رسالـــة العبادة
(رؾع آصتباه ظـ مًْك افًبادة واإلفف
وحتَٔؼ مًْك افتقحٔد وافؼك باهلل)
ا
فًَِّلمـة
أيب ظبد اهلل ظبد افرمحـ بـ حئك بـ ظع
ادًِّل افٔامن ادُل
3187 -3131هـ

حتَٔؼ
ظثامن بـ مًِؿ حمّقد بـ صٔخ ظع

*مقضقع افُتاب ومقضقظاتف:
أ -أما مقضقظف ؾٍُْٔٔا ذم افدا ٓفة ظِٔف ظْقإف :إذ هق «رؾع آصتباه ظــ
وحتَٔؼ مًْك افتقحٔد وافؼك باهلل».
مًْك افًبادة واإلفف،
ُ
ومل ُيـ ْح ِق ْجْا ادٗفػ إػ تت ُّبع شىقر ـتابف فِت َآدي إػ مقضـقع رشـافة
رصح بف ذم ظدّ ة مْاشبات ،ذم افُتاب ٍٕسف ،وذم ؽره مــ ـتبـف،
افًبادة ،بؾ ّ
وٓ يسًْا إٓ أن َْٕؾ صٔ ًئا مـ ذفؽ ،ؾّْٓا:

ؿقفف ذم رشافة افًبادة (« :)3واظِؿ ا
أن مقضقع هذه افرشـافة هـق افبحـ
ظـ حََٔـة افتقحٔـد ،ووز ُٕـف ـذه افُِّـة افىٔبـة يًْـل ٓ :إفـف إٓ اهلل] افتـل
جًِٓا افؼع َظ َِ ًام فف فٔتوح صٖن إمقر ادختِػ ؾٔٓا ،أمْاؾٔة هل فِتقحٔـد

أم ٓ؟ وافٌافـــن أن الاهـــؾ بًّْـــك ٓ إفـــف إٓ اهلل يُـــقن جـ ً
ــاهَّل بحََٔـــة
افتقحٔد ،و َمـ ـان ـذفؽ ُيـ ْخ َنك ظِٔف أن يُقن مؼــًا وهـق ٓ ينـًر ،أو أن
َي ًْـ ِـر َ فــف افن ــرك ؾَٔبِــف وهــق ٓ يــدري ،أو أن يرمــل ؽــره مـــ ادســِّغ
بافؼك بٌر بْٔة ،وـَّل إمريـ خىر صديد».
مىقفــة ذم حتَٔــؼ
وؿقفــف ذم رشــافة افنــٍاظة(« :)1ؿــد تًـ ُ
ـس رشــافة ا
ظز ّ
ؾقجـدت ظبـادة
وجؾ أو فٌـره،
ُ
أظؿ مـ أن تُقن هلل ّ
افًبادة ادىَِة ،أيّ :
ؽــره تنــابؽ مســٖفة افنــٍاظة بحٔـ ٓ يُّـــ حتديــد افًبــادة مــا مل تتحــدا ْد
افنٍاظة وما يتً اِؼ ا».
( )3ص 11مـ ٕسخة (أ).
( )1ضّـ جمّقع رشائؾ افًَٔدة ،ص.103
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تًـس رشـافة
وؿقفف ذم خىبة ٕخن افٍقائد مــ إوـقل وافَقاظـد« :
ُ
ذم حتَٔؼ مًْك افًبادة ومًْك اإلفف فُْٔنػ بذفؽ مًْـك ـِّـة افتقحٔـد (ٓ
تٖفٔٓا وظباد ًة فٌر اهلل تًاػ وذـًـا بـف ااـا فـٔس
إفف إٓ اهلل) ويتوح ما يُقن ً
وحاوفس اشتٍٔاء افْير ذم ذفؽ»(.)3
ـذفؽ،
ُ
هذا مقضقع افُتاب اإلتايل ،وحمقره افذي يدور ظِٔف.
وأرى اأٓ أترك مقضقظات افُتاب افتٍهِٔ أة افتـل تْاواـا بافؼـح وافبٔـان
دون إظىاء افَارئ ُٕ ً
بذا دا افة ظِٔٓا ،ـاصٍة حجا ا ،ؾٖؿقل مِخ ًها(:)1
* بدأ ادٗفػ رشافتف ببٔان افباظ فـف ظـذ افُتابـة ذم هـذا ادقضـقع،
ثؿ ظَد با ًبا ظْقٕف بـ «حتتُّؿ افًِؿ بًّْـك ٓ إفـف إٓ اهلل ،وؾٔـف ذائـط آظتـداد
أهـؿ ذو ٓ إفـف إٓ اهلل ،ومــ أظيـؿ تِـؽ افنــرو  :ذ
بَقاا» ابغ ؾٔف ا
افًِؿ بًّْاها :إ ْذ َم ْـ ٓ يًرف مًْاها ٓ ُي ْٗ َم ُـ ظِٔف ْ
أن يَع ؾـٔام َيْْ َُ ُوـٓا .وأن
يُقن ؿقاا ظذ شبٔؾ آظساف وافتهديؼ وافتسِٔؿ وافرضا.

وأهؿ تِؽ افؼو ظذ اإلضَّلق :ذ ُ افتزام افناهد مدا ة حٔاتف أن
ُّ

يًبد اهلل وٓ يؼك بف صٔ ًئإ :ن افنٓادة إظَّلن بَبقل ما أرشؾ اهللُ بف رشقفْا
ِ
وأول ذفؽ إمر
حمّدً ا ^ مـ تهديؼ أخباره وإَٓٔاد فألمر وافْٓل ،ا
بًبادة اهلل وحده واجتْاب افؼك أشقة بام ُأرشِس بف شائر افرشؾ ،ؿال تًاػ
فْبٔف﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ﴾ آل ظّران.]66 :
( )3وٍحة مِحَة برشافة افبسِّة وافٍاحتة.
( )1ومـ أراد افتق ُّثؼ مـ وٍحات ما شٖرسده ؾِٔستًـ بٍٓرس ادقضقظات.
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* ثؿ ظَد افنٔخ با ًبا ثإ ًٔا ظْقٕف بـ «باب ذم ا
حـتام
أن افؼـك هـَّلك إبـد
ً
ا
وأن تٍُر ادسِؿ ـٍر» ابغ ؾٔـف إٔـف ٓ يْبٌـل فِّسـِؿ أن يتٓـاون ـذا إمـر
ٕٕــف أوــؾ افــديـ ،وأورد أيــات وإحادي ـ َ ادتًَِــة ــاتغ ادســٖفتغ:
وأوضـح
مسٖفة خىقرة افؼك ،وؿوـٔة رمـل ادسـِؿ بافؼـك مــ ؽـر بْٔـة،
ُ
دفٔؾ مـ افسْة ظذ ادسٖفة إخرة ؿق ُفف ^َ « :مـ ؿال ٕخٔف يا ـاؾر ؾَد بـاء
ا أحدُ مها» ،و َظَد فـف افبخـاري با ًبـا شـامه :بـاب بٔـان حـال إيـامن َمـ ْـ ؿـال

ٕخٔف ادسِؿ :يا ـاؾر.

* ُث اؿ ظَد ادٗفػ با ًبا ثاف ًثا ذم أوقل يْبٌل تَديّٓا:
بـغ ؾٔـف أن اهلل خِـؼ
إوؾ إول :حجج احلـؼ ذيٍـة ظزيـزة ـريّـة ،ا

اخلِؼ فًبادتف ،وخَِٓؿ ؿابِغ فُِامل ،ومُآْؿ مـ افًّؾ :فُْٓؿ ٓ يْـافقن
الْة وافدرجات افًافٔة إٓ بَّاشاة ظْـاء ومنـَة ،وهـق آبـتَّلءِ ،
ومـ ْـ ٓزم
ُ
اشـتحَاق بًوـٓؿ الْـة وبًوـٓؿ
آختَّلف ،ومـ ٓزم آختَّلف
آبتَّلء
ُ
وضِن حجج احلؼ مـ تِة افًبادة ،وٓ بد أن يُقن دون مْااا ظْـاء
افْار.
ُ
ومن اَة.
إوؾ افثان :احلجج وافنبٓات.
ابغ ؾٔف ا
أن احلجج افًِّٔة َت ًْت َِق ُرهـا بقاظـ ظـذ اخلٔإـة ؾٔٓـا ،ومقإـع
ؿـقة وضـً ًٍا ،وافتنـ ُّب
مـ اخلٔإة ؾٔٓا ،وأشاس ذفؽ ااقى افـذي يتٍـاوت ا
بافنبٓات افُثرة .ويًارضٓا ادإع افدٕٔقي :وهق اخلقف مـ افٍؤحة بـغ
افْاس إذا ظإد افنخص ور اد احلجج بافنبٓات افساؿىة.
إوؾ افثاف  :إوابة احلؼ ؾٔام يُّـ اصتباهف.
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وهل تتقؿػ ظذ ثَّلثة أمقر:
 افتقؾٔؼ فِحؼ. اإلخَّلص اخلايل مـ ااقى.تًرف ااقى وتىٓر افٍْس مْف ،وفـزوم افتَـقى ،مـع
 -بذل افقشع ذم ُّ

ضِن افًِؿ افرضوري ذم افًَائد وإحُام مـ أهِف افراشخغ ؾٔف.

* ثؿ َد َفػ إػ ؾهـؾ ذم حُـؿ الٓـؾ وافٌِـط بْـاه ظـذ ؿقفـف تًـاػ:
ؾَّسوا فٍظ
﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ اإلرساء ،]35 :ور اد ظذ افذيـ ا
وبغ ا
أن اهلل ٕا افتُِٔػ باجتامع ثَّلثة أمقر:
افرشقل ذم أية بافًَؾ ،ا
 بِقغ احلِؿ. مع شَّلمة افًَؾ. مع بِقغ افدظقة.ثــؿ أوضــح ا
أن ذيًــة إبــراهٔؿ وإشــامظٔؾ ــــ ظِــٔٓام افســَّلم ــــ بٌِــس
ً
ضـقيَّل حتـك بـدا اا
منـرـل افًرب ؿبؾ بًثة حمّد ^ ،وحاؾيقا ظِٔٓا أمدً ا
ؾاحلجـة ؿائّـة
َظّرو بـ فـُ َح ٍّل ،بًد َر ْؾع ظٔسك ظِٔف افسَّلم بْحق مائتل شْة،
ا
ظِٔٓؿ ذم الِّة.

