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يهخض انثحث
شمٌدو ُمٙم٤مٟم٦م اجلامل ذم اإلؾمالم قمٜمردُم٤م ٟمردرك وضمرقده ذم سمِٜمْ َٞمر٦م هرذا اًمرديـ وأؾمًرف وٟمٔمٛمرف
اعمختٚمٗم٦م ،ومال خيٚمق ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟمٌف ُمـ مج٤مل ذم ىمقاقمده وهم٤مي٤مشمف وآًمٞم٤مشمرف وأؾمر٤مًمٞمٌف ،يمرام يٌردو
اجلامل ذم اجلٛمع سملم أؾمس اًمٜمٔم٤مم وضمزئٞم٤مشمرف ،وشمٕم٤مٟم٘مرف ذم اًمقىمر٧م ٟمٗمًرف ُمرع همرػمه ُمرـ اًمرٜمٔمؿ
إظمرى .إن اجلامل يٌدو ذم اإلؾمالم قم٘مٞمد ًة وذيٕم ً٦م وأظمال ًىم٤م ،ومل يؽمك اإلؾمالم ُمٕمر٤ميػم اجلرامل
ًمتحدده٤م أذواَ اًمٜم٤مس وأهقاؤهؿ ومحً٥م ،وًمٙمٜمف وورع ىمقاقمردَ صم٤مسمتر ً٦م وظمٓمق ًـمر٤م قمريْمر ً٦م ٓ
يٜمٌٖمل دم٤موزه٤م شمٗم٤مد ًي٤م ٓظمتالف اًمٕم٘مقل وإهقاء ،وًمْمامن قمدم اًمتٕمدي قمغم اًم٘مٞمؿ اًمث٤مسمت٦م اًمترل
ذقمٝم٤م ،وهيدف هرذا اًمٌحر٨م إمم سمٞمر٤من ُمٗمٝمرقم قمٚمرؿ اجلرامل ذم اإلؾمرالم وُمٙم٤مٟمترف وُمٕمر٤ميػمه،
َّ
وإؾمٝم٤مُم٤مت قمٚمامء اعمًٚمٛملم ومٞمف ُمثؾ :اًمٖمزازم ،واسمـ اًم٘مٞمؿ ... ،وهمػممه٤م.
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م ًمٚمٌح٨م :اجلامل – اإلؾمالم -اًمٗمٚمًٗم٦م – اعمٕم٤ميػم.
***
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مقينًٞمد حمروس سمٛ حمروس حم. د:إقمداد

ميػمه٤مًٗمتف وُمٕمٚاجلامل ذم اإلؾمالم وم

Beauty in Islam: Its Philosophy and Standards
Dr. Mahrous Mohammed Mahrous Basuny
Assistant Professor, Faculty of Sharia and Islamic Studies - University of
Qatar
Abstract:
Beauty is heavily represented in Islam through existence in its backbone
as well as its structure and regulations. At the same time, it exists in the
matching between the Islamic regulations and the detailed procedures or
with other systems. Beauty in Islam is all about the Sharia, beliefs and
morals. Leaving it to peoples’ discretion or whims was never the case in
Islam. Instead, Islam has identified clear solid guidelines and standards to
easily identify the standards of beauty in a way that minimizes any
personal or mental misunderstanding and guarantees the protection of
the solid values of that comprehensive religion. This research seeks to
address the concept of beauty in Islam, its position, standards and the
contributions of Muslim scholars in that field such as AlGhazali, Ibn
AlQayem, ., etc.
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ﱁﱂﱃﱄ
اجلًال يف اإلضالو فهطفرّ ٔيؼاٌريِ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم اًمٜمٌل إُملم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمرد وقمرغم آًمرف ودرحٌف
اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ وسمٕمد،
وم٤مجلامل ذم اإلؾمالم ُم٘مّمقد ًمذاشمف ،وًمٞمس عمٜمٗمٕمتف ومحً٥مٕ :ن إدراك اجلامل ومٞمف قملم اًمٚمرذة،
وشمٌدو ُمٙم٤مٟم٦م اجلامل ذم اإلؾمالم قمٜمدُم٤م ٟمدرك وضمقده ذم سمٜمٞم٦م هذا اًمديـ وأؾمًف وٟمٔمٛمف اعمختٚمٗم٦م،
ومال خيٚمق ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟمٌف ُمـ مج٤مل ذم ىمقاقمده وهم٤مي٤مشمف وآًمٞم٤مشمف وأؾمر٤مًمٞمٌف ،يمرام يٌردو اجلرامل ذم
اجلٛمع سملم أؾمس اًمٜمٔمؿ اإلؾمالُمٞم٦م وضمزئٞم٤مهت٤م ،وشمٕم٤مٟم٘مٝم٤م ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ُمرع همػمهر٤م ُمرـ اًمرٜمٔمؿ
إظمرى داظمؾ ٟمٔم٤مم اإلؾمالم اًمِم٤مُمؾ.
مل يٙمـ طمدي٨م اإلؾمالم قمـ اجلامل طمدي٨م اًمؽمف اًمٗمٙمري ،وًمٙمٜمف طمدي٨م قمـ ـمٌٞمٕمر٦م اًمٌٜمر٤مء
ػ قمٚمرامء اإلؾمرالم اجلرامل ورٛمـ اًمٙمامًمٞمر٤مت ُمرـ طمٞمر٨م آطمتٞمر٤مج
واًمتّمٛمٞمؿ ،وقمٜمدُم٤م ُي َّمرٜم ِ ُ
ًمٚمٛمًٚمؿ ،وم٢من هذا ٓ يت٠مشمك إٓ سمٕمد اؾمتٙمامل اًميورات واحل٤مضمٞم٤مت ،وهذه هل اًمٜمٔمرة اًمِمر٤مُمٚم٦م
هلذا اًمديـ.
إن اجلامل يٌدو ذم اإلؾمالم قم٘مٞمد ًة وذيٕم ً٦م وأظمال ًىم٤م .وأن ُمٕمٞم٤مره إدٞمؾ هق ذم سم٘مر٤مء اًمٌمرء
قمغم اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل ظمٚم٘مف اهلل هب٤م ،وووم٤مئف سمام يمُٚمػ سمف ،ومام أمجؾ احلر٤ميمؿ قمٜمردُم٤م يٕمردل ،وُمر٤م أمجرؾ
اعمرأة قمٜمدُم٤م شمتخٚمؼ سمخٚمؼ اًمٜمً٤مء وـمٌٞمٕمتٝمـ ،وُم٤م أطمًـ َ
اًمٕم٤ممل قمٜمردُم٤م جيٕمرؾ اًمتقطمٞمرد واًمٕمٌر٤مدة
هم٤مي٦م ُمًٕم٤مه ،وضمقهر وضمقده ،...وشمٚمؽ هرل اًمّمرقرة اعمرثغم اًمترل يرؾمرٛمٝم٤م اإلؾمرالم سمٕم٘مٞمدشمرف
سمتنميٕم٤مشمف وأظمالىمف.
وىمد شمٌ٤ميٜم٧م آراء اًمٜم٤مس ىمديام وطمدي ًث٤م ذم ُم ِ
٤مه َّٞم٦م اجلرامل وُم٘م٤ميٞمًرف وُمٕمر٤ميػمه شمٌ ًٕمر٤م ٓظمرتالف
َ
ً
ُمِم٤مرهبؿ وصم٘م٤موم٤مهتؿ وٟمٔمرهتؿ ًمٚمحٞم٤مة ،ومل يؽمك اإلؾمالم ُمٕم٤ميػم اجلرامل ًمتحردده٤م أذواَ اًمٜمر٤مس
وأهقاؤهؿ ومحً٥م ،وًمٙمٜمف ووع ىمقاقمدَ صم٤مسمت ً٦م وظمٓمق ًـم٤م قمريْم ً٦م ًمٌٞم٤من ىمٞمٛم٦م اجلرامل ذم يمرؾ رء
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شمتجغم ومٞمف هذه اعمٕم٤ميػم .شمٗم٤مد ًي٤م ٓظمتالف اًمٕم٘مقل وإهقاء ،وًمْمرامن قمردم اًمتٕمردي قمرغم اًم٘مرٞمؿ
اًمث٤مسمت٦م اًمتل ذقمٝم٤م.
إن اًمٙمقن ُمِمحقن سمآي٤مت اجلامل ،ومٙمؾ ٟمقع ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ويمؾ ضمزء ُمـ يمرقن اهلل اًمٗمًرٞمأ
اطمتقى قمغم ىمدر قمٔمٞمؿ ُمـ اجلامل ،ويٚمتٗم٧م اًمٜم٤مس إمم هذا اجلامل سمٜمً٥م ُمتٗم٤موشم٦مٕ :ن آًمتٗم٤مت
إمم اعمٕم٤مين سمّمػم ٌة يٜمػمه٤م اهلل عمـ ؿم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف ،وىمد طم٤مز ُمقوقع اجلرامل اهرتامم اًمٗمالؾمرٗم٦م ُمٜمرذ
اًم٘مدم ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ودٚم٧م إًمٞمٜم٤م إؾمٝم٤مُم٤مهتؿ ُمثؾ :ومالؾمٗم٦م اًمٞمقٟم٤من ُمـ أُمث٤مل أومالـمرقن وأرؾمرٓمق،
وُمٜمٝمؿ ُمـ درس اًمدهر آراءهؿ.
وًمً٧م ذم هذا اًمٌح٨م ُمٕمٜم ًٞم٤م سمٛمًػمة اًمٗمٙمر اإلٟمً٤مين طمقل اجلامل ،وم٘مد شمٕمددت أراء طمقًمرف
ٟمٔمرا ًمٕمٛمؼ هذا اعمقوقع وشمِمٕمٌف ،وإٟمام أريمرز قمرغم ومٚمًرٗم٦م اجلرامل ذم اإلؾمرالم ،جمٚم ًٞمر٤م شمٕمريٗمرف
ً
وأهداومف وُمٕم٤ميػمه وإؾمٝم٤مُم٤مت سمٕمض قمٚمامئف ذم هذا اعمٞمدان :وًمذًمؽ ىمًٛم٧م اًمٌحر٨م ذم حمتقي٤مشمرف
إمم ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد وُمٌحثلم وظم٤ممتر٦م .اعم٘مدُمر٦م :وومٞمٝمر٤م :آؾمرتٗمت٤مح ،وحمترقى اًمٌحر٨م ،وأمهٞمترف
وأهداومف .واًمتٛمٝمٞمد ذيمرت ومٞمف أوًٓ :شمٕمريػ اجلامل .صم٤مٟم ًٞم٤م :دقمرقة اإلؾمرالم إمم اًمٕمٜم٤مير٦م سمر٤مجلامل.
واعمٌح٨م إول ضمٕمٚمتف ذم ُمٓمٚمٌلم .اعمٓمٚم٥م إولُ :مراشم٥م اجلامل ذم اإلؾمالم .واعمٓمٚم٥م أظمرر:
أهداف اجلامل ذم اإلؾمالم ،وأُم٤م اعمٌح٨م اًمث٤مين ومج٤مء ذم ُمٓمٚمٌلم .اعمٓمٚم٥م إولُ :مٕم٤ميػم اجلرامل،
واعمٓمٚم٥م أظمرُ :مٞم٤مديـ اجلامل ذم اإلؾمالم .واخل٤ممت٦م ،واًمٗمٝمرس.
أِىٗ ٛالبشح:
شمرضمع أمهٞم٦م اًمٌح٨م إمم أٟمف حم٤موًم٦م ًمٌٞم٤من اًمٜمٔمرة اًمِمٛمقًمٞم٦م هلرذ اًمرديـ اًمٕمٔمرٞمؿ ،وذًمرؽ سمٌٞمر٤من
اجل٤مٟم٥م اجلامزم ذم سمِٜمْ َٞمتِف وشمنميٕم٤مشمف ،وُم٤م أؾمداه اإلؾمالم ُمـ شمقضمٞمف قمٔمٞمؿ ًمإلٟمًر٤مٟمٞم٦م ًمٌٜمر٤مء احلٞمر٤مة
وٟمٔمٛمٝم٤م قمغم ٟمقع ُمـ اجلامل يتٗمؼ ُمع روقم٦م اخلَ ْٚم ِؼ واًمٙمقن ،يمام يٌلم إؾمٝم٤مم اإلؾمرالم وقمٚمامئرف ذم
ُمًػمة احلْم٤مرة قمؼم اًمت٤مريخ اإلٟمً٤مين ،وًمتتقارى قمـ اًمٕمٞمقن واًمٕم٘مقل شمٚمرؽ اًمردقم٤موى اعمٔمٚمٛمر٦م
ُمٔمٝمررا ًمٚمحٞمر٤مة أو
اًمتل شمٔمٝمر اًمديـ سمٛمٜمٔمر يمريف ٓ دمرد ومٞمرف إٓ اًمٕمٌرقس أو اًمتٕم٘مٞمرد واًمٌر١مس
ً
إطمٞم٤مء.
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أِداف البشح:
أِدُف وَ خاله البشح إىل وا ٖأت٘:
 -9سمٞم٤من ُمٕمٜمك اجلامل وُمراشمٌف وُمٕم٤ميػمه ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر إؾمالُمٞم٦م.
 -7إسمراز إؾمٝم٤مُم٤مت سمٕمض قمٚمامء اعمًٚمٛملم ذم إصمراء اًمٗمٙمر اإلٟمً٤مين ذم ُمقوقع اجلامل.
 -4سمٞمرر٤من شمٗمرررد اًمٜمٔمرررة اإلؾمررالُمٞم٦م واؾمررت٘مالًمٞمتٝم٤م ذم اًمٜمٔمررر ًمٚمجررامل وُمٖم٤ميرهترر٤م اًمٗمٚمًررٗم٤مت
إظمرى.
وٍّر البشح:
شمؿ آقمتامد قمغم اعمٜمٝم٩م آؾمتٜمٌ٤مـمل ٓؾمتخراج اعمٕم٤مين واعمٗم٤مهٞمؿ ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل شمًٝمؿ ذم
سمٞم٤من اعمقوقع واًمقدقل ٕهداومف.
***
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المتهيد
أٔالً :تعسٖف ادتىاه:

مج َ
رؾ .وىمقًمرف :--ﱡﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
جلاملُ :مّمدر اجلٛمٞمؾ ،واًمٗمٕمرؾ َ ُ

ﲷ ﲸﱠ[اًمٜمحؾ ]6:أي :هب٤مء وطمًـ ىم٤مل اسمـ ؾمرٞمده :اجلرامل احلًرـ يٙمرقن ذم اًمٗمٕمرؾ
مج َٚمف :أي :زيٜمف .واًمت ََّج ُّٛمؾ :شمٙمٚمػ اجلٛمٞمؾ .ىم٤مل اسمـ إصمػم :واجلامل ي٘مع قمغم اًمّمرقر
واخلٚمؼ .و َّ
واعمٕم٤مين(.)9
وىمد اٟم٘مًؿ اعمٕمٜمٞمقن ذم اًمٌح٨م قمـ اجلامل إمم ومري٘ملم :أطمردمه٤م :يررى قمردم إُمٙم٤مٟمٞمر٦م وورع
شمٕمريػ ًمٚمجامل ،وآظمرون :يرون قمٙمس ذًمؽ .واـ ىم٤مًمقا سمٕمدم اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م سمٕمض اًمٗمالؾمٗم٦م ُمثرؾ
أومالـمقن ،واًمًٌ٥م ذم ذًمؽ "أن اًمٗمالؾمٗم٦م يتج٤موزون طمدود احلرس إمم ضمرقهر اجلرامل وقمٚمترف
اًمتل ٓ شمت٠مصمر سمٕمقاُمؾ اًمزُم٤من واًمٌٞمئ٦م ويٕمتٛمدون ذم سمحقصمٝمؿ إُم٤م قمرغم قم٘مرقهلؿ اعمجرردة إن يمر٤مٟمقا
قم٘مالٟمٞملم أو قمغم اًمٕم٤مـمٗم٦م يم٤معمث٤مًمٞملم واعمتّمقوم٦م" .وًم٘مد شمٜمققم٧م ادم٤مهر٤مت اًمٗمالؾمرٗم٦م وُمرذاهٌٝمؿ
ومٗمل ومٚمًٗم٦م "هػمىمٚمٞمٓمس" اعم٤مدي٦م اىمتٍم اجلامل قمغم اًمتٜم٤مؾمؼ واًمتج٤مٟمس سمرلم قمالىمر٤مت إؿمرٞم٤مء.
ومل يٕمد ؾمقى دٗم٦م ُمـ دٗم٤مت اًمٕم٤ممل اعمقورققمل .سمٞمرٜمام أومالـمرقن اًمٗمٞمٚمًرقف اعمثر٤مزم يررى أن
اجلامل ٓ يقضمد ذم إؿمٞم٤مء اعم٤مدي٦م ،سمؾ يتقارى ذم قم٤ممل اعمثؾ .وأُم٤م أرؾمٓمق ومجٕمؾ ُمـ وفمٞمٗم٦م اًمٗمرـ
حم٤ميم٤مة اًمٓمٌٞمٕم٦م سمّمقرة ُمٕمدًم٦م ،وم٤مًمٗمٜم٤من ٓ يت٘مٞمد سمتّمقير اًمقاىمع يمام هق ،سمؾ حي٤ميمٞمرف سمّمرقرة أيمثرر
مج٤مًٓ (.)7
واؾمتدل سمٕمض ُمـ ىم٤مل سمٕمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م وضمقد شمٕمريػ ًمٚمجامل سم٠من" :اجلامل ُمٕمٜمك ُمرـ اعمٕمر٤مين،
ومٝمق ٓ ي٘مقم سمٜمٗمًف ،وإٟمام ي٘مقم سمٖمػمه طمٞم٨م ٟمًتٓمٞمع رؤيتف ذم اإلٟمً٤من وذم إؿمٞم٤مء وذم إومٕمر٤مل
واًمتٍموم٤مت .إٟمف احلٞمقي٦م اًمتل هل٤م إُمٙم٤مٟمٞم٦م دظمقل اعمج٤مٓت يمٚمٝم٤م ُم٤مدير٦م يم٤مٟمر٧م أو ُمٕمٜمقير٦م ،وىمرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ً (9مً٤من اًمٕمررب ،حمٛمرد سمرـ ُمٙمررم سمرـ قمرغم ،أسمرق اًمٗمْمرؾ ،مجر٤مل اًمرديـ اسمرـ ُمٜمٔمرقر إٟمّمر٤مري اًمرويٗمٕمرك اإلومري٘مرك
(اعمتقرم799 :هر) (سمػموت :دار د٤مدر ،ط :اًمث٤مًمث٦م 9393 -هر) ج ،99 :ص.977 :
) (7ىمقة اًمّمقرة يمٞمػ ٟم٘م٤موُمٝم٤م ويمٞمػ ٟمًتثٛمره٤م ،أمحد دقمدوش( ،دار ٟم٤مذي ًمٚمٜمنم اإلًمٙمؽموين ط :أومم 7193م) ص.99 :
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شمٙمقن ذم ُم٤مدة اًمٌمرء وطم٘مٞم٘مترف ،وىمرد شمٙمرقن ذم فمر٤مهره ودرقرشمف ،وًمرٞمس سم٤مإلُمٙمر٤من ورٌٓمف
سم٤مًمقدػ أو اًمٙمؿ أو اًمٙمٞمػ إُمر اًمذي حيقل دون إٟمت٤مج شمٕمريػ ًمف .وهٜم٤مك قم٤مُمؾ آظمرر حيرقل
دون قمٛمٚمٞم٦م اإلٟمت٤مج هذه ،وهق اظمتالف إومراد ذم شم٘مديرهؿ ًمٚمجامل ،ويمذًمؽ ذم درضم٦م شمذوىمٝمؿ
ًمف ،وهذا ُم٤م دومع سمٕمض يمٌ٤مر اًمٗمالؾمٗم٦م إمم شمٕمريػ اجلامل سم٤مٔصم٤مر اعمؽمشمٌ٦م قمٚمٞمف(.)9
وًمٙمـ هذا أُمر همػم ُُم ًَ َّٚمؿ سمف ،ومٙمٚمٛم٦م اجلامل وأُمث٤مهل٤م هل٤م ُمٕمٜمك ذم ذهـ يمؾ َُم ْـ يًرتٕمٛمؾ هرذه
اًمٙمٚمٛم٦م ويٕمؼم هب٤م قمـ رء ُم٤م ،ؾمقاء أيم٤من طمً ًّٞم٤م أم ُمٕمٜمق ًّي٤م ،وًمذًمؽ طم٤مول سمٕمض اًمٌ٤مطمثلم إجير٤مد
شمٕمريػ ًمٚمجامل وم٘م٤مل" :اجلامل دٗم٦م ُمقضمقدة ذم اًمِمئ اعمٜمٕمقت سمر٤مجلامل واًمترل شمٌٕمر٨م اًمنرور
واًمٌٝمج٦م ،وشمُدْ ِظمؾ قمغم اًمٜمٗمس اًمرور٤م وآرشمٞمر٤مح" ( .(7وأُمر٤م اًمتٕمٚمٞمرؾ سمر٠من إومرراد خيتٚمٗمرقن ذم
إدرايمٝمؿ اجلامل ،ومٝمذا راضمع إمم اظمرتالف أُمرزضمتٝمؿ وشمر٠مويالهتؿ وصم٘مر٤مومتٝمؿ .وًمرق اُمتٜمٕمٜمر٤م قمرـ
ٟمٔمرا ًمتٗم٤موت اًمٜم٤مس ذم صم٘مر٤مومتٝمؿ ورؤيرتٝمؿ هلرذا إُمرر عمر٤م اؾمرت٘مر
شمٕمريػ إُمقر اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م ً
اًمٜم٤مس قمغم شمٕمريػ أُمقر يمثػمة .وسمام أن قمٛمٚمٞم٦م حتديد اعمٗم٤مهٞمؿ "هل اًمٚمٌٜم٤مت اًمترل شم١مؾمرس ُمٜمٝمر٤م
اعمٜمٝمجٞم٦م .وُمـ صمؿ ،ومام ُمـ قمٛمؾ ُمٜمٝم٤مضمل إٓ ويٙمقن ىمقاُمف قمٛمٚمٞم٦م اًمت٠مدٞمؾ ًمٚمٛمٗم٤مهٞمؿ"(ً ،)4مرذًمؽ
أرى ُمـ إمهٞم٦م حتديد ُمٗمٝمقم اجلامل ،وذًمؽ سمٕمد اؾمتٕمراض إؾمٝم٤مُم٤مت قمٚمامء اعمًرٚمٛملم ذم هرذا
اًمِم٠من.
وقمٜمد اًمٌح٨م قمـ شمٜم٤مول ُمٗمٙمري اإلؾمالم ًمتٕمررف اجلرامل ٟمررى ُمرٜمٝمؿ ُمرـ قمرزاه إمم ُمٕمٜمر٤مه
اًمٚمٖمقي ُمثؾ اًمراهم٥م إدٗمٝم٤مين-
اًمٖمزازم-

