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M 
 الدكتور فضيلة األستاذبقله 

 عـمــي أحــمــد الســالــوس

احلٛمد هلل شمٕم٤ممم اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت، واًمّمالة واًمًالم قمغم ظمػم اًمٌنم،  

 وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ اهتدى هبديف واشمٌع ؾمٜمتف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

أُم٤م سمٕمد؛ ومألن يٙمت٥م أؾمت٤مذ ُم٘مدُم٦م ًمٌح٨م أو يمت٤مب ٕطمد ـمالسمف ومٝمذا أُمر قم٤مدي، أُم٤م 

ؾ: ُم٦م ًمٙمت٤مب أطمد أؾم٤مشمذشمف إقمالم ومٝمذا أُمر همػم ُم٠مًمقف، سمؾ ىمُ أن يٙمت٥م ـم٤مًم٥م ُم٘مد

  !ومقق اًمٓم٤مىم٦م

أقمتز سم٠مؾمت٤مذيتف، واًمذي قمٚمٛمٜمل وأٟم٤م ـم٤مًم٥م سم٤مجل٤مُمٕم٦م،  وٓ زًم٧ُم  وأؾمت٤مذي اًمذي يمٜم٧ُم 

صمؿ أذف قمكمَّ ذم ُمرطمٚم٦م اعم٤مضمًتػم، صمؿ أيمٛمؾ اإلذاف ذم ُمرطمٚم٦م اًمديمتقراه، أؾمت٤مذي 

 يمٞمػ أيمت٥م ُم٘مدُم٦م ًمٙمت٤مسمف؟!-ْم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙمٌػم اًمذي ًمف يمؾ هذه إوم

يرمحف اهلل رمح٦ًم -ؿمٞمخل اجلٚمٞمؾ وأؾمت٤مذي اًمٙمٌػم إؾمت٤مذ اًمديمتقر/ ُمّمٓمٗمك زيد 

أسمك أهٚمف )اًمذيـ هؿ أهكم( إٓ أن أيمت٥م  -واؾمٕم٦ًم ضمزاء ُم٤م ىمدم ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم

 ، ومرأي٧م أن ذًمؽ شمٙمٚمٞمٌػ وشمنميٌػ، ومٙم٤من ٓسمد أن أـمٞمع.«سمرزمقة اإلرادة»ُم٘مدُم٦م ًمٙمت٤مسمف 

 .اًمٙمت٤مب ومرأي٧م ؿمٞمخل ُم٤مصماًل أُم٤مُمل ذم قمٛمؼ سمحثف، وشمٜمٔمٞمٛمف، وشمرشمٞمٌف أُت ىمر

سمدأ سمحثف سم٤محلدي٨م قمـ اًمًامت اًم٤ٌمرزة عمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم شمرسمٞم٦م اإلرادة، وم٠ممجٚمٝم٤م ذم 

قمنٍم، سمحٞم٨م شمّمٌح اًمّمقرة واوح٦ًم مت٤مًُم٤م أُم٤مم اًم٘م٤مرئ ىمٌؾ أن يٖمقص ذم اًمتٗمّمٞمالت 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م. 

  .ومٕمرض صمالصم٦م قمنم ُمقوققًم٤م صمؿ أظمذ يٗمّّمؾ ُم٤م أمجؾ
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سملمَّ ذم إرسمٕم٦م إومم إطم٤مدي٨َم اًمنميٗم٦َم اعمتّمٚم٦م هب٤م، وسملمَّ أصمره٤م ذم شمرسمٞم٦م اإلرادة، ومجع 

 سملم اًمرواي٤مت اعمختٚمٗم٦م، وٟم٤مىمش ُمٜم٤مىمِم٦ًم شمدل قمغم قمٚمؿ واؾمع سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة. 

الم ذم شمرسمٞم٦م وذم اعمقوقع اخل٤مُمس وىمػ قمٜمد اًمّمالة ًمٌٞم٤من أهن٤م ُمٜمٝم٩م يم٤مُمؾ ًمإلؾم

وسم٘مدر ُم٤م شم٘م٤مم اًمّمالة، ومتٜمٝمك اعمًٚمؿ قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر، »اإلرادة، واٟمتٝمك إمم ىمقًمف: 

ومتٜمحف اًمزاد اًمذي يًتٓمٞمع سمف ُمقاضمٝم٦م ُمت٤مقم٥م احلٞم٤مة، واًمتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م، يٙمقن ُمٙم٤مهن٤م ذم 

 ش.ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ًمؽمسمٞم٦م اإلرادة

ؿ إظمالق اإلؾمالُمٞم٦م، صمؿ ذم سمٞم٤من أصمر اًمزيم٤مة، صمؿ اًمّمٞم٤مم، صمؿ احل٩م، صم صمؿ اؾمتٛمر 

سم٤مًمتٗمّمٞمؾ أصمر يمؾ  احلرب قمغم اًمٜمٗم٤مق، صمؿ اعمًئقًمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م، وأظمػًما اًمتقسم٦م، ومٌلمَّ 

 ذًمؽ ذم شمرسمٞم٦م اإلرادة. 

٤ًٌم أشمٚم٘مك اًمٕمٚمؿ قمـ أؾمت٤مذي اًمٕمالُم٦م اًمٙمٌػم سمٕمد أن دم٤موزت  وهٙمذا؛ قمدُت ـم٤مًم

ذم ُمٞمزان طمًٜم٤مشمف، وأن  أن جيٕمؾ هذا اًمٙمت٤مب اًمًٌٕملم، وٓ أُمٚمؽ إٓ أن أؾم٠مل اهلل 

إذا مات ازمن آدم »: جيٕمٚمف ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي يٜمتٗمع سمف سمٕمد مم٤مشمف، يمام أظمؼمٟم٤م اًمرؾمقل 

«عؾم يـتػع زمه» ُمٜمٝم٤م: «اكؼطع عؿؾه إال من شمالث
(1)

 . 

 وم٤مهٜم٠م ؿمٞمخل اجلٚمٞمؾ ذم ىمؼمك هبذا اًمٙمت٤مب ُمع يمتٌؽ اًمٙمثػمة اًمٜم٤مومٕم٦م. 

 ﴾ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   حئ  مئ  ىئ جب  حب  خب  مب﴿

 ميذك املنتفع بعممكتم
 وســالـي السـمـع

                                      
 . (، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة1361أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (1)
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M 
 الدكتورفضيلة بقله 

 حمـمـد يســري إبراهـــيم
 

احلٛمد هلل وزم اًمٜمٕمؿ وُمًدهي٤م، سم٤مرئ اخلالئؼ وه٤مدهي٤م، واًمّمالة واًمًالم واإلٟمٕم٤مم 

 آًمف وأصح٤مسمف، ظمػم آلٍ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم  :واإليمرام قمغم طمٌٞم٥م احلؼ وظمػم اخلٚمؼ وطم٤مدهي٤م

 قم٤مؿمقا قمغم هذه اًمًٌٞمٓم٦م وُمِمقا ومٞمٝم٤م، وسمٕمد: وأيمرم صح٥ٍم 

وم٢من ؿمٞمخٜم٤م اًمٙمريؿ ُم٤م شمزال سمريم٤مت آصم٤مره شمؽمى، وؾمقاسمؼ أقمامًمف اًمّم٤محل٦م شمتقامم؛ 

طمٗمٔمف اهلل وأهؾ سمٞمتف وذريتف -طمٞم٨م ذومٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم سمث٘م٦م ٟمجٚمف اهلامم اعمٝمٜمدس طم٤ًمم 

، واعمقؾمقم ا يمت٤مب واًمده اًمٕمالُم٦م ُمّمٓمٗمك زيد ومدومع إًمٞمٜم٤م ُم٠مضمقًرا وُمِمٙمقرً  -آُملم

٤مت هذا اًمٕم٘مد اًمٗمريد اعمٌدوء سمرؾم٤مًم٦م ًمٞمٙمقن صم٤مًم٨م طمٌّ  شُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم شمرسمٞم٦م اإلرادة»سمـ

سم٤مٓقمتٜم٤مء ذومٜم٤م  ٚمذيـاًمش اًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ»، صمؿ شاعمّمٚمح٦م ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل»

 .ام وإظمراضمٝمامسمٓمٌٕمٝم

قمزيزة اعمٜم٤مل؛ ٕهن٤م ـمٌٕم٧م ىمدياًم ومٚمؿ يُٕمد هل٤م وضمقد واًمٜمًخ٦م اًمتل ص٤مرت إًمٞمٜم٤م ٟمًخ٦م 

سمجٛمٝمقري٦م  شاعمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م»إٓ ذم ُمٙمت٤ٌمت ظم٤مص٦م، وهل ُمـ ـمٌع 

، ويم٤من شدراؾم٤مت ذم اإلؾمالم» :سمٕمٜمقان ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م؛ طمٞم٨م صدرت وٛمـ ؾمٚمًٚم٦مٍ 

ؾمٜم٦م إطمدى  سمت٤مريخ اخل٤مُمس قمنم ُمـ ذي احلج٦م ،شمرشمٞمٌٝم٤م ذم هذه اًمًٚمًٚم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م قمنمة

لم تُم٤ميق ؾمٜم٦م اصمٜمُمـ وصمامٟملم وصمالصمامئ٦م وأًمػ ُمـ اهلجرة اًمٜمٌقي٦م، اعمقاومؼ اًمت٤مؾمع قمنم 

 وؾمتلم وشمًٕمامئ٦م وأًمػ ُمٞمالدي٦م.

وُم٤م إن اؾمت٘مرت هذه اًمٜمًخ٦م ذم أيديٜم٤م طمتك قمٛمٚمٜم٤م قمغم إقم٤مدة يمت٤مسمتٝم٤م، وشمٜمْمٞمده٤م 

ثػمة وىمٕم٧م، وُمراضمٕمتٝم٤م سمٕمد ُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م قمغم اعمٓمٌققم٦م، واضمتٝمدٟم٤م ذم اؾمتدراك أظمٓم٤مء يم

 ُمـ ظمٚمؾ ؾمٞمام ذم آي٤مت ىمرآٟمٞم٦م وأطم٤مدي٨م ٟمٌقي٦م، وأصٚمحٜم٤م ُم٤م وىمع وأذٟم٤م إمم سمٕمْمٝم٤م؛ وٓ

ا قمغم ويم٤من اًمتٕمٚمٞمؼ يًػمً  ،ُمـ اوٓمراب أو شمّمحٞمٗم٤مت داوُم٤م سم ،ذم سمٕمض اًمًٞم٤مىم٤مت
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٤متسمٕمض اًمٕم٤ٌمرات، ُمع اؾمتٙمامل ُم٤م وم٤مت ُمـ اًمٕمزو واًمتخرجي
(1)

. 

ٛم٘مدُم٦م ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمٙمٌػم اًمديمتقر صمؿ ازداٟم٧م هذه اًمٓمٌٕم٦م اجلديدة واؾمتٜم٤مرت سم

وظمٌػم  ،صقلأؾمت٤مذ اًمٗم٘مف وإ -طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم سمحٗمٔمف- قمكم أمحد اًم٤ًمًمقس

وشمٚمٛمٞمذ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ  ،واعمٕم٤مسة وقمْمق اعمج٤مُمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م

 .وٟمٗمٕمٜم٤م سمٕمٚمقُمٝمام ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة آُملم ،رمحف اهللاًمديمتقر ُمّمٓمٗمك زيد 

متتزج ومٞمٝم٤م سمراقمتف إصقًمٞم٦م سمدىمتف  ؛ًمرؾم٤مًم٦م ٟمٛمط ضمديد ذم يمت٥م اًمِمٞمخ وهذه ا

 ،اًمٙمريٛم٦م وإطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م ُمع قمٛمٞمؼ شمدسمره ذم أي٤مت ،ذم اًمٗمٝمؿ وآؾمتٜم٤ٌمط

ًمٞمًقق درة ُمـ درر  ؛ا طمديثف ذم سمٜمقددً وُمٗمٜم   ،ا يمالُمف ذم ٟم٘م٤مطدً حمد  يٙمت٥م  ويمٕم٤مدشمف 

ذم  ؾمالميؼمز ُمـ ظمالهل٤م  ُمٕم٤ممل ُمٜمٝم٩م اإل ،وُمٜمٝمجٞم٦م إؾمالُمٞم٦م رصٞمٜم٦م ،ومٙمر إؾمالُمل راٍق 

ومام أطمقضمٜم٤م ذم قم٤ممل شمت٠مضم٩م ومٞمف ٟم٤مر  ،وحت٘مٞمؼ اعمٜمك ،وإُمْم٤مء اًمٕمزيٛم٦م شمرسمٞم٦م اإلرادة،

ٟمؽمسمك قمغم أن - وشم٘مٝمر ومٞمف وشم٘متؾ اًمٓمٛمقطم٤مت ،وشمًتٕمر ومٞمف ضمحٞمؿ اعمقسم٘م٤مت ،اًمِمٝمقات

وسمتحؼق وسمتوصمه العزائم  ،وسمـرشح الصدورزيمق اًمٜمٗمقس تًم ؛ُم٤مئدة اًم٘مرآن واًمًٜم٦م

٤م قم٤مش ومٚمؿ يزد قمغم هذه احلٞم٤مة ؿمٞمئً  فنن من عاش ؛وجتؿل زماظمسؾؿني احلقاة ،الرغائب

 .وُم٤مت ويم٠مٟمف مل يٕمش ،أو قم٤مش يم٠مٟمف مل يقًمد، ا قمٚمٞمٝم٤مزائدً 

ودم٤موز قمٜم٤م  ،٤م وُمٜمٝمؿ سمٗمْمٚمفوشم٘مٌؾ ُمٜمَّ  ،رطمؿ اهلل ُمِم٤مخيٜم٤م وٟمٗمع سمٕمٚمٛمٝمؿ أمجٕملم

وآظمر  ،محلمراأيمرم إيمرُملم وأرطمؿ اًمإٟمف  ،وقمٜمٝمؿ سمرمحتف وقم٤مُمٚمٜم٤م وإي٤مهؿ سمٕمٗمقه ويمرُمف

 دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
 

 وكـتب

 أبو عبد اهلل 
 حممد يسري إبراهيم

 يوو اخلامص عشر ىضح ،اإلسليدرية

 ه0341رو ــــــــــً احملــــــــــم

                                      
٘م٤مت واًمتخرجي٤مت وقمزو اًمٜم٘مقٓت ُمـ ظمدُمتٜم٤م هلذه اًمرؾم٤مًم٦م، أيمتٗمٞمٜم٤م سم٤مًمتٜمٌٞمف وعم٤م يم٤مٟم٧م يم٤موم٦م اًمتٕمٚمٞم (1)

 .قمغم ذًمؽ هٜم٤م
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 ترمجــة املؤلــف
٤مومٔم٦م م ذم إطمدى ىمرى حم1111هق ومْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك زيد، وًمد ؾمٜم٦م 

يمٗمر اًمِمٞمخ سمريػ ُمٍم، وؾمٚمؽ ؾمٌٞمؾ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ سمٛمراطمٚمف اعمختٚمٗم٦م سمتٗمقق واضمتٝم٤مد إمم 

 أن سمٚمغ أقمغم اًمدرضم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

٤م ًم٘مًؿ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٙمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم سمج٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة ظمالل اًمٗمؽمة ُمـ  ًً يم٤من رئٞم

ٕم٤مت: ُمٍم، م، يمام قمٛمؾ أؾمت٤مًذا جلٛمٞمع قمٚمقم اًمنميٕم٦م ذم ضم٤مُم1113م إمم قم٤مم 1131قم٤مم 

ودُمِمؼ، وسمػموت، واخلرـمقم، وأظمػًما ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة، طمٞم٨م قمٛمؾ 

٤م ًم٘مًؿ اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م هب٤م ظمالل اًمٗمؽمة ُمـ  ًً  هـ.1611هـ إمم 1611أؾمت٤مًذا ورئٞم

درس قمغم يد يمثػم ُمـ يم٤ٌمر أهؾ اًمٕمٚمؿ وُمٜمٝمؿ: اًمِمٞمخ حمٛمد أسمق زهرة، واًمِمٞمخ قمكم 

 ٛمد اًمزومزاف، واًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ ُمٕم٤مي.طم٥ًم اهلل، واًمِمٞمخ حم

وىمد أذف رمحف اهلل قمغم قمدد يمٌػم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل طمّمؾ هب٤م أصح٤مهب٤م 

ذم قمٚمقم اًمنميٕم٦م اعمختٚمٗم٦م، طمتك سمٚمغ جمٛمقع اًمرؾم٤مئؾ اًمتل ش اًمديمتقراه»قمغم درضم٦م 

 أذف قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م يرسمق قمغم ؾم٧م وصمالصملم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م، يمتٌٝم٤م ـمالب أصٌحقا ُمـ يم٤ٌمر

 وُمٜمٝمؿ: ،أؾم٤مشمذة اًمنميٕم٦م ذم ضم٤مُمٕم٤مت اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ومٞمام سمٕمد

اًم٤ًمًمقس،  أصح٤مب اًمٗمْمٞمٚم٦م إؾم٤مشمذة: حمٛمد اًمٌٚمت٤مضمل، وقمٌد اعمجٞمد حمٛمقد، وقمكم

 وقمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمدي٥م، ووم٤مروق اًمٜمٌٝم٤من، وقمدٟم٤من زرزور.

ويم٤من ًمف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل أو٤موم٧م ضمديًدا ًمٚمٛمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م ذم 

 د ُمـ ومروع اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل:قمد

شاعمّمٚمح٦م ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل»ومٗمل أصقل اًمٗم٘مف ًمف: 
(1)

ُمٝم٤م ًمٜمٞمؾ   وهل رؾم٤مًم٦م ىمدَّ

شاًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ»درضم٦م اعم٤مضمًتػم، و
(2)

ُمٝم٤م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اًمديمتقراه. ،  وهل رؾم٤مًم٦م ىمدَّ

                                      
 ، سمٕمٜم٤مي٦م وشمٕمٚمٞمؼ د.حمٛمد يني.م4113 -ه1241ـمٌع ذم جمٚمد قمـ دار اًمٞمن قم٤مم  (1)

 ، سمٕمٜم٤مي٦م وشمٕمٚمٞمؼ د.حمٛمد يني.م4111 -ه1241قمـ دار اًمٞمن قم٤مم  يــمٌع ذم جمٚمد( 4)
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ٟمٗم٤مل»وًمف ذم اًمتٗمًػم:  طمزاب»، وششمٗمًػم ؾمقرة ا  .شاًمتٗمًػم دراؾم٤مت ذم»، وششمٗمًػم ؾمقرة ٕا

 .شُمـ هدي اًمًٜم٦م»، وشدراؾم٤مت ذم اًمًٜم٦م»وأُم٤م ذم اًمًٜم٦م ومٚمف: 

ة يمام أن ًمف   .شاًمقصٞم٦م واًمقىمػ»، وشاًمِمٗمٕم٦م»ُم١مًمٗم٤مت ذم اًمٗم٘مف ُمثؾ: قِمدَّ

٤مدات ذم اإلؾمالم»وذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ًمف:   .شاإلرادةُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم شمرسمٞم٦م »، وشومٚمًٗم٦م اًمٕم

ًمتٕمٌػم، وضمزاًم٦م إؾمٚمقب وؾمالؾمتف، وىمد متٞمزت ُم١مًمٗم٤مشمف سمجقدة اًمٕمرض، ومج٤مل ا

وطمًـ اًمّمٞم٤مهم٦م، وووقح إومٙم٤مر، يمام متٞمزت أيًْم٤م سم٤مًمٕمداًم٦م واإلٟمّم٤مف ذم قمرض 

ح قمٜمده، ويم٤مٟم٧م ًمف ىمدرة قمغم أراء وإومٙم٤مر وإن يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مرو٦م أو خم٤مًمٗم٦م عم٤م شمرضّم 

ٛمع جي -رمحف اهلل-اجلٛمع سملم إىمقال وشمقومٞم٘مٝم٤م، واًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝم٤م إذا اىمت٣م إُمر، ويم٤من 

قمغم ؾمٜم٦م  ، واحلرَص اهلل اًمٕمٜم٤مي٦م سمٙمت٤مب  ةَ إمم ـمقل اًم٤ٌمع ذم قمٚمقم اًمنميٕم٦م ؿمدّ 

ف وإضمالًمف ٕمرف سمحٌّ يُ  ،ُم٤مًمٙمٞم٤ًّم ويم٤من ، وهدًي٤م وؾمٛمًت٤م، قمٚماًم وقمٛماًل  اعمّمٓمٗمك 

 .لطمتك إٟمف ىمؾَّ أن يذيمره إٓ ويٌٙم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 

ومتتح شمالوة اًم٘مرآن ُمـ طمٗمٔمف ًمٞمٚم٦م هـ ا1611وذم ًمٞمٚم٦م ُمـ ًمٞم٤مزم ؿمٝمر ؿمقال ؾمٜم٦م 

ومام سمرق اًمٗمجر إٓ وىمد  ،ذم اًم٘مراءة ووم٤مشمف وهق ُمْمٓمجع قمغم ضمٜمٌف إيٛمـ، واؾمتٛمرَّ 

ذم سم٘مٞمع اًمٖمرىمد  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-أن يم٤من ُمرىمده  وم٤مو٧م روطمف إمم سم٤مرئٝم٤م، وُمـ قمج٥ٍم 

 رمحف اهلل شمٕم٤ممم. إمم ضمقار ىمؼم اإلُم٤مم ُم٤مًمٍؽ 

* * *
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 ، واًمّمالة واًمًالم قمغم ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملّم، وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم. احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

هذا اًمديـ احلٜمٞمػ اًمذي ذح اهلل صدرك ًمف، وهداك إًمٞمف، ومآُمٜم٧م سم٤مًمٕم٘مٞمدة اًمتل 

دقم٤مك إمم اقمتٜم٤مىمٝم٤م، وأدي٧م اًمٕم٤ٌمدات اًمتل يمٚمٗمؽ أداءه٤م، واًمتزُم٧م اعمٜمٝم٩م اًمذي ذقمف 

اًم٘مقي٦م، ويزودك سمٛم٘مقُم٤مت  عمٕم٤مُمالشمؽ، هؾ ومٙمرت ومٞمف ُمـ طمٞم٨م يريب ومٞمؽ اإلرادة

 اًمِمخّمٞم٦م اعمتٙم٤مُمٚم٦م ويٛمدك سم٠مؾم٤ٌمب اًمٜمج٤مح وقمقاُمٚمف مجٞمًٕم٤م؟

 إٟمف ديـ يتٕمٝمد اإلرادة سم٤مًمؽمسمٞم٦م، ذم يمؾ ُم٤م ذع ُمـ أطمٙم٤مم، ومٝمق: 

ٕمتـؼم إقمـامل قمٌـ٤مدات إٓ إذا ؾمـٌ٘متٝم٤م وصـحٌتٝم٤م ٟمٞمـ٦م اًمٜمٞم٦م ذم يمؾ قم٤ٌمدة، ومال يَ  مت  ُي  أواًل:

تٕمٌـد.. وم٠مُمـ٤م إقمـامل اعم٤ٌمطمـ٦م يم٤مٕيمـؾ، واًمنمـب، اًمٕم٤ٌمدة، وًمق يم٤مٟم٧م إٟمـام ذقمـ٧م ًمٚم

ومٝمـق يٕمتؼمهـ٤م  -وىمد شم٘متْمـٞمف همرائـزه وومٓمرشمـف- وهمػممه٤م مم٤م ي٘مقم سمف اإلٟم٤ًمن ذم طمٞم٤مشمف

 ُمـ اًمٕم٤ٌمدات إذا ٟمقى هب٤م اًمتٕمٌد، قمغم أٓ ختتٚمط سم٤محلرام.

إكام األعامل زمالـقات، وإكام لؽل »ًمٞم٘مقل ومٞمام صح٧م روايتف قمٜمف:  ن رؾمقل اهلل إ

ا كوى، فؿن كاكت هجرسمه إىل اهلل ورؽموله ففجرسمه إىل اهلل ورؽموله، ومن كاكت امرئ م

«هجرسمه إىل دكقا يصقبفا أو امرأة يـؽحفا ففجرسمه إىل ما هاصمر إلقه
(1)

. 

أهؾ اًمدصمقر ذهٌقا »وإن وم٘مراء اعمًٚمٛملم ذم قمٝمده ًمٞمذهٌقن إًمٞمف، يِمٙمقن ُمـ أن 

قن سمف وٓ يٛمٚمؽ اًمٗم٘مراء ُمثٚمف، ، يٕمٜمقن إهمٜمٞم٤مء؛ ٕهنؿ يٛمٚمٙمقن ُم٤م يتّمدىمشسم٤مٕضمقر

دم كل سمسبقحة صدقة، ودم كل حتؿقدة صدقة، ودم كل سمؽبغمة »سم٘مقًمف:  ومٞمجٞمٌٝمؿ 

 !«ودم زمضع أضمدكم صدقة»، طمتك ي٘مقل: «صدقة
 شأي٠ميت اًمرضمؾ ُمٜم٤م زوضمف صمؿ يٙمقن ًمف ُمع ذًمؽ أضمر؟»ويٕمج٥م اًم٤ًمئٚمقن ومٞم٘مقًمقن: 

أيتم لو وضعه دم احلرام أكان أر»وجيٞم٥م اًمرؾمقل اًمٙمريؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف: 

                                      
 .  (، ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب1111، وُمًٚمؿ )فًمٗمٔم اهذ( و1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (1)
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! «عؾقه وزر؟ فؽذلك إذا وضعه دم احلالل كان له زمه أصمر
(1)

. 

عوعم أكوه هوو كقوان اإلكسوان، ومصودر  -مووؿمن اإلرادة-يـظر إىل الؼؾب  وهو شماكًقا:

پ  ڀ   ڀ  ﴿ذم اًم٘مــرآن اًمٙمــريؿ يٕمٞمــ٥م قمــغم اًمٙمٗمــ٤مر أهنــؿ:   صووالضمه أو فسوواده، فوواهلل

ذ قمٚمٞمٝمؿ أهنؿ هيٛمٚمـقن إرادمـؿ طمـلم يتـ٤مسمٕمقن آسمـ٤مءهؿ ، وي٠مظم[111]إقمـراف: ﴾ڀ  ڀ

، [44]اًمزظمرف: ﴾ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ﴿قمغم يمٗمرهؿ، ىم٤مئٚملم: 

أال إن دم اجلسد مضوغة إذا صوؾحت صوؾ  »ي٘مرر هذه اًمٜمٔمرة طملم ي٘مقل:  واًمرؾمقل 

« اجلسد كؾه، وإذا فسدت فسد اجلسد كؾه، أال وهي الؼؾب
(2)

 إن اهلل ال»وطملم ي٘مقل: ، 

 «يـظر إىل أصمسامؽم، وال إىل صوركم ولؽن يـظر إىل قؾوزمؽم
(3)

 . 

يعتػم اهلمَّ زمالػعل، وزمالؼمك، وياؽموب عؾقوه ولوو رت يؼمسموب عؾقوه سمورك أو  وهو شمالًثا:

إن اهلل كتب احلسـات والسقئات، شمم »: ي٘مقل ومٞمام رواه قمـ رسمف  ومرؾمقل اهلل  !فعل

ا اهلل عـده ضمسـة كامؾة، فونن هومَّ  وا فعؿؾفوا زمنين ذلك فؿن همَّ زمحسـة فؾم يعؿؾفا كتبف

كتبفا اهلل عـده عرش ضمسـات، إىل ؽمبعامئة ضعف، إىل أضوعا  كثوغمة، ومون هومَّ زمسوقئة 

-فؾم يعؿؾفا كتبفا اهلل عـده ضمسـة كامؾة، وإن هو همَّ  ا فعؿؾفا كتبفا اهلل ؽمقئة واضمدة 

«وال هيؾك ععم اهلل إال هالك -أو حماها» زاد ذم رواي٦م:
(4)

. 

ومن همَّ زمسقئة »وإذا يم٤مٟم٧م هذه اًمرواي٦م شمٕم٤مرض اًمرواي٦م إظمرى اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م: 

«فؾم يعؿؾفا رت سمؽتب عؾقه
(5)

، وم٤محل٘مٞم٘م٦م أن هذا اًمتٕم٤مرض فم٤مهري وم٘مط؛ ٕن ُمـ هؿَّ 

 سم٤مًمًٞمئ٦م ومٚمؿ يٕمٛمٚمٝم٤م ٓ خيٚمق طم٤مًمف ُمـ أُمريـ: 

ًمف ومٕمٚمٝم٤م، طمٞم٤مًء ُمـ إُم٤م أن يٙمقن ىمد شمريمٝم٤م سمٕمد أن راضمع ٟمٗمًف، ورأى أٟمف ٓ يٜمٌٖمل 

                                      
 ، وهذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ. (، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة111(، وُمًٚمؿ )126( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )1)

 . ػم (، ُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِم1111(، وُمًٚمؿ )14( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )4)

 . (، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة4132( أظمرضمف ُمًٚمؿ )6)

 . ( وهذه زي٤مدشمف، ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس161(، وُمًٚمؿ )3211أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)

 .  (، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة161( أظمرضمف ُمًٚمؿ )1)
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 أن يٕمّمٞمف، وهذا يٙمت٥م ًمف مّهف سم٤مًمًٞمئ٦م طمًٜم٦م! اهلل 

وإُم٤م أن يٙمقن ىمد قمجز قمـ ومٕمٚمٝم٤م سمٕمد أن هؿَّ هب٤م، واختذ اًمقؾم٤مئؾ وإؾم٤ٌمب ُٕمر 

 ظم٤مرج قمـ إرادشمف، وطم٥ًم هذا ومْماًل ُمـ اهلل قمٚمٞمف أن يٖمٗمر اهلؿَّ ًمف، ومال ي١ماظمذه قمٚمٞمف. 

وإن سمركفا فاكتبوها له »ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف: يِمٝمد هلذا شمٚمؽ اًمرواي٦م اًمتل ظمرضمٝم٤م 

اي «ضمسـة، إكام سمركفا من صمرَّ
(1)

، أي: ُمـ أضمكم! ومٗمل هذه اًمرواي٦م شمٗمرىم٦م سملم صمالث 

طم٤مٓت عمـ هيؿُّ سم٤مًمًٞمئ٦م: طم٤مًم٦م اًمٗمٕمؾ، وطم٤مًم٦م قمدم اًمٗمٕمؾ، وطم٤مًم٦م اًمؽمك، وإٟمام ي٘مّمد 

اخلػم، وشمرسمٞم٦م قمٚمٞم٤م  دقمقة إمم إقمامل إرادة -إذن-سم٤مٕظمػمة ُم٘م٤موُم٦م اهلؿ  هبؿٍّ آظمر، ومٝمل 

 ًمإلرادة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م!

يبـي التؽؾقف ععم رشؿمني أؽماؽمقني مهوا: البؾووو والعؼول، فوال  اؿموب  وهو رازمًعا:

، ويًتٓمٞمٕمقن إداء، وإٟمـام يٙمـقن إداء سمـ٤مإلرادة، زمالتؽالقف إال من يؼدرون ععم الػفم

 اقمت٤ٌمر ًمإلرادة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وشمرسمٞم٦م هل٤م.  -إذن-وم٤مًمتٙمٚمٞمػ 

إن اهلل وضع عن أمتي اخلطل، والـسقان وما اؽمتؽرهوا »: ذم ىمقًمف  ويتْمح هذا

«عؾقه
(2)

 ، ذًمؽ أن اعمخٓمئ واًمٜم٤مد واعمٙمره مل يريدوا ُم٤م وىمع ُمٜمٝمؿ، ومال ي١مظمذون سمف. 

وإذا يم٤من إقمٗم٤مء اًمٕمجزة واعمرى ُمـ إداء ًمقًٟم٤م ُمـ اقمت٤ٌمر اإلؾمالم ًمإلرادة 

ديـ ًمقن آظمر ُمـ أًمقان هذا آقمت٤ٌمر، وم٢من طم٤ًمب اًم٘م٤مدريـ اعمري -اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وـم٤مىم٤مم٤م

 شمقضمٞمف، وشمرسمٞم٦م، وشمٙمريؿ. -إمم ضم٤مٟم٥م اًمتٙمٚمٞمػ واعمٓم٤مًم٦ٌم-وهق ًمقن ومٞمف 

ن اإلرادة اإلكساكقة، ويؼوهيا، ويشحذها. وهو طمامًسا:  يرشع من األعامل ما يؽو 

وم٤مًمّمالة ومريْم٦م حتت٤مج إمم اًمتٓمٝمػم اعم٤مدي واًمروطمل، وشم٘مقم قمغم اؾمتجامع اًم٘مٚم٥م  

٤مهلل ذم ؿمٌف ومٜم٤مء ومٞمفواشمّم٤مًمف سم
(3)

، وهل ُمع ذًمؽ ومريْم٦م يمؾ يقم، سمؾ ومريْم٦م يمؾ وىم٧م ذم 

                                      
 .  (، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة141( أظمرضمف ُمًٚمؿ )1)

 .  (، ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس4121( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف )4)

  اًمتٕمٌػم سم٤مًمٗمٜم٤مء ُمقهؿ، واعمراد طمْمقر اًم٘مٚم٥م طم٤مل قم٤ٌمدة اًمرب.( 6)
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يمؾ يقم، ُمـ طملم يّمٌح اإلٟم٤ًمن إمم طملم يٛمز، ومٙمٚمام أوؿمؽ أن يٖمٗمؾ أو يًٝمق ص٤مح 

 سمف اعم١مذن يدقمقه إًمٞمٝم٤م، ويٜمٌف إرادشمف!

ومريْم٦م يٓم٤مًم٥م هب٤م اإلؾمالم يمؾ ُمـ يٛمٚمؽ ُمـ اعم٤مل ىمدًرا ُمٕمٞمٜم٤ًم:  -هل أيًْم٤م-واًمزيم٤مة 

يم٤من هذا اعم٤مل زروقًم٤م وصمامًرا، أو ُم٤مؿمٞم٦م، أو ٟم٘مًدا، أو قمروض دم٤مرة، وإن اعم٤مل ًمِم٘مٞمؼ 

اًمروح، ومٝمؾ يًتجٞم٥م ُمًٚمؿ إمم إُمر سم٢مظمراضمف زيم٤مة، وسم٤مًمتّمدق سمف، إٓ إذا يم٤من ذا 

 إرادة ؟ وهؾ يٕمٜمل إُمر سم٤مًمزيم٤مة وسم٤مًمّمدىم٦م إٓ شمرسمٞم٦م هذه اإلرادة وشم٘مقيتٝم٤م؟ 

ن اًمٜمٗمس ُمـ يمؾ ُمتٕمٝم٤م، وطم٤مضم٤مم٤م اًميوري٦م، ومال ـمٕم٤مم واًمّمٞم٤مم ومريْم٦م شم٘مقم قمغم طمرُم٤م

وٓ ذاب، وٓ ؿمٝمقة، وٓ روم٨م، وٓ صخ٥م، وٓ ضمٝمؾ، وٓ ضمدال، وهق ُمع ذًمؽ يِمٖمؾ 

اًمٜمٝم٤مر يمٚمف ُمـ سمزوغ اًمٗمجر طمتك شمٖمرب اًمِمٛمس، ويٛمتد ؿمٝمًرا سم٠ميمٛمٚمف ذم يمؾ قم٤مم.. ومٝمؾ 

 ٞمقم أظمر قمغم شمريمف؟ ٕم٘مؾ سمدون اإلرادة؟ وهؾ جيرؤ ُمًٚمؿ ي١مُمـ سم٤مهلل واًمتّمقر أو يُ يُ 

واحل٩م ومريْم٦م يٚمزم اإلؾمالم سم٠مدائٝم٤م يمؾ ُمـ اؾمتٓم٤مع اًمًٌٞمؾ إمم سمٞم٧م اهلل احلرام، وإن 

٤ًٌم، وُمـ ُمِم٘م٦م إداء ُم٤م ي١ميمد ًمزوم اإل رادة هل٤م، ومٞمٝم٤م ُمـ ُمِم٘م٦م آهمؽماب واًمًٗمر هم٤مًم

 وأصمره٤م هل ذم اًمتٛمٙملم هلذه اإلرادة وشم٘مقيتٝم٤م. 

ا دم السوؾوك ال يسوتطاع الثبوات عؾقوه إال يػور  عوعم كول مسوؾم مـفًجو وهو ؽمادؽًموا:

وسم٤مًمققمـد ؛ وم٤مًمّمـدق، واًمقومـ٤مء سم٤مًمٕمٝمـدالؼوية زمؿعوكة اإلرادة
(1)

، وإُم٤مٟمـ٦م، واًمٕمٗمـ٦م، واًمٕمـزة، 

واًمتقاوع واحلٚمؿ، وهمػمه٤م يمثػم، يمٚمٝم٤م أظمالق ًمٚمٛمًـٚمؿ، ٓ يتٝمـ٤مون اإلؾمـالم ذم أُمرهـ٤م، وٓ 

 ٙمـ إؾم٤ٌمب واعمٕم٤مذير.يت٤ًمُمح ذم رضورة اًمتٛمًؽ هب٤م يمثػًما وٓ ىمٚمٞماًل، ُمٝمام شم

واًمٙمذب، واخلٚمػ، واخلٞم٤مٟم٦م، واًمٓمٛمع، واًمذًمـ٦م، وآؾمـتٙم٤ٌمر، واًمٖمْمـ٥م، وأُمث٤مهلـ٤م 

، وٕي ؾم٥ٌم!  يمٚمٝم٤م حمٔمقرة قمغم اعمًٚمؿ، ٓ يًٛمح ًمف سمٌمء ُمٜمٝم٤م ُمٝمام ىمؾَّ

يؾزم اظمسؾم زمالصػم عل كول موا يـوزل زموه دم ضمقاسموه مون كوائوب، وحمون،  وهو ؽمازمًعا:

، ويٚمزُمـف سم٤مًمِمـٙمر قمـغم يمـؾ ُمـ٤م يًـت٘مٌؾ ُمــ ٟمٕمـؿ اهلل بواتوكل ما يعؼم  ؿمريؼه من عؼ

                                      
 صؾ اعمٓمٌقع سمدون اًمقاو.ذم إ( 1)
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 قمٚمٞمف، وُم٤م أيمثر هذه اًمٜمٕمؿ، وُم٤م أقمٔمؿ ُم٤م شم٘متْمٞمف ُمـ طمؼ اًمِمٙمر. 

