
   

 
1 

 

 الدولة اإلسالمية ومشئوليتها

  

 الكتاب الثاني

  (الفقهيالوجيز )

  الخامسالجزء 

 يف

  (الدولة اإلسالمية ومشئوليتها)

 

 

 

 
 أعده إلخوانه والدعاة

 احلاجالشيد  أبوعبد الرمحن

 



   

 
2 

 

 مصالوجيز الفقهي: اجلزء اخلا

 بطاقة فَرسة

 فَرسة أثياء اليصر إعداد اهليئة العامة لدار اللتب والوثائق القومية

 إدارة الصئوٌ الفيية

 
 

 

 

 

 

 تازيخ اإلصداز:
 

  و2020 -ٍـ 1441

 حقوق الطبع:
 

  حمفوظة للنؤلف
 زقه اإليداع:

 

28278/2019 
 الرتقيه الدولي: 

 

ISBN: 978 – 977 – 6685 – 38 – 3  

 حتريس:
 

ال جيوش ىطخ أو اضتعنال أي جصء مً ٍرا اللتاب بأي 
شلل مً األشلال أو بأية وضيلة مً الوضائل )املعسوفة 

ضواء بالتصويس أو  (د مطتقبالميَا حتى اآلٌ أو ما يطتج
بالتطجيل على أشسطة أو أقساص أو حفظ املعلومات 

 .املؤلفواضرتجاعَا دوٌ إذٌ كتابي مً 

 املنويف، أبو عبد الرمحن

 الدولي  اساليي و  و وييولوتهاالكتاب الثاين )الوجوز الفقهي(  ازيزا اميا س 

 .2020 ،القاهرة: -1ط .الرمحن الوود احلاج عبد تألوف: أبو/

 .الم24ص، 392
 978 977 6685 22 2 تد ك

  العنوان -أ



   

 
3 

 

 الدولة اإلسالمية ومشئوليتها

 املقدمة

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم  جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن
 .[7-1] اًمٗم٤محت٦م: َّ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى

 خن حن جن ىميم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ 
 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ – [1]إنٕم٤مم:  َّ ين ىن من
  .  [1]اًمٙمٝمػ:  َّ  مظ مضحط

 مه جه ين منىن خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ  [1]ؾم٠ٌم:  َّ ىه
إن احلٛمد هلل، ٟمحٛمده . [1]وم٤مـمر:  َّ جح مج حج  مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب هئجب

ئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وٟمًتٕمٞمٜمف، وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أنٗمًٜم٤م، وؾمٞم

ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱوأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف. 
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ، [102]آل قمٛمران:   َّ َّ ٍّ  ٌّ
 ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن يم
 .[1]اًمٜم٤ًمء: َّ ٍّ ٌّ

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
أُم٤م سمٕمد، وم٤من  .[71-70]إطمزاب:  َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت

حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ  إُمقرأصدق احلدي٨م يمت٤مب اهلل، وأطمًـ اهلدي هدي حمٛمد، وذ 

صمؿ أُم٤م سمٕمد ومٙمام أـمٚمؼ اعمٕم٤مسون قمغم إطمٙم٤مم  -حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م

اظمؾ إهة ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤م ُم٣م ذيمره سم٤مجلزء اًمراسمع ُمـ اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕومراد د
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 وم٘مد أـمٚم٘مقا  وهق ُمّمٓمٚمح ُمٕم٤مس ويمذًمؽ (إطمقال اًمِمخّمٞم٦م)ُم٤ًمئؾ وم٘مٝمٞم٦م اؾمؿ 

 قمغم إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕومراد وقمالىمتٝمؿ سم٤مٔظمريـ داظمؾ اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 إطمقال اعمدٟمٞم٦م( ومل٤م )ومٞمٝم٤م واحل٘مقق اعمتٜمققم٦م

اًمًٞم٤مؾم٦م  سمٛمّمٓمٚمح عمحٙمقُملم ىمد أومردت سم٤مًمتّمٜمٞمػيم٤مٟم٧م اًمٕمالىم٦م سملم احل٤ميمؿ وا

أن يتْمٛمـ هذا اجلزء اخل٤مُمس سملم  وم٘مد آصمرت اًمنمقمٞم٦م وٓ ُمِم٤مطم٦م ذم آصٓمالح

وم٢مىم٤مُم٦م  هذا وذاك( وهق إظمػم ذم اًمٙمت٤مب اًمث٤مين )اًمقضمٞمز اًمٗم٘مٝمل يديؽ أظمل اًمداقمٞم٦م

ط هب٤م أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ذم شمٚمؽ إطمقال اعمدٟمٞم٦م ظم٤مص٦م إىم٤مُم٦م احلدود اًمنمقمٞم٦م اعمٜمق

ٟمف اًمدال  .مح٤مي٦م اًميورات اخلٛمس رم إؾم٤مس ُمٜمقط سم٤محل٤ميمؿ ٓ همػمه ومٙم٤من قمٜمقا

ذم صمالصم٦م ومّمقل شمِمتٛمؾ ُم٤ٌمطم٨م ٓ  (اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وُمًئقًمٞمتٝم٤م)قمغم ُمْمٛمقٟمف 

طمٞم٨م يتْمٛمـ اًمٗمّمؾ إول ُمٜمٝم٤م  -ُم٤ًمئؾ يمام هق احل٤مل رم إضمزاء إرسمٕم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

الُمٞم٦م قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة سم٘مّمد أن يتٕمرف وم٘مف اخلالوم٦م اإلؾم قمغم مجؾ خمت٤مرة ُمـ

ىمٌؾ يمؾ  -يم٠مول ٟمٛمقذج ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م رمح٦م هبؿ اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمٝم٤م رم درؾمٝمؿ

ُمـ اجلٝمؾ هب٤م وم٤مإلٟم٤ًمن قمدو ُم٤م جيٝمؾ وُم٤م أؿم٘مك ُمـ يٕم٤مدى ُمققمقد رؾمقل اهلل  -ؿمئ

ظم٤مص٦م وىمد ؿمٝمدت ؾمٜمقات اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم اعمٞمالدى  ☺

وُمـ صمؿ وقو٤مء أصقات  ٚمٓم٧م إوقاء قمغم اًمتٖمري٥م وروادهطمٞم٨م ؾم طمتك أن

ٟمِم٤مز قمـ قم٘مٞمدة إُم٦م ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك شمزداد ؿمدهت٤م طمٞمٜم٤م وختٗم٧م أطمٞم٤مٟم٤م شمٜمٙمر احلٙمقُم٦م 

رم أن  وحت٤مرب ُم٤ماؾمت٘مرت قمٚمٞمف قم٘مٞمدة إُم٦م رم ديٜمٝمؿ قمؼم ىمرون قمديدة ،اإلؾمالُمٞم٦م

ٟمٕمؿ اظمقاٟمك  -قل وان يم٤من رم مجؾ ُمـ اًم٘م -سمٞم٤من ذًمؽ  ومرأي٧م اإلؾمالم ديـ ودوًم٦م

إن ؿم٤مء  ذم ُم٘مدُم٦م اًمٗمّمؾ اًمدقم٤مة إهن٤م جمرد مجؾ ذم ُم٤ٌمطم٨م صمالصم٦م ؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ُمْمٛمقهن٤م

وإٓ وم٘مد أومردت يمام شمٕمٚمؿ أظمل  اهلل شم١مدى اًمٖمرض ذم اعمٕمروم٦م اإلمج٤مًمٞم٦م سمٗم٘مف ُم٤مهٞمتٝم٤م

رم طمجٛمٝم٤م وُمّمدره٤م ظم٤مص٦م ُمٜمٝم٤م  احلٌٞم٥م سم٤مًمتّمٜمٞمػ سمٌحقث ُمًت٘مٚم٦م ُمتٜمققم٦م

 رم أن وٓؿمؽ –إًمٞمٝم٤م ُمـ أراد ومٞمٝم٤م ُمزيدا ُمـ اًمتقوٞمح يرضمع  اًمرؾم٤مئؾ اجل٤مُمٕمٞم٦م
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احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُم١ًموًمٞم٦م دم٤مه رهب٤م صمؿ إُم٦م اًمتل اظمت٤مرهت٤م ًمتح٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح 

ذم  وُمـ هٜم٤م يم٤من اًمٗمّمؾ اًمث٤مٟمك اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ورقم٤مي٦م اًميورات اخلٛمس

د ومٞمٝم٤م طمٞم٨م مح٤مي٦م اًمٙمٚمٞم٤مت (اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٦م)ُم١ًموًمٞم اخلٛمس  وطم٘مقق إومرا

ذم صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م يمؾ يٙمٛمؾ أؾمٚمقب  سم٢مىم٤مُم٦م احلدود وإىمْمٞم٦م اعمتٜمققم٦م اًمنمقمٞم٦م سمٞمٜمٝمؿ

 ومل٤م يم٤مٟم٧م اخلالوم٦م رم زُم٤مٟمٜم٤م طمٌٞم٤ٌم ُمٗم٘مقدا –أظمر ذم ُمقوققمف ًمٚمتقوٞمح إن ؿم٤مء اهلل

أُمال ُمٜمِمقدا ويم٤من اًمٕمٛمؾ رم ـمريؼ قمقدهت٤م واضم٤ٌم ُمتٕمٞمٜم٤م مجٚم٦م قمغم إُم٦م يمت٧ٌم و

ذم وصػ اًمدوًم٦م آؾمالُمٞم٦م اًم٘مٓمري٦م  – قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٜمّمٞمح٦م -يمٚمامت 

 قمغم ـمريؼ قمقدة اخلالوم٦م قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة وواىمٕمٞم٦م إىم٤مُمتٝم٤م يمخٓمقة أؾم٤مؾمٞم٦م.اعمٕم٤مسة

ومٙم٤مٟم٧م  ()قمغم ـمريؼ اخلالوم٦م وهذه اًمٙمٚمامت شمْمٛمٜمتٝم٤م ُم٤ٌمطم٨م اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م سمٕمٜمقان

٤مسة هلذا اهلدف ومتْمٛمـ إول ُمٜمٝم٤م شمٙمٞمٞمٗم٤م وم٘مٝمٞم٤م ًمٚمدوًم٦م اعمٕم ُم٤ٌمطم٨م اًمٗمّمؾ اًمثالصم٦م

دومٕم٤م خلداع يراد ُمـ وراءه آؾمتًالم ًمقاىمع  -ورم ُمٍمٟم٤م ُمث٤مٓ ًمٖمػمه٤م  –ذم زُم٤مٟمٜم٤م 

وشمثٌٞمط مهؿ رضم٤مل قمـ قمٛمؾ واضم٥م ًمٕمقدة أُمؾ  همري٥م قمـ جمد شمٚمٞمد وشم٤مريخ جمٞمد

ُمققمقد أُم٤م اعمٌح٨م اًمث٤مين ومدقمقة وسمٞم٤من ٕنٗمًٜم٤م ُمع همػمٟم٤م إمم ٟمٔم٤مم ؾمٞم٤مد اؾمالُمك رم 

وىمد أومرد احلدي٨م قمٜمف  ؾمالُمٞم٦م ودقم٤مئٛمٝم٤م احلديث٦مصقرة ُمٕم٤مسة واىمٕمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م آ

أُم٤م اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م ومٞمتْمٛمـ إن  –سمٛمٌح٨م ٕمهٞمتف ذم اإلصالح ًمٖمػمه ُمـ إنٔمٛم٦م 

إمم واضم٥م اعمرطمٚم٦م اعمتٕملم  متثؾ اًمدقمقة رؤى إمج٤مًمٞم٦م رم ُمٓم٤مًم٥م صمالصم٦م ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

اعمققمقد واىمٕم٤م رم  ًمٚمٕمٛمؾ ًمتح٘مٞمؼ إُمؾ اعمٜمِمقد يمًٜم٦م ًمٚمتٖمٞمػم رسم٤مٟمٞم٦م رم رؤي٦م اهلدف

 .طمٞم٤مة اًمٜم٤مس إن ؿم٤مء اهلل

*** 
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  الفصل األول

 اخلالفة الراشدة )الدولة اإلسالمية املجالية األوىل(

ُمدارؾمتٜم٤م عم٤ٌمطم٨م هذا اًمٗمّمؾ  ُمٕمنم اًمدقم٤مة أن ٟمتذيمر سملم يدي متٝمٞمد حيًـ سمٜم٤م 

 إٓ سمٜمص ُمـ أن )إصؾ رم اًمٕم٤ٌمدات اعمٜمع سمؾ واجلزء يمٚمف ُم٤م ٟمٌف قمٚمٞمف يمثػما أئٛمتٜم٤م

( اإلسم٤مطم٦م إٓ سمٜمص -يمٛمقوقع هذا اجلزء ُمـ اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م -ورم اعمٕم٤مُمالت 

ومٕمٜمدُم٤م ي٘مقل أئٛمتٜم٤م أن اإلؾمالم ديـ ودوًم٦م ومذًمؽ يٕمٜمك أنف ديـ ًمف ُمٜمٝم٩م شمقىمٞمٗمل 

م سمف وقمدم آسمتداع ومٞمف سم٤مًمتٕمدي قمٚمٞم٦م ؾمقاء يم٤من سم٤مًمزي٤مدة أو  ًمٚمٕم٤ٌمدة جي٥م آًمتزا

ورم شمنميٕم٤مشمف حلٞم٤مة اًمٜم٤مس أؾمس وىمقاقمد  -ٕمٌد سم٤مًمٜم٘مّم٤من أو اًمتٓمقير سم٘مّمد اًمت

واًمْم٤مُمٜم٦م ًمٚمتٛمٙملم ًمتٚمؽ اًمٕم٤ٌمدات جيتٝمد ويٌدع ذم  ًمٚمدوًم٦م اًمّم٤محل٦م ًمًٕم٤مدة اإلٟم٤ًمن

فمالهل٤م اإلٟم٤ًمن ذم اؾمتخدام واسمتٙم٤مر آلٞم٤مت ُمتٜمققم٦م ضمديدة قمغم ـمريؼ اعمّمٚمح٦م هلؿ 

د قمؼم قمـ ُمثؾ وىم سمام ُم٤م حي٘مؼ اعم٘مّمد إؾمٛمك هلذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

: وم٘م٤مل رمحف اهلل( هذا اعمٕمٜمك اًمٕمالُم٦م حمٛمدرؿمٞمد رو٤م ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف )اخلالوم٦م

وُم٤م  ،أيمٛمؾ اهلل سمف ديـ إنٌٞم٤مء ،وؾمٞم٤مؾم٦م اضمتامقمٞم٦م ُمدٟمٞم٦م ،هداي٦م روطمٞم٦م م)واإلؾمال

وم٠مُم٤م اهلداي٦م اًمديٜمٞم٦م اعمحْم٦م وم٘مد  ،آرشم٘م٤مء ؾمٜمـأىم٤مم قمٚمٞمف ٟمٔم٤مم آضمتامع اًمٌنمي ُمـ 

وسمٞم٤من  ،إذ ُمداره٤م قمغم ٟمّمقص اًمقطمل ،وومرو٤م وٟمٗمال ،أصال وومرقم٤مضم٤مء هب٤م شم٤مُم٦م 

ومل٤م ـمرأ اًمْمٕمػ قمغم اعمًٚمٛملم ضمٝمٚمقا هذا  ،هل٤م سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ☺اًمرؾمقل 

 ،ومزاد ذم أطمٙم٤مم اًمٕم٤ٌمدات واعمحرُم٤مت اًمديٜمٞم٦م ،ومٖمال سمٕمْمٝمؿ ذم اًمديـ ،إصؾ

رق اًمٕمٛمؾ ويًتٖم ،ُم٤م ألٗم٧م ومٞمف اعمجٚمدات ،واعمقاؾمؿ وإطمزاب وإوراد اًمّمقومٞم٦م

ويًتٚمزم ضمٕمٚمف ُمـ اًمديـ ٟم٘مّم٤من ديـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم إذ مل  ،سمف مجٞمع إوىم٤مت

وًمق اؿمتٖمٚمقا  ،(وي٘مّمد هب٤م اًمٌدع وآسمتداع ذم اًمديـ :ىمٚم٧م) يٙمـ ًمدهيؿ رء ُمٜمف

وأُم٤م اًمًٞم٤مؾم٦م آضمتامقمٞم٦م  ..وإصالح أُمقر اًمٕم٤ٌمد ،سمٛمثٚمف مل٤م وضمدوا وىمت٤م ًمٗمتح اًمٌالد
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ومل يتٕمرض جلزئٞم٤مهت٤م :)ىمٚم٧م م أؾم٤مؾمٝم٤م وىمقاقمده٤ماعمدٟمٞم٦م وم٘مد ووع اإلؾمال

ٕهن٤م ختتٚمػ  ،، وذع ًمألُم٦م اًمرأي وآضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م(وشمٗمّمٞمالهت٤م ؿم٠منف ُمع اًمٕم٤ٌمدات

وُمـ ىمقاقمده ومٞمٝم٤م  ،سم٤مظمتالف اًمزُم٤من واعمٙم٤من وشمرشم٘مل سم٤مرشم٘م٤مء اًمٕمٛمران وومٜمقن اًمٕمروم٤من

 ،ٝمقري٦موأن طمٙمقُمتٝم٤م ضب ُمـ اجلٛم ،وأُمره٤م ؿمقرى سمٞمٜمٝم٤م ،أن ؾمٚمٓم٦م إُم٦م هل٤م

وإٟمام هق ُمٜمٗمذ  ،وظمٚمٞمٗم٦م اًمرؾمقل ومٞمٝم٤م ٓ يٛمت٤مز ذم أطمٙم٤مُمٝم٤م قمغم أوٕمػ أومراد اًمرقمٞم٦م

وضم٤مُمٕم٦م سملم  ،وأهن٤م طم٤مومٔم٦م ًمٚمديـ وُمّم٤مًمح اًمدٟمٞم٤م ،ورأي إُم٦م حلٙمؿ اًمنمع

سمتقطمٞمد  ،وممٝمدة ًمتٕمٛمٞمؿ إظمقة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ،واعمٜم٤مومع امل٤مدي٦م ،اًمٗمْم٤مئؾ إدسمٞم٦م

ومل٤م ـمرأ اًمْمٕمػ قمغم اعمًٚمٛملم ىمٍموا ذم  ..ُم٘مقُم٤مت إُمؿ اًمّمقري٦م واعمٕمٜمقي٦م

وًمق أىم٤مُمقه٤م ًمقوٕمقا ًمٙمؾ قمٍم ُم٤م يٚمٞمؼ سمف ُمـ  ،إىم٤مُم٦م اًم٘مقاقمد واًمٕمٛمؾ سم٤مٕصقل

ُمٌٜمٞم٦م قمغم  ،فمٝمرت ُمدٟمٞم٦م اإلؾمالم ُمنمىم٦م ُمـ أومؼ هداي٦م اًم٘مرآن.. اًمٜمٔمؿ واًمٗمروع

 ،ًمٞمٙمقن هق اعمّمٚمح ُٕمقر اًمٙمقن وؿمئقن آضمتامع ،أؾم٤مس اًمٌدء سم٢مصالح اإلٟم٤ًمن

واعم٤ًمواة سملم اًمٜم٤مس ذم  ،ضمؾ إصالح اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إىم٤مُم٦م احلؼ واًمٕمدل ومٙم٤من

وإسمٓم٤مل ُم٤م أرهؼ اًمٌنم ُمـ اؾمتٌداد اعمٚمقك  ،وٟمنم اًمٗمْم٤مئؾ وىمٛمع اًمرذائؾ اًم٘مًط

وؾمٞمٓمرة اًمٙمٝمٜم٦م ورؤؾم٤مء اًمديـ قمغم اًمٕم٘مقل وإرواح ومٌٚمٖمقا سمذًمؽ طمدا  وإُمراء

ٟمٕمؿ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م آقمت٤ٌمر  ا ـه ٕضمٞم٤ملُمـ اًمٙمامل مل يٕمرف ًمف ٟمٔمػم ذم شم٤مريخ إُمؿ وا

  رم واىمع طمٞم٤مة اًمٜم٤مس. سمذًمؽ وٟمحـ ٟمٌٚمغ احلؼ وٟمدقمقا اًمٞمف

ومل٤م يم٤مٟم٧م ُمٝمٛم٦م اىم٤مُم٦م اًمديـ ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس ذم زُمـ اًمٌٕمث٦م واًمٜمٌقة اعمحٛمدي٦م 

وسمٕمد اعمقت اًمذي يمت٥م قمغم يمؾ  ،ومٙم٤مٟم٧م هٜم٤مك دوًم٦م اًمٜمٌقة ☺ُمٜمقـم٦م سمرؾمقل اهلل 

واٟم٘مٓم٤مع اًمقطمل يم٤من ظمٚمٗم٤مؤه روقان  اًمرومٞمؼ إقمغم إمم ☺طمل إٓ اهلل واٟمت٘م٤مًمف 

اًم٘م٤مئٛم٦م سمتٚمؽ  قمٜمد طمًـ اًمٔمـ هبؿ ومٙم٤مٟم٧م اخلالوم٦م قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة اهلل قمٚمٞمٝمؿ

سمحٗمٔمف وإىم٤مُمتف ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس وؾمٞم٤مؾم٦م طمٞم٤مهتؿ سمف  اعمٝمٛم٦م اًمنميٗم٦م ذم طمراؾم٦م اًمديـ

٤مك ومرق سملم وٓ ري٥م أن هٜم. قمغم ـمريؼ ؾمٗمرهؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم ومٙم٤مٟم٧م دوًم٦م اخلالوم٦م
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ؾمت٠ميت  ذم فمالل يمؾ ُمٜمٝمام اًمٜمٌقة واخلالوم٦م وـمٌٞمٕم٦م اًمدوًم٦م آؾمالُمٞم٦م وقمٜم٤مس شمٙمقيٜمٝم٤م

ومل٤م يم٤مٟم٧م اًمٜمٌقة ىمد ظمتٛم٧م سمخ٤مشمؿ إنٌٞم٤مء وؾمٞمد  اإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم ُمقوٕمف إن ؿم٤مء اهلل

اًمٗمّمؾ  يم٤من ُمقوقع درس وُمدارؾم٦م ُم٤ٌمطم٨م ☺وإُم٤مم إت٘مٞم٤مء وظم٤مشمؿ اعمرؾمٚملم 

طمٞم٨م ىم٤مُم٧م سم٤مًمٗمٕمؾ واىمٕم٤م سم٤مًم٘مرن  اإلؾمالُمٞم٦م سمٕمد اًمٜمٌقةقمـ ُم٤مهٞم٦م اًمدوًم٦م  إول

)اخلالوم٦م اًمراؿمدة قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة( وامل٠مُمقًم٦م  ☺إول ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌك 

ٟمٕمؿ أطمٌتل ذم اهلل يم٤من اًمدرس  ☺ٟمٌٞمٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ  يمام شمٜم٠ٌم ًمٜم٤م هب٤م سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم

احل٘م٦م ًمٚمدوًم٦م اًمثالث قمـ اخلالوم٦م وسمٜمٞم٤مهن٤م وهك امل٤مهٞم٦م  سم٤مًمٗمّمؾ إول وُم٤ٌمطمثف

وهك إُمؾ اعمٜمِمقد  سمٕمد اًمٜمٌقة واًمتل يم٤مٟم٧م واىمٕم٤م طمٞم٤م ذم طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم آؾمالُم٦ٌم

شمٖمٞمٞم٥م اًمققمل هب٤م  يراد ذم زُم٤مٟمٜم٤مو☺ واعمققمقد ذم ٟمٌقءة ؾمٞمد اخلٚمؼ وطمٌٞم٥م احلؼ 

 ومٙم٤من ُمٌحثف إول قمٜمٝم٤م سمٜمٞم٤مٟم٤م وُم١ًموًمٞمتٝم٤م إمج٤مٓ سمٖمػمه٤م سم٤مخلديٕم٦م واًمتدًمٞمس اخلٌٞم٨م

هلل شمٕم٤ممم سمٕمض اًمتقوٞمح ًمٚمجٝم٤مت اًمتٜمٗمٞمذي٦م واعم٤ًمقمدة ًمقمم إُمر ذم يتٚمقه إن ؿم٤مء ا

طمٞم٨م ٟمٚم٘مك ُمٕم٤م ٟمٔمرة سم٤معمٌح٨م اًمث٤مين قمغم  ُمًئقًمٞمتف وذًمؽ ذم اعمٌحثلم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م

ًمٚمخٚمٞمٗم٦م ًمقاضم٤ٌمشمف ذم إىم٤مُم٦م اًمديـ  وٓة إُمّم٤مر ووٓي٦م احل٦ًٌم يم٠مهؿ أداة شمٜمٗمٞمذي٦م

طمٞم٨م يٗمرد ًمف اعمٌح٨م  دل وُمـ صمؿ اًمدوًم٦ماًمٕم وُمٜمٝم٤م اًم٘مْم٤مء وأمهٞمتف رم إىم٤مُم٦م ومٞمٝم٤م

اًمث٤مًم٨م ذم اًمتٕمريػ سمف ًمٖمػم أهؾ آظمتّم٤مص طمٞم٨م أن هلؿ دراؾم٤مت ُمًت٘مٚم٦م ذم 

 .ذًمؽ

*** 
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 )اخلالفة والدولة اإلسالمية( :املبحح األول

ٟمٕمؿ إهن٤م ُم٤ميض أُمتٜم٤م اعمجٞمد ورأس دوًمتٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م ذم قمٍم جمده٤م وهنْمتٝم٤م 

وردت هل٤م ومٞمام  صمالث يمٚمامت وإُم٤مرة اعم١مُمٜملم ٛمك،اًمٕمٔمواإلُم٤مُم٦م  وشمًٛمك اخلالوم٦م،

وهق رئ٤مؾم٦م احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م عمّم٤مًمح  واطمد،ُمٕمٜم٤مه٤م و يمتٌف قمٚمامؤٟم٤م قمٜمٝم٤م

 ؟اعمٝمؿ ُم٤م هق ُم٘مّمده٤م إؾم٤مد. ومال ُم٤مٟمع ُمـ شمًٛمٞمتٝم٤م أيْم٤م اًمرئ٤مؾم٦ماًمديـ واًمدٟمٞم٤م 

احلٌٞم٥م ُمٓم٤مًم٥م وؾمٛمٝم٤م إن ؿمئ٧م أظمل اًمداقمٞم٦م  دقمقٟم٤م ُمع وىمٗم٤مت أرسمٕم٦م أطمٌتل ذم اهلل

وومٞمٝم٤م إضم٤مسم٤مت قمـ أؾمئٚم٦م أرسمٕم٦م يٛمٙمـ ـمرطمٝم٤م قمغم  يمٚمامت اعمٌح٨م شمدور طمقهل٤م

 :اًمٜمحق

  ؟ُم٤م هق احلٙمؿ اًمنمقمل إلىم٤مُمتٝم٤م وُم٘مّمده٤م إؾم٤مس -1

  .وُم٤م هك اًمنموط اًمقاضم٥م شمقومره٤م ذم اخلٚمٞمٗم٦م -2

 .؟ويمٞمػ شمٜمٕم٘مد شمٚمؽ اخلالوم٦م -3

وٓ ؟ ويمٞمػ (ؿاًمزقمٞم)وُم٤م هك واضم٤ٌمت اخلٚمٞمٗم٦م وُمتك يٕمزل اخلٚمٞمٗم٦م  -4

ومٝمق  ُمّمٓمٚمح اًمزقمٞمؿ ومٝمق شمٕمٌػم قمـ اًم٘مقة رم اًم٘مٞم٤مم سم٤معمًئقًمٞم٦م إـمالق شمًتٖمرب

 (أن٤م زقمٞمؿ سمٌٞم٧م رم رسمض اجلٜم٦م عمـ شمرك اعمراء) ☺يمام ىم٤مل رؾمقل اهلل  !اًمْم٤مُمـ

! وهلل دره ُمـ إُم٤مم وم٘مد ىم٤مل سمٚمٗمظ اًمزقمٞمؿ أيْم٤م وهق ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري

رم سمداي٦م ُمدارؾم٦م اعمٓمٚم٥م  يمام ؾمؽماه إن ؿم٤مء اهلل رمحف اهلل وأقمٜمك سمف اإلُم٤مم امل٤موردى

 . إول

*** 
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 ( )حله إقامة اخلالفة ومقصدٍا: املطلب األول

اخلالوم٦م واإلُم٤مُم٦م شمدٓن قمغم )ضم٤مء ذم رؾم٤مًم٦م ًمٚمديمتقراه سمٕمٜمقان شمٕمدد اخلٚمٗم٤مء  

ٜم٦َّم وهل قمٜمد اسمـ ظمٚمدون  ًُّ ٘مت٣م محؾ اًمٙم٤موم٦م قمغم ُم» رمحف اهللُمٕمٜمك واطمد قمٜمد أهؾ اًم

ومٝمل ذم احل٘مٞم٘م٦م ش اًمٜمٔمر اًمنمقمل ذم ُمّم٤محلٝمؿ إظمروي٦م، واًمدٟمٞمقي٦م اًمراضمٕم٦م إًمٞمٝم٤م

ومٝم٤م اًمتٗمت٤مزاين  ظمالوم٦م قمـ ص٤مطم٥م اًمنمع ذم طمراؾم٦م اًمديـ وؾمٞم٤مؾم٦م اًمدٟمٞم٤م سمف. وقمرَّ

رئ٤مؾم٦م قم٤مُم٦م ذم أُمر اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، ظمالوم٦م قمـ »سم٠مهن٤م: رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم وامل٤موردي 

ُمّمٓمٗمك صؼمي وُمّمٓمٗمك ًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ وُمٜمٝمؿ اواخلالوم٦م قمٜمد ش- ☺ -اًمٜمٌل 

ذم اًم٘مٞم٤مم سم٠مطمٙم٤مم اًمنمع  - ☺ -طمٙمقُم٦ٌم ُم٤م ٟم٤مئ٦ٌٌم ُمٜم٤مب اًمرؾمقل » طمٚمٛمل:

ومل خي٤مًمػ ذم وضمقب ٟمّم٥م اإلُم٤مم أطمد ممـ ُيٕمتدُّ سمرأيف؛ وم٘م٤مل سمذًمؽ  -شاإلؾمالُمل

ٜم٦َّم ُمـ اعمتٙمٚمٛملم واحلٜمٗمٞم٦م وامل٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م واًمٔم٤مهري٦م ًُّ ٘م٤مل وم أهؾ اًم

ُمـ ٓ ُيًٛمك  ٟمّم٥م اإلُم٤مم واضم٥م قمٜمد اإلُمٙم٤من، وظم٤مًمػ ذم ذًمؽ»اإلُم٤مم اجلقيٜمل: 

، وهق ُمًٌقق سم٤مإلمج٤مع اإلشم٤ٌمعإٓ قمٜمد آٟمًالل قمـ رسم٘م٦م اإلمج٤مع، واحلٞمد قمـ ؾمٜمـ 

 ـىم٤مل قمٜمٝم٤م اإلُم٤مم أبق احلًو ا ـه وهق ي٘مّمد إصؿشواشمٗم٤مق ُمذاه٥م اًمٕمٚمامء ىم٤مـم٦ٌم

َ ضَمٚم٧َّْم ىُمْدَرشُمُف َٟمَدَب ) اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م مإطمٙم٤م - سمٙمت٤مسمف امل٤موردى اًمِم٤مومٕمل يمام ضم٤مء وَم٢ِمنَّ اَّللَّ

ةَ  ٌُقَّ ٦ِم َزقِمٞماًم ظَمَٚمَػ سمِِف اًمٜمُّ ٦مَ  ،ًمأِْلُُمَّ ٚمَّ
ِ
َٞم٤مؾَم٦مَ  ،َوطَم٤مَط سمِِف اعْم ًِّ َض إًَمٞمِْف اًم ًمِٞمَّْمُدَر اًمتَّْدسمػُِم  ،َووَمقَّ

وعٍ  ـٍ َُمنْمُ ـْ ِدي َُم٤مَُم٦ُم َأْصاًل قَمَٚمْٞمِف َودَمَْتِٛمَع اًْمَٙمٚمَِٛم٦ُم قَمغَم َرْأٍي َُمتْ  ،قَم ٌُقٍع وَمَٙم٤مَٟم٧ْم اإْلِ

٦مِ  ٚمَّ
ِ
قِمُد اعْم ْت ىَمَقا ٦مُ  ،اؾْمَتَ٘مرَّ ُُُمقُر اًْمَٕم٤مُمَّ ْٕ ٌََت٧ْم هِب٤َم ا ٦ِم طَمتَّك اؾْمَتْث ُُمَّ ْٕ  - َواْٟمَتَٔمَٛم٧ْم سمِِف َُمَّم٤مًمُِح ا

اَلوَم٦ِم اًمٜمُّ  :واومتتح إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م سم٘مقًمف رمحف اهلل َُم٤مَُم٦ُم َُمْقُوققَم٦ٌم خِلِ ِة ذِم اإْلِ ٌُقَّ

ْٟمٞم٤َم ـِ َوؾِمَٞم٤مؾَم٦ِم اًمدُّ ي ؾَم٦ِم اًمدِّ مْج٤َمِع َوإِْن  ،سمف طِمَرا ٦ِم َواضِم٥ٌم سم٤ِمإْلِ ُُمَّ ْٕ ـْ َيُ٘مقُم هِب٤َم ذِم ا َ
ِ

َوقَمْ٘مُدَه٤م عم

ََصؿُّ  ْٕ عِ  ،ؿَمذَّ قَمٜمُْٝمْؿ ا ْ ٧ٌَْم سم٤ِمًْمَٕمْ٘مِؾ َأْو سم٤ِمًمنمَّ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ـَم٤مِئَٗم٦ٌم  ؟َواظْمُتٚمَِػ ذِم ُوضُمقهِب٤َم َهْؾ َوضَم

ـْ اًمتََّٔم٤ممُلِ َوَيْٗمِّمُؾ وَ  ٚمِٞمِؿ ًمَِزقِمٞمٍؿ َيْٛمٜمَُٕمُٝمْؿ ُِم ًْ ـْ اًمتَّ  ُِم
ِ
٤ٌَمِع اًْمُٕمَ٘ماَلء

٤م ذِم ـمِ َ
ِ

٧ٌَْم سم٤ِمًْمَٕمْ٘مِؾ مل ضَم
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ُة ًَمَٙم٤مُٟمقا وَمْقَى ُُمْٝمَٛمٚملِمَ  ،سَمْٞمٜمَُٝمْؿ ذِم اًمتَّٜم٤َمُزِع َواًمتََّخ٤مُصؿِ  َٓ َٓ اًْمُق ًج٤م ُُمَْم٤مقِملمَ  ،َوًَمْق  ،َومَهَ

