدي ٍ
ِ
حمٛمد صهغم اهلل قمٚمٞمهف وقمهغم آًمهف
وم٢مِ َن َأ ْصدَ َق
ُ
ُ
َ َ

ويمؾ سمدقمة ولًم ٌةَ ،
ويمؾ ُحمدَ صمة سمدقم ٌةَ ،
حمدصماُتاَ ،
ويمؾ ولًمة ذم اًمٜمار.
وذ إُمقر
ُ
وؾمٚمؿَ ،
صؾ قمغم ٍ
وأزواضمف أُمٝمات اعم١مُمٜملم وذر ِيتف ِ
ِ
اًمٚمٝمؿ ِ
صهٚمٞمت قمهغم
وآل سمٞمتهف يمهام
حمٛمد اًمٜمٌل
َ
آل إسمراهٞمؿ َ
إٟمؽ محٞمدٌ جمٞمدٌ .
***

مسجد اهلدي ادحمدي
اـظاهر  -اـقاهرة
 22من مجادى أخرة 1430ه
2002 / 6 / 22م
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أوالً
طزح اسه اهلل «اللطيف»
سبحاىه وتعاىل

9

11

مقدمة
رشح اسم اهلل «اـلطوف»
سبحاىه وتعاغ

احلٛمدُ هلل ،واًمّملة واًمًلم قمغم رؾمقل اهلل ^ ،وسمٕمدُ ..
ٌ
شمٗمريهغ ًمهدرس ذح اؾمهؿ اهلل «اًمٚمٓمٞمهػش  ،اًمههذي أًم٘مههاه ومْمٞمههٚمة اًمِمٞمهه
ومٝمذا
حمٛمهههد اًمدسمهههٞمز  -طمٗمٔمههف اهلل شمٕمههامم وقمٗمهها اهلل قمٜمههف ُ -مٜمههذ ههس ؾمههٜمقات شم٘مري ًٌها ُمههـ
ؾمٚمًٚمة «ذح إؾمامء احلًٜمكش ،اًمتهل ُما يزال ُيٚم٘مٞمٝما طمتك أن .وىمد ُـمٌهع  -سمتقومٞمهؼ
اهلل شمٕمههامم  -قم هدة دروس ُمٜمٝمهها ،وٟمرضمههق اهللَ شمٕمههامم أن ُي هتؿ ـمٌههع سم٘مٞمههة إؾمههامء ،طمتههك
يًتٗمٞمد إظمقا ُٟمٜما ُمـ اعمٕماين اًمٕماًمٞمهة اًمتهل وتقَيها شمٚمهؽ اًمهدروس ُمهـ ُمٕمرومهة أؾمهامء اهلل
شمٕمامم وصٗماشمف ،ويتخ َٚم٘مقا  -سمهام يٚمٞمهؼ سماًمٕمٌهد ُ -مٜمٝمها ،وأن جيتٝمهدوا اها ذم شمقطمٞمهد اهلل
ـمٌهع ذح شمٚمهؽ
شمٕمامم ودقمائهف وحمٌتهف واًمتٕمٚمهؼ سمهف .ومٜمهدقمق اهلل ضمهؾ وقمهل أن يٙمهقن ُ
اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ مجٞم ًٕما؛ ً
محهل عمًهئقًمٞمة ههذا
إؾمامء احلًٜمك قمق ًٟما قمغم ذًمؽ ،وأن ُيٚمٝمٛمٜما
َ
اًمديـ ً
وسمذٓ ًمٌمء ُمـ طمؼ اهلل شمٕمامم ورؾمقًمف ^ واعم١مُمٜملم قمٚمٞمٜما.
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وآظمرا؛ وم٢من حماوًمة اإلهاع سمٓمٌع هذه اًمرؾمائؾ ىمد ي ِ
ِ
قىمع ذم أظمٓماء همهػم ُم٘مّمهقدة،
ُ
ً
إصهلطما خلٚمهؾُ ،مهع
شمّمهحٞمحا خلٓمه٠م أو
ٟمتٛمٜمك شملومٞمٝما سمٕمهد ذًمهؽُ ،مهع ىمٌهقل اًمٜمّمهي
ً
ً
ـمٚمب اًمدقماء ُمـ أخٍ صاًمي اؾمتٗماد ؿمٞم ًئا ُمـ ذًمؽ يٕمٞمٜمف قمغم أُمر آظمرشمف.
وهق ضمٝمد اًمٌنم اعمُ٘مؾ ،ومام يمان ُمـ صقاب ِ
ومٛمـ اهلل ،وُما يمان ُمـ ظمٓمه٠م ومٛمٜمها وُمهـ
ُ
اًمِمٞمٓمان ،واهللُ ورؾمقًمف سمريئان ُمٜمف.
ٟمٌتٝمؾ إمم اهلل أن يٜمٗمع سمف يماشمٌف وىمارئف وٟماذه واًمٜمافمر ومٞمف ،واهللُ ُمـ وراء اًم٘مّمد.
مسجد اهلدي ادحمدي
اـظاهر  -اـقاهرة
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الفصل األول

معاىي اسه اهلل تعاىل «اللطيف»


املعيى اللغوي



معيى «اللطيف» يف حق اهلل تعاىل


رأي اإلماو الغزالي يف معيى اسه اهلل تعاىل «اللطيف»
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اعمنمف «اًمٚمٓمٞمػش ُمـ إؾمامء اًمتل وردت ذم اًم٘مهرآن اًمٙمهريؿ ،يمهام ذم ىمقًمهف
هذا آؾمؿ َ
شمٕمامم[ ﴾  ﴿ :اًمِمقرى ،]19 :وذم ىمقًمف[ ﴾  ﴿ :إٟمٕمام.]103 :
وٟمقطمهده
وهذا آؾمؿ ؾمٜمذيمر ُمٕماٟم َٞمف وُما يتٕمٚمؼ سمف ُمـ طمؼ اهلل شمٕمامم اًمذي جيهب أن ُٟم َٕم ِٔمٛمهف
ِ
سمف  .صمؿ سمٕمد ذًمؽ َي ْٕم َٚمؿ اعمهر ُء طم َٔمهف ُمٜمهف ويهدقمق اهللَ شمٕمهامم سمهف .صمهؿ ٟمِمهػم إمم ُمٕمهاين سمٕمهض
أيات اًمقاردة ومٞمف يمام هق ُمٜمٝمجٜما ذم ذح أؾمامء اهلل احلًٜمك.

املعيى اللُغوي

1

ُمادة [اًملم واًمٓماء واًمٗماء] شمدل قمغم ُمٕمٜمٞملم رئٞمً َٞم ْلم:
ػَ ،ي ْٚم ُٓمػًُ ،م ْٓم ًٗما ،و ًَمٓماومه ًةش أيَ :صه ُٖمر َ
ٞمهػش أي :دىمٞمهؼ
ودق ،ومٝمهق « ًَمٓمِ ٌ
إولُِ :مـ « ًَم ُٓم َ
احلجؿ ،يٕمٜملَ :د َق وصار ًمٓمٞم ًٗما ذم طمجٛمف أو ذم ِضمرُمف.
ػ  -سمف وًمف َ ،-ي ْٚم ُٓمػًُ ،م ْٓم ًٗماش أيَ :ر َومهؼ سمهفٟ .م٘مهقلٌ « :
ػ سمٗمهلنش
ومهلن ًَم َٓمه َ
واـثاينًَ « :م َٓم َ
يٕمٜمل :رومؼ سمف .وُمٜمف ىمقلؿَ َٓ « :ـم ْٗم ُت اًم َٕمٚمِ َٞمؾُ ،أ َٓـمِ ُٗمفُُ ،مل َـمٗم ًةش يٕمٜملَ :ر َوم ْ٘م ُت سمف .
أهؾ اًمٚمٖمةَ :ظمٗماء اعمًَ َٚمؽ ِ
ف» َي ْ٘م ِّمد سمف ُ
ود َىمة اعمَ ْهذهب .ي٘مهالٌ « :
* و«اـ ُل ْط ُ
ًمٓمٞمهػش
ومهلن
ٌ
ْ
يٕمٜمل :أٟمف يتقصؾ ًمٖمروف ِ
يمثػما.
سماخل َٗمة و َيً ُٚمؽ إًمٞمف
َ
اًمٓمريؼ اعمَ ًْتقر اًمذي ٓ َيتٛم َٞمزه ُ
َ َ
اًمٜماس ً
2

احلاؾمة.
قمام ٓ ُشمدْ ريمف
َ
* وىمد ُي َٕم َؼم سمه«اـ ّلطائف» َ

( )1اٟمٔمر  -سمتٍمف يمثػمُ« :م٘مايٞمس اًمٚمٖمةش ،و«ًمًان اًمٕمربش ،و«اًم٘ماُمقس اعمحٞمطش ،و«شمهاج اًمٕمهروسشُ ،مهادة[ :ل ط ف].
و«إؾمٜمك ذم ذح أؾمامء اهلل احلًٜمكش ًمإلُمام اًم٘مرـمٌل

[ ،ج/1ص.]231 ،230

ػش سمٛمٕمٜمكَ :د َقُ ،مـ اًمدِ ىمهة اًمتهل ههل ِصهٖم َُر
ػش سمٗمتحٝما؛ « ًَم ُٓم َ
ػش سمْمؿ اًمٓماء و« ًَم َٓم َ
( )2احلاصؾ إذن أن هٜماك ومر ًىما سملم « ًَم ُٓم َ
ِ
اعمْمهارع ُمهٜمٝمام:
وآصمٜمهان
ور َومهؼ سمهف.
احلجؿ ،أو اًمِمٗماومٞمة سمحٞمث يٙمقن دىمٞم ً٘ما ٓ ُيتَقصؾ إًمٞمف .و« ًَم َٓم َ
ُ
ػش سمٛمٕمٜمكَ :أ ْطم ًَ َـ إًمٞمهف َ
ػش  -سماًمٗمتي  -ومٛمّمدرهًُ « :م ْٓم ًٗماش وم٘مط.
ػش  -سماًمْمؿ ُ -مّمدرهًُ « :م ْٓم ًٗما ،و ًَمٓماوم ًةش ،أُما « ًَم َٓم َ
« َي ْٚم ُٓمػش ،يمام أن « ًَم ُٓم َ
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اعمحًهـ إمم قمٌهاده ذم َظمٗمهاء ِ
ِ
وؾمهؽم ُمهـ
* و«اـ ُل ْطف» ذم َو ْصهػ اهلل شمٕمهامم يٗمٞمهد أٟمهف:
1

أؾمٌاب ُمٕمٞمِمتٝمؿ ُمـ طمٞمث ٓ حيتًٌقن.
طمٞمث ٓ يٕمٚمٛمقن ،ويًٌب لؿ
َ
اًمهؼم .ي٘مهقلَ « :أ ًْم َٓم َٗمهفش سمٛمٕمٜمهكَ :أ ْ َو َٗمه ُف ،و« َأ ًْم َٓم َٗمه ُف سمٙمهذاش
* وىمد يٙمقن «اـ ُل ْطف» سمٛمٕمٜمكِ ِ :
يٕمٜملَ :سم َره سمٙمذا ،أقمٓماه..

* و«اـ ّل َطف»  -سمٗمهتي اًمهلم واًمٓمهاءِ :
الديهةٟ .م٘مهقل« :ضماءشمٜمها ُمهـ ومهلن ًَم َٓم َٗمه ٌةش يٕمٜمهل:

ضماءشمٜما ُمـ وملن هدية.
ٓمهػ،
هػ اها يمهام ؾمهؽمى ،وههل :اًم ّٚم ُ
ويمؾ هذه اعمٕماين ٓ سمهد أن َشمٕمٚمهؿ أن اهلل شمٕمهامم ُُمت َِّم ٌ
ُ
ُ
ومهؼ إمم اًمٕمٌهاد ذم ِؾمهؽم أو ُمهـ طمٞمهث ٓ
ووصهقل الهدايا ،وو
واًمؼم،
واًمر ُ
صهقل اإلطمًهانِ ،
ِّ
حيتًٌقن أو يٕمٚمٛمقنّ ...
ػ سمف ،سمؾ هق ُمـ أقمٔمؿ أوصاومف  ،يمام شمدل
يمؾ ذًمؽ اهللُ ُُ مت َِّم ٌ
أيات اًمقاردة ذم ُمٕماين اؾمؿ اهلل شمٕمامم اعمنمف «اًمٚمٓمٞمػش.

معيى «اللطيف» يف حق اهلل تعاىل
« ًَم َٓمػ اهللُ سماًمٕمٌد ًُمٓم ًٗماش يٕمٜمل :رومؼ سمف« ،و َأ ًْم َٓم َٗم ُفش يٕمٜملَ :سم َره .ويمذًمؽ « ًَم َٓمهػ سمهف ًُم ْٓم ًٗمهاش
يٕمٜملَ :و َوم َ٘مف و َقم َّمٛمف.
قصهؾ إًمهٞمٝمؿ
ومٞمٙمقن اًم ّٚمٓمػ ُمـ اهلل شمٕمامم هق« :اًمتقومٞمؼ ،واًمٕمّمٛمة ،وإيّمال اخلهػمش .وم ُٞم ِ
 إطمًا َٟمف وسمِ َره وأًمٓما َومف ُمـ طمٞمث ٓ يٕمٚمٛمقن وٓ حيتًٌقن ،يمام ذيمرت أيات:
 -ىمال شمٕمامم[ ﴾    ﴿ :اًمٓملق.]3 :

ور َومؼ سمف.
( )1قمغم اعمٕمٜمك اًمثاين ُمـ اعمٕماين اًمتل ذيمرٟماها ،وهق ُمـ « ًَم َٓم َ
ػ سمف  -سماًمٗمتي ًُ -م ْٓم ًٗماش يٕمٜملَ :أ ْطم ًَ َـ إًمٞمف َ
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نه ومه٢مذا سماًم ُٞم ْنه ُُمتهق ِـم ٌـ سمهف
 وىمقًمف شمٕمامم[ ﴾   ﴿ :اًمنمهح ،]6 :طمٞمث شمهرى اًم ُٕم ْ ٌَ
داظمؾ ومٞمف.
أيْما[ ﴾         ﴿ :يقؾمػ.]110 :
 وىمقًمف ً﴿ ﴾   يٕمٜمهههلُ :مهههـ إيهههامن ىمهههقُمٝمؿ ﴾﴿ ،أي :ىمهههق ُُمٝمؿ ﴿ ،

قمهذاب وٓ رء ..طمٞمهث يمهان
 ﴾يٕمٜمل :فمٜمقا أن اًمرؾمؾ ىمد ُيمذسمقا ،وأٟمف ًمهـ يه٠مشم َٞمٝمؿ
ٌ
ُ
قمذاب اهلل شمٕماممَ ،
قمهذاب اهلل شمٕمهامم ،وًمٙمهـ سمٕمهد
وشم٠مظمر قمٜمٝمؿ
حي ِذروهنؿ و ُيٜمْ ِذروهنؿ
ُ
َ
اًمرؾمؾ ُ َ
ذًمؽ.﴾           ﴿ :
ٍ
مجٞمهع
طمٞمٜمئهذ
ػ ،ويتْمهٛمـ
حيا قمغم َُمـ ًمهف ًُم ْٓمه ٌ
َ
وهذا آؾمؿ « -اًمٚمٓمٞمػش  - يدل س ً
ػ
ًمههام ًَم َٓمه َ
اًمّمٗمات :يمه«اًمٕمٚمهٞمؿ ،واًم٘مهدير ،واًمًهٛمٞمع ،واًمٌّمهػم...ش وهمهػم ذًمهؽ؛ ٕٟمهف َ
ٍ
سمٕمٌده َأ ْو َصؾ ًمف ومْم َٚمف ذم ِؾم ٍؽم َ
وقمٚمهٞمام
طمٞمٜمئذ يٙمقن قمٚم ًٞمام سمام ُي َق ِصؾ إًمٞمف ُمـ سمِ ّر،
وظمٗماء ،وم٢مٟمف
ً
اًمؼم ،ويمذًمؽ ىمديرا  ذم شمقصٞمؾ ذًمؽ ُمـ طمٞمهث ٓ ِ
حيتًهب اًمٕمٌهد،
ً
سمٛم ْـ ُي َق ِصؾ إًمٞمف هذا ِ َ
َ
سمّمػم .
ؾمٛمٞمع
وعما يمان يمذًمؽ وم٢مٟمف
ٌ
ٌ

إُمهقر ٍ
سمرومهؼ و َي ْ٘مه ِدر قمهغم إٟمِمهائٝما وإماُمٝمها سمرومهؼ
أيْما ههق اًمهذي يتٜمهاول
و«اًمٚمٓمٞمػش ً
َ

شمٜماو ٍل .
وطم ًْ ِـ ُ
ُ
1

( )1وإمم سمٕمض هذه اعمٕماين اًمًاسم٘مة أؿمار اًمٕملُمة اسمـ ُمٜمٔمقر

اًمٚمٓمٞمهػ صهٗم ٌة ُمهـ أؾمهامء اهلل
ُ
ذم «ًمًان اًمٕمهربش ،وم٘مهال« :

واؾمؿ ُمـ أؾمامئف .وذم اًمتٜمزيهؾ[ ﴾  ﴿ :اًمِمهقرى ،]19 :وومٞمهف[ ﴾  ﴿ :إٟمٕمهام .]103 :وُمٕمٜمهاه -
شمٕمامم
ٌ
اًمٚمٓمٞمهػ اًمهذي ُي َق ِصهؾ
ُ
واهلل أقمٚمؿ :اًمرومٞمؼ سمٕمٌادهش؛ ومٝمذا هق اعمٕمٜمك إول« .ىمال أسمق قمٛمروش وههق اعمٕمهروف سمٖمهلم َصم ْٕمٚمهب« :
إًمٞمؽ َأ َر َسم َؽ ذم ِر ٍ
قصؾ إًمٞمؽ ُم٘مّمهق َدك
ٚمب اإلٟمًان؛ يٕمٜمل :اًمٚمٓمٞمػ هق اًمذي ُي ِ
ومؼش وهذا هق اعمٕمٜمك اًمثاين ،وإَ َر ُب :هق َُم ْٓم ُ
اًمتقومٞمؼ ِ
أو َـم َٚم ٌَؽ أو ُما شمٌتٖمل ذم ِر ٍ
ومؼ .واعمٕمٜمك اًمثاًمثَ :
واًمٕم ّْمٛمةش اهههه -سمتٍمهف يًهػم ُ ،-مهادة:
ُ
أن «اًم ّٚم ْٓمػ ُمـ اهلل شمٕمامم
[ل ط ف] .وىمد ضمٕمٚمٜما يملم اًمٕملُمة اسمـ ُمٜمٔمقر

سملم شمٜمّمٞمص هٙمذا «...ش.
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و«اًمٚمٓمٞمػش يمذًمؽ هق ِ
أطمؼ اذه إوصاف
اًمٕمال سمدىمائؼ إؿمٞماء وهمقاُمْمٝما .وماهللُ ّ 
يمٚمٝما ،ومٝمق اًمذي اٟمٗمهرد سماإلطماـمهة وشمرسمٞمهة اعٛمٞمهع ،وههق اًمٕمهال ُ َ
سمخ ِٗمه ِل ُمّمهاحلٝمؿ وشمَهدْ ِريجِ
يمؾ ٍ
ِ
وشمٜمزيؾ ِ
دىمٞمؼ ُمٜمٝما اسمتدا ًء وضمزا ًء قمغم ُمقاوم٘مهة ُطم ْٙمٛمهف ،ومٞمٙمهقن «اًمٚمٓمٞمهػش قمهغم
أطمقالؿ
اؾمام ذاشمٞما ًمٚمرب شمٕمامم.
هذا اعمٕمٜمك إظمػم ً
و«اًمٚمٓمٞمػش ِ
ػش  -سمْمؿ اًمٓماء  -ومٝمل :صٗم ٌة ُمِمه ٌّٝمة،
إن اقم ُت ِؼمت وص ًٗما ضمار ًيا قمغم « ًَم ُٓم َ
شمدل قمغم ٍ
صٗمة ُمهـ صهٗمات ذات اهلل شمٕمهامم ،وههل صهٗم ُة شمٜمزَيهف شمٕمهامم قمهـ إطماـمهة اًمٕم٘مهقل
احلقاس سمذاشمف وصٗماشمف.
سمامهٞمتف أو إطماـمة
ِ
***
وم َٕمٚمِٛمٜمهها إ ًذا قمههـ اهلل شمٕمههامم ُمههـ اؾمههٛمف «اًمٚمٓمٞمههػش هههذه اعمٕمههاين :اًمرومههؼ ،واًمههؼم ،وإيّمههال
وطم ًْهـ
اإلطمًان ،واًمتقومٞمؼ واًمٕمّمهٛمة ،واإلطماـمهة واًمٕمٚمهؿ سمهدىمائؼ إُمهقر وهمقاُمْمهٝماُ ،

ِ
هع اًمّمههٗمات:
هاو ِل إُمههقر واًم٘مههدرة قمههغم إٟمِمههائٝما وإماُمٝمهها .ويمههذًمؽ َقمٚمٛمٜمهها َشم َْم ه ّٛمٜمَف مجٞمه َ
شمٜمه ُ
يمه«اًمٕمٚمٞمؿ ،واًم٘مدير ،واًمًٛمٞمع ،واًمٌّمػم...شّ .
ومٙمؾ ذًمؽ إٟمام هق هلل شمٕمامم .
1

وٟمحـ ذم طماضمة وضورة ُُمٚمِ َحة ذم اًمٔماهر واًمٌاـمـ عمثهؾ ههذه اعمٕمهاين واًمٕمٓمايها ُمهـ اهلل
قطمهده اها؛ ًم ِٜمُ َح ِّمهؾ ههذا
سمااا ،وُما قمٚمٞمٜما إٓ أن ٟمَهدْ ُقم َق اهللَ اها ،و ُٟم ِ
شمٕمامم ،وىمد ومتي اعمقمم ًمٜما َ
ِ
ِ
ًمٕمٌاده.
ب اهللُ ضمؾ وقمل
اًمٗمتي اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ُحي ّ

ِّماف رسمؽ  سمذًمؽ آؾمؿ اعمنمف ،وطمتك َشم ْٕمٚمؿ ؿمهٞمئًا ُمهـ قمٔمٛمتهف؛ ًمٞمٙمهقن -
َ
( )1وهذه اعمٕماين يٜمٌٖمل أن وٗمٔمٝما ًمِتَٕمٚمؿ اشم
أي هذا آؾمؿ اعمنمف «اًمٚمٓمٞمػش  -ـمري ً٘ما ًمؽ إمم ُمٕمرومة اًمرب ضمؾ وقمل وشمقطمٞمده.
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رأي اإلماو الغزالي يف معيى اسه اهلل تعاىل «اللطيف»
رأي اإلُمههام اًمٖمههزازم
وىمٌههؾ أن ٟمخههقض ذم ذح أيههاتٟ ،مههذيمر َ

؛ ٕٟمههف أىمههر ُب ذم

شمقوٞمي هذه اعمٕماين اًمًاسم٘مةْ ،
قمٔمٞمام ٓ يًتٓمٞمع اعمهر ُء
اؾمام ً
اؾمؿ اهلل شمٕمامم «اًمٚمٓمٞمػش ً
وإن يمان ُ
اًمٜمهاس سمٌمهء ُمهـ ههذا آؾمهؿ
أن ُحيٞمط سمف ،وًمٙم ْـ ؾمهٜمذيمره ًمِهٞمٕمٚمؿ اعمهر ُء يمٞمهػ أٟمهف ٓ حيهٞمط
ُ
اعمنمف .
1

ِ
وهمقاُم َْمهٝما ،وُمها
دىمهائؼ اعمّمهاًمي
آؾمؿ َُمـ يٕمٚمهؿ
ي٘مقل اإلُمام « :إٟمام َي ًْ َت ِح ّؼ هذا
َ
َ
د َق ُمٜمٝما وُما ًَم ُٓمػ ،صمؿ يً ُٚم ُؽ ذم إيّمالا إمم اعمُ ِ
ًتح ِؼ َ
اًمرومؼ دون اًم ُٕمٜمْػش.
َ
ؾمٌٞمؾ ِ
َْ
ِ
أٟمت وم٘مط،
يٕمٜمل :هق اًمذي يٕمٚمؿ
ُمّماحلَ َؽ يمٚمٝما ُمـ أولا إمم آظمرها ،وًمٞمًت ُمّماحلَ َؽ َ
هاًمي اًمههدٟمٞما وأظمههرة واعههـ واإلٟمههس ،واًمٓمههػم واحلٞمههقان واعههامد واًمٜمٌههات،
وًمٙمههـ ُمّمه َ
واًمٔماهر واًمٌاـم َـّ ..
يمؾ ذًمؽ يٕمٚمٛمهف ،
واًمٖمقاُمض
اًمدىمائؼ
وُمّماًمي يمؾ َظم ْٚم٘مف ،ويٕمرف
َ
َ
َ
َ
صمؿ يًٚمؽ َ
ؾمٌٞمؾ اًمرومؼ  -ذم إيّمال هذه اعمّمهاًمي إمم ُُمًهتح ِ٘مٝما  -دون اًم ُٕمٜمْهػ .واٟمٔمهر إمم
سم٘مٞمة َظم ْٚمؼ اهلل  دون اإلٟمس شمرى ِصدْ َق ذًمؽ.
اًمرومهؼ ذم ِ
ػ ذم اًمٕمٚمهؿ ،شمَه َؿ ُمٕمٜمهك اًمٚمٓمههػ .وٓ
ومه٢مذا اضمتٛمهع
اًمٗم ْٕمهؾ واضمتٛمهع ُمٕمهف اًمٚمٓمه ُ
ُ
ُي َت َّمه َقر يمه ُ
هقر
هامل ذًمههؽ ذم اًمٕمٚمههؿ واًمٗمٕمههؾ إٓ هلل  ،ومههل ُي َت َّمه َقر أن يٕمٚمههؿ أطمههدٌ هههذه إُمه َ
وومقائدَ ها وأن ُيقصٚمٝما إمم ُُمًتح ِ٘مٝما ذم ِر ْوم ٍؼ ..إٓ اهلل َ
ضمؾ وقمل.
ٍ
ٕطمهد أن ُي َٗم ِّمهؾ
أما إحاص ُته  باـدؾائق واخلفايا ومل يٛمٙمهـ شمٗمّمهٞمؾ ذًمهؽ ٓ :يٛمٙمهـ

هت ُمه ً
هثل أَيهها اعمًههٙملم ..ا ْٟم ُٔم هر إمم دىمههائؼ ٟمٗمًههؽ
إطماـم ه َة اهلل شمٕمههامم سماًمههدىمائؼ واخلٗمايهها! أٟمه َ
( )1اٟمٔمر  -سمتٍمف« :اعمَ ْ٘م ِّمد إَ ْؾمٜمك ذح أؾمامء اهلل احلًٜمكشً ،مإلُمام أيب طماُمد اًمٖمزازم
أيْما يملم اإلُمام
[ ،ص ،]72-70ـمٌٕمة ُمٙمتٌة اًمٙمٚمٞمات إزهرية .وىمد ضمٕمٚمٜما ً
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 ،ذح اؾمٛمف شمٕمامم «اًمٚمٓمٞمػش

سملم شمٜمّمٞمص هٙمذا «...ش.

فمهاهرك..
وظمٗماياكَ ،شم ْٕم َٚم ْؿ أٟمؽ ٓ َشم ْٕم َٚم ُؿ ُمـ ٟمٗمًؽ ؿمٞم ًئا ،يٕمٜمل ٓ :شمٕمهرف أضمٝمزشمَهؽ ..وٓ
َ
حيدُ ث ًمؽ ..وومٞمؽ ،وٓ ْ
إن َطمدَ ث ًمؽ ر ٌء ُماذا شمٗمٕمؾ ..إ ْن طمهدث ًمهؽ
وٓ سماـمٜمَؽ ..وُما َ ْ
واًمٓمٌٞمهب ْ
ؾمهارع إمم
ؾمارقمت إمم اًمٓمٌٞمب أو إمم همػمه َشم ًْهتٕملم سمهف،
ر ٌء
َ
ُ
إن َطمهدَ ث ًمهف ر ٌء َ
ٍ
ـمٌٞمب آظمر ُمثٚمف ...وهٙمذا .ومل يًتٓمٞمع أطمدٌ أن حيٞمط سمٌمء ُمـ ههذه اًمهدىمائؼ واًمٖمهقاُمض
ُمـ شمٚمؽ اعمّماًمي اًمتل أصٚمي اهللُ شمٌارك وشمٕمامم اا ظمٚم َ٘مف قمغم اظمهتلف أضمٜماؾمهٝمؿ :اإلٟمًهان
واحلٞمقان واًمٜمٌات ،ويمؾ ذًمؽ.
ع ِ ِكم ،وٓ َومه ْرق! ومٕمٜمهد اهلل شمٌهارك وشمٕمهامم ًمهٞمس
ًمذًمؽ وماخلَ ِٗم ّل
ٌ
ُمٙمِمقف ذم قمٚمٛمهف  يمها َ
هٜماك َظم ِٗم ّل وٓ َضم ِ ّكم ،سمؾ يم ّٚمف واطمدٌ قمٜمده  ،واهللُ شمٌارك وشمٕمامم ُُم َٓمٚمِ ٌع قمٚمٞمف ٓ ،خيٗمك قمٚمٞمف
ر ٌء ذم إرض وٓ ذم اًمًامء؛ وهذا هق اعمٕمٜمك إول اًمذي أؿمار إًمٞمف.
َ
اإلٟمًهان
وصهقر
وصهقرها،
وأُما اًمثاين :ومٝمل ِر ْوم ُ٘مف  ذم إومٕمال اًمتل ومٕمٚمٝمها ذم اًمهدٟمٞما
َ
َ
وظم َٚم َؼ ًمف رز َىمفَ ،
واحلٞمقان واًمٜمٌاتَ ،
وصهدره،
وشمرشمٞمهب ذًمهؽ ،و َٟم َٗم ًَهف،
وظم َٚم َؼ ًمف ُما ُيٕمٞمٜمهف،
َ
َ
وىمٚم ٌَ هف ،وسمٓمٜمَ هف ،ويمه َهؾ ذًمههؽ هها يتٕمٚمههؼ سماإلٟمًههان وهمههػمه ذم اًمههدٟمٞما وأظمههرة ،وذم اًمٔمههاهر
واًمٌاـمـ ،وذم اًمًامء وإرض ،وذم اًمٌحار..
ِ
اًمٚمٓمػ ذم اًمٗمٕمؾ
أيْما وت احلَ ٍْم؛ إذ ٓ يٕمرف
َ
ومر ْوم ُ٘مف ذم إومٕمال و ًُم ْٓمٗمف ومٞمٝما ٓ يدظمؾ ً
ومٛمـ َهم ْ ُػمه اًمذي يٕمرف هذه اًمتٗماصٞمؾ؟! ْ
وإن قمرف اعمهر ُء
إٓ َُم ْـ قمرف شمٗماصٞمؾ أومٕماًمف َ ،
ؿمٞم ًئا قمـ ٟمٗمًف اًمٞمق َم ومام اًمذي يٕمرومف قمـ سم٘مٞمة اًمٙمقن؟! ْ
وإن قمهرف اًمٞمهقم ومهامذا يمهان يٕمهرف
أُمس وىمٌؾ ؾمٜملم؟!..
َ
دىمهائؼ اًمرومهؼ ومٞمٝمها،
شمٗماصٞمؾ أومٕماًمهف ،وقمهرف
اًمٚمٓمػ ذم اًمٗمٕمؾ إٓ َُمـ قمرف
ومل يٕمرف
َ
َ
وسمِ َ٘مدْ ِر ا ِشمًاع اعمٕمرومة ومٞمٝما َشم َت ًِع اعمٕمروم ُة سمٛمٕمٜمك اؾمهؿ «اًمٚمٓمٞمهػش  .يٕمٜمهل :سم َ٘مهدْ ر ُمها شمتًهع
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ِ
ُمٕمار ُومؽ ذم ُمٕمرومة اًمرب  وشمٗماصٞمؾ روم٘مهف ذم إومٕمهال اًمتهل َظم َٚم٘مٝمها ود َسم َرهها وأٟمِمه٠مها...
إًم  ،سمِ َ٘مدْ ِر ذًمؽ شمتًع ُمٕمر َوم ُتؽ اذا آؾمؿ اعمنمف «اًمٚمٓمٞمػش.
واعمٕمٜمكَ :
أن اعمر َء ذم هناية اًمٕمجز ،واهللُ شمٕمامم ذم هناية اًمٚمٓمػ ،وًمٓم ُٗمف سمف هق اًمهذي ضمٕمٚمهف
قمغم هذا احلال احلًـ ،ومٚمٞمس ًمؽ إٓ أن شمدقمقه ً 
ػ سمِٜماش.
ىمائل« :يا ًَمٓمِٞمػ ..ا ًْم ُٓم ْ
سمٕمض ِ
ً
ْ
شمٓمهقيل ،ومٚمهق َوم َّمهٚمٜما ؿمهٞم ًئا ُمهـ
روم٘مف ذم إومٕمال و ًُم ْٓم ِٗمف ومٞمٝما يًهتدقمل
وأن ٟمنمح َ
جمٚمدات يمثػمة أن َشم ِٗم َل سم ُٕم ْنم ُِم ْٕم ِ
ِمار شمٗماصٞمؾ ِر ْوم٘مف  ذم أومٕماًمف! وإٟمهام
ذًمؽ وم٢مٟمف ٓ شمًتٓمٞمع
ٌ
مجٚمِف اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٚمٓمٗمف  يمام ؾمٞم٠ميت ذم اًمٗمّمؾ اًمثاين.
يٛمٙمـ اًمتٜمٌٞم ُف قمغم سمٕمض ُ َ