حل ًْر ُـ اًمٙمثرػم( .)3وىمر٤مل طمجر٦م اإلؾمرالم
 -وم٘م٤مل :اجلامل ا ُ

" :-يمؾ رء مج٤مًمف وطمًٜمف ذم أن حيي يمامًمف اًمالئؼ سمف ،اعمٛمٙمـ ًمف ،وم٢مذا يمر٤من مجٞمرع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (9ومٚمًٗم٦م اجلامل وٟمِم٠مة اًمٗمٜمقن اجلٛمٞمٚم٦م د /حمٛمد قمكم أسمق ري٤من( ،اإلؾمٙمٜمدري٦م :دار اجل٤مُمٕم٤مت اعمٍمي٦م ،ط )9977 ،5
ص.75:
) (7اعمرضمع ٟمٗمًف.
)ٟ )4محق ُمٜمٝم٤مضمٞم٦م ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمّم٤مدر اًمتٜمٔمػم اإلؾمالُمل سملم اعم٘مدُم٤مت واعم٘مقُم٤مت ،ؾمٚمًرٚم٦م اعمٜمٝمجٞمر٦م اإلؾمرالُمٞم٦مُ ،مٜمرك قمٌرد
اعمٜمٕمؿ أسمق اًمٗمْمؾ( )94( ،اًم٘م٤مهرة :اعمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل9996 ،م) ص.8:
) (3اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن .أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مًمراهم٥م آدٗمٝم٤مين ،حت٘مٞمؼ :دٗمقان قمدٟم٤من اًمرداودي
(سمػموت :دار اًم٘مٚمؿ ،ط أومم اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م دُمِمؼ9397،هر) ص.717 :
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يمامٓشمف اعمٛمٙمٜم٦م طم٤ماة ،ومٝمق ذم هم٤مي٦م اجلامل ،وإذا يم٤من احل٤ما سمٕمْمٝم٤م ،ومٚمف ُمـ احلًرـ واجلرامل
سم٘مدر ُم٤م طمي :وم٤مًم َٗم َر ُس احلًـ هق اًمذي مجع يمؾ ُم٤م يٚمٞمرؼ سمر٤مًمٗمرس ُمرـ هٞمئر٦م وؿمرٙمؾ وًمرقن
وومر قمٚمٞمرف(" .)9وي٘مرقل اسمرـ اًم٘مرٞمؿ-
يمر ِّ
وطمًـ قمدو وشمٞمن ٍّ

حل ًْرـ واجلرامل
 -قمرـ طم٘مٞم٘مر٦م ا ُ

حل ًْـ-اجلامل -أُمر ُمريم٥م ُمـ أؿمٞم٤مء :درٌ٤مطم٦م ووور٤مءة وطمًرـ شمِمرٙمٞمؾ وختٓمرٞمط
ومٞم٘مقل" :ا ُ
ودُمقي٦م ذم اًمٌنمة ،وهقُ :مٕمٜمك ٓ شمٜم٤مًمف اًمٕمٌ٤مرة ،وٓ حيٞمط سمف اًمقدػ ،وإٟمَّام ًمٚمٜم٤مس ُمـ أودر٤مف
أُمٙمـ اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م ،وىمد يم٤من رؾمقل اهلل ذم اًمذروة اًمٕمٚمٞم٤م ُمٜمف"( )7وٟمٚمٛمأ ومٞمام ؾمرٌؼ أن ُمرـ قمٚمرامء
اإلؾمالم ُمـ شمٜم٤مول اجل٤مٟمٌلم اعمٕمٜمقي واحلز ُم ًٕم٤م ًمٚمجامل .سمٞمٜمام هم َّٚم٥م اجلرضم٤مين اجل٤مٟمر٥م اعمٕمٜمرقي
قمغم اجل٤مٟم٥م احلز ،وم٘م٤مل :اجلامل ُمـ اًمّمٗم٤مت ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرو٤م واًمٚمٓمػ( .)4وسمٛمثرؾ ىمقًمرف ىمر٤مل
اًمٙمٜمدي وم٘م٤مل :إن اجلامل هق اًمت٠مصمػم اًمٜمٗمز سم٤مًمٌمء اجلٛمٞمؾ ُمـ ًمقن ورائحر٦م وحلرـ(" .)3واقمترؼم
سمٕمض اًمٌ٤مطمثلم اجلامل هق اًمِمٕمقر سم٤مٓرشمٞم٤مح ،متٜمحف اًمّمقرة اًمتل شمٜمجؿ قمرـ قمالىمر٤مت ُمتٜم٤مهمٛمر٦م
ُمتٜم٤مؾمٌ٦م ذم اًمقوقح واًمًٌ٤مـم٦م واًمٌٝم٤مء"(.)5
وٟمخٚمص ا٤م ؾمٌؼ سمتٕمريػ إضمرائل ًمٚمجامل ومٝمق يٕمٜمل :وضمقد اًمٌمء احلز أو اعمٕمٜمرقي قمرغم
اًمقضمف اًمذي يٜمٌٖمل أن يٙمقن قمٚمٞمف ،وسمٕمده قمام يٜمٗمر ُمٜمف ؾمرقاء أيمر٤من احلًرـ ذاشم َّٞمر٤م ومٞمرف أم ـم٤مرئًر٤م
قمٚمٞمف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (9إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ طمج٦م اإلؾمالم اًمٖمزازم (سمػموت ًمٌٜم٤من :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م) ص 3:ص.496 :
) (7روو٦م اعمحٌلم وٟمزه٦م اعمِمت٤مىملم ،اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم اعمٕمروف سم٤مسمـ ىمٞمؿ
اجلقزي٦م ،ظمرج أطم٤مديثف أمحد ؿمٛمس اًمديـ(سمػموتُ :مٜمِمقرات دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمدون شم٤مريخ) ص.966:
) )4اًمتٕمريٗم٤مت/قمغم سمـ حمٛمد سمـ قمغم اًمًٞمد أو اًم٘م٤مؾمؿ اجلرضم٤مين احلٜمٗمل (دار اًمٗمٙمر اًمٓمٌٕم٦م إومم 9399هر 9998م)
ص.75:
) (3ىمقة اًمّمقرة ،ص.77:
) (5اجلامل ذم اًم٘مرآن – د /قمٌد اًمرازَ حم٤مج (ُمٙمتٌ٦م يمٚمٞم٦م أداب 9997م سمدون ط) ص.4
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ألفاظ وتكازب ٛوع لفغ ادتىاه:
حل ًْـ :وم٢من هٜم٤مك وم٤مر ًىمر٤م سمٞمرٜمٝمام ،ومر٤مجلامل
وإذا يم٤من اجلامل قمٜمد اًمٙمثػم ُمـ قمٚمامء اإلؾمالم هق ا ُ
حل ًْ ِ
ىمدرا ُّ
رـ(،)9
وأدَ ُمٜمف دًٓم ً٦م ،وًمذًمؽ ىم٤مل ؾمٞمٌقيف :اجلامل ِر َّىمر ُ٦م ا ُ
حل ًْـ سم٠مٟمف أرومع ُمٜمف ً
مت َّٞمز قمـ ا ُ
حل ًْـ ُمئ٦م وأرسم ًٕم٤م وشمًٕملم ُمرر ًة ذم اًم٘مررآن
وىم٤مل إدٗمٝم٤مين :اجلامل احلًـ اًمٙمٌػم( ،)7وًم٘مد ورد ا ُ
ذم ودػ اجلامل اًمٔم٤مهر واًمٌ٤مـمـ ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡ ﲧﲨ ﲩﲪﲫﱠ[اًمرمحـ]61:

)(4

وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي-

 :-ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمرهً :مٚمذيـ أطمًرٜمقا قمٌر٤م َدة اهلل ذم اًمردٟمٞم٤م ُمرـ ظمٚم٘مرف،

وهنَك( .)3وم٤محلًـ هٜم٤م ضم٤مء ُمِمرتٛم ً
ال قمرغم إُمرقر اعمٕمٜمقير٦م ُمرـ طمًرـ اعمٕمت٘مرد
وم٠مـم٤مقمقه ومٞمام أُمر َ
واًم٘مقل واًمٕمٛمؾ.
وُمررـ إًمٗمرر٤مظ اعم٘م٤مرسمرر٦م ًمٚمٗمررظ اجلررامل ًَم ْٗم َٔمرر٤م اًمزيٜمرر٦م واًمزظمرررف ،وىمررد ضمرر٤مء ذيمراًمزيٜمرر٦م
ؾمررر ًت٤م وأرسمٕمرررلم ُمررررة ذم يمتررر٤مب اهلل شمٕمررر٤مممُ ،مٜمٝمررر٤م ىمقًمرررف شمٕمررر٤ممم :ﱡ ﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱛﱠ[اًمّمرررر٤موم٤مت ،]6:وىمرررر٤مل شمٕمرررر٤ممم :ﱡ ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ
ﱭ ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻﱼﱽ

أيْم٤م أن اًمزيٜمر٦م هٜمر٤م ُمٜمٝمر٤م اعمٕمٜمرقي ُمثرؾ :شمرزيلم اًم٘مٚمر٥م
ﱾﱠ[احلجرات ،]7:ويالطمظ ً
سم٤مإليامن ،وُمٜمٝم٤م احلز ُمثؾ :شمزيلم اًمًامء سم٤مًمٙمقايمر٥م .إٓ أن ًمٚمزيٜمر٦م دًٓمر ً٦م ختتٚمرػ قمرـ يمٚمٛمر٦م
اجلامل ،وم٤مًمزيٜم٦م ُطم ًْ ٌـ زائد قمغم أدؾ اًمٌمء مل يٙمـ ُمقضمق ًدا ىمٌؾ ذًمؽ .وأُم٤م اجلامل ومٝمرق ُطم ًْر ٌـ
ىم٤مئؿ سمذات اًمٌمء وأدٚمف ،أو ُمْم٤م ًوم٤م إًمٞمف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (9اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم– أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمغم اًمٗمٞمقُمل صمرؿ احلٛمرقي أسمرق اًمٕمٌر٤مس( ،سمرػموت :ط اعمٙمتٌر٦م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م) ج ،9:ص.991:
) (7اعمٗمردات اًمراهم٥م آدٗمٝم٤مين– صُ 717 :مرضمع ؾم٤مسمؼ.
) )4شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل ،،حت٘مٞمؼ :حمٛمد طمًرلم ؿمرٛمس
اًمديـ(،سمػموت :ط دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمٜمِمقرات حمٛمد قمكم سمٞمْمقن -ط أومم9399.هر) ج ،3 :ص.779 :
) )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ هم٤مًم٥م أُمكم أسمق ضمٕمٗمرر اًمٓمرؼمي ،حت٘مٞمرؼ :أمحرد حمٛمرد ؿمر٤ميمر،
(ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط أومم 9371هر7111-م) ج ،95:ص.67:
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وُمثؾ اًمزيٜم٦م ذم ىمرهب٤م ُمـ يمٚمٛم٦م اجلامل يمٚمٛم٦م اًمزظمرف ،وىمد وردت ذم أرسمٕم٦م
ُمقاوع ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤مممُ .مٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲜﱠ[آهاء ،]94:وىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﱠ[يقٟمس،]73:
وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱠ[اًمزظمرف ]45:43ي٘مقل

اًم٘مرـمٌل-

 :-اًمزظمرف هٜم٤م

اًمذه٥م ،ىم٤مًمف اسمـ قمٌ٤مس وهمػمه .وىم٤مل اسمـ زيد :هق ُم٤م يتخذه اًمٜم٤مس ذم ُمٜم٤مزهلؿ ُمـ إُمتٕم٦م
وإصم٤مث .وىم٤مل احلًـ :اًمٜم٘مقش ،وأدٚمف اًمزيٜم٦م .ي٘م٤مل :زظمروم٧م اًمدار ،أي :زيٜمتٝم٤م .وشمزظمرف
ومالن ،أي :شمزيـ"( )9وهل سمذًمؽ شمٗمؽمَ قمـ يمٚمٛم٦م اجلامل ذم يمقهن٤م ُمٕمؼم ًة قمـ ُمٕمدن وٟمحقه أو
ٟم٘مقش زائدة قمغم أدؾ اًمٌمء ًمٚمتزيـ.
العالق ٛبني إدزاك ادتىاه ٔضالو ٛاآلل:ٛ
ا٤م دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف هٜم٤م اًمتٜمقيف قمغم أن احلٙمؿ قمغم رء سم٤مجلامل يًتٚمزم دح٦م أًم٦م اًمتل هبر٤م
ٟمحٙمؿ قمغم اًمٌمء سمٙمقٟمف مجٞمالً" ،وم٤مجلامل أُمر ُمقوققمل وذايت ُم ًٕم٤م ،اعمقوققمٞم٦م ُشم ْٕمٜمل أن اًمٌمرء
اًمذي ٟمحٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مجلامل ٓسمد وأن شمتقاومر ومٞمف دٗم٤مت وذوط ضمٕمٚمتف ذم ٟمٔمرٟم٤م مجرٞمالً ،واًمذاشمٞمر٦م
شمٕمٜمك أن اإلٟمً٤من اًمذي حيٙمؿ قمغم اًمِمئ سم٤مجلامل ٓسمد وأن يٙمرقن درحٞمأ أٓت اًمترل يردرك
هب٤م"(.)7
وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ مل يِمؽمط اإلؾمالم أو اإليامن ذم إدراك اجلامل ،سمؾ اؿمؽمط ؾمالُم٦م أًمر٦م ىمر٤مل
شمٕمرررر٤مزم :ﱡ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱠ[َ،]47:
وم٤مٕقمٛمك ٓ حيٙمؿ قمغم إًمقان ،وإدؿ ٓ حيٙمؿ قمرغم إحلر٤من ،وذم ىمقًمرف شمٕمر٤مزم :ﱡ ﳊ ﳋ

ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﱠ[اًمٌ٘مرةُ ]69:مّمرداَ ًمرذًمؽ :ومر٤محلٙمؿ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )9اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرح إٟمّم٤مري اخلزرضمل ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ:
أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش (ط صم٤مٟمٞم٦م 9483هر9963 -م) ج ،96 :ص.87 :
) )7اجلامل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ د /قمٌد اًمرازَ حم٤مج (ُمٙمتٌ٦م أداب )9997ص.97:
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سمجامل اًمٌ٘مرة مجع سملم مج٤مل اًمٌ٘مرة سمٚمقهن٤م إدٗمر ،وهذا مج٤مل ذايت ومٞمٝم٤م ،ودح٦م اًمٜمٔمرٕ :ن هرذا
أهٚم٧م ًمٚمحٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مجلامل.
اجلامل ٓ يراه إقمٛمك ،ومًالُم٦م أًم٦م هٜم٤م-وهل اًمٜمٔمرَّ -
وىمديام ىم٤مل اًمٌقدػمي:
ً
ويٜمٙمر اًمٗمؿ ـمٕمؿ اعم٤مء ُمـ ؾم٘مؿ

ىمد شمٜمٙمر اًمٕملم وقء اًمِمٛمس ُمـ ؾم٘مؿ

()9

وي٘مقل اعمتٜمٌل:
ٍ
وُمـ ُ
ُمريض
ُمر
يؽ ذا وم ٍؿ ٍّ

ُمرا سمف اعمر٤م َء اًمزٓٓ
جيدْ ًّ

()7

ثاٌّٗا :دعٕ ٚاإلضالً إىل العٍاٖ ٛبادتىاه:

إن إدراك اجلامل وآٟمتٌ٤مه إًمٞمف ُمٓمٚم٥م إؾمالُمل ،وٟمٕمٛم٦م شمًتحؼ اًمِمٙمر ،ومٚمؿ ِ
شم٠مت إواُمر