ٌة إَذا ؿمٕمراء اجل٤مهٚمٞم٦مأطمد َوىَمْد ىَم٤مَل  ا َٓ َهَ َة هَلُْؿ َو ا َٓ َهَ َٓ َيّْمُٚمُح اًمٜم٤َّمُس وَمْقَى   :

٤مهُلُْؿ ؾَم٤مُدوا َوىَم٤مًَم٧ْم ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُأظْمَرى ِع ُدوَن اًْمَٕمْ٘مؾِ  :ضُمٝمَّ ْ ٧ٌَْم سم٤ِمًمنمَّ َُم٤مَم  ،سَمْؾ َوضَم َنَّ اإْلِ ِٕ

ًزا ذِم اًْمٕمَ  قَّ قِمٞم٦ٍَّم ىَمْد يَم٤مَن جُمَ ٌُُّد هِب٤َمَيُ٘مقُم سم٠ُِمُُمقٍر َذْ َٓ َيِرَد اًمتََّٕم ـْ اًْمَٕمْ٘مُؾ  ،ْ٘مِؾ َأْن  وَمَٚمْؿ َيُٙم

٤ًٌم هَل٤َم ـْ اًمتََّٔم٤ممُلِ  ،ُُمقضِم  قَم
ِ
ـْ اًْمُٕمَ٘ماَلء ُف ُِم ًَ اَم َأْوضَم٥َم اًْمَٕمْ٘مُؾ َأْن َيْٛمٜمََع يُمؾُّ َواطِمٍد َٟمْٗم َوإِٟمَّ

َٓ سمَِٕمْ٘مِؾ  ،َقاُصؾِ َوَي٠ْمظُمَذ سمُِٛمْ٘مَت٣َم اًْمَٕمْدِل ذِم اًمتَّٜم٤َمُصِػ َواًمتَّ  ،َواًمتََّ٘م٤مـُمعِ  ُر سمَِٕمْ٘مٚمِِف  وَمَٞمَتَدسمَّ

هِ  ـِ  ،هَمػْمِ ي ُُُمقِر إمَم َوًمِٞمِِّف ذِم اًمدِّ ْٕ ُع سمَِتْٗمِقيِض ا ْ ـْ ضَم٤مَء اًمنمَّ ُ قَمزَّ َوضَمؾَّ  ،َوًَمِٙم  :ىَم٤مَل اَّللَّ

وَمَٗمَرَض قَمَٚمٞمْٜم٤َم  .[59]اًمٜم٤ًمء: َّهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جكُّ

َُْمِر وِمٞمٜم٤َم َوهُ  ْٕ ٦ُم ـَم٤مقَم٦َم ُأوزِم ا َِئٛمَّ ْٕ وسم٤مًمٜمٔمر إمم شمٕمريٗمف رمحف  ا ـه.قَمَٚمْٞمٜم٤َم اعمت٠مُمرونْؿ ا

ًمٚمخالوم٦م يمام ىم٤مل همػمه أيْم٤م )ظمالوم٦م اًمٜمٌقة رم طمراؾم٦م اًمديـ وؾمٞم٤مؾم٦م اًمدٟمٞم٤م سمف ٟمجد 

( ومٞمف ُم٤م ىم٤مًمف د صالح اًمّم٤موي طمٗمٔمف اهلل رم )اًمقضمٞمز ُمـ وم٘مف اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك

٤مرة إمم أُمريـ ٓ ي٘مؾ يمؾ ُمٜمٝمام ذم سم٠من اإلُم٤مُم٦م ٟمٞم٤مسم٦م قمـ اًمٜمٌقة يتْمٛمـ اإلؿمواًم٘مقل 

أمهٞمتف قمـ أظمر: إول: ـمٌٞمٕم٦م اعمٝمٛم٦م اًمتل شمٜم٤مط سم٤مٕئٛم٦م ُمـ طمراؾم٦م اًمديـ وؾمٞم٤مؾم٦م 

  .اًمدٟمٞم٤م سمف

ًمث٤مين: ؾمٜمد اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ ًمقٓي٦م اًمتٍمف اًمٕم٤مم قمغم اعمًٚمٛملم، وهق اًمين٤مسم٦م قمـ ا

 ☺يف وسمٞم٤من أن وٓيتٝمؿ ومٞمام ظم٤مًمٗمقا ومٞمف هد -سم٠ميب هق وأُمل  -ص٤مطم٥م اًمنمع 

ُمٜمٕمدُم٦م وم٤مٕئٛم٦م مل ي٠متقا ممثٚملم ًمٙمنى وٓ ًم٘مٞمٍم، وٓ ٕطمد ُمـ ـمقاهمٞم٧م إرض، 

ذم أُمتف، ومٚمزم أن يٜمٝمجقا  ☺وإٟمام سمقيٕمقا سم٤مإلُم٤مُم٦م ًمٞمٙمقٟمقا ظمٚمٗم٤مء ًمّم٤مطم٥م اًمنمع 

ذم طمٙمٛمٝمؿ هنجف، وأن ي٘مٞمٛمقا ذم اًمٜم٤مس هديف، وإٓ اٟمٕمدُم٧م وٓيتٝمؿ، ووم٘مدوا ؾمٜمد 

 ًمٞم٦م قمـ إىم٤مُم٦م اًمديـ، وشمدسمػم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم:اعمًئقسم٤مإلو٤موم٦م إمم . اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ

وم٢مىم٤مُم٦م اًمديـ وؾمٞم٤مؾم٦م اًمدٟمٞم٤م سمف هق اًمٗم٤مرق إؾم٤مد سملم ٟمٔم٤مم اإلُم٤مُم٦م وهمػمه ُمـ 

اًمٜمٔمؿ اًمقوٕمٞم٦م اعمٕم٤مسة اًمتل ومّمٚم٧م سملم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، وؾم٤مؾم٧م طمٞم٤مهت٤م سمٛمٕمزل 
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ف رمح - وي٘مقل اسمـ ظمٚمدون .قمـ ديٜمٝم٤م، ومحٚم٧م اًمٙم٤موم٦م قمغم ُم٘مت٣م اهلقى واًمِمٝمقة

ذم ُمٕمرض سمٞم٤من اإلُم٤مُم٦م واعمٚمؽ: إن اعمٚمؽ اًمٓمٌٞمٕمل هق محؾ اًمٙم٤موم٦م قمغم ُم٘مت٣م  -اهلل 

ذم ضمٚم٥م  اًمٕم٘مكمهق محؾ اًمٙم٤موم٦م قمغم ُم٘متيض اًمٜمٔمر  واًمًٞم٤مداًمٖمرض واًمِمٝمقة، 

اعمّم٤مًمح اًمدٟمٞمقي٦م ودومع اعمْم٤مر، واخلالوم٦م هل محؾ اًمٙم٤موم٦م قمغم ُم٘مت٣م اًمٜمٔمر اًمنمقمل 

راضمٕم٦م إًمٞمٝم٤م واحلؼ أن هذا إُمر يٛمثؾ ُمٗمؽمق ذم ُمّم٤محلٝمؿ إظمروي٦م واًمدٟمٞمقي٦م اًم

اًمٓمرق سملم ٟمٔم٤مم اإلُم٤مُم٦م وهمػمه ُمـ اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م إظمرى، ومٜمٔم٤مم اإلُم٤مُم٦م هيدف 

إمم إىم٤مُم٦م اًمديـ ومحؾ اًمٙم٤موم٦م قمغم ُم٘مت٣م ُمٜمٝم٤مضمف وذقمتف ذم خمتٚمػ ؿمئقن احلٞم٤مة، 

ٚمٝمقى وهمػمه ُمـ اًمٜمٔمؿ إظمرى ٓ هيدف إٓ إمم شمدسمػم اًمِمئقن اًمدٟمٞمقي٦م وومً٘م٤م ًم

اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ىم٤مقمدة اًمٗمّمؾ سملم اًمديـ واًمدوًم٦م، وأن اإلٟم٤ًمن هق اًمذي ي٘مرر  واًمتِمٝمل

٤م قمغم ىم٤مقمدة اإلحل٤مد  ًً ٟمٔم٤مُمف ذم احلٞم٤مة سمٜمٗمًف يمام هق احل٤مل ذم اًمٜمٔمؿ اًمٖمرسمٞم٦م، أو شم٠مؾمٞم

ئع اًمًاموي٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م يمام هق احل٤مل ذم اًمٜمٔمؿ اًمِمٞمققمٞم٦م  وىم٤مل قمـ  .ا ـهواًمٙمٗمر سم٤مًمنما

اإلُم٤مُم٦م ري٤مؾم٦م شم٤مُم٦م وزقم٤مُم٦م )رمحف اهلل ذم همٞم٤مث اًمـ٠مُمؿ قمٜمٝم٤م  اجلقيٜمكاخلالوم٦م اإلُم٤مم 

قم٤مُم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م ذم ُمٝمامت اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ُمتْمٛمٜمٝم٤م طمٗمظ احلقزة ورقم٤مي٦م 

اًمرقمٞم٦م وإىم٤مُم٦م اًمدقمقة سم٤محلج٦م واًمًٞمػ ويمػ اجلٜمػ واحلٞمػ وآٟمتّم٤مف 

 – (يٗم٤مؤه٤م قمغم اعمًتح٘ملمًمٚمٛمٔمٚمقُملم ُمـ اًمٔم٤معملم واؾمتٞمٗم٤مء احل٘مقق ُمـ اعمٛمتٜمٕملم وإ

إن اًمديـ وإُمـ قمغم إنٗمس وإُمقال ٓ يٜمتٔمؿ إٓ  :رمحف اهلل ًمٖمزإمموىم٤مل آُم٤مم ا

سمًٚمٓم٤من ُمٓم٤مع، ومتِمٝمد ًمف ُمِم٤مهدة أوىم٤مت اًمٗمتـ سمٛمقت اًمًالـملم وإئٛم٦م، وٕن 

ذًمؽ ًمق دام ومل يتدارك سمٜمّم٥م ؾمٚمٓم٤من آظمر ُمٓم٤مع دام اهلرج، وقمؿ اًمًٞمػ وؿمٛمؾ 

قار وقمٓمٚم٧م اًمّمٜم٤مقم٤مت، ويم٤من يمؾ ُمـ همٚم٥م ؾمٚم٥م، ومل اًم٘محط، وهٚمٙم٧م اعم

إيمثرون هيٚمٙمقن حت٧م فمالل اًمًٞمقف، و يتٗمرغ أطمد ًمٚمٕم٤ٌمدة واًمٕمٚمؿ إن سم٘مل طمّٞم٤م،

اًمديـ ُأس، واًمًٚمٓم٤من طم٤مرس، وُم٤م ٓ أس ًمف ومٛمٝمدوم، وُم٤م ٓ طم٤مرس ًمف )هلذا ىمٞمؾ: 

ٟمٞم٤م، وٟمٔم٤مم ومْم٤مئع(. إمم أن ىم٤مل: وم٤ٌمن أن اًمًٚمٓم٤من ضوري ذم ٟمٔم٤مم اًمديـ وٟمٔم٤مم اًمد
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اًمدٟمٞم٤م ضوري ذم ٟمٔم٤مم اًمديـ، وٟمٔم٤مم اًمديـ ضوري ذم اًمٗمقز سمًٕم٤مدة أظمرة، وهق 

ُم٘مّمقد إنٌٞم٤مء ىمٓمًٕم٤م، ومٙم٤من وضمقب اإلُم٤مم ُمـ ضوري٤مت اًمنمع اًمذي ٓ ؾمٌٞمؾ إمم 

 مل خل ُّٱ :وأقمٜمك هب٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ورم يمالُمف قمغم آي٦م ؾمقرة اًمٌ٘مرة –شمريمف، وم٤مقمٚمؿ ذًمؽ 
 مه جه ين ىن من خن حن جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل
ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل   َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه  ىه

 ،هذه أي٦م أصؾ ذم ٟمّم٥م إُم٤مم وظمٚمٞمٗم٦م يًٛمع ًمف ويٓم٤مع: رمحف اهلل ()امل٤مًمٙمل

وشمٜمٗمذ سمف أطمٙم٤مم اخلٚمٞمٗم٦م. وٓ ظمالف ذم وضمقب ذًمؽ سملم إُم٦م  ،ًمتجتٛمع سمف اًمٙمٚمٛم٦م

ويمذًمؽ يمؾ  ،أصؿ وٓ سملم إئٛم٦م إٓ ُم٤م روي قمـ إصؿ طمٞم٨م يم٤من قمـ اًمنميٕم٦م

إهن٤م همػم واضم٦ٌم ذم اًمديـ سمؾ يًقغ  :ىم٤مل ،ُمـ ىم٤مل سم٘مقًمف واشمٌٕمف قمغم رأيف وُمذهٌف

وسمذًمقا احلؼ  ،وشمٜم٤مصٗمقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ،وأن إُم٦م ُمتك أىم٤مُمقا طمجٝمؿ وضمٝم٤مدهؿ ،ذًمؽ

وأىم٤مُمقا احلدود قمغم  ،وىمًٛمقا اًمٖمٜم٤مئؿ واًمٗملء واًمّمدىم٤مت قمغم أهٚمٝم٤م ،ُمـ أنٗمًٝمؿ

وٓ جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يٜمّمٌقا إُم٤مُم٤م يتقمم ذًمؽ.  ،ًمؽأضمزأهؿ ذ ،ُمـ وضم٧ٌم قمٚمٞمف

 :وىمقًمف شمٕم٤ممم ،[30 :]اًمٌ٘مرة  َّىم مم خم حم جم ُّٱ :ودًمٞمٚمٜم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ :وىم٤مل ،[26 :]ص َّ هل مل خل حل جل مكُّ
إمم همػم  ،أي جيٕمؾ ُمٜمٝمؿ ظمٚمٗم٤مء [55 :]اًمٜمقر  َّ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ

اظمتالف وىمع سملم  ذًمؽ ُمـ أي. وأمجٕم٧م اًمّمح٤مسم٦م قمغم شم٘مديؿ اًمّمديؼ سمٕمد

ُمٜم٤م أُمػم  :طمتك ىم٤مًم٧م إنّم٤مر ،اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر ذم ؾم٘مٞمٗم٦م سمٜمل ؾم٤مقمدة ذم اًمتٕمٞملم

إن اًمٕمرب  :وىم٤مًمقا هلؿ ،ومدومٕمٝمؿ أبق سمٙمر وقمٛمر واعمٝم٤مضمرون قمـ ذًمؽ ،وُمٜمٙمؿ أُمػم

ومرضمٕمقا وأـم٤مقمقا  ،ورووا هلؿ اخلؼم ذم ذًمؽ ،ٓ شمديـ إٓ هلذا احلل ُمـ ىمريش

ُم٤مم همػم واضم٥م ٓ ذم ىمريش وٓ ذم همػمهؿ مل٤م ؾم٤مهم٧م ًم٘مريش. ومٚمق يم٤من ومرض اإل

إهن٤م ًمٞم٧ًم سمقاضم٦ٌم ٓ ذم ىمريش وٓ ذم  :وًم٘م٤مل ىم٤مئؾ ،هذه اعمٜم٤مفمرة واعمح٤مورة قمٚمٞمٝم٤م
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 ومام ًمتٜم٤مزقمٙمؿ وضمف وٓ وم٤مئدة ذم أُمر ًمٞمس سمقاضم٥م. صمؿ إن اًمّمديؼ ؓ ،همػمهؿ

واضم٥م قمٚمٞمٜم٤م  ػمومل ي٘مؾ ًمف أطمد هذا أُمر هم اإلُم٤مُم٦م،مل٤م طميشمف اًمقوم٤مة قمٝمد إمم قمٛمر ذم 

م  قمٚمٞمؽ،وٓ   اعمًٚمٛملم،ومدل قمغم وضمقهب٤م وأهن٤م ريمـ ُمـ أريم٤من اًمديـ اًمذي سمف ىمقا

 ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مٟمك رمحف اهلل :ورم اًمًٞمؾ اجلرار ا ـه واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

وجي٥م قمغم اعمًٚمٛملم ) ؿم٤مرطم٤م مل٤م ىم٤مًمف امل٤مشمـ رمحف اهلل قمـ اإلُم٤مُم٦م وذوط آُم٤مم

ػ ذيمر طمر قمٚمقي وم٤مـمٛمل وًمق قمتٞم٘م٤م ٓ ُمدقمل ؾمٚمٞمؿ احلقاس ذقم٤م ٟمّم٥م إُم٤مم ُمٙمٚم

أيمثر رأيف اإلص٤مسم٦م  وإـمراف جمتٝمد قمدل ؾمخل سمقوع احل٘مقق ذم ُمقاوٕمٝم٤م ُمدسمر

وم٘م٤مل  ُم٘مدام طمٞم٨م جيقز اًمًالُم٦م مل يت٘مدُمف جم٤مب وـمري٘مٝم٤م اًمدقمقة وٓ يّمح إُم٤مُم٤من[.

ًمٕمٚمؿ اًمٙمالم ىمد أـم٤مل أهؾ ا :ىمقًمف: جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم ٟمّم٥م إُم٤مم".أىمقل رمحف اهلل

قمغم هذه اعم٠ًمل٦م ذم إصقل واًمٗمروع واظمتٚمٗمقا ذم وضمقب ٟمّم٥م اإلُم٤مم هؾ هق 

ىمٓمٕمل أو فمٜمل؟ وهؾ هق ذقمل وم٘مط؟ أو ذقمل وقم٘مكم؟ وضم٤مءوا سمحج٩م ؾم٤مىمٓم٦م 

وأدًم٦م ظم٤مرضم٦م قمـ حمؾ اًمٜمزاع واحل٤مصؾ أهنؿ أـم٤مًمقا ذم همػم ـم٤مئؾ ويٖمٜمل قمـ هذا يمٚمف 

إلرؿم٤مد إًمٞمٝم٤م واإلؿم٤مرة إمم ُمٜمّمٌٝم٤م يمام ا ☺أن هذه اإلُم٤مُم٦م ىمد صم٧ٌم قمـ رؾمقل اهلل 

إمم  ☺ذم ىمقًمف: "إئٛم٦م ُمـ ىمريش" وصم٧ٌم يمت٤مسم٤م وؾمٜم٦م إُمر سمٓم٤مقم٦م إئٛم٦م صمؿ أرؿمد 

سمًٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ وم٘م٤مل: "قمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ  آؾمتٜم٤من

اهل٤مديـ"، وهق طمدي٨م صحٞمح ويمذًمؽ ىمقًمف: "اخلالوم٦م سمٕمدي صمالصمقن قم٤مُم٤م" ]أمحد 

، ووىمٕم٧م ُمٜمف اإلؿم٤مرة إمم ُمـ ["4647"، أبق داود "2226"، اًمؽمُمذي "5/221"

ىمدُمقا أُمر اإلُم٤مُم٦م وُم٤ٌميٕم٦م  ☺ؾمٞم٘مقم سمٕمده صمؿ إن اًمّمح٤مسم٦م مل٤م ُم٤مت رؾمقل اهلل 

صمؿ مل٤م ُم٤مت أبق سمٙمر  ☺اإلُم٤مم قمغم يمؾ رء طمتك إهنؿ اؿمتٖمٚمقا سمذًمؽ قمـ دمٝمٞمزه 

ىمتؾ قمثامن سم٤ميٕمقا قمٚمٞم٤م وسمٕمده  قمٝمد إمم قمٛمر صمؿ قمٝمد قمٛمر إمم اًمٜمٗمر اعمٕمرووملم صمؿ مل٤م

احلًـ صمؿ اؾمتٛمر اعمًٚمٛمقن قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م طمٞم٨م يم٤من اًمًٚمٓم٤من واطمدا وأُمر إُم٦م 

سملم أهٚمف واؾمتقمم قمغم يمؾ  آظمتالفجمتٛمٕم٤م صمؿ مل٤م اشمًٕم٧م أىمٓم٤مر اإلؾمالم ووىمع 
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ىمٓمر ُمـ إىمٓم٤مر ؾمٚمٓم٤من اشمٗمؼ أهٚمف قمغم أنف إذا ُم٤مت سم٤مدروا سمٜمّم٥م ُمـ ي٘مقم ُم٘م٤مُمف 

م ٓ خي٤مًمػ ومٞمف أطمد سمؾ هق إمج٤مع اعمًٚمٛملم أمجٕملم ُمٜمذ ىمٌض رؾمقل اهلل وهذا ُمٕمٚمق

٤م هق ُمرشمٌط سم٤مًمًٚمٓم٤من ُمـ ُمّم٤مًمح اًمديـ واًمدٟمٞم٤م وًمق مل يٙمـ ممإمم هذه اًمٖم٤مي٦م  ☺

ُمٜمٝم٤م إٓ مجٕمٝمؿ قمغم ضمٝم٤مد قمدوهؿ وشم٠مُملم ؾمٌٚمٝمؿ وإٟمّم٤مف ُمٔمٚمقُمٝمؿ ُمـ فم٤معمف 

وٟمنم اًمًٜمـ وإُم٤مشم٦م اًمٌدع وإىم٤مُم٦م وأُمرهؿ سمام أُمرهؿ اهلل سمف وهنٞمٝمؿ قمام هن٤مهؿ اهلل قمٜمف 

طمدود اهلل ومٛمنموقمٞم٦م ٟمّم٥م اًمًٚمٓم٤من هل ُمـ هذه احلٞمثٞم٦م ودع قمٜمؽ ُم٤م وىمع ذم 

اعم٠ًمل٦م ُمـ اخلٌط واخلٚمط واًمدقم٤موي اًمٓمقيٚم٦م اًمٕمريْم٦م اًمتل ٓ ُمًتٜمد هل٤م إٓ جمرد 

ب سم٘مٞمٕم٦م حيًٌف اًمٔمٛمآن ُم٤مء طمتك  اًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل أو اإلشمٙم٤مل قمغم اخلٞم٤مل اًمذي هق يمنا

ءه مل جيده ؿمٞمئ٤م. صمؿ ُمـ أقمٔمؿ إدًم٦م قمغم وضمقب ٟمّم٥م إئٛم٦م وسمذل اًمٌٞمٕم٦م هلؿ إذا ضم٤م

ُم٤م أظمرضمف أمحد واًمؽمُمذي واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ُمـ طمدي٨م احل٤مرث 

إؿمٕمري سمٚمٗمظ: "ُمـ ُم٤مت وًمٞمس قمٚمٞمف إُم٤مم مج٤مقم٦م وم٢من ُمقشمتف ُمقشم٦م ضم٤مهٚمٞم٦م"، ورواه 

قمـ  ذطمف ًمٙمالم امل٤مشمـ ورم –احل٤ميمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر وُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م 

قمغم ؾمٌٞمؾ  –وٓسم٠مس  -.ذوـمف ومًٞمذيمر رم ُمقوٕمف ان ؿم٤مء اهلل سم٤معمٓمٚم٥م اًمث٤مين

ُم٤م اؾمتٜمد إًمٞمف أئٛمتٜم٤م رمحٝمؿ اهلل  ُمـ اعمدارؾم٦م هٜم٤م اظمقاٟمك ًمٌٕمض-آـمٛمئٜم٤من اًم٘مٚمٌك

ذم قمج٤مًم٦م ومتٜمٌف آظمك اًمٙمريؿ !وان يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اعمدارؾم٦م سمقضمٞمزٟم٤م أدًم٦م اًمقضمقب ُمـ

 مك لك خك حك جك ُّٱىمقل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء  :أوهل٤م -:ووم٘مؽ اهلل
 جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم هلجم مل  خل حل جل
قمـ  :ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم شمٗمًػمه٤م  - َّ  هب مب هئ مئ هي خيمي حي

ىم٤مل: "اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م قمغم اعمرء اعمًٚمؿ ومٞمام أطم٥م ويمره، ُم٤م مل ي١مُمر  ☺رؾمقل اهلل 

".وأظمرضم٤مه ُمـ طمدي٨م حيٞمك سمٛمٕمّمٞم٦م، وم٢مذا أُمر سمٛمٕمّمٞم٦م ومال ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م

طمدصمٜم٤م ُمًدد طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ قمٌٞمد ٟمٕمؿ وم٘مد رواه اًمٌخ٤مري وم٘م٤مل )اًم٘مٓم٤من.

اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م قمغم )ىم٤مل  ☺قمـ اًمٜمٌل  : اهلل طمدصمٜمل ٟم٤مومع قمـ قمٌد اهلل ؓ
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اعمرء اعمًٚمؿ ومٞمام أطم٥م ويمره ُم٤م مل ي١مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م وم٢مذا أُمر سمٛمٕمّمٞم٦م ومال ؾمٛمع وٓ 

ـْ َٟم٤مومٍِع  وأظمرضمف ُمًٚمؿ وم٘م٤مل،(ـم٤مقم٦م  قَم
ِ

ٌَْٞمِد اَّللَّ ـْ قُم صَمٜم٤َم ًَمْٞم٨ٌم قَم ـُ ؾَمِٕمٞمٍد طَمدَّ ٦ٌَُم سْم صَمٜم٤َم ىُمَتْٞم طَمدَّ

ِكِّ  ـِ اًمٜمٌَّ ـِ قُمَٛمَر قَم ـِ اسْم ْٛمُع َواًمٓم٤َّمقَم٦ُم وِمٞماَم » َأنَُّف ىَم٤مَل  -☺-قَم ًَّ ٚمِِؿ اًم ًْ ُ  اعْم
ِ
ْرء قَمغَم اعْمَ

وروى  ش.ْن ُأُِمَر سمَِٛمْٕمِّمٞم٦ٍَم وَماَل ؾَمْٛمَع َوَٓ ـَم٤مقَم٦َم َأطَم٥مَّ َويَمِرَه إَِّٓ َأْن ُي١ْمَُمَر سمَِٛمْٕمِّمَٞم٦ٍم وَم٢مِ 

٤ٌَمَدةَ رمحف اهلل سمًٜمده قمـ  اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ـِ قُم ـِ اًْمَقًمِٞمِد سْم ٤ٌَمَدَة سْم  سمـ اًمّم٤مُم٧م ؓ قُم

 
ِ

ِه ىَم٤مَل سَم٤مَيْٕمٜم٤َم َرؾُمقَل اَّللَّ ـْ ضَمدِّ ـْ َأبِٞمِف قَم ْٛمِع َواًمٓم٤َّمقَم٦ِم رِم اًْمُٕمْنِ  -☺-قَم ًَّ قَمغَم اًم

ٜمَِْمِط َواعْمَْٙمَرِه َوقَمغَم َأرََرٍة قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوقَمغَم َأْن َٓ ُٟمٜم٤َمِزَع إَُْمَر َأْهَٚمُف َوقَمغَم َأْن َٟمُ٘مقَل َواًْمُٞمْنِ   َواعْمَ

 ًَمْقَُم٦َم َِٓئٍؿ.
ِ

ـِ َأبِك -وُمـ ـمريؼ آظمر  -سم٤ِمحْلَؼِّ َأيْٜماََم يُمٜم٤َّم َٓ َٟمَخ٤مُف رِم اَّللَّ ـْ ضُمٜم٤َمَدَة سْم قَم

ُ ُأَُمٞم٦ََّم ىَم٤مَل َدظَم  صْمٜم٤َم َأْصَٚمَحَؽ اَّللَّ ٤مُِم٧ِم َوُهَق َُمِريٌض وَمُ٘مْٚمٜم٤َم طَمدِّ ـِ اًمّمَّ ٤ٌَمَدَة سْم ْٚمٜم٤َم قَمغَم قُم

 
ِ

ـْ َرؾُمقِل اَّللَّ ُ سمِِف ؾَمِٛمْٕمَتُف ُِم   .-☺-سمَِحِدي٨ٍم َيٜمَْٗمُع اَّللَّ
ِ

-وَمَ٘م٤مَل َدقَم٤مَٟم٤م َرؾُمقُل اَّللَّ

٤ٌَمَيْٕمٜم٤َمُه وَمَٙم٤مَن وِمٞماَم َأظَمَذ قَمَٚمْٞمٜم٤َم َأْن سَم٤ميَ  -☺ ْٛمِع َواًمٓم٤َّمقَم٦ِم رِم َُمٜمَِْمٓمِٜم٤َم وَم ًَّ َٕمٜم٤َم قَمغَم اًم

َٟم٤م َوَأرََرٍة قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوَأْن َٓ ُٟمٜم٤َمِزَع إَُْمَر َأْهَٚمُف ىَم٤مَل  َٟم٤م َوُيْنِ إَِّٓ َأْن شَمَرْوا يُمْٗمًرا » َوَُمْٙمَرِهٜم٤َم َوقُمْنِ

 وِمٞمِف سُمْرَه٤مٌن 
ِ

ـَ اَّللَّ طًم٤م قِمٜمَْديُمْؿ ُِم وذم  وىمقًمف قمـ أي٦م محف اهللوقمقد امم اسمـ يمثػم ر ش.سَمَقا

ىم٤مل: "اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا وإن أُمر  ☺احلدي٨م أظمر، قمـ أنس: أن رؾمقل اهلل 

قمٚمٞمٙمؿ قمٌد طمٌٌم يم٠من رأؾمف زسمٞم٦ٌم". رواه اًمٌخ٤مري وقمـ أيب هريرة ىم٤مل: أوص٤مين 

ع إـمراف. رواه  دَّ وقمـ أم ُمًٚمؿ ظمٚمٞمكم أن أؾمٛمع وأـمٞمع، وإن يم٤من قمٌدا طمٌِمًٞم٤م جُمَ

خيٓم٥م ذم طمج٦م اًمقداع ي٘مقل: "وًمق اؾمتٕمٛمؾ  ☺٧م رؾمقل اهلل احلّملم أهن٤م ؾمٛمٕم

قمٚمٞمٙمؿ قمٌد ي٘مقديمؿ سمٙمت٤مب اهلل، اؾمٛمٕمقا ًمف وأـمٞمٕمقا" رواه ُمًٚمؿ وذم ًمٗمظ ًمف: 

ىم٤مل: "يم٤مٟم٧م  ☺، أن رؾمقل اهلل "قمٌدا طمٌِمًٞم٤م جمدوقم٤م".وقمـ أيب هريرة، ؓ

ئٞمؾ شمًقؾمٝمؿ إنٌٞم٤مء، يمٚمام هٚمؽ ٟمٌل ظمٚمٗمف ٟمٌل، وإٟمف ٓ ٟمٌل سمٕمدي،  سمٜمق إها

: ي٤م رؾمقل اهلل، ومام شم٠مُمرٟم٤م؟ ىم٤مل: "أوومقا سمٌٞمٕم٦م  وؾمٞمٙمقن ظمٚمٗم٤مء ومٞمٙمثرون". ىم٤مًمقا

إول وم٤مٕول، وأقمٓمقهؿ طم٘مٝمؿ، وم٢من اهلل ؾم٤مئٚمٝمؿ قمام اؾمؽمقم٤مهؿ" أظمرضم٤مه وقمـ 
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: "ُمـ رأى ُمـ أُمػمه ؿمٞمًئ٤م ومٙمرهف ☺، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ¶اسمـ قم٤ٌمس، 

ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م". أظمرضم٤مه  ومٚمٞمّمؼم؛ وم٢مٟمف ًمٞمس أطمد يٗم٤مرق اجلامقم٦م ؿمؼما ومٞمٛمقت إٓ

ي٘مقل: "ُمـ ظمٚمع يدا ُمـ ـم٤مقم٦م، ًم٘مل اهلل  ☺وقمـ اسمـ قمٛمر أنف ؾمٛمع رؾمقل اهلل 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ طمج٦م ًمف، وُمـ ُم٤مت وًمٞمس ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م". رواه 

ُمًٚمؿ وروى ُمًٚمؿ أيْم٤م، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد رب اًمٙمٕم٦ٌم ىم٤مل: دظمٚم٧م اعمًجد 

سمـ اًمٕم٤مص ضم٤مًمس ذم فمؾ اًمٙمٕم٦ٌم، واًمٜم٤مس طمقًمف جمتٛمٕمقن  وم٢مذا قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو

ذم ؾمٗمر، ومٜمزًمٜم٤م ُمٜمزٓ ومٛمٜم٤م  ☺قمٚمٞمف، وم٠متٞمتٝمؿ ومجٚم٧ًم إًمٞمف وم٘م٤مل: يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل 

: اًمّمالة ☺ُمـ يّمٚمح ظم٤ٌمءه، وُمٜم٤م ُمـ َيٜمَْتْمؾ، إذ ٟم٤مدى ُمٜم٤مدي رؾمقل اهلل 

ن طمً٘م٤م قمٚمٞمف وم٘م٤مل: إٟمف مل يٙمـ ٟمٌل ىمٌكم إٓ يم٤م ☺ضم٤مُمٕم٦م. وم٤مضمتٛمٕمٜم٤م إمم رؾمقل اهلل 

أن َيُدل أُمتف قمغم ظمػم ُم٤م يٕمٚمٛمف هلؿ، ويٜمذرهؿ ذ ُم٤م يٕمٚمٛمف هلؿ، وإن أُمتٙمؿ هذه 

ضمٕمؾ قم٤مومٞمتٝم٤م ذم أوهل٤م، وؾمٞمّمٞم٥م آظمره٤م سمالء وأُمقر شُمٜمْٙمروهن٤م، ودملء ومتـ َيروُمؼ 

سمٕمُْمٝم٤م سمٕمْم٤م، ودملء اًمٗمتٜم٦م ومٞم٘مقل اعم١مُمـ: هذه ُمٝمٚمٙمتل، صمؿ شمٜمٙمِمػ ودملء اًمٗمتٜم٦م 

ه، ومٛمـ أطم٥م أن يزطمزح قمـ اًمٜم٤مر ويدظمؾ اجلٜم٦م ومٚمت٠متف ُمٜمٞمتف ومٞم٘مقل اعم١مُمـ: هذه هذ

وهق ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر، وًمٞم٠مت إمم اًمٜم٤مس اًمذي حي٥م أن ي١مشمك إًمٞمف، وُمـ سم٤ميع 

إُم٤مُم٤م وم٠مقمٓم٤مه َصْٗمَ٘م٦م يده وصمٛمرة ىمٚمٌف ومٚمٞمٓمٕمف إن اؾمتٓم٤مع، وم٢من ضم٤مء آظمر يٜم٤مزقمف 

 وم٤مضسمقا قُمٜمُؼ أظمر". 