 چ  چ      چ  ڇ  ﴿سم٘مقًمف:  -وهق ظم٤مًم٘مف-وإذا يم٤من اإلٟم٤ًمن، يمام وصٗمف اهلل شمٕم٤ممم 

ُمـ ضمٝمد ن ومام أقمٔمؿ ُم٤م يتٓمٚمٌف اًمّمؼم واًمِمٙمر إذ، [41-11]اعمٕم٤مرج:  ﴾ڇ  ڇ  ڍ            ڍ

رادة أو شم٘مقيتٝم٤م هل سمٕمض ُم٤م هيدف إًمٞمف ًمـ يتٞمن إٓ سم٤مإلرادة اًم٘مقي٦م، وشمرسمٞم٦م هذه اإل

 اإلؾمالم ُمـ إجي٤مب اًمّمؼم واًمِمٙمر قمغم يمؾ ُمًٚمؿ. 

عجًبا ألمر اظمممن، إن أمره كؾه طمغم، »ذم شمّمقير اعم١مُمـ:  وُم٤م أسمٚمغ وأقمٛمؼ ىمقًمف 

ان طمغًما له، وإن أصازمته رضاء ولقس ذاك ألضمد إال لؾؿممن: إن أصازمته رساء ؾمؽر فؽ

«صػم فؽان طمغًما له
(1)

، ذًمؽ أٟمف ضمٕمؾ اًمّمؼم ٟمتٞمج٦م حمتقُم٦م ًمٚمياء، واًمِمٙمر ٟمتٞمج٦م 

حمتقُم٦م ًمٚمناء، ُم٤م دام اإلٟم٤ًمن ُم١مُمٜم٤ًم، وًمق أٟمف ىم٤مل: إن أص٤مسمتف هاء ومِمٙمر يم٤من ظمػًما ًمف، 

اعم١مُمـ ومال وإن أص٤مسمتف رضاء ومّمؼم يم٤من ظمػًما ًمف؛ ًمٙم٤من هٜم٤مك اطمتامل أن شمّمٞم٥م اًمياء 

 يّمؼم، وأن شمّمٞمٌف اًمناء ومال يِمٙمر. 

وٟمًتٓمٞمع أن ٟمتٌلم ُمدى طمرص اإلؾمالم قمغم شمرسمٞم٦م إرادة اعمًٚمؿ سم٤مًمّمؼم واًمِمٙمر إذا 

ٟمحـ ذيمرٟم٤م أن ُم٤مدة اًمِمٙمر ىمد وردت ذم أيمثر ُمـ ؾمتلم ُمقوًٕم٤م ذم اًم٘مرآن، وُم٤مدة اًمّمؼم 

 ىمد وردت ومٞمف أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م ُمرة!

اظمـافؼني، وأعؾن احلرب ععم الـػاق زمجؿقوع صووره؛  قد ؾمدد الـؽغم ععم وهو شمامـًا:

ألن الـػاق، دم ضمؼقؼته كوع من ضعف اإلرادة دم اإلكسان، ال يرضاه اإلؽمالم له، زمل يرزمول 

 زمه أن يـحدر إلقه!

ويمام قم٤مب قمغم اًمٙمٗم٤مر أن يٜم٤موم٘مقا اعم١مُمٜملم، ومٞمٔمٝمروا هلؿ اإليامن وىمٚمقهبؿ ُمٜمٓمقي٦م قمغم 

اءوا سم٠مقمامهلؿ، وىمرر أن اًمري٤مء ُمٌٓمؾ ًمألقمامل؛ ٕن ومٞمف اًمٙمٗمر، قم٤مب قمغم اعمًٚمٛملم أن ير

ًمقًٟم٤م ُمـ أًمقان اًمنمك سم٤مهلل، صمؿ ٕٟمف هق أيًْم٤م ًمقن ُمـ وٕمػ اإلرادة ذم اإلٟم٤ًمن، يٜمٌٖمل 

 أٓ يٜمحدر إمم ه٤مويتف! -وىمد أيمرُمف اهلل سم٤مإلؾمالم-

                                      
 . (، ُمـ طمدي٨م صٝمٞم٥م سمـ ؾمٜم٤من اًمروُمل 4111( أظمرضمف ُمًٚمؿ )1)
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ىمـقة  ، ومٞمٚمزُمـف ذمجيعل من كل مسؾم ضمارؽًما ععم الؼوقم اخلؾؼقوة دم اظمجتؿوع وهو سماؽمًعا:

قمـغم اعمٜمٙمـر  وطمًؿ سم٠من ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمـك قمــ اعمٜمٙمـر، ويتققمـد اعمجتٛمـع اًمـذي يًـٙم٧م

 ويرى أن يِمٞمع ومٞمف سم٤مًمٕم٘م٤مب اًمِمديد يٕمؿ اجلٛمٞمع وٓ ي٘مػ قمٜمد ُمرشمٙمٌل اعمٜمٙمر وطمدهؿ. 

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إٟمٙمؿ شم٘مرءون »ًمٞم٘مػ ذم اعمًٚمٛملم ظمٓمٞم٤ًٌم، ومٞم٘مقل هلؿ:  وإن أسم٤م سمٙمر 

، [111]اعم٤مئدة:  ﴾ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڤ  ڤ  ڤ ﴿هذه أي٦م: 

إن الـاس إذا رأوا »ي٘مقل:  ،وإٟمٙمؿ شمْمٕمقهن٤م قمغم همػم ُمقوٕمٝم٤م، وإي ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

«اظمـؽر فؾم يغغموه أوؾمك اهلل أن يعؿفم زمعؼازمه
(1)

 . 

عم٤مذا؟ ٕن أي٦م شمتحدث قمـ اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ أسوا قمغم اًمٙمٗمر، وٓ شمتحدث قمـ 

 اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، سمدًمٞمؾ اًمًٞم٤مق، وسمدًمٞمؾ ؾم٥ٌم اًمٜمزول. إُمر سم٤معمٕمروف و

... واًمتقسمـ٦م ٟمـدم قمـغم ُمـ٤م يمـ٤من ُمــ م التوزمة، إذا أطمطل اظمسؾم فعىصو رزموهت  ُي  وهو عارًشا:

 ، وإسار قمغم أٓ يٙمقن، ومٝمل ٓ شمتّمقر سمدون اإلرادة. ٠مظمٓم

ٜم٤م، وسمٕمد ومٝمذه هل اًمًامت اًم٤ٌمرزة عمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم شمرسمٞم٦م اإلرادة أمجٚمٜم٤مه٤م ه

 وٟمٗمّمٚمٝم٤م ذم اًمّمٗمح٤مت اًمت٤مًمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل.

                                      
 .(، ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمر اًمّمديؼ 4131اًمؽمُمذي )(، و1/4أمحد ) ( أظمرضمف1)
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طمدث اإلُم٤مم حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

قمٌد اًمقه٤مب، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ي٘مقل: أظمؼمي حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ، أٟمف ؾمٛمع 

ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل  قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص اًمٚمٞمثل ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

إكام األعامل زمالـقة، وإكام المرئ ما كوى، فؿن كاكت هجرسمه إىل اهلل »، ي٘مقل: اهلل 

ورؽموله ففجرسمه إىل اهلل ورؽموله، ومن كاكت هجرسمه إىل دكقا يصقبفا أو امرأة يتزوصمفا 

«ففجرسمه إىل ما هاصمر إلقه
(1)

. 

ر، وٓ قمــ قمٛمـر إٓ سمروايـ٦م ، إٓ سمروايـ٦م قمٛمـمل يّمح هذا احلدي٨م قمـ رؾمقل اهلل  -أ

قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص اًمٚمٞمثل، وٓ قمـ قمٚم٘مٛم٦م إٓ سمروايـ٦م حمٛمـد سمــ إسمـراهٞمؿ اًمتٞمٛمـل، وٓ 

قمـ حمٛمد إٓ سمرواي٦م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري، وىمد رواه قمــ حيٞمـك أيمثـر ُمــ ُمـ٤مئتل 

إٟم٤ًمن، وم٤مؿمتٝمر وأمجع اعمًٚمٛمقن قمـغم صـحتف، وًمـقٓ أٟمـف وم٘مـد ذط اًمتـقاشمر ذم أوًمـف 

 تقاشمر. ًمٙم٤من ُمـ اعم

ظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم ؾمت٦م ُمقاوع ُمـ صحٞمحف، سمٕمـد أن سمـدأه سمـف، وُمًـٚمؿ ذم يمتـ٤مب  -ب

 . اإلُم٤مرة، سم٤مب إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦م سمروايتلم، وأمحد ذم ُمًٜمد قمٛمر 

أمجــع اعمًـٚمٛمقن قمــغم قمٔمـؿ ُمقىمــع هـذا احلــدي٨م، ويمثـرة ومقائــده، يمـام أمجٕمــقا قمــغم  -ضمــ

ؾمالم، ىمـ٤مل اًمِمـ٤مومٕمل ومج٤مقمـ٦م: هـق صحتف، وهق أطمد إطم٤مدي٨م اًمتل قمٚمٞمٝم٤م ُمدار اإل

«إن احلالل زمني، وإن احلورام زموني»صمٚم٨م اإلؾمالم، واًمثٚمث٤من أظمران، مه٤م طمدي٨م: 
(2)

 ،

«من ضمسن إؽمالم اظمرء سمركه ما ال يعـقوه»وطمدي٨م: 
(3)

، وىمـ٤مل أسمـق داود اًمًجًـت٤مي: 

ال يوممن أضمودكم »هق رسمع اإلؾمالم واًمثالصم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م هل آصمٜم٤من اًم٤ًمسم٘م٤من، وطمـدي٨م: 

                                      
 (.3311)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 1)

 ؾمٌؼ خترجيف.  (2)
 .  ، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة(4611)أظمرضمف اًمؽمُمذي  (3)
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«تى يب ألطمقه ما يب لـػسهضم
(1)

ازهود دم الودكقا يبوك اهلل، وازهود »، أو طمدي٨م: 

«فقام دم أيدي الـاس يبك الـاس
(2)

، وىم٤مًمقا: إٟمف يدظمؾ ذم ؾمٌٕملم سم٤مسًم٤م ُمـ اًمٗم٘مف، وإٟمف 

يٜمٌٖمل عمـ صٜمػ يمت٤مسًم٤م أن يٌدأ ومٞمف هبذا احلدي٨م؛ شمٜمٌٞمًٝمـ٤م ًمٚمٓم٤مًمـ٥م قمـغم شمّمـحٞمح اًمٜمٞمـ٦م، 

 ه.وىمد ومٕمؾ ذًمؽ اًمٌخ٤مري وهمػم

، ذيمر اعمحدصمقن ذم ؾمٌٌف رواي٤مت أؿمـٝمره٤م وأصـحٝم٤م ُمـ٤م روي قمــ اسمــ ُمًـٕمقد  -د

يم٤من ومٞمٜم٤م رضمؾ ظمٓم٥م اُمرأة ي٘م٤مل هل٤م أم ىمـٞمس، وم٠مسمـ٧م أن شمتزوضمـف طمتـك هيـ٤مضمر، »ىم٤مل: 

شومٝم٤مضمر ومتزوضمٝم٤م، ومٙمٜم٤م ٟمًٛمٞمف: ُمٝم٤مضمر أم ىمٞمس...
(3)

 . 

ذم ؾمـٌٕم٦م ُمقاوـع أذٟم٤م سمام ذيمرٟم٤مه سملم يدي هذا اًمنمـح، إمم أن اًمٌخـ٤مري ىمـد أورده  -1

 ُمـ صحٞمحف، وأٟمف أىم٤مُمف ُم٘م٤مم اعم٘مدُم٦م ُمـ يمت٤مسمف وم٤مومتتحف سمف.

واًمذيـ يٕمرومقن ُمٜمٝم٩م اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يٕمٚمٛمقن أٟمف ٓ يٙم٤مد يقرد طمديًث٤م ذم 

ُمقوٕملم سمٕم٤ٌمرة واطمدة، وإٟمام يقرده ذم يمؾ ُمقوع سمرواي٦م ختتٚمػ قمـ اًمرواي٦م إظمرى: 

٨م اًمت٘مديؿ أو اًمت٠مظمػم ذم قم٤ٌمرة ُمٜمف أو ُمـ طمٞم٨م مت٤مُمف أو آىمتّم٤مر قمغم سمٕمْمف، وُمـ طمٞم

 وُمـ طمٞم٨م اإلـمٜم٤مب أو اإلجي٤مز، وُمـ طمٞم٨م إًمٗم٤مظ ٟمٗمًٝم٤م.  ،سمْمع قم٤ٌمرات

وىمد وىمٕم٧م ذم رواي٤مت اًمٌخ٤مري ًمٚمحدي٨م هذه إٟمقاع يمٚمٝم٤م ُمـ آظمتالف، 

سمح٥ًم ُمقاوع روايتف ًمف، ومل يٙمـ ًمٚمٌخ٤مري ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م إٓ شمًجٞمؾ ُم٤م شمٚم٘م٤مه قمـ رواشمف 

 ٟم٦م ووٌط. ذم قمداًم٦م، وأُم٤م

واًمرواي٦م اًمتل اظمؽمٟم٤مه٤م هٜمـ٤م ًمنمـطمٜم٤م هـل اًمروايـ٦م اًمتـل أوردهـ٤م اًمٌخـ٤مري ذم يمتـ٤مب  -4

إيامن واًمٜمذور، وهل أورم رواي٤مشمف ًمـف، أُمـ٤م اًمروايـ٦م اًمتـل اسمتـدأ هبـ٤م صـحٞمحف ومٗمٞمٝمـ٤م: 

وىمد اىمتٍم ومٞمٝمـ٤م قمـغم اًمٜمـقع اًمثـ٤مي  شُٓمرئ»، وًمٙمؾ اُمرئ سمدل شسم٤مًمٜمٞم٦م»سم٤مًمٜمٞم٤مت سمدل 

                                      
 .، ُمـ طمدي٨م أٟمس (21)، وُمًٚمؿ (16)أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (1)
 .، ُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي (2114)أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف  (4)
 . ٤م قمغم اسمـ ُمًٕمقد(، ُمقىمقومً 1/116ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم سمٜمحقه ) اي( أظمرضمف اًمٓمؼم6)
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 ـ، وهق ُمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف إمم دٟمٞم٤م يّمٞمٌٝم٤م أو اُمرأة يٜمٙمحٝم٤م. ُمـ ٟمققمل اعمٝم٤مضمري

وأُم٤م اًمرواي٤مت إظمر ومٗمل سمٕمْمٝم٤م: إٟمام اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٜمٞم٦م )سم٢مومراد اًمٕمٛمؾ واًمٜمٞم٦م(، وذم سمٕمْمٝم٤م: 

ًمدٟمٞم٤م، سمدل ]إمم[
 (1)

 .. وهٙمذا. شإٟمام»، سمدون شإقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت»دٟمٞم٤م... وذم سمٕمْمٝم٤م:  

، يـديرون طمقهلـ٤م ُمٕمٔمـؿ ُمـ٤م ي٘مقًمـقن ومٞمـف، وذاح احلدي٨م يتٜمـ٤موًمقن ومٞمـف قمـدة ٟم٘مـ٤مط -6

، وُمـ٤م يـدل شإقمـامل»أو  شاًمٕمٛمـؾ»وُم٤م شمٗمٞمده ُمـ احلٍمـ، وقمــ  شإٟمام»يتحدصمقن قمـ 

ُمٗمـردًة ومجًٕمـ٤م، وه اإلومـراد ذم  شاًمٜمٞم٦م»قمٚمٞمف ذم احلدي٨م ُمـ اًمٗمٕمؾ واًم٘مقل ُمًٕم٤م، وقمـ 

ة اًمنمقمٞم٦م ًمٖم٦ًم وذقًم٤م، وهؾ اٟمتٝم٧م اهلجر شاهلجرة»يمٚمٞمٝمام، ُمع سمٞم٤من ُم٤م يراد هب٤م، وقمـ 

سمـ٤مهلجرة إمم اعمديٜمـ٦م؟، وقمـــ اعمـراد سمٙمـؾ ٟمــقع ُمــ اهلجـرشملم اعمــذيمقرشملم ومٞمـف، واعمــراد 

 سمجقاب اًمنمط ذم مجٚمتٞمف. 

ـ احلدي٨م قمغم ـمري٘متٝمؿ.. وُم٤م أيمثره! تٜمٌٓمقٟمف ُم  صمؿ يتحدصمقن سمٕمد هذا يمٚمف ومٞمٗمٞمْمقن ومٞمام ًي

اقمتٌـ٤مر ًمألقمـامل،  يٗمٞمد وي١ميمد أٟمف ٓ شإٟمام»واًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف أن ذم احلدي٨م طمًٍما سمـ -2

: ٓ شمٕمتـؼم إقمـامل، شإٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت»إٓ ُمـ طمٞم٨م اًم٤ٌمقم٨م قمٚمٞمٝم٤م، وإذن ومٛمٕمٜمك 

وٓ حي٤مؾم٥م قمٚمٞمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م ومٞمث٤مب أو يٕم٤مىم٥م إٓ سمح٥ًم اًمٌقاقم٨م اًمتل دومٕمتـف إًمٞمٝمـ٤م، 

 صمؿ ٓزُمتف وهق ي٘مقم هب٤م. 

ؾ اجلقارح وواوح أن اًمٕمٛمؾ يراد سمف هٜم٤م ُم٤م يِمٛمؾ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ؛ ٕٟمف ىمّمد سمف ومٕم

 وُمٜمٝم٤م: اًمٚم٤ًمن. 

وواوح يمذًمؽ أن اًمٜمٞم٦م ًمٖم٦ًم: اًم٘مّمد، وذقًم٤م: اإلرادة اعمتقضمٝم٦م ٟمحق اًمٗمٕمؾ؛ ٓسمتٖم٤مء 

رو٤م اهلل شمٕم٤ممم واُمتث٤مل طمٙمٛمف، وًمٙمـ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي هق اعمراد هب٤م ذم احلدي٨م؛ ٕن سم٤مىمل 

 احلدي٨م يتٜم٤مول ٟمققملم ُمـ اًمٜمٞم٦م ٓ يٌتٖمك رو٤م اهلل شمٕم٤ممم إٓ سم٠مطمدمه٤م. 

٤ًٌم قمٚمٞمٝمـ٤م، ُمٕمتـؼمة سم٤مًمٜمٞمـ٦م و -1 عم٤م يم٤مٟم٧م إقمامل شم٘متيض قم٤مُمٚملم، ويم٤مٟم٧م ذم احلدي٨م حم٤مؾمـ

وم٢مٟمف ٓ سمد ُمـ ىمٍمه٤م ومٞمف قمغم اعمٙمٚمٗمـلم دون همـػمهؿ؛ إذ ٓ اقمتٌـ٤مر  -اًمتل دومٕم٧م إًمٞمٝم٤م

                                      
 زي٤مدة ي٘متْمٞمٝم٤م اًمًٞم٤مق.( 1)
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 ًمٕمٛمؾ اًمّمٖمػم واعمجٜمقن، وٓ طم٤ًمب قمٚمٞمف. 

ل اًمٕم٤ٌمدة إذ ٓ شمّمح أقمام ؛يمذًمؽ ٓ سمد ُمـ ىمٍمه٤م قمغم أقمامل اعمًٚمٛملم دون اًمٙمٗم٤مر

ُمٜمٝمؿ وإن ظمقـمٌقا هب٤م وقمقىمٌقا قمغم شمريمٝم٤م، وإقمامل ذم احلدي٨م إٟمام أريد هب٤م أقمامل 

 اًمٕم٤ٌمدة ٓ همػمه٤م. 

وإصم٤مسمتٝمؿ قمغم اًمٕمتؼ واًمّمدىم٦م إٟمام صمٌت٧م سمدًمٞمؾ ظم٤مص، ومقضم٥م آىمتّم٤مر قمٚمٞمف وُمـ 

 هٜم٤م.  صمؿ ٓ يٕمؽمض هب٤م قمغم ُم٤م

، وُمٕمٜم٤مه٤م يمـام شوإكام المرئ ما كوى»سمٕمد هذا دملء اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم احلدي٨م ًمت٘مقل:  -3

 .شوإكام لؽل امرئ»سح سمف ذم اًمرواي٤مت إظمرى: 

وإذا يم٤مٟم٧م اجلٛمٚم٦م إومم ىمد ؾمٞم٘م٧م ًمتٌلم ُم٤م يٕمتؼم ُمـ إقمامل وم٘مد ؾمٞم٘م٧م هذه 

 اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمتٌلم ُم٤م يؽمشم٥م قمغم اقمت٤ٌمر هذه إقمامل قمٜمد اًمِم٤مرع. 

ًمّم٤مطمٌٝم٤م وطمده، وقم٘م٤مهب٤م طملم شمٙمقن  وأن صمقاهب٤م طملم شمٙمقن ـم٤مقم٦م واؾمتج٤مسم٦م وقم٤ٌمدة

 خم٤مًمٗم٦ًم وقمّمٞم٤مًٟم٤م وظمٓم٠م قمٚمٞمف وطمده. 

 وإٟمام حيتٙمؿ ذم هذا إمم أُمريـ: 

هق أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ ُم٠مُمقًرا سمف، يٓم٤مًم٥م اعمًٚمؿ سم٠مدائف ـم٤مقم٦م هلل، وشم٘مرسًم٤م إًمٞمف، أو  أوهلام:

 يٙمقن ُم٤ٌمطًم٤م يٛمٙمـ أن يت٘مرب إمم اهلل سمٗمٕمٚمف، إذا صحٌتف ٟمٞم٦م اًمٓم٤مقم٦م. 

أن يدومع إًمٞمف ىمّمد اًمٓم٤مقم٦م هلل، ظم٤مًمًّم٤م ُمـ ؿم٤مئ٦ٌم اًمٜمٗم٤مق واًمري٤مء، ٟم٘مٞم٤ًّم ص٤مومًٞم٤م  وشماكقفام:

 ُمـ أهمراض هذه اًمدٟمٞم٤م وُمـ ُمت٤مقمٝم٤م اًمزائػ.

ذًمؽ اًمٕمٛمؾ اإلجي٤ميب أظمر،  -(ذم هذا احلٙمؿ)ويم٤مًمٕمٛمؾ اإلجي٤ميب اًمذي يتخذ صقرة اًمٗمٕمؾ  -1

هلل سمٗمٕمـؾ اعمـ٠مُمقرات ؛ إذ ٓ ومـرق سمـلم ـم٤مقمـ٦م ا(أو يمـػ اًمـٜمٗمس)اًمذي يٌدو ذم صقرة اًمـؽمك 

 وـم٤مقمتف سمؽمك اعمٜمٝمٞم٤مت، ُم٤م داُم٧م ٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة هل اًمداومٕم٦م قمغم اًمٗمٕمؾ وقمغم اًمؽمك يمٚمٞمٝمام. 

زٟم٤م، ومذًمؽ اإلٟم٤ًمن اًمذي شمًقل ًمف ٟمٗمًف أن يزي ويٞمن  ًمف وم٤ًمُد اعمجتٛمع وؾم٤مئَؾ اًم

 ومٞمٙمػ ٟمٗمًف قمٜمف ـم٤مقم٦ًم ًمرسمف.
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ه وهق آُمـ، وحتدصمف وذًمؽ اإلٟم٤ًمن أظمر اًمذي شمت٤مح ًمف ومرص٦م ي٘متؾ ومٞمٝم٤م قمدو

 سم٤مٟمتٝم٤مز هذه اًمٗمرص٦م ٟمٗمًف، ومٞمؽمك ىمتٚمف؛ ٕن اهلل هن٤مه قمـ أن ي٘متؾ أو ئمٚمؿ. 

ًٓ ًمٜمٝمل اًمِم٤مرع  وذًمؽ اإلٟم٤ًمن اًمذي يًتٓمٞمع أن ينمب اخلٛمر ومال ي٘مرهب٤م، اُمتث٤م

 احلٙمٞمؿ قمـ ذهب٤م. 

 ه١مٓء مجٞمًٕم٤م وأُمث٤مهلؿ ممـ يٓمٞمٕمقن سمؽمك اعمٜمٝمٞم٤مت يٕمتؼم اُمتٜم٤مقمٝمؿ قمـ اعمٕمّمٞم٦م قمٛماًل 

إجي٤مسمٞم٤ًّم وإن اختذ ؿمٙمؾ اًمٕمٛمؾ اًمًٚمٌل وصقرشمف؛ ٕن ٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة واًمٓم٤مقم٦م هل اًمتل 

دومٕمتٝمؿ إمم جم٤مهدة أٟمٗمًٝمؿ ويمٌح مج٤مطمٝم٤م، وطمٍم أقمامهل٤م مجٞمًٕم٤م ذم دائرة اًمٕم٤ٌمدة ٓ 

 شمتج٤موزه٤م إمم همػمه٤م. 

قمـ ٟمـققملم ُمــ اهلجـرة.. ومٝمـؾ يريـد سمـ٤مهلجرة ُمٕمٜم٤مهـ٤م  وهٜم٤م، يتحدث رؾمقل اهلل  -1

وهق اًمؽمك، أم يريد هب٤م ُمٕمٜم٤مه٤م اًمنمقمل اخلـ٤مص وهـق ُمٕمـروف، أم يريـد هبـ٤م  اًمٚمٖمقي

 ُمٕمٜم٤مه٤م اًمنمقمل اًمٕم٤مم وهق شمرك ُم٤م يٙمرهف اهلل إمم ُم٤م حيٌف؟ 

إٟمٜم٤م ٟم٤ٌمدر ومٜم١ميمد أن اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٞمس هق اعمراد هب٤م هٜم٤م؛ إذ اًمؽمك اعمٓمٚمؼ، وهق 

قمغم همػممه٤م، ومال يّمٚمح ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٚمٖمقي ي٘مع قمغم ُم٤م ومٞمف ـم٤مقم٦م، وقمغم ُم٤م ومٞمف ُمٕمّمٞم٦م، و

 ًمؽمشم٥م ُم٤م سمٕمده قمٚمٞمف. 

وٟم١ميمد يمذًمؽ أن اعمٕمٜمك اًمنمقمل اخل٤مص وهق ُمٗم٤مرىم٦م ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م ًمٞمس هق اعمراد 

هٜم٤م أيًْم٤م، قمغم اًمرهمؿ ُمـ ىمّم٦م ُمٝم٤مضمر أم ىمٞمس، سمدًمٞمؾ ؿمٛمقل ُم٤م طمٙمؿ سمف احلدي٨م ًمٙمؾ 

ؾمتٛمرت هذه ُمـ وم٤مرق دار اًمٙمٗمر إمم دار اإلؾمالم؛ ظمقف اًمٗمتٜم٦م وٟمًٍما ًمٚمديـ، وإن ا

اهلجرة وشمٙمررت طمتك يرث اهلل إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م، وم٢من اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ 

 سمخّمقص اًم٥ًٌم.

فاظمراد زماهلجرة دم احلديث هو سمرك ما يؽرهه اهلل إىل ما يبه دم األقوال ودم  :وإذن
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 األفعال، ودم األطمالق، ودم كل ما سمـتظؿه هذه احلقاة وال سمؼوم إال زمه..

ٚمٛملم ُمٝمـ٤مضمر إمم أن يٙمـقن ذم اعمًـ -وهذا ُمٕمٜمـك اهلجـرة ذم احلـدي٨م-وإٟمف ًمٕمجٞم٥م  -1

، هـل اًمٖم٤ميـ٦م (أو شم٠ميمٞمـد أهنـ٤م هـل اعمٕمتـؼمة)، وًمٙمـ أًمٞم٧ًم اًمٜمٞم٦م وًمٙمـدٟمٞم٤م، أو اُمرأة..

 ؟ ؾ يٕمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م هذه اًمٜمٞم٦م إٓ اهللقمغم شم٘مريره٤م سمف؟ وه اًمتل طمرص اًمرؾمقل 

إمم دٟمٞم٤م أو اُمرأة، ُمع أن ُمـ هٜم٤م يم٤من ذم اًمٜم٤مس ُمٝم٤مضمر إمم اهلل ورؾمقًمف، وُمٝم٤مضمر 

 يمٚمٞمٝمام ذم فم٤مهر إُمر ُمٓمٞمع هلل هبجرشمف. 

وُمـ هٜم٤م اقمتؼمت اهلجرة ـم٤مقم٦ًم هلل، وقمٛماًل يث٤مب قمٚمٞمف طمٞمٜم٤ًم.. واقمتؼمت هل ٟمٗمًٝم٤م 

قمٛماًل ًمٚمدٟمٞم٤م، ٓ ـم٤مقم٦م ومٞمف، وٓ صمقاب قمٚمٞمف، طمٞمٜم٤ًم آظمر، وُم٤م يم٤من سملم اهلجرشملم ُمـ ومرق 

ـ، وخيٚمد، ويًجؾ ًمّم٤مطمٌف طملم يٙمقن ـم٤مقم٦م إٓ اًمٜمٞم٦م: ذًمؽ اًم٤ٌمقم٨م اخلٗمل اًمذي حيً

وقم٤ٌمدة... صمؿ يًقء، ويزول يمؾ أصمر ظم٤مًمد ًمف، وىمد يًجؾ قمغم ص٤مطمٌف طملم يٙمقن 

 هقى، وؿمٝمقة، وُمت٤مقًم٤م إمم طملم!

ومال سمد أن يٙمقن  -وإن ـم٤مل اعم٘م٤مم ومٞمٝم٤م أطمٞم٤مًٟم٤م-وُم٤م داُم٧م هذه احلٞم٤مة إمم هن٤مي٦م ىمري٦ٌم  -11

ـم٤مقم٦م اهلل هبجرشمـف: صمقاسًمـ٤م قمٔمـٞماًم يٙمـ٤مومئ إظمالصـف  صمقاب ُمـ أظمٚمص هلل اًمٕم٤ٌمدة، َوشَمَٖمٞم٤َّم

سمد أن يٙمقن ضمزاء ُمـ داظمؾ إظمالصف اًمريـ٤مء، وؿمـ٤مسم٧م قم٤ٌمدشمـف  وىمّمده وسمقاقمثف، وٓ

 ره!دْ سمقاقم٨م اهلقى وٟمقازع اًمٜمٗمس: ضمزاًء ُمـ ضمٜمس قمٛمٚمف، وقمغم ىمَ 

 اجلزاءيـ:  ^ر اًمرؾمقل اًمٙمريؿ وهٙمذا صقّ 

قمد ًمف ومٞمٝم٤م ُمـ ؾمٌٞمؾ إمم وصػ ُم٤م أُ  أُم٤م اعمٝم٤مضمر إول ومٝمجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف ٓ

 ًْ ٌف هذه اعمتٕم٦م اًمروطمٞم٦م سمت٘مرير أن هجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف صمقاب، ًمٕمٔمٛمتف وومخ٤مُمتف، ومح

 ذم هم٤ميتٝم٤م، يمام يم٤مٟم٧م إمم اهلل ورؾمقًمف ذم سمدايتٝم٤م. 

ومٝمجرشمف إمم ُم٤م ه٤مضمر إًمٞمف، حت٘مػًما ًمِم٠مٟمف، وًمِم٠من هجرشمف، وًمِم٠من اًمٖم٤مي٦م  :وأُم٤م اًمث٤مي
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 ًم٤ٌمقم٨م قمٚمٞمٝم٤م طم٘مػًما ٓ اقمت٤ٌمر ًمف، وٓ ـم٤مقم٦م ومٞمف، ومال صمقاب قمٚمٞمف!ُمٜمٝم٤م، يمام يم٤من ا

وىمد أذٟم٤م سملم يدي ذطمٜم٤م ًمٚمحدي٨م إمم أن اًمِم٤مومٕمل وآظمريـ ُمٕمف ذيمروا أٟمف صمٚم٨م  -11

اإلؾمالم، وأٟمف يدظمؾ ذم ؾمٌٕملم سم٤مسًمـ٤م ُمــ اًمٗم٘مـف، وطمٙمٞمٜمـ٤م إمجـ٤مع اعمًـٚمٛملم قمـغم قمٔمـؿ 

، ومٚمٜمدقمف إمم ُم٤م ؾم٘مٜم٤م احلـدي٨م ًمٌٞم٤مٟمـف ُمقىمٕمف، ويمثرة ومقائده... ًمٙمـ هذا ٓ جم٤مل ًمف هٜم٤م

 ٟمّمٞم٥م ذم ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ًمؽمسمٞم٦م اإلرادة.  وًمٜم٘مػ وىمٗم٦م ىمّمػمة قمٜمد ُم٤م يًٝمؿ سمف ُمـ

ىمٓم٥م رطم٤مه،  -ومٞمام ٟمٕمت٘مد-ذم هذه اًمقىمٗم٦م ٟمح٥م أن ٟمتٌلم اعمراد سمٙمٚمٛمتلم ومٞمف مه٤م 

 وٟمٕمٜمل هبام: إقمامل، واًمٜمٞم٦م. 

اعمٙمٚمٗملم دون همـػمهؿ، وسم٘مـل أن ٟم٘مـرر أن  أُم٤م إقمامل وم٘مد ىمررٟم٤م أن اعمراد هب٤م أقمامل -14

اًمٕمٝمدي٦م ومٞمٝم٤م شم٘مٞمده٤م سم٘مٞمد آظمـر، هـق إقمـامل اًمتـل ذقمـ٧م ًمٚمتٕمٌـد، أو أسمٞمحـ٧م  (أل)

ويٛمٙمـ ضمٕمٚمٝم٤م سم٤مًمٜمٞم٦م ُمـ اًمتٕمٌد.. وُمـ صمؿ جي٥م أن خترج أقمامل اعمٕمّمـٞم٦م ُمــ دائرمـ٤م، 

ٞمٝمـ٤م ومْماًل قمـ أقمامل اًمٙمٗم٤مر اًمتل يث٤مب اعم١مُمـ قمـغم ُمثٚمٝمـ٤م، ويمـ٤من يٛمٙمــ أن يثـ٤مب قمٚم

 اًمٙم٤مومر ًمقٓ أٟمف أسمٓمٚمٝم٤م سمٙمٗمره. 

وأُم٤م اًمٜمٞم٦م وم٘مد ىمررٟم٤م أن اعمراد هب٤م اًم٘مّمد، وٟمح٥م هٜم٤م أن ٟمؽمضمؿ هذا اعمدًمقل إمم ًمٖم٦م  -16

، أو إرادة هم٤مي٦م ُمٕمٞمٜمـ٦م سم٠مدائـف، ومٚمٞمًـ٧م إذن جمـرد شاًم٤ٌمقم٨م قمغم اًمٗمٕمؾ»اًمٕمٍم ومٜمًٛمٞمف 

طمـداث اًمتـل اًمرهم٦ٌم، وًمٞم٧ًم ٟمزقم٦م قم٤مرو٦م ُمـ ٟمزقم٤مت اًمٜمٗمس شمٙمٞمٗمٝم٤م اٟمٗمٕم٤مٓمـ٤م سم٤مٕ

طمقهل٤م، إٟمام هـل إرادة، وُمــ ًمـقازم اإلرادة اًمـققمل اًمٜم٤موـ٩م، واًمِمخّمـٞم٦م اعمتٙم٤مُمٚمـ٦م، 

 واخلٓم٦م اهل٤مدوم٦م. 

واحلدي٨م يْمع إؾم٤مس ًمٚمٛمًٚمؿ اًم٘مقي، طملم ي٘مرر أٟمف ٓ اقمت٤ٌمر ًمٚمٕمٌـ٤مدة اًمتـل ي٘مـقم هبـ٤م  -12

إمم حت٘مٞم٘مٝمـ٤م  رهمؿ ُمِم٘متٝم٤م قم٤مدة إٓ سم٤مًمٜمٞم٦م.. أي: اًم٤ٌمقم٨م اًمذي دومع إًمٞمٝم٤م، واًمٖم٤ميـ٦م اًمتـل ىمّمـد

هب٤م... أي: سم٤مإلرادة اًمتل دمٕمؾ ُمـ اعمًٚمؿ إٟم٤ًمًٟم٤م إجي٤مسمٞم٤ًّم، وهق يتجف إمم رسمف سم٤مًمٕم٤ٌمدة، ومٝمـق طمـر  
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ٓ شمًتٕمٌده ؿمٝمقة اًمًٛمٕم٦م اًمٓمٞم٦ٌم، أيب  ٓ يًتذًمف احلرص قمغم إرو٤مء اًمٜم٤مس، يمٌـػٌم ٓ يدومٕمـف 

 إمم اًمٓم٤مقم٦م واًمٕم٤ٌمدة همرض ُمـ أهمراض هذه اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م.

ؾم٤مس ًمٚمٛمًٚمؿ اًم٘مقي ُمرة صم٤مٟمٞم٦م، طملم ي٘مرر أٟمف ًمٞمس ًمف ُمــ صمـقاب إقمـامل وهق يْمع إ

اًمتل يٓم٤مع اهلل هب٤م، إٓ صمقاب ُم٤م أظمٚمص ومٞمف اًمٜمٞم٦م هلل، ومتحررت ٟمٗمًف وهق ي٘مـقم سمـف ُمــ اًمريـ٤مء 

 ٕٟمف مل يٌتغ سمف إٓ رو٤م اهلل ووضمٝمف.  ؛وؿمقائٌف، ومل يتٛمٚمؼ سمف طمٙم٤مًُم٤م وٓ حمٙمقُملم

ٕمٞملم هبذا درؾًم٤م ذم اًمقاىمٕمٞم٦م، يٜمٌٖمل هلؿ أن يٕمقه ويتـدسمروه وإن احلدي٨م ًمٞمٚم٘مـ اًمقاىم -11

دائاًم، وهذا اًمدرس هق أٟمف ٓ اقمت٤ٌمر ًمقاىمع مل شمٗمروف اإلرادة، وٓ ُمٙم٤موم٠مة قمغم قمٛمٍؾ مل 

 يٌـ قمغم اإلرادة !

 رادة !وهٙمذا يٌدأ اإلؾمالم هبذا اًمدرس ُمٜمٝمجف ذم شمرسمٞم٦م اإل



 

 14  بـلـي القـأال وه

، ي٘مقل: سمِمػم أٟمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ قمـ اًمٜمٕمامن سمـ

إن احلالل زمني، وإن احلرام زمني، وزمقـفام مشتبفات »)وأهقى اًمٜمٕمامن سم٠مصٌٕمٞمف إمم أذٟمٞمف(: 

ـاس، فؿن اسمؼى الشبفات اؽمتػمأ لديـه وعرضه، ومن وقع دم الال يعؾؿفن كثغم من 

قه، أال وإن لؽل الشبفات وقع دم احلرام، كالراعي يرعى ضمول احلؿى، يوؾمك أن يرسمع ف

، أال وإن محى اهلل حمارمه، أال وإن دم اجلسد مضغة إذا صؾحت صؾ  اجلسد ىمؾك مح

«كؾه، وإذا فسدت فسد اجلسد كؾه، أال وهي الؼؾب
(1)

 . 