ثؿ ؿسؿ افْاس إػ ثَّلث ضبَات:
ٍ
دظقة ً
أوَّل.
 َم ْـ مل يبٌِف خز َم ْـ بٌِف اخلز.َ -م ْـ أشِؿ.
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ــؾ ضبَـة مــ ِ
ؾهؾ مـا يِـزم ا
الـد ذم ضِـن احلـؼ وحتريـف ،وتـرك
ثؿ ا
افتَهر.
ــع بــغ
ثــؿ أتــك بٖمثِــة وصــقاهد تثبــس افًــذر بالٓــؾ وافٌِــطَ َ ،
وت َ
تًارضٓا ذم ذفؽ.
افْهقص افتل ُيي ُّـ
ُ
واــا أورده ذم إظــذار حــدي افرجــؾ افــذي أور أوٓده بحرؿــف إذا
مات ،وحدي ادَـداد إذ مًْـف افرشـقل ^ ِمــ ؿتْـؾ َمــ ؿـال :أشـِّس هلل:
يـدل ظـذ افـدخقل ؾٔـف ،مــ ٍ
ؾ ُٔحتج بف فِدخقل ذم اإلشَّلم بُـؾ مـا ُّ
ؿـقل أو
ٍ
افْبل ^ ب٘شَّلم بْل َجذيّة
ؾًؾ ما ا
يتْزل مْزفة افْىؼ بافنٓادتغ .وؿد حُؿ ُّ
حيسْقا أن يَقفقا :أشِّْا ،وجًِقا يَقفقن :وبٖٕا وبٖٕا.
افذيـ مل ُ

افْبل ^ ب٘شَّلم افرجؾ افذي ؿتِف أشـامة بًـد مـا ؿـال ٓ :إفـف إٓ
َ
وحُ ََؿ ُّ

اهللٕ :ن افياهر مـ ؿقفف ٓ :إفف إٓ اهلل ،إٔف أراد ا افدخقل ذم اإلشَّلم.

كـ افُـَّلم ظـذ مــ
* ثؿ حتدا ث افنٔخ ظـ ادْتسبغ إػ اإلشَّلم و َؿ َ َ
أن ا
ؾبـغ افنـٔخ ا
ــؾ
يٍُره ُ
ؿراء ـتابف ،أو يـس اددون ؾٔـف ،بسـبن افؼـك ،ا
بًض ا

مُ اِــػ مـــ هــٗٓء ٓ بــدا أن يُــقن ؿــد ثبــس فــف حُــؿ اإلشــَّلم ،إمــا بــدخقل
ـٍارا ،أو ُحُِـؿ فـف باإلشـَّلم تب ًًـا ٕبقيـف،
افنخص ذم اإلشَّلم مع ـقن آبائف ً
أو ٕحدمها ،ؾ٘ن ـان افَارئ ُيسِؿ بهحة إشـَّلم افتـابع ؾـَّل ــَّلم ،وإن ــان
يَــقل :آبــاؤه متِبســقن بافؼــك وإن ا ادظــقا اإلشــَّلم ،ؾــالقاب ا
أن اأول َج ـدٍّ
بادحدَ ثات إ اما أن يُقن هق افذي دخؾ ذم اإلشَّلم ،وإ اما أن يُقن اب َـ
تِ ابس
ْ
رجـؾ مسـِؿ مل يتِـ ابس ـا .وظـذ ــَّل احلـافغ ؿـد ثبـس اـذا الـد حُـؿ
اإلشَّلم اتٍاؿا ،ومـ ثبس فف حُـؿ اإلشـَّلم ؾإوـؾ بَـاؤه ظِٔـف ،وٓ

ـرج

ظْف إٓ بحجـة واضـحة ،وإٔـس ٓ تًِـؿ ؿٔـام احلجـة ظـذ ذفـؽ الـد افـذي

9

تِ ابس بتِؽ ادحدثات ،ؾبَل ظذ إشَّلمف ،ؾتبًف ابْـف ذم اإلشـَّلم ،ؾٔبَـك فـف
حُؿ اإلشَّلم ،إػ آخر َٕاصف افَقي ادٍحؿ(.)3
ثــؿ أؾــا

وؾهــؾ
ذم أحــقال افٍُــار افــذيـ مل يــدخِقا ذم اإلشــَّلم ،ا

أحُامٓؿ بام يْبٌل مىافًتف.
* وبًد ؾراؽف مـ هذا افٍهؾ ذع ذم افُـَّلم ظـذ افبـاب افرابـع افـذي
ظَده فبٔان أمقر يسـتْد إفٔٓـا بًـض افْـاس ،ويسـتد ُّفقن ـا ظـذ إثبـات هـذه
إمقر ادحدثة ذم افًَٔدة ،وهل ؽر واحلة فَّلشتْاد إفٔٓا.
ومْٓا :افتَِٔد ،وؿد ابغ افنٔخ ظدم ـٍايتف ذم بْاء أوقل آظتَـاد ظِٔـف،
بدٓفة إد افة افتل اصسضس افًِؿ بًّْك ٓ إفف إٓ اهلل ،ـَقفـف تًـاػ﴿ :ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ﴾ حمّد ،]39 :وحدي شٗال افَز افذي ؾٔف« :وأمـا ادْـاؾؼ
وافُاؾر ــ وذم بًض افروايات :ادرتاب ــ ؾَٔال فف :مـا ـْـس تَـقل ذم هـذا
افرجؾ؟ ؾَٔقل ٓ :أدري ،ـْس أؿقل ـام يَقل افْاس ،وأمـا ادـٗمـ ؾَٔـقل:
أي افرجِغ ادَِد.
ؿرأت ـتاب اهلل ؾآمْس بف وودا ؿس» وٓ ٍك ُّ
وادًْك افدؿٔؼ فِتَِٔد هق افًّؾ بَقل َمــ فـٔس ؿق ُفـف إحـدى احلجـج

حجة(.)1
بَّل ا

ومل يَهد افنٔخ ِمـ مْع افتَِٔد إجياب افْير ظـذ ضريَـة ادتُِّـغ،
بؾ يرى افْير ظذ ضريَة افسِػ ،وهق أمر متَّٔس فُؾ أحد ،حتك افًا امة.
( )3إير ص.361-357
( )1تٔسر افتحرير .163/6
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وظــذ ضافــن احلــؼ إذا اختِــػ ظِٔــف افًِــامء أن يْهــن ٍٕســف مْهــن
وحجتف ،ثؿ يَيض بافَسط.
افَايض ،ؾٔسّع ؿقل ـؾ واحد مْٓؿ
ا
وأـثــر افًِــامء ادْتســبغ إػ ادــذاهن مل يْهــبقا إٍٔســٓؿ مْهــن
افَواة ،بؾ ٕهبقا إٍٔسٓؿ مْهن ادحامغ ،ؾَّل يسّع مـ أحد مْٓؿ إٓ ـام
يسّع افَايض مـ ادحامل.
ؿال افنٔخ :إذا ـان إمر ـام ظِّس ذم تَِٔد افًِامء ،ؾـام بافـؽ بتَِٔـد
ادْسقبغ إػ اخلر وافهَّلح بدون أن يُقٕقا أئّة ذم افًِؿ؟
واحلامــؾ فِْــاس ظــذ تَِٔــد َمـــ ُيْســن إػ اخلــر وافهــَّلح اظتَــا ُد
وشبن اظتَادهؿ افًهّة ؾٔٓؿ اظتَا ُد افقٓيـة ؾـٔٓؿ ،وافباظـ ُ
افًهّة ؾٔٓؿ،
ُ
طٓقر اخلقارق ظذ أيدهيؿ ،ثـؿ بـرهـ افنـٔخ ظـذ
ظذ اظتَاد افقٓية ؾٔٓؿ
ُ
أن طٓقر اخلقارق ٓ ُّ
يدل ظذ وٓية َمـ طٓرت ظذ يده .وأـثر ما ُيَْـؾ مــ
تِؽ اخلقارق اخسظٓا مريدوهؿ زاظّغ ا
أن ذفؽ ُيَر ؿ إػ اهلل وإفٔٓؿ.

ث اؿ ذـر أؿسام اخلقارق ا
وأن مْٓا مًجزة فألٕبٔاء ،وـرامة فألوفٔاء ،ومْٓا

إهإة فِدا اجافغ ،واشتدراج فبًض افدا اجافغ ـافدا اجال إظقر فّٔتـاز ادـٗمـ
ٍ
ومًرؾة ِمـ ؽره.
ظـ ظِ ٍؿ
َسـن بافرياضـة افتـل
وؿقة ٍٕسـ أة ُتُت ُ
وذـر افنٔخ مـ اخلقارق افنًبذة ،ا
سّك بافُنـػ ،وهـق ٓ
وافس َٓر واخلِقة وتع افٍُر ،وما ُي ا
أشاشٓا القع ا
يًدو أن يُقن ٕق ًظا مـ افرؤيا ذم أحسـ أحقافف.

* وأما إمر افثان افذي يستْد إفٔف ـثر مـ أهؾ زمإْا ذم آظتَـاد هـق
حيتجقن بآيات مـ ـتاب اهلل تًاػ ،ويٍَّسوهنا برأهيؿ بام مل ُيَْْـؾ ظــ
أهنؿ
ُّ
افســِػ وٓ تســاظده افٌِــة افًربٔــة وٓ افبَّلؽــة افَرإٓٔــة ،وهُــذا يهــًْقن
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حيـتج بافُتـاب وافسـْة
سوا بٖحد
ُّ
بإحادي افثابتة ،ؾْٔبٌل فِّسِّغ اأٓ يٌ ُّ

ظذ إمقر ادنتبٓة.

* وإمــر افثافــ افــذي يســتْد إفٔــف ـثــر مـــ افْــاس هــق آحتجــاج
بإحادي ادقضقظة وافؤًٍة ،وـذفؽ بأثار ادُذوبة ظــ افسـِػ ،أو
تهح.
افتل مل ا
ـتج بًوــٓؿ بافوــًٔػ مــع اظــساؾٓؿ بوــًٍف ؿــائِغ بــٖن ؾوــائؾ
وحيـ ُّ
إظامل ُيتسـامح ؾٔٓـاُ ،م ٌْ ٍِِـغ ا
أن افٍوـائؾ إٕـام ُتتَِ اَـك مــ افنـارع ؾ٘ثبا ـا
وذع ذم افديـ دا مل يٖذن بف اهلل.
باحلدي افؤًػ اخساع ظبادة،
ٌ

* وذـر ادٗفػ مـ إمقر افتل يستْد إفٔٓا بًض افْـاس ذم بـاب افًَائـد:
جمرد افًَؾ وافَٔاس ،مع ا
أن فًَِؾ حـدا ا يْتٓـل إفٔـف ــام أن فِبهــر حـدا ا يْتٓـل
ا

إفٔف ،وفًَِؾ أؽَّل دؿَٔة وخٍ أة أصدّ مـ أؽَّل احلقاس إخرى.