؟ ☺هلل آٟم٧م ؾمٛمٕم٧م هذا ُمـ رؾمقل اهلل ىم٤مل: ومدٟمقت ُمٜمف وم٘مٚم٧م: أنِمدك سم٤م

وم٠مهقى إمم أذٟمٞمف وىمٚمٌف سمٞمديف وىم٤مل: ؾمٛمٕمتف أذٟم٤مي ووقم٤مه ىمٚمٌل، وم٘مٚم٧م ًمف: هذا اسمـ 

ًمٜم٤م سمٞمٜمٜم٤م سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وٟم٘متؾ أنٗمًٜم٤م، واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:  قمٛمؽ ُمٕم٤موي٦م ي٠مُمرٟم٤م أن ٟم٠ميمؾ أُمقا

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱ
]اًمٜم٤ًمء:  َّ مت زت رت يب ىب نب  زبمب رب يئ نئىئ مئ

ىم٤مل: ومًٙم٧م ؾم٤مقم٦م صمؿ ىم٤مل: أـمٕمف ذم ـم٤مقم٦م اهلل، واقمّمف ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل.  [29
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أن أي٦م ذم مجٞمع أوزم إُمر  إمم أن ىم٤مل رمحف اهلل واًمٔم٤مهر-وإطم٤مدي٨م ذم هذا يمثػمة.

 حج مث  هت مت خت ُّٱُمـ إُمراء واًمٕمٚمامء، يمام شم٘مدم. وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
 حئ جئ يي  ىي ني ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:  [63]امل٤مئدة:  َّجخ مح جح مج
وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح اعمتٗمؼ قمٚمٞمف، قمـ أيب هريرة، قمـ رؾمقل اهلل   َّ هئ مئ خئ

أنف ىم٤مل: "ُمـ أـم٤مقمٜمل وم٘مد أـم٤مع اهلل، وُمـ قمّم٤مين وم٘مد قمّم٤م اهلل، وُمـ أـم٤مع  ☺

أُمػمي وم٘مد أـم٤مقمٜمل، وُمـ قمّم٤م أُمػمي وم٘مد قمّم٤مين" ومٝمذه أواُمر سمٓم٤مقم٦م اًمٕمٚمامء 

أي:  َّ حل جل ُّٱ٤مسمف أي: اشمٌٕمقا يمت  َّ مك لك ُّٱوإُمراء، وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

أي: ومٞمام أُمرويمؿ سمف ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل ٓ ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل،  َّ هل مل  خل ُّٱظمذوا سمًٜمتف 

وم٢مٟمف ٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل، يمام شم٘مدم ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح: "إٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم 

 اعمٕمروف".

 ىل مل خل ُّٱ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة احلديد واًمدًمٞمؾ اًمث٤مين ُمـ اًمٙمت٤مب
  ىن من خن جنحن يم ىم مم  خم حم جم يل
وٓ   َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين

وٓسمد ُمـ قم٘مد وٓي٦م شم٘مقم سمف  يٛمٙمـ ٕت٤ٌمع اًمرؾمؾ إىم٤مُم٦م احلؼ واًمٕمدل سمٞمٜمٝمؿ سمٖمػم ىمقة

( يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم )اًمديـ احلؼ ٓسمد ومٞمف ُمـ اًمٙمت٤مب اهل٤مدي واًمًٞمػ اًمٜم٤مس

 أدًم٦م قمغم وضمقب شمٕمتؼم واحلدود ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وٓؿمؽ أن مجٞمع آي٤مت اًم٘مّم٤مص

سمؾ وُم٤م ُم٣م ُمـ  ومام ٓيتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م إىم٤مُم٦م ظمٚمٞمٗم٦م ًمٚمٜم٤مس ي٘مٞمٛمٝم٤م

سم٦م ذم إمج٤مع إُم٦م يمام ؾمٌؼ  ذم ىمقل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم قمـ أي٦م إومم أطم٤مدي٨م ومال همرا

ُمـ يمالم اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌك رمحف اهلل وُمـ ىمٌٚمف ُم٤م ىم٤مًمف آُم٤مم اسمـ طمزم قمغم وضمقب 

 . اخلالوم٦مإىم٤مُم٦م 
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قمقدة رمحف اهلل وشم٘مٌٚمف ذم اًمِمٝمداء سم٤معم٘م٤مم يمٚمامت  روًمٚم٘م٤ميض اًمداقمٞم٦م قمٌد اًم٘م٤مد

شمٕمٜمل اخلالوم٦م أو اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك رئ٤مؾم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وم٤مخلٚمٞمٗم٦م أو اإلُم٤مم  :وم٘م٤مل

إقمغم. ومل٤م يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم  إقمٔمؿ هق رئٞمس اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

ٕومراد واجلامقم٤مت ويقضمٝمٝمؿ ذم طمٞم٤مهتؿ اًمدٟمٞم٤م وضمٝم٤مت اإلؾمالم اًمذي يًٞمٓمر قمغم ا

إومم إىم٤مُمتف اًمديـ  ُمٕمٞمٜم٦م، يم٤من ًمٚمخٚمٞمٗم٦م ذم رأي اًمٗم٘مٝم٤مء اإلؾمالُمٞملم وفمٞمٗمت٤من:

. واًمث٤مٟمٞم٦م: اًم٘مٞم٤مم سمًٞم٤مؾم٦م اًمدوًم٦م ذم احلدود اًمتل رؾمٛمٝم٤م أطمٙم٤مُمفاإلؾمالُمل وشمٜمٗمٞمذ 

هل إىم٤مُم٦م اإلؾمالم،  اإلؾمالم، قمغم أنٜم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٙمتٗمل سم٤مًم٘مقل سم٠من وفمٞمٗم٦م اخلٚمٞمٗم٦م

ٕن اإلؾمالم يمام قمٚمٛمٜم٤م ديـ ودوًم٦م وم٢مىم٤مُم٦م اإلؾمالم هل إىم٤مُم٦م ًمٚمديـ وىمٞم٤مم سمِم١مون 

اًمدوًم٦م ذم احلدود اًمتل رؾمٛمٝم٤م اإلؾمالم. وًم٘مد ؾمٌؼ أن سمٞمٜم٤م أن وفمٞمٗم٦م احلٙمقُم٦م 

أُمر اهلل أي إىم٤مُم٦م اإلؾمالم، واخلٚمٞمٗم٦م هق رئٞمس احلٙمقُم٦م  هل إىم٤مُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

ف هل إىم٤مُم٦م اإلؾمالم وإدارة ؿم١مون اًمدوًم٦م ذم طمدود اإلؾمالُمٞم٦م ومتٙمقن وفمٞمٗمت

وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ذوط يٜمٌٖمك ُمراقم٤مهت٤م ومٞمٛمـ يتقمم اإلُم٤مُم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم  -اإلؾمالم.

  ؟؟؟شمدور طمقهل٤م يمٚمامت اًمٕمٚمامء ومام هك سمتٚمؽ اعمٝم٤مم اجلٚمٞمٚم٦م واعمًئقًمٞم٦م اًمنميٗم٦م

 

*** 
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  وقفة مع شروط اخلالفة: املطلب الجاىي

 اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مٟمك هل٤م ذم اًمًٞمؾ يمام قمٚمٛم٧م ذم اًم٘مقل قمـ وضمقهب٤م وىمد ُم٣م ذيمر

وأُم٤م اؿمؽماط أن يٙمقن :ورم شمٙمٛمٚم٦م ًمنمطمف ًمٙمالم امل٤مشمـ قمـ اًمنموط ىم٤مل رمحف اهلل 

ُمٙمٚمٗم٤م ومقضمٝمف واوح ٕن اًمّمٖمػم ٓ يّمٚمح ًمتدسمػم أُمقر اعمًٚمٛملم سمؾ مل يّمٚمح ًمتدسمػم 

 أُمر ٟمٗمًف ومٙمٞمػ يّمٚمح ًمتدسمػم أُمر همػمه؟!

 ☺را ومقضمٝمف أن اًمٜم٤ًمء ٟم٤مىمّم٤مت قم٘مؾ وديـ يمام ىم٤مل رؾمقل اهلل وأُم٤م يمقٟمف ذيم

ومٞمام صم٧ٌم قمٜمف ذم  ☺وُمـ يم٤من يمذًمؽ ٓ يّمٚمح ًمتدسمػم أُمر إُم٦م وهلذا ىم٤مل 

أُم٤م اإلُم٤مرة  :أىمقل ىمقًمف: "طمر". اًمّمحٞمح: "ًمـ يٗمٚمح ىمقم وًمقا أُمرهؿ اُمرأة".

ف وي١ميده يمام واًمًٚمٓمٜم٦م ومال ُم٤مٟمع ُمـ ذًمؽ وٓ ورد ذم اًمنمع ُم٤م يدومٕمف سمؾ ورد ُم٤م ي٘مقي

 ☺ذم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اعمٍمطم٦م سمٓم٤مقم٦م اًمًٚمٓم٤من يم٤من قمٌدا طمٌِمٞم٤م وىمد أُمر 

ُمقٓه زيد سمـ طم٤مرصم٦م ويمذًمؽ وًمده أؾم٤مُم٦م سمـ زيد قمغم أيم٤مسمر اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر يمام 

ُمٜمّمٌٝم٤م  ☺ذًمؽ ُمٕمروف ذم يمت٥م احلدي٨م واًمًػم وأُم٤م اإلُم٤مُم٦م وم٘مد سملم اًمٜمٌل 

اًمٕمٚمقي اًمٗم٤مـمٛمل هق  :: "قمٚمقي وم٤مـمٛمل".أىمقلوسح سمام يّمٚمح هل٤م يمام ؾمٞم٠ميت. ىمقًمف

ظمػمة اخلػمة ُمـ ىمريش وأقماله٤م ذوم٤م وسمٞمت٤م وٓ يٜمٗمل ذًمؽ صحتٝم٤م ذم ؾم٤مئر سمٓمقن 

ىمريش يمام شمدل قمٚمٞمف إطم٤مدي٨م اعمٍمطم٦م سم٠من: "إئٛم٦م ُمـ ىمريش" وهل يمثػمة ضمدا 

وإن مل شمٙمـ ذم اًمّمحٞمحلم سمؾ قمدده٤م ذم يمؾ ُمرشم٦ٌم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ 

ُمـ سمٕمدهؿ زي٤مدة قمغم قمدد اعمتقاشمر واعمتقاشمر ىمٓمٕمل وي١ميد ذًمؽ ُم٤م صم٧ٌم ذم و

"[، ُمـ ـمرق أن اًمٜم٤مس شمٌع 383، 379، 3/383وهمػممه٤م أمحد " اًمّمحٞمحلم

: "ىمريش وٓة اًمٜم٤مس ذم ☺ًم٘مريش ذم اًمنم واخلػم وىمد سملم هذا اخلػم واًمنم سم٘مقًمف 

٤مص قمٜمد اًمؽمُمذي اخلػم واًمنم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م"، يمام ذم طمدي٨م قمٛمرو سمـ اًمٕم

، 2195"، واًمٜم٤ًمئل ويمام ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر ذم اًمّمحٞمحلم ]اًمٌخ٤مري "2227"
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"[، سمٚمٗمظ: "ٓ يزال 128، 2/93، 2/29"، وهمػممه٤م أمحد "1820"، ُمًٚمؿ "7140

هذا إُمر ذم ىمريش ُم٤م سم٘مل ُمٜمٝمؿ اصمٜم٤من"، وهق ُمروي ُمـ ـمريؼ همػمه ذم اًمّمحٞمح 

د اإلُم٤مُم٦م "[، أيْم٤م. ومٝمذه ا114، 13/113]اًمٌخ٤مري " ًٕمٗم٤مظ شمدل قمغم أن اعمرا

اإلؾمالُمٞم٦م وأُم٤م أُمر اجل٤مهٚمٞم٦م وم٘مد اٟم٘مرض وُمـ مجٚم٦م ُم٤م يدل قمغم هذا أطم٤مدي٨م: 

: "اخلالوم٦م ☺"إئٛم٦م ُمـ ىمريش"، يمام ذيمرٟم٤م وُمـ مجٚم٦م ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف 

سمٕمدي صمالصمقن قم٤مُم٤م صمؿ ُمٚمؽ سمٕمد ذًمؽ"، وهق طمدي٨م طمًـ وُمٕمٜمك اخلالوم٦م ُمٕمٜمك 

قمغم ظمالومتٝمؿ هؿ اخلٚمٗم٤مء  ☺ع وه١مٓء اًمذيـ ٟمص اًمٜمٌل اإلُم٤مُم٦م ذم قمرف اًمنم

د سم٤مإلُم٤مُم٦م هٜم٤م هق اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي اًمِم٤مُمؾ ًمٙمؾ ُمـ ي٠متؿ سمف اًمٜم٤مس  إرسمٕم٦م وًمٞمس اعمرا

د اإلُم٤مُم٦م اًمنمقمٞم٦م   .ويتٌٕمقٟمف قمغم أي صٗم٦م يم٤من سمؾ اعمرا

إن اًمٕمرب ٓ شمٕمرف هذا  :وُمـ هذا ىمقل أيب سمٙمر يقم اًمً٘مٞمٗم٦م حمتج٤م قمغم إنّم٤مر

"[، 56، 1/55"، أمحد "20، 7/19ر ًمٖمػم هذا احلل ُمـ ىمريش ]اًمٌخ٤مري "إُم

اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض واًمٜمقوي اإلمج٤مع قمغم أن اخلالوم٦م خمتّم٦م سم٘مريش ٓ دمقز  طمٙملوىمد 

وضمٝمف أن اعم٘مّمقد سم٤مًمقٓي٦م  :ىمقًمف: "ؾمٚمٞمؿ احلقاس وإـمراف".أىمقل ذم همػمهؿ.

إُمقر جم٤مرهي٤م  اًمٕم٤مُم٦م هق شمدسمػم أُمقر اًمٜم٤مس قمغم اًمٕمٛمقم واخلّمقص وإضمراء

وووٕمٝم٤م ُمقاوٕمٝم٤م وهذا ٓ يتٞمن ممـ ذم طمقاؾمف ظمٚمؾ ٕهن٤م شم٘متيض ٟم٘مص اًمتدسمػم إُم٤م 

ُمٓمٚم٘م٤م أو سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم شمٚمؽ احل٤مؾم٦م. وأُم٤م ؾمالُم٦م إـمراف ومال وضمف ٓؿمؽماـمٝم٤م وم٢من 

وي٘مقم سمام ي٘مقم سمف ُمـ ًمٞمس يمذًمؽ  إقمرج وإؿمؾ ٓ يٜم٘مص ُمـ شمدسمػمه رء

اإلُم٤مم اًم٤ًٌمق قمغم إىمدام وٓ ضب اًمّمقجل٤من وٓ وُمٕمٚمقم أنف ٓ يراد ُمـ ُمثؾ 

اعم٘مّمقد ُمـ ٟمّم٥م إئٛم٦م هق شمٜمٗمٞمذ أطمٙم٤مم اهلل  :أىمقل ىمقًمف: "جمتٝمد". محؾ إر٘م٤مل.

وضمؾ وضمٝم٤مد أقمداء اإلؾمالم وطمٗمظ اًمٌٞمْم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ودومع ُمـ أراده٤م سمٛمٙمر  قمز

اضم٦ٌم قمغم اُم٤م وإظمذ قمغم يد اًمٔم٤ممل وإٟمّم٤مف اعمٔمٚمقم وشم٠مُملم اًمًٌؾ وأظمذ احل٘مقق اًمق

اىمتْم٤مه اًمنمع وووٕمٝم٤م ذم ُمقاوٕمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م ومٛمـ سم٤ميٕمف اعمًٚمٛمقن وىم٤مم هبذه إُمقر 
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وم٘مد حتٛمؾ أقم٤ٌمء اإلُم٤مُم٦م وم٢من اٟمْمؿ ًمف إمم هذه اإلُم٤مُم٦م يمقٟمف إُم٤مُم٤م ذم اًمٕمٚمؿ جمتٝمدا 

ُمٓمٚم٘م٤م ذم ُم٤ًمئٚمف ومال ؿمؽ وٓ ري٥م أنف أهنض ُمـ اإلُم٤مم اًمذي مل يٌٚمغ رشم٦ٌم اإلضمتٝم٤مد 

ُمقر ويّمدره٤م قمـ قمٚمق وًمٙمـ ٓ دًمٞمؾ قمغم أنف ٓ يقزم إُمر إٓ ُمـ يم٤من ٕنف يقرد إ

هبذه اعمٜمزًم٦م ُمـ اًمٙمامل وذم هذه اًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى ُمـ حم٤مؾمـ اخلّم٤مل وًمٞمس اًمٜمزاع ذم 

د ومٞمٛمـ يّمٚمح ًمتقزم هذا اعمٜمّم٥م وُمـ ىم٤مم سمتٚمؽ  إيمٛمؾ وٓ ذم إومْمؾ سمؾ اعمرا

د سم٤مإلُم٤مم وقمٚمٞمف أن يٜمتخ٥م ُمـ اًمٕمٚمامء إُمقر وهنض هب٤م ومٝمق اعمراد ُمـ اإلُم٤مُم٦م واعمرا 

اعمؼمزيـ اعمجتٝمديـ اعمح٘م٘ملم ُمـ يِم٤موره ذم إُمقر وجيرهي٤م قمغم ُم٤م ورد سمف اًمنمع 

وجيٕمؾ اخلّمقُم٤مت إمم أهؾ هذه اًمٓمٌ٘م٦م ومام طمٙمٛمقا سمف يم٤من قمٚمٞمف إٟمٗم٤مذه وُم٤م أُمروا سمف 

اًمٕمٚمؿ وم٢مٟمف ومٕمٚمف وُمٕمروم٦م أهؾ هذه اًمٓمٌ٘م٦م ٓ خيٗمك قمغم اًمٕم٘مالء اًمذيـ ٓ ٟمّمٞم٥م هلؿ ذم 

ٓ سمد أن يرومع اهلل هلؿ ُمـ اًمّمٞم٧م واًمِمٝمرة ُم٤م يٕمرف سمف اًمٜم٤مس أهنؿ اًمٓمٌ٘م٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م 

ُمـ ضمٜمس أهؾ اًمٕمٚمؿ وًمٞمس ًمإلُم٤مم إذا مل يٙمـ جمتٝمدا أن يًتٌد سمام يتٕمٚمؼ سم٠مُمقر اًمديـ 

وٓ يدظمؾ ٟمٗمًف ذم ومّمؾ اخلّمقُم٤مت واحلٙمؿ سملم اًمٜم٤مس ومٞمام يٜمقهبؿ ٕن ذًمؽ ٓ 

  ىمدُمٜم٤م ُمـ اًم٘مْم٤مء. يٙمقن إٓ ُمـ جمتٝمد يمام

واحل٤مصؾ أنف ٓ دًمٞمؾ ذم اعم٘م٤مم يقضم٥م قمٚمٞمٜم٤م اؿمؽماط اضمتٝم٤مد إئٛم٦م طمتك جي٥م 

اًمتٕمقيؾ قمٚمٞمف وًمٞمس ذم اعم٘م٤مم إٓ جمرد اعمج٤مدًم٦م  يٙمقناعمّمػم إًمٞمف وٓ إمج٤مع طمتك 

سمٛم٤ٌمطم٨م راضمٕم٦م إمم اًمرأي اًمٌح٧م يمام يٕمرف ذًمؽ ُمـ يٕمرومف وُم٤م أهقن ُمثٚمٝم٤م قمغم 

 :أىمقل ىمقًمف: "قمدل". ًمديـ اعمت٘مٞمديـ سم٤مًمدًمٞمؾ اعمحٙمٛملم ًمٚمنمع.اعمح٘م٘ملم ُمـ قمٚمامء ا

اًمٕمداًم٦م ُمالك إُمقر وقمٚمٞمٝم٤م شمدور اًمدوائر وٓ يٜمٝمض سمتٚمؽ إُمقر اًمتل ذيمرٟم٤م أهن٤م 

ًمف وشمدسمػماشمف قمغم ُمرايض  اعم٘مّمقدة ُمـ اإلُم٤مُم٦م إٓ اًمٕمدل اًمذي دمري أومٕم٤مًمف وأىمقا

ف ومْمال قمـ أن ي١مُمـ قمغم قم٤ٌمد اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وم٢من ُمـ ٓ قمداًم٦م ًمف ٓ ي١مُمـ قمغم ٟمٗمً

اهلل ويقصمؼ سمف ذم شمدسمػم ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ وُمٕمٚمقم أن وازع اًمديـ وقمزيٛم٦م اًمقرع ٓ شمتؿ 

أُمقر اًمديـ واًمدٟمٞم٤م إٓ هب٤م وُمـ مل يٙمـ يمذًمؽ ظمٌط ذم اًمْمالًم٦م وظمٚمط ذم اجلٝم٤مًم٦م 



   

 
24 
 

 مصالوجيز الفقهي: اجلزء اخلا

واشمٌع ؿمٝمقات ٟمٗمًف وآصمره٤م قمغم ُمرايض اهلل وُمرايض قم٤ٌمده ٕنف ُمع قمدم شمٚمًٌف 

٦م وظمٚمقه ُمـ صٗم٤مت اًمقرع ٓ ي٤ٌمزم سمزواضمر اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وٓ ي٤ٌمزم أيْم٤م سم٤مًمٕمداًم

سم٤مًمٜم٤مس ٕنف ىمد ص٤مر ُمتقًمٞم٤م قمٚمٞمٝمؿ ٟم٤مومذ إُمر واًمٜمٝمل ومٞمٝمؿ ومٚمٞمس ٕهؾ احلؾ واًمٕم٘مد 

أن ي٤ٌميٕمقا ُمـ مل يٙمـ قمدٓ إذا ىمد اؿمتٝمر سمذًمؽ إٓ أن يتقب ويتٕمذر قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمدول 

اعمت٘ملم صمؿ إذا  ل اًمٕم٤مدًملم واًمًٚمقك ذم ُم٤ًمًمؽإمم همػمه ومٕمٚمٞمٝمؿ أن ي٠مظمذوا قمٚمٞمف سم٠مقمام

مل يث٧ٌم قمغم ذًمؽ يم٤من قمٚمٞمٝمؿ أُمره سمام هق ُمٕمروف وهنٞمف قمام هق ُمٜمٙمر وٓ جيقز هلؿ أن 

يٓمٞمٕمقه ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل وٓ جيقز هلؿ أيْم٤م اخلروج قمٚمٞمف وحم٤ميمٛمتف إمم اًمًٞمػ وم٢من 

شمرة ىمد دًم٧م قمغم ذًمؽ دًٓم٦م أووح ُمـ ؿمٛمس اًمٜمٝم٤مر وُم ـ ًمف اـمالع إطم٤مدي٨م اعمتقا

قمغم ُم٤م ضم٤مءت سمف اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة اٟمنمه صدره هلذا وم٢مذا سمف جيتٛمع ؿمٛمؾ إطم٤مدي٨م 

ٟمٞم٦م وؿمٛمؾ إدًم٦م اًمقاردة ذم إُمر  اًمقاردة ذم اًمٓم٤مقم٦م ُمع ُم٤م يِمٝمد هل٤م ُمـ أي٤مت اًم٘مرآ

سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وؿمٛمؾ إدًم٦م اًمقاردة ذم أنف ٓ ـم٤مقم٦م ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل 

  ف: "ُمدسمر أيمثر رأيف اإلص٤مسم٦م".ىمقًم وهل يمثػمة ضمدا

وضمٝمف أن ُمـ مل يٙمـ أيمثر رأيف اإلص٤مسم٦م هق ذم قمداد احلٛم٘مك اًمذيـ ٓ  :أىمقل

يّمٚمحقن ًمتدسمػم أنٗمًٝمؿ ومْمال قمـ شمدسمػم ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم. واحل٤مصؾ أنف إذا يم٤من 

قم٤مىمال ُمت٠منٞم٤م ذم إُمقر ُمتجٜم٤ٌم ًمٚمٕمجؾ واحلرد وُم٤ٌمذة إُمقر طم٤مل اًمٖمْم٥م يم٤من 

ص٤مسم٦م وٓ ؾمٞمام إذا اىمتدى سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ذم اعمِم٤مورة ٕهؾ هم٤مًم٥م شمدسمػمه اإل

اًمرأي وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمد ٟمدب إمم ذًمؽ رؾمقًمف اعمٕمّمقم ومٙمٞمػ ٓ ي٘متدي سمف همػمه 

 ☺"[، "أن اًمٜمٌل 12/124ويٛمتثؾ أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وصم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح ]ُمًٚمؿ "

ذم  آؾمتِم٤مرةالء طمًـ ؿم٤مور اًمّمح٤مسم٦م طملم سمٚمٖمف إىم٤ٌمل أيب ؾمٗمٞم٤من"، وىمد أـمٌؼ اًمٕم٘م

إُمقر وُمٕمٚمقم أن اضمتامع اًمرأي ُمـ رضمٚملم أطمزم ُمـ رأي اًمقاطمد ٟمٗمًف ومٙمٞمػ إذا 

 ا ـهـم٤مسمؼ قمغم ذًمؽ اًمرأي مج٤مقم٦م 
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٤م : ذم إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م أيْم٤م اإلُم٤مم امل٤موردى ()ذوط اإلُم٤مُم٦م وىم٤مل قمـ  َوَأُمَّ

ُة وِمٞمِٝمْؿ  وُط اعْمُْٕمَتؼَمَ ُ َُم٤مَُم٦ِم وَم٤مًمنمُّ ٌَْٕم٦مٌ َأْهُؾ اإْلِ وـمَِٝم٤م اجْل٤َمُِمَٕم٦مِ  :َأطَمُدَه٤م :ؾَم  .اًْمَٕمَداًَم٦ُم قَمغَم ُذُ

ِزِل  َواًمث٤َّميِن: ضْمتَِٝم٤مِد ذِم اًمٜمََّقا ِٓ ي إمَم ا طَْمَٙم٤مِم.اًْمِٕمْٚمُؿ اعْم١َُمدِّ ْٕ َواًمث٤َّمًم٨ُِم ؾَماَلَُم٦ُم احْلََقاسِّ  َوا

ةُ  ٤ٌَمَذَ ٤مِن ًمَِٞمِّمحَّ َُمَٕمَٝم٤م ُُم ًَ ٌٍََمِ َواًمٚمِّ ْٛمِع َواًْم ًَّ ـْ اًم  .َُم٤م ُيْدَرُك هِب٤َم ُِم

سمِعُ  ا قَم٦ِم اًمٜمُُّٝمقضِ  :َواًمرَّ  احْلََريَم٦ِم َوُهْ
ِ
ـْ اؾْمتِٞمَٗم٤مء ـْ َٟمْ٘مٍص َيْٛمٜمَُع قَم  ُِم

ِ
َقْمَْم٤مء ْٕ  .ؾَماَلَُم٦ُم ا

قِمٞم٦َِّم َوشَمْدسمػِِم اعْمََّم٤مًمِِح  :َواخْل٤َمُِمُس  أُْي اعْمُْٗميِض إمَم ؾِمَٞم٤مؾَم٦ِم اًمرَّ  .اًمرَّ

٤مِدُس  ًَّ َج٤مقَم٦ُم َواًمٜمَّجْ  :َواًم ٌَْٞمَْم٦ِم َوضِمَٝم٤مِد اًْمَٕمُدوِّ اًمِمَّ َي٦ُم إمَم مِح٤َمَي٦ِم اًْم  .َدُة اعْم١َُمدِّ

٤مسمِعُ  ًَّ مْج٤َمِع  :َواًم ـْ ىُمَرْيٍش ًمُِقُروِد اًمٜمَّصِّ وِمٞمِف َواْٟمِٕمَ٘م٤مِد اإْلِ ٥ُم َوُهَق َأْن َيُٙمقَن ُِم ًَ اًمٜمَّ

َزَه٤م ذِم مَجِٞمِع اًمٜمَّ  ،قَمَٚمْٞمفِ  ٍر طِملَم ؿَمذَّ وَمَجقَّ ا ٤ٌَمَر سمِِيَ
َٓ اقْمتِ َنَّ َأب٤َم سَمْٙمٍر  ٤مسِ َو ِٕ

يِؼ ؓ دِّ اَلوَم٦ِم مَل٤َّم سَم٤مَيُٕمقا  اًمّمِّ ـْ اخْلِ َنَّْم٤مِر ذِم َدوْمِٕمِٝمْؿ قَم ْٕ ِ٘مٞمَٗم٦ِم قَمغَم ا ًَّ اطْمَت٩مَّ َيْقَم اًم

ِلِّ  ٤ٌَمَدَة قَمَٚمْٞمَٝم٤م سمَِ٘مْقِل اًمٜمٌَّ ـَ قُم ِد هِبَ  ☺ؾَمْٕمَد سْم ـْ اًمتََّٗمرُّ ـْ ىُمَرْيٍش { وَم٠َمىْمَٚمُٕمقا قَم ٦ُم ُِم َِئٛمَّ ْٕ ٤م } ا

ٚمِٞماًم ًمِِرَواَيتِِف َوشَمّْمِديً٘م٤م  ًْ ـْ اعْمَُِم٤مَريَم٦ِم وِمٞمَٝم٤م طِملَم ىَم٤مًُمقا ُِمٜم٤َّم َأُِمػٌم َوُِمٜمُْٙمْؿ َأُِمػٌم شَم َوَرضَمُٕمقا قَم

ِه َوَرُوقا سمَِ٘مْقًمِفِ  ُء َوَأنُْتْؿ اًْمُقَزَراءُ  :خِلؼََمِ َُُمَرا ْٕ ـُ ا ِلُّ  ،َٟمْح ُُمقا ىُمَرْيًِم٤م  ☺َوىَم٤مَل اًمٜمٌَّ } ىَمدِّ

َٓ شمَ  َُخ٤مًمٍِػ ًَمفُ َو
ِ

َٓ ىَمْقٌل عم ُٜم٤َمِزٍع وِمٞمِف َو
ِ

ٌَْٝم٦ٌم عم ٚمَِّؿ ؿُم ًَ ُ ُُمقَه٤م {َوًَمْٞمَس َُمَع َهَذا اًمٜمَّصِّ اعْم  .َ٘مدَّ

مْج٤َمع قمغم اؿْمؽِمَاط  ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ذط اًم٘مرؿمٞم٦م وىم٤مل ص٤مطم٥م اعمٜم٤مر رمحف اهلل أُم٤م اإْلِ

دصملم، َواؾْمتدلَّ سمِِف اعمتٙمٚمٛمقن ووم٘مٝم٤مء اًم٘مرؿمٞم٦م وم٘مد صَم٧ٌم سم٤ِمًمٜمَّْ٘مِؾ َواًْمِٗمْٕمؾ، َرَواُه صم٘م٤مة اعْمُح

َنَّْم٤مر وإذقم٤مهنؿ ًمٜمٌَِّل ىُمَرْيش صمؿَّ  ْٕ ٚمِٞمؿ ا ًْ ٜم٦م يمٚمٝمؿ. َوضمرى قَمَٚمْٞمِف اًْمَٕمَٛمؾ سمَِت ًّ َُمَذاِه٥م اًم

ٌُقا قمغم  ك اًمَّذيـ شمٖمٚم ة ىُمُرون طَمتَّك إِن اًمؽّمْ ُم٦م قمدَّ ْٕ َقْمَٔمؿ ُمـ ا ْٕ د ا إذقم٤من اًمًَقا

َٓ اًمٕم٤ٌمؾمٞملم وؾمٚمٌقهؿ اًمًٚمٓم٦م سم٤ِمًْمٗمِ  قَم٤مء اخْلاَلوَم٦م َو ْٕمِؾ مل يتجرأ أطمد ُِمٜمُْٝمؿ قمغم ادِّ

ُم٦م  ْٕ َن ا ِٕ  َّٓ اًمتّمدي ٟٓمتح٤مهل٤م طَمتَّك سم٤مًمتٖمٚم٥م اًمَِّذي جيِئ اًْمَٙماَلم وِمٞمِف سمٕمد، َوَُم٤م َذًمِؽ إِ

يمٚمَٝم٤م جمٛمٕم٦م قمغم َُم٤م ذيمر، ُمٕمت٘مدة ًَمُف ديٜم٤م، سمؾ يَم٤مَن اعْمُُٚمقك واًمًالـملم اعمتٖمٚمٌقن 
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سمؾ وطمرص  واًمزٟمٙمٞملم وإيقسمٞملم يمام يم٤من طم٤مل اًمًالضم٘م٦م)ُٝمؿ،يًتٛمدون اًمًٚمٓم٦م ُِمٜمْ 

سمداي٦م ُمـ اًمٔم٤مهر سمٞمؼمس قمغم وضمقد ظمٚمٞمٗم٦م  -سمٕمد ؾم٘مقط اخلالوم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م  -اعمامًمٞمؽ 

٤َمسَم٦م قَمٜمُْٝمؿ. ( وان يم٤من ؿمٙمٚمٞم٤م ومح٥ًم قم٤ٌمؾمك  َأو يَم٤مُٟمقا يدقمقَن اًمينِّ

طََم٤مِدي٨م ذِم َذًمِؽ ومٙمثػمة ُمًتٗمٞمْم٦م ذِم مَجِٞمع يمت٥م ْٕ ٜم٦م، َوىمد أظمرضمقه٤م ذِم  َوأُم٤م ا ًّ اًم

َُم٤مَرة واعمٜم٤مىم٥م َوهَمػمَه٤م، َومل َي٘مع ظمالف ذِم  طَْمَٙم٤مم وأبقاب اخْلاَلوَم٦م َأو اإْلِ ْٕ يمت٥م ا

َٓ قمجؿ، َومل يتّمد أطمد ُمـ قُمَٚماَمء  ٜم٦م ُمـ قمرب َو ًّ َُمْْمُٛمقن جمٛمققمٝم٤م سَملم أهؾ اًم

ك ًمت٠مويٚمٝم٤م، َوىمد ـمٌع سمٕمض اًْمٙمت٥م اعمثٌت٦م هَل٤َم ذِم أؾمت٤مٟم٦م سم٢ِِمذن ٟمٔم٤مرة اعمٕم٤مرف  اًمؽّمْ

ْٚمَٓم٤من قمٌد احلٛمٞمد اًمَِّذي مل هيتؿ سمٚم٘م٥م اخْلَٚمِٞمَٗم٦م أطمد ُمثٚمف، َوُِمٜمَْٝم٤م ذح  ًُّ طَمتَّك ذِم زُمـ اًم

ِذي ٟم٘مٚمٜم٤م قَمٜمُف ُهٜم٤َم َُم٤م ٟم٘مٚمٜم٤م، َويَمَذا اعمقاىمػ َُمَع َذطمف وطمقاؿمٞمف.  َوطَمِدي٨م .اعْمََ٘م٤مِصد اًمَّ

ِذي ذيم َٓ شم٘مدُمقه٤م " اًمَّ ٌَْٞمَٝمِ٘مّل ذِم " ىمدُُمقا ىُمرْيًِم٤م َو ٤موِمِٕمل َواًْم ٤مَوْرِدّي َرَواُه اًمِمَّ ره امْلَ

ٜمده ُمـ  ًْ ار ذِم ُُم ٌَزَّ اعْمٕمروَم٦م سمالهم٤م َواسْمـ قمدي ذِم اًْمَٙم٤مُِمؾ ُمـ طَمِدي٨م أيب ُهَرْيَرة َواًْم

٤مِئ٥م  ًَّ يِنّ ذِم اًْمَٙمٌػِم ُمـ طَمِدي٨م قمٌد اهلل سمـ اًم ا طَمِدي٨م قَمكّم يمرم اهلل َوضمٝمف َواًمٓمَّؼَمَ

ِحٞمَحلْمِ  .٦م.سم٠مؾم٤مٟمٞمد َصِحٞمحَ  ْروُمقع ذِم اًمّمَّ " اًمٜم٤َّمس شمٌع  َوذِم َُمْٕمٜم٤َمُه طَمِدي٨م أيب ُهَرْيَرة اعْمَ

طََم٤مِدي٨م َوإِٟمَّاَم ظمرضمٜم٤َم احلَِدي٨م اًمَِّذي  ْٕ َٓ ُٟمِريد ذيمر سَمِ٘مٞم٦َّم ا ٠ْمن " َو ًم٘مريش ذِم َهَذا اًمِمَّ

َنَّفُ  ِٕ ٤مَوْرِدّي َوذيمرَٟم٤م َُم٤م ي٘مرب ُِمٜمُْف ذِم ًَمٗمٔمف  ة  مل خُيرضمفُ  اقْمَتٛمدُه امْلَ وطمًٌٜم٤م ُمـ ىُمقَّ

٤ٌَمِري  طَمِدي٨م َواَي٦م ىَمقل احْل٤َمومِظ سمـ طمجر ذِم ومتح اًْم ٦م ُمـ ىُمَرْيش " ُمـ طَمْٞم٨ُم اًمرِّ َِئٛمَّ ْٕ " ا

ٌَُخ٤مِرّي َُم٤م َٟمّمف: ىمد مجٕم٧م ـمرىمف قَمـ َٟمْحق َأْرسَمِٕملَم  قِمٜمْد ذيمره ذِم اعمٜم٤مىم٥م ُمـ َصِحٞمح اًم

َّٓ قَمـ أيب سمٙمر اًمّّمديؼ.صح٤مسمٞم٤م مل٤م سَمٚمٖمٜمِل َأن سمٕمض ومْمالء اًْمَٕمٍْم    ذيمر َأنف مل يرو إِ

ٜمد َأمْحد: َواَّلل ًم٘مد قمٚمٛم٧م َي٤م يٕمٜمك ىمقل  ًْ ِ٘مٞمَٗم٦م ذِم ُُم ًَّ ٤ٌَمَدة ذِم اًم أيب سمٙمر ًمًٕمد سمـ قم

َُمر " وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ؾمٕمد [ ىَم٤مَل َوَأن٧م ىَم٤مقمد☺ؾمٕمد َأن َرؾُمقل اهلل ] ْٕ ة َهَذا ا َٓ  " ىُمَرْيش ُو

  ا ـهصدىم٧م.
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٤م ُمدارؾم٦م ًمذًمؽ اعمٓمٚم٥م وأقمٜمك سمف اًمنموط اًمقاضم٥م شمقومره٤م وُم٤م زال احلدي٨م ُمٕمٜم

ء اًمٌٞم٤من رمحف اهلل رم اإلُم٤مم أو اخلٚمٞمٗم٦م ذم  ىم٤مل اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل :وم٘م٤مل ص٤مطم٥م أوقا

ئط اإلُم٤مم. إول: أن يٙمقن ُمـ صٛمٞمؿ ىمريش  شمٗمًػم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم ذيمر ذا

قمٗم٤م اهلل قمٜمف:  :"إئٛم٦م ُمـ ىمريش" وىمد اظمتٚمػ ذم هذا. ىم٤مل ُم٘مٞمده☺ًم٘مقًمف 

آظمتالف اًمذي ذيمره اًم٘مرـمٌل ذم اؿمؽماط يمقن اإلُم٤مم إقمٔمؿ ىمرؿمٞم٤م وٕمٞمػ. وىمد 

دًم٧م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م قمغم شم٘مديؿ ىمريش ذم اإلُم٤مُم٦م قمغم همػمهؿ. وأـمٌؼ قمٚمٞمف 

همػم واطمد قمٚمٞمف اإلمج٤مع ودقمقى اإلمج٤مع حتت٤مج  وطمٙملمج٤مهػم اًمٕمٚمامء ُمـ اعمًٚمٛملم. 