أظمــرج احلــدي٨م اًمٌخــ٤مري وُمًــٚمؿ واسمـــ ُم٤مضمــف، أُمــ٤م اًمٌخــ٤مري وم٠مظمرضمــف ذم -أ
(2)

همــػم  

اًمِمٌٝم٤مت ُمـ يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة، ُمقوع، وأُم٤م ُمًٚمؿ وم٠مظمرضمف ذم سم٤مب أظمذ احلالل وشمرك 

 وأُم٤م اسمـ ُم٤مضمف وم٠مظمرضمف ذم سم٤مب اًمقىمقف قمٜمد اًمِمٌٝم٤مت ُمـ يمت٤مب اًمٗمتـ. 

ــدار  -ب ــ٤م ُم ــل قمٚمٞمٝم ــ٨م اًمت ــف ُمـــ إطم٤مدي ــ٤م قمــغم احلــدي٨م إول إمم أٟم ــ٤م ذم يمالُمٜم أذٟم

اإلؾمالم، سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء، ومٝمق صمٚم٨م اإلؾمالم قمٜمد ُمـ يرى أن هـذه إطم٤مديـ٨م صمالصمـ٦م، 

 أهن٤م أرسمٕم٦م. وهق رسمٕمف قمٜمد ُمـ يرى 

صملم ذم صــح٦م ؾمــٜمده، وُمتٜمــف، وٓ سمــلم اًمٗم٘مٝمــ٤مء ذم أٟمــف ُمّمــدٌر  -ج ٓ ظمــالف سمــلم اعمحــد 

ظمّم٥ٌم ًمٙمثػم ُمـ إطمٙم٤مم، يٛمٙمـ اؾمتٜم٤ٌمـمٝم٤م ُمٜمف، وٓ سمـلم أهـؾ اًمـقرع ذم أٟمـف يْمـع 

 يمؾ أصقل اًمقرع؛ إذ ي٘مرر وضمقب اشم٘م٤مء اًمِمٌٝم٤مت. 

ؿ وقم٤مُمتٝمؿ، يمٚمام ذيمـر اًمـديـ، ًمٕمؾ أيمثر اًمٙمٚمامت دوراًٟم٤م قمغم أًمًٜم٦م اعمًٚمٛملم ظم٤مصتٝم -1

مهــ٤م يمٚمٛمتــ٤م احلــالل واحلــرام، طمتــك ًمٞمٙمــ٤مد اًمــديـ يٜمحٍمــ قمٜمــد ُمٕمٔمٛمٝمــؿ ذم هــ٤مشملم 

اًمٙمٚمٛمتلم.. ومٝمؾ احلالل واحلرام مه٤م اًمديـ يمٚمف؟ وهؾ يًتٓمٞمع ُمًٚمؿ سمقىمقومف قمـغم ُمـ٤م 

                                      
 ( ؾمٌؼ خترجيف. 1)

 . شُمـ»ذم إصؾ اعمٓمٌقع: ( 4)
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 وقمغم ُم٤م طمرم أن يٜمجق ُمـ اًمقىمقع ذم ُمٕمّمٞمتف؟  أطمؾ اهلل 

ٕمرف احلالل واحلرام، وأن يٛمٞمز اعمًٛمقح سمف طم٘مٞم٘م٦م، ُمـ اًمٞمًػم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن ي

ُمـ اعمحٔمقر، وم٢من احلالل واوح فم٤مهر ٓ ظمٗم٤مء ومٞمف، واحلرام يمذًمؽ واوح فم٤مهر 

 ظمٗم٤مء ومٞمف. ٓ

وًمٙمـ احلٞم٤مة وهل متقج سم٤مٕطمٞم٤مء ذم هذا اًمٕم٤ممل اعمْمٓمرب ٓ شم٘مػ قمٜمد طمدود ُم٤م 

يمؾ يقم  ٟمّم٧م قمٚمٞمف اًمنميٕم٦م ُمـ احلالل واحلرام، ومٝمل ُمٜمذ يم٤مٟم٧م شمقاضمف اًمٜم٤مس ذم

ومتتٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ذم يمؾ يقم ضمديًدا ُمـ إطمٙم٤مم  ،سمجديد ُمـ إطمداث واعمِمٙمالت

يًتٝمدي اًم٘مديؿ وي٘مقم قمغم ٟمٗمس أصقًمف، وىمد حي٤مر اًمٕمٚمامء ويتْم٤مرسمقن ومٞمام يقاضمٝمقن سمف 

 شمٚمؽ إطمداث ُمـ أطمٙم٤مم، ومٙمٞمػ سمٛمـ ًمٞمًقا ُمـ اًمٕمٚمامء؟

 هذا ؽمبب أول لؾتشازمه. 

ٙمؿ يمؾ ضمزئٞم٦م ذم شمٚمؽ اعمِمٙمالت اًمتل شمّم٤مدف وؾم٥ٌم آظمر، هق أن اًمديـ مل يٌلم طم

اًمٜم٤مس، ايمتٗم٤مء سم٤مٕصقل اًمٕم٤مُم٦م اًمتل سمٞمٜمٝم٤م، وسم٤مٕطمداث اجلزئٞم٦م اًمتل ذع هل٤م أطمٙم٤مًُم٤م، 

يمؾ ضمزئٞم٦م سم٤مًمٌٞم٤من واًمتٗمّمٞمؾ، وم٢من  -وهق ىم٤مٟمقن قم٤مم-وُم٤م يم٤من ممٙمٜم٤ًم أن يتٜم٤مول اًمديـ 

سمٕمد سمٞم٤مٟمف ًمألصقل  ذًمؽ ومقق ـم٤مىم٦م اًمٜم٤مس اًمذيـ ذقم٧م أطمٙم٤مُمف هلدايتٝمؿ، صمؿ إٟمف يٌدو

أن  -ُمًت٘مٚملم-أؿمٌف سم٤مإليْم٤مح اًمذي ٓ شمٗمروف طم٤مضم٦م ُمٚمح٦م، وسمخ٤مص٦م أن ذم وؾمٕمٝمؿ 

 يتٌٞمٜمقا ُم٤م حيؾ ُمـ شمٚمؽ إؿمٞم٤مء وُم٤م حيرم، قمغم وقء ُم٤م سمٞمٜمف!

إن احلالل زمني، وإن احلرام زمني، وزمقـفام مشتبفات ال يعؾؿفن »: ُمـ هٜم٤م يم٤من ىمقًمف  -4

 . «كثغم من الـاس

د يمؾ ُمٜمٝمام احلالل واحلرام: ومٕمٜمد أيب ٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل خيتٚمٗم٤من؛ إذ حَي همػم أن أسم٤م طمٜم

ُم٤م مل ) :، وقمٜمد اًمِم٤مومٕمل أٟمف هق(ُم٤م ورد قمـ اًمِم٤مرع دًمٞمؾ سمحٚمف) :طمٜمٞمٗم٦م أن احلالل هق

 . (يرد قمـ اًمِم٤مرع دًمٞمؾ سمتحريٛمف

ًٓ إٓ إذا يم٤من اًمِم٤مرع ىمد سملم أن طمٙمٛمف هق  وإذن، وم٠مسمق طمٜمٞمٗم٦م ٓ يرى ؿمٞمًئ٤م ُم٤م طمال
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احلرُم٦م، وسمٜم٤مء قمغم هذا اًمتحديد ًمٚمحالل قمٜمده يٚمحؼ اعمًٙمقت قمٜمف سم٤محلرام؛ ٕٟمف  احلؾ ٓ

 ٓ دًمٞمؾ ُمـ اًمِم٤مرع قمغم أٟمف طمالل. 

: ؾمقاء أورد قمٜمف دًمٞمؾ سمحٚمف، فواًمِم٤مومٕمل حيٙمؿ سمحؾ يمؾ ُم٤م مل يرد قمـ اًمِم٤مرع دًمٞمؾ سمتحريٛم

 ؾ سمتحريٛمف. أم يم٤من ُمًٙمقشًم٤م قمٜمف، وم٤معمًٙمقت قمٜمف طمالل قمٜمده؛ ٕٟمف مل يرد قمـ اًمِم٤مرع دًمٞم

وهٙمذا ٟمرى أن اعمًٙمقت قمٜمف هق ُمقوع اخلالف سملم اإلُم٤مُملم: وم٠مسمق طمٜمٞمٗم٦م يراه 

؛ ٕٟمف ٓ دًمٞمؾ ُمـ  ًٓ طمراًُم٤م؛ ٕٟمف ٓ دًمٞمؾ ُمـ اًمِم٤مرع قمغم طمٚمف، واًمِم٤مومٕمل يراه طمال

 ِم٤مرع قمغم طمرُمتف. اًم

ن أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤م -سمٜم٤مء قمغم شمٕمريػ اإلُم٤مُملم ًمٚمحالل-وسم٠مين ٟمٔمر ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مرر  -6

أُمٞمؾ إمم آطمتٞم٤مط، وأن اًمِم٤مومٕملَّ يم٤من أىمرب إمم اًمتخٗمٞمـػ واًمتٞمًـػم.. ًمٙمٜمـ٤م ٓ ٟمجـد 

ا ُمـ أن ٟم٘مرر هٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م أظمرى، هل أن ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل أيمثر متِمـًٞم٤م ُمـع اًمًـٜم٦م، ذم  سمدًّ

سمرواي٦م ؾمٕمد سمــ أيب وىمـ٤مص أٟمـف  سمٞم٤مهن٤م ًمٚمحالل واحلرام، وم٘مد صح قمـ رؾمقل اهلل 

سوؾؿني صمرًموا مون ؽمولل عون أمور رت يورم، فحورم عوعم إن أعظم اظمسؾؿني دم اظم»ىم٤مل: 

«الـاس من أصمل مسللته
(1)

، وٓ ؾمٌٞمؾ إمم اًمِمؽ ذم صحتف سمٕمد أن أظمرضمف اًمٌخ٤مري، 

وُمًٚمؿ، وأمحد، واسمـ طم٤ٌمن ذم صـحٞمحف، وأسمـق داود، وهـق سيـح ذم أن اعمًـٙمقت 

إٟمـام قمٜمف طمالل؛ ٕٟمف ي٘مرر أن هذا اعمًٙمقت قمٜمـف مل يٙمــ ىمٌـؾ اًمًـ١مال قمٜمـف طمراًُمـ٤م، و

 طمرم ُمـ أضمؾ اًم١ًمال وسمًٌٌف!

، قمـ أيب صمٕمٚم٦ٌم اخلِمٜمل  -يمام ي٘مقل اًمٜمقوي-يمذًمؽ روى اًمدارىمٓمٜمل وهمػمه 

إن اهلل سمعاىل فر  فرائض فال سمضقعوها، وضمد ضمدوًدا فال »، ىم٤مل: قمـ رؾمقل اهلل 

سمعتدوها، وضمرم أؾمقاء فال سمـتفؽوها، وؽمؽت عن أؾمقاء رمحة زمؽم غغم كسقان فال 

«سمبحثوا عـفا
(2)

، وهق طمدي٨م طمًـ، يٕمٚمؾ ًمًٙمقت اهلل شمٕم٤ممم قمـ سمٕمض إؿمٞم٤مء سم٠مٟمف 

                                      
 .(، ُمـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص4611(، وُمًٚمؿ )1411( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )1)

 . (، ُمـ طمدي٨م أيب اًمدرداء4/421ذم اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ) اي( أظمرضمف اًمٓمؼم4)



 

 18 

 رمح٦م ُمٜمف ًمٜم٤م، ومٝمؾ يتٗمؼ ُمٕمف اًم٘مقل سم٠من اعمًٙمقت قمٜمف طمرام؟؟

ُمـ أضمؾ هذيـ احلديثلم، وُمـ أضمؾ أن اًمتٞمًػم هق ـم٤مسمع اإلؾمالم، وأٟمف: ًمـ يِم٤مد هذا 

، [41 ]اًمٜم٤ًمء:﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ﴿: اًمديـ أطمد إٓ همٚمٌف، وقمغم هدى ُمـ ىمقًمف 

﮽ ﴿ وىمقًمف: ﮼    ﮻   ﮺   ﮹    ﮸   ﮷   ، ٟمٓمٛمئـ إمم رأي [111]اًمٌ٘مرة:  ﴾﮶ 

اًمِم٤مومٕمل ذم حتديد احلالل سم٠مٟمف ُم٤م مل يرد قمـ اًمِم٤مرع دًمٞمؾ سمتحريٛمف، وٟمرى أٟمف أيمثر متِمًٞم٤م 

  ُمع اًمًٜم٦م، وُمقاوم٘م٦م هل٤م.

وًمٙمـــ، عمــ٤مذا ٟمــذه٥م سمٕمٞمــًدا ذم آؾمــتدٓل عمــذه٥م اًمِمــ٤مومٕمل ُمــع أن احلــدي٨م اًمــذي  -2

 ٜم٤م يدل عمذهٌف؟ ٟمنمطمف ه

وزمقـفام مشتبفات ال يعؾؿفن »ًم٘مد ىمرر أن يمالًّ ُمـ احلالل واحلرام واوح، صمؿ ىم٤مل: 

، وم٠مي ُمٙم٤من هلذه اعمِمتٌٝم٤مت قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٕمد أن ىمرر أن يمؾ ُم٤م مل يرد «كثغم من الـاس

 قمـ اًمِم٤مرع دًمٞمؾ سمحٚمف ومٝمق طمرام؟ 

ل اًمتل مل يتْمح طمٚمٝم٤م وٓ سم٠مهن٤م: إُمقر أو إقمام شاعمِمتٌٝم٤مت»إن اًمنماح يٗمنون 

طمرُمتٝم٤م، وُمـ صَمؿ يم٤من طمٙمؿ احلدي٨م قمٚمٞمٝم٤م
(1)

سم٠مهن٤م ٓ يٕمرومٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، وم٢من اًمقىمقف  

 قمغم أطمٙم٤مُمٝم٤م إٟمام يتٞمن ًمٚمٕمٚمامء، قمٜمدُم٤م جيتٝمدون، واًمٕمٚمامء دائاًم ىمٚم٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم همػمهؿ. 

ا ذم يمؾ واًم٘مٓمع سم٤مٕطمٙم٤مم اًمتل ي١مدي إًمٞمٝم٤م آضمتٝم٤مد أُمر ًمٞمس ُمع ذًمؽ ُمٞمًقرً 

ُم٠ًمًم٦م، وم٘مد يٙمقن ذم اًمدًمٞمؾ آضمتٝم٤مدي ٟمقع اطمتامل، وُمـ صمؿ يٙمقن اًمقرع شمرك احلالل 

اعمٌٜمل قمغم هذا اًمدًمٞمؾ؛ إذ هق ُم٤م زال ُمِمتًٌٝم٤م، واًمِمٌٝم٦م ومٞمف حتٗمز ُمـ يًتؼمئ ًمديٜمف 

 وقمروف إمم اشم٘م٤مئف واًمٌٕمد قمٜمف. 

، صمؿ سم٤مًمِمٌٝم٤مت سمٕمد ذ ًٓ  ًمؽ؟ أشمرى هذا هق اًمن ذم اًمتٕمٌػم سم٤معمِمتٌٝم٤مت أو

 .ٟمٕمت٘مد هذا.

                                      
 .وًمٕمؾ اًمّمقاب ُم٤م ُأصم٧ٌم شيم٤من طمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م احلدي٨م»ذم إصؾ اعمٓمٌقع  (1)
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ا آظمـر، هـق أن اعمِمـتٌٝم٤مت ضمـ٤مءت ذم احلـدي٨م شمٕمٌـػًما قمــ  -1 همػم أٟمـ٤م ٟمـرى هلـذا اًمتٕمٌـػم هًّ

اعم٤ًمئؾ اًمتل مل يٜمص قمغم طمٙمٛمٝم٤م ُمـ طمؾ أو طمرُم٦م، صمؿ ضم٤مءت اًمِمـٌٝم٤مت ومٞمـف شمٕمٌـػًما قمـام 

 .  جي٥م أن يت٘مك ُمـ اعمِمتٌٝم٤مت، وهق اًمذي مل يًٚمؿ دًمٞمؾ طمٚمف آضمتٝم٤مدي ُمـ اطمتامل سملم 

ـ يٓمٚم٥م هذه اًمِمٌٝم٤مت إٟمام يت٘مٞمٝم٤م، ويتجٜمٌٝم٤م، وحيذر اًمقىمقع ومٞمٝم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم ُمَ و

اًمؼماءة ًمديٜمف ُمـ ذم اًمِم٤مرع، وًمٕمروف ُمـ أًمًٜم٦م اًمٜم٤مس؛ ذًمؽ أهن٤م ىمد دمر إمم احلرام 

ن مل شمٙمـ هل ٟمٗمًٝم٤م طمراًُم٤م، وىمد شمٙمقن اجلرأة قمغم ومٕمٚمٝم٤م ذريٕم٦م إمم اجلرأة قمغم إاًمٍميح و

  هذا ذم اًمٌداي٦م!ومٕمؾ احلرام، دون ىمّمد إمم

وإٟم٤م ًمٜمجد هلذا ذم طمٞم٤مشمٜم٤م صقًرا يمثػمة، ٟمجتزئ هٜم٤م سمٚم٘مٓم٤مت هيٕم٦م ًمٌٕمْمٝم٤م، وم٘مد 

 قمغم هذه اعمِمٙمٚم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمٕمض اًمْمقء.  لٚم٘مٟم

هذا اًمِم٤مب اًمذي ٓ جيد طمرضًم٤م ذم أن خيدش طمٞم٤مء يمؾ قمذراء، سمام يقضمف إًمٞمٝم٤م ُمـ 

وىمد شمٙمقن سمريئ٦م -ٜمّم٥م هل٤م قم٤ٌمرات اًمٖمزل اعم٤مضمـ، وُمـ ٟمٔمرات آؿمتٝم٤مء اًمقىمح، وسمام ي

 ُمـ ذاك وأطم٤مسمٞمؾ.  -ؾم٤مذضم٦م

وشمٚمؽ اًمٗمت٤مة اًمتل شمًتجٞم٥م ًمف دون اُمتٕم٤مض ُمٜمٝم٤م، أو شم٠مظمذ هل دوره طملم يٙمقن 

سمريًئ٤م ؾم٤مذضًم٤م ومتالطم٘مف سمٜمٔمرام٤م اًمقىمح٦م، وشمٓم٤مرده سمٖمزهل٤م اعم٤مضمـ، وىمد شمٜمّم٥م هل ًمف 

 اًمنماك وإطم٤مسمٞمؾ. 

ت٘مك يمؾ ُمٜمٝم٤م ٕول ُمرة سم٤مجلٜمس وهذا اًمِم٤مب وشمٚمؽ اًمٗمت٤مة أيم٤مٟم٤م يمذًمؽ قمٜمدُم٤م اًم

أظمر، أم هق اًمتدرج اًمٓمٌٞمٕمل ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م اًمؼميئ٦م إمم اًمٙمٚمٛم٦م اعم٤مضمٜم٦م، وُمـ اًمٜمٔمرة اًمتل 

ًمٞمس هل٤م ُمٕمٜمك همػم اإلظم٤مء إمم اًمٜمٔمرة اعمحٛمٚم٦م سمٙمؾ اعمٕم٤مي اخلٌٞمث٦م؟! صمؿ ُمـ اًمٗمٓمرة اًمٜم٘مٞم٦م 

 إمم آٟمحراف واًمً٘مقط؟!

ٓ ؾمٌٞمؾ إمم هذا إٓ اشم٘م٤مء اًمِمٌٝم٤مت. ذن، سملم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م سمإوَمْٚمٜمَُحْؾ  ـ اًمقرع، و  ًٞم٤مج ُم

 وصورة شماكقة:  -6

٤م؟  ذًمؽ اًمٚمص اًمذي اٟمتٝم٧م سمف اًمنىم٦م إمم أىمًك قم٘م٤مب: أيم٤من ُمـ أول طمٞم٤مشمف ًمّمًّ
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 وهؾ سمٚمغ شمٚمؽ اًمدرضم٦م ُمـ اخلٓمقرة ُمٜمذ قمرف اًمٚمّمقصٞم٦م؟

ُمٜمف، سمٛمّم٤مطم٦ٌم روم٘م٤مء ٟمف هق أيًْم٤م سمدأ هذه اًمٜمٝم٤مي٦م ُمٜمذ ذاق ًمذة اعم٤مل، وُمٜمذ شمٓمٚمع إمم اعمزيد إ

اًمًقء اًمذيـ راطمقا يزيٜمقن ًمف اإلهاف، طمتك إذا ُم٤م ٟمٗمد ُم٤م قمٜمده، سمدأ يتٓمٚمع إمم ُم٤م ذم أيدي 

 اًمٜم٤مس، وهٙمذا طمتك يم٤مٟم٧م اًمٜمٝم٤مي٦م اًمتل ٓ ُمٗمر ُمٜمٝم٤م، واًم٥ًٌم هق قمدم اشم٘م٤مئف اًمِمٌٝم٤مت!

 وصورة شمالثة:  -7

يٕمجز قمـ إصالطمف ذًمؽ اًمًٙمػم اًمذي ٓ يٙم٤مد يٗمٞمؼ، واًمذي يْمٞمؼ سمف اعمجتٛمع طملم 

ومٞم٘مذف سمف إمم مخ٤مرة، وشمت٘م٤مذومف اخلامرات يمام شم٘مذف سم٤مًمزضم٤مج اًمٗم٤مرغ، قمٜمدُم٤م يٗمرغ ُم٤م ُمٕمف 

 ُمـ اعم٤مل، أيم٤من قمرسمٞمًدا هٙمذا ُمـ أول يقم ذاق ومٞمف اخلٛمر؟ 

ًٓ روم٘م٤مء  ٤ًٌم ومّم٤مطم٥م أو إٟمف شمدرج سم٤مًمٓمٌع ذم هذا اًمٓمريؼ اًمققمر، وم٘مد شمقرط هم٤مًم

ٚمتٝمؿ ُمرات ىمٚمٞمٚم٦م سمٛمِم٤مريمتٝمؿ اًمنماب، ًمٙمٜمف سمٕمد اًمًقء، وًمٕمٚمف اوٓمر سمٕمد ذًمؽ إمم جم٤مُم

ٕٟمف اقمت٤مد أن يٗم٘مد قم٘مٚمف ويٕم٨ٌم ؾم٤مقم٤مت ذم يمؾ يقم، صمؿ ُمْم٧م سمف  ؛ذًمؽ مل جيد ٟمٗمًف

ًٓ سم٤مًمٌٕمد  اًمٓمريؼ إمم هم٤ميتٝم٤م اعمحتقُم٦م وم٢مذا هق ُمدُمـ، واًم٥ًٌم هق قمدم اشم٘م٤مء اًمِمٌٝم٤مت أو

 قمـ ُمّم٤مطمٌتف إذار!

، سمٙمثـػم ُمــ هـذه اًمّمـقر وأُمث٤مهلـ٤م، ُمـع وهٙمذا شمـزدطمؿ اعمجتٛمٕمـ٤مت ذم هـذا اًمٕمٍمـ -1

 إؾمػ.. واًم٥ًٌم دائاًم هق قمدم اشم٘م٤مء اًمِمٌٝم٤مت، اؾمتٝم٤مٟم٦م هب٤م.

، [111]اًمٌ٘مرة: ﴾ڑ  ک  ک  ک  ک﴿٧م طمٙمٛمتف إذ ي٘مقل: وشم٤ٌمرك اهلل وضمٚمَّ 

ومٞمٜمٝمك قمـ اًم٘مرب ُمٜمٝم٤م؛ ٕٟمف جير إمم اٟمتٝم٤ميمٝم٤م! وإذ ي٘مقل ذم وصػ سمٜمل إهائٞمؾ: 

. ومٞمتدرج إمم ُم٤م وصٗمٝمؿ سمف ُمـ [31]اًمٌ٘مرة:  ﴾ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ      ىئ﴿

اًم٘متؾ ًمألٟمٌٞم٤مء سمقصٗمٝمؿ سمٛمٓمٚمؼ اعمٕمّمٞم٦م، ومٞمجٕمؾ ضمرأمؿ قمغم ىمتؾ إٟمٌٞم٤مء ٟم٤مؿمئ٦م ُمـ 

 ؾمٞمئ٤مت ؾم٤مسم٘م٦م أىمؾ ُمٜمٝم٤م. 

ويمام يتدرج اعمرء ُمـ اًمِمٌٝم٦م اًمتل مل ُيٜمَصَّ قمغم طمٙمٛمٝم٤م إمم ارشمٙم٤مب اعمحرم، يتدرج 

لعن اهلل »: ئر.. وهذا سمٕمض اًمن ذم ىمقًمف طملم ي٘مع ذم اعمحرم ُمـ اًمّمٖم٤مئر إمم اًمٙم٤ٌم
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«السارق: يرسق البقضة فتؼطع يده، ويرسق احلبل فتؼطع يده
(1)

، وم٘مد سملم أن اًم٤ًمرق ٓ 

 يٌدأ سمنىم٦م اًمٜمّم٤مب، وًمٙمٜمف يتدرج إًمٞمف سمام دوٟمف، سم٤مًمٌٞمْم٦م وٟمحقه٤م. 

شُمـ وىمػ ُمقىمػ مٛم٦م ومال يٚمقُمـ ُمـ أؾم٤مء سمف اًمٔمـ»وًم٘مد ضم٤مء ذم إصمر:  -1
(2)

 ، وصح

، ومٛمر قمٚمٞمف رضمالن وم٠مهقم٤م ذم اعمٌم، وم٘مـ٤مل واىمًٗم٤م وُمٕمف زوضمف صٗمٞم٦م  أٟمف يم٤من 

، ظمقوًمـ٤م قمٚمـٞمٝمام أن يًـٞمئ٤م سمـف شهنوا صوػقةإ»أي: متّٝمال وٓ شمنقم٤م،  ،«ععم رؽمؾؽام»هلام: 

ن الشقطان جيري من ازمن آدم جمرى الودم، إ»اًمٔمـ ومٞمٝمٚمٙم٤م، وم٘م٤مٓ: ؾمٌح٤من اهلل ! وم٘م٤مل: 

ا!وقد طمشقت أن يؼذ  دم قؾوزمؽ «ام رشًّ
(3)

. 

إذ  ؛ِمـٌٝم٤متاًمُمثاًل عمقىمػ اعمًـٚمؿ اًمـدىمٞمؼ ُمــ  وذم طمديثٜم٤م، ييب رؾمقل اهلل  -11

ٓىمتحـ٤مم ذًمـؽ  -إن مل حيـذر- ٌض رَّ َٕمـيِمٌٝمف سم٤مًمراقمل يرقمـك طمـقل احلٛمـك، ومٝمـق ُمُ 

احلٛمك واًمقىمقع ومٞمف، واعمًٚمؿ ُمٕمرض ٓرشمٙم٤مب احلرام، إن وىمع ذم اًمِمـٌٝم٤مت، ومل 

 ي٤ٌمًمغ ذم احلذر ُمٜمٝم٤م. 

ومن وقع دم الشبفات وقع دم احلرام، كالراعي يرعى ضمول احلؿى، يوؾمك » ي٘مقل:

، ومٞمٌلم هبذا اعمثؾ ُمـ اًمقاىمع اعم٤مدي اًمذي يٛمقج سمف قم٤معمٜم٤م اعمْمٓمرب يمٞمػ «أن يرسمع فقه...

قمـ اًمٖمريزة اجلٜمًٞم٦م ذم سمٕمض إطمٞم٤من ضمريٛم٦م ؿمٜمٞمٕم٦م هل  ٚمحُّ يٚمد احلدي٨م اًمٜمٗمز اعُمِ 

ؼماق قمٜمد قم٤مؿمؼ اعم٤مل أطمٞم٤مًٟم٤م إمم ضمريٛم٦م هل اًمنىم٦م اًمزٟم٤م! ويمٞمػ يتحقل ظمٞم٤مل اًمذه٥م اًم

أو اًمٖمّم٥م أو اخلٞم٤مٟم٦م، أو أوًمئؽ مجٞمًٕم٤م، ويمٞمػ يٜمخدع سمٕمض اًمٜم٤مس سمؼميؼ اًمٌٓمقًم٦م، 

ومٞمًتحٞمؾ قمٜمدهؿ ذم سمٕمض إطمٞم٤من إمم ىمتؾ إسمري٤مء وؾمٗمؽ دُم٤مئٝمؿ، ويمٞمػ حتٚمق 

ًمٜم٤مس، ًمٌٕمْمٝمؿ ضمٚم٤ًمت اًمًٛمر اًمؼميء، ومتٜم٘مٚم٥م ُمع اًمزُمـ إمم ضمٚم٤ًمت شمتٌع قمقرات ا

 وحتٞمؽ اًمدؾم٤مئس واعم١ماُمرات ًمٚمٖم٤مومٚملم ُمٜمٝمؿ.

                                      
 . (، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة1311(، وُمًٚمؿ )3116أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (1)

 . ٤م قمغم قمٛمر(، ُمقىمقومً 1/611) شاًمّمٛم٧م»أيب اًمدٟمٞم٤م ذم  ( أظمرضمف اسمـ4)

 . (، ُمـ طمدي٨م صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل4111(، وُمًٚمؿ )4161أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (6)
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ُم٤ٌمح، ًمٙمٜمف همٗمؾ ومل حيذر ومرشمع ذم  إن يمؾ واطمد ُمـ ه١مٓء رشمع طمقل احلٛمك، ذم يمأل

احلٛمك ٟمٗمًف، وقمرض ٟمٗمًف ًمٚمٕم٘م٤مب، وًمق أٟمف شمٜمٌف، وطمذر، وضمٕمؾ سمٞمٜمف وسملم احلٛمك 

 طم٤مضمًزا طمّمٞمٜم٤ًم ًمًٚمؿ، وٟمج٤م ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م!

 إٟم٤ًمن ٓ يٗمٙمر ذم اعمرأة اعمحرُم٦م؟ ويمٞمػ يم٤من ذًمؽ اًم٤ًمرق وإٓ، ومٛمـ أيـ يتنب اًمزٟم٤م إمم

 أو اًمٖم٤مص٥م أو اخل٤مئـ يرشمٙم٥م ضمريٛمتف وهق ٓ يٗمٙمر ذم احلّمقل قمغم اعم٤مل سمِمتك اًمقؾم٤مئؾ ؟ 

٤م سمريئ٦م ًمق أٟمف ٟمٔمر إمم ٟمٗمًف ٟمٔمرة اإلؾمالم  ًً وهؾ يم٤من ممٙمٜم٤ًم أن جيٜمل إٟم٤ًمن ومٞم٘متؾ ٟمٗم

 إًمٞمف، ومل يتدرج إمم اًم٘متؾ سمام هق دوٟمف؟ 

وُم٤م اًمذي يم٤من ممٙمٜم٤ًم أن حيقل ضمٚم٤ًمت اًمًٛمر اًمؼميء إمم ضمٚم٤ًمت ًمٚمدؾم٤مئس 

 واعم١ماُمرات، ًمق أن اًمذيـ يٕم٘مدوهن٤م مل يتج٤موزوا اعمًٛمقح سمف ُمـ احلدي٨م إمم همػمه ؟!

أال وإن لؽول »يٙمٛمؾ اعمثؾ اًمذي رضسمف ًمٚمٛمًٚمٛملم، ومٞم٘مقل:  ويٛميض رؾمقل اهلل  -11

وهق أطمد ؿمـٓمريـ - ذا اًم٘مدر ُمـ اًمتٙمٛمٚم٦م، وذم ه«مؾك محى، أال وإن محى اهلل حمارمه

ي٘مرر أن يمؾ ُمٚمؽ ُمـ اًمٜم٤مس ًمف محـك، يٌٜمـل طمقًمـف ؾمـقًرا ًمٞمحـدده، صمـؿ  -شمتٙمقن ُمٜمٝمام

ي٘مٞمؿ قمٚمٞمف اجلٜمد حلراؾمتف، صمؿ يرصد ُمع هذا وذاك قم٘م٤مسًم٤م رادقًم٤م ًمٙمؾ ُمــ حتدصمـف ٟمٗمًـف 

 سم٤مىمتح٤مُمف، يم٠من اًمًقر واجلٜمد ٓ يٙمٗمٞم٤من حلاميتف. 

عمٚمقك، وم٢من ًمف محك جي٥م أٓ يٜمتٝمؽ، وهذا احلٛمك هق هق ُم٤مًمؽ ا وعم٤م يم٤من اهلل 

حم٤مرُمف: أي: ُم٤م طمرم قمغم قم٤ٌمده اًمقىمقع ومٞمف، أُم٤م ُم٤م حيٞمط هبذا احلٛمك ويتّمؾ سمف، ومٝمق 

شمٚمؽ اًمِمٌٝم٤مت اًمتل ٓ حيرم قمٚمٞمف ومٕمٚمٝم٤م، وًمٙمٜمٝم٤م ىمد دمره إمم ُم٤م حيرم، وم٢من أٟم٧م ضمرؤت 

ىمقع ذم احلرام، يمٜم٧م قمغم هذه اًمِمٌٝم٤مت ومٚمؿ شمتحرج ُمـ ومٕمٚمٝم٤م، واٟمتٝم٧م سمؽ إمم اًمق

٤م ًمٚمٕم٘م٤مب اًمذي شمققمد سمف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ي٘مع ذم حم٤مرُمف؛ ٕٟمؽ مل شمتؼ اًمِمٌٝم٤مت اًمتل  ُمًتح٘مًّ

أوىمٕمتؽ ذم هذه اعمح٤مرم، ومٚمؿ شمٓمٚم٥م اًمؼماءة ًمديٜمؽ ُمـ ُم١ماظمذة اًمِم٤مرع وقم٘م٤مسمف، وٓ 

 ًمٕمروؽ ُمـ ذم اًمٜم٤مس ودمرحيٝمؿ. 

أال وإن دم اجلسود مضوغة إذا »: وذم اًمِمٓمر اًمث٤مي ُمـ اًمتٙمٛمٚم٦م ي٘مقل رؾمـقل اهلل  -14
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، ومـٞمٚمٛمس «صؾحت صؾ  اجلسد كؾه، وإذا فسدت فسد اجلسد كؾه، أال وهي الؼؾب

ُمٙمٛمـ اًمداء، وُمٜمٌع اًمدواء ذم إجي٤مز سمٚمٞمغ إٟمف اإلرادة، واًم٘مٚم٥م سمقصٗمف ُمّمدر اإلرادة، 

وم٤مًم٘مٚم٥م اًمّم٤مًمح اًمذي مل يٛمرض ومل يٜمحرف قمـ اجل٤مدة هق اًمذي هيٞمئ ًمٚمجًد احلٞم٤مة 

ُم٤م اًم٘مٚم٥م اعمريض اعمٜمحرف قمـ اجل٤مدة ومال يٛمٙمـ أن يًٚمؿ ُمٕمـف اجلًـد، أو اًمّم٤محل٦م، أ

يّمٚمح، هذا قمغم أن اًم٘مٚم٥م ىمٓمٕم٦م صٖمػمة ُمـ اًمٚمحؿ ىمـدر ُمـ٤م يٛمْمـغ، ومٚمٞمًـ٧م اًمٕمـؼمة 

 إذن سم٤مًمْمخ٤مُم٦م أو يمؼم احلجؿ!

٤م قمغم ؾم٤مئر اجلًد، ومٜم٠ًمل  وىمد خيٓمر ًمٜم٤م أن ٟمتٌلم أصمر اًم٘مٚم٥م سمقصٗمف قمْمًقا ُم٤مديًّ

، وٟمًتٗمن يمت٥م اًمٓم٥م وُمراضمٕمف، وًمٕمٚمٜم٤م ٓ ٟمدهش طملم ٟمٕمٚمؿ أن إـم٤ٌمء واعمرى أيًْم٤م

اظمتالل اًم٘مٚم٥م ذم ضمًؿ إٟم٤ًمن، وقمدم اٟمتٔم٤مُمف ذم أداء وفمٞمٗمتف، هق أظمٓمر ُم٤م يتٝمدد هذا 

 اإلٟم٤ًمن سمِمتك إُمراض، صمؿ سم٤معمقت!

ًمٞمس أهؿ ُمـ احل٘مٞم٘م٦م اًمتل  -سمرهمؿ ظمٓمقرشمف- ًمٙمـ هذا اًمقاىمع اعم٤مدي ًمقفمٞمٗم٦م اًم٘مٚم٥م

رادشمف وٟمٞمتف إأن ُمرضمع صالح اإلٟم٤ًمن ووم٤ًمده إمم ىمٚمٌف، أي: إمم  ي٘مرره٤م احلدي٨م، وهل

 اًمتل يٕمؼم قمٜمٝم٤م قم٤مدة سمٛمقـمٜمٝم٤م ُمٜمف وهق اًم٘مٚم٥م أو اًمْمٛمػم. 

 وهٙمذا يريب اإلؾمالم اإلرادة ذم اعمًٚمؿ.

أٟمف ٓ اقمت٤ٌمر ٕقمامل اعمًٚمؿ إٓ سم٤مًمٜمٞم٦م؛ ىمرر  شإٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت»ومٌٕمد أن ىمرر سمحدي٨م 

 صالح ًمٚمٛمًٚمؿ إٓ سمّمالح ُمقـمـ اًمٜمٞم٦م ُمٜمف، وهق ىمٚمٌف، وسمٛمجٛمقع ذم هذا احلدي٨م أٟمف ٓ

رادشمف ُمـ ؿمقائ٥م اًمري٤مء واًمتٛمٚمؼ إأن يٙمقن إجي٤مسمٞم٤ًّم سمٜم٤ّمًء، ومٞمخٚمص  -ذم ىمقة-احلديثلم ـم٤مًمٌف 

رادشمف، ًمتّمٚمح إواًمٜمٗم٤مق ويٛمحّمٝم٤م هلل، صمؿ يتٕمٝمد سم٤مإلصالح واًمٞم٘مٔم٦م ىمٚمٌف اًمذي هق ُمقـمـ 

 !ٝم٤م قم٤مسمًدا هلل، دائؿ اإلظمالص ًمفطمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م، ويٙمقن سمٙمؾ ُم٤م يٕمٛمؾ ومٞم
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: ، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل طمدث اإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج قمـ أيب هريرة 

قالت اظمالئؽة: يا رب ذاك عبدك يريد أن يعؿل ؽمقئة، وهو أزمرص زمه، فؼال: ارقبوه: فنن »

اي!...عؿؾفا فاكتبوها له زمؿثؾفا، وان سمركفا فاكتبوها له ضمسـة، إكام  «سمركفا من صمرَّ
(1)

. 