اإلهلٞم٦م يمٚمٝم٤م سمٓمٚم٥م اًمٕمٌ٤مدة واًمذيمر وشمرك ُم٤م ُضمٌؾ قمٚمٞمف اإلٟمً٤من ُمـ أؿمقاَ روطمٞم٦م وشمٓمٚمٕم٤مت
ٟمٗمًٞم٦م ورهمٌ٤مت إٟمً٤مٟمٞم٦م ،سمؾ ضم٤مءت إواُمر سم٢مُمٕم٤من اًمٜمٔمر ًمٚمتٛمتع سم٤مًمٙمقن ومج٤مًمف ورسمط ذًمؽ
سم٠مقمٔمؿ رسم٤مط وأوصم٘مف ،وهق رسم٤مط اًمٕم٘مٞمدة قمٜمدُم٤م ضمٕمؾ اجلامل دٗم٦م ًمٚمخ٤مًمؼ حيٌٝم٤م ،وحي٥م َُم ْـ
ٟمٛمقذضم٤م وم٘مط
يتٛم َّث ُٚم َٝم٤م ،وذًمؽ ذم ىمقل اًمٜمٌل-ﷺ" :-إن اهلل مجٞمؾ حي٥م اجلامل"( ،)4وأذيمر هٜم٤م
ً
ًمٕمٜم٤مي٦م اإلؾمالم سم٤مجلامل ،وًمٗم٧م اًمٜمٔم٤مر إًمٞمف ،وم٤مًمٌح٨م ٓ يتًع ٓؾمت٘مّم٤مء هذا اعمٕمٜمك وحيت٤مج
عم١مًمػ ظم٤مص ،وذًمؽ ذم إؿم٤مرة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وًمٗمتف آٟمتٌ٤مه إمم مج٤مل إٟمٕم٤مم ذم ُمٜمٔمره٤م اًمٌديع
قمٜمدُم٤م شمرضمع إمم أدح٤مهب٤م ُمـ اًمرقمل طم٤مُمٚم ً٦م اخلػم هلؿ ِ
سمً َٛمٜمِٝم٤م وأًمٌ٤مهن٤م ،وقمٜمدُم٤م شمٜمً٤مح ذم
إرض راؾمٛم٦م أسمدع اًمّمقر ؾم٤مقم٦م رقمٞمٝم٤م ،إٟمف اجلامل اًمذي جيذب اًمٜمٔمر ويًٚم٥م اًمٚم٥م ويدهش
اًمٗمٙمر ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠ[اًمٜمحؾ ،]6:يمام أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (9ىمّمٞمدة اًمؼمدة ًمإلُم٤مم اًمٌقدػمي ذح ؿمٞمخ اإلؾمرالم اًمِمرٞمخ إسمرراهٞمؿ اًمٌر٤مضمقري (ط ُمٙمتٌر٦م اًمّمرٗم٤م سمردون ط وٓ ت)
ص.71:
) )7قمٚمؿ اًمٌٞم٤من ،قمٌد اًمٕمزيز قمتٞمؼ (اعمتقرم9496 :هر)( ،سمػموت :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع9315 ،هر -
9987م) ط :سمدون ،ص.994:
) )4اعمًٜمد اًمّمحٞمأ اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل-ﷺ ،-اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلج٤مج أسمرق احلًرـ اًم٘مِمرػمي
يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب حتريؿ اًمٙمؼم ،حت٘مؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل .سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،ج.94 :4 :
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اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ومٞمف دًٓم٦م قمغم اعمٕمٜمك طمٞم٨م ضم٤مء" :شم٘مديؿ اإلراطم٦م قمغم اًمتنيأ ٕن اجلامل
قمٜمد اإلراطم٦م أىمقى وأهب٩مٕ ،هن٤م شم٘مٌؾ طمٞمٜمئذ ُمألى اًمٌٓمقن طم٤مومٚم٦م اًميوع ُمرطم٦م سمٛمنة ِ
اًمِمٌع
وحمٌ٦م اًمرضمقع إمم ُمٜم٤مزهل٤م ُمـ ُمٕم٤مـمـ وُمراسمض"( )9وا٤م ذيمره اًمٕمٚمامء ذم سمٞم٤من هذه أي٦م يتٌلم أن
ُمـ سم٤مٟٓمتٗم٤مع هب٤م )7(".،ومٝمذا ٟمٛمقذج ىمرآين ًمؽمسمٞم٦م اًمذوَ اإلٟمً٤مين
اهللَُ " :م ّـ سم٤مًمت ََج ُّٛمؾ سم٤مٕٟمٕم٤مم يمام ّ
أيْم٤م قم٤ممل اًمٜمٌ٤مت ويدل قمغم اجلامل ومٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:
قمغم شمذوَ اجلامل وآًمتٗم٤مت إًمٞمف .وُمـ ذًمؽ ً
ﱡﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ
ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﱠ[إٟمٕم٤مم.]99:

***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)" (9اًمتحرير واًمتٜمقير "حترير اعمٕمٜمك اًمًديد وشمٜمقير اًمٕم٘مؾ اجلديد ُمـ شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اعمجٞمد" ،حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد
اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر اًمتقٟمز( ،اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م 9983م) ج ،93:ص.915:
) (7اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمرو سمـ أمحد اًمزخمنمي( ،سمػموت :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب،
ط :اًمث٤مًمث٦م 9317هر)ج ،7:ص.593:

٘ٔ9
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املبشح األٔه
ادتىاه ،وساتبْ ٔأقطاوْ ٔأِدافْ
ًمٚمجامل ذم اإلؾمالم ُمراشم٥م وأىمً٤مم وأهداف ،وسم٤مًمتٕمريػ هبذه اعمراشم٥م وإىمً٤مم ٟم٘مرػ قمرغم
درضم٤مهت٤م وأمهٞمتٝم٤م ،يمام أن سمٞم٤من أهداف اجلامل ذم اإلؾمالم يٕمٓمل اًمتٗم٤مدٞمؾ واًمتقوٞمأ ٓؾمتجالء
ي١مدؾ ًمٗمٚمًٗم٦م اجلامل جمٚم ًٞم٤م اًمٗم٤مرَ سملم ومٚمًرٗم٦م اجلرامل ذم
اجلامل ذم ضمٜمٌ٤مت هذا اًمديـ احلؼ :يمام ِّ
اإلؾمالم قمـ ُمثٞمالهت٤م ذم اًمٗمٚمًٗم٤مت إظمرى :وًمذًمؽ ضم٤مء اعمٌح٨م ذم ُمٓمٚمٌرلم :اعمٓمٚمر٥م إول:
ُمراشم٥م اجلامل ،واعمٓمٚم٥م أظمرُ :مٞم٤مديـ اجلامل.
***
املطمب األٔه
وساتب ادتىاه ٔأقطاوْ
أُمرا ـمٌٞمٕم ًّٞم٤م ،ومٛمرـ اجلرامل ُمر٤م قمرال ىمردره
ُي َٕمدُّ اًمتٌ٤ميـ وآظمتالف ذم ُمراشم٥م اجلامل وأىمً٤مُمف ً
وضمؾ قمـ اًمقدػ ،وُمٜمف ُم٤م يٜمٕمتف اًمٚمً٤من ويٌديف اًمٌٞم٤من ،وىمد َّومرَ اًمٕمٚمامء ذم اإلؾمالم سملم ٟمققملم
ُمـ اجلامل أطمدمه٤مُ :متٗمؼ قمٚمٞمف ٓ خيتٚمػ ومٞمف اصمٜم٤من ،وأظمر :شمتٌ٤ميـ إذواَ ذم شم٘مديره .ومر٤مجلامل
إول هق اجلامل اعمٓمٚمؼ ،وهق مج٤مل احلؼ شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ،وُمٕمرومتف سمجامًمف ُمـ أقمغم أٟمرقاع اعمٕمرومر٦م
وهل ُمٕمروم٦م ظمقاص اخلٚمؼ ،ومٙمٚمٝمؿ يٕمرومف سمّمٗم٦م ُمـ درٗم٤مشمف وأمتٝمرؿ ُمٕمرومر٦م ُمرـ قمرومرف سمٙمامًمرف
وضمالًمررف ومج٤مًمررف ؾمررٌح٤مٟمف وشمٕمرر٤ممم :ﱡ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱠ[اًمِمررقرى]99:
ومٛمٕمرومتف ؾمٌح٤مٟمف سمجامًمف ُمـ أضمؾ أٟمقاع اعمٕم٤مرف( )9وًمذًمؽ يم٤من "أقمٔمؿ مج٤مل هق ُم٤م يراه اعم١مُمٜمقن
ذم أظمرة ُمـ مج٤مل اهلل ،ويٕمٚمؾ اإلُم٤مم اًمٖمزازم يمقن اجلرامل اإلهلرل أقمرغم ُمراشمر٥م اجلرامل ىمر٤مئ ً
ال
"يمامل اًمٌمء هق طمًٜمف ،ويمؾ خمٚمقَ ٓ خيٚمق ُمـ ٟم٘مص واًمٙمامل اعمٓمٚمؼ هلل"(.)7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )9اًمٗمقائد حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م حت٘مٞمؼ قم٤مُمر قمغم ي٤مؾملم( ،ط دار اسمـ ظمزيٛم٦م
ًمٚمٜمنم واًمتقزيع9377 ،هر7117 -م) ص.498:
) )7إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ،اًمٖمزازم ،ج ،3ص.477
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وًمذًمؽ ُي َٕمدُّ اًمٜمٔمر إمم وضمٝمف اًمٙمريؿ ُمـ أقمٔمؿ أٟمقاع اًمٚمذة ،و ُي ًَ ُّـ اًمدقم٤مء ًمٜمقاًمف ،ومٙمامل
اًمٜمٕمٞمؿ ذم اًمدار أظمرة سمف ؾمٌح٤مٟمف .سمرؤيتف وؾمامع يمالُمف وىمرسمف وروقاٟمف ٓ ،يمام يزقمؿ َُم ْـ يزقمؿ
أٟمف ٓ ًمذة ذم أظمرة إٓ سم٤معمخٚمقَ ُمـ اعم٠ميمقل واعمنموب واعمٚمٌس واعمٜمٙمقح ،سمؾ اًمٚمذة واًمٜمٕمٞمؿ
اًمت٤مم ذم طمٔمٝمؿ ُمـ اخل٤مًمؼ شمٕم٤ممم أقمٔمؿ ا٤م خيٓمر سم٤مًمٌ٤مل أو يدور ذم اخلٞم٤مل ،وذم دقم٤مء اًمٜمٌل-ﷺ-
"أؾم٠مًمؽ ًمذة اًمٜمٔمر إمم وضمٝمؽ ،واًمِمقَ إمم ًم٘م٤مئؽ ذم همػم ااء ُمية ،وومتٜم٦م ُمْمٚم٦م"( ،)9وهلذا
ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم طمؼ اًمٙمٗم٤مر :ﱡ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈﱠ[اعمٓمٗمٗملم ]96-95:ومٕمذاب احلج٤مب ُمـ أقمٔمؿ أٟمقاع اًمٕمذاب اًمذي يٕمذب سمف أقمداءه،
وًمذة اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل اًمٙمريؿ أقمٔمؿ أٟمقاع اًمٚمذات اًمتل يٜمٕمؿ هب٤م أوًمٞم٤مؤه ،وٓ شم٘مقم طمٔمقفمٝمؿ
روح اإلٟمً٤من
ُمـ ؾم٤مئر اعمخٚمقىم٤مت ُم٘م٤مم طمٔمٝمؿ ُمـ رؤيتف وؾمامع يمالُمف واًمدًّ ٟم ُِّق ُمٜمف(" (7إن ُ
ًمتتٛمتع أطمٞم٤مٟمً٤م سمٚمٛمح٦م ُمـ مج٤مل اإلسمداع اإلهلل ذم اًمٙمقن أو اًمٜمٗمس ،شمراه٤م ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًم٘مٛمراء ،أو
اًمٚمٞمؾ اًمً٤مضمل ،أو اًمٗمجر اًمقًمٞمد ،أو اًمٔمؾ اعمديد...،إمم آظمر ُمٓم٤مًمع اجلامل ذم هذا اًمقضمقد،
ومتٖمٛمره٤م اًمٜمِمقة ،وشمٗمٞمض هب٤م اًمًٕم٤مدة ،ومٙمٞمػ هب٤م وهل شمٜمٔمر إمم مج٤مل ذات اهلل"( .)4وًمذًمؽ
يم٤مٟم٧م وضمقه اعم١مُمٜملم ٟم٤ماة ٕهن٤م ٟمٔمرت إمم وضمف اهلل ،وم٠مد٤مهب٤م ُمـ اجلامل ُم٤مٓ ُحيَم ،وم٤مٟمٕمٙمس
ىمٌس ُمـ ٟمقره قمغم وضمقهٝمؿ وم٠مٟم٤مره٤م .ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐﱠ

[اًم٘مٞم٤مُم٦م.]74-77:
وأُم٤م ُم٤م قمدا مج٤مل اهلل ُمرـ مجر٤مل ومٝمرق ذم اعمرشمٌر٦م اًمث٤مٟمٞمر٦م :وهرق اجلرامل اًمٜمًرٌل ًمٚمٛمخٚمرقىملم
ويتٗم٤موشمقن ذم اعمرشمٌ٦م ذاهت٤م وذم شم٘مديره٤م واحلٙمؿ قمٚمٞمٝمر٤مٕ :ن "احلًرـ واًم٘مرٌأ أُمرران إور٤مومٞم٤من
خمتٚمٗم٤من ُمـ ؿمخص ٔظمر ،وخيتٚمػ ذم طمؼ ؿمخص واطمد سم٤مٕطمقال ،وخيتٚمػ ذم طمر٤مل واطمرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )9اعمجتٌك ُمـ اًمًٜمـ اًمٙمؼمى = اًمًٜمـ اًمّمٖمرى ًمٚمٜمً٤مئل أسمرق قمٌرد اًمررمحـ أمحرد سمرـ ؿمرٕمٞم٥م سمرـ قمركم اخلرؾمر٤مين (ُمٙمتٌر٦م
اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م طمٚم٥م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  )9986 -9316ج ،4:ص.53 :
) )7اًمٗمقائد ،اسمـ اًم٘مٞمؿ ،ص.499 :
) )4اعمقؾمققم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ظمّم٤مئص اًمًقر ،ضمٕمٗمر ذف اًمديـ ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمثامن اًمتقجيري( ،سمػموت :دار اًمت٘مرير٥م
سملم اعمذاه٥م ،أومم  )9371ج ،91 :ص.756 :

ٔ97
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سم٤مٕقمراض ،ومرب ومٕمؾ يقاومؼ اًمِمخص ُمـ وضمف وخي٤مًمٗمف ُمرـ وضمرف ،ومٞمٙمرقن طمًرٜمً٤م ُمرـ وضمرف
ىمٌٞمح٤م ُمـ وضمف ،ومٛمـ ٓ دي٤مٟم٦م ًمف يًتحًـ اًمزٟم٤م سمزوضم٦م اًمٖمػم ،ويٕمد اًمٔمٗمر هب٤م ٟمٕمٛمر٦م ،ومرال ضمررم
ً
ىمٌٞمح٤م ذم طمؼ قمٛمرو)( )9وُمرـ ذًمرؽ ىمقًمرف شمٕمر٤ممم :ﱡ ﱼ
ضم٤مز أن يٙمقن اًمٌمء طمًٜمً٤م ذم طمؼ زيد ً
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﱠ[وم٤مـمر .]8 :وُمـ هٜم٤م يتٌلم أن اجلامل ُمٜمرف اجلرامل اًمٙم٤مُمرؾ
اعمٓمٚمؼ وهق اجلامل إقمغم مج٤مل اهلل ،--وُمٜمف اجلامل إدٟمك وهق مج٤مل ُم٤م قمدا اهللُ --مرـ
ظمٚم٘مف ومٚمٙمؾ خمٚمقَ مج٤مًمف اًمالئؼ سمف.
أقطاً ادتىاه:
ٟمٔمرا ٓهتامم قمٚمامء اإلؾمالم سم٤مجلامل قمروقا أىمً٤مُمف ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىمًٛمف إمم فم٤مهر وسم٤مـمـ.
ً
وُمٜمٝمؿ ُمـ َّٟمققمف سمحً٥م ٟمٗمٕمف ًمّم٤مطمٌف وشمٕمدي ٟمٗمٕمف ًمٚمٖمػم إمم ذايت وُمتٕمد ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل
خلٚمؼ
سمتٕمدد أؿمٙم٤مًمف سملم مج٤مل ا َ

واخلُٚمؼ وإومٕم٤مل .ي٘مقل اًمٖمزازم-

 :-اجلامل اسم٤من أطمدمه٤م:

مج٤مل خيتص سمف اإلٟمً٤من ذم سمدٟمف أو ٟمٗمًف أو ومٕمٚمف ،وأظمرُ :م٤م يقدؾ ُمٜمف إمم همػمه .وي٘مًؿ اسمـ
اًم٘مٞمؿ-

-

اجلامل إمم ىمًٛملم ومٞم٘مقل" :اقمٚمؿ َّ
أن اجلامل يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم :فم٤مهر وسم٤مـمـ،

