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عُـٕاٌ انبـحث

اســـى انبـبحث

اإلسجبء اإليبي ٙاالثُب عشش٘

د .إميبٌ بُج صبحل بٍ سبمل انعهٕاَٙ

(دساست َمذٚت)

2

سٕسة االَفطبس ادلعبَٔ ٙانذالالث

3

صفت اجلًبل بني اخلبنك ٔادلخهٕق

4
5
6
7
8
9
10

(جبيعت أو انمشٖ)

د.سبيٛت بُج عطٛت اهلل ادلعبذ٘
(جبيعت أو انمشٖ)

دَ .ذٖ بُج محزة بٍ عبذِ خٛبط
(جبيعت طٛبت)

لبٌَٕ اجلزة يفٕٓيّ ٔأدنخّ َٔمذِ

د .عزٚزة عه ٙاالشٕل انعًش٘

أدة اخلصٕيت بني األفبضم يف ضٕء

د .عببذ بٍ عبذ اهلل بٍ يعٕٛض انثبٛخٙ

حكٛٛف عمذ انُكبح يف انفمّ اإلساليٙ
ٌ
ٌ
ٌ
(دساست فمٓٛت َمذٚت)

د .حمًٕد جمٛذ سعٕد انكبٛسٙ
(جبيعت انعني)

إنزاو اإليبو انذاسلطُ ٙانشٛخني

د .صبحل بٍ عبذ اهلل بٍ شذٚذ انصٛبح

يف ضٕء انعمٛذة اإلساليٛت
خصٕيت انشٛخني

(انكهٛت اجلبيعٛت ببنمُفزة)
(جبيعت انطبئف)

إخشاج حذٚث أب ٙانشٓى ( دساست َمذٚت)

(جبيعت اجملًعت)

خمبنفت انسُت انُبٕٚت ٔأثشْب عهٗ حٛبة ادلسهًني

دٕٚ .سف بشري أمحذ عبذ اهلل

حٕظٛف انخفكري انُبلذ يف محبٚت ادلعخمذ

دَٕ .سة شبكش عهٗ انشٓش٘

ادلسؤٔنٛت انخمصريٚت انُبشئت عٍ إسبءة االسخخذاو انشخصٙ

د .حمًذ بٍ عه ٙحمًذ انمشَٙ

(دساست حذٚثٛت يٕضٕعٛت)

"انفكش انببطُ ٙاحلذٚث" أمنٕرجب

نٕسبئم انخٕاصم االجخًبع ٙيف انُظبو انسعٕد٘

(جبيعت ادلهك خبنذ)
(جبيعت اجملًعت)

(جبيعت ادلهك خبنذ)

انصفحبث
46-4
88 -47
131-89
172 -132
209-173
242-210
291-243
329-292
376-330
422-377

بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغم
احلؿد هلل رب افعادغ ،وافصالة وافسالم ظذ أرشف األكبقاء وأحسن افـاس وأـؿل اخلؾق أمجعغ :كبقـا حمؿدﷺ.

وبعد:

ؾال صك أن ادعرؾ َة تتحؼق بافتعؾم وتُصؼل بافتجربة ،وهذا حيتاج إػ إضافة افـظر ومواصؾة افػحص تتبع ًا وـشػ ًا ،مع ما يراؾؼه من
ٍ
ٍ
ضريق ٍ
ٍ
ٍ
آمن،
افعؾم هبا من
وحي ُصل
وؽوص إػ افعؿق؛ حتى يتحصل
وحتؾقل وترـقب،
اشتؼراء واشتـباط،
ُ
افؽشف ظن األصقاء ذم حؼقؼتفاَ ،
ُ
خال من األوهامٍ ،
ٍ
ٍ
ؿافب
بعقد ظن خداع ادظاهر ،ثم تُـؼل هذه ادعرؾة إػ ادتؾؼي ،من خالل رحؾة ادػاهقم وافرموز وآصطالحات ،ذم
غوي رصيح ،مسؾ ٍع ظن اإلهيام بافباضلٍ ،
ُف ٍ
تعؾقؿفا من خالل مراظاة ؾؼه اخلطاب ومـاشبته
مـزه ظن زخرف افؼول بغر احلق؛ ؾقتحؼق أخر ًا
ُ
فؾؿتؾؼي.
ِ
ِ
افـسق يستؾز ُم ؾضا ًء رحب ًا ،وك ْػس ًا صغوؾ ًة بادعرؾة دون حد ،ت َُس ِّؾم فرحؾة افؽشف حتى تستبرص احلؼائق .وؿد
ادعرؾة ظذ هذا
وؿقا ُم

أصار اهلل ﷻ إػ هذا ذم ـتابه افؽريم ذم مواضع ظدة ،مـفا ؿوفه تعاػ :ﱡﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧﲨ﴾ [افعـؽبوت ،]92 ،12:وؿال تعاػ :ﱡﭐ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ
ﳣ ﳤ﴾[اجلاثقة.]11:

متوؿف ظؾقه ذم ادؼام األول؛ وفذا ت َُشؽِّل رظاي ُة
وأثرها
ٌ
وما ُي ْسؾؿـا إفقه هذا هو أن ادعرؾ َة ُ
كتاج افبحث افعؾؿي؛ ؾتَ َؼد ُمفا واختال ُؾفا ُ
ٍ
ِ
ُ
افبحث افعؾؿي ظذ خصائص ُمتقزه ،وحتدد
رضورات فؾعامل افبؼي؛ وهلذا جيب أن يؼو َم
افبحث افعؾؿي وافعؿل ظذ إجادته وحتسغ كتاجه
ماهق َته افتي ُت َس ِّفل ؾقام بعد تسؿقة اجلفد ادبذول من ِؿبل اإلكسان بافبحث افعؾؿي من ظدمه.
ِ
وممارشة افتعسف فؾوصول إػ كتائج حارضة
وأبرز هذه اخلصائص تتؿثل ذم :ادوضوظقة افتي تعـي خؾو افبحث من افتحقز ادـُس َبق
ِ
ٍ
إمهال األشافقب وافطرق افعؾؿقة افتي
خالف ذفك -ظذ
بشؽل ؿبع ،هذا افتحقز افذي حيؿل افباحث رضور ًة -وإن ا ّدظى
ذم ذهن افباحث
َ
تمدي إػ ؾفم افظواهر واألصقاء واألحداث وادوضوظات ـام هي ذم ذاهتا .وبافعؽس من هذا ؾنن افتزا َم ادوضوظقة يعـي ممارشة افطرق
ٍ
معرؾة صحقحة.
افعؾؿقة ادحايدة افتي ت َُسفل ظؿؾقة ادعرؾة وافؽشف ظن احلؼائق ،وبافتايل تؼديم
وإػ جاكب هذا يتؿقز افبحث افعؾؿي بـ افدؿة وافوضوح؛ من خالل :اشتخدام افتػسر ادـطؼي ،وافتعبر افدؿقق وادالئم .وافبعد
ظن :افرمزية وافغؿوض وافتعؿقم ؽر ادـضبط ،وإضالق افدظاوى دون تؼديم األدفة افؽاؾقة افسؾقؿة ،وآظتامد ظذ مصادر ادعؾومة ؽر
األصقؾة ذم افؼضقة افتي هي حمل افبحث.
ُ
افبحث ُضرؿ ًا موضوظق ًة مت َـؽّن
وافبحث افعؾؿي ٓبد أن يتؿقز بنمؽاكقة افتحؼق وتؼديم افتػسرات ادـطؼقة األبسط؛ بحقث يتضؿن
من إظادة اختبار ما ؿدمه افباحث من كتائج ،وافتحؼق من صحتفا؛ وبافتايل صحة تعؿقؿفا إن ـان افتعؿقم من كتائج افدراشة .وهذا ُيسفل
ٍ
فتػسرات أبسط هي أؿرب فؾػفم.
تضؿن افبحث
وظذ رأس هذه اخلصائص تؼف خاصقة آحتامل ؾقام فقس ضريق إثباته :افـص افؼطعي دٓف ًة وثبوت ًا ،أو رضورات افعؼل ،أو
َ
افباحث وافؼارئ إػ تضؿن افبحث حلؼائق احتامفقة ،ـام تُسفم ذم ؾتح باب آشتدامة افبحثقة من
آشتؼراء افتام .وصػة آحتامل هـا تـَبه
جفة ،وجعل ادعرؾة مالئؿة دتغرات افعرص ومستجدات افزمن وؿرائن األحوال وشقاؿات األحداث من ٍ
َ
افبحث
جفة أخرى؛ ٓشقام أن
ٍ
حؼائق ذم ٍ
ِ
فعؿل افعؼل اإلكساين ،وتراـ ِم افعؾم ،وأن َ
مؽان آخر
زمن ما أو
ظامل احلؼائق فقس ظادَ ًا كاجز ًا؛ ؾؼد تظفر
متظفر
افعؾؿي ذم جوهره
ٌ
ٌ
وؾق مـطق افرضورات واحلاجات وافتحسقـات فؽل ظرص.
ٍ
مـظومة أخالؿقة تمضر ممارشته افبحثقة وحتؽم كػسقته ظـد تعامؾه مع ما يؽشف
هذه اخلصائص تعـي أن ظذ افباحث أ ْن يـطؾق من
ُ
افتحع ُ
ّ
بخ ُؾق األماكة وافصدق وتؼديؿفا ظذ رؽباته افذاتقة أو آظتبارات افسؾطوية
افبحث
ظـه ويعز ظـه فًخرين؛ بحقث َيستؾزم

ُ
افباحث بافصز افذي يؿؽـه
ادختؾػة؛ ؾقؽون افباحث خمُ ؾص ًا فؾحؼقؼة وحدها ،ويؽون مؾتزم ًا أشؾم افطرق وأصوهبا خالل بحثه .ـام يتخؾق
ُ
افبحث
من آفتزام بؿـظومة افؼقم وآشتؿرار ذم دراشة ما يؽشف ظـه وافشجاظة ذم تؼديم كتاجه فًخرين بصورته افتي أخذه إفقفا
افعؾؿي.

ِ
وبؼدرة افبحث افعؾؿي ظذ ِ
إكتاج معارف جديدة تمثر ذم
ومن واجب افباحث افعؾؿي أن يتحذ بافثؼة واإليامن بجفده افذي يبذفه
ادستؼبل بنذن اهلل تعاػ ،ـام ظذ افباحث أيض ًا أن يـػتح ظذ ادمثرات وادعارف واألشافقب اجلديدة ادوجودة وادالئؿة فعرصهْ ،
وأن يدرس
مالءم َتفا وإمؽاكق َة آشتػادة مـفا بؽل دؿة ،دون ممارشة افتعسف وافرؾض ؽر افعؾؿي َدِا ؿد يؽون ممثر ًا ذم ادعرؾة .وذم ادؼابل يؼبل
احلؼائق ويسؾم هبا ويبتعد ظن اجلدل من أجل افشك ادطؾق أو افرؽبة ذم ادخافػة أو احلؽم ادسبق.
وتطوره ،يتؿثل هذا اجلاكب ذم مـفج افبحث افذي يعـي جمؿوع
أبستؿوفوجي أص ٌقل يساكد َتؼد َمه
وافبحث افعؾؿي يؾزمه جاكبٌ
َ
ٌ
ادـفج افصور َة افتي كستطقع افوفوج مـفا إػ
افطرق أو افؼواظد افتي متؽن افباحث من افؽشف ظن احلؼائق واختبار صحتفا؛ بحقث يؿثل
ُ
مـطق افباحث ومدى إظامفه دصادر معرؾته افعؼؾقة واحلسقة واخلزية أيض ًا ،وافـسق افذي تـتظم بواشطته احلؼائق ويسفل تػسرها
ومؼاركتفا بحؼائق أخرى؛ وهلذا يتلثر ادـفج بادوضوع افذي يدرشه افباحث بحقث خيتؾف اشتخدامه ذم دراشة افظواهر افطبقعقة ظن
اشتخدامه ذم افظواهر اإلكساكقة وكحوها؛ وفذا ؿقل بلن ادـفج ؿد ُيصـع ذم أثـاء افبحث ثم تُستخرج مؽوكاته و ُيدرس ؾقام بعد بوصػه أحد
أوجه ظؿل افعؼل اإلكساين ذم حتصقل ادعارف.
ٍ
بشؽل مطؾق وثابت يشر إػ إمؽاكقة افتالؿي بغ ادـاهج ادستخدمة فدراشة ادوضوظات وافظواهر
وظدم جفوزية ادـاهج ووجودها
ذاهتا ،وإمؽاكقة آشتػادة وفو جزئق ًا من ادـاهج ادستعؿؾة فدراشة افظواهر وادوضوظات ادختؾػة ،ـام يشر إػ خصوبة افتـظر ذم هذا
ادجال ،ورضورة تطويره ،وافعؿل ظذ دراشته ،وإبرازه ذم جفود افعؾامء وؾالشػة ادـاهج .وفعل اظتام َد ادـفج آشتؼرائي وادـفج
ٍ
بصورة مشسـة ذم ٍ
ـثر من افدراشات افطبقعقة واإلكساكقة ٌ
دفقل ظذ إمؽاكقة هذا افتالؿي وافتؽامل ذم ظؿل افعؼل اإلكساين؛
آشتـباضي
وفذا أويص كػيس أوًٓ وافباحث افؽريم أن يتحذ باألؾق افذي يؿؽـه من اختبار ودمريب ٍ
ظدد من صور ادـاهج بام يالئم موضوع بحثه،
معرؾقة جديدة؛ ؾؽم ترك األول ِ
ٍ
وأن خيتز زماك ًا ضويالً إمؽاكقة إظامفه أو اشتـتاج ما يؿؽن إظامفه واإلؾادة مـه ذم ٍ
فًخر!...
آؾاق
وأخر ًا ؾؾقتلمل افؼارئ افؽريم معي ذفك األثر ادؿتد افذي حيدثه افبحث افعؾؿي حغ حيؼق تؾك اخلصائص ويـطؾق من تؾك
ِ
ٍ
حلؼقؼة ؿضايا آختالف ،وحترير أوجه
بوجه خاص ،ومآٓت ذفك ذم افـظر
ادؼومات ادعرؾقة واألخالؿقة ذم تؼققؿه فواؿع افبحث افؼظي
افـزاع ؾقفا ،وـقف شقؾؼي بظالفه ظذ دؿة ؾفم ادخافف دون ممارشة األحؽام ادسبؼة ،وأثر ذفك ظذ حتؼقق آشتـارة ادعرؾقة فألجقال
ِ
مزرات افدظوة افسؾقؿة فه ،ؾضالً ظن أثره افعظقم ذم ؾؼه اخلالف ،وإدارة آختالف،
افؼادمة ،وتزـقة صورة اإلشالم افعظقؿة ،وإجياد

ٍ
وافؼدرة ظذ افتعامل معه ،وخ ْؾق ٍ
معان ؾارؽة ،ـام ٓ يـؼؾب ؾقه آختالف إػ
احلؼائق إػ
أؾق من افتسامح وافتعايش افذي ٓ تـحل ؾقه
ُ
ٍ
رصاظات متطرؾة.

وتلمل إػ جاكب هذا ـؾه ذفك األثر افطقب فؾبحث افعؾؿي افرصغ ظذ اجلواكب افذاتقة ذم صخصقة افباحث افؼظي من خالل:
َ
ُ
واكتحال ادبطؾغ
حتريف افغافغ
افعدول دماه احلؼقؼة ،يـػون ظـفا
ُحؾفا
َ
َ َحت ّريه افصدق ،وحتؼقق اإلخالص هلل تعاػ ،واشتشعار األماكة افتي ُ ّ
ٍ
ٍ
ِ
َ
حمايدة مطابؼة دا هي ظؾقه ذم
بصورة
خصومه
وتلويل اجلاهؾغَ .ب ْؾ َه افرشوخ افعؾؿي وافعؿق ادعرذم افذي يتجذ ذم ؿدرته ظذ توصقف آراء
ذاهتا ،وتـؿقة ؿدراته افبحثقة ،وصحذ مفاراته ومصادر معرؾته ؾقام يعود ظذ ادسؾؿغ واإلكساكقة مجعاء بافـػع افديـي وافدكقوي .وهذا ـؾه
ِ
حلؼقؼة وواؿ ِع افبحث افعؾؿي افؼظي ،وـقػقة تطويره وحتسقـه ،وافـظر إػ واؿعقة ادسائل افتي يبحثفا وؿرهبا من
يضعـا ذم حمل ادساءفة
مشؽالت ظرصه وؿضاياه.
واهلل أظؾم
وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد شقد افعؾامء وؿدوة ادعؾؿغ

3

رَئيـْـسُ التحريْـر

أ.د .خَالِدُ بْنُ مُحَمَّد القَرْنِيّ

لبٌَٕ اجلزة يفٕٓيّ ٔأدنخّ َٔمذِ
يف ضٕء انعمٛذة اإلساليٛت
إعذاد

د .عزٚزة عه ٙاالشٕل انعًش٘

إقمداد :د .قمزيزة قمكم آؿمقل اًمٕمٛمري

ىم٤مٟمقن اجلذب ُمٗمٝمقُمف وأدًمتف وٟم٘مده ذم وقء اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م

ًَخص ايبشح
ذم قمٍم اًمٕمقعم٦م ص٤مر ُمـ اًمًٝمؾ أن شمٜمت٘مؾ إومٙم٤مر واًمٕم٘م٤مئد وشمٜمتنم سملم اًمِمٕمقب
اعمختٚمٗم٦م ،طمتك وًمق يم٤مٟم٧م هذه إومٙم٤مر همػم صحٞمح٦م ،وذم يمؾ ومؽمة شمٔمٝمر سمٕمض هذه إومٙم٤مر
اعمٜمحروم٦م ،ومم٤م فمٝمر ذم اًمًٜمقات إظمػمة ومٙمرة ؾمامه٤م أصح٤مهب٤م( :ىم٤مٟمقن اجلذب) ،وهل قمٌ٤مرة
قمـ ـمري٘م٦م ذم حت٘مٞمؼ إُم٤مين واًمقصقل إمم اعمٓمٚمقب ،شمٜمٌٜمل هذه اًمٓمري٘م٦م قمغم ومٚمًٗم٦م ذىمٞم٦م
ىمديٛم٦م شمرى أن اًمٙمقن يمٚمف قمٌ٤مرة قمـ ـم٤مىم٦م ،وأن اإلٟمً٤من ضمزء ُمـ هذه اًمٓم٤مىم٦م ،واإلٟمً٤من قمؼم
أومٙم٤مره وسمقاؾمٓم٦م هذه اًمٓم٤مىم٦م جيذب إًمٞمف اخلػم واًمنم ،سمحً٥م ُم٤م يٗمٙمر ومٞمف ،وهذا اجلذب ًمٞمس
ًمف طمدود ،وُمـ اعمٛمٙمـ أن جيذب اإلٟمً٤من إًمٞمف يمؾ ُم٤م يريد ،سمنمط أن يتٛمٙمـ ُمـ وٌط أومٙم٤مره
قمغم ُم٤م يريد ويتٛمٜمك ،وىمد اٟمتنمت هذه اًمٗمٙمرة ذم اًمٌالد اًمٖمرسمٞم٦م صمؿ اٟمت٘مٚم٧م إمم اًمٌالد
اإلؾمالُمٞم٦م ،وشم٠مصمر هب٤م اًمٙمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ،وهذا اًمٌح٨م ُمـ ظمالل اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اعم٘م٤مرن
اًمٜم٘مدي يًتٙمِمػ ُمقاـمـ اخلٚمؾ ذم أصؾ هذه اًمٗمٙمرة وذم ـمري٘م٦م آؾمتدٓل مه٤م ُمـ اًمٜمّمقص
اًمنمقمٞم٦م ،ويٌلم ُمٜم٤مىمْم٦م هذه اًمٗمٙمرة ًمٚمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ،يم٤مٓقمت٘م٤مد سمقطمدة اًمقضمقد ،وأن هذا
اًمٙمقن يمٚمف رء واطمد دون متٞمٞمز سملم ظم٤مًمؼ وخمٚمقق ،ويمذًمؽ إقمٓم٤مء اإلٟمً٤من ىمدرات ظم٤مرىم٦م
شمتج٤موز طمدود ـمٌٞمٕمتف اًمتل ظمٚم٘مف اهلل قمٚمٞمٝم٤م ،وأيْم٤م اًمتقضمف إمم همػم اهلل شمٕم٤ممم ؾم١مآ وـمٚمٌ٤م
ودقم٤م ًء ،وٟمحقه٤م ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت اخلٓمػمة اًمتل شمتٜم٤مىمض ُمع اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م.
اًمٙمٚمامت اًمداًم٦م :اجلذب – اًمٓم٤مىم٦م – اًمٙمقن – اإلٟمً٤من – أومٙم٤مر.
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اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد إول 2441هـ1212 -م

مريٛ قمزيزة قمكم آؿمقل اًمٕم. د:إقمداد

م٦مٞمدة اإلؾمالُمٞم٘مده ذم وقء اًمٕم٘مٟمقُمف وأدًمتف وٝمقن اجلذب ُمٗمٟم٤ىم

Abstract
Glodalization has paved the way for thoughts and beliefs to easily move
and spread. Every now and then some deviant thoughts emerge, including,
recently the notion of the law of Attraction, which is a way to achieve
wishes that is based on an ancient Eastern philosophy holding that the
whole universe is energy and that man is part of this energy. Through this
energy man attracts good and evil depending on his or her thoughts,
provided that thought is focused on what is wished for. This idea has
spread in western countries then moved to Islamic nations. Using a critical
comparative inductive approach, this study explores the shortcomings in
the origin of this idea and in the manner of deriving evidence for it implies
beliefs such as pantheism and that this whole universe is one thing without
distinction between the creator and the creation and ascribes to man
supernatural powers beyond man s intrinsic nature. Ln addition, it makes
man seek other than God for wishes and needs.
Keywords: attraction, energy, universe, man, thoughts.
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م1212 -هـ2441  اًمٕمدد إول- مسمع قمنم٤ًمد اًمٚاعمج

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

إقمداد :د .قمزيزة قمكم آؿمقل اًمٕمٛمري

ىم٤مٟمقن اجلذب ُمٗمٝمقُمف وأدًمتف وٟم٘مده ذم وقء اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م



احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد اًمّم٤مدق اًمققمد إُملم ،اًمٚمٝمؿ
ٓ قمٚمؿ ًمٜم٤م إٓ ُم٤م قمٚمٛمتٜم٤م إٟمؽ أٟم٧م اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ ،اًمٚمٝمؿ قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م ،واٟمٗمٕمٜم٤م سمام قمٚمٛمتٜم٤م،
قمٚمام ،وأرٟم٤م احلؼ طم ً٘م٤م ،وارزىمٜم٤م اشمٌ٤مقمف ،وأرٟم٤م اًمٌ٤مـمؾ ً
سم٤مـمال ،وارزىمٜم٤م اضمتٜم٤مسمف ،واضمٕمٚمٜم٤م ممـ
وزدٟم٤م ً
يًتٛمٕمقن اًم٘مقل ومٞمتٌٕمقن أطمًٜمف ،وأدظمٚمٜم٤م سمرمحتؽ ذم قمٌ٤مدك اًمّم٤محللم .أُم٤م سمٕمد:
ومال زاًم٧م إومٙم٤مر اًمقاومدة ُمـ إُمؿ واعمٚمؾ إظمرى شمت٘م٤مـمر قمغم أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم ،وٓ زال
ؾمٞمؾ اًمِمٌٝم٤مت وآٟمحراوم٤مت يتدومؼ قمغم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ يمؾ ُمٙم٤من ،ويمٚمام اٟمتٝم٧م ومٙمرة
واٟمدطمرت ؿمٌٝم٦م ضم٤مء ُمٙم٤مهن٤م همػمه٤م ،وطمؾ حمٚمٝم٤م ُم٤م هق أؾمقأ ُمٜمٝم٤م أو ُمثٚمٝم٤م ،ذم ؾمٚمًٚم٦م ٓ
شمتقىمػ وٓ شمٜمتٝمل إمم أن ي٠ميت وقمد اهلل شمٕم٤ممم حت٘مٞم٘م٤م ًمًٜم٦م اًمتداومع سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ ،ووفمٞمٗم٦م
اًمٌ٤مطمثلم وأهؾ اًمٕمٚمؿ هل اًمتّمدي مهذه آٟمحراوم٤مت وسمٞم٤من هذه اًمْمالٓت واًمرد قمغم هذه
اًمِمٌٝم٤مت طمٗم٤مفم٤م قمغم سمٞمْم٦م اًمديـ ،وىمٞم٤مُم٤م سم٤مًمقاضم٥م اًمذي أظمذ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ ُمٞمث٤مىمف يمام ىم٤مل
شمٕم٤ممم( :وإذ أظمذ اهلل ُمٞمث٤مق اًمذيـ)...
وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ ضم٤مءت ومٙمرة هذا اًمٌح٨م ًمٞمٙمقن إؾمٝم٤مُم٤م ذم يمِمػ والًم٦م ُمـ
اًمْمالٓت اًمتل شمنسم٧م إمم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمًٜمقات إظمػمة ،واٟمتنمت سملم اًمٙمثػم
ُمـ اعمًٚمٛملم ،وأصٌح٧م حمؾ شمّمديؼ ًمدهيؿ ،ويمثر اًمداقمقن مه٤م واعمروضمقن حت٧م ُمًٛمٞم٤مت
وصقر قمديدة ،وهل ُم٤م يٕمرف سمـ(ىم٤مٟمقن اجلذب) ،وهل ومٙمرة ىمديٛم٦م شمؿ إطمٞم٤مؤه٤م ُم١مظمرا،
واٟمتنمت ذم اًمٖمرب سمِمٙمؾ يمٌػم ،وص٤مرت اًمٙمت٥م اًمتل شمتحدث قمٜمٝم٤م ُمـ أيمثر اًمٙمت٥م ُمٌٞمٕم٤م ذم
اًمٕم٤ممل ،وذم اًمًٜمقات ا ٕظمػمة اٟمت٘مٚم٧م هذه اًمٗمٙمرة إمم اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ ظمالل شمرمج٦م
شمًقق مهذا
اًمٙمت٥م اًمتل شمتحدث قمٜمٝم٤م ،ويمذًمؽ ُمـ ظمالل سمٕمض اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م اًمتل َّ
اًم٘م٤مٟمقن قمغم أٟمف احلؾ عمِم٤ميمؾ اإلٟمً٤من وه ؾمٕم٤مدشمف ذم اًمدٟمٞم٤م(.)2
( )2ويٙمٗمل ذم ُمٕمروم٦م ُمدى رواج هذه اًمٗمٙمرة سملم اًمٜم٤مس أن يمت٤مب (اًمن) ًمٌ٤ميرن وهق أؿمٝمر يمت٤مب يروج ًم٘م٤مٟمقن اجلذب ىمد
ٟمٗمذ سمنقم٦م ىمٞم٤مؾمٞم٦م قمٜمد أول ٟمزول ًمف ذم اعمٙمتٌ٤مت ،ويم٤من اإلقمالن قمٜمف يتؿ قمؼم ًمقطم٤مت ذم اًمِمقارع وقمؼم اًمّمحػ وهمػم
ذًمؽ .يٜمٔمر :ظمراوم٦م اًمن ،قمٌد اهلل اًمٕمجػمي (ص.)23
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إقمداد :د .قمزيزة قمكم آؿمقل اًمٕمٛمري

ىم٤مٟمقن اجلذب ُمٗمٝمقُمف وأدًمتف وٟم٘مده ذم وقء اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م

َػهً ١ايبشح:
يتٜم٤مول هذا اًمٌح٨م ومٙمرة (ىم٤مٟمقن اجلذب) ُمـ طمٞم٨م سمٞم٤من ُمٗمٝمقُمٝم٤م ،وأسمرز إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م
اًمتل يًتدل هب٤م أصح٤مهب٤م ،وُم٤م هل أسمرز أوضمف خم٤مًمٗمتٝم٤م ًمٚمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م.
أٖداف ايبشح:
 .2شمقوٞمح ُمٗمٝمقم (ىم٤مٟمقن اجلذب) ،ويمٞمٗمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مف.
.1

ُمٜم٤مىمِم٦م أسمرز أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمف ،وإزاًم٦م اًمٚمٌس احل٤مصؾ طمقمه٤م.

 .3سمٞم٤من ُمدى ظمٓمقرة هذا اًم٘م٤مٟمقن ،وخم٤مًمٗمتف ًمٚمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م.
َٓٗر ايبشح:
ؾمٚمؽ اًمٌ٤مطم٨م ذم هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم اعم٘م٤مرن ،طمٞم٨م ىم٤مم سمجٛمع اعم٤مدة
اعمتٕمٚم٘م٦م هبذا احلدي٨م ودراؾمتٝم٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م وومؼ اًم٘مقاقمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٘مررة قمٜمد اًمٕمٚمامء.
إدسا٤ات ايبشح :ىم٤مم اًمٌ٤مطم٨م ذم هذا اًمٌح٨م سم٤مٔيت:
 .2مجع اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م ،وشمقصمٞمؼ اًمٜمّمقص ُمٜمٝم٤م.
.1

قمزو أي٤مت وختري٩م إطم٤مدي٨م ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م سم٤مظمتّم٤مر ُمع اًمتزام اًمّمح٦م ذم
يمؾ ُم٤م يًتدل سمف ُمـ إطم٤مدي٨م ،وآيمتٗم٤مء سم٤مًمٕمزو إمم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م ذم طم٤مل
وضمقد احلدي٨م ومٞمف.

 .3قمزو إىمقال إمم ىم٤مئٚمٞمٝم٤م ،واًمتح٘مؼ ُمـ ٟمًٌتٝم٤م إًمٞمٝمؿ.
 .4اًمتزام ُمٜمٝم٩م اًمتقصمٞمؼ سمذيمر اؾمؿ اًمٙمت٤مب واعم١مًمػ واًمٓمٌٕم٦م وضمٝم٦م وُمٙم٤من وشم٤مريخ اًمٜمنم ُمع
اجلزء واًمّمٗمح٦م واًمرىمؿ ،وذم إطم٤مدي٨م سمذيمر اًمٙمت٤مب واًمٌ٤مب.
خط ١ايبشح:
ىمًٛم٧م هذا اًمٌح٨م إمم ُم٘مدُم٦م ،وُمٌحثلم أؾم٤مؾمٞملم:
اعم٘مدُم٦م :وومٞمٝم٤م شمقوٞمح ُمقوقع اًمٌح٨م ،وسمٞم٤من ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م وأهداومف ،وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م
وإضمراءاشمف.
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ىم٤مٟمقن اجلذب ُمٗمٝمقُمف وأدًمتف وٟم٘مده ذم وقء اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م

إقمداد :د .قمزيزة قمكم آؿمقل اًمٕمٛمري

اعمٌح٨م إولُ :مٗمٝمقم ىم٤مٟمقن اجلذب وأدًمتف
اعمٓمٚم٥م إولُ :مٗمٝمقم ىم٤مٟمقن اجلذب ويمٞمٗمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مف.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مينٟ :مِم٠مة ومٙمرة اجلذب وقمالىمتٝم٤م سم٤مًمٓم٤مىم٦م.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :أدًمتٝمؿ قمغم ىم٤مٟمقن اجلذب وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م.
اعمٌح٨م اًمث٤مين :اإلؿمٙم٤مٓت اًمٕم٘مدي٦م ذم ىم٤مٟمقن اجلذب واعمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل ذم حت٘مٞمؼ اعمٓمٚمقب
اعمٓمٚم٥م إول :شمْمٛمٜمف قم٘مٞمدة احلٚمقل وآحت٤مد.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :شمْمخٞمؿ دور اإلٟمً٤من وإٟمٙم٤مر اًم٘مدر.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٖمػم اهلل.
اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :اعمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل ذم حت٘مٞمؼ اعمٓمٚمقب.
صمؿ اخل٤ممت٦م ،وأهؿ اًمٜمت٤مئ٩م ،وأهؿ اعمراضمع واًمٗمٝم٤مرس.
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إقمداد :د .قمزيزة قمكم آؿمقل اًمٕمٛمري
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املبشح األٍٚ
َفٗ ّٛقاْ ٕٛادترب ٚأديت٘
املطًب األَ :ٍٚفٗ ّٛقاْ ٕٛادترب ٚنٝف ١ٝتطبٝك٘:
يٓمٚمؼ أصح٤مب هذه اًمٗمٙمرة قمغم ومٙمرهتؿ اؾمؿ( :ىم٤مٟمقن اجلذب) (،)Law of Attraction
وإـمالق ًمٗمظ (ىم٤مٟمقن) قمغم هذه اًمٗمٙمرة هق دمقز يمٌػم ضمدا ،إذ إن اًمقصقل إمم شمٕمٛمٞمد هذه اًمٗمٙمرة
يم٘م٤مٟمقن حيت٤مج إمم ُمراطمؾ ـمقيٚم٦م ُمـ اًمٌح٨م واًمت٘ميص واًمتج٤مرب احل٘مٞم٘مٞم٦م ،وم٤مًم٘م٤مٟمقن قمٌ٤مرة قمـ ٟمٔم٤مم
ُمٓمرد ٓ يٜمخرم وٓ يتخٚمػ قمـ أي ومرد ُمـ أومراده ،إٓ أن أصح٤مسمف يٌ٤مًمٖمقن ذم وصػ هذا اًم٘م٤مٟمقن،
طمتك إهنؿ جيٕمٚمقٟمف ُمثؾ ىم٤مٟمقن اجل٤مذسمٞم٦م إروٞم٦م وًمٞمس ومٞمف أي اؾمتثٜم٤مء!(.)2
وظمالص٦م ىم٤مٟمقن اجلذب أن جمري٤مت طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦م أو ُم٤م شمقصٚمٜم٤م إًمٞمف إمم أن هق ٟم٤مشم٩م
ٕومٙم٤مرٟم٤م ذم اعم٤ميض ،وأن أومٙم٤مرٟم٤م احل٤مًمٞم٦م هل اًمتل شمّمٜمع ُمًت٘مٌٚمٜم٤م ،سم٤مٕطمرى ي٘مقل اًم٘م٤مٟمقن :إن ىمقة
أومٙم٤مر اعمرء مه٤م ظم٤مصٞم٦م ضمذب يمٌػمة ضمدً ا ،ومٙمٚمام ومٙمرت ذم أؿمٞم٤مء أو ُمقاىمػ ؾمٚمٌٞم٦م اضمتذسمتٝم٤م إًمٞمؽ،
ويمٚمام ومٙمرت أو طمٚمٛم٧م أو متٜمٞم٧م وختٞمٚم٧م يمؾ رء مجٞمؾ وضمٞمد ورائع شمريد أن شمّمٌح قمٚمٞمف أو شم٘متٜمٞمف
ذم طمٞم٤مشمؽ وم٢من ىمقة هذا إومٙم٤مر اًمّم٤مدرة ُمـ اًمٕم٘مؾ اًمٌنمي دمتذب إًمٞمٝم٤م يمؾ ُم٤م يتٛمٜم٤مه اعمرء ،وذًمؽ
أن ًمألومٙم٤مر ىمقة ُمٖمٜم٤مـمٞمًٞم٦م ،وقمٜمدُم٤م شمٗمٙمر يتؿ إرؾم٤مل شمٚمؽ إومٙم٤مر ودمذب إًمٞمٝم٤م ُمٖمٜم٤مـمٞمًٞم٤م يمؾ
إؿمٞم٤مء اًمِمٌٞمٝم٦م قمغم اًمؽمدد ٟمٗمًف ،ويمؾ رء يتؿ إرؾم٤مًمف ظم٤مرضم٤م يٕمقد إمم اعمّمدر اًمذي هق أٟم٧م،
واًمِمٌٞمف جيذب إًمٞمف ؿمٌٞمٝمف(.)1
ويٕمرومف ُم٤ميٙمؾ ضمٞمف ومٞم٘مقل " :ـم٤مىم٦م يمقٟمٞم٦م ُمـ طمقًمٜم٤م شمتٌع قمٚمؿ اًمٓمٌٞمٕم٦م يًتجٞم٥م ًمٚمٛمقضم٦م
اًمؽمددي٦م اًمتل شمٔمٝمره٤م يتٜم٤مهمؿ ُمع ُمقضمتؽ سم٢مقمٓم٤مئؽ هذه احل٤مًم٦م ٟمٗمًٝم٤م ،أو اعمزيد ُمٜمٝم٤م ،ؾمقاء أيم٤مٟم٧م
إجي٤مسمٞم٦م أم ؾمٚمٌٞم٦م"(.)3
وي٘مقل صالح اًمراؿمد ذم سمٞم٤من ُم٤مهٞم٦م ىم٤مٟمقن اجلذب" :ىم٤مٟمقن اجلذب يٜمص قمغم أٟمٜم٤م ٟمحـ
( )2يٜمٔمر :اًمن ،رواٟمدا سم٤ميرنُ ،مٙمتٌ٦م ضمرير ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1228م (ص.)36
( )1يٜمٔمر :اًمن ،رواٟمدا سم٤ميرن( ،ص.)22-3
( )3ىم٤مٟمقن اجلذبُ ،م٤ميٙمؾ ضمٞمفُ ،مٙمتٌ٦م ضمرير -اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 1229م( ،ص.)11
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إقمداد :د .قمزيزة قمكم آؿمقل اًمٕمٛمري

ٟمجتذب إطمداث اًمتل ذم طمٞم٤مشمٜم٤م ،وأٟمٜم٤م ٟمجتذب إًمٞمٜم٤م ُم٤م ٟمجتذب وومؼ دم٤مذب اعمتِم٤مهب٤مت ًمٌٕمْمٝم٤م
اًمٌٕمض"(.)2
ومٝمذا اًم٘م٤مٟمقن ي٘مقم قمغم اومؽماض اًم٘مْم٤مي٤م أشمٞم٦م:
.2

طمٞم٤مة اإلٟمً٤من إٟمام شمتِمٙمؾ قمؼم إومٙم٤مر اًمتل يٗمٙمر ومٞمٝم٤م ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م أومٙم٤مرا إجي٤مسمٞم٦م أو ؾمٚمٌٞم٦م،
ومٛمجري٤مت طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦م هل ٟمت٤مج ٕومٙم٤مرٟم٤م ذم اعم٤ميض ،وأومٙم٤مرٟم٤م احل٤مًمٞم٦م هل اًمتل شمّمٜمع
ُمًت٘مٌٚمٜم٤م ،وم٤مٕومٙم٤مر هل اًمًٌ٥م إصكم ًمٙمؾ رء وًمٞمس صمؿ رء إٓ إومٙم٤مر.

.1

أن إومٙم٤مر قمٌ٤مرة قمـ طم٘مٞم٘م٦م وىمقة وـم٤مىم٦م دمذب إًمٞمٝم٤م ُم٤م يتقاومؼ ُمٕمٝم٤م ويِم٤مهبٝم٤م.

.3

أن ىمدرة اإلٟمً٤من قمغم ضمذب ُم٤م يريد همػم حمدودة ،ويًتٓمٞمع اإلٟمً٤من ُمـ ظمالمه٤م اُمتالك أي
رء يريده.

.4

أن اًمٙمقن قمٌ٤مرة قمـ ـم٤مىم٦م ،واإلٟمً٤من يمذًمؽ قمٌ٤مرة قمـ ـم٤مىم٦م ،وهٜم٤مك شمٗم٤مقمؾ سملم اإلٟمً٤من وسملم
اًمٙمقن قمؼم ذسمذسم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ،شمّمدر هذه اًمذسمذسم٤مت ُمـ اإلٟمً٤من ،وشمرؾمؾ إمم اًمٙمقن اًمذي سمدوره
يتٗم٤مقمؾ ُمع هذه اًمذسمذسم٤مت ويٕمٓمل اإلٟمً٤من سمحًٌٝم٤م.

نٝف ١ٝتطبٝل ٖرا ايكاْ:ٕٛ
ُمع ظمٓمقرة هذا اًم٘م٤مٟمقن وؿمدة شم٠مصمػمه -سمحً٥م ُم٤م يدَّ قمل أصح٤مسمف -إٓ أهنؿ حيرصقن
قمغم قمروف سمّمقرة ُمًٌٓم٦م ضمدا ،وهٜم٤م يٙمٛمـ اًمن ومٞمف ،وٓ أقمٜمل ه اًمت٠مصمػم ،وإٟمام ه إىمٌ٤مل
اًمٜم٤مس قمٚمٞمف واىمتٜم٤مقمٝمؿ سمف.
ومحتك حت٘مؼ ُم٤م شمتٛمٜمك ًمٞمس قمٚمٞمؽ إٓ أن شم٘مقم سمثالث ظمٓمقات ٓ راسمع مهؿ:


اـمٚم٥م (.)Ask



آُمـ (.) Believe



شمٚمؼ (.)Receive
وم٤مخلٓمقة إومم هل أن شمٓمٚم٥م ،وُمٕمٜمك ذًمؽ أن شمتٛمٜمك وشمٓمٚمؼ ظمٞم٤مًمؽ ًمٙمؾ ُم٤م شمريده

وشمِمتٝمٞمف وشمريد اُمتاليمف ،ويًٌٓمقن هذه اًمٗمٙمرة سمتِمٌٞمٝمٝم٤م سم٤مًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمتٚمٗم٤مز ،ومٕمٜمدُم٤م شمريد
( )2ىم٤مٟمقن اجلذب ،صالح اًمراؿمدُ ،مٙمتٌ٦م ىمرـمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 2436هـ1225-م( ،ص.)26
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إقمداد :د .قمزيزة قمكم آؿمقل اًمٕمٛمري

اًمت٘م٤مط صقر ىمٜم٤مة ُمٕمٞمٜم٦م ومٙمؾ ُم٤م قمٚمٞمؽ ومٕمٚمف هق أن شمْمٌط شمردد اًمتٚمٗم٤مز قمغم هذه اًم٘مٜم٤مة ومتًت٘مٌؾ
قمٜمده٤م سم٨م هذه اًم٘مٜم٤مة وصقره٤م ،وهٙمذا اعمٓمٚمقب ُمٜمؽ أن شمْمٌط أومٙم٤مرك هبذه اًمٓمري٘م٦م ودمٕمٚمٝم٤م
قمغم شمردد إُمر اًمذي شمريده(.)2
ويزيدون إُمر شمًٌٞمٓم٤م ومٞمجٕمٚمقٟمف يمام ًمق يم٤من ًمديؽ (يمت٤مًمقج) ومٞمف مجٞمع إؿمٞم٤مء اعمرهمقسم٦م،
وم٤معمٓمٚمقب ُمٜمؽ أن شم٘مقم سمتحديد ُم٤م شمريده وـمٚمٌف عمرة واطمدة وم٘مط دون شمٙمرار(.)1
صمؿ اخل ٓمقة اًمث٤مٟمٞم٦م أن شم١مُمـ إيامٟم٤م شم٤مُم٤م سم٠مٟمؽ ؾمتحّمؾ قمغم ُم٤م متٜمٞمتف وأردشمف ،وُمـ اعمٝمؿ
قمٜمدهؿ أٓ شمٗمٙمر ذم أي رء ؾمٚمٌل وًمق قمغم ؾمٌٞمؾ آؾمتٌٕم٤مد ،سمؾ اضمٕمؾ أومٙم٤مرك يمٚمٝم٤م إجي٤مسمٞم٦م،
وهذا يتٓمٚم٥م وٌٓم٤م وحتٙمام سم٤مٕومٙم٤مر ،وذًمؽ اًمذي حيّمؾ ُمـ ظمالل اًمت٠مُمؾ اعمًتٛمر ،ويً٤مقمد
اعمرء قمغم ذًمؽ أن يردد اًمٙمٚمامت اًمتل شم١ميمد إيامٟمف وي٘مٞمٜمف سمحّمقل ُم٤م يريد" ،ومٕمغم اعمرء وم٘مط أن
يردد" يٛمٙمٜمٜمل حت٘مٞمؼ ذًمؽ ،يٛمٙمٜمٜمل ذاء ذًمؽ"( ،)3و"يٛمٙمٜمؽ يمذًمؽ أن شمردد اًمٕمٌ٤مرة اإلجي٤مسمٞم٦م
يمثػما ،وشم٠مُمؾ ومٞمٝم٤م"( ،)4ومج٤مٟم٥م اًمٙمٚمامت قمٜمدهؿ ُمٝمؿ ضمدا ،سمؾ
أشمٞم٦م :إٟمٜمل ؾمٞمد أومٙم٤مري ،ىمٚمٝم٤م ً
ي٘مقل ُم٤ميٙمؾ ضمٞمف" :أومٙم٤مرك شمت٠مًمػ ُمـ يمٚمامت"(.)5
صمؿ اخلٓمقة اًمث٤مًمث٦م :أن شمٜمتٔمر شمٚم٘مل مجٞمع ُم٤م ـمٚمٌتف ومتٜمٞمتف ،سمؾ شمٕم٤مُمؾ ُمٕمف يم٠مٟمؽ ىمد طمّمٚم٧م
قمٚمٞمف وص٤مر سملم يديؽ! وردد ىم٤مئال" :إٟمٜمل أشمٚم٘مك أن ،إٟمٜمل أشمٚم٘مك يمؾ اخلػم ذم طمٞم٤ميت أن،
إٟمٜمل أشمٚم٘مك (واذيمر رهمٌتؽ) أن!"(.)6
وُمـ اعمٝمؿ ضمدا قمٜمدهؿ أٓ حت٤مول اًمٕمٛمؾ ،سمؾ جي٥م قمٚمٞمؽ جمرد آٟمتٔم٤مر ،وأي حم٤موًم٦م
قمٛمؾ ٕضمؾ احلّمقل قمغم هذا اًمٌمء وم٢مهن٤م شمرضمٕمؽ إمم اًمقراء وشم١مظمر ُمـ وصقل اًمٌمء إًمٞمؽ،
وذًمؽ ُمثؾ هنر هيع اجلري٤من ،وم٠مٟم٧م قمٜمدُم٤م شمٕمٛمؾ ٕضمؾ طمّمقل رء وم٤مُٕمر يمام ًمق أٟمؽ شمًٌح
( )2يٜمٔمر :اًمن ،رواٟمدا سم٤ميرن( ،ص ،)22-22ويٜمٔمر :ىم٤مٟمقن اجلذبُ ،م٤ميٙمؾ ضمٞمف( ،ص.)39
( )1يٜمٔمر :اًمن ،رواٟمدا سم٤ميرن( ،ص.)48
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (ص .)223
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (ص .)13
( )5ىم٤مٟمقن اجلذبُ ،م٤ميٙمؾ ضمٞمف( ،ص.)19
( )6اًمن ،رواٟمدا سم٤ميرن( ،ص.)53
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ىم٤مٟمقن اجلذب ُمٗمٝمقُمف وأدًمتف وٟم٘مده ذم وقء اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م

سمٕمٙمس ادم٤مه اًمتٞم٤مر ،أُم٤م ًمق قمٛمٚم٧م ًمتتٚم٘مك ُمـ اًمٙمقن وم٘مط ،وم٠مٟم٧م شمًٌح سم٤مدم٤مه اًمتٞم٤مر ،وؾمٞمٙمقن
إُمر طمٞمٜمٝم٤م ؾمٝمال ويتح٘مؼ ًمؽ ُم٤م شمريد(.)2
وم٤مًم٘مقة اًمتل سمداظمؾ اًمِمخص هل ُمٙمٛمـ اًمن ،وهل اًمٓم٤مىم٦م اًمتل ُمـ ظمالمه٤م يتح٘مؼ
اعمٓمٚمقب.