أمحد قمـ قمٛمر سمًٜمد رضم٤مًمف صم٘م٤مت أنف ىم٤مل: "إن أدريمٜمل إمم شم٠مويؾ ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم 

أضمكم وأبق قمٌٞمدة طمل اؾمتخٚمٗمتف". ومذيمر احلدي٨م وومٞمف:"وم٢من أدريمٜمل أضمغم وىمد ُم٤مت 

أبق قمٌٞمدة اؾمتخٚمٗم٧م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ".وُمٕمٚمقم أن ُمٕم٤مذا همػم ىمرر وشم٠مويٚمف سمدقمقى 

قٟمف ىمرؿمٞم٤م هق اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع سمٕمد قمٛمر أو شمٖمٞمػم رأيف إمم ُمقاوم٘م٦م اجلٛمٝمقر. وم٤مؿمؽماط يم

احلؼ، وًمٙمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م دًم٧م قمغم أن ذًمؽ اًمت٘مديؿ اًمقاضم٥م هلؿ ذم اإلُم٤مُم٦م 

ُمنموط سم٢مىم٤مُمتٝمؿ اًمديـ وإـم٤مقمتٝمؿ هلل ورؾمقًمف، وم٢من ظم٤مًمٗمقا أُمر اهلل ومٖمػمهؿ ممـ 

 يٓمٞمع اهلل شمٕم٤ممم ويٜمٗمذ أواُمره أومم ُمٜمٝمؿ. 

ٕم٤موي٦م طمٞم٨م ومٛمـ إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف"، قمـ ُم

ىم٤مل: سم٤مب إُمراء ُمـ ىمريش. طمدصمٜم٤م أبق اًمٞمامن، أظمؼمٟم٤م ؿمٕمٞم٥م قمـ اًمزهري ىم٤مل: 

"يم٤من حمٛمد سمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ حيدث أنف سمٚمغ ُمٕم٤موي٦م وهق قمٜمده ذم وومد ُمـ ىمريش: 

أن قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو حيدث أنف ؾمٞمٙمقن ُمٚمؽ ىمحٓم٤من ومٖمْم٥م، وم٘م٤مم وم٠مرٜمك قمغم اهلل 

ف ىمد سمٚمٖمٜمل أن رضم٤مٓ ُمٜمٙمؿ حيدصمقن أطم٤مدي٨م ًمٞم٧ًم سمام هق أهٚمف، صمؿ ىم٤مل: أُم٤م سمٕمد: وم٢مٟم

وأوئلؽ ضمٝم٤مًمٙمؿ، وم٢مي٤ميمؿ وإُم٤مين  ☺ذم يمت٤مب اهلل، وٓ شم١مصمر قمـ رؾمقل اهلل 

ي٘مقل:"إن هذا إُمر ذم ىمريش ٓ  ☺اًمتل شمْمؾ أهٚمٝم٤م. وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

 يٕم٤مدهيؿ أطمد إٓ يمٌف اهلل قمغم وضمٝمف ُم٤م أىم٤مُمقا اًمديـ". اٟمتٝمك ُمـ "صحٞمح اًمٌخ٤مري"
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سمٚمٗمٔمف. وىم٤مل اسمـ طمجر ذم "ومتح اًم٤ٌمري" ذم اًمٙمالم قمغم طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م هذا، ُم٤م ٟمّمف: 

ٟمٔمػم ُم٤م وىمع ذم طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م، ذيمره  وىمد ورد ذم طمدي٨م أيب سمٙمر اًمّمديؼ ؓ

حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ذم اًمٙمت٤مب اًمٙمٌػم. ومذيمر ىمّم٦م ؾم٘مٞمٗم٦م سمٜمل ؾم٤مقمدة، وسمٞمٕم٦م أيب سمٙمر 

ُم٤م أـم٤مقمقا اهلل واؾمت٘م٤مُمقا قمغم أُمره.  هذا إُمر ذم ىمريش وومٞمٝم٤م: وم٘م٤مل أبق سمٙمر: وإن

واقمٚمؿ أن ىمقل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، اًمذي أنٙمره قمٚمٞمف ُمٕم٤موي٦م ذم احلدي٨م 

يٕمٜمل سمف  ¶٤من إذا يم٤من قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو حٓماعمذيمقر، إٟمف ؾمٞمٙمقن ُمٚمؽ ُمـ ىم

اًم٘محٓم٤مين اًمذي صح٧م اًمرواي٦م سمٛمٚمٙمف، ومال وضمف إلٟمٙم٤مره ًمثٌقت أُمره ذم اًمّمحٞمح، 

ىم٤مل:"ٓ شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م طمتك خيرج رضمؾ ُمـ  ☺يب هريرة أن رؾمقل اهلل ُمـ طمدي٨م أ

ىمحٓم٤من يًقق اًمٜم٤مس سمٕمّم٤مه". أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "يمت٤مب اًمٗمتـ" ذم "سم٤مب شمٖمػم 

اًمزُم٤من طمتك يٕمٌدوا إوصم٤من"، وذم "يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م" ذم "سم٤مب ذيمر ىمحٓم٤من". 

ط اًم٤ًمقم٦م" ذم "سم٤مب ٓ شم٘مقم اًمً ٤مقم٦م طمتك يٛمر وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "يمت٤مب اًمٗمتـ وأذا

اًمرضمؾ سم٘مؼم اًمرضمؾ ومٞمتٛمٜمك أن يٙمقن ُمٙم٤من اعمٞم٧م ُمـ اًمٌالء" وهذا اًم٘محٓم٤مين مل 

يٕمرف اؾمٛمف قمٜمد إيمثريـ. وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء اؾمٛمف ضمٝمج٤مه. وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: اؾمٛمف 

ؿمٕمٞم٥م سمـ ص٤مًمح. وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٙمالم قمغم طمدي٨م اًم٘مٓمح٤مين هذا ُم٤م ٟمّمف: 

وج ي٠مضمقج وُم٠مضمقج: وشم٘مدم اجلٛمع سمٞمٜمف وىمد شم٘مدم ذم احل٩م أن اًمٌٞم٧م حي٩م سمٕمد ظمر

وسملم طمدي٨م:"ٓ شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م طمتك ٓ حي٩م اًمٌٞم٧م. وأن اًمٙمٕم٦ٌم خيرهب٤م ذو اًمًقي٘متلم 

ُمـ احلٌِم٦م" ومٞمٜمتٔمؿ ُمـ ذًمؽ أن احلٌِم٦م إذا ظمرسم٧م اًمٌٞم٧م ظمرج قمٚمٞمٝمؿ اًم٘محٓم٤مين 

وم٠مهٚمٙمٝمؿ، وأن اعم١مُمٜملم ىمٌؾ ذًمؽ حيجقن ذم زُمـ قمٞمًك سمٕمد ظمروج ي٠مضمقج 

وأن اًمريح اًمتل شم٘مٌض أرواح اعم١مُمٜملم شمٌدأ سمٛمـ سم٘مل سمٕمد  وُم٠مضمقج وهاليمٝمؿ،

قمٞمًك ويت٠مظمر أهؾ اًمٞمٛمـ سمٕمده٤م. ويٛمٙمـ أن يٙمقن هذا مم٤م يٗمن سمف ىمقًمف: "اإليامن 

يامن" أي: يت٠مظمر اإليامن هب٤م سمٕمد وم٘مده ُمـ مجٞمع إرض. وىمد أظمرج ُمًٚمؿ طمدي٨م 

 .هذا. واهلل أقمٚمؿاًم٘محٓم٤مين قم٘م٥م طمدي٨م ختري٥م اًمٙمٕم٦ٌم ذو اًمًقي٘متلم ومٚمٕمٚمف رُمز إمم 
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اًمث٤مين: ُمـ ذوط اإلُم٤مم إقمٔمؿ: يمقٟمف ذيمرا وٓ ظمالف ذم ذًمؽ سملم اًمٕمٚمامء، 

، أن ويدل ًمف ُم٤م صم٧ٌم ذم "صحٞمح اًمٌخ٤مري" وهمػمه ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمر ؓ

مل٤م سمٚمٖمف أن وم٤مرؾم٤م ُمٚمٙمقا اسمٜم٦م يمنى ىم٤مل: "ًمـ يٗمٚمح ىمقم وًمقا أُمرهؿ  ☺اًمٜمٌل 

 ٛم٦م واًمٕم٘مؾ اًمٍميح اًمٌّمػم سم٠مطمقال اًمٜم٤مسوهق مم٤م شمذه٥م إًمٞمف اًمٗمٓمرة اًمًٚمٞماُمرأة".

. ومال جيقز أن يٙمقاًمث٤مًم٨م: ُمـ ذوط اإلُم٤مم ا قمٌدا، وٓ ظمالف ن ٕقمٔمؿ يمقٟمف طمرا

ذم هذا سملم اًمٕمٚمامء. وم٢من ىمٞمؾ: ورد ذم اًمّمحٞمح ُم٤م يدل قمغم ضمقاز إُم٤مُم٦م اًمٕمٌد. وم٘مد 

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  أظمرج اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ُمـ طمدي٨م أنس سمـ ُم٤مًمؽ ؓ

، وإن اؾمتٕمٛمؾ قمٚمٞمٙمؿ قمٌد طمٌٌم يم٠من رأؾمف :"اؾمٛم☺اهلل  ٕمقا وأـمٞمٕمقا

زسمٞم٦ٌم".وعمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أم احلّملم: اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا وًمق اؾمتٕمٛمؾ قمٚمٞمٙمؿ قمٌد 

أوص٤مين ظمٚمٞمكم أن  ي٘مقديمؿ سمٙمت٤مب اهلل. وعمًٚمؿ أيْم٤م ُمـ طمدي٨م أيب ذر ؓ

أـمٞمع وأؾمٛمع، وإن يم٤من قمٌدا طمٌِمٞم٤م جمدع إـمراف. وم٤مجلقاب ُمـ أوضمف: إول: أنف 

ييب اعمثؾ سمام ٓ ي٘مع ذم اًمقضمقد؛ وم٢مـمالق اًمٕمٌد احلٌٌم ٕضمؾ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم إُمر  ىمد

سم٤مًمٓم٤مقم٦م، وإن يم٤من ٓ يتّمقر ذقم٤م أن يكم ذًمؽ، ذيمر اسمـ طمجر هذا اجلقاب قمـ 

 َّ ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يثُّ ويِمٌف هذا اًمقضمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: اخلٓم٤ميب، 

د سم٤مؾمتٕمامل اًمٕمٌد احلٌٌم أن قمغم أطمد اًمتٗمًػمات. اًمقضمف اًمث٤مين: أن ا [81]اًمزظمرف:  عمرا

يٙمقن ُم١مُمرا ُمـ ضمٝم٦م اإلُم٤مم إقمٔمؿ قمغم سمٕمض اًمٌالد وهق أفمٝمره٤م، ومٚمٞمس هق 

اإلُم٤مم إقمٔمؿ. اًمقضمف اًمث٤مًم٨م: أن يٙمقن أـمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اًمٕمٌد؛ ٟمٔمرا ٓشمّم٤مومف سمذًمؽ 

ؾم٤مسم٘م٤م ُمع أنف وىم٧م اًمتقًمٞم٦م طمر، وٟمٔمػمه إـمالق اًمٞمتؿ قمغم اًم٤ٌمًمغ سم٤مقمت٤ٌمر اشمّم٤مومف سمف 

، وهذا يمٚمف ومٞمام يٙمقن سمٓمريؼ [2]اًمٜم٤ًمء:  َِّّ ُّ َّ ُّٱذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ؾم٤مسم٘م٤م

آظمتٞم٤مر. أُم٤م ًمق شمٖمٚم٥م قمٌد طم٘مٞم٘م٦م سم٤مًم٘مقة وم٢من ـم٤مقمتف دم٥م؛ إمخ٤مدا ًمٚمٗمتٜم٦م وصقٟم٤م 

اًمراسمع: ُمـ ذوـمف أن يٙمقن  ًمٚمدُم٤مء ُم٤م مل ي٠مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م يمام شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف.

 ف قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٠مقم٤ٌمء اخلالوم٦م.سم٤مًمٖم٤م. ومال دمقز إُم٤مُم٦م اًمّمٌل إمج٤مقم٤م ًمٕمدم ىمدرشم
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 اخل٤مُمس: أن يٙمقن قم٤مىمال ومال دمقز إُم٤مُم٦م اعمجٜمقن وٓ اعمٕمتقه، وهذا ٓ ٟمزاع ومٞمف.

اًم٤ًمدس: أن يٙمقن قمدٓ ومال دمقز إُم٤مُم٦م وم٤مؾمؼ، واؾمتدل قمٚمٞمف سمٕمض اًمٕمٚمامء 

 َّ  جح مج حج  مث هت ختمت حت جت مبهب خب حب جب هئ ُّٱسم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

اؿمؽماط اإلؾمالم؛ ٕن اًمٕمدل ٓ يٙمقن همػم  ويدظمؾ ذم اؿمؽماط اًمٕمداًم٦م [124]اًمٌ٘مرة: 

اًم٤ًمسمع: أن يٙمقن ممـ يّمٚمح أن يٙمقن ىم٤موٞم٤م ُمـ ىمْم٤مة اعمًٚمٛملم، اًمنمط  ُمًٚمؿ.

 جمتٝمدا يٛمٙمٜمف آؾمتٖمٜم٤مء قمـ اؾمتٗمت٤مء همػمه ذم احلقادث.

اًمث٤مُمـ: أن يٙمقن ؾمٚمٞمؿ إقمْم٤مء همػم زُمـ وٓ أقمٛمك وٟمحق ذًمؽ، ويدل هلذيـ 

 خئ حئ ُّٱوؾمالُم٦م اجلًؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ـم٤مًمقت: اًمنمـملم إظمػميـ، أقمٜمل: اًمٕمٚمؿ 
. اًمت٤مؾمع: أن [247]اًمٌ٘مرة:  َّهب مب خب حب جب هئ  مئ

يٙمقن ذا ظمؼمة ورأي طمّمٞمػ سم٠مُمر احلرب، وشمدسمػم اجلٞمقش، وؾمد اًمثٖمقر، ومح٤مي٦م 

اًمنمط سمٞمْم٦م اعمًٚمٛملم، وردع إُم٦م، وآٟمت٘م٤مم ُمـ اًمٔم٤ممل، وإظمذ ًمٚمٛمٔمٚمقم. 

 إىم٤مُم٦م احلدود، وٓ ومزع ُمـ ضب اًمرىم٤مب، اًمٕم٤مذ: أن يٙمقن ممـ ٓ شمٚمح٘مف رىم٦م ذم

قمغم أن اإلُم٤مم ٓ سمد أن  ╚وٓ ىمٓمع إقمْم٤مء، ويدل ذًمؽ إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م 

وًمٜم٘مػ وىمٗم٦م قم٤مسمرة ُمع ذط اًمذيمقرة وؾمط وجٞم٩م  يٙمقن يمذًمؽ. ىم٤مًمف اًم٘مرـمٌل.

اًمتل جي٥م شمقاومره٤م ذم اإلُم٤مم إقمٔمؿ أو  وسمدهيل أن شمٙمقن ُمـ شمٚمؽ اًمنموط اًمٕمٚمامٟمٞم٦م

٦م: اًمذيمقرة: وىمد اؿمؽمـمٝم٤م اًمٕمٚمامء سم٤مإلمج٤مع ومٞمٛمـ يرؿّمح ًمتقزم ُمٜمّم٥م رئٞمس اًمدوًم

ة عمٜمّم٥م اإلُم٤مُم٦م وًمٞمس هل٤م ُمٜمّم٥م اًم٘مْم٤مء، وٓ  ،ري٤مؾم٦م اًمدوًم٦م. ويمٞمػ شمؽمؿّمح اُمرأ

ُمٜمّم٥م اًمِمٝم٤مدة ذم أيمثر احلٙمقُم٤مت. وىمد اطمت٩م اًمٕمٚمامء قمغم ذًمؽ سمام رواه اًمٌخ٤مري 

ؾمٛمٕمتٝم٤م ُمـ رؾمقل اهلل أنف ىم٤مل: ٟمٗمٕمٜمل اهلل سمٙمٚمٛم٦م  - ؓ-ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمرة 

أي٤مم اجلٛمؾ، سمٕمدُم٤م يمدت أن ألحؼ سم٠مصح٤مب اجلٛمؾ وم٠مىم٤مشمؾ ُمٕمٝمؿ، ىم٤مل: مّل٤م  -☺-

أي ضمٕمٚمقه٤م -أن أهؾ وم٤مرس ُمّٚمٙمقا سمٜم٧م يمنى قمٚمٞمٝمؿ  -☺-سمٚمغ رؾمقل اهلل 
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: )ًمـ يٗمٚمح ىمقم وًّمْقا أُمرهؿ اُمرأة( هذا طمدي٨م صحٞمح واعمٕمٜمك -☺-ىم٤مل  -ُمٚمٙم٦مً 

ٓ يًتٖمٜمل قمغم آظمتالط سم٤مًمرضم٤مل واعمِم٤مورة ذم ذًمؽ أو ُمٕمٜمك احلدي٨م أن اإلُم٤مم 

ة أن شمٙمقن رئٞم٦ًًم  ُمٕمف ذم إُمقر، يٕمٜمل اعمٕمٜمك اًمذي ُمـ أضمٚمف أنف ٓ جيقز ًمٚمٛمرأ

ًمٚمدوًم٦م، اعمٕمٜمك ذم ذًمؽ أن اإلُم٤مم ٓ يًتٖمٜمل قمـ آظمتالط سم٤مًمرضم٤مل واعمِم٤مورة ذم 

ة ٟم٤مىمّم٦م ذم أُمر ٟمٗمًٝم٤م، طمتك ة ممٜمققم٦م ُمـ ذًمؽ؛ وٕن اعمرأ ٓ متٚمؽ  إُمقر، واعمرأ

وآشمٗم٤مق قمغم قمدم وٓي٦م اعمرأة اًمقٓي٦م اًمٜمٙم٤مح، ومال دُمٕمؾ إًمٞمٝم٤م اًمقٓي٦م قمغم همػمه٤م.

ٕنف ىمد ُيٓمٚم٥م ُمـ اًمرئٞمس أن يتقمّم ىمٞم٤مدَة اجلٞمقش سمٜمٗمًف، وآؿمؽماك ذم اًمٕم٤مُم٦م 

وهمػم ذًمؽ ُمـ إقمامل اًمتل شمتٓمٚم٥م ىمدرًة ظم٤مّص٦ًم، ويمٗم٤مءًة  احلرب، وحتٛمؾ أهقاهل٤م

أي أن ظمالص٦م اًمنموط اًمقاضم٥م وهق ُم٤م ٓ يّتٗمؼ ُمع ـمٌٞمٕم٦م اعمرأة. ضمًامٟمّٞم٦ًم ُمٕمٞمّٜم٦ًم،

اًمٕمداًم٦م واًمٙمٗم٤مءة واًمًالُم٦م  شمدور طمقل اًمذيمقرة وُمـ صمؿ شمقومره٤م ذم ظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم

سم٦م ومٝمق ظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم اعمٜمتٔمر اعمققمقد سمٜمٌقءة اًمٜمٌك   ☺وسمالري٥م اًم٘مرؿمٞم٦م وٓهمرا

  .ُمر يم٘مدر ذقملواًمقاضم٥م قمغم إُم٦م اًمٕمٛمؾ ٟمحق إىم٤مُمتف ذم هن٤مي٦م إ

 

* * * 
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  ؟كيف تيعقد اخلالفة وواجبات اخلليفة املطلب الجالح

أن  اخلالوم٦م ُمـ اعمٕمٚمقم قمٜمدُم٤م ٟمتدارس شم٤مرخيٞم٤م يمٞمػ شمقمم اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون -

ومٝمؿ صح٦م وٓي٦م اًمٕمٝمد ُمـ  وان اإلُم٤مُم٦م شمٜمٕم٘مد سم٤مظمتٞم٤مر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ذم إصؾ

اًمٕم٤مُم٦م ُمـ إُم٦م سم٤مًمٓمريؼ اعمت٤مطم٦م اًمٌٞمٕم٦م  صمؿ اخلٚمٞمٗم٦م إول أبك سمٙمر ؓ ومٕمؾ

قمٌد  -يمام أطمًٌف يمذًمؽ واهلل طمًٞمٌف -يمام ىم٤مل اًم٘م٤ميض اًمِمٝمٞمد  واًمتل حت٘مؼ اعم٘مّمقد

شمٜمٕم٘مد اإلُم٤مُم٦م قمـ ـمريؼ واطمد ُمنموع ٓ صم٤مين ًمف، وهق  اًم٘م٤مدر قمقدة رمحف اهلل:

٦م. اظمتٞم٤مر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ًمإلُم٤مم أو اخلٚمٞمٗم٦م وىمٌقل اإلُم٤مم أو اخلٚمٞمٗم٦م عمٜمّم٥م اخلالوم

وم٤مإلُم٤مُم٦م أو اخلالوم٦م ًمٞم٧ًم إٓ قم٘مًدا ـمروم٤مه اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م وأوًمق اًمرأي ذم إُم٦م 

ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م إظمرى، وٓ يٜمٕم٘مد اًمٕم٘مد إٓ سم٤مإلجي٤مب وىمٌقل: اإلجي٤مب ُمـ أوزم اًمرأي 

ذم إُم٦م أو أهؾ اًمِمقرى، وهق قم٤ٌمرة قمـ اظمتٞم٤مر اخلٚمٞمٗم٦م، واًم٘مٌقل ُمـ ضم٤مٟم٥م 

أي ذم إُم٦م. قمغم هذا ضمرى إُمر سمٕمد ووم٤مة اًمرؾمقل اخلٚمٞمٗم٦م اًمذي اظمت٤مره أوًمق اًمر

وووح رمحف اهلل أن اًمٕمٝمد  -، وهبذه اًمٓمري٘م٦م سمقيع اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون مجٞمًٕم٤م،☺

اًمّمديؼ ًمًٞمدٟم٤م قمٛمر ُم٤م يم٤من إمم شمرؿمٞمح أىمرشمف إُم٦م سمٕمد إىمرار ُمـ شمقؾمؿ ومٞمٝمؿ  ُمـ

وَم٠َمُم٤م رمجف اهلل ورم اًمنموط اعمٕمتؼمة ومٞمٝمؿ يمام ىم٤مل امل٤موردى  - اخلػم ُمـ أهؾ اًمِمقرى

ظْمتَِٞم٤مر وم٤مًمنموط اعْمُْٕمَتؼَمة ومٞمٝمؿ صَماَلصَم٦م )َأطمدَه٤م( اًْمَٕمَداًَم٦م اجل٤مُمٕم٦م ًمنموـمٝم٤م  ِٓ أهؾ ا

وط اعْمُْٕمَتؼَمة  ُ َُم٤مَُم٦م قمغم اًمنمُّ َتحؼ اإْلِ ًْ ؾ سمِِف إمَِم ُمٕمروَم٦م ُمـ ي ِذي يَتَقصَّ )َواًمث٤َّميِن( اًْمٕمٚمؿ اًمَّ

أْي َواحْلٙمَٛم٦م َُم٤مَُم٦م أصٚمح، وسمتدسمػم  وِمٞمَٝم٤م )َواًمث٤َّمًم٨ِم( اًمرَّ اعم١مدي٤من إمَِم اظْمتَِٞم٤مر ُمـ ُهَق ًمإْلِ

َوًَمٞمَْس عمـ يَم٤مَن ذِم سمٚمد اإِلَُم٤مم قمغم هَمػمه ُمـ أهؾ اًْمٌاَِلد ومْمؾ  .اعْمَّم٤مًمح أىمقم َوأقمرف.

َُم٤مَُم٦م قمروم٤م  ًٞم٤م ًمٕم٘مد اإْلِ ٌََٚمد اإِلَُم٤مم ُُمَتَقًمِّ اَم َص٤مر ُمـ حيي سمِ ُمزي٦م ي٘مدم هب٤َم قَمَٚمْٞمِف، َوإِٟمَّ

َهْمَٚم٥م َُمْقضُمقد ذِم سَمَٚمده َوذ ْٕ َُم٤مَُم٦م ذِم ا َن ُمـ يّمٚمح ًمإْلِ ِٕ قم٤م ًمًٌقق قمٚمٛمٝمْؿ سمَِٛمْقشمِِف، َو

ذم زُمـ اخلالوم٦م اًمراؿمدة  وىمد حت٘مؼ وهلل احلٛمد ُم٤م ؾمٚمػ واىمٕم٤م قم٤مؿمف اعمًٚمٛمقن ـه ا



   

 
33 
 

 الدولة اإلسالمية ومشئوليتها

 (صمؿ شمٙمقن ظمالوم٦م قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة)ذم ٟمٌقءشمف  ☺شمٚمؽ اًمتل قمؼم قمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل 

رم ومؽمات اخلالوم٦م إُمقي٦م  ذم سمٕمض ؾمٜمقات اعمٚمؽ اًمٕمْمقض سمؾ وحت٘مؼ يمثػم ُمٜمف

وىمد شمْمٛمٜم٧م يمٚمامت إئٛم٦م ُم٘م٤مصد اإلُم٤مُم٦م اًمٙمؼمى وأهداومٝم٤م ذم شمٜمقع واًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م 

طمٞم٨م أهن٤م شمدور طمقل  ًمٚمٕمرض ٓ ُمِم٤مطم٦م ومٞمف يمام ُم٣م ذيمره٤م إمج٤مٓ سم٤معمٓمٚم٥م إول

  :ُم٘مّمديـ رئٞمًٞملم مه٤م

قمغم ـمريؼ اًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكم و اعمًٚمؿإىم٤مُم٦م اًمديـ وطمٗمٔمف سملم اًمٜم٤مس سم٤معمجتٛمع  -1

اخلٚمٞمٗم٦م )أُمػم اعم١مُمٜملم( ذم شمقًمٞم٦م وٓة إُمّم٤مر واعمحتًٌلم ودمٝمٞمز  ٦ميم٤مٟم٧م ُم١ًموًمٞم

 .اجلٞمقش ًمٚمٗمتقح ومح٤مي٦م اًمثٖمقر

وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م سمحقث اًمٕمٚمامء ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م  ؾمٞم٤مؾم٦م دٟمٞم٤م اًمٜم٤مس سم٤مًمديـ -2

ري٦م واًمٕمداًم٦م آضمتامقمٞم٦م وان سمًامهت٤م اًمرسم٤مٟمٞم٦م وىمقاقمده٤م ُمـ اًمِمقرى واًمٕمدل واحل

ظمالوم٦م  ٟمٔمرٟم٤م إمم اعم٘مّمد إول وضمدٟم٤م واىمٕم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ إمم طمد ُم٤م طمتك ذم زُم٤من

اًمتقري٨م أُمقي٦م وقم٤ٌمؾمٞم٦م سم٢ممج٤مل ومْمال قمـ اًمٗمؽمة اعم٤ٌمريم٦م ذم زُمـ اخلالوم٦م قمغم ُمٜمٝم٤مج 

اًمٜمٌقة ومٙم٤مٟم٧م اًمنموط اعمٕمتؼمة ذم وٓة إىم٤مًمٞمؿ ُمـ اًمٕمداًم٦م واًمٙمٗم٤مي٦م واحلٙمٛم٦م 

واٟمٔمر ُمٕمل إمم ُم٤م ىم٤مًمف أطمد أئٛم٦م ديٜمٜم٤م  اي٦م ويم٤مٟم٧م اًمٗمتقح وُمٞمدان اجلٝم٤مد ومًٞمحواًمدر

وومقائد وم٘مٝمٞم٦م أظمرى  -وأقمٜمك سمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمـ ُمدى أمهٞم٦م آطمت٤ًمب 

اًمديٜمٞم٦م ُمثؾ  :واًمقٓي٤مت يمٚمٝم٤م :ذم رؾم٤مًمتف قمـ احل٦ًٌم طم٨ٌم ىم٤مل -يمٕم٤مدشمف رمحف اهلل 

ٟمٞم٦م ،ووزارة ،ُمـ ُمٚمؽ :وُم٤م دوهن٤م ،إُمرة اعم١مُمٜملم  ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م يمت٤مسم٦م ظمٓم٤مب ،وديقا

وُمثؾ إُم٤مرة  ،أو يمت٤مسم٦م طم٤ًمب عمًتخرج أو ُمٍموف ذم أرزاق اعم٘م٤مشمٚم٦م أو همػمهؿ

وومروع هذه اًمقٓي٤مت إٟمام ذقم٧م ًمألُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل  ،وىمْم٤مء وطم٦ًٌم ،طمرب

ذم ُمديٜمتف اًمٜمٌقي٦م يتقمم مجٞمع ُم٤م يتٕمٚمؼ سمقٓة  ☺ويم٤من رؾمقل اهلل  .قمـ اعمٜمٙمر

وقمغم  ،يمام ومم قمغم ُمٙم٦م قمت٤مب سمـ أؾمٞمد ،ويقزم ذم إُم٤ميمـ اًمٌٕمٞمدة قمٜمف ،رإُمق

وسمٕم٨م  ،ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص قمريٜمفوقمغم ىمرى  ،اًمٓم٤مئػ قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤مص
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ي٤م ويٌٕم٨م قمغم  ،قمٚمٞم٤ًّم وُمٕم٤مًذا وأب٤م ُمقؾمك إمم اًمٞمٛمـ ويمذًمؽ يم٤من ي١مُمر قمغم اًمنا

ويدومٕمقهن٤م إمم ُمًتح٘مٞمٝم٤م اًمذيـ  ومٞم٠مظمذوهن٤م ممـ هل قمٚمٞمف ،إُمقال اًمزيمقي٦م اًمًٕم٤مة