وم٤مجلامل اًمٌ٤مـمـ هق اعمحٌقب ًمذاشمف ،وهق مج٤مل اًمٕم٘مؾ واًمٕمٚمؿ واجلقد واًمٕمٗم٦م واًمِمج٤مقم٦م ،وهذا
هلل
اجلامل اًمٌ٤مـمـ هق حمؾ ٟمٔمر اهلل شمٕم٤ممم ُمـ قمٌده وُمقوع حمٌتف يمام ذم احلدي٨م اًمّمحٞمأ" :إِ َّن ا َ
َٓ َيٜمْ ُٔم ُر إِ َمم ُد َق ِريم ُْؿ َو َأ ُْم َقاًمِٙم ُْؿَ ،و ًَمٙمِ ْـ َيٜمْ ُٔم ُر إِ َمم ُىم ُٚمقسمِٙم ُْؿ َو َأ ْقم َامًمِٙم ُْؿ( ")7وهذا اجلامل اًمٌ٤مـمـ يزيـ
اًمّمقرة اًمٔم٤مهرة ْ
وإن مل شمٙمـ ذات مج٤مل ،ومتٙمًق د٤مطمٌٝم٤م ُمـ اجلامل واعمٝم٤مسم٦م واحلالوة سمحً٥م
ُم٤م ايمتًٌ٧م روطمف ُمـ شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت .وهذا أُمر ُمِمٝمقد سم٤مًمٕمٞم٤من ،وم٢مٟمؽ شمرى اًمرضمؾ اعمحًـ ذا
وإن يم٤من أؾمق َد .وا٤م يدًمؾ قمغم َّ
إظمالَ اجلٛمٞمٚم٦م ُمـ أطمغم اًمٜم٤مس دقرة ْ
أن اجلامل اًمٌ٤مـمـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (9آىمتّم٤مد ذم آقمت٘م٤مد أسمق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمٓمقد( ،سمػموتً -مٌٜم٤من :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط أومم،
9373هر7113 ،م) ص.99:
رف ،وُم٤مًم ِ ِ
) )7رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ،سم٤مبَ :حت ِْري ِؿ ُفم ْٚم ِؿ اعمًُْٚمِ ِؿ ،و َظم ْذًم ِ ِف ،واطمتِ َ٘م ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
رف ،حت٘مٞمرؼ:
َ ْ
َ
َ ُ
٤مره َو َدُمفَ ،وقم ْرو َ َ
ْ
حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل( ،سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب) ،ج ،3 :ص 9987 :رىمؿ.7563 :
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أطمًـ ُمـ اًمٔم٤مهر َّ
أن اًم٘مٚمقب ٓ شمٜمٗمؽ قمـ شمٕمٔمٞمؿ د٤مطمٌف وحمٌتف واعمٞمؾ إًمٞمف .وأ َُّم٤م اجلامل
ظمص اهلل هب٤م سمٕمض اًمّمقر قمـ سمٕمض ،وهك ُمـ زي٤مدة اخلٚمؼ اًمتل ىم٤مل اهلل ومٞمٝم٤م:
اًمٔم٤مهر ومزيٜم٦م َّ
ﱡ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱠ[وم٤مـمر ]9 :ىم٤مًمقا :هق اًمّمقت احلًـ
واًمّمقرة احلًٜم٦م .واًم٘مٚمقب يم٤معمٓمٌققم٦م قمغم حمٌتف يمام هل ُمٗمٓمقرة قمغم اؾمتحً٤مٟمف ،ويمام َّ
أن
أيْم٤م قمغم قمٌده يقضم٥م
اجلامل اًمٌ٤مـمٜمل ُمـ أقمٔمؿ ٟمٕمؿ اهلل قمغم قمٌده ،وم٤مجلامل اًمٔم٤مهري ٟمٕمٛم٦م ُمٜمف ً
وم٢من َؿمٙم ََره سمت٘مقاه ودٞم٤مٟمتف ازداد مج٤مًٓ قمغم مج٤مًمفْ ،
ؿمٙمراْ ،
وإن اؾمتٕمٛمؾ مج٤مًمف ذم ُمٕم٤مدٞمف ؾمٌح٤مٟمف
ً
وىمٌح٤م وؿمٞمٜمً٤م ،ويٜمٗمر قمٜمف
َىم َٚم ٌَ ُف ًمف ؿمٞم ًئ٤م فم٤مه ًرا ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة ،ومتٕمقد شمٚمؽ اعمح٤مؾمـ وطمِم ً٦م
ً
ومح ًْـ اًمٌ٤مـمـ يٕمٚمق ُىم ٌْأ اًمٔم٤مهر ويًؽمه ،و ُىم ٌْأ اًمٌ٤مـمـ يٕمٚمق مج٤مل اًمٔم٤مهر
يمؾ َُم ْـ رآهُ .
ويًؽمه( )9إن اجلامل اعمٕمٜمقي ًمإلٟمً٤من هق اًمذي يًٛمق سمف .ويمذًمؽ ُيذم اإلٟمً٤من سمًقء خمؼمه
سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ طمًـ ُمٜمٔمره ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ

ِ
٥م اخلَػم
ﳉﱠ[اعمٜم٤موم٘مقن ،]3 :وىمد أؿم٤مر اسمـ طمزم - -إمم هذا اعمٕمٜمك وم٘م٤مل :ـم٤مًم ُ
وأظمرة ُمتِمٌف سم٤معمالئٙم٦م ،وـم٤مًم٥م اًمنم ُمتِمٌف سم٤مًمِمٞم٤مـملم ،وـم٤مًمِ٥م اًمّم ِ
ٞم٧م واًم َٖم َٚمٌ٦م ُمتِم ٌِّف
ّ
ِّ
ِّ ٌ
ّ
ٍ
ِ
ُمّمٚمح٦م وُمٜمٗم َٕم٦م ُّ
َ
يٙمقن
أىمؾ ُِمـ أن
سم٤مًمٌٝم٤مئؿ ،وـم٤مًمِ٥م اعم٤مل ًمٖمػم
سم٤مًمًٌ٤مع ،وـم٤مًمِ٥م اًم ّٚم ّذات ُمتِم ٌّف
ِّ
ٍ
اًمققمرة ٓ ِ
ِ
ِ
يٜمتٗم ُع سمف ر ٌء ُمـ
احلٞمقان ؿم ٌَف ،سمؾ يِمٌِف اعم٤م َء اًمذي ذم اًمٙمٝمقف
رء ُمـ
ًمف ذم
َ
ٍ
وم٠مي ٍ
ُ
وأي
احلٞمقان ،ىم٤مل:
ومخر ّ
وم٤مًمٕم٤مىمؾ َُمـ ٓ يٖمتٌَِط سمّمٗم٦م يٗمقىمف ومٞمٝم٤م ؾم ٌُع أو هبٞمٛم ٌ٦م أو مج٤مدُّ ،..
ٍ
اًمٌٝم٤مئؿ واجلامدات ُمت٘مدِّ ُم ً٦م قمٚمٞمف ،أ ُّم٤م ُمـ ِ
متٞمٞمزه واشمًَّع ِقمٚمٛمف
هور ومٞمام شمَٙمقن ومٞمف هذه
ىمق َي ُ
ُ
مه ً٦م وأيمثر قمٛم ً
ال ُمـ ِظمٞم٤مر
وطمًـ قمٛم ُٚمف ومٚمٞمٖمتٌَِط سمذًمؽ :وم٢مٟمّف ٓ ي٘مدُمف ذم ذًمؽ إّٓ ُمـ يم٤من أقمغم ّ
ُ

اًمٜمّ٤مس(.)7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (9روو٦م اعمحٌلم وٟمزه٦م اعمِمت٤مىملم اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم اعمٕمروف سم٤مسمـ ىمٞمؿ
اجلقزي٦م ظمرج أطم٤مديثف أمحد ؿمٛمس اًمديـ (سمػموتُ :مٜمِمقرات دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمدون شم٤مريخ)ص.966:
) (7رؾم٤مئؾ اسمـ طمزم إٟمدًمز اعم١مًمػ :أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اًمٔم٤مهري (اعمتقرم:
356هر) اعمح٘مؼ  :إطمً٤من قمٌ٤مس (سمػموت :اعم١مؾمً٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم -اًمٓمٌٕم٦م 9981 ،9م) ص.431:
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وُمـ اًمٌ٤مطمثلم ُمـ أؿم٤مر إمم أن مج٤مل يمؾ رء سمحًٌف ،وًمذًمؽ ىمًٛمف إمم مج٤مل ِ
اخلٚم٘م٦م ،ومج٤مل
َّ
اخلٚمؼ ومج٤مل إومٕم٤مل .وم٘م٤مل" :مج٤مل ِ
ُمتالئام ،ومتتٕمٚمؼ سمف
اخلٚم٘م٦م ُم٤م يدريمف اًمٌٍم ويٚم٘مٞمف إمم اًم٘مٚم٥م
ُ
ً
اًمٜمٗمس ُمـ همػم ُمٕمروم٦م سمقضمف ذًمؽ ،وأُم٤م مج٤مل إظمالَ ومٙمقهن٤م قمغم اًمّمٗم٤مت اعمحٛمقدة ُمـ
اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م واًمٕمدل واًمٕمٗم٦م ويمٔمؿ اًمٖمٞمظ وإرادة اخلػم هل٤م ،وأُم٤م مج٤مل إومٕم٤مل :ومٝمق وضمقده٤م
ُمالئٛم٦م عمّم٤مًمأ اخلٚمؼ ،وىم٤موٞم٦م جلٚم٥م اعمٜم٤مومع ُمٜمٝمؿ ،وسف اًمنم قمٜمٝمؿ"( )9ويٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من
اجلامل ُمٜمف طمز وُمٜمف ُمٕمٜمقي ،وم٤محلز يٌدو ذم اإلٟمً٤من واًمٙمقن ويمؾ ُم٤م هق ُم٤مدي ،وأُم٤م
اعمٕمٜمقي ومٝمق ذم اًمّمٗم٤مت اخلُٚم٘مٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م ،وُمٜمف ذايت ًمإلٟمً٤من يتٛمتع سمف وطمده وُمٜمف ُم٤م يتٕمداه
ًمٖمػمه ويدظمؾ ذم هذا مج٤مل إقمامل وإظمالَ .ومال ؿمؽ أن شم٠مصمػمه٤م يتٕمدى د٤مطمٌٝم٤م ًمٖمػمه.
***
املطمب اآلخس
أِداف ادتىاه يف اإلضالً
يٌدو إؾمٝم٤مم قمٚمامء اإلؾمالم اًمٗم َّٕم٤مل ذم سمٞم٤من أهداف قمٚمؿ اجلامل قمٜمد ُمٓم٤مًمٕم٦م ُمر٤م يمتٌرقه ذم هرذا
اًمِم٠من ،وًمٕمؾ إٟمٙم٤مر سمٕمض اًمٌ٤مطمثلم ًمقضمقد ومٚمًٗم٦م اجلامل ذم اإلؾمالم وإؾمرٜم٤مد اًمٗمْمرؾ ذم ذًمرؽ
ًمٚمتٗمٙمر اًمقوٕمل( )7راضمع ٓظمتالف ُمّمدر اًمتٚم٘مل واعمٕمروم٦م سمرلم اًمٗمٙمرريـ ،ويمرذًمؽ ٓظمرتالف
طم٘مٞم٘م٦م اجلامل ذم اًمٗمٙمرر اإلؾمرالُمل قمٜمٝمر٤م ذم اًمٗمٙمرر اًمقورٕمل ُمرـ طمٞمر٨م اًمتٕمريرػ واعمٕمر٤ميػم
وإهداف اعمٜمِمقدة ُمـ دراؾم٦م اجلامل ذم يمؾ ُمٜمٝمام .وذم آي٤مت اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ وُم٤م ؾمرٓمره قمٚمرامء
اإلؾمالم سمٞم٤من حل٘مٞم٘م٦م اجلامل وهم٤ميتف ،وُمـ هم٤مي٤مت اجلامل ذم اإلؾمالم ُم٤م ي٠ميت:
ٌُ- 1بِن الػأٌٖ ٛف٘ العبح:
هذا هدف فم٤مهر ضمكم ًمٚمجامل ذم اإلؾمالم ،ومٚمٞمس اجلامل ًمٚمؽمف اعمٜمٝمل قمٜمف ،وٓ ٟٓمتٝم٤مك
طمرُمٝم٤م اًمديـ ،سمؾ ٓ سمد أن يٙمقن اجلامل ًمٖم٤مي٦م ٟمٌٞمٚم٦م شمُ٘مّمد ،وهلدف ذقمل ُيرهم٥م،
طمرُم٤مت َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (9اًمٕمقائؼ حمٛمد أمحد اًمراؿمد ط دار اعمٜمٓمؼ ص.34،33:
) (7هت٤موم٧م ُمٗمٝمقم قمٚمؿ اجلامل اإلؾمالُمل د /ؾمٕمٞمد شمقومٞمؼ (اًم٘م٤مهرة :ط ،اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب 7197م)
ص.49 :
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ومٗمل ىمّم٦م ؾمٞمدٟم٤م هقد قمٚمٞمف اًمًالم ىمقل هقد ًم٘مقُمف يمام ذيمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ :ﱡ ﲳ ﲴ ﲵ

ﲶ ﲷﱠ[اًمِمٕمراء ]978 :ىم٤مل اسمـ

يمثػم-

ُمِمٝمقرا ،شمٕمٌثقن ،وإٟمام
ُمٕمٚمام سمٜم٤م ًء
ً
ً " :-

شمٗمٕمٚمقن ذًمؽ قمٌ ًث٤م ٓ ًمالطمتٞم٤مج إًمٞمف ،سمؾ عمجرد اًمٚمٕم٥م واًمٚمٝمق وإفمٝم٤مر اًم٘مقة ،وهلذا أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ
ٟمٌٞمٝمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ذًمؽٟٕ :مف شمْمٞمٞمع ًمٚمزُم٤من ،وإشمٕم٤مب ًمألسمدان ذم همػم وم٤مئدة ،واؿمتٖم٤مل سمام ٓ
جيدي ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرة"( ،)9ومقضمقد اهلدف واًم٘مّمد ُمـ اًمٗمٕمؾ هدف أدٞمؾ ًمٚمجامل ذم
ديٜمٜم٤م احلٜمٞمػ ،وم٤مًم٘مّمد هم٤مي٦م ُمٝمٛم٦م ًمٚمجامل حلامي٦م اجلٝمد اًمٌنمي ُمـ اًمْمٞم٤مع .وىمد قم٤مىم٥م اهلل
هلقا
أىمقا ًُم٤م ضمٕمٚمقا اًمٜمٕمٛم٦م واجلامل اًمذي وهٌف اهلل هلؿ
ؾمالطم٤م يّمدُّ قمـ اإليامن سم٤مهلل ،واختذوه ً
ً
وًمٕم ًٌ٤م وقمقٟمً٤م ذم اًمتٕمدي قمغم اعمقطمديـ ،ومٙم٤من قم٘م٤مهبؿ أن طمرُمٝمؿ اهلل ُمٜمف .ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡ ﱮ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ

ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱠ [اًمدظم٤من.]79-75 :
- 2التٕصن إىل وعسف ٛاهلل ارتالل ٔاإلمياُ بْ:
إن ًمٗم٧م إٟمٔم٤مر إمم مج٤مل اًمّمٜمٕم٦م اإلهلٞم٦م وإسمداقمٝم٤م ُمدقم٤م ٌة ًمٚمٗمٙمر ومٞمٝم٤م ،وإرؿم٤م ٌد إمم ُمٌدقمٝم٤م،
واحل٨م قمغم آقمؽماف سمف وسم٘مدرشمف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ

ﳆ ﳇﱠ[ًم٘مامن ، ]99-91:ومٛمـ ظمالل اجلامل ذم اًمّمٜمٕم٦م يتقدؾ اإلٟمً٤من إمم ُمٕمروم٦م اًمّم٤مٟمع،
وهذا ُم٤م قمٜمٞمف قمٚمامء اًمٕم٘مٞمدة سمدًمٞمؾ اإلسمداع ذم اخلٚمؼ .ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﱠ[إٟمٕم٤مم.]99:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (9شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ،اسمـ يمثػم ج 6:ص.947 :

ٕٔٓ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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اجلامل ذم اإلؾمالم ومٚمًٗمتف وُمٕم٤ميػمه

- 3تكٕٖ ٛاإلمياُ يف ٌفٕع املؤوٍني ٔإثبات البعح:
ذم ًمٗمت٤مت ىمرآٟمٞم٦م قمجٞمٌ٦م ي٘مرن اخل٤مًمؼ ضمؾ وقمال سملم ىمدرشمف ومج٤مل دٜمٕمتف ويمامل ىمدرشمف قمغم
إقم٤مدة دٜمٕمتف سمٕمد ومٜم٤مئٝم٤م ،ضم٤مقم ً
ال اجلامل قمالُم ً٦م سم٤مرز ًة وسمره٤مٟمً٤م ٓ ي٘مٌؾ اًمرد أو اًمرومض :ومٞمدل
ظمٚم٘مف قمغم اًمٖمٞم٥م قمـ ـمريؼ احل٤ما اعمِم٤مهد وُم٤م قمٚمٞمف ُمـ روقم٦م وإسمداعً :مٞمزداد ي٘مٞمٜمٝمؿ سمف:
ويًت٘مر ي٘مٞمٜمٝمؿ سمح٘مٞم٘م٦م اًمٕمقدة إًمٞمف .ي٘مقل شمٕم٤ممم :ﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷ ﱸ ﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾ ﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚﲛ

ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩﲪﱠ[َ ]99-6:ي٘مقل اسمـ يمثػم
-

" :-هل إرض اًمتل يم٤مٟم٧م ه٤مُمدة ومٚمام ٟمزل قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مء اهتزت ورسم٧م وأٟمٌت٧م ُمـ يمؾ

زوج هبٞم٩م ُمـ أزاهػم وهمػم ذًمؽ ا٤م حي٤مر اًمٓمرف ذم طمًٜمٝم٤م ،وذًمؽ سمٕمد ُم٤م يم٤مٟم٧م ٓ ٟمٌ٤مت ومٞمٝم٤م
وم٠مدٌح٧م هتتز ظمياء ،ومٝمذا ُمث٤مل ًمٚمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت واهلالك يمذًمؽ حيل اهلل اعمقشمك ،وهذا
اعمِمٝمد ُمـ قمٔمٞمؿ ىمدرشمف سم٤محلًـ أقمٔمؿ ا٤م أٟمٙمره اجل٤مطمدون ًمٚمٌٕم٨م( ،)9وهٙمذا قمٛمؾ اجلامل قمٛمٚمف
ذم آؾمتدٓل قمغم ىمْمٞم٦م ُمـ أضمؾ اًم٘مْم٤مي٤م ،وهل ىمْمٞم٦م اإليامن سم٤مًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت .ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﱡ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﱠ

[إقمراف.]57:
- 4دفع اإلٌطاُ إلسطاُ الصٍعٔ ٛإتكاٌّا:
همرس اإلؾمالم ذم ٟمٗمقس إشمٌ٤مقمف اًمرداومع إمم اإلشم٘مر٤من واإلطمًر٤من ذم يمرؾ رء ،وضمٕمرؾ ُمرـ
جي ِّٛمؾ يمؾ ُم٤م يّمٜمٕمفً :مٞمٌدو قمغم أطمًـ ُم٤م يٙمرقن ،واب اهلل اعمثرؾ ذم ذًمرؽ
أهداف اعمًٚمؿ أن ُ َ
ًمإلٟمًرر٤من سم٤مإلٟمًرر٤من ذاشمررف ،وم٘مرر٤مل شمٕمرر٤ممم :ﱡ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞﱠ[اًمًررجدة .]7:ىمرر٤مل اسمررـ يمثررػم-

" :-إٟمررف اًمررذي أطمًررـ ظمٚمررؼ إؿمررٞم٤مء وأشم٘مٜمٝمرر٤م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )9شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم ج ،7 :ص.471 :

ٕٕٓ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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اجلامل ذم اإلؾمالم ومٚمًٗمتف وُمٕم٤ميػمه
وأطمٙمٛمٝم٤م( .)9ىم٤مل اًمٓمؼمي-