املطًب ايجاْٞ
ْػأ ٠فهس ٠ادترب ٚعالقتٗا بايطاق١
اؾمام ًمٗمٞمٚمؿ
ُمّمٓمٚمح (اًمن) -اًمذي اقمتٛمدشمف سم٤ميرن قمٜمقاٟمً٤م ًمٙمت٤مهب٤م ذم ومٙمرة اجلذب -فمٝمر ً
ويمت٤مب شمْمٛمٜم٤م إقم٤مدة ـمرح قم٘مٞمدة وطمدة اًمقضمقد اًمتل ؾمٌؼ ٟمنمه٤م سم٤مٕومٙم٤مر ٟمٗمًٝم٤م واعمْمٛمقن
ٟمٗمًف ُمٜمذ قم٤مم (2926م) ذم يمت٤مب (ذسمذسم٤مت اًمٗمٙمر) أو (ىم٤مٟمقن اجلذب ذم قم٤ممل اًمٗمٙمر) ًمٚمٛم١مًمػ
ويٚمٞمؿ وايمر أشمٙمٜمًقن( ،)1واطمتقى قمغم هذه اًمٗمٙمرة ٟمٗمًٝم٤م ،يمذًمؽ يم٤مٟم٧م هذه اًمٗمٙمرة طم٤مضة
ُم١مؾمً٦م (اًمٙمٚمٞم٦م امهٜمدوؾمٞم٦م اعمريمزي٦م)،
ذم يمت٤مسم٤مت اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م آين سمٞمزٟم٧م (ت2933م) ،وهل ِّ
سطم٧م سمٞمزٟم٧م
وراقمٞم٦م اًمٗمرع اًمؼميٓم٤مين ًمٚمتٜمٔمٞمؿ اعم٤مؾمقين ذم ُمًتٝمؾ اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،وىمد َّ
سمتًٛمٞم٦م (ىم٤مٟمقن اجلذب) قمٜمدُم٤م وصٗم٧م ىم٤مٟمقن اجل٤مذسمٞم٦م إروٞم٦م سم٠مٟمف" :طم٤مًم٦م ظم٤مص٦م ُمـ ىم٤مٟمقن
ُ
شمتً٤مءل قمام إذا يم٤من سم٤مإلُمٙم٤من
اجلذب" اًمٙمكم اًمذي ٓ يٛمٙمـ اخلالص ُمٜمف إٓ سمٛمالـمٗمتف ،صمؿ
شمٓمٌٞمؼ هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٞم٘مٞمٜمل إمم قم٤معمَل اًمٕم٘مؾ وإظمالق؟ ودمٞم٥م قمـ شمً٤مؤمه٤م ىم٤مئٚم٦م" :إن هذا ُم٤م
شم٘مقًمف إدي٤من اًم٘مديٛم٦م :وسمٕمض إدي٤من احلديث٦م ُ
شم٘مقل اًمٌمء ذاشمفً ،مٙمـ ًمٞمس اًمدرضم٦م ٟمٗمًٝم٤م ُمـ
آؾمتٞمٕم٤مب واًمقوقح"(.)3
سمؾ إن سمٕمض اعمتحٛمًلم مهذه اًمٗمٙمرة يًقق مه٤م قمغم أهن٤م ومٙمرة ىمديٛم٦م ضمدا ،ومٝمذا صالح

( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (ص.)55
( )1اًمن وىم٤مٟمقن اجلذب د .ومقز يمردي.http://www.alfowz.com/topic.php?action=topic&id=92 :
(اًمًحر) ،ومٞمّمؾ سمـ قمكم اًمٙم٤مُمكم ،جمٚم٦م اًمٌٞم٤من اًمٕمدد  329مج٤مدى إومم 2434هـُ ،م٤مرس
(اًمن) إمم ِّ
( )3ىم٤مٟمقن اجلذبُ ..مـ ِّ
 -إسمريؾ 1223م( ،ص.)21
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اًمراؿمد يٙمت٥م قمغم قمٚمٌ٦م إصداره (ىم٤مٟمقن اجلذب)" :هذه اعم٤مدة هل ظمالص٦م قمنمات أٓف ُمـ
اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث واعم١مًمٗم٤مت وإومٙم٤مر ُمٜمذ أرؾمٓمق ،وطمتك أطمدصمٝم٤م اًمٞمقم"( ،)2وٓ ؿمؽ أن
هذه جم٤مزوم٦م يمٌػمة ،إٓ أن اًمِم٤مهد هٜم٤م أن هذه اًمٗمٙمرة ًمٞمً٧م طمديث٦م ،وهل ُمٕمتٛمدة ذم أصٚمٝم٤م قمغم
ومٚمًٗم٤مت ذىمٞم٦م ىمديٛم٦م ،وُمـ أسمرزه٤م :ومٚمًٗم٦م اًمٓم٤مىم٦م اًمتل قمروم٧م ذم اعمٜمٔمقر اًمنمىمل.
وشمًٛمك سم٤مًمّمٞمٜمٞم٦م :يمل
وسم٤مظمتّم٤مر :اًمٓم٤مىم٦م ذم اعمٜمٔمقر اًمنمىمل ،هل اًم٘مقة اعمحريم٦م ًمٚمٙمقن،
َّ
( )Quiأو شمٌم ( ،)Chiوسم٤مًمًٜمًٙمريتٞم٦م امهٜمدي٦م :سمراٟم٤م ( ،)Pranaوذم اًمتٌ٧م شمًٛمكً :مٜمجقم
( ،)Lunggomوذم اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م شمًٛمك :ؾم٤ميمٞم٤م ( ،)Sakiaويمؾ هذه اعمّمٓمٚمح٤مت شمٕمٜمل( :اًمٓم٤مىم٦م
احلٞمقي٦م) أو (ىمقة احلٞم٤مة)( ،)1اًمتل هل أؾم٤مس احلٞم٤مة ومٞمٜم٤مُ :مٜمٝم٤م شمتٙمقن اًمٙمقايم٥م واًمٜمجقم
واعمجرات –وطمتك صقر أومٙم٤مرٟم٤م وُمِم٤مقمرٟم٤م وأطم٤مؾمٞمًٜم٤م– وهب٤م شمتحرك ،وهل اًمتل شمقطمد
قمٜم٤مس ضمًٛمٜم٤م وشم ِ
ُقازن ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م وشم١م ُِّمـ ديٛمقُم َ٦م إؿمٞم٤مء واعمخٚمقىم٤مت .وم٠ميٜمام شمقضمد اًمٓم٤مىم٦م شمٔمٝمر
ضمًؿ اإلٟمً٤من يتحقل إمم ضمث٦م ،وم٤مًمٓم٤مىم٦م هل اًمتل
احلٞم٤مة ،وقمٜمدُم٤م شمٖم٤مدر اًمٓم٤مىم٦م (أي روح احلٞم٤مة)
َ
شمًٛمح ٕقمْم٤مء اجلًؿ وهمدده وذايٞمٜمف وؾمقاه٤م ُمـ ُمريمٌِّ٤مشمف سم٤مًمتٗم٤مقمؾ سمٕمْمٝم٤م ُمع سمٕمض،
وقمٜمدُم٤م شمْمٕمػ اًمٓم٤مىم ُ٦م ومٞمٜم٤م ،هقم٤من ُم٤م ٟمالطمظ أن اًمقهـ يدب ذم إقمْم٤مء ،ومتتٌ٤مـم٠م طمريمتُٝم٤م،
اجلًؿ احلرارة ،واحلرار ُة شم١ميمد
٥م
ويٜمٕمٙمس
ُ
اًمْمٕمػ قمغم اًمّمح٦م ذم جمٛمٚمٝم٤م .يمام أن اًمٓم٤مىم٦م َ َهت ُ
َ
ؾمالُم٦م اًمٓم٤مىم٦م ومٞمف :إذ إن ارشمٗم٤مقمٝم٤م أو اٟمخٗم٤موٝم٤م يٕمٙمس ُمدى هي٤من اًمٓم٤مىم٦م ذم اجلًؿ.
وشمتٚمخص صٗم٤مت هذه اًمٓم٤مىم٦م ذم اًمت٤مزم:


ُوضمدت ىمٌؾ وضمقد اًمٕم٤ممل ،ويمؾ ُمقضمقد ًمٞمس إٓ ُمٔمٝمرا ُمـ ُمٔم٤مهره٤م ،ومٝمل متثؾ احل٘مٞم٘م٦م
اعمٓمٚم٘م٦م واًمقضمقد اًمٙمكم.



هل ىمقة ممتدة ذم اًمقضمقد وُمتٖمٚمٖمٚم٦م ذم يمؾ ضمزء ُمـ اًمزُم٤من واعمٙم٤من.



ٓ يٛمٙمـ إدراك اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م إٓ ُمـ ظمالل إؿمٙم٤مل اًمتل شمتِمٙمؾ هب٤م ،وقمٜمدُم٤م شمٗمٜمك
شمٚمؽ إؿمٙم٤مل شمٕمقد إمم صقرهت٤م إصٚمٞم٦م ،أو شمتحقل إمم ؿمٙمؾ آظمر.

(ٟ )2م٘مال قمـ ظمراوم٦م اًمن ًمٚمٕمجػمي( ،ص.)24
( )1يٜمٔمر :قمج٤مئ٥م اًمٕمالج سم٤مًمٙمريًت٤مل وإطمج٤مر اًمٙمريٛم٦م ،أيٛمـ احلًٞمٜمل ،دار اًمٓمالئع ،اًم٘م٤مهرة( ،ص.)33
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ـمٌٞمٕم٦م هذه اًمٓم٤مىم٦م شمٕمد ؾمٌٌ٤م ذم اًمتٖمٞمػم ؾمقاء ذم اًمٙمقن أو ذم اجلًؿ اًمٌنمي .وًمذا ،وم٢مٟمف ٓ
حرك ًمف يمذًمؽ(.)2
ُيٜمٔمر إًمٞمٝم٤م يم٤معمٙمقن إؾم٤مد ًمٚمٙمقن وم٘مط ،سمؾ قمغم أهن٤م اعمُد ِّسمر واعمُ ِّ
وهذه اًمّمٗم٤مت شمٌلم أن هذه اًمٓم٤مىم٦م قمٜمد اعمٕمت٘مديـ سمقضمقده٤م ًمٞمً٧م جمرد ـم٤مىم٦م ومٞمزي٤مئٞم٦م،

سمؾ هل متثؾ ؿمٞمئ٤م أقمٔمؿ ُمـ هذا ،وم٢من مل شمٙمـ هل اإلًمف قمٜمدهؿ ومٝمل ُمتحدة ُمٕمف ،وهذا هق
اًمًٌ٥م ذم قمدم اقمؽماف قمٚمامء اًمٗمٞمزي٤مء هب٤مٕ :هن٤م رء ظمٗمل جمٝمقل ٓ شمدرك ًمف طم٘مٞم٘م٦م واوح٦م
ُمٕمرووم٦م.
وقمٜمدهؿ شمٜم٘مًؿ اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م إمم إجي٤مسمٞم٦م ،وهل اعمقضمقدة ذم احل٥م واًمًالم ،وـم٤مىم٦م
ؾمٚمٌٞم٦م ،وهل اعمقضمقدة ذم اًمٙمراهٞم٦م واخلقف ،وطمتك يتح٘مؼ ًمإلٟمً٤من ُم٤م يريد وم٢مٟمف ٓ سمد ًمف ُمـ
شمّمٗمٞم٦م ٟمٗمًف ُمـ اًمٓم٤مىم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م سم٤مًم٘مْم٤مء قمغم اًمٙمراهٞم٦م واخلقف ،وذم اًمقىم٧م ذاشمف ٓ سمد ًمٓم٤مىمتف
اإلجي٤مسمٞم٦م ُمـ أن شمتقاومؼ ُمع اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م ُمـ ظمالل اًمتقاومؼ ذم اًمذسمذسم٤مت يمام شم٘مدم.
ايني ٜاْؼ:
ومٚمًٗم٦م (اًملم ي٤مٟمغ) هل ومٚمًٗم٦م صٞمٜمٞم٦م ىمديٛم٦م ،فمٝمرت ٕضمؾ اإلضم٤مسم٦م قمـ اًمتً٤مؤٓت طمقل
سمداي٦م اخلٚمؼ واًم٘مْم٤مي٤م اًمٖمٞمٌٞم٦م ،وظمالصتٝم٤م :أن اًمٙمقن ىمٌؾ هذا اًمقضمقد يم٤من قمدُم٤م ،وُمع ُمرور
اًمقىم٧م شمٙمتؾ هذا اًمٕمدم ذم يمتٚم٦م هم٤مُمْم٦م وضمدت ىمٌؾ وضمقد هذا اًمٕم٤ممل ،وهذه اًمٙمتٚم٦م شمِمتٛمؾ
قمغم ىمقة قمٔمٞمٛم٦م ،وسمٛمرور اًمزُمـ اٟم٘مًٛم٧م هذه اًمٙمتٚم٦م إمم ىمقشملم يمٌػمشملم (اًملم ي٤مٟمغ) ،يمؾ ىمقة
ُمٜمٝمام حتٛمؾ صٗم٤مت ُمٖم٤ميرة ًمألظمرى ،وم٤مًم٘مًؿ إٟم٘مك وإظمػ شمّم٤مقمد ٟمحق اًمٕمٚمق ومتٙمقٟم٧م ُمٜمف
اًمًٗمؾ وشمٙمقٟم٧م ُمٜمف إرض،
اًمًامء ،وأُم٤م اًم٘مًؿ اًمث٤مين ،وهق إصم٘مؾ وإيمثر يمث٤موم٦م ومٝمٌط ٟمحق ُ
ويم٤مٟم٧م ٟمِم٠مة إرض واًمًامء هل اًمتجًد إول (ًمٚملم ي٤مٟمغ) ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ سمدأ شمٓمٌٞمؼ هذه
اًمٗمٚمًٗم٦م ذم اٟم٘مً٤مم اًمٓم٤مىم٦م إمم (يـ ي٤مٟمغ) قمغم يمؾ ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة ،وص٤مروا حيددون إؿمٞم٤مء اًمتل

( )2يٜمٔمر :أصمر اًمٗمٚمًٗم٦م اًمنمىمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئد اًمقصمٜمٞم٦م ذم سمراُم٩م اًمتدري٥م وآؾمتِمٗم٤مء اعمٕم٤مسة ،ومقز سمٜم٧م قمٌد اًمٚمٓمٞمػ يمرديُ ،مريمز
اًمت٠مصٞمؾ ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌحقث ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 2436هـ1225-م( ،ص ،)14اًمريٙمل واًمٕمالج اًمؼماين قمرض ودراؾم٦م
ذم وقء اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ،قم٤مئِم٦م سمٜم٧م حمٛمد اًمِمٛمً٤من ،جمٚم٦م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،ضم٤مُمٕم٦م إُمػم ؾمٓم٤مم سمـ قمٌد
اًمٕمزيز2438 ،هـ (ص.)29
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ي٘مقم هب٤م (اًملم) ،وإؿمٞم٤مء اًمتل ي٘مقم هب٤م (اًمٞم٤مٟمغ) قمغم أؾم٤مس أن مجٞمع ُمٔم٤مهر اًمٙمقن إٟمام شمّمدر
قمٜمٝمام ،ودظمؾ هذا طمتك ذم اجلقاٟم٥م اًمٓمٌٞم٦م ،سمؾ هذا هق إؾم٤مس اًمذي يٜمٓمٚمؼ ُمٜمف اًمٓم٥م
اًمّمٞمٜمل يمٚمف(.)2
وهٜم٤م ٟم٘مٓم٦م ُمٝمٛم٦م ذم اعمقوقع ،وهل :أن اًمتقازن سملم اًمٓم٤مىمتلم هق أؾم٤مس اًمّمح٦م ذم
اإلٟمً٤من ،وُمٕمٜمك هذا اًمتقازن ًمٞمس يمام ئمٝمر ُمـ اقمتدال اًمٓمٌ٤مئع ،وإٟمام اعم٘مّمقد هبذا اًمتقازن:
آٟمًج٤مم ُمع اًمٙمقن ،اًمذي ي١مدي إمم آحت٤مد سمف ،وإذا اظمتؾ اًمتقازن وم٢مٟمف حيّمؾ اٟمٗمّم٤مل قمـ
(ـم٤مو) اًمٙمقين ،وُمـ أضمؾ إقم٤مدة آشمّم٤مل ٓ سمد ُمـ إقم٤مدة اًمتقازن( ،)1وٓ جيد اًمِمخص صٕمقسم٦م
ذم اًمرسمط سملم هذه اًمٗمٙمرة وسملم ومٙمرة شمقاومؼ اًمذسمذسم٤مت اًمتل يتحدث قمٜمٝم٤م أصح٤مب ىم٤مٟمقن
اجلذب.
ايػانسات:
سمحً٥م اًمٗمٚمًٗم٦م اًمنمىمٞم٦م وم٢من اجلًد ومٞمف ضمٝم٤مز ـم٤مىم٦م ُمتٙم٤مُمؾ ٓؾمتٛمداد اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م
وشمدوم٘مٝم٤م ذم يم٤موم٦م ضمًد اإلٟمً٤من ،ويتٙمقن ضمٝم٤مز اًمٓم٤مىم٦م هذا ُمـ ُمٜم٤مومذ رئٞمً٦م شمًٛمك :اًمِم٤ميمرات،
و هل ُمرايمز اًمٓم٤مىم٦م ذم اجلًؿ واًمتل شم٘مع قمكم ـمقل احلٌؾ اًمِمقيمل ُمـ ظمالل شمدوم٘م٤مت اًمٓم٤مىم٦م،
وشمٕمٜمل ( )chakraذم اًمٚمٖم٦م اًمًٜمًٙمريتٞم٦م :قمجٚم٦م ،أي :قمجالت أو أىمراص اًمٓم٤مىم٦مً ،مذًمؽ وم٢من
اًمِم٤ميمرة شمِمٌف اًمدواُم٦م ًمتٕمؼم قمـ ىمقة اًمٓم٤مىم٦م ،ويقضمد ؾمٌع ؿم٤ميمرات رئٞمًٞم٦م ذم اجلًؿ شمرشمٌط
سم٠مقمْم٤مء خمتٚمٗم٦م وشمٜمٔمؿ شمدومؼ اًمٓم٤مىم٦م ذم مجٞمع أٟمح٤مء اجلًؿ ،وهذه اعمرايمز قمٌ٤مرة قمـ جمٛمققم٦م ُمـ
إقمّم٤مب اًمتل شمتزاطمؿ ُم ًٕم٤م ويٛمٙمٜمؽ شمٜمِمٞمٓمٝم٤م وإقم٤مدة ؿمحٜمٝم٤م ُمـ ظمالل مم٤مرؾم٦م اًمت٠مُمؾ اعمٜمتٔمؿ،
و يمؾ ؿم٤ميمرة شمرشمٌط سمٚمقن ُمٕملم ويٙمقن مه٤م خمٓمط هٜمدد ظم٤مص هب٤م وؿمٕم٤مر ًمٚمؽميمٞمز قمٚمٞمف
عمً٤مقمدشمؽ أصمٜم٤مء اًمت٠مُمؾ(.)3
( )2يٜمٔمر :أصمر اًمٗمٚمًٗم٦م اًمنمىمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئد اًمقصمٜمٞم٦م ذم سمراُم٩م اًمتدري٥م وآؾمتِمٗم٤مء اعمٕم٤مسة ،ومقز سمٜم٧م قمٌد اًمٚمٓمٞمػ يمردي
(ص.)16-15
( )1يٜمٔمر :اًمريٙمل واًمٕمالج اًمؼماين قمرض ودراؾم٦م ذم وقء اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ،قم٤مئِم٦م اًمِمٛمً٤من (ص.)24
( )3يٜمٔمر :أصمر اًمٗمٚمًٗم٦م اًمنمىمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئد اًمقصمٜمٞم٦م ذم سمراُم٩م اًمتدري٥م وآؾمتِمٗم٤مء اعمٕم٤مسة ،ومقز يمردي( ،ص،)32-32
قمج٤مئ٥م اًمٕمالج سم٤مًمٙمريًت٤مل وإطمج٤مر اًمٙمريٛم٦م ،أيٛمـ احلًٞمٜمل( ،ص.)35
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وهذه اًمِم٤ميمرات شمتحٙمؿ ذم احل٤مًم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م واجلًامٟمٞم٦م ًمإلٟمً٤من ،ويٛمٙمـ اًمت٠مصمػم قمغم شمٚمؽ
اًمِم٤ميمرات واًمٕمٛمؾ قمغم شمٜمِمٞمٓمٝم٤م إلُمداد اجلًؿ سم٤مًمٓم٤مىم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م ُمـ أضمؾ صح٦م أومْمؾ ،وذًمؽ
ُمـ ظمالل اًمتٖمذي٦م ،ويمذًمؽ أيْم٤م ُمـ ظمالل شمراٟمٞمؿ ظم٤مص٦م شمًٛمك( :اعم٤مٟمؽما) وهل يمٚمامت ُمٕمٞمٜم٦م
شمردد ٟمحق :ؾمقٟم٩م ؾمقٟم٩م أوم أوم ،وهل قمٌ٤مرة قمـ أؾمامء ًمٌٕمض أمه٦م امهٜمدي٦م ،وهل ُم٤م يًتٌدمه٤م
ُمـ ي٘مقم سمتٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم سمالد اإلؾمالم سمؽمديد قمٌ٤مرات :اهلل أو همػمه٤م(.)2
واعم٘مّمق د ُمـ إيراد هذه اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ اًمٓم٤مىم٦م وٟمٔمرة اًمٗمٚمًٗم٦م اًمنمىمٞم٦م مه٤م هق سمٞم٤من ُم٠مظمذ
ومٙمرة اًمٓم٤مىم٦م اًمتل يدٟمدن طمقمه٤م أصح٤مب ىم٤مٟمقن اجلذب ،ومٝمؿ يٕمتٛمدون سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ قمغم إصمٌ٤مت
أن هٜم٤مك ـم٤مىم٦م ذم اإلٟمً٤من ،وهٜم٤مك يمذًمؽ ـم٤مىم٦م يمقٟمٞم٦م ،وهٜم٤مك إُمٙم٤مٟمٞم٦م اشمّم٤مل سملم اإلٟمً٤من وسملم
هذه اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م قمـ ـمريؼ وٌط اًمذسم٤مسم٤مت ُمـ ظمالل وؾم٤مئؾ ُمٕمٞمٜم٦م ،وإذا حت٘مؼ هذا
اًمتقاصؾ وم٢مٟمف يتح٘مؼ ًمإلٟمً٤من ُم٤م يريد ،ورسمام اًمٗم٤مرق اًمقطمٞمد سملم اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمنمىمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م
وسملم ُم٤م ي٘مرره أدقمٞم٤مء ىم٤مٟمقن اجلذب :هق أن اًمٗمٚمًٗم٤مت اًم٘مديٛم٦م يم٤مٟم٧م شمريمز قمغم ىمْمٞم٦م اًمٕمالج
وآؾمتٓمٌ٤مب هبذه اًمٓمري٘م٦م ،سمٞمٜمام شمقؾمع أصح٤مب ىم٤مٟمقن اجلذب ًمٞمجٕمٚمقا هذه اًمٓمري٘م٦م وؾمٞمٚم٦م
ًمٚمحّمقل قمغم يمؾ ُم٤م يتٛمٜم٤مه اإلٟمً٤من.