ٓ ي٠ميت إمم  ،ومػمضمع اًم٤ًمقمل إمم اعمديٜم٦م وًمٞمس ُمٕمف إٓ اًمًقط ،ؾمامهؿ اهلل ذم اًم٘مرآن

يًتقذم احل٤ًمب  ☺ويم٤من اًمٜمٌل  .سمٌمء إذا وضمد هل٤م ُمقوًٕم٤م يْمٕمٝم٤م ومٞمف ☺اًمٜمٌل 

يمام ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب محٞمد  ،حي٤مؾمٌٝمؿ قمغم اعمًتخرج واعمٍموف ،قمغم اًمٕمامل

اسمـ اًمٚمتٌٞم٦م قمغم  :اؾمتٕمٛمؾ رضماًل ُمـ إزد ي٘م٤مل ًمف ☺ي أن اًمٜمٌل اًم٤ًمقمد

ُم٤م »  :☺وم٘م٤مل اًمٜمٌل  !هذا ًمٙمؿ وهذا أهدي إزمّ  :ومٚمام رضمع طم٤ًمسمف وم٘م٤مل ،اًمّمدىم٤مت

أومال  ؟هذا ًمٙمؿ وهذا أهدي إزمّ  :سم٤مل اًمرضمؾ ٟمًتٕمٛمٚمف قمغم اًمٕمٛمؾ مم٤م وٟٓم٤م اهلل ومٞم٘مقل

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ ٟمًتٕمٛمؾ رضماًل  ؟ىمٕمد ذم سمٞم٧م أبٞمف وأُمف ومٞمٜمٔمر أهيدى إًمٞمف أم ٓ

إن يم٤من  :قمغم اًمٕمٛمؾ مم٤م وٟٓم٤م اهلل ومٞمٖمؾ ُمٜمف ؿمٞمًئ٤م إٓ ضم٤مء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م حيٛمٚمف قمغم رىمٌتف

صمؿ رومع يديف إمم اًمًامء  ،وإن يم٤مٟم٧م ؿم٤مة شمٕمػم ،وإن يم٤مٟم٧م سم٘مرة هل٤م ظمقار ،سمٕمػًما ًمف رهم٤مء

أن  :واعم٘مّمقد هٜم٤م .٤مىم٤مهل٤م ُمرشملم أو صمالصمً ش  ؟مهللا هؾ سمٖمٚم٧م ؟مهللا هؾ سمٚمٖم٧م :وىم٤مل

هذه إقمامل اًمتل هل ومرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م ُمتك مل ي٘مؿ هب٤م همػم اإلٟم٤ًمن ص٤مرت ومرض 

وم٢مذا يم٤من اًمٜم٤مس حمت٤مضملم إمم ومالطم٦م ىمقم  ،ٓ ؾمٞمام إن يم٤من همػمه قم٤مضمًزا قمٜمٝم٤م ،قملم قمٚمٞمف

٤ًٌم جيؼمهؿ وزم إُمر قمٚمٞمف إذا اُمتٜمٕمقا قمٜمف  أو ٟم٤ًمضمتٝمؿ أو سمٜم٤مئٝمؿ ص٤مر هذا اًمٕمٛمؾ واضم

وٓ يٛمٙمـ  ،وٓ يٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٜم٤مس سمزي٤مدة قمـ قمقض اعمثؾ ،ض اعمثؾسمٕمق

يمام إذا اطمت٤مج اجلٜمد اعمرصدون ًمٚمجٝم٤مد  ،اًمٜم٤مس ُمـ فمٚمٛمٝمؿ سم٠من يٕمٓمقهؿ دون طم٘مٝمؿ

ـْ صٜم٤مقمتف اًمٗمالطم٦م سم٠من يّمٜمٕمٝم٤م هلؿ وم٢من اجلٜمد يٚمزُمقن سم٠من  ،إمم ومالطم٦م أروٝمؿ اًمزم َُم

  .ًمٚمجٜمد ٓ ئمٚمٛمقا اًمٗمالح يمام ألزم اًمٗمالح أن يٗمٚمح

وهل قمٛمؾ اعمًٚمٛملم قمغم قمٝمد ٟمٌٞمٝمؿ  ،واعمزارقم٦م ضم٤مئزة ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء

وقمٚمٞمٝم٤م قمٛمؾ آل أيب سمٙمر وآل قمٛمر وآل قمثامن وآل قمكم  ،وقمٝمد ظمٚمٗم٤مئف اًمراؿمديـ

وهل  ،وهل ىمقل أيم٤مسمر اًمّمح٤مسم٦م يم٤مسمـ ُمًٕمقد ،وهمػمهؿ ُمـ سمٞمقت اعمٝم٤مضمريـ
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 ،وداود سمـ قمكم ،اهقيفوإؾمح٤مق سمـ ر ،يم٠ممحد سمـ طمٜمٌؾ ،ُمذه٥م وم٘مٝم٤مء احلدي٨م

وأيب سمٙمر سمـ اعمٜمذر وهمػمهؿ ُمـ وم٘مٝم٤مء  ،وحمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م ،واًمٌخ٤مري

ىمد قم٤مُمؾ أهؾ ظمٞمؼم سمِمٓمر ُم٤م خيرج ُمٜمٝم٤م ُمـ صمٛمر وزرع  ☺ويم٤من اًمٜمٌل  ،اعمًٚمٛملم

ويم٤من ىمد ؿم٤مرـمٝمؿ  ،أضمالهؿ قمٛمر قمـ ظمٞمؼم ومل شمزل شمٚمؽ اعمٕم٤مُمٚم٦م طمتك ،طمتك ُم٤مت

وهلذا يم٤من اًمّمحٞمح  ☺ن اًمٌذر ُمٜمٝمؿ ٓ ُمـ اًمٜمٌل ويم٤م ،أن يٕمٛمروه٤م ُمـ أُمقاهلؿ

ُمـ اعمخ٤مسمرة  ☺واًمذي هنك قمٜمف اًمٜمٌل  .ُمـ ىمقزم اًمٕمٚمامء أن اًمٌذر إٓ ُمـ اًمٕم٤مُمؾ

 ،ويمراء إرض ىمد ضم٤مء ُمٗمًنا سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا يِمؽمـمقن ًمرب إرض زرع سم٘مٕم٦م ُمٕمٞمٜم٦م

٦م ًمرب وُمثؾ هذا اًمنمط سم٤مـمؾ سم٤مًمٜمص وإمج٤مع اًمٕمٚمامء وهق يمام ًمق ذط ذم اعمْم٤مرسم

وهذه  ،وم٢من هذا ٓ جيقز سم٤مٓشمٗم٤مق ٕن اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًمٕمدل ،امل٤مل دراهؿ ُمٕمٞمٜم٦م

  .اعمٕم٤مُمالت ُمـ ضمٜمس اعمِم٤مريم٤مت

واعمِم٤مريم٦م إٟمام شمٙمقن إذا يم٤من ًمٙمؾ ُمـ اًمنميٙملم ضمزء ؿم٤مئع يم٤مًمثٚم٨م واًمٜمّمػ 

ًٓ سمؾ يم٤من فمٚماًم  ٞمف وسم٤مًمٓمٌع وم٤من قمٚم ا ه وم٢مذا ضمٕمؾ ٕطمدمه٤م رء ُم٘مدر مل يٙمـ ذًمؽ قمد

وم٤معم٘مّمقد »اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هذه اًمقاضم٤ٌمت سم٘مقًمف:  ؿمٞمخ اإلؾمالم وىمد أمجؾ واضم٤ٌمت

ٟم٤ًم ُمٌٞمٜم٤مً  ومل  ،اًمقاضم٥م سم٤مًمقٓي٤مت: إصالح ديـ اخلٚمؼ اًمذي ُمتك وم٤مهتؿ ظمنوا ظمنا

. وم٢مذا .وإصالح ُم٤م ٓ ي٘مقم اًمديـ إٓ سمف ُمـ أُمر دٟمٞم٤مهؿ ،يٜمٗمٕمٝمؿ ُم٤م ٟمٕمٛمقا سمف ذم اًمدٟمٞم٤م

يم٤من ُمـ أومْمؾ أهؾ  ،ودٟمٞم٤مهؿ سمح٥ًم اإلُمٙم٤مناضمتٝمد اًمراقمل ذم إصالح ديٜمٝمؿ 

ورم شمقوٞمح ًمقاضم٤ٌمت اإلُم٤مم ذم  -شويم٤من ُمـ أومْمؾ اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،زُم٤مٟمف

اًم٤ًمًمػ سمٞم٤مهنام واإلؿم٤مرة إمم طم٘مف ي٘مقل اإلُم٤مم امل٤موردى  إـم٤مر اعم٘مّمديـ اًمرئٞمًٞملم

ـِ قَمغَم  َأطَمُدَه٤م طِمْٗمظُ  :واًمذي يٚمزُمف ُمـ إُمقر اًمٕم٤مُم٦م قمنمة أؿمٞم٤مء :رمحف اهلل ي اًمدِّ

٦مِ  ُُمَّ ْٕ ِة َوَُم٤م َأمْجََع قَمَٚمْٞمِف ؾَمَٚمُػ ا َتِ٘مرَّ ًْ ُ ٌَْٝم٦ٍم قَمٜمُْف  ،ُأُصقًمِِف اعْم ٌَْتِدٌع َأْو َزاَغ ُذو ؿُم وَم٢ِمْن َٟمَجَؿ ُُم

ـْ احْلُُ٘مقِق َواحْلُُدودِ  َب َوَأظَمَذُه سماَِم َيْٚمَزُُمُف ُِم َقا َ ًَمُف اًمّمَّ ٦َم َوسَملمَّ قَن ًمَِٞمٙمُ  ،َأْوَوَح ًَمُف احْلُجَّ

ـْ َزًَمؾٍ  ٦ُم مَمْٜمُققَم٦ًم ُِم ُُمَّ ْٕ ـْ ظَمَٚمٍؾ َوا ـُ حَمُْروؾًم٤م ُِم ي طَْمَٙم٤مِم سَملْمَ  :اًمث٤َّميِن  .اًمدِّ ْٕ شَمٜمِْٗمٞمُذ ا
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َّم٤مِم سَملْمَ اعْمَُتٜم٤َمِزقِملَم طَمتَّك شَمُٕمؿَّ اًمٜمََّّمَٗم٦مُ  ـَ َوىَمْٓمُع اخْلِ َٓ  ،اعْمَُتَِم٤مضِمِري ى فَم٤ممِلٌ َو وَماَل َيَتَٕمدَّ

َف اًمٜم٤َّمُس ذِم  اًمث٤َّمًم٨ُِم: .َيْْمُٕمُػ َُمْٔمُٚمقمٌ  ـْ احْلَِريِؿ ًمَِٞمَتٍَمَّ بُّ قَم ٌَْٞمَْم٦ِم َواًمذَّ مِح٤َمَي٦ُم اًْم

ـْ شَمْٖمِريٍر سمِٜمَْٗمٍس َأْو َُم٤ملٍ  َؾْمَٗم٤مِر آُِمٜملَِم ُِم ْٕ وا ذِم ا سمُِع:. اعْمََٕم٤ميِِش َوَيٜمَْتنِمُ ا إىَم٤مَُم٦ُم احْلُُدوِد  َواًمرَّ

ـْ   شَمَٕم٤ممَم قَم
ِ

٤مِرُم اَّللَّ ـْ إشْماَلٍف ًمُِتَّم٤مَن حَمَ ٤ٌَمِدِه ُِم ْٟمتَِٝم٤مِك َوحُتَْٗمَظ طُمُ٘مقُق قِم ِٓ  وهالك. ا

ةٍ  َواخْل٤َمُِمُس: قَْمَداُء سمِِٖمرَّ ْٕ َٓ شَمْٔمَٗمَر ا اومَِٕم٦ِم طَمتَّك  ِة اًمدَّ ٤مٟمَِٕم٦ِم َواًْمُ٘مقَّ ِة امْلَ حَتِّْملُم اًمثُُّٖمقِر سم٤ِمًْمُٕمدَّ

 ًْ ُ
ِ

ِٗمُٙمقَن وِمٞمَٝم٤م عم ًْ ًُم٤م َأْو َي رَّ ٤مِدُس  َدًُم٤م.ٚمٍِؿ َأْو ُُمَٕم٤مَهٍد َيٜمَْتِٝمُٙمقَن وِمٞمَٝم٤م حُمَ ًَّ ـْ  :َواًم ضِمَٝم٤مُد َُم

 شَمَٕم٤ممَم ذِم 
ِ

٦ِم ًمُِٞمَ٘م٤مَم سمَِحؼِّ اَّللَّ ُمَّ ٚمَِؿ َأْو َيْدظُمَؾ ذِم اًمذِّ ًْ قْمَقِة طَمتَّك ُي ؾْماَلَم سَمْٕمَد اًمدَّ قَم٤مَٟمَد اإْلِ

ـِ يُمٚمِّفِ  ي ٤مسمِعُ  .إفْمَٝم٤مِرِه قَمغَم اًمدِّ ًَّ دَ  :َواًم  َواًمّمَّ
ِ
٤ٌَمَي٦ُم اًْمَٗمْلء ٤م ضِم ُع َٟمّمًّ ْ ٌَُف اًمنمَّ ىَم٤مِت قَمغَم َُم٤م َأْوضَم

ٍػ  ًْ َٓ قَم ـْ هَمػْمِ ظَمْقٍف َو ـُ  .َواضْمتَِٝم٤مًدا ُِم َتِحؼُّ ذِم سَمْٞم٧ِم  :َواًمث٤َّمُِم ًْ شَمْ٘مِديُر اًْمَٕمَٓم٤مَي٤م َوَُم٤م َي

َٓ شَم٠ْمظِمػمَ  َٓ شَمْ٘مِديَؿ وِمٞمِف َو َٓ شَمْ٘متػٍِم َوَدوْمُٕمُف ذِم َوىْم٧ٍم  ٍف َو ـْ هَمػْمِ َهَ ٤مِل ُِم  :اًمت٤َّمؾِمعُ  .امْلَ

ـْ  َقْماَمِل َوَيِٙمُٚمُف إًَمْٞمِٝمْؿ ُِم ْٕ ـْ ا ُض إًَمْٞمِٝمْؿ ُِم  وِمٞماَم ُيَٗمقَّ
ِ
 َوشَمْ٘مٚمِٞمُد اًمٜمَُّّمَح٤مء

ِ
َُُمٜم٤َمء ْٕ اؾْمتِْٙمَٗم٤مُء ا

َُْمَقالِ  ْٕ  حَمُْٗمقفَم٦مً  ،ا
ِ
َُُمٜم٤َمء ْٕ ُل سم٤ِم َُْمَقا ْٕ ٌُقـَم٦ًم َوا قَْماَمُل سم٤ِمًْمَٙمَٗم٤مَءِة َُمْْم ْٕ  .ًمَِتُٙمقَن ا

طَْمَقالِ  :اًْمَٕم٤مِذُ  ْٕ َح ا ُُُمقِر َوشَمَّمٗمُّ ْٕ ِف ُُمَِم٤مَروَم٦َم ا ًِ ٤ٌَمِذَ سمِٜمَْٗم ٦ِم  ًمَِٞمٜمَْٝمَض  ؛َأْن ُي ُُمَّ ْٕ َٞم٤مؾَم٦ِم ا ًِ سمِ

٦مِ  ٚمَّ
ِ
ؾَم٦ِم اعْم ٤ٌَمَدةٍ  ،َوطِمَرا ٍة َأْو قِم ُل قَمغَم اًمتَّْٗمِقيِض شَمَِم٤مهُماًل سمَِٚمذَّ َٓ ُيَٕمقِّ َُِملُم  ،َو ْٕ وَمَ٘مْد خَيُقُن ا

ُ شَمَٕم٤ممَم َوىمَ  ،َوَيُٖمشُّ اًمٜم٤َّمِصُح   حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ :ْد ىَم٤مَل اَّللَّ
ٌَْح٤مَٟمُف  .[26]ص: ٱَّمه جه هن من خن حن جن مم  خم ُ ؾُم وَمَٚمْؿ َيْ٘متٍَِمْ اَّللَّ

َٓ قَمَذَرُه ذِم  ِة َو ٤ٌَمَذَ ُ اَللِ  اإلشم٤ٌمعقَمغَم اًمتَّْٗمِقيِض ُدوَن اعْم َوَهَذا َوإِْن  ،طَمتَّك َوَصَٗمُف سم٤ِمًمْمَّ

٤م قَمَٚمْٞمِف سمِ  َتَح٘مًّ ًْ َٞم٤مؾَم٦ِم ًمُِٙمؾِّ يَم٤مَن ُُم ًِّ ـْ طُمُ٘مقِق اًم اَلوَم٦ِم وَمُٝمَق ُِم ـِ َوَُمٜمِّْم٥ِم اخْلِ ي ُحْٙمِؿ اًمدِّ

اَلمُ  ًَّ اَلُة َواًم ِلُّ قَمَٚمْٞمِف اًمّمَّ ٍع ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ؽَمْ ًْ ـْ َرقِمٞمَّتِِف { :ُُم ُئقٌل قَم ًْ  .} يُمٚمُُّٙمْؿ َراٍع َويُمٚمُُّٙمْؿ َُم

ـْ طُمُ٘مق َُم٤مُم سماَِم َذيَمْرَٟم٤مُه ُِم  شَمَٕم٤ممَم وِمٞماَم هَلُْؿ َوقَمَٚمْٞمِٝمؿْ َوإَِذا ىَم٤مَم اإْلِ
ِ

ى طَمؼَّ اَّللَّ ٦ِم وَمَ٘مْد َأدَّ ُُمَّ ْٕ  ،ِق ا

ْ طَم٤مًُمفُ  ُة َُم٤م مَلْ َيَتَٖمػمَّ ٤مِن اًمٓم٤َّمقَم٦ُم َواًمٜمٍُّْمَ وقمـ أطمد واضم٤ٌمت  ا ـه.َوَوضَم٥َم ًَمُف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ طَم٘مَّ

يمؾ ُم٤مٓ وأهؿ ُم٤م جي٥م قمغم اإلُم٤مم اعمِم٤مورة ذم  :ىم٤مل ص٤مطم٥م اعمٜم٤مر رمحف اهلل اإلُم٤مم
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أو ُم٤م ومٞمف ٟمص اضمتٝم٤مدي همػم  ،وٓ إمج٤مقم٤م صحٞمح٤م حيت٩م سمف ،ٟمص ومٞمف قمـ اهلل ورؾمقًمف

ويمذا  ،وٓ ؾمٞمام أُمقر اًمًٞم٤مؾم٦م واحلرب اعمٌٜمٞم٦م قمغم أؾم٤مس اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ،ىمٓمٕمل

ومٝمق  .ـمرق شمٜمٗمٞمذ اًمٜمّمقص ذم هذه إُمقر إذ هل ختتٚمػ سم٤مظمتالف اًمزُم٤من واعمٙم٤من

ػمون سمؾ ُم٘مٞمد سم٠مدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وؾمػمة اخلٚمٗم٤مء ًمٞمس طم٤ميمام ُمٓمٚم٘م٤م يمام يتقهؿ اًمٙمث

 شمٕم٤ممم:وًمق مل يرد ومٞمٝم٤م إٓ وصػ ًمٚمٛم١مُمٜملم سم٘مقًمف  وسم٤معمِم٤مورة،اًمراؿمديـ اًمٕم٤مُم٦م 

  ٍَّّ ٌّ ٰى ُّٱ :وىمقًمف ًمرؾمقًمف .[38 ]اًمِمقرى:ٱَّ ٰى ين ىنُّ
وؾم٥ٌم  ،ومٙمٞمػ وىمد صمٌت٧م ذم إظم٤ٌمر وأصم٤مر ىمقٓ وقمٛمال ،ًمٙمٗمك .[151عمران:  ]آل

ضمٕمٚمف ىم٤مقمدة ذقمٞم٦م عمّم٤محلٝم٤م  ،[ سم٤معمِم٤مورة ذم أُمر إُم٦م ☺قل ] هذا إُمر ًمٚمرؾم

وختتٚمػ  ،وم٢من هذه اعمّم٤مًمح يمثػمة اًمِمٕم٥م واًمٗمروع وٓ يٛمٙمـ حتديده٤م ،اًمٕم٤مُم٦م

وىمد ذه٥م سمٕمض قمٚمامء اًمًٚمػ إمم أن  ،سم٤مظمتالف اًمزُم٤من واعمٙم٤من ومال يٛمٙمـ شم٘مٞمٞمده٤م

ذقمٞم٦م مل٤م أُمر اهلل  [ يم٤من همٜمٞم٤م قمـ اعمِم٤مورة ومٚمقٓ إرادة ضمٕمٚمٝم٤م ىم٤مقمدة ☺اًمٜمٌل ] 

 ٍَّّ ٌّ ٰى ُّٱروى قمـ احلًـ اًمٌٍمي ذم شمٗمًػمه ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،هب٤م
ىمد قمٚمؿ اهلل أنف ُم٤م سمف إًمٞمٝمؿ ُمـ طم٤مضم٦م وًمٙمـ أراد أن يًتـ  :أنف ىم٤مل .[159قمٛمران: لآ]

وروى ذم اعمرومقع ُم٤م ي١ميده وم٘مد أظمرج اسمـ قمدي واًمٌٞمٝم٘مل سمًٜمد طمًـ  .سمف ُمـ سمٕمده

' أُم٤م إن اهلل ورؾمقًمف   ☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ اسمـ قم٤ٌمس أن أي٦م مل٤م ٟمزًم٧م

وُمـ  ،ًمٖمٜمٞم٤من قمٜمٝم٤م وًمٙمـ ضمٕمٚمٝم٤م اهلل رمح٦م ُٕمتل ومٛمـ اؾمتِم٤مر ُمٜمٝمؿ ٓ يٕمدم رؿمدا

شمريمٝم٤م مل يٕمدم همٞم٤م ' أي ذقمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ًمتح٘مٞمؼ اًمرؿمد ذم اعمّم٤مًمح وُمٜمع 

وًمٙمـ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ٟم٤مـم٘م٦م سم٠من اًمٜمٌل  ،اعمٗم٤مؾمد وم٢من اًمٖمل هق اًمٗم٤ًمد واًمْمالل

 مل يٙمـ ُمًتٖمٜمٞم٤م قمـ همػمه ُمـ اًمٜم٤مس إٓ ومٞمام يٜمزل قمٚمٞمف ومٞمف اًمقطمل وىم٤مل ☺

'  ' أنتؿ أقمٚمؿ سم٠مُمر دٟمٞم٤ميمؿ ' رواه ُمًٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م وأنس وىم٤مل

وُم٤م يم٤من ُمـ أُمر دٟمٞم٤ميمؿ وم٠منتؿ أقمٚمؿ سمف ' رواه  ،ُم٤م يم٤من ُمـ أُمر ديٜمٙمؿ وم٢ممم

 ' إٟمام :ىم٤مل  ☺وذم طمدي٨م راومع سمـ ظمدي٩م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أيْم٤م أنف  ،أمحد
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إذا أُمرشمٙمؿ سمِمئ ُمـ أُمر ديٜمٙمؿ ومخذوا سمف وإذا أُمرشمٙمؿ سمٌمء ُمـ رأيل وم٢مٟمام  ،أن٤م سمنم

  َّ  رت يب ىب نب مب زب ربُّٱأن٤م سمنم ' وهذا هق اعمقاومؼ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

ومٝمق ممت٤مز قمغم اًمٌنم سم٤مًمقطمل إًمٞمف وًمٙمٜمف ومٞمام قمداه وقمدا ُم٤م يًتٚمزُمف سمنم  .[6]ومّمٚم٧م: 

ويمقٟمف أيمٛمؾ ٓ  ،ه ذم إُمقر اًمٙمًٌٞم٦موحيت٤مج إمم همػم ،جيقز قمٚمٞمف إقمراض اًمٌنمي٦م

 ٰى ين ىن ُّٱ !ي٘متيض أن حيٞمط سمٙمؾ رء قمٚمام وي٘مدر قمغم يمؾ قمٛمؾ وم٢من هذا هلل وطمده
 . [50إنٕم٤مم: ] َّجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري

وًمذًمؽ يم٤مٟمقا إذا راضمٕمقه ذم أُمر أُمر سمف ورأوا اعمّمٚمح٦م ذم همػمه ؾم٠ملقه أىم٤مًمف أو 

ا ىم٤مل إٟمف ُمـ رأيف ذيمروا رأهيؿ وىمد يٕمٛمؾ سمف وم٢مذ ؟ومٕمٚمف سمقطمل ُمـ اهلل أم ُمـ رأيف

أدٟمك ُم٤مء ومٜمزل قمٜمده وم٘م٤مل  ☺ويرضمحف قمغم رأيف يمام ومٕمؾ ذم يقم سمدر وم٘مد ضم٤مء 

ي٤م رؾمقل اهلل أرأي٧م هذا اعمٜمزل أُمٜمزل أنزًمٙمف اهلل ًمٞمس ًمٜم٤م أن  :احل٤ٌمب سمـ اعمٜمذر

' سمؾ هق  ىم٤مل ؟أم هق اًمرأي واحلرب واعمٙمٞمدة ؟ومت٘مدُمف وٓ أن ٟمت٠مظمر قمٜمف

رأي واحلرب واعمٙمٞمدة ' وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل ًمٞمس هذا سمٛمٜمزل وم٤مهنض اًم

 ☺سم٤مًمٜم٤مس طمتك ٟم٠ميت أدٟمك ُم٤مء ُمـ اًم٘مقم ومٜمٜمزًمف صمؿ شمٖمقر ُم٤م وراءه اًمخ وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 

وذم رواي٦م إسمـ قم٤ٌمس قمـ اسمـ ؾمٕمد أن  ،ًم٘مد أذت سم٤مًمرأي ' وقمٛمؾ سمرأيف

 ☺وىمد اؾمتِم٤مر : راًمرأي ُم٤م أؿم٤مر سمف احل٤ٌمب سمـ اعمٜمذ ☺ ضمؼميؾ ٟمزل وم٘م٤مل ًمٚمٜمٌل

' ًمق اضمتٛمٕمتام ُم٤م  ذم أهى سمدر وم٤مظمتٚمػ رأهيام وم٘م٤مل ¶أب٤م سمٙمر وقمٛمر 

وم٘م٤ًم ًمرأي أيب سمٙمر وم٠منٗمذه صمؿ ٟمزل اًمقطمل سمام ي١ميد  قمّمٞمتٙمام ' ويم٤من رأيف ُمقا

 (ُم٤م يم٤من ًمٜمٌل أن يٙمقن ًمف أهى طمتك يثخـ ذم إرض) :!رأي قمٛمر وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم

ذ ' واًمرواي٤مت ذم هذه ' يم٤مد يّمٞمٌٜم٤م ذم ظمالومؽ  ًمٕمٛمر ☺وم٘م٤مل 

ويمؾ هذا يم٤من ىمٌؾ أُمر اهلل شمٕم٤ممم إي٤مه سمٛمِم٤مورهتؿ وم٢مٟمف ٟمزل ذم همزوة  ..اعم٠ًمل٦م يمثػمة

ُمـ يمؼماء اًمّمح٤مسم٦م  ورأي يمثػم ☺أطمد وومٞمٝم٤م رضمح رأي إيمثريـ قمغم رأيف 
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ومٙم٤مٟم٧م اًمِمقرى قمغم ُمراد اهلل شمٕم٤ممم اعمٕمٚمؿ اًم٤ٌمرز ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ا ـه ╚

سمدأ هذا  ؿمدة ووٓي٦م ؾمٞمدٟم٤م ُمٕم٤موي٦م ُمـ سمٕمد وسمٕمد ُمقشمف ؓذم زُمـ اخلالوم٦م اًمرا 

اىمتٍمت اًمِمقرى قمغم سمٓم٤مٟم٦م إُمػم وُمـ صمؿ يم٤من  اعمٕمٚمؿ رم آظمتٗم٤مء شمدرجيٞم٤م طمتك

اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م طمٞم٨م طمٙمؿ اًم٘م٤مدة  ٦مآؾمتٌداد ذم آظمر اًمٕمٝمد إُمقي وأهمٚم٥م ومؽمات اخلالوم

ؾمٜم٘مػ قمٚمٞمف وأُمراء اجلٜمد رم اًمقاىمع وُمـ صمؿ يم٤من ُم٤ميم٤من ُمـ وٕمػ ًمٚمدوًم٦م يمام 

  (ذم اجلزء اًمث٤مًم٨م ُمـ يمت٤مب )صٗمح٤مت ُمـ شم٤مريخ إُم٦م سم٤مًمدرس ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

*** 
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 حقوق االماو واىعزالُ  :املطلب الرابع

 ٟمٕمؿ ومٗمك ُمٓمٚمٌٜم٤م هذا ٟمتٕمرض ُٕمريـ هلام قمالىم٦م سم٤مخلٚمٞمٗم٦م مه٤م طم٘مقىمف قمغم إُم٦م 

( ّم٤موى )سمتٍمفومٕمـ طم٘مقق آُم٤مم ىم٤مل د صالح اًم أو ىمٌٚمف سمٜمٗمًف وقمزًمف ُمـ ىمٌٚمٝم٤م

سمقيع اإلُم٤مم سم٤مإلُم٤مُم٦م وم٘مد وضم٥م ًمف قمغم إُم٦م سمٛم٘مت٣م ذًمؽ أُمران: اًمٓم٤مقم٦م  إذا

واًمٜمٍمة. ىم٤مل أبق يٕمغم: وإذا ىم٤مم اإلُم٤مم سمح٘مقق إُم٦م وضم٥م ًمف قمٚمٞمٝمؿ طم٘م٤من: 

وؾمقف ٟمتٜم٤مول يمؾ  اًمٓم٤مقم٦م واًمٜمٍمة، ُم٤م مل يقضمد ُمـ ضمٝمتف ُم٤م خيرج سمف قمـ اإلُم٤مُم٦م

وهل ضوري٦م  ؾم٥م ومٞمام ي٠ميت: أوًٓ: طمؼ اًمٓم٤مقم٦م:واطمد ُمـ هذيـ إُمريـ سمٌٞم٤من ُمٜم٤م

ٟٓمتٔم٤مم إُمر واضمتامع اًمٙمٚمٛم٦م، ومال إؾمالم سمال مج٤مقم٦م، وٓ مج٤مقم٦م سمال أُمػم، وٓ أُمػم 

سمال ـم٤مقم٦م، ويٜمٌٖمل أن شمٙمقن هذه اًمٓم٤مقم٦م طم٦ًٌم ًمقضمف اهلل، ٓ مل٤م يّمٞم٥م اعمرء ُمٜمٝمؿ 

وٓ يٜمٔمر إًمٞمٝمؿ وٓ  ُمـ اًمدٟمٞم٤م، وم٢من ُمـ اًمثالصم٦م اًمذيـ ٓ يٙمٚمٛمٝمؿ اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

يزيمٞمٝمؿ وهلؿ قمذاب ألٞمؿ: رضمال سم٤ميع إُم٤مُم٤ًم ٓ ي٤ٌميٕمف إٓ ًمدٟمٞم٤م، وم٢من أقمٓم٤مه ُمٜمٝم٤م ورم، 

ىم٤مل: )اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل اهرو )يِمػم امم ُم٤م وإن مل يٕمٓمف مل يػ

 صمالصم٦م ٓ يٙمٚمٛمٝمؿ اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وٓ يٜمٔمر إًمٞمٝمؿ وٓ يزيمٞمٝمؿ وهلؿ قمذاب ألٞمؿ: رضمؾ

ورضمؾ سم٤ميع رضمال ًمًٚمٕم٦م سمٕمد اًمٕمٍم  ،اًمًٌٞمؾقمغم ومْمؾ امل٤مء ذم اًمٗمالة يٛمٜمٕم٦م ُمـ اسمـ 

ومحٚمػ ًمف سم٤مهلل ٕظمذه٤م سمٙمذا ويمذا ومّمدىمف وهق همػم ذًمؽ، ورضمؾ سم٤ميع إُم٤مُم٤ًم ٓ 

، ُمًٚمؿ /)اًمٗمتح  (يٕمٓمف مل يقف  ملي٤ٌميٕم٦م إٓ ًمدٟمٞم٤م،وم٢من أقمٓم٤مه ُمٜمٝم٤م ورم وإن 

سمؾ يرد قمٚمٞمٝم٤م أُمران: إول: أن شمٙمقن  ،٘م٦موًمٙمـ هذه اًمٓم٤مقم٦م ًمٞم٧ًم ُمٓمٚم (./

قمغم اعمرء اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ومٞمام » :ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م: وإدًم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة ُمٜمٝم٤م: ىمقًمف 

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: وذم هذا ش.أطم٥م ويمره إٓ أن ي١مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م ومال ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م

ؽ ٓ احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم أن ُمـ أـم٤مع وٓة إُمر ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل يم٤من قم٤مصٞم٤م، وأن ذًم

 -يٛمٝمد ًمف قمذرا قمٜمد اهلل، سمؾ إصمؿ اعمٕمّمٞم٦م ٓ طمؼ ًمف، وإن يم٤من ًمقٓ إُمر مل يرشمٙمٌٝم٤م. 
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اًمث٤مين: أن شمٙمقن ومٞمام حي٘مؼ  شٓ ـم٤مقم٦م ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل، إٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف»ىمقًمف 

اعمّمٚمح٦م ًمٕم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم: وهذا ىمٞمد سمدهيل، وم٤مإلُم٤مم مل يٕمٓمل احلؼ ذم اًمٓم٤مقم٦م ًمٞمِمٌع 

وهل  صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمٜمٍمة:. ًمتًٚمط وإٟمام ًمٞمح٘مؼ اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُم٦مقة اذم ٟمٗمًف ؿمٝم

واضم٦ٌم قمغم إُم٦م دم٤مه أئٛمتٝم٤م اًمٕمدول، متٙمٞمٜم٤م هلؿ ُمـ اًم٘مٞم٤مم سم٠مداء ُم٤م أنٞمط هبؿ ُمـ 

طمراؾم٦م اًمديـ وشمدسمػم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم، وم٢مذا شمٕمرض اإلُم٤مم خلٓمر اًمٌٖم٤مة أو اعمح٤مرسملم 

ذًمؽ ُمـ قمٜم٤مء وٟمّم٥م، وُمٝمام سمذًم٧م واعمٗمًديـ ومحؼ قمغم إُم٦م ٟمٍمشمف ُمٝمام يمٚمٗمٝم٤م 

ُمـ سم٤ميع إُم٤مُم٤ًم : » ومٞمام رواه ُمًٚمؿ رمحف اهلل ☺ ىم٤مل –ذم ؾمٌٞمٚمف ُمـ ٟمٗمس أو ُم٤مل. 