إقمداد :د .حمروس حمٛمد حمروس سمًٞمقين

" :-أطمٙمٛمف وأشم٘مـ دٜمٕمتف"(" ،)7ومٛمـ أُم٤مرات اإلشم٘مر٤من اًمترل متٞمرز

دائرام ْ
أن يت٘مٜمرقا
هب٤م اجلامل ظمٚمؼ اإلٟمً٤من ذم أطمًـ دقرة ،وًمرذًمؽ يٓمٚمر٥م اخلر٤مًمؼ ُمرـ قمٌر٤مده ً
ؾمٚمقيمٝمؿ وأىمقاهلؿً ،متٙمقن طمريمتٝمؿ ُمٜمًجٛم ً٦م ُمع ُمً٤مر اًمٙمقن اعمت٘مـ.
- 5صبؼ اذتٗا ٚبصبػ ٛادتىاه:
هيدف اإلؾمالم إمم ايمتً٤مء طمٞم٤مة اعمًٚمؿ سمثٞم٤مب اجلامل ،ىمقًٓ وقمٛم ً
وومٙمرا ،ومٝمق ُمٓم٤مًمر٥م
ال ظمٚم ً٘م٤م
ً
سم٤مًم٘مقل احلًـ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡ ﲶ ﲷ ﲸﱠ[اًمٌ٘مرة ،]84:وسم٤مًمٕمٛمرؾ إطمًرـ ﱡ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓﱠ[اعمٚمؽ ،]7:وًمٞمس ُمٓم٤مًم ًٌ٤م سم٤مخلٚمؼ ومحًر٥م وًمٙمرـ
ُمٓم٤مًم٥م سم٤مًمٗمٙمر
سم٤مجلٛمٞمؾ ُمـ اخلٚمؼ ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ[اعمٕم٤مرج ،]5:يمذًمؽ اعمًٚمؿ
ٌ
اعمًتٜمػم اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمؼمه٤من واًمدًمٞمؾ ،وًمرٞمس قمرغم حمرض اًمٔمٜمرقن وإوهر٤مم ،ىمر٤مل رؾمرقل اهلل
"إِي٤ميمُؿ واًم َّٔمـَ ،وم٢مِ َّن اًم َّٔمـ َأيم َْذب احل ِد ِ
ي٨م"( )4وشمٚمؽ هم٤مي ٌ٦م قمٔمٞمٛم ٌ٦م ُمـ هم٤مي٤مت اًمديـ ،وهق إفمٝمر٤مر
َّ
َّ
َّ ْ َ
ُ َ
اعمًٚمؿ سمًٛم٦م اجلامل ذم يمؾ ؿم١موٟمف ،وأسمٚمغ رد قمغم دقم٤مة اًمٖمٚمٔم٦م ذم اًم٘مقل ،واإلمه٤مل واًم٘مّمرقر ذم
اًمٕمٛمؾ ،واًمتجٝمؿ واًمتخٚمؼ سم٤مًمًئ ُمـ إظمالَ ،ويمذًمؽ رد قمرغم ُمرـ َّ
ؿمرذ ومٙمررهؿ :ومحرومرقا
اًمديـ وأطمٙم٤مُمف ،وأمهٚمقا ُمٕم٤ممل اجلامل ومٞمف ،وأفمٝمروه سمٛمٔمٝمر يمريف يّمد اًمٜم٤مس قمٜمف ،ومْمر ً
ال قمرـ
شمً ٌٌّٝمؿ ذم اهت٤مم اًمديـ ذاشمف سم٠مٟمف دقمقة ًمٚمتخٚمػ وُمٕم٤مدة احلٞم٤مة.
- 6االزتكا ٞبإٌطاٌٗ ٛاإلٌطاُ ٔذٔقْ:
ُيٕمد آرشم٘م٤مء سم٢مٟمً٤مٟمٞم٦م اإلٟمً٤من وذوىمف ُمـ أهداف اجلرامل ذم اإلؾمرالم ،ويتر٠مشمك ذًمرؽ سمؽمسمٞمر٦م
اعمًٚمؿ شمرسمٞم ً٦م مج٤مًمٞم ً٦م شمٕمٛمؾ قمغم شمٙمقيـ اإلٟمً٤من اًمٕم٤مسمد اًمّم٤مًمأ ُمـ مجٞمع ضمقاٟمٌرف ،وُمٜمٝمر٤م اجل٤مٟمر٥م
اجلامزم ،وًمذًمؽ طمرد٧م اًمنميٕم٦م قمغم آرشم٘م٤مء سمذوَ اإلٟمً٤من وشمٜمٛمٞم٦م إطمً٤مؾمف سم٤مجلامل ،وشمٖمٞمرػم
ِ
يت سمِ َ٠م ِيب ُىم َح٤م َوم َ٦م َي ْق َم
وهي ِّٞم٩م إقمّم٤مب ،وم َٕم ْـ َضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ َقم ٌْد اهللَِ ،ىم َ٤ملُ :أ ِ َ
يمؾ ُمٜمٔمر ىمٌٞمأ ي٘مٌض اًمٜمٗمس ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )9شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم ج 6 :ص.479 :
) )7ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،اًمٓمؼمي ج 71:ص.979:
) )4رواه اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمققمٌداهلل اجلٕمٗمل9377( .هر ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس ،اًم٘م٤مهرة :دار ـمقَ
اًمٜمج٤مة ،يمت٤مب :اًمٗمرائض ،سم٤مب :شمٕمٚمؿ اًمٗمرائض ،ج ،8 :ص ،938 :رىمؿ .6773

ٖٕٓ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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اجلامل ذم اإلؾمالم ومٚمًٗمتف وُمٕم٤ميػمه

ٍ
ِ
٤مو٤مَ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
اضمتَٜم ِ ٌُرقا
حل َٞم ُت ُف يمَ٤مًم َّث َٖم٤م َُم ِ٦م َسم َٞم ً
ٌمرءَ ،و ْ
َومت ِْأ َُم َّٙم َ٦م َو َر ْأ ُؾم ُف َو ْ
قل اهللِ-ﷺَ " :-هم ِّ ُػموا َه َذا سمِ َ ْ
اًمً َقا َد"( ،)9وم٘مد يمره اًمٜمٌل-ﷺ -هذا اعمٜمٔمر ودقم٤م أدح٤مسمف إمم شمٖمٞمرػمهً :مٞمٌٕمر٨م اًمِمرٙمؾ اجلديرد
َّ
هورا ذم اًمٜمٗمس ،وهبج٦م ذم اًم٘مٚم٥م :وًمٞمؽمسمرك ذوَ اًمّمرح٤مسم٦م وإُمر٦م قمرغم ُمر٤م يردظمؾ اًم٘مٌرقل
ً
ًمٚم٘مٚمقب ٓ ُم٤م يٜمٗمره٤م ،واحلدي٨م ذم هذا يٓمقل ،ويدظمؾ ذم هذا اًمٌ٤مب يمرؾ ُمر٤م ضمر٤مء ذم اًمٙمتر٤مب
واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة ا٤م يدقمق إمم اًمتزيـ واًمت ََّج ُّٛمؾ ذم يمؾ ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة ذم اعمٚمٌس واعمٓمٕمؿ واعمنمرب
واحلدي٨م واًمّمٛم٧م ،وم٤مًمت ََّج ُّٛمؾ يرىمل اًمذوَ اإلٟمً٤مين ،ويٜم٘مرؾ اإلٟمًر٤من إمم اًمًرٚمقك اعمتحير
اًمذي يٜم٠مى سمف قمـ اهلٛمجٞم٦م واًمتقطمش ،وقم٤مدات اًمرقم٤مع ُمـ اًمٜم٤مس ،وهرق سمرذًمؽ ُمردقم٤مة ًمتٛمٞمرز
قل اهللَِّ-ﷺ" :-إِ َّٟمٙمُؿ َىم ِ
قمام ؾمقاه٤م ُمـ إُمؿَ .ىم َ٤مل َر ُؾم َ
٤مد ُُم َ
قن َهمدً ا َقم َغم إِ ْظم َقاٟمِٙم ُْؿ َوم َ٠م ْدرٚمِ ُحقا
ْ
إُم٦م َّ
ِ
ِ
ِ
َ٤مًمِمر٤م َُم ِ٦م ِذم اًمٜم ِ
َّر٤مسَ ،وم َّ
ر٥م ا ًْم ُٗم ْح َ
٤مؾمٙم ُْؿ َطمتَّك شمٙمُقٟمُرقا يم َّ
رش َو َٓ
ر٢من اهللََّ َٓ ُحي ُّ
ِر َطم٤م ًَمٙم ُْؿ َو َأ ْدٚم ُحقا ًم ٌَ َ
اًم َّت َٗم ُّح َش"(.)7
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )9اعمًٜمد اًمّمحٞمأ اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل-ﷺُ ،-مًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًـ اًم٘مِمػمي
اًمٜمٞمً٤مسمقري (اعمتقرم769 :هر) ،يمت٤مب :اًمٚمٌ٤مس واًمزيٜم٦م ،سم٤مب :ذم دٌغ اًمِمٕمر وشمٖمٞمػم اًمِمٞم٥م ،اعمح٘مؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد
اًمٌ٤مىمل( ،سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب) ج ،4 :ص ،9664 :رىمؿ.79 :
) ) 7إُم٤مزم اعمٓمٚم٘م٦م :أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (اعمتقرم857 :هر) ،حت٘مٞمؼ :محدي سمـ قمٌد
اعمجٞمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمًٚمٗمل( ،سمػموت :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،ط :إومم 9396 ،هر 9995-م) ص.46 :
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املبشح الجاٌ٘
وعاٖري ادتىاه ٔوٗادٍْٖ
اظمتٚمػ اًمٌ٤مطمثقن ذم إُمٙم٤مٟمٞم٦م حتديد ُمٕم٤ميػم ًمٚمجامل .ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل سمٕمدم اإلُمٙم٤مٟمٞم٦مٕ ،ن
اًمذوَ ًمف دظمؾ ذم هذا اًمِم٠من ،وأذواَ اًمٜم٤مس ختتٚمػ ورسمام شمتٜم٤مىمض ذم إُمر اًمقاطمد ،ي٘مقل
هٞمجؾ" :اجلامل أُمر قمريض ،واًمٕمٚمؿ هق قمٚمؿ ًمٚميوري ٓ ًمٚمٕمريض ،وسم٤مًمت٤مزم :وم٢مٟمف يًتحٞمؾ
دقغ ُمٕمٞم٤مر ًمٚمجامل ،ذًمؽ أن إذواَ ختتٚمػ إمم ُم٤م ٓ هن٤مي٦م"( .)9وأُم٤م أظمرون وم٘م٤مًمقا سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م
ذًمؽ .وإن مل يذيمروا ذًمؽ ساطم٦م ،وإٟمام ضم٤مء ذًمؽ ُمٌثق ًصم٤م ذم اعمقاـمـ اًمٜمل يتحدصمقن ومٞمٝم٤م قمـ
أُمقرا يٙم٤مد يتٗمؼ اًمٌنم قمٚمٞمٝم٤م ُمٝمام شمٌ٤ميٜم٧م صم٘م٤مومتٝمؿ أو أذواىمٝمؿ ،أو ًمٖم٤مهتؿ
اجلامل .وأرى أن هٜم٤مك ً
وأضمٜم٤مؾمٝمؿ .يمام أن اٟمٓمالَ اعمًٚمؿ ذم صم٘م٤مومتف ُمـ يمت٤مب رسمف وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف دمٕمؾ ًمف زا ًدا وُمقر ًدا يتزود
ُمٜمف ومٞمام شمردد ومٞمف سمٕمض اخلٚمؼ ومل هيتدوا ومٞمف إمم ؾمٌٞمؾ واطمد :وًمذًمؽ ضمٕم ْٚم ُ٧م اًمٕمٛمدة ذم حتديد
ُمٕم٤ميػم اجلامل وُمٞم٤مديٜمف ُمـ وطمل اهلل  ،--وصمٜمٞم٧م سم٤مًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة وأىمقال اًمٕمٚمامء ُمـ اعمًٚمٛملم
ًمٚمًٕمل ًمت٠مدٞمؾ هذه اعمً٤مًم٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر إؾمالُمٞم٦مً :متٙمقن ٟمقا ًة ًمالشمٗم٤مَ قمغم طمد أدين ُمـ
ووقطم٤م قمٜمدُم٤م ٟمٔمٝمر ُمٞم٤مديـ اجلامل ذم هذا
اعمٕم٤ميػم اًمتل حتدد اجلامل وشمٔمٝمره ،يمام أن إُمر يزداد
ً
اًمديـ :وًمذًمؽ ضم٤مء اعمٓمٚم٥م إول ذم احلدي٨م قمـ ُمٕم٤ميػم اجلامل واعمٓمٚم٥م اًمث٤مين قمـ ُمٞم٤مديـ
اجلامل.
***
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) )9اعمدظمؾ إمم قمٚمؿ اجلامل ،ومٙمرة اجلامل ،شمرمج٦م ضمقرج ـمراسمٞمٌم ،دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م ،سمػموت  9988ص .97
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املطمب األٔه
وعاٖري ادتىاه يف اإلضالً
يٛمٙمـ حتديد ُمٕم٤ميػم اجلامل ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ُمـ ظمالل اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:
 )1الطالو ٛوَ العٕٗب:
اقمقضم٤مضم٤مُ -مـ ُمٕم٤ميػم اجلامل ُمـ
ٟم٘مّم٤م أم
ً
ُشم َٕمدُّ اًمًالُم٦م ُمـ اًمٕمٞمقب -ؾمقاء أيم٤من اًمٕمٞم٥م ً
ُمٜمٔمقر اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ،د ًَّمٜمَ٤م قمغم ذًمؽ سمٞم٤من احلؼ ضمؾ وقمال قمٜمدُم٤م ؾمٛمك ٟمٗمًف اًم٘مدوس ،ومٝمق
ُمٜمزه قمـ
ُمٜمزه قمـ اًمٕمٞمقب واًمٜم٘م٤مئصُُ ،مٜم ََّز ٌه قمـ أود٤مف يمامل اًمٜم٤مس اعمحدودة ،يمام أٟمف َّ
أود٤مف ٟم٘مّمٝمؿ .ومٝمق ٓ شمٚمح٘مف اًمٕمٞمقب ذاشمً٤م ودٗم٤مشمً٤م وأومٕم٤مًٓ .ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ[احلنم ،]74:اًم٘مدوس اعمٜمزه قمـ يمؾ ودػ ُمـ أود٤مف يمامل
ُمٜمز ٌه قمـ دٗم٤مت ٟم٘مّمٝمؿ ،سمؾ يم ُُّؾ
اعمخٚمقىملم اًمذي ئمٜمف أيمثر اًمٜم٤مس يمامًٓ ذم طم٘مٝمؿ.. ،يمام هق َّ
دٗم٦م ُمتّمق ٍ
رة ًمٚمخٚمؼ ،ومٝمق ُمٜمزه ُم٘مدس قمٜمٝم٤م وقمام يِمٌٝمٝم٤م ،وًمقٓ ورود اًمرظمّم٦م واإلذن
َّ
جي ْز إـمالَ أيمثره٤م( )9يمام أرؿمد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٚمجامل اًمٙم٤مئـ ذم اعمخٚمقىم٤مت وُم٤م
سم٢مـمالىمٝم٤م مل َ ُ
ظمٚم٘مٝم٤م اهلل قمٚمٞمف ُمـ ظمالل اًمًالُم٦م ُمـ اًمٕمٞمقب واًمٌٕمد قمـ اًمٜم٘مص .ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ اًمًامء:
ﱡ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷﱠ[اعمٚمؽ ]3-4:ىم٤مل اًم٘مرـمٌل
-

ُ( -م٤م شمرى ذم ظمٚمؼ اًمرمحـ ُمـ اقمقضم٤مج وٓ شمٜم٤مىمض وٓ شمٌ٤ميـ– سمؾ هل ُمًت٘مٞمٛم٦م ُمًتقي٦م

داًم٦م قمغم ظم٤مًم٘مٝم٤م– وإن اظمتٚمٗم٧م دقره ودٗم٤مشمف)( ،)7وم٤مًمٌٕمد قمـ اًمٜم٘مص واًمٕمٞمقب ُمـ ُمٕم٤ميػم
اجلامل ذم اإلؾمالم.
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) (9اعم٘مّمد إؾمٜمك ذم ذح ُمٕم٤مين أؾمامء اهلل احلًٜمك ،أسمق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمٓمقد (اعمتقرم515 :هر) ،حت٘مؼ:
سمً٤مم قمٌد اًمقه٤مب اجل٤ميب( ،ىمؼمص :اًمٓمٌٕم٦م :إومم )9987 – 9317 ،ص.68 :
) )7اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل ج 98 :ص.718 :
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 )2التٍاضل:
اًمتٜم٤مؾمؼ ؾمٛم٦م اجلامل وهق :ذًمؽ اًمٜمٔم٤مم اخلٗمل داظمرؾ اًمٌمرء اًمرذي يررسمط ضمزئٞم٤مشمرف سمٕمْمرٝم٤م
اًمٌٕمض ،ومتٌدو وطمدة ُمتٙم٤مُمٚم٦م ُمتج٤مٟمً٦م سمحٞم٨م ٓ يِمذ ضمزء ُمٜمف قمـ أظمر .واًمتٜم٤مؾمؼ ي٘مقم قمغم
اًمت٘مرير واًمْمٌط ،وحتديد ٟمً٥م إؿمٞم٤مء سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض ذم احلجؿ واًمِمٙمؾ واًمٚمقن واحلريمر٦م.
وُمررـ دٓئررؾ ذًمررؽ ذم يمررالم اهلل ىمقًمررف شمٕمرر٤ممم :ﱡ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ[آٟمٗمٓمرر٤مر ]8-6:ىمرر٤مل اسمررـ يمثررػم
-

" :-سم٘مدرشمف وًمٓمٗمف وطمٚمٛمف خيٚم٘مف قمغم ؿمٙمؾ طمًـ ُمًت٘مٞمؿ ُمٕمتدل طمًـ اعمٜمٔمرر واهلٞمئر٦م"

()9

ويقوأ ذًمؽ أطمد اًمٕمٚمامء ومٞم٘مقل" :إٟمف اًمتٜم٤مؾم٥م واًمتٜم٤مؾمؼ سملم قم٘مؾ اإلٟمً٤من وطمجٛمف أٓ شمرري
أن طمٌس اًمٚمً٤من قمـ اًمٜمٓمؼ سمٌٕمض اًمٙمٚمامت وشمٖمٞمػم سمٕمض احلروف قمٜمد اًمٓمٗمؾ اًمّمرٖمػم ٓ ُي َٕمردُّ
قمٞم ًٌ٤م سمؾ ُيرى أٟمف دٗم٦م ُمدح ،وذًمؽ ٕٟمف يتٜم٤مؾم٥م ُمع ؾمٜمف"( )7وًم٘مد قمدَّ اًمٕمٚمامء ُمرـ مجر٤مل اًم٘مررآن
شمٜم٤مؾم٥م آي٤مشمف وؾمقره ،وشمٜم٤مؾمؼ ُمٕم٤مٟمٞمف ُمع ُمٌ٤مٟمٞمرف ،وُمرـ هرذه اعم١مًمٗمر٤مت ٟمٔمرؿ اًمردرر ذم شمٜم٤مؾمر٥م
أي٤مت واًمًقر ًمؼمه٤من اًمديـ اًمٌ٘م٤مقمل-