، ي٘مـقل ومٞمٝمـ٤م: قمــ ًمٚمحدي٨م روايـ٤مت أظمـرى ُمــ سمٞمٜمٝمـ٤م روايـ٦م قمــ اسمــ قمٌـ٤مس  -أ

إن اهلل كتووب احلسووـات »، ومــٞمام يرويــف قمـــ رسمــف شمٌــ٤مرك وشمٕمــ٤ممم، ىمــ٤مل: رؾمــقل اهلل 

ضمسوـة كامؾوة،  والسقئات، شمم زمني ذلك: فؿن همَّ زمحسـة فؾم يعؿؾفا كتبفوا اهلل عـوده

، عـووده عرشوو ضمسووـات، إىل ؽمووبعامئة ضووعف، إىل ا كتبفووا اهلل ن هوومَّ  ووا فعؿؾفووإو

ن همَّ  وا إضمسـة واضمدة، و  ن همَّ زمسقئة فؾم يعؿؾفا كتبفا اهلل عـدهإأضعا  كثغمة، و

«فعؿؾفا كتبفا اهلل ؽمقئة واضمدة، وحماها اهلل، وال هيؾك ععم اهلل إال هالك
(2)

 . 

ذم أن ُمـ هؿَّ  -هٜم٤م- اي٦م أيب هريرةإذا يم٤مٟم٧م هذه اًمرواي٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس شمتٗمؼ ُمع رو -ب

من همَّ زمسقئة »سمًٞمئ٦م ومٚمؿ يٕمٛمٚمٝم٤م يمت٧ٌم ًمف طمًٜم٦م وم٢من هٜم٤مك رواي٤مت أظمرى شم٘مقل: 

«فؾم يعؿؾفا رت سمؽتب
(3)

«إذا همَّ عبدي زمسقئة فال سمؽتبوها عؾقه»، 
(4)

وإذا حتدث »، 

«زملن يعؿل ؽمقئة فلكا أغػرها له ما رت يعؿؾفا
(5)

أن  ، وهل رواي٤مت شمتٗمؼ قمغم شم٘مرير

ف هب٤م ُمٖمٗمقر ًمف، وًمٞمس ُمث٤مسًم٤م قمٚمٞمف.   اًمًٞمئ٦م اًمتل هؿَّ هب٤م ٓ شمٙمت٥م قمٚمٞمف، وإذن ومَٝمٛمُّ

اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام وأمحد  (جمتٛمٕم٦م وُمتٗمرىم٦م)ج احلدي٨م سمرواي٤مشمف رَّ ظَم  -ضمـ

 ذم ُمًٜمد اسمـ قم٤ٌمس صمؿ ذم ُمًٜمد أيب هريرة. 

                                      
 .، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ( 141)أظمرضمف ُمًٚمؿ  (1)

 ( ؾمٌؼ خترجيف. 4)

 .، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة (161)أظمرضمف ُمًٚمؿ  (6)

 .يرة ، ُمـ طمدي٨م أيب هر(141)أظمرضمف ُمًٚمؿ  (2)

 ؾمٌؼ خترجيف.  (1)
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إلرادة اًمتـل دومٕمـ٧م إًمٞمٝمـ٤م، إذا يم٤من احلـدي٨م إول ىمـد سمـلم أن إقمـامل إٟمـام شمٕمتـؼم سمـ٤م -1

واحلدي٨م اًمث٤مي ىمد قمٚمؼ صالح اإلٟم٤ًمن قمغم صالح ىمٚمٌـف اًمـذي هـق ُمـقـمـ اإلرادة، 

ًمتٚمـؽ اإلرادة طمـلم شمتجـف ذم  -ومـٞمام يٕمـرض-اًمداومٕم٦م، ومٝمذا احلدي٨م يٕمـرض سم٤مًمٌٞمـ٤من 

 إسار إمم اًمٕمٛمؾ، صمؿ ٓ يتؿ اًمٕمٛمؾ. 

حل٤مٓت اًمتل شمٕمرو٧م وىمد شمٕمددت رواي٤مشمف يمام رأيٜم٤م، واشمٗم٘م٧م ذم احلٙمؿ قمغم ُمٕمٔمؿ ا

ًمٌٞم٤مهن٤م، صمؿ مل ختتٚمػ إٓ ذم احلٙمؿ قمغم ُمـ هيؿُّ سمًٞمئ٦م وٓ يٕمٛمٚمٝم٤م: ومٗمل رواي٦م أهن٤م شمٖمٗمر ًمف، 

وذم رواي٦م أهن٤م ٓ شمٙمت٥م قمٚمٞمف، وذم اًمرواي٦م اًمتل ُمٕمٜم٤م أهن٤م شمٙمت٥م ًمف طمًٜم٦م يم٤مُمٚم٦م، وهق 

 خيتٚمػ قمام ىمررشمف اًمروايت٤من إظمري٤من. 

الف ٟمرى أن ٟمنمح قم٤ٌمرة احلدي٨م، وأن ٟمٌلم وىمٌؾ أن ٟمتٕمرض ًمٌٞم٤من ه هذا آظمت

 احل٤مٓت اًمتل اشمٗم٘م٧م رواي٤مشمف ذم احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م.

ذم سمٕمـض اًمروايـ٤مت،  واحلدي٨م ىمدد يمام هـق واوـح ُمــ إؾمـٜم٤مد قم٤ٌمرشمـف إمم اهلل  -4

، ذم اًمروايـ٤مت اًمتـل أوردشمـف سمٕمٌـ٤مرة اًمرؾمـقل (ومٞمام يرويف قمــ رسمـف)وُمـ قم٤ٌمرة اًمرواة 

ق سمــلم اًمتٕمٌــػميـ، همــػم أن احل٘مٞم٘مـ٦م هــل أن ًمٙمــؾ ُمـــ : هـذا هــق اعمتٌــ٤مدر ُمـــ اًمٗمـر

أو )اًمًٚمػ واخلٚمـػ ـمري٘متـف ذم روايـ٦م هـذا اًمٜمـقع ُمــ احلـدي٨م، وم٤مًمًـٚمػ يرووٟمـف، 

، سمٕم٤ٌمرة: ومٞمام يرويـف قمــ رسمـف، واخلٚمـػ يّمـقروهن٤م سمٕمٌـ٤مرة: ىمـ٤مل اهلل، (ي٘مرون ىمدؾمٞمتف

ًمٙمـريؿ ، وهبذا وم٘مط خيتٚمػ قمــ اًم٘مـرآن اوًمٗمظ احلدي٨م قمٜمد اًمٗمري٘ملم ًمرؾمقل اهلل 

، وًمٞمس ومٞمـف ًمٖمـػم اهلل ًمٗمـظ وٓ ُمٕمٜمـك، وُمــ صمـؿ يمـ٤من ُمتٕمٌـًدا وم٢من ًمٗمٔمف وُمٕمٜم٤مه هلل 

 طمٞم٤مًمف هق اًمتٌٚمٞمغ واًمٌٞم٤من.  سمتالوشمف، ويم٤من قمٛمؾ اًمرؾمقل 

ن اهلل إ»هـل روايـ٦م اسمــ قمٌـ٤مس اًمتـل شمٌـدأ سمٕمٌـ٤مرة:  (يمام أؾمـٚمٗمٜم٤م)وأمجع رواي٤مت احلدي٨م  -6

«كتب احلسـات والسقئات شمم زمني ذلك
(1)

ًـٞمئ٤مت اًمس اعمراد ُمــ يمت٤مسمـ٦م احلًـٜم٤مت و، وًمٞم

ؾمــٌؼ اًمٙمتــ٤مب هبــ٤م، قمــغم ُمٕمٜمــك أن ومٕمٚمٝمــ٤م ممــ٤م ضمــرى سمــف ىمْمــ٤مء اهلل  -يمــام ىمــد يتــقهؿ-هٜمــ٤م 

                                      
 ؾمٌؼ خترجيف. (1)
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ـ٤م هبـ٤م، وومٕمـاًل  وىمدره.. ًمٙمـ اعمراد سم٤مًمٙمت٤مسم٦م هٜم٤م: شم٘مدير اجلزاء قمغم احلًٜم٤مت واًمًـٞمئ٤مت: مهًّ

. هل٤م، أو مه٤ًّم هب٤م وم٘مط، دون أن يٚمحؼ سمف ومٕمؾ، أو ومٕماًل هل٤م وم٘مط،   دون أن يًٌ٘مف هؿ 

وم٠مُم٤م اًمٗمٕمؾ دون هؿٍّ ؾم٤مسمؼ، أي: دون إرادة: يم٠من يٙمره ُم١مُمـ قمغم ارشمٙمـ٤مب ُمٕمّمـٞم٦م،  -2

أو قمغم اًمٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م شمقطمل سمٙمٗمـره وهـق ٓ يريـد اًمٕمّمـٞم٤من، وٓ يريـد اًمٙمٗمـر، ويمـ٠من 

ّمـاًل ي٘مـل اًمٜمـ٤مس ذ اًمٕمـدوى خيؽمع يم٤مومر دواء خيٗمػ ُمـ آٓم اًمٌنم، أو يٙمتِمـػ ُمَ 

ؾ سمٌحثف إمم صٜمع ـم٤مئرة أو قمرسم٦م، أو ىم٤مـمرة، أو ٟمحقه٤م ُمــ يمـؾ سمٛمرض ُمٕملم، أو يّم

ُم٤م يٞمن ًمٚمٜم٤مس طمٞم٤ممؿ، دون أن يريد سمذًمؽ قم٤ٌمدة اهلل واًمت٘مرب إًمٞمف، ومال ىمٞمٛم٦م ٕقمامل 

اًمٙم٤مومر وٓ صمقاب قمٚمٞمٝم٤م، ُم٤م داُم٧م ٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة ًمٞم٧ًم هـل اًم٤ٌمقمـ٨م قمٚمٞمٝمـ٤م، وٓ قم٘مقسمـ٦م 

ٟمٞم٦م اعمٕمّمٞم٦م أو ٟمٞمـ٦م اًمٙمٗمـر ًمٞمًـ٧م  قمغم ُمـ أيمره ومٕمَم أو ٟمٓمؼ سمام يقهؿ يمٗمره ُم٤م داُم٧م

 هل اًم٤ٌمقم٨م ًمف قمغم اًمٕمّمٞم٤من أو قمغم إفمٝم٤مر اًمٙمٗمر. 

ومل يتٕمرض طمديثٜم٤م هلذه احل٤مًم٦م؛ إذ ىمد شمٙمٗمؾ احلدي٨م إول سمت٘مريره٤م ُمـ ٟم٤مطمٞمتٞمٝم٤م: 

طمٞم٨م ىمرر أن إقمامل إٟمام شمقزن وشمٕمتؼم سم٤مإلرادة اًمتل طمٗمزت إًمٞمٝم٤م، صمؿ ىمرر أٟمف ٓ صمقاب 

ء إٓ طملم شمدومع إمم اإلطم٤ًمن ٟمٞم٦م اإلطم٤ًمن، وطملم شم٘مع عمحًـ وٓ قم٘م٤مب قمغم ُمز

 اإلؾم٤مءة سمٜمٞم٦م اإلؾم٤مءة.

وأُم٤م اًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م ومتّمدران قمـ إرادة، وومٕمؾ اخلػم واًمقىمقع ذم اًمنمـ سمٕمـد ادمـ٤مه  -1

 .  إًمٞمف وٟمتٞمج٦م ًمٚمٜمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م أو اهلؿ 

ٓم٤مقمـ٦م ومال يِمؽ قم٤مىمؾ ذم أن يمالًّ ُمٜمٝمام جم٤مزى قمٚمٞمـف، حم٤مؾمـ٥م سمـف: ومٚمٚمٛمٓمٞمـع سم٘مّمـد اًم

صمقاب ُم٤م ومٕمؾ ُمـ اعم٠مُمقرات، وًمف صمقاب ُم٤م شمـرك ُمــ اعمٜمٝمٞمـ٤مت ُمـ٤م دام ىمّمـد اًمٓم٤مقمـ٦م هـق 

اًمذي طمٗمزه إمم دمٜمٌٝم٤م، وقمغم اًمٕم٤ميص سم٘مّمد اًمٕمّمٞم٤من قم٘م٤مب ُم٤م شمرك ُمـ اعم٠مُمقرات، وُمـ٤م 

 ارشمٙم٥م ُمـ اعمٜمٝمٞم٤مت، ُم٤مداُم٧م ٟمٞم٦م اًمٕمّمٞم٤من هل اًمتل شمًٚمٓم٧م قمٚمٞمف وم٠موىمٕمتف ذم اعمٕمّمٞم٦م!

سمٌٞم٤من اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمح٤ًمب قمغم إقمامل، واقمت٤ٌمره٤م..  وًم٘مد شمٙمٗمؾ احلدي٨م إول

صمؿ ضم٤مء هذا احلدي٨م ومٙمِمػ قمـ ضم٤مٟم٥م قمٔمٞمؿ ُمـ ومْمؾ اهلل قمغم قمٌـ٤مده، طمـلم حي٤مؾمـٌٝمؿ 
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 قمغم أقمامهلؿ سمدواومٕمٝمؿ إًمٞمٝم٤م. 

قمٜمده ًمّم٤مطمٌٝم٤م قمنمـ  ذًمؽ طمٞم٨م ي٘مرر أن ُمـ هيؿُّ سم٤محلًٜم٦م ويٕمٛمٚمٝم٤م ومًٞمٙمتٌٝم٤م اهلل 

 ف يمثػمة. طمًٜم٤مت، إمم ؾمٌٕمامئ٦م، إمم أوٕم٤م

وطمٞم٨م ي٘مرر أيًْم٤م أن ُمـ هيؿُّ سم٤مًمًٞمئ٦م ويٕمٛمٚمٝم٤م ومًٞمٙمتٌٝم٤م اهلل قمغم ص٤مطمٌٝم٤م ؾمـٞمئ٦م واطمـدة، 

 صمؿ شمًٕمٝم٤م ُمٖمٗمرشمف ومٞمٛمحقه٤م، طملم يًتٖمٗمره ص٤مطمٌٝم٤م، وٓ هيٚمؽ قمغم اهلل إٓ ه٤مًمؽ. 

ويم٠مي أرى هذا اهل٤مًمؽ سمٕمٞمٜمل، وأحتًًف سمٞمدي، طملم أرى يمؾ ُمنـف قمـغم ٟمٗمًـف ذم 

ٛمراء اعمٕم٤ميص وإيث٤مر فمالم اًمْمالل قمغم ٟمقر اهلداي٦م، وفمٚمـؿ يمـؾ ارشمٙم٤مب اعمقسم٘م٤مت، واؾمت

 ذي طمؼ قمغم إٟمّم٤مومف!

ـ٤م سمحًـٜم٦م يمتـ٥م ًمّمـ٤مطمٌف  -3 وأُم٤م اهلؿُّ سم٤مًمٗمٕمؾ أو إرادشمف دون أن يٚمحؼ سمف اًمٗمٕمؾ ومـ٢من يمـ٤من مهًّ

٤م سمًـٞمئ٦م وطمـ٤مل سمٞمٜمـف وسمـلم اًمتٜمٗمٞمـذ ظمـقف اهلل وإيثـ٤مر روـ٤مه ومٙمـذًمؽ، إطمًٜم٦م، و ن يم٤من مهًّ

ن يمـ٤من هـذا اهلـؿُّ سم٤مًمًـٞمئ٦م ىمـد طمٞمـؾ سمٞمٜمـف وسمـلم اًمتٜمٗمٞمـذ إ٦م يم٤مُمٚمـ٦م، ويٙمت٥م ًمف قمٜمد اهلل طمًـٜم

سم٥ًٌم آظمر هق قمدم مٞم١م اًمٗمرص٦م ومٚمـ يٙمت٥م قمغم ص٤مطمٌف، سمٛمٕمٜمك أٟمـف ًمــ حي٤مؾمـ٥م قمٚمٞمـف، 

 وأن اهلل ؾمٞمٖمٗمره ًمف، وهبذه اًمٕم٤ٌمرات يمٚمٝم٤م ضم٤مءت اًمرواي٤مت اعمختٚمٗم٦م ًمٚمحدي٨م. 

ٞمئ٦م وٓ يٕمٛمٚمٝم٤م سم٠مهن٤م ؾمتٙمت٥م ًمف طمًـٜم٦م، ٓ شمٕم٤مرض إذن سملم اًمرواي٦م اًمتل شمٕمد ُمـ هيؿُّ سم٤مًمً -1

ـف.. ومـ٢من احل٤مًمـ٦م إومم ىمـد قمٚمـؾ احلٙمـؿ  واًمرواي٤مت اًمتل ايمتٗم٧م سمت٘مرير أٟمف ًمـ ي١ماظمـذ هبٛم 

اي»ومٞمٝم٤م هبذه اًمٕم٤ٌمرة اعمقطمٞم٦م:   ، وًمٞم٧ًم احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يمذًمؽ. «إكام سمركفا من صمرَّ

اي!» ًـٚمح سمـف اًم٘مٚمـ٥م : دؾمتقر ًمًٞم٤مؾمـ٦م اًمـٜمٗمس، وُمـ٤م يٜمٌٖمـل أن يت«إكام سمركفا من صمرَّ

اعم١مُمـ، طمـلم يّمـ٤مرع اهلـقى، وشمـدور ذم داظمٚمـف ُمٕمريمـ٦م قمٜمٞمٗمـ٦م ىم٤مؾمـٞم٦م سمـلم إرادة اًمٓم٤مقمـ٦م 

وإرادة اعمٕمّمــٞم٦م، ومتّمــٓمرع إرادة وإرادة، وُمــع إرادة اًمنمــ ٟمزقمــ٦م قم٤مشمٞمــ٦م إمم حتٓمــٞمؿ ىمٞمــقد 

اًمديـ، وٟمٌذ إظمالق اًمٗم٤موٚم٦م، واحلـط ُمــ اعمثـؾ اًمٕمٚمٞمـ٤م، وُمـع إرادة اخلـػم ُمٖم٤مًمٌـ٦م هلـذه 

 الح اإليامن وطمده. اًمٜمزقم٦م، سمً

اي!» : ُمـ أضمؾ رو٤م اهلل وطمده، يؽمك اعم١مُمـ اًمًـٞمئ٦م ومـال يٗمٕمٚمٝمـ٤م، «إكام سمركفا من صمرَّ
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همقائـف، إسمٕمد أن طمدصمتف هب٤م ٟمٗمًف إُمـ٤مرة سم٤مًمًـقء ووؾمـقس ًمـف هبـ٤م ؿمـٞمٓم٤مٟمف اًمًـ٤مهر قمـغم 

واؾمتج٤مسم٧م
(1)

هل٤م ـمٌٞمٕمتف اًمٌٝمٞمٛمٞم٦م اًمتل ؾمام هب٤م قمغم رهمٛمٝم٤م طملم آُمـ وم٠مسمـ٧م إٓ أن شمتحـلم  

صٝم٤م ًمتٝمقي سمف إمم دٟمٞم٤مه٤مومر
(2)

 ، وشمًؽمد ؾمٞم٤مدم٤م قمٚمٞمف. 

اي!» يامٟمف يب ذيمر رسمقسمٞمتل ًمف، وىمدريت قمٚمٞمـف، وقمـرف أن إ: سمٗمْمؾ «إكام سمركفا من صمرَّ

زم قمٚمٞمف واضم٥م اًمِمٙمر ومِمٙمر زم أٟمٕمٛمل، وأضمؾَّ ومْمكم قمٚمٞمف وأيمؼمه، وم٢مذا شمٚمؽ اًمٖمٗمٚم٦م اًمتل 

ء ُمٜمـل، وإذا هـذا احلٞمـ٤مء ىمـقة شمٜمٝمـزم أراد ومٞمٝم٤م أن يٕمّمٞمٜمل شمٜمتٝمل سمف طملم اؾمتٞم٘مظ إمم احلٞم٤م

أُم٤مُمٝم٤م ىمقى اًمٜمٗمس جمتٛمٕم٦م، ومٞمٗمر اًمِمٞمٓم٤من ًمٞمٜمجق سمحٞم٤مشمف ُمــ قمٜمٗمٝمـ٤م، وشمتْمـ٤مءل اًمٓمٌٞمٕمـ٦م 

احلٞمقاٟمٞم٦م؛ إذ مل يٕمد هل٤م إمم ضم٤مٟم٥م اًمروح اعم١مُمـ ُمٙم٤من! ويٜمجق اعمـ١مُمـ ومٞمـؽمك اًمًـٞمئ٦م سمٕمـد 

٤ًٌم ًمرو٤مه!  أن هؿَّ هب٤م يؽميمٝم٤م طمٞم٤مء ُمـ اهلل وـمٚم

 قمٜمد اهلل طمًٜم٦م يم٤مُمٚم٦م؟! أومال يٙمت٥م ًمف هبذا

ٟمف يتٞمح هلـ٤م إإرادة اإلٟم٤ًمن؟  -هبذا احلدي٨م- وسمٕمد، ومٝمؾ شمٌٞمٜمتؿ يمٞمػ يّمٜمع اإلؾمالم -1

ومرص٦م اًمٜمٍم، ذم ُمٕمريمتٝم٤م ُمع اًمٖمريزة طملم حت٤مول اإلؾمٗم٤مف، وُمع اهلـقى طمـلم يـزيـ 

 هل٤م اًمً٘مقط، وُمع اًمٜمٗمس طملم شمٜمًك اعمثؾ اًمٕمٚمٞم٤م ومتح٤مول أن مقي هب٤م!

 ًمًٛمق طملم شمٜمت٤مهب٤م حلٔم٦م وٕمػ ومتٝمؿُّ أن شمٜمحدر. وهق يٛمده٤م سمٕمقاُمؾ ا

ا هلذا اًمٍماع اًمداظمكم ُمزوًدا سم٠مؾمٚمحتف، وأول آٟمحراف ًم٘مد ظُم  ٚمؼ اإلٟم٤ًمن ُمًتٕمدًّ

ف سم٠من يٜمحرف، وم٢مذا هق  سمٕمد هذا اهلؿ   ]رأى[ومٞمف هق مهُّ
(3) 

أٟمف ًمـ ُيروَمض ُمٜمف رضمققمف إمم 

ضمقع، ُمٙم٤موم٠مة سمف، ؿمحذ هذا ن هق أراده، ورأى ومقق هذا أٟمف ُمث٤مب قمغم هذا اًمرإاحلؼ 

رادة اخلػم ومٞمف، وم٘مٝمرت إرادة اًمنم واؾمتٕمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م... وهبذا شمؽمسمك إرادشمف، وشم٘مقى ومتتؿ إ

 هل٤م اًمًٞم٤مدة..!

                                      
 .شواؾمتج٤مب»ذم إصؾ اعمٓمٌقع ( 1)

 .شٟمٞم٤مه٤م»ذم إصؾ اعمٓمٌقع ( 4)

 زي٤مدة ي٘متْمٞمٝم٤م اًمًٞم٤مق.( 6)
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إن اهلل سمعواىل رفوع عون أمتوي اخلطول »ىمـ٤مل:  ^أن رؾمـقل اهلل  وقمـ اسمـ قمٌـ٤مس 

«والـسقان، وما اؽمتؽرهوا عؾقوه
(1)

ُمع اًمّمـٖمػم، واحلـ٤ميمؿ ذم ذم اجلـ٤م ، أظمرضمـف اًمًـٞمقـمل

اعمًتدرك
(2)

حف، وواوم٘مف احل٤مومظ اًمذهٌّل ]،  [وصحَّ
(3)

 . 

ُم٤م اًمذي شمقطمل سمف هذه اًمٌدهٞم٦م اعم٘مـررة ذم اإلؾمـالم، وهـل اؿمـؽماط اًمٌٚمـقغ واًمٕم٘مـؾ  -1

 ًمٚمتٙمٚمٞمػ، وُم٤م ُمٙم٤مهن٤م ذم ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ًمؽمسمٞم٦م اإلرادة؟ 

ــ٤مًرا وشمٙمــرياًم ًمٚمٕم٘مــؾ اإل ــ٤م ٟمالطمــظ ذم اًم٘مــرآن اًمٙمــريؿ اقمتٌ ــ٦م إٟمٜم ٟمًــ٤مي ُمٔمٝمــره اعمٓم٤مًمٌ

اعمتٙمررة سم٢مقمامًمف واًمتقسمٞمخ اًمِمـديد ًمٚمـذيـ هيٛمٚمقٟمـف ومـال يًـتجٞمٌقن ًمٜمدائـف، ويمـام اختـذت 

ــدسمر  ــقن، وسم٤مًمت ــ٤مت اهلل ذم اًمٙم ــ٤مًمٜمٔمر ذم آي ــر سم ــ٤م: إُم ـــ سمٞمٜمٝم ــددة، ُم ــ٦م صــقًرا ُمتٕم اعمٓم٤مًمٌ

٤م: واًمتذيمرة، واًمتٗمٙمر، واًمٕمٚمؿ واعمٕمرومـ٦م، اختـذ اًمتـقسمٞمخ قمـغم إمه٤مًمـف صـقًرا ُمتٕمـددة، ُمٜمٝمـ

 اًمقصػ سم٤مجلٝمؾ، وسمٕمدم اًمٗم٘مف، وسم٤مًمْمالل، وسمتٖمٚمٞم٥م صقت اهلقى قمغم صقت اًمٕم٘مؾ!

وُمـ هٜم٤م ٟمجد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمٙمثػم ُمـ هذه أيـ٤مت اًمتـل متثـؾ أؾمـ٤مًمٞم٥م اعمٓم٤مًمٌـ٦م  -4

 قمامل اًمٕم٘مؾ، واًمتقسمٞمخ قمغم إمه٤مًمف. ٢مسم

                                      
تي اخلطل والـسقان وما اؽمتؽرهوا عؾقه»(: 4/111)شاعمًتدرك»ًمٗمظ احل٤ميمؿ ذم  (1) ، وىم٤مل «جتاوز اهلل عن أمن

: -سمٕمد أن ذيمر أًمٗم٤مظ احلدي٨م وَُمـ أظمرضمف-( 1/111)شٌػمشمٚمخٞمص احل»ذم  احل٤مومظ اسمـ طمجر 

 إطم٤مدي٨م ذم هب٤م ٟمره ومل ،شلأُمت قمـ رومع»: سمٚمٗمظ وإصقًمٞملم اًمٗم٘مٝم٤مء يمت٥م ذم احلدي٨م هذا شمٙمررشمٜمٌٞمف: »

ا#،  وىمد ورد احلدي٨م ُمـ ُمًٜمد اسمـ قم٤ٌمس واسمـ قمٛمر وصمقسم٤من وأيب اًمدرداء ش أظمرضمف ُمـ مجٞمع قمٜمد اعمت٘مدُم٦م

وهمػمهؿ، ًمٙمـ سمٚمٗمظ:  وىمت٤مدة قمٛمػم سمـ وقمٌٞمد وقمٓم٤مء واًمِمٕمٌل احلًـوُمـ ُمرؾمؾ  وأيب سمٙمرة وهمػمهؿ،

 .«رفع»ٓ  «وضع»أو  «جتاوز»

اجل٤مُمع »، واًمّمقاب ُم٤م أصمٌتٜم٤مه. واًمًٞمقـمل ٓ خيرج احلدي٨م ُمًٜمًدا ذم شاعمتدارك»ذم إصؾ اعمٓمٌقع: ( 2)

، وومٞمف ٟمٔمر، ومٚمٗمظ اًمٓمؼماي شسم٤منـم٥م قمـ صمق»وإٟمام َيرُمز عمـ أظمرضمف، وىمد رُمز قمٜمد هذا اًمٚمٗمظ سمـ شاًمّمٖمػم

 .«إن اهلل جتاوز»(: 1111)شُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم»، وأيًْم٤م ذم (4/11ش)اًمٙمٌػم»قمـ صمقسم٤من ذم 

، وًمٕمؾ اعمراد ُم٤م ُأصم٧ٌم، وىمد ش، شمٚمخٞمّمف وشمّمحٞمحفوواوم٘مف وصححف احل٤مومظ اًمذهٌل»ذم إصؾ اعمٓمٌقع: ( 6)

قمغم ذط »هٌلُّ يمالُمف وم٘م٤مل: (، وخلّص اًمذ4/111صّحح احل٤ميمُؿ احلدي٨م قمغم ذط اًمِمٞمخلم )

 .شاًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ
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 ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ﴿

 .[111]يقٟمس: 

ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ   ﮲   ﮳   ﮴  ڻ  ۀ  ﴿

 .[41]اًمٕمٜمٙمٌقت:  ﴾﮵ ﮶  ﮷ 

 .[42]حمٛمد: ﴾ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ﴿

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کک  ک  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ ڳ 

ۇ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ   ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ھ  ھ      ھ     ے  ے 

ۋ  ۋ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى     ائ  ەئەئ  وئ  وئ  

ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی    ی  

 .[11-11]اعم١مُمٜمقن:  ﴾ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب 

 .[22]اًمٜمحؾ:  ﴾ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ﴿

 .[41]احلنم: ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴿

 .[26]اًمٕمٜمٙمٌقت:  ﴾ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ڻ﴿

أُم٤م ذط اًمٌٚمقغ، ومال ي٘مؾ اهتامم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمف قمـ اهتامُمف سمنمـط اًمٕم٘مـؾ، إن اهلل  -6

، يٜم٤مدي ذم اًمٜم٤مس، ويٜم٤مدي اًمـذيـ آُمٜمـقا، يمـام يٜمـ٤مدي قمٌـ٤مده، وهـق إٟمـام يقضمـف هـذا 

هؿ، وظمٚمٗمـقا وراءهـؿ اًمٜمداء إمم اًم٤ٌمًمٖملم ُمـ أوًمئؽ مجٞمًٕم٤م؛ ٕهنؿ هؿ اًمذيـ يمٛمؾ ٟمٛمق

ؾمـ اًمٓمٗمقًم٦م، وهؿ اًمذيـ يدريمقن ُم٤م يٙمٚمٗمقن، وي٘مدرون قمغم اًمت٘مٞمد سمف، وهـؿ اًمـذيـ 

 حيٛمٚمقن قمغم قمقاشم٘مٝمؿ قم٥مء اجلامقم٦م، ويت٘مدُمقن سمف ذم ـمريؼ احلٞم٤مة. 

ٟمف ؾمٌح٤مٟمف ًمػمومؼ سمٕم٤ٌمده وهق اخلٌػم هبؿ ومػمومـع احلـرج، وٓ يٙمٚمـػ إٓ ُمـ٤م يٓمـ٤مق، إو

ُمـ يمؾ ُم٤م شمٕمجز قمٜمف ىمقاهؿ، ويرظمص هلؿ طمٞم٨م شم٘متيض  وُمـ صمؿ يٕمٗمك قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم سمف

 اًميورة اًمؽمظمٞمص، وطمٞم٨م يٙمقن ذم أداء اًمقاضم٤ٌمت إصٚمٞم٦م طمرج!
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 .[413]اًمٌ٘مرة:  ﴾ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ﴿ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف:  -2

﮵ ﮶  ﮷  ﮸   ﴿وي٘مقل:  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 

 .[111]اًمٌ٘مرة:  ﴾﮹ ﮺  ﮻  ﮼   ﮽ 

 .[11]احل٩م: ﴾ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ہ  ہ  ھ﴿وي٘مقل: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ﴿وي٘مقل: 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  

ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  

 .[3]اعم٤مئدة:  ﴾ڑ  ک  ک  ک

﮵﴿وي٘مقل:   .[11 ]آل قمٛمران:﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ ﮲  ﮳  ﮴ 

 .[112]اًمٌ٘مرة:  ﴾ڌ   ڌ  ڎڎ﴿ (الصقام ) ﴾ڇ  ڍ      ڍ﴿وي٘مقل: 

ٕن ُمٕمٜم٤مه٤م: وقمغم اًمـذيـ يٕمجـزون قمٜمـف، أو جيـدون ومٞمـف ُمِمـ٘م٦م سم٤مًمٖمـ٦م ُمــ اًمِمـٞمقخ، 

اًمّمـقم سمًـ٥ٌم ُمروـٝمؿ،  واًمٕمج٤مئز ، واعمرى اًمـذيـ ٓ يرضمـك سمـرؤهؿ وٓ يًـتٓمٞمٕمقن

ن، ٓ يمـام ىمٞمـؾ ُمــ أهنـ٤م قمغم ه١مٓء ومدي٦م ـمٕم٤مم ُمًٙملم، قمـ يمؾ يقم يٗمٓمروٟمف ُمــ رُمْمـ٤م

ذقم٧م اًمّمقم قمغم اًمتخٞمػم، صمؿ ٟمًخ اًمتخٞمػم سم٤مإلًمزام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أي٦م اًمتل سمٕمده٤م: 

 .[111]اًمٌ٘مرة: ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ﴿

رفوع عون أمتوي اخلطول، والـسوقان، »: وشمٓمٌٞمً٘م٤م هلذيـ اًمنمـملم، ي٘مقل رؾمـقل اهلل  -1

«وما اؽمتؽرهوا عؾقه
(1)

مل يتقومر ومـٞمٝمام طمـلم اًمٗمٕمـؾ قمٜمٍمـ ، ذًمؽ أن اعمخٓمئ واًمٜم٤مد 

مل  -إمم ضم٤مٟم٥م وم٘مده طمـلم اإليمـراه ًمٕمٜمٍمـ اإلرادة-اإلرادة اعمٌٜمل قمغم اًمٕم٘مؾ، واعمٙمره 

إمم اإلرادة،  -يمـام ٟمـرى-يتقومر ومٞمف قمٜمٍم اًم٘مدرة يمذًمؽ.. ومٛمرضمـع اًمنمــملم يمٚمـٞمٝمام 

 ٠موُمـــ أضمــؾ شمرسمٞمــ٦م هــذه اإلرادة ذم اعمًــٚمؿ يمــ٤من اًمتٙمٚمٞمــػ، ويمــ٤من اإلقمٗمــ٤مء ُمـــ اخلٓمــ

                                      
 ؾمٌؼ خترجيف. (1)
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 ٜمًٞم٤من وُم٤م أيمره اعمًٚمؿ قمٚمٞمف. واًم

أٟمًتٓمٞمع أن ٟمحٙمؿ قمغم أوًمئؽ اًم٤ٌمًمٖملم اًمٕم٘مالء، اًمذيـ يٕمٗمـقن أٟمٗمًـٝمؿ ُمــ أداء ُمـ٤م  -3

 يمٚمٗمقه، وهؿ ىم٤مدرون قمغم إداء؟ 

ًم٘مد يمرم اهلل اإلٟم٤ًمن طملم يمٚمٗمف؛ ٕٟمف اقمتؼم قم٘مؾ ذًمـؽ اإلٟمًـ٤من وـم٤مىمتـف، وطمًــ ومٝمٛمـف 

آقمتٌـ٤مر: اًمتٙمٚمٞمـػ، واعمح٤مؾمـ٦ٌم قمٚمٞمـف،  ًمٚمتٙمـ٤مًمٞمػ وىمدرشمـف قمـغم شمٜمٗمٞمـذه٤م، صمـؿ سمٜمـك قمـغم هـذا

 واعمج٤مزاة سمف، وم٠مُمر وهنك، ووقمد وأوقمد، صمؿ أقمد اجلٜم٦م واًمٜم٤مر داريـ ًمٚمثقاب وًمٚمٕم٘م٤مب! 

يمٚمٗمف ُمٜمٝمًج٤م ذم ُمٕم٤مُمٚمتف ُمع اهلل: ظم٤مًم٘مف ورسمف واعمٜمٕمؿ اعمتٗمْمؾ قمٚمٞمـف، وم٠موضمـ٥م اإليـامن 

ل وشمٜمزهـف قمــ يمـؾ سمف، واقمت٘م٤مد أًمقهٞمتف ووطمداٟمٞمتف وىمدرشمـف اعمٓمٚم٘مـ٦م، واشمّمـ٤مومف سمٙمـؾ يمـام

ٟم٘مص، وطمتؿ اإلؾمالم ًمف، ُمتٛمثاًل ذم اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم، وإىم٤مُم٦م اًمّمـالة، وإيتـ٤مء اًمزيمـ٤مة، 

 وصقم رُمْم٤من، وطم٩م اًمٌٞم٧م إن اؾمتٓم٤مع اًمًٌٞمؾ إًمٞمف!

ويمٚمٗمف ُمٜمٝمًج٤م ذم اًمًـٚمقك ُمـع اًمٜمـ٤مس، ي٘مـقم قمـغم احلٚمـؿ ووـٌط اًمـٜمٗمس، واًمّمـدق 

ُٕمـر سمـ٤معمٕمروف، واًمٜمٝمـل قمــ اعمٜمٙمـر، واًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد، وإُم٤مٟم٦م واًم٘مٜم٤مقمـ٦م سمـام ذم يـده، وا

 واًمتٕم٤مون ُمع اجلامقم٦م وقمدم اخلروج قمٚمٞمٝم٤م. 

سمؾ يمٚمٗمف أيمثر ُمـ هذا، ذم ُمٕم٤مُمٚمتف ًمٚمٜم٤مس: يمٚمٗمف إطم٤ًمن ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ وًمق أؾمـ٤مءوا إًمٞمـف، 

وطم٥م اخلػم هلؿ وًمق طم٘مدوا قمٚمٞمف، واًمؼم هبؿ وصـٚمتٝمؿ وًمـق آذوه!.. ومـ٢من هـق أسمـك إٓ أن 

ؾ، ويمـ٤من ُمـع ذًمـؽ أدٟمـك ْثـًمف ذًمؽ قمـغم أٓ يتجـ٤موز اعمِ ؾم٤مءمؿ، يم٤من إيتٕمجؾ اجلزاء قمغم 

 ّمٗمح، ومام سم٤مًمؽ سمٛمـ ي٘م٤مسمؾ اًمًٞمئ٦م سم٤محلًٜم٦م.اًمُمٜمزًم٦م ُمـ اًمذي ي٘م٤مسمؾ اًمًٞمئ٦م سم٤مًمٕمٗمق و

وإذا يم٤من اًمتٙمٚمٞمػ يمام رأيٜم٤م ًمقًٟم٤م ُمـ أًمقان اًمتٙمريؿ ًمإلٟم٤ًمن ومٌامذا ٟمحٙمؿ قمغم أوًمئـؽ 

ؽميمقا ُم٤م يمٚمٗمقا أداءه، ويٗمٕمٚمـقا ُمـ٤م اًمذيـ يمرُمٝمؿ واقمتؼم إرادمؿ ومٙمٚمٗمٝمؿ، صمؿ أسمقا إٓ أن ي

 يمٚمٗمقا شمريمف؟!