املطًب ايجايح
أديتِٗ عً ٢قاْ ٕٛادترب َٓٚاقػتٗا
حي٤مول أصح٤مب ىم٤مٟمقن اجلذب أن يًتدًمقا ًم٘م٤مٟمقهنؿ سم٠مٟمقاع خمتٚمٗم٦م ُمـ إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م
واحلًٞم٦م واًمتجريٌٞم٦م واًمنمقمٞم٦م ،وُمـ أمهٝم٤م:
 -2ي٘مقًمقن :ىم٤مٟمقن اجلذب هق ىم٤مٟمقن ـمٌٞمٕمل حم٤ميد ُمثؾ ىم٤مٟمقن اجل٤مذسمٞم٦م إروٞم٦م.
وهذا اًمٙمالم سمٕمٞمد قمـ آؾمتدٓل اًمٕمٚمٛمل اًمّمحٞمح ،وٓ يٕمدو أن يٙمقن جمرد دقمقى ُمـ
( )2يٜمٔمر :اًمتٗمٙمػم اًمديٜمل ذم اًمٕم٤ممل ىمٌؾ اإلؾمالم ،طم٤مج اوراٟم٩م يم٤مي رمح٤مت ،شمرمج٦م :رؤوف ؿمٚمٌل( .د.ط)( ،د.م)ُ ،مٙمتٌ٦م قمٚمامء
اعماليق2983 ،م ( ،)219أصمر اًمٗمٚمًٗم٦م اًمنمىمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئد اًمقصمٜمٞم٦م ذم سمراُم٩م اًمتدري٥م وآؾمتِمٗم٤مء اعمٕم٤مسة ،ومقز يمردي
(ص.)35
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إقمداد :د .قمزيزة قمكم آؿمقل اًمٕمٛمري

أصح٤مب هذه اخلراوم٦م ،وهذه اًمدقمقى حتت٤مج أن يًتدل مه٤م ٓ أن يًتدل هب٤م ،وإٓ يم٤مٟم٧م
ُمّم٤مدرة قمغم اعمٓمٚمقب ،وطم٘مٞم٘م٦م هذا آؾمتدٓل أهنؿ ي٘مقًمقن :ىم٤مٟمقن اجلذب صحٞمحٟٕ :مف
ىم٤مٟمقن!
وُم٤م هق اًمدًمٞمؾ اًمٕمٚمٛمل اًمذي يثٌ٧م صح٦م هذه اًمٗمٙمرة؟ واًمٕمجٞم٥م أٟمٜم٤م ٟمجد ُمـ أصح٤مب
هذه اًمدقمقى إؿم٤مرات واوح٦م إمم أن هذه اخلراوم٦م مل يثٌتٝم٤م اًمٕمٚمؿ إمم أن ،ومٝمذا ُم٤ميٙمؾ ضمٞمف
ي٘مقل وهق يتحدث قمـ اًمذرة وحمتقي٤مهت٤م" :إذا شمؿ ؿمحـ اًمذرات سمٓم٤مىم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وم٢مهن٤م شمقًمد ىمقة
طم٤مومزة ،سمحٞم٨م شمِمد سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م ذم ادم٤مه واطمد ،سم٤مًمٓمري٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م اًمتل شمتج٤مذب هب٤م اعمٕم٤مدن قمٜمد
ووع ضمزئٞم٤مهت٤م ذم آدم٤مه ٟمٗمًف ،وشمٙمقيـ أىمٓم٤مب إجي٤مسمٞم٦م وؾمٚمٌٞم٦م قمغم هذا اًمٜمحق ،إٟمام هق طم٘مٞم٘م٦م
شم٘مره٤م اًمٓمٌٞمٕم٦م واًمٕمٚمؿ" وهذا يمٚمف ًمٞمس ًمف قمالىم٦م سم٘م٤مٟمقن اجلذبً ،مٙمٜمف حي٤مول اًمرسمط سمٞمٜمٝمام
ومٞم٘مقل " :ويٙمٗمل أن ٟم٘مقل إن اًمٕمٚمؿ ىمد أصمٌ٧م أٟمف إذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ىمقاٟملم ومٞمزي٤مئٞم٦م يٛمٙمـ
ُمالطمٔمتٝم٤م وإصمٌ٤مت صحتٝم٤م ذم ضم٤مٟم٥م واطمد ومٝمٜم٤مك -قمغم إرضمح -ىمقاٟملم ُمِم٤مهب٦م ذم ضمقاٟم٥م
أظمرى ،طمتك ًمق مل يٙمـ إصمٌ٤مهت٤م ممٙمٜم٤م ذم اًمقىم٧م احل٤مزم" ،وهذا ؿمٌف شمٍميح سم٠من ىم٤مٟمقن اجلذب
ًمٞمس ؿمٞمئ٤م صم٤مسمت٤م قمٚمٛمٞم٤م ،سمؾ هق اومؽماض ممٙمـ إصمٌ٤مشمف ًمٙمٜمف إمم أن مل يثٌ٧م ،واًمٕمجٞم٥م أن ُم٤ميٙمؾ
ضمٞمف سمٕمد هذا اًمٙمالم ُمٌ٤مذة ي٘مقل" :وهٙمذا وم٢مٟمؽ شمرى أن ىم٤مٟمقن اجلذب ًمٞمس ُمّمٓمٚمح٤م
ظمٞم٤مًمٞم٤م ،أو أٟمف أطمد ُمٌتٙمرات اًمٕمٍم احلدي٨م ،سمؾ إٟمف ىم٤مٟمقن اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمذي يٜمص قمغم أن يمؾ ذرة
ُمـ يمٞم٤مٟمؽ إٟمام هل ذم طم٤مًم٦م اؾمتج٤مسم٦م دائٛم٦م"( ،)2وهٙمذا يٜمت٘مؾ ُمٌ٤مذة ُمـ آومؽماض إمم اًم٘مٓمٕمٞم٦م
ذم احلٙمؿ سمقضمقد هذا اًم٘م٤مٟمقن ،سمؾ واقمتٌ٤مره ىم٤مٟمقن اًمٓمٌٞمٕم٦م ،مم٤م يدل قمغم طمجؿ اعمٖم٤مًمٓم٦م اًمتل
يًتخدُمٝم٤م ُمروضمق هذه اًمٗمٙمرة ُمع اًم٘مراء.
وإُمٕم٤مٟم٤م ذم ظمداع اًمٜم٤مس وم٢من اعمروضملم مهذه اًمٗمٙمرة حي٤موًمقن رسمٓمٝم٤م سم٘مقاٟملم اًمٗمٞمزي٤مء -يمام
ذم اعمح٤موًم٦م اًمً٤مسم٘م٦م عم٤ميٙمؾ ضمٞمف -ويًتخدُمقن ُمّمٓمٚمح٤مت ومٞمزي٤مئٞم٦م ُمٕمرووم٦مُ ،مثؾ :اًمٓم٤مىم٦م،
اًمذسم٤مسم٤مت ،اجل٤مذسمٞم٦م ،وهل ُمّمٓمٚمح٤مت شمٕمؼم قمـ طم٘م٤مئؼ قمٚمٛمٞم٦م ،إٓ أن احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٘مّمقدة
هبذه اعمّمٓمٚمح٤مت ًمٞمً٧م هل ُم٤م ي٘مّمده أصح٤مب ظمراوم٦م اجلذب ،ومهذا ٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م رء مم٤م
( )2ىم٤مٟمقن اجلذبُ ،م٤ميٙمؾ ضمٞمف( ،ص.)27
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يدقمقن ،ومٚمٞمس هٜم٤مك ذم اًمٙمقن ُم٤م يًٛمك سم٤مًمٓم٤مىم٦م اًمًٚمٌٞم٦م واًمٓم٤مىم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م ،وٓ يقضمد ذم
اإلٟمً٤من ُمً٤مرات ًمٚمٓم٤مىم٦م وٓ ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،وًمٞمس هٜم٤مك ذم ضمًد اإلٟمً٤من ىمقة ضمذب ًمٖمػمه يمام
هق احل٤مل سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمألرض ،يمام أن اًمذسم٤مسم٤مت ًمٞمس مه٤م ظم٤مصٞم٦م اجلذب يمام يدقمل أصح٤مب هذه
اخلراوم٦م ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمٖم٤مًمٓم٤مت اًمتل يًقىمقن هب٤م سم٤مـمٚمٝمؿ ،وىمد ومٜمَّد هذه اعمٖم٤مًمٓم٤مت اًمديمتقر
ـمالل اًمٕمتٞمٌل ذم ُم٘م٤مل ُمٓمقل ،وظمتؿ ُم٘م٤مًمف سم٘مقًمفُ" :م٤م يًٛمك سمـ"ىم٤مٟمقن اجلذب" ٓ يٛم٧م
ًمٚمٗمٞمزي٤مء سمّمٚم٦م طمتك هذه اًمٚمحٔم٦م ،وهق قمٌ٤مرة قمـ ومروٞم٤مت ٓ حتٛمؾ ىمقة اإلصمٌ٤مت اًمتجريٌل،
وًمذا ومٛمـ اعمٛمٙمـ أن ٟمدرضمف حت٧م اعمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٤م طمتك يتؿ إصمٌ٤مشمف دمريٌٞم٤م ،أو أن ٟمٌح٨م قمـ طم٘مٞم٘م٦م
هذا اًمٕمٚمؿ اعمزقمقم وضمذوره اًمتل ظمرج ُمٜمٝم٤م"(.)2
 -1يًتدل أصح٤مب هذا اًم٘م٤مٟمقن سمقىم٤مئع طمّمٚم٧م ٕٟم٤مس ـمٌ٘مقا هذا اًم٘م٤مٟمقن ومحّمؾ مهؿ ُم٤م
يريدون ،وم٘م٤مًمقا :هذه اًمتجرسم٦م شمثٌ٧م صح٦م هذا اًم٘م٤مٟمقن ،وهؿ يٙمثرون ضمدا ُمـ إيراد
اًم٘مّمص ذم هذا اًمِم٠من ،طمتك إن ضمقزيػ ُمػمذم ضمٕمؾ ُمٕمجزة قمٞمًك

سمِمٗم٤مء اعمرى

سمًٌ٥م إيامن ه١مٓء اعمرى اًمت٤مم سم٤مًمِمٗم٤مء(.)1
واجلقاب ُمـ وضمٝملم أؾم٤مؾمٞملم:
إول :أٟمف يٛمٙمـ ُمٕم٤مرو٦م هذه احلج٦م سمٛمثٚمٝم٤م ،ومٝمٜم٤مك أٟم٤مس ضمرسمقا شمٓمٌٞمؼ هذا اًم٘م٤مٟمقن
وًمٙمـ مل يتح٘مؼ مهؿ ُم٤م يريدون.
اًمث٤مين :أن هذه اًمتجرسم٦م همػم ُمٜمْمٌٓم٦م وٓ يٛمٙمـ آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ،ويتٌلم هذا ضمٚمٞم٤م ُمـ
ظمالل ردودهؿ قمغم آقمؽماو٤مت اًمقاردة قمٚمٞمٝمؿ ،ي٘مقل اًمٕمجػمي" :وإذا أردت ووع هذا
اًم٘م٤مٟمقن حت٧م اًمتجري٥م وآظمتٌ٤مر ًمتٕمٚمؿ صحتف ُمـ سمٓمالٟمف وم٢مٟمؽ واضمد دقم٤مة (اًمن) يْمٕمقن
اًمٕمقائؼ واًمٕم٘مٌ٤مت ذم ـمري٘مؽ ،وذًمؽ سمؽمك حتديد ُمدة زُمٜمٞم٦م ًمتٚمٌٞم٦م اًمٙمقن ًمٚمرهمٌ٤مت ًمٜمٕمٚمؿ

( )2اًمرد اًمٕمٚمٛمل قمغم ظمراوم٦م "ىم٤مٟمقن اجلذب" واًمذسمذسم٤مت واًمٓم٤مىم٦م ،ـمالل اًمٕمتٌٞملُ ،م٘م٤مل ذم ُمدوٟمتف قمغم اًمِمٌٙم٦م هبذا اًمراسمط:
.http://4talal.blogspot.com/2014/01/blog-post.html
( )1ىمقة قم٘مٚمؽ اًمٌ٤مـمـ ،ضمقزيػ ُمػمذمُ ،مراضمٕم٦م :إي٤من ُم٤ميمامه٤من ،شمرمج٦م وـمٌ٤مقم٦مُ :مٙمتٌ٦م ضمرير ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م1227 ،م( ،ص.)64
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صدق اًمدقمقى ُمـ سمٓمالهن٤م ،وٟمٕمرف صح٦م اًم٘م٤مٟمقن ُمـ ظمٓمئف ،وم٢مذا ضمرسم٧م اًم٘م٤مٟمقن وىمٚم٧م مهؿ
سمٕمد ُميض زُمـ :ـمٌ٘م٧م اًم٘م٤مٟمقن ومل أطمّمؾ ؿمٞمئ٤م ،ومًٞم٘مقًمقنً :مٞمس سمحقزيت أي يمت٤مب ىمقاقمد
يٜمص قمغم أن هذا يًتٚمزم صمالصملم دىمٞم٘م٦م أو صمالصم٦م أي٤مم أو صمالصملم يقُم٤م ،سمؾ إُمر يتٕمٚمؼ سمٙمقٟمؽ
ُمتقازي٤م وُمتقاوم٘م٤م ُمع اًمٙمقن ذاشمف ،وم٤مُٕمر ُمٜمؽ ،وقمدم طمّمقل اعمٓمٚمقب سمًٌٌؽ"( ،)2وإصؾ
أن ُمـ أهؿ ُمٕم٤ميػم اًمتجرسم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م أن شمٙمقن ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٜم٘مض ،وم٢مذا مل شمٙمـ ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٜم٘مض ومال يٛمٙمـ
آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م.
وهٜم٤م قمدة أؾمئٚم٦م قم٘مٚمٞم٦م شمتقضمف إمم هذه اًمدقمقى حتت٤مج إمم إضم٤مسم٦م:
-

ُم٤مذا حيدث ًمق أن ؿمخّملم أرادا اًمٌمء ذاشمف ودم٤مذسم٤مه ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م؟

-

وهؾ يٛمٙمـ ًمإلٟمً٤من أن ي١مصمر قمغم همػمه سم٤مؾمتخدام هذا اًم٘م٤مٟمقن؟ وإذا يم٤من اجلقاب ٟمٕمؿ
ومٚمامذا مل يًتخدُمف دقم٤مة هذا اًم٘م٤مٟمقن ٕضمؾ إىمٜم٤مع اًمراومْملم ًمف؟ وإذا يم٤من اجلقاب ٓ ،ومام
هل طمدود هذا اًم٘م٤مٟمقن؟

-

ُم٤م هق واىمع ُمٕمٚمٛمل هذا اًم٘م٤مٟمقن واعمٌنميـ سمف؟ هؾ طم٘م٘مقا سم٤مًمٗمٕمؾ يمؾ ُم٤م يريدون؟ وعم٤مذا
هؿ قم٤مضمزون إمم أن قمـ إىمٜم٤مع ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس سم٘م٤مٟمقهنؿ؟

-

ُم٤م هل اًمذسمذسم٤مت اخل٤مص٦م سم٤مًمرهمٌ٤مت؟ ويمٞمػ يٛمٙمـ وٌط اًمذسمذسم٤مت قمغم ُم٤م يريد
اإلٟمً٤من؟ هؾ هٜم٤مك (يمت٤مًمقج) ُمرؿمد يٌلم هذا؟

-

هؾ يٛمٙمـ ًمإلٟمً٤من أن يدظمؾ اجلٜم٦م قمـ ـمريؼ ضمذهب٤م إًمٞمف؟

-

إذا قمٛمؾ اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م سم٘م٤مٟمقن اجلذب ًمٚمحّمقل قمغم ُم٤م يريدون ومٛمـ اًمذي ؾمٞمٕمٛمؾ ذم
اعمّم٤مٟمع واًمنميم٤مت واعمًتِمٗمٞم٤مت...إًمخ ًمت٘مديؿ اعمٜمتج٤مت واخلدُم٤مت ًمٚمٜم٤مس؟ أم أن هذه
اخلدُم٤مت أيْم٤م ؾمتدار قمـ ـمريؼ ىم٤مٟمقن اجلذب؟(.)1
وعم٤م اٟمت٘مٚم٧م هذه اًمٗمٙمرة إمم اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م طم٤مول قمدد ُمـ دقم٤مهت٤م ُمـ اعمًٚمٛملم أن