.-

 )3التٍعٗي:
إن اًمتٜمٔمٞمؿ يٙمقن ذم شمرشمٞم٥م ضمزئٞم٤مت اًمٌمء ُمع قمدم اإلظمالل سم٠مسمٕم٤مده ،ويٚمت٘مرك اًمتٜمٔمرٞمؿ ُمرع
اًمتٜمًٞمؼ ذم شمٙمقن اًمٌمء اجلٛمٞمؾ ،وم٤مٕؿمٞم٤مء اعمٌٕمثرة ٓ متثؾ وطمدة مج٤مًمٞم٦م ،سمٞمٜمام طملم ُشمٜمَٔمؿ ذم وطمدة
ُمٜمٔمٛم٦م إسمٕم٤مد واعمً٤موم٤مت سملم سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض ذًمؽ ُيٜمْتِ٩م وطمد ًة مج٤مًمٞم ً٦م قمٔمٞمٛم ً٦م ،وًمذًمؽ يمر٤من ُمرـ
أود٤مف اجلٜم٦م شمٜمٔمٞمؿ هرهر٤م وٟمامرىمٝمر٤م ،وم٤مجلٜمر٦م ُمرشمٌر٦م ُمٜمٔمٛمر٦م .ىمر٤مل شمٕمر٤ممم :ﱡ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ[اًمٓمرررقر ،]71:وىمررر٤مل ؾمرررٌح٤مٟمف :ﱡ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯﲰﱠ[اًمٖم٤مؿمٞم٦م ،]96-95:وًم٘مد قمٜمٞمر٧م اًمًرٜم٦م سمر٤مجلامل ذم أداء اًمٕمٌر٤مدات وضمٕمٚمر٧م طمًرـ
ـ َأٟم ٍ
َسَ --ىم َ٤ملَ :أ ْىم ٌَ َؾ اًمٜمٌَِّ ُّل-ﷺ-
اًمتٜمٔمٞمؿ
ُمٕمٞم٤مرا حلًـ إداء ذم اًمّمالة واجلٝم٤مد ،ومٗمل اًمًٜم٦م َقم ْ
ً
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)(9شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم ج ،8 :ص.449 :
) )7اجلامل ذم اًم٘مرآن ،د /جم٤مج ،قمٌد اًمرازَ(ط ُمٙمتٌ٦م أداب  )9997ص.76 :
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ِ
ِ
ِ
ُرؿ ُِمر ْـ َو َر ِاء
ٞمٛمقا ُد ُٗمق َومٙم ُْؿ َوشم ََر ُّ
َؼم َومدَ َظم َؾ ِذم َّ
ادقاَ ،ومر٢مِ ِّين َأ َرايم ْ
اًمّمالة َوم َ٘م َ٤ملَ " :أىم ُ
سمِ َق ْضم ِٝمف َىم ٌْ َؾ َأ ْن ُيٙم ِّ َ
َفم ْٝمري").(9
 )4التالشً بني العاِس ٔالباطَ:
ُ
ُمٕمٞم٤مرا ًمٚمجامل ذم اإلؾمالم ،وًم٘مد يمره اإلؾمالم مج٤مل اًمٔم٤مهر إذا
اشمٗم٤مَ اًمٔم٤مهر ُمع اًمٌ٤مـمـ
ُي َٕمدُّ
ً
وورأ ديٜمٜمر٤م احلٜمٞمرػ أن
شمزاُمـ ُمع ىمٌأ اًمٌ٤مـمـ ،وضمٕمؾ اًمتقاومؼ سمٞمٜمٝمام هق اجلامل احل٘مٞم٘مل .ويمام َّ
دم َّٛمؾ در٤مطمٌف أو شمرزيـ .وُمّمرداَ ذًمرؽ ىمقًمرف شمٕمر٤ممم :ﱡ ﱢ
اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمحؼ ُمٕمٞم ٌ٤مر ًمٚم٘مٌأ ُمٝمام َ َ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱠ[اًمٌ٘مرررررة ]779:ي٘مررررقل
اًمٓمؼمي-

" :-يٕمٜمك شمٕم٤ممم ذيمره سمذًمؽ وإن أقمجٌتٙمؿ اعمِمرؽميم٦م ُمرـ أهرؾ اًمٙمتر٤مب ذم اجلرامل

واحلً٥م واعم٤مل ومال شمٜمٙمحقه٤م :وم٢من إَ َُم٦م اعم١مُمٜم٦م ظمػم قمٜمد اهلل ُمٜمٝم٤م"(.)7
وقمـ اعمٜم٤موم٘ملم وخم٤مًمٗم٦م فم٤مهرهؿ ًمٌ٤مـمٜمٝمؿ ي٘مقل شمٕم٤ممم حم َ ِّذ ًرا ُمـ آٟمخداع سمجامل فم٤مهرهؿ ُمع
ىمٌأ سم٤مـمٜمٝمؿ :ﱡ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉﱠ[اعمٜم٤موم٘مقن ]3:ي٘مقل
اسمـ

يمثػم-

ً
أؿمٙم٤مٓ طمًٜم٦م وذوى ومّم٤مطم٦م وأًمًٜم٦م إذا ؾمٛمٕمٝمؿ اًمً٤مُمع يّمٖمك إمم
" -يم٤مٟمقا

ىمقهلؿ ًمٌالهمتٝمؿ ،وهؿ ُمع ذًمؽ ذم هم٤مي٦م اًمْمٕمػ واخلقر واهلٚمع واجلٌـ ومٝمؿ ضمٝم٤مُم٤مت ودقر
ٍ
ُمٕم٤من"( )4وُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ىمقل اًمٜمٌل-ﷺَ " -قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،أ َّٟم ُف َؾم ِٛم َع َر ُؾم َ
قل اهللَِّ-ﷺ،-
سمال
اًمق ْضم َٝم ْ ِ
َي ُ٘م ُ ِ
ذ اًمٜم ِ
لم ،ا ًَّم ِذي َي ْ٠م ِيت َه ُ١مَٓ ِء سمِ َق ْضم ٍفَ ،و َه ُ١مَٓ ِء سمِ َق ْضم ٍفش"( ،)3ومٛمـ ُمٕم٤ميػم
َّ٤مس ُذو َ
قل« :إ َّن َ َّ
اجلامل أٓ يٜمخدع اعمًٚمؿ سمجامل فم٤مهر خي٤مًمػ اًمٌ٤مـمـ اًم٘مٌٞمأ ،سمؾ ٓسمد ُمـ شمقاوم٘مٝمام ُم ًٕم٤م.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )9رواه اًمٌخ٤مري ك اإلُم٤مُم٦م واجلامقم٦م– سم٤مب– إىمٌ٤مل اإلُم٤مم قمغم اًمٜم٤مس قمٜمد شمًقي٦م اًمّمٗمقف ،رىمؿ.687 :
) (7ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن أسمق ضمٕمٗمر سملم ضمرير اًمٓمؼمي ،حت٘مٞمؼ :أمحد ؿمر٤ميمر (ُم١مؾمًر٦م اًمرؾمر٤مًم٦م ط إومم 9371هرر ،
7111م) ج :3ص.469 :
) )4شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم ج ،3 :ص.978 :
) )3رواه اًمٌخ٤مري يمت٤مب احلٙم٤مم سم٤مب ُم٤م يٙمْره ُِمـ َصمٜم َِ٤مء اًمً ْٚم َٓم ِ
٤منَ ،وإِ َذا َظم َر َج َىم َ٤مل همَ ْ َػم َذًم ِ َؽ ،ج ،9:ص.79:
َ ُ َُ ْ
ُّ

ٕٓ8
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

إقمداد :د .حمروس حمٛمد حمروس سمًٞمقين

اجلامل ذم اإلؾمالم ومٚمًٗمتف وُمٕم٤ميػمه

 )5املػسٔعٗٔ ٛعدً اإلفطاد يف األزض:
ُمـ اعمٕم٤ميػم اعمٝمٛم٦م ًمٚمجامل ذم اإلؾمالم أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ ُمنمو ًقم٤م ،وٓ يٙمقن اهلقى هق اعمٕمٞم٤مر
ًمٚمجامل ،ومٝمٜم٤مك أٟم٤مس " هلثقا وراء اجلامل اًمٔم٤مهر طمٞمٜمام ختٞمٚمقه سم٠مهقائٝمؿ اًمٗم٤مؾمدة ،ومٚمق ختٞمٚمقا
اجلامل ذم اًم ُٕمري قمغم ؿمقاـمئ اًمٕمراة ُد ِّؿمٜمَ٧م هلؿ اًمِمقاـمئ ،وًمق ختٞمٚمقه ذم اخلٛمر وذم احلٗمالت
ُأ ِىم َٞمٛم٧م ،سمؾ وًمق ختٞمٚمقه ذم اًمِمذوذ اجلٜمز ومٝمق يمذًمؽ ،واًمٜمتٞمج٦م أن اٟمحدرت اًمٌنمي٦م يمٚمٝم٤م إٓ
ُمـ رطمؿ اهلل -وىمٚمٞمؾ ُم٤م هؿ– وست شمرى هب٤مئؿ ذم دقرة سمنم اٟمٕمدُم٧م ومٞمٝمؿ أسمًط اًم٘مٞمؿ
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،وهك اًمتًؽم"( )9وددَ اهلل اًمٕمٔمٞمؿ عم٤م ىم٤مل ذم طمؼ ه١مٓء :ﱡ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ

[اعم١مُمٜمقن ،]79:وهذا اعمٕمٞم٤مر حيٛمل اًمٌنمي٦م ُمـ شمٕمدي طمدود اهلل سم٤مؾمؿ اًمت ََج ُّٛم ِؾ ،ويٌلم أن
اجلامل ًمٞمس ذم شمٕمدي طمدود اهلل :وإٟمام ذم اًمتزيـ قمغم هدهي٤م ووومؼ ُمٜمٝمجٝم٤م.
***
املطمب اآلخس
وٗادَٖ ادتىاه يف اإلضالً
ًمـ يٙمقن طمديثل ذم هذا اعمٓمٚم٥م قمـ اًمٙمقن وُمٔم٤مهر اجلامل ومٞمف ،وم٢من هرذا اعمٞمردان واؾمرع ٓ
حيتٛمٚمف سمح٨م خمتٍم ،وإٟمام أًمٗم٧م اًمٜمٔمر إمم سمٕمض ُمٞمر٤مديـ اجلرامل اًمٔمر٤مهرة ذم سمِٜمْ َٞمر٦م هرذا اًمرديـ
وأطمٙم٤مُمف :وذًمؽ ًمٞمتْمأ أن اجلامل قمٜمٍم أدٞمؾ ذم سمِٜمْ َٞم٦م هذا اًمديـ قم٘مٞمد ًة وذيٕم ً٦م وأظمال ًىم٤م.
أٔالً :ادتىاه يف العكٗد:ٚ

ٍ
ُمٕم٤من يمثػمة ُمٜمٝم٤م:
يٌدو اجلامل ذم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ظمالل

- 1الطّٕلٔ ٛالبطاط:ٛ
اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م شمتًؿ سم٤مًمًٌ٤مـم٦م واًمًٝمقًم٦م ،ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م همٛمقض وٓ يمٝمٜمقت ،وٓ وؾم٤مـم٦م
سملم اًمٕمٌد ورسمف ،وٓ خت٤مًمػ اًمٕم٘مرؾ واعمٜمٓمرؼ" ،وٓ ختر٤مًمػ اًمٌردهيٞم٤مت واعمًرٚمامت ،وإٟمرام هرل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (9د٤مًمأ اًمِم٤مُملُ ،مٞم٤مديـ اجلامل ذم اًمٔم٤مهرة اجلامًمٞم٦م ذم اإلؾمالم (ًمٌٜم٤من :سمػموت ،ط اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل –9318هر،
9988م) ص.997 :

ٕٓ9
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

إقمداد :د .حمروس حمٛمد حمروس سمًٞمقين

اجلامل ذم اإلؾمالم ومٚمًٗمتف وُمٕم٤ميػمه

واطمدة ُمٜمٝم٤مً :مذا يم٤من اًمٜمٔمر ذم اًمٙمقن واًمتٗمٙمػم ومٞمف وذم ؾمٜمـ اهلل ُمًر٤مقمدً ا ٓؾمرت٘مرار اإليرامن"
وُمـ إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم ين اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦مَ ،قم ْـ ُُم َٕم ِ
َر٧م
اًمً َٚم ِٛم ِّلَ ،ىم َ٤مل :يمَ٤مٟم ْ
احل َٙم ِؿ ُّ
٤مو َي َ٦م ْسم ِـ ْ َ
ات يق ٍم وإِ َذا ِذئْر٥م َىمردْ َذهر٥م سمِ َِم ٍ
٤مري ٌ٦م شمَر َقمك َهمٜمَام ِزم َىمٌ َؾ ُأطم ٍد و ْ ِ ِ
ر٤مة ُِمر ْـ
َ َ
ٌ
اجل َّقاٟم َّٞم٦مَ ،وم َ٠م ْـم َٚم ْٕمت َُٝم٤م َذ َ َ ْ َ
ْ ُ َ ُ
ً
ِزم َضم ِ َ ْ
()9

ِ ِ
ِ
قن ًَمٙمِٜمِّل َد َٙم ْٙمت َُٝم٤م َد َّٙم ً٦مَ ،وم َ٠م َشم ْٞم ُ٧م إِ َمم رؾمر ِ
ػ يم ََام َي ْ٠م َؾم ُٗم َ
قل
آؾم ُ
َ ُ
َهمٜمَٛم َٝم٤مَ ،ىم َ٤ملَ :و َأٟمَ٤م َر ُضم ٌؾ ُم ْـ َسمٜمل آ َد َم َ
ر٤مل" :ائْتِٜمِرل ِ َهبر٤م"َ ،وم َ٘م َ
قل اهللََِّ ،أٓ ُأ ْقمتِ ُ٘م َٝم٤م؟ َىم َ
اهللَِّ-ﷺَ ،-وم َٕم َّٔم َؿ َذًم ِ َؽ َقم َ َّكمَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :ي٤م َر ُؾم َ
ر٤مل َهلَر٤م:
ِ
رقل اهللََِّ ،ىم َ
ْ٧م َر ُؾم ُ
ر٤ملَ " :وم َ٠م ْقمتِ ْ٘م َٝمر٤م َوم٢مِ َّهنَر٤م
اًمً َامءَ ،ىم َ٤ملَُ " :م ْـ َأ َٟم َ٤م؟"َ ،ىم٤م ًَم ْ٧مَ :أٟم َ
" َأ ْي َـ اهللَُّ؟"َ ،ىم٤م ًَم ْ٧مِ :ذم َّ
ُُم ْ١م ُِمٜمَ ٌ٦م").(7
- 2املٕافك ٛلمفطس:ٚ
ومال حيت٤مج اإلٟمً٤من ًمإليامن سم٤مًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م إمم ُمٖم٤مًمٌ٦م ومٓمرشمف ،وٓ خم٤مًمٗمر٦م ٟمردائٝم٤م اعمٜمٌٕمر٨م
ُمـ داظمٚمف .ومٝمق ٓ حيت٤مج ذم اًمدقمقة إًمٞمٝم٤م إٓ أن يٕمقد إمم ومٓمرشمف سمٜم٘م٤مئٝم٤م ودٗم٤مئٝم٤م طمتك يٛمحق ُمر٤م
قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ران وي٘مر سمٌ٤مرئف ضمؾ وقمال .وم٤مًمٕم٘مؾ اعمًت٘مٞمؿ ي٠مسمك اًمتٕمدد واًمتجًد وؾم٤مئر اعمتٜم٤مىمْم٤مت
اًمتل طمٗمٚم٧م هب٤م أدي٤من أروٞم٦م وؾماموي٦م! وٓ ري٥م أن اعمٗمٝمقم اإلؾمالُمل ًمألًمقهٞم٦م ُمنمرَ اعمٕمٜمرك
واًمدًمٞمؾ ،وٓ يّمد قمٜمف اُمرؤ ؾمٚمٞمؿ اًمٗمٓمرة ،وددَ اًمٜمٌل-ﷺ -عمر٤م ىمر٤ملُ" :مر٤م ُِمرـ ُمق ًُم ٍ
رقد إِ َّٓ
ْ َْ
َ
ِِ
اًمٗم ْٓمر ِةَ ،وم َ٠مسمقاه هيقداٟمِ ِف َأو يٜم ِ ِ
يق ًَمدُ َقم َغم ِ
مج َٕمر٤م َءَ ،ه ْ
رؾ
ٞمٛمر ً٦م َ ْ
ُ
ٞمٛمر ُ٦م َهبِ َ
ٍَماٟمفَ ،أ ْو ُي َٛم ِّج ًَ٤مٟمف ،يم ََام ُشمٜمْت َُ٩م اًم ٌَ ِٝم َ
َ
َ َ ُ ُ َ ِّ َ ْ ُ ِّ َ
ِ
ُِ
قن ومِ َٞمٝم٤م ُِم ْـ َضمدْ َقم٤م َء"ُ ،صم َّؿ َي ُ٘م ُ
حت ًُّ َ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُف اىمرؤوا إن ؿمئتؿ :ﱡﲨ ﲩ ﲪ
قل َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة َر َ

ﲫ ﲬ ﲭﲮﱠ[اًمروم.)4(]41:
 - 3التٍاغي يف العالق ٛبني ارتالل ٔاملدمٕم:
اعمً ِّخ ِر واعمُ ًَ َّخ ِر وا ُعم ًَ َّخ ِر ًمف ،ويمٞمػ
وم٤مجلامل يٌدو ذم اًمٕمالىم٦م سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقَ ،سملم َ
يٌدو اًمتٜم٤مهمؿ سملم اإلرادة اإلهلٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ،واإلرادة اًمٙمًٌٞم٦م ًمإلٟمً٤من :إذا ؾمجد اإلٟمً٤من ُمع اًمٙمقن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ُ (9مٕم٤ممل اًمٕم٘مٞمدة آؾمالُمٞم٦م د /حمٛمقد قمٌد اًمرمحـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ص.91
) )7رواه ُمًٚمؿ  ،سم٤مب حتريؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل( ،سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمدون
شم٤مريخ) ج ،9:ص.489 :
) (4رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب إذا أؾمٚمؿ اًمّمٌل هؾ يّمغم قمٚمٞمف ج ،7 :ص.93 :

ٕٓٔ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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اًمً٤مضمد هلل ،ومٚمؿ يِمذ قمٜمٝم٤م ومٞمٌدو ذم دقة ُمٜم ِّٗم َر ٍة خترضمف ُمـ اعمٜمٔمر اًمٌٝمٞم٩م هلذا اًمٙمقن ذم
ظمْمققمف هلل ،وهذا هق اجلامل واًمتٙمريؿ احل٘مٞم٘مل .ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ
ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ
ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ

[احل٩م ،]98:وم٤مإله٤مٟم٦م ٓزُم٦م ًمٕمٌد مل يًجد عمقٓه .واًمتٙمريؿ ضمزاء عمـ شمقاومؼ ُمع اًمٙمقن اعمقطمد
اًمً٤مضمد ومًجد وظمْمع" .واًمتٙمريؿ اًمتٙمثػم ُمـ اإليمرام ،وُمـ اًمتٙمريؿ أهنؿ ُمتك ؿم٤مءوا وىمٗمقا
ُمٕمف قمغم سمً٤مط اعمٜم٤مضم٤مة .وُمـ اًمتٙمريؿ أٟمف قمغم أي ودػ يم٤من ُمـ اًمٓمٝم٤مرة وهمػمه٤م إذا أراد أن
خي٤مـمٌف ظم٤مـمٌف ،وإذا أراد أن يً٠مل ؿمٞم ًئ٤م ؾم٠مًمف .وُمـ اًمتٙمريؿ أٟمف إذا شم٤مب صمؿ ٟم٘مض شمقسمتف صمؿ شم٤مب
ي٘مٌؾ شمقسمتف ،ومٚمق شمٙمرر ُمٜمف ضمرُمف صمؿ شمقسمتف يْم٤مقمػ ًمف ىمٌقًمف اًمتقسم٦م وقمٗمقه .وُمـ اًمتٙمريؿ أٟمف
أقمٓم٤مهؿ ىمٌؾ ؾم١ماهلؿ ،وهمٗمر هلؿ ىمٌؾ اؾمتٖمٗم٤مرهؿ ،يمذا ذم إصمر« :أقمٓمٞمتٙمؿ ىمٌؾ أن شمً٠مًمقين،
وهمٗمرت ًمٙمؿ ىمٌؾ أن شمًتٖمٗمروينش( .)7()9وم٤مًمتٙمريؿ ٓ حيدث إٓ هبذا اًمتٜم٤مهمؿ سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقَ
وظمْمققم٤م وحمٌ ً٦م ،وي٘م٤مسمؾ ذًمؽ ُمـ اهلل حمٌ ً٦م وقمٜم٤مي ً٦م ورقم٤مي ً٦م ،وهذا
شمقطمٞمدً ا هلل واقمؽما ًوم٤م وؾمجق ًدا
ً
ُمـ مج٤مل اًمٕم٘مٞمدة ذم اإلؾمالم.
ثاٌّٗا :ادتىاه يف الػسٖع ٛاإلضالوٗ:ٛ
إن اجلامل ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واوأ ضمكم ويٌدو ومٞمام ي٠ميت:
- 1تٍٕع األسهاً:
ومٛمـ اجلامل أن شمتٜمقع إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م طمً٥م طم٤مضم٦م اعمجتٛمع إًمٞمٝم٤م :ومٙمٚمام يم٤مٟم٧م احل٤مضمر٦م إمم
اًمٕمٌ٤مدة ىمقي٦م :ارشم٘م٧م درضم٦م اًمٕمٌ٤مدة إمم اًمٗمروٞم٦م أو اًمقضمقب ،وإذا وٕمٗم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م شمرراوح
ظمٓمرا قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمرع ،يم َّٚمرام
طمٙمٛمٝم٤م سملم اًمًٜم٦م أو اًمٜمدب ،ويمذًمؽ ذم اعمحرُم٤مت اًمتل متثؾ ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (9يمت٤مب اًمديٌ٤مج ،إؾمح٤مَ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٜملم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اخلَتْكم (اعمتقرم784 :هر) ،إسمراهٞمؿ د٤مًمأ ،دار اًمٌِم٤مئر،
ط :إومم،9993 ،ص.74 :
)ً )7مٓم٤مئػ اإلؿم٤مرة = شمٗمًػم اًم٘مِمػمي ،قمٌد اًمٙمريؿ سمـ هقازن سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًم٘مِمػمي (ُمٍم اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب –
ط صم٤مًمث٦م) ج ،7 :ص.459:

ٕٔٔ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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زاد ظمٓمر اًمٗمٕمؾ :ازداد ضمرُمف وىمقي٧م درضم٦م طمرُمتف ،وإذا يمر٤من ظمٓمرره قمرغم اًمٗمررد أو اعمجتٛمرع
ظمٓمررا
وٕمٞم ًٗم٤م شمراضمع إمم اًمٙمراه٦م ،وم٤مجلامل يٌدو ذم شمٜم٤مؾم٥م إطمٙم٤مم ُمع إومٕمر٤مل ىمرق ًة وورٕم ًٗم٤م
ً
وٟمٗم ًٕم٤م ُمع درضم٦م اطمتٞم٤مج إومراد واعمجتٛمٕم٤مت إًمٞمف.
- 2تهاون الٍعي اإلضالوٗ:ٛ
اًمٜمٔمؿ اًمتل ُيٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م اعمجتٛمع ُمثؾ :اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد وآىمتّم٤مدي واًم٘مْم٤مئل ،..وهمػم ذًمرؽ
سمح َجز سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض ،ومال اٟمٗمّم٤مل جيٕمؾ يمرؾ ٟمٔمر٤مم ُيٓمٌرؼ ذم ضمزيررة
ُمـ اًمٜمٔمؿٟ .مجده٤م آظمذة ُ
َرقن ذم جمٛمققمٝمر٤م درقر ًة َّ
ظمالسمر ً٦م
ُمٜمٕمزًم٦م قمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمٔمؿ ،سمؾ دمد يمؾ إٟمٔمٛم٦م ُمتآًمٗم ً٦م ُمؽماسمٓم ً٦مُ ،شمٙم ِّ
عمجتٛمع ُمٜمٔمؿ ُمتامؾمؽ ،وم٤مًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ٓسمد وأن يراقمل اجلقاٟمر٥م آضمتامقمٞمر٦م ،وهمػمهر٤م ُمرـ
ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة ،وإٓ يم٤من ذًمؽ ظمٚم ً
ال ٓ ي٘مره اًمديـ ،وٓ يًت٘مر ُمٕمرف اعمجتٛمرع ،ويمرذًمؽ اًمٜمٔمر٤مم
آىمتّم٤مدي يتٕم٤مٟمؼ ُمع اًمٕمٌ٤مدات ذم اإلؾمرالم ،ومرال شمٕمر٤مرض سمرلم أداء ومررائض اًمرديـ وقمرامرة
إرض ورهم٤مئ٥م اإلٟمً٤من وـمٚم٥م اًمرزَ .وظمػم دًمٞمؾ قمغم اًمتٜم٤مؾمؼ واجلامل سملم شمٕمٚمٞمامت اًمرديـ
قمرـ أٟمرس سمرـ ُم٤مًمرؽ--

وومرائْمف وُم٤م ومٓمر اهلل اإلٟمً٤من قمٚمٞمف ُمرـ همرائرز وُمِمر٤مقمر ُمر٤م ورد
ِ ِ
ِ
ٍ
ؼموا
ي٘مقل ضم٤م َء َصم َال َصم ُ٦م َر ْهط إِمم ُسم ُٞمقت َأزواج اًمٜمٌَِّ ِّل-ﷺ -يً َ٠مًمقن َقم ْـ قم ٌَ٤م َدة اًمٜمٌَِّ ِّل-ﷺَ ،-وم َٚم َّام ُأ ْظم ِ ُ
يم َ٠مهنؿ شم٘م٤م ًُّمقه٤مَ ،وم َ٘م٤م ًُمقا :و َأيـ ٟم َْح ُـ ُِم َـ اًمٜمٌَِّ ِّل-ﷺ-؟ ىمد َهم َٗم َر اهللَُّ ًَم ُف َُم٤م َشم َ٘مدَّ َم ُِم ْـ َذٟمٌِْ ِف َو َُم٤م شمر َ٠مظمر.
ر٤مل ْأ َظم ُرر :إِين َأدرقم اًمردَّ ْه َر َو َٓ ُأومٓمررَ ،و َىم َ
َوم َ٘م َ٤مل َأطمدهؿَ :أُم٤م َأٟم٤م وم٢مِين ُأدكم اًم َّٚم ْٞم َؾ َأسمد ًاَ ،و َىم َ
ر٤مل
ْأ َظم ُر :إِين َأقمتزل اًمٜمً٤م َء َوم َال َأشمزوج َأسمد ًا .ومج٤م َء َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ-ﷺَ -وم َ٘م َ٤ملَ " :أٟمتؿ ا ًَّم ِذي َـ ُىم ْٚمرت ُْؿ يم َ
َرذا
َويم ََذا؟ َأُم٤م َواهللَِّ إِين َٕظمِم٤ميمؿ هللَِّ و َأشم٘م٤ميمؿ ًَم ُفًَ ،مٙمِٜمِّرل َأدرقم و ُأومٓمرر ،و ُأدركم و َأرىمرد ،و َأشمرزوج
ِ
٥م َقم ْـ ؾمٜمَّتل َوم َٚم ْٞم َس ُِمٜمِّل"
اًمٜمً٤م َءَ ،وم َٛم ْـ َرهم َ

()9

ومٙمالم اًمٜمٌل-ﷺ -أيمٛمؾ اًمّمقرة اجلٛمٞمٚم٦م اعمنمرىم٦م اًمترل رؾمرٛمتٝم٤م اًمنمريٕم٦م اًمٖمرراء قمٜمردُم٤م
زاوضم٧م سملم ُمتٓمٚمٌ٤مت اًمٗمرد ورهمٌ٤مشمف وُمتٓمٚمٌ٤مت اًمديـ وواضمٌ٤مشمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ،وطم٘مرقَ اعمجتٛمرع
واًمٕمٛمؾ قمغم سمٜم٤مئف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى ،ومل يؽمك اإلؾمالم اعمجتٛمع ًمٕمٌر٨م إومٙمر٤مر اًمترل شمٔمٝمرره ذم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )9رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمٜمٙم٤مح ،ج ،7:ص ،7 :رىمؿ.5164 :

ٕٕٔ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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دقرة اعمجتٛمع اًمٙم٤مره واعمٕم٤مدي ًمٚمحٞم٤مة" .وهذا سيرأ ذم ٟمٌرذ اًمتّز ُّمر٧م واًمتِّمردّ د واعمٌ٤مًمٖمر٦م ذم
أيْم٤م ذم ّ
واًمًامطم٦م"(.)9
اًمتّد ّيـ ،وهق سيأ ً
أن اإلؾمالم ديـ اًمٞمن ّ
- 3املٕافك ٛملصاحل العباد ٔظسٔفّي:
يٌدو اجلامل ذم اًمنميٕم٦م ذم ُمقاوم٘متٝم٤م عمّم٤مًمأ اًمٕمٌ٤مد وُمً٤ميرهت٤م ًمٔمروومٝمؿ وأطمقاهلؿ ،ومال هل
سم٤معمث٤مًمٞم٦م اعمٗمرـم٦م اًمتل يّمٕم٥م قمغم اعمرء مت ُّثٚمٝم٤م وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م ،وٓ هل سمٕمٞمدة قمـ ؿم١مون احلٞم٤مة ُمٕمتزًم٦م
هل٤م ،سمؾ هل اًمنميٕم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م اًمتل شم ًَُ ِّػم ؿم١مون اخلٚمؼ قمغم ُمراد احلؼ سمام يًتٓمٞمٕمقٟمف ٓ سمام يِمؼ
قمٚمٞمٝمؿ .وهذا هق اجلامل سمٕمٞمٜمف وم٢مذا يم٤مٟم٧م "ُم٘م٤مدد اًمنميٕم٦م شمٕمٜمل :اعمٕم٤مين واحلٙمؿ اعمٚمحقفم٦م
ًمٚمِم٤مرع ذم مجٞمع أطمقال اًمتنميع أو ُمٕمٔمٛمٝم٤م سمحٞم٨م ختتص ُمالطمٔمتٝم٤م سم٤مًمٙمقن ذم ٟمقع ظم٤مص ُمـ
أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م "( )7وم٢من "اًمنميٕم٦م يمٚمٝم٤م ُمّم٤مًمأ ،إُم٤م درء ُمٗم٤مؾمد ،أو ضمٚم٥م ُمٜم٤مومع"( )4وُمـ
ُمٔم٤مهر اجلامل ذم اًمنميٕم٦م ُمـ مج٤مل اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م ُم٤م ي٠ميت:
واًمً َٕم ُ٦م ذم إشمٞم٤مهن٤م.
ُ )9مً٤مواة اًمٜم٤مس ذم أدائٝم٤م ،واعمثقسم٦م قمٜمد آًمتزام هب٤مِّ ،
 )7ىمٌقل اًمتقسم٦م قمٜمد اًمرضمقع قمـ اًمتٗمريط ذم أدائٝم٤م ،وؾم٘مقـمٝم٤م قمٜمد اًمٕمجز قمٜمد أدائٝم٤م.
 )4شمدرج إطمٙم٤مم سملم اًمقضمقب واًمٜمدبِ ،
وىم َّٚم ُ٦م اًمقاضمٌ٤مت ٟمًٌ٦م إمم اعمٜمدوسم٤مت.
هذا ومٞمام ُيٙمٚمػ سمف اعمًٚمؿ ُمـ أقمامل ي٘مقم هب٤م ،وأُم٤م ُم٤م حيرم قمٚمٞمف إشمٞم٤مٟمف أو آىمرؽماب ُمٜمرف ومر٢من
"ىم٤مقمدة اًمنمع اعمٓمٝمر أن اهلل شمٕم٤ممم إذا طمرم ؿمٞم ًئ٤م طمرم إؾمٌ٤مب واًمٓمررَ اعمٗمْمرٞم٦م إًمٞمرف ،حت٘مٞم ً٘مر٤م
ًمتحريٛمف وُمٜم ًٕم٤م ُمـ اًمقدقل إًمٞمف أو اًم٘مرب ُمـ مح٤مه ،ووىم٤مير٦م ُمرـ ايمتًر٤مب اإلصمرؿ واًمقىمرقع ذم
آصم٤مره اعمية سم٤مًمٗمرد واجلامقم٦م"(ٗ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (9اًمتٗمًػم اعمٜمػم ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م واعمٜمٝم٩م ،د /وهٌ٦م سمـ ُمّمٓمٗمك اًمزطمٞمكم سم٤مب وم٘مف احلٞم٤مة وإطمٙم٤مم (دُمِمؼ دار اًمٗمٙمر
اعمٕم٤مس -ـمٌٕم٦م صم٤مٟمٞم٦م 9398هر)ج ،7:ص.97 :
)ُ (7م٘م٤مدد اًمنميٕم٦م عمحٛمد سمـ اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمٓم٤مهر اعمتً٤موى( ،إردن :دار اًمٜمٗم٤مئس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،
ط7114 ،7 :م) ص.759:
) )4ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمأ إٟم٤ممً ،مإلُم٤مم أسمق حمٛمد قمز اًمديـ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ اًمًٚمٛمل اًمدُمِم٘مل
(اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م ط9393 9هر9999-م) ص.9:
) (3طمراؾم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م شم٠مًمٞمػ د /سمٙمر قمٌد اهلل أسمق زيد (اًمٙمقي٧مُ :م١مؾمً٦م همراس ط :إومم 9374هرر 7117م) ص.93
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ٔ وَ ادتىاه يف جتسٖي احملسوات:
 )9مح٤مي٦م اًمٜمٗمس ُمٜمٝم٤م وذم ذًمؽ دٞم٤مٟم٦م هل٤م ،وشمٕمقيض اعمًٚمؿ قمٜمٝم٤م سم٤محلالل ذم اًمردٟمٞم٤م وسم٤مٕومْمرؾ
ُمٜمٝم٤م ذم أظمرة.
 )7دٞم٤مٟم٦م اعمجتٛمع ُمـ اًمرذيٚم٦م وا٤م يْمٕمٗمف أو يً٘مٓمف.
ثالجّا :ادتىاه يف األخالم اإلضالوٗ:ٛ
ظمػما قمٜمدُم٤م ذع هل٤م هذه اعمٜمٔمقُمر٦م إظمالىمٞمر٦م اًمترل ُ َدم ِّٛمرؾ
ًم٘مد أؾمدى اإلؾمالم إمم اًمٌنمي٦م ً
وضمف احلٞم ِ٤مة وإطمٞم ِ
٤مء ،وُمـ اجلامل ذم إظمالَ اإلؾمالُمٞم٦م.
َْ
َ
- 1ازتباطّا بالعكٗد:ٚ

إن ارشمٌ٤مط إظمالَ سم٤مًمٕم٘مٞمدة زاده٤م قمٛم ً٘م٤م ذم اعمجتٛمع ،وضمٕمؾ آًمتزام هب٤م ُمـ شمَتِام ِ
ت اإليرامن،
َّ
َ