ىمد أقمٗمك ُمــ اًمتٙمـ٤مًمٞمػ  ٟمح٥ًم أن اجلقاب يٛمٙمـ أن يٗمٝمؿ مم٤م أؾمٚمٗمٜم٤مه، وم٢من اهلل  -1

اًمّمٖم٤مر اًمذي مل يٌٚمٖمـقا سمٕمـد ؾمــ حتٛمـؾ اعمًـئقًمٞم٦م، واعمجـ٤مٟملم اًمـذيـ ٓ يـدريمقن ُمـ٤م 
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ٞم٦م ىمـد أحل٘مـقا خي٤مـم٥م سمف اًمٕم٘مالء، وم٤مًمذيـ أقمٗمقا أٟمٗمًـٝمؿ ُمــ أقمٌـ٤مء اًمتٙمـ٤مًمٞمػ اًمنمـقم

أٟمٗمًٝمؿ سم٢مطمدى ه٤مشملم اًمٓم٤مئٗمتلم وقمٚمٞمٝمؿ أن خيت٤مروا ٕٟمٗمًـٝمؿ ُمٙمـ٤مهنؿ ُمـع اًمّمـٖم٤مر، 

 أو ُمع اعمج٤مٟملم!

هـل ُمـ٤م ذم اًمتٙمٚمٞمـػ  -ويتٝمـ٤ماٟمًتٓمٞمع أن ٟمٜمٔمر إًمٞمف ُمــ ز-وهٜم٤مك ٟم٤مطمٞم٦م صم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمقوقع 

٤مس ُمـ شمٙمريؿ ًمإلٟم٤ًمن، وم٘مد يمرم اهلل اإلٟم٤ًمن، واقمتؼم إرادشمف، طملم يمٚمٗمـف، وأهـ٤من سمٕمـض اًمٜمـ

أٟمٗمًــٝمؿ وٟمزًمــقا هبــ٤م دون ُمٜمزهلــ٤م طمــلم أسمــقا أن يًــتجٞمٌقا هلــذا اًمتٙمٚمٞمــػ، وأؾمــٚمٛمقا ىمٞمــ٤مدهؿ 

 دقم٤مء اًمٙم٤مذب! ؿ اًمٖمرور وآهْ جلٛمقح اهلقى، أو ٟمزوة اًمِمٝمقة اعمحرُم٦م، أو وَ 

ــف أن ذم اًمتٙمٚمٞمــػ  -1 ــ٤م يمــ٤من شمّمــقر اًم٘مــ٤مرئ وم٤مًمــذي ٓ ؿمــؽ ومٞم ؾمــقاء سم٤مًمٗمٕمــؾ أو -وأيًّ

ُمـ طمٞم٨م ي٘مـقم قمـغم ذـمـلم أؾم٤مؾمـٞملم مهـ٤م: اًمٌٚمـقغ  شمرسمٞم٦م ًمإلرادة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م -سم٤مًمؽمك

واًمٕم٘مؾ، وُمـ طمٞم٨م إٟمف ًمقن ُمـ حتٛمٞمؾ اإلٟم٤ًمن شمٌٕم٦م قمٛمٚمف، وومً٘م٤م ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمذي رؾمؿ 

 وُمـ طمٞم٨م إٟمف اقمت٤ٌمر إلرادة اإلٟم٤ًمن وشمٙمريؿ ًمف! ،هلذا اًمٕمٛمؾ

واًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف يمذًمؽ أن إقمٗم٤مء اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمٕم٘م٤مب قمغم ُم٤م يرشمٙمٌف ُمـ اعمٕم٤ميص 

ومٞمف سمٕمد هذا ًمقن ُمـ اًمتٙمريؿ ًمإلرادة  -ًٞم٤مًٟم٤م، أو وهق ُمٙمره قمغم ومٕمٚمفظمٓم٠م، أو ٟم

اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ُمـ طمٞم٨م يٜمٌٜمل قمغم أٟمف طمٞم٨م وم٘مدت هذه اإلرادة ومال حمؾ ًمٚمتٙمٚمٞمػ، وٓ 

 قم٘م٤مب قمغم اعمٕمّمٞم٦م؟
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«إذا ضمززمه أمر فزع إىل الصالة كان رؽمول اهلل »: قمـ قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم 
(1)

. 

تؼم اًمّمالة دقم٤مُم٦م ُمـ دقم٤مئؿ مخس سمٜمل قمٚمٞمٝم٤م اإلؾمالم، ًمٙمٜمٝم٤م وطمده٤م متثؾ ُمٜمٝمًجـ٤م شمٕم -1

 يم٤مُماًل ًمإلؾمالم ذم شمرسمٞم٦م اإلرادة. 

وًمٕمٚمف ُمـ أضمؾ هذا ورد ذيمره٤م ذم اًم٘مرآن ٟمحق ُم٤مئ٦م ُمرة، وقمٜمل اًمرؾمقل اًمٙمريؿ 

ف هل٤م صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وؾمالُمف سمٌٞم٤مهن٤م، وحتديد ُمقاىمٞمتٝم٤م، وذوـمٝم٤م، وُم٤م يٜمٌٖمل آؾمتٕمداد سم

ُمـ اًمٓمٝم٤مرة سمجٛمٞمع أٟمقاقمٝم٤م، يمام قمٜمل سم٠مدائٝم٤م، واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وإىم٤مُمتٝم٤م، طمتك ًم٘مد ىم٤مل: 

«وصمعؾت قرة عقـي دم الصالة»
(2)

 !«كان إذا ضمززمه أمر فزع إىل الصالة»أٟمف:  ، وأصمر قمٜمف 

وإٟم٤م ًمٜمجد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م فم٤مهرة ضمديرة سم٤مًمقىمقف قمٜمده٤م، 

ىم٤مُمتٝم٤م، ومٞمام يِمٌف أن يٙمقن اًمتزاًُم٤م ٢م٤مهرة هل اًمتٕمٌػم قمـ أداء اًمّمالة سموشمٗمٝمٛمٝم٤م، هذه اًمٔم

ًمف، ؾمقاء أيم٤من اًمًٞم٤مق ًمٚمثٜم٤مء قمغم اعم١مُمٜملم سم٢مىم٤مُمتٝم٤م، أم يم٤من ًمألُمر سمذًمؽ، وم٢مٟم٤م ٓ ٟمجد ذم 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذيمًرا ًمٚمّمالة جمردة قمـ ذيمر اإلىم٤مُم٦م إٓ ذم ُمقاوع حمدودة، ىمرٟم٧م 

ُم٦م، أو قمري٧م قمـ ُم٤مدة اإلىم٤مُم٦م وُم٤م ي١مدي ُمٕمٜم٤مه٤م ومدل ذًمؽ اًمّمالة ومٞمٝم٤م سمام يٙمٗمؾ أهن٤م ُم٘م٤م

 قمغم أهن٤م ُمردودة. 

٤م يم٤من اًمتٕمٚمٞمؾ اًمذي قمٚمٚمقا سمف اًمتزام هذا اًمتٕمٌػم ومـ٢من اعمـ٠مُمقر سمـف ذم اًم٘مـرآن واًمًـٜم٦م  وأيًّ

ًمـٞمس جمـرد أداء اًمّمــالة، ًمٙمٜمـف اًمًـٛمق سم٤مًمّمــالة قمـغم ؿمـقاهمؾ هــذه احلٞمـ٤مة، وُمِمــٙمالم٤م 

د هل٤م سم٤مًمتٓمٝمر اًمٌدي اًمذي يٛمثٚمـف اًمٖمًـؾ ُمــ اجلٜم٤مسمـ٦م، صمـؿ اعم٤مدي٦م، وي٘متيض هذا: آؾمتٕمدا

إؾم٤ٌمغ اًمقوقء، وسم٤مًمتٓمٝمر اًمروطمل اًمذي يتجغم ذم اًمٙمػ قمـ اًمذٟمقب، وذم أظمذ اًمٜمٗمس 

سمٚمقن ُمـ احلزم يٕمّمـٛمٝم٤م ُمــ اًمـؽمدي ذم إظمٓمـ٤مء، يمـام ي٘متيضـ اعمح٤مومٔمـ٦م قمـغم أدائٝمـ٤م ذم 

                                      
 .  (، ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م1611( أظمرضمف أسمق داود )1)

 . (، ُمـ طمدي٨م أٟمس6161) ل( أظمرضمف اًمٜم٤ًمئ4)
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 ِمٖمؾ وىم٧م اًمٞم٘مٔم٦م يمٚمف!ُمقاىمٞمتٝم٤م، وهل متتد ُمـ ُمٓمٚمع اًمٗمجر إمم اًمٕمِم٤مء أظمرة ومت

وىمــد أذٟمــ٤م إمم أن اًمّمــالة وطمــده٤م متثــؾ ُمٜمٝمجــ٤م يمــ٤مُماًل ًمإلؾمــالم ذم شمرسمٞمــ٦م اإلرادة،  -4

 ومٚمٜم٠مظمذ أن ذم سمٞم٤من ظمٓمقات هذا اعمٜمٝم٩م شمٗمّمٞماًل هلذا اإلمج٤مل. 

هل آؾمتٕمداد ًمٚمدظمقل ذم اًمّمالة، سم٤مًمتٓمٝمر اعم٤مدي هل٤م،  :وأومم هذه اخلٓمقات

تٝم٤م، وهذا يمٚمف سمٕمد شمرىم٥م وىمتٝم٤م، واًمتٗمرغ ٕدائٝم٤م ُمٝمام يٙمـ وسم٤مؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م ومٞمٝم٤م، وسم٢مىم٤مُم

 ٟمقع اًمٕمٛمؾ اًمذي ي٘مقم سمف، وُمٝمام شمٌٚمغ أمهٞمتف. 

هل اًمتٓمٝمر اًمروطمل هل٤م، سمؽمك مجٞمع ُم٤م يِمٖمؾ اإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م، ُمـ  :واخلٓمقة اًمث٤مٟمٞم٦م

أقمامل هذه احلٞم٤مة، وُمِمٙمالم٤م، ويتٛمثؾ هذا ذم آٟم٘مٓم٤مع هب٤م قمـ هذه احلٞم٤مة ومؽمات 

، ذم ُمٜم٤مضم٤مة يمٚمٝم٤م شمدسمر وظمِمقع، وذم دقم٤مء يمٚمف إيامن ذم يمؾ يقم ًمالشمّم٤مل سم٤مهلل ُمٜمتٔمٛم٦م 

 وصم٘م٦م، وذم اُمتث٤مل يمٚمف إضمالل وره٦ٌم. 

واخلٓمقة اًمث٤مًمث٦م: هل آؾمتٕم٤مٟم٦م هب٤م يمام يًتٕم٤من سم٤مًمّمؼم، قمغم يمؾ ُم٤م يٙمرب اإلٟم٤ًمن ذم 

طمٞم٤مشمف، ُمـ ُمّم٤مقم٥م، وأزُم٤مت ٟمٗمًٞم٦م، وُمِمٙمالت، أو هل اًمٗمزع إًمٞمٝم٤م يمٚمام أطمس اإلٟم٤ًمن 

 طم٤مضم٦م إمم اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م، وإُمـ، واًمث٘م٦م، وؿمٕمر سم٠موار احلرب حيتدم سمٞمٜمف وسملم ٟمٗمًف. 

 مخس صٚمقات شمِمٖمؾ وىم٧م ي٘مٔم٦م اإلٟم٤ًمن يمٚمف أو شمٙم٤مد ُمـ هٜم٤م، وُمـ يمقن اعمٗمروض -6

 يم٤من هنل اًمّمالة قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر، وهذه هل ىمٛم٦م شمرسمٞمتٝم٤م ًمإلرادة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م. -

إن اعمًٚمؿ يِمٕمر طملم يّمكم أٟمف سملم يدي رسمف: يٜم٤مضمٞمف، ويدقمقه، ويتيع إًمٞمف، ذم ًم٘م٤مء 

 ُمع رسمف، يتجدد يمٚمام أوؿمؽ أن يٖمٗمؾ أو شمِمٖمٚمف ؿمقاهمؾ احلٞم٤مة!

ؾ ُم١مُمـ سم٤مهلل ٓ يٛمٚمؽ سمٓمٌٞمٕم٦م اإليامن سمف إٓ أن يًتحٞمل ُمٜمف، ومال ي٘مؽمف ُمٕمّمٞم٦م ويم

 وهق ُمقؿمؽ أن ي٘مػ سملم يديف!

 -يمام أؾمٚمٗمٜم٤م-واًمّمٚمقات اخلٛمس اعمٙمتقسم٤مت شمِمٖمؾ وىم٧م ي٘مٔم٦م اعمًٚمؿ يمٚمف أو شمٙم٤مد 

صمؿ هل ُمقزقم٦م سملم ؾم٤مقم٤مت اًمٜمٝم٤مر، طملم يٌزغ اًمٗمجر، وطملم يٜمتّمػ اًمٜمٝم٤مر، وطملم 

قمف، وطملم شمٖمرب اًمِمٛمس، وطملم يٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ، طمٞم٨م شم١مدى صالة يٛميض صمالصم٦م أرسم٤م

 اًمٕمِم٤مء، صمؿ يًـ اًمٜمقم سمٕمده٤م ويٙمره اًمٙمالم!
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وُمـ هٜم٤م، يم٤من أصدق ُم٤م يقصػ سمف اعم١مُمـ أٟمف إُم٤م ذم صالة أو ذم اٟمتٔم٤مر صالة: 

وًمـ يٕمجز أوٕمػ اًمٜم٤مس ُمع روح اًمديـ أن يٛمٚمؽ ٟمٗمًف سمْمع ؾم٤مقم٤مت، ُمتك هق أىمر »

ف سمٕمده٤م إمم رسمف، ومخ٤مف أن ي٘مػ سملم يديف خمٓمًئ٤م أو آصماًم، صمؿ هق اًمٞم٘ملم ذم ٟمٗمًف أٟمف ُمتقضم

إذا ُمٚمؽ ٟمٗمًف إمم هذه اًمٗمريْم٦م، ذيمر أن سمٕمده٤م اًمٗمريْم٦م إظمرى، وأهن٤م سمْمع ؾم٤مقم٤مت 

يمذًمؽ، ومال يزال ُمـ قمزيٛم٦م اًمٜمٗمس وـمٝم٤مرم٤م ذم قمٛمر
 

قمغم صٞمٖم٦م واطمدة، ٓ يتٌدل وٓ 

ُمـ ُم٘م٤مل ًمٚمٛمرطمقم ُمّمٓمٗمك ) شقمٛمؾ سمْمع ؾم٤مقم٤مت -ُمٝمام ـم٤مل-يتٖمػم، يم٠مٟمف سمجٛمٚمتف 

  (.1/632: شاًم٘مٚمؿ لوطم» ،ص٤مدق اًمراومٕمل

أُم٤م آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمّمـالة يمـام يًـتٕم٤من سم٤مًمّمـؼم ومٜمٕمت٘مـد أهنـ٤م حتتـ٤مج إمم أن ٟم٘مـػ قمٜمـده٤م  -2

 ىمٚمٞماًل، ًمٜمتٌلم اًمن ومٞمٝم٤م. 

إن ذم اًمّمالة ًمقًٟم٤م ُمـ آشمّم٤مل اًمٜمٗمز سم٤مهلل ٓ يتٞمن إٓ ومٞمٝم٤م، هل اشمّم٤مل سم٤مهلل يتٛمثؾ 

إًمٞمف سم٤مًمدقم٤مء، وذم اًمٚمجقء إًمٞمف قمٜمد اًمِمدائد، وذم آقمتامد قمٚمٞمف وطمده ذم يمؾ  ذم اًمتقضمف

رء، وهل اشمّم٤مل سم٤مهلل يٌٚمغ درضم٦م آؾمتٖمراق، ويٌٕمد سم٤معمّمكم قمـ يمؾ ُم٤م حيٞمط سمف، 

يمؾ ُم٤م يٙمرسمف وحيزسمف مم٤م يٕمؽمض ـمري٘مف، وهل اشمّم٤مل سم٤مهلل يِمٌف  -وًمق ذم وىمتٝم٤م-ويٜمًٞمف 

ُمت٤مقمٌٝم٤م إمم طملم، أو هل رطمٚم٦م إمم اًمًامء يتخٗمػ ومٞمٝم٤م أن يٙمقن إضم٤مزة ُمـ مهقم احلٞم٤مة و

اإلٟم٤ًمن مم٤م يٜمقء سمف يم٤مهٚمف، ويتزود ومٞمٝم٤م سمام حيت٤مج إًمٞمف ُمـ اًمّمؼم؛ ًمٞمًتٕملم هب٤م وسمف قمغم 

 اؾمتئٜم٤مف احلٞم٤مة وُمقاضمٝم٦م ُمِمٙمالم٤م ومٞمام سمٕمد...

ع وسم٘مدر ُم٤م شم٘م٤مم اًمّمالة، ومتٜمٝمك اعمًٚمؿ قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر، ومتٜمحف اًمزاد اًمذي يًتٓمٞم

 سمف ُمقاضمٝم٦م ُمت٤مقم٥م احلٞم٤مة، واًمتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م يٙمقن ُمٙم٤مهن٤م ذم ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ًمؽمسمٞم٦م اإلرادة.
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 يوم له لث  مُ  زكاسمه يمد فؾم، مااًل  اهلل آسماه من» :قمـ اًمٜمٌل  قمـ أيب هريرة 

 -دققهؾم ييعـ- زمؾفزمتقه يلطمذ شمم، الؼقامة يوم يطوقه، ززمقبتان له، أقرع اؾمجاعً  الؼقامة

ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ﴿ :شمال صمؿ «ككـزُ  أكا، كمالُ  أكا :يؼول شمم

أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،[111]آل قمٛمران :  ﴾ىئ  ىئ  ی 
(1)

. 

ُم٤م ُمٕمٜمك ومرض اإلؾمالم ًمٚمزيم٤مة، واقمت٤ٌمره٤م ومٞمف إطمدى اًمدقم٤مئؿ اًمتل سمٜمل قمٚمٞمٝم٤م؟ وُمـ٤م  -1

 ُمٙم٤مهن٤م ذم ُمٜمٝمجف ًمؽمسمٞم٦م اإلرادة؟

الم أن ىمدًرا ُمٕمٞمٜم٤ًم ُمـ ُم٤مل اًمٖمٜمل ىمد أصٌح ممٚمقيًم٤م إن ومرض اًمزيم٤مة ُمٕمٜم٤مه ذم اإلؾم

 ًمٚمٗم٘مػم، إذا ُمر قمغم هذا اعم٤مل وهق ذم ُمٚمؽ اًمٖمٜمل قم٤مم يم٤مُمؾ!

واُمتالك اًمٗم٘مػم ًم٘مدر ُمـ ُم٤مل اًمٖمٜمل ُمٝمام يٙمـ هذا اًم٘مدر ُمـ اًمّمٖمر جيٕمٚمف ذيًٙم٤م 

 ًمٚمٖمٜمل ذم ُم٤مًمف، سمٜم٦ًٌم ُم٤م ُمٚمؽ ُمٜمف، ُمٝمام شمٙمـ ُمـ اًمْمآًم٦م!

أصٌح آيماًل  -سمحؼ اًمزيم٤مة- ف ُم٤م اٟمت٘مٚم٧م ُمٚمٙمٞمتف إمم اًمٗم٘مػموم٢من مل يٕمزل اًمٖمٜمل ُمـ ُم٤مًم

٤ًٌم، فم٤معم٤ًم ًمف سم٘مدر ُم٤م أيمؾ ُمـ ُم٤مًمف!  عم٤مل همػمه همّم

 قمغم هذا اًمْمقء يًتٓمٞمع يمؾ ُمـ وضم٧ٌم ذم ُم٤مًمف اًمزيم٤مة أن حي٤مؾم٥م ٟمٗمًف:  -4

ومٝمؾ يٛمٚمؽ وطمده ذًمؽ اعم٤مل اًمذي يتٍمف ومٞمف دون رىمٞم٥م، أم ًمف ومٞمف ذيم٤مء سمٖمك 

 ومٞمام يٛمٚمٙمقن، وذم طمري٦م اًمتٍمف؟ قمٚمٞمٝمؿ، وهمّمٌٝمؿ طم٘مٝمؿ 

هؾ ي٠ميمؾ وينمب ويٚمـٌس، ويًـٙمـ هـق وأهشمـف ويِمـؽمي اًمـدواء ًمٜمٗمًـف وهلـؿ، ويٕمٚمـؿ 

 أوٓده سمامًمف اًمذي يٛمٚمٙمف وطمده، أو سمامل يٛمٚمؽ سمٕمْمف، ويٛمٚمؽ اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم سمٕمْمف أظمر؟ 

 هؾ يتٍمف سم٤مإلٟمٗم٤مق قمغم رضوري٤مشمف وطم٤مضم٤مشمف ويمامًمٞم٤مشمف ذم ُم٤مل يٛمٚمٙمف هق، أم ذم

رادمؿ، ومل يًتِم٤مروا ٢مُم٤مل يٛمٚمؽ سمٕمْمف وم٘مط، وسمٕمْمف أظمر ُمٚمؽ ًمدائٜملم مل ي٘مروقه سم

 ذم وضمقه إٟمٗم٤مىمف اًمٔم٤ممل؟

                                      
 (.1216اًمٌخ٤مري )صحٞمح ( 1)
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، وم٢من [116]اًمتقسم٦م:  ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴿: ُمـ هٜم٤م يم٤من ىمقًمف  -6

 إظمراج اًمزيم٤مة ُمـ اعم٤مل اًمذي وضم٧ٌم ومٞمف ـمٝمرة ًمف، وـمٝمرة ًمٚمذيـ أظمرضمقه٤م.

ٕٟمف سمٕمده٤م يّمٌح ُمٚمًٙم٤م ظم٤مًمًّم٤م ًمّم٤مطمٌف، ًمٞم٧ًم  ؛ههي ؿمفرة لؾامل الذي وصمبت فق

 ومٞمف ؿم٤مئ٦ٌم طمؼٍّ ُُمَْمٞمَّع، وٓ ُم٤مل ُمٖمّمقب.

؛ ٕهنؿ سم٢مظمراضمٝم٤م ٓ ي٠ميمٚمقن ُم٤مل اًمٗم٘مػم سم٤مًم٤ٌمـمؾ، ومال وهي ؿمفرة لؾذين أطمرصموها

ي٘مت٤مشمقن سم٤محلرام، وٓ يٚمًٌقن ُمـ طمرام، وٓ يٓمٚمٌقن ٕٟمٗمًٝمؿ سمامل طمرام.. صمؿ ٕهنؿ ٓ 

اًمْمٕمٞمػ سمًٚمٌف طم٘مف، وٓ يتٍمومقن ومٞمام ٓ يٛمٚمٙمقن شمٍمف  يٕمتدون قمغم اعمحت٤مج

 اعم٤مًمؽ، ُمـ همػم أن يًٛمح هلؿ اعم٤مًمؽ هبذا اًمتٍمف اًمٔم٤ممل!

ولؽن، هل يؼبل اإلكسان زمسفولة أن يعتػم مستحؼي الزكاة رشكواء لوه دم مالوه، وإن  -2

 كان كصقبفم دم هذه الرشكة صمد ضئقل؟

ص قمٚمٞمف وىم٤مل ذم سمٞم٤من هذه اًمٓمٌٞمٕم٦م ًم٘مد ومٓمر اهلل اإلٟم٤ًمن قمغم طم٥م اعم٤مل، واحلر

گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ﴿اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وذم شمٕمداد سمٕمض ُمٔم٤مهره٤م: 

ۓ   ھ  ھ  ے  ے     ھھ  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ڱ  ڱ  

ٴۇ  ۋ   ۋ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ 

 .[41-11]اًمٗمجر: ﴾ۅ

ٝمقات اًمتل حيٌٝم٤م اًمٜم٤مس، سمؾ اًمتل يزيـ يمذًمؽ سملم أن مجع اعم٤مل ويمٜمزه ؿمٝمقة ُمـ اًمِم

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ﴿هلؿ طمٌٝم٤م، طمٞم٨م ىم٤مل: 

﮲     ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ 

﮸ ﮹  ﮵ ﮶  ﮷     .[12آل قمٛمران: ]﴾﮳   ﮴ 

ۓ  ﴿سملم اًمن ذم طم٥م اًمٜم٤مس ًمٚمامل يمؾ هذا احل٥م، طملم ىم٤مل ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م: 

﮵  .[12]آل قمٛمران: ﴾﮲  ﮳    ﮴ 

 .[21]اًمٙمٝمػ: ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ىم٤مل ذم آي٦م أظمرى:  وطملم



 

 39  تطهرهه وتزكيهه بها

وإذن وم٤معم٤مل سمٕمض ُمت٤مع احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، وسمٕمض زيٜمتٝم٤م، وؿمٝمقة ُمـ اًمِمٝمقات اًمتل زيـ 

يمؾ -ًمٚمٜم٤مس طمٌٝم٤م، وُمـ هذا يمٚمف اقمتؼم ؿم٘مٞمؼ اًمروح، وقمّم٥م احلٞم٤مة، ويم٤من هق اًم٥ًٌم 

 ذم يمؾ ُم٤م ي٘مع سملم اًمٜم٤مس ُمـ ظمّمقُم٦م، وٟمزاع، وُمِم٤مطمٜم٤مت! -اًم٥ًٌم

سمٕمد هذا يمٚمف أن يٜمزل اإلٟم٤ًمن قمـ ىمدر ُمـ ُم٤مًمف ًمٚمٗم٘مراء واعم٤ًميملم راوًٞم٤م،  أيٛمٙمـ

 يٕمزل هذا اًم٘مدر قمٜمف وي١مشمٞمٝمؿ إي٤مه؟ طمتكوأن يٕمتؼمهؿ ذيم٤مء ًمف ذم هذا اعم٤مل 

ڑ   ڈ    ژ﴿ًمٚمذيـ ٓ ي١مشمقن اًمزيمـ٤مة ذم ىمقًمـف:  ُمـ أضمؾ هذا يم٤من ووع اهلل  -1

ِمـــػم هبـــذا إمم أن ويمـــ٠مٟمام ي، [1-3]ومّمـــٚم٧م: ﴾ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ

 احلرص قمغم اعم٤مل واًمِمح سمف يم٤من سمٕمض اًم٥ًٌم ذم إذايمٝمؿ، وذم يمٗمرهؿ سم٤مٔظمرة!

وًمٙمـ، هؾ ٟمحت٤مج إمم اًمتامس هذا اًم٥ًٌم وىمد ؾمجٚمف اًمت٤مريخ؟ أمل يرشمدَّ سمٕمض 

ُمًٚمٛمل
(1)

، ويم٤من ُمٔمٝمر ُم٤م وىمٕمقااًمٕمرب قمـ اإلؾمالم سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل  
(2)

ومٞمف ُمـ  

 ٤م سم٤معم٤مل؟ اًمردة هق قمدم إظمراج اًمزيم٤مة، ؿمحًّ 

ًم٘مد أٟمٙمروا وضمقب اًمزيم٤مة ذم أُمقاهلؿ، ىم٤مئٚملم: إهن٤م إٟمام يم٤مٟم٧م شمٕمٓمك عمحٛمد، وىمد 

 ذه٥م حمٛمد ومٚمؿ شمٕمد واضم٦ٌم!

ًمٙمٗمرهؿ، سم٢مٟمٙم٤مر وضمقب اًمزيم٤مة، ُمع أهن٤م ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ اًمديـ  وىم٤مشمٚمٝمؿ أسمق سمٙمر 

 واهلل لو مـعوين عؼااًل كاكوا يمدوكه لرؽمول اهلل »سم٤مًميورة، ىم٤مشمٚمٝمؿ وهق ي٘مقل: 

«لؼاسمؾتفم ععم مـعه
(3)

. 

٤ًٌم ُمـ اًمِمٕمقب وىمع ذم اًمردة  ومل يًجؾ ًمٜم٤م اًمت٤مريخ أن ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب، أو ؿمٕم

سم٥ًٌم اُمتٜم٤مقمف قمـ أداء ومريْم٦م ُمٕمٞمٜم٦م إٓ اًمزيم٤مة، وإٟمام اظمتّم٧م اًمزيم٤مة هبذا؛ ٕهن٤م 

 اًمٗمريْم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معم٤مل، واًمتل ٓ يٛمٙمـ أداؤه٤م إٓ سم٢مظمراج ىمدر ُمٕملم ُمٜمف!

                                      
 ش.ُمًٚمٛملم»ذم إصؾ اعمٓمٌقع ( 1)

 ش.أوىمٕمقا»ذم إصؾ اعمٓمٌقع ( 4)

 . (، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة41(، وُمًٚمؿ )1411أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (6)
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 اٟم٤م حمت٤مضملم سمٕمد هذا يمٚمف إمم سمٞم٤من ُمٙم٤مٟم٦م اًمزيم٤مة ذم ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ًمؽمسمٞم٦م اإلرادة؟أشمر -3

طمؼ يٕمؽمض ـمريؼ أدائف طم٥م ضمؿ  ًمٚمامل، وؿمح سمف  -يمام رأيٜم٤م-إهن٤م طمؼ اعم٤مل، ًمٙمٜمف 

ى هذا احلؼ، وُمـ ىمقي٦م، ومٚمـ ي١مدَّ  ، وُم٤م مل شم٘م٤موم هذا احل٥م إرادةٌ ؿمديد ٟمتٞمج٦م هلذا احل٥مَّ 

اٟمتّم٤مًرا ًمإلرادة، ويم٤من ُمـ اًمٖم٤مي٤مت اًمتل ىمّمد إًمٞمٝم٤م سمٗمرض  هٜم٤م يم٤من إظمراج اًمزيم٤مة

 اًمزيم٤مة شمرسمٞم٦م اإلرادة.

وم٤ٌمإلرادة وطمده٤م يًتٓمٞمع اعمًٚمؿ أن ي١مُمـ سمقضمقب اًمزيم٤مة، وسم٠مهن٤م طمؼ اًمٗم٘مػم 

 واعمًٙملم ذم ُم٤مًمف ٓ يتٓمٝمر ُم٤مًمف إٓ إذا أدى قمٜمف هذا احلؼ!

ف، وؿمٝمقة اًمِمح سمف، وسم٤مإلرادة وطمده٤م يًتٓمٞمع اعمًٚمؿ أن ي٘مٝمر طم٥م اعم٤مل ذم ٟمٗمً

 ومٞمخرج زيم٤مة ُم٤مًمف، ويتٓمٝمر ُمـ أيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وهمّم٥م طم٘مقىمٝمؿ. 

ويمام شمتٕمٝمد اًمّمالة إرادة اعمًٚمؿ ومؽمسمٞمٝم٤م إذ شمتٙمرر ذم يمؾ ]يقم[
 (1)

مخس ُمرات،  

شمتٕمٝمد هذه اإلرادة ومؽمسمٞمٝم٤م زيم٤مة اعم٤مل؛ إذ دم٥م ذم يمؾ قم٤مم، ـم٤معم٤م يم٤من ُم٤مًمًٙم٤م ًمٜمّم٤مب 

سم٤مًمؽمسمٞم٦م اًمقاضم٤ٌمت واًمًٜمـ اعم٤مًمٞم٦م إظمرى: ُمـ صدىم٦م اًمٗمٓمر، إمم  اًمزيم٤مة، يمام شمتٕمٝمده٤م

ًمٕمٛمرة، إمم إوحٞم٦م، اًمٙمٗم٤مرات، إمم اًمٗمدي٦م ًمٚمٕم٤مضمز قمـ اًمّمٞم٤مم، إمم اهلدي ذم احل٩م وا

 إمم اًمّمدىم٦م.

 وهٙمذا شمًٝمؿ ومريْم٦م اًمزيم٤مة سمٜمّمٞم٥م ذم ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ًمؽمسمٞم٦م اإلرادة.

                                      
  زي٤مدة ًمٞمًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك.( 1)
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إذا كان يوم صوم أضمدكم فال يرفث »ىم٤مل:  رؾمقل اهلل  أن هريرة قمـ أيب 

«صائم ؤٌ يومئذ وال يصخب، فنن ؾمامته أضمد أو قاسمؾه فؾقؼل: إين امرُ 
(1)

 ، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

ُم٤م اًمذي شمٖمٞم٤مه اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ سمٗمرض هذا اًمٚمقن ُمـ احلرُم٤من، ـمـقال ؿمـٝمر يم٤مُمـؾ ذم  -1

 يمؾ قم٤مم؟ 

ورة ٓ ُمٗمر ُمٜمٝم٤م، ُمٜمذ يٌزغ إٟمف طمرُم٤من ُمـ همرائز حيس يمؾ ُمًٚمؿ أن إؿم٤ٌمقمٝم٤م رض

اًمٗمجر يمؾ يقم إمم أن شمٖمرب ؿمٛمًف، وهق سمٕم٤ٌمرة أظمرى، إظمْم٤مع شمٚمؽ اًمٖمرائز وىمٝمره٤م، 

 سم٤مًمت٤ًمُمل ومقق طم٤مضم٤مم٤م، واحلد ُمـ ـمٖمٞم٤مهن٤م، واًمٕمٛمؾ قمغم أن شمذل. 

ًمٙمٜمف ًمٞمس طمرُم٤مًٟم٤م ُم٘مّمقًدا ًمذاشمف، ومل يرد سمف اًمتٕمذي٥م ًمقضمف اًمتٕمذي٥م، وٓ اإلذٓل 

ىمّمد سمف اًمِم٤مرع إمم أن يدقمؿ اعمًٚمؿ وضمقده، ويث٧ٌم يمٞم٤مٟمف، ومٞمؽمك  ًمٖم٤مي٦م اإلذٓل، إٟمام

 اًميوري إذا هق أراد ويًتٖمٜمل قمام ي٘مقم سمف يمٞم٤مٟمف إذا ادمف إمم هذا آؾمتٖمٜم٤مء. 

 وُمـ هٜم٤م... يٌدأ اًمّمٞم٤مم قمٛمٚمف ذم شمرسمٞم٦م اإلرادة.. -4

يم٤من سمٜمٞم٦م ٓ يٕمتؼم صٞم٤مًُم٤م ي١مضمر سمف وم٤مقمٚمف ويث٤مب قمٚمٞمف ذم أظمرة، إٓ إذا  أواًل:ومٝمق 

اًمٕم٤ٌمدة؛ ٕٟمف سمحٙمؿ هذه اًمٜمٞم٦م يٛمتٜمع قمـ إيمؾ واًمنمب وآشمّم٤مل اجلٜمز، سمرهمؿ 

 ؾمٜمقح ومرصتٝم٤م مجٞمًٕم٤م ًمف، وُمع أٟمف ًمق ؿم٤مء ٕؿمٌع ٟمٗمًف ُمـ ُمتٕمٝم٤م وًمذائذه٤م. 

طمرُم٤من ُمقىمقت سمٛمدة ذم يمؾ يقم، حيدده٤م سمزوغ اًمٗمجر وهمروب اًمِمٛمس،  شماكقًا:وهق 

ئ ومٞمٗمًد صقُمف، إذا شمٜم٤مول سمٕمض اعمٗمٓمرات سمٕمد وهذا ي٘متْمٞمف ي٘مٔم٦م وطمذًرا طمتك ٓ خيٓم

سمزوغ اًمٗمجر، أو ىمٌؾ همروب اًمِمٛمس، وهق يمذًمؽ ُمقىمقت ومروف إصكم سمِمٝمر سمٕمٞمٜمف هق 

 ؿمٝمر رُمْم٤من، طمتك ًمٞمٙمره ًمٚمٛمًٚمؿ صقم يقم اًمِمؽ ىمٌٚمف، وحيرم قمٚمٞمف صقم يقم اًمٕمٞمد سمٕمده.

ذم ُمٕم٤مريمٝم٤م  إقمداد ًمإلرادة وشمًٚمٞمح هل٤م، طمتك شمٙمقن ىم٤مدرة قمغم آٟمتّم٤مر شمالًثا:وهق 

                                      
 .(1111(، وُمًٚمؿ )1112اًمٌخ٤مري ) (1)
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اعمًتٛمرة ُمع اًمٌدن، وم٢من اجلًؿ سمح٤مضم٤مشمف اعمتجددة حي٤مول دائاًم أن ي٘مٝمر اإلرادة، وأن 

خيْمٕمٝم٤م ًم٘م٤مٟمقٟمف، واإلرادة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سمٜمزقمتٝم٤م إمم اًمًٛمق، طمريّم٦م دائاًم قمغم أن شمرومع ُمٕمٝم٤م 

اجلًؿ إمم قم٤معمٝم٤م، وأن شمٌدًمف سمحٞمقاٟمٞمتف اعم٤مدي٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمنمىم٦م، وسملم طم٤مضم٤مت اًمٌدن 

ٙمثٞمٗم٦م، وٟمزقم٦م اإلرادة اًم٤ًمُمٞم٦م، جيد اًمّمٞم٤مم ُمٙم٤مٟمف ذم ٟمٍم اإلرادة قمغم اًمٌدن، وذم اًم

 اًمًٛمق سم٢مٟم٤ًمٟمٞم٦م اإلٟم٤ًمن قمغم طمٞمقاٟمٞم٦م اًمٖمرائز. 