 1اٟمٔمر -سمتٍمف :اعمّمدر اًمًاسمؼ[ ،ص.]72-70
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الفصل الجاىي

ُلطْف اهلل تعاىل
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ٟمذيمر ذم هذا اًمٗمّمؾ سمٕمض إُمثٚمة ُمـ ًُمٓمػ اهلل شمٕمامم ،ويمام ذيمرٟما :سم٘مدر اشمًهاع اعمٕمرومهة
سمٚمٓمػ اهلل شمٕمامم شمتًع اعمٕمرومة سمٛمٕمٜمك اؾمٛمف اًمٚمٓمٞمػ .
* ِ
ًمٓمػ اهلل شمٕمامم َ -ظم ْٚم ُ٘مف اعَٜم ِلم ذم َسم ْٓمهـ
ومٛم ْـ ًُم ْٓمٗمف  - وهذه صقرة ىمريٌة شمرى ومٞمٝما َ
هامت صمههلثِ ،
إم ذم فمٚمه ٍ
وطم ْٗم ُٔم هف ومٞمٝمهها ،و َشم ْٖم ِذي ُت هف سمقاؾمههٓمة اًمن هة إمم أن يٜمْ ِ
ٗمّم هؾ وم َٞم ًْ ه َت ِ٘م َؾ
َ
ِ
َّ
واُمتّماصهف وًمهق ذم فمهلم اًمٚمٞمهؾ
سماًمتٜماول سماًم َٗم ِؿ ،صمؿ إلا ُُمف إياه قمٜمد آٟمٗمّمال ا ًْمتِ َ٘ما َم اًمثهدي
َ
ُمـ همػم شمٕمٚمٞم ٍؿ وُمِماهدة.
َ
ب ذم احلهال ،ومٞمخهرج ههذا اًمٙمهائـ
* سمؾ َوم َٚم َؼ اًمٌٞمْم َة قمـ اًم َٗم ْرخِ وىمد َأ ْل َٛمف
حل ِ
اًمت٘ماط ا َ
ِ
احلب؛ ومٝمذا ًُم ْٓمٗمف .
اًمّمٖمػم ُمٜمٝما وىمد َوم َتي وماه ًمٞمٚمت٘مط َ
شم٠مظمػم َظم ْٚم ِؼ اًمًـ ً -مٚمٓمٗمؾ طمديث اًمهقٓدة  -قمهـ أول ِ
* صمؿ ِ
اخل ْٚم٘مهة إمم وىمهت احلاضمهة
ِ ِ
ُ
ًملؾمتٖمٜماء ذم آ ْهمتِ َذ ِاء سماًم َٚمٌـ قمـ اًمًـَ .وم٠م َظمر اًمًـ ٕٟمف ُمً َت ْٖم ٍـ قمٜمف ذم ذًمؽ اًمقىمتِ ،
ومٛمـ
َ ِ َ
ِ ِ
َ
ُ ْ

ٍ
طمٞمٜمئهذ أن يروهع
اًمً َـ ذم أول ٟمزوًمف ُمـ سمٓمهـ أُمهف ،طمٞمهث ٓ يًهتٓمٞمع
ًُم ْٓمٗمف سمف أٓ خيٚمؼ ًمف ِ
اًمًه َـ ًمهف سمٕمهد ذًمهؽ قمٜمهد
ُمٜمٝما وٓ أن َي ْٚم َت ِ٘مؿ صمدَيا ،وٓ شمًتٓمٞمع هل أن ُشمروٕمف .صمهؿ
ُ
إٟمٌهات ِ
احلاضمة إمم َـمحـ اًمٓمٕمام ،صمؿ شم٘مًٞمؿ إؾمٜمان إمم َقم ِر ٍ
ٍ
أٟمٞمهاب ًمٚم َٙم ْنه وإمم
يْمهة ًمٚم َٓم ْحه ِـ وإمم
ْ
صمٜمايا طمادة إـمراف ًمٚم َ٘م ْٓمع ...إمم همػم ذًمؽ.
ٛمهة يتٜماولها اًمٕمٌهدُ ُمهـ همهػم َيم َٚم ٍ
* سمؾ ًمهق شمَه ْذ ُيمر ًمٓم َٗمهف  ذم شمٞمًهػم ًُم ْ٘م ٍ
ٗمهة َي َت َج َِمه ُٛمٝما ُمها
اؾمتٓمٕمت .اٟمٔمر إمم ٍ
ًم٘مٛمة واطمدة ،يمٞمػ ًَم َٓم َ
ػ ومٞمٝما  سمهؽ :ذم ًم٘مٛمهة واطمهدة يتٜماولها اًمٕمٌهدُ
َ
حي َّمه ْق َنُِ :مهـ ُُم ّْمهٚمِيٍ ًمهررض،
ُمـ همػم يمٚمٗمة يتجِمٛمٝما ،ىمد َ
شمٕماون قمغم إصلطمٝما َظم ْٚم ٌؼ ٓ ُ ْ
 1أيَ :ؿم َؼ .اٟمٔمرً« :مًان اًمٕمربشُ ،مادة[ :ف ل ق].
إُمرَ :شم َٙم َٚمٗمف قمغم َُم َِم َ٘مة .اٟمٔمر« :اعمٕمجؿ اًمقضمٞمزشُ ،مادة[ :ج ش م].
(َ َ « )2دم َِمؿش َ
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ِ
ِ
وقماضمٜمٝما ،وظماسمِزها ...إمم همػم ذًمهؽ،
وطماصدها ،و ُُمٜمَ ِ٘مٞمٝما ،وـماطمٜمٝما،
وز ِارقمٝما ،وؾماىمٞمٝما،
َ

قمٔمهٞمامً .مهذًمؽ عمها
ٛمت ًُمٓم ًٗمها
رت ومٞمٝما ًم َٕمٚمِ َ
طمتك شمّمؾ إًمٞمؽ .ومٝمذه اًمٚم٘مٛم ُة اًمتل شم٠ميمٚمٝما ًمق شمٗم َٙم َ
ً
ىمهال اعمههقمم [ ﴾   ﴿ :قمهٌس ،]24 :ىمههال سمٕمههض اًمٕمٚمهامء سمقضمههقب ذًمههؽ!
يمثهػم ُمهـ اعمٗمنهيـ ىمهال:
ًمٜمرى يمٞمػ ٟمحـ همهاومٚمقن قمهـ آُمتثهال لهذه إواُمهر اًمنمهقمٞمةٌ .
ٓمهػ اهلل شمٕمهاممِ ،
وقم ْٚمه َؿ اهلل
واضمب قمغم اعمرء أن يٜمٔمر إمم ـمٕماُمف ًمػمى ومٞمف ىمدر َة اهلل شمٕمهامم ،و ًُم َ
ٌ
وشمٞمًػم اهلل شمٕمامم    ﴿ ..
شمٕمامم ،وطمٙمٛم َة اهلل شمٕمامم ،وىمق َة اهلل شمٕمامم،
َ

[ ﴾               قمٌس.]28-24 :
ّ
ويمؾ ذًمؽ قمغم اعمٕمٜمك اًمٔماهر ًمؽ وم٘مط ،أُمها سم٘مٞمهة إُمهقر اًمتهل ٓ َشم ْٗمٓمِهـ إًمٞمٝمهاُ :مثهؾ أن
َ
ؾمخر ًمؽ اًمذي َسم َذرها ،واًمذي َأ ْص َٚم َحٝما ،واًمذي َٟم َ٘ماها ،واًمذي َر َواهها ،واًمهذي َطم َّمهدها،
ِ
واًمذي َـم َحٜمٝما ،واًمذي َظم ٌَزها ،واًمذي محٚمٝما إًمٞمؽّ ...
ٞمن إٓ أن ُي َٞم ِنه
يمؾ ذًمؽ ُما يمان ًم َٞم َت َ
اخلٌػم  ﴾...        ﴿ :إمم آظمر أيات.
اًمٚمٓمٞمػ
ُ
ُ
وًمق أردٟما ذح ذًمؽ وم٘مط عما اؾمهتٓمٕمٜما أن ٟمًهتقذم ههذه إؿمهٞماء ذم ذطمٝمها .اٟمٔمهر ُمٜمهذ
َظم َٚم َؼ اهللُ شمٕمامم ه١مٓء اًمذيـ ينمطمقن هذه إُمقر ل َي ًْ َت ْق ُومقا ُمٜمٝما ؿمٞم ًئاَ ،
ويمؾ يق ٍم يتٓمٚمٕمقن
إمم ضمديد وخيؽمقمقن ضمديدً ا ل يٙمقٟمقا يٕمرومقٟمف ُمـ ىمٌؾّ ،
ويمؾ ذًمؽ ًمٓم ُٗمهف  اًمهذي اؾمهت٘مام
سمف ُ
طمال اعمرء.
وًمق َٟم َٔم َر اعمر ُء ذم ٟمٗمًف ًم َٕمٚمِه َؿ يمٞمهػ اؾمهت٘مام طماًمهف :اًمٜمَ َٔمهر ،واًمًهٛمع ،واًمٙمهلم ،واًمِمهؿ،
واعمٌم ،واًمذوق ،واًمتٗمٙمػم ،واًمتخزيـ ذم اًمٕم٘مؾ ،واًمٖمْمب واًمروا ،واعمحٌهة واًمٙمراهٞمهة،
واحل٘مد وقمدُمف ،وإُماٟمهة واًمّمهدق واإلظمهلص ...يها إلهل!! يٜمٔمهر اعمهر ُء إمم ههذه اعمٕمهاين
يمٞمػ ًُم ْٓمػ اهللِ شمٌارك وشمٕمامم سمف ومٞمٝما .وًمق قمٙمًٝما وماٟمٔمر إمم طماًمف ؾماقمتٝما! يٕمٜملً :مق ل يٙمـ
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يمٜمهت ؾمتًهتٓمٞمع أن شم٠ميمهؾ؟ اعهقابٓ :
ًمؽ هذا اًمٓمٕما ُم طمتك شم٘مقم أٟمت سمف ُِمهـ َأ َوًمِهف ،ههؾ َ
يمٜمهت ُحم َ ِّمه َٚمٝما
وٟمٗمًؽ ًم ُت َٝم ِٞمئ هذه اًمٚم٘مٛمة اًمتل ي٘مقم اا ُص ْٚم ٌُؽ ُمها َ
سماًمٓمٌع ،ومٚمق ُشم ِر ْيم َت َ
أٟمت ُ
ِ
وشمٕمجهـ وختٌهز..
ووّمهد
طمتك مقت ىمٌٚمٝما! ُمـ أيـ ُو ِّمٚمٝما؟! هؾ ؾمت٘مقم وشمهزرع و َشم ٌْه ُذر
ُ
ؿمٝمقرا ـمقيٚمة؟ شمٙمقن َىمدْ ُِم َت ُمـ اعقع ىمٌؾ أن شمّمؾ إًمٞمؽ هذه اًمٚم٘مٛم ُة ،وماٟمٔمر
ويمذا ويمذا
ً
إمم اًمؽمشمٞمب اًمًاسمؼ هلل !
إُمهقرش ههذا
ُمر ًة أظمرى« :وقمغم اعٛمٚمهة ومٝمهق ُمهـ طمٞمهث َد َسمهر
َ

ي٘مقل اإلُمام اًمٖمزازم

اًمتدسمػم اعمُ ْحٙمَهؿ « َطمٙمَه ٌؿش ضمهؾ وقمهل« .وُمهـ طمٞمهث َأ ْو َضمهدَ هاش أي ههذه إُمهقر اًمتهل اها
شمًت٘مٞمؿ طمٞما ُشمؽ وقم٘مٚمؽ وقمٚمٛمؽ ِ
وذهٜمؽ ،وشمًػم اها طمٞما ُشمهؽ ذم مجٞمهع ٟمقاطمٞمٝمها ،ومٝمهق ُمهـ
1

اعمّمقرش ضمهؾ وقمهل.
طمٞمث أوضمدها يمذًمؽ « َضم َقا ٌدش « .وُمـ طمٞمث َر َشم ٌَٝماُُ :م َّم ِق ٌرش ومٝمق « ِ
«وُمـ طمٞمث َو َوع َ
دىمهائؼ
يمؾ رء ذم ُمقوٕمفَ :قمدْ ٌلش ضمؾ وقمل« .وُمـ طمٞمث ل يؽمك ومٞمٝما
َ
ِ
ًمٓمٞمػش.
وضمقه اًمرومؼ:
ٌ
ٍ
ُمٕمان قماًمٞم ٌة ،وًمٙمـ ُٟمِمػم إًمٞمٝما ًمٞمٕمرف اعمر ُء ؿمٞم ًئا قمـ رسمف ضمؾ وقمهل اًمهذي يٕمٌهده؛
وهذه
طمتك يٙمقن ذًمؽ َُمدْ قما ًة إمم شمقطمٞمده وإومراده سماًمٕمٌهادة واإلىمٌهال قمٚمٞمهف ودقمائهف  ،طمتهك ٓ
شمهدقمق همهػمه وٓ ختهاف ُمهـ همهػمه وٓ شمرضمهق ؾمهقاه  ،يمهام ههل ُمٕمهاين
وتاج إمم همػمه وٓ
َ
َ
اًمٜمٌل ^.
اًمتقطمٞمد اًمتل أشمك اا ّ
رف طم٘مٞم٘م َة هذه إؾماُمل َُمـ ل يٕمرف طم٘مٞم٘م َة هذه إومٕمال؛ ومٚمهـ يٕمهرف طم٘مٞم٘مهة
وًمـ َي ْٕم َ
ع َقادش َُمـ ل يٕمرف ُمٕمٜمك اعُقد وومِ ْٕمه َؾ اعهقد ذم أومٕمهال اًمهرب ضمهؾ وقمهل .وًمهـ يٕمهرف
«ا َ
حلٙمَؿش ذم قمدة دروس ُمتقومرة ذم صقرة صقشمٞمة قمغم ُمقىمع ـمريؼ اإلؾملم وهمػمهها ُمهـ
( )1وىمد ُذح هذا آؾمؿ اعمنمف «ا َ
ُمقاىمع اًمِمٌٙمة اًمٕمٜمٙمٌقشمٞمة ًمٚمٛمٕمٚمقُمات (اإلٟمؽمٟمت).
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ِ
ِ
اإلٟمس واعـ واًمٜمٌات واحلٞمقان،
قيره ذم ظمٚم٘مف؛ ذم
طم٘مٞم٘مة « ِ
اعمّمقرش طمتك يٕمرف وم ْٕم َٚمف وشمّم َ
اًمّم ِ
قر اًمتل شمٕمامم ُُم َّمه ِقرها  .ويمهذًمؽ ًمهـ يٕمهرف طم٘مٞم٘مهة «اًمٕمهدلش طمتهك يٕمهرف
وهذه ّ
يمٞمػ َو َو َع َ
يمؾ رء ذم َُمٜمْ ِّمٌف وذم ُمٙماٟمهف قمهغم ههذا اعمٕمٜمهك ُمهـ اًمٕمهدل وآؾمهت٘ماُمة ...إمم
آظمر هذه إؾماُمل واًمّمٗمات اًمتل أذٟما إًمٞمٝما.
وؿذـك..
ٟمٔمرت
* ُِمـ قمٔمٞمؿ ًُم ْٓم ِٗمف  سمٕمٌاده أٟمف أقمٓماهؿ ومقق اًمٙمٗماية و َيم َٚمٗمٝمؿ دون اًمٓماىمة .وم٢مذا
َ
ٍ
َ
وم٢من ُما َيم َٚم َٗمؽ سمف ّ
أقمٓماك وإمم ُما يم َٚمٗمؽَ ،
صٚمقات ًًا ُُمٜمَ َجٛم ًة
أىمؾ ا أقمٓماكَ :يم َٚم َٗمؽ
إمم ُما
ُ
اإلشمٞمان اا .يم َٚمٗمؽ
 يٕمٜمل ُُم َ٘م ًَٓمة  -قمغم اًمٞمقم ،ل يٓمٚمٌٝما ُمٜمؽ ُمر ًة واطمد ًة ..ذم اؾمتٓماقمتؽُمـ ُماًم ِ َؽ أن شم٠ميت ُر ْسم َع اًم ُٕم ْنمه ُمٜمهف ،وم٠مقمٓمهاك ومهقق اًمٙمٗمايهة ويمٚمٗمهؽ دون اًمٓماىمهة .وأقمٓمهاك
ً
ٍما وؾمٛم ًٕما ول يٓمٚمب ُمٜمؽ إٓ َ
وإىمٌهآ
ؿمهٙمرا ًمهف وشمٕم ٌّهدً ا ًمهف
أىمؾ اًم٘مٚمٞمهؾ
ً
ُضمٝمدً ا وصح ًة و َسم ً
أصماسمؽ قمغم شمٜمٗمٞمذ ِ
أُمهره ْ -
َ
إن
وأُمرك سمف وأقماٟمؽ قمٚمٞمف
قمٚمٞمف .وُمع ذًمؽ وماًمذي َر َشم َ
ب ًمؽ ذًمؽ َ
َٟم َٗم َذ َت هذه إواُمر.
إُمر ُمـ ُ
ىمٌهؾ وُمهـ
ومٛمٜمف  اًمٙمٗماي ُة ،وُمٜمف اًمٕمٓما ُء ،وُمٜمف سمٕمد ذًمؽ اًم َ٘مٌقل واعزاء .ومٚمف
ُ
ور َشمب َ 
يمؾ ذًمهؽ قمهغم اًمٚمٓمهػ ،وم َٚمٓمهػ سمٕمٌهاده ْ
أن
سمٕمدُ  ،وُما سمٙمؿ ُمـ ٟمٕمٛمة ومٛمـ اهلل َ .
أقمٓماهؿ ومقق اًمٙمٗماية ويم َٚمٗمٝمؿ دون اًمٓماىمة.
ظمٗمٞمهػ ذم ٍ
ٍ
َ
ُمهدة
اًمقصهقل إمم ؾمهٕمادة إسمهد سمِ ًَه ْٕم ٍل
* وؿذـك ِمان ُـ ْطفاه :أٟمهف َي َنه لهؿ
ىمّمػمة ،وهل اًم ُٕمٛمر ،وم٢مٟمف ٓ ٟمًٌِ َة لا سماإلواومة إمم إسمد .ومٝمق  ىمد َي َن ًمؽ ؾمهٕمادة إسمهد
سمٕمٛمؾ ِؾمتلم أو ؾمٌٕملم ؾمٜمة ً
ُمهثل ،أقمٓمهاك قمهغم ههذه اعمهدة اًم٘مّمهػمة وههذا اًمًهٕمل اخلٗمٞمهػ
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اًمذي شمًٕماه ذم طمٞماشمهؽ ،أقمٓمهاك سمهف ؾمهٕماد َة إسمهد ،واًمتهل ٓ ٟمًهٌة لهذه اعمهدة اًم٘مّمهػمة إمم
ؾمٕمادة إسمد قمٚمٞمٝما؛ وذًمؽ ُمـ ًمٓمٗمف سمؽ .
وهذه اعمٕماين ٟمحـ ٟمِمػم إًمٞمٝما ُمع أهنا ُمٕمٚمقُمة أُمام اعمرء ..وًمٙم ْـ َُمـ اًمذي َ
يتهذ َيمر ويٜمٔمهر
أُمههر قمٌهها َده أن يٜمٔمههروا ذم ُمٚمٙمههقت اًمًههاموات وإرض وأن
و َي ْٕمتههؼم؟! ُمههع أن اهلل شمٕمههامم َ
تٌٍمهوا وأن يًههػموا ذم إرض ًمٞمٕمرومههقا قمههـ اهلل شمٌههارك وشمٕمههامم ،و َأ َُمه َرهؿ أن يٜمٔمههروا إمم
َي َ
احلهؼ يمهام
ـمٕماُمٝمؿ وأن يٜمٔمروا ذم أوماق وذم أٟمٗمًٝمؿ؛ ًمٞمتٌلم لؿ ُىم َق ُشمف وىمدرشمفً ..مٞمتٌلم لهؿ ّ
َذيمر اعمقمم                ﴿ :

وأيهات اًمتهل دًمهت قمهغم
[ ﴾   ومّمٚمت .]54 ،53 :وُمع ذًمؽ ومٛمهـ اًمهذي َيٜمٔمهر؟!
ُ
واًمق ْؾمع واحلٙمٛمة
اًمقطمداٟمٞمة ودًمت قمغم اًمٚمٓمػ واًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة واإلرادة واًمٕمٔمٛمة واًم ُٕم ُٚم ِق ُ
واًمٕمدل واإلجيهاد واخلَ ْٚمهؼ واًم َت ّْمهقير ،ودًمهت قمهغم يمهؾ ههذه اعمٕمهاين ،ههل أيمثهر أيهات ذم
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .ا ْشم ُؾ ً
ُمثل ىمق ًَمف شمٕمامم         ﴿ :
[ ﴾       ق ٓ ،]7 :شمٙماد ختٚمق آية ُمـ هذه اعمٕماين.
ب سم٠من يٜمٔمر ذم ههذه أيهات  -وههق ي٘مرأهها  -وقمهغم أىمهؾ
وقمٚمٞمف؛ وم٢من اعمرء اعم١مُمـ ُمٓما ًَم ٌ
شمه٘مدير ْ
أن يٕمرف أهنا آيات شمقطمٞمد اًمرب  وإفمٝمار اًم٘مدرة و َشم ٌْ ِٞمهلم اًمٕمٔمٛمهة ...إمم آظمهر ُمها
ٍ
آية ذم ِ
أية ٍ
ذيمرٟما .اٟمٔمر ذم ِ
هماًمهب اًمًهقر
ؾمقرة ُمـ ُؾمقر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دمد ههذه اعمٕمهاين.
أية
ُ
واًمٜمٔمر ومٞمف ،وأن يٜمٔمهر اعمهر ُء ومهٞمام يمهان ويٙمهقن ،وومهٞمام
ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُشمٌلم ُمٓما ًَمٕم َة اًمٙمقن
َ
طمقًمف ،وومٞمام ومقىمف ووتف ،وأن يرُمل سمٌٍمه إمم ُمٕمرومة َظم ْٚمؼ اهلل شمٕمامم .واعمر ُء ل يٗمٙمر يق ًُمها أن
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يٙمههقن ذًمههؽ ؾمههٌٞم َٚمف إمم ُمٕمرومههة اهلل شمٕمههامم وشمقطمٞمههده واإلىمٌههال قمٚمٞمههف؛ ُِم هـ اًمٜمٔمههر ذم اًمًههامء
وإرض واًمٜمَ ْٗمس واًمٙمقن واًمزرع واعمٓمر واًمٌحارّ ..
ومٙمؾ ذًمؽ َذ َيمره اهلل شمٕمامم .
وىكمل شوئًا من مظاهر اـ ُلطف:
* ِ
وإظمراج اعهقاهر اًمٜمَ ِٗمٞمًهة
إظمراج اًم َٚم ٌَـ اًمّماذم ُمـ سملم اًم َٗم ْرث واًمدَ ِم،
ومٛم ْـ ًُم ْٓمٗمف 
ُ
ُ
وإظمراج اًم َٕم ًَؾ ُمـ اًمٜمحؾِ ،
يًؿ  -أي احلريهر ُ -مهـ اًمهدّ ود،
اًمّمٚمٌة،
ُ
ُمـ إطمجار ّ
واإل ْسم ِر َ
اًمّمدَ ف.
وإظمراج اًمدّ ِر ُمـ َ
ُ

ِ
َ
وضم ْٕم ُٚمهف ُُمًهتق َد ًقما عمٕمرومتهف
وأقمجب ُمـ ذًمؽ يم ِٚمفَ :ظم ْٚم ُ٘مف
*
اإلٟمًان ُمهـ اًمٜمّ ْٓمٗمهة اًم َ٘مهذرة َ
ُ
ِ
وطماُم ًل ُٕماٟمتف وُم ِ
إطمّماؤه .
أيْما ِر ْوم ٌؼ ٓ يٛمٙمـ
ُ
ِماهدً ا عمٚمٙمقت ؾمامواشمف ؛ وهذا ً
2



( )1ىمههال شمٕمههامم                ﴿ :
                    
   

[ ﴾اًمٌ٘مرة]164 :

( )2إمم هٜما اٟمتٝمك يملم اإلُمام اًمٖمزازم

وأيات ذم ذًمؽ يمثػمة ضمدا.

واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف.
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الفصل الجالح

اآليات الواردة يف معاىي اسه اهلل تعاىل
»«اللَ ِطـيف
            ﴿ : ىمقًمههههف شمٕمههههامم:ًٓأو



﴾           
﴾         ﴿ : ىمقًمف شمٕمامم:ماًٞ مٟصما
          ﴿ : ىمقًمهف شمٕمهامم:صماًم ًثا




﴾   
﴾         ﴿ : ىمقًمف شمٕمامم:راسم ًٕما



         ﴿ : ىمقًمهههف شمٕمهههامم:ظماُمًههها
ً



﴾     
﴾         ﴿ : ىمقًمف شمٕمامم:ؾمادؾما
ً



﴾      ﴿ : ىمقًمف شمٕمامم:ؾماسم ًٕما



29

اؾمهؿ اهلل
وٟمِمػم يمام هل قمادشمٜما ذم ذح إؾمامء احلًٜمك إمم سمٕمض أيهات اًمتهل ذيمهرت َ
شمٕمامم «اًمٚمٓمٞمػش ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿً ،مٜمَ َت َٛم َٞمز ُمٜمٝما ُما ذيمره اهللُ  قمـ ٟمٗمًف.

أوالً :قوله تعاىل:
﴿                 

ً[ ﴾      م٘مامن.]16 :
وىمد سمدأٟما اذه أية اًمٙمريٛمة دون همػمها ٕهنا  -ذم هماًمب اًمٔمـ ُ -مهـ أووهي أيهات
اًمتل شمِمػم إمم ًمٓمػ اهلل شمٕمامم .وإًمٞمؽ شمٗمًػم هذه أية اًمٙمريٛمة:
ىمقًمف شمٕماممٟ ﴾﴿ :مِداء .وٟملطمظ أن ذم سمٕمض آيات ؾمقرة ًم٘مامن شمٙمرير ًمٚمٜمهداء ،طمٞمهث
ىمالً[ ﴾   ﴿ :م٘مامنً[ ﴾  ﴿ ،]13 :م٘مهامن ﴾...﴿ ،]17 :إمم آظمر أيهات.
وشمٙمرير اًمٜمداء هٜما ًم ِ َت ْج ِديد ٟمِماط اًمًاُمع يمل َي ِٕم َل اًمٙملمُ ،مع احلرص قمغم شمٕمٚمٞمٛمف وإفمٝمهار
ُ
اًمِمٗم٘مة سمف سماًم ٌُ َٜمقة.
ب ،يمٌِه ْذر
و«اد ِ ْثقال»ُ :ما ُي َ٘مدَ ر سمف اًم ِث َ٘مؾ ،يٕمٜملُ :ما ُي َ
حله ِ
قزن سمف اًمٌم ُء .و«احل ّبة» :واطمد ُة ا َ
اًمٜمٌات ،أو ُؾمٜمٌٚمة اًم٘مٛمي ،أو سمذرة اًم٘مٓمـ أو همػمه .و« َ
ٟمٌات ًمف ؾماق
اخل ْر َدل» يمام هق ُمٕمٚمقمٌ :
وًمف أوراق ،وإوراق هذه لا أزهار ،وإزهار ومٞمٝما طمٌقب صٖمػمة ضمدا ،اًمزهرة اًمقاطمهدة
ـمٕمهؿ ِطم ِريهػ يمهان ُيًهتخدم ذم سمٕمهض إدويهة ذم
شمًٛمك « َظمردًمةش قمٜمد قمٚمامء اًمٜمٌات ،ولا
ٌ
اًمزُمان اعمايض.
حل ٌَة ُمـ اخلردًمة اًمتل ذم هناية اًمدِ ىمةً :مهق يماٟمهت ذم اًمًهاموات أو
ي٘مقل اعمقمم  ذم هذه ا َ
صخرة؛ ِ
ٍ
ِ
وًمٙمـ اٟمٔمر ذم أيهات ًم ِ َت ْٕمه ِرف
ي٠مت اا اهلل ،وهذا اعمٕمٜمك اعمتٌا َدر.
ذم إرض أو ذم
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ًمٓمػ اهلل شمٕمامم وقمٔمٛمتف ،ي٘مقل﴾       ﴿ :
َ

 ،صمؿ َقم َٓمػ  قمغم

اعٛمٚمة اًمًاسم٘مة ىمق ًَمف ،﴾     ﴿ :وم َٕمٓمػ اًمًاموات قمغم اًمّمخرة؛ ٕن
اًمّمهههخرة ُمهههـ أضمهههزاء إرض .وًمهههق ىمٚمهههتَ ﴿ :ومههه َت ُٙم ْـ ِذم َصههه ْخ َر ٍة َأ ْو ِذم ْإَ ْر ِ
ض َأ ْو ِذم
اًمًامو ِ
ات ٓ ﴾..يًت٘مٞمؿ إؾمهٚمقب ،وإٟمهام يمهان إؾمهٚمقب اًمٙمهريؿ قمهغم آؾمهت٘ماُمة وقمهغم
ََ َ
اًمٌلهمة اًمٕماًمٞمة ،﴾     ﴿ :صمؿ قماد إمم إرض.﴾  ﴿ :
اًمّم ه َامء
اًمّم هٚمٌة َ
وىمقًم هف شمٕمههامم ،﴾  ﴿ :يٕمٜمههل :ذم هههذه اًم٘مٓمٕمههة ُمههـ إرض ّ
ِ
اًمِمديدة اًمّملسمة شمٙمقن هذه اخلردًمة ذم داظمٚمٝما :﴾  ﴿ .أو شمٙمقن ههذه اخلردًمهة
اًمّمٖمػمة ذم أي ُمٙمهان ذم اًمًهاموات :﴾  ﴿ .أو شمٙمهقن ذم أي ُمٙمهان ذم إرض...
﴿.﴾  
ٍ
قمزيهز ُصه ْٚم ٍ
ب يماًمّمهخرة ً
َ
ُمهثل ،أو
ويم٠من ُمٕمٜمك اًمٙملم :أٟمف ًمق يماٟمت هذه احلٌة ذم ُمٙمان
أقمز ُم ً ِ
ٞمحا ٓ ُيدْ َرى اا ومٞمهف يماًمًهاموات ،أو يماٟمهت ذم إرض ذم أي
ٜمآ َومً ً
يماٟمت ذم ُمٙمان َ َ
ِ
هؿ يم ّٚمف أن ي٠ميت اا سمدون ُمٗمًدة.
ُمٙمان ..ي٠مت اا اهللُ ،ذم اًمقىمت اًمذي ٓ يًتٓمٞمع اًمٕما ًَم ُ
ّ
ومٙمؾ ذًمؽ ذم َضمٜمْب قمٚمؿ اهلل شمٕمامم ؾمقا ٌء؛ ؾمقاء أيماٟمت ذم أي ُمٙمان ُمـ اًمٕمال اًمٕمٚمقي أم
اًمًٗمكم ،يمام ىمال  قمهـ ٟمٗمًهههف           ﴿ :

[ ﴾       ؾمٌ٠م.]3 :
ويمق ُٟمف  ي٠ميت اا ومذًمؽ ٌ
دًمٞمؾ اًم َت َٛم ّٙمـ ،ودًمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمتام؛ ٕن اإلشمٞمان سمه٠مدق إضمًهام
ُمـ أىمَم إُمٙمٜمة وأقمٛم٘مٝما وأصٚمٌٝما ٓ يٙمقن إٓ قمـ ِقمٚمه ٍؿ سمٙمقهنها ذم ذًمهؽ اعمٙمهان ،وقمهـ
مثقال» أو « ُ
 1و« َ
مثقاال» ُىم ِر َأ اام ذم اًم٘مراءات اعمتقاشمرة ،وإومم ىمهراءة طمٗمهص قمهـ قماصهؿ اًمِمهائٕمة ذم ُمٍمه وهمػمهها ُمهـ
اًمٌلد.
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ِقمٚمؿ سم٠مؾمٚمقب اؾمتخراضمٝما ؾمٚمٞمٛم ًة ُمـ ذًمؽ اعمٙمان .ؽادعنى إول :أٟمهف ٓ يه٠ميت اها إٓ وههق
قماًم ِهؿ سمٛمٙماهنا ،أًمٞمس يمذًمؽ؟ وادعنى اـثاين :أٟمف ٓ ي٠ميت اا إٓ وهق ِ
ىماد ٌر قمغم اإلشمٞمان اا.
ٌ
ُ
ودـول اـعلم واـقدرة اـتامة :أن َي ًْتخرضمٝما  -هذه احلٌة ُمهـ اخلردًمهة ُ -مهـ اًمّمهخرة،
ِ
طماوًمهت اًمهدٟمٞما يم ّٚمٝمها أن شمه٠ميت اهذه احلٌهة أو ههذه
أي ومًاد .ومٚمق
سمحٞمث ٓ ي٘مع ذم ُُمٚمٙمف ّ 
اًمذرة اًمتل ذم صخرة أو اًمًاموات أو إرض ،ومٝمؾ شمًتٓمٞمع أن شم٠ميت اا ً
َ
ومْمل قمهـ أن شمه٠ميت
ٍ
ٍ
وىمدرة شما َُم َت ْ ِ
لم قمغم ذًمهؽ؟!
ومًاد يٛمٙمـ أن ي٘مع ذم حماوًمة اؾمتخراضمٝما؟! وسمٖمػم قمٚم ٍؿ
اا سمٖمػم
َ
اإلشمٞمهان اها ُمهـ
و َشم٠م َُم ْؾ َشم ْٙمٚمِٗم َة ذًمؽ ًمق طماوًمقا أن ي٠مشمقا اا ُمـ اًمًامء ،أو شمٙمٚم َٗمتف ًمق طمهاوًمقا
إرض؛ ُشمراهؿ يمؿ َي ٌْ ُذًمقن ًم ِ ُٞم َح ِّمٚمقا هذه اخلردًمة؟!..
دىمهائؼ إؿمهٞماء ،و َي ًْه ُٚمؽ ذم إيّمهالا  -إمم َُمه ْـ
اًمٚمٓمٞمػش  -يمام ذيمرٟمها َُ -مه ْـ يٕمهرف
ومه«
َ
ُ
اًمر ِ
ومؼ.
َشم ّْم ُٚمي ًمف َُ -م ًْ َٚم َؽ ِ
ػ اًم ّٚم ِ
وصػ ُُم ْ١م ِذ ٌن سماًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة اًمٙم ِاُم َٚم ْ ِ
لم ،أيَ :ي ْٕم َٚمهؿ و َي ْ٘مه ِدر و َشمٜمْ ُٗمه ُذ
ٓمػ هذا
ٌ
وو ْص ُ
َ