يقضمدوا مه٤م أدًم٦م ذقمٞم٦م إلصمٌ٤مت صحتٝم٤م ،وُمـ أسمرز ه١مٓء اًمذيـ طم٤موًمقا اًمت٠مصٞمؾ اًمنمقمل مهذه
( )2ظمراوم٦م اًمن (ص.)32
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (ص.)34-32
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اخلراوم٦م :صالح اًمراؿمد ذم يمت٤مسمف( :ىم٤مٟمقن اجلذب)( ،)2وداود اًمٜمٝم٤مري ذم يمت٤مسمف( :ىم٤مٟمقن اجلذب
اًمٜمٌقي)( ،)1وومٞمام ي٠ميت أسمرز هذه آؾمتدٓٓت ُمع اًمرد قمٚمٞمٝم٤م:
 -2أن هذا ُمـ سم٤مب طمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل يمام ذم احلدي٨م اًم٘مدد" :أٟم٤م قمٜمد
فمـ قمٌدي يب"( ،)3يمام أٟمف ُمـ سم٤مب اًمتٗم٤مؤل وىمد ر َّهم٥م اًمٜمٌل ط ذم اًمتٗم٤مؤل ،وُمـ ذًمؽ:
طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  قمـ اًمٜمٌل ط ىم٤مل ٓ" :قمدوى وٓ ـمػمة ،ويٕمجٌٜمل اًمٗم٠مل
ىم٤مًمقا :وُم٤م اًمٗم٠مل؟ ىم٤مل :يمٚمٛم٦م ـمٞمٌ٦م"( )4ومال جيقز آقمتامد قمغم اًمٗم٠مل :وٕٟمف يّمٌح شمٓمػم.
ويقردون أيْم٤م طمديث٤م سمٚمٗمظ" :شمٗم٤مءًمقا سم٤مخلػم دمدوه".
واجلقاب قمـ هذا آؾمتدٓل :أن إطمً٤من اًمٔمـ ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٛمؾ ،وٓ يٛمٙمـ أن
يٜمٗمّمؾ قمٜمف ذم أُمر اًمدٟمٞم٤م واًمديـ ،واًمٔمـ اعمجرد ُمـ اًمٕمٛمؾ ًمٞمس ُمـ اًمرضم٤مء وٓ ُمـ
طمًـ اًمٔمـ ،سمؾ هق ُمـ إُم٤مين اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ذ ًقم٤م.
ي٘مقل اسمـ اجلقزي" :اقمٚمؿ أن صدق رضم٤مء اعم١مُمـ ًمٗمْمؾ اهلل  وضمقده يقضم٥م
طمًـ اًمٔمـ سمف ،وًمٞمس طمًـ اًمٔمـ سمف ُم٤م يٕمت٘مده اجلٝم٤مل ُمـ اًمرضم٤مء ُمع اإلسار قمغم
اعمٕم٤ميص ،وإٟمام ُمثٚمٝمؿ ذم ذًمؽ يمٛمثؾ ُمـ رضم٤م طمّم٤مدا وُم٤م زرع ،أو وًمدا وُم٤م ٟمٙمح .وإٟمام
اًمٕم٤مرف سم٤مهلل  يتقب ويرضمق اًم٘مٌقل ،ويٓمٞمع ويرضمق اًمثقاب"(.)5
وأُم٤م ىم٤مٟمقن اجلذب ومٞم٘مقم سمتحٗمٞمز اًمِمخص وشمِمجٞمٕمف قمغم اًمٙمًؾ وقمدم اًمًٕمل
واًمٕمٛمؾ ،ومال ضمٝمد ذم ـمٚم٥م رزىمف أو أي رء يريده ،سمؾ ي٘مقًمقن سمٙمؾ ووقح" :إذا
( )2يٛمٙمـ ُمراضمٕم٦م ظمالص٦م يمالُمف قمغم هذا اًمراسمط:
https://edaraandcivlandhr.blogspot.com/2017/09/blog-post_15.html.
( )1ىم٤مٟمقن اجلذب اًمٜمٌقي (ص.)72
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم{ :وحيذريمؿ اهلل ٟمٗمًف} ( ،)7425( )212/9وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمذيمر
واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ،سم٤مب احل٨م قمغم ذيمر اهلل شمٕم٤مممُ ،)1675( )1262/4( ،مـ طمدي٨م أيب هريرة .
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمٓم٥م ،سم٤مب ٓ قمدوى ( )5776( )239/7وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمًالم ،سم٤مب اًمٓمػمة واًمٗم٠مل وُم٤م
يٙمقن ومٞمف ُمـ اًمِم١مم.)1114( )2745/4( ،
( )5يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم ،مج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ اجلقزي ،اعمح٘مؼ :قمكم طمًلم اًمٌقاب،
اًمٜم٤مذ :دار اًمقـمـ -اًمري٤مض (.)313/3
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ىم٤مٟمقن اجلذب ُمٗمٝمقُمف وأدًمتف وٟم٘مده ذم وقء اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م

يم٤مٟم٧م شمراودك أومٙم٤مر ُمـ ىمٌٞمؾ :قمكم أن أقمٛمؾ سمِمؼ إٟمٗمس وأيمدح ًمٙمل أطمّمؾ قمغم اعم٤مل
ومٚمتتخؾ قمٜمٝم٤م ذم احل٤مل ،ومٕمٜمدُم٤م شمراودك شمٚمؽ إومٙم٤مر وم٢مٟمؽ شمٌ٨م ذًمؽ اًمؽمدد ،وشمّمٌح
هل صقر طمٞم٤مشمؽ احل٘مٞم٘مٞم٦م ،ومٚمت٠مظمذ سمٜمّمٞمح٦م ًمقرال ٟٓمجٛمػم ،واؾمتٌدل سمتٚمؽ إومٙم٤مر
ومٙمرة :اعم٤مل ي٠ميت سمًٝمقًم٦م وين"( ،)2وي٘مقًمقن" :اسمدأ سم٤مًمتخٞمؾ ،يمـ ُمثؾ اًمٓمٗمؾ ،واسمدأ
سم٤مًمتخٞمؾ ،شمٍمف يمام ًمق أٟمؽ حتٔمك سم٤مًمٌمء ومٕمال"(.)1
وأُم٤م ضمٕمٚمٝمؿ هذا ُمـ سم٤مب اًمٗم٠مل ،وم٢من ُمٕمٜمك اًمٗم٠مل اًمذي ر َّهمٌ٧م ومٞمف اًمٜمّمقص ويم٤من
ً
ُمتخذا إؾمٌ٤مب اعمقصٚم٦م إًمٞمف،
اًمٜمٌل ط حيٌف :أن يٙمقن اإلٟمً٤من ؾم٤مقم ًٞم٤م ذم همروف،
ومٞمًٛمع يمٚمٛم٦م طمًٜم٦م شمن ظم٤مـمره ومٞمٜمِمط مه٤م ،وهذا هق اًمٗم٠مل اعمٛمدوح اًمذي يم٤من اًمٜمٌل ط
حيٌف ،وأُم٤م اًمتٗم٤مؤل اًمذي ي٘مّمده أصح٤مب هذا اًم٘م٤مٟمقن وم٢مهنؿ يريدون سمف أن اًمِمٕمقر
اإلجي٤ميب هق اًمذي جيٚم٥م إطمداث ،وهذا ُمـ إجي٤مد أؾمٌ٤مب مل ينمقمٝم٤م اهلل -ضمؾ وقمال-
سمؾ وُمـ إصمٌ٤مت ُمِمٞمئ٦م شم١مدي إمم طمّمقل اعمراد سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ إؾمٌ٤مب اًمٙمقٟمٞم٦م اًمتل
ذقمٝم٤م اهلل -ضمؾ وقمال -وإذا يم٤من ُمـ اًمنمك جمرد آقمت٘م٤مد أن هذا اًمٌمء ًمق ـم٤مر ضمٝم٦م
اًمٞمٛملم ومٝمق ظمػم أو ـم٤مر ضمٝم٦م اًمٞمً٤مر ومٝمق ذ ،ومٙمٞمػ سمٛمثؾ هذه إُمقر اًمتل شمثٌ٧م ُمِمٞمئ٦م
أيْم٤م!
شم١مدي إمم طمّمقل اعم٘مّمقد سمٜمٗمًٝم٤م ،ودمذب إؿمٞم٤مء إًمٞمٝم٤م سمؾ ودمذب اعمالئٙم٦م ً
يمٌػما.
قمام ي٘مقل اًمٔم٤معمقن ًّ
شمٕم٤ممم اهلل َّ
قمٚمقا ً
وُمـ اعمٝمؿ ضمدا ذم ُمقوقع اًمٗم٠مل اًمتٜمٌف إمم ذط اًمٗم٠مل احلًـ ،وهق يمام ي٘مقل
اًمِمٞمخ طم٤مومظ احلٙمٛمل" :وُمـ ذط اًمٗم٠مل أٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف وأٓ يٙمقن ُم٘مّمقدا ،سمؾ أن
يتٗمؼ ًمإلٟمً٤من ذًمؽ ُمـ همػم أن يٙمقن ًمف قمغم سم٤مل"( ،)3واعم٘مّمقد ُمـ هذا آؿمؽماط أٓ
يتٕمٚمؼ اإلٟمً٤من سم٤مًمٗم٠مل ذم أُمقر طمٞم٤مشمف ،ومٞمٙمقن ؾمٌٌ٤م ًمتٙمٚمػ أُمقر أو شمريمٝم٤م ،وإصؾ أن
اًمٗم٠مل هق رء يٕمرض ًمإلٟمً٤من ومٞمًتٌنم سمف ،ومٝمق ُمـ اعمٌنمات وًمٞمس ُمـ اعم١مصمرات،
( )2يمت٤مب اًمن ،سم٤ميرن رواٟمدا (ص .)226
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (ص .)36
(ُ ) 3مٕم٤مرج اًم٘مٌقل سمنمح ؾمٚمؿ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل ،طم٤مومظ سمـ أمحد سمـ قمكم احلٙمٛمل ،اعمح٘مؼ :قمٛمر سمـ حمٛمقد أسمق قمٛمر،
اًمٜم٤مذ :دار اسمـ اًم٘مٞمؿ – اًمدُم٤مم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2422 ،هـ 2992 -م (.)993/3
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وهذا ُم٤م يتٜم٤مىمض مت٤مُم٤م ُمع ىم٤مٟمقن اجلذب اعمدَّ قمك.
وأُم٤م طمدي٨م "شمٗم٤مءًمقا سم٤مخلػم ،دمدوه" ومٝمق ًمٞمس ًمف أصؾ هبذا اًمٚمٗمظ ،ومل يرو ذم
رء ُمـ يمت٥م احلدي٨م ،طمتك اًمٙمت٥م اًمتل أوردت إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م مل يقردوا هذا
احلدي٨م ،ومٝمق ُمـ ُمقوققم٤مت اعمٕم٤مسيـ ،وُمـ ضمٝم٦م ُمٕمٜم٤مه وم٢مٟمف ي٘م٤مل ومٞمف ُم٤م ىمٞمؾ ذم
احلدي٨م اًمً٤مسم٘م٦م ذم ُمٕمٜمك اًمٗم٠مل واعم٘مّمقد سمف.
 -1ىم٤مل شمٕم٤ممم:ﭐﱡﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦﱠ[اًمرقمد ]22 :وم٤مإلٟمً٤من
همػم شمٗمٙمػمه إمم أُمر إجي٤ميب وم٢من اهلل شمٕم٤ممم يٖمػم
همػم ُم٤م سمٜمٗمًف وم٢من اهلل شمٕم٤ممم يٖمػم ُم٤م سمف ،وم٢مذا َّ
إذا َّ
طم٤مًمف إمم طم٤مل إجي٤ميب.
اجلقاب :أن هذا اًمٗمٝمؿ مل ي٘مؾ سمف أطمد ُمـ اعمٗمنيـ ،وهق ومٝمؿ حمدث همري٥م قمـ
ُمٕمٜمك أي٦م ،وم٤مًمتٖمٞمػم اعمذيمقر ذم أي٦م هق شمٖمٞمػم سم٤مًمٗمٕمؾ يم٤من ظمػما أم ذا ،وأىمقال
اعمٗمنيـ دائ رة سملم هذيـ اًم٘مقًملم :أن اهلل ٓ يٖمػم ُم٤م سم٘مقم ُمـ ٟمٕمٛم٦م طمتك يٖمػموا ُم٤م
سم٠مٟمٗمًٝمؿ ُمـ ُمٕمّمٞم٦م .و اًمث٤مين ٓ :يٖمػم ُم٤م هبؿ ُمـ ٟمٕمٛم٦م طمتك يٖمػموا ُم٤م سم٠مٟمٗمًٝمؿ ُمـ
ـم٤مقم٦م(.)2
 -3ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡ ﳢ

ﳣ ﳤﳥ ﳦ ﳧ ﳨﱠ[اًمٜمً٤مء ،]79 :ىم٤مًمقا :وم٤مٔي٦م شمٜمص قمغم أن ُم٤م أص٤مب
اإلٟمً٤من ُمـ ذ إٟمام هق سمًٌٌف هق وُمـ قمٛمٚمف ويمًٌف ،ومٝمق ُمـ اضمتذهب٤م إًمٞمف.
اجلقاب :اؾمتدٓمهؿ هذا ُمـ أهمرب آؾمتدٓٓت ،إذ إن اجلٛمٚم٦م إومم ُمـ أي٦م
شمٜم٤مىمض ُمذهٌٝمؿ مت٤مُم٤م ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل :ﭐﱡﭐﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚﱠ[اًمٜمً٤مء،]79 :
وهؿ ي٘مقًمقن :إن احلًٜم٤مت يم٤مًمًٞمئ٤مت يمٚمٝم٤م سمًٌ٥م ضمذسمؽ مه٤م إًمٞمؽ ،صمؿ إٟمف ىمد ضم٤مء ذم
سيح اًم٘مرآن ُم٤م يٜمً٥م هذا يمٚمف إمم اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ

ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﱠ[اًمٜمً٤مء ،]78 :أي :احلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت واخلػم واًمنم يمٚمف
( )2يٜمٔمر :شمٗمًػم اعم٤موردي (اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن) ،أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًمٌٍمي اًمٌٖمدادي ،اًمِمٝمػم
سم٤معم٤موردي ،اعمح٘مؼ :اًمًٞمد اسمـ قمٌد اعم٘مّمقد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموتً/مٌٜم٤من.)99/3( ،
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ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ظمٚم٘م٤م وشم٘مديرا ،وم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡﱠ

[اًمٜمً٤مء ،]79 :يٜمٌٖمل أن يٗمٝمؿ ذم وقء هذه اًمٜمّمقص ،واعم٘مّمقد أن اًمًٞمئ٤مت اًمتل
شمّمٞمٌؽ هل سمًٌ٥م ذٟمقب أو ظمٓم٤مي٤م شمٙمتًٌٝم٤م سمٜمٗمًؽ ومتجر هب٤م اًمنم قمٚمٞمؽ).(2
 -4ىم٤مل شمٕم٤ممم:ﭐﱡﭐﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ[اًمِمٕمراء ]82 :ىم٤مًمقا :إسمراهٞمؿ

ٟمً٥م اعمرض

إمم ٟمٗمًفٟٕ :مف هق اًمذي اضمتذسمف إمم ٟمٗمًف.
واجلقاب :هذا اؾمتدٓل سمجزء آي٦م سمٞمٜمام اجلزء أظمر ُمٜمٝم٤م يٜم٘مض هذا آؾمتدٓل،
طمٞم٨م ىم٤ملَ ﴿ :وم ُٝم َق َيِم ِٗم ِ
لم﴾ ومٜمً٥م اًمِمٗم٤مء إمم اهلل شمٕم٤ممم ومل يٜمًٌف إمم ٟمٗمًف ،وهذا يتٜم٤مرم
ُمع ىم٤مٟمقن اجلذب اًمذي يٜمص قمغم أن اًمِمٗم٤مء يم٤معمرض ،حيّمؾ سم٤مضمتذاب اإلٟمً٤من ًمف إمم
ٟمٗمًف ،وهذا اجلقاب ُمـ سم٤مب اًمتٜمزل ،وإٓ وم٢من ىمقًمفَُ ﴿ :م ِرو ُ٧م﴾ ٓ يدل قمغم أٟمف هق
اًمذي أُمرض ٟمٗمًف ،وإٓ ًمزم أن قمٞمًك

هق اًمذي أُم٤مت ٟمٗمًف ًم٘مقًمف :ﭐﱡﭐﲕ ﲖ

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ[ُمريؿ.]33 :
 -5ىم٤مل شمٕم٤ممم:ﭐﱡﭐﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ
ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﱠ[يقؾمػ ،]28 :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﭐﱡﲗ ﲘ ﲙ
ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

ﲫﱠ[يقؾمػ ،]83 :ىم٤مًمقا :عم٤م اىمتٍم يٕم٘مقب قمغم ذيمر اًمّمؼم اجلٛمٞمؾ مل جيتذب
إًمٞمف يقؾمػ ،ومٚمام ىم٤مل:ﭐﱡﭐﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧﱠ اضمتذسمف إًمٞمف ومج٤مء.
واجلقاب :أن هذا اؾمتدٓل ذم هم٤مي٦م اًمٖمراسم٦م ،إذ إن اعمٗمٝمقم أن يٕم٘مقب هق اًمذي
شمًٌ٥م سمٌٕمد يقؾمػ قمٜمف ،وأٟمف قمٜمدُم٤م ىم٤مل :ﭐﱡﭐ ﱹﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ

ﲁﱠ[يقؾمػ ]28 :يم٤من ؾمٚمٌٞم٤م ومل يٙمـ يٗمٙمر سمٕمقدة يقؾمػ! ُمع أن أوٓده
ؿمٝمدوا قمٚمٞمف سمٙمثرة شمذيمر يقؾمػ :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ[يقؾمػ.]85 :

( )2يٜمٔمر :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم ،أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي ،اعمح٘مؼ :أمحد
حمٛمد ؿم٤ميمر ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 2412 ،هـ 1222 -م.)558/8( ،
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ىم٤مٟمقن اجلذب ُمٗمٝمقُمف وأدًمتف وٟم٘مده ذم وقء اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م

املبشح ايجاْٞ
اإلغهاالت ايعكد ١ٜيف قاْ ٕٛادترب ٚاملٓٗر اإلضالَ ٞيف حتكٝل املطًٛب
املطًب األ :ٍٚتضُٓ٘ عكٝد ٠اذتًٚ ٍٛاالحتاد:
قمٜمد ىمراءة ُم٤م يٙمتٌف دقم٤مة ىم٤مٟمقن اجلذب يتٌلم ًمٚمٜم٤مفمر سمًٝمقًم٦م أن ومٙمرة هذا اًم٘م٤مٟمقن شمٕمتٛمد
قمغم واطمدي٦م اًمٓم٤مىم٦م سملم اإلٟمً٤من واًمٙمقن ،سمٛمٕمٜمك أن اًمٙمقن واإلٟمً٤من يٛمثالن ضمًدا ويمٞم٤مٟم٤م
واطمدا ًمف ـم٤مىم٦م ُمِمؽميم٦م ،وُمـ ظمالل اًمتٗم٤مقمؾ وآٟمًج٤مم سمٞمٜمٝمام يتح٘مؼ ًمإلٟمً٤من ُم٤م يريد ،شم٘مقل
رواٟمدا سم٤ميرن" :مجٞمٕمٜم٤م ُمتّمٚمقن ،ضمزء ُمـ جم٤مل اًمٓم٤مىم٦م واطمد ،أو قم٘مؾ يمقين واطمد ،أو وقمل
واطمد أو ُمٜمٌع واطمد ،ؾمٛمف ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ أؾمامء ًمٙمٜمٜم٤م مجٞمٕمٜم٤م هذا اًمٙمٞم٤من .إذا ومٙمرت سمِم٠من ىم٤مٟمقن
اجلذب أن ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م يمقٟمٜم٤م مجٞمٕمٜم٤م يمٞم٤مٟمً٤م واطمدً ا ومًقف شمرى يمامًمف اعمٓمٚمؼ ،ؾمقف شمٗمٝمؿ ؾمٌ٥م
أن أومٙم٤مرك اًمًٚمٌٞم٦م سمِم٠من ؿمخص ُم٤م ؾمقف شمٕمقد وطمً٥م ًمت١مذيؽ ،ذًمؽ ٕٟمٜم٤م رء واطمد"(.)2
وشم٘مقل" :أٟم٧م يمٞم٤من روطمل ،أٟم٧م ـم٤مىم٦م ،واًمٓم٤مىم٦م ٓ شمٗمٜمك وٓ شمًتحدث ُمـ قمدم ،سمؾ
وم٘مط شمٖمػم ؿمٙمٚمٝم٤م ،وسم٤مًمت٤مزم وم٢من اجلقهر اًمّم٤مذم ًمؽ دائام ُم٤م يم٤من ُمقضمقدا ودائام ُم٤م ؾمٞمٙمقن"(.)1
واًمٙمقن ذم ُمٗمٝمقم ه١مٓء ًمٞمس هق اًمٙمقن اًمذي يٕمرومف اعمًٚمٛمقن ،سمؾ اًمٙمقن قمٜمدهؿ هق
اإلًمف ،وهذا واوح ذم شمٕمٌػماهتؿ واؾمتٕمامٓهتؿ يمام شم٘مدم اإلؿم٤مرة إمم رء ُمٜمٝم٤م ،وم٢مذا يم٤من اًمٙمقن
هق اهلل ،واًمٙمقن واإلٟمً٤من واطمد ،ومٛمحّمؾ ذًمؽ أن اإلٟمً٤من واإلًمف مه٤م رء واطمد ،وهذه هل
طم٘مٞم٘م٦م وطمدة اًمقضمقد ،وهق ُم٤م يٍمطمقن سمف ،ومت٘مقل سم٤ميرن" :هم٤مًم ًٌ٤م ُم٤م ٟمّم٤مب سم٤مًمتِمقيش هبذا
اًمٌمء اًمذي يدقمك ضمًدٟم٤م أو يمٞم٤مٟمٜم٤م اعم٤مدي ،ذًمؽ اجلًد حيٛمؾ روطمؽ وم٘مط ،روطمؽ يمٌػمة
ًمدرضم٦م أهن٤م متأل همروم٦م ،وأٟمؽ طمٞم٤مة أسمدي٦م ،وأٟمؽ اهلل ُمتجٚم ًٞم٤م ذم هٞمئ٦م سمنمي٦م وضمدت ًمٚمٙمامل"(.)3
وشم٘مقل" :إن ًمديؽ إُمٙم٤مٟم٤مت اهلل وىمقشمف خلٚمؼ قم٤معمؽ"(.)4

( )2اًمن ،رواٟمدا سم٤ميرن (ص .)261
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ( :ص.)275
( )3اًمن ،رواٟمدا سم٤ميرن (ص ،)264ظمراوم٦م اًمن ،قمٌد اهلل ص٤مًمح اًمٕمجػمي (ص .)46
( )4اًمن ،رواٟمدا سم٤ميرن (ص ،)264ظمراوم٦م اًمن ،قمٌد اهلل ص٤مًمح اًمٕمجػمي (ص .)39
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إقمداد :د .قمزيزة قمكم آؿمقل اًمٕمٛمري