وم٠مقمٓم٤مه صٗم٘م٦م يده وصمٛمرة ىمٚمٌف ومٚمٞمٓمٕمف ُم٤م اؾمتٓم٤مع، وم٢من ضم٤مء آظمر يٜم٤مزقمف وم٤مضسمقا قمٜمؼ 

 وشمِمتٛمؾ اًمٜمٍمة ومٞمام شمِمتٛمؾ قمغمشأظمر

إن ُمـ إضمالل اهلل شمٕم٤ممم » ىم٤مل : و .شمقىمػم إئٛم٦م وقمدم اًمتٕمرض هلؿ سم٢مه٤مٟم٦م وحت٘مػم

إيمرام ذي اًمِمٞم٦ٌم اعمًٚمؿ، وطم٤مُمؾ اًم٘مرآن همػم اًمٖم٤مزم ومٞمف واجل٤مذم قمٜمف، وإيمرام ذي 

هلل وًمٙمت٤مسمف »صمالصم٤ًم ـ ىمٚمٜم٤م: عمـ؟ ىم٤مل: ش اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م» ىم٤مل وش. اًمًٚمٓم٤من اعم٘مًط

 واًمٜمّمٞمح٦م هل طمٞم٤مزة اخلػم ًمٚمٛمٜمّمقح ًمف،ش، وًمرؾمقًمف وٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ

وشمٙمقن سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم سمٛمٕم٤موٟمتٝمؿ قمغم احلؼ وـم٤مقمتٝمؿ ومٞمف، وأُمرهؿ سمف سمرومؼ 

وإقمالُمٝمؿ سمام همٗمٚمقا قمٜمف ومل يٌٚمٖمٝمؿ ُمـ طم٘مقق اعمًٚمٛملم، وشم٠ملػ ىمٚمقب  ،وًمٓمػ

اًمٜم٤مس قمغم ـم٤مقمتٝمؿ ُمع قمدم إقم٤مٟمتٝمؿ قمغم فمٚمٛمٝمؿ. هذا، وإن ُم٤م حتدصمٜم٤م قمٜمف ُمـ 

 يٙمقن طم٘م٤ًم قمغم إُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕمدول ُمـ اًمٜمٍمة وُم٤م شمتْمٛمٜمف ُمـ احلامي٦م واًمتقىمػم إٟمام

أئٛمتٝم٤م، أُم٤م أئٛم٦م اجلقر واًمٗمًؼ ومٚمٝمؿ ؿم٠من آظمر، ومٝمؿ ٓ يٕم٤مٟمقن قمغم ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ 

فمٚمؿ وومًؼ، وٓ جي٥م قمغم إُم٦م أن شمٗمزع حلاميتٝمؿ وٟمٍمهتؿ إٓ إذا اىمتْم٧م ذًمؽ 

ًمف ا ـهاعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م. ل ص٤مطم٥م ىم٤م أُم٤م إُمر اًمث٤مين وأقمٜمك سمف قمزل آُم٤مم أو اٟمٕمزا

ء اًمٌٞم٤من إومم: إذا ـمرأ قمغم اإلُم٤مم إقمٔمؿ  -:قمـ ذًمؽ حت٧م قمٜمقان ُم٤ًمئؾ أوقا

ىم٤مل سمٕمض  ؟ؾم٤ٌٌم ًمٕمزًمف واًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف أو ٓ ومًؼ أو دقمقة إمم سمدقم٦م. هؾ يٙمقن ذًمؽ
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اًمٕمٚمامء: إذا ص٤مر وم٤مؾم٘م٤م أو داقمٞم٤م إمم سمدقم٦م ضم٤مز اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف خلٚمٕمف، واًمتح٘مٞمؼ اًمذي ٓ 

٤مم قمٚمٞمف خلٚمٕمف إٓ إذا ارشمٙم٥م يمٗمرا سمقاطم٤م قمٚمٞمف ُمـ اهلل ؿمؽ ومٞمف أنف ٓ جيقز اًم٘مٞم

ىم٤مل:  سمره٤من. وم٘مد أظمرج اًمِمٞمخ٤من ذم "صحٞمحٞمٝمام"، قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ؓ

قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم ُمٜمِمٓمٜم٤م وُمٙمرهٜم٤م، وقمنٟم٤م وينٟم٤م،  ☺"سم٤ميٕمٜم٤م رؾمقل اهلل 

قمٜمديمؿ ومٞمف ُمـ وأررة قمٚمٞمٜم٤م، وأن ٓ ٟمٜم٤مزع إُمر أهٚمف". ىم٤مل:"إٓ أن شمروا يمٗمرا سمقاطم٤م 

 اهلل سمره٤من".وذم "صحٞمح ُمًٚمؿ"، ُمـ طمدي٨م قمقف سمـ ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل ؓ

ي٘مقل:"ظمٞم٤مر أئٛمتٙمؿ اًمذيـ حتٌقهنؿ وحيٌقٟمٙمؿ،  ☺ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ر أئٛمتٙمؿ اًمذيـ شمٌٖمْمقهنؿ ويٌٖمْمقٟمٙمؿ،  وشمّمٚمقن قمٚمٞمٝمؿ ويّمٚمقن قمٚمٞمٙمؿ، وذا

: ىمٚمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل أومال ٟمٜم٤م ىم٤مل:"ٓ ُم٤م  ؟سمذهؿ قمٜمد ذًمؽوشمٚمٕمٜمقهنؿ ويٚمٕمٜمقٟمٙمؿ" ىم٤مًمقا

أىم٤مُمقا ومٞمٙمؿ اًمّمالة، ٓ ُم٤م أىم٤مُمقا ومٞمٙمؿ اًمّمالة، إٓ ُمـ وزم قمٚمٞمف وال ومرآه ي٠ميت ؿمٞمئ٤م 

ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل ومٚمٞمٙمره ُم٤م ي٠ميت ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل، وٓ يٜمزقمـ يدا ُمـ ـم٤مقم٦م".وذم 

 ☺أن رؾمقل اهلل  ▲"صحٞمح ُمًٚمؿ"، أيْم٤م: ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م 

ٜمٙمرون، ومٛمـ قمرف سمريء، وُمـ أنٙمر ؾمٚمؿ، وًمٙمـ ىم٤مل:"ؾمتٙمقن أُمراء ومتٕمرومقن وشم

: ي٤م رؾمقل اهلل أومال ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ ريضُمـ  ىم٤مل:" ٓ ُم٤م صٚمقا".وأظمرج  ؟وشم٤مسمع". ىم٤مًمقا

ىم٤مل:"ىم٤مل رؾمقل اهلل  ¶اًمِمٞمخ٤من ذم "صحٞمحٞمٝمام" ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 

اجلامقم٦م ؿمؼما  : "ُمـ رأى ُمـ أُمػمه ؿمٞمئ٤م ومٙمرهف ومٚمٞمّمؼم؛ وم٢مٟمف ًمٞمس أطمد يٗم٤مرق☺

٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م".وأظمرج ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف"، ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ومٞمٛمقت، إٓ ُم

، ي٘مقل:"ُمـ ظمٚمع يدا ُمـ ـم٤مقم٦م ًم٘مل اهلل يقم ☺أنف ؾمٛمع رؾمقل اهلل  ¶

اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ طمج٦م ًمف، وُمـ ُم٤مت وًمٞمس ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م"، وإطم٤مدي٨م 

٤م ٓ ذم هذا يمثػمة. ومٝمذه اًمٜمّمقص شمدل قمغم ُمٜمع اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف، وًمق يم٤من ُمرشمٙم٤ٌم مل

جيقز،إٓ إذا ارشمٙم٥م اًمٙمٗمر اًمٍميح اًمذي ىم٤مم اًمؼمه٤من اًمنمقمل ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م 

يمٗمر سمقاح، أي: فم٤مهر سم٤مد ٓ ًمٌس ومٞمف. وىمد دقم٤م امل٠مُمقن واعمٕمتّمؿ  ، أنف☺رؾمقًمف 
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واًمقاصمؼ إمم سمدقم٦م اًم٘مقل: سمخٚمؼ اًم٘مرآن وقم٤مىمٌقا اًمٕمٚمامء ُمـ أضمٚمٝم٤م سم٤مًم٘متؾ واًميب 

٘مؾ أطمد سمقضمقب اخلروج قمٚمٞمٝمؿ سم٥ًٌم ذًمؽ. ودام واحلٌس وأنقاع اإله٤مٟم٦م، ومل ي

إُمر سمْمع قمنمة ؾمٜم٦م طمتك وزم اعمتقيمؾ اخلالوم٦م، وم٠مبٓمؾ اعمحٜم٦م، وأُمر سم٢مفمٝم٤مر اًمًٜم٦م. 

وىمد أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم ذًمؽ  واقمٚمؿ أنف ٓ ـم٤مقم٦م إلُم٤مم وٓ همػمه ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم

ُمٓمٕمـ،  ضم٤مءت سمذًمؽ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م اًمتل ٓ ًمٌس ومٞمٝم٤م وٓطمٞم٨م 

، ىم٤مل: "اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م قمغم اعمرء ☺أن رؾمقل اهلل  ¶يمحدي٨م اسمـ قمٛمر 

اعمًٚمؿ ومٞمام أطم٥م ويمره، ُم٤م مل ي١مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م، وم٢من أُمر سمٛمٕمّمٞم٦م ومال ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م" 

، أنف ☺قمـ اًمٜمٌل  أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من وأبق داود. وقمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ؓ

ر: "ًمق دظمٚمقه٤م ُم٤م ظمرضمقا ُمٜمٝم٤م ىم٤مل ذم اًمني٦م اًمذيـ أُمرهؿ أُمػمهؿ أن يدظمٚمقا ذم اًمٜم٤م

 أبدا؛ إٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف". 

اعم٠ًمل٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:  .[12]اعمٛمتحٜم٦م:   َّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ُّٱوذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز: 

. ذم ذًمؽ صمالصم٦م أىمقال: إول: ؟هؾ جيقز ٟمّم٥م ظمٚمٞمٗمتلم يمالمه٤م ُمًت٘مؾ دون أظمر

ُمٞم٦م سمجقاز ذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤م حمتجلم سم٠من قمٚمٞم٤م وُمٕم٤موي٦م يم٤مٟم٤م إُم٤مُملم واضمٌل  ىمقل اًمٙمرا

اًمٓم٤مقم٦م يمالمه٤م قمغم ُمـ ُمٕمف، وسم٠من ذًمؽ ي١مدي إمم يمقن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام أىمقم سمام ًمديف 

وأوٌط مل٤م يٚمٞمف. وسم٠منف مل٤م ضم٤مز سمٕم٨م ٟمٌٞملم ذم قمٍم واطمد ومل ي١مد ذًمؽ إمم إسمٓم٤مل 

اًمٜمٌقة يم٤مٟم٧م اإلُم٤مُم٦م أومم. اًم٘مقل اًمث٤مين: ىمقل مج٤مهػم اًمٕمٚمامء ُمـ اعمًٚمٛملم: أنف ٓ 

ُم٤مم إقمٔمؿ، سمؾ جي٥م يمقٟمف واطمدا، وأن ٓ يتقمم قمغم ىمٓمر ُمـ إىمٓم٤مر جيقز شمٕمدد اإل

إٓ أُمراؤه اعمقًمقن ُمـ ىمٌٚمف، حمتجلم سمام أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ُمـ طمدي٨م أيب 

:"إذا سمقيع خلٚمٞمٗمتلم وم٤مىمتٚمقا أظمر ☺ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ؾمٕمٞمد اخلدري ؓ

 ☺اهلل ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل  ُمٜمٝمام". وعمًٚمؿ أيْم٤م: ُمـ طمدي٨م قمرومج٦م ؓ

وذم  ي٘مقل:"ُمـ أت٤ميمؿ وأُمريمؿ مجٞمع قمغم رضمؾ واطمد يريد أن يِمؼ قمّم٤ميمؿ أو يٗمرق

رواي٦م: "وم٤مضسمقه سم٤مًمًٞمػ يم٤مئٜم٤م ُمـ يم٤من".وعمًٚمؿ أيْم٤م ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ 
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: "وُمـ سم٤ميع إُم٤مُم٤م وم٠مقمٓم٤مه صٗم٘م٦م يده وصمٛمرة ىمٚمٌف ومٚمٞمٓمٕمف ¶قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

ٔظمر" صمؿ ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف أذٟم٤مي ُمـ إن اؾمتٓم٤مع، وم٢من ضم٤مء آظمر يٜم٤مزقمف وم٤مضسمقا قمٜمؼ ا

 ووقم٤مه ىمٚمٌل". ☺رؾمقل اهلل 

وأبٓمٚمقا اطمتج٤مج اًمٙمراُمٞم٦م سم٠من ُمٕم٤موي٦م أي٤مم ٟمزاقمف ُمع قمكم مل يدع اإلُم٤مُم٦م ًمٜمٗمًف، 

وإٟمام ادقمك وٓي٦م اًمِم٤مم سمتقًمٞم٦م ُمـ ىمٌٚمف ُمـ إئٛم٦م، ويدل ًمذًمؽ: إمج٤مع إُم٦م ذم 

ؾمتدٓل سمٙمقن يمؾ ُمٜمٝمام قمٍممه٤م قمغم أن اإلُم٤مم أطمدمه٤م وم٘مط ٓ يمؾ ُمٜمٝمام. وأن آ

: ☺أىمقم سمام ًمديف وأوٌط مل٤م يٚمٞمف، وسمجقاز سمٕم٨م ٟمٌٞملم ذم وىم٧م واطمد، يرده ىمقًمف 

 "وم٤مىمتٚمقا أظمر ُمٜمٝمام"؛ وٕن ٟمّم٥م ظمٚمٞمٗمتلم ي١مدي إمم اًمِم٘م٤مق وطمدوث اًمٗمتـ.

اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: اًمتٗمّمٞمؾ ومٞمٛمٜمع ٟمّم٥م إُم٤مُملم ذم اًمٌٚمد اًمقاطمد واًمٌالد اعمت٘م٤مرسم٦م، 

ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػم هذه أي٦م  تٜم٤مئٞم٦م يم٤مٕندًمس وظمراؾم٤من.وجيقز ذم إىمٓم٤مر اعم

اًمٙمريٛم٦م ُم٤م ٟمّمف: ًمٙمـ إن شم٤ٌمقمدت إىمٓم٤مر وشم٤ٌميٜم٧م يم٤مٕندًمس وظمراؾم٤من، ضم٤مز 

ذًمؽ قمغم ُم٤م ي٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. اٟمتٝمك ُمٜمف سمٚمٗمٔمف. واعمِم٤مر إًمٞمف ذم يمالُمف: 

يمام ٟم٘مٚمف قمٜمف إُم٤مم  ٟمّم٥م ظمٚمٞمٗمتلم، وممـ ىم٤مل سمجقاز ذًمؽ: إؾمت٤مذ أبق إؾمح٤مق

احلرُملم. وٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ يمثػم واًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م. وىم٤مل اسمـ يمثػم: 

ىمٚم٧م: وهذا يِمٌف طم٤مل اخلٚمٗم٤مء: سمٜمل اًمٕم٤ٌمس سم٤مًمٕمراق، واًمٗم٤مـمٛمٞملم سمٛمٍم، وإُمقيلم 

ويم٠منف ًمٚم٘مقل اًمث٤مًم٨م أى اًمتٗمّمٞمؾ ىم٤مل اًمِمقيم٤مٟمك رم  –ورم هذه اعم٠ًمل٦م  سم٤معمٖمرب.

ىمقًمف: "وٓ مل يت٘مدُمف جم٤مب وٓيّمح إُم٤مُم٤من  رم ذطمف ًم٘مقل امل٤مشمـ راراًمًٞمؾ اجل

إذا يم٤مٟم٧م اإلُم٤مُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م خمتّم٦م سمقاطمد وإُمقر راضمٕم٦م إًمٞمف  :يّمح إُم٤مُم٤من".أىمقل

ُمرسمقـم٦م سمف يمام يم٤من ذم أي٤مم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ومحٙمؿ اًمنمع ذم اًمث٤مين اًمذي 

مل يت٥م قمـ اعمٜم٤مزقم٦م وأُم٤م إذا سم٤ميع يمؾ واطمد ضم٤مء سمٕمد صمٌقت وٓي٦م إول أن ي٘متؾ إذا 

ُمٜمٝمام مج٤مقم٦م ذم وىم٧م واطمد ومٚمٞمس أطمدمه٤م أومم ُمـ أظمر سمؾ جي٥م قمغم أهؾ احلؾ 

أطمدمه٤م وم٢من اؾمتٛمرا قمغم اخلالف  واًمٕم٘مد أن ي٠مظمذوا قمغم أيدهيام طمتك جيٕمؾ إُمر ذم
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 يم٤من قمغم أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد أن خيت٤مروا ُمٜمٝمام ُمـ هق أصٚمح ًمٚمٛمًٚمٛملم وٓ ختٗمك

وضمقه اًمؽمضمٞمح قمغم اعمت٠مهٚملم ًمذًمؽ. وأُم٤م سمٕمد اٟمتِم٤مر اإلؾمالم واشم٤ًمع رىمٕمتف وشم٤ٌمقمد 

ومف ومٛمٕمٚمقم أنف ىمد ص٤مر ذم يمؾ ىمٓمر أو أىمٓم٤مر اًمقٓي٦م إمم إُم٤مم أو ؾمٚمٓم٤من وف  أـمرا

ي٤مًم٘مٓمر أظمر أو إىمٓم٤مر يمذًمؽ وٓ يٜمٗمذ ًمٌٕمْمٝمؿ أُمر وٓ هنل ذم ىمٓمر أظمر 

س سمتٕمدد إئٛم٦م واًمًالـملم وجي٥م اًمٓم٤مقم٦م وأىمٓم٤مره اًمتل رضمٕم٧م إمم وٓيتف ومال سم٠م

ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سمٕمد اًمٌٞمٕم٦م ًمف قمغم أهؾ اًم٘مٓمر اًمذي يٜمٗمذ ومٞمف أواُمره وٟمقاهٞمف ويمذًمؽ 

ص٤مطم٥م اًم٘مٓمر أظمر وم٢مذا ىم٤مم ُمـ يٜم٤مزقمف ذم اًم٘مٓمر اًمذي ىمد صمٌت٧م ومٞمف وٓيتف سم٤ميٕمف 

٤مقمتف وٓ أهٚمف يم٤من احلٙمؿ ومٞمف أن ي٘متؾ إذا مل يت٥م وٓ دم٥م قمغم أهؾ اًم٘مٓمر أظمر ـم

اًمدظمقل حت٧م وٓيتف ًمت٤ٌمقمد إىمٓم٤مر وم٢مٟمف ىمد ٓ يٌٚمغ إمم ُم٤م شم٤ٌمقمد ُمٜمٝم٤م ظمؼم إُم٤مُمٝم٤م أو 

ؾمٚمٓم٤مهن٤م وٓ يدرى ُمـ ىم٤مم ُمٜمٝمؿ أو ُم٤مت وم٤مًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٓم٤مقم٦م واحل٤مل هذه شمٙمٚمٞمػ سمام 

ٓ يٓم٤مق وهذا ُمٕمٚمقم ًمٙمؾ ُمـ ًمف اـمالع قمغم أطمقال اًمٕم٤ٌمد واًمٌالد وم٢من أهؾ اًمّملم 

ـ ًمف اًمقٓي٦م ذم أرض اعمٖمرب ومْمال قمـ أن يتٛمٙمٜمقا ُمـ ـم٤مقمتف واهلٜمد ٓ يدرون سمٛم

وهٙمذا اًمٕمٙمس ويمذًمؽ أهؾ ُم٤م وراء اًمٜمٝمر ٓ يدرون سمٛمـ ًمف اًمقٓي٦م ذم اًمٞمٛملم 

وهٙمذا اًمٕمٙمس وم٤مقمرف هذا وم٢مٟمف اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م واعمٓم٤مسمؼ مل٤م شمدل قمٚمٞمف 

ٞمف اًمقٓي٦م اإلؾمالُمٞم٦م إدًم٦م ودع قمٜمؽ ُم٤م ي٘م٤مل ذم خم٤مًمٗمتف وم٢من اًمٗمرق سملم ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚم

ذم أول اإلؾمالم وُم٤م هل قمٚمٞمف أن أووح ُمـ ؿمٛمس اًمٜمٝم٤مر وُمـ أنٙمر هذا ومٝمق 

واحل٤مصؾ أن إصؾ هق  .ا هُم٤ٌمه٧م ٓ يًتحؼ أن خي٤مـم٥م سم٤محلج٦م ٕنف ٓ يٕم٘مٚمٝم٤م

قمدم اًمتٕمدد وهذا إظمػم جيقز وومؼ ٟمٔمري٦م اًميورة اًمتك شمٜمٗمع رم هذا اعمقوع وهمػمه 

اعمت٠مُمؾ ومٞمام ىمرره أهؾ  ل ص٤مطم٥م اًمقضمٞمز رم وم٘مف اإلُم٤مُم٦مُمـ اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت يمام ي٘مق

 - اًمٕمٚمؿ ُمـ ىمقاقمد سمِم٠من ذوط إئٛم٦م، وـمرق اٟمٕم٘م٤مد اإلُم٤مُم٦م هلؿ يالطمظ ُم٤م يكم:

اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم اقمت٤ٌمر مجٚم٦م ُمـ اًمنموط ومٞمٛمـ يتّمدى هلذا اعمٜمّم٥م يتح٘مؼ هب٤م ُم٘مّمقد 

 .اإلُم٤مُم٦م
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شمتٞمح ًمف و سمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم أن يتؿ اظمتٞم٤مره سمٓمري٘م٦م شمٙمٗمؾ رو٤م إُم٦م -

 .اًمِمقيم٦م واعمٜمٕم٦م اًمالزُم٦م هلذا اعمٜمّم٥م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمري

وٓ  .اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم أن اًمٖم٤مي٦م ُمـ اإلُم٤مُم٦م أُمران: طمراؾم٦م اًمديـ وؾمٞم٤مؾم٦م اًمدٟمٞم٤م سمف -

قمـ طم٤مًم٦م  ُم٤مذا، وًمٙمـ وآظمتٞم٤مرؿمؽ أن جي٥م اقمت٤ٌمر ذًمؽ يمٚمف ذم طم٤مًم٦م اًمًٕم٦م 

 اًميورة وآىمتٝم٤مر؟!

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمنموط اًمتل جي٥م شمقاومره٤م ذم إُم٤مم: إذا اختذت أوًٓ: أرر اًميورة 

اًميورة صقرة اٟمٕمدام ُمـ دمتٛمع ًمديف هذه اًمنموط، وم٘مد اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم اظمتٞم٤مر 

أصٚمح ُمـ وضمد، صمؿ يٜمٌٖمل اًمًٕمل سمٕمد ذًمؽ إلصالح إطمقال طمتك يٙمٛمؾ ذم 

ُمكم ذم هن٤مي٦م ي٘مقل اًمر وٟمحقه٤م.اًمٜم٤مس ُم٤م ٓ سمد هلؿ ُمٜمف ُمـ أُمقر اًمقٓي٤مت واإلُم٤مرات 

اسمـ قمٌد اًمًالم: ًمق ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء اعمحت٤مج: ومٚمق اوٓمر ًمقٓي٦م وم٤مؾمؼ ضم٤مز، وًمذا ىم٤مل 

شمٕمذرت اًمٕمداًم٦م ذم إئٛم٦م ىمدُمٜم٤م أىمٚمٝمؿ ومً٘م٤م، ىم٤مل إذرقمل: وهق ُمتٕملم إذ ٓ ؾمٌٞمؾ 

جلٕمؾ اًمٜم٤مس ومقى وي٘مقل اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم: إذا شمٗم٤موشم٧م رشم٥م اًمٗمًقق ذم طمؼ 

ًقىًم٤م، ُمثؾ إن يم٤من ومًؼ أطمد إئٛم٦م سم٘متؾ اًمٜمٗمقس وومًؼ أظمر إئٛم٦م ىمدُمٜم٤م أىمٚمٝمؿ وم

سم٤مٟمتٝم٤مك طمرُم٦م إبْم٤مع، وومًؼ أظمر سم٤مًمتيع ًمألُمقال، ىمدُمٜم٤م اعمتيع ًمألُمقال 

إبْم٤مع، وم٢من شمٕمذر شم٘مديٛمف ىمدُمٜم٤م اعمتيع ًمألبْم٤مع قمغم ُمـ و قمغم اعمتيع ًمٚمدُم٤مء

وإيمؼم، واًمّمٖمػم  يتٕمرض ًمٚمدُم٤مء، ويمذًمؽ يؽمشم٥م اًمت٘مديؿ قمغم اًمٙمٌػم ُمـ اًمذٟمقب

وي٘مقل اجلقيٜمل: ومٚمق مل  ()اٟمٔمر ىمقاقمد إطمٙم٤ممُمٜمٝم٤م وإصٖمر قمغم اظمتالف رشمٌٝم٤م 

ٟمجد ىمرؿمٞم٤ًم يًت٘مؾ سم٠مقم٤ٌمئٝم٤م، ومل ٟمٕمدم ؿمخّم٤ًم يًتجٛمع سم٘مٞم٦م اًمّمٗم٤مت، ٟمّمٌٜم٤م ُمـ 

وي٘مقل:  وضمدٟم٤مه قم٤ممًل٤م يم٤مومًٞم٤م ورقًم٤م، ويم٤من إُم٤مًُم٤م ُمٜمٗمذ إطمٙم٤مم قمغم اخل٤مص واًمٕم٤مم

رشم٦ٌم آضمتٝم٤مد وم٘مد ُم٣م أن اؾمتجامع صٗم٤مت اعمجتٝمديـ ذط  وم٠مُم٤م اًم٘مقل ذم وم٘مد

اإلُم٤مُم٦م، ومٚمق مل ٟمجد ُمـ يتّمدى ًمإلُم٤مُم٦م ذم اًمديـ، وًمٙمـ ص٤مدومٜم٤م ؿمٝماًم ذا ٟمجدة 

ويمٗم٤مي٦م واؾمت٘مالل سمٕمٔم٤مئؿ إُمقر قمغم ُم٤م شم٘مدم وصػ اًمٙمٗم٤مي٦م ومٞمتٕملم ٟمّمٌف ذم أُمقر 
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قف سمخالل اًمٙمامل اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، وشمٜمٗمٞمذ أطمٙم٤مُمف يمام شمٜمٗمذ أطمٙم٤مم اإلُم٤مم اعمقص

اعمراقمل ذم ُمٜمّم٥م اإلُم٤مُم٦م، وأئٛم٦م اًمديـ وراء إرؿم٤مده وشمًديده، وشمٌٞملم ُم٤م يِمٙمؾ ذم 

وإن اًمٗم٘مٝم٤مء ُم٤م ىم٤مًمقا سم٢مُم٤مُم٦م اعمتٖمٚم٥م، وشمرظمّمقا ذم يمثػم  -اًمقاىمٕم٦م ُمـ أطمٙم٤مم اًمنمع 

ُمـ اًمنموط اًمتل جي٥م اقمت٤ٌمره٤م ذم إئٛم٦م وذم اًمٓمري٘م٦م اًمتل جي٥م أن شمتٌع ذم 

حي٘م٘مف هذا اعمتٖمٚم٥م ُمـ ُم٘م٤مصد اإلُم٤مُم٦م يم٢مىم٤مُم٦م احلدود، وؾمد  اظمتٞم٤مرهؿ إٓ مل٤م

روي  .اًمثٖمقر، واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، واحلٙمؿ سملم اًمٜم٤مس سمام أنزل اهلل، وٟمحق ذًمؽ

ىمٞمؾ: اًمؼمة ىمد  !ٓسمد ُمـ إُم٤مُم٦م سمرة يم٤مٟم٧م أو وم٤مضمرة)أنف ىم٤مل:  قمـ قمغم ؓ

احلدود، وجي٤مهد هب٤م ! وم٘م٤مل: شم٠مُمـ هب٤م اًمًٌؾ، وشم٘م٤مم هب٤م ؟قمرومٜم٤مه٤م، ومام سم٤مل اًمٗم٤مضمرة

أُم٤م جمرد أن دمتٛمع إُم٦م حت٧م وٓي٦م ُمـ ٓ حيؾ طمالًٓ وٓ  (.اًمٕمدو، وي٘مًؿ هب٤م اًمٗمئ

، وٓ يقازم ُم١مُمٜم٤ًم  ُم٤ًم، وٓ ي٘مٞمؿ طمدودًا، وٓ يٕمرف ُمٕمرووًم٤م، وٓ يٜمٙمر ُمٜمٙمًرا حيرم طمرا

إليامٟمف، وٓ يتؼمأ ُمـ يم٤مومر ًمٙمٗمره، ومٚمٞمس سمٛم٘مّمقد ذقمل ٕن شمٗمرق إُم٦م قمغم احلؼ 

ومم ُمـ اضمتامقمٝم٤م قمغم اًم٤ٌمـمؾ! وقمغم هذا وم٢مذا ضمرى اًمزيغ جمرى اًم٘م٤مٟمقن اعمتٌع أ

سم٤مًم٘مقة )اًمٌٚمٓمج٦م  واًمنميٕم٦م اعمٚمزُم٦م: شمٜمٕم٘مد قمٚمٞمف اًمٌٞمٕم٦م ُمـ اًمٌداي٦م، وحيٛمؾ قمٚمٞمف اًمٙم٤موم٦م

وحي٤مل سمف سملم إُم٦م وسملم اًمتح٤ميمؿ إزم اًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة، وم٘مد اٟمت٘مض !( سم٤مًم٘م٤مٟمقن

وص٤مر اًمٙمالم قمـ ومم إُمر  قم٘مدهت٤م سمال ٟمزاعُم٘مّمقد اإلُم٤مُم٦م ىمٓمًٕم٤م، واٟمحٚم٧م 

  .وطم٘مقىمف ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتدًمٞمس واًمتٚمٌٞمس

ء اًمٌٞم٤من طمٞم٨م    .؟اعم٠ًمل٦م اًمث٤مًمث٦م: هؾ ًمإلُم٤مم أن يٕمزل ٟمٗمًفوسم٤مًمٕمقدة إمم أوقا

ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: ًمف ذًمؽ. ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: واًمدًمٞمؾ قمغم أن ًمف قمزل ٟمٗمًف ىمقل أيب 

: ٓ ٟم٘مٞمٚمؽ وٓ ╚اًمّمح٤مسم٦م  : أىمٞمٚمقين أىمٞمٚمقين، وىمقلسمٙمر اًمّمديؼ ؓ

 ☺رؾمقل اهلل  روٞمؽ ؟ًمديٜمٜم٤م ومٛمـ ذا ي١مظمرك ☺ٟمًت٘مٞمٚمؽ. ىمدُمؽ رؾمقل اهلل 

.ىم٤مل: ومٚمق مل يٙمـ ًمف ذًمؽ ٕنٙمرت اًمّمح٤مسم٦م ذًمؽ قمٚمٞمف. وًم٘م٤مًم٧م ؟ًمديٜمٜم٤م أومال ٟمرو٤مك



   

 
48 
 

 مصالوجيز الفقهي: اجلزء اخلا

ًمف ًمٞمس ًمؽ أن شم٘مقل هذا. وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: ًمٞمس ًمف قمزل ٟمٗمًف؛ ٕنف شم٘مٚمد طم٘مقق 

 خكم قمٜمٝم٤م.اعمًٚمٛملم ومٚمٞمس ًمف اًمت

ىم٤مل ُم٘مٞمده قمٗم٤م اهلل قمٜمف إن يم٤من قمزًمف ًمٜمٗمًف عمقضم٥م ي٘متيض ذًمؽ يم٢ممخ٤مد ومتٜم٦م 

يم٤مٟم٧م ؾمتِمتٕمؾ ًمق مل يٕمزل ٟمٗمًف، أو ًمٕمٚمٛمف ُمـ ٟمٗمًف اًمٕمجز قمـ اًم٘مٞم٤مم سم٠مقم٤ٌمء 

اخلالوم٦م، ومال ٟمزاع ذم ضمقاز قمزل ٟمٗمًف. وًمذا أمجع مجٞمع اعمًٚمٛملم قمغم اًمثٜم٤مء قمغم ؾمٌط 

سمٕمزل ٟمٗمًف وشمًٚمٞمٛمف إُمر إمم ُمٕم٤موي٦م، ، ¶، احلًـ سمـ قمكم ☺رؾمقل اهلل 

سمٕمد أن سم٤ميٕمف أهؾ اًمٕمراق؛ طم٘مٜم٤م ًمدُم٤مء اعمًٚمٛملم وأرٜمك قمٚمٞمف سمذًمؽ ىمٌؾ وىمققمف، ضمده 

سم٘مقًمف: "إن اسمٜمل هذا ؾمٞمد، وًمٕمؾ اهلل أن يّمٚمح سمف سملم ومئتلم ُمـ  ☺رؾمقل اهلل 

أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم  ا ـه.اعمًٚمٛملم". أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمر ؓ

اًمدوًم٦م إذا مل حيدث أُمًرا خيؾ سمٕمداًمتف أو يتٖمػم طم٤مًمف ومال جيقز ًمألُم٦م أن  أن رئٞمس

شمٕمزًمف، ي٘مقل اًمٌٕمض: وٓ جيقز ظمٚمع اإلُم٤مم ُمـ همػم طمدث وٓ شمٖمػم أُمر، وهذا جمٛمع 

-قمٚمٞمف؛ وذًمؽ ٓن اعمًٚمٛملم أي٤مم اًمٗمتٜم٦م اًمتل اؿمتٕمٚم٧م ذم قمٝمد اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مًم٨م قمثامن 

، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: إٟمف أطمدث أُمقًرا ىمد اظمتٚمٗمقا قمغم ىمقًملم ٓ صم٤مًم٨م هلام - ؓ

أظمٚم٧م سمقاضم٤ٌمت ُمٜمّمٌف ومٞمج٥م قمزًمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: إٟمف مل حيدث طمدصًم٤م خيّؾ 

سمقاضم٤ٌمشمف ومال جيقز قمزًمف، ومام ظمرج قمـ هذيـ اًم٘مقًملم ومٝمق سم٤مـمؾ سم٤مٓشمٗم٤مق؛ وأيًْم٤م ٕن 

اإلُم٤مم مل يٙمٚمػ هذا اعمٜمّم٥م إٓ سمٕمد أن شمقاومرت ومٞمف ذوط ظم٤مص٦م، وم٢مذا ُم٤م وم٘مد هذه 

وط سمٕمد شمقًمٞمتف يم٤من هٜم٤مك ؾم٥ٌم ُم٘متض ًمٕمزًمف، وأُم٤م إذا فمّؾ ؾمٚمٞمؿ احل٤مل ٓ ي٠مظمذ اًمنم

وم٢من اإلىمدام قمغم قمزًمف آن -قمٚمٞمف ُمـ يٜمٙمر ُمـ إظمالل سم٠مُمقر اًمديـ أو سمًٞم٤مؾم٦م اًمِمٕم٥م 

ًمألهقاء وشمالقم٥م سمٛمٜمّم٥م هق أظمٓمر ُمٜم٤مص٥م اًم٘مٞم٤مدة وهق ُم٤م  إشم٤ٌمعذاك ُم٤م هق إٓ 

ضمد ُمٜمف ُم٤م يقضم٥م اظمتالل أطمقال اعمًٚمٛملم ي١مدي إمم اًمٗم٤ًمد، وأُم٤م إذا شمٖمػم طم٤مًمف ومقُ 

أو اٟمتٙم٤مس أُمقر اًمديـ وم٘مد ظمرج طمٞمٜمئذ قمـ ؾمٛم٧م اإلُم٤مُم٦م وأصٌح ُمًتحؼ 
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اإلىمّم٤مء قمـ هذا اعمٜمّم٥م. هذا وىمد سملم اًمٕمٚمامء إُمقر اًمتل هب٤م يتٖمػم طم٤مًمف، ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م 

  :وسمٞم٤مٟمف قمغم اًمٜمحق اًمت٤مممهق راضمع إمم ظمٚم٘مف وشمٍموم٤مشمف، وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق راضمع إمم سمدٟمف،

أول إُمقر اًمتل ختؾ سمٕم٘مد اإلُم٤مُم٦م ومٞمٜمٕمزل اإلُم٤مم سمًٌٌٝم٤م هق: اًمردة، وم٢مذا ُم٤م ارشمد 

رئٞمس اًمدوًم٦م قمـ اإلؾمالم وم٘مد اٟمٕمزل ذم ٟمٗمس اًمٚمحٔم٦م قمـ اًمري٤مؾم٦م، ي٘مقل اعمقمم 

ـَ قَمغَم اعْم١ُْمُِمٜملَِم ؾَمٌِٞماًل{ ُ ًمِْٚمَٙم٤موِمِري ـْ جَيَْٕمَؾ اَّللَّ وأي ؾمٌٞمؾ أقمٔمؿ  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: }َوًَم

ٞمؾ اإلُم٤مم، وأيْم٤م ٕن اإلُم٤مم مل يٙمٚمػ هذا اعمٜمّم٥م إٓ حلراؾم٦م اًمديـ ُمـ ؾمٌ

وؾمٞم٤مؾم٦م اًمدٟمٞم٤م، وم٢مذا ُم٤م ارشمد قمـ اإلؾمالم ومٙمٞمػ شمتح٘مؼ ُمٜمف طمراؾم٦م اًمديـ، إن 

ارشمداده قمـ اًمديـ يزول سمف ُم٘مّمقد اإلُم٤مُم٦م، ويمؾ ُم٤م يزول سمف ُم٘مّمقد اإلُم٤مُم٦م ُم١مد 

ُم٤مُم٦م وهذا أُمر واوح مل خي٤مًمػ إمم اٟمحالل قم٘مده٤م، وم٤مًمردة ُم١مدي٦م إمم اٟمحالل قم٘مد اإل

اًمٕم٘مؾ سم٠مي وصم٤مين إُمقر اًمتل يٜمٕمزل هب٤م رئٞمس اًمدوًم٦م: زوال  ومٞمف أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم.