وماًمتٕم٘مٞمب سمقصٗمف ﴿ ﴾سمٕمد ىمقًمهف شمٕمهامم ﴾  ﴿ :يمهام ذم أيهة
ىمدر ُشمف ً .مذًمؽ
ُ
إؿمار ٌة إمم اًمتٛم ّٙمـ ُمٜمٝما واُمتليمٝما سمٙمٞمٗمٞم ٍة دىمٞم٘مة ُشم ِ
واؾمهتخراج اخلردًمهة،
ٜماؾمب َوم ْٚم َؼ اًمّمخرة
َ
َ
ِ
وصهٜمْ ِٕمف .يٕمٜمههل:
ُمههع ؾمههلُمتٝما وؾمههلُمة ُمهها ا َشم َّمهؾ اههاُ ،مههع قمههدم اظمههتلل ٟمٔمههام يمقٟمههف ُ 
يًتخرج  هذه اخلردًمة ؾمٚمٞمٛم ًة ،وشمٙمقن اًمّمخر ُة قمغم هٞمئتٝما ٓ َشم ْٗم ًُد َ
طمهال اؾمهتخراضمٝما
ُمٜمٝما؛ ًمذًمؽ ىمال ضمؾ وقمل.﴾       ...﴿ :

 1أي ذم ىمقًمف شمٕماممً[ ﴾               ﴿ :م٘مامن.]16 :
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وهذا ُمٕمٜمك ٌ
ػ اهلل شمٕمامم وىمدرشمَهف اًمتاُمهة قمهغم أصهٖمر إؿمهٞماء ،سمحٞمهث
مجٞمؾ ُيٌلم ًمؽ ًُم ْٓم َ
ِ
يًتخرضمٝما وي ِ
اإلشمٞمهان ومًها ٌد لها وٓ ومًها ٌد َ
طمهال
قصٚمٝما سمذًمؽ اًمرومؼ ،وٓ يٜمٌٜمل قمغم ذًمهؽ
ُ
ُ
اؾمتخراضمٝما ا طمقلا.
***
ويلطمظ اعمرء أن اؾمؿ اهلل شمٕمامم «اًمٚمٓمٞمػش  ىمد ورد ذم ؾمٌع ٍ
آيات ذم اًم٘مهرآن اًمٙمهريؿ؛
ُ
ِ
وآيتان وم٘مهط ورد ومهٞمٝمام «اًمٚمٓمٞمهػش
س آيات ُمٜمٝما ورد ومٞمٝما ُم٘مرو ًٟما سماؾمٛمف « اخلٌَِػمش ،
ُمٗمر ًدا سمدون «اخلٌػمش .
ِ
ِ
ؼما] ،يٕمٜمهل :أن اهلل
ؼمُ ،ظمه ْ ً
ؼمَ ،خيْه ُ ُ
وُمٕمٜمك اخل ْؼمة سمٕمد اًم ّٚم ْٓمهػَ :ؾمهٕمة اًمٕم ْٚمهؿ ،ومٝمهل ُمهـ [ َظمه ُ َ
شمٌارك وشمٕمامم سمٕمد ًُمٓمٗمف ذم ُمٕمرومة إؿمٞماء ودىمائ٘مٝمها ِ
ظمٌهػم  اهاُُ ..م َٓمٚمِه ٌع
وروم٘مهف اها ،وم٢مٟمهف
ٌ
قمٚمٞمٝماِ ..
وظمٌهػم
ًمٓمٞمهػ
ف سمٙمؾ أطمقالا .وىمقًمف شمٕمامم[ ﴾ ﴿ :اعمٚمؽ ،]14 :يٕمٜمهل:
ٌ
قمار ٌ
ٌ

( )1وهل يماًمتازم:
 - 1ىمقًمف شمٕمامم[ ﴾         ﴿ :إٟمٕمام.]103 :
 - 2وىمقًمف شمٕمامم[ ﴾               ﴿ :احلج.]63 :
3

 -وآيههة «ًم٘مههامنش اًمتههل ٟمنمههطمٝما هٜمهها               ﴿ :

ً[ ﴾        م٘مامن.]16 :
 - 4وىمقًمف شمٕمامم[ ﴾      ﴿ :اعمٚمؽ.]24 :
 - 5وىمقًمف

شمٕمامم[ ﴾              ﴿ :إطمهزاب:

.]34

( )2ومها:
ذطمٝما.
 - 1ىمقًمف شمٕمامم[ ﴾         ﴿ :يقؾمػ ،]100 :وؾمٞم٠ميت ُ
 - 2وىمقًمف شمٕمامم[ ﴾     ﴿ :اًمِمقرى.]19 :
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سمٛمقاىمع اإلطمًان ،وسمٛمقاىمع َُم ْـ يًهتحؼ ههذا اإلطمًهان ،وسمٛمقاىمهع إيّمهال ههذا اإلطمًهان
ًم ِ ُهٛم ًْ َت ِح ِ٘مٞمف.
(ؽائدة)
يٜمٌٖمل قمغم اعمرء اعمًٚمؿ أن يتٕمٚمؿ هذه اعمٕماين ًمٙمل َي ْذ ُيم َر اهللَ شمٕمامم و ُي َق ِطمهدَ ه و َيهدْ ُقم َقه اها،
َ
ُ
اًمٜمٗمس إمم اهلل ضمهؾ وقمهل ،وأن
تجرد
اًمٚمًان
ٗمؽم
وأٓ َي ُ
ُ
ُ
واًم٘مٚمب قمـ ذيمره  ،ويمذًمؽ أن َشم َ
اًمر ُيمقن إمم اخلَ ْٚمؼ وآؾمتٕماٟمة اؿ واًمتقيمهؾ قمٚمهٞمٝمؿ ،وإمم اعمًهارقمة إمم
خترج ا هل ومٞمف ُمـ ّ
ُمـ يٜم٘مذه ويٖمٞمثف ويتقؾمط ًمف ويٕمٓمٞمف ويٛمده .وذم اًمقىمت ِ
ٟمٗمًف َيتٕمٚمؿ ُمراىمٌة اهلل شمٕمامم ،وأٟمهف
ُ
َ ْ ُ
ُ
َ َ
ٟمافمر إًمٞمفُ ..م َٓمٚمِع قمٚمٞمفُ ..متَٛم ِٙمـ ُمٜمف ،وم٢مذا يمان قماعمِهًا سماخلردًمهة ُمتَٛم ِٙمٜمًها ُمٜمٝمها ِ
ىمهاد ًرا قمٚمٞمٝمها..
ُ َ ٌ
ُ ٌ
ُ َ
ٌ
أي إُمايمـ هل ،ومام سما ًُم َؽ سمِ َؽ أَيا اًمٕمٌد؟!..
أي إطمقال وذم ِ
يٕمٚمؿ قمغم ِ
وـذـك ؿان هذا اـسًالُ :ما هل قملىمة هذه أية اًمٙمريٛمة سم٘مّمة ًم٘مامن  واسمٜمف؟
واعقاب :أن اهلل شمٌارك وشمٕمامم ذيمهر ىمّمهة ًم٘مهامن  ،وذيمهر وصهاياه ًمقًمهده ﴿ :
ً[ ﴾      م٘مههامن ،]13 :صمههؿ ىمهههال شمٕمههامم سمٕمههد ذًمههؽ ﴿ :
ً[ ﴾م٘مامن ،]14 :صمؿ ىمال سمٕمد ذًمؽ            ﴿ :

ً[ ﴾           م٘مامن .]16 :وذًمهؽ يمهٚمف ىمٌهؾ ىمهقًمف شمٕمههامم:
﴿ً[ ﴾..  م٘مامن.]17 :
َ
ويم٠من اهلل شمٌارك وشمٕمامم َىمهدَ م ههذه أيهة اًمٙمريٛمهة ،﴾...      ﴿ :قمهغم
ىمقًمهههههف                ﴿ :

ِ
يب ذم ِذههـ
ً[ ﴾...     م٘مهامن ،]18 ،17 :إمم آظمر اًمقصايا؛ وذًمهؽ ًمه ُ َػم ِ َ

اًمقًمد و َىم ْٚمٌِف اخلِمٞم َة ُمـ اهلل شمٕمامم ،وأٟمف ًمهٞمس َصمه َؿ ر ٌء ذم ههذا اًمٕما ًَمههؿ إٓ واهللُ شمٕمهامم ُُم َٓمٚمِه ٌع
34

                 ﴿ :مههههفٞمٚقم

ِ ،مفٜمـ ُمِٙ مٛ ُم َت،]3 :م٠ٌ﴾ [ؾم 
ُمدُما َيؽم َسمك اًمقًمهدٜ ومٕم.مئ ُتفٞمف ىمدر ُشمف وُمِمٞمْ ُٗمذ ومٜ َشم،مفٞمٚىماد ٌر قم
ٌ َ ُ
ٍ
ِ مئذ ُيٜمٞطم
ًارع إمم إىماُمة اًمّملة وإُمهر
مفٟم٢ وم،مة واخلقف وُمراىمٌة اهلل شمٌارك وشمٕماممٞقمغم اخلِم
ُ
 وًمهدَ ه يمهام ًم٘مهامن
 وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمقصايا اًمتل َو َص اها..مرٙمٜمل قمـ اعمٝمٜسماعمٕمروف واًم
.مريؿٙذيمر اًم٘مرآن اًم
ٌ
.مؿ اهلل شمٕماممٝمػ رمحًٚاًم
مف إوٓ َد يمام ورد ُمثؾ ذًمؽ قمـٞمٚم َر ِيب قمُٟ ،مفٛمٚمتٕمٟ مقكٚؾم
وهذا
ُ
***

: قوله تعاىل:ثاىيّا
.]100 :﴾ [يقؾمػ         ﴿
 أسمهقه وإظمقشمهف وؾمهجدوا ًمهف يقؾمهػ
مة ضماءت سمٕمد أن َو َصهؾ إممٛمريٙوهذه أية اًم
َ
َ
         ﴿ :؛ ىمال اهلل شمٕمهامم ٘مت رؤياه
ْ وو َ٘م
                   
                    

.]100 ،99 :﴾ [يقؾمػ             
،مهػشٞمٓمٚمهك اؾمهؿ اهلل «اًمٜمده ضمدا ُمهـ ُمٕمٞم ًئا يٗمٞمؿ ؿمٝمة يٗمٛمريٙمُمؾ هذه اًمًقرة اًم٠و َُم ْـ يت
.  ػ ُمـ اهلل
ٌ ما ًُم ْٓمٝمٚ يم..مؾ ؾمقرة يقؾمػ ُمـ أولا إمم آظمرهاٙوم

          ﴿ :مد ىمقًمف شمٕماممٜ قم مل ُمـ سمداية ىمّمة يقؾمػٜ) يٕم1(
 ﴿ :مد ىمقًمف شمٕماممٜ طمتك هناية هذه اًم٘مّمة قم،]5 ،4 :﴾ [يقؾمػ         
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واٟمٔمر إمم أًمٓماف اهلل شمٕمامم اعمُتتاسمِٕمة قمغم يقؾمػ  ،طمتك َو َصؾ إمم ُما وصهؾ إًمٞمهف يمهام
َقمٚمِٛمٜما ذم هناية ىمّمتف .وًمًٜما سمّمدد اًمتٗمًػم ًمٚمًقرة اًمٙمريٛمهة ،وإٟمهام ٟمختٍمه وم٘مهط ُمقاوهع
اعمنمف:
اًمٚمٓمػ
ً
اظمتّمارا ُي ْٔم ِٝمر اعمٓمٚمقب ذم آؾمؿ َ
* اـ ُل ْطااف إول :أن اهلل شمٌههارك وشمٕمههامم ًَم َٓم هػ سمٞمقؾمههػ  ،ومجٕمههؾ إظمق َشم هف ههه١مٓء
ِ

َيٙمٞمدون ًمف يمٞمدً ا               ﴿ :

[ ﴾             يقؾمػ.]9 ،8 :
يقؾمػ ُمـ أسمٞمهف ويهذهٌقا ًمهه﴿﴾ 
ُشمرى ًمق ل يٙمٞمدوا ًمف يمٞمدً ا ،يٕمٜمل ًمق ل ي٠مظمذوا
َ

ِ
ب ويرضمٕمقا إمم أسمٞمٝمؿُ ..شمرى ًمهق
[يقؾمهػ ]12 :يمام ي٘مقًمقن ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ ُيٚم٘مقه ذم همٞماسمات اعُ ِ
ل حيدث ذًمؽ ُمٜمٝمؿ هؾ يمان ؾمٞمحدث ُما طمدث؟!..
ُ
يقؾمػ ُمـ أسمٞمٝمؿ يٕم٘مقب
ؽيول هذا اـلطف إ ًذا :أهنؿ ىمد أظمذوا
َ

 ،وأسمقهؿ ٓ يريهد

يقؾمػ ُمٕمٝمؿ أسمدً ا؛ ٕٟمف ٓ يه٠م َُمٜمُٝمؿ قمٚمٞمهف ،وٕٟمهف يٕمٚمهؿ أن اًمِمهٞمٓمان ًمهـ يهؽميمٝمؿ
أن ي٠مظمذوا
َ
ًمٓمػ اهلل شمٕمامم قمغم ظملف ُما يريد يٕم٘مقب .
طمال َأ ْظم ِذهؿ ًمٞمقؾمػ  .وي٠ميت ُ
هب
ومج َٕمؾ ُ مـ اًمٙمَٞمد ًُمٓم ًٗما ،وهق ُمها ُي َٕم ِٚمهؿ اعمهر َء أن ىمْمهاء اهلل يم َٚمهف َطم ًَه ٌـ ،وأٟمهف ُمٓما ًَم ٌ
َ
سمٕمٌقدية اهلل شمٕمامم ذم اًمناء واًمياء ،وأن ُما ئمٜمف ذا إذا هق اخلػم ُمـ طمٞمث ٓ يٕمٚمؿ.

                        

[ ﴾                      يقؾمػ.]100 :
ِ
بش أيَ :ىم ْٕمره ،واعمٗمردَ :هم َٞماسمة .اٟمٔمر «خمتار اًمّمهحاحش ُمهادة[ :ج ب
بش :اًمٌِئْر اًمتل ل ُشم ٌْ َـ سماحلجارة .و«همَٞما َسمات اعُ ِ
(« )1اعُ ّ
ب] ،وُمادة[ :غ ي ب].
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ػ اهلل شمٌارك وشمٕمامم إول سمٞمقؾمػَ :
يقؾمهػ ُمٜمهف.
أن يٕم٘مقب أـماع أوٓ َده وم٠مظمذوا
َ
وم ُٚم ْٓم ُ
أول ٍ
وًمق ل يٙمـ ُ
ًمٓمػ يمذًمؽ ًَم َهام وصٚمٜما إمم هذه اًمٜمٝماية اًمتل ضماءت ذم آظمر اًمًقرة.
سومٝمؿ قمـ ْ
أرواً ،مٙمهل َجيِهدَ ه
أن ي٘متٚمقه  أو أن َي ْٓمرطمقه ً
* واـلطف اـثاين :أٟمف َ َ 
ه١مٓء اًمً َٞمار ُة  -اًم٘ماومٚمة  -وي٠مظمذوه ويٌٞمٕمقه ًمٕمزيز ُِمٍم.
وماٟمٔمر إمم ًُم ْٓمػ اهلل شمٕمامم ذم هذا اًمًٞماق!
هؿ  -إظمقة يقؾمػ  - ي٘مقًمقن .﴾    ﴿ :و«ا ْص َر ُحو ُه َأ ْر ًضا»
ٍ
سمٕمد ذًمؽ .
يقؾمػ إمم أسمٞمف
أرض سمٕمٞمدة ٓ يٛمٙمـ أن َي ِّمؾ ومٞمف
يٕمٜمل :ا ْٟم ُٗمق ُه إمم
ُ
صمؿ ي٘مقل ٌ
ىمائؾ ُمٜمٝمؿ:

﴿[ ﴾         يقؾمهػ:

.]10
أروها يمهام اشمٗم٘مهقاً ،مٙمه َـ اهللَ شمٕمهامم ىمهد َىمهدَ َر ًمٞمقؾمهػ
ويمان يٛمٙمـ أن ي٘متٚمقه أو يٓمرطمقه ً
 أن يٜمِم٠م ذم سمٞمت اًمٕمزيز؛ ًمٞمتحقل ُ
احلال ويرضمع أسمقه ويرضمع إظمق ُشمهف ًمٞمًهجدوا ًمهف ،يمهام
ؾمٜمرى ذم سم٘مٞمة اًم٘مّمة.
ٍ
ٍ
إًم٘مهاؤه إ ًذا ذم
سمٕمٞمدة هؾ يماٟمت ؾمتتح٘مؼ هذه إطمهداث؟! ومٙمهان
أرض
ُشمرى ًمق ُأ ًْم ِ٘مل ذم
ُ
ب ًُم ْٓم ًٗما.
اعُ ِ

أروا َُمٜمْٙمهقر ًة جمٝمقًمه ًة
أروا)  -ذم ىمقًمف شمٕمامم - ﴾  ﴿ :وإظملؤُ ها ُمـ اًمقصػً :مإلاام ،أيً :
ْٙمػم ( ً
(« )1و َشمٜم ُ
سمٕمٞمههد ًة ُِمههـ اًمٕمٛمههران .وًمههذًمؽ ُٟم ِّم هٌ ْت ٟمَّمههب اًمٔمه ِ
هروف اعمُ ٌَٝمٛمههةش .اٟمٔمههر  -سمتٍمههف يًههػم :شمٗمًههػم «أسمههق اًمًههٕمقدش[ ،ج/4
ْ َ
َ
ُ
ص .]109ـمٌٕمة دار اًمٗمٙمر  -اًمٓمٌٕمة إومم  -ؾمٜمة 1420ها.
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يذهب سمف ه١مٓ ُء اًمًهٞمارة  -اًمهذيـ وضمهدوه  -إمم ُمٍمه.
* واـثاـث :أٟمف يمان يٛمٙمـ َأٓ
َ
َ
ًمٙمـ هذا ًمٓمػ اهلل شمٕمامم سمهفْ :
وجيِٞم َئهف إظمق ُشمهف يمهام
أن ؾمها َىم ُف  إمم ُمٍمه؛
ًمٞمتحهقل اعمُ ْٚمه ُؽ ًمهف َ
ذيمرت أيات.
قمزيهز
همهػم اًمٕمزيهز واُمرأشمهف .ومهام اًمهذي جيٕمهؾ
َ
* واـرابع :أٟمف يمان يٛمٙمـ أن َي ِْمؽم َيف أطمهدٌ ُ
ِ
ُمٍم ٟمٗمًف يِمهؽمي ً
ب؟! يمهان يٛمٙمهـ أن يِمهؽمي ُمهـ
ـمٗمهل قمٌهدً ا ىمهد ُأ ًْم٘مهل سمهف ذم ههذا اعُه ِ
أذاف اًمٜمههاس قمٌٞمههدَ هؿ اًمههذيـ يًههتح٘مقن أيمثه َهر ُمههـ ذًمههؽ ،وًمٙمههـ هههذا ًمٓمههػ اهلل شمٌههارك
وشمٕمامم.
قمزيز ُمٍم ،وٟمِم٠م هٜماك ،وراودشمهف قمهـ ٟمٗمًهف اُمهرأ ُة
* اـلطف اخلامسَ :أ َظم َذ ُه سمٕمد ذًمؽ ُ
اًمٕمزيز ..عماذا؟!
ً..م ِ ُ
ٞمدظمؾ اًمًجـ!
ُشم َرى ًمق ل ُشم ِ
راو ْده اُمرأ ُة اًمٕمزيز قمـ ٟمٗمًفًَ ،م ٌَ ِ٘م َل قمٌدً ا ذم سمٞمتٝما إمم اًمٜمٝمايهة .وُمها و٘مهؼ أسمهدً ا
هذا اًمذي ىمد و٘مؼ ًمف إٓ ًَم َهام ُأ ِظم َذ إمم اًمًجـ.
* اـسادسُ :أ ِظم َذ إمم اًمًجـ ..ومجاء ًُمٓمػ اهللِ شمٌارك وشمٕمامم اًمتازم:
ِ

دظمؾ ُمٕمف اًمًج َـ ومتٞمان ،ويمان ّ
ًمٙمؾ ُمٜمٝمام رؤيا رآها؛ ىمال اهلل شمٕمامم  ﴿ :
                    

ومٗمن ّ
ًمٙمؾ ُمٜمٝمام رؤياه ﴿ :
[ ﴾      يقؾمهػَ .]36 :
                 

ٍ
طمٞمٜمئذ ُمٕمروم ُة يقؾمػ  سماًم َت ْٕمٌػم .
[ ﴾يقؾمػ ،]41 :وم ُٕمٚمِ َؿ
ٌػما .اٟمٔمر« :خمتار اًمّمحاحشُ ،مادة[ :ع ب ر].
اًمرؤياَ :وم َنها ،وقم ََؼمها ً
َؼمش ّ
« 1قم َ َ
أيْماَ ،شم ْٕم ً
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ِ مجا ُمـ اًم َٗم َتَٟ مِ ُؽ رؤياه أظمؼمه اًمذيَٚوعما رأى اعم
 صمهؿ َأولها ًمهف،مٕمرومة يقؾمػ سمهاًمتٕمٌػمٛمان سمٞ
َ
ُ
ِ

ُ مهههٚ وم٘مهههال اعم، ههػ
            ﴿ :ؽ
ُ يقؾمه
                   
                  

. وذًمؽ ُمـ ًُم ْٓمػ اهلل شمٕمامم سمف، م َر ْت سمراء ُشمفَٝ  وم َٔم.]51 ،50 :﴾ [يقؾمػ 
ِ

ُ مهَٚ ىمههال اعم مههرت سمههراءة يقؾمههػٝ وعمهها فم:* اـسااابع
﴾   ﴿ :ؽ
مقؾمػٞمؽ ًمْٚ ُ ومتحقل اعم،]55 :﴾ [يقؾمػ   ﴿ : يقؾمػ
 وم٘مال،]54 :[يقؾمػ
ُ
ٍ
.مئذٜمٞطم

ِ وضمر
ُ
 طمتهك،مهف أظمهقهؿٟمهقن أٛمٚإطمداث سمٕمد ذًمؽ سملم يقؾمهػ وإظمقشمهف وههؿ ٓ يٕم
ت
َ َ
                ...﴿ :مايةٝمٜمؿ ذم اًمٝقمروم
َ
                 

.]91 ،90 :﴾ [يقؾمػ
مُمهف يمهام ذم٠ اًمتهل ههل يم- مف وظماًمتِفٞ أسم:مفٚمه٠ميت سم٠مـ أن يٙمٛمـ يمذًمؽ ًَم َهام يمان يٙوًمق ل ي
،قمزيهزا عمٍمه أسمهدً ا
 ًَمه َام يمان،مِؽَٚمة اعمٞ ذم طماؿم يقؾمػ
مـٙمق ل يٚ وم. وإظمقشمِف- احلديث
ُ
ً
ِ مـ ذًمؽٙمق ل يٚ وم.مف قمغم ظمزائـ إرضٚو ًَمهام ضمٕم
مـ أيـ يمان ؾمػمى إظمقشمف؟! وُمهـ أيهـٛوم
َ

مت أ ُّم ُف ىمدٟ ويما،مام يمان أسماه وظماًمتَفٟ إ:مؿَٚ اًمًدِ ي وقمٌدُ اًمرمحـ سمـ زيد سمـ َأ ْؾم
ّ  ىمال،]99 :﴾ [يقؾمػ  ﴿ :) «وىمقًمف1(
. ] ُمـ ؾمقرة يقؾمػ99[ : آية، «شمٗمًػم اسمـ يمثػمش:مٔمرٟ ا.ىمديامش
ً ُماشمت
َ « :^ ) ىمال2(
.]2699[ محفٞ رواه اًمٌخاري ذم صح.»اخلا َـ ُة بِ َمن ِْز َـ ِة ْإُ ّم
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ؾمػم ّد ًمف سمْماقم َتٝمؿ؟ وُمـ أيـ ؾمٞم٘مقل لؿ[ ﴾    ﴿ :يقؾمهػ]59 :؟ ..إمم همهػم
َُ
ذًمؽ ا ذيمر اهلل شمٌارك وشمٕمامم ذم ىمّمتف .
ًمٓمػ اهلل شمٌارك وشمٕمهامم ،ومهاهللُ ضمهؾ وقمهل ههق
ومٙمؾ هذه اعمٕماين ُمـ أولا إمم آظمرها ومٞمٝما ُ
اًمذي ىمد َأ ْسمدَ َقمٝما ،يٕمٜمل اظمؽمقمٝما قمغم همػم ُمثال ؾماسمؼ .ومٝمذه اًم٘مّمة ُُم َر َشمٌة سمؽمشمٞمٌف ههق ٓ ،
ويمؾ ٍ
ٍ
رء ذم اًمٕمهال شمرشمٞم ٌُهف .يمٚمهام َقمه َرض ًمٞمقؾمهػ ِ 
ٕطمد ومٞمٝما اًمٌتةّ ،
قمهار ٌض ،إ َذا
َد ْظم َؾ
سمٕمٜماية اهلل شمٕمامم شم٠مظمذه إمم احلال إظمهرى اًمتهل ُيريهدها اهللُ شمٌهارك وشمٕمهامم ،وهٙمهذا ..طمتهك
جدً ا﴾..         ﴿ :
وصههؾ إمم ىمقًمههف عمَهها َظم ه ّروا ًمههف ُؾم ه َ

َ
احلهؼ
اًمرب  هذه
إطمهداث ًم ِ َت ِّمه َؾ إمم ههذا ِ
ب سمف ّ
[يقؾمهػ .]100 :أي :اذا اًمٚمٓمػ اًمذي َر َشم َ
اًمذي وصٚمت إًمٞمف اًم٘مّم ُة ذم هنايتٝما.
ب،
اـسا ْجنش هٜمهها سمٛمٕمٜمههك :اعُه ّ
صمههؿ ىمههال  ،﴾      ﴿ :و« ّ
حيه ِرج إظمقشمَهف سمتَه ْذ ِ
ب،
سمدًمٞمؾ أهنؿ ل َي َر ْو ُه ذم اًمًجـ.
ُ
يمػمهؿ سماعُه ِ
ومٞمقؾمهػ  ٓ يريهد أن ُ ْ
أدب آظمهر ُمهـ يقؾمهػ 
وًمٙمٜمف ىمال ،﴾       ﴿ :وهذا ٌ
ِ
ٌهار ،وههؿ
ُمع إظمقشمف :ومٚمؿ يٙمـ سمٞمٜمف وسملم إظمقشمف َٟم ْز ُغ اًمِمهٞمٓمان؛ طمٞمهث يمهان
صهٖمػما وههؿ يم ٌ
ً
ب .وُمهع ذًمهؽ شمه٠م َدب
اًمذيـ َؾم َٕم ْقا سمف إمم أن ي٘متٚمقه أو أن َي ْٓم َرطمقه ً
أروا أو أن ُي ْٚم٘مقه ذم اعُه ِ
حيههه ِر َضمٝمؿ ،ىمهههال ،﴾       ﴿ :ومٚمهههؿ َيٜمْههه ِزغ
ُمٕمٝمهههؿ طمتهههك ٓ ُ ْ
ُ
اًمِمٞمٓمان سمٞمٜمٝمام ،وإٟمام يمان َٟم ْز ُغ اًمِمٞمٓمان ومٞمٝمؿ ،ويماٟمت اعمخاًمٗم ُة ُمٜمٝمؿ ،ويمهان ُمهٜمٝمؿ ُمها وىمهع
سم٠مسمٞمٝمؿ طمتك ا ْسم َٞم َْم ْت قمٞمٜماه ُمـ احلزن ..يمان ُمٜمٝمؿ يمؾ ذًمؽ ،ل يٙمـ ُمهـ يقؾمهػ  أسمهدً ا،
وًمٙمـ هذا هق إدب اًمذي رأيٜماه ُمٜمف ..﴾       ﴿ :
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ًمٓمٞمػ سمام يِماء أن يٚمٓمػ
وًمذًمؽ ذم اًمٜمٝماية ىمال ،﴾    ﴿ :يٕمٜمل :إن ريب
ٌ
ِ
ٞمهتؿ ذًمهؽ اعمههراد هلل شمٕمههامم:
ور َوم َؼ ذم إيّماًمف قمغم هذا اًمٜمحق؛ ًم َ
سمف ،سمِ ُٚم ْٓمٗمف ىمد َىمدَ ر ذًمهؽ يمٚمفَ ،
﴿« :﴾         اًمٕمٚمٞمؿش سمام يمان وُما يٙمقن وُمها يمهان ًمهق يمهان
يمٞمػ يمان يٙمقن ،و«احلٙمٞمؿش ذم شم٘مدير هذه إُمقر وشمرشمٞمٌٝما قمغم ُما َطمدَ ث؛ ًمهؽمى ىمهدرة اهلل
شمٕمامم وشمرى شمرسمٞمة اهلل شمٕمامم ..وشمرى شمرشمٞمب اهلل شمٕمامم ..وشمرى ًمٓمػ اهلل شمٕمهامم ،اًمهذي ُي َرشمِهب
ويقصؾ لؿ سمروم٘مف ُمـ طمٞمث ٓ حيتًٌقن وُمـ طمٞمث ٓ يٕمٚمٛمقن.
لؿ
ِ
آظمهر؛ ي٘مهقلٓ« :
وًمق رأى اعمر ُء
فماهر هذه إُمقر يمٚمٝما قمغم ههذا اًمٜمحهق ًمٙمهان ًمهف خت ّٞمه ٌؾ ُ
َ
يٛمٙمـ هذا ..وهذا ُما يمان ًمٞمحدث ،وعماذا طمدث ههذا؟ وعمهاذا يمهان ههذا اًمؽمشمٞمهب؟...ش إمم
آظمر ذًمؽ .وإ َذا سمؽمشمٞمب اهلل شمٕمامم قمغم هذا اًمٜمحق ُمـ اًمٚمٓمػ ُمـ أول اًم٘مّمة إمم هنايتٝما.
أن اًمٞمن ه يمه ِ
هاُم ٌـ ذم اًم ُٕمنهه ،ويٕمٚمٛمههف ْ
أن َيههرى سم٘مْمهاء اهلل يمٚمههف ،وأن
وهههذا ُي َٕم ِٚمههؿ اعمههر َء َ ُ
ُيٗمقض ويً ِٚمؿ هلل شمٕمامم ذم اظمتٞماره ،وأن يتَٝمؿ قم٘م َٚمهف اًم٘مهاس و َومٝمٛمهف اًمٙمٚمٞمهؾ قمٜمهد شم٘مهدير
قمٚمٛمفً ..
طمٙمٛمة اهلل شمٕمامم ذم إؿمٞماءَ ،
ومْمل قمهـ أن
وأن وراء ذًمؽ ُما ٓ يٕمٚمٛمف أو يّمؾ إًمٞمف ُ

ِ
يدرك طمٙمٛم َتف أو أن ُيٚمِ َؿ سمٕماىمٌتف.