ذًمـؽ ُمــ يمـالم  ؿَ ٝمِ وُمع ذًمؽ، ومٚمٞمس اًمّمٞم٤مم إُم٤ًميًم٤م قمـ إيمؾ واجلامع ومح٥ًم، وإن ومَ  -6

قل اهلل صـٚمقات اهلل قمٚمٞمـف ُمـ يٜمتًٌقن إمم اًمٕمٚمـؿ، إن اًمّمـٞم٤مم يمـام سمٞمٜمـف رؾمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمُض 

وؾمالُمف هق يمػ اًمٜمٗمس سمجٛمٞمع طمقاؾمٝم٤م قمـ يمـؾ ُمـ٤م ٓ يٚمٞمـؼ سم٤معمًـٚمؿ، ومـ٢مـمالق اًمٚمًـ٤من 

َيٚمُِغ ذم أقمراض اًمٜم٤مس وؾمٚمقيمٝمؿ سمحؼ وسمدون طمؼ ضمـرم يٜمـ٤مذم اًمّمـٞم٤مم! وإـمـالق اًمٕمـلم 

ـ٤م يمـ٤من ٟمققمـف-وراء ُم٤م ٓ حيؾ ًمإلٟم٤ًمن أن يراه  ضمـرم هـق أيًْمـ٤م ذم اًمّمـٞم٤مم! واؾمـؽماق  -أيًّ

واًمتجًـس قمـغم اًمٜمـ٤مس ٓيمتِمـ٤مف ُمـ٤م يتٌـ٤مدًمقن ُمــ طمـدي٨م ضمـرم يمـذًمؽ يٜمـ٤مذم اًمًٛمع 

اًمّمٞم٤مم ! وُمد إيدي إمم ُم٤م حيرم ُمـ يمؾ ُم٤م يٛمٚمٙمف اًمٖمػم ومل يًٛمح سمف! واعمٌمـ سم٤مًم٘مـدُملم 

إمم ذ، أو قمدوان، أو ٓرشمٙمـ٤مب ُمٕمّمـٞم٦م! واؾمـتخدام اعمـ٤مل، أو اًمّمـح٦م، أو اًمٗمـراغ، أو 

 ؾ أوًمئؽ ضمرم، يٜم٤مذم اًمّمٞم٤مم. يم -اًمِم٤ٌمب، ذم همػم ُم٤م يتٗمؼ وووع اًمّم٤مئؿ

إن اعمًٚمؿ سمٛم٘مت٣م إؾمالُمف ُمٓم٤مًم٥م سم٠من حيٗمـظ مجٞمـع طمقاؾمـف قمــ أن ي٘مـع ُمٜمٝمـ٤م ُمـ٤م ٓ  -2

ًٓ سم٤مًمٕم٤ٌمدة؟ يرى اهلل   قمٜمف، ومٙمٞمػ سم٤معمًٚمؿ طملم يٙمقن ُمِمٖمق

إن اًمّم٤مئؿ ذم قم٤ٌمدة دائٛم٦م ُمٜمذ يًت٘مٌؾ ظمٞمقط اًمْمقء إومم ُمٌنمة سم٤مًمٗمجر، إمم طملم 

اعمّمٗمرة وراء إومؼ، هق ذم قم٤ٌمدة؛ ٕٟمف ىمٝمر مجٞمع طم٤مضم٤مت  اًمِمٛمس ىيٛمز طمٞم٨م شمتقار

سم٢مُم٤ًميمف قمـ  داء ومريْم٦م ومروٝم٤م اهلل قمٚمٞمف، وُمٕمٜمك هذا أٟمف يٕمٌد اهلل أٟمٗمًف وُمتٕمٝم٤م، سمٜمٞم٦م 

اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وآشمّم٤مل اجلٜمز، ُمـ طملم يٛمًؽ إمم طملم يرومع اهلل هذا احلٔمر قمٜمف، 

ٟمٗمًف، أو طمقاؾمف وضمقارطمف، سمام ٓ يرى اهلل  َؾ ٖمَ ِْم ومٝمؾ يًقغ ًمف وهق ذم قم٤ٌمدة اهلل أن شمُ 

قمٜمف؟ ويمٞمػ يتّمقر ُمٜمف اًمٙمذب، أو ىمقل اًمزور، أو اًم٘مذف أو اًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م، أو ُمد اًمٕملم 
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إمم قمقرة ٓ حيؾ ًمف أن يراه٤م، أو اؾمؽماق اًمًٛمع قمغم أٟم٤مس سم٘مّمد ايمتِم٤مف ههؿ، أو 

مم احلرام واًمًٕمل إلمت٤مُمف، اًمنىم٦م واًمٖمّم٥م واًمٜمٝم٥م، أو اًميب فمٚماًم، أو اًم٘متؾ، أو اعمٌم إ

 وهق يٕمٌد اهلل، ويتٖمٞم٤م رو٤مه وىمٌقًمف.  ،أو رء ُمٜمف ،يمٞمػ يتّمقر ُمٜمف هذا يمٚمف

وٓ أطم٥م أن أؾمقد صٗمح٤مت هٜم٤م سم٤مإلؿم٤مرة إمم أوًمئؽ اًمذيـ يّمقُمقن، ومال يٗمٝمٛمقن  -1

ّمٞم٤مم إٓ أٟمف شمرك إيمؾ واًمنمب واجلامع ؾم٤مقم٤مت ذم يمؾ يقم؟ صمؿ هؿ ومٞمام قمـدا اًمُمـ 

ٓ هؿَّ هلؿ إٓ أن حيِمقا سمٓمـقهنؿ سمـام ؿمـ٤مءت هلـؿ ذاهـتٝمؿ ُمــ أًمـقان  هذه اًم٤ًمقم٤مت

اًمٓمٕم٤مم، وأـم٤مي٥م اًمنماب، وٓ أذيمر صم٤مًمث٦م إصم٤مذم! وأوًمئؽ اًمذيـ يرون وىم٧م اًمّمٞم٤مم 

ـمقياًل، ومال جيدون وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتًٚمٞم٦م ومٞمف إٓ اًمٕمٙمقف قمغم إقمداد سمٕمض أصٜم٤مف اًمٓمٕم٤مم، 

ُمـ ذيمر وؿمـٙمر وصـالة ودقمـ٤مء وصـدىم٦م  واًمتٗمٜمـ ومٞمٝم٤م، يم٠مهنؿ اؾمتٜمٗمدوا أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدة

 وشمالوة ىمرآن وهمػمه٤م وهمػمه٤م، ومٚمؿ يٕمد قمٚمٞمٝمؿ إٓ اٟمتٔم٤مر وىم٧م اًمٗمٓمقر!

ومال  -ومرائض اًمّمالة اخلٛمس-وأوًمئؽ اًمذيـ ٓ يرون سم٠مؾًم٤م ذم أن يؽميمقا اًمّمالة 

ي١مدوه٤م، ُمع أهنؿ يّمقُمقن! وأوًمئؽ اًمذيـ شمتقشمر أقمّم٤مهبؿ، وشمثقر ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم اًمّمٞم٤مم 

سمؾ دون ؾم٥ٌم أطمٞم٤مًٟم٤م، صمؿ جيدون ُمـ يٕمتذر قمٜمٝمؿ ُمـ اًمٗمْمقًمٞملم سم٠مهنؿ  ٕشمٗمف إؾم٤ٌمب،

 ص٤مئٛمقن، أو اًمدٟمٞم٤م صٞم٤مم، يم٠من اًمّمٞم٤مم قمذر يًقغ ؾمقء اخلٚمؼ!

 وأؾمتٖمٗمر اهلل، ومٝمؾ وم٘مف ه١مٓء وأُمث٤مهلؿ أهار ديٜمٝمؿ؟

ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ذم أي٦م إومم ُمـ آي٤مت اًمّمٞم٤مم:  أُمـ أضمؾ هذا يم٤من ىمقل اهلل  -3

 ؟[116]اًمٌ٘مرة: ﴾ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ٹ       ٹ  ٹ  ٹ 

إذا كان يوم صوم أضمدكم فال يرفث »: وهؾ ُمـ أضمٚمف أيًْم٤م يم٤من ىمقل اًمٜمٌل 

«يومئذ وال يصخب، فنن ؾمامته أضمد أو قاسمؾه فؾقؼل: إين امرؤ صائم
(1)

من »: ، وىمقًمف 

«رت يدع قول الزور والعؿل زمه، فؾقس هلل ضماصمة دم أن يدع ؿمعامه ورشازمه
(2)

، وىمقًمف 

                                      
 ( ؾمٌؼ خترجيف. 1)

 . (، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة111(، وُمًٚمؿ )1116أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)
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!شرب صائم ضمظه من صقامه اجلوع والعطش»أيًْم٤م: 
(1)

. 

ُمٝمام شمٙمـ أىمقال اعمٗمنيـ ذم اًمت٘مقى اًمتل ضمٕمٚم٧م هم٤ميـ٦م اًمّمـٞم٤مم ذم أومم آي٤مشمـف، ومـ٢من اًمـذي  -1

شمقطمل سمف هذه اعم٤مدة هق شمٙمقن اًمْمٛمػم اإلؾمالُمل اًمٞم٘مظ ذم اإلٟم٤ًمن اعمـ١مُمـ، وٟمحًـ٥م أن 

٤مء ؿمـٝمر سم٠ميمٛمٚمـف دون رومـ٨م وٓ صـخ٥م، هذا اًمْمٛمػم يٛمٙمـ أن يٙمقٟمف اًمّمٞم٤مم، ومـ٢من ىمْمـ

ؿم٤ٌمع ًمٖمرائز اًمٜمٗمس اًمـدٟمٞم٤م سمْمـع قمنمـة ؾمـ٤مقم٦م ذم إودون ىمقل ًمٚمزور وٓ قمٛمؾ سمف، ودون 

 يمؾ يقم، ُمع آؾمتٛمرار قمغم ٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة، وإظمذ سم٤معمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل ذم اًمًٚمقك.

ىمْم٤مء هذا اًمِمٝمر؛ قمغم هذا اًمٜمحق، يمٗمٞمؾ سم٠من يريب اإلرادة اًم٘مقي٦م ذم اعمًٚمؿ، وأن 

 ٕمٝمده٤م سمٙمؾ ُم٤م يِمد أزره٤م، وي٘مٞمؿ يمٞم٤مهن٤م. يت

 وهٙمذا يًٝمؿ اًمّمٞم٤مم سمٜمّمٞمٌف ذم شمرسمٞم٦م اإلرادة.

                                      
 . (، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة1311(، واسمـ ُم٤مضمف )4/616) شاعمًٜمد»( أظمرضمف أمحد ذم 1)
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يا أهيا الـاس، قد فر  اهلل »وم٘م٤مل:  ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م رؾمقل اهلل  قمـ أيب هريرة 

«عؾقؽم احلج فحجوا
(1)

 ، رواه أمحد، وُمًٚمؿ، واًمٜم٤ًمئل. 

 ٤مٟمتف ذم ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ًمؽمسمٞم٦م اإلرادة ؟هؾ حيت٤مج احل٩م إمم سمٞم٤من ُمٙم -1 

ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ، وم٤مؿمؽمط ًمقضمقسمف اؾمتٓم٤مقم٦م اًمًٌٞمؾ إًمٞمف، طملم  ًم٘مد ظمّمف اهلل 

﮵﴿ىم٤مل:  ﮴  ﮳   ﮲   ، ُمع أن [11]آل قمٛمران:  ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ 

 آؾمتٓم٤مقم٦م، أو اًم٘مدرة قمغم إداء ذط ُمالطمظ ذم يمؾ ُم٤م ـمقًم٥م سمف اعمًٚمؿ!

ه  -ذم رأيٜم٤م-ذا اًمنمط ُمع احل٩م، وهل شمنمع وضمقسمف ًمتٌلم وإن أي٦م اًمتل شم٘مرر ه

هذه اخل٤مصٞم٦م ذم احل٩م، وم٢من احل٩م هق طم٩م اًمٌٞم٧م، وهذا اًمٌٞم٧م ذم ُمٜمٓم٘م٦م ُمـ اًمّمحراء 

ًمٞمس ومٞمٝم٤م مجٞمع اعمًٚمٛملم، وٓ أيمثرهؿ، وم٤مًمًٗمر ٕدائف حمتقم إذن، وٓ ُمٗمر ُمٜمف عمٕمٔمؿ 

 اعمًٚمٛملم سمؾ جلٛمٝمقرهؿ طمتك ذم اًمّمحراء ٟمٗمًٝم٤م!

ذ اإلرادة رء يمام يِمحذه٤م اًمًٗمر وُمِم٘م٤مشمف، وظم٤مص٦م طملم ٟمذيمر اًم٘م٤مطمٚم٦م وهؾ يِمح

اجل٤موم٦م ذم مح٤مرة اًم٘مٞمظ
(2)

 ، طمٞم٨م ي٘مع سمٞم٧م اهلل احلرام؟

يـتؿ  -يم٤مًمًـٗمر ًمٚمحـ٩م-ُمـ هٜم٤م يٌدأ قمٛمؾ احل٩م ذم شمرسمٞم٦م اإلرادة.. ًمٙمــ هـذا اًمٕمٛمـؾ  -4

 قمغم ُمراطمؾ: 

ٟمٗم٤مق ُمٜمف قمغم اًمرطمٚم٦م، ُمٜمٝم٤م قمٜمدُم٤م خيّمص ىمدًرا ُمـ ُم٤مًمف، ًمإل :شمٌدأ اعمرطمٚم٦م إومم

ُمـ طملم شمٌدأ إمم طملم شمٜمتٝمل، وُم٤م ذم هذه اًمرطمٚم٦م ُمـ صدىم٦م، وهدي، وومدي٦م أطمٞم٤مًٟم٤م، وم٢من 

حيت٤مج إمم  -وهق يٙمؼم يمٚمام يم٤من سمٚمده سمٕمٞمًدا قمـ ُمٙم٦م-اخلروج قمـ هذا اًم٘مدر ُمـ اعم٤مل 

 اإلرادة اًم٘مقي٦م، ويزيد ذم ىمقم٤م، ويٕملم قمغم شمرسمٞمتٝم٤م!

                                      
 . (، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة1661ضمف ُمًٚمؿ )( أظمر1)

ة اًمَ٘مْٞمط: سمتخٗمٞمػ اعمٞمؿ وشمِمديد اًمراء وىمد ختٗمػ اًمراء ُمٓمٚمً٘م٤م ذم اًمِمٕمر وهمػمه، وهل: ؿمدة احلر. ( 4) مَح٤َمرَّ

ة اًمِمت٤مء، ومه٤م ؿمدة احلر واًمؼمد. ة اًم٘مٞمظ وذم ص٤ٌمرَّ  ومٞم٘م٤مل: ذم مح٤مرَّ
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اُمف ًمٚمح٩م، قمٜمدُم٤م حي٤مذي ذم ؾمٗمره اًمٌٚمد اًمذي جي٥م قمغم أهؾ وشمٌدأ اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: سم٢مطمر

سمٚمده أن حيرُمقا ُمٜمف، وم٢من هذا اإلطمرام يٕمٜمل اًمتجرد ُمـ اًمثٞم٤مب يمٚمٝم٤م: ُم٤م ظمٞمط ُمٜمٝم٤م، وُم٤م 

 ، ومْماًل قمـ أن يٙمقن ص٤محل٤ًم ًمٚمزيٜم٦م!طْ أطم٤مط سم٤مًمٌدن، وآيمتٗم٤مء قمٜمٝم٤م يمٚمٝم٤م سم٘مامش مل خُيَ 

ٓمرشمف، ومال ُيَ٘مص ؿمٕمر، وٓ فمٗمر، وٓ وشمٌدأ اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م: سمؽمك يمؾ رء قمغم وم

 يٖمتًؾ إٓ ُمـ ُم٘متٍض ٓ قمٛمؾ ًمإلٟم٤ًمن ومٞمف!

ُمـ اًمٓمقاف إمم اًمًٕمل إمم اًمقىمقف سمٕمروم٦م إمم -وذم أداء ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م سمٕمد هذا يمٚمف 

قمغم أدائٝم٤م، ُمًتٓمٞمع  دٌ ٚمِ سم٘مٞم٦م اعمراطمؾ، وهل يمٚمٝم٤م أقمامل ٓ ي١مدهي٤م إٓ ضَم  -رُمل اجلامر

 حتٛمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمِم٤مق!

٤ًٌم آظمر يـريب سمـف اإلرادة ذم اعمًـٚمؿ: هـذا اجل٤مٟمـ٥م هـق حتديـد أؿمـٝمر  قمغم -6 أن ًمٚمح٩م ضم٤مٟم

ُمٕمٞمٜم٦م ُمٕمٚمقُم٦م ٕدائف، ذم يمؾ قمـ٤مم إن مل شمـ١مدَّ ؿمـٕم٤مئره ومٞمٝمـ٤م وأديـ٧م ذم همػمهـ٤م اقمتـؼمت 

٤م، وهذه إؿمٝمر هالًمٞم٦م ىمد شمّم٤مدف أؿمـد ؿمـٝمقر اًمًـٜم٦م طمـرارة،  قمٛمرة، ومل شمٕمتؼم طمجًّ

اعمقت ٟمتٞمجـ٦م ًميـسم٦م ُمــ رضسم٤ممـ٤م، وُمـع  وىمد شمٚمتٝم٥م ومٞمٝم٤م أؿمٕم٦م اًمِمٛمس طمتك يٙمقن

ذًمــؽ، يٕمجــز اعمًــٚمؿ أطمٞم٤مًٟمــ٤م ومــال يًــتٓمٞمع اًمًــٌٞمؾ إمم احلــ٩م إٓ ذم ُمثــؾ هــذه اًمًــٜم٦م، 

 وخي٤مـمر، ومٞم٤ًمومر ًمٞمح٩م، دون أن ي٤ٌمزم سم٤محلر، أو سم٤مجلق اعمٚمتٝم٥م. 

 وشمًٝمؿ هذه اعمخ٤مـمرة سم٠موومر ٟمّمٞم٥م ذم ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ًمؽمسمٞم٦م اإلرادة.

ؾ هق أيًْم٤م قمغم شمرسمٞم٦م إرادة اعمًٚمؿ: وم٢من ومٞمف ُمـ اًمٕمٌـ٤مدات وذم احل٩م ضم٤مٟم٥م صم٤مًم٨م يٕمٛم -2

 اًمتل ٓ يٕم٘مؾ ُمٕمٜم٤مه٤م أيمثر مم٤م ذم همػمه، ومت٘مٌٞمؾ احلجر إؾمقد هق اًمذي دومع قمٛمر 

واهلل إي ٕقمٚمؿ أٟمؽ طمجر ٓ شمي وٓ شمٜمٗمع، وًمـقٓ أي رأيـ٧م رؾمـقل »إمم أن ي٘مقل: 

 شي٘مٌٚمؽ ُم٤م ىمٌٚمتؽ اهلل 
(1)

. 

 وة، ىمد يٕمجز يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم قمـ ومٝمؿ ُمٖمزاه!واًمًٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمر

أُم٤م رُمل اجلامر ومال ُمٕمٜمك ًمف إٓ أن يٕمتؼم رُمًزا ًم٘مٝمر اعمًٚمؿ ًمِمٞمٓم٤مٟمف، واٟمتّم٤مره قمٚمٞمف، 

                                      
 .  (، ُمـ طمدي٨م قمٛمر1411(، وُمًٚمؿ )1111أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (1)
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 ومٝمق هبذا اعمٕمٜمك يٕمٚمؾ ٓقمت٤ٌمر احل٩م ُمـ ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم شمرسمٞم٦م اإلرادة!

اإلطمالل واهلدي ورسمط اًم٘مالدة ذم قمٜم٘مف، وؾمقىمف إمم طمٞم٨م يذسمح أو يٜمحر، وشمقىمػ 

 ُمـ إطمرام احل٩م قمغم هذا اًمذسمح أو اًمٜمحر. 

٤ًٌم. واًمٗمدي٦م ووضمقهب٤م قمغم ُمـ أزال أذى، أو ووع قمغم صمٞم٤مسمف أو سمدٟمف ـمِ   ٞم

وهذا وذاك يمالمه٤م إٟمام يٕمٜمٞم٤من ُمٜمٝمًج٤م ذم اإلؾمالم ًمؽمسمٞم٦م اإلرادة، وهل شمرسمٞم٦م ُمّمدره٤م 

مم اإلٟم٤ًمن أداؤه، وًمق وضمقب اًمٓم٤مقم٦م ومٞمام يٕم٘مؾ وومٞمام ٓ يٕم٘مؾ، واعم٤ٌمدرة سم٠مداء ُم٤م يٓمٚم٥م إ

 ىمٍم إدرايمف قمـ شمٌلم اًمن  ومٞمف.

وُمّمدره٤م يمذًمؽ اًمٜمزول قمـ ىمدر ُمـ اعم٤مل، ًمٞمس سم٤مًمٞمًػم قم٤مدة، وًمٞمس اخلروج قمٜمف 

 قم٤مدة سم٤مُٕمر اهللم. 

وُمّمدره٤م صم٤مًمًث٤م شمرك يمثػم مم٤م اقمت٤مده اإلٟم٤ًمن ذم ُمٚمًٌف، وذم شمزيٜمف، وذم اًمتخٚمص مم٤م 

 ُمْمجٕمف.  ضُّ ٘مُ ىمد يَ 

، حتٛمؾ يمثػم ُمـ اعمِم٤مق، ذم اًمًٗمر، وذم أداء اعمٜم٤مؾمؽ، وذم اًمتٝم٤مب وُمّمدره٤م راسمًٕم٤م

 اجلق وؿمدة شم٠مصمػمه قمغم اًمذيـ مل يٕمت٤مدوه. 

 وذم سمٕمض هذا ُم٤م يريب إرادة اعمًٚمؿ، ومٙمٞمػ هب٤م يمٚمٝم٤م جمتٛمٕم٦م ذم احل٩م؟!
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ؿون من لساكه اظمسؾم من ؽمؾم اظمسؾ»ي٘مقل:  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل  قمـ ضم٤مسمر 

«ويده
(1)

 ، رواه ُمًٚمؿ. 

لقس اظمممن زمطعان، وال »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد 

«لعان، وال فاضمش، وال زمذيء
(2)

 ، رواه اًمٌخ٤مري. 

أو -ال يممن أضمدكم ضمتى يب ألطمقه »: قمـ اًمٜمٌل  وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

«ما يب لـػسه -قال: جلاره
(3)

 ، رواه ُمًٚمؿ. 

حيرص اإلؾمالم يمؾ احلرص، قمغم أن يٙمقن اعمًٚمؿ إٟم٤ًمًٟم٤م يمـ٤مُماًل، ذم اعمجتٛمـع اًمـذي  -1

يٕمٞمش ومٞمف، ومال ي١مذي أطمًدا سمٚم٤ًمٟمف وٓ سمٞمده، وٓ يتٜم٤مول أقمراض اًمٜم٤مس وؾمٚمقيمٝمؿ سمام 

يٙمرهقن أن يتٜم٤موهل٤م سمف، وٓ يِمتؿ أطمًدا ُمـٜمٝمؿ، وٓ جيـري ىمٌـٞمح اًمٙمـالم قمـغم ًمًـ٤مٟمف، 

إدب، صمؿ ٓ يٙمتٗمل هبـذا ُمٜمـف، سمـؾ يٓمٚمـ٥م ُمٜمـف أن يًػ ذم اًم٘مقل ومٞمخرج قمـ دائرة 

٤ًٌّم ًمٖمػمه، ُمثٚمام حي٥م ًمٜمٗمًف، ومال يدور طمـقل ٟمٗمًـف وُمٓم٤مُمٕمٝمـ٤م، وٓ يٕمـٞمش ذم  يٙمقن حم

 ومٚمٙمٝم٤م هل وحل٤ًمهب٤م وطمده٤م، وٓ يٙمقن َأصمًِرا أٟم٤مٟمٞم٤ًّم. 

قمغم أن هذه اخلالل اًمتل يٗمرض اإلؾمالم قمغم ُمٕمتٜم٘مٞمف اًمتحكم هب٤م، ًمٞم٧ًم إٓ قمٜم٤مويـ  -4

ة عمــ٤م جيــ٥م أن يٚمتزُمــف اعمًــٚمؿ ُمـــ ُمــٜمٝم٩م ذم اًمًــٚمقك، وم٘مــد ؾمــٌؼ اإلؾمــالم يمــؾ صــٖمػم

ُمذه٥م ومٚمًٗمل ذم قمالج اًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م مم٤م ىمد يٕمروه٤م ُمـ ؿمذوذ، وُم٤م ىمد يقؾمقس 

 هل٤م سمف اًمِمٞمٓم٤من، وُم٤م شمزيٜمف هل٤م ـمٌٞمٕمتٝم٤م إُم٤مرة سم٤مًمًقء. 

ٚمٌٞم٦م وعم٤م يم٤من يمؾ ُم٤م يّمدر قمـ اإلٟم٤ًمن ُمـ ىمقل وقمٛمؾ إٟمام يٜمٌٕم٨م ُمـ داظمٚمف، شم

ؿم٤ٌمقًم٤م ًمٕم٤مـمٗم٦م أو همريزة وم٢من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يٌدأ اإلؾمالم إًمرهم٦ٌم، أو اؾمتج٤مسم٦م ًمٜمزقم٦م، أو 

                                      
 .(، ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر21( أظمرضمف ُمًٚمؿ )1)

 . (، ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد1111( أظمرضمف اًمؽمُمذي )4)

 .(، ُمـ طمدي٨م أٟمس21(، وُمًٚمؿ )16أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (6)
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سمٕمالج اإلٟم٤ًمن ُمـ داظمٚمف أيًْم٤م؛ يمٞمال جيرومف شمٞم٤مر إصمرة، وٓ يتحٙمؿ ومٞمف طمٌف ًمذاشمف 

 وقمٙمقومف قمٚمٞمٝم٤م. 

ال يووممن »: وُمـــ هٜمــ٤م يم٤مٟمــ٧م ٟم٘مٓمــ٦م اًمٌدايــ٦م ذم هــذا اعمــٜمٝم٩م اًمًــٚمقيمل هــل ىمقًمــف  -6

«م ضمتى يب ألطمقه ما يب لـػسوهضمدكأ
(1)

، وم٢مٟمـف إذا ٟمٔمـر اعمًـٚمؿ إمم أظمٞمـف اعمًـٚمؿ 

١ْمُه  ًُ أن يٖمٛمره اهلل  -سم٠مي طم٤مل-ٟمٔمرشمف إمم ٟمٗمًف مل ئمٚمٛمف، ومل يًٚمٛمف، ومل خيذًمف، ومل َي

سمٗمْمٚمف، ومٚمؿ حي٘مد قمٚمٞمف، ومل حيًده، ومل حيتؾ عمٜم٤مومًتف ُمٜم٤موم٦ًم همػم ُمنمـوقم٦م ذم قمٛمٚمـف 

 اًمذي يٕمٞمش ُمٜمف. 
اعمًٚمؿ إمم أظمٞمف اعمًٚمؿ ٟمٔمرشمف إمم ٟمٗمًف يٚمتزم ُمٕمف اًمّمدق؛ ومال يٙمذب  وطملم يٜمٔمر

قمٚمٞمف، ويٙمقن أُمٞمٜم٤ًم قمغم قمروف وهه وُم٤مًمف ومال خيقٟمف ذم أي واطمد ُمٜمٝم٤م، ويّمدىمف اًمققمد 

ويٗمل ًمف، ومال خيٚمػ ُمققمًدا اشمٗم٘م٤م قمٚمٞمف، ويؼم قمٝمده ُمٕمف؛ ومال حيٜم٨م ومٞمف، ويٕمػ قمـ يمؾ ُم٤م 

ًمٜمٗمًف، ويتقاوع ومال يًتٙمؼم قمٚمٞمف، وحيٚمؿ ومال يًتٌد سمف  ذم يده ومال يتٓمٚمع إًمٞمف وٓ يتٛمٜم٤مه

 ه ُمٜمف.ءاًمٖمْم٥م وهق يٗم٤مضم٠م سمام يًق

 ظماذا؟ -4

ٕن يمؾ إٟم٤ًمن يٙمره أن يٙمذب قمٚمٞمف اًمٜم٤مس، وأن خيقٟمقه، وأٓ يٗمقا ًمف سمٛمقاقمٞمدهؿ 

ُمٕمف، وأٓ يؼموا سمٕمٝمقدهؿ اًمتل قم٤مهدوه قمٚمٞمٝم٤م، وأن يتٛمٜمقا ُم٤م أٟمٕمؿ اهلل سمف قمٚمٞمف ٕٟمٗمًٝمؿ، 

٘مدوا قمٚمٞمف، وأن حيت٤مًمقا قمٚمٞمف ومٞمٜم٤مومًقه ُمٜم٤موم٦ًم همػم ُمنموقم٦م، وأن يًتٙمؼموا قمٚمٞمف وأن حي

 هؿ دون ىمّمد ُمٜمف.ءذم ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ ًمف، وأن يٖمْمٌقا ومٞمثقروا قمٚمٞمف؛ ٕٟمف وم٤مضم٠مهؿ سمام يًق

ومٚمق أن يمؾ إٟم٤ًمن ووع ٟمٗمًف ُمقوع همػمه، ٓؾمتحك أن يٙمذب قمٚمٞمف، أو خيقٟمف، أو 

 رهف ًمٜمٗمًف. يٖمدر سمف، ويٙمره هذا يمٚمف ًمٖمػمه يمام يٙم

هبـذا احلـدي٨م، ذم رؾمـؿ اعمـٜمٝم٩م اًمًـٚمقيمل  وىمد يم٤من ممٙمٜمًـ٤م أن يٙمتٗمـل رؾمـقل اهلل  -1

يمام جي٥م أن يٙمقن اعمًٚمؿ، ًمٙمٜمف قم٤مًم٩م يمثـػًما ُمــ اًمتٗم٤مصـٞمؾ ذم هـذا اعمـٜمٝم٩م،  ،ًمٚمٛمًٚمؿ

                                      
 ؾمٌؼ خترجيف. (1)
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 ومل يدع ًمٙمؾ ُمًٚمؿ أن يٗمٝمؿ ُمـ يمٚمٛمتف اًم٤ًمسم٘م٦م اجل٤مُمٕم٦م ُم٤م اؾمتٓم٤مع. 

ُف اعمًٚمؿ، أو يّمٗمف ومٞم ، «اظمسؾم من ؽمؾم اظمسؾؿون من لساكه ويده»٘مقل: إٟمف ُيَٕمر 

ويم٠مٟمف ًمٞمس ُمًٚماًم ذًمؽ اًمذي ي١مذي اًمٜم٤مس سمٚم٤ًمٟمف أو سمٞمده ومال ـمٕمـ وٓ دمريح، وٓ 

ًمٕمـ، وٓ إومح٤مش وٓ سمذاءة سم٤مًمٚم٤ًمن... وٓ رضب، وٓ قمدوان، وٓ هىم٦م، وٓ 

 همّم٥م سم٤مًمٞمد.

ويمؾ إؾم٤مءة يٜمحدر إًمٞمٝم٤م
(1)

، ومٛمّمدره٤م ًم٤ًمن ٓ إٟم٤ًمن ذم ُمٕم٤مُمٚمتف ٕظمٞمف اإلٟم٤ًمن 

ذم أقمراض اًمٜم٤مس وُمٜم٤مه٩م ؾمٚمقيمٝمؿ.. أو يد متتد سم٤مٕذى،  ف اهللٌَُ يتحرز، وٓ يت٘مل ص٤مطَم 

 ومٞميب ص٤مطمٌٝم٤م أو يٕمتدي، وينق أو يٖمتّم٥م، وي٘من قمغم اعمٕمّمٞم٦م أو يٕملم قمٚمٞمٝم٤م. 

ؾم٤مءة قمـ ويم٤مًمٞمد واًمٚم٤ًمن ذم هذا ؾم٤مئر احلقاس، وإن ىمؾ ٟمّمٞمٌٝم٤م ذم ُمٞمدان اإل

 د قم٤مدة.ٟمّمٞم٥م اًمٚم٤ًمن واًمٞم

ووراء يمؾ ًم٤ًمن سمذيء، ويمؾ يد ُم١مذيـ٦م ٟمٗمـس أُمـ٤مرة سم٤مًمًـقء إٓ ُمــ رطمـؿ اهلل، وإن  -3

هلذه
(2)

ا، وُمـ مجح٤مم٤م اًمتل شمٗمًد قمٚمٞمٝم٤م يمؾ   اًمٜمٗمس ًمٜمزوات ومجح٤مت وؿمٓمًٓم٤م وهمٚمقًّ

اؾمتٌداد ؿمٝمقة اًمٖمْم٥م هب٤م، ومٙمٞمػ هيدهد اإلؾمالم اًمٜمٗمس طمتك ٓ يًتٌد هبـ٤م  :طمٞم٤مم٤م

: هـ٤م اًمـدٟمٞم٤م: إٟمـف حيـد صمقرمـ٤م طمـلم شمٖمْمـ٥م سم٘مقًمـف ٖمْم٥م، وٓ شمٜمحدر ُمـع همرائزاًم

«لقس الشديد زمالرصعة إكام الشديد من يؿؾك كػسه عـد الغضب»
(3)

 . 

ويٕم٤مًم٩م صمقرم٤م قمٜمدُم٤م شمًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م اًمٖمريزة اجلٜمًٞم٦م، أو اًمٓمٛمع ذم اعم٤مل، أو شمْمٕمػ أُم٤مم 

السارق ال يزين الزاين ضمني يزين وهو مممن، وال يرسق »: إهمراء اخلٛمر، سمٛمثؾ ىمقًمف 

«ضمني يرسق وهو مممن، وال يرشب اخلؿر ضمني يرش ا وهو مممن
(4)

. 
                                      

 .شإًمٞمف»ذم إصؾ اعمٓمٌقع:  (1)

 همػم واوح٦م ذم إصؾ اعمٓمٌقع. شهلذه» (4)
 . (، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة4311ؿ )(، وُمًٚم3112أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (6)

 . هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ًمٗمٔمف وهذا ،(11) وُمًٚمؿ ،(3111)أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (2)
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[يٜمّمح هل٤مو]
(1)

طملم متٞمؾ إمم أن شمتجًس قمغم ضم٤مر، أو شمٕمتدي قمٚمٞمف ذم قمرض أو  

«واهلل ال يممن! واهلل ال يممن! واهلل ال يممن»ُم٤مل، ومٞم٘مقل: 
(2)

ىمٞمؾ: ُمـ ي٤م رؾمقل اهلل؟ !.. 

«من ال يلمن صماره زموائؼه» ىم٤مل:
(3)

 أي: ٟمقازًمف وُمّم٤مئٌف. ، 

إن رش الـاس مـزلة عـد اهلل »ُمـ أن يٙمقن اعمًٚمؿ ذيًرا ُيت٘مك، ومٞم٘مقل:  وحيذر 

«من سمركه الـاس اسمؼاء رشه
(4)

 . 

ح ومٞمـف وٓ يـؽمظمص ًـٛمَّ تَ وهٙمذا ي٠مظمذ اإلؾمالم اعمًٚمؿ سم٘مـ٤مٟمقن ؾمـٚمقيمل صـ٤مرم، ٓ يَ  -1

اعمـ٤مدة، واٟمتٍمـ ذم  وٓ يتًٝمؾ، هق ىم٤مٟمقن اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ، اًمذي ىمٝمـرت ومٞمـف اًمـروح

 داظمٚمف اخلػم قمغم اًمنم. 

وإن هذا اًم٘م٤مٟمقن ًمٞم٘مقم قمغم يمٌح ٟمزوات اًمٜمٗمس، وشمٕمٚمٞم٦م همرائزه٤م، ىمّمًدا إلصالطمٝم٤م 

 هل، وًمإلصالح هب٤م. 

ومٝمؾ يتٞمن اًمت٘مٞمد هبذا اًم٘م٤مٟمقن دون قمقن ُمـ اإلرادة؟ وهؾ شمٔمؾ اإلرادة سمٕمد اًمت٘مٞمد 

 سمف يمام يم٤مٟم٧م ىمٌٚمف؟ 

يرسمٞمٝم٤م يمٌح مج٤مح اًمٖمْم٥م، قمٜمدُم٤م شمًتٌد ؿمٝمقشمف وهؾ يريب اإلرادة رء يمام 

 سم٤مإلٟم٤ًمن، وم٢مذا هق ٓ يدري ُم٤م ي٘مقل، وٓ ُم٤م يٗمٕمؾ. 

وهؾ يريب اإلرادة رء يمام يرسمٞمٝم٤م أظمذ اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف سمٚمقن ُمـ احلًؿ طمتك ذم  

 قمقاـمٗمف، ومال حي٥م ًمٜمٗمًف ؿمٞمًئ٤م ٓ حيٌف إلظمقاٟمف؟ 

ؾ ُم٤م ٓ جيٛمؾ سم٤مإلٟم٤ًمن أن وهؾ يريب اإلرادة رء يمام يرسمٞمٝم٤م إُم٤ًمك اًمٚم٤ًمن قمـ يم

 ي٘مقًمف، ـمٕمٜم٤ًم يم٤من أو ًمٕمٜم٤ًم أو ومحًِم٤م أو سمذاءة، أو ًمٖمًقا ٓ ـم٤مئؾ وراءه، وٓ ظمػم ُمٜمف؟ 

وهؾ يريب اإلرادة رء يمام يرسمٞمٝم٤م صقن اًمٞمد قمـ اإليذاء، سمٙمؾ أًمقاٟمف وصٜمقومف، 

                                      
 !شويٓمٞم٥م هل٤م»ذم إصؾ اعمٓمٌقع:  (1)
 . (، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة11(، وُمًٚمؿ )4211أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)

 .(، ُمـ طمدي٨م أيب ذيح ظمقيٚمد سمـ قمٛمرو313أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (6)

 .  (، ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م4111(، وُمًٚمؿ )3161أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)
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 رقم٤مي٦م حلؼ إظمقة، وصٞم٤مٟم٦م ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمِمؽميم٦م؟ 

٤م إقمٗم٤مف اًمٜمٗمس قمام ٓ يٚمٞمؼ هب٤م، واًمؽمومع هب٤م قمـ أن وهؾ يريب اإلرادة رء يمام يرسمٞمٝم

حت٘مد أو حتًد، واًمتقاوع ًمإلظمقان ذم همػم وٕم٦م، وشمٕمقيده٤م اًمّمدق اًمٍميح اًمذي ٓ 

يٜم٤مومؼ، واًمقوم٤مء اًمذي ٓ يٖمدر، وإُم٤مٟم٦م اًمتل ٓ شمرى ُمٕمٝم٤م أن ختقن، ويمؾ وم٤موؾ ذم 

 إظمالق واًمًٚمقك ٓ يتدمم وٓ يتًٗمؾ. 

ة اظمسؾم؛ إذ يرؽمم له مـفج ؽمؾوكه دم احلقاة، ففل يتصور أن إن اإلؽمالم يريب إراد

يؾتزم مسؾم هذا اظمـفج وال يؽون قوي اإلرادة زمػضؾه، ضمتى لقعجز كل ما دم احلقاة من 

 من اكدفاعه إىل غايته أو يد من ؽمؿوه. ف  ع  ض  ؽمدود وعؼبات أن يُ 



 

 52  عجًبا ألمر املؤمً

اظمممن! إن أمره كؾه له طمغم، عجًبا ألمر »، ىم٤مل: ، قمـ اًمٜمٌل قمـ صٝمٞم٥م 

اء  اء ؾمؽر فؽان طمغًما له، وإن أصازمته رضن ولقس ذاك ألضمد إال لؾؿممن: إن أصازمته رسن

«صػم فؽان طمغًما له
(1)

 . 

رى، ُم٤م ُمٙم٤مٟم٦م اًمّمؼم واًمِمٙمر ذم ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ًمؽمسمٞمـ٦م اإلرادة؟ وُمـ٤مذا يٕمٜمـل إُمـر شمُ  -1

 هبام ُمـ هذه اًمزاوي٦م؟ 

ُمر اعم١مُمـ، ويٕمٚمؾ هلذا سم٠من أُمره يمٚمف ظمػم ًمف، وهل يٕمج٥م ُمـ أ إن رؾمقل اهلل 

 ظمّمٞمّم٦م يتٛمٞمز هب٤م اعم١مُمـ، ويٜمٗمرد هب٤م، ومال شمقضمد إٓ ومٞمف. 