ودًٓم ً٦م قمغم رؾمقظمف قمٜمد د٤مطمٌف ،وأؾمٌغ قمٚمٞمٝم٤م ُمًح٦م روطمٞم٦م دمٕمرؾ در٤مطمٌٝم٤م حيٚمرؼ ذم إومرؼ
إقمغم .يمام قمٛمؾ آرشمٌ٤مط سملم اًمٕم٘مٞمدة وإظمالَ قمغم صمٌر٤مت إظمرالَ واؾمرت٘مراره٤م ،ومٚمٞمًر٧م
قمرو٦م ًمٚمتٌديؾ واًمتٖمٞمػم .وُمـ دٓئؾ ارشمٌ٤مط إظمالَ سم٤مًمٕم٘مٞمدة هذا احلردي٨م اًمرذي يررسمط سمرلم
جي ِّٛمرؾ إرض ويزيٜمٝمر٤م ًمٚمٛمخٚمرقىملم .وم َٕمر ْـ َأ ِيب
أقمغم ؿمٕم٥م اإليامن وأدٟم٤مه٤م وجيٕمؾ أدٟم٤مه٤م ُظم ُٚم ً٘م٤م ُ َ
قل اهللَِّ-ﷺِ " :-
ُه َر ْي َرةَ --ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قن ُؿم ْٕم ٌَ ً٦مَ ،أ ْو سمِ ْْم ٌع َو ِؾمت َ
اإل َيام ُن سمِ ْْم ٌع َو َؾم ٌْ ُٕم َ
ُّقن ُؿم ْٕم ٌَ ً٦م،
رـ اًم َّٓم ِرير ِ
احل َٞمرر٤م ُء ُؿمر ْٕم ٌَ ٌ٦م ُِمر َـ ِ
َ٤مهرر٤م إِ َُم٤م َـمر ُ٦م إَ َذى َقمر ِ
اإلير َرام ِن"(،)9
َأ ْوم َْمر ُٚم َٝم٤م َٓ إِ ًَمر َف إِ َّٓ اهللََُّ ،و َأ ْدٟم َ
رؼَ ،و ْ َ
مجرؾ وضمرف احلٞمر٤مة ،ومر٤مجلامل يتٜمر٤مهمؿ ُمرع اًمٕمر٤مدات اًمًرٚمٞمٛم٦م
وم٤مٓرشمٌ٤مط سملم اإليامن وإظمرالَ َّ
حل٤م ٕن احلقاضمز اًمٜمٗمًٞم٦م زاًمر٧م
وإقمراف واًمت٘م٤مًمٞمد ومتّمٗمق هيرة اإلٟمً٤من ،ويّمٌأ
ُمًٚمام د٤م ً
ً
ُمـ ٟمٗمًف طملم وؾمع أوم٘مف واشمّمرؾ سمر٤مهلل ويٕمرٞمش ذم ؾمرٕم٤مدة وراطمر٦م ،وهرق ير١مدي رؾمر٤مًمتف"(،)7
وم٤مًمثٌ٤مت واًمًٛمق اًمروطمل يٕمٓمٞم٤من مج٤مًٓ ًمٚمخٚمؼ قمٜمدُم٤م يتٛمثٚمف اإلٟمً٤من.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )9رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اإليامن ،سم٤مب :ؿمٕم٥م اإليامن ،ج ،9 :ص ،99:رىمؿ .45
) (7أوقاء قمغم اًمؽمسمٞم٦م ذم اإلؾمالم ،قمكم اًم٘م٤ميض( ،اًم٘م٤مهرة دار إٟمّم٤مر ط9979 -9م) ص.96 :
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- 2التالشً بني األخالم ٔالتػسٖعات:
طمٙمام ذقم ًٞم٤م إٓ وهق
أطم٤مـم٧م إظمالَ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م إطم٤مـم٦م اًمًقار سم٤معمٕمّمؿ ،ومال دمد ً
هيدف ًمٖم٤مي٦م ظمٚم٘مٞم٦م ٟمٌٞمٚم٦م أدريمٝم٤م َُم ْـ أدريمٝم٤م وضمٝمٚمٝم٤م َُم ْـ ضمٝمٚمٝم٤م ،سمؾ إن أُمقر احلٞم٤مة قمغم يمثرهت٤م
وشمِمٕمٌٝم٤م حتتقهي٤م ُمٜمٔمقُم٦م إظمالَ اإلؾمالُمٞم٦م ،ومال شمِمذ قمٜمٝم٤م ؿم٤مردة وٓ واردة ،ومجامل اًمتنميع
اًمرسم٤مين ضمٕمؾ اًمٗمريْم٦م شمٗمٞمض سم٤مٕظمالىمٞم٤مت اًمتل شمٌٜمل إومراد واعمجتٛمٕم٤مت قمغم ُمزيد ُمـ اًم٘مٞمؿ
اًمٜمٌٞمٚم٦م ،وم٤مًمّمالة ي٘مقل قمٜمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم :ﱡ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ[اًمٕمٜمٙمٌقت ،]35:وذم اًمزيم٤مة ي٘مقل
شمٕم٤ممم :ﱡ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﱠ[اًمتقسم٦م ،]914:واحل٩م ُمرشمٌط سم٤مٕظمالَ
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐﱑﱠ[اًمٌ٘مرة ،]997:وىم٤مل أمحد ؿمقىمل أُمػم اًمِمٕمراء ذم ُمنموقمٞم٦م اًمّمقم:
"اًمّمقم طمرُم٤من ُمنموع ،وشم٠مدي٥م سم٤مجلقع ،وظمِمقع هلل وظمْمقعً ،مٙمؾ ومريْم٦م طمٙمٛم٦م ،وهذا
احلٙمؿ فم٤مهره اًمٕمذاب وسم٤مـمٜمف اًمرمح٦م ،يًتثػم اًمِمٗم٘م٦م ،وحيض قمغم اًمّمدىم٦م ،ويًـ ظمالل
اًمؼم"( .)9وٓ يًٕمد جمتٛمع ذم أي سم٘مٕم٦م ُمـ إرض إٓ ودمد إظمالَ هل اًمٌٜمٞم٤من اًمذي اؾمتٔمؾ
ومج َّٛمؾ هلؿ طمٞم٤مهتؿ وأؾمٕمد أي٤مُمٝمؿ.
سمٔمٚمف اجلٛمٞمعَ ،
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )9أؾمقاَ اًمذه٥م ،أُمػم اًمِمٕمراء أمحد ؿمقىملُ( ،مٍم :ط ُم١مؾمً٦م هٜمداوي9947 -م) ص .96
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اخلــامتة
بعد ِرٓ ادتٕل ٛالطسٖع ٛيف فمطف ٛادتىاه يف اإلضالً أخمص إىل ٌتاٟر وّى ٛوٍّا:
 .1اًمٙمقن ُمِمحقن سمآي٤مت اجلامل اًمتل شمٔمٝمر قمٔمٛم٦م اخل٤مًمؼ وىمدرشمف ،وشم٘مرقد إمم اإليرامن سمرف
ؾمٌح٤مٟمف.
 .2دقم٤م اإلؾمالم سم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦م إمم اجلامل :وهبذا شمتقاومؼ دقمقة اًمٙمتر٤مب اعمًرٓمقر ُمرع ُمر٤م
ظمٚمؼ قمٚمٞمف اًمٙمقن اعمٜمٔمقر.
 .3أؾمٝمؿ قمٚمامء اإلؾمالم ذم سمٞم٤من دقمقة اإلؾمالم إمم اجلامل ،وسمٞمٜمقا ُمٕمٜم٤مه وُمٖمزاه وٟمقاىمْمف.
ُ .4مٕم٤ميػم اجلامل ذم اًمديـ ومٞمٝم٤م مح٤مي٦م ًمٚمٛمجتٛمع ُمـ اؾمتٖمالل اًمٜمٕمؿ ذم همػم ُم٤م ُظمٚم٘م٧م ًمف يمرام
يٗمٕمؾ يمثػم ُمـ اخلٚمؼ ذم ضمٕمؾ اجلامل ومتٜم٦م شمّمد اًمٜم٤مس قمـ إظمالَ اًمٗم٤موٚم٦م.
 .5يتٕمرض اإلؾمالم إمم محالت جمحٗم٦م شمرزقمؿ ُسم ْٕمردَ ه قمرـ إىمررار اجلرامل يمٕمٚمرؿ وا٤مرؾمرتف
يم٘مٞمٛم٦م .وًمذًمؽ حتت٤مج اًمً٤مطم٦م اًمٗمٙمري٦م اًمٞمقم إلفمٝم٤مر ىمٞمٛم٦م اجلرامل ذم اإلؾمرالم :وًمٚمررد
قمغم ُم٤م اٟمتنم قمـ اإلؾمالم ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم ُمـ درقر وطمِمرٞم٦م شمردل قمرغم ا٤مرؾمر٤مت
مهجٞم٦م د٤مدرة قمـ ُمٜمتًٌلم هلذا اًمديـ ٓ يٕمرومقن طم٘مٞم٘م٦م هذا اًمديـ ،وٓ ُم٤م يردقمق إًمٞمرف
ُمـ مج٤مل ذم اهلٞمئ٦م وإىمقال واًمًٚمقيمٞم٤مت.
قمٜمٍما أدٞم ً
ال ذم
 ٓ .6يًتٓمٞمع اعمًٚمؿ أن ي١مدي شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم يم٤مُمٚم٦م إٓ إذا ضمٕمؾ اجلامل
ً
ا٤مرؾمتف وـمري٘م٦م شمٜمٗمٞمذه شمٕم٤مًمٞمؿ هذا اًمديـ احلؼ ،قم٘مٞمدة وذيٕم٦م وأظمال ًىم٤م ،وم٤مجلامل
قمٜمٍم أدٞمؾ ذم سمٜمٞم٦م هذا اًمديـ.
 .7يٕمد إفمٝم٤مر ِ
احلٙمَؿ اًمتنميٕمٞم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ا٤م ُئمٝمر اجلامل ذم ُمٞمردان اًمتنمريع:
وًمذًمؽ وضمٌ٧م اًمٕمٜم٤مي٦م هبذا اًمٌ٤مب ظم٤مد٦م ذم اًمدقمقة إمم اإلؾمالم وحتٌٞم٥م اًمٜم٤مس ومٞمف.
***
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ٔتٕص٘ الدزاض ٛمبا ٖأت٘:
 -9اًمٕمٛمؾ قمغم إسمراز اجلامل ذم اًمديـ قم٘مٞمدة وذيٕم٦م وأظمال ًىم٤م قمٜمد اًمدقمقة إًمٞمف .ومال يردومع قمرـ
اًمديـ ُمثؾ طمًـ قمروف وطمًـ اًمدقمقة إًمٞمف.
 -7إفمٝم٤مر خم٤مًمٗم٦م واىمع اًمٙمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم شمٕم٤مًمٞمؿ ديٜمٝمؿ ومٞمام يتٕمٚمؼ سمر٤مجلامل اًمٌٞمئرل واًمًرٚمقيمل
وإظمالىمل ،ويمٞمٗمٞم٦م قمالج ذًمؽ ُمـ ظمالل وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمختٚمٗم٦م.
 -4إدراج ُم٘مررات أو ُمقوققم٤مت شمٕمٜمك سمٌٞم٤من إؾمٝم٤مم اإلؾمالم وقمٚمامئف ذم شمرؾمٞمخ قمٚمرؿ اجلرامل
قمؼم اًمت٤مريخ اإلٟمً٤مين.
 -3شمرسمٞم٦م اًمٜمشء قمغم ُمراقم٤مة اجلامل ذم اًم٘مقل واًمٔم٤مهر واًمٌ٤مـمـ واًمًرٚمقيمٞم٤مت واعمِمر٤مقمر أصمٜمر٤مء
أداء اًمِمٕم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمِمٛمقل ذم شمٓمٌٞمؼ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
***
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ادلراجغ
أوًٓ :اًم٘مرآن اًمٙمريؿ (رواي٦م طمٗمص قمـ قم٤مدؿ).
صم٤مٟم ًٞم٤م :يمت٥م اًمًٜم٦م:
 دحٞمأ اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌد اهلل اًمٌخ٤مري ،حت٘مٞمرؼ حمٛمرد زهرػم سمرـ ٟمر٤مساًمٜم٤مس( ،دار ـمقَ اًمٜمج٤مة ،ط أومم 9377هر).
 دحٞمأ ُمًٚمؿ ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل( ،سمػموت :دار إطمٞمر٤مء اًمرؽماث اًمٕمرريب ،سمردونشم٤مريخ).
 اعمجتٌك ُمـ اًمًٜمـ اًمٙمؼمى= اًمًٜمـ اًمّمٖمرى ًمٚمٜمً٤مئل أسمق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمرـ ؿمرٕمٞم٥م سمرـقمكم اخلرؾم٤مين(ُمٙمتٌ٦م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م طمٚم٥م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م .)9986 -9316
 اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،أسمق قمٌد اهلل احلر٤ميمؿ حمٛمرد سمرـ قمٌرد اهلل سمرـ حمٛمرد سمرـ محدويرفاًمٜمٞمً٤مسمقري ،حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمل قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓمر٤م( .سمرػموت :دار اًمٙمتر٥م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م ط :إومم
9399هر9991،م).
 ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽُ :م٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قم٤مُمر إدٌحل اعمدين (اعمترقرم979 :هرر)،سم٤مب إدالح اًمِمٕمر ،دححف ورىمٛمف وظمرج أطم٤مديثف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :حمٛمرد ومر١ماد قمٌرد اًمٌر٤مىمل
(سمػموت– ًمٌٜم٤من :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 9316 :هر 9985 -م).
ثالجّا :نتب التفاضري:
 اًمتحرير واًمتٜمقير "حترير اعمٕمٜمك اًمًديد وشمٜمقير اًمٕم٘مؾ اجلديد ُمـ شمٗمًرػم اًمٙمتر٤مب اعمجٞمرد"،حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر اًمتقٟمز( ،اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م .)9983
 شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل،حت٘مٞمؼ :حمٛمد طمًلم ؿمٛمس اًمديـ( ،سمػموت :ط دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمٜمِمقرات حمٛمد قمكم
سمٞمْمقن ،ط :إومم9399 ،هر).
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 ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن أسمق ضمٕمٗمر سملم ضمريرر اًمٓمرؼمي ،حت٘مٞمرؼ :أمحرد ؿمر٤ميمر(اًم٘م٤مهرة:ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ط :أومم 9371هر7111 ،م).
 اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرح إٟمّمر٤مري اخلزرضمرلؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ :أمحد اًمؼمدوين وإسمرراهٞمؿ أـمٗمرٞمش (ط :اًمث٤مٟمٞمر٦م 9483هرر-
9963م).
 اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمررو سمرـ أمحرد اًمزخمنمري،(سمػموت :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،ط :اًمث٤مًمث٦م 9317هر).
 ًمٓم٤مئػ اإلؿم٤مرة= شمٗمًػم اًم٘مِمػمي ،قمٌد اًمٙمريؿ سمـ هقازن سمـ قمٌد اعمٚمرؽ اًم٘مِمرػمي (ُمٍمراهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب– ط :اًمث٤مًمث٦م).
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زابعّا :غسٔح الطٍ:ٛ
 ومتأ اًمٌ٤مري ذح دحٞمأ اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل،(سمػموت :دار اعمٕمروم٦م– 9779م).
 اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م ،أسمق اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ سمرـ ؾمرٕمد سمرـ أيرقب سمرـ وارث اًمتجٞمٌرلاًم٘مرـمٌل اًمٌ٤مضمل إٟمدًمز (اعمترقرم373 :هرر)ُ( ،مٍمرُ :مٓمٌٕمر٦م اًمًرٕم٤مدة اًمٓمٌٕمر٦م :إومم،
 9447هر).
خاوطّا :املعادي:
 ًمً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم ،أسمق اًمٗمْمرؾ ،مجر٤مل اًمرديـ اسمرـ ُمٜمٔمرقر إٟمّمر٤مرياًمرويٗمٕمك اإلومري٘مك اعمٍمي (اعمترقرم799 :هرر)( ،سمرػموت :دار در٤مدر ،اًمٓمٌٕمر٦م :اًمث٤مًمثر٦م-
9393هر).
ضادضّا :املسادع العاو:ٛ
 إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ،طمج٦م اإلؾمالم اًمٖمزازم (ًمٌٜم٤من :سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م). أؾمقاَ اًمذه٥م ،أُمػم اًمِمٕمراء أمحد ؿمقىملُ( ،مٍم :ط ُم١مؾمً٦م هٜمداوي9947،م). أدقل اًمدقمقة ،قمٌد اًمٙمريؿ زيدان( ،اًم٘م٤مهرةُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط.)9 : أوقاء قمغم اًمؽمسمٞم٦م ذم اإلؾمالم ،قمكم اًم٘م٤ميض( ،اًم٘م٤مهرة :دار إٟمّم٤مر ط9979 ،9م). آىمتّم٤مد ذم آقمت٘م٤مد أسمق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمٓمقدً( ،مٌٜم٤من :سمػموت ،دار اًمٙمت٥ماًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط :إومم9373 ،هر7113،م).
 إُم٤مزم اعمٓمٚم٘م٦م :أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحرد سمرـ طمجرر اًمٕمًر٘مالين (اعمترقرم:857هر) ،حت٘مٞمؼ :محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمًٚمٗمل( ،سمػموت :اعمٙمت٥م اإلؾمرالُمل،
ط :إومم9396 ،هر9995 -م).
 اًمتٕمريٗم٤مت ،قمغم سمـ حمٛمد سمـ قمغم اًمًٞمد أو اًم٘م٤مؾمؿ اجلرضم٤مين احلٜمٗمرل( ،دار اًمٗمٙمرر ،اًمٓمٌٕمر٦مإومم 9399هر9998 ،م).
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 اًمتٗمًػم اعمٜمػم ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م واعمٜمٝم٩م ،د .وهٌر٦م سمرـ ُمّمرٓمٗمك اًمرزطمٞمكم( ،دُمِمرؼ :داراًمٗمٙمر اعمٕم٤مس ،ط :اًمث٤مٟمٞم٦م 9398هر).
 هت٤موم٧م ُمٗمٝمقم قمٚمؿ اجلرامل اإلؾمرالُمل د /ؾمرٕمٞمد شمقومٞمرؼ (اًم٘مر٤مهرة :اهلٞمئر٦م اعمٍمري٦م اًمٕم٤مُمر٦مًمٚمٙمت٤مب 7197م).
 اجلامل ذم اًم٘مرآن ،د .قمٌد اًمرازَ حم٤مج (ُمٙمتٌ٦م يمٚمٞم٦م أداب 9997م سمدون ذيمر اًمٓمٌٕم٦م). طمراؾم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م ،د .سمٙمر قمٌد اهلل أسمق زيد (اًمٙمقي٧مُ :م١مؾمً٦م همراس ،ط :أومم9374 ،هررر،7117م).
 رؾم٤مئؾ اسمـ طمزم إٟمدًمز ،أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمرـ طمرزم إٟمدًمزر اًم٘مرـمٌرلاًمٔم٤مهري (اعمتقرم356 :هر) حت٘مٞمؼ :إطمً٤من قمٌ٤مس (سمػموت :اعم١مؾمًر٦م اًمٕمرسمٞمر٦م ًمٚمدراؾمر٤مت
واًمٜمنم ،ط9981 ،9 :م).
 روو٦م اعمحٌلم وٟمزه٦م اعمِمت٤مىملم اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمرـ أيرقب اًمدُمِمر٘ملاحلٜمٌكم اعمٕمروف سم٤مسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ظمرج أطم٤مديثف أمحد ؿمٛمس اًمرديـ(سمػموت ُمٜمِمرقرات دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمدون شم٤مريخ).
 قمٚمؿ اًمٌٞم٤من ،قمٌد اًمٕمزيز قمتٞمؼ (اعمتقرم9496 :هر)( ،سمػموت :دار اًمٜمٝمْمر٦م اًمٕمرسمٞمر٦م ًمٚمٓمٌ٤مقمر٦مواًمٜمنم واًمتقزيع9315 ،هر 9987 -م) ط :سمدون.
 ومٚمًٗم٦م اجلامل وٟمِم٠مة اًمٗمٜمقن اجلٛمٞمٚم٦م د /حمٛمد قمكم أسمق رير٤من( ،اإلؾمرٙمٜمدري٦م :دار اجل٤مُمٕمر٤متاعمٍمي٦م ،ط .)5
 اًمٗمقائد حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م حت٘مٞمؼ قم٤مُمر قمغمي٤مؾملم( ،ط دار اسمـ ظمزيٛم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع9377 ،هر7117 -م).
 ىمّمٞمدة اًمؼمدة ًمإلُم٤مم اًمٌقدػمي ذح ؿمٞمخ اإلؾمالم اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمٌر٤مضمقري (ط ُمٙمتٌر٦ماًمّمٗم٤م سمدون ط ،وٓ ت).
 ىمقة اًمّمقرة يمٞمػ ٟم٘م٤موُمٝم٤م ويمٞمػ ٟمًتثٛمره٤م ،أمحد دقمدوش( ،دار ٟم٤مذي ًمٚمٜمنماإلًمٙمؽموين ط :إومم 7193م).
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 ُم٤م هق اًمٗمـً ،مٞمق شمقًمًتقي ،شمرمج٦م :د .حمٛمد قمٌدو اًمٜمج٤مري (دار احلّم٤مد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،.)9997
 اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم– أمحد سمـ حمٛمد سمرـ قمرغم اًمٗمٞمرقُمل صمرؿ احلٛمرقي أسمرقاًمٕمٌ٤مس( ،سمػموت :ط اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمدون ط ،وٓ ت).
 اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن .أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمـ حمٛمرد اعمٕمرروف سم٤مًمراهمر٥م إدرٗمٝم٤مين،حت٘مٞمرررؼ :درررٗمقان قمررردٟم٤من اًمرررداودي (سمرررػموت :دار اًم٘مٚمرررؿ ،ط أومم اًمررردار اًمِمررر٤مُمٞم٦م
دُمِمؼ9397،هر).
 ُم٘م٤مدد اًمنميٕم٦م عمحٛمد سمـ اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ،حت٘مٞمرؼ :حمٛمرد اًمٓمر٤مهر اعمتًر٤موى( ،إردن:دار اًمٜمٗم٤مئس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،ط7114 ،7 :م).
 اعمقؾمققم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ظمّم٤مئص اًمًقر ،ضمٕمٗمر ذف اًمرديـ ،حت٘مٞمرؼ :قمٌرد اًمٕمزيرز سمرـ قمرثامناًمتقجيري( ،سمػموت :دار اًمت٘مري٥م سملم اعمذاه٥م ،ط إومم .)9371
 ُمٞم٤مديـ اجلامل ذم اًمٔم٤مهرة اجلامًمٞم٦م ذم اإلؾمالم ،د٤مًمأ اًمِم٤مُملً( ،مٌٜم٤من :سمػموت ،ط :اعمٙمتر٥ماإلؾمالُمل–9318هر9988 ،م).
 ٟمحق ُمٜمٝم٤مضمٞم٦م ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمّم٤مدر اًمتٜمٔمرػم اإلؾمرالُمل سمرلم اعم٘مردُم٤مت واعم٘مقُمر٤مت ،ؾمٚمًرٚم٦ماعمٜمٝمجٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦مُ ،مٜمك قمٌد اعمٜمٕمؿ أسمق اًمٗمْمرؾ( )94( ،اًم٘مر٤مهرة :اعمٕمٝمرد اًمٕمٚمٛمرل ًمٚمٗمٙمرر
اإلؾمالُمل9996 ،م).
***

ٕٕٕ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