***

ثالجّا :قوله تعاىل:
﴿﴾              

[إطمزاب.]34 :
ِ
ِ
أُمٝمات اعم١مُمٜملم ،روقان اهلل قمٚمٞمٝمـ أمجٕملم.
ًمزوضمات اًمٜمٌل ^
وهذا اخلٓماب
(« )1يم ََؾش ُيم ُٚم ً
اًمًٞمػش وٟمحقه :ل ي٘مٓمع .ومٝمق يمَٚمِ ٌٞمؾ ويم َّؾ .اٟمٔمر :اعمٕمجؿ اًمقضمٞمزُ ،مادة [ك ل ل].
ُ
ػ ،ي٘مال« :يم ََؾ
قَٓ :و ُٕم َ
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وىمقًمههف شمٕمههامم﴾﴿ :؛ إُمهها أن شمٙمههقن ُمههـ «اًمه ّهذ ْيمرش وهههق :قمههدم اًمٜمًههٞمان ،أي:
اًم َت َذ ّيمر .وإُما أن شمٙمقن ُمـ « ِ
اًمذ ْيمرش وهق :اًمٜمٓمؼ سماًمٚمًان واًمٙملم.
* ﴿ُ ﴾مـ « ّ
اًمذيمرش ،أيَ :شم َذ َيم ْر َن ُما ُيتغم ذم ُسمٞمقشمِ ُٙم َـ ،وٓ َشم ْٖم َٗم ْٚم َـ قمٜمف ُمـ آيات
اهلل واحلٙمٛمهة .يٕمٜمههك يم٠مٟمههف ي٘مههقل له َـَ :شمه َذ َيم ْر َن ذًمهؽ ِقم ْٚمه ًام و َقم َٛمه ًل ،أيَ :شمه َذ َيم ْر َن ُمهها ُيهتغم ذم
ُسمٞمقشمِٙم َـ ُمـ آيات اهلل و ا يٙمقن ُمـ َهدْ ِي اًمٜمٌل ^ ذم ُسمٞمقشمِٙم َـ ،وا ْذ ُيم ْر َن ُما َيٜمْ ٌَٜم ِل قمغم ذًمؽ
وإفمٝمار هذا ِ
ِ
ِ
اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ًمٖمػميم َـ.
واًمدقمقة إًمٞمف
ُمـ اًم َٕم َٛم ِؾ سمف
ولا ُمٕمٜمًك آظمر مجٞمؾ ُي َ
ٙمٜمَك قمٜمف سماًمِمٙمر ،ومٚمهام ىمهال     ﴿ :

 ﴾   يم٠مٟمف ي٘مقل لـَ :شم َذ َيمر َن ُؿم ْٙمر اهلل شمٕمامم قمغم هذه اًمٜمٕمٛمة اًمٕمٔمٞمٛمة؛ ِ
أن
َ
َ
ْ
ْ
اظم َت َّم ُٙم َـ اهللُ شمٌارك وشمٕمامم يا ٟمًا َء اًمٜمٌل ^ اذه اًمٜمٕمٛمة ُمـ آيهات اهلل واحلٙمٛمهة واًمٕمٛمهؾ،
ٍ
ذ َوم ُٙم َـ ْ
ْ
وداقمٞمهات إًمٞمهف
سم٠من ُيمٜمْت َـ ذم سمٞمهت اًمٜمٌهل ^ ،ومٕمٚمهٞمٙم َـ أن َشم ُٙمه َـ ُمهقار َد ًمٚمخهػم
وأن َ َ
وُمٌٞم ٍ
ٜمات ًمف ُمـ ىمرآن اهلل شمٕمامم وُمـ هدي اًمٜمٌل ^ وُمـ ؾمػمشمف ،قمهلو ًة قمهغم ُؿمهٙمر ٟمٕمٛمتهف
َُِ
اًمتل ْ
اظم َت َّم ُٙم َـ اا ذم ذًمؽ.

ِ
ً
* ﴿ُ ﴾مـ « ِ
وقمٛمهل ،وؾمهٜم َة
يمهرا
اًمذ ْيمرش ،أي :ا ْذ ُيم ْر َن يمل َم اهلل شمٕمهامم ،يٕمٜمهل ذ ً

اًمٜمٌل ^ وهد َيف يمذًمؽ.
صمؿ ذم هناية اعمٓماف.﴾    ..﴿ :
ػ اهلل سمِ ُٙمـُ ،ما يمان ًمٞمحدث ًَم ُٙمـ ذًمؽ إٓ ًم ِ ُٚم ْٓم ِ
يعني :وا ْقم َٚم ْٛم َـ َ
ػ اهلل شمٕمامم.
أن ذًمؽ ًُم ْٓم ُ
َ
َ
ِ
ػ اهلل شمٕمامم يٜمٌٖمل أن َي ِْم ُٙمر اعمر ُء ر َسمف قمٚمٞمف ،سم٠من يٙمقن ً
ًمٚم٘مرآن واحلٙمٛمة واًمٕمٚمؿ سمهف
أهل
و ًُم ْٓم ُ
ِ
ِ
ضمؾ وقمل ،وأن يٙمقن ً
واًمدقمقة إًمٞمٝمام.
واًمٕمٛمؾ اام
ًمتلو ُِتام
أهل
َ
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وم٢مذا يمان هذا اخلٓماب ٕزواج اًمٜمٌل ^ ،ومل ؿمؽ أن اعمرء يٜمتٗمع سمف يمهذًمؽ ،ومٞمٙمهقن ًمهف
طم ّٔمف ُمـ هذه اعمٕماين ُِمـ َشم َذ ّيم ِرها ِ
ِ
واًمِمٙمر لا ،صمؿ اًمٕمٛمؾ اا واًمدقمقة إًمٞمٝما.
وذ ْيم ِرها
َ
ِ
ٞمًهٝم َـ َ
سمه٠مهن ُ َـ أزواج اًمٜمٌهل ^ وذم
ول َـ  -أي :أزواج اًمٜمٌل ^ ُ -مٕمٜمًك زائدٌ  ،وهق شم٠مٟم ُ
سمٞمتف ،ا يٙمقن ذًمؽ داقم ًٞما قمغم ُطم ًْ ِـ ُمٕماذشمف ^ واًم٘مٞمام سمح٘مف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.
يهات واحلٙمٛمهة
ومٙمان ُمـ ًمٓمػ اهلل شمٕمامم ِا َـ  -وهق ًمٓمٗمف سم٠مهؾ اإليهامن يمهذًمؽ  -شمٚمهؽ أ ُ
واعمققمٔمة واًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ اا واًمِمٙمر قمٚمٞمٝما واًمدقمق ُة إًمٞمٝما ،يمام ذيمر اهلل شمٕمامم.
واٟمٔمر إمم ذًمؽ اًمٚمٓمػ ًمٞمٙمقن طم ّٔمؽ ُمٜمف ُما يٛمٙمـ أن يٙمهقن ؾمهٌ ًٌا ًمًهٕمادشمؽ ذم اًمهدٟمٞما
وأظمرة.
***

رابعّا :قوله تعاىل:
﴿[ ﴾         اًمِمقرى.]19 :
ىمقًمف ﴾  ﴿ :؛ ىمال اسمـ قمٌاس َ « :طم ِٗم ّل اؿش .وىمال قمٙمرُمة َ « :سم ّار
ِ
سماًمؼم واًمٗماضمر؛ طمٞمث ل َيٚمٙمٝمؿ ضمق ًقمها سمٛمٕماصهٞمٝمؿ ،يهدل قمٚمٞمهف
اؿش .وىمال ُم٘ماشمؾً« :مٓمٞمػ َ ِ
ىمقًمف شمٕمامم﴾  ﴿ :ش.
وشمٜمٙمػم « ًَمٓمِٞمػش ُمع جمٞمئٝما قمغم صٞمٖمة اعمٌاًمٖمة يدل قمغم اعمٌاًمٖمة ذم اًم ّٚمٓمػ.
جيري ًمٓم ُٗمف قمهغم قمٌهاده ذم
وىمقًمف شمٕمامم ﴾  ﴿ :أي :أن اهلل شمٕمامم
ٌ
ًمٓمٞمػ سمٕمٌادهْ َ ،
اًمرزق اًمذي يٕمٞمِمقن سمف ذم اًمدٟمٞما وههق ُمٕمٜمهك ىمقًمهف:
يمؾ أُمقرهؿ ،وُمـ مجٚمة ذًمؽ اًمٚمٓمػِ :
ِ
﴿ُ ﴾  مٜمٝمؿ يمٞمػ يِماء ،وم ُٞم َق ِؾمع قمغم هذا و ُي َْم ِٞمؼ قمغم ههذا قمهغم َطم ًَه ِ
ُمّمهٚمحة
ب
اًمٕمٌاد.
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قمٔمٞمؿ اًم٘مقة؛ ىمال شمٕمهامم﴾   ...﴿ :
وىمقًمف شمٕمامم ﴾  ﴿ :أي:
ُ

[اًمٌ٘مرة]165 :؛ ﴿ :﴾اًمذي َي ْٖمٚمِب َ
يمؾ رء وٓ يٖمٚمٌف ر ٌء .

وىمقًمههف شمٕمههامم ﴾  ﴿ :سمٕمههد ىمقًمههف شمٕمههامم﴾     ﴿ :

ِ
ِ
ٌ
اعٚمٞمٚملم قمغم اًم٘مقل سمٕمٛمقم اإلطمًان قمهغم قمٌهاده  -اعمه١مُمٜملم واًمٙمهاومريـ -
ًملؾمٛملم
شمذيٞمؾ
اًم٘مقي اًمٕمزيزش.
ًمٓمٞمػ سمٕمٌاده ،قما ّم اإلطمًان اؿ؛ ٕٟمف شمٕمامم
يم٠مٟمف ىمٞمؾ« :
ٌ
ّ
أصمر ُمـ آصمار ًُم ْٓمػ اهلل اًمٕما ِم سمٕمٌاده ِ
وروم٘مف اؿ  -يمام
وإذا يمان ىمقًمف شمٕماممٌ ﴾  ﴿ :
ذيمرٟما ٕٟمف َي َن ُمهـ اًمهرزق ًمٚمٛمه١مُمٜملم ُمهٜمٝمؿ واًمٙمٗمهار ذم اًمهدٟمٞما َ -
ومه٢من ىمقًمهف شمٕمهامم ذم أيهة
اًمتاًمٞمة لذه أية:

﴿[ ﴾        الشورى]20 :

أصمر آظمر ُمـ
ومٞمف ٌ

ص سمف اعم١مُمٜملم ُمـ رزق أظمرة .
ًمٓمٗمف ،وًمٙمـ َظم َ
1

***

خامشّا :قوله تعاىل:
﴿﴾               

[احلج.]63 :
وىمقًمف شمٕمامم ذم هذه أية ي٠ميت سمٕمد ىمقًمف ذم أية اًمتل ىمٌٚمٝما ُمٌاذة   ﴿ :

[ ﴾            احلههههج .]62 :وىمقًمههههف
احلؼ اًمذي ٓ شمٜمٌٖمل اًمٕمٌاد ُة إٓ ًمف ؛ ٕٟمف ذو
شمٕمامم ﴾     ﴿ :أي :اإلًمف ّ
ٍ
وم٘مػم إًمٞمفٌ ،
اًمًٚمٓمان اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ُما ؿماء يمان وُما ل يِم٠م ل يٙمـّ ،
ذًمٞمؾ ًمديف.
ويمؾ رء ٌ
( )1اٟمٔمر  -سمتٍمف يمثػم« :ومتي اًم٘مهديرش ،و«اًمتحريهر واًمتٜمهقيرش ،و«شمٗمًهػم أًمهقدش ،و«شمٗمًهػم اًمٌٖمهقيش .شمٗمًهػم أيتهلم
اًمتاؾمٕمة قمنمة واًمٕمنميـ ُمـ ؾمقرة اًمِمقرى
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أيْم ها قمههغم ىمدرشمههف
وىمقًمههف ﴾...       ﴿ :أيههة ،ومٞمههف دًٓم ه ٌة ً
ٟمٌهات ومٞمٝمها
وقمٔمٞم ِؿ ؾمٚمٓماٟمف ،وأٟمف ُيرؾمؾ
اًمريهاح وم ُتثِهػم َؾمهحا ًسما وم ُتٛمٓمهر قمهغم إرض اًمتهل ٓ َ
َ
وهل هاُمدة ياسمًة ؾمقداء َحم ْ ٌؾ ﴿[ ﴾     احلج.]5 :
1

ىمقًمههف شمٕمههامم ﴾  ﴿ :اًمٗمههاء ًمٚمتٕم٘مٞمههب ،وىمقًمههف ﴾﴿ :أي :خميههة
سماًمٜمٌات.
هػمش سمههام ذم
﴿ ﴾   أيًَ « :مٓمِٞمه ٌ
هػش سمٕمٌههاده ذم إظمههراج اًمٜمٌههات سماعمههاءَ « ،ظمٌِه ٌ
هٞمؿش سمههام ذم أرضمههاء إرض
ىمٚمههقاؿ قمٜمههد شمهه٠مظمػم اعمٓمههر .أو ﴿ ﴾   أي« :قمٚمه ٌ
وإن ص ُٖمر ٓ ،خيٗمك قمٚمٞمف  ظماومِٞمة ،ومٞم ِ
قصؾ إمم ّ
يمؾ ُمهٜمٝمؿ ِىم ًْه َٓمف ُمهـ
ُ
ب ْ َ
حل ِ
وأضمزائٝما ُمـ ا َ
اعماء ،وم ُٞمٜمٌِْتف سمف يمام ىمال شمٕمامم قمغم ًمًان ًم٘مامن         ﴿ :
ً[ ﴾               م٘مامن.]16 :
وىمقًمف شمٕمامم ذم أيهات سمٕمهدها           ﴿ :
                  

آصمهار ُمهـ ًمٓمهػ
[ ﴾          احلج ،]65 ،64 :ومٞمف ً
أيْما ٌ
ٍ
وزروع وصمهامر ،ويمهذًمؽ
اهلل شمٕمامم سمٕمٌاده؛ سمه٠من َؾمه َخر لهؿ ُمها ذم إرض ُمهـ
طمٞمهقان ومجهاد ُ
ؾمخر لؿ اًم ُٗمٚمؽ ًم ِتًػم ِسمرومؼ ذم اًمٌحر اًمٕمجاج و ُشملـمِؿ إُمقاجً ،م ِ ِ
ٞمحٛمٚمهقا ومٞمٝمها ُمها ؿمهاءوا
َ َ
وسمْمائع وُمٜماومع ُمـ ٍ
ِ
سمٚمد إمم سمٚمد .
ُمـ َدم ِائر
2

ُماطم ٌؾش ،وأرض « ِ
ُماطم ٌؾش ،وزُمان « ِ
(« )1اعمَحؾش :اعدْ ب ،وهق ا ْٟم ِ٘مٓماع اعمٓمر ويٌس إرض ُِمـ اًم َٙم َر .ي٘مال :سمٚمد « ِ
ُماطم ٌؾش.
ُْ
ْ
َ
اهه ُمـ «خمتار اًمّمحاحشُ ،مادة[ :م ح ل]

َجٞمجاش .و«قمَج ِ
ِ
اجش .اٟمٔمهر« :خمتهار اًمّمهحاحش،
تش
َج ٌ
وهنر «قم َ
ُ
َ
(« )2اًم َٕم ّجشَ :ر ْومع اًمّمقت ،وىمد «قم ََج َيٕم ّج قم ِ ً
اًمريي :اؿمتدتٌ .
ُمادة[ :ع ج ج].
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ِ
ومً َ٘م َٓم ْت
وىمقًمف ﴾       ﴿ :أيً :مق ؿماء ََٕذ َن ًمٚمًامء َ
ومٝم َٚم َؽ َُم ْـ ومٞمٝما ،وًمٙم ْـ ُِمـ ًُمٓمٗمف ورمحتف وىمدرشمف ﴿. ﴾ 
قمغم إرض َ
1

***

سادسّا :قوله تعاىل:
﴿[ ﴾         إٟمٕمام.]103 :
وىمقًمههف﴾  ﴿ :؛ ًمٕمٔمٛمتههف وضملًمههف ويمامًمههف ،وإن يماٟمههت شمههراه ذم أظمههرة
وشمٗمرح سماًمٜمٔمر إمم وضمٝمف اًمٙمريؿ ،ىمال شمٕمامم:
ِ
ِ
وٟمٗمهل اإلدراك يمهام ذم آيهة ؾمهقرة
إصمٌات اًمرؤية يمام ذم آية ؾمقرة اًم٘مٞماُمهة،
 .]23وٓ ُمٜماوما َة سملم
﴿[ ﴾      اًم٘مٞماُمة،22 :

ِ
ص  -وههق اإلدراك -
إٟمٕمام؛ ٕن اإلدراك
أظمهص ُمهـ اًمرؤيهة ،وٓ يٚمهز ُم ُمهـ َٟم ْٗمه ِل إَ َظمه ِ
ّ
إقمؿ  -وهق اًمرؤية.
اٟمتٗما ُء
ِ
سمٕمْمهٝمؿُ« :مٕمرومههة احل٘مٞم٘مههة ،ومه َ
ه٢من هههذا ٓ
واظمتٚمههػ اًمًه ُ
هلش ،وم٘مههال ُ
هٚمػ ذم «اإلدراك اعمَٜمٗمه ِ
يٕمٚمٛمف إٓ هق ْ
وإن رآه اعم١مُمٜمقنش .وىمال آظمرون« :اعمهراد سمهاإلدراك اإلطماـمهة ،وٓ يٚمهزم ُمهـ
قمد ِم اإلطماـمة قمد ُم اًمرؤيةش.
وىمقًمف ﴾  ﴿ :أي :حيٞمط اا ويٕمٚمٛمٝما قمغم ُما هل قمٚمٞمف؛ ٕٟمف َظم َٚم٘مٝما يمام ىمال
شمٕمامم[ ﴾      ﴿ :اعمٚمؽ.]14 :
قمٚمٛمف وظمؼمشمهف و َد َق ،طمتهك
وىمقًمف ﴾  ﴿ :ذم آية إٟمٕمام ،أي :اًمذي ًَمٓمػ ُ
أدرك اًمنائر واخلٌايا واًمٌقاـمـ.

( )1اٟمٔمر  -سمتٍمف واظمتّمار« :شمٗمًػم اسمـ يمثػمش ،و«شمٗمًػم اعلًملمش ،شمٗمًػم أيات.]65-62[ :
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ػش سمٗمهتي اًمٓمهاء  -يًهقق
وىمقًمف ﴾  ﴿ :أي:
اًمرومٞمؼ سمٕمٌاده ُ -مِمهتؼ ُمهـ « ًَم َٓمه َ
ُ
قمٌده إمم ُمّماًمي ديٜمف وي ِ
قصٚمٝما إًمٞمٝما سماًمٓمري٘مة اًمتل ٓ يِمٕمر اا اًمٕمٌدُ .
ُ
أيْما أن يٙمقن ىمقًمفً ﴾  ﴿ :
شمٕمٚمٞمل ًم٘مقًمف شمٕمامم  ﴿ :
وجيقز ً
إسمّمهار ٕٟمهف اًمٚمٓمٞمهػ ،أي اًمهذي ٓ
ػ ،أيُ ٓ :شمدريمهف
 ﴾  قمغم ـمري٘مة اًم َٚم ِ
ُ
سماحلاؾمة ،ويٙمقن «اًمٚمٓمٞمػش قمٜمدئذ ُمِمتؼ ُمـ « ًَم ُٓمهػش  -سمْمهؿ اًمٓمهاء  -أيَ « :د َقش،
ُيدْ رك
َ
ود « َصم ُ٘مؾ و َيم ُثػشٟٕ ﴾  ﴿ .مف اخلٌػم . 
1

***

سابعا :قوله تعاىل:
﴿[ ﴾      اعمٚمؽ.]14 :
ىمال شمٕمامم ىمٌؾ هذه أية ُمٌهاذة.﴾         ﴿ :
خي ُٓمر ذم اًم٘مٚمقب.
قمٚمٞمؿ سمام َ ْ
أيُُ :م َٓم ِٚمع قمغم اًمْمامئر واًمنائرٌ ،
هاًمؼ؟ش  ،وىمٞمههؾ ُمٕمٜمههاهَ « :أٓ َي ْٕم َٚم ه ُؿ
وىمقًمههف شمٕمههامم ﴾   ﴿ :أيَ « :أٓ َي ْٕم َٚم ه ُؿ اخله ُ
2

َخم ْٚمق َىمف؟ش  .وإول أومم ًم٘مقًمف شمٕمامم .﴾  ﴿ :و«اًمٚمٓمٞمػش ههق اًمٕمهال سمخٌايها
ٍ
إُمقر واعمد ِسمر لا ِسمر ٍ
وطمٙمٛمة  ،و«اخلٌػمش اًمذي ٓ َي ْٕم ُزب قمٜمهف احلهقادث اخلٗمٞمهة اًمتهل
ومؼ
3

سمحدوصمٝما.
سمٕمْمٝمؿ ً
اًمٜماس ُ
سمٕمْما ُ
ُمـ ؿم٠مهنا أن خيؼم ُ

( )1اٟمٔمر  -سمتٍمف واظمتّمار« :قمٛمدة اًمتٗمًػمش ،و«شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـش ،و«شمٗمًػم أيب اًمًٕمقدش ،و«اًمتحريهر واًمتٜمهقيرش،
شمٗمًػم أية اًمثاٟمٞمة سمٕمد اعمائة ُمـ ؾمقرة إٟمٕمام.
( )2ويٙمقن اؾمؿ ا

« َُمـش وماقمؾ ًمٚمٗمٕمؾ « َي ْٕم َٚمؿش واعمٗمٕمقل سمف حمذوف.

( )3ويٙمقن اًمٗماقمؾ وٛمػم ُمًتؽم ذم اًمٗمٕمؾ « َي ْٕم َٚمؿش ،يٕمقد قمغم اهلل  ،و« َُم ْـش ُمٗمٕمقل سمف.
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ِ

ِ

وسمٕمد ْ
نهون  -ذم ىمقًمهف  ﴿ :
أن َأ ْٟم َٙم َر اهللُ قمغم َُم ْـ َفمه َـ اٟمتٗمها َء قم ْٚمه ِؿ اهلل سمِهام ُي ّ
أقمؿ ُمـ ذًمؽ وُما هق أظمٗمك ُمـ اإلهار ُمـ
 ﴾... أية َ -أ ْقم َٚم َٛم ُٝم ْؿ أٟمف يٕمٚمؿ ُما هق ّ
إطمقال.
وذم أيتلم إظمٌار ُمـ اهلل شمٕمامم ِ
سمً َٕم ِة قمٚمٛمف ُ
وؿمهٛمقل ًُمٓمٗمهف  .وجيهقز أن يٙمهقن اعمهراد
ٌ
احلقاس ،ويٙمقن ُمٕمٜمهك أيهةَ « :أٓ يٕمٚمهؿ اهللُ
هٜما سم٘مقًمف ﴿ ﴾  أي :اًمذي ٓ شمدريمف
ّ
 خمٚمق َىم هف؟ش سمههغم ..ؾمههٌحاٟمف ،وهههق اًمٚمٓمٞمههػ اًمههذي ٓ ُشمدريمههف طمههقاس َخم ْ ِ
ٚمقىمٞمههف ،اخلٌههػم
ّ
سم٠مطمقالؿ .
1

***

حظ العبد مً امسه تعاىل «اللطيف»

ِ
اًمهدقمقة إمم اهلل
اًمرومهؼ سمٕمٌهاد اهلل شمٕمهامم ،واًمتٚم ّٓمهػ اهؿ ذم
َطم ّظ اًمٕمٌد ُمـ هذا اًمقصهػ:
ُ
ب ِ
والداية إمم ؾمٕمادة أظمرةُ ،مـ همػم ْاز ِدر ٍاء و ُقمٜمْ ٍ
ِ
ػ ،وُمـ همهػم َشم َٕم ّّمه ٍ
وظمّمهام .وأطمًه ُـ
َ
ِ
ِ
وإقمهامل اًمّمهاحلة،
واًمً َ ِػم اعمَ ْر ِوه َٞمة
ع ْذ ُب إمم َىمٌقل احلؼ
سماًمِمامئؾ ِ
ُوضمقه اًم ّٚمٓمػ ومٞمف هق ا َ
ػ ُمـ إًمٗماظ اعمُ َز َيٜمة .
وم٢مهنا َأ ْو َىم ُع و َأ ًْم َٓم ُ
ُ
ؽاحلظ إول ُُمتٕم ِٚم ٌؼ سمأظمرة ،وهق َأٓ ُشم َ٘م ٍِم ذم أن شمٙمقن رومٞم ً٘ما سماًمٕمٌادَ ،شمتٚم َٓمهػ اهؿ
*
ذم إيّمههال ُمٕمرومه ِهة اهلل لههؿ ودقمه ِ
هقُتؿ إمم ـمريههؼ راههؿ  ،وهههدايتِٝمؿ إمم ؾمههٕمادة أظمههرة..
وشمٍمهوماشمؽ
ؾمٕمادة إسمد ،يٕمٜمهل أن ٓ شمٙمهقن صهادا قمهـ ؾمهٌٞمؾ اهلل  سم٠مىمقاًمهؽ وأومٕماًمهؽ
ّ
( )1اٟمٔمر :شمٗماؾمػم «قمٛمدة اًمتٗمًػم ،شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ،اًمتحرير واًمتٜمقيرش .شمٗمًػم أيهة اًمراسمٕمهة قمنمهة ُمهـ ؾمهقرة اللك.
يْما« :اًمتحرير واًمتٜمقيرش .شمٗمًػم أية اًمثاٟمٞمة سمٕمد اعمائة ُمـ ؾمقرة إٟمٕمام.
واٟمٔمر أ ً
( )2اٟمٔمر« :اعم٘مّمد إؾمٜمكش [ص.]72
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اًمًههٞمئة ،سمههؾ يٜمٌٖمههل أن شمٙمههقن رومٞم ً٘مها سمٕمٌههاد اهلل شمٕمههاممُُ ،مت َٚم ِٓم ًٗم ها اههؿ ذم اًمههدقمقة إمم اهلل شمٕمههامم
والداية إمم ؾمٕمادة أظمرةُ ،مـ همػم از ِد ٍ
راء و ُقمٜمْ ٍ
وشمٕمّمهب .وأطمًه ُـ
ػ ،وُمـ همهػم ِظمّمهام
ْ
ّ
وضمقه اًمٚمٓمػ أن يٙمقن ِ
ؾمٌب َضم ْذ ِ
وه ْٞمئ ُتؽ ّ
ب اًمٜماس إمم حمٌة اًمٜمٌهل ^
فماه ُرك َ
ويمؾ ذًمؽ َ
وحمٌة اهلل شمٕمامم.
اًمؼم واإلطمًان لؿ ،وىمد َذيمَهر اًمٕمٚمهامء ذم ذًمهؽ
* واحلظ اـثاين هق أن شمتٚمٓمػ ذم إيّمال ِ ِ
َ
مج َٚم ُف إمم اًمٜمٌل ^ ىمٌؾ أن ُ
ضماسمر
اعمٕمٜمك
طمديث ضماسمر  أٟمف سماع َ َ
يدظم َل اعمديٜمة ،وماؿمؽمط قمٚمٞمف ٌ
َ فم ْٝم َره ،يٕمٜمل اؿمؽمط قمٚمٞمف ْ
اًمٜمٌهل ^ ُمٜمهف سمٕمهد أن يّمهؾ
أن ُي َق ِصٚمف إمم اعمديٜمة صمؿ َي ًْ َتٚمِٛمف
ّ
إمم اعمديٜمة قمٚمٞمف.
واٟمٔمر إمم هذا اًمٚمٓمػ اعٛمٞمؾ ذم ِ
اًمؼم! وىمد ذيمرٟما ذم سمداية شمٕمريػ اًمٚمٓمهػ أن «اًم َٚم َٓم َٗمهةش
ِ
ؼمهؿ اا ،وأن يتقصؾ سمٙمهؾ
هل الدية اًمتل ُُتدى أو اًم ّتحٗمة اًمتل ُي ْتحػ اا اعمر ُء إظمقا َٟمف و َي َ ّ
ؼمات إًمٞمٝمؿ.
ؾمٌٞمؾ َطم ًَ ٍـ إًمٞمٝمؿ ذم إيّمال هذه إًمٓماف واعمَ َ َ
مج َٚم ُف وأقمٓماه َصم َٛمٜمَفش .
اًمٜمٌل ^ إمم اعمديٜمة أقمٓماه َ َ
ي٘مقل ضماسمر « :ومٚمام َر َضم َع ّ
َ
َ
اعٛمهؾ
اعٛمهؾُ ،شمهراه َيه ُر ّد
ؼم واًمٚمٓمػ ُمٜمف ^؛ أٟمف َو َضمد ُه حيتاج ههذا
وذًمؽ ُمـ ُطم ًْـ اًم ِ
وي٠مظمذ صمٛمٜمَف؟ ًٓ ..مٞمس ذًمؽ ُمـ اًمٚمٓمػ ِ
واًمّمهٚمة وشمٚمهؽ
واًمؼم سمف ،وًمٞمس ُمـ إيّمال الدية ِ
ومؽم َك ًمف َمج َٚمف وصمٛمٜمَف ^!
ؼمة إًمٞمفَ َ ،
قمرومٜماها  -واعمَ َ
اًم َٚم َٓمٗمة  -يمام َ
ومٞمٜمٌٖمل ُوم ُِم ّق هذه إظمهلق ُمهـ صهٗمات اهلل شمٕمهامم سمهلم أههؾ اإليهامن ،يٜمٌٖمهل أن َ
شمتٗمِمهك
ِ
ً
ً
وقمٛمهل،
وىمهقٓ
وأظمهذهؿ إًمٞمهف ُؾمهٚمق ًيما
سمٞمٜمٝمؿ هذه إظمهلق ذم وٌٞمهب اًمٜمهاس ذم اهلل شمٕمهامم
ِ
ِ
ؼمات والههدايا
ويمههذًمؽ ذم هههدايتٝمؿ إمم ؾمههٕمادُتؿ ؾمههٕمادة إسمههد ،ويمههذًمؽ ذم إيّمههال اعمَهه َ َ
ِ
ٓمقًم ًة ذم «صحٞمي اًمٌخاريش [ ،]2718 ،2097و«صحٞمي ُمًٚمؿش [.]715
ع َٛمؾ ُُم َ
( )1اٟمٔمر :ىمّمة ا َ
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واًمّملت واًمٚمٓمائػ إًمٞمٝمؿ ،قمهغم ؾمهٌٞمؾ ههذه اعمٕمهاين اًمتهل يتح٘مهؼ ومٞمٝمها اعمهر ُء اهذا آؾمهؿ
ِ
اعمنمف ،وأن ي٠مظمذ طمٔمف ُمٜمف .
قطمد اهللَ شمٕمامم اهذا آؾمهؿ وشمَهدْ ُقم َقه سمهفْ ،
* واحلظ اـثاـثْ :
يمه٠من شم٘مهقل« :يها ًمٓمٞمهػ
أن ُشم ِ
ٛمت ؿمٞم ًئا ُمـ ًُمٓمٗمف  ذم َيم ْقٟمِ ِف وذم أروف وذم
ا ًْم ُٓم ْ
ػ سمٜماش ،وأن ُشم٘مٌِؾ قمغم اهلل شمٕمامم سمٕمدُما َقمٚمِ َ
َؾمامئف وذم َظم ْٚم٘مف وذم ِقمٌاده ..إمم همػم ذًمؽ ُمـ آصمار قمٔمٛمتف  اًمتل أذٟما إًمٞمٝما.
وقمرومت َؾمٕمة ًُمٓمٗمف  إٓ ًم ِ َتٕمرف طم َٔمؽ
وم٢مٟمؽ ُما َقم َر ْوم َت ُمٕمٜمك اؾمؿ اهلل شمٕمامم «اًمٚمٓمٞمػش
َ
وشمقطمده سمف ..اذا آؾمؿ اعمنمف اعمٕم َٔمؿ «اًمٚمٓمٞمػش
ُمـ ذًمؽ ،صمؿ شمدقمقه ضمؾ وقمل سمف،
ِ
.