وسمٜم٤مء قمغم هذه اًمٗمٙمرة وم٢مٟمف ٓ وضمقد ًمٚم٘مدر ذم طمٞم٤مة اإلٟمً٤من ،سمؾ اإلٟمً٤من هق َىمدَ ر ٟمٗمًف،
وهق اًمذي حيدد ُمً٤مر طمٞم٤مشمف ،وهق اًمذي يدسمر ؿمئقن ٟمٗمًف ومٞمجٚم٥م ًمٜمٗمًف اخلػم أو اًمنم دون
وضمقد أي شمدظمؾ إمهل ذم ذًمؽ ،ومٌ٤محت٤مد اًمِمخص سم٤مهلل شمٕم٤ممم يًتٓمٞمع يمت٤مسم٦م ُم٘م٤مديره يمٞمٗمام حي٥م
ويِم٤مء ،وقمغم ُم٤م يريد ويِمتٝمل ،شم٘مقل سم٤ميرن" :قمٚمٞمؽ أن متأل اًمٚمقح اخل٤مص سمحٞم٤مشمؽ سمام شمريده أ ًي٤م
يم٤من وم٢مذا يمٜم٧م ىمد ُمألشمف سم٠مُمتٕم٦م ُمـ اعم٤ميض ختٚمص ُمٜمٝم٤م واحمٝم٤م مت٤م ًُم٤م ،اُمح يمؾ رء ذم ُم٤موٞمؽ ٓ
ُيدُمؽ ،ويمـ ممتٜمً٤م ٕٟمف أوصٚمؽ مهذا اعمٙم٤من أن ،وإمم سمداي٦م ضمديدةً ،مديؽ صٗمح٦م ضمديدة،
وشمًتٓمٞمع أن شمٌدأ ُمـ ضمديدُ ،مـ هٜم٤م حتديدً ا ،وُمـ هذه اًمٚمحٔم٦م ،أوضمد هبجتؽ وقمِمٝم٤م"(،)2
وشم٘مقل " :يمؾ إؿمٞم٤مء اًمتل حتٞمط سمؽ أن ذم طمٞم٤مشمؽ ،سمام ذم ذًمؽ إُمقر اًمتل شمِمتٙمل ُمٜمٝم٤م،
أٟم٧م اعمً١مول قمـ اضمتذاهب٤م ،وأٟم٤م أقمٚمؿ أٟمف ًمٚمقهٚم٦م إومم ؾمٞمٌدو ًمؽ هذا ؿمٞم ًئ٤م يٙمره ؾمامقمف،
وؾمقف شم٘مقل قمغم اًمٗمقر :إ ٟمٜمل مل أضمتذب طم٤مدث اًمًٞم٤مرة ،مل أضمتذب هذا اًمٕمٛمٞمؾ اًمذي ىمْمٞم٧م
ُمٕمف وىمتً٤م قمّمٞم ًٌ٤م ،وسم٤مًمٓمٌع مل أضمتذب اًمديقن ،وأٟم٤م هٜم٤م ٕىمقل ًمؽ سمٙمؾ ووقح وصم٘م٦م :سمغم ًم٘مد
ضمذسم٧م يمؾ هذه إؿمٞم٤مء ،هذا ُمـ أصٕم٥م اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل يٛمٙمـ اؾمتٞمٕم٤مهب٤م ،وًمٙمـ سمٛمجرد أن
ىم٤مدرا قمغم شمٖمٞمػم طمٞم٤مشمؽ"(.)1
شمت٘مٌٚمف ؾمقف شمٙمقن ً
وهذا اًمٙمالم واوح مت٤مُم٤م ذم أن هذا اًم٘م٤مٟمقن حيٛمؾ قم٘مٞمدة وطمدة اًمقضمقد ويٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م
ومٙمرشمف ،شم٘مقل اًمديمتقرة ومقز يمردي ُمٕمٚم٘م٦م قمغم هذا اًم٘م٤مٟمقن" :وظمالص٦م اًم٘مقل أن هذا اًمن
اعمزقمقم أو ىم٤مٟمقن اجلذب هق شمرمج٦م قمٛمٚمٞم٦م ًمٕم٘مٞمدة وطمدة اًمقضمقد اًمتل هل أصؾ اًمٗمٚمًٗم٦م
وحتٛمؾ هذه اًمٕم٘مٞمدة اإلٟمً٤من اعمً١موًمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م قمـ ُم٤م حيدث ًمف ،ومٝمق ُمً١مول قمـ يمؾ
اًمنمىمٞم٦مّ ،
ُم٤م يٕم٤مٟمٞمف ذم احل٤مض ،وهق ُمً١مول قمـ يمؾ ُم٤م ؾمٞمحّمؾ ًمف ذم اعمًت٘مٌؾ ويٛمٙمٜمف اًمتحٙمؿ اًمت٤مم
سم٤معمًت٘مٌؾ وُم٤م ؾمٞمحدث ومٞمف ،وهذا اًمتٕمٔمٞمؿ ًمٚم٘مدرات اًمٌنمي٦م راضمع ًمالقمت٘م٤مد سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م اإلمهٞم٦م
ًمإلٟمً٤من ،وأٟمف ًمٞمس ؾمقى دمًٞمد ًمإلًمف :وًمذًمؽ ٟمجد ذم يمثػم ُمـ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت آؾمتِمٗم٤مئٞم٦م
ًمٚمٗمٚمًٗم٦م اًمنمىمٞم٦م اًمؽميمٞمز قمغم آقمتامد قمغم اًمذات ذم اؾمتجالب اًمٕم٤مومٞم٦م وحتّمٞمؾ يمؾ
( )2يمت٤مب اًمن ،رواٟمدا سم٤ميرن (ص.)278
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ( :ص.)18-17
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ُمرهمقب"(.)2
ويتحدث ظم٤مًمد اًمٖمٜم٤مُمل قمـ ىمراءشمف وشمتٌٕمف ًمٙمؾ ُم٤م يمت٥م ذم ُمقوقع ىم٤مٟمقن اجلذب وقمغم
وضمف اخلّمقص يمت٤مسم٤مت وايـ داير واؾمتػم هٞمٙمس ،صمؿ ي٘مقل" :وضمدت هذيـ آصمٜملم يٜمتٝمٞم٤من
إمم اًم٘مقل سمقطمدة اًمقضمقد ،قمغم ـمري٘م٦م أيب ُمٜمّمقر احلالّج واسمـ قمريب اًمٓم٤مئل وهمػممه٤م ممـ
قمرومٝمؿ شم٤مريخ اًمٗمٙمر ذم اإلؾمالم .وقم٘مٞمدة وطمدة اًمقضمقد هل قم٘مٞمدة ومٚمًٗمٞم٦م يمٗمري٦م ُمٜم٤مومٞم٦م ًمٕم٘مٞمدة
اًمتقطمٞمد ،وم٤مًمتقطمٞمد ٟمٗمل وإصمٌ٤مت ،إصمٌ٤مت ًٕمقهٞم٦م اهلل وٟمٗمل ًمألًمقهٞم٦م قمٛمـ ؾمقاه

أُم٤م دقم٤مة

وطمدة اًمقضمقد ومٞم٘مقًمقن :إن يمؾ ُم٤م ذم اًمقضمقد ضمزء ُمـ اًمٙم٤مئـ اإلمهل اًمقاطمدً .مٙمل ٟمتّمقر
هذه اعم٘مقًم٦م ضمٞمد ًا ٓ ،سمد ُمـ اًم٘مقل إٟمف ًمٞمس صحٞمح ً٤م ُم٤م يتّمقره سمٕمْمٝمؿ ُمـ أن وطمدة اًمقضمقد
شمٕمٜمل احت٤مد اخل٤مًمؼ سم٤معمخٚمققٕ :هنؿ ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مخلٚمؼ أصالً ،سمؾ يرون أٟمف ٓ وضمقد ًمٌمء
ظم٤مرج اًمٙم٤مئـ اإلمهل .ومٙمؾ إٟمً٤من إًمف ،ويمؾ رء إًمف ،ويمؾ رء ٟمراه هق ضمزء ُمـ اًمٙم٤مئـ
اإلمهل اًمقاطمد اًمٙم٤مُمـ ذم هذا اًمقضمقد .إذن ومٌٜم٤مء قمغم ىم٤مٟمقن اجلذب وم٢من اإلٟمً٤من حي٘مؼ اًمًٕم٤مدة
يًٛمٞمف وايـ داير
وحيّمؾ قمغم يمؾ ُم٤م يريد ٕٟمف إمهل ،أو ٕٟمف ضمزء ُمـ اًمٙم٤مئـ اإلمهل اًمذي ّ
واؾمتػم هٞمٙمس (اعمّمدر) .وُم٤م قمغم اإلٟمً٤من إٓ أن يتقاصؾ ُمع هذا اعمّمدر ًمٙمل يّمؾ حل٤مًم٦م
اًمٞم٘مٔم٦م أو آؾمتٜم٤مرة"(.)1
وهذه اًمٕم٘مٞمدة (وطمدة اًمقضمقد) ُمـ أومًد اًمٕم٘م٤مئد وأؿمده٤م والٓ واٟمحراوم٤م ،ي٘مقل اسمـ
اًم٘مٞمؿ

" :ومٝمذا اعمذه٥م اخلٌٞم٨م ٓ يّمٚمح قمٚمٞمف دٟمٞم٤م وٓ ديـ ،وًمٙمٜمف رقمقٟم٦م ٟمٗمس ىمد أظمٚمدت

إمم اإلحل٤مد ،ويمٗمرت سمديـ رب اًمٕمٌ٤مد ،واختذت شمٕمٓمٞمؾ اًمنمائع ديٜمً٤م وُم٘م٤م ًُم٤م ،ووؾم٤موس
اًمِمٞمٓم٤من ُمً٤مُمرة وإمه٤م ًُم٤م ،وضمٕمٚمقا هذا اإلحل٤مد هم٤مي٦م اعمٕم٤مرف اإلمهٞم٦م ،وأذف اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕمٚمٞم٦م،
ودقمقا إمم ذًمؽ اًمٜمٗمقس اعمٌٓمٚم٦م اجل٤مهٚم٦م سم٤مهلل وديٜمف ،ومٚمٌقا دقمقهتؿ ُمنقملم ،واؾمتخػ اًمداقمل
ُمٜمٝمؿ ىمقُمف وم٠مـم٤مقمقه ،إهنؿ يم٤مٟمقا ىمق ًُم٤م وم٤مؾم٘ملم"(.)3
( )2اًمن وىم٤مٟمقن اجلذب د .ومقز يمردي. http://www.alfowz.com/topic.php?action=topic&id=92 :
( )1ىم٤مٟمقن اجلذب ووطمدة اًمقضمقد ،ظم٤مًمد اًمٖمٜم٤مُمل ،صحٞمٗم٦م اًمنمق ،اًمٕمدد ( )798سمت٤مريخ 1224/1/9م،
http://www.alsharq.net.sa/lite-post?id=1069972 .
(ُ )3مدارج اًمً٤مًمٙملم ،اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،حت٘مٞمؼ :اًمٌٖمدادي ،سمػموت :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب1223 ،م.)219-218/3( .
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وقمغم هذا آقمت٘م٤مد وم٢من قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد شمٜمت٘مض مت٤مُم٤م ذم ُم٘م٤مسمؾ قم٘مٞمدة آحت٤مد ،ومٕم٘مٞمدة
اًمتقطمٞمد ىم٤مئٛم٦م قمغم أؾم٤مس إصمٌ٤مت إًمف واطمد ظم٤مًمؼ ًمٚمٙمقن ُمتّمػ سم٤مًمٙمامل ،وهق ُمٜمٗمّمؾ قمـ
ظمٚم٘مف همػم خمتٚمط هبؿ ،وًمف صٗم٤مشمف وظمّم٤مئّمف اًمتل ٓ يِم٤مريمف ومٞمٝم٤م همػمه ،سمٞمٜمام قم٘مٞمدة آحت٤مد
شم٘متيض أن يمؾ إٟمً٤من هق سمحد ذاشمف إًمف ،سمؾ يمؾ رء ذم هذا اًمٙمقن هق إًمف ،وهذا أؿمد ومً٤مدا ُمـ
قم٘م٤مئد اعمنميملم اًمذيـ ضمٕمٚمقا هلل شمٕم٤ممم ذيٙملم أو صمالصم٦م أو أيمثر ،وم٤مٓحت٤مديقن ضمٕمٚمقا يمؾ رء
ذيٙم٤م هلل شمٕم٤ممم سمؾ ضمٕمٚمقا اًمنميؽ هق اهلل شمٕم٤ممم قمام ي٘مقًمقن قمٚمقا يمٌػما.
ومم٤م يتٕمٚمؼ هبذا :أن مجٞمع إدي٤من ؾمقاء قمٜمد أصح٤مب ىم٤مٟمقن اجلذب ،وُمٝمام دقمقت
وصٚمٞم٧م سم٠مي ـمري٘م٦م ومًتّمؾ إمم ُم٤م شمريدٕ :ن اعمٝمؿ هق اإليامن سمام شمريد ،وًمٞمس اعمٝمؿ اًمديـ
اًمذي أٟم٧م قمٚمٞمف ،وهذا ُم٤م سح سمف ضمقزيػ ُمػمذم طمٞم٨م ي٘مقل" :وم٤مًمّمٚمقات واًمتيقم٤مت
شمًتج٤مب سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمٕم٘مٞمدة ،ومٙمٞمػ يٛمٙمـ مهذا أن حيدث؟ اإلضم٤مسم٦م ٓ شمٙمٛمـ ذم قم٘مٞمدة
سمٕمٞمٜمٝم٤م أو دي٤مٟم٦م ُم٤م أو أداء ؿمٕم٤مئر أو ـم٘مقس ُمٕمٞمٜم٦م أو شم٘مديؿ ىمراسملم أو اًمتٚمٗمظ سم٠مدقمٞم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ،وإٟمام
شمٙمٛمـ اإلضم٤مسم٦م ذم اإليامن أو اًم٘مٌقل اًمٕم٘مكم عم٤م يّمكم ُمـ أضمٚمف"( ،)2وهذا اًمٙمالم ي٘مرر ومٙمرة وطمدة
إدي٤من ،وهل أطمد ومروع اًم٘مقل سمقطمدة اًمقضمقد.

املطًب ايجاْٞ
تضخ ِٝدٚز اإلْطإ ٚإْهاز ايكدز
مم٤م يتٗمرع قمـ اعمٓمٚم٥م إول ويٕمتؼم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م إؾم٤مؾمٞم٦م ذم ىم٤مٟمقن اجلذب :شمٕمٔمٞمؿ
اًمذات اإلٟمً٤مٟمٞم٦م وشم٘مديًٝم٤م ،وإقمٓم٤مؤه٤م ه٤مًم٦م وخٛم٦م وىمقة إمهٞم٦م ،ومام هذه اًمذات قمدهؿ إٓ
صقرة ُمـ اهلل -شمٕم٤ممم اهلل -واًمٙمقن هق حت٧م هذه اًم٘مقة اًمتل يٛمتٚمٙمٝم٤م اإلٟمً٤من ،شم٘مقل سم٤ميرن:
"أٟم٧م ُمتٙم٤مُمؾ ،شم٤مم ىمقي ،ىم٤مدر حم٥مُ ،مٜمًجؿ ،وؾمٕمٞمد"(.)1
وشمًتٛمر ذم شمٕمٔمٞمؿ ؿم٠من اإلٟمً٤من ومت٘مقل" :شمدور إرض ذم ومٚمٙمٝم٤م اخل٤مص ُمـ أضمٚمؽ
( )2ىمقة قم٘مٚمؽ اًمٌ٤مـمـ ،ضمقزيػ ُمػمذم( ،ص.)6
( )1يمت٤مب اًمن ،رواٟمدا سم٤ميرن (ص .)268

256
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد إول 2441هـ1212 -م
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أٟم٧م ،شمتحرك اعمحٞمٓم٤مت سملم ُمد وضمزر ُمـ أضمٚمؽ أٟم٧م...شمنمق اًمِمٛمس ُمـ أضمٚمؽ وشمٖمٞم٥م ُمـ
أضمٚمؽ أٟم٧م" إمم أن ىم٤مًم٧م" :إٟمؽ ؾمٞمد اًمٙمقن ،إٟمؽ وزم اًمٕمٝمد ووري٨م قمرش اعمٛمٚمٙم٦م ،إٟمؽ
احلٞم٤مة ذم ؿمٙمٚمٝم٤م إؾمٛمك وأن أٟم٧م شمٕمٚمؿ اًمن"(.)2
وىمد ؾمئؾ ضمق ومٞمت٤مل -أطمد اًمذيـ أسمرزهؿ ومٞمٚمؿ (اًمن) قمغم أٟمف أطمد اًمٜم٤مضمحلم اعم١مصمريـ
اعمًتٗمٞمديـ ُمـ هذا اًمن -أصمٜم٤مء ًم٘م٤مء ًمف قمغم امهقاء ذم سمرٟم٤مُم٩م ٓري يمٞمٜم٩م ذم ُ 8م٤مرس 1227م:
"أيـ اإلًمف ذم يمؾ هذا؟" ،أي :ذم ُمقوقع اًمٗمٞمٚمؿ (اًمن) ومٙم٤من ضمقاسمف" :يمٚمٜم٤م اإلًمف ،اإلًمف هق
اًمن ،ويمؾ رء قمـ اًمن هق اإلًمف ،هذا ىم٤مٟمقن ُمـ اإلًمف"(.)1
ويت٠ميمد هذا اعمٗمٝمقم ُمـ ظمالل اًمّمٗم٤مت اًمتل يْمٗمٞمٝم٤م أصح٤مب هذا اًم٘م٤مٟمقن قمغم اإلٟمً٤من،
ومٞمّمٗمقٟمف سم٠موص٤مف ٓ شمّمح إٓ ًمإلًمف ،ومٛمـ ُم٘مقٓت سم٤ميرن" :إٟمؽ أن شمٕمرف أٟمؽ اًمٕم٘مؾ
إؾمٛمك ،وأٟمؽ شمًتٓمٞمع أن شمًح٥م أي رء شمريده ُمـ ذًمؽ اًمٕم٘مؾ إؾمٛمك"(" ،)3إٟمؽ ظم٤مًمؼ،
وصمٛم٦م قمٛمٚمٞم٦م ؾمٝمٚم٦م ًمٚمخٚمؼ سم٤مؾمتٕمامل ىم٤مٟمقن اجلذب"(" )4إذن ٟمحـ اخل٤مًم٘مقنً ،مٞمس ًم٘مدرٟم٤م
ومحً٥م ،سمؾ ٟمحـ اخل٤مًم٘مقن ًم٘مدر اًمٙمقن"(.)5
وشم٘مقل أيْم٤م" :أٟم٧م أىمقى ُمٖمٜم٤مـمٞمس ذم اًمٙمقن ،ومٌداظمٚمؽ ىمقة ُمٖمٜم٤مـمٞمًٞم٦م أؿمد سم٠مؾم٤م
ووم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ أي رء ذم هذا اًمٕم٤ممل"(.)6
وشم٘مقل" :يمؾ رء ٟمريمز قمٚمٞمف وم٢مٟمٜم٤م ٟمخٚم٘مف"(.)7
وشم٘مقل" :يمؾ رء شمريده هق ُمٝمٛم٦م دمري سم٤مًمداظمؾ اًمٕم٤ممل اخل٤مرضمل هق قم٤ممل أصم٤مر
واًمٜمت٤مئ٩م ،وإٟمف وم٘مط ٟمت٤مج أومٙم٤مرك ،اوٌط أومٙم٤مرك وشمرددك قمغم اًمًٕم٤مدة ،ومٚمتٌ٨م ُمِم٤مقمر اًمًٕم٤مدة
( )2يمت٤مب اًمن ،رواٟمدا سم٤ميرن (ص.)283
( )1اًمن وىم٤مٟمقن اجلذب ،د.ومقز يمردي.http://alfowz.com/topic.php?action=topic&id=92 :
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (ص .)272
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (ص .)45
( )5اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (ص  )262يمت٤مب ظمراوم٦م اًمن (ص .)43
( )6يمت٤مب اًمن ،رواٟمدا سم٤ميرن (ص.)9
( )7اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (ص .)242
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واًمٌٝمج٦م سمداظمؾ ٟمٗمًؽ ،واٟم٘مؾ ذًمؽ إمم اًمٙمقن سمٙمؾ ُم٤م يًٕمؽ ُمـ ىمقة ،وؾمقف ختٚمؼ ضمٜم٦م
صٖمػمة قمغم إرض"(.)2
وشم٘مقل سم٤ميرن" :إٟمؽ شمٕمٚمؿ أن أٟمف ٓ رء ي٠ميت إمم اًمقضمقد ُمـ اخل٤مرج ،وأن يمؾ رء
ي٠ميت أوٓ ُمـ اًمتٗمٙمػم واًمِمٕمقر سمف ذم اًمداظمؾ ،قم٘مٚمؽ هق اًم٘مقة اإلسمداقمٞم٦م ًمٙمؾ إؿمٞم٤مء .وهٙمذا
يمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن هٜم٤مك أي ٟم٘مص أو اومت٘م٤مر؟ إٟمف أُمر ُمًتحٞمؾ .إن ىمدرشمؽ قمغم اًمتٗمٙمػم همػم
حمدودة ،وسم٤مًمت٤مزم وم٢من إؿمٞم٤مء اًمتل يٛمٙمٜمؽ إجي٤مده٤م قمـ ـمريؼ اًمتٗمٙمػم همػم حمدودة يمذًمؽ"(.)1
وم٤مإل ٟمً٤من قمٜمدهؿ ًمف ىمدرات همػم حمدودة ،ويًتٓمٞمع ومٕمؾ أي رء وهق ضم٤مًمس ذم ُمٙم٤مٟمف،
وهذا ُمع أٟمف إوٗم٤مء ًمّمٗم٦م إًمقهٞم٦م ًمإلٟمً٤من ،ومٝمق يمذًمؽ ظمروج سم٤مإلٟمً٤من قمـ ـمٌٞمٕمتف إصٚمٞم٦م،
وم٤معمٕمت٘مد اإلؾمالُمل ذم اإلٟمً٤من أٟمف خمٚمقق ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم وهق قمٌد وٕمٞمػ ٓ يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف
طمقٓ وٓ ىمقة ،حمدود اًم٘مدرات ووٕمٞمػ اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱕ ﱖ
ﱗﱠ[اًمٜمً٤مء ،]18 :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁﱠ[اًمروم،]54 :
وذم طمدي٨م قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد  ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل طُ" :م٤م أص٤مب أطمدا ىمط هؿ وٓ
طمزن ،وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿ إين قمٌدك ،اسمـ قمٌدك ،اسمـ أُمتؽٟ ،م٤مصٞمتل سمٞمدكُ ،م٤مض ذم طمٙمٛمؽ ،قمدل
ذم ىمْم٤مؤك ،أؾم٠مًمؽ سمٙمؾ اؾمؿ هق ًمؽ ؾمٛمٞم٧م سمف ٟمٗمًؽ ،أو قمٚمٛمتف أطمدا ُمـ ظمٚم٘مؽ ،أو أٟمزًمتف
ذم يمت٤مسمؽ ،أو اؾمت٠مصمرت سمف ذم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م قمٜمدك ،أن دمٕمؾ اًم٘مرآن رسمٞمع ىمٚمٌل ،وٟمقر صدري،
وضمالء طمزين ،وذه٤مب مهل ،إٓ أذه٥م اهلل مهف وطمزٟمف ،وأسمدًمف ُمٙم٤مٟمف ومرطم٤م" ،ىم٤مل :وم٘مٞمؾ :ي٤م
رؾمقل اهلل ،أٓ ٟمتٕمٚمٛمٝم٤م؟ وم٘م٤مل" :سمغم ،يٜمٌٖمل عمـ ؾمٛمٕمٝم٤م أن يتٕمٚمٛمٝم٤م"(.)3
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ" :وأُم٤م طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد" :اًمٚمٝمؿ إين قمٌدك اسمـ قمٌدك" ومٗمٞمف ُمـ