جمـرد رأهيـؿ
وؿد حُك اهلل ظـ ضقائـػ مــ ادنــرـغ اشـتْادهؿ إػ
ا

وؿٔاشــٓؿ ذم ظبــاد ؿ ؽــر اهلل زاظّــغ أهنــؿ بؼـــٓؿ مًيّــقن هلل ،وأهنــؿ
ٍ
يتقشىقن ا.
فٔسقا
بٖهؾ أن يًبدوا هلل مباذة حلَار ؿ ،وٓ بدا مـ واشىة ا
وحيتج بًض افْاس بآيات مـ ـتاب اهلل أو شْة ثابتة ظْـف ^ ،ويٌٍـؾ أو
ُّ
يتٌاؾؾ ظـ ظدا ة آيات أو شْـ أخرى تًـار اشـتدٓفف :ا
ؾـ٘ن افُتـاب وافسـْاة
ـافَُّلم افقاحد.
ومـ افْاس َمــ تٌِـن ظِٔـف افًهـب أة فِـرأي افـذي ٕنـٖ ظِٔـف ،ويسـتٌْل
حجة ،ويّتْع مـ أن ُيهـٌل إػ إد افـة
بّحبتف فذفؽ افرأي ظـ أن يتى اِن فف ا

يتّسؽ ا خماف ٍُف.
افتل ا
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* وؿد خا ذم مسٖفة افتقحٔـد َمـ ْـ مل يُــ فـف ظِـؿ راشـخ بافَقاظـد،
افًِؿ واإلمامة بٌر اشتحَاق ،مع إْٔا ٕجـد
ويَع اف اِقم ظذ َمـ ودا ره وٕ ََح َِف
َ

أؾرا ًدا ٓ يٗتَقن مـ َج ْٓؾ بافَقاظد وإٕام يٗتَقن مـ خمافٍتٓا.

وافَقاظد هـل مـا تنـتّؾ ظِٔـف ظِـقم آجتٓـاد مــ إتَـان افٌِـة افًربٔـة
وضقل ادامرشـة اـا ،ومًرؾـة أوـقل افٍَـف ظـذ وجـف افتحَٔـؼ ٓ افتَِٔـد،
ٍ
وضــرف وــافح مـــ مًرؾــة افرجــال ومــراتبٓؿ
ومًرؾــة مهــىِح احلــدي
وأحقااؿ ،وـثرة مىافًة ـتـن احلـدي حتـك تُـقن فـف َم ََُِـة وـحٔحة ذم
مًرؾة ِ
افًِـؾ وافسجـٔح بـغ ادتًارضـات ،ومًرؾـة افسـرة افْبقيـة وأحـقال
افًرب ؿبؾ اإلشَّلم .وـذفؽ مًرؾة افًِامء ومراتبٓؿ ،وـثرة تد ُّبر ـتاب اهلل.
و ْف َٔ ُُ ْـ ؾّٓـف مىابَـا فَِقاظـد افًِّ أـة ،مـع اإلخـَّلص وجمإبـة ااـقى
وافتْـزه ظــ
وافتًهن وحن الاه وافنٓرة ،مـع ادحاؾيـة ظـذ افىاظـات
ُّ
ادًــاب بَــدر آشــتىاظة ،واإلـثــار مـــ دظــاء اهلل أن يقؾَــف فِحــؼ .ويِتــزم
ٍ
فدفٔؾ ؾَّل حيتَرهؿ.
بًوٓؿ
باحسام افًِامء وافهاحلغ ،وإن خافػ َ
مّٓة وهـل :وجـقب محـؾ افْهـقص ظـذ
* وٕ ابف ادٗفػ ظذ ؿاظدة ا
طاهرها ،وافياهر ؿد يس اؿك إػ افَىع إذا َظ َودَ تْف طقاهر أخرى.
* ومـ افْـاس َمــ يتٓـاون بَوـ أة افٍهـؾ بـغ افتقحٔـد وافؼـك ً
ؿـائَّل:

تًر فٍِهؾ بغ إظـامل افؼـظٔة
«إٕام إظامل بافْٔات» ،واحلدي إٕام ا
افتٍُِٔ أــة وبــغ ؽرهــا ،ؾٖمــا أحُــام تِــؽ إظــامل ؾــٕ٘ام تٗخــذ مـــ إد افــة
وتًيـٔام فـف ا
ؾـ٘ن ؿهـده
يتّسؽ بٍُره ضاظ ًة هلل
ً
إخرى ،وافُاؾر إذا زظؿ إٔف ا

ـٍـرا ظـذ
ذفؽ ٓ يٍْل ظْف اشؿ افٍُـر وٓ حُّـف ،بـؾ يٌِيـف ظِٔـف ويُـقن ً

ـٍر.
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َ
افٍهـؾ بَقفـف« :وبالِّـة ؾتحَٔـؼ مـا هـق ذك ومـا فـٔس
ثؿ ختؿ هذا
بؼك متقؿػ ظذ حتَٔؼ مًْك ـِّـة افتقحٔـد» .ؾـذـر إٔـف ييٓـر مــ وـْٔع
بًض ظِامء افَُّلم ا
أن مًْك (إفـف) هـق ادًْـك افـذي يًـزون ظْـف بــ(واجن
افقجقد) .و«إمؿ ـِٓا ٓ تؼك ذم وجقب افقجقد حتاك اف اثَْ ِق اية ،وؿد حُـك
افَرآن ظـ إمؿ ادؼـغ ابتداء مـ ؿقم ٕقح وإتٓاء بّؼـل افًرب افـذيـ
بً ـ ؾــٔٓؿ حمّــد ^ أهنــؿ يًسؾــقن بتٍــرد اهلل بــاخلِؼ وافـ اـر ْزق واإلحٔــاء

واإلماتة وافتدبر».

ـثـرا مــ ضِبـة
ؿال ادٗفػ :ومـ افًجائن إٔـؽ دمـد ذم هـذا افًكـ ً

ا
يتقمهقن أن ادؼـغ يًتَـدون ذم إوـْام
افًِؿ ــ إن مل أؿؾ مـ افًِامء ــ
وؽرها أهنا واجبة افقجقد ؿادرة ظذ ـؾ رء ،خافَة ،رازؿة ،مدبرة فًِا َفـؿ.
وتبغ ِمـ بحـ افنـٔخ وحتََٔـف ذم هـذه ادسـٖفة ا
أن اتــخاذ افنــلء
* ا
ظـام
إاًا ٓ يتق اؿػ ظذ اظتَاد ـقٕف واجن افقجقد ،وٓ اظتَاد ـقٕف مسـتٌْ ًٔا ا

ٍّ
مستَؾ :ا
ا
ؾ٘ن افـذيـ أ افــٓقا إوـْام
مستََّل ،بؾ وٓ ؽر
شقاه ،وٓ ـقٕف مدب ًرا
مل يًتَدوا اا صٔ ًئا مـ افتدبر.

ؿــال افًـ ُّـز ذم ؿقفــف تًــاػ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
شقوهؿ بف اإٓ ذم افًبادة وادحبـة دون
ﮦ ﮧ﴾ افنًراء« :]98 -97 :وما ا
أوواف افُامل وًٕقت الَّلل».
ؿرر ادٗفػ برهـان افتامٕـع افـذي د افـس ظِٔـف بًـض آيـات افَـرآن
ثؿ ا
* ا
ؾَال« :تَرير هذا افزهان إٔف فق ـان مع اهلل تًاػ أحٔاء يدب ُر ٌّ
ـؾ مْٓؿ اخلِـؼ
ا
مسـتََّل ٓختٍِـقا،
تـدبرا
وافرزق وٕحقمهـا مــ إمـقر افًيّـك ذم افًـامل
ً
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وإذا اختٍِقا ؾسدت افسّقات وإر

 .ـام أن إمقر افهٌرة افتل يـدبرها

افْاس مستّرة افٍساد .وٓ رين أن ؿدرة افْاس فـق تتْـاول ٕحـق إٕـزال ادىـر
ِ
ومًْف ،وإرشال افريـاح وحبسـٓا ،وتٔسـر ااـقاء ورؾًـف ،وحتريـؽ افـزٓزل
وٕحق ذفـؽ ،فُـان افٍسـاد أطٓـر .ومًِـقم بادنـاهدة أن إمـقر افًيّـك ٓ
َقهؿ ؾسـا ًدا ُت ًْ َِـؿ مهـِحتف
يتى ارق إفٔٓا افٍساد ،وما ؿد ييٓر ذم بًوٓا اا ُيت ا
ظْد افتد ُّبر ،ؾًِؿ بذفؽ إٔف فٔس ذم افًامل مع اهلل تًاػ أحٔاء ٌّ
ــؾ مـْٓؿ يـدبر
ا
مستََّل »....إفخ.
تدبرا
ً
* وذـر ادٗفػ ا
أن برهان افتامٕـع جيتـ ُّ ُصـ َبف ادنــرـغ مــ أوـِٓا،
تـدبرا مـا ،ا
ؾَّل يثبس فِروحإٔغ ما يزظّـف بًوـٓؿ مــ ا
وأن ادَّلئُـة
أن اـا
ً
وال اـ وأرواح ادقتك ـذفؽ.

ـض افْــاس أن
* وذـــر ادٗفــػ بًــض إمــقر افتــل ؿــد يٍٓــؿ مْٓــا بًـ ُ
ـَهـة هـاروت ومـاروت ،وأضـال ذم الـقاب ظــ
ؽر مًهقمغ ا
ادَّلئُة ُ

ذفؽ.

* و َظْ َْقن فتٍسر اإلفـف بـادًبقد ،وَٕـؾ ظــ ظِـامء افتقحٔـد ؿـقاؿ :إن
وؾَّسـه بًوـٓؿ بادسـتحؼ فًِبـادة ،وَٕـؾ
حََٔة مًْك اإلفف :ادًبقد ٍّ
بحؼ ،ا

أفٍاظ ظدد مـ ادٍَّسيـ مًـزة ظــ هـذا ادًْـك ،وأن إفقه أـة هـل افًبـادة
وأن اإلفــف هــق ادًبــقد افــذي ٓ تْبٌــل افًبقدي ـة إٓ فــف ٓ ،ذيــؽ فــف ؾــٔام
يستقجن ظذ خَِف مـ افًبادة.
* وافَــقل بقجــقد إفــف ؽــر اهلل تًــاػ إن ـــان بًّْــك مســتحؼ فًِبــادة
ٌ
مستحؼ ؾَّل ،ؾٖ اما اتـخاذ إفف ؽـر اهلل
ؾؼك ،وإن ـان بًّْك مًبقد بافًٍؾ ؽر
ٍّ

تًاػ ؾؼك مىِ ًَا ،وهذا ااا ٓ خَّلف ؾٔف بغ ادسِّغ.
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ظرج ظـذ إيوـاح مًْـك افًبـادة ذم افٌِـة وآوـىَّلح ؾَْـؾ ظــ
ثؿ ا
* ا

أهؾ افٌِة ما حاوِف أربًة تًريٍات:
 -3افىاظة.
 -1افىاظة افتل ُ َْوع مًٓا.