اًمذي يٜمٕمزل سمف رئٞمس اًمدوًم٦م أو  :إُمر اًمث٤مًم٨مضمٜمقن أو إهمامء ـمقل و ؾم٥ٌم ُمرى

وم٘مد  أواإلُم٤مم إقمٔمؿ: ذه٤مب احلقاس اعم١مصمرة ذم اًمرأي أو اًمٕمٛمؾ، واًمٙمالم 

وم٢مذا طمدث ًمٚمرئٞمس رء ُمـ ذًمؽ  ،ل خيّؾ وم٘مده٤م سم٤مًمٕمٛمؾ أو اًمٜمٝمقضإقمْم٤مء اًمت

ًم. اٟمٕمزل سمف ًمٕمجزه قمـ يمامل اًم٘مٞم٤مم سمح٘مقق إُم٦م اًمذي يٜمٕمزل سمف رئٞمس  راسمعإُمرا

 اًمدوًم٦م: 

سمٓمالن شمٍمف رئٞمس اًمدوًم٦م، ويٜمدرج حت٧م هذا قمدة صقر: اًمّمقرة إومم: أن 

ٟمف سم٤مًمتٍمف ذم أُم قر إُم٦م ُمـ همػم شمٔم٤مهر حيجر قمٚمٞمف وي٘مٝمره ُمـ يًتٌد ُمـ أقمقا

سمٛمٕمّمٞم٦م وٓ ظمروج قمـ ـم٤مقم٦م، وم٢مذا طمدث هذا وم٢من اًمٕمٚمامء يٜمٔمرون ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من 

احلٙمؿ ومٞمف إمم ٟم٤مطمٞمتلم: اًمٜم٤مطمٞم٦م إومم: هؾ صالطمٞمتف ًمٚمري٤مؾم٦م ٓ زاًم٧م ُمقضمقدة أم 

أنف سمقىمققمف حت٧م ىمٝمر هذا اعمًتٌد ىمد وم٘مد صالطمٞمتف هلذا اعمٜمّم٥م. واًمٜم٤مطمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 

ار هذا اعمًتٌد قمغم أومٕم٤مًمف وشمٍموم٤مشمف اًمتل ؾمٚمٌٝم٤م ُمـ رئٞمس اًمدوًم٦م أم أنف هؾ جيقز إىمر

وُمـ صمؿ يم٤من اخلالف يمام طمدث رم ومؽمة ؾمٞمٓمرة اًمؽمك قمغم  ٓ جيقز إىمراره قمٚمٞمٝم٤م
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ُمـ إُمقر اًمتل يٜمٕمزل هب٤م رئٞمس  ٤مُمسإُمر اخل .اخلالوم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م سمٕمد اعمتقيمؾ

وومً٘مف أي: ظمروضمف قمـ ـم٤مقمتف  اًمدوًم٦م: ضمقر اًمرئٞمس أي: فمٚمٛمف قم٤ٌمد اهلل شمٕم٤ممم،

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومٜم٘مقل: اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ضمقر رئٞمس اًمدوًم٦م وومً٘مف يٕمٜمل: إذا 

أصٌح فم٤ممل٤م وهمػم قم٤مدل: هؾ يٜمٕمزل سمًٌٌٝمام؟ أي: هؾ يٜمٕمزل سم٥ًٌم اًمٔمٚمؿ وسم٥ًٌم 

ٟم٘مقل: وم٠مُم٤م اخلقارج وم٢مهنؿ مل٤م  اًمٗمًؼ اًمذي ـمرأ قمٚمٞمف سمٕمد أن شمقمم اًمرئ٤مؾم٦م أم ٓ؟

ىم٤مًمقا سم٤مٟمٕمزال اإلُم٤مم إذا ومًؼ؛ ٕنف  يامنسم٠من اًمٗمًؼ خُيرج ُمرشمٙمٌف قمـ اإليم٤مٟمقا ي٘مقًمقن 

طمٞمٜمئذ ًمٞمس ُم١مُمٜم٤ًم وهمػم اعم١مُمـ ٓ يّمٚمح أن يٙمقن إُم٤مًُم٤م، ويمذًمؽ يرى اعمٕمتزًم٦م 

ًمف سم٤مجلقر واًمٗمًؼ؛ ٕنف إذا وضم٥م اٟمٕمزال اًم٘م٤ميض وأُمػم اإلىمٚمٞمؿ سمٔمٝمقر اًمٗمًؼ  اٟمٕمزا

 ؾمجٝمقر أه مم إذا ارشمٙم٥م ذًمؽ، ويرىقمٚمٞمٝمام وم٢مٟمف جي٥م اٟمٕمزال اإلُم٤مم ُمـ سم٤مب أو

أنف ٓ يٜمٕمزل سمذًمؽ؛ ٕن ذم اٟمٕمزال اإلُم٤مم ووضمقب ٟمّم٥م همػمه إصم٤مرة اًمٗمتٜم٦م مل٤م  اًمًٜم٦م

ورم طم٤مل اًمدوًم٦م اعمٕم٤مسة شمتؿ ُم٘م٤مُم٦م آؾمتٌداد هذا سمقؾم٤مئؾ ؾمٚمٛمٞم٦م  ًمف ُمـ اًمِمقيم٦م.

. ًمدولاًمنمع وشمتْمٛمٜمٝم٤م دؾم٤مشمػم شمٚمؽ ا ٤مٓشم١مدى امم ُم٤م خيِمك ُمٜمف ُمـ اًمٗمتـ وٓ يٛمٜمٕمٝم

 ☺اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون سمٕمد ٟمٌٞمٝمؿ سمف ىم٤مم وىمد طمدصمٜم٤م اًمت٤مريخ طمدي٨م صدق قمـ ُم٤م 

سم٠مُمر اهلل ورؾمقًمف، وسمٞمٜمقا ًمٚمٜم٤مس أن ٓ ـم٤مقم٦م ٕطمد ُمٜمٝمؿ ذم همػم ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف، 

م اخلٚمٗم٤مُء َُمـ اقمقجَّ قمـ ـم٤مقم٦م اهلل  ومتٕم٤مون اخلٚمٗم٤مء ورقم٤مي٤مهؿ قمغم اًمؼم واًمت٘مقى، وىمقَّ

 ٘مقة اًمًٚمٓم٤من اًمذي ىمد يزع اهلل سمف ُم٤م ٓ يزع سم٤مًم٘مرآن.، سم☺سمٙمت٤مسمف وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

وىمد شمٕمٚمٛمقا رم زُمـ اًمٜمٌقة شمٙمٚمٞمػ أومم إطمالم واًمٜمٝمك ُمـ يم٤من ًمف ذم رقمٞمتف أقمقان.و

أصح٤مب اًمٙمٗم٤مءات سمٛمًئقًمٞم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م رم ـمريؼ إىم٤مُم٦م اًمديـ سم٤مُٕمّم٤مر اًمٌٕمٞمدة وه٤م 

 هق اعمٌح٨م اًمث٤مٟمك ًمٚمٌٞم٤من وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ 

*** 
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  (الواليات يف الدولة اإلسالمية): ىياملبحح الجا

ُمـ اعمٕمٚمقم ُمـ شم٤مرخيٜم٤م اعمجٞمد أن اخلٚمٞمٗم٦م مل يًتٌد سم٤مُٕمر يقُم٤م ُم٤م وىمد قمٚمؿ يمٞمػ 

يِم٤مورهؿ وهق ُم١ميد سم٤مًمقطمل اعمٕمّمقم وىمد طمٗمظ ُمـ يمت٤مب  ☺يم٤من رؾمقل اهلل 

 حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم ُّٱاهلل شمٕم٤ممم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف 
 يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي
 مي زي ري ٰى ين  ىن  ُّٱوُمـ ؾمقرة هم٤مومر  [159]آل قمٛمران:  َّ زب رب
 مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني
دائام ُمـ  وقمـ اًمِمقرى حيًـ سمٜم٤م أن ٟم٘مػ أُم٤مُمٝم٤م وىمٗم٦م ومٙم٤مٟم٧م  َّ جح مج حج

سمحث٤م ذم ٟمٔم٤مم اًمِمقرى  وىمد يمت٥م د اعمٝمدي ُمٝمامت أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ذم يمؾ اًمقٓي٤مت

ذم شمٕمريٗمٝم٤م  أظمت٤مر ُمٜمف ُم٤ميغم ُمـ ُم٘مّمدٟم٤م رم وضمٞمزٟم٤م ُمٞم٦مذم اًمنميٕم٦م اإلؾمال

ه اهلل ظمػما )سمتٍمف( وُمنموقمٞمتٝم٤م وم٘م٤مل اًمِمقرى ُمـ أهؿ ُمٕم٤ممل اًمدوًم٦م  ضمزا

وُمٌدأ ُمـ أهؿ ُم٤ٌمدئ اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد رم اإلؾمالم وىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمده رم  اإلؾمالُمٞم٦م

لم احل٤ميمؿ ًمٚمٕمٝمد سم ووؾمٞمٚم٦م ًمدىم٦م آٟمٗم٤مد حتديد اًمٕمالىم٦م سملم احل٤ميمؿ واعمحٙمقُملم

اعمًٚمؿ وإُم٦م وٓقمج٥م ومٗمل سمٞم٤من اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م سمٞم٤من ٕمهٞمتٝم٤م رم حت٘مٞمؼ ُم٘م٤مصد 

ىم٤مل اًمراهم٥م: اًمتِم٤مور واعمِم٤مورة واعمِمقرة: رم شمٕمريٗمٝم٤م ًمٖم٦م  اًمدوًم٦م واحلٙمؿ

اؾمتخراج اًمرأي سمٛمراضمٕم٦م اًمٌٕمض إمم اًمٌٕمض ُمـ ىمقهلؿ: ذت اًمٕمًؾ إذا اختذشمف ُمـ 

اصٓمالطم٤ًم ـمٚم٥م اًمرأي ُمـ أهٚمف، و أيأي شم٘مٚمٞم٥م اًمرُمقوٕمف واؾمتخرضمتف ُمٜمف، 

 وىمد قمرومٝم٤م اًم٤ٌمطمثقن وإضم٤مًم٦م اًمٜمٔمر ومٞمف، وصقًٓ إمم اًمرأي اعمقاومؼ ًمٚمّمقاب.

شم٤ٌمدل اًمرأي  ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ محٞمد سم٠مهن٤م: د / ٝم٤مٕمّرومومسمتٕم٤مريػ قمدة  اعمٕم٤مسون

سملم اعمتِم٤موريـ ُمـ أضمؾ اؾمتخالص اًمّمقاب ُمـ اًمرأي، وإنجع ُمـ احلٚمقل، 

سمتٕمريػ أيمثر دىم٦م ُمـ  -وقمرومٝم٤م اًمديمتقر ه٤مين اًمٓمٕمٞمامت اًم٘مرارات واًمًديد ُمـ
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ىم٤مئاًل: اًمِمقرى اؾمتٓمالع رأي إُم٦م أو ُمـ يٜمقب قمٜمٝم٤م ذم أُمر ُمـ  -وضمٝم٦م ٟمٔمرى 

إُمقر اًمٕم٤مُم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م هبدف اًمتقصؾ ومٞمٝم٤م إمم اًمرأي إىمرب إمم اًمّمقاب اعمقاومؼ 

وسمٛمامرؾم٦م اًمِمقرى  (ُمقوققمف.ٕطمٙم٤مم اًمنمع متٝمٞمدًا ٓخت٤مذ اًم٘مرار اعمٜم٤مؾم٥م ذم 

يٙمقن اإلٟم٤ًمن ىمد أدى ُم١ًموًمٞمتف وأُم٤مٟمتف اًمتل حي٤مؾم٥م قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وُمـ 

٤مًمِمقرى شمٙمقن قم٤مُم٦م ذم يمؾ وم هٜم٤مك ومرق سملم اًمِمقرى واعمِمقرة اًمٕمٚمامء ُمـ يرى أن

وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمديمتقر حمٛمقد  ،رأي واعمِمقرة شمٙمقن ظم٤مص٦م ذم اًمرأي اعمٚمزم،

اًمٜمّمقص اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م اًمقاردة ذم اًمِمقرى ٟمجد أن  ٟمٔمرٟم٤م سمدىم٦م ذم اخل٤مًمدي: إذا ُم٤م

ُمدًمقل يمٚمٛم٦م اًمِمقرى خيتٚمػ قمـ ُمدًمقل يمٚمٛم٦م اعمِمقرة إذ شمٕمٜمل اًمِمقرى أظمذ اًمرأي 

ًء اًمذي يرضمح ومٞمف ىمقة  ُمٓمٚم٘م٤ًم، ُم٤م يم٤من ُمٚمزُم٤ًم ًمرئٞمس اًمدوًم٦م وُم٤م مل يٙمـ ُمٚمزُم٤ًم، ؾمقا

يم٤مُٕمقر اًمٗمٜمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م اًمدًمٞمؾ يم٤مُٕمقر اًمتنميٕمٞم٦م وُم٤م يرضمح ومٞمف ضم٤مٟم٥م اًمّمقاب 

أُم٤م اعمِمقرة وم٢مهن٤م وردت ذم اًمٜمّمقص قمغم أهن٤م  ومج٤مء اًمتٕمٌػم ومٞمٝم٤م قم٤مُم٤ًم ذم يمؾ إُمقر.

قمغم أن اعمِمقرة أظمص ُمـ اًمِمقرى  اًمِم٤مهدأظمذ اًمرأي اعمٚمزم ًمرئٞمس اًمدوًم٦م وم٘مط، و

: ¶وأهن٤م أظمذ اًمرأي اعمٚمزم: ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ ٕيب سمٙمر وقمٛمر 

ًمق أنٙمام شمتٗم٘م٤من زم قمغم أُمر واطمد ُم٤م قمّمٞمتٙمام ذم ُمِمقرة أبدًا(، وذم ًمٗمظ:  )وأيؿ اهلل

م  )ًمق اضمتٛمٕمتام ذم ُمِمقرة ُم٤م ظم٤مًمٗمتٙمام( وم٘مد اىمؽمٟم٧م يمٚمٛم٦م اعمِمقرة سمّمٗم٦م اإلًمزا

واًمّمٞمٖم٦م شمٗمٞمد ذًمؽ، وهذا واوح ذم ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ )ُم٤م ظم٤مًمٗمتٙمام( 

اعمِمقرة ٓ شمٙمقن إٓ ذم أظمذ اًمرأي )ُم٤م قمّمٞمتٙمام(، وُمـ ُمٜم٤مؾم٦ٌم احلدي٨م يتْمح أن 

قمغم ؾمٌٞمؾ اإلًمزام ٕنف رأي يرؿمد إمم قمٛمؾ ُمـ إقمامل ُمـ أضمؾ اًم٘مٞم٤مم سمف، وُم٤م يم٤من 

يمذًمؽ يم٤من ُمٚمزُم٤ًم ٕن اًمؽمضمٞمح إٟمام يٙمقن ًمرأي إهمٚمٌٞم٦م ومتٙمقن اعمِمقرة أظمص ُمـ 

سمـ  اًمِمقرى ٕهن٤م ذم اًمرأي اعمٚمزم وم٘مط.، ويمذًمؽ ُم٤م ىم٤مًمف اخلٚمٞمٗم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر

: ومال يٖمرن اُمرأ سمٕمد إمت٤مم سمٞمٕم٦م آٟمٕم٘م٤مد ًمٚمّمديؼ أيب سمٙمر ؓ اخلٓم٤مب ؓ

يم٤مٟم٧م ومٚمت٦م ومتٛم٧م، وأهن٤م وإن يم٤مٟم٧م يمذًمؽ إٓ أن  سمٙمر ؓ أن ي٘مقل أن سمٞمٕم٦م أيب
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اهلل ىمد وىمك ذه٤م وًمٞمس ومٞمٙمؿ ُمـ شمٜم٘مٓمع إقمٜم٤مق إًمٞمف ُمثؾ أيب سمٙمر ومٛمـ سم٤ميع رضماًل 

ق، وٓ اًمذي سم٤ميٕمف. وىمد فمؾ هذا قمـ همػم ُمِمقرة ُمـ اعمًٚمٛملم وم٢مٟمف ٓ سمٞمٕم٦م ًمف ه

اًمٗمٝمؿ اًمنمقمل ًمقاىمع اعمِمقرة وأهن٤م أظمذ اًمرأي اعمٚمزم وم٘مط قمٜمد اعمًٚمٛملم سمٕمد ذًمؽ 

وم٢من اخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز رمحف اهلل مل٤م وزم اخلالوم٦م ظمٓم٥م ذم اعمًٚمٛملم ىم٤مئاًل: 

ة ُمـ إين ىمد اسمتٚمٞم٧م هبذا إُمر ُمـ همػم رأي ُمٜمل وٓ ـمٚم٦ٌم ًمف وٓ ُمِمقر )أهي٤م اًمٜم٤مس

اعمًٚمٛملم، وإين ىمد ظمٚمٕم٧م ُم٤م ذم أقمٜم٤مىمٙمؿ ُمـ سمٞمٕمتل وم٤مظمت٤مروا ٕنٗمًٙمؿ( وُمـ يدىمؼ 

ذم هذه اًمٜمّمقص جيد أن ًمٗمظ اعمِمقرة ىمد اىمؽمن سم٤مًمرأي اًمذي يرؿمد إمم قمٛمؾ ُمـ 

أضمؾ اًم٘مٞم٤مم سمف واًمذي ٓ سمد أن يرضمع ومٞمف ًمٚمٛمًٚمٛملم، وأن اعمرضمح ومٞمف إٟمام هق رأي 

س إُمر يٗمٝمؿ ُمـ قم٤ٌمرة اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم وٟمٗم إهمٚمٌٞم٦م، وم٤مٟمتخ٤مب رئٞمس اًمدوًم٦م

ىمقًمف: )ذم اعمِم٤مورة رو٤م اخلّمؿ واحلج٦م قمٚمٞمف(، وم٘مد ضمٕمؾ احلج٦م ذم اعمِمقرة وٟمص 

قمٚمٞمٝم٤م ومل ي٘مؾ ذم اًمِمقرى، ومتٙمقن اًمِمقرى قم٤مُم٦م ذم يمؾ رأي، واعمِمقرة ظم٤مص٦م ذم 

ىمٗم٦م وسم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ومال وػم ُمـ و اًمرأي اعمٚمزم اًمذي جي٥م قمغم رئٞمس اًمدوًم٦م أن يٚمتزم سمف

ًمديٛم٘مراـمٞم٦م يمٚمٛم٦م ُمٕمرسم٦م وم٤م)هٜم٤م ُمع ُمٕمٜمك اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ًمٌٞم٤من اًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م واًمِمقرى 

قمـ اًمٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م وأصؾ اًمٙمٚمٛم٦م ومٞمٝم٤م ُمٙمقٟم٦م ُمـ ًمٗمٔملم: إول )ديٛمق( ويٕمٜمل 

اًمِمٕم٥م، واًمث٤مين )يمراشمقس( ويٕمٜمل اًمًٚمٓم٦م أي ؾمٚمٓم٦م اًمِمٕم٥م، وسمٛمٕمٜمك آظمر وم٢من 

ًمِمٕم٥م ًمٜمٗمًف دون أن شمًت٠مرر ـمٌ٘م٦م أو اًمديٛم٘مراـمٞم٦م سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م إؾم٤مد شمٕمٜمل طمٙمؿ ا

د اًمِمٕم٥م طمٙم٤مُم٤مً  ، ومٞمّمٌحقا مج٤مقم٦م أو ومرد هبذا احلٙمؿ وُمـ دون أن يّمٌح يمؾ أومرا

حيٙمٛمقهن٤م. وهبذا اًمتٕمريػ شم٠ميت اًمديٛم٘مراـمٞم٦م رديٗم٦م  سمح٤مضم٦م قمٜمدئذ إمم ؿمٕمقب

ًمٚمِمقرى ذم سمٕمض اًمقضمقه ُمـ طمٞم٨م إقمٓم٤مء طمؼ اعمِم٤مريم٦م ًمٚمِمٕمقب ذم صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار 

ٙمؿ، قمدا أن اًمِمقرى ٟمٔم٤مم متٞمزت سمف اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمره وإدارة ؿم١مون احل

ضمزءًا ُمـ اًمٕم٘مٞمدة، سمٞمٜمام اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ٟمٔم٤مم ووٕمل أي ُمـ ووع اإلٟم٤ًمن ومٝمل ٟمٔم٤مم 

همريب اًمٜمِم٠مة قمرومف اًمٖمرب ُمـ احل٘م٦ٌم اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ودظمؾ قمٚمٞمف شمٓمقير ذم  اضمتامقملؾمٞم٤مد 
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 ُمٌدأواعمجتٛمع واًمدوًم٦م ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ  احلْم٤مرة اعمٕم٤مسة يمام أهن٤م شمٜمٔمؿ اًمٕمالىم٦م سملم اًمٗمرد

اعم٤ًمواة سملم اعمقاـمٜملم، وُمٜمح طمؼ اعمِم٤مريم٦م ذم صٜمع اًمتنميٕم٤مت، وؾمـ اًم٘مقاٟملم اًمتل 

أن اًمِمٕم٥م ُمّمدر اًمًٚمٓم٤مت، وم٤مًمًٚمٓم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم  ُمٌدأشمٜمٔمؿ احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦م وومؼ 

أُم٤م اًمِمقرى اإلؾمالُمٞم٦م ومٝمل  .٥مممثكم هذا اًمِمٕماًمديٛمقىمراـمل، هل ًمٚمِمٕم٥م سمقاؾمٓم٦م 

وىمد دل قمغم صقر اعمِم٤مريم٦م ذم احلٙمؿ شمًتٛمد ضمذوره٤م ُمـ أصقل اًمديـ  صقرة ُمـ

 :ذم ؾمقرة آل قمٛمران وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ُمنموقمٞمتٝم٤م وأمهٞمتٝم٤م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ووىم٤مئع اًمت٤مريخ

 يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم ُّٱ
ذيمر   َّ زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

اًمٕمٚمامء أن اهلل أُمر ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف  اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل ذم شمٗمًػم هذه أي٦م قمـ

وؾمٚمؿ هبذه إواُمر اًمتل هل شمدري٩م سمٚمٞمغ، وذًمؽ أنف أُمره سم٠من يٕمٗمق قمٜمٝمؿ ومٞمام ًمف ذم 

ظم٤مصتف قمٚمٞمٝمؿ ُمـ شمٌٕمف، ومٚمام ص٤مروا ذم هذه اًمدرضم٦م أُمره أن يًتٖمٗمر هلؿ ومٞمام هلل 

ؾمتِم٤مرة ذم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ شمٌٕم٦م أيْم٤ًم، وم٢مذا ص٤مروا ذم هذه اًمدرضم٦م ص٤مروا أهاًل ًمال

إُمقر. وٟم٘مؾ قمـ اسمـ قمٓمٞم٦م أن اًمِمقرى ُمـ ىمقاقمد اًمنميٕم٦م وقمزائؿ إطمٙم٤مم، وُمـ 

ٓ يًتِمػم أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ، ومٕمزًمف واضم٥م. هذا ُم٤م ٓ ظمالف ومٞمف، وىمد ُمدح اهلل 

وىم٤مل امل٤موردي رمحف اهلل ذم  .[38: اًمِمقرى]  َّ ٰى ين ىن ُّٱاعم١مُمٜملم سم٘مقًمف: 

 [.159]آل قمٛمران:  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

أطمده٤م: أنف أُمره سمٛمِم٤مورهتؿ ذم احلرب ًمٞمًت٘مر  ىم٤مل: ذم أُمره سم٤معمِم٤مورة أرسمٕم٦م أىم٤مويؾ

 ًمف اًمرأي اًمّمحٞمح ومٞمف، ىم٤مل احلًـ: ُم٤م ؿم٤مور ىمقم ىمط إٓ ُهدوا ٕرؿمد أُمقرهؿ. 

واًمث٤مين: أنف أُمره سمٛمِم٤مورهتؿ شم٠ملٞمٗم٤ًم هلؿ وشمٓمٞمٞم٤ًٌم ٕنٗمًٝمؿ، وهذا ىمقل ىمت٤مدة 

 واًمرسمٞمع.
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ث٤مًم٨م: أنف أُمره سمٛمِم٤مورهتؿ مل٤م قمٚمؿ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمْمؾ وًمتت٠مؾمك أُمتف سمذًمؽ سمٕمده واًم

واًمراسمع: أنف أُمره سمٛمِم٤مورهتؿ  صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ، وهذا ىمقل اًمْمح٤مك.

وُمثؾ  ا ـهًمٞمًتٌلم سمف اعمًٚمٛمقن ويتٌٕمف ومٞمف اعم١مُمٜمقن، وإن يم٤من قمـ ُمِم٤مورهتؿ همٜمٞم٤ًم.

قمديدة ويمٚمٝم٤م يدل قمغم أن اًمِمقرى يمام  ذم اًمدًٓم٦م أطم٤مدي٨م شمٚمؽ أي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م شمٚمؽ

اًمديمتقر وم١ماد حمٛمد اًمٜم٤مدي ٓ شم٘متٍم قمغم يمقهن٤م ُمـ اًم٘مقاقمد إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٜمٔم٤مم ي٘مقل 

اًمًٞم٤مد اإلؾمالُمل ومح٥ًم، وإٟمام متثؾ اإلـم٤مر اًمٕم٤مم واًمٜمٓم٤مق اًمذي جي٥م أن شمٕمٛمؾ 

واًمتٜمٗمٞمذي٦م  يم٤موم٦م اًمًٚمٓم٤مت احل٤ميمٛم٦م ذم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتنميٕمٞم٦م ذم طمدوده

ًم٘مْم٤مئٞم٦م، وهل سمذًمؽ حتقل دون آؾمتٌداد سم٤مًمرأي أو آٟمٗمراد سمف، إُمر اًمذي وا

ي١مدي إمم اًمرأي اًمّمقاب وحت٘مٞمؼ وطمدة إُم٦م وشم٠ملٞمػ اًم٘مٚمقب سملم أومراده٤م. وهلذا 

يم٤من أؾم٤مس ُمنموقمٞم٦م اًمِمقرى وًمزوُمٝم٤م ُمًتٛمدة ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

هل شمٕمتؼم وامٟم٦م ُمـ وامٟم٤مت صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ يمام ؾمٚمػ سمٞم٤من ذًمؽ، و

ظمْمقع اًمًٚمٓم٤مت اًمٕم٤مُم٦م عم٤ٌمدئ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل رؾمٛم٧م احلدود واًمٜمٓم٤مق 

اًمذي يتحتؿ أن مت٤مرس ذم ٟمٓم٤مىمٝم٤م هذه اًمًٚمٓم٤مت وٛمـ وقاسمط وىمٞمقد حتقل دون 

ىم٦ٌم شمٚمؽ اًمًٚمٓم٤مت ذم مم٤مرؾم٦م ُمٝم٤مُمٝم٤م. وىمد ذيمر سمٕمض  اٟمحراومٝم٤م وشمٕمٓمل إُم٦م طمؼ ُمرا

شم٠مظمذ اًمٕمالىم٦م سملم اًمِمقرى واًمديٛم٘مراـمٞم٦م قمغم أهن٤م قمالىم٦م  أناًمٕمٚمامء اٟمف ٓ يٜمٌٖمل 

شمقاومؼ أو قمالىم٦م شمْم٤مد ذًمؽ أن يمؾ ٟمٔم٤مم ُمٜمٝمام يٛمثؾ اؾمت٘مالًٓ شم٤مُم٤ًم ًمف أؾمًف وُم٤ٌمدئف 

شمرؾمؿ اًمٕمالىم٦م  أنوألٞم٤مت شمٜمٗمٞمذه، ووضمقد ُمقاـمـ اشمٗم٤مق أو ُمقاـمـ اظمتالف ٓ يٕمٜمل 

ُمقاـمـ آشمٗم٤مق أيمثر ُمـ ىمٚم٧م وهذا صحٞمح طمتك وإن يم٤مٟم٧م  سمٞمٜمٝمام سمتقاومؼ، أو شمْم٤مد

ُمقاـمـ آظمتالف، يمام ؾمٞمجد اعمتتٌع ًمذًمؽ وأن ٟمققم٤ًم ُمـ آًمت٘م٤مء ذم يمثػم ُمـ اًمّمقر 

وذم قمٍمٟم٤م هذا ٓ يقضمد ُم٤م يٛمٜمع ُمـ اظمتٞم٤مر جم٤مًمس  واعم٤ٌمدئ واجلزئٞم٤مت واًمٜمٔمؿ

شمنميٕمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ وٓة إُمر أو اٟمتخ٤مهب٤م ًمت٘مقم سمٌح٨م اعم٤ًمئؾ اعمتجددة ذم احلٞم٤مة 

ًء أيم٤مٟم٧م هذه اعم٤ًمئؾ اىمتّم٤مدي٦م أم اضمتامقمٞم٦م أم سم٘مّمد اؾمتٜم ٤ٌمط احلٙمؿ اًمنمقمل هل٤م ؾمقا
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همػم ذًمؽ مم٤م شمٕم٤مًم٩م ؿم١مون احلٞم٤مة وشمٕمٜمك سمتٜمٔمٞمٛمٝم٤م ومٞمام ًمٞمس ومٞمف ٟمص، وإصداره٤م 

سمِمٙمؾ ىمقاٟملم، إذ ًمٞمس هٜم٤مك ُم٤مٟمع ذقمل ُمـ ذًمؽ، طمتك وإن يم٤من اصٓمالح اًمًٚمٓم٦م 

ة همػم ُمقضمقد ذم اًمٕمٍم اًمٜمٌقي اًمتنميٕمٞم٦م سمِمٙمٚمٝم٤م اعمٕمروف اًمٞمقم ذم اًمٜمٔمؿ اعمٕم٤مس

أو قمٍم اًمّمح٤مسم٦م وإن يم٤من اًمٕمٛمؾ اًمذي ي٘مقم سمف اًمّمح٤مسم٦م ذم قمٍم اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ 

قمغم ٟمحق ُم٤م ؾمٚمػ اإلؿم٤مرة إًمٞمف يٕمٓمل ٟمٗمس اعمدًمقل ًمٙمٚمٛم٦م اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م ذم 

اعمٗمٝمقم احلدي٨م. وم٤مؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم ذم اعمًتجدات وشم٘مٜمٞمٜمٝم٤م هق ضورة ٓ سمد ُمٜمٝم٤م 

وقاسمط وىمقاقمد اًمنميٕم٦م سمٕمد إضم٤مًم٦م اًمرأي ُمع أهؾ اًمٕمٚمؿ واخلؼمة يمل  وًمٙمـ وٛمـ

شمًت٘مٞمؿ أُمقر اًمٌنمي٦م وشمًػم قمغم ُمٜمٝم٤مج اهلل اًمٕم٤مدل. وىمد ذيمر اًمديمتقر ه٤مين ؾمٚمٞمامن 

اًمٓمٕمٞمامت أن ومٙمرة اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م سم٤معمٗمٝمقم احلدي٨م فمٝمرت ذم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

وسمٕمد ووم٤مة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف ُمٜمذ قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ، ذًمؽ أنف 

وآلف وؾمٚمؿ وسمدء طمريم٦م اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وُم٤م راوم٘مٝم٤م ُمـ شمٓمقرات يمٌػمة ذم 

اعمج٤مل اًمًٞم٤مد وآىمتّم٤مدي وآضمتامقمل ضمّدت قمغم اعمجتٛمع أطمداث يمٌػمة، وىمد 

يٙمقن اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ سمحٙمؿ صحٌتٝمؿ ًمٚمرؾمقل وسمحٙمؿ ُمت٤مسمٕمتٝمؿ 

يع وإدرايمٝمؿ عم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م أىمدر اًمٜم٤مس قمغم ُمقاضمٝم٦م وُمِم٤مهدهتؿ عمراطمؾ اًمتنم

شمٚمؽ اعمًتجدات، وم٘م٤مُمقا سمٛم٤ًمقمدة اخلٚمٗم٤مء ذم ووع احلٚمقل ُمـ ظمالل اضمتٝم٤مداهتؿ 

 وىمد ذيمراجلامقمٞم٦م واًمٗمردي٦م واًمتل اقمتٛمده٤م اخلٚمٗم٤مء وووٕمقه٤م ُمقوع اًمتٜمٗمٞمذ. 