( )2يمت٤مب اًمن ،رواٟمدا سم٤ميرن (ص)222
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (ص.)248
( )3أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( )3721واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك يمت٤مب اًمدقم٤مء واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتٙمٌػم واًمتًٌٞمح واًمذيمر ،وىم٤مل" :صحٞمح
قمغم ذط ُمًٚمؿ"( ،)692/2وصححف إًمٌ٤مين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م (.)299( )383/2
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اعمٕم٤مرف اإلمهٞم٦م وأهار اًمٕمٌقدي٦م ُم٤م ٓ يتًع ًمف يمت٤مب ،وم٢مٟمف يتْمٛمـ آقمؽماف سمٕمٌقديتف،
وقمٌقدي٦م آسم٤مئف ،وأُمٝم٤مشمف ،وأن ٟم٤مصٞمتف سمٞمده ،يٍمومٝم٤م يمٞمػ يِم٤مء ،ومال يٛمٚمؽ اًمٕمٌد دوٟمف ًمٜمٗمًف
ٟمٗمٕم٤م وٓ ضا ،وٓ ُمقشم٤م وٓ طمٞم٤مة وٓ ٟمِمقرإ :ن ُمـ ٟم٤مصٞمتف سمٞمد همػمه ومٚمٞمس إًمٞمف رء ُمـ
أُمره ،سمؾ هق قم٤من ذم ىمٌْمتف ذًمٞمؾ حت٧م ؾمٚمٓم٤من ىمٝمره"(.)2
إْهاز ايكدز:
وهذا ُمتٗمرع قمـ اًمً٤مسمؼ ،وم٢مذا يم٤من اإلٟمً٤من هق اإلًمف ،ومٛمـ اًمذي ي٘مدر قمغم اإلٟمً٤من
طمٞم٤مشمف؟ وىمد سطمقا سم٢مٟمٙم٤مر اًم٘مدر يمت٤مسم٦م وُمِمٞمئ٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ومٝمذه ص٤مطمٌ٦م يمت٤مب اًمن شمٍمح
سمٕمدم يمت٤مسم٦م اًم٘مدر ،ومت٘مقل ٓ" :يقضمد ًمقح ذم اًمًامء يمت٥م اهلل قمٚمٞمف امهدف ُمـ وضمقدك
ورؾم٤مًمتؽ ذم احلٞم٤م ة ٓ ،يقضمد ذم اًمًامء ًمقح ي٘مقلٟ :مٞمؾ دوٟم٤مًمد واًمش ؿم٤مب وؾمٞمؿ قم٤مش ذم
سمداي٦م اًم٘مرن اًمقاطمد واًمٕمنميـ ...إًمخ" ،وهذه هل اًمؽممج٦م إصٚمٞم٦م ًمٙمالُمٝم٤م( ،)1وىمد طم٤مول
اعمؽمضمؿ اًمٕمريب ًمٙمت٤مهب٤م أن يٖمػم ُمـ اًمٕمٌ٤مرة طمتك ٓ شمٔمٝمر طم٘مٞم٘م٦م إٟمٙم٤مره٤م ًمٚمقح اعمحٗمقظ ويمت٤مسم٦م
اًم٘مدر ،وهذه ُمِمٙمٚم٦م ُمتٙمررة ذم اًمؽممج٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وهل خم٤مًمٗم٦م ًمألُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،واًم٘مّمد ُمٜمٝم٤م
ؾمؽم قمقرات هذه إومٙم٤مر طمتك ٓ شم٘م٤مسمؾ سم٤مًمرومض ُمـ اعمًٚمٛملم اًمذيـ ٓ ي٘مٌٚمقن سمٛمثؾ هذه
اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمٕم٘مدي٦م اخلٓمػمة.
ويتٕمرض صالح اًمراؿمد ًم٘مْمٞم٦م اًم٘مدر سمٕمٌ٤مرات ٓ يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م اًمتًٚمٞمؿ واًم٘مٌقل ًمٚم٘مدر
ومٞم٘مقل" :ي٘م٤مل سم٠مٟمف ُمرشمٌط ذم فمرف ُم٤م ًمٞمس ًمف زُم٤من أو ُمٙم٤من ،واعمًٚمٛمقن يًٛمقٟمف (اًم٘مدر)،
ويرى سمٕمض قمٚمامء اعمًٚمٛملم أٟمف يمت٤مب اًم٘مدر اعمقضمقد ذم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م"( ،)3وشم٠مُمؾ ذم شمٕمٌػماشمف
(ي٘م٤مل)( ،اعمًٚمٛمقن يًٛمقٟمف) (يرى سمٕمض قمٚمامء اعمًٚمٛملم) ،ويم٠من هذه اًم٘مْمٞم٦م مل شمرد ذم
اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ،ويم٠من اًم٘مرآن واًمًٜم٦م مل يتحدصم٤م قمـ ُمقوقع اًم٘مدر ،ويم٠من هذه اعمً٠مًم٦م

( )2زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مدُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ُ -مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمٙمقي٧م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م واًمٕمنمون،
2425هـ2994-م (.)289/4
( )1يٜمٔمر :ظمراوم٦م اًمن ،قمٌداهلل اًمٕمجػمي (ص.)49
( )3ىم٤مٟمقن اجلذب (ص.)57-56
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ًمٞمً٧م ُمـ أريم٤من اإليامن ،واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:ﭐﱡﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[هقد ،]6 :وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف:ﱡﭐﳇ ﳈ

ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱠ[اًمؼموج ،]11-12 :وذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ
اًمٕم٤مص قمـ اًمٜمٌل ط ىم٤مل" :يمت٥م اهلل ُم٘م٤مدير اخلالئؼ ىمٌؾ أن ُيٚمؼ اًمًاموات وإرض
سمخٛمًلم أًمػ ؾمٜم٦م").(2
ىم٤مل أسمق احلًـ إؿمٕمري" :وأمجٕمقا قمغم أٟمف ــــــ شمٕم٤ممم ــــ ىمد ىمدر مجٞمع أومٕم٤مل اخلٚمؼ
وآضم٤ممهؿ وأرزاىمٝمؿ ىمٌؾ ظمٚم٘مف مهؿ ،وأصمٌ٧م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ مجٞمع ُم٤م هق يم٤مئـ ُمٜمٝمؿ إمم يقم
يٌٕمثقن"(.)1

املطًب ايجايح
االضتعاْ ١بػري اهلل
ُمـ إؾمس اًمتل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م :أن اًمٜمٗمع واًمي سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم وأن اعم٤مًمؽ
مهذا اًمٙمقن سمام ومٞمف هق اهلل شمٕم٤ممم ومهذا وم٢من أي طم٤مضم٦م ًمإلٟمً٤من إٟمام ىمْم٤مؤه٤م سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم وطمده،
وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢من اًمً١مال واًمٓمٚم٥م يٜمٌٖمل أن يتقضمف إمم اهلل شمٕم٤ممم ُم٤مًمؽ اعمٚمؽ واًمٙمقن ،وإذا
ؾم٠مل اإلٟمً٤من أطمدا همػم اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٜمٌٖمل أن يٙمقن ؾم١ماًمف مم٤م ٓ يتٜم٤مىمض ُمع هذه اًمٕم٘مٞمدة ،وذًمؽ
ُمـ ظمالل اًمنموط أشمٞم٦م:
 -2أن يٙمقن اًمً١مال ُمتٕمٚم٘م٤م سم٠مُمر يدظمؾ ذم طمدود ُم٤م يٛمٙمـ ًمٚمٛمخٚمقق ومٕمٚمف ،وًمٞمس مم٤م ٓ
ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل.
 -1أن يٙمقن اعمًئقل ىم٤مدرا قمغم إضم٤مسم٦م اًمً١مال ُمـ ظمالل يمقٟمف ؾمٌٌ٤م أودع اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف ىمدرة
اًمتًٌ٥م قمغم طمّمقل اعمٓمٚمقب ،وذًمؽ يتٓمٚم٥م يمقٟمف طمٞم٤م ىم٤مدرا قمغم اًمتقاصؾ ُمع اًمً٤مئؾ
( )2رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًم٘مدر ،سم٤مب طمج٤مج آدم وُمقؾمك قمٚمٞمٝمام اًمًالم،)1653( )1244/4( ،
( )1رؾم٤مًم٦م إمم أهؾ اًمثٖمر( ،ص ،)147ويٜمٔمر :قمالىم٦م ىم٤مٟمقن اجلذب سم٤مًم٘مدر ،ؾمٚمٞمامن اًمًدٓن ،جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕم٘مدي٦م،
اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٕمدد  ،12اًمًٜم٦م اًمٕم٤مذة ،رضم٥م 2439هـ (ص.)215-213
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وىم٤مدرا قمغم ومٕمؾ اعمٓمٚمقب.
وم٢مذا شمقومر هذان اًمنمـم٤من ص٤مر ؾم١مال همػم اهلل شمٕم٤ممم ضم٤مئزا ،وأُم٤م إذا اٟمٕمدُم٤م أو أطمدمه٤م وم٢من
اًمً١مال ذم هذه احل٤مًم٦م يدظمؾ ذم طمٞمز آٟمحراف اًمٕم٘مدي اًمذي ىمد يّمؾ سمّم٤مطمٌف إمم طمد اًمنمك
سم٤مهلل شمٕم٤ممم
وسم٤مًمٜمٔمر إمم ُم٤م يًٛمك سم٘م٤مٟمقن اجلذب وم٢مٟمٜم٤م ٟمجد أن أول ظمٓمقة ُمـ ظمٓمقاشمف :اًمً١مال أو
اًمٓمٚم٥م ،وهٜم٤م ٓ سمد أن ٟمتً٤مءل :إمم ُمـ يتقضمف هذا اًمً١مال وهذا اًمٓمٚم٥م؟
ي٠ميت اجلقاب ُمـ أصح٤مب هذا اًم٘م٤مٟمقن ،ومت٘مقل ًمٞمزا ٟمٞمٙمقًمس" :اخلٓمقة إومم هل أن
وضمف ـمٚمٌؽ ًمٚمٙمقن ،دع اًمٙمقن يٕمرف ُم٤م شمريده ،وًمًقف يًتجٞم٥م اًمٙمقن
شمٓمٚم٥مِّ ،
ٕومٙم٤مرك"( ،)2وم٤مًمً١مال ٓ يتقضمف إمم اهلل شمٕم٤ممم وإٟمام يتقضمف إمم اًمٙمقن وهق اًمذي يًتجٞم٥م ويٚمٌل
ُم٤م شمريد.

املطًب ايسابع
املٓٗر اإلضالَ ٞيف حتكٝل املطًٛب
أيمثر ُم٤م يدومع اًمٜم٤مس ًمٚمت٠مصمر سمٛمثؾ هذه إومٙم٤مر اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م ىم٤مٟمقن اجلذب وشمّمدي٘مٝم٤م هق
اًمرهمٌ٦م ذم حت٘مٞمؼ إُم٤مين واًمرهمٌ٤مت ،وضمٚم٥م اخلػم ًمٚمٜمٗمس ودومع اًمنم قمٜمٝم٤م ،وطملم دمتٛمع هذه
اًمرهمٌ٦م ُمع ضمٝمؾ اإلٟمً٤من ووٕمػ صٚمتف سم٤مهلل شمٕم٤ممم وم٢مهن٤م دمد إمم ىمٚمٌف وقم٘مٚمف ؾمٌٞمال وـمري٘م٤م.
وىمد ضم٤مء اإلؾمالم سمٌٞم٤من اعمًٚمؽ اًمّمحٞمح عمـ أراد ضمٚم٥م ظمػم ًمٜمٗمًف أو دومع ذ قمٜمٝم٤م،
وذًمؽ ُمـ ظمالل ظمٓمقات واوح٦م شمتقاومؼ ُمع اًمًٜمـ اًمٙمقٟمٞم٦م اًمتل ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم اخلٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م،
وشمٕمٚمؼ اًمِمخص سمرسمف وظم٤مًم٘مف ٓ سم٤مٕوه٤مم واخلٞم٤مٓت ،ويٛمٙمـ إجي٤مز هذه اخلٓمقات ذم صمالث
ٟم٘م٤مط قم٤مُم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م:
 -2ايتٛد٘ إىل اهلل تعاىل ٚاالعتُاد عً:٘ٝ
وم٤مهلل شمٕم٤ممم هق ُم٤مًمؽ اعمٚمؽ ،وهق ظم٤مًمؼ اًمٙمقن يمٚمف ،وسمٞمده ظمزائـ اًمًاموات وإرض،
( )2يمت٤مب اًمن ،رواٟمدا سم٤ميرن (ص.)47
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وٓ يٕمجزه رء ذم اًمًاموات وإرض ،وٟمّمقص اًم٘مرآن ُمٚمٞمئ٦م هبذه إوص٤مف اًمٕمٔمٞمٛم٦م
هلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖﱠ[اًمٌ٘مرة ،]12 :ﭐﭐﱡﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﱠ[إقمراف ،]54 :ﭐ
ﭐﱡﭐﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ
ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ
ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠﭐ

[اًمٜمٛمؾ .]61-62 :وىمد أُمر ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٌ٤مده سمً١ماًمف واًمتقضمف إًمٞمف ذم يمؾ ُم٤م يريدون
ويتٛمٜمقن ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف:ﭐﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ

ﲬ ﲭ ﲮﱠ[هم٤مومر.]65 :
ووقمدهؿ سم٠من جيٞم٥م دقم٤مءهؿ وحي٘مؼ مهؿ ُم٤م يريدون ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف:ﭐﱡﭐﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ

[هم٤مومر.]62 :
وهذه اعمٕم٤مين دمٕمؾ اًمٕم٤مىمؾ ٓ يتقضمف إمم أطمد ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم وم٢مٟمف طمٞمٜمام جيد رسم٤م ُم٤مًمٙم٤م ىم٤مدرا
يًٛمع ؾم١ماًمف وجيٞم٥م دقم٤مءه ىمد ومتح ًمف إسمقاب ،وًمٞمس سمٞمٜمف وسمٞمٜمف طمج٤مب ومٙمٞمػ يٕمرض قمٜمف
ويذه٥م إمم همػمه؟!
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ

" :اًمتقيمؾ ٟمّمػ اًمديـ ،واًمٜمّمػ اًمث٤مين اإلٟم٤مسم٦م وم٢من اًمديـ اؾمتٕم٤مٟم٦م

وقمٌ٤مدة ،واًمتقيمؾ هق آؾمتٕم٤مٟم٦م ،واإلٟم٤مسم٦م هل اًمٕمٌ٤مدة"( ،)2وهذا آؾمتدٓل ئمٝمر ضمٚم ًٞم٤م ىم٤مل
شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱠ[اًمٗم٤محت٦م.]5 :
(ُ )2مدارج اًمً٤مًمٙملم ،اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م.)228 /1( ،
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 -1ايعٌُ باألضباب:
اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ اخلٚمؼ يمٚمف ،وضمٕمؾ ىم٤مٟمقٟم٤م مهذا اخلٚمؼ ،وهق أن يمؾ رء ًمف ؾمٌ٥م ،وًمٞمس
هٜم٤مك رء حيّمؾ دون ؾمٌ٥م ،ومجٚم٥م اخلػم ودومع اًمنم ،وحتّمٞمؾ اًمرزق واًمٔمٗمر سم٤مًمًٕم٤مدة ،سمؾ
ودظمقل اجلٜم٦م واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر يمؾ هذا ًمف أؾمٌ٤مسمف اًمتل ىمدَّ ره٤م اهلل شمٕم٤ممم وضمٕمؾ اًمٙمقن يًػم قمغم
أؾم٤مؾمٝم٤م وووم٘مٝم٤م ،ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ" :واًم٘مرآن ممٚمقء ُمـ إصمٌ٤مت إؾمٌ٤مب يم٘مقًمف:ﭐﱡﳖ ﳗ
ﳘﱠ[إقمراف ،]43 :ﭐﱡﱸ ﱹ ﱺﱠ[إقمراف ،]39 :ﭐﱡﱼ ﱽ
ﱾ ﱿﱠ[احل٩م ،]22:ﭐﱡﭐﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕﱠﭐ

[اًمِمقرى.)2("]32 :
وي٘مقل " :وًمق شمتٌٕمٜم٤م ُم٤م يٗمٞمد إصمٌ٤مت إؾمٌ٤مب ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ًمزاد قمغم قمنمة آٓف
ُمقوع ومل ٟم٘مؾ ذًمؽ ُمٌ٤مًمٖم٦م سمؾ طم٘مٞم٘م٦م ويٙمٗمل ؿمٝم٤مدة احلس واًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمر"(.)1
وإظمذ سم٤مٕؾمٌ٤مب ذم اإلؾمالم ًمٞمس جمرد ُمّمٚمح٦م دٟمٞمقي٦م أو ؾمٜم٦م يمقٟمٞم٦م ،سمؾ هق ضمزء ُمـ
اًمنميٕم٦م وضمزء ُمـ اًمٕمٌقدي٦م ،ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ" :وم٤مٕؾمٌ٤مب حمؾ طمٙمٛم٦م اهلل وأُمره وديٜمف،
واًمتقيمؾ ُمتٕمٚمؼ سمرسمقسمٞمتف وىمْم٤مئف وىمدره ،ومال شم٘مقم قمٌقدي٦م إؾمٌ٤مب إٓ قمغم ؾم٤مق اًمتقيمؾ ،وٓ
ي٘مقم ؾم٤مق اًمتقيمؾ إٓ قمغم ىمدم اًمٕمٌقدي٦م"(.)3
ي٘مقل اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ" :واعمراد :احلرص قمغم ومٕمؾ إؾمٌ٤مب اًمتل شمٜمٗمع اًمٕمٌد
ذم دٟمٞم٤مه وأظمراه مم٤م ذقمف اهلل شمٕم٤ممم ًمٕمٌ٤مده ُمـ إؾمٌ٤مب اًمقاضمٌ٦م واعمًتحٌ٦م واعمٌ٤مطم٦م ،ويٙمقن
اًمٕمٌد ذم طم٤مل ومٕمٚمف اًمًٌ٥م ُمًتٕمٞمٜم٤م سم٤مهلل وطمده دون يمؾ ُم٤م ؾمقاه ًمٞمتؿ ًمف ؾمٌٌف ويٜمٗمٕمف ،ويٙمقن
اقمتامده قمغم اهلل شمٕم٤ممم ذم ذًمؽٕ :ن اهلل شمٕم٤ممم هق اًمذي ظمٚمؼ اًمًٌ٥م واعمًٌ٥م ،وٓ يٜمٗمٕمف ؾمٌ٥م
إٓ إذا ٟمٗمٕمف اهلل سمف ،ومٞمٙمقن اقمتامده ذم ومٕمؾ اًمًٌ٥م قمغم اهلل شمٕم٤ممم ومٗمٕمؾ اًمًٌ٥م ؾمٜم٦م ،واًمتقيمؾ

( )2ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ ذم ُمً٤مئؾ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر واحلٙمٛم٦م واًمتٕمٚمٞمؾ ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ
اجلقزي٦م ،دار اعمٕمروم٦م ،سمػموتً ،مٌٜم٤من2398 ،هـ2978/م (ص.)288
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (ص.)289
(ُ )3مدارج اًمً٤مًمٙملم ،اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م.)212 /1( ،
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قمغم اهلل شمقطمٞمد ،وم٢مذا مجع سمٞمٜمٝمام شمؿ ًمف ُمراده سم٢مذن اهلل"(.)2
وُمـ هٜم٤م وم٢من اًمٕمٌد اًمذي يريد حتّمٞمؾ رء ذم هذه اًمدٟمٞم٤م يٜمٌٖمل ًمف أن يًٚمؽ اًمًٌٞمؾ
اًمٙمقين اًمّمحٞمح ًمٚمقصقل إمم ُم٤م يريد ،وم٤مًمذي يٌح٨م قمـ اًمِمٌع يٜمٌٖمل ًمف أن ي٠ميمؾ ،واًمذي يريد
اًمقًمد يٜمٌٖمل ًمف أن يتزوج ،واًمذي يريد اًمّمح٦م يٜمٌٖمل أن حي٘مؼ أؾمٌ٤مهب٤م ويٌتٕمد قمـ ُمقاٟمٕمٝم٤م،
وهٙمذا ذم يمؾ أُمر ُمـ أُمقر احلٞم٤مة ،وُمـ ؾمٚمؽ همػم هذا اًمًٌٞمؾ اًمٙمقين وم٢مٟمف ؾمٞمٕمٞمش أوه٤مُم٤م
وأطمالُم٤م ٓ ؾمٌٞمؾ ًمف إمم حت٘مٞم٘مٝم٤م ،ويٙمقن طم٤مًمف يمام ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿُ" :مـ ُمٗمًدات اًم٘مٚم٥م :ريمقسمف
سمحر اًمتٛمٜمل وهق سمحر ٓ ؾم٤مطمؾ ًمف ،وهق اًمٌحر اًمذي يريمٌف ُمٗم٤مًمٞمس اًمٕم٤ممل ،يمام ىمٞمؾ:
إن اعمٜمك رأس أُمقال اعمٗم٤مًمٞمس ،وسمْم٤مقم٦م ريم٤مسمف ُمقاقمٞمد اًمِمٞم٤مـملم ،وظمٞم٤مٓت اعمح٤مل واًمٌٝمت٤من،
ومال شمزال أُمقاج إُم٤مين اًمٙم٤مذسم٦م ،واخلٞم٤مٓت اًمٌ٤مـمٚم٦م ،شمتالقم٥م سمرايمٌف يمام شمتالقم٥م اًمٙمالب
سم٤مجلٞمٗم٦م ،وهل سمْم٤مقم٦م يمؾ ٟمٗمس ُمٝمٞمٜم٦م ظمًٞمً٦م ؾمٗمٚمٞم٦مً ،مٞمً٧م مه٤م مه٦م شمٜم٤مل هب٤م احل٘م٤مئؼ اخل٤مرضمٞم٦م،
سمؾ اقمت٤مو٧م قمٜمٝم٤م سم٤مُٕم٤مين اًمذهٌٞم٦م ،ويمؾ سمحً٥م طم٤مًمف ُمـ ُمتٛمـ ًمٚم٘مدرة واًمًٚمٓم٤من ،وًمٚميب
ذم إرض واًمتٓمقاف ذم اًمٌٚمدان ،أو ًمألُمقال وإصمامن ،أو ًمٚمٜمًقان واعمردان ،ومٞمٛمثؾ اعمتٛمٜمل
صقرة ُمٓمٚمقسم٦م ذم ٟمٗمًف وىمد وم٤مز سمقصقمه٤م ،واًمتذ سم٤مًمٔمٗمر هب٤م ،ومٌٞمٜم٤م هق قمغم هذه احل٤مل إذ اؾمتٞم٘مظ
وم٢مذا يده واحلّمػم"(.)1
وًمٞمس ذم هذا إُمر اؾمتثٜم٤مء ٕطمد ،سمؾ طمتك إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚمقن ٓ سمد مهؿ ُمـ ؾمٚمقك هذا
اًمًٌٞمؾ اًمٙمقين ًمتحّمٞمؾ اعمٓمٚمقب ،وًمق يم٤من إُمر قمغم ُم٤م ي٘مقل أدقمٞم٤مء ىم٤مٟمقن اجلذب ومٚمامذا
اًمٜمٌل ط ـمٚم٥م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م دمٝمٞمز ضمٞمش اًمٕمنة؟ عم٤مذا مل جيذب اعم٤مل سمٛمجرد أومٙم٤مره؟ وعم٤مذا
اختذ إؾمٌ٤مب احلرسمٞم٦م ُمـ اًمًالح واًمٕمت٤مد واًمتخٓمٞمط ذم ُمقاضمٝم٦م أقمدائف؟ أُم٤م يم٤من يٙمٗمٞمف أن
هيزُمٝمؿ سمٛمجرد أومٙم٤مره؟ سمؾ أُم٤م يم٤من يًتٓمٞمع هدايتٝمؿ وضمذهبؿ ًمإليامن سمٛمجرد اًمتٗمٙمػم
واًمت٠مُمؾ؟
( )2ومتح اعمجٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٛمٞمٛمل ،اعمح٘مؼ :حمٛمد
طم٤مُمد اًمٗم٘مل ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م ،اًم٘م٤مهرةُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م2377 ،هـ2957 -م (ص.)461
(ُ )1مدارج اًمً٤مًمٙملم ،اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م( ،ص .)455
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 -3ايصرب عً ٢حتص ٌٝاملطًٛب:
ُمـ صٗم٤مت اإلٟمً٤من اًمتل ذيمره٤م اًمٚمـف شمٕم٤ممم قمٜمف :اًمٕمجٚم٦م وىمٚم٦م اًمّمؼم ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱰ

ﱱ ﱲﱠ[اإلهاء ،]22 :وهذه اًمّمٗم٦م ُمـ أهؿ اعمداظمؾ اًمتل دظمؾ ُمٜمٝم٤م دقم٤مة اجلذب
قمغم اًمٜم٤مسُ ،مقمهلم إي٤مهؿ أن ُم٤م يريدون ؾمٞمتح٘مؼ سمنقم٦م وأرحيٞم٦م ،دون شمٕم٥م وٓ يمد وٓ
وىم٧م ،سمٞمٜمام اًمقاىمع قمغم ظمالف هذا ،وم٢من أُمقر هذه اًمدٟمٞم٤م ٓ شمًػم دائام قمغم وومؼ هقى اإلٟمً٤من،
وهق حمت٤مج ومٞمٝم٤م إمم اًمٙمثػم ُمـ اًمّمؼم واًمتحٛمؾ وقمدم آؾمتٕمج٤مل طمتك يٜم٤مل ُمٓمٚمقسمف ،وُمـ هٜم٤م
ضم٤مء إُمر ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمٕمٌ٤مده اعم١مُمٜملم سمٚمزوم اًمّمؼم ذم مجٞمع أُمقرهؿ وأطمقامهؿ اًمديٜمٞم٦م
واًمدٟمٞمقي٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:ﭐﱡﭐ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
ﳂﱠ[آل قمٛمران ،]122 :ﭐﱡﭐﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ

ﱳ ﱴﱠ[اًمًجدة ]14 :يمذًمؽ إذا ضمرت إُمقر قمغم ظمالف ُم٤م يتٛمٜمك واسمتكم
سم٤مًمِمدائد واعمّم٤مئ٥م وم٢مٟمف حيت٤مج إمم اًمّمؼم طمتك ٓ جيزع وٓ يْمٓمرب ذم طمٞم٤مشمف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:ﭐ
ﭐﱡﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ

ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱠ[اًمٌ٘مرة]256-255 :ﭐ
ﱡﭐﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ[آل
قمٛمران.]286 :
ويٕمٓمل اًمٜمٌل ط داومٕم٤م ىمقي٤م ًمٚمٛم١مُمـ ذم ُمقاضمٝم٦م أُمقر طمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م طملم يٌلم أن هذا يمٚمف
ظمػم ًمٚمٛم١مُمـ ،ومٕمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري وأيب هريرة

قمـ اًمٜمٌل ط أٟمف ىم٤ملُ" :م٤م يّمٞم٥م

أذى وٓ همؿ ،طمتك اًمِمقيم٦م يِم٤ميمٝم٤م إٓ يمٗمر
اعم١مُمـ ُمـ ٟمّم٥م وٓ وص٥م وٓ ه ٍؿ وٓ طمزن وٓ ً
اهلل هب٤م ظمٓم٤مي٤مه"(.)2
وٟمحـ ٟمٕمت٘مد أٟمف ٓ يٛمٙمـ اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم إٓ سم٤مإليامن سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه ،وهذا اإليامن
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اعمرى ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمٗم٤مرة اعمرض( ،)5642وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ،سم٤مب
صمقاب اعم١مُمـ ومٞمام يّمٞمٌف ُمـ ُمرض أو طمزن أو ٟمحق ذًمؽ ،طمتك اًمِمقيم٦م يِم٤ميمٝم٤م (.)1571()2992/4
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هق اًمذي يٕملم قمغم اًمّمؼم وآطمتً٤مب ،ومٌ٤مإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر شمرشم٤مح إٟمٗمس ًمٙمؾ ُم٤م
يّمٞمٌٝم٤م وجيري قمٚمٞمٝم٤م ،ومؽميمـ وشمًٙمـ إمم اهلل شمٕم٤ممم وشمٓمٛمئـ ًمٙمؾ ُم٤م يّمٞمٌٝم٤م إٟمف يمٚمف ظمػم،
وم٤مإليامن سم٤مًم٘مدر أطمد أريم٤من اإليامن اًمًت٦م ،وهق ه ُمـ أهار اهلل ذم يمقٟمف ،واًمقاضم٥م قمغم
اعمًٚمؿ آقمت٘م٤مد اجل٤مزم سم٠من يمؾ ُم٤م ي٘مع ذم هذا اًمٙمقن ومٝمق سمت٘مدير اهلل شمٕم٤ممم وأن ُم٤م ؿم٤مء اهلل يم٤من
وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ ،وم٢مذا آُمـ اًمٕمٌد سمذًمؽ شمٙمقٟم٧م ًمديف ىمٜم٤مقم٦م شم٤مُم٦م أن ُم٤م أص٤مسمف مل يٙمـ ًمٞمخٓمئف،

وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل ط ٓسمـ قمٌ٤مس " :واقمٚمؿ أن ُم٤م أص٤مسمؽ مل يٙمـ ًمٞمخٓمئؽ ،وُم٤م أظمٓم٠مك
مل يٙمـ ًمٞمّمٞمٌؽ ،واقمٚمؿ أن اخلالئؼ ًمق اضمتٛمٕمقا قمغم أن يٕمٓمقك ؿمٞمئ٤م مل يرد اهلل أن
يٕمٓمٞمؽ مل ي٘مدروا قمٚمٞمف ،وًمق اضمتٛمٕمقا أن يٍمومقا قمٜمؽ ؿمٞمئ٤م أراد اهلل أن يّمٞمٌؽ سمف مل
ي٘مدروا قمغم ذًمؽ" .
()2

وهذا هق اًمٕمالج اًمٜمٗمز واًمٕم٘مدي اًمذي يٜمٌٖمل آهتامم سمف وٟمنمه واًمٕمٛمؾ قمغم شمرؾمٞمخف
ذم ٟمٗمقس اعمجتٛمٕم٤مت ًمٙمل ٟمٕم٤مًم٩م سمف إٟمٗمس اعمريْم٦م اًمتل شمٕمٚم٘م٧م سمٖمػم اهلل ذم ضمٚم٥م ُمٜمٗمٕم٦م ودومع
ُمية ،وأهؿ ُمـ ذًمؽ اًمقىم٤مي٦م ُمٜمف يمام ؾمٌؼ سمًٓمف ،وم٢من اإليامن سم٤مهلل واإليامن سم٘مْم٤مئف وىمدره
شمٕم٤ممم هق احل٤مضمز واًمًد اعمٜمٞمع ذم وضمف هذا اًمٓمقوم٤من.


( )2أظمرضمف احل٤ميمؿ (.)614/3
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ارتامت١
ُمـ ظمالل صٗمح٤مت اًمٌح٨م اًمً٤مسم٘م٦م شمٌٞمٜم٧م قمدة أُمقر وفمٝمرت قمدة ٟمت٤مئ٩م أسمرزه٤م:
.2

(ىم٤مٟمقن اجلذب) قمٌ٤مرة قمـ دقمقى قمريْم٦م ويمٌػمة ،يقهؿ اًمٜم٤مس ُمـ ظمالمه٤م أن اإلٟمً٤من
يًتٓمٞمع أن يٗمٕمؾ أي رء يريده وحي٘مؼ أي رء يتٛمٜم٤مه وهق ضم٤مًمس ذم ُمٙم٤مٟمف ،وذًمؽ
سمٛمجرد إومٙم٤مر واًمتخٞمؾ.

 .1شم٘مقم ومٙمرة ىم٤مٟمقن اجلذب قمغم ومٚمًٗم٤مت ذىمٞم٦م ٓ شم١مُمـ سمقضمقد اهلل شمٕم٤ممم سمؾ شمدَّ قمل أن يمؾ
رء حيّمؾ ذم هذه اًمدٟمٞم٤م إٟمام هق ُمـ آصم٤مر (اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م) اًمتل ًمٞمً٧م ُمـ ضمٜمس اًمٓم٤مىم٦م
اعمٕمرووم٦م ومٞمزي٤مئٞم٤م.
.3

ومٙمرة ىم٤مٟمقن اجلذب مل شم٠مت ُمـ ٟمّمقص أو أدًم٦م ذقمٞم٦م ،وُم٤م حي٤موًمف سمٕمض اعمت٠مصمريـ سمف ُمـ
آؾمتدٓل مه٤م سم٠مدًم٦م ُمـ اًم٘مرآن أو اًمًٜم٦م إٟمام هق ٟمقع ُمـ اًمتْمٚمٞمؾ واعمخ٤مدقم٦م اًمتل مت٤مرس
قمغم اًمًٌٓم٤مء واجلٝم٤مل ،سمؾ قمغم اًمٕمٙمس مت٤مُم٤م ،وم٢من إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م شمتٜم٤مىمض ُمع هذه اًمٗمٙمرة
هم٤مي٦م اًمتٜم٤مىمض.

.4

هٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد وإصقل اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م اًمٖمٗمٚم٦م قمٜمٝم٤م ؾمٌٌ٤م ذم شمًٚمؾ
ومٙمرة ىم٤مٟمقن اجلذب وأُمث٤ممه٤م إمم أوؾم٤مط اعمًٚمٛملم ،وُمـ أهؿ هذه اًمٕم٘م٤مئد:
 -2شمٗمرد اهلل شمٕم٤ممم سم٤معمٚمؽ واخلٚمؼ واًمتدسمػم.
 -1طم٘مٞم٘م٦م اإلٟمً٤من وأٟمف قمٌد خمٚمقق هلل شمٕم٤ممم ٓ يٛمٚمؽ ُمـ أُمره ؿمٞمئ٤م إٓ سم٢مذن اهلل.
 -3اًمٕمٛمؾ سم٤مٕؾمٌ٤مب ضمزء ُمـ اًمنميٕم٦م واًمديـ ٓ يٛمٙمـ أن يٜمٗمؽ قمٜمف أو أن ي٘مقم
أطمدمه٤م دون أظمر.
 -4اًمٌديؾ اإلؾمالُمل ًمٗمٙمرة ىم٤مٟمقن اجلذب وأُمث٤ممه٤م ٓ يٙمقن قمـ ـمريؼ حم٤موًم٦م
(أؾمٚمٛم٦م) هذه إومٙم٤مر قمـ ـمريؼ زم أقمٜم٤مق اًمٜمّمقص عمقاوم٘متٝم٤م ،وإٟمام يٙمقن اًمٌديؾ
ُمـ ظمالل شم٘مديؿ اًمتّمقر واًمٕم٘مٞمدة واًمٓمري٘م٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم هذه اًم٘مْم٤مي٤م اٟمٓمالىم٤م
ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وومٝمؿ ؾمٚمػ إُم٦م سمٕمٞمدا قمـ اعم١مصمرات إظمرى ُمـ
اًمٗمٚمًٗم٤مت واًمٜمٔمري٤مت اعمًتقردة.
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 ٓ -5يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٜمخدع سم٠مي ومٙمرة عمجرد ىمقة اًمتًقيؼ واًمٕمرض مه٤م ،سمؾ يٜمٌٖمل
أن يٕمروٝم٤م قمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ط طمتك وًمق يم٤من ُمـ يدقمق إًمٞمٝم٤م ُمٜمًقسم٤م
يًقق مه٤م
إمم اًمث٘م٤موم٦م أو اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ،ومٙمؿ ُمـ ظمراوم٦م أًمًٌ٧م ًمٌ٤مس اًمٕمٚمؿ وص٤مر َّ
أٟم٤مس أ صح٤مب درضم٤مت قمٚمٛمٞم٦م راىمٞم٦م ،وًمٙمـ اخلراوم٦م شمٌ٘مك ظمراوم٦م طمتك وًمق أًمًٌ٧م
سمٚمٌ٤مس اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م.
واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم قمغم ُم٤م أٟمٕمؿ ووومؼ وهدى ،وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمف حمٛمد وقمغم آًمف
وصحٌف أمجٕملم.
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املصادز ٚاملسادع
.2

أصمر اًمٗمٚمًٗم٦م اًمنمىمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئد اًمقصمٜمٞم٦م ذم سمراُم٩م اًمتدري٥م وآؾمتِمٗم٤مء اعمٕم٤مسة ،ومقز سمٜم٧م
قمٌد اًمٚمٓمٞمػ يمرديُ ،مريمز اًمت٠مصٞمؾ ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌحقث ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 2436هـ-
1225م.

.1

اًمتٗمٙمػم اًمديٜمل ذم اًمٕم٤ممل ىمٌؾ آؾمالم .رمح٤مت ،طم٤مج اوراٟم٩م يم٤مي ،شمرمج٦م :رؤوف ؿمٚمٌل،
ُمٙمتٌ٦م قمٚمامء اعماليق2983 ،م.

.3

اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل ط وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف (صحٞمح
اًمٌخ٤مري) ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل ،اعمح٘مؼ :حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس
اًمٜم٤مس ،اًمٜم٤مذ :دار ـمقق اًمٜمج٤مة (ُمّمقرة قمـ اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م سم٢مو٤موم٦م شمرىمٞمؿ :حمٛمد وم١ماد قمٌد
اًمٌ٤مىمل) ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2411 ،هـ.

 .4اًمريٙمل واًمٕمالج اًمؼماين قمرض ودراؾم٦م ذم وقء اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ،قم٤مئِم٦م سمٜم٧م حمٛمد
اًمِمٛمً٤من ،جمٚم٦م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،ضم٤مُمٕم٦م إُمػم ؾمٓم٤مم سمـ قمٌد اًمٕمزيز،
2438هـ.
 .5اًمن ،رواٟمدا سم٤ميرنُ ،مٙمتٌ٦م ضمرير -اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1228م.
.6

اًمٕمالج واًمِمٗم٤مء سم٤مٕطمج٤مر اًمٙمريٛم٦م .احلًٞمٜمل ،أيٛمـ( .د.ط) ،اًم٘م٤مهرة :دار اًمٓمالئع،
1227م.

.7

اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد احل٤ميمؿ ،حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد
اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموت2992 ،م.

.8

اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل ط (صحٞمح ُمًٚمؿ)،
ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًـ اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمً٤مسمقري ،اعمح٘مؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل،
اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت.
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شمٗمًػم اعم٤موردي (اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن) ،أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًمٌٍمي
اًمٌٖمدادي ،اًمِمٝمػم سم٤معم٤موردي ،اعمح٘مؼ :اًمًٞمد اسمـ قمٌد اعم٘مّمقد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمٜم٤مذ:
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموتً/مٌٜم٤من.

 .22ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم ،أسمق
ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي ،اعمح٘مؼ :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
2412هـ 1222 -م.
 .22ظمراوم٦م اًمن ،قمٌد اهلل ص٤مًمح اًمٕمجػمي ،شم٘مديؿ :حمٛمد ص٤مًمح اعمٜمجد ،سمدون ُمٕمٚمقُم٤مت.
 .21رؾم٤مًم٦م إمم أهؾ اًمثٖمر ،قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إؿمٕمري ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل ؿم٤ميمر اعمٍميُ ،مٙمتٌ٦م
اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2429 ،هـ2988-م.
 .23زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مدُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ُ -مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م،
اًمٙمقي٧م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م واًمٕمنمون2425 ،هـ 2994-م.
 .24ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ورء ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وومقائده٤م ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ سمـ احل٤مج
ٟمقح سمـ ٟمج٤ميت سمـ آدم إؿم٘مقدري إًمٌ٤مين ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،
اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 2425هـ 2995 -م.
 .25ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ ذم ُمً٤مئؾ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر واحلٙمٛم٦م واًمتٕمٚمٞمؾ ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ
ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،دار اعمٕمروم٦م ،سمػموتً ،مٌٜم٤من2398 ،هـ2978/م.
 .26قمالىم٦م ىم٤مٟمقن اجلذب سم٤مًم٘مدر ،ؾمٚمٞمامن اًمًدٓن ،جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕم٘مدي٦م ،اجل٤مُمٕم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٕمدد  ،12اًمًٜم٦م اًمٕم٤مذة ،رضم٥م 2439هـ.
 .27ومتح اعمجٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ
ؾمٚمٞمامن اًمتٛمٞمٛمل ،اعمح٘مؼ :حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م ،اًم٘م٤مهرة،
ُمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م2377 ،هـ2957 -م.
 .28ىم٤مٟمقن اجلذب اًمٜمٌقي ،داود وم٤موؾ اًمٜمٝم٤مريُ ،مٙمتٌ٦م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ،دار اًمٙمت٥م اًمٞمٛمٜمٞم٦م،
اًمٓمٌٕم٦م إومم 2436هـ1225 -م.
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ىم٤مٟمقن اجلذب ُمٗمٝمقُمف وأدًمتف وٟم٘مده ذم وقء اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م

(اًمًحر) ،ومٞمّمؾ سمـ قمكم اًمٙم٤مُمكم ،جمٚم٦م اًمٌٞم٤من اًمٕمدد 329
(اًمن) إمم ِّ
 .29ىم٤مٟمقن اجلذبُ ..مـ ِّ
مج٤مدى إومم 2434هـُ ،م٤مرس  -إسمريؾ 1223م.
 .12ىم٤مٟمقن اجلذب ،صالح ص٤مًمح اًمراؿمدُ ،مٙمتٌ٦م ىمرـمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م
2436هـ1225-م.
 .12ىم٤مٟمقن اجلذبُ ،م٤ميٙمؾ ضمٞمفُ ،مٙمتٌ٦م ضمرير -اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 1229م.
 .11ىمقة قم٘مٚمؽ اًمٌ٤مـمـ ،ضمقزيػ ُمػمذمُ ،مراضمٕم٦م :إي٤من ُم٤ميمامه٤من ،شمرمج٦م وـمٌ٤مقم٦مُ :مٙمتٌ٦م
ضمرير ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م1227 ،م.
 .13يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم ،مج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ
حمٛمد اجلقزي ،اعمح٘مؼ :قمكم طمًلم اًمٌقاب ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقـمـ – اًمري٤مض.
 .14جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ
حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ ،جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ2995 ،م.
ُ .15مدارج اًمً٤مًمٙملم ،اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اعمٕمتّمؿ سم٤مهلل اًمٌٖمدادي ،سمػموت :دار
اًمٙمت٤مب اًمٕمريب1223 ،م.
ُ .16مًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل اًمِمٞمٌ٤مين ،اعمح٘مؼ :ؿمٕمٞم٥م
إرٟم١موط  -قم٤مدل ُمرؿمد ،وآظمرون ،إذاف :د قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل،
اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2412 ،هـ 1222 -م.
ُ .17مٕم٤مرج اًم٘مٌقل سمنمح ؾمٚمؿ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل ،طم٤مومظ سمـ أمحد سمـ قمكم احلٙمٛمل،
اعمح٘مؼ :قمٛمر سمـ حمٛمقد أسمق قمٛمر ،اًمٜم٤مذ :دار اسمـ اًم٘مٞمؿ – اًمدُم٤مم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
2422هـ 2992 -م.
اعمقاىمع آًمٙمؽموٟمٞم٦م:
http://www.alfowz.com/topic.php?action=topic&id=92 .۰2
http://iswy.co/e11d4r . .۰2
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إقمداد :د .قمزيزة قمكم آؿمقل اًمٕمٛمري

 .32اًمرد اًمٕمٚمٛمل قمغم ظمراوم٦م "ىم٤مٟمقن اجلذب" واًمذسمذسم٤مت واًمٓم٤مىم٦م ،ـمالل اًمٕمتٌٞملُ ،م٘م٤مل ذم
ُمدوٟمتف قمغم اًمِمٌٙم٦م هبذا اًمراسمط:
http://4talal.blogspot.com/2014/01/blog-post.html.
 .32ىم٤مٟمقن اجلذب ووطمدة اًمقضمقد ،ظم٤مًمد اًمٖمٜم٤مُمل ،صحٞمٗم٦م اًمنمق ،اًمٕمدد ( )798سمت٤مريخ
1224/1/9م،
http://www.alsharq.net.sa/lite-post?id=1069972 .
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