 -1ؽاية افت ََذ ُّفؾ ،أو أؿل درجات اخلوقع.
ىاع إفف.
 -6افتَٖ ُّفف أو افىاظة مع اظتَاد أن ادُ َ
ؾْاؿش هذه افتًريٍات واحـدً ا بًـد آخـر ،ثـؿ ظَـد با ًبـا ذم حتَٔـؼ مًْـك
وبـغ ا
أن هـاتغ افُِّتـغ
ـِّة (إفف) ومًْك ـِّة (افًبادة) وما يِحـؼ ذفـؽ ،ا
ـثرا ،وباشتَراء مقاضًٓام وتد ُّبر مـقاؿًٓام تـْجع حََٔـة
ا
تُررتا ذم افَرآن ً

مًْامها.

ؿــال :أ امــا إضــَّلق ـِّــة (إفــف) ظــذ اهلل تبــارك وتًــاػ ،و(افًبــادة) ظــذ

تَرب بف إفٔف ،ؾٖمر ٓ حيتاج إػ بٔان.
ضاظتف ،وـؾ ما ُي ا

ؿــال :وأمــا ؽــر اهلل ؾَــد حُــك اهلل ظـــ ادنـــرـغ اتـــخاذهؿ بًــض
ادخِقؿات آاة ـإوْام وافًجؾ وااقى وافنـٔاضغ وإحبـار وافرهبـان
وادسٔح وأمف ظِٔٓام افسَّلم وادَّلئُة وأصخاص خٔاف أة ٓ وجقد اا.
ا
وجــؾ أهنــا وؿًــس فألوــْام وافنــٔاضغ
ظــز
وأمــا افًبــادة ؾــٖخز اهلل ا
وافنــّس وإحبــار وافرهبــان وادســٔح وأمــف ظِــٔٓام افســَّلم وادَّلئُــة
وأصخاص متـخٔ ٍ
ٍ
ِة.
ا
ؾا اتــــخذ ؿـــقم ٕـ ٍ
ــقح إوـــْام آاـــ ًة وظبـــدوها ،وا اتــــخذوا تاظـــ ًة مــــ
افهاحلغ افذيـ ماتقا ؿبِٓؿ آا ًة.
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واتاـخذ ؿقم ٍ
ا
متقمه ًة آا ًة وظبدوها.
أصخاوا
هقد ظِٔف افسَّلم
ً
ٍ
وافح مع اهلل تًاػ ؽـره ،واتاــخذ ؿـقم إبـراهٔؿ ظِٔـف افسـَّلم
وظبد ؿقم
إوْام آا ًة وظبدوها ،وظبدوا افنٔىان ،وظ ايّقا افُقاـن.
ا
متقمه ـ ًة
أصخاوــا
وا اتـــخذ أهــؾ مك ـ ذم ظٓــد يقشــػ ظِٔــف افســَّلم
ً
وظبدوها ،وا ادظك ؾرظقن إٔف إف ٌف وأضاظف ؿقمف.
وشـامها
مر ؿ ؿقم مقشك أوـْا ًما وظٍُـقا ظِٔٓـا،
ا
واتاـخذ افَقم افذيـ ا
أوحاب مقشك آا ًة ،وشٖفقه أن جيًؾ اـؿ إاًـا مثِٓـا ،واتاــخذ بًـض ؿـقم
مقشك افًجؾ إاًا ،ثؿ اتاـخذوا إحبار آا ًة وظبدوهؿ.
وا اتــــخذ افْهـــارى ظٔســـك وأ امـــف ظِـــٔٓام افســـَّلم إاـــغ مــــ دون اهلل

وظبدومها ،واتاـخذوا رهباهنؿ آاة مـ دون اهلل وظبدوهؿ.

وأصخاوــا
واتاـــخذ مؼـــق افًــرب إوــْام وادَّلئُــة وافنــٔاضغ
ً
متـخ أِ ًة آا ًة وظبدوها.
ؿال ادٗفػ :ؾىريؼ افبح أن ْٕير ؾٔام ـان هٗٓء افَـقم يًتَدوٕـف ذم
تبغ فْا ذفؽ ظِّْا ا
أن ذفؽ آظتَـاد
تِؽ إصٔاء وما ـإقا يًيّقهنا بف ،ؾ٘ذا ا

وافتًئؿ هق افتٖفٔف وافًبادة.
ثؿ أؾا

افنٔخ ذم تٍهٔؾ مـا ــان يًٍِـف هـٗٓء إؿـقام مـع مًبـقدا ؿ ،

وإٓ َم ـإس إٔبٔاؤهؿ تدظقهؿ ،و َب ْر َهـ ظذ أهنـؿ مل يُقٕـقا يُْـرون وجـقد اهلل،
مستدٓ بأيات افَرإٓٔة ظذ ٍ
ٍ
ٍ
ا
وآثار ُّ
تـدل ظـذ ذفـؽ،
رئٔس ومثْـ ًٔا بٖحادي
وجف
ا
وأدل ٍ
ُّ
دفٔؾ ظذ ذفؽ أهنؿ ؿافقا﴿ :ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ﴾ افزمـر،]1 :
﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ افزخـــــــــــــــــــــرف﴿ ،]10 :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
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﮳﴾ ادٗمْقن﴿ ،]16 :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ افزخرف.]87 :
ُ
وؿقل افرشـؾ ٕؿـقامٓؿ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ﴾ ؾهـِس ]36 :طـاهره أهنـؿ
ـإقا يًبدون اهلل ذم الِّة وفُْٓؿ يؼـقن بف .وابتداء افرشؾ ذا ُّ
يـدل أن
ظز ّ
وجؾ ،بـؾ ؿـقاؿ﴿ :ﭿ ﮀ
ادرشؾ إفٔٓؿ مل يُقٕقا جيحدون وجقد اهلل ا
َ
ظـز
ٕـص ذم أهنـؿ ــإقا يًسؾـقن بربقب أـة اهلل ا
ﮁ ﮂ ﮃ﴾ ؾهِسٌّ ]36 :
ّ
رب ؽره ،ويًسؾقن بقجقد ادَّلئُة ظِٔٓؿ افسَّلم.
وجؾ وإٔف ٓ ا
وذـر اهلل ظــ ادؼــغ أهنـؿ دظـقا آاـتٓؿ وٕادوهـا واتاــخذوها أربا ًبـا
وذحٓا بام حيسـ افرجقع إفٔف.
وذـاء وإٔدا ًدا ،وذـر أد افة ذفؽ
َ
ً
شٗآ موّقٕف :ـٔػ تسّل َمـ ٓ يًبد اهلل بؾ يَتهـر
وأورد ظذ ٍٕسف

ظذ ظبادة ؽر اهلل مؼـًا؟ ؾٖجاب بٖٕف :ؿد ُوجد مًبـقدان مــ حٔـ افقاؿـع،
بحؼ افذي يًبـده ادَّلئُـة
أحدمها :مًبقد ذفؽ افنخص ،وأخر :ادًبقد ٍّ
سـّك ذفـؽ ادًبـقد بافباضـؾ ذيًُـا ،وأن
و َمـ صاء اهلل مـ خَِف،
ا
ؾهـح أن ُي ا

سّك ظابده مؼـًا.
ُي ا

ؿال :وأما ؿقل ادٗمـ ٓ( :إفف إفـف اهلل وحـده ٓ ذيـؽ فـف) ؾٕ٘ـف يريـد ـــ
بحؼ.
واهلل أظِؿ ــ ٓ ذيؽ فف ذم إفقه أة ،أي ذم ادًبقد اية ٍّ
َ
وؿرر افنٔخ ا
اإلٕاث اخلٔاف ّٔـات
أن ادؼـغ ـإقا يَهدون بًباد ؿ
* ا

ذــر مًبـقدا ؿ
افتل زظّقا أهنا ُ
بْات اهلل ،وأهنا هـل ادَّلئُـة ،وإٔاـف إذا جـاء ُ
ٍَّســ ــا :ا
ٕن ذفــؽ هــق رصيــح اظتَــادهؿ ،ؾٖ امــا
ــغ ،ؾــإَوػ أن ُي ا
ؽــر ُم َب ا
َ
ادَّلئُـة ؾــٕ٘ام ظبــدوهؿ ظـذ َز ْظــؿ أهنــؿ هـؿ اإلٕــاث اخلٔاف أــة ،ومل يُقٕــقا
تًيـٔام فتِـؽ
يَهدون ظبادة افنٔاضغ ،وأ اما إوْام ؾـٕ٘ام ــإقا يًيّقهنـا
ً
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اإلٕاث ظذ أهنا متاثٔؾ اا.
* ثؿ دفػ ادٗفػ إػ بٔان اظتَاد ادؼــغ ذم إوـْام ،وبـغ أهنـؿ
إٕــام ظيّقهــا ظــذ أهنــا متاثٔــؾ أو رمــقز ف ٕــاث افقمهٔــات افتــل هــل ذم
زظّٓــؿ بْــات اهلل ظــز وجـ اـؾ ،وهــل ظْــدهؿ ادَّلئُــة ،ثــؿ أورد أيــات افتــل
ؿـرره ادٗفـػ وأجـاب ظــ
يستدل ـا بًـض أهـؾ افًِـؿ فتَريـر خـَّلف مـا ا

اشتدٓٓ ؿ.

ٍ
خـاص افُـَّلم ظـذ ؿقفـف تًـاػ ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
بقجف
* ثؿ أضال
ٍّ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﴾ ؽاؾر.]66 -61 :
* ثؿ أورد ادٗفػ ظذ ٍٕسف شٗافغ ؿبؾ اخلروج مــ بحـ إوـْام،
أواــام :إٔــف جــاءت آثــار ـثــرة ذم صــٖن افــَّلت تــخافػ مــا ؿـ اـرره ذم اظتَــاد
ادؼـغ ذم إوْام.