ًم٦م اًمديمتقر ه٤مين اًمٓمٕمٞمامت ُمـ أن ومٙمرة اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م ىمد فمٝمرت ذم اًمدو

اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمذ قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م، وإن يم٤من هذا آصٓمالح أو اعمًٛمك همػم ُمقضمقد ذم 

ذًمؽ احللم إٓ أن اًمٕمٛمؾ اًمذي يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ي٘مقُمقن سمف يٕمٓمل ٟمٗمس اعمدًمقل. وإذا 

يم٤من اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ىمد شمِمددوا ذم ؿم١مون اًمٕم٤ٌمدات وإُمقر اًمديٜمٞم٦م 

ـ، وم٢من ُمقىمٗمٝمؿ يمام ي٘مقل اًمديمتقر اخل٤مًمّم٦م وؾمد اًم٤ٌمب قمـ آسمتداع ذم اًمدي

اًم٘مرو٤موي ذم اعمٕم٤مُمالت اًمدٟمٞمقي٦م هق آسمتداع وآظمؽماع أي اسمتٙم٤مر اًمقؾم٤مئؾ 
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وإؾم٤مًمٞم٥م واًمت٘م٤مًمٞمد وأًمٞم٤مت اًمتل شمٜمٝمض سم٤مًمدٟمٞم٤م وشمرىمك سم٤مًمٕمٛمران وشمٓمقر احلٞم٤مة إمم 

اًمتل هل أطمًـ وهذا يدظمؾ حت٧م احلدي٨م اًمّمحٞمح اًمذي رواه ُمًٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م 

أقمٚمؿ سم٠مُمقر دٟمٞم٤ميمؿ( واحلدي٨م أظمر اًمذي رواه قمـ ضمرير سمـ قمٌداًمٚمف  وأنس )أنتؿ

، وهذا ُم٤م ضمٕمؾ (..)ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ومٚمف أضمره٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

قمٛمر يٌتٙمر أُمقرًا يمثػمة ؾمٛمٞم٧م أوًمقي٤مت قمٛمر، ويم٤من هيتدي ذم أُمقره سمٛمِمقرة 

أُم٤م . ا ه قٓ قمكم هلٚمؽ قمٛمراًمّمح٤مسم٦م وٓ ؾمٞمام قمكم يمرم اهلل وضمٝمف، اًمذي ىم٤مل ومٞمف: ًم

قمـ اًمقزارة ووٓي٤مت اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ومٙم٤من ذًمؽ اٟمٓمالىم٤م ُمـ ضورة شمٗمقيض 

 ()وشمٕم٤موٟمقا قمغم اًمؼم واًمت٘مقى يمٗم٤مءات إُم٦م سمٛمٝم٤مم اإلصالح يمتجًٞمد ًمألُمر اًمرسم٤مٟمك

سم٤م قمٜمف  ☺وم٘مد رأيٜم٤م ذم صمٜم٤مي٤م ُم٤م يمتٌف أئٛمتٜم٤م قمـ ؾمػمة اًمٜمٌل إقمٔمؿ  أنف ىمد سمٕم٨م ٟمقا

٤مة سمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من ىمٌؾ إىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م طمٞم٨م سمٕم٨م اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ اًمِمٝمٞمد دقم٤مة وىمْم

وسمٕمد اىم٤مُم٦م  رى اهلل قمٜمف إمم اعمديٜم٦م سملم سمٞمٕم٦م اًمٕم٘م٦ٌم إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم

اًمدوًم٦م سم٤معمديٜم٦م أرؾمؾ اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ أقمٚمؿ إُم٦م سم٤محلالل واحلرام رى اهلل قمٜمف امم 

ومام سم٤مًمٜم٤م سم٤مخلٚمٞمٗم٦م ُمـ  قمغم ُمٙم٦م سمٕمد اًمٗمتح  قمٜمفوومم قمت٤مب سمـ أؾمٞمد رى اهلل اًمٞمٛمـ

ُمـ يمالم و ؟وىمد اشمًٕم٧م اًمدوًم٦م وشمٕمددت إُمّم٤مر اًمٌٕمٞمدة قمـ ُمريمز اخلالوم٦م سمٕمده

قمـ واضم٤ٌمت اخلٚمٞمٗم٦م ذم شمٙمٚمٞمػ وٓة ًمألُمّم٤مر يمام قمرف قمٜمٝمؿ ُمـ  -أهؾ اًمٕمٚمؿ 

ُم٤م ىم٤مًمف  رم آظمر طمٞم٤مشمف ☺ُم٘متدي٤م سمرؾمقل اهلل  سمداي٦م ظمالوم٦م اًمّمديؼ ؓ

ـْ  :اًمت٤َّمؾِمعُ : رمحف اهلل  امل٤موردى ُض إًَمْٞمِٝمْؿ ُِم  وِمٞماَم ُيَٗمقَّ
ِ
 َوشَمْ٘مٚمِٞمُد اًمٜمَُّّمَح٤مء

ِ
َُُمٜم٤َمء ْٕ اؾْمتِْٙمَٗم٤مُء ا

َُْمَقالِ  ْٕ ـْ ا َقْماَمِل َوَيِٙمُٚمُف إًَمْٞمِٝمْؿ ُِم ْٕ ُل  ،ا َُْمَقا ْٕ ٌُقـَم٦ًم َوا قَْماَمُل سم٤ِمًْمَٙمَٗم٤مَءِة َُمْْم ْٕ ًمَِتُٙمقَن ا

 حَمُْٗمقفَم٦مً 
ِ
َُُمٜم٤َمء ْٕ  .سم٤ِم

طَْمَقالِ  :َٕم٤مِذُ اًمْ  ْٕ َح ا ُُُمقِر َوشَمَّمٗمُّ ْٕ ِف ُُمَِم٤مَروَم٦َم ا ًِ ٤ٌَمِذَ سمِٜمَْٗم ٦ِم  ًمَِٞمٜمَْٝمَض  ؛َأْن ُي ُُمَّ ْٕ َٞم٤مؾَم٦ِم ا ًِ سمِ

٦مِ  ٚمَّ
ِ
ؾَم٦ِم اعْم ٤ٌَمَدةٍ  ،َوطِمَرا ٍة َأْو قِم ُل قَمغَم اًمتَّْٗمِقيِض شَمَِم٤مهُماًل سمَِٚمذَّ َٓ ُيَٕمقِّ َُِملُم  ،َو ْٕ وَمَ٘مْد خَيُقُن ا

ُ شَمَٕم٤ممَم  ،٤مِصُح َوَيُٖمشُّ اًمٜمَّ   حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ :َوىَمْد ىَم٤مَل اَّللَّ
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ُ ؾُمٌَْح٤مَٟمُف  .[26ص: ]ٱَّمه جه هن من خن حن جن مم  خم وَمَٚمْؿ َيْ٘متٍَِمْ اَّللَّ

َٓ قَمَذَرُه ذِم  ِة َو ٤ٌَمَذَ ُ اَللِ  اإلشم٤ٌمعقَمغَم اًمتَّْٗمِقيِض ُدوَن اعْم َوَهَذا َوإِْن  ،طَمتَّك َوَصَٗمُف اًمْمَّ

٤م قَمٚمَ  َتَح٘مًّ ًْ َٞم٤مؾَم٦ِم ًمُِٙمؾِّ يَم٤مَن ُُم ًِّ ـْ طُمُ٘مقِق اًم اَلوَم٦ِم وَمُٝمَق ُِم ـِ َوَُمٜمِّْم٥ِم اخْلِ ي ْٞمِف سمُِحْٙمِؿ اًمدِّ

اَلمُ  ًَّ اَلُة َواًم ِلُّ قَمَٚمْٞمِف اًمّمَّ ٍع ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ؽَمْ ًْ ـْ َرقِمٞمَّتِفِ يُمٚمُُّٙمْؿ َراٍع َويُمٚمُّ ) :ُُم ُئقٌل قَم ًْ ( ُٙمْؿ َُم

وزيرا يثؼ  ء ومٙم٤من اخلٚمٞمٗم٦م يتخذوُمع اشم٤ًمع رىمٕم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يم٤من ًمٚمخٚمٗم٤مء وزرا

اًمٕمريب ذم  اًم٘م٤ميض أبق سمٙمر سمـ فىم٤مًمواٟمٔمر ُمٕمك إمم  (سمف )ويم٠منف رئس ًمٚمقزراء ذم زُم٤مٟمٜم٤م

اًمقزارة قم٤ٌمرة قمـ رضمؾ ُمقصمقق سمف ذم ديٜمف وقم٘مٚمف يِم٤موره اخلٚمٞمٗم٦م ومٞمام :  أطمٙم٤مم اًم٘مرآن

رة وىم٤مل اإلُم٤مم امل٤موردى رم إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م قمـ وزا – يٕمـ ًمف ُمـ إُمقر

سَملْمِ  :اًمتٗمقيض وم٘م٤مل رمحف اهلل ٤م  .َوَزاَرُة شَمْٗمِقيٍض َوَوَزاَرُة شَمٜمِْٗمٞمذٍ  :َواًْمَقَزاَرُة قَمغَم َضْ وَم٠َمُمَّ

يِِف َوإُِْمَْم٤مءَ  ُُُمقِر سمَِرأْ ْٕ ُض إًَمْٞمِف شَمْدسمػَِم ا ـْ ُيَٗمقِّ َُم٤مُم َُم َتْقِزَر اإْلِ ًْ َه٤م َوَزاَرُة اًمتَّْٗمِقيِض وَمُٝمَق َأْن َي

ُز َهِذِه اًْمَقَزاَرةِ  ،هِ قَمغَم اضْمتَِٝم٤مدِ  ـْ َٟمٌِٞمِِّف ُُمقؾَمك  ،َوًَمْٞمَس َيْٛمَتٜمُِع ضَمَقا ُ شَمَٕم٤ممَم طِمَٙم٤مَي٦ًم قَم ىَم٤مَل اَّللَّ

اَلمُ  ًَّ اَلُة َواًم  حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ :قَمَٚمٞمِْف اًمّمَّ
َُم٤مَُم٦مِ  .[32-29]ـمف: ٱَّ مك لك خك ِة يَم٤مَن ذِم اإْلِ ُقَّ َنَّ َُم٤م  ،َأضْمَقزُ  وَم٢ِمَذا ضَم٤مَز َذًمَِؽ ذِم اًمٜمٌُّ ِٕ َو

َّٓ سم٤ِمؾْمتِٜم٤َمسَم٦مٍ  ِة مَجِٞمِٕمِف إ ٤ٌَمَذَ َٓ َيْ٘مِدُر قَمغَم ُُم ٦ِم  ُُمَّ ْٕ ـْ شَمْدسمػِِم ا َُم٤مِم ُِم َؾ إمَم اإْلِ َوٟمَِٞم٤مسَم٦ُم اًْمَقِزيِر  ،ُويمِّ

ِدِه هِب٤َم ًمِٞمَ  ـْ شَمَٗمرُّ ُُُمقِر ُِم ْٕ ِف َوهِب٤َم اعْمَُِم٤مِرِك ًَمُف ذِم اًمتَّْدسمػِِم َأَصحُّ ذِم شَمٜمِْٗمٞمِذ ا ًِ َتْٔمِٝمَر سمِِف قَمغَم َٟمْٗم ًْ

ـْ اخْلََٚمؾِ  ًَمِؾ َوَأُْمٜمََع ُِم ـْ اًمزَّ َُم٤مَُم٦ِم  .َيُٙمقُن َأبَْٕمَد ُِم وُط اإْلِ َوُيْٕمَتؼَمُ ذِم شَمْ٘مٚمِٞمِد َهِذِه اًْمَقَزاَرِة ُذُ

ضْمتَِٝم٤مِد وَم٤مىْمَت٣َم  ِٓ ُذ ا  َوُُمٜمَٗمِّ
ِ
َراء ْٔ َنَُّف مُميِْض ا ِٕ ٥َم َوطْمَدُه  ًَ َّٓ اًمٜمَّ َأْن َيُٙمقَن قَمغَم ِصَٗم٤مِت إ

ـَ  ـْ َأْهِؾ  .اعْمُْجَتِٝمِدي َُم٤مَُم٦ِم َوُهَق َأْن َيُٙمقَن ُِم وِط اإْلِ ٍط َزاِئٍد قَمغَم ُذُ َت٤مُج وِمٞمَٝم٤م إمَم َذْ َوحَيْ

ًة هِبِاَم َوَُمْٕمِروَم٦ًم سمَِتْٗمِّمٞمٚمِٝمِ  ِج ظِمؼْمَ ـْ َأُْمِر احْلَْرِب َواخْلََرا َؾ إًَمْٞمِف ُِم ُف اًْمِٙمَٗم٤مَي٦ِم وِمٞماَم ُويمِّ اَم وَم٢ِمٟمَّ

َتٜمِٞم٥ٌم وِمٞمِٝماَم ُأظْمَرى ًْ ٤ٌَمِذٌ هَلاَُم شَم٤مَرًة َوُُم َّٓ َأْن َيُٙمقَن  ،ُُم وَماَل َيِّمُؾ إمَم اؾْمتِٜم٤َمسَم٦ِم اًْمُٙمَٗم٤مِة إ

َ قَمٜمُْٝمؿْ  ،ُِمٜمُْٝمؿْ  ِة إَذا ىَمٍمَّ ٤ٌَمَذَ ُ َٓ َيْ٘مِدُر قَمغَم اعْم ِط َُمَداُر اًْمَقَزاَرِة َوسمِ  ،يَماَم  ْ ِف َوقَمغَم َهَذا اًمنمَّ

َٞم٤مؾَم٦مُ  ًِّ َر َُم٤م شَمٜمَْٕمِ٘مُد سمِِف َوَزاَرُة اًمتَّْٗمِقيِض وَم٤مًمٜمََّٔمُر وِمٞمَٝم٤م  -.شَمٜمَْتٔمُِؿ اًم َوإِْن يَم٤مَن قَمغَم  -َوإَِذا شَمَ٘مرَّ
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َُم٤مَُم٦ِم َواًْمَقَزاَرةِ  -اًْمُٕمُٛمقِم  ـَملْمِ َيَ٘مُع اًْمَٗمْرُق هِبِاَم سَملْمَ اإْلِ ٤م خَيَْتصُّ  :ُُمْٕمَتؼَمٌ سمنَِمْ َأطَمُدمُهَ

َي٦ٍم َوشَمْ٘مٚمِٞمٍد ًمَِئالَّ َيِّمػَم سم٤ِمًْمقَ  َٓ ـْ ِو ـْ شَمْدسمػٍِم َوَأنَْٗمَذُه ُِم ٤م َأُْمَْم٤مُه ُِم َ
ِ

َُم٤مِم مل ِزيِر َوُهَق ُُمَٓم٤مًَمَٕم٦ُم اإْلِ

َُم٤مِم َواًمث٤َّميِن  ٌَْداِد يَم٤مإْلِ
ؾْمتِ ِٓ َح َأوْمَٕم٤مَل اًْمَقِزيِر َوشَمْدسمػَِمُه  :سم٤ِم َُم٤مِم َوُهَق َأْن َيَتَّمٗمَّ خُمَْتصٌّ سم٤ِمإْلِ

 ُ ْٕ ٦ِم إًَمْٞمِف َُمْقيُمقٌل ا ُُمَّ ْٕ َنَّ شَمْدسمػَِم ا ِٕ َتْدِرَك َُم٤م ظَم٤مًَمَٗمُف  ًْ َب َوَي َقا ُُمقَر ًمُِٞمِ٘مرَّ ُِمٜمَْٝم٤م َُم٤م َواوَمَؼ اًمّمَّ

٤مَم يَماَم جَيُقُز  .َوقَمغَم اضْمتَِٝم٤مِدِه حَمُْٛمقٌل  َد احْلُٙمَّ ِف َوَأْن ُيَ٘مٚمِّ ًِ َوجَيُقُز هِلََذا اًْمَقِزيِر َأْن حَيُْٙمَؿ سمِٜمَْٗم

َتٜمِٞم٥َم وِمٞمَٝم٤م َذًمِ  ًْ ٌة َوجَيُقُز َأْن َيٜمُْٔمَر ذِم اعْمََٔم٤ممِلِ َوَي وَط احْلُْٙمِؿ وِمٞمِف ُُمْٕمَتؼَمَ َنَّ ُذُ ِٕ َُم٤مِم  َؽ ًمإِْلِ

ةٌ  وَط اعْمََٔم٤ممِلِ وِمٞمِف ُُمْٕمَتؼَمَ َنَّ ُذُ فِ  ،ِٕ ًِ َٝم٤مَد سمِٜمَْٗم ُه  ،َوجَيُقُز َأْن َيَتَقممَّ اجْلِ َّٓ ـْ َيَتَق َد َُم َوَأْن ُيَ٘مٚمِّ

 َ َرَه٤مِٕ تِل َدسمَّ ُُُمقِر اًمَّ ْٕ ٤ٌَمِذَ شَمٜمِْٗمٞمَذ ا ٌة َوجَيُقُز َأْن ُي وَط احْلَْرِب ومِٞمِف ُُمْٕمَتؼَمَ َوَأْن  ،نَّ ُذُ

ةٌ  أِْي َواًمتَّْدسمػِِم وِمٞمِف ُُمْٕمَتؼَمَ وَط اًمرَّ َنَّ ُذُ ِٕ َتٜمِٞم٥َم ذِم شَمٜمِْٗمٞمِذَه٤م  ًْ ا ه ورطمؿ اهلل اًمقزير  َي

ٓم٤من أل٥م أرؾمالن واسمٜمف ُمـ سمٕمده اًمًٚمٓم٤من ُمٚمؽ اًمًٚمجقىمل ٟمٔم٤مم اعمٚمؽ وزير اًمًٚم

ؿم٤مه رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم وم٘مد يم٤من ًمف اًمدور إيمؼم رم اؾمت٘مرار اًمدوًم٦م يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن 

ويٕملم اخلٚمٞمٗم٦م أيْم٤م وٓة  - ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٙمت٤مب اًمراسمع طمٞم٨م اجلزء اًمث٤مًم٨م

ي٦م اجلٞمش ًمٚمجٝم٤مد ووٓي٦م اًم٘مْم٤مء ووٓي٦م احل٦ًٌم ووٓ إُمّم٤مر وُمٕمف وٓي٦م اعمٔم٤ممل

ووٓي٦م اخلراج ومجٞمع شمٚمؽ اًمقٓي٤مت شمدور ُمًئقًمٞم٤مهت٤م ذم إـم٤مر  اًمٙمٗم٤مئك واعمتٕملم

ُم٘مّمد اخلالوم٦م إؾم٤مس وُمًئقًمٞم٦م اخلٚمٞمٗم٦م اًمرئٞمًٞم٦م رم طمراؾم٦م اًمديـ وؾمٞم٤مؾم٦م اًمدٟمٞم٤م 

 :واًمقٓي٤مت يمٚمٝم٤م) سمف يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل رم رؾم٤مًم٦م احل٦ًٌم

ٟمٞم٦م ،ووزارة ،ُمـ ُمٚمؽ :وُم٤م دوهن٤م ،ة اعم١مُمٜملماًمديٜمٞم٦م ُمثؾ إُمر ؾمقاء يم٤مٟم٧م  ،وديقا

 ،أو يمت٤مسم٦م طم٤ًمب عمًتخرج أو ُمٍموف ذم أرزاق اعم٘م٤مشمٚم٦م أو همػمهؿ ،يمت٤مسم٦م ظمٓم٤مب

وومروع هذه اًمقٓي٤مت إٟمام ذقم٧م ًمألُمر  ،وىمْم٤مء وطم٦ًٌم ،وُمثؾ إُم٤مرة طمرب

يتقمم مجٞمع ُم٤م ذم ُمديٜمتف اًمٜمٌقي٦م  ☺ويم٤من رؾمقل اهلل  .سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

 ،يمام ومم قمغم ُمٙم٦م قمت٤مب سمـ أؾمٞمد ،ويقزم ذم إُم٤ميمـ اًمٌٕمٞمدة قمٜمف ،يتٕمٚمؼ سمقٓة إُمقر

 ،ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص قمريٜمفوقمغم ىمرى  ،وقمغم اًمٓم٤مئػ قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤مص
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ي٤م ويٌٕم٨م قمغم  ،وسمٕم٨م قمٚمٞم٤ًّم وُمٕم٤مًذا وأب٤م ُمقؾمك إمم اًمٞمٛمـ ويمذًمؽ يم٤من ي١مُمر قمغم اًمنا

ومٞم٠مظمذوهن٤م ممـ هل قمٚمٞمف ويدومٕمقهن٤م إمم ُمًتح٘مٞمٝم٤م اًمذيـ  ،٦م اًمًٕم٤مةإُمقال اًمزيمقي

ٓ ي٠ميت إمم  ،ومػمضمع اًم٤ًمقمل إمم اعمديٜم٦م وًمٞمس ُمٕمف إٓ اًمًقط ،ؾمامهؿ اهلل ذم اًم٘مرآن

يًتقذم احل٤ًمب  ☺ويم٤من اًمٜمٌل  .سمٌمء إذا وضمد هل٤م ُمقوًٕم٤م يْمٕمٝم٤م ومٞمف ☺اًمٜمٌل 

ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب محٞمد  يمام ،حي٤مؾمٌٝمؿ قمغم اعمًتخرج واعمٍموف ،قمغم اًمٕمامل

اسمـ اًمٚمتٌٞم٦م قمغم  :اؾمتٕمٛمؾ رضماًل ُمـ إزد ي٘م٤مل ًمف ☺اًم٤ًمقمدي أن اًمٜمٌل 

ُم٤م »  :☺وم٘م٤مل اًمٜمٌل  !هذا ًمٙمؿ وهذا أهدي إزمّ  :ومٚمام رضمع طم٤ًمسمف وم٘م٤مل ،اًمّمدىم٤مت

أومال  ؟هذا ًمٙمؿ وهذا أهدي إزمّ  :سم٤مل اًمرضمؾ ٟمًتٕمٛمٚمف قمغم اًمٕمٛمؾ مم٤م وٟٓم٤م اهلل ومٞم٘مقل

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ ٟمًتٕمٛمؾ رضماًل  ؟ٞمف وأُمف ومٞمٜمٔمر أهيدى إًمٞمف أم ٓىمٕمد ذم سمٞم٧م أب

إن يم٤من  :قمغم اًمٕمٛمؾ مم٤م وٟٓم٤م اهلل ومٞمٖمؾ ُمٜمف ؿمٞمًئ٤م إٓ ضم٤مء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م حيٛمٚمف قمغم رىمٌتف

صمؿ رومع يديف إمم اًمًامء  ،وإن يم٤مٟم٧م ؿم٤مة شمٕمػم ،وإن يم٤مٟم٧م سم٘مرة هل٤م ظمقار ،سمٕمػًما ًمف رهم٤مء

 ورم ُمقوع آظمر–ىم٤مهل٤م ُمرشملم أو صمالصًم٤م ش  ؟هؾ سمٖمٚم٧م مهللا ؟مهللا هؾ سمٚمٖم٧م :وىم٤مل

ئع اًمتل أنزهل٤م اهلل جمرد وٌط اًمٕمقام،  ي٘مقل رمحف اهلل: 'ًمٞمس اعمراد ُمـ اًمنما

د ُمٜمٝم٤م اًمّمالح سم٤مـمٜم٤ًم وفم٤مهراً' قمٛمقم  ورم يمٚمامت ُمٗمٞمدة ىم٤مل رمحف اهلل سمؾ اعمرا

وإطمقال  اًمقٓي٤مت وظمّمقصٝم٤م وُم٤م يًتٗمٞمده اعمتقزم سم٤مًمقٓي٦م يتٚم٘مك ُمـ إًمٗم٤مظ

 وم٘مد يدظمؾ ذم وٓي٦م اًم٘مْم٤مة ذم سمٕمض إُمٙمٜم٦م ،وًمٞمس ًمذًمؽ طمد ذم اًمنمع ،واًمٕمرف

ويمذًمؽ  ،وسم٤مًمٕمٙمس ،وإزُمٜم٦م ُم٤م يدظمؾ ذم وٓي٦م احلرب ذم ُمٙم٤من وزُم٤من آظمر

ومجٞمع هذه اًمقٓي٤مت هل ذم إصؾ وٓي٦م ذقمٞم٦م وُمٜم٤مص٥م  .احل٦ًٌم ووٓي٦م امل٤مل

ي٤مت وم٤ًمؾمٝم٤م سمٕمٚمؿ وقمدل وأـم٤مع اهلل وم٠مي ُمـ قمدل ذم وٓي٦م ُمـ هذه اًمقٓ ،ديٜمٞم٦م

وأي ُمـ فمٚمؿ وقمٛمؾ ومٞمٝم٤م  ،ورؾمقًمف سمح٥ًم اإلُمٙم٤من ومٝمق ُمـ إبرار اًمّم٤محللم

  يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ :إٟمام اًمْم٤مسمط ىمقًمف شمٕم٤ممم ،سمجٝمؾ ومٝمق ُمـ اًمٗمج٤مر اًمٔم٤معملم
. ومٝمٙمذا شمٔمٝمر وشمتْمح قمٔمٛم٦م وؾمٕم٦م ُمٗمٝمقم [14-13]إنٗمٓم٤مر: َّ ىك مك لك اك
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 هيتؿ سمٗم٘مف اًمديـ ووطمدة إُم٦م ومٞمف سمؾ ويم٤من اخلٚمٞمٗم٦مشمٕم٤ممم.اًمقٓي٦م ذم ديـ اهلل شم٤ٌمرك و

ذم يمالُمف قمـ ُمقـم٠م  وشم٠مُمؾ ُمٕمل ومٞمام ضم٤مء ذم شمرشمٞم٥م اعمدارك ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض رمحف اهلل

 سمـ حمٛمد رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمٌد اهلل وهق اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمس اعم١مؾمس أن أب٤م ضمٕمٗمر) ُم٤مًمؽ

أي ُم٤مٟمٕمف ُم٤مًمؽ  - ذًمؽ وع ًمٚمٜم٤مس يمت٤مسم٤م أمحٚمٝمؿ قمٚمٞمف ومٙمٚمٛمف ُم٤مًمؽ ذم :ىم٤مل مل٤مًمؽ

وم٘م٤مل وٕمف ومام أطمد اًمٞمقم أقمٚمؿ ُمٜمؽ ومقوع " اعمقـم٠م " ومٚمؿ  -ذم محؾ اًمٜم٤مس قمغم يمت٤مسم٦م 

دظمٚم٧م قمغم أيب ضمٕمٗمر سم٤مًمٖمداة  :ىم٤مل ُم٤مًمؽ :وذم رواي٦م يٗمرغ ُمٜمف طمتك ُم٤مت أبق ضمٕمٗمر

طم٘مٞمؼ أن٧م  :طملم وىمٕم٧م اًمِمٛمس سم٤مٕرض وىمد ٟمزل قمـ هيره إمم سم٤ًمـمف وم٘م٤مل زم

أن٧م  :إيمرام ومٚمؿ يزل ي٠ًملٜمل طمتك أت٤مه اعم١مذن سم٤مًمٔمٝمر وم٘م٤مل زم سمٙمؾ ظمػم وطم٘مٞمؼ سمٙمؾ

سمغم وًمٙمٜمؽ شمٙمتؿ ذًمؽ ومام أطمد  :ٓ واهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ىم٤مل :أقمٚمؿ اًمٜم٤مس وم٘مٚم٧م

وع ًمٚمٜم٤مس  -يمٜمٞم٦م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ  -ي٤م أب٤م قمٌد اهلل  أقمٚمؿ ُمٜمؽ اًمٞمقم سمٕمد أُمػم اعم١مُمٜملم

ذ اسمـ ُمًٕمقد يمت٤ٌم وضمٜم٥م ومٞمٝم٤م ؿمدائد قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ورظمص اسم ـ قم٤ٌمس وؿمقا

واىمّمد أوؾمط إُمقر وُم٤م اضمتٛمع قمٚمٞمف إُم٦م واًمّمح٤مسم٦م وًمئـ سم٘مٞم٧م ٕيمتٌـ يمتٌؽ 

ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ٓ شمٗمٕمؾ وم٢من اًمٜم٤مس ىمد  :وم٘مٚم٧م ًمف سمامء اًمذه٥م وم٠ممحؾ اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م

ؾمٌ٘م٧م هلؿ أىم٤مويؾ وؾمٛمٕمقا أطم٤مدي٨م ورووا رواي٤مت وأظمذ يمؾ ىمقم سمام ؾمٌؼ إًمٞمٝمؿ 

وهمػمهؿ وإن ردهؿ قمام  ☺ف ُمـ اظمتالف أصح٤مب رؾمقل اهلل وقمٛمٚمقا سمف وداٟمقا ًم

"  :اقمت٘مدوه ؿمديد ومدع اًمٜم٤مس وُم٤م هؿ قمٚمٞمف وُم٤م اظمت٤مر أهؾ يمؾ سمٚمد ٕنٗمًٝمؿ وم٘م٤مل

  ا ـه .ًمٕمٛمري ًمق ـم٤موقمتٜمل قمغم ذًمؽ ُٕمرت سمف "

 

*** 
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 ( )والييت احلشبة والقضاء املبحح الجالح

وآظمك   يديؽ أظمل اعمًٚمؿورم ُمٌحثٜم٤م سملم واضم٥م وٓي٦م احل٦ًٌم اعمٓمٚم٥م إول

اًمداقمٞم٦م اعم٤ٌمرك ٟمخت٤مر اعمِم٤مر اًمٞمٝم٤م ومٞمام ؾمٚمػ ورم ُمٓمٚمٌلم وٓيتلم مه٤م احل٦ًٌم 

 واًم٘مْم٤مء ٟمٙمتٗمك هبام قمـ همػممه٤م ٕمهٞمتٝمام اًمٙمٌػمة رم إىم٤مُم٦م اًمٕمدل وُمـ صمؿ اًمدوًم٦م

واًمتك شمتٛمٞمز سم٠مهن٤م واضم٥م ُمـ طمٞم٨م  ٟمتٕمرض ُمٕم٤م سم٤معمٓمٚم٥م إول هذا ًمقٓي٦م احل٦ًٌم

( قمٛمقم إُم٦م سم٤معمّمٓمٚمح اًمنمقمل هل٤م )إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمراعمٌدأ قمغم 

وشمٜم٤موهل٤م سم٤مًمدرس أو اًمتدريس هق رم أصٚمف شمٜم٤مول هذا اًمقاضم٥م اًمنمقمك وًمذًمؽ 

ويٌدأ شم٤مريخ احل٦ًٌم ُمـ قمٝمد اًمٜمٌل اـمٚم٘م٧م قمغم هذا اعمٓمٚم٥م واضم٥م ووٓي٦م احل٦ًٌم 

قمقشمف قمٚمٞمف اًمّمالة طمٞم٨م يم٤من ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر، وُم٤م يم٤مٟم٧م د ☺

ً سم٤معمٕمروف وهنٞم٤ًم قمـ اعمٜمٙمر وهبذا ٟمٗمٝمؿ اعمٕمٜمك  ،واًمًالم ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤م إٓ أُمرا

اًمقاؾمع ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، إذ يمؾ ُم٤م أُمر اهلل سمف ومٝمق ُمٕمروف، 

اخلٚمٗم٤مء  ،صمؿ ضم٤مء سمٕمده صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،ويمؾ ُم٤م هنك قمٜمف ومٝمق ُمٜمٙمر

أقمٔمؿ اًم٘م٤مئٛملم سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل  -وأرو٤مهؿ ╚-ٟمقا اًمراؿمدون، ومٙم٤م

قمـ اعمٜمٙمر ذم إُم٦م، وهلذا ٓ ٟمجد ذم أي٤مم اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ وفمٞمٗم٦م شمًٛمك "وفمٞمٗم٦م 

إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر" أو "وٓي٦م احل٦ًٌم" ٕهنؿ يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن أن ذًمؽ 

سم٤مـمٜم٤ًم، وذم إُمّم٤مر هق أقمٔمؿ واضم٤ٌمهتؿ، ويم٤مٟمقا ىم٤مئٛملم سمف طم٘مٞم٘م٦م: فم٤مهراً و

يمقاضم٥م يمٗم٤مئل وُمـ أومْمؾ اًمتٓمققم٤مت اعمنموقم٦م  ،واًمٌقادي، واًمٕمقاصؿ وإىم٤مًمٞمؿ

يم٤مٟم٧م وٓي٦م احل٦ًٌم ُمًت٘مٚم٦م يمجزء أصٞمؾ ُمـ اًمٜمٔم٤مم آدارى  وًمٙمـ ُمـ سمٕمدهؿ

إذن ٟمحـ أُم٤مم واضم٥م ذقمك أمجٕم٧م قمٚمٞمف إُم٦م ضم٤مء إُمر سمف رم يمت٤مب اهلل  .ًمٚمدوًم٦م

 من زن رن مم ام يل ىل ُّٱقًمف شمٕم٤ممم اًمٕمزيز سمًقرة آل قمٛمران ذم ىم
وىمقًمف ضمؾ ؿم٠منف )يمٜمتؿ ظمػم   َّ ىي ني مي زي ٰىري ين ىن  نن
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وىمد سمٞم٤من  (شم٠مُمرون سم٤معمٕمروف وشمٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر وشم١مُمٜمقن سم٤مهلل أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس

هذا اًمقضمقب ذم اجلزء اًمث