ِ
ان َأؿ َْم ِ
ام
ال ادُاًْ ِمن ِ َ
( ٓ )1ؾمٞمام سملم أهٚمف؛ قمـ أيب ىملسمة قمـ قمائِمة قمـ اًمٜمٌل ^« :إِنّ م ْ
ع إِ َيًىًاا َأ ْح َسان ُُه ْم ُخ ُل ًقاا َو َأ ْـ َط ُف ُه ْ
بِ َي ْهلِ ِه» .رواه اًمؽمُمذي ذم ؾمهٜمٜمف [ ،]2612وىمهال« :ههذا طمهديث طمًهـ ،وٓ ٟمٕمهرف ٕيب ِىملسمهة ؾمهام ًقما ُمهـ قمائِمهةش .ورواه
اإلُمام أمحهد ذم ُمًهٜمده [ ،]47/6ىمهال اًمِمهٞم ُؿمهٕمٞمب ذم اًمتح٘مٞمهؼ« :طمهديث صهحٞمي ًمٖمهػمهش .ىمهال اعمٜمهاوي ذم «اًم َٗمه ْٞمضش:
ِِ
وأسمرهؿ سمٜمًائف وأىمارسمف وأوٓده وقمِمػمشمف اعمٜمًقسملم إًمٞمفش اهه .وٓ ؿمهؽ أٟمهف ^ يمهان اًم ُ٘مهدْ وة
« َو َأ ْـ َط ُف ُه ْم بِ َي ْهله ،أي :أروم ُ٘مٝمؿ ّ
ذم ذًمؽ ،وم٘مد ىمال ^َ « :خ ْ ُرؿ ُْم َخ ْ ُرؿ ُْم َِٕ ْهلِ ِهَ ،و َأىَا َخ ْ ُرؿ ُْم َِٕ ْه ِظ» رواه اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف [ ،]3895وىمال« :طمديث طمًـ
ِ
ِ
ِ
هل ^
همريب صحٞميش .وىماًمت اًمًٞمدة قمائِمة ذم طمديث ىمّمة اإلومؽ اًمٓمقيؾَ « :و َي ِري ٌُٜمهل ِذم َو َضمٕمهل َأ ِين َٓ َأ َرى ُمه َـ اًمٜمٌَِ ِ
اـ ُل ْط َ
ف ا ًَم ِذي ُيمٜم ُْت َأ َرى ُِمٜمْ ُف ِطملمَ َأ ُْم َر ُضش رواه اًمٌخاري ذم صحٞمحف [.]2661
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ثاىيّا
طزح اسه اهلل «القدوض»
سبحاىه وتعاىل
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مقدمة
اسم اهلل «اـقدوس»
سبحاىه وتعاغ
َ
إن اؾمؿ اهلل اعمنمف «اًم٘مدوسش ُمـ إؾمامء احلًٜمك اًمتل ًمٚمٛمه١مُمٜملم إشم٘مٞمهاء ُمٜمٝمها طمهظ
أههل ًمٚمٕم ُٚمهق واًمر ِ
ومٕمهة ،و َشمٜمَه ّز ِل اًمٜمَ ِ
ٍمه قمٚمٞمٝمها ذم
يمٌػم ،سمؾ وًمرُمة يماومة طمتك شمت٘مدس وشمٙمقن ً ُ ِ ِ
ِ
وعمجاورة اهلل شمٕمامم ذم ضمٜمتف ذم أظمرة.
اًمدٟمٞما،
أن شمًقد أظملق اًمٓمٝمارة واًمتٜمزيف ذم اعم١مُمٜملم وسمٞمٜمٝمؿ وسملم ِ
همػمهؿ ًَمٜمَ ْ٘م َٚمه ٌة قمٔمٞمٛمهة لهؿ ذم
أن يٕمقدوا إمم ُما يمان قمٚمٞمف أصحاب اًمٜمٌل ^  -وهق أُمؾ يمؾ همٞمقر  -ومٞمًتح٘مقا سمريمهة اهلل
ورمحتف ،وًمذا ىمدَ ُمٜما هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ« :اًم٘مدوسش ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم..
مسجد اهلدي ادحمدي
اـظاهر  -اـقاهرة
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الفصل األول

معاىي اسه اهلل تعاىل «القدوض»


الدليل على اسه اهلل تعاىل «القدوض»



لطيفة حول قلة ورود اسه اهلل تعاىل «القدوض» يف القزآٌ الكزيه



سبب اقرتاٌ اسه اهلل «القدوض» مع امسه «الْنَلِك» يف القزآٌ الكزيه



املعيى اللغوي



معيى «القدوض» يف حق اهلل تعاىل
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وأمجٕمت قمٚمٞمف إُمة.
و«اًم٘مدوسش ضمؾ ضملًمف وشم٘مدؾمت أؾمامؤه ضماء ذم اًم٘مرآن واًمًٜمة،
ْ
ٍ
اؾمهام وٓ
وٓ جيقز أن ي٘مال ذم خمٚمقق «اًم٘مدوسش هٙمذا ُمٓمٚم ً٘ما ُمـ همػم إواومة وٓ شم٘مٞمٞمدً ٓ ،
صٗم ًة ،وٓ جيقز إذا أوٞمػ أو ُٟم ِٙمر ْ
أن ي٘مع وص ًٗما .وجيب قمغم ذًمؽ اًمتٜمٌٞمف وآطمتٞماط .

الدليل على اسه اهلل تعاىل «القدوض»
ذيمره ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمرشملم وم٘مط:
و«اًم٘مدوسش ىمد ورد ُ
إومم :ىمقًمف شمٕمامم[ ﴾        ﴿ :احلنم.]23 :

واًمثاٟمٞمة :ىمقًمف

شمٕمهامم﴾           ﴿ :

[اعٛمٕمة.]1 :

وقبل البَدء ىذكز لطيفةً حول قِلَة وُرود اسه تعاىل «القدوض»
يف القزآٌ الكزيه..

سمٕمض اًمٌمء؛ وهل أٟمف ًمٞمس ذم اًم٘مرآن اًمٙمهريؿ يمثهر ُة ِذيم ٍْهر
وهل ًمٓمٞمٗمة ىمد َي ًْ َت ْٖم ِر ُاا اعمر ُء َ

لذا آؾمؿ «اًم٘مدوسش ْ
وإن يمان حيتقي إؾمام َء احلًٜمك يمام ي٘مقل احلٚمٞمٛمهل! و َفمٜمِهل  -واهلل
همػمه ..وٓ أطمهد ؾمهقاه،
أقمٚمؿ ٟٕ -مف ًمٞمس هٜماك ىمدوس إٓ اهلل .ومٝمق «
ُ
اًم٘مدوسش ً ،مٞمس ُ
ِ
ُ
يمره ،ومٝمق وصػ هلل شمٕمهامم ٓ يمهلم ومٞمهف وٓ
يب ًمف
ومل حيتاج أن ُشم
َ
إُمثال وٓ أن يتٙمرر ذ ُ
يٛمٙمـ ْ
اًمهرب
ىمدوس  أم ٓ؟! ومٝمق أووي اًمقاوحات .ومه٢مذا ل يٙمهـ
أن ُٟمٜمَاىمش :هؾ هق
ّ
ٌ
ِ
سمهاب اًمٙمهلم واٟمتٝمهك
 هق
ومٛمه ْـ ذا يٙمهقن؟ إذا يمهان ههق اًم٘مهدوس وم٘مهد ُأ ْهمٚمهؼ ُ
َ
اًم٘مدوسَ ،

( )1اٟمٔمر« :إؾمٜمك ذم ذح أؾمامء اهلل احلًٜمكشً ،مإلُمام اًم٘مرـمٌل
ؾمٜمة 1427هه2006 ،م.
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 ،صُ -274مٙمتٌة ومٞماض ،اعمٜمّمقرة -اًمٓمٌٕمهة إومم-

ًمٙمقٟمف ُ مٕمٚمق ًُما ُمـ هذا اًمقصػ اعٚمٞمؾ أٟمف هلل شمٕمامم ٓ يِمؽمك ُمٕمف ومٞمف أطمدٌ  .إذ َُم ِـ اًمذي
َ
ىمدوؾمها أم ٓ؟ ..أو َُمهـ اًمهذي
ٟم٠مظمذ ذم اًمتَٙمرار ذم يمقٟمهف 
أؾمامؤه وصٗما ُشمف طمتك
َشم َ٘مدَ َؾم ْت
ُ
ً
ا َد َقمك ًمف ذًمؽ؟ ..وهذا يدًمٜما قمغم قمٔمٛمة اهلل وضملًمف ُ مـ هذا آؾمؿ اعمنمف.
اعمنمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ..
هذه ٟمٔمرة ىماسة ُمـ اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم ذم قمدم شمٙمرار هذا آؾمؿ َ

سبب اقرتاٌ اسه اهلل «القدوض» مع امسه «الْنَلِك»
يف القزآٌ الكزيه

وٟملطمظ أن اؾمؿ اهلل شمٕمامم «اًم٘مدوسش ضماء ِ
ُم٘مؽمٟمًا ُمع اؾمؿ اهلل شمٕمامم «اعمٚمِؽش.

ىمهدوس؛ َ
ٕن اعمٚمِهؽ يٛمٙمهـ
و«اعمٚمِؽ اًم٘مدوسش ُمٕمٜماها :أٟمف ً مٞمس َُمٚمِ ًٙما وم٘مط ،سمؾ ههق
ٌ
ُ
وُمٚمقك اًمدٟمٞما تٚمئهقن سمهاًمٙمِؼم واًم َٖم ْٓم َرؾمهة واًم ُٕم ْجهب ،واًمتٌهاهل
أن ُي ْٓم َٚمؼ قمغم ُُم ُٚمقك اًمدٟمٞما،
سماعمههال واًمًههٚمٓمان ،واًمتٕمههازم سمههاًم٘مقة وسمٙمثههرة اعُٜمْهد ،ويم ّٚمٝمههؿ حيههاول أن يٕمٚمههق أظمه َهر ..وأن

ىمٚمهت:
َي ْ٘م َٝم َره ..وأن يٙمقن هق اعمَٚمِؽ إيمؼم .وًمٙم َـ اهللَ شمٕمهامم ُُم َت َ٘مهدِ ٌس قمهـ ذًمهؽ يمٚمهف ،ومٚمهق َ

أي اؾمؿ آظمر ُمـ إؾمامء احلًٜمك ٓ ي٠ميت ُمهع اؾمهٛمف
«اًمًٛمٞمع اًم٘مدوسش ٓ شمت٠مشمكً .مق َىم َر ْٟم َت َ
«اًم٘مدوسش .إٟمام اًمذي ي٠ميت ُمع اًم٘مدوس ههق اعمٚمِهؽ اًمهذي ٓ َُمٚمِ َ
هؽ ومق َىمهف  ،وههق ذم ذات
اًمقىمت اعمٚمِؽ اعم٘مدَ س ضمؾ وقمل .ويمؾ ُمٚمقك اًمدٟمٞما ًمٞمًقا قمغم هذا احلال ُمـ اًمت٘مديس ُمٝمام
يماٟمقا ُم١مُمٜملم وُمٝمام سمٚمٖمقا ذم درضمة اًمتّ٘مك واًمهدِ يـ واإلىمٌهال قمهغم اهلل شمٌهارك وشمٕمهامم؛ ًمهذًمؽ
اعمنمف ُُم ْ٘م َ ِؽمٟمًا سماؾمٛمف «اعمٚمِؽش .
دمد هذا آؾمؿ َ
ويمذًمؽ ًمٞمٙمقن قملُم ًة عمٚمقك اًمدٟمٞما أهنؿ ىمد أقمٓماهؿ اهللُ شمٌارك وشمٕمامم اعمُ ْٚم َ
هؽ ُمهع ُمها ههؿ
هؾ وراء اًمٜمهزوات واعمٚمهذات ،وس ِ
ومٞمف ُمـ ا ِشمٌا ِع اًمِمٝمقات ،وُمـ اعمَ ْٞم ِ
ف أوىمهاُتؿ ذم همهػم ُمها
َ ْ
ِ ِ
واًمً ِ
ٝمر قمهغم
يٕمقد سماًمّماًمي ذم ُمٕماش اًمٜماس وُمٕمادهؿ؛ ُمـ اًم٘مٞمام سماًمٕمدل واحلؼ واًم٘م ًْطَ ،
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ُمّمهٚمحة َر ِقم َٞمهتِٝمؿ؛ ًمٞمت٘مدؾمهقا وي٠مظمههذوا سمحٔمٝمهؿ ُمهـ اؾمههٛمف اًم٘مهدوس  ،ومٞمتّمهٗمقا سمتٚمههؽ
اًمّمٗمات اًمٕمٚمٞما ،ومتٔمٝمر قمٚمٞمٝمؿ آصمارها اعٛمٞمٚمة.

املعيى اللُغوي
اًم٘مدوسش ا ل يٙمـ ُمٕمٚمق ًُما ىمٌؾ اإلؾملم ،وههق يهدل قمهغم اًم ّٓم ْٝمهر ،يٕمٜمهل :اًمٓمٝمهارة،
و«
ُ
اعمٓمٝمهرة .وشمًهٛمك اعٜمهة طمٔمهػمة
وُمـ ذًمهؽ[ ﴾ ﴿ :اعمائهدة ،]21 :يٕمٜمهل :إرض َ
اًم ُ٘مدُ س ،يٕمٜمل :طمٔمػمة اًم ّٓم ْٝمر .وضمؼمائٞمؾ  يًهٛمك روح اًم٘مهدس ،إؿمهار ًة إمم ـمٝمارشمهف ذم
ِ
واخلؼم اعمٓمٝمر قمـ اهلل
اعمٓمٝمر
ٟمٗمًف ،وـمٝمارشمف ومٞمام يٜم٘مؾ إمم أٟمٌٞماء اهلل شمٕمامم ورؾمٚمف ُمـ اًمٙملم َ
ِ
ػ سمذًمؽ َ
ًمٞمدل قمغم َ
اًمرب ضمؾ وقمل إمم ْ
اعمخت َِّملم ُمهـ قمٌهاده
شمٕمامم .وإٟمف ُُمت َِّم ٌ
أن ُما ُيقطمٞمف ّ
ػ اذه اًمٓمٝمارة.
سماًمرؾماًمة أو اًمٜمٌقة ُُم َت ِّم ٌ
اًم٘مدوسش ُمـ أؾمامء اهلل شمٕمامم؛ ٕٟمف ُُمٜم ََزه ضمؾ وقمل قمـ إوداد وإٟمداد واًمّماطمٌة
و«
ُ
يمٌػما.
َ
واًمق ًَمد ،شمٕمامم اهللُ قمام ي٘مقل اًمٔماعمقن ُقمٚمقا ً
هض أهههؾ اًمٕمٚمههؿ ي٘مههقل« :اًم٘مههدوسش هههق اًمٓمههاهر اعمُٜمه َهزه قمههـ اًمٕمٞمههقب واًمٜم٘مههائص.
وسمٕمه ُ
واًمت٘مديس أيَ :شمٜمْ ِزيف اهلل ُ « ،ي َ٘مدِ س ر َسمفش يٕمٜملُ :ي ِٜمزه ر َسمف  ،وذم اًمتٝمهذيب« :اًم َت ْ٘م ِهديس،
ُ
واًم ُ٘مدْ س ،واعمُ َت َ٘مدِ س ،واًم ُ٘مدّ وس ،واعمُ َ٘مدَ سش يمؾ ذًمؽ َشمٜم ِْزي ُف اهلل شمٕمامم.
ِ
ؼميمف« ،وأن
و«اًم َت ْ٘مد ُ
يسش يمذًمؽ ُي ْٓمٚمؼ قمغم اًمت ْ َِؼميؽ واًم َت ْٓم ِٝمػم؛ «أن ُي َ٘مدِ س ؿمٞم ًئاش يٕمٜملُ :ي َ ِ
ُي َ٘مدِ س ؿمٞم ًئاش يٕمٜملُ :ي َٓم ِٝمره ،وهذا اعمٕمٜمهك إظمهػم ؾمهٞم٠ميت ُمٕمٜمها ذم طمهديث ؾمهٜمذيمره ٓطم ً٘مها:
ف ُت َقدّ س أم ٌة َٓ ت َْي ُخ ُذ ـِ َض ِع ِوفها ِمن َش ِد ِ
« َؿ ْو َ
يد َها َح ّق ُه» .
َ ْ
ُ ّ
1

( )1ؾمٞم٠ميت خترجيف.
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وذم اًمتٜمزيؾ ىمقًمف شمٕمامم[ ﴾    ﴿ :اًمٌ٘مرةُ « ،]30 :ي َ٘مدِ ؾمقنش اهللَ شمٕمامم
هؽ ،ويمههذًمؽ « ُٟم َ٘مههدِ ُس ًَمه َ
هؽش يٕمٜمههلُٟ :م َٓم ِٝمههر َأ ْٟم ُٗم ًَههٜما ًمه َ
يٕمٜمههلُ :يٜم َِزهقٟمههف  ،أو « ُٟم َ٘مههدِ ُس ًَمه َ
هؽش
سمٛمٕمٜمكٟ :مٗمٕمؾ سمِ َٛم ْـ أـما َقم َؽ؛ يٕمٜملُٟ :م َٓم ِٝمر  -أي :اعملئٙمة َُ -مـ أـماقمؽ .
1

معيى «القدوض» يف حق اهلل تعاىل
احلّمار  ٓ :يٜمٌٖمل أن خيتٚمػ أطمد ُمـ أهؾ اًمٚمٖمة أن اًم٘مدس :اًمٓمٝمارة ،وًمٙمهـ
ىمال اسمـ َ
2

اعمٓمٝمر ًمٖمػمه ،وىمد يراد سمف اؾمؿ اعمٗمٕمهقل سمٛمٕمٜمهك:
اؾمؿ اًمٗماقمؾ ،سمٛمٕمٜمك أٟمف ِ
اعمٗمٕمقل ىمد ُيراد ًمف ُ
اعمٓمٝمر ذم ٟمٗمًف .وإذا يمان اؾمؿ اعمٗمٕمقل يهراد سمهف ُمها يهراد سماؾمهؿ اًمٗماقمهؾ وماًم٘مهدوس :أومم
أٟمف َ
ىمدوؾما قمغم اإلـملق ،ومٝمق ـماهر ذم ٟمٗمًفُُ ،مٜمَ ِز ٌه ُُم َٓم ِٝمه ٌر ًمٖمهػمه ،ومٝمهق
سماهلل ضمؾ صمٜماؤه ُمـ يمقٟمف
ً
ٍ
ٟم٘مٞمّمهة ٓ شمٚمٞمهؼ سمجلًمهف ،وإيّمهال اًمتٓمٝمهػم
وٟمٗمهل يمهؾ
مجٞمع صهٗمات اًمٙمهامل،
اؾمؿ يتْمٛمـ َ
َ
ٌ
ًمٖمػمه يمٛملئٙمتف وأٟمٌٞمائف و َُمـ ؿماء ُمـ ظمٚم٘مف.
ٜمهزه
ٜمهزه اعمُ ِ
ومٝمذا آؾمؿ يٙمقن ُمـ صٗمات اًمهذات ويٙمهقن ُمهـ صهٗمات إومٕمهال ،ومٝمهق اعمُ َ
ُ
واًمِمهٞمٓمان
همهػمه.
ٓمٝمر وذم وٛمـ هذا أن َُم ْـ ل يٙمهـ
ـمهاهرا ذم ٟمٗمًهف ومهل ُي ِ
ٓمٝمر اعمُ ِ
واعمُ َ
ً
ٓمٝمهر َ
ِرضمس َٟم ِجس ،ويمذًمؽ ِ
طمز ُسمف؛ ىمال اهلل شمٕمامم﴿ :إِ ّى ًَ ادُ ْ ِ
ػ ُؿونَ َى َج ٌس﴾ [اًمتقسمة.]28 :
ٌ
ْ ٌ

( ) اٟمٔمر  -سمتٍمف يمثػم« :إؾمٜمكش ًمإلُمام اًم٘مرـمٌل[ ،ص  .]275 ،274و«ًمًان اًمٕمربشُ ،مهادة[ :ق د س] .واحلاصهؾ
أن ُمادة [ق د س] شمدل قمغم ُمٕمٜمٞملم رئٞمًٞملم؛ إول :اًمٓمٝمر ،واًمثاين :اًمؼميمة .وقمٚمٞمف ي٠ميت شمٗمًػم اًمٕمٚمامء لذا آؾمؿ اعمنمف.
حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك ،أسمق احلًـ اًمٗم٘مٞمف اخلزْ ر ِضمل اإلؿمٌٞمكم ِ
( )2هق قمكم سمـ ِ
احلّمهار.
اًمٗماد اعمٕمهروف سمهاسمـ َ
ّ ُ
َ َ ّ
ّ
ّ
ً
وماول يمثػم اًمتّمٜمٞمػ ذم ُأصقل اًمٗم٘مف ،وصٜمَػ يمتا ًسما ذم اًمٜماؾم واعمٜمًقخ ،واًمٌٞمان ذم شمٜم٘مٞمي اًمؼمهان ،و ُأرضمقزة ذم
يمان إُما ًُما
وو ْصهؾ اعم٘مٓمهقع ُمهـ طمهديث ُماًمهؽ ْ
اظمتٍَمه ومٞمهف
ذطمٝما ذم أرسمع جمٚمدات ،وشم٘مريب اعمدارك ذم رومع اعمقىمقف َ
أصقل اًمديـ َ َ

ؼمِ .
ًمٚمّم َٗمدي.
َ
وشمقذم ؾمٜمة إطمدى قمنمة وؾمت ُمائة .اههُ .مـ «اًمقاذم سماًمقومٞماتش َ
سمٕمض يمتاب اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌد اًم ّ
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هلم اًمت٘مههديس ًمههف ُيقضمههب ًمههف أوصهها ًوما
ىمهال اسمههـ اًمٕمههريب  :و َٟم ْٕم ُتهف شمٕمههامم «اًم٘مههدوسش وشمٕمٞمه ُ
1

َقم َنمة:
اًمنميماء.
إول:
ُ
شم٘مديًف قمـ ّ َ
اـثاين :شم٘مديًف قمـ اًمٜمّ َٔمراء.
اـثاـث :شم٘مديًف قمـ إَ ْوداد.
اـرابع :شم٘مديًف قمـ إوٓد.
اخلامس :شم٘مديًف قمـ إَ ْوهام.
اـسادس :شم٘مديًف قمـ اًم َت ْح ِديد (وهق اًمتحديهد اًمهذي ٟمٗمهاه أههؾ اإلؾمهلم مجٞم ًٕمها وأههؾ
ظمّمقصا).
اًمًٜمة
ً
إسمّمار سماًمتّمقير.
اـسابع :أٟمف ٓ ُشمدْ ِريمف
ُ
اـثامن :شم٘مديًف قمـ احلاضمة إمم اخلَ ْٚمؼ.
أن شمٓمٝمػم ِ
اـتاسعَ :
همػمه إًمٞمف.
( )1اإلُمام ،اًمٕملُمة ،احلاومظ ،اًم٘مايض ،أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمهـ حمٛمهد سمهـ قمٌهد اهلل ،اسمهـ اًمٕمهريب إٟمدًمزه ،اإلؿمهٌٞمكم،
اعماًمٙمل ،صاطمب اًمتّماٟمٞمػ .وًمِد ذم ؾمٜمة ٍ
صمهامن وؾمهتلم وأرسمهع ُمائهة .اروهؾ ُمهع أسمٞمهف ًمٓمٚمهب اًمٕمٚمهؿ ومًهٛم َٕما احلهديث سمٌٖمهداد
ُ
ودُمِمؼ وسمٞمت اعم٘مدس واحلرم اًمنميػ وُمٍم .وشمٗم٘مف سماإلُمام أيب طماُمد اًمٖمزازم ،واًمٗم٘مٞمف أيب سمٙمر اًمِمار ،واًمٕملُمة إديب
ومجَهع ،وذم ومٜمهقن اًمٕمٚمهؿ َسم َهرع ،ويمهان
وصهٜمَػ َ
أيب زيمريا اًمتؼميزي ،ومجاقمة .ورضمع إمم إٟمدًمس سمٕمد أن َدومـ أسمهاه ذم رطمٚمتهف َ
ومّمٞمحا ،سمٚمٞمٖمًا ،ظمٓمٞم ًٌا .صٜمَػ يمتاب « ِ
وومنه اًم٘مهرآن اعمجٞمهد ،ومه٠مشمك
ً
قماروة إطمقذي ذم ذح ضماُمع أيب قمٞمًك اًمؽمُمهذيشَ ،
سمٙمؾ سمديع ،و«اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿش وأؿمٞماء ؾمقى ذًمؽ .صٜمَػ ذم احلهديث واًمٗم٘مهف وإصهقل وقمٚمهقم اًم٘مهرآن وإدب
ِ
هقرا ُمهـ ُماًمهف!
رئٞمًا حمتِم ًام ،ويم ُثهر إومْمهاًمف ،وأٟمِمه٠م قمهغم إؿمهٌٞمٚمٞمة ُؾم ً
اؾمٛمف ،ويمان ً
واًمٜمحق واًمتقاري  ،واشمًع طما ًُمف ،واؿمتٝمر ُ
ِ
ِ
اًمًه١مْ ُددَ .و ِ َزم ىمْمهاء
ٚمهام مجها .ويمهان صماىمهب اًمهذهـَ ،قم ْهذب اعمٜمٓمهؼ ،يمهريؿ اًمِمهامئؾ ،يماُمهؾ ّ
أدظمؾ إٟمدًمس إؾمٜما ًدا قماًم ًٞما ،وقم ً
إؿمٌٞمٚمٞمةِ ،
وؾمٓمقة ،وم ُٕم ِزل ،وأىمٌؾ قمغم ٟم َْنم اًمٕمٚمهؿ وشمدويٜمهف .شمهقذم ؾمهٜمة صمهلث وأرسمٕمهلم
ُ
ومحٛمدت ؾمٞماؾمتف ،ويمان ذا ؿمدة َ
و س ُمائة .اٟمٔمر – سمتٍمف« :ؾمػم أقملم اًمٜمٌلءش ًمٚمذهٌل.
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اًمٙمامل ذم يمؾ وص ٍ
ػ ٓؾمتحاًمة اًمٜمَ ْ٘م ِ
َ
اـعارش  -وهق ومائدُتا َ :-
ص قمٜمف .
أن ًمف
َ ْ
1

وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىمال:
وح بِ َف ْضالِه
بار َك َم ْن َأ ْخ َفى اـ َقبِا َ
َت َ
وىمًؿ اإلُمام اسمـ اًم٘مٞمؿ
( ) َ

ِ
ع َىوا ُـاااا ُه
اااع اـعااااادَ َ
ااام َمجوا َ
وطا ّ

ؾمهامه ذم اًمٜمقٟمٞمهة ه إمم ىمًهٛملم .اًم٘مًهؿ
شمقطمٞمهد إؾمهامء واًمّمهٗمات ه أو اًمتقطمٞمهد اًم٘مهقزم يمهام َ

إول :ؾمٚمب  -أيٟ :مٗمل  -اًمٜم٘مائص واًمٕمٞمقب قمـ اهلل شمٕمامم .واًم٘مًؿ اًمثاين :إصمٌات صٗمات اًمٙمامل ًمف  .واًم٘مًؿ إول -
ٍ
عمتّمؾ ،وواسمٓمفٟ :مٗمهل يمهؾ ُمها
وهق ؾمٚمب اًمٜم٘مائص واًمٕمٞمقب قمـ اهلل شمٕمامم  -يتٙمقن ُمـ ٟمققملم :اًمٜمقع إول  -وهق ؾمٚمب
يٜماىمض صٗمة ُمـ صٗمات اًمٙمامل اًمتل وصػ اهلل اا ٟمٗمًف أو وصٗمف اا رؾمقًمف ^ ،وم٘مال :
ويمؾ ذي ُٟم ْ٘مّمهانِ
ِ
وصػ اًم ُٕمٞمقب ِ
ُ
وإول اًم َتٜمْ ِزيهههه ُف ًمٚمههههرمحـ ،قمههههـ
يمههههههاعمقت واإلقمٞمههههههاء واًمتٕمههههههب
واًمًههٜمَة اًمتههل ،هههل أصهه ُٚمف
واًمٜمههق ِم ِ
ويمههذًمؽ اًمٕمٌههث اًمههذي َشمٜمْ ِٗمٞمههف ِطم ْٙمهه
ويمذًمؽ ُ
ً
إمههآ ُؾمهدى
شمهرك اخلٚمهؼ

ِ
اخلهاًمؼ اًمهدَ َيان
اًمذي يٜمٗمل اىمتهدار
وقمهههزوب ٍ
رء قمٜمهههف ذم إيمهههقان
ُ
ههههههٛم ُتف ومحهههههد اهلل ذي اإلشم٘مهههههان
ِ
ههههههان
ٓ يٌٕمثهههههههقن إمم ُمٕمهههههههاد صمه

يمههههل وٓ أُمهههههر وٓ هنهههههل قمٚمٞمهههههه

ههههههٝمؿ ُمهههههـ إًمهههههف ىمه ٍ
ههههادر د َيهههههان

ويمههذًمؽ ُفمٚمههؿ قمٌههاده وهههق اًمٖمٜمٞمههه

ههههل ومهههام ًمهههف واًمٔمٚمهههؿ ًمإلٟمًهههان
ّ

ويمههذًمؽ َهم ْٗمٚمتههف شمٕمههامم وهههق قمٚمههه

َ
هههلم اًمٖمٞمههقب ومٔمههاهر اًمههٌٓملن

َ
ضمههههؾ إلٜمهههها
ويمههههذًمؽ اًمٜمًههههٞمان

ٓ َي ْٕم َ ِؽميهههههف ىمه ّ
ههههط ُمهههههـ ٟمًهههههٞمان

ٍ
عمٜمٗمّمؾ ،وواسمٓمف شمٜمزيف اهلل شمٕمامم أن يِماريمف أطمد ُمـ اخلٚمؼ ذم ظمّمائّمهف اًمتهل ٓ شمٜمٌٖمهل إٓ ًمهف،
ؾمٚمب
واًمٜمقع اًمثاين  -وهق
ٌ
ػء واًمقزم؛ ىمال
وشمٜمزَيف قمـ اًمنميؽ واًمٔمٝمػم  -أي اعمٕماون  -واًمِمٗمٞمع إٓ سم٢مذٟمف واختاذ اًمّماطمٌة واًمقًمد واًم ُٙم ْ
ِ
ٍ
ٍ
ٟمققمهههههان ُمٕمروومهههههان أُمههههها اًمثهههههاين:
وُمٜمٗمّمهههههؾ مهههههها
عمتّمهههههؾ
ب
َؾمههههه ْٚم ٌ
ؾمٚمب اًمنميؽ ُمهع اًمٔمٝمهػم ُمهع َ
ههههههع سمهههههدون إذن اخلهههههاًم ِ ِؼ اًمهههههد َيان
اًمِم ِٗمٞمهه
ُ
ب اًمه ِ
هزوج واًمقًمههد اًمههذي
ويمههذًمؽ َؾم ه ْٚم ُ
واًمقًم ِٞمههه
ٟمٗمههل اًم ُٙمهه ْ
ػ ِء ً
أيْمهها َ
ويمههذًمؽ ُ

:

اًمّمههههههٚمٌان
ٟمًههههههٌقا إًمٞمههههههف قماسمههههههدو ّ
هه ِ
ههل ًمٜمههها ؾمهههقى اًمهههرمحـ ذي اًم ُٖم ْٗمهههران

أيْما شمٜمزيف أوصاف اًمٙمامل اًمثاسمتة ًمف  قمـ اصمٚمة صٗمات اعمخٚمقىملم لا .وؾمهٞم٠ميت اًمٙمهلم قمٚمٞمهف ذم اًمتٕمٚمٞمهؼ
وُمـ اًمٜمقع اًمثاين ً
قمغم يملم اإلُمام اًمٖمزازم

ههراس [-57/2
 .اٟمٔمر  -سمتٍمف يمثػم« :اًم٘مّمٞمدة اًمٜمقٟمٞمةش ُمهع ذطمٝمها ًمٚمِمهٞم حمٛمهد ظمٚمٞمهؾ َ
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ِ
ُهو ادَلِ ُ
وس َجا ّل َجال ُـا ُه
اء ُه
ك اـ ُقدُ ُ
ُه َو َ
اـواحدُ اـ َق ّه ُار ْ
ؽاس َم ْع َثنَا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُي َقدّ ُساااا ُه َؾ ْباااا َل اـعباااااد َؿ ًَ ُـاااا ُه
َت َعا َض َم َط ْن ذؿْا ِر اـعبااد ومل َيا َز ْل
ىمال احلٚمِ ِ
ىمٚمهقب ُر ُؾمهٚمف
ٞمٛم ّل  :و ا َىمدَ َس اهللُ ؾمٌحاٟمف سمف سمٜمل آدم ُما أٟمزًمف ذم يمتٌهف و َأ ْو َدع
َ
َ
1

ذع لههؿ ُمههـ اًمٓمٝمههارة سماعمههاء اًم َٓمٝمههقر ،وُمهها ذع لههؿ ُمههـ ُمٜماضماشمههف ذم
ُمههـ طمٙمٛمتههف ،وُمهها َ َ
اًمً ٌّقح اًم٘مهدوسش سمٙمهؾ اقمتٌهار،
صلُتؿ .صمؿ ضمٕمؾ ؾمٌحاٟمف يمؾ رء يًٌي سمحٛمده ،ومٝمق « ّ
اعمٓمٝمرش ًمٙمؾ ـماهرّ ،
ويمؾ ـمٝمارة وـمٝمقر ومٝمل ُمٜمف وإًمٞمف ،شمٕمقد ذم ضمٜمتهف وطمٔمهػمة
و«اًمٓماهر ّ
ىمدؾمف.
وىمدس ُمـ ِ
ٍ
ٍ
ٍ
قمٚمٛمت َ
ىمدؾم ِف وـمٝمارشمف وٟمزاهتف ،ومٙمذًمؽ يمؾ ٟمقر
وٟمزاهة
ـمٝمارة
أن يمؾ
وم٢مذا
َ
ُمـ ٟمقره ،ويمؾ قمٚمؿ ُمـ قمٚمٛمهف ،ويمهؾ ىمهقة ُمهـ قمزشمهف ..إمم ُمٜمتٝمهك أؾمهامئف احلًهٜمة وصهٗماشمف
اًمٕمغم .ومل ُمٜماىمْمة سملم هذا آؾمؿ وسملم ؾمائر إؾمامء ٓطمتقائف قمٚمٞمٝما .

( ) اٟمٔمر شمرمجتف ذم ذح اؾمؿ اهلل «اًمقدودش [

 ]20اًمٓمٌٕمة اًمثاٟمٞمة.