وافسٗال افثان :أن اؿ أوـْام ًا مـذـارة إشـامء ـــٓبؾ ومْـاف ،ؾُٔـػ
يُقن هذا ادذـار رمز ًا ف ٕاث افتل هل ادَّلئُة ذم زظّٓؿ؟.
ثؿ أجاب ظـ افسٗافغ بًد تَديّف ـَّلم أهـؾ افٌِـة وافتٍسـر ذم افـَّلت
ظـ اصتَاؿٓا ،وأيـ ـإس ،ومـ ـان يًبدها؟
* ثــؿ ذـــر افنــٔخ أن ادؼـــغ ـ ـإقا يتّســحقن بإوــْام ويًٍُــقن
ٕها
ظِٔٓا ويوّخقهنا بافىٔن ويتَاشّقن بإزٓم ظْدها ،ومل جيد افنٔخ ا
حيا ذم أهنؿ ـإقا يسجدون فألوْام وٓ أهنـؿ ــإقا يـدظقهنا ،ثـؿ أبـدى
رص ً
احـــتامل أهنـــؿ ــــإقا يـــدظقهنا ذم ؿقفـــف تًـــاػ ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
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ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ  ﴾...أيــات
احلج ،]76 -71 :وح اَؼ تٍسرها.
* ثؿ إتَؾ ادٗفػ إػ بح اظتَاد ادؼــغ ذم ادَّلئُـة وذــر إٔـف
يـ ا
ـتِخص ذم ضًّٓــؿ ذم أن ادَّلئُــة ينــًٍقن دـــ يًبــدهؿ وأن افنــٍاظة
تًٍْٓؿ ،ومًِقم أن ادَّلئُة ٓ يرضقن أن ُيًبـدوا مــ دون اهلل ،ؾادؼــقن
إٕام ظبدوا افنٔىان افذي ز ايـ اؿ ظبادة ادَّلئُـة .وأضـال ادٗفـػ ذم بٔـان
بىَّلن اظتَاد ادؼـغ ذم ادَّلئُة.
ؿال ادٗفػ :ؾِؿ يبـؼ أمـام ادنــرـغ إٓ صـبٓتان ،إحـدامها :افتنـ ُّب
ا
وجذ افنٔخ ادَام ب٘يراد أيـات افدا افـة ظـذ إبىـال
بافَدر .افثإٔة :افتَِٔد،
هاتغ افنبٓتغ.
* ثؿ ابغ افنٔخ ـٔػ ـان تٖفٔٓٓؿ فَِّّلئُـة ،ؾـذـر أن ادؼــغ ــإقا

يؼـــقن ذم افتِبٔــة ذم احلــج باإلٕــاث اخلٔافٔــات افتــل هــل ادَّلئُــة ذم
زظّٓؿ.

وــإقا يتخــذون إوــْام متاثٔــؾ أو رمــقز ًا فتِــؽ اإلٕــاث ،وـــإقا يســّقن
ظبد افَّلت ،ظبد افًزى ،ظبد مْاة ،وـإقا ُي َْسّقن ذه إشامء ويـذـروهنا ظْـد
افذبح ،وـإقا جيًِقن اؿ ٕهٔب ًا مـ أمقااؿ يكؾقٕف ذم تىٔٔن إوْام.

* ثـؿ تُِـؿ افنـٔخ ظــ اظتَـاد ادنــرـغ ذم أهـقائٓؿ ،وأهنـؿ أضــاظقا
أهقاءهؿ دا أضـاظقا رؤشـاءهؿ ذم ذع افـديـ .ؿـال افنـٔخ :وإٕـام مل يُثـر
هــذا ادًْــك ذم افَــرآن اشــتٌْا ًء بــذـر تــٖفٔٓٓؿ فِنــٔاضغ ،ؾــ٘ن تٖفٔــف ااــقى
يِزمف تٖفٔف افنٔىانٕٕ :ف ادتَّلظن بااقى.
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تًر فبٔان اظتَاد ادؼـغ ذم افنٔاضغ وأهنـؿ ــإقا يًتَـدون
* ثؿ ا
حؼ ،وفُـ مل يًِّـقا ا
ا
أن ذفـؽ مــ وحـل
أن ما يقحقٕف إفٔٓؿ ذم ذع افديـ ٌّ
افنٔاضغ ،بؾ ييُّْقٕف مـ رأهيؿ واجتٓادهؿ.
وؾــٔام يتً اِــؼ بــٖظاماؿ أفــزمٓؿ اهلل بــٖهنؿ يًبــدون افنــٔاضغ فُــقهنؿ
افتخرص وافتخّغ.
بّجرد
يٖخذون ديْٓؿ ظـ ؽر حجة وٓ برهان ،بؾ
ُّ
ا
وبغ افنٔخ أن افًُـقف ظـذ افهـْؿ هـق ادُـ ظْـده ٔئـة إدب
* ا
زاظّغ ا
أن ذفؽ تًئؿ دـ ُجًؾ افهْؿ متثآً فف ،بؾ يًـدُّ ون ذفـؽ ظبـادة هلل

ظز ا
وجؾ ٕٕ :ف ذم زظّٓؿ حين ذفؽ ويرضـاه ،وفـذفؽ ٕـرى مؼــل ااْـد
ا
ظز ا
وجؾ أن يُقن ظْد إوْام.
يتحرون فدظاء اهلل ا
ا
* ثــؿ ؾَّس ـ آيــات افــْجؿ ﴿ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﴾.
واختار تٍسرها بَقل ابـ زيد :جًِقا هلل ظز وجؾ بْات ،وجًِـقا ادَّلئُـة
هلل بْـــات ،وظبـــدوهؿ وؿـــرأ﴿ :ﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕ ﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﴾ أية ،وؿرأ﴿ :ﭨ ﭩﭪ﴾ أية ،وؿال :دظـقا هلل وفـدً ا ،ــام
دظس افٔٓقد وافْهارى ،وؿرأ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾.
وبغ أن افُِامت افتل أفَاهـا افنـٔىان مل
* ثؿ تُِؿ ظـ ؿهة افٌرإٔؼ ،ا
تُـــ مـــ افَــرآن ،بــؾ افَــرآن يبىــؾ هــذا فَقفــف تًــاػ ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
وحس ــ مــ إفَـاء افنـٔىان  ،وفُــ
ؾبغ أن تِؽ افُِامت ــ إن ا
ﮛ﴾ ا
ؿد جيقز أن يُقن افْبل ^ ؿال ـِامت أثْك ا ظذ ادَّلئُة ،وؿد أثْـك اهلل
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تًــاػ ظــذ ادَّلئُــة ذم مقاضــع ـَقفــف تًــاػ ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾.
ؾافذي ييٓر مـ هـذه افًبـارة أهنـؿ مل يٍّٓـقا مــ تِـؽ افُِـامت إٓ مـا
أراده ^ مـ افثْـاء ظـذ ادَّلئُـة وفُـْٓؿ زظّـقا أن ذفـؽ افثْـاء يـدل ظـذ
جقاز اتـخاذ ادَّلئُة آاة.
ـٔام ٕصــخاص
ؾــافًرب إٕــام ـــإقا يًيّــقن هــذه إوــْام افثَّلثــة تًيـ ً

مًيّغ ،وفٔسس هذه إوـْام إٓ متاثٔـؾ أو تـذـارات ٕوفئـؽ إصـخاص
رصح ادحََقن .
ـام هق صٖن َظ َبدَ ة إوثان ذم ـؾ أمة ،وبذفؽ ا

وإؿرب ؾٔام ٕحــ ؾٔـف أن ادؼــغ دـا ــإقا يًبـدون إٕا ًثـا ؽٔبٔـات،
ؿافــس افنــٔاضغ :فٔســس هْــاك إٕــاث ؽٔب أــات اإٓ مّْــا ،أمــا ادَّلئُــة ؾِٔســقا
بٕ٘ــاث ،ؾُِــام ؿـال ادنـــرـقن :ؾَّلٕــة بْــس اهلل ــــ تًــاػ اهلل ظــام يَقفــقن ــــ
وظبــدوها ،ظ أْــس افنــٔاضغ واحــدة مـــ إٕــاثٓؿ ـٖهنــا هــل تِــؽ إٕثــك افتــل
يًبدها ادؼـقن.
وٕجد افَرآن اِقء بّحاجة ادؼـغ ذم تٖفٔف ادَّلئُـة وؿ اِـام ٕجـده
حاجٓؿ ذم تٖفٔف الامدات.
ا
* ثــؿ تُِــؿ ظـــ ظبــادة افنــٔاضغ وأوضــح أن إصــخاص افٌٔبٔــة افتــل
ظبـدها افًــرب فٔســس هـل ادَّلئُــة ٕهنــا إٕـاث وادَّلئُــة فٔســس ـــذفؽ،
وٕهنا بْات اهلل ذم زظّٓؿ وفٔسس ادَّلئُة ـذفؽ.
مـرارا
ؾًباد ؿ ذم احلََٔـة إٕـام هـل ظبـادة فِنـٔاضغ ،اأو ًٓ :دـا تَـدم ً

أهنؿ أضاظقا افنٔاضغ افىاظة افتل هل ظبادة.

11

ثإٔا :أن افنٔاضغ إٍٔسٓؿ تهدا وا اذه افًبادة ؿائِغ :إن هٗٓء يًبـدون
ؾًرضقا إٕـاثٓؿ فتِـؽ
إٕاثا ؽٔبٔات وفٔس هْاك إٕاث ؽٔبٔات إٓ مـ افنٔاضغ ا

افًبادة.