صمؿ هق يٗمّمؾ هذا اإلمج٤مل، ومٞم٘مرر أٟمف ذم طمٞم٤مشمف ٓ خيٚمق ُمـ طم٤مًملم: طم٤مل ٟمٕمٞمؿ، وطم٤مل 

ذم  سم١مس، وأٟمف سمٗمْمؾ إيامٟمف ؿم٤ميمر ذم احل٤مل إومم، ص٤مسمر ذم احل٤مل اًمث٤مٟمٞم٦م، فم٤مومر سم٤مخلػم

 يمٚمت٤م احل٤مًمتلم، ٟمتٞمج٦م ًمّمؼمه وؿمٙمره!

وٟمرى أن ٟم٘مػ ىمٚمٞماًل قمٜمد يمؾ ُمـ اًمّمؼم واًمِمٙمر؛ ًمٜمتٌلم طم٘مٞم٘متف، وُمٙم٤مٟمتـف ذم ُمـٜمٝم٩م  -4

 اإلؾمالم ًمؽمسمٞم٦م اإلرادة. 

إن اًمّمؼم هق طمٌس اًمٜمٗمس قمغم ُم٤م شمٙمره، أو قمام حت٥م، أو هق طمًٌٝم٤م قمـ اجلزع، 

ٛمثؾ ُم٤م يٕمرومف سمف طمج٦م اإلؾمالم هٙمذا يٕمرومف اًمٚمٖمقيقن، أُم٤م قمٚمامء اًمنمع ومٞمٕمرومقٟمف سم

وم٤مًمّمؼم »: -سمٕمد أن يّمقر اًمٍماع سملم سم٤مقم٨م اًمديـ وسم٤مقم٨م اهلقى-اًمٖمزازم طملم ي٘مقل 

ٚم٦مشمقم٤ٌمرة قمـ صم٤ٌمت سم٤مقم٨م اًمديـ ذم ُم٘م٤م
(2)

سم٤مقم٨م اًمِمٝمقة، وم٢من صم٧ٌم طمتك ىمٝمره واؾمتٛمر  

واًمتحؼ سم٤مًمّم٤مسمريـ، وإن خت٤مذل ووٕمػ  اًمِمٝمقة، وم٘مد ٟمٍم طمزب اهلل شمٕم٤ممم قمغم خم٤مًمٗم٦م

شهمٚمٌتف اًمِمٝمقة ومل يّمؼم ذم دومٕمٝم٤م اًمتحؼ سم٠مشم٤ٌمع اًمِمٞم٤مـملمطمتك 
(3)

 . 

ًمٙمٜم٤م هٜم٤م ٟمحت٤مج إمم أن ٟمتٌلم ُمراد اًمٖمزازم سم٤ٌمقم٨م اًمديـ وسم٤مقم٨م اهلقى، واًمٕمالىم٦م 

                                      
 ( ؾمٌؼ خترجيف.1)

 .(2/36) شُم٘م٤مسمٚم٦م»واًمذي سم٤مإلطمٞم٤مء  ، شُم٘م٤مشمٚم٦م»ذم إصؾ اعمٓمٌقع:  (4)
 .(2/36)إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ، ٕيب طم٤مُمد اًمٖمزازم ، دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت  (6)
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..ومْٚمٜمًُؿ  هذه اًمّمٗم٦م اًمتل هب٤م وم٤مرق اإلٟم٤ًمن اًمٌٝم٤مئؿ ذم ىمٛمع »سمٞمٜمٝمام وإٟمف ًمٞم٘مقل ذم هذا: 

ًؿ  ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٜمٗمس سمٛم٘متْمٞم٤مم٤م سم٤مقم٨م اهلقى، وًمٞمٗمٝمؿ اًمِمٝمقات وىمٝمره٤م، سم٤مقمًث٤م ديٜمٞم٤ًّم، وًْمٜمُ 

أن اًم٘مت٤مل ىم٤مئؿ سملم سم٤مقم٨م اًمديـ وسم٤مقم٨م اهلقى، واحلرب سمٞمٜمٝمام ؾمج٤مل، وُمٕمريم٦م هذا 

اًم٘مت٤مل ىمٚم٥م اًمٕمٌد، وُمدد سم٤مقم٨م اًمديـ ُمـ اعمالئٙم٦م اًمٜم٤مسيـ حلزب اهلل شمٕم٤ممم، وُمدد 

شِمٞم٤مـملم اًمٜم٤مسيـ ٕقمداء اهلل شمٕم٤ممماًمسم٤مقم٨م اًمِمٝمقة ُمـ 
(1)

 . 

وإٟمام يٕمٜمٞمٜم٤م هذا اًمٙمالم هٜم٤م؛ ٕٟمف يٙمِمـػ ًمٜمـ٤م قمــ ضم٤مٟمـ٥م هـ٤مم ُمــ ُمٙم٤مٟمـ٦م اًمّمـؼم ذم  -6

شمرسمٞم٦م اإلرادة، إٟمف اًمٍماع اًمٕمٜمٞمػ اًمذي ٓ يٗمؽم حلٔم٦م سمـلم سمـ٤مقمثلم: يٛمـ٧م أطمـدمه٤م إمم 

اًمٓمٌٞمٕمــ٦م سمّمــالت ُمـــ اًمٖمرائــز إصــٚمٞم٦م اًمتــل ومٓمــر قمٚمٞمٝمــ٤م اإلٟمًــ٤من، وسمقؿمــ٤مئ٩م ُمـــ 

ف، ويٗمـقر هبـ٤م دُمـف! ويٛمـ٧م أظمـر إمم اًمٗمٓمـرة اًمٕمقاـمػ اجلٞم٤مؿم٦م اًمتل يٜمـٌض هبـ٤م ىمٚمٌـ

اًمٜم٘مٞم٦م سم٢مطم٤ًمس ص٤مدق، إن اًمٕمٌقدي٦م هلل هل اجلديرة سم٤مإلٟم٤ًمن اعمخٚمـقق، وإن اًمٓم٤مقمـ٦م 

ًمف هل اًمِمٙمر اًمذي جي٥م أن شمًت٘مٌؾ سمف ٟمٕمٛمف اًمٙمثػمة اًمتل ٓ حتَم، ًمٙمـ يمـؾ همريـزة 

تـف هلل ٓ جيـد ذم اإلٟم٤ًمن دمد همذاءه٤م وىمقم٤م أراد أو مل يرد، وإطم٤ًمؾمف اًمّم٤مدق سمٕمٌقدي

ىمـدرم٤م قمـغم اًمٌ٘مـ٤مء، وقمـغم ُمداوُمـ٦م  ُمٞم١مه ًمف اإلرادة، صمـؿ هـل شمًـتٛمد اًمٖمذاء إٓ طملم

 اًمٍماع، يمٚمام شمنب إًمٞمٝم٤م رء ُمـ اًمقهـ ٟمتٞمج٦م ًمإلضمٝم٤مد!

 وُم٤مذا يٕمٜمل صم٤ٌمت سم٤مقم٨م اًمديـ ذم ُم٘م٤مشمٚم٦م سم٤مقم٨م اهلقى؟  -2

ٟمتٞمجتف، ومٝمق أُمر يٌدو إن اًمث٤ٌمت ًمٞمس سم٤مُٕمر اهللم أو اًمٞمًػم، ٓ ذم حم٤موًمتف، وٓ ذم 

قمًػًما قمغم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، وًمق ًمٚمحٔم٦م ظم٤مـمٗم٦م ىمد شمرؾمؿ هل هن٤مي٦م اعمٕمريم٦م، صمؿ إن ٟمتٞمجتف 

اعمحتقُم٦م هل اًمٜمٍم، وم٢من اٟمتّم٤مر ُم٘م٤مشمؾ قمغم ظمّمٛمف ُمٕمٜم٤مه أن هذا اعم٘م٤مشمؾ اعمٜمتٍم ىمد 

اؾمتٓم٤مع أن يث٧ٌم طمتك اهن٤مرت ُم٘م٤موُم٦م ظمّمٛمف، ويم٤من ممٙمٜم٤ًم أن يٕمٙمس اًمقوع ًمق أن 

 هن٤مرت ُم٘م٤موُمتف صم٧ٌم دىمٞم٘م٦م أو سمْمع صمقان.اًمذي ا

وهذا اًمث٤ٌمت ُمٗمروض قمغم اعم١مُمـ ذم ُمٕم٤مرك يمثػمة خيقوٝم٤م ذم يمؾ يقم، ٕن ظمّمٛمف 

ذم هذه اعمٕم٤مرك هق ٟمٗمًف وهمرائزه، وأؾم٤ٌمب هذه اعمٕم٤مرك ُمتقاومرة دائاًم، ُم٤م دام قمغم 

                                      
 .(2/36آطمٞم٤مء: )( 1)
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 ؼ. إرض رء اؾمٛمف احلٞم٤مة، وذم اًمٜمٗمس رء اؾمٛمف اًمرهم٦ٌم، وًمٚمديـ ىم٤مٟمقن اؾمٛمف احل

«هو الصػم»ؾمئؾ ُمرة قمـ اإليامن، وم٘م٤مل:  قمغم أن رؾمقل اهلل 
(1)

، ويٕمٜمل هذا أن 

 أيمثر أظمالق اإليامن داظمٚم٦م ذم اًمّمؼم. 

 ٕٟمف إن يم٤من ذم ُمّمٞم٦ٌم شمًتقضم٥م اجلزع واهلٚمع قم٤مدة ومٝمق اًمّمؼم جمرًدا. 

 وإن يم٤من ذم طمرب وُم٘م٤مشمٚم٦م ؾمٛمل ؿمج٤مقم٦م، ويْم٤مده اجلٌـ. 

 ؾمٛمل طمٚماًم، ويْم٤مده اًمتذُمر. وإن يم٤من ذم يمٔمؿ اًمٖمٞمظ واًمٖمْم٥م 

وإن يم٤من ذم ٟم٤مئ٦ٌم ُمـ ٟمقائ٥م اًمزُم٤من ُمْمجرة ؾمٛمل ؾمٕم٦م اًمّمدر، ويْم٤مده اًمْمجر 

 واًمتؼّمم ووٞمؼ اًمّمدر. 

 وإن يم٤من ذم إظمٗم٤مء يمالم ؾمٛمل يمتامن اًمن، وؾمٛمل ص٤مطمٌف يمتقًُم٤م. 

 وإن يم٤من قمـ ومْمقل اًمٕمٞمش ؾمٛمل زاهًدا، ويْم٤مده احلرص. 

َ وإن يم٤من صؼًما قمغم ىمدر يًػم ُمـ احل  . هُ ٔمقظ ؾمٛمل ىمٜم٤مقم٦م، ويْم٤مده اًمنمَّ

ويًتٓمٞمع يمؾ إٟم٤ًمن أن يتّمقر ُمدى ُم٤م يًٝمؿ سمف يمؾ رضب ُمـ هذه اًميوب 

 ًمٚمّمؼم ذم ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ًمؽمسمٞم٦م اإلرادة. 

الؾفم أؽمللك من القؼوني موا »ي٘مقل ومٞمام يدقمق سمف رسمف:  وعمٙم٤مٟم٦م اًمّمؼم ذم اإلؾمالم، يم٤من  -1

«زمه مصائب الدكقا ن علَّ و  ُت 
(2)

اكتظوار الػورج زمالصوػم »ومٞمام يٕمٚمؿ سمف أُمتف:  ٤من ىمقًمف ، ويم

«عبادة
(3)

اًمّمؼم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ أيمثـر ُمــ ُم٤مئـ٦م ُمـرة، ومققمـد اًمّمـ٤مسمريـ أن  ، وذيمر اهلل 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ﴿جيزهيؿ سم٠مطمًـ ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن، طمٞمـ٨م ىمـ٤مل: 

، وسمنمهؿ سمٛمْمـ٤مقمٗم٦م إضمـر هلـؿ قمـغم صـؼمهؿ إذ ىمـ٤مل: [13]اًمٜمحؾ: ﴾ڎ  ڎ

صمــؿ سمــلم أٟمــف يــقومٞمٝمؿ أضمــرهؿ سمٖمــػم  ،[12]اًم٘مّمــص: ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڄ  ڄ ﴿

 .[11]اًمزُمر: ﴾ىث   يث   حج  مج  جح  مح﴿طم٤ًمب ذم ىمقًمف: 

                                      
 . (، ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ قم٦ًٌم 2/611)شاعمًٜمد»أظمرضمف أمحد ذم ( 1)

 شاعمًتدرك»واحل٤ميمؿ ذم  (4/111)شاعمٕمجؿ اًمّمٖمػم»ذم  (، واًمٓمؼماي6114اًمؽمُمذي ) ( أظمرج4)

 من وارزقـي»أنَّ اًمٜمٌل ^ يم٤من خيتؿ جمٚمًف سمدقم٤مء ومٞمف:   ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر(، وهمػمهؿ 1/111)

 .«الدكقا مصائب علَّ  زمه نو  ُت  ما القؼني

 .ُمـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م (،1/412)شؿمٕم٥م اإليامن»ذم  لُّ ٘م( أظمرضمف اًمٌٞمٝم6)
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وؾمقاء أيم٤من صؼًما قمغم اًمٓم٤مقم٦م، أم يم٤من صؼًما قمـ اعمٕمّمٞم٦م، أم يم٤من صؼًما ذم اعمٚمامت 

 ٜمف.واًمِمدائد وم٢من أصمره ذم شمرسمٞم٦م اإلرادة واوح، ؿمديد اًمٔمٝمقر، يًتٓمٞمع يمؾ إٟم٤ًمن أن يتٌٞم

وإذا يمـ٤من ٟمّمــػ ُمــ٤م يقاضمــف اعمًــٚمؿ ذم طمٞم٤مشمـف يًــتقضم٥م اًمّمــؼم، وٟمٕمٜمــل سمــف اًميــاء  -3

واًم٠ٌمؾم٤مء ويمؾ ُم٤م يْمٞمؼ سمـف اًمّمـدر، أو شمْمـٕمػ أُم٤مُمـف اًمـٜمٗمس، ومـ٢من اًمٜمّمـػ أظمـر 

يًتقضم٥م اًمِمٙمر، وٟمٕمٜمل هبـذا اًمٜمّمـػ اًمنـاء، واًمـٜمٕمامء، ويمـؾ ُمـ٤م ينمـح اًمّمـدر، 

 ويٛمأل اًمٜمٗمس صم٘م٦م وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م. 

 وما مؽاكته دم سمرزمقة اإلرادة؟ولؽن ما هو الشؽر؟ 

ن اًمِمٙمر ًمٞمس يمٚمٛم٦م شم٘م٤مل، ُمٝمام شمٙمـ قمذوسمتٝم٤م ورىمتٝم٤م، وًمٞمس هق احلٛمد، إ

وآُمتٜم٤من، واًمثٜم٤مء قمغم اعمٜمٕمؿ اعمتٗمْمؾ، وإٟمام هق قم٘مؾ ٟم٤مـمؼ ذم يمؾ ُمراطمٚمف وُمٔم٤مهره 

وسمقاقمثف سمٕمروم٤من اجلٛمٞمؾ، وحم٤موًم٦م اؾمت٘م٤ٌمًمف سمام هق ضمدير سمف، وسمتٕمٌػم قمٚمامء اًمًٚمػ: ؿمٙمر 

ٛم٦م هق سومٝم٤م ومٞمام ظمٚم٘م٧م ٕضمٚمف، وسمتٕمٌػم اًمٖمزازم هق: اؾمتٕمامل ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٜمٕم

 ـم٤مقمتف، ُمع اًمتقىمل ُمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م هب٤م قمغم ُمٕمّمٞمتف. 

إٟمام أٟمٕمؿ اهلل هب٤م قمغم قم٤ٌمده ًمٞمٕمٌدوه هب٤م، ويٕمٌدوه ومٞمٝم٤م،  ،وهل يمؼمى اًمٜمٕمؿ :فاحلقاة

 وإذن وم٤مًمٕم٤ٌمدة هل ؿمٙمره٤م. 

إٟمام أٟمٕمؿ اهلل سمف قمغم قم٤ٌمده ًمٞمًتثٛمروه ذم يمؾ ُم٤م  وهق أيًْم٤م ٟمٕمٛم٦م يمؼمى، والعؾم:

ُمٕمروم٦م اهلل، وقم٤ٌمدشمف سمف قمغم هدى،  :يّمٚمح ؿمئقهنؿ ذم اًمٕم٤مضمؾ وأضمؾ: ومٛمـ ؿمٙمره

اؾمتخداُمف ذم  :شمٕمٛمػم هذه إرض وشمٞمًػم ؾمٌٞمؾ احلٞم٤مة قمٚمٞمٝم٤م، وُمـ ؿمٙمره :وُمـ ؿمٙمره

 وهٙمذا.اًمٌح٨م اًمٜم٤مومع، ًمٚمقصقل إمم يمؾ ُم٤م يًٕمد اًمٜم٤مس، وخيٗمػ قمٜمٝمؿ آُٓمٝمؿ، 

شمًخػمه عم٤م ومٞمف ص٤مًمح  :ظمٚمؼ ًمٞمٗمٙمر ذم اإلصالح ٓ ذم اإلوم٤ًمد، ومِمٙمره هق والعؼل:

 اجلامقم٦م، وص٤مًمح ص٤مطمٌف ومٞمام ٓ يي. 

ظمٚمؼ ًمٞمح٥م يمؾ إٟم٤ًمن، ٓ ًمٞمٖمكم سمٜمػمان احل٘مد واًمٙمراهٞم٦م واحلًد، ومِمٙمره  والؼؾب:

 هق أن حي٥م ًمٙمؾ إٟم٤ًمن ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمًف. 

، ومٛمـ اًمٙمٗمر سمٜمٕمٛم٦م اًمًٛمع يٖمْمٌفاهلل، ٓ ومٞمام ظمٚم٘م٧م ًمتًتخدم ومٞمام يريض  :واحلواس

اًمتجًس سم٤مٕذن قمغم اجلػمان واعمٕم٤مرف، وهمػمهؿ، وُمـ اجلحقد سمٜمٕمٛم٦م اًمٌٍم اًمٜمٔمر إمم 



 

 57  عجًبا ألمر املؤمً

ُم٤م حيرم ُمـ اًمٜم٤ًمء إضمٜمٌٞم٤مت قمٜمف، إمم اعم٤مل اًمذي يٛمٚمٙمف همػمه، إمم اجلامل اًمذي أٟمٕمؿ اهلل 

 م هق ُمٜمٝم٤م.. وهمػمه٤م.سمف قمغم همػمه، إمم اًمّمح٦م اًمتل يرومؾ همػمه ومٞمٝم٤م، وىمد طمر

، ومٝمؾ يًتٓمٞمع إٟم٤ًمن أن [62]إسمراهٞمؿ : ﴾پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ﴿ وهٙمذا..

 يِمٙمره٤م هلل، ومٞمٗمٞمٝم٤م طم٘مٝم٤م ُمـ اًمِمٙمر؟

 ًمٙمـ هذا واضمٌف قمغم يمؾ طم٤مل، وقمٚمٞمف أٓ يدظمر ضمٝمًدا ذم اعمح٤موًم٦م. 

هـق وم٘م٤مل و وهٜم٤م شمٔمٝمر ُمٙم٤مٟم٦م اًمِمٙمر ذم شمرسمٞم٦م اإلرادة، وم٢من اإلٟم٤ًمن يمام وصٗمف اهلل  -1

ۆئ  ۈئ  ﴿ويمــام ىمــ٤مل: ، [62]إسمــراهٞمؿ: ﴾پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ﴿اخلٌــػم سمــف: 

وسم٥ًٌم هذا اجلحقد واًمٙمٗمران ذم اإلٟم٤ًمن، مل جيد إسمٚمٞمس . [16]ؾمـ٠ٌم: ﴾ۈئ   ېئ

ا ُمـ ٟمٗمٞمف قمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل:  ]إقمراف: ﴾ک  گ  گ   گ﴿اًمٚمٕملم ُمٓمٕمٜم٤ًم ذم اًمٜم٤مس ذًّ

ُمٜمجٞمـ٤من ُمــ اًمٕمـذاب، وم٘مـ٤مل: ىمرن اًمِمـٙمر سمـ٤مإليامن ذم أن يمٚمـٞمٝمام  ُمع أن اهلل ، [13

 .[1]إسمراهٞمؿ: ﴾ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ﴿

قمٜمدُم٤م رأوه يٓمٞمؾ اًمتٝمجد، ويٙمثر ُمـ  أضم٤مب أصح٤مسمف  أن اًمرؾمقل ُمع و

اًمدقم٤مء واًمٌٙم٤مء، وم٠ًمًمقه ُم٤م طم٤مضمتف إمم هذا ُمع أٟمف ىمد همٗمر ًمف ُمـ شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م شم٠مظمر، 

؟«أفال أكون عبًدا ؾمؽوًرا»ىم٤مل: 
(1)

. 

ًمِمٙمر ذم شمرسمٞم٦م اإلرادة، ُمـ طمٞم٨م إن اًمِم٤ميمر ي٘م٤موم ٟمزقم٦م أصٞمٚم٦م ذم وإٟمام يتجغم أصمر ا

همراءه إي٤مه سم٠من يٙمٗمر وٓ إهمقاء اًمِمٞمٓم٤من وإٟمف يٖم٤مًم٥م إٟمٗمًف إمم اجلحقد، صمؿ ُمـ طمٞم٨م 

 -وإيامٟمف حيتؿ قمٚمٞمف هذا-ٟمف إذا اًمتزم اًمِمٙمر ُمٜمٝمًج٤م ًمف ذم طمٞم٤مشمف إيِمٙمر، صمؿ ُمـ طمٞم٨م 

ٕمريم٦م خيقوٝم٤م وؾمٞمٛمد هذا يمٚمف إرادشمف ومًٞمٛمده سمًالح ُمـ أُم٣م أؾمٚمح٦م اًمٜمٍم ذم يمؾ ُم

 سمٕمقاُمؾ ىمقم٤م، ويٛمٙمـ هل٤م، ومػمسمٞمٝم٤م اًمؽمسمٞم٦م اعمثغم!

أُم٤م إٟمف إذا يم٤مٟم٧م احلٞم٤مة اسمتالء ًمٚمٛم١مُمـ وًمٙمؾ إٟمًـ٤من سمـام شمًـقق إًمٞمـف ُمــ اًمـٜمٕمؿ، وُمـ٤م  -1

شمٚم٘مل قمغم يم٤مهٚمف ُمـ أقم٤ٌمء وُمت٤مقم٥م ويمقارث وم٢من اعم١مُمـ يٛمده إيامٟمف اًم٘مقي، سمٕمقاُمـؾ 

ف اؾمـت٘م٤ٌمل يمـؾ ٟمٕمٛمـ٦م ُمٝمـام صـٖمرت سم٤مًمِمـٙمر، ويمـؾ يم٤مرصمـ٦م ُمٝمـام اًمٜمج٤مح، إذ حيتؿ قمٚمٞمـ

                                      
 .٦م (، ُمـ طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم4111ٌ(، وُمًٚمؿ )2163أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (1)
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قمٔمٛم٧م سم٤مًمّمؼم، وأي ومرق ذم ٟمٔمـر اعمـ١مُمـ سمـلم اًمٜمٕمٛمـ٦م واعمّمـٞم٦ٌم، ُمـ٤م داُمـ٧م يمٚمت٤ممهـ٤م 

 اسمتالء ُمـ اهلل ًمف، وُم٤م داُم٧م إرادشمف اًم٘مقي٦م شمزوده سم٠مؾم٤ٌمب اًمٜمج٤مح ذم هذا آُمتح٤من. 

ًف قمـ ُمقىمٗمف ُمـ اعمٜمٕمؿ هب٤م، إن اًمٜمٕمٛم٦م يتٗمْمؾ اهلل هب٤م قمغم اإلٟم٤ًمن ًمتٙمِمػ ًمإلٟم٤ًمن ٟمٗم

٧ٌم سمِمٙمره هل٤م أٟمف أهؾ هل٤م، أم يث٧ٌم قمدم اؾمتح٘م٤مىمف هل٤م إذ يٌٓمر أيِمٙمر ًمف، أم جيحد ٟمٕمٛمتف؟ أيثُ 

 ويريمٌف اًمٖمرور؟ وًمـ يٙمقن اعم١مُمـ إٓ ذًمؽ اإلٟم٤ًمن اعمًتحؼ ًمٚمٜمٕمٛم٦م اًمِم٤ميمر هلل إٟمٕم٤مُمف هب٤م. 

قىمٗمف ُمـ ُمتٕمٚم٘مف هب٤م؟ واعمّمٞم٦ٌم شمٜمزل سم٤ًمطم٦م اعم١مُمـ سمؾ اإلٟم٤ًمن قم٤مُم٦م ًمتختؼم ومٞمف ُم

أيّمؼم قمغم ُمّم٤مسمف هب٤م أم جيزع وهيٚمع ويٗم٘مد ٟمٗمًف؟ أيث٧ٌم سمّمؼمه قمٚمٞمٝم٤م أٟمف ُم١مُمـ 

اًمذي يًتٞم٘مـ -سمخ٤مًم٘مٝم٤م، أم يٜمًك ٟمٗمًف وظم٤مًم٘مف؟ وًمـ يٙمقن اعم١مُمـ إٓ ذًمؽ اإلٟم٤ًمَن 

 اًمّم٤مسمَر قمٚمٞمٝم٤م.  -ُمـ اهلل  أن اعمّمٞم٦ٌم يم٤مًمٜمٕمٛم٦م

ٟم٤ًمن، وًمقؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من اًمتل ٓ إن اًمّمؼم واًمِمٙمر ُم٘م٤موُم٦م ًمٜمزقم٤مت أصٞمٚم٦م ذم اإل

يٙم٤مد خيٚمق ُمٜمٝم٤م حلٔم٦م، وشمٖمٚمٞم٥م ًمٚمٕم٘مؾ قمغم اًمٓمٞمش، وًمٚمرزاٟم٦م قمغم اخلٗم٦م، وًمٚمخػم قمغم 

ُم٤مم، قمغم أٟم٘م٤مض اًمًٚمٌٞم٦م اًمتل شمٕمٛمؾ اًمنم، وًمإلجي٤مب اًمذي شمت٘مدم سمف قمجٚم٦م احلٞم٤مة إمم إ

٤م ومتٙملم قمغم قمرىمٚمتٝم٤م وحتٓمٞمٛمٝم٤م، وم٢من مل يٙمـ ذم هذا يمٚمف شمرسمٞم٦م ًمإلرادة، وؿمحذ ًم٘مقاه

 ًمًٚمٓم٤مهن٤م، وم٠ميـ ٟمجد هذا يمٚمف؟ 

اهلل قمـ ريض
(1)

ـ ُمًٕمقدٍ طملم ىم٤مل:   شاإليامن ٟمّمٗم٤من: ٟمّمػ ؿمٙمر، وٟمّمػ صؼم»اسم
(2)

. 

                                      
 .شريض اهلل قمٜمف قمـ اسمـ ُمًٕمقد»ذم إصؾ اعمٓمٌقع: ( 1)

 ،(1/146ش)اإليامن ؿمٕم٥م» ذم لاًمٌٞمٝم٘م أظمرضمف ُمرومققًم٤م، ورد هذا اًمٚمٗمظ ُمـ طمدي٨م أٟمٍس سمـ ُم٤مًمؽ ( 4)

(، وقمزاه إمم أٟمس ُمرومققًم٤م يمؾُّ ُمـ أظمرج احلدي٨م أو 1/141) لواًم٘مْم٤مقم (،1/111) لواًمديٚمٛم

 اإليامن : ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل»( وم٘م٤مل: 2/33)شاإلطمٞم٤مء»ومٝمرؾمف، وظم٤مًمػ اجلٛمٞمَع اًمٖمزازمُّ وطمده ذم 

 .ش^ اهلل رؾمقل ممإ ٤مأيًْم  عرومَ يُ  وىمد ،ؿمٙمر وٟمّمػ صؼم ٟمّمػ :ٟمّمٗم٤من
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مثل اظمـافق كؿثل الشاة العائرة زمني »، ىم٤مل: ، قمـ اًمٜمٌل قمـ اسمـ قمٛمر 

«ه مرةالغـؿني: سمعغم إىل هذه مرة، وإىل هذ
(1)

طم٤مئرة،  :، أظمرضمف ُمًٚمؿ، وُمٕمٜمك قم٤مئرة

 وشمٕمػم، سمٗمتح اًمت٤مء: متٞمؾ وشمذه٥م.

يرسم٠م اإلؾمالم ]سم٤معمًٚمؿ[ -1
 (2)

أن يٙمقن ُمٜم٤مومً٘م٤م، أو شمٙمقن ومٞمف صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم،  

وم٢من اًمٜمٗمـ٤مق وـٕمػ وضمـٌـ واؾمـتخذاء، وُمـ٤م يٜمٌٖمـل خلٚمٞمٗمـ٦م اهلل ذم إرض أن يٙمـقن 

 ُمـ آؾمتخذاء رء! وٕمٞمًٗم٤م، وٓ ضم٤ٌمًٟم٤م، أو يٙمقن ومٞمف

ُمـ أضمؾ هذا جي٥م أن ي٘مقم اإلؾمالم قمغم قم٘مٞمدة هل اإليامن سم٤مهلل وطمده، وم٢من هذا 

 اإليامن هق اًمذي يٛمد اإلٟم٤ًمن سمٙمؾ ُم٘مقُم٤مت ؿمخّمٞمتف:

هق اًمذي يقضمف ٟمٔمره إمم أٟمف ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ذم إرض، وهبذا يٕمرف ُمٙم٤مٟمتف ذم ؾمٞم٤مؾم٦م 

 اعمخٚمقىم٤مت واًمًٞم٤مدة قمٚمٞمٝم٤م. 

 أٟمف ٓ ؾمٞم٤مدة قمٚمٞمف إٓ هلل وطمده، ومػمومض اًمٕمٌقدي٦م ًمٖمػمه، وجيد ذم وهق اًمذي يٚمٗمتف إمم

 إطم٤ًمن قمٌقديتف ًمف وطمده قمزشمف ويمراُمتف. 

وهق اًمذي حيرره ُمـ أن يًتٕمٌده هقى، أو ـمٛمع، أو ضم٤مه زائػ، أو جمد رظمٞمص، 

ن ئمٝمر همػم ُم٤م يٌٓمـ، أو يتٛمٚمؼ إٟم٤ًمًٟم٤م أو مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤مس، أو أومٞمِمٕمر سم٠مٟمف أيمؼم ُمـ 

 ٤مًمقد حل٤ميمؿ أو ضم٤مر أو زُمٞمؾ وهق حي٘مد قمٚمٞمف وحيًده ويتٛمٜمك ًمف اًمًقء.يتٔم٤مهر سم

يمـ٤من  -وهـل شمًـتٛمد ىمقمـ٤م ُمــ إيامٟمـف-وسمٗمْمؾ هذه اًمِمخّمـٞم٦م اعمتٙم٤مُمٚمـ٦م ًمٚمٛمًـٚمؿ  -4

إذا اوٓمر إًمٞمٝمـ٤م -ص٤مدىًم٤م ٓ يٙمذب، وومٞم٤ًّم ٓ خيٚمػ، أُمٞمٜم٤ًم ٓ خيقن، ويم٤من ذم ظمّمقُمتف 

٤م ٓ يٗمجر. -ذم اهلل  قمٗمًّ

                                      
 .  (، ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر4112( أظمرضمف ُمًٚمؿ )1)

 زي٤مدة ًمٞمًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك.( 4)
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ذا طمدث؛ ٕن اًمٙمذب ًمقن ُمـ أًمقان اًمٕمجز قمـ ُمقاضمٝم٦م اًمقاىمع، إٟمف ٓ يِمٞمع اًمٙمذب إ

 ورضب ُمـ رضوب اخلداع، واعمًٚمؿ اعم١مُمـ ىمقي ٓ يٕمجز، سيح ٓ يرى اخلداع. 

وهق ٓ يرى اخلٚمػ إذا وقمد؛ ٕن ظمٚمػ اًمققمد ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر آؾمتٝم٤مٟم٦م 

وٓ يًتٝملم  سم٤مًمٜم٤مس، وسم٤مًمقىم٧م؛ واعمًٚمؿ اعم١مُمـ ٓ يًتٝملم سم٤مًمٜم٤مس؛ ٕٟمف واطمد ُمٜمٝمؿ،

 سمقىمتف وٓ سمقىمتٝمؿ؛ ٕٟمف يٕمٚمؿ أن اًمقىم٧م هق احلٞم٤مة. 

وهق ٓ ي٘مٌؾ اخلٞم٤مٟم٦م إذا اؤمتـ؛ ٕن ظمٞم٤مٟم٦م إُم٤مٟم٦م ًمقن ُمـ أًمقان اًمٖمدر، ُمّمدره 

اًمٕمجز قمـ صٞم٤مٟمتٝم٤م إن يم٤من ىمد اؤمتـ قمغم ه وم٠مومِم٤مه، واًمٓمٛمع ذم أيمٚمٝم٤م سم٤مًم٤ٌمـمؾ إن يم٤من 

ػ قمـ حتٛمٚمٝم٤م إن يم٤من ىمد اؤمتـ قمغم ىمد اؤمتـ قمغم ُم٤مل ومتٍمف ومٞمف أو ضمحده، واًمْمٕم

أداء واضم٥م أو طمؼ ومٚمؿ ي١مده، واعمًٚمؿ اعم١مُمـ ٓ يٕمجز، وٓ يٓمٛمع وٓ يْمٕمػ قمـ 

 واضم٥م أو طمؼ. 

ٕن إيامٟمف سم٤مهلل حيٛمٚمف قمغم ُمراىمٌتف ذم يمؾ أقمامًمف وأىمقاًمف،  ؛وهق ٓ يٗمجر إذا ظم٤مصؿ

ِع قمغم ظمّمٛمف ُم٤م مل ي٘مٚمف وُمـ راىم٥م اهلل اشم٘م٤مه ذم ظمّمٛمف يمام يت٘مٞمف ذم ؾم٤مئر اًمٜم٤مس، ومٚمؿ َيدَّ 

 أو يٗمٕمٚمف، ومل متتد يده إًمٞمف سم٠مذى، ومل حي٥م ًمف اًمنم. 

 وُم٤م طم٤مضمتف إمم هذا يمٚمف وىمد اشمٗمؼ سم٤مـمٜمف وفم٤مهره، ومٚمؿ خيتٚمػ أهيام قمـ أظمر ذم رء؟  -6

 ويمٞمػ يًقغ رء ُمـ هذا ذم ٟمٔمره، وهق يٕم٤مُمؾ اهلل ويتقظمك رو٤مه وطمده؟ 

اًمذيـ يم٤مٟمقا يدقمقن إمم اإليامن سمف وشمقطمٞمده قمغم أوًمئؽ اعمنميملم  ًم٘مد ٟمٕمك اهلل 

وقم٤ٌمدشمف ومال يًتجٞمٌقن هلذه اًمدقمقة سمحج٦م أن آسم٤مءهؿ مل ي١مُمٜمقا، وذًمؽ طمٞم٨م ي٘مقل: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ﴿

 .[112]اعم٤مئدة:  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ

روا هب٤م، ومل يتذيمروا، ومل ٕهنؿ أًمٖمقا قم٘مقهلؿ، ومٚمؿ يٗمٙم ؛وإٟمام ٟمٕمك قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ

قات وإرض وُم٤م ظمٚمؼ اهلل ُمـ رء، ومل يًتدًمقا ـٰيتدسمروا ومل يٜمٔمروا ذم ُمٚمٙمقت اًمًٛم

سمآي٤مت اهلل ذم اًمٙمقن قمغم وضمقده ووطمداٟمٞمتف، وقمغم إرادشمف وىمدرشمف، وقمغم قمٚمٛمف اًمقاؾمع، 

 وأًمقهٞمتف احل٘م٦م. 
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تٕم٤مٟمتف، وأن خيٚمص سم٠من خيّمف وطمده سمٕمٜم٤ميتف وسم٤مؾم -يمؾ إٟم٤ًمن-وـم٤مًم٥م اهلل اإلٟم٤ًمن 

ذم هذه وشمٚمؽ ومال يًٛمح ًمٚمري٤مء أن شمِمقب إطمدامه٤م ؿم٤مئ٦ٌم ُمٜمف، يمام ـم٤مًمٌف أن يّمدر ذم 

 يمٚمتٞمٝمام قمـ إرادة ٟم٤مومذة، وٟمٞم٦م ص٤مدىم٦م. 

 فامذا يعـي هذا كؾه؟ 

ــام هــل  -2 ــٞمٝمام، إٟم ــ٤م يٗمروــف، واإلظمــالص ذم يمٚم ــامن، وآؾمــتج٤مسم٦م عم ــل أن اإلي ــف يٕمٜم إٟم

شمرووٝم٤م قمغم حتٙمٞمؿ اًمٕم٘مؾ، وآؾمتج٤مسم٦م قمـ رو٤م ذم ُمٜمٝمجف ًمؽمسمٞم٦م اإلرادة، ظمٓمقات 

سمف، ومتٛمٜمحٝم٤م اًم٘مقة واحلًؿ، وم٥م هل٤م اجلرأة ذم احلؼ واًمِمـج٤مقم٦م، ومـال دمـٌـ  ٙمؿحتعم٤م 

قمـ ُمقاضمٝم٦م اًمٜم٤مس سم٤مًمقاىمع، أو شمزقمزع ومٞمٝم٤م اًمث٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمـ٦م ومـال شمـؽمدد، وٓ 

٦م، وشمرؾمـؿ شمْمٓمرب، ومتده٤م سمٙمـؾ ُم٘مقُمـ٤مت اًمٜمجـ٤مح طمـلم حتـدد حلٞم٤ممـ٤م هم٤ميـ٦م ؾمـ٤مُمٞم

 اخلٓم٦م ًمٌٚمقغ هذه اًمٖم٤مي٦م. 