( )2اٟمٔمر– سمتٍمهف واظمتّمهار« :إؾمهٜمكش ًمإلُمهام اًم٘مرـمٌهل [ص .]278 – 275و هـ ىمهال ُمهـ اًمتهاسمٕملم أن «اًم٘مهدوسش
ب سم ُـ ُُمٜمَ ٌِف  ،وىمال جماهد وىمتهادة رمحٝمهام اهلل« :اًم٘مهدوسش أي« :اعمٌهاركش؛ ذيمهره اسمهـ
سمٛمٕمٜمك [اًمٓماهر]
اًمتاسمٕمل اعٚمٞمؾ َو ْه ُ
ّ
هدسش ُِمه ْـ ُمٕماٟمٞمههف «اًمؼميمههةش،
يمثهػم ذم شمٗمًههػمه .وًمٕمههؾ ىمههقل جماهههد وىمتههادة أٟمههف [اًم٘مههدوس] أي :اعمٌههاركُ ،مرضم ُٕمهف إمم أن «اًم ُ٘مه َ
ِ
ُ
وطماصؾ ُما ذيمرٟماه ذم اؾمٛمف شمٕمهامم «اًم٘مهدوسش صملصمهة أوضمهف .إول :أٟمهف اعمٌهارك.
ُمر.
و«
َ
اًمت٘مديسش ُم ْـ ُمٕماٟمٞمف «اًمتؼميؽش يمام َ
اعمٓمٝمر ًمٖمػمه .وىمال اسمـ اًم٘مٞمؿ
اـثاين :أٟمف اًمٓماهر ذم ٟمٗمًف
واعمٓمٝمر اعمٜمزَ ه قمـ اًم٘مٌائي واًمٕمٞمقب واًمٜم٘مائص  .اـثاـث :أٟمف اعمٜمزِ ه ِ
َ
ذم اًمٜمقٟمٞمة:
ههههذا وذم أوصهههاومف اًم٘مهههدوس ذو اًم ْتهههه

ِ
ًمٚمههههرطمهههههٛمـ
ه َتٜمْ ِزيهههههههف سمهاًمتهههههههٕمٔمٞمؿ

وم٠مواف اًمتٕمٔمٞمؿ إمم اًمتٜمزيف ،وًمٕمٚمف اؾمتٜمٌط هذا ُمـ ىمقل اإلُمام أيب ضمٕمٗمر اًمٓمهؼمي

ذم شمٗمًهػم ىمقًمهف شمٕمهامم ﴿ :

[ ﴾          اًمٌ٘مرة ،]30 :ىمال اإلُمام اًمٓمؼمي

« :واًمت٘مهديس ههق:

ىمدوسش :ـمٝمار ٌة ًمهف وشمٕمٔمهٞمؿش.
ؾمٌقحش :شمٜمزي ٌف هلل ،وسم٘مقلؿ «
ىمدوسش ،يٕمٜمل سم٘مقلؿ «
ؾمٌقح
اًمتٓمٝمػم واًمتٕمٔمٞمؿ.وُمٜمف ىمقلؿ« :
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
اهه .وأظمرج اًمٓمؼمي قمـ أيب صاًمي ه ُمقمم أم هاٟمئ

[ :و﴿ُٟ :﴾ م َٕم ِٔمٛمؽ و ُٟم َٛم ِجهدك] ،وقمهـ جماههدُٟ « :م َٕم ِٔمٛمهؽ

و ُٟم َٙم ِؼمكش.
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رأي اإلماو الغزالي يف اسه اهلل تعاىل «القدوض»
وٟمٜمت٘مؾ إمم يملم اإلُمام اًمٖمزازم

 ،وم٢مٟمف ًَم َٗمت إٟمٔمار إمم ٍ
رء  -وهق ر ٌء ىم َٚمام يٚمتٗمت
َ
َ

اعمههر ُء إًمٞمههف ذم يمههلم اًمٕمٚمههامء وهمههػمهؿ ،وهههق َ
أن «اًم٘مههدوسش يٕمٜمههل« :اعمُ َتٜمَه ِهزه قمههـ اًمٜم٘مههائص
واًمٕمٞمقب ...ويمذا ويمذاش ووم٘مط.
وىمٌؾ أن ٟمذيمر ذًمؽ ُٟم ِ
شمٕمريػ اًمٖمزازم ٓؾمٛمف شمٕمامم «اًم٘مدوسش ،طمٞمث ي٘مقل
قر ُد
َ
ػ يدْ ِر ُيمف ِ
ٍ
اًمق ْه ُؿ ،أو َي ْ٘م َ ِ
ُ
هؽم ُن
احل ّس ،أو َيت ََّم َق ُر ُه
اخلٞمال ،أو َي ًٌِْؼ إًمٞمف َ
«هق اعمُ َٜمز ُه قمـ يمؾ َو ْص ُ
اًمْمٛمػم ،أو َي ْ٘م ِِض سمف اًم َت ْٗمٙمِ ُػم..ش ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم.
سمف
ُ
ِ
ٍ
هس وٓ ؿمهؽ أٟمهف ٓ يدريمهف ر ٌء « .أو َيت ََّم َهق ُر ُه
ومٝمق اعمُٜم َز ُه قمـ يمؾ َو ْصػ ُيدْ ِر ُيمف احل ّ
:

ظمٞمال ِ
اخلٞمالش أيُ ٓ :يدْ ِرك ُ
ُ
شمّمقرا ًمرسمف ..ومٝمق ُُم َت َ٘مدِ س قمهـ ذًمهؽ « .أو َي ًْهٌِؼ إًمٞمهف
اعمرء
ً
ٍ
ٍ
صٗمات ُمٕمٞمٜمهة؛ ّ
يمهؾ ذًمهؽ ُمت٘مهدِ س قمٜمهف .
أؾمامء أو
اًمرب  قمغم
اًمق ْه ُؿش أن اعمرء يتقهؿ َ
َ
اًمْمٛمػمش يٕمٜمل :أن يه٠ميت ذم وهٛمػم اعمهرء ر ٌء يتخٞمهؾ أٟمهف ُي ِْمهٌِف ر َسمهف ؛ ومٙمهؾ
«أو َي ْ٘م َ ِؽم ُن سمف
ُ
ِ
ِ
هػمش أي :أن ُي َٗمٙمِهر اعمهر ُء ذم رء ي٘مِضه سمهف أن رسمهف
ذًمؽ يت٘مدس قمٜمف « .أو َي ْ٘مِض سمف اًم َت ْٗمٙم ُ
ِ
اًم٘مهاس ُ -مهـ اًمٜمهاس قمٛمق ًُمها  -أن َي ِّمهٚمقا
يمذًمؽ ،وم َٞم َت َ٘مدَ س اهللُ  قمـ أن ي٘متِض اًمتٗمٙمػم
راؿ  ،أو أن يتقمهقٟمف سمف ..أو همػم ذًمؽ.
إمم رء ُي َٙم ِٞمٗمقن سمف َ
أن َ
واًمٙمٚمٛم ُة اًمتل َي َق ّد ْ
وًمًهت
اًمٜمٔمر إًمٞمٝما اإلُما ُم اًمٖمهزازم ههل ىمقًمهف« :
ي٘مقلا و َي ْٚم ِٗم َت
ُ
َ
ٞمقب واًمٜم ِ
َ٘مائ ِ
أىمقلُُ :مٜم ََز ٌه قمـ اًم ُٕم ِ
ُ
ص؛ َ
وم٢من ِذيم َْر ذًمؽ يٙماد َي ْ٘م ُرب ُمـ شم َْر ِك إَ َدب ،ومٚمٞمس ُمهـ

( )1اٟمٔمر« :اعم٘مّمد إؾمٜمكشً ،مإلُمام أيب طماُمد اًمٖمزازم

[ ،صُ ،]52 ،51مٓمٌٕمة اًمّمهٌاح – دُمِمهؼ ،اًمٓمٌٕمهة إومم وىمهد

ضمٕمٚمٜما يملم اإلُمام اًمٖمزازم سملم شمٜمّمٞمص ،هٙمهذا «...ش .واٟمٔمهر شمرمجتهف
اًمٓمٌٕمة اًمثاٟمٞمة.

63

ذم ذح اؾمهؿ اهلل شمٕمهامم «اًمهقدودش [ 

]46

ِ ٍ
ِ
وم٢من َٟم ْٗمل اًمقضمقد يٙمهاد ي ِ
ُ ِ
هقهؿ
إدب أن ي٘مقل
ُ
اًم٘مائؾَُ :مٚم ُؽ اًم ٌَ َٚمد ًمٞمس سمِ َحائؽ وٓ َطم َجا ٍمَ َ .
َ
صش.
إُمٙمان اًمقضمقد ،وذم ذًمؽ اإلَيام َٟم ْ٘م ٌ

اًمرب  قمهـ اًمٕمٞمهقب واًمٜم٘مهائصَ « ،
ومه٢من ِذيم َْهر ذًمهؽش
ومٙم٠مٟمف ي٘مقلَُ :م ْـ ٟمحـ طمتك ُٟمٜم َِزه َ

ِ
ِ
واًمٜم٘مائص!
اًمٕمٞمقب
أدب؛ أن شم٘مقلُُ :مٜم ََز ٌه قمـ
ي٘مرب َأٓ يٙمقن ومٞمف ٌ
اًمٚمٗمظ ٓ َأ َد َب ومٞمف ،أو ُ
سمحائ ٍ
ومٕمٜمدُما شم٘مقل« :هذا اعمَٚمِ ُؽ ًمهٞمس ِ
ٞمهزا ًمهفَ « ،
هل
هؽش .ومٝمهذا ًمهٞمس َُمهدْ ًطما وٓ َم ْ ِٞم ً
ومه٢من َٟم ْٗم َ
اًمقضمههقد يٙمههاد يه ِ
هقهؿ إُمٙمه َ
هٜم٘مص  -يمٛمثههؾ أن شم٘مههقل :هههق ًمههٞمس
هان اًمقضمههقدش ومهه٢مذا َٟم َٗم ْٞمه َ
هت اًمه َ
ُ
يم٠مٟمؽ ُشم ِ
َ
َطم َجا ًُما! َ -
هصش يٕمٜمهل :ذم إَيهام
قهؿ
إُمٙمان أن يٙمقن يمذًمؽ« ،وذم ذًمؽ اإلَيام َٟم ْ٘م ٌ
اًمٜم٘مص.
إُمٙمان اًمقضمقد هذا
ُ

ِ
هل قمهـ أن
سمؾ يٜمٌٖمل أن ٟم٘مقل :إن اهلل ُُ مت َِّم ٌ
ػ سمٙمؾ صٗمات اًمٙمامل  -وهق يمهذًمؽ َهمٜم ّ

واًمّمٗمات اًمٕمٚمٞما ،وهق ُمتّمػ اا ىمٌؾ ظمٚمهؼ اخلٚمهؼ،
ي٘مقلا أطمدٌ ٕ -ن ًمف إؾمام ُء احلًٜمك
ُ
وًمف  اًمثٜما ُء احلًـ اعٛمٞمؾ.
ٜمهز ُه
«:
اًم٘مهدوس ههق اعمُ َ
ُ

صمؿ يّمحي اإلُمام اًمٖمزازم اًمتٕمريػ اًمذي يذهب إًمٞمف ومٞم٘مهقل
ِ
ٍ ِ
ِ
قمـ ِ
أٟمٗمًٝمؿ
أيمثر اخلٚمؼش؛ ٕن اخلَ ْٚمؼ ىمد َو َص ُٗمقا َ
يمؾ َو ْصػ ُم ْـ أوصاف اًمٙمَامل اًمذي َي ُٔمٜمّف ُ
راؿ ويٛمدطمقه ُمهدطمقه سمٙمقٟمهف ُمقصهق ًوما اهذه
اذه إوصاف ،وقمٜمدُما أرادوا أن ُي٘مدؾمقا َ
ِ ِ
ِ
وؾم ْهٛم ِٕمٝمؿ
إوصاف اًمتهل ههل صهٗمات يمهامل ،وًمٙمهـ ذم طم٘مٝمهؿُ ،مثهؾ :قم ْٚمٛمٝمهؿ و ُىمهدْ َرُتؿ َ
ِ
ِ
واظمتِ ِ
و َسم َ ِ
ويملُمٝمؿ وإرا َد ُِتؿ ْ
سم٢ميذاء هذه اعمٕمهاين وىمهاًمقا:
ٞمارهؿ .طمٞمث ووٕمقا أًمٗما ًفما
ٍمهؿ
إن هذه أؾمامء ٍ
َ
سمّمػم ..يمذا يمذا ،وٟمٗمقا قمٜمف ُمها ههق
ؾمٛمٞمع..
يمامل ،وىماًمقا (صمٜما ًء قمٚمٞمف) :إن اهلل
ٌ
ُ
ٌ
واًمّم َٛمؿ واخلَ َرس.
ص ذم َطم ِ٘مٝمؿ ُمثؾ :اعٝمؾ واًم َٕم ْجز واًم َٕم َٛمك َ
َٟم ْ٘م ٌ
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أي يمان هماي ُتٝمؿ ذم اًمثٜماء قمغم اهلل شمٌارك وشمٕمامم ههق وصه َٗمف أن وصهٗمقه سمهام ههق أوصهاف
يماملؿُ ،مـ اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة واًمًٛمع واًمٌٍم واًمٙمهلم وهمهػم ذًمهؽْ ،
أوصهاف
وإن َٟم َٗم ْهقا قمٜمهف
َ
َٟم ْ٘م ِّمٝمؿ ٓ ..هق ُُمٜم ََز ٌه قمـ أوصاف يماملؿ هذه.
ُترى هل هو ُمنَ ّز ٌه إ ًذا طن صفات ؿًهلم أو منزه طن صفات ىقصهم؟
هاًمٕمٚمؿ َُمه َهر ّده إًمٞمههف ،
اعهقاب :أٟمههف ُمٜمههز ٌه قمههـ صههٗمات يماملههؿ ،ومهه٢مذا َو َصه ُٗمقه سمههاًمٕمٚمؿ ،ومه ُ
ويمذًمؽ اًمًٛمع واًمٌٍم َُم َر ّده إًمٞمف؛ وهذه إُ َ
ومم.
ِ
وإرادُتؿ و ُُم ْٚمٙمَٝمؿّ ...
واًمثاٟمٞم ُةَ :
يمهؾ ذًمهؽ ههؾ
وسمٍمهؿ ويمل َُمٝمؿ
أن ِقم ْٚم َٛمٝمؿ وؾمٛم َٕمٝمؿ
َ
ِ
همهػم
اًمرب؟ أو أن هذا ُمـ ِضمٝمة اًمٚمٖمة وُما ُي َ٘م ِرب ًمرومٝمام وم٘مط؟
ُ
ُيِمٌف ُما َيتَّمػ سمف ّ
وماًمًهٛمع ُ
ِ
ِ
ُ
اعمٚمهؽ ،سمهؾ ّ
ومْمهؾ اهلل شمٕمهامم ،ومهل يِمهٌف
يمهؾ ذًمهؽ
همػم
همػم
اًمًٛمعِ،
اًمٌٍم ،واعمُ ْٚم ُؽ ُ
واًمٌٍم ُ
ُ
اًمرب  ،وذم اًمقىمت ٟمٗمًهف :اهللُ شمٕمهامم ُُم َتٜم َِهز ٌه قمهـ ْ
أن ُي ِْمهٌِ َف َظم ْٚم َ٘مهف ذم ذًمهؽ،
ُ
ظمٚمؼ اهلل شمٕمامم َ
ِ
يٕمٜمل ذم قمٚمٛمٝمؿ وؾمٛمٕمٝمؿ ويملُمٝمؿ وذم أوصاف يماملؿ ،ومٝمق ُُمٜم ََزه قمهـ َ
يِمهار َك قمٌها َده؛
أن
ٍ
إذ ّ
َص سمّمٗماشمِف ،واهللُ ُمـ سماب إومم ًمف صٗماشمف اًمتل شمٚمٞمؼ سماًمذات ٓ يِمٌٝمف ومٞمٝمها
يمؾ أطمد ُخمْت ّ
أطمدٌ  ،وٓ يِمهارك ههق  ومٞمٝمها أطمهدً اُُ ..مٜم ََهز ٌه قمهـ ذًمهؽ  .يمهام أن ذاشمهف اعم٘مدؾمهة ٓ شمِمهٌف
اًمذوات وٓ يِمٌٝمٝما ذات.
أوصهاف اًمٙمهامل ههق ُُمٜم ََهز ٌه
أُما أوصاف اًمٜم٘مص ومٝمذه ًمٞمًت لا قملىمهة سمٜمها ،ومه٢مذا يماٟمهت
ُ
ِ
قمٜمٝما ،ومل ُمٙمان ِ
أوصاف اًمٜم٘مص اًمتل هل َ
ًمٚمخ ْٚم ِؼ اًمٜماىمص؛ ًمذًمؽ ي٘مهقلُُ « :مٜم ََهز ٌه قمهـ
ًمذيم ِْر

أوصاف ِ
ِ
يماملؿش ،ومٛمـ سماب إومم ًمٞمس هٜماك أوصاف ٟم٘مص .
1

( )1راضمع عما ؾمٌؼ «اعم٘مّمد إؾمٜمكش [ص .]52 ،51وظملصة ُما ؾمٌؼَ :
أن أوصاف اًمٙمامل اًمثاسمتة هلل شمٕمامم ُُم٘مدَ ؾم ٌة و ُُمٜمزَ هه ٌة
ِ
ِ
ومٛمه ْـ ؿمه ٌَف
قمـ اصمٚمة صٗمات اعمخٚمقىملم لا ،ومل ي٘مال قم ْٚم ُٛمف يمٕمٚمٛمٝمؿ وٓ ُىمدرشمف يم٘مدرُتؿ وٓ رمحتف يمرمحتٝمؿ ...وٟمحق ذًمؽَ ،

65

هذه ٟمٔمرة ُمـ اإلُمهام حمهؾ شم٠مُمهؾ ًمٜمٔمهر أههؾ اًمٕمٚمهؿ ،ذيمرٟماهها ًمرُماٟمهة اًمٕمٚمٛمٞمهة وحماوًمهة
اًمٌحث ومٞمٝما.


ِ
ِ
رب اًمٕمهاعملم
صٗمات اهلل شمٕمامم سمّمٗمات َظم ْٚم٘مف ل يٙمـ قماسمدً ا هلل ذم احل٘مٞم٘مة ،وإٟمام يٕمٌد َو َصمٜمًا َص َقره ًمف ظمٞما ًُمف و َٟم َح َت ُف ومٙمْه ُره .وأ َُمها ّ
ذوات اعمخٚمقىملم ِ
 ومٝمق ومقق ُما ئمٜمقن وأقمغم ا يتقمهقن؛ وم٢مٟمف يمام َ
صهٗماُتؿ .وًمٙمهل
ومّمهٗما ُشمف ٓ شمِمهٌٝمٝما
أن ذاشمف ٓ ُشمِمٌٝمٝما
ُ
ُ
يٙمتٛمؾ هذا اًمتٜمزيف قمٜمهد أهؾ اًمًٜمة واعامقمة  -وهؿ ؾمٚمٗمٜما اًمّماحلقن واًمتاسمٕمقن لؿ سم٢مطمًان إمم يهقم اًمديـ  -وم٢مهنؿ ُيٜمَزِ هقن
ِ
ع ْٝم ِٛم َٞمة و َُمـ َشمٌِٕمٝمؿ ُمـ اعمتٙمٚمٛملم َ -
وم٢من َُم ْـ َٟم َٗمهك ُمها وصهػ اهللُ سمهف
ع ْحد لا  -قمغم قمٙمس ا َ
صٗمات اهلل شمٕمامم قمـ اًم َت ْٕمٓمٞمؾ وا َ
ٟمٗمًف أو وصٗمف سمف رؾمق ًُمف ^ وم٢مٟمف ذم احل٘مٞم٘مة ٓ يٕمٌد ؿمٞمئًا ُمقضمق ًدا وإٟمام يٕمٌهد قمهد ًُما ُمٗم٘مهق ًدا ،عمها شم ََهق َهؿ أن فمهاهر اًمٜمّمهقص
َ
ِ
ِ
يدل قمغم اًمتِمٌٞمف َ
أظمذ َيٜمْٗمٞمٝما َسمق ْمهف اًمٗماؾمد.
ػ اهللَ شمٕمهامم سمهام
اعمقطمهدش َي ِّمه ُ
وسماعٛمٚمة؛
قطمهدٌ  ،و ُُم َِمه ٌِف ،و ُُم َٕم ِٓمهؾش .ومهه«اعمه١مُمـ ِ
وماًمٜماس ذم هذا اعم٘مام صملصمة أىمًامُ« :مه١مُم ٌـ ُُم ِ
ُ
ٍ
ٍ
شمِمهٌٞمف،
مثٞمهؾ وٓ
ٟمٗمًف ووصٗمف سمف رؾمق ًُمف ^ ُمـ صٗمات اًمٙمامل قمغم اًمقضمف اًملئؼ سمجلل اهلل وقمٔمٛمتفُ ،مـ همػم
َو َص َ
ػ سمف َ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
شمٕمٓمٞمؾ ًمٌمهء ُمهـ أوصهاف اهلل شمٕمهامم .واًم٘مًهؿ اًمثهاين ههق «اعمُ َِمه ٌِفش اًمهذي ُيِمه ٌِف صهٗمات اهلل سمّمهٗمات
وُمـ همػم وريػ وٓ
همػم اهللِ شمٕمامم .واًم٘مًؿ اًمثاًمث هق «اعمُ َٕم ِٓمؾش وهق َُمـ َٟم َٗمهك ؿمهٞم ًئا
اعمخٚمقىملم أو َي َ
تٕمرض عمٕمرومة ُيمٜمْ ِٝم َٝما وطم٘مٞم٘متٝما اًمتل ٓ يٕمٚمٛمٝما ُ
ُمـ صٗمات اهلل شمٕماممً ،مذًمؽ ىمال اإلُمام اسمـ اًم٘مٞمؿ :
ِ
اًمًه ْٚم ِ
ب اًمهذي
َه َذا َو َصمه ِاين ٟمَه ْق َقم ِل َ
َشمٜمْ ِزيف َأوص ِ
اف اًم َٙم َام ِل ًَم ُف َقمه ِـ اًمتْهه
ُ ْ َ
ًَمًههههٜمَا ُٟم َِمههههٌف وصهههه َٗمف ِ
سمّمههههٗماشمِٜما
ِ َ ْ ُ
ْ
َيمههه َل و َٓ ُٟم ْخٚمِٞمه ِ
ههف ُِمهههـ أوصهههاومِف
َ

ُهههههههق َأو ُل إَ ْٟمههههههقا ِع ذم إَوزَ ِ
ان
ْ
َ
ٞمهههههؾ واًمٜمّٙمْههههه ِ
ههههههت ََِم ٌّ ِف واًم َت ْٛمثِ ِ
ران
ِ
َ
ههههههان
إن اعمُِمههههههه ٌِ َف قماسمِهههههههدُ إَ ْوصمه
إن اعمُٕم ِٓمهههههه َؾ قماسمِههههههدُ اًمٌٝمتَهههههه ِ
ان
ُْ
َ َ

هراس  -رمحٝمام اهلل شمٕمهامم-65/2[ .
واٟمٔمر  -سمتٍمف« :اًم٘مّمٞمدة اًمٜمقٟمٞمةش ًمإلُمام اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمع ذطمٝما ًمٚمِمٞم حمٛمد ظمٚمٞمؾ َ
 ]67ـمٌٕمة دار اًمنميٕمة  -ؾمٜمة 1424هه2004،م  -اًمٓمٌٕمة إومم .وىمد ذح اعم١مًمػ هذه اعزئٞمة سمتٗمّمٞمؾ أيمثر ُمهـ ههذا ذم
دروس «شمقوٞمي ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمحاويةش ،ومارضمع إًمٞمٝما.
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الفصل الجاىي

حظ العبد مً اسه اهلل تعاىل «القدوض»


احلظ األول :تيزيه العبد لعلنه وإرادته



شـه ليكــوٌ أٍـاً جملــاورة القــدوض  يف
احلــظ الجـاىي :تقـديص العبــد ىف َ
حظرية ُقدُسه سبحاىه وتعاىل



احلظ الجالح :الدعاء باسه اهلل تعاىل «القدوض»:
 أوالً :دعاء املشألة
 ثاىيّا :دعاء الجياء واملدح
 ثالجّا :دعاء العبادة
 الدعاء بال َوصِف الذي تَضنيه االسه

67

و َطم ّظ اًمٕمٌد ُمـ اؾمٛمف اعم٘مدَ س ُ مـ اعمًائؾ اعمٝمٛمة؛ وهق قملىمهة اعمه١مُمٜملم اهذا آؾمهؿ
وؾما؟ ويمٞمػ يٙمقن لؿ طم ّٔمٝمهؿ ُمهـ اًمتخٚمهؼ  -سمهام
اعمٌارك :يمٞمػ َيدْ قمقن اهلل شمٕمامم سمٙمقٟمف ُىمدّ ً
يٚمٞمؼ سماًمٕمٌاد  -اذا آؾمؿ اعمنمف؟ وىمد ذيمرٟما أن اعمرء ٓ سمد أن يٙمقن ًمف طمهظ ُمهـ إؾمهامء
واًمقهاب ،واًمًلم ،واعم١مُمـ...ش إمم همػم ذًمؽ ُمـ إؾمامء:
واًمرزاق،
اًمر ِطمٞمؿ،
َ
َ
احلًٜمك يمه« َ
أن يتّمػ  -سمام يٚمٞمؼ سماًمٕمٌد  -سمّمٗمات اهلل شمٕمامم؛ طمتك يؽمىمك إمم ههذه اًمهدرضمات اًمٕماًمٞمهة ذم
شمقطمٞمد اًمرب  وُمٕمرومتف وحمٌتف واًمتٕمٚمؼ سمف.

احلظ األول :تيزيه العبد لعلنه وإرادته
وم٢مذا أراد اًمٕمٌدُ أن ي٠مظمذ طم َٔمف ُمـ هذا آؾمؿ اعمنمهف «اًم٘مهدوسش ،ومٕمٚمٞمهف أن ُي َ٘مهدِ س -
وقمٚمٛمف ً
أوٓ.
أيُ :ي َٓم ِٝمر أو ُيٜمَ ِزه  -إرادشمَف
َ
وطلمه؟
وـكن ؿوف ُينَ ّزه اـعبدُ إرادتَه
َ

أولًا :تيزيه العله:

سمه٠من ُحيّمهؾ ُمهـ اًمٕمٚمهقم ُمها ًمهق ؾمهٚمِب ههذا ذم ِطمًهف َ ِ ِ
هل َر َياٟمًها
ُ َ
قمٚمٛمف ْ َ ِ
وخت ّٞمٚمهف َسم٘م َ
ِ
ُيٜمزه اًمٕمٌدُ َ

سماًمٕمٚمقم اًمنمقمٞمة اًمنميٗمة اًم ُٙمٚم َٞمة اعمتٕم ِٚم٘مة سماهلل شمٕمامم وُمٕمرومتف وشمقطمٞمده وحمٌتف.
وأن يتٜمزه ذم ِقمٚمٛمف قمـ يمهؾ اًمٕمٚمهقم اًمتهل ٓ يٙمهقن لها ّ
طمهظ ذم ُمٕمرومتهف سمرسمهف  وإىمٌاًمهف
قمٚمٞمف .وسم٘ما ُء هذه اًمٕمٚمهقم اًمنمهقمٞمة اًم ُٙمٚمٞمهة اإللٞمهة أن يٙمهقن ر َياٟمًها ُمٜمٝمها ُ ،تٚمِ ًئها ُمٜمٝمها .وههل
حل ْٛمهدها
اًمٕمٚمقم اًمتل ٓ طمدود عمحٛمقديتٝما؛ ومٝمل حمٛمهقدة إمم أىمَمه درضمهة ٙمٜمهة وٓ همايهة َ
ٕهنا اًمٕمٚمقم اعمتٕم ِٚم٘مهة سمهاهلل شمٕمهامم وأؾمهامئف وصهٗماشمف ؛ إذ يمٚمهام ازداد اعمهر ُء ُمٜمٝمها ازداد حمٌه ًة
ٟمهقرا وـمٛم٠مٟمٞمٜمه ًة وؾمهٙمٞمٜم ًة وي٘مٞمٜمًها
ًمرسمف ..وشمٕمٚم ً٘ما سمف ..وشمقطمٞمدً ا ًمف .يمٚمام ازداد ُمٜمٝمها ازداد ىمٚم ٌُهف ً
ً
وشمقيمل وظمق ًوما وظمِمٞم ًة ورضما ًء ً
ً
وإىمٌآ قمهغم أظمهرة
وُمٞمل إًمٞمف  وزهدً ا ذم اًمدٟمٞما
وإظمٌاشمًا
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واؾمت٘ماُم ًة قمغم ـمريؼ اهلل شمٕمهامم .ومٝمهذه ههل اًمٕمٚمهقم اًمتهل ٓ َطمهدَ عمحٛمقديتٝمها ،وٓ همايهة لها
وم ُٞم ْ٘مٌِؾ اعمر ُء قمٚمٞمٝما ويتزود ُمٜمٝما.
أي ِقم ْٚم ٍؿ إ ًذا طمتك يٙمقن ُُم َت َ٘مدِ ًؾما؟
وماعمر ُء يٌحث قمـ ِ
اعههقاب :يٌحههث قمههـ اًمٕمٚمههؿ اًمنمههيػ اعمتٕم ِٚمههؼ سمههاًمرب  وشمقطمٞمههده وحمٌتههف وُمٕمرومتههف
وطم ًْ ِـ اًمتقيمؾ قمٚمٞمف واًمٞم٘ملم ومٞمهف ...إمم آظمهر ُمها ذيمرٟمها ُمهـ ههذه
واإلىمٌال قمٚمٞمف واًمتٕم ِٚمؼ سمف ُ
اًمٕمٚمقم اعمحٛمقدة اعمتٕمٚم٘مة سماًمرب  وأؾمامئف احلًٜمك وصٗماشمف اًمٕمٚمٞما.