* ثؿ إتَؾ إػ افَُّلم ظذ ظبادة ااقى وؾَّسـه بـٖن يىًٔـف ويبْـل ظِٔـف
ديْف ٓ ،يسّع حجة وٓ يْير دفَّٔلً.
* ثؿ ذع ذم تٍسر ظبادة إوْام ،ؾذـر أهنـؿ ــإقا يًبـدون إوـْام
ظذ أهنا متاثٔؾ ف ٕاث اخلٔافٔات ،أظْـل مـا زظّـقه أن هلل بْـات وأهنــ هــ
ادَّلئُة ،تًاػ اهلل ظام يَقفقن ظِق ًا ـبر ًا.
* ثؿ ذـر أشباب تًئؿ ادجقس فِْـار .وظبـاد َة بْـل إرسائٔـؾ افًجـؾ،
هــؾ ـإــس بــدظقى أن اهلل حــؾ ذم افًجــؾ ،أو أن افًجــؾ رمــز هلل؟ وٕــاؿش
ادسٖفة مـ جقإن ظدا ة.
وبغ
* ثؿ دفػ إػ افَُّلم ظذ ظبادة إٕاد إحٔاء وأرواح ادقتك ،ا
أهنؿ ــإقا يزظّـقن أن أوفئـؽ ادـقتك ينـًٍقن دــ يًبـدهؿ ،أو أن اهلل ظـز
وجؾ يثٔن مـ يًبد أوفئؽ ادقتك دا ـإقا ظِٔف مـ افهَّلح.
* ثؿ حتدث ظـ تٖفٔف ادسٔح وأمـف ،وذــر أن افْهـارى يٗاـقن مـريؿ
ويًبدوهنا ـام يٗاقن ظٔسك ويًبدوٕـف ،وؿـد ُظِـؿ أهنـؿ مل يَقفـقا ذم مـريؿ
إهنــا واجبــة افقجــقد وٓ ؿديّــة وٓ أهنــا جــزء مـــ اهلل تًــاػ ،وٓ أهنــا ِــؼ
وترض وتٌٍرافذٕقب ،ؾثبس بذفؽ أن افتٖفٔف وافًبادة ٓ يتقؿٍـان
وترزق وتٍْع
ُّ
ظذ اظتَاد رء مـ هذه افهـٍات ذم ادًبـقد وأن اظتَـادهؿ هـذه افهـٍات

ذم ظٔسك أمر زائد ظذ افتٖفٔف وافًبادة.
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ومـ ظباد ؿ ظٔسك ظِٔف افسـَّلم إذا ُـٓـؿ إيـاه ذم ــؾ ظبـادة تُـقن هلل
تًاػ فزظّٓؿ إٔف جزء مْف وتًئّٓؿ فهقرتف وفهـقرة افهـِٔن دنـا تٓا
فِهِٔن افذي ُوِِن ظِٔف ؾٔام زظّقا.
تًئؿ وقر ا وآشتٌاثة ا.
ومـ تًئّٓؿ ٕمف
ُ
* ثؿ اشتٍا

ذم افَُّلم ظذ ؿقفف تًـاػ ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾.
وحاوؾ ادًْك :ا
أن َمـ ظِؿ اهلل مْف إمر بافؼك مل يٗتـف افْبـقة ،و َمــ

آتاه افْبقة ظهّف ظـ إمر بافؼك.

وبـغ أن اتــخاذهؿ بًوـٓؿ
* ثؿ ظَد ظْقإا ذم تٖفٔف إحبار وافرهبـان ا
بًو ًا أربابا هق ما ـان بىاظة إتباع افرؤشا َء ؾٔام أمـروهؿ بـف مــ مًـاب اهلل
وترـٓؿ ما هنقهؿ ظْف مـ ضاظة اهلل.

ؾَّسـ ظبــادة إحبــار وافرهبــان ـٔــػ تُــقن؟ وبـ اـغ ا
أن ذع افــديـ
* ثــؿ ا
أن فـف ح اَـا أن يؼـع ا
خاص بافرب ،ؾّــ ا ادظـك ا
وأن مـا ذع يُـقن ديْـا ؾَـد
ٌّ

إن فف ح اَا أن يؼـع ا
ا ادظك افربقبٔة ،و َمـ ؿال ذم صخص ا
وأن مـا ذظـف يُـقن
ظز ا
وجؾ.
ديًْا ؾَد اتـخذه ر ابا وجًِف ذيًُا هلل ا
تْاول ادٗفػ تٍسر ظبادة افَبقر وأثار ب٘جياز ،مبًْٔا أهنا ُظبِـدت
* ثؿ َ
تًئام فألصخاص افتل هل متاثٔؾ اؿ.
ً
* و َؾ اَّسـ ظبــادة الـــ ،وأهنـا تَــع بآشــتًاذة ـؿ وافْــذر اــؿ وافــذبح
زظام ا
ؿـرب فِجــ صـٔ ًئا ؾـ٘هنؿ يًٍْقٕـف ويُ ٍُّـقن ظْـف أذ ايتـف أو
أن َمـ ا
ٕجِٓؿ ً
يدؾًقن ظْف رضر بًوٓؿ أو يبْٔقن اؿ صٔ ًئا مٌ أ ًبا بقاشىة اف ُُ آان.
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* وبـ اـغ افنــٔخ أن افــذيـ ظبــدوا افُقاـــن إٕــام ظبــدوها ٕهنــا بّثابــة
بًوــٓؿ افُقاـــن بهــقر مًْٔــة
إجســام فَِّّلئُــة افتــل هــل أرواح ،وم ّثــؾ ُ
تـخ ِّٔقها ويًبدون تِؽ افتامثٔؾ.
* وأوضـح افنــٔخ ا
أن ؿـقم هــقد ــإقا يًبــدون أصخا ًوـا ٓ وجــقد اــا،
ا
وفًـؾ ذفـؽ
وـإقا يًتَدون ذم آاتٓؿ ٕق ًظا مــ افَـدرة ظـذ افٍْـع وافرضـ،
ـان ظذ مًْك ا
يرض.
أن آاتٓؿ يسٖفقن اهلل أن يٍْع أو ا
* ثؿ حتدا ث افنٔخ ظــ ديإـة ادهــريغ وظبـاد ؿ ذم ظٓـقد إبـراهٔؿ
وؾهــؾ افنــٔخ تٍهـ ً
ـَّٔل بــدي ًًا ذم دظــقى
ويقشــػ ومقشــك ظِــٔٓؿ افســَّلم ،ا
ؾرظقن اإلا ّٔة وحََٔتٓا ،وإٔف ذع فَقمف أن يًبدوه ،وهق يًبد ادَّلئُة.
َ
اإلٕـاث اخلٔاف أـات ،وؿـد و ابـخ اهلل
افنٔخ فبٔان تٖفٔف افًرب

تًر
* ثؿ ا
هٗٓء ادؼــغ ظـذ ؿـقاؿ :إن هلل وفـدً ا ،ثـؿ ظـذ ؿـقاؿ :إن ذفـؽ افقفـد
إٕاث ،ثؿ ظذ ؿـقاؿ :ادَّلئُـة إٕـاث ،ثـؿ ظـذ ؿـقاؿ﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
أن ّ
ﯤﯥ﴾ ّ
ؾدل ا
ــؾ أمـر مــ هـذه إمـقر مُْـر ظـذ ِحـدَ ة ،وتٖفٔـ ُف افنــلء
وظبادتف ٓ يتق اؿػ ظذ َز ْظ ِؿ إٔف واجن افقجقد أو إٔف اخلافؼ ،أو خـافؼ آخـر،
أو ابـ اخلافؼ ،أو ٕحق ذفؽ.
وبغ أن ُظ ابـاد ادَّلئُـة مـا
ؾَّس افنٔخ ـٔػ ـإس ظبادة ادَّلئُةّ ،
* ثؿ ا

يتكـؾقن باختٔـارهؿ،
ظدا أتباع أرشىق ؾريَـان :ؾريـؼ يزظّـقن أن ادَّلئُـة ا
اختٔارا اإٓ ذم افنٍاظة ،ومْٓؿ مؼـق افًرب.
وؾريؼ ٓ يثبتقن فَِّّلئُة
ً
وجقهــا:
* ثــؿ ظَــد ظْقا ًٕــا شــامه( :تٍســر ظبــادة افنــٔىان) ،وذـــر اــا
ً
مـر ذم إحبـار وافرهبـان.
أواا :ضاظة افنٔاضغ ذم ذع افديـ ظذ ٕحق ما ّ
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وافقجــف افثــان :أن افنــٔاضغ رأت إٔــف ٓ وجــقد دــا يدّ ظٔــف ادؼـــقن مـــ
اإلٕــاث افٌٔبٔــات بــزظؿ أهنـــ بْــات اهلل وأهنـــ ادَّلئُــة ،ؾًّــدت صــٔىإة
بافًزى وفزمس افهْؿ ادجًقل فِ ًُ ازى ،وؿس ظذ ذفؽ.
ؾتسّس ّ
ا
افنٔخ ا
ُ
أن ظبـادة ااـقى :ضاظتـف ؾـٔام ٓ يْبٌـل أن ُيىـاع ؾٔـف إٓ
* ثؿ ّبغ

افرب ،وأهنا مـ ؿبٔؾ ظبادة إحبار وافرهبان.
ّ

* وبًد ذحف ادستٍٔض فًبادات أوـْاف ادنــرـغ وافٍُـار ابتـداء
مـ ؿقم ٕقح وإتٓاء بَقم ظٔسـك ظِـٔٓام افسـَّلم :ظَـد ظْقإـا شـامه( :تَْـٔح
ادْا )( ،)3وهق بٔس افَهٔد ذم ـتابف ،أراد بف حتديـد مـا يـدخؾ ذم افًبـادة
وما ٓ يدخؾ ؾٔٓا ،ؾَال« :مدار افتٖفٔف وافًبادة ظذ أمريـ:
إول :افىاظة ذم ذع افديـ ،وادـراد بافـديـ :إؿـقال وإؾًـال افتـل
ُيى َِن ا افٍْـع افٌٔبـل ،وادـراد بـافٍْع افٌٔبـل مـا ــان ظـذ خـَّلف افًـادة
احلس وادناهدة.
ادبْ أة ظذ
ّ
وإمر افثان :اخلوقع أو افتًئؿ ظذ وجف افتد ُّيـ.»..
إػ أن ؿــال« :وحتريــر افًبــارة ذم تًريــػ افًبــادة أن يَــال :خوــقع
اختٔاري ُيى َِن بف ٍٕع ؽٔبل ،أي مـ صٖٕف أن ُي ْى َِن بـف ٍٕـع ؽٔبـل ،شـقاء ــان
اخلاضع ضاف ًبا بافًٍؾ بٖن يُقن فف اظتَاد أو ط ّـ واحـتامل أن ذفـؽ اخلوـقع
شبن فٍْـع ؽٔبـل ،أو يُـقن ذم حُـؿ افىافـن بـٖن يُـقن ادًٓـقد ذم ذفـؽ
احلُـؿ وإفٌـاء مـا
( )3تَْٔح ادْا  :هق آجتٓاد ذم حتهٔؾ افً اِة افتل ربط ا افنارع
َ
يهِح فَّلظتبار .إير :ذح ادحع ظذ تـع القامـع بحاصـٔة افبْـان ،191/1

وذح افُقـن ادْر .313/6
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افًٍؾ إٔف ُيى َِن بـف ٍٕـع ؽٔبـل ،ـافسـجقد فِهـْؿ إذا ؾًِـف اخلاضـع ظْـا ًدا أو
خق ًؾا مــ رضر ٓ يبِـغ بـف حـدا اإلــراه ،أو مداهْـ ًة ،أو ضّ ًًـا ذم ٍٕـع دٕٔـقي

جي ًَؾ فف مال ظئؿ ظذ أن يسجد فهْؿ ،أو ً
هزٓ وفً ًبا».
ـّـ ُ

ؿال« :وهذا تًريػ فًِبادة مـ حٔ هل ،ؾ٘ن أريد تًريػ ظبـادة اهلل ظـز
وجؾ ِزيد( :بسِىان) ،أو أريد تًريػ ظبادة ؽر اهلل ِزيد( :بٌر شِىان).»..
ؾّـ ظبد صـٔ ًئا ؾَـد اتــخذه إاًـا وإن مل يـزظؿ
ؾَّس اإلفف بادًبقدَ ،
* ثؿ ا