٤م  َل ٗمِ أو ٟمُ  ،وُمـ هٜم٤م هُنل اعمًٚمٛمقن قمـ اإليمراه ذم اًمديـ -1 هذا اإليمراه ذم اًمديـ ٟمٗمًٞم٤م قم٤مُمًّ

. صمؿ [413]اًمٌ٘مرة: ﴾ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب﴿ىم٤مـمًٕم٤م سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف: 

ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ف: اًم٘مدرة قمغم هذا اإليمراه، سم٘مقًم ملسو هيلع هللا ىلصقمغم ٟمٌٞمف اًمٙمريؿ  اؾمتٌٕمد اهلل 

]يقٟمس:  ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

، وم٢من اإليمراه قمغم اإلؾمالم سمٛمٕمٜمك اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم وأقمامل احلقاس اًمٔم٤مهرة [11

ممٙمـ ُمٞمًقر ًمٙمٜمف ٓ يٕمتؼم إيامًٟم٤م إٓ إذا صحٌف اىمتٜم٤مع سم٤مًم٘مٚم٥م وإيمراه اًم٘مٚم٥م قمغم 

قن اإليمراه قمغم اإلؾمالم سمدون اقمت٘م٤مد همػم ُم٤م يٕمت٘مد همػم ُمٞمًقر وٓ ُمًتٓم٤مع ومٚمـ يٙم

  !هذا اإليامن إٓ إيمراًه٤م قمغم اًمٜمٗم٤مق، وهؾ يرى اهلل اًمٜمٗم٤مق طمتك ينمع اإليمراه قمٚمٞمف

وىمد شمث٤مر هٜم٤م ُمنموقمٞم٦م اًم٘مت٤مل ذم اإلؾمالم واًمٖم٤مي٦م ُمٜمف، واجلقاب واوح ٓ ظمٗم٤مء ومٞمف  -3

لم وٓ همٛمــقض، ومــ٢من اًم٘متــ٤مل إٟمــام ذع ذم اإلؾمــالم إلومًــ٤مح اعمجــ٤مل ًمٚمــدقمقة، وشمــ٠مُم

اًمدقم٤مة إًمٞمٝم٤م، وُمٜمع ومتٜم٦م اعمًٚمٛملم قمـ ديٜمٝمؿ، ومٞمئ٦م اًمٗمرص٦م أُمـ٤مم ُمــ يريـد اًمـدظمقل 

 ذم اإلؾمالم طمتك يًٚمؿ وهق آُمـ قمغم ٟمٗمًف ُمـ قمدوان اًمٙمٗم٤مر قمٚمٞمف. 
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﮲﮳  ﴿سم٘مت٤مل أئٛم٦م اًمٙمٗمر ظم٤مّص٦م ذم ىمقًمف:  وُمـ أضمؾ هذا أُمر اهلل  ۓ   ۓ  

﮷ ﮸  ﮹   .[14]اًمتقسم٦م:  ﴾﮴ ﮵  ﮶   

سم٠من جيػم ُمـ اؾمتج٤مر ُمـ اعمنميملم طمتك  ملسو هيلع هللا ىلصر رؾمقًمف اًمٙمريؿ وُمـ أضمٚمف أيًْم٤م أُم

يًٛمع يمالم اهلل، ٓ طمتك يًٚمؿ، صمؿ يٌٚمٖمف ُم٠مُمٜمف إن رومض اإلؾمالم، وذًمؽ طملم ىم٤مل سمٕمد 

ې  ې   ى  ﴿أؿمد آي٤مت اًم٘مت٤مل وـم٠مة قمغم اعمنميملم، وهل اعمِمٝمقرة سمآي٦م اًمًٞمػ: 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

 .[3]اًمتقسم٦م:  ﴾ېئ

اإلؾمالم سم٤مإلٟم٤ًمن قمـ أن يٙمقن ُمٜم٤مومً٘م٤م، ؾمام سمف طملم ي١مُمـ أن يرائل سمٕم٤ٌمدشمـف  ويمام ؾمام -1

همػم اهلل ومال يّمـكم ًمٞمِمـتٝمر سمـلم اًمٜمـ٤مس سمـ٤مًمت٘مقى، وٓ يّمـقم ًمٞم٘مـ٤مل: إٟمـف صـّقام، وٓ 

يزيمــل ًمٞمٛمدطمــف اًمٜمــ٤مس وي٘مقًمــقا قمٜمــف: إٟمــف يمــريؿ، وٓ حيــ٩م ًمٞمٜم٤مديــف اًمٜمــ٤مس يــ٤م طمــ٤مج، 

ـ صمٜم٤مء اًمٜم٤مس إن هق قمجـز قمــ إظمـالص اًمٕمٌـ٤مدة هلل، ومٚمـؿ وهٙمذا، وُم٤مذا يٕمقد قمٚمٞمف ُم

 يت٘مرب إمم اهلل هب٤م؟ 

هبذا إؾمٚمقب يريب اإلؾمالم اإلرادة، وم٢من اعمٕمٌقد سمحؼ هق اهلل وطمده: فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم، 

ٌتٖمك رو٤م اهلل سم٤مًمٕم٤ٌمدة، ذم اًمٕمٚمـ وذم اًمّن ُمًٕم٤م، سم٤مًم٘مٚم٥م وسم٤مًمٚم٤ًمن وؾم٤مئر احلقاس، وإٟمام يُ 

م ذم إظمالق وذم اًمًٚمقك، ؾمقاء ريض اًمٜم٤مس قمـ هذا أم ؾمخٓمقا، واًمتزام ُمٜمٝم٩م اإلؾمال

 ك اإلرادة سمخػم ُمـ هذا أو أؾمٚمؿ؟! سمَّ َر وؾمقاء واوم٘مقا قمٚمٞمف أم ظم٤مًمٗمقا ومٞمف، وهؾ شمُ 

وهي ضمرب ال -إن احلرب التي أعؾـفا ويعؾـفا اإلؽمالم دائاًم ععم الـػاق وععم الرياء 

لشخصقة، وضعف اإلرادة، وععم هي دم ضمؼقؼتفا ضمرب ععم اكحالل ا -هوادة فقفا

اجلبن واالؽمتخذاء، وإن اكتصار اإلؽمالم دم هذه هلو اكتصار لتؽامل الشخصقة، وقوة 

اإلرادة، والشجاعة والثؼة دم مواصمفة مشؽالت احلقاة، والـاس، والعؿل، وما أعؼدها 

 !وأكثرها وأضموصمفا إىل الشخصقة اإلؽمالمقة اظمتؽامؾة
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ما من رصمل يؽون دم قوم، »ي٘مقل:  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  قمـ ضمرير 

ال أصا م اهلل زمعؼاب من إيعؿل فقفم زماظمعايص، يؼدرون ععم أن يغغموا عؾقه فال يغغموا 

«قبل أن يؿوسموا
(1)

 أظمرضمف أسمق داود. ، 

ام يًتٓمٞمع، طمتك اًمـذي يتِمدد اإلؾمالم ذم اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، ومٞمحتٛمف قمغم يمؾ ُمًٚمؿ سم -1

يٕمجز قمـ شمٖمٞمػمه سمٞمده، وسمٚم٤ًمٟمف؛ ٕٟمف ٓ يٕمجزه قمـ شمٖمٞمػمه سم٘مٚمٌف، صمؿ هق يٕمٚمؾ سمف يمقن 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ﴿إذ ي٘مـقل شمٕمـ٤ممم:  ؛اعمًٚمٛملم ظمػم أُم٦م أظمرضمـ٧م ًمٚمٜمـ٤مس

ــران: ﴾ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ ــٌامذا [111]آل قمٛم ، وم

 رسمٞم٦م اإلرادة؟اؾمتحؼ اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر هذه اعمٙم٤مٟم٦م وُم٤م أصمره ذم شم

إن اإلؾمالم طمريص يمؾ احلرص قمغم ؾمالُم٦م اعمجتٛمع اإلؾمالُمل وقمدم ؿمٞمقع اعمٜمٙمر  -4

سم٠مؿمد اًمٕم٘م٤مب ُمـ جي٤مهر سم٤معمٕمّمٞم٦م، وم٘م٤مل:  ومٞمف، وسم٥ًٌم هذا احلرص شمققمد اًمٜمٌل 

كل أمتي معاذم إال اظمجاهرين، وإن من اظمجاكة»
(2)

أن يعؿل الرصمل زمالؾقل عؿاًل  

  فقؼول: فعؾت كذا وكذا، فقؽشف ؽمؼم اهلل عـه وقد زمات فقسؼمه اهلل عؾقه، شمم يصب

«يسؼمه رزمه
(3)

، وإٟمام يم٤من هذا اًمققمٞمد قمغم اعمج٤مهرة سم٤معمٕمّمٞم٦م؛ ٕهن٤م هل اًمقؾمٞمٚم٦م 

 ًمِمٞمقع اعمٕم٤ميص، سمٗمٕمؾ اًمٕمدوى، وم٤معمج٤مهر هب٤م داع إمم ارشمٙم٤مهب٤م، ُمِمجع قمغم ُم٘م٤مرومتٝم٤م. 

ُمٝمام سمدا يًػًما شم٤مومًٝم٤م، وُمٝمام سم٤مًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر  وسم٥ًٌم هذا احلرص يمذًمؽ أُمر اًمٜمٌل 

ال يؼرن أضمدكم »شمٙمـ ؾمٓمقة ُمرشمٙمٌف وختقيٗمف ًمٚمٜم٤مس وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: 

                                      
(، وهذا ًمٗمٔمف ُمـ طمدي٨م ضمرير سمـ قمٌد اهلل إطم٤ًمن-1/163(، واسمـ طم٤ٌمن )2661( أظمرضمف أسمق داود )1)

 .اًمٌجكم

ٙمـ واًمٙمِمٛمٞمٝمٜمل )وإن ُمـ اعمج٤مهرة(، وقمٜمد ُمًٚمؿ )وإن ُمـ اإلضمٝم٤مر(،  (4) ًَّ يمذا ذم رواي٦م، ورواي٦م اسمـ اًم

(: وأُم٤م اًمرواي٦م سمٚمٗمظ )اعمج٤مٟم٦م( ومتٗمٞمد ُمٕمٜمًك زائًدا، وهق أن اًمذي جي٤مهر 11/211ًمٗمتح )ىم٤مل احل٤مومظ ذم ا

٤من،  أهـ، اعمج٤مٟم٦م: آؾمتٝمت٤مر سم٤مُٕمقر وقمدم اعم٤ٌمٓة سم٤مًم٘مقل أو اًمٗمٕمؾ. سم٤معمٕمّمٞم٦م يٙمقن ُمـ مُجٚم٦م اعُمجَّ

 . (، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة4111(، وُمًٚمؿ )3131أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (6)
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[كػسه]
(1)

هلل فقه مؼال، فال يؼول فقه، فقؼال له يوم الؼقامة: ما مـعك أن سمؽون  اأن يرى أمًر  

«قؾت دم كذا وكذا؟ فقؼول: خمافة الـاس، فقؼول اهلل: إياي أضمق أن ختا 
(2)

 . 
، ومل خيصَّ يمؾ ُمًٚمؿ يرى ُمٜمٙمًرا سم٠من يٖمػمه وسم٥ًٌم هذا احلرص أيًْم٤م أُمر اًمٜمٌل 

من رأى مـؽم مـؽًرا فؾقغغمه زمقده، ومن رت يستطع »هبذا إُمر ُمًٚماًم دون ُمًٚمؿ، وم٘م٤مل: 

«فبؾساكه، ومن رت يستطع فبؼؾبه وذلك أضعف اإليامن...
 (3)

. 
ـَ وإذا يم٤من اًمتٖمٞمػم سم٤مًمٞمد، وسم٤مًمٚم٤ًمن عمـ قم اًمتح٘مٞمؼ، سمؾ  جز قمـ اًمتٖمٞمػم سم٤مًمٞمد، ممٙم

واىمًٕم٤م يزاوًمف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم دائرة إهة، أو حمٞمط اًمٕمٛمؾ، وم٢من اًمتٖمٞمػم سم٤مًم٘مٚم٥م ممٙمـ 

اًمتح٘مٞمؼ هق أيًْم٤م، وإن مل ي١مت صمامره اعمرضمقة إٓ سمتٕم٤مون اجلامقم٤مت قمٚمٞمف، يمؾ ذم ُمٜمٓم٘م٦م 

قمغم ُم٘م٤مـمٕم٦م ُمـ خيرج قمغم ؾمٙمٜم٤مه٤م، أو ذم حمٞمط قمٛمٚمٝم٤م، وـمري٘متف هل اشمٗم٤مق يمؾ مج٤مقم٦م 

ىم٤مٟمقن اًمديـ وآداسمف، طمتك يْمٓمر إمم اطمؽمام هذا اًم٘م٤مٟمقن وهذه أداب ومٞمتٛمًؽ هب٤م، 

وٓ يِمذ قمـ اجلامقم٦م ومػمشمٙم٥م اعمٜمٙمر حت٧م ؾمٛمٕمٝم٤م وسمٍمه٤م، وإٟمام اقمتؼم اًمتٖمٞمػم سم٤مًم٘مٚم٥م 

أوٕمػ اإليامن؛ ٕٟمف ًمٞمس ذم ُم٘مدور ُمًٚمؿ أن يًت٘مؾ سمف، وم٢من هق اوٓمر إمم ُمع هذا 

٤ًمد اعمجتٛمع مل يٙمـ ًمتٖمٞمػمه سم٘مٚمٌف أصمره اعمرضمق، وو٤مع قمٛمٚمف ذم اإلٟمٙم٤مر سم٘مٚمٌف ذًمؽ ًمٗم

 واعم٘م٤مـمٕم٦م اًمٗمردي٦م ؾمدى، ومٚمؿ شمؽمشم٥م قمٚمٞمف أي ٟمتٞمج٦م. 

وٟمٕمقد ومٜم٠ًمل: سمامذا اؾمـتحؼ اًمٜمٝمـل قمــ اعمٜمٙمـر شمٚمـؽ اعمٙم٤مٟمـ٦م؟ إذ ُمـ٤م زال اجلـقاب ذم  -6

 ٟمٔمرٟم٤م سمح٤مضم٦م إمم سمٞم٤من. 

٘م٤مس سمدرضم٦م اًمتزاُمف ٕواُمر اإلؾمالم ومٕماًل، إن درضم٦م اًمرىمل ذم أي جمتٛمع إؾمالُمل شم

 وًمٜمقاهٞمف شمريًم٤م، ؤداسمف وأظمالىمف. 

وصالح هذا اعمجتٛمع ًمٚمٌ٘م٤مء ُمرشمٌط أوصمؼ ارشم٤ٌمط سم٠مدائف ًمٚمٓم٤مقم٤مت اًمتل أُمر هب٤م 

                                      
 اعمٓمٌقع. ؾم٘مٓم٧م ُمـ إصؾ (1)

 .، ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري (2111)، واسمـ ُم٤مضمف (6/16)أظمرضمف أمحد  (4)

 .، ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري (21)أظمرضمف ُمًٚمؿ  (6)
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 اإلؾمالم، واضمتٜم٤مسمف ًمٚمٛمٕم٤ميص اًمتل هنك قمٜمٝم٤م، وسمِمٞمقع هذه اًمروح ذم أومراده ومج٤مقم٤مشمف. 

لم واحللم ؿمٞمًئ٤م ذم ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن وم٢من اعمج٤مهرة سملم احل ٠موإذا يم٤من اًمقىمقع ذم اخلٓم

ًمقن ُمـ أًمقان اؾمتٝمت٤مر اعمخٓمئ سم٤معمجتٛمع اًمذي يٕمٞمش ومٞمف، وإىمرار هذا اعمجتٛمع  ٠مسم٤مخلٓم

اًمذي يرشمٙم٥م ومٞمف ًمقن ُمـ أًمقان آٟمتح٤مر يؽمدى ومٞمف، وي٘ميض سمف قمغم ٟمٗمًف، وإذن  ٠مًمٚمخٓم

غم مح٤ميتف واًمذب قمٜمف، ومال ؾمٌٞمؾ ًمٌ٘م٤مء هذا اعمجتٛمع إٓ سمًٝمر يمؾ ومرد ُمـ أومراده قم

 واًمٙمٗم٤مح ذم ؾمٌٞمٚمف، وإٟمام يٙمقن هذا سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر. 

هــل اعمًــئقًمٞم٦م آضمتامقمٞمــ٦م إذن شمٚمــؽ اًمتــل حيتٛمٝمــ٤م اإلؾمــالم سم٤مؾمــؿ إُمــر سمــ٤معمٕمروف  -2

 واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وقمغم يمؾ ُمًٚمؿ ىمدر ُمـ هذه اعمًئقًمٞم٦م حتدده ـم٤مىمتف. 

وف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمٙم٤مٟمتف ذم ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ًمؽمسمٞم٦م وُمـ هٜم٤م يًتٛمد إُمر سم٤معمٕمر

اإلرادة، وم٢من طمرص اعمًٚمؿ قمغم أداء هذا اًمقاضم٥م حيٛمٚمف قمغم اًمٞم٘مٔم٦م واًمققمل ًمٙمؾ ُم٤م 

زه إمم اًمًٝمر قمغم اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م  وسمخ٤مص٦م ُم٤م يتّمؾ ُمٜمٝم٤م سم٤معمجتٛمع -ي٘مع ذم اعمجتٛمع، وحيٗم 

 هذا اًمديـ. ٖمػمة قمغم أطمٙم٤مم ديٜمف وذيٕم٦م اًمويقًمد ومٞمف  -اًمًٚمقيمل

ًٓ أُم٤مم  وهذا احلرص وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ي٘مٞمؿ ُمـ اعمًٚمؿ طم٤مرؾًم٤م قمغم اعمجتٛمع ُمًئق

ٟمٗمًف وأُم٤مم اهلل قمـ يمؾ ُم٤م ي٘مع ومٞمف، وُمـ هذا اإلطم٤ًمس سم٤معمًئقًمٞم٦م قمـ اجلامقم٦م دمد إرادة 

اعمًٚمؿ ُمدًدا ٓ يٜمٗمد ًم٘مقم٤م اًمتل ؾمتزداد يقًُم٤م سمٕمد يقم، وم٢مذا هل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م احل٤ميمٛم٦م، 

 ٓمرة، ٓ قمغم ص٤مطمٌٝم٤م ومح٥ًم، وًمٙمـ قمغم اعمجتٛمع يمٚمف. واعمًٞم

ىمد أقمٗمك ُمـ واضم٥م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر طملم ىمـ٤مل:  ن اهلل إٓ ي٘م٤مل:  -1

ـــدة: ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿ ومـــ٢من ، [11]اعم٤مئ

 اعمراد سم٤مًمْمـ٤مًملم ذم أيـ٦م اًمٙمٗمـ٤مر ٓ قمّمـ٤مة اعمـ١مُمٜملم، واعمـراد سم٤مًمْمـالل ومٞمٝمـ٤م ظمّمـقص

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿اًمٙمٗمر ٓ ُمٓمٚمؼ اًمٕمّمٞم٤من؛ إذ أي٦م اًمتل ىمٌٚمٝمـ٤م شم٘مـقل ذم اًمٙمٗمـ٤مر: 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
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ــدة: ﴾ٹ   ٹ  ٹ   ٹ ــ٦م [112]اعم٤مئ ــزول أي ــؾ ٟم ــد يمــ٤من سمٕمــض اعمــ١مُمٜملم ىمٌ ، وىم

ومٚمـ ييـيمؿ يتحن قمغم أن أهٚمف مل ي١مُمٜمقا يمام آُمـ، وم٘مٞمؾ هلؿ: اًمزُمقا إصالح أٟمٗمًٙمؿ، 

سم٘م٤مء
(1)

 آسم٤مئٙمؿ أو أسمٜم٤مئٙمؿ قمغم اًمٙمٗمر ُم٤مدُمتؿ ىمد دقمقمتقهؿ إمم اإليامن.  

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس، إٟمٙمؿ »أٟمف ىم٤مل:  وهلذا روى ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم قمـ أيب سمٙمر 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿شم٘مرءون هذه أي٦م: 

 رؾمقل اهلل ، وإٟمٙمؿ شمْمٕمقهن٤م قمغم همػم ُمقوٕمٝم٤م وإي ؾمٛمٕم٧م [501]اظمائدة: ﴾ڃ

«إن الـاس إذا رأوا اظمـؽر فؾم يغغموه أوؾمك اهلل أن يعؿفم زمعؼازمه»ي٘مقل: 
(2)

 . 

وٟمح٥ًم أن اًم٥ًٌم ذم اًمققمٞمد سمٕمٛمقم اًمٕم٘م٤مب هٜم٤م، يمام ذم احلدي٨م اًمذي سمدأٟم٤م سمف
(3)

 

هذا اعمقوقع، هق أن اخلٓم٠م ىمد وىمع ُمـ اجلٛمٞمع: ُمـ ُمرشمٙم٥م اعمٕمّمٞم٦م جم٤مهًرا هب٤م، وُمـ 

ٚمٞمٝم٤م، وروٞمٝم٤م ومل يٜمٙمره٤م، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: أظمٓم٠م ُمرشمٙم٥م اعمٜمٙمر اعمجتٛمع اًمذي ؾمٙم٧م قم

 سم٤مرشمٙم٤مسمف ًمف، وأظمٓم٠م اًم٤ًميمتقن قمٚمٞمف اعم٘مرون ًمف سمٕمدم اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف، أو سمٕمدم شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر. 

يٜمٌعوُمـ هذا اًمققمٞمد قمغم شمرك اعمٜمٙمر طمتك يِمٞمع 
(4)

 ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم هٜم٤م ًمؽمسمٞم٦م اإلرادة. 

                                      
 !شسمٙم٤مء»ذم إصؾ اعمٓمٌقع ( 1)

 ( ؾمٌؼ خترجيف.4)

 .وًمٕمؾ اًمّمقاب ُم٤م ُأصم٧ٌم شسمدأٟم٤مه»ذم إصؾ اعمٓمٌقع: ( 6)

 اًمّمقاب ُم٤م أصمٌتٜم٤مه. وًمٕمؾ شيتٌع»ذم إصؾ اعمٓمٌقع ( 2)
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كل زمـي آدم طمطاءون، وطمغم »ىم٤مل:  ، قمـ اًمٜمٌل قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

«اخلطائني التوازمون
(1)

 واًمؽمُمذي سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح.  ، أظمرضمف أمحد وأسمق داود

ُم٤م هل اًمتقسم٦م؟ وعم٤مذا ومرو٧م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ وـمٚم٥م إًمٞمف دمديده٤م سملم احللم واحللم؟  -1

 ادة؟ وما مؽاهنا دم مـفج اإلؽمالم لؼمزمقة اإلر

ي٘مرر أٟمف يتقب إمم اهلل ذم اًمٞمقم أيمثر ُمـ ؾمٌٕملم ُمرة، طمٞم٨م ي٘مقل:  إن رؾمقل اهلل 

«واهلل إين ألؽمتغػر اهلل وأسموب إلقه دم القوم أكثر من ؽمبعني مرة»
(2)

، وىمد أظمرج هذا 

 . احلدي٨م اًمٌخ٤مري، سمرواي٦م أيب هريرة 

 ًمقاطمد ُم٤مئ٦م ُمرة:ذم اعمجٚمس ا إن يمٜم٤م ًمٜمٕمدُّ ًمرؾمقل اهلل »، ي٘مقل: واسمـ قمٛمر 

، إكك أكت التواب الرضمقم» «رب اغػر رم وسمب علَّ
(3)

، وىمد أظمرضمف أسمق داود واًمؽمُمذي 

 سمًٜمد صحٞمح. 

وينمح رؾمقل اهلل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ه إيمث٤مره ُمـ اًمتقسم٦م، ودمديده٤م ذم اًمٞمقم 

 دم القوم إكه لقغان ععم قؾبي، وإين ألؽمتغػر اهلل»اًمقاطمد أيمثر ُمـ ؾمٌٕملم ُمرة، طمٞم٨م ي٘مقل: 

«مائة مرة
(4)

 . ، وىمد أظمرضمف ُمًٚمؿ وأسمق داود واًمؽمُمذي، سمرواي٦م إهمر اعمزي 

وإذا يم٤من ُمٕمٜمك اًمٖملم ًمٖم٦م: اًمٖمٞمؿ، ويم٤من اعمراد سمف ذم هذا احلدي٨م ُم٤م يِمٖمؾ قمـ ذيمر 

 اهلل ُمـ قمقارض احلٞم٤مة.. 

وإطم٤ًمؾمف يمام طمٙمؿ قمغم ٟمٗمًف، ُمع أٟمف  وإذا يم٤من هذا هق طم٤مل رؾمقل اهلل 

                                      
 ،(6/111) أمحدأظمرضمف ، وشاعمًتٖمٗمرون»( وزاد: 2/22)شاإلطمٞم٤مء»أورده هبذا اًمٚمٗمظ اًمٖمزازم وطمده ذم ( 1)

 كل»، وًمٗمٔمف قمٜمدهؿ:  ُمـ طمدي٨م أٟمس ،(2411) ُم٤مضمف واسمـ ،همري٥م: وىم٤مل (4211) يواًمؽمُمذ

 .«التوازمون اخلطائني وطمغم ،طمطاء آدم يزمـ

 . ُمـ طمدي٨م أيب هريرة (،3611أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)

 . (، ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر6262) (، واًمؽمُمذي1113) ( أظمرضمف أسمق داود6)

 .(، ُمـ طمدي٨م إهمر اعمزي6114( أظمرضمف ُمًٚمؿ )2)
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ومٙمٞمػ يٙمقن طم٤مًمٜم٤م ٟمحـ، ُمع اٟمٖمامؾمٜم٤م ذم ؿمقاهمؾ احلٞم٤مة، واٟمٍماومٜم٤م هب٤م قمـ  -ُمٕمّمقم

 اًمٓم٤مقم٦م اًمقاضم٦ٌم هلل؟ 

«كل زمـي آدم طمطاءون، وطمغم اخلطائني التوازمون»: ُمـ أضمؾ هذا ىم٤مل رؾمقل اهلل 
(1)

. 
وإذن، وم٤مًمتقسم٦م هل ذًمؽ اإلطمًـ٤مس اًمـذي يٕم٘مـ٥م اًمقىمـقع ذم اعمٕمّمـٞم٦م، وخيـتٚمط ومٞمـف  -4

سم٤مإلسار قمغم قمدم اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م، أو هل شمٚمؽ احل٤مل اًمتل جيد ومٞمٝم٤م ٜمدم قمغم اىمؽماومٝم٤م اًم

اعمًٚمؿ ٟمٗمًف إصمر وىمققمف ذم ُمٕمّمٞم٦م، هل ي٘مٔم٦م اًم٘مٚمـ٥م اعمـ١مُمـ سمٕمـد همٗمٚمـ٦م، وهـل صمـقرة 

اًمْمٛمػم اعمًٚمؿ سمٕمد ريمقد، ًمٙمٜمٝمـ٤م اًمثـقرة اًمتـل شمـدومع إمم أُمـ٤مم، واًمٞم٘مٔمـ٦م اًمتـل ٓ شمـدع 

 اؾمتٓم٤مقم٧م سم٤مًمٕمقدة إمم ُمثٚمف!حم٤مؾم٦ٌم اًمٜمٗمس قمغم ُم٤م ومرط ُمٜمٝم٤م، وٓ شمًٛمح هل٤م ُم٤م 

وإٟمام ومرو٧م اًمتقسم٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ًمت٘مٞمٚمـف ُمــ قمثراشمـف، وم٢مٟمـف ُمٓم٤مًمـ٥م سم٤مًمًـػم ُمـ٤م دام دُمـف  -6

يٜمٌض ذم قمروىمف وذم ـمريؼ احلٞم٤مة اًمٓمقيؾ اًمذي خيتٚمط ومٞمف اًمٕمٛمؾ ًمٚمدٟمٞم٤م واًمٕمٛمـؾ ًممظمـرة 

 أن ٓ يًٚمؿ اًم٤ًمئر ُمـ قمثرة سمؾ قمثـرات ذم يمـؾ ُمرطمٚمـ٦م، وذم يمـؾ يـقم، صمـؿ هـق حمتـ٤مج إمم

يٕم٤مود اًمًػم ويقاصٚمف ًمٞمح٘مؼ اًمٖم٤مي٦م ُمـ طمٞم٤مشمف، ًمـ يتًٜمك ًمف هذا إٓ إذا ختٗمـػ ُمــ ذًمـؽ 

 احلٛمؾ اًمث٘مٞمؾ اًمذي ٟم٤مء سمف يم٤مهٚمف، وـمري٘مف إمم هذا هق اًمتقسم٦م ٓ همػمه٤م. 

ًمٙمـ اًمتقسم٦م ًمـ شم٘مٌؾ ُمٜمف إٓ إذا سم٤مدر إًمٞمٝم٤م، ومقر وىمققمف ذم اعمٕمّمٞم٦م
(2)

، ويم٤من ص٤مدق 

 ثؾ ُم٤م وىمع ومٞمف، وُمـ هٜم٤م يم٤من أصمره٤م ذم شمرسمٞم٦م اإلرادة. اًمٕمزم قمغم قمدم اًمٕمقدة إمم ُم

إن اًمتقسم٦م شمتٕمٝمد إرادة اإلٟم٤ًمن سم٤مًمؽمسمٞم٦م سمام شم٘مـقم قمٚمٞمـف ُمــ ٟمـدم، ومـ٢من اًمٜمـدم إطمًـ٤مس  -2

قمٛمٞمـؼ سم٤محلٞمــ٤مء ُمــ اهلل، وسم٤مٕؾمــػ قمـغم ُمــ٤م ومـرط اًمٜمــ٤مدم ذم ضمٜمٌـف، وسم٤مٕؾمــك قمـغم ُمــ٤م 

ف ُمـ ظمٓم ًُ ـَم٧م ومٞمف اإلٟم٤ًمَن ٟمٗم  . ٠مَورَّ

                                      
 ؾمٌؼ خترجيف. (1)
هذا ُمٔمٜم٦م اًم٘مٌقل، وٓ يتقىمػ قمٚمٞمف ىمٌقل اًمتقسمـ٦م، واًمتقسمـ٦م شم٘مٌـؾ ذم يمـؾ وىمـ٧م ُمتـك اؾمـتجٛمٕم٧م ذوـمٝمـ٤م ( 4)

 .ويم٤مٟم٧م ىمٌؾ اًمٖمرهمرة
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رادة اإلٟم٤ًمن سم٤مًمؽمسمٞم٦م سمام شم٘مقم قمٚمٞمف ُمـ إسار، وم٢من اإلسار قمغم وشمتٕمٝمد اًمتقسم٦م إ

 رادة وشم٘مقي٦م هل٤م طمتك مزم مجٞمع ىمقى اًمٜمٗمس. ؿمحذ ًمإل ٠مدمٜم٥م اخلٓم

، ًمتّمدع اًمرأب، وشمٕملم قمغم اؾمتئٜم٤مف اًمًػم ٠موإٟمام دملء اًمتقسم٦م سمٕمد اًمقىمقع ذم اخلٓم

اًمٙمٗم٤مح، حيت٤مج إمم اًمتقسم٦م، ذم ـمريؼ احلٞم٤مة، وسم٘مدر ُم٤م حيت٤مج اعمًٚمؿ إمم أن يقاصؾ اًمٕمٛمؾ و

ًمتتٕمٝمد إرادشمف سم٤مًمؽمسمٞم٦م واًمت٘مقي٦م، وشمٕمده
(1)

 ًمرؾم٤مًمتف ذم احلٞم٤مة. 

                                      
 .شوشمٕمٝمده»ذم إصؾ اعمٓمٌقع: ( 1)
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 افــة املطـمـاتــخ

وأن ي٤م أظمل اًم٘م٤مرئ، سمٕمد هذه اجلقًم٦م اًم٘مّمػمة ذم ذًمؽ اعمٞمدان اًمرطمٞم٥م هـؾ رأيـ٧م  -1

 ُمٕمل سمٕمض إُمثٚم٦م، ًمٌٕمض اخلٓمقات، ذم ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ًمؽمسمٞم٦م اإلرادة؟

ـفج يتجعم دم عؼقدة اظمسؾم، وعباداسمه، ومعامالسمه، كام يتجعم دم طمطة إن هذا اظم

 ؽمؾوكه، فؾو ذهبـا كتتبع مظاهره دم اإلؽمالم، ألعجزكا سمتبعفا، وحماولة إضمصائفا. 

ًمٞمجٛمٚمف أدق إمج٤مل إذ يثٜمل قمغم قمزم إُمقر، ويدقمق إًمٞمف، وي٠مُمر سمف، ذم  وإن اهلل 

ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ﴿: أيمثر ُمـ آي٦م ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ، طمٞم٨م ي٘مقل

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائائ   

 .[113]آل قمٛمران:  ﴾ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ

ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ﴿

 .[11]ًم٘مامن:  ﴾ۈئ  ۈئ

 .[26]اًمِمقرى:  ﴾ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ﴿

ٜمل اإلٟم٤ًمن قمـ اإلرادة ذم طمٞم٤مشمف أو يٕمٞمش وهؾ قمزم إُمقر إٓ اإلرادة؟ وهؾ يًتٖم

 سمدوهن٤م حلٔم٦م؟ 

ا ُمـ اًمتٗمرىم٦م سملم اإلرادة واًمرهم٦ٌم، وسملم اإلرادة واًمتٛمٜمل، وسمـلم  -4 قمغم أٟم٤م ٓ ٟمجد هٜم٤م سمدًّ

ىمـ٦م، أُمـ٤م اًمرهمٌـ٦م واًمتٛمٜمـل اّل اإلرادة وأطمالم اًمٞم٘مٔم٦م، وم٢من اإلرادة ىمقة داومٕم٦م إجي٤مسمٞمـ٦م، ظَم 

ل طمٞمٚم٦م اًمْمٕمٞمػ، يٚمج٠م إًمٞمٝم٤م ويٕمقذ هب٤م يمٚمـام وأطمالم اًمٞم٘مٔم٦م ومٝمل سمْم٤مقم٦م اًمٕم٤مضمز، وه

 ه٤مًمف ختٚمٗمف قمـ زُمالئف وأومزقمف ومِمٚمف ذم طمٞم٤مشمف. 

إن اًمٗمرق اجلقهري سملم إٟم٤ًمن ٟم٤مضمح ذم طمٞم٤مشمف وإٟم٤ًمن وم٤مؿمؾ ومٞمٝم٤م، هق أن اًمٜم٤مضمح 

إٟم٤ًمن قمرف يمٞمػ يريد، ومحدد ُمٜمذ اًمٌداي٦م رؾم٤مًمتف ذم طمٞم٤مشمف، ورؾمؿ اخلٓم٦م ًمتح٘مٞمؼ هذه 

وم٤مؾمتخرضم٧م ىمقاه، ويمٗمٚم٧م ًمف اًمقصقل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم هم٤ميتف، اًمرؾم٤مًم٦م، صمؿ ؿمحذ إرادشمف 
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أُم٤م اًمٗم٤مؿمؾ ومٚمؿ حيدد حلٞم٤مشمف هم٤مي٦م، ومل ين ومٞمٝم٤م وومؼ ظمٓم٦م ُمدروؾم٦م ه٤مدوم٦م؛ ٕٟمف قم٤مش سمال 

إرادة، ومٌدد ىمقاه، وأٟمٗمؼ أي٤مُمف وًمٞم٤مًمٞمف ذم هلق وقم٨ٌم، أو ذم قمٛمؾ هق أؿمٌف ُم٤م يٙمقن سم٤مًمٚمٝمق 

 ف مل يقًمد، صمؿ ُم٤مت ويم٠مٟمف مل يٕمش. واًمٕم٨ٌم، ويم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م طمٞم٤مشمف أٟمف قم٤مش ويم٠مٟم

وٓ ٟمح٤مول هٜم٤م إمج٤مل ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م شمٗمّمٞمٚمف، وم٢مٟمـف أُمـر يٓمـقل، ومـقق أٟمـف ٓ طم٤مضمـ٦م إًمٞمـف،  -6

ًمٙمٜم٤م ٟمح٥م أن ٟمٜمٌف قمغم أن اإلؾمالم مل يٖمٗمـؾ اإلرادة ذم رء ممـ٤م ذقمـف، وم٘مـد شمٕمٝمـده٤م 

٤م سم٤مًم٘مقة سم٤مًمؽمسمٞم٦م واًمتقضمٞمف ذم يمؾ ُم٤م ـم٤مًم٥م سمٗمٕمٚمف، ويمؾ ُم٤م هنك قمـ اًم٘مرب ُمٜمف، وأُمده

ذم اًمٕم٘مٞمــدة اًمتــل يٜمٌٜمــل قمٚمٞمٝمــ٤م، وذم اًمٕمٌــ٤مدات اًمتــل ومروــٝم٤م أو ٟمــدب إًمٞمٝمــ٤م، وذم 

ًٓ ٕرىمـك ُمـ٤م قمرومـف اإلٟمًـ٤من، وذم إظمـالق  اعمٕم٤مُمالت اًمتل طم٤مـمٝم٤م سم٘مٞمقد دمٕمٚمٝم٤م ُمثـ٤م

اًمتل أومٜمك اًمٗمالؾمٗم٦م أقمامرهؿ ذم اًمدقمقة إًمٞمٝم٤م صمؿ مل يّمٚمقا ُمع هذا إمم سمٕمض ُم٤م وصـؾ 

 إًمٞمف ُمٜمٝم٤م. 

 ًٚمٛمقن هذا؟ وهؾ يتدسمروٟمف؟ ومٝمؾ يٕم٘مؾ اعم

 .نسأل اهلل لنا وهلم اهلداية والتوفيق، إنه نعم املوىل ونعم النصري





 

 فهرض املوضوعات

  82 

 فهرس املوضوعات

 

 الصفحة                                         املوضوع                  

 5 ..................................................................................................... مقدمة  د. علي الشالوض -

 7 ...................................................................................................... مقدمة د. حمند يشري  -

 9 ....................................................................................................................... ترمجة املؤلف  -

 00 ..................................................................................................................................... يدمته -

 07 ................................................................................................. إمنا األعنال باليية  -

 55 ......................................................................................................... أال وهي القلب  -

 43 ............................................................................................ إمنا تركها مً جراي  -

 49 ........................................................................................................ وضع عً أميت  -

 33 ....................................................................................................... فزع إىل الصالة  -

 37 .......................................................................................... تطهرهه وتزكيهه بها  -

 50 ............................................................................................ الصياو وتربية اإلرادة  -

 55 ................................................................................................ احلج وتربية اإلرادة -

 55 ......................................................................... خالق اإلسالمية وتربية اإلرادةاأل -

 34 .................................................................................................... عجًبا ألمر املؤمً  -

 39 .........................................................  احلرب على اليفاق وأثرها يف تربية اإلرادة -

 74 ...................................................... ناعية وأثرها يف تربية اإلرادةاملشئولية االجت -

 77 ....................................................  ميهج اإلسالو لرتبية اإلرادةالتوبة وملاىها يف -

 51 ....................................................................................................................... خامتة املطاف  -

 54 ................................................................................................................ فهرض املوضوعات -