ثاىيّا :تيزيه اإلرادة:
ويمٞمػ ي٘مدِ س اعمر ُء إرادشمَف؟..
قضم َٝمف وٟمٞمتف وـمٚمٌف؟
يٕمٜمل يمٞمػ ُي َ٘مدِ س َىم ّْمدَ ه و َشم ّ
ُمٜمزه ًة أن شمهدور طمهقل احلٔمهقظ اًمٌنمهية
اعقاب :أٟمف يت٘مدس ًمف ذًمؽ سم٠من شمٙمقن إراد ُشمف َ
ًمذ ِ
اًمتل ِ
شمرضمع إمم َ
واعمٚمٛمهس واعمٜم َٔمهر،
ات اًمِمٝمقة واًمٖمْمب و ُُم ْت َٕمة اًمٓمٕمام واعمٜمٙمَي واعمٚم ٌَس
َ
ِ
احلس واًم٘مٚمب ،ومٞم٘مهدِ س إرادشمَهف سمه٠م َٓ يريهد إٓ اهلل
وُما ٓ َيّمؾ إًمٞمف ُمـ اًم َٚمذات إٓ سمقاؾمٓمة ِ
طمظ َإٓ ذم اهلل شمٕمامم ،وٓ يٙمقن ًمف ٌ
شمٕمامم ،وٓ يٌ٘مك ًمف ّ
ؿمقق َإٓ إمم ًم٘ماء اهلل شمٕمامم ،وٓ َوم َهر ٌح
َإٓ سماًم٘مرب ُمـ اهلل شمٕمامم.
اًمٌٝمهائؿ ذم ُطمٔمقفمٝمها ؛ ٕن ههذه
وطذ اجلملاة :ومٞمٜمٌٖمهل أن خيهرج اعمهر ُء ُمهـ أن ُيِمهارك
َ
1

احلٔمقظ اًمتل ذيمرٟما ُمـ ًمذة اًمِمٝمقة وُمتٕمة اعم٠ميمؾ واعمنمهب واعمٚمهٌس واعمٚمٛمهس واعمٜمٔمهر...
اًمٌٝمائؿ
يمؾ ذًمؽ يِمارك اعمرء ومٞمف اًمٌٝمائؿ ،ومٞمٜمٌٖمل قمغم اعمرء أن َي َتٜم ََزه ذم إرادشمف قمـ أن يِمارك
َ
ومٞمٝمها ،وأن شمٙمهقن طمٔمق ُفمهف ذم أن ُي َ٘مهدِ س إرادشمَهف قمهـ همهػم اهلل شمٕمهامم ،ومهل يريهد إٓ اهلل ضمههؾ
( )1راضمع عما ؾمٌؼ «اعم٘مّمد إؾمٜمكش[ :ص .]53 - 51
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طمظ إٓ طمٔمف ُمـ اهلل شمٕمهاممْ .
وقمل ،وٓ يٌ٘مك ًمف ّ
ومه٢من َطم َّمهؾ ههذا احلهظ ُمهـ اهلل شمٕمهامم وم٘مهد
ومٛمه ْـ يٙمهـ ًمهف؟! وإذا وماشمَه ُف َطم ّٔمه ُف ُمهـ رسمهف
َ
طمّمؾ ؾمٕمادة اًمدٟمٞما وأظمرة .وم٢مذا ل يٙمـ ًمف ر ّسمف َ
َ
اًمزائؾ اًمذي يِمارك ومٞمف اًمٌٝمائؿ!!..
ومامذا َطم َّمؾ؟! َطم َّمؾ
وذم ذًمؽ اًمٙملم ِقمهؼم ٌة ُشمٓمٚمِهع اعمهر َء قمهغم طماًمهف ،وشم١ميمهد قمٚمٞمهف أن طمٔمقفمهف وإرادشمهف همهػم
اًمٌٝمهائؿ ،و ُي َْمه ِٞمع ومٞمٝمها
َقضمف إمم وّمٞمؾ ؿمهٝمقاشمف اًمتهل ُيِمهارك ومٞمٝمها
ُم٘مدؾمة ٕن يمؾ ذًمؽ ُُمت ِ
َ
ِ
َ
احلهال اًمًهٞمئ
ٛمهره وصهحتَف .وإذا شمهٞم٘مـ اعمهرء ُمهـ ٟمٗمًهف ههذا
وىمتَف وضمٝمدَ ه ،و ُي ْٗمٜمهل ومٞمٝمها ُقم َ
ومٚمٞمًارع إمم اًمتقسمة ُمـ ذًمؽ وآضمتٝماد ذم شمٓمٝمػم إرادشمف؛ هذا ُمـ ٟماطمٞمة.
ْ
وُمـ ٟماطمٞمة أظمرى :أٓ يٙمقن ًمف ٌ
ؿمقق َإٓ إمم ًم٘مهاء اهلل شمٕمهامم ،وٓ َوم َهر ٌح إٓ سمهاًم٘مرب ُمهـ
اهلل شمٕمامم .يٕمٜملً :مٞمس ًمف ؿمقق إمم اُمرأة مجٞمٚمة ،وٓ إمم ُم٠ميمؾ َؿم ِٝم ّل ،وٓ إمم ُمٚم ٌَس يمهذا وٓ
ذم يمذا ..وإٟمام ؿمقىمف إمم ًم٘ماء اهلل شمٕمامم .وٓ يٗمرح سمتحّمٞمؾ اًمزائؾ ُمـ اًمدٟمٞما ُمٝمهام يمهان ،إٟمهام
َوم َر ُطمف سماهلل؛ ْ
إن اُمتر ىمٚمٌف سماًمٗمرح سمرسمف طماز يمؾ إومراح ذم اًمدٟمٞما وأظمرة ،وإن وما َشم ُف ر ّسمف ومٝمق
ِ
ذم اًم َٖم ِؿ واًمٜمَٙمَد اًمذي يٕمهٞمش ومٞمهف اعمهر ُء اًمٞمهقم ..ىمهال شمٕمهامم    ﴿ :
[ ﴾    يقٟمس.]58 :
ومجلًمة اعمريد قمغم ىمدر ضملًمة ُمراده .يٕمٜملُ :مهـ يمهان ُمهراده وٟمٞمتهف اإلظمهلص هلل شمٕمهامم
ِ
مه ُتهف ُمها
ووّمٞمؾ روا رسمف ضمؾ وقمهل ،ومدرضمتهف قمٜمهد اهلل ضمٚمٞمٚمهة يم٘مهدر ُمهراده ذًمهؽ .و َُمه ْـ َ
ِ ِ
اًمٜمٌل ^ ُما َخي ُْرج ُمـ اعمرء ً
ُمثل ًمٚمدٟمٞما...
ٞمٛم ُتف ُما َخي ُْرج ُمٜمفً ،مذًمؽ ضب ّ
َيدْ ُظمؾ ذم َسم ْٓمٜمف وم٘م َ
احلديث .أيمٚمقا َ ِ
يمؾ اًمِمٝمقات ،وسمٕمد ذًمؽ َظم َر ُضمقا َ
وطم َّم ُٚمقا َ
وذسمقا َ
يمؾ
وؿمٌِٕمقا وضما َُم ُٕمقا َ
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وميههب ^ ذًمههؽ يمٚمههف ُمه ً
هاريمقن قمٚمٞمٝمهها ..هههل ذم
هثل ًمٚمههدٟمٞما اًمتههل َي َتٕمه َ
هههذا ذم احلُ ُِمههقش َ َ ،
1

اًمٜمٝماية ُما َخي ُْرج ُمٜمٝمؿ.
وُمـ ل يٙمـ ًمف ِمه ٌة ؾمقى اهلل ومدَ رضم ُتف قمغم َىمدْ ِر ِ ِ
مهتف ،ىمال شمٕمامم[ ﴾   ﴿ :آل
َ َ
َ ْ
َ
َ
قمٛمران.]163 :
قطمه َة
و َُمـ شم ََر َىمك ذم قمٚمٛمف ذم ُمٕمرومتف سمرسمف  و َىمهدَ س إرادشمَهف قمهـ اًمِمهٝمقات ٟم ََهز َل ُسم ْح ٌُ َ
طمٔمِ ِ
ػمة اًم ُ٘مدُ س ،ويمان ً
أهل عمجاورة اهلل شمٕمامم ذم َضمٜمَتِف.
َ

احلظ الجاىي :تقديص العبد ىفشه ليكوٌ أٍاً جملاورة «القدوض»
يف حظرية قُدُسه 
وٓؾمتٙمامل اعمٕماين اعمتٕمٚم٘مة سم٠من ي٠مظمذ اعمر ُء طم َٔمف ُمـ اؾمؿ اهلل شمٕمامم «اًم٘مهدوسش  -سمٕمهد أن
وقمٚمٛمف ٟ -مذيمر اًمٙملم أيت ًمإلُمام اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕمامم :
ي٘مدِ س إرادشمَف
َ

ي٘مقل « :أن ُيهداومش اعمهر ُء «قمهغم شم٘مهديس ٟمٗمًهفش يٕمٜمهل :قمهغم شمٓمٝمهػم ٟمٗمًهف «ًمٚمٛمٚمِهؽ
ِ
ٕمٚمؿ َ
أن َضمٜمة اًم ُ٘مدُ سش اًمتهل ىمدَ ؾمهٝما اهلل شمٌهارك
ٟمٗمًف
فماهرا وسماـمٜمًا .وًم َٞم ْ
ً
اًم٘مدوس ؛ وم ُٞم َٓم ِٝمر َ
ٟمٗمًهف هلل شمٕمهامم؛ ٕن اهلل شمٕمهامم ههق
وشمٕمامم وهل طمٔمػمة اًم٘مدس «ٓ َي ًْه ُٙمٜمُٝما إٓ َُمه ْـ َىمهدَ س َ
تٓمٝم ًرا «يمام ىمال
اًم٘مدوس ،وٓ يٛمٙمـ أن
دوؾما يمذًمؽش يٕمٜملُُ :م ِ
جياوره ذم ضمٜمتف إٓ َُمـ يمان ُىم ً
َ

أيْما  ﴿ :
اهلل شمٕمامم[ ﴾    ﴿ :اًمزُمر]73 :ش ،وىمال ً

هش  -سمهاًمٗمتي  .وأصهٚمف ُمهـ «احلَ ّ
(« )1احلُ ُِمقشش يٕمٜمل :اًم ُٙمٜمُػ و َُمقاوع َىمْماء احلاضمة ،اًمقاطمدَ :طم ّ
هشش :اًم ٌُ ًْهتَان؛ ٕهنهؿ
اًمًٌاشمِلم .اهه ُمـ «اًمٜمٝماية ذم همريب احلديثشُ ،مادة[ :ح ش ش].
يمثػما ُما َيت ّ
َٖمقـمقن ذم َ
يماٟمقا ً
قطمة اًمدارش :وؾمٓمٝما  -سمْمؿ اًمٌاءيـ .اٟمٔمر« :خمتار اًمّمحاحشُ ،مادة [ :ب ح ح].
(ُ « )2سم ْح ٌُ َ
( )3اٟمٔمر« :إهماصمة اًمٚمٝمٗمانشً ،مإلُمام اسمـ اًم٘مٞمؿ

« ،اًمٌاب اًمًاسمع :ذم ـمٝمارة اًم٘مٚمب ُمـ أدراٟمف وأٟمجاؾمهفش [ص.]59 - 52
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ُمتٓمٝمرا ُمت٘مدِ ًؾما يٚمٞمهؼ سمٛمجهاورة
[ ﴾  اًمٜمحهؾ ،]3 :ومل يدظمؾ اعٜمة إٓ ُمـ يمان ـمٞم ًٌا
ً
اًم٘مدوس  .ومٙمٞمهػ يٙمهقن ههق  اًم٘مهدوس وجيهاوره ذم ضمٜمتهف َُمهـ ومٞمهف َظم ٌَ ٌ
هث ذم إرادشمهف
اًمٌٝمائؿ يمٞمهػ
فماهرا وسماـمٜمًا؟! و َُمـ يمان ومٞمف هذه اًمِمٝمقات اًمتل ُيِمارك ومٞمٝما
وقمٚمٛمف وٟمٗمًف
َ
ً
جياور ر َسمف اًم٘مدوس ؟!
ٟمٗمًف هلل شمٕمامم ،ومل يدظمٚمٝما َظمٌِ ٌ
ٞمث وٓ
ًمذًمؽ ىمال« :وهذه اعٜمة ٓ َي ًْ ُٙمٜمٝما إٓ َُم ْـ َىمدَ س َ
ـماهرا ُمـ ٟمجاؾمتف َد َظم َؾ اعٜمهة سمٖمهػم
شمٓمٝمر ذم اًمدٟمٞما و ًَم ِ٘م َل اهللَ
َُم ْـ ومٞمف ر ٌء ُمـ اخلَ ٌَثش وم َٛم ْـ َ
ً
ُُم َٕم ّق ٍق َي ُٕمق ُىمف .و َُم ْـ ل َي َت َٓم َٝمر ذم اًمدٟمٞما؛ ْ
ومه٢من يماٟمهت ٟمجاؾمه ُتف َقم ْٞمٜم ِ َٞمهف يماًمٙمهاومر ٕ -ن اهلل شمٕمهامم
ٍ
سمحال .وأُما َُم ْـ يمان ومٞمف ٟم ََج ٌس ،أي :ومٞمهف
َؾم َٛمك اعمنميملم ﴿[ ﴾اًمتقسمة ٓ - ]28 :يدظمؾ اعٜمة
َظمٌ ٌث ُِمـ َظمٌ ِ
ث اًمدٟمٞما ُمـ أهؾ اإليامنْ ،
وم٢من يماٟمت ٟمجاؾم ُتف يم ًٌَِْ َٞم ًة قمارو ًة َد َظم َؾ اعٜمة سمٕمدُما
َ
َ
َ
َيتٓمٝمر ذم اًمٜمار ُمـ شمٚمؽ اًمٜمجاؾمة .طمتك َ
اًمٍمهاط ُطمًٌِهقا قمهغم
ضمهاوزوا
إن أههؾ اإليهامن إذا َ
ِ
ٍم ْت اؿ قمهـ اعٜمهة َ
َىمٜمْٓمرة سملم اعٜمة واًمٜمار ،وم ُٞم َٝم َذسمقن و ُيٜمَ َ٘م ْقن ُمـ سم٘ما َيا َسم٘م َٞم ْت قمٚمٞمٝمؿ؛ َىم ُ َ
ول ْ
ِ
َ
دظمقل اًمٜمار ،طمتك إذا ُه ِذسمقا و ُٟم ّ٘مهقا ويمهاٟمقا ً
أههل عمجهاورة اهلل شمٕمهامم ُأ ِذ َن لهؿ ذم
ب لؿ
ُشمقه ْ
ٞمػ اعمر َء وأن ُي ْٓمٚمِ َٕمف قمغم َُم ْق ِىم ِٗمف اًمذي يلىمهل سمهف ر َسمهف  ذم
دظمقل اعٜمة وهذا يٜمٌٖمل أن ُخيِ َ
1

ٙمرُملم.
أظمرة ،ومٞمًارع ذم شم٘مديس ٟمٗمًف قمغم ؾمٜمة اًمرؾمقل ^ وأصحاسمف اعمُ َ
وطمتك ذم اًمدٟمٞما وم٢من اهلل شمٕمامم ٓ َيدْ ظمؾ قمٚمٞمف إٓ أن يٙمقن ُم٘مدَ ًؾما.
َ
ِ
اعمّمهكم
اًمدظمقل قمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞما َُم ْقىمق ًوما قمغم اًمٓمٝمارة ،ومهل يهدظمؾ
وماهللُ  سمِ ِحٙم َْٛمتف َضم َٕم َؾ
تٓمٝمر .ويمذًمؽ َضم َٕمؾ ُد َ
ظمقل اعٜمة ُمقىمق ًوما قمهغم ههذه اًمٓمٝمهارة ،ومهل يهدظمٚمٝما إٓ
قمٚمٞمف طمتك َي َ
ٍ
ِ
ِ
(َ )1قمـ َأسمِك ؾم ِٕم ٍ
ٞمد ا ْخلُدْ ِر ِى َ قم ْـ رؾم ِ
اجلن ِّاة َواـن ِ
ان اـن ِ
اع َ
قل اهلل ^ َىم َ
ّاار،
ّاار ُحبِ ُساوا بِ َقنْ َط َارة َب ْ َ
اص ادًُْ منُاونَ م َ
هال« :إِ َذا َخ َل َ
ْ
َ ُ
َ
ِ
َت َبون َُهم ِِف اـدُ ْىواَ ،حتّى إِ َذا ُى ُقوا َو ُه ّذ ُبوا ُأ ِذنَ َـا ُهم بِدُ ُخ ِ
ول َ
اجلن ِّةَ ،ؽ َوا ّـ ِذى َى ْف ُس ُحم َّم ٍد ^ بِ َو ِد ِهَ ََٕ :حدُ ُه ْم
َؽ َو َت َق ُ
ْ
َ
اصونَ َم َظامل َ ؿَاى ْ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِ َم ْسكَنه ِيف َ
اجلنّة َأ َد ُل بِ َمن ِْزـه ؿَانَ ِِف اـدُ ْى َوا» .أظمرضمف اإلُمام اًمٌخاري ذم صحٞمحف.]2440[ :
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َـمٞمب ـماهر يمام ىمال شمٕمامم[ ﴾...  ﴿ :اًمزُمر ،]73:ومٝمام َـمٝمار ِ
شمان« :ـمٝمارة اًمٌهدنش
ِ ٌ
َ َ
ٌ
ِ
و«ـمٝمارة اًم٘مٚمبش ،ولذا ُ ِ
ٞمب ُووقئف أن
َقوئ اًمذي َيتٓمٝمر ًم ِ َٞم ِ٘م َ
ًمٚمٛمت ِ
ػ أُما َم ر ِسمف َ قم٘م َ
ذ َع ُ
ِ ِ
ع
ي٘مقلَ « :أ ْش َهدُ َأ ْن َٓ إِ َـ َه إِ ّٓ اهللُ َو َأ ْش َهدُ َأ ّن ُ َ
ان اـت ّّاوابِ َ
اج َع ْلني م َ
حم ّمدً ا َط ْبدُ ُه َو َر ُسو ُـ ُه .اـ ّل ُه ّم ْ
ِ ِ
ين» .
اج َع ْلني م َن ادُْ َت َط ّه ِر َ
َو ْ
1

ِ
فماهره وسمدٟمِف وم٢مٟمف ٓ يًتٓمٞمع ْ
ـمهاهر
ػ سملم َيدَ ْي رسمف  إٓ أن يٙمقن
َٓمٝمر ذم
أن َي ِ٘م َ
وم٢مذا شم َ
َ
اًم٘مٚمههب يمههذًمؽ؛ ىمههد َشم َٓم َٝمههر ىمٚم ٌُههف ُمههـ إَ ْرضمههاس وإَٟمْجههاس وأومههات اًمًههٞمئة وإظمههلق
اًمذُمٞمٛمة واًمّمٗمات اعمرذوًمة اًمتل ٓ يٚمٞمؼ سمهاعمرء أن ي٘مهػ اها أُمهام اهلل ً .مهذًمؽ أُمهرك اهللُ
َ
َ
َ
وىمٚمٌهؽ
سمهدٟمؽ
تٓمٝمرا سماًمٓمٝمهارشملم؛ ُُمت٘مدِ ًؾمها ذم
شمٕمامم إذا
أرادك أن شم٘مػ سملم يديف أن شمٙمقن ُُم ً
طمتك َي ْ٘مٌ َٚم َؽ  ،وطمتك َ
ُمٜمؽ ُما ُشم ْ٘مٌِ ُؾ قمٚمٞمف سمف ُمهـ اًمٕمٌهادة وُمهـ ِ
ي٘مٌؾ َ
اًمهذيمر ،وطمتهك َي ْٗمهت ََي
َ
َؽم َىمهك
قمٚمٞمؽ  - سم٢مىمٌاًمف
قمٚمٞمهؽ َ -
سمهاب اًمتهدسمر واًمت٠مُمهؾ واًمتٗمٙمّهر ذم يملُمهف شمٕمهامم ،وسمهذا شم َ َ
درضم ُتؽ قمٜمده شمٌارك وشمٕماممً .مذًمؽ ُذيمِر أن اًمّمهلة ٓ ُي٘مٌهؾ إٓ ٟمّمهٗمٝما ..رسمٕمٝمها ..صمٚمثٝمها..
إمم ُقمنمها ،يمام ورد ذم إصمر .
2

ِ ِ
ِ ِ
ين» .وأظمرضمههف سمتامُمههف
ان اـ ّتا ّاوابِ َ
ان ادُْ َت َط ّها ِار َ
اج َع ْلنااي ما َ
ع َو ْ
اج َع ْلنااي ما َ
ام ْ
( )1أظمرضمههف اإلُمههام ُمًههٚمؿ [ ]234دون ىمقًمههف« :اـ ّل ُها ّ
اًمؽمُمذي [ .]55يملمها ُمـ رواية قمٛمر سمـ اخلٓماب  إمم اًمٜمٌل ^.
ِ
( )2قمـ َقم َام ِر ْسم ِـ َي ِ ٍ
قل اهللِ ^ َي ُ٘م ُ
اه  أٟمف ىمالَ « :ؾم ِٛم ْٕم ُت َر ُؾم َ
اـص َ
ػ َاها..
قل :إِنّ ا ْـ َع ْبدَ َـ ُو َص ّظ ّ
ال َة َماا ُي ْكتَا ُ َـا ُه من َْهاا إِ ّٓ ُط ْ ُ
[ ]321/4اًمٓمٌٕمهة اعمٞمٛمٜمٞمهة.
ت ُْس ُع َهاُ ..ث ُمن َُهاُ ..س ُب ُع َهاُ ..سدُ ُس َهاُُ ..خ ُُس َهاُ ..ر ُب ُع َهاُ ..ث ُل ُث َها ..ى ِ ْصا ُف َها» .رواه اإلُمهام أمحهدُ
ىمال اًمِمٞم ؿمٕمٞمب ذم اًمتح٘مٞمؼ« :طمديث صحٞميش .وسمٜمحقه أسمق داود [ .]796ىمال اعمٜماوي

ذم «اًمٗمٞمضش« :أراد أن ذًمهؽ

خيتٚمػ سماظمتلف إؿمخاص سمحًب اخلِمقع واًمتدسمر وٟمحق ذًمؽ ،ا ي٘متِض اًمٙمامل وذم سمٕمض اًمروايات« :إنّ ا ْـ َع ْبدَ َـ ْو َس
ٌ
ومْمهؾ قمٔمهٞمؿ قمٜمهد اهلل؛ ٕن صهلشمف يماٟمهت ذم ُمقضمهب
َـ ُه ِم ْن َص َالتِ ِه إِ ّٓ َما َط َق َلش أي :وم ُٞمٙمتب ًمف ُمٜمٝما ُما َقم َ٘مهؾ وم٘مهط ،وذًمهؽ
يدي َُمـ هق طمتك يٚمتٗمت إمم همػمه سم٘مٚمٌف وههق واىمهػ
إدب أهع إمم اًمٕم٘مقسمة ُمٜمٝما إمم أن يٙمتب ًمف ُما َقم َ٘مؾ ،إذ ٓ يدري سملم ْ
رايمع ؾماضمد سمجًده!ش اهه ُمـ «اًمٗمٞمضش ]432/2[ :ـمٌٕمة ُمٙمتٌة ُمٍم  -اًمٓمٌٕمة اًمثاٟمٞمة  -ؾمٜمة 1424هه2003 ،م.
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وم َٚمه َام اضمتٛمع ًمف اًم ّٓمٝمران  -اًمٔماهر واًمٌاـمـ َ -صه ُٚم َي ًمٚمهدظمقل قمهغم اهلل شمٕمهامم واًمقىمهقف
ِ
ان
ام َص ّه ْار ِين ما ْ
سمهلم يديهف وُمٜماضماشمهف؛ وًمهذًمؽ يمهان اًمٜمٌههل ^ ي٘مهقل ذم سمدايهة اًمّمهلة« :اـ ّل ُه ّ
َخ َطاي ِ ِ
ز ِد» .
َ َ
اي بادَاء َواـ ّث ْلجِ َوا ْـ َ َ
1

ي٘مقل اإلُمام اسمـ اًم٘مٞمؿ

ؾم٠مًمت ؿمهٞم َ اإلؾمهلم اسمه َـ شمٞمٛمٞمهة  :يمٞمهػ ُي َٓم ِٝم ُهر اخلٓمايها
«:
ُ
2

واحلار َأ ْسم َٚم ُغ ذم اًمٜمٔماومة؟ش.
سماًمٌارد؟ وُما ومائدة اًمتخّمٞمص سمذًمؽ  -يٕمٜمل :سماعماء اًمٌادر -
ّ
يٕمٜمل :هؾ اعما ُء اًمٌارد هق اًمهذي ؾمه ُٞم َٓم ِٝم َر اخلٌهث واًمٜمجاؾمهة وإَ ْد َران أم اعمهاء احلهار ههق
اًمذي ُي ْذ ِه ٌُٝما؟!
ِ
هب ًمٚم٘مٚمهب طمهرار ًة وٟمجاؾمه ًة
ي٘مقل« :ىمالش يٕمٜمل :ؿمٞم اإلؾملم اسم َـ شمٞمٛمٞمة «اخلٓمايها ُشمقه ُ
وو ْٕم ًٗماش أي :طمرار َة اًمِمٝمقات واإلىمٌال قمٚمٞمٝما وحمٌتٝما وآٟمتٔمار لا واًمًهٕمل إًمٞمٝمها ،ومٙمٚمهام
َ

(ُ )1متٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ رواية قمكم سمـ أيب ـماًمب  :اًمٌخاري [ ،]6368وُمًٚمؿ [.]58
ِ
( )2هق أمحدُ سمـ ِ
اًمدُمِمه٘مل اًمهدار واًمقومهاة،
احلراين إصؾ واعمقًمد،
قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًلم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘ماؾمؿ...
ُ
ّ
ّ
احلٜمٌكم ،اعمٕمروف سماسمـ شمٞمٛمٞمة « -وشمٞمٛمٞمةش ًم٘مب ضمده إقمغم  -اإلُما ُم َ
اًمٕملُمة ،احلهاومظ احلُجهة ،ومريهدُ َد ْههره ،ووطمٞمهدُ َقم ٍْمهه،
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
سمح َران ؾمٜمة 661هه ،وىمدم سمف واًمدُ ه وسم٠مظمقشمف إمم دُمِمهؼ قمٜمهد
وؿمٝمرشمف ُشم ْٖمٜمل قمـ اإلـمٜماب ذم ذيمره ،واإلؾمٝماب ذم أُمرهُ .وًمدَ َ
ِ
ومًٛم َع اا ُمـ اًمِمهٞم اسمهـ قمٌهد اًمهدائؿ ،واسمهـ قمًهايمر ،واسمهـ اًمّمهػمذم ،واسمهـ َ
قمهلن،
اؾمتٞملء اًم َت َؽم قمغم اًمٌلد ؾمٜمة 667ههَ ،
َ
وظم ْٚم ٍؼ يمثػم .ىمرأ وسمرع ذم قمٚمقم احلديث ،و َد َرس وأومتك ،وومهاق إىمهران وصهار قمج ًٌها ذم هقمهة آؾمتحْمهار وىمهقة اعٜمهان
وومن ،وصهٜمَػ
واًمتقؾمع ذم اعمٜم٘مقل واعمٕم٘مقل واإلـماًمة قمغم ُمذاهب اًمًٚمػ واخلٚمػ ،وشمّمدَ ر ًمإلىمراء واإلومادة قمدة ؾمٜملمَ ،
اًمتّماٟمٞمػ اعمٗمٞمدة .واٟمتٝمت إًمٞمف اًمرئاؾم ُة ذم ُمذهب اإلُمام أمحد  .أصمٜمك قمٚمٞمف مجاقم ٌة ُمـ أقمٞمان قمٚمامء قمٍمهُ ،مثؾ اًمِمٞم شم٘مل
اًمديـ اسمـ دىمٞمؼ ِ
اًمٕمٞمد وهمػمه .ىمال اًمِمٞم ؿمٛمس اًمديـُ« :ما رأيت أطمدً ا أهع اٟمتزا ًقما ًمميات اًمداًمة قمغم اعمً٠مًمة اًمتل ُيقردها
اؾمتحْمارا عمتقن إطماديث و َقمزْ ِوها إمم اًمّمحٞمي أو اعمًٜمد أو اًمًهٜمـَ ،
يمه٠من ذًمهؽ ُٟم ّْمهب قمٞمٜمهف وقمهغم َـمه َرف
ُمٜمف ،وٓ أؿمدَ
ً
ًمًاٟمفش .وُمّمٜمٗماشمف أيمثر ُمـ ُمائتل جمٚمدُ ،مٜمٝما« :جمٛمققمة ومتاويفش ،و«اًمًٞماؾمهٞمة اًمنمهقمٞمةش ،و«اىمتْمهاء اًمٍمهاط اعمًهت٘مٞمؿش...
ِ
وطمٌس سم٘مٚمٕمة اًم٘ماهرة واإلؾمٙمٜمدرية ،وسم٘مٚمٕمة دُمِمؼ ُمرشملم ،وشمقذم اا ذم ؾمٜمة 728
وهمػم ذًمؽ .وىمد اُم ُتح َـ ،و ُأوذي ُمراتُ ،
هه ،و ُُمٜم ِ َع ىمٌؾ ووماشمف سمخٛمًة أؿمٝمر ُمـ اًمدواة واًمقرق .اٟمٔمر« :ذيؾ ـمٌ٘مات احلٜماسمٚمةش« ،اًمقاذم سماًمقومٞماتش« ،اًمهدرر اًمٙماُمٜمهةش،
«اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼمش« ،اعمٜمٝمؾ اًمّماذمشُ« ،مٕمجؿ اعم١مًمٗملمش.
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أظمٓم٠م اعمر ُء وضمدشمَف ىمد اؿمتٕمؾ ىمٚم ٌُف سمٛمزيد اخلٓمايا واًمٜمٔمهر واًمِمهٝمقة وؾمهامع اًمًهقء ...وهمهػم
قهب ًمف وهٕم ًٗما ٓ ؿمهؽ؛ ٕٟمهف ًمههام يماٟمهت ههذه اخلٓمايها ىمهد َقم َٚم ِ
ِ
هت
ذًمؽ ،وذم ٟمٗمس اًمقىمت ُشم ُ
َ
اًمر ُ
ان؛ أي شمٚمؽ اًمٜمجاؾمهة اًمتهل يتهٜمجس ُمٜمٝمها اًم٘مٚمهب؛
َ
اًم٘مٚمب أوٕم َٗمتْف ،وًمه َام َقم َٚم ْت ُف قمل ُه هذا َ
ٕن ٟمجاؾمة اًم٘مٚمب إٟمام هل ذم هذه اخلٓمايا اًمتل َي َت َٚم ٌَس اا.
ًمذًمؽ ي٘مقل« :ومػم َ ِ
ٟمار اًمِمٝمقة و ُشمٜم َِجًف؛ َ
ومه٢من اخلٓمايها واًمهذٟمقب
ختل
ُ
اًم٘مٚمب وشم َْْم َٓم ِرم سمف ُ
َْ
ِ
ٟمهار اًم٘مٚمهب
اًمٜمار و ُيقىمدُ ها ،ولذا يمٚمام َيم ُث َرت اخلٓمايا ْاؿمهتَدَ ْت ُ
حل َٓمب اًمذي َي ُٛمدّ َ
لؿ سمٛمٜمزًمة ا َ
َ
اخلٌهث
ػ اًم٘مٚمب ذم ٟمٗمهس اًمقىمهت قمهـ ُم٘ماوُمهة اًمِمهٝمقة ،واعمها ُء يٖمًهؾ
وو ُٕم َ
سمٌ٘مٞمة اخلٓمايا َ
ِ
اًمٜمهار ُمهـ ٟمهار
اًمٜمارشً .مذًمؽ ىمال« :سماعماء اًمٌاردش طمتهك يٓمٗمهئ ههذا اعمها ُء اًمٌهارد ههذه َ
و ُي ْٓمٗمئ َ
اخلٌهث اًمههذي َقم َهل قمهغم اًم٘مٚمههب« ،ومه٢من يمههان سمهار ًدا َأ ْو َر َ
َ
هؿ
اًمِمهٝمقات ،ويٖمًهؾ هههذا
ث اعًه َ
صمٚمهج و َسم َهر ٌد
صلسم ًةش أي :قمٜمدُما يٙمقن اعما ُء سمار ًدا يقرث
اعًؿ صلسم ًة وىمقةً« ،وم٢من يمهان ُمٕمهف ٌ
َ
ب َِٕ ِصمر اخلٓماياش وهذا ُمٕمٜمك يملُمهف
يمان أىمقى ذم اًمتؼميد وصلسمة اعًؿ وؿمدشمف ومٙمان َأ ْذ َه َ
رمحف اهلل شمٕمامم.
واًمرب َ
أُمر اعم١مُمٜملم أن َيتٓمٝمروا اذا اعماء ًمٞمدظمٚمقا قمغم اهلل شمٕمامم ُُمت٘مدِ ؾملم سمف،
ّ
ضمؾ وقمل َ
وإن ل جيدوا ذًمؽ اعمهاء ،أُمهرهؿ سماًمّمهٕمٞمد اًمٓمٞمهب اًم َ
ٓم ُٝمهقر ،يمهام ىمهال شمٕمهامم  ﴿ :
ت َـنَا ْإَ ْر ُض َم ْس ِ
ت َت ُْر َبت َُها َـنَا
جدً اَ ،و ُج ِع َل ْ
وج ِع َل ْ
[ ﴾  اعمائدة ،]6:وىمال ^ُ « :

ورا»  .ومٚمؿ َي ْ٘مٌٚمٝمؿ طمتك يتٓمٝمروا ويت٘مدؾمقا ًمٞمهدظمٚمقا قمٚمٞمهف شمٌهارك وشمٕمهامم ،وٓ يٛمٙمهـ
َص ُه ً
1

ُ
اًمدظمقل قمٚمٞمف إٓ سماًمٓمٝمارة؛ صمؿ ُماذا ُشمٖمٜمل ـمٝمار ُة اًمٌدن ذم اًمٔماهر قمـ ـمٝمارة اًم٘مٚمب اعمُهتًَ

( )1رواه ُمًٚمؿ [ُ ]522مـ رواية طمذيٗمة .
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ِ
اًمٓمٝمارشمهان ُمٓمٚمهقسمتلم طمتهك ُي ْ٘م ٌَهؾ اعمهر ُء
َسم٠م ْدران اًمًٞمئات واًمذٟمقب واخلٓماياً ،مهذًمؽ يماٟمهت
ويدظمؾ قمغم اهلل شمٕمامم.
ِ
وُمـ َصم َؿ يمان ُمـ اإليامن ًمزوم اعمرء هذه اًمٓمٝمارة وذًمؽ اًمت٘مهديس ،طمتهك إٟمهف هنهاه  أن
ُيّمكم إٓ قمغم ُمٙمان ـماهرَ ،
وأٓ يّمكم ذم إُمايمـ اًمٜمجًة :ذم اعمزسمٚمة واحلامم واعم٘مؼمة؛ ٕهنا
ٓ يٜمٌٖمل أن شمٙمقن َ ِحمل ًمقىمقف اعمرء سملم يدي اهلل شمٌارك وشمٕمامم ،سمؾ يمهؾ ُمها يتٕمٚمهؼ سمقىمهقف
ُمتٓمٝم ًرا ُمت٘مدِ ًؾما ًمٞمٚمٞمؼ سمٛم٘مام اعمَ ْق َمم  ،يٕمٜمهل :سمٛم٘مهام اعمهرء
اعمرء سملم يدي اهلل ٓ سمد أن يٙمقن
ِ
ذم وىمقومف سملم يدي ُمقٓه.
***
وذم هناية اعمٓماف ذم أظمرة :ه١مٓء اًمذيـ قمٚمٞمٝمؿ هذا اخلٌهث يهدظمٚمقن اًمٜمهار «طمتهك إذا
اطم َت َٛمِمقا وصاروا ُمح ًام َخيرضمقن سمِمٗماقمة اهلل  و ُي ْٚم َ٘م ْقن  -يمام ي٘مهقل احلهديث  -قمهغم سمهاب
ِ
اًمًهٞمؾش طمتهك يتٓمٝمهروا
اعٜمة ُي َّم ّ
ب قمٚمٞمٝمؿ ُمـ َهنْر احلٞماة ،وم َٞمٜمْ ٌُتقن يمام َشمٜمْ ٌُت احل ٌَ ُة ذم َُمًهٞمؾ َ
صمؿ يدظمٚمقا اعٜمة .يٕمٜمل ٓ :يدظمؾ اعٜمة أسمدً ا ُمـ يمان قمٚمٞمهف ر ٌء ُمهـ اخلٌهث؛ طمتهك إذا أشمهك
اهللَ شمٕمامم سمٌمء ُمـ ذًمؽ وم٢مٟمف ؾماقم َتٝما ٓ سمد أن ُي َت َٓم َٝمر.
وههذا ُمها جيهٕمؾ َه َؿ اعمهرء اًمٞمهقم ىمٌهؾ اًم َٖم ِد؛ يمٞمػ يتهٓمٝمر ذم يمهؾ رء ُمـ أُمهقره؟ ومٝمهذه
اًمٓمٝمارة اًمتل أ َُمر اهلل شمٕمامم اا ًمٞمًت ًمٚمّملة واًمقىمقف سمٞمهـ يديف وم٘مط ،وًمٙمـ -يمهام أذٟمها-
ٓ سمد أن يتٓمٝمر ذم يمهؾ طمهظ ُمهـ طمٔمقفمهف ذم اًمهدٟمٞما ،ويمهذًمؽ أن يتٓمٝمهر ذم سمدٟمهف؛ أن ُي َٓمٝمهر
ًمًاٟمَف قمام ٓ يٚمٞمؼ إٓ سماهلل شمٕمامم ..ومٞمٓمٝمر ًمًاٟمَف قمـ اًمًب واًمِمهتؿ ِ
ُمتٓمٝمهرا
واًمٖمٞمٌهة ،ومٚمهٞمس
ِ
ً
ؾمهاظمرا ُمًهتٝمز ًءا ،ومٚمهؿ يت٘مهدس ول ي٠مظمهذ طم َٔمهف ُمهـ اهلل شمٌهارك
َُمـ يمان ؾمه ٌَا ًسما ًَم َٕماٟمًها َؿمهتَا ًُما
ً
ضمؾ وقمل .ويمذًمؽ أن يٓمٝمر ؾمٛم َٕمف وسمٍمه ويهدَ ه ِ
وشمٕمامم ُمـ اؾمٛمف «اًم٘مدوسش َ
ورضم َٚمهف يمهام
َ
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ِ
اب ادُ ْسلِ ِم ُؽ ُس ٌ
اوق َوؾِتَا ُـا ُه ُؿ ْف ٌار» .
َـم َٝمر إرادشمَف
وقمٚمٛمف ووم١ما َدهً .مذًمؽ ي٘مقل اًمٜمٌل ^« :س َب ُ
َ
1

يٕمٜملُ :مـ أُمقر اًمٜمجاؾمة اًمتهل يٜمٌٖمهل قمهغم اعمهرء أن يت٘مهدس ُمٜمٝمها وأن يتٓمٝمهر ُمٜمٝمها ،ومٚمهٞمس
ً
وماطمِما أو َسم ِذي ًئا .
اعم١مُمـ  -يمام ذيمر ذم احلديث ً -م َٕماٟمًا أو ؾم ٌَا ًسما أو
2

ٟمٗمًهف ًمٞمٙمهقن ً
أههل ًمٚم٘مهاء اهلل شمٕمهامم ٓ سمهد أن ُي َٓم ِٝمهر سمدٟمَهف
وقمغم ذًمؽ؛ ًمٙمل ُي َ٘مدِ س اعمهر ُء َ
قمٚمٛمهف .ومه٢مذا ل يتٓمٝمهر ُمهـ ذًمهؽ وسم٘مهل قمٚمٞمهف
َ
وضمقارطمف يماُمٚمه ًة ،وأن يتٓمٝمهر ىمٚم ٌُهف وإراد ُشمهف و ُ
اخل ٌَ ُث وذهب إمم أظمرة اذا اخلٌث ،وم٢مٟمف طمٞمٜمئذ ٓ سمد أن ُ ََي َذ َب و ُيٜمَ٘مك ىمٌؾ أن َيدْ ُظم َؾ قمغم
اهلل شمٕمامم.
***
اخلقف واًمرضماء ،وم َٕم َ٘مد اًمٕمز َم قمغم أن ي٠مظمذ سمحٔمف ُمـ هذا
َقمٚمِ َؿ اعمر ُء ُما شم٘مدم ومدظمؾ ىمٚم ٌَف
ُ
ً
وأههل عمجاورشمهف ذم ضمٜمتهف ،
اعمنمف؛ ًمٞمٙمقن ؾمٌ ًٌا ًمدظمقًمف قمغم اهلل شمٌارك وشمٕمهامم،
آؾمؿ َ
تٓمٝمرا ذم اًمدٟمٞما ،ـمٞم ًٌا يمام ذيمر اهلل شمٕماممٟ :مزًمت قمٚمٞمف وسمف سمريمه ُة اهلل طمٞمهث
وأن يٙمقن
ىمدوؾما ُُم ً
ً
ِ
وؾمه َٛم ْت ٟمٗمًهف إمم حمٌهة اهلل شمٕمهامم،
مه ُتهف إمم اعمجاههدة ذم اشمٌهاع اًمرؾمهقل ^َ ،
َطم َؾَ ..ظم َٗمه ْت َ
وماؾمتٝماٟمت سمام شمٌذل ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ.