إٔف مستحؼ فًِبـادة ،و َمــ زظـؿ إٔـف مسـتحؼ فًِبـادة ؾَـد ظبـده ـذا افـزظؿ،
مسـتََّل بـاخلِؼ وافـرزق وٕحقمهـا ،ا
ا
ؾـ٘ن هـذا
تـدبرا
وهُذا مـ أثبس فقـء
ً

افتدبر هق مْا اشتحَاق افًبادة ،وـذا َمـ أثبس فقء إٔف ينٍع بـَّل إذن ا
وأن
ّ
صٍاظتف ٓ تر ُّد أفبتة :ا
ادستَؾ.
ٕن ذفؽ ذم مًْك افتدبر
ـل إن ـــان
واحلاوــؾ أن اخلوــقع فٌــر اهلل ظــز وجــؾ ضِ ًبــا فٍْ ـ ٍع ؽٔبـ ٍّ
ٍ
ا
وجـؾ ؾـذفؽ ظبـادة هلل ظـز وجـؾ ،ؿـال تًـاػ﴿ :ﭑ ﭒ
ظـز
بسِىان مــ اهلل ا
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ﴾ افْساء ،]80 :وإن ــان بٌـر شـِىان مــ اهلل ظـز وجـؾ
ؾذفؽ ظبادة فٌر اهلل ظز وجؾ.
ثؿ اشتىرد ذم ذـر ما يٗيد بف ـَّلمف مـ ـَّلم أهؾ افًِؿ.
* ثؿ ظَد ً
ؾهَّل ذم افَٔام افـذي هـق ذم حََٔتـف ؿريـن مــ افسـجقد ذم
وبغ ما جيقز مْف وما ٓ جيقز ،و َؿ ارر أن افَٔام إػ افنـخص افَـادم
ادًْكّ ،
ٓشتَبافف وافسحٔن بف فٔس َ
مثؾ افَٔام فف افـذي هـق تًيـٔؿ فـف بـٍْس افَٔـام،
ظز ا
وجؾ ذم افهَّلة.
وهق ينبف افَٔام هلل ا
ً
* ثؿ ظَد ً
ضقيَّل ذم افدظاء ،وذـر إٔف ألٖه إػ اإلضافة ما رآه مــ
ؾهَّل
اضىراب ادٍَّسيـ وؽرهؿ ذم تٍسر افدظاء وتقجٔف ـقٕف ذـًا.
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وؿد اتاٍؼ أهؾ افٌِة ظذ ا
أن أوؾ افدظاء بًّْك افْداء ،وذـر آيات ـثـرة
تٍٔد ا
أن افدظاء ؾٔٓا بًّْك افسٗال وآشتًإة ،وٓش أام ذم أيـات افتـل ؾٔٓـا
ذـر آشتجابة.
ُ
وبـغ ؾٔـف ا
أن
* ثؿ وضع ظْقإًا ذم أحُـام افىِـن ،ومتـك يُـقن دظـاء؟ ا
احلل احلارض ما ٓ يَـدر ظِٔـف ودظـاء إمـقات وافٌـائبغ مىِ ًَـا ذك
دظاء
ّ

باهلل.

وتًر
* ا

افتقشؾ ،وإحادي افقاردة ؾٔٓا.
فبٔان مسٖفة
ُّ

* وأجــاب ظـــ إحادي ـ وأثــار افتــل يسـ ُّ
ـتدل ــا َمـــ يــدا ظل شــامع

ـّــ ؿـاس
ادقتك دـ خاضبٓؿ ،وؿالَ :مـ ؿاس إمقات ظذ إحٔاء ؾٓـق َ

تتكف قاهـا فٍسـد افُـقن،
ادَّلئُة ظذ افبؼ .وفق ـإس أرواح ادقتك ا
بؾ وااجس افٍتـ بغ إرواح.
ؿال :وفق مل يُـ ذم اجتْاب ما ؿٔؾ إٕف ذك إٓ شدُّ باب آختَّلف بـغ
ظز ا
وجؾ.
إ امة ذم هذا إمر فُان مـ أظيؿ افَربات ظْد اهلل ا
ً
توـّـ بٔـان ُصـبف ُظ ابـاد إوـْام
ؾهـَّل ذم افنـبٓات وردهـا،
* ثؿ ظَـد
ا

و ُظ ابـــاد إصـــخاص إحٔـــاء ،وافْهـــارى ذم ظبـــاد ؿ افهـــِٔن ،وصـــبٓة
فِْهارى وافٔٓقد ذم صٖن إحبار وافرهبانُ ،
وصبف َظ َبدَ ة ادَّلئُة ،ثؿ أجـاب
افنٔخ ظذ هذه ُّ
ؿقي متغ.
افن َبف بَُّلم ٍّ
* ثؿ ظَد ً
ؾهَّل ذم افسِىان افٍاوؾ بغ ما هـق ظبـادة هلل ومـا هـق ظبـادة
فٌره.
ؿال :افٍرق بغ ظبادة اهلل تًـاػ وظبـادة ؽـره هـق افسـِىانُّ ،
ؾُـؾ ظبـادة
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وجـؾُّ ،
ّ
وــؾ
ظـز
ـان ظْد وـاحبٓا شـِىان ـا مــ اهلل تًـاػ ؾٓـل ظبـادة هلل ّ
ظبادة فٔسس ـذفؽ ؾٓل ظبـادة فٌـر اهلل تًـاػ ،وافسـِىان هـق احلجـة ،وؿـد
وؾهؾ ذم إٔقاع إد افة.
تُقن احلجة ئَْ أة وؿد تُقن طْ أة ،ا
ثؿ ذـر ا
أن افَىع بـ «ٓ إفف إٓ اهلل» يستدظل افَىع بثَّلثة أمقر:
ا
ً
ظز ّ
وجؾ.
إول :إٔف ٓ مدبر ذم افُقن
اشتََّلٓ اإٓ اهلل ّ
ظز ّ
وجؾ.
إمر افثان :افَىع بٖٕف ٓ
ا
مستحؼ فًِبادة اإٓ اهلل ّ
إمر افثاف  :افًِؿ بحََٔة افًبادة.
ٌ
ذك .وٓ
ثؿ ّبغ أن افتد ُّيـ بقء ٓ دفٔؾ ظِٔـف ،أو ظِٔـف دفٔـؾ باضـؾ،
* ا

ؾـٖرص ظـذ افتـد ُّيـ ـا.
ادبتـدع افـذي ؿامـس ظِٔـف احلجـة
ُيستثْك مـ ذفؽ
ُ
ّ
َ
ً
وَٕؾ ً
ضقيَّل ظـ افناضبل يقضح ؾٔف مَتوـك ؾًؾ ادبتدع ومـا يِـزم مــ
ََّٕل
ً
ـَّلمف مـ فقازم خىرة .ثؿ َٕؾ ً
بـغ
ََّٕل آخر
ضـقيَّل ظــ افهـارم ادسـِقل ،ا
ؾٔف حُؿ َم ْـ يُذب ظذ افْبل ^.
ثؿ ؿال« :واحلاوـؾ ا
ـتج ـا ذم ؾـروع
أن افسـِىان هـق احلجـة افتـل ُ
حي ُّ
افٍَف .ويْبٌل فَِِّد أن حيتا ذم مقاضع آختَّلف.
وافَرآن يَسؿ افٍُر إػ رضبغ :افُذب ظذ اهلل ،وافتُذين بآياتف.
وافتُذين ؿد يُقن بـافٍِظ ؾَـط ،ـّــ يَـقل :ا
إن اهلل مل يٍـر وـَّلة
افيٓر ،وهق ٍٕسـف يهـِٔٓا ،وؿـد يُـقن بافًٍـؾ ؾَـط ـّــ أفَـك مهـح ًٍا ذم
ؿاذورة ،وؿد يُقن بآظتَـاد ؾَـط ــٖن يًتَـد ا
أن اهلل مل يٍـر
يُقن بافثَّلثة م ًًا ،أو باثْغ مْٓا م ًًا».
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افيٓـر ،وؿـد

* ثؿ ظَد ً
ؾهَّل حتدا ث ؾٔف ظــ أحـقال َمــ ُيًـذر بالٓـؾ أو اخلىـٖ أو
افتٖويؾ ،وأيات وإحاديـ افدا ا افـة ظـذ ذفـؽ ،وذــر ا
أن مـدار افًـذر ظـذ
الٓؾ يُقن مع ظدم افتَهر ذم افْير.
ً
إتـآ ؾإوـؾ ؾٔـف إٔاـف مًـذور ذم
وؿالَ « :مـ ريض باإلشَّلم ديًْا وفق

خىئف وؽِىف ،و َمـ مل ير

باإلشَّلم ديًْا ؾإوؾ ؾٔـف إٔاـف ؽـر مًـذور ،وٓ

رج أحدُ مها ظـ أوِف إٓ ببٔان واضح.
وؿد ـان ^ حيُؿ ؾّٔـ أشِؿ إٔـف ظـذ إشـَّلمف ،وإن طٓـر مْـف خـَّلف

ذفؽ ،ما مل يتوح أمره».
* ثؿ ظَد با ًبا ذم ذـر أمقر ورد ذم افؼـيًة أهنـا ذك وأصـُؾ تىبَٔٓـا
ظذ افؼك ،وبدأ بتّٓٔد أوضح ؾٔف ا
أن ـقن افقـء شـب ًبا أو ظَّلمـة ؿـد يُـقن
تد ُّيًْا ،وهق ما يرجع إػ اظتَاد بٖمر ؽٔبل ،وؿد ٓ يُـقن تـد ُّيًْا وهـق مـا يرجـع
احلس وادناهدة ،وؿد ُيـس ادد ذم بًـض افيْـقن:
مبْل ظذ
إػ أوؾ
ّ
ٍّ
ظادي ٍّ
أمـ افوـرب إول هق ،أم مـ افثان؟

* ثؿ حتدا ث ظـ افى َرة ،وأورد إحادي افتل تٍٔد أهنا ذك ،ثـؿ ظ اِـؾ

ذفــؽ بٖهنــا تــد ُّيـ بــام مل يؼــظف اهللٕ :ن ادتىــر يي ـ ُّـ أن افىــائر شــبن أو
احلـس
ظَّلمة ،وهذا افي ُّـ ٓ ُيًرف فف تقجٔف مـ إوقل افًاد اية ادبْ أة ظذ
ّ
وادناهدة ،ؾُٔقن مـ ؿسؿ افتد ّيـ .وجًؾ افنارع ضابط حهـقل افيــ هـق
يتىـرون» ،ؾَـال افْبـل ^:
افًّؾ بف .ؿال مًاوية بــ احلُـؿ« :ومْاـا رجـال
ا

«ذاك رء جيدوٕف ذم ودورهؿ ؾَّل يهدا ّهنؿ» .ثؿ ذـر تٍريًات وتٍهَّٔلت
ذم افًَّلؿة بغ افتىر وافتٍاؤل.
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* ثؿ ظَد مبح ًثا ذم افرؿك ،أورد ؾٔف أحادي يـدل بًوـٓا أن ِمــ افرؿـك
ٍ
بًض آخر مْٓا اإلذن بافرؿك.
ما هق ذك ،وذم
ؿال« :وتٍسر ذفؽ ا
افرؿك ظذ ثَّلثة أرضب:
أن ُّ
افرضب إول :افرؿٔـة بُتـاب اهلل تًـاػ وذــره ودظائـف اف اِ َـذيـ ُأذن ذم
مثِٓام ،ؾٓذا حؼ وإيامن ،وفُـ إوػ بادٗمـ اأٓ يسٖل ؽره أن يرؿ َٔف ،ـام
تَدا م إيواحف ذم افدظاء.
ّ
وجـؾ ،ؾٓـذا إن ــان اـا
ظـز
افرضب افثان :ما ـان ؾٔف تًيـٔؿ فٌـر اهلل ّ
ـإول ،ا
وإٓ ؾٓق ذك...
إٔزل اهلل تًاػ بف شِىإًا ؾٓق
ا
افرضب افثاف  :ما ـان مــ افرؿـك ـِـامت ظربٔـة فـٔس ؾٔٓـا تًيـٔؿ وٓ
مــدح ،ؾــ٘ن ـــان يــرى أو جيــقز ا
ؽٔبــل
أثــرا يســتْد إػ
ٍّ
أن فتِــؽ افُِــامت ً

ـافروحإٔغ والـ وافُقاـن وٕحقها ،ؾحُّف ـافَسؿ افثان ،واهلل أظِـؿ.
وإن ـــان ٓ جيــقز ذفــؽ ...ؾــاحلُؿ ذم هــذا منــتبف ...وافــذي أختــاره أن
ادْع مـ هذا ،واهلل أظِؿ».
ُ
وبـغ أن افتّّٔـة خـرزة
* ثؿ إتَؾ مـ ذفؽ إػ ظَد ظْقان ذم افـتامئؿّ ،
خمهقوة ،وهل اْقع مْٓـا مىِ ًَـا .وؿٔـؾ :بـؾ ُّ
ــؾ مـا ُيً اِـؼ رجـاء فٍِْـع.
آثارا ظـ افسـِػ أهنـؿ ــإقا يُرهـقن افـتامئؿ ـ آِـا مــ افَـرآن وؽـر
وأورد ً

وؾهؾ آخـرون ذم تًِٔـؼ مـا ُيُتـن مــ افَـرآن وافـدظاء ،ؾَـافقا :إن
افَرآن ،ا
مْٓـل ظْٓـا ،وإن ُظِـؼ بًـد افـبَّلء ؾـَّل حـرج ؾٔـف،
ُظِؼ ؿبؾ افبَّلء ؾٓق متّٔـة
ٌّ
وَٕؾ ظـ ظائنة ما ُّ
يدل ظذ ذفؽ.
ومــال ادٗفــػ إػ هــذا افتٍهــٔؾ بؼـ ّأٓ يُتــن إٓ مــا ثبــس مـــ افنـــرع

13

يتحـرى
افتزك بف مـ افَرآن وافدظاء اخلايل ظام مل يٖذن بف اهلل تًاػ ،وبنـر ّأٓ ا
صٔ ًئا ٓ شِىان مـ اهلل تًاػ ظذ حتريـف ِمــ مُـان أو زمـان أو هٔئـة خمهقوـة،
حترى صٔ ًئا مل جيئ بف شِىان مـ اهلل ـإس ادًاذة ذم مًْك اخلرزة.
ؾ٘ذا ا
ؿال« :وظا امـة ـتـن افًـزائؿ وافتًاويـذ ظـذ خـَّلف افؼـيًة ،وذم ـثـر

افكاح».
مْٓا افٍُر افبقاح وافؼك ُّ

ٍ
* ثؿ ظَد ً
مسـًقد افـذي
ؾهَّل ذم افتـ َقفة وافسحر ،أورد ؾٔف حـدي ابــ
ٌ
ذك ،وهل ما حيبن ادرأة إػ زوجٓا مـ افسحر وؽره.
ؾٔف أن افتـ َقفة
ؾ٘ن حت اببس ادرأة إػ زوجٓا بام مل دمر بـف افًـادة ،بـؾ بـام هـق مسـتْدٌ
ٌ
ٌ
شِىان مـ اهلل باإلذن ؾٔف ؾذاك ،وإٓ ؾٓـق
تٍهٔؾ :ؾ٘ن جاء
ؿق ٍة ؽٔب أ ٍة ؾٍٔف
إػ ا
ادجــرد ظـــ افبــدع
مـــ افت َقفــة .وإٕــام جــاء افســِىان بــاإلذن ذم افــدظاء
ا
ا
وجـؾ ـافهـَّلة وافهـٔام وافهـدؿة.
ظـز
واخلراؾات وذم ـؾ ما هق ضاظـ ٌة هلل ا
ٌ
ُّ
ٌ
تتوّـ خوق ًظا
ذكٕ :هنا
شِىان ؾٓق مـ افتـ َقفة ،وهل
وـؾ ما مل جيئ بف
ا
وتتوــّـ ضاظــ ًة فِنــٔىان
ؽٔبــل مل ُيْــزل اهلل بــف شــِىإًا،
ٍٕــع
يىِــن بــف ٌ
ا
ٌّ

ؽٔبل ومل يْزل اهلل تًـاػ بـف
وادًزمغ وافًجائز وٕحقهؿ ؾٔام يىِن بف ٌ
ٍٕع ٌّ
ٍ
ٍ
حجر اأتّل ا
خمِـقق
أن افسحر إن اصتّؾ ظذ ظبادة
شِىإًا .وَٕؾ ظـ ابـ
أن فف تـٖثرا بذاتـف أو تَْـٔص ٕبـل أو م َِ ٍ
أو اظتَاد ا
ـؽ ،أو اظتَـد افسـاحر إباحـة
ً
ٍ
حجـر ظـذ بٔـان مـذاهن
ظرج ابــ
ـٍرا ور ادةً .ثؿ ا
افسحر بجّٔع إٔقاظف ،ـان ً
ٍ
حجـر
ؾهؾ ادٗفػ موامغ ما َِٕف ظـ ابــ
إئّة ذم افسحر وافسحرة .ثؿ ا
ا
مىـق ًٓ ذم حُـؿ افسـحر وتًِّٔـف وتً ُِّّـف
وٕاؿنف ذم بًوف .ثـؿ ظَـد مبح ًثـا ا
وتقابع ذفؽ.
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ثؿ إتَؾ إػ ادسٖفة إخرة ذم هذا افباب افُبر ،وهل مسٖفة اف ََ َسـؿ بٌـر

اهلل ،وأورد إحادي افْاهٔة ظـ احلِػ بٌر اهلل وـٍارة َمـ حِػ بٌر اهلل.

ومال افنٔخ إػ افتنديد ذم هذه ادسـٖفة ،ا
ؽـر
وأن َمــ حِـػ بٌـر اهلل َ
ٍ
ٍ
ذاهؾ إٔاف رج مــ اد اِـة ،وذــر إٔـف يٗخـذ مــ تبقيـن افبخـاري
جاهؾ وٓ
اذه ادسٖفة واحتجاجف بحـدي ظّـر « َمــ حِـػ بٌـر اهلل ؾَـد أذك» إٔـف

يرى هذا افرأي.

* ثــؿ ظَــد ظْقا ًٕــا ذم حََٔــة اف ََ َســؿ ا
وأن أوــؾ ادَهــقد مْــف افتقـٔــد
اتٍا ًؿا ،وفذفؽ شّل ئًّْا ً
افَقة ،ويُّـ أن يُـقن مــ
أخذا مـ افّٔغ بًّْك ا

افه ٍْؼ بافّٔغ ظْد ادحافٍة.
افٔد افّٔغ دا جرت بف افًادة مـ ا

* وبـ اـغ ادٗفــػ أن افتقـٔــد ذم احلِــػ يســتٍاد مـــ اظتَــاد احلــافػ
ٍ
ً
ـٍـَّٔل
ؿـدرة ؽٔب أ ٍـة ،ؾًّْـك احلِـػ بـف َج ًْ ُِـف
ادَسؿ بف إٔف ذو
وخما َضبٔف ذم
َ
وصاهدً ا ظذ احلافػ ا
بٖٓ ُيـ ْخِِػ وٓ َيُْذب.
وإٕام يثؼ ادحِقف فف بافّٔغ ٕٕـف يًِـؿ أن احلـافػ ُيــ ِج ُّؾ ادحِـقف
بف و اف شىقتف افٌٔب أة ،ؾٔب ًُد أن جيًِف ً
ـٍَّٔل ثؿ ٓ يٍل فـف أو صـٓٔدً ا ظـذ
افُذب ،وظذ ؾـر أن احلـافػ جيـسئ ظـذ ذفـؽ ؾـادحِقف بـف يًاؿبـف
ويقذم ادحِقف فف ح اَف مـ ظْده.
وجـــف ادٗفـــػ فٍـــظ( :وأبٔـــف) أو (وأبٔـــؽ) افـــقارد ذم بًـــض
* ثـــؿ ا
مَحؿ ،ؿال :وـٖن افباظ ظذ اإلؿحـام ا
أن واو افَسـؿ
ورجح إٔف
إحادي  ،ا
ٌ

مًْـقي،
ٓ تدخؾ ظذ افوّر ،ؾ ُت ُقوؾ إفٔف ب٘ؿحام فٍظ إب ،وباظـ ٌ آخـر
ٌّ
يتـقهؿ تًيـٔؿ ادخـا َضبغ ٕهنـؿ مسـِّقن،
وهق تبًٔـد إهيـام افتًيـٔؿ ،ؾٕ٘ـف
ا
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تًر فتقجٔف فٍـظ( :فًّـري) أو (فًّـرك) أو
بخَّلف آبائٓؿ ادؼـغ .ثؿ ا
مّٓ ًة.
(فًّر اهلل) ،وذـر تٍاؤؾ أخرى ا
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