(ُ )1متٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ رواية قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  :اًمٌخاري [ ،]48وُمًٚمؿ [.]64
ِ
ِ
ِ
اان َو َٓ اـ ّل ّع ِ
هقل اهللُ ^َ « :ـا ْو َس ادُاًْ ِم ُن بِاـ ّط ّع ِ
اان َو َٓ ا ْـ َفااح ِ
هال َر ُؾم ُ
هالَ :ىم َ
(َ )2قم ْـ َقم ٌْ ِد اهللِ سمـ ُمًٕمقد َ ىم َ
ش َو َٓ ا ْـ َباذيء».
أظمرضمف اًمؽمُمهذي وطمًهٜمف [ ،]1977واحلهايمؿ وصهححف [ح ]29 :اًمٓمٌٕمهة ِ
اًمٕم ْٚمٛمٞمهة[ .و«اـ َط ّعاان» أي :اًمٕمٞمهاب ًمٚمٜمهاس أو
َ
َ
ِ
ٍ
ِ
اًمقاىمع ذم أقمراض اًمٜماس سمٜمحق َذ ّم أو همٞمٌة ،و«اـ ّل ّعان» أي :وماقمؾ اًمٗمحش أو ىمائٚمف ،و«اـ َباذيء» ههق اًمهذي ٓ طمٞمها َء ًمهف ،يمهام
ىمال سمٕمض اًمنماح] .اهه  -سمتٍمف ُ -مـ «اًمٗمٞمضش ًمٚمٛمٜماوي ،و«وٗمة إطمقذيش ًمٚمٛمٌاريمٗمقري.
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احلظ الجالح :الدعاء باسه اهلل تعاىل «القدوض»
وهق ُمـ طمظ اعم١مُمـ ُمـ اؾمٛمف شمٕمامم «اًم٘مدوسش؛ أن يدقمقه  سمف يمام ذيمر ﴿ :

[ ﴾  إقمراف .]180:وًمديٜما ذم اًمدقماء :دقماء اًمثٜماء ،ودقماء اعمً٠مًمة ،ودقماء اًمٕمٌادة.

أوالً :دعاء املشألة:

ِ
يدظملن سمٕمْمٝمام ذم سمٕمض ،يٕمٜمل :أن ُي ْثٜم ِ َل قمغم اهلل شمٕمامم اذا
ودقماء اًمثٜماء ودقماء اعمً٠مًمة

اعمنمف ،وأن يدقمقه سمف  أن ُ ََي ِٞمئ ًمف أُمقر ـمٝمارشمف وشم٘مديًف.
آؾمؿ َ
أردت أن شمّمػم قمغم ههذا احلهال ُمهـ اًمت٘مهديس واًمتؼميهؽ واًمتٓمٝمهػم ،أن
سمٛمٕمٜمك أٟمؽ إذا
َ
شمههدقمق اهلل شمٕمههامم سماؾمههٛمف «اًم٘مههدوسش .ومهه٢مذا يم هان ًمًهها ُٟم َؽ ومٞمههف رء ُمههـ اًمٜمجاؾمههة ،وٟم َٔمه ُهر َك
اًمٕمهلم
وسمٍم َك يمذًمؽ ومٞمٝمؿ ههذه احلٔمهقظ ُمهـ طمٔمهقظ اًمِمهٝمقات اًمتهل ُشمهٜم َِجس
وؾمٛم ُٕم َؽ
َ
ُ
و ُشم ِ
اًمران وههذه اًمٜمجاؾمهات ،وم٢مٟمهؽ سمهدقماء اهلل شمٕمهامم سماؾمهٛمف «اًم٘مهدوسش
قىمع
َ
اًم٘مٚمب ذم هذا َ
داوُمهت قمهغم
ٓمٝمرك ُ مـ هذه اًم٘ماذورات .وم٢مذا ُما
َ
يقؿمؽ أن َي ْر َوم َع قمٜمؽ هذا اًمٜمجس ،و ُي َ
دقمههاء اهلل شمٕمههامم  -دقمههاء اعمًهه٠مًمة واًمثٜمههاء  -سماؾمههٛمف «اًم٘مههدوسش :أن ُي َ٘مدِ َؾمههؽ و ُي َٓم ِٝمه َهر َك ُمههـ
رآك ُم ْ٘مٌِ ًل ُمٝمهتام ظمائ ًٗمها قمهغم ِ
أُمراوؽ ِ
آظم َرشمِ َ
هؽ وظمائ ًٗمها أن
وقم َٚمٚمِ َؽ اًمتل َ
ُ
أٟمت ومٞمٝما ،وم٢مٟمف إذا َ ُ
َ
قمٚمٞمؽ ذم اًمهدٟمٞما ،وأن ُيٓمٝمهرك ُمهـ ذًمهؽ ،وأن
ُشم َٓم َٝم َر ذم اًمٜمار ..سمًٌب ذًمؽ يقؿمؽ أن َيٗمتي
ُي ِٕمٞمٜمَؽ قمٚمٞمف  ،وم ُٞم َٓم ِٝمر إرادشمَؽ وىمٚمٌؽ وقمٚمٛمؽ وسمدٟمؽ وضمقارطمؽ.
وىمد ورد اًمدقما ُء اذا آؾمؿ «اًم٘مدوسش  ذم طمديث قمائِمهة

أٟمهف ^ أصمٜمهك قمهغم

ان ادَلِ ُ
ان
اهلل شمٕمامم سمف َقم ْنم ُمهراتُ ،يٙم َِهرر ومٞمٝمها ههذا
وسُ ،سا ْب َح َ
آؾمهؿ ُ « :سا ْب َح َ
اك ا ْـ ُقادُ ُ
َ
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ان ادَلِ ُ
ادَلِ ُ
وس »...قمنمه ُمهرات .صمهؿ سمٕمهد ذًمهؽ دقمها ^ ،وم٘مهال:
وسُ ،س ْب َح َ
ك ا ْـ ُقادُ ُ
ك ا ْـ ُقدُ ُ
وق اـدُ ْى َوا َو ِض ِ
ك ِم ْن ِض ِ
«اـ ّل ُه ّم إِ ّين َأ ُطو ُذ بِ َ
وق َي ْو ِم ا ْـ ِق َو َام ِة» .
وسُ ،ؾمه ٌْ َح َ
وسُ ،ؾمه ٌْ َح َ
ومٝمذا اًمدقماء؛ أن شم٘مهقلُ « :ؾمه ٌْ َح َ
ان اعمَٚمِ ُ
ان اعمَٚمِ ُ
ان
هؽ ا ًْم ُ٘مهدّ ُ
هؽ ا ًْم ُ٘مهدّ ُ
ِ
ٍ
شم٘مديس
ؿمئت ُمـ
يمثػما صمؿ شمدقمق اهلل شمٌارك وشمٕمامم سمام َ
اعمَٚم ُؽ ا ًْم ُ٘مدّ ُ
وس...ش ومت َْذيمر هذا آؾمؿ ً
1

وشمٓمٝمػم وشمؼميؽ ،شمريد ُمـ اهلل شمٕمامم أن ُيٙمرُمؽ سمف.

ثاىيّا :دعاء الجياء واملدح:
وس َر ُب
وح ُؾاادُ ٌ
وأ َُمهها دقمههاء اًمثٜمههاء واعمههدح؛ ومههقرد ذًمههؽ ذم اًمريمههقع ذم ىمقًمههف ^ُ « :س ا ُب ٌ
َ ِ ِ
اـروحِ » .
ادالئكَة َو ُ
أيْمها؛ ٕن اعمهرء إذا أراد ُمهـ اهلل شمٕمهامم
وهذا اًمدقماء يٛمٙمـ أن يٙمهقن ُمهـ دقمهاء اعمًه٠مًمة ً
ؿمٞم ًئا :أن ُيثٜمل قمٚمٞمف ً
أوٓ سم٠مؾمهامئف احلًهٜمك وصهٗماشمف اًمٕمٚمٞمها ،وأن يّمهكم قمهغم اًمٜمٌهل ^ ،وأن
ىمهدوس ر ّب اعملئٙمهة واًمهروحش ،وسمٕمهد أن يهذيمرها
ٌقح
ٌ
يت٠مدب سمآداب اًمدقماء ،وي٘مقلُ « :ؾم ٌ
طمًٜمف احلاومظ اسمهـ طمجهر ذم ٟمتهائج إومٙمهار ،]121/1[ ،دار اسمهـ يمثهػم ،اًمٓمٌٕمهة
( )1أظمرضمف أسمق داود [ .]5185واحلديث َ
ذ ٍ
إومم ه ؾمٜمة 1421هه .وٟمذيمر مام احلديث ًمٚمٗمائدة :قمـ َ ِ
يهؼ ْال َ ْهقزَ ِ ِين َىم َ
هؿ يم َ
َهان
هت َقم َهغم َقمائِ َِمه َة
هالَ « :د َظم ْٚم ُ
َوم ًَ َه٠م ًْم ُت َٝما :سمِ َ
َان إِ َذا َه ِ
ِ
قل اهللِ ^ ي ْٗمتَتِي إِ َذا َه ِ
َر ُؾم ُ
ر ٍء َُما َؾم َ٠م ًَمٜم ِل َقمٜمْ ُف َأ َطمدٌ َىم ٌْ َٚم َؽ ،يم َ
َهؼم
َ
َ
َ ُ
ب ُم َـ اًم َٚم ْٞم ِؾ يم َ َ
ب ُم َـ اًم َٚم ْٞم ِؾ؟ َوم َ٘ما ًَم ْتًَ :م َ٘مدْ َؾم َ٠م ًْمتَٜمل َقم ْـ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هالُ « :سا ْب َحانَ ادَلاك ا ْـ ُقادُ ِ
نماَ ،و َىم َ
نمهاَ ،و َه َٚم َهؾ
نمهاَ ،و ْ
اؾمه َت ْٖم َٗم َر َقم ْ ً
وس» َقم ْ ً
نما َو َىم َالُ « :س ْب َحانَ اهللِ َوبِ َح ْمده» َقم ْ ً
نما َو َمحدَ َقم ْ ً
َقم ْ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وق اـدُ ْى َوا َوض ِ
ك م ْن ض ِ
نماُ ،صم َؿ َىم َال« :اـ ّل ُه ّم إِ ّين َأ ُطو ُذ بِ َ
اًمّم َ
ل َةش .واٟمٔمر ًمٚمٗمائدة ذح اعمل
نماُ ،صم َؿ َي ْٗمتَت ُي َ
وق َي ْو ِم ا ْـق َو َامة» َقم ْ ً
َقم ْ ً
قمكم اًم٘ماري لذا احلديث ذم «ُمرىماة اعمٗماشمٞميش.
( )2أظمرضمف اإلُمام ُمًٚمؿ [ ،]487وأسمق داود []872؛ يملمها ُمـ رواية اًمًٞمدة قمائِمهة

ُمرومق ًقمها إمم اًمٜمٌهل ^ .يمهام ورد

أيْما اؾمؿ اهلل شمٕمامم «اًم٘مدوسش ذم دقماء اًمثٜماء واعمدح سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ صلة اًمقشمر :قمـ قمٌد اًمرمحـ سمهـ َأ ْسمهزَ ى  ىمهال« :يم َ
َهان
ً
هل ^ يه ُهق ِشمر ُسمِههه  ﴾   و﴿ ﴾  و﴿َ ،﴾   وإِ َذا َأ َرا َد َأ ْن َيٜمْ َ ِ
ف ُِم ه َـ
ٍم ه َ
اًمٜمٌَِه ّ
لث ُمر ٍ
ا ًْم ِق ْشم ِر َىم َال« :سبحانَ ادَلِ ِ
ك ا ْـ ُقدُ ِ
اتُ ،صم َؿ َي ْر َوم ُع ِ َاا َصه ْق َشم ُف ذم اًم َثاًم ِ َثه ِةش .أظمرضمهف اإلُمهام أمحهد [ ]406/3اًمٓمٌٕمهة
ُ ْ َ
وس» َصم َ َ َ
اًمٜمًائل [.]1733
أيْما سمٜمحقه
اعمٞمٛمٜمٞمة .ىمال اًمِمٞم ؿمٕمٞمب ذم اًمتح٘مٞمؼ« :إؾمٜماده صحٞمي قمغم ذط اًمِمٞمخلمش .وأظمرضمف ً
ّ
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رب اعملئٙمة واًمروح ،
ٌقح
اًم٘مدوس َ
َ
اًمً َ
أقمدا ًدا ُما ؿماء اهلل ًمف أن يذيمرها ،يدقمقه سمٙمقٟمف ّ
أن َي ْ٘م ِِض ًمف يمذا ،وأن ُي َٓم ِٝم َره ُمـ يمذا ،وأن يٌارك قمٚمٞمف ذم يمذا ويمذا ا حيتاضمف اعمر ُء ،وهق ٓ
َاضما إًمٞمف .
َاضما وؾمٞمٔمؾ ُحمْت ً
يزال ُحمْت ً

ثالجّا :دعاء العبادة:
ؾدوسش يمذًمؽ ُمـ دقماء اًمٕمٌادة اًمذي يذيمره اعمر ُء ..يتٕمٌد ر َسمف سمف يمام ورد قمهـ
بوح
ٌ
و« ُس ٌ
اًمٜمٌل ^ ذم ريمققمف .
1

الدعاء بالوصف الذي تضنيه االسه
و ا ورد ذم اًمدقماء سماًمقصػ اًمذي شمْمٛمٜمف هذا آؾمؿ هذا احلديث اعٛمٞمؾ اعمٕماين:
َ
از ِين
ضمٕمٗمهر سمههـ أيب ـماًمههب ُ مهـ أرض احلٌِمههة ًَم ِ٘م َٞمه ُف
« ًَمهه َام َىمه ِهد َم
ّ
ُ
اًمٜمٌهل ^ وم٘مههال« :أ ْخا ِ ْ
ِ ِ
ِ
َ
َش ٍء َر َأ ْي َت ُه بِ َي ْر ِ
ض َ
ومٛم َهر ِاها
احل َب َشةِ» .ىمالَُ :م َرت اُمرأ ٌة قمغم رأؾمٝما ُم ْٙم َت ٌؾ ومٞمف ـمٕما ٌمَ ،
بِي ْط َج ِ َ ْ
َر ُضم ٌؾ قمغم َوم َر ٍ
ومج َٕم ْٚم ُت َأ ْٟم ُٔم ُر إًمٞمٝما وهل ُشم ِٕمٞمدُ ه ذم ُِم ْٙمتَٚمِٝما وههل شم٘مهقل:
س
وم٠مصااا َومر َُمك ااَ .
َ
ومْم ِ
ًمؽ يقم ي َْمع اعمَٚمِ ُؽ ُيمر ِؾمٞمف ومٞم ْ٠م ُظمهذ ًمٚمٛم ْٔمٚمهقم ُِمهـ اًم َٔم ِ
« ٌ
اًمٜمٌهل ^ طمتهك
هح َؽ
هالشَ .
َ
ْ َُ َ
ويؾ َ َ َ ُ
ّ
َ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
َسمدَ ْت ِ
ٟمقاضم ُذه  ،وم٘مالَ « :ؿ ْو َ
َار
ف ُت َقدّ ُس ُأ ّم ٌة َٓ ت َْي ُخ ُاذ ـ َضاعوف َها م ْ
ان َشاديد َها َح ّقا ُه َو ُه َاو ؼ ْ ُ
2

َ « :أ َن اًمٜمٌَِهل ^ َأُمههر ُهـ َأ ْن يهر ِ
اقملمَ سمِهاًم َت ْٙمٌِ ِػم َواًم َت ْ٘مه ِد ِ
يس َواًم َت ْٝمٚمِٞمه ِ
هؾ َو َأ ْن َي ْٕم ِ٘مهدْ َن
َ َ َ ُ َ
َ

( )1وقمهـ اًمّمههحاسمٞمة يًهػمة سمٜمه ِ
هت يههاه
ُ َ َْ
سمِ ْإَ َٟم ِاُم ِؾَ ،وم٢مِ َهن ُ َـ َُم ًْ ُئ َ
اتش .أظمرضمف أسمق داود [ ،]1501وسمٜمحقه اًمؽمُمذي [ ]3583واؾمهتٖمرسمف ،واإلُمهام أمحهد
ت ُُم ًْ َتٜمْ َٓم َ٘م ٌ
قٓ ٌ
صهاطمب «قمهقن اعمٕمٌهقدش[ :واًمت٘مهديس ،أي :ىمهقل « ُؾمهٌحان اعمَٚمِهؽ اًم ُ٘مهدّ وسش أو
ذم ُمًٜمده [ ]370/6اًمٓمٌٕمة اعمٞمٛمٜمٞمة .ىمال
ُ
قح ُىمدّ و ٌس َر ّب اعملئٙمة وا ًّمروحش] اهه.
« ُؾم ٌّ ٌ
َقاضمهذش ذم أىمَمه إؾمهٜمان ..ي٘مهالَ « :و ِ
ت ٟم ِ
َاضمذش :آظمر إَ ْضاس ،وًمإلٟمًان أرسمٕمه ُة «ٟم ِ
(« )2اًمٜم ِ
َقاضم ُهذهش إذا
هح َؽ َطمتهك َسمهدَ ْ
اؾم َت ْٖم َر َب .اٟمٔمر -سمتٍمف يًػم« :خمتار اًمّمحاحشُ ،مادة[ :ن ج ذ].
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ف ي َقادّ س اهللُ ُأما ًة َٓ ي ْي ُخ ُاذ َض ِ
ٍ
اعو ُف َها
ُم َت ْع َت ٍع؟» » ،وورد ذم رواية أظمرى؛ ىمال ُسم َر ْيد ُةَ « :ؿ ْو َ ُ ُ
َ
ّ
1

َح ّق ُه ِم ْن َؾ ِو ّ َِّيا؟» .
2

وىُلقي بعض اـضوء طذ هذا احلديث:
ًَمه َام َىم ِدم ضمٕمٗمر سمـ أيب ـماًمب ُ مـ أرض احلٌِمة  -ويمان ىمد هاضمر ذم اهلل شمٕمامم ،شماريمًها

ضمٕمٗمهر سمهـ أيب ـماًمهب 
واًمٜمٌهل ^ يمهان حيهب
اًمٜمٌل ^.
َ
ّ
ومرارا سمديٜمف ً -م٘مٞمف ّ
أهٚمف ووـمٜمف ً
َِ ِ َ
ِ
ُطمٌا مجا ؛ ٕٟمف يمان يِمٌِ ُٝمف َظم ْٚم ً٘ما ُ
زَ ،أ ْم بِ ُقادُ و ِم
وظم ُٚم ً٘ما ،طمتك ىمال ^« :بي ِّّي ًَ أ ْؽ َر ُح :ب َفتْحِ َخ ْو َ َ
اًمٜمٌل ^ سمٕمد ومتي ظمٞمؼم.
َج ْع َف ٍر؟»  ،ويمان وارم َ
وم٘مال ^َ « :أ ْخ ِ ِ َ
َش ٍء َر َأ ْي َت ُه بِ َاي ْر ِ
ض َ
احل َب َشاةِ» .وههذا ُمهـ شمقاوهع اًمٜمٌهل ^
زين بِي ْط َج ِ َ ْ
ْ
وحمٌتِف ٕصحاسمف وإيٜماؾمٝمؿ سم٢مىمٌاًمف قمٚمٞمٝمؿ ،واًمً١مال قمـ أطمقال اًمٜماس وُما يٜمٗمع ذم ديـ اهلل
3

4

واًمدقمقة إًمٞمف.

ِ
وم٘مال ضمٕمٗمر َُ « :م َرت اُمرأ ٌة قمغم رأؾمٝما ُِمٙم ٌ
ؾمهاقمٞمة قمهغم رزىمٝمها
ْتهؾش أي :اُمهرأة وم٘مهػمة،
ِ
ومٛم َهر اها ٌ
رضمهؾ قمهغم
ورزق أوٓدها ،أو همػم ذًمؽ .واعمٙمْتهؾ ُمها يِمهٌف اعمَ ْ٘مٓمهػ «ومٞمهف ـمٕمها ٌمَ ،

َوم َرسش ٌ
رضمؾ همٜمل ُمتٙمؼم خيتال سمام هق ومٞمف قمغم ظمٚمؼ اهلل «وم٠مصااا َومر َُمك ااش قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٙمؼم
ومج َٕم ْٚم ُت أٟم ُٔم َهر إًمٞمٝمها وههل ُشم ِٕمٞمهدُ هش
واًمتْماطمؽ سماًمٗم٘مراء واًمتلقمب اؿ .ي٘مقل ضمٕمٗمر َ « :
( )1ىمال اعمٜماوي ذم «اًمٗمٞمضش« :همػم ُُم َت ْٕمتَع  -سمٗمتي اًمتاء ،أيُ :مـ همػم أن ُيّمٞمٌف ويزقمجفش.
( )2أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمًٜمـ اًمٙمؼمىش [ ]95/6ـمٌٕمة دار اًمٗمٙمر ،وىمال اًمذهٌل ذم اعمٝمذب« :إؾمٜماده صاًميش [.]407/8
ِ ِ
اًمِم ْ٠م ِنَ ،قم َٚمؿ اعمُج ِ
( ) َضم ْٕم َٗم ُر ْسم ُـ َأ ِيب َـماًم ِ ٍ
اًمِم ِٝم ْٞمدُ  ،اًمٙمٌَِ ْ ُػم َ
اًمً ِٞمدُ َ ،
اه ِد ْي َـَ ،أ ُسمق َقم ٌْ ِد اهللِ ،ا ْسم ُـ َقم ِؿ َر ُؾم ْق ِل اهللِ ^َ ،أ ُظمق
ُ َ
ب الَاؿمٛم ّل َ
ِ
بَ .هاضمر ِ
ِ
ال ْج َرشم ْ ِ
سمـ َأ ِيب َـماًم ِ ٍ
َكم ِ
ؼم إِ ْصم َر َأ ْظم ِذ َهاَ ،وم َ٠م َىمها َم سمِاعمَ ِد ْيٜم َِهة
حل ٌَ َِم ِة إِ َمم اعمَ ِد ْيٜم َِةَ ،وم َق َارم اعمُ ًْٚمِ ِٛم ْ َ
َلمَ ،و َه َ
لم َو ُه ْؿ قم ََغم َظم ْٞم َ َ
اضم َر ُم َـ ا َ
ََ
قم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َأ ْؿم ُٝم ًراُ ،صم َؿ َأ َُم َر ُه َر ُؾم ْق ُل اهللِ ^ قم ََغم َضمه ْٞم ِ
هػما سمِ ُ٘مدُ ْو ُِم ِهف،
ش َهمهزْ َوة ُُم١مْ شمَه َة سمِٜمَاطم َٞمهة اًمٙم ََهركَ ،وم ْ
ه َر ُؾم ْهق ُل اهللِ ^ يمَث ْ ً
اؾم ُت ِْم ِهٝمدَ َ .و َىمهدْ ُ َ
ِ ِِ
ت َخ ْل ِقي َو ُخ ُل ِقي» .أظمرضمف اًمٌخاري [ .]2699و َقم ْـ َأسمِك ُه َر ْي َر َة  أٟمف
ع ْٕم َٗم ٍر َ « :أ ْش َب ْه َ
َو َطم ِز َن َ -واهللِ ً -م َق َوماشمفَ َ .ىم َال ^ ِ َ
َاس ًم ِ ْٚم ِٛم ًْٙمِ ِ
لم َضم ْٕم َٗم ُر ْسم ُـ َأ ِيب َـماًم ِ ٍ
َان َأ ْظم َ َػم اًمٜم ِ
ىمالَ « :ويم َ
بش .أظمرضمف اًمٌخاري ُمقىمق ًوما [ .]3708واٟمٔمهر شمرمجهة ههذا اًمّمهحايب
اعٚمٞمؾ وُمٜماىمٌف احلًٜمة وىمّمة اؾمتِمٝماده ذم «ؾمػم أقملم اًمٜمٌلءش [ ،]218 - 206/1ـمٌٕمة اًمرؾماًمة.
( )4احلديث أظمرضمف احلايمؿ [ح ]4249 :اًمٓمٌٕمة اًمٕمٚمٛمٞمة ،وىمال« :هذا طمديث صحٞمي اإلؾمٜماد و ل خيرضماهش .ىمهال اًمهذهٌل
ذم «اًمتٚمخٞمصش« :صحٞميش.
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أي :اًمٓمٕمههام ،وٓ طمههقل لهها وٓ ىمههقة ،دمٛمٕمههف «ذم ُِم ْٙمتَٚمِٝمهها وهههل شم٘مههقلش أي لههذا اًمرايمههب
صههاطمب اًمٗمههرس« :ويه ٌهؾ ًمههؽ يههقم يْمههع ا َعمٚمِههؽ ُ يم ِ
رؾمه َٞمف ومٞم٠مظمههذ ًمٚمٛمٔمٚمههقم ُمههـ اًمٔمههالش.
َ
َ ِ
هل ^ طمتههك َسمههدَ ْت ٟمقاضمه ُهذه ،وم٘مههالَ « :ؿ ْوا َ
هارك
اف ُت َقاادّ ُس ّأما ٌة؟» أي :يمٞمههػ ُيٌه َ
ومْمههحؽ اًمٜمٌه ّ
ِ ِ
ْ ِ ِ ِ ِ
َر ُم َت ْعتا ٍع» يٕمٜمهل:
قمٚمٞمٝما؟ ..يمٞمػ ُشم َٓم َٝمر أُم ٌة؟ َٓ « ..تَي ُخ ُذ ـ َضعوف َها م ْن َشديد َها َح ّق ُه َو ُه َو ؼ ْ ُ
هذا اًمْمٕمٞمػ ي٠مظمذ طم٘مف ،وٓ َي َت َت ْٕمتَع ذم َأ ْظم ِذه ،أي ٓ :يتٚمجٚمج وٓ خيِمك ؿمٞم ًئا.
وهذا ٌ
دًمٞمؾ قمغم اًمٕمٙمس اعمٗمٝمقم ُمـ اًمٙملم؛ « َؿ ْو َ
ف تُقدّ ُس ُأ ّم ٌة؟» يٕمٜمهل :ؾمهتٌ٘مك إُمهة
ِ
ىمقَيها .ؾمهتٌ٘مك أُمه ًة
ذم اٟمحٓماُتا وذم ٟمجاؾمتٝما وذم ظمًتٝما ،ـماعما ٓ شم٠مظمذ ًمْمٕمٞمٗمٝما طم َ٘مف ُمـ ِ
وٕمٞمٗمة ُمٜمٙمقسمة ٓ ىمٞمٛمة لا وٓ وزن ذم ُمٞمزان إُمؿ.

وهٜماك رواية أظمرى سماًمتٍميي سماًمٌٜماء ًمٚمٛمٕمٚمقم؛ ىمال سمريدة َ « :ؿ ْو َ
اف ُي َقادّ ُس اهللُ ّأما ًة َٓ
َي ْي ُخ ُذ َض ِعو ُف َها َح ّق ُه ِم ْن َؾ ِو ّ َِّيا؟».
***
اؾمهام ُمهـ أؾمهامء رسمهف يٕمرومهف اها ،وقمهرف ـمري ً٘مها
ًمٕمؾ اعمرء اذا اعمقضمز يٙمهقن ىمهد قمهرف ً
1

ُيقصٚمف سمف إًمٞمف ،ول َي ٌْ َؼ إٓ أن َيًتٕمٞمٜمف قمغم اعمجاهدة ًمتح٘مٞمؼ ذًمؽ.

َ
ؾماؾمان ،وأسمق احلُ َّمه ْٞمب  ىمهال احلهايمؿ:
(ُ )1سم َر ْيدَ ة سمـ احلُ َّم ْٞمب سمـ قمٌد اهلل إؾمٚمٛمل ،أسمق قمٌد اهلل ،وىمٞمؾ :أسمق ؾمٝمؾ ،وأسمق
«أؾمٚمؿ سمٕمد اٟمٍماف اًمٜمٌل ^ ُمـ سمدرش اههَ .ؿم ِٝمدَ همزو َة ظمٞمهؼم  -وأسمهغم ومٞمٝمها سمهلء طمًهٜمًا  -وومهتي ُمٙمهة ،ويمهان ُمٕمهف اًمٚمهقاء،
واؾمتٕمٛمٚمف اًمٜمٌل ^ قمغم َصدَ ىمة ىمقُمف .همزا ظمراؾمان زُمـ قمثامن  وٟمزل َُم ْر َو وٟمنم اًمٕمٚمؿ اا .شمقذم ؾمٜمة 62هه وىمٞمؾ63 :هه
سمٛمرو .اٟمتٝمك ُمـ «ؾمػم إقملمش [ ،]471-469/2و«ُتذيب اًمتٝمذيبش.
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صدر من هذه اـسلسلة «اـفتوحات اإلهلوة رشح إسًء احلسنى ـلذات اـعلوة» ما يظ:
اـرؾم اـتسلسظ

اسم اـرساـة
ٟمٔمهرة إمجاًمٞمههة ذم أيههات اًمههقاردة ذم اؾمههؿ
اهلل «اـوؿول» ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم

()1

اؾمؿ اهلل «اـوؿول» ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم

()1

اـو ِ ّل» و«ادَ ْو َغ»
ُمٕمٜمك اؾمٛمل اهلل شمٕمامم « َ

()2

ٟمٔمرة إمجاًمٞمة ذم أيات اًمقاردة ذم اؾمهٛمل
اـو ِ ّل» و«ادَ ْو َغ»
اهلل شمٕمامم « َ

()3

اؾمؿ اهلل «اـقوي» ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم

()4

اؾمؿ اهلل «اـقدوس» ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم

()5

اؾمؿ اهلل شمٕمامم «اـاودود»  -اًمٓمٌٕمهة إومم
واًمثاٟمٞمة

()6

«اـشاؿر» و«اـشكور» ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم

()7

اؾمؿ اهلل «اـرؽوق» ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم
«ادَلِك» و«اداـِك» و«ادَلِوك» ضمؾ وقمل

()8
()9

اؾمؿ اهلل «اـلطوف» ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم

()10

اؾمؿ اهلل «اـسالم» ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم

()11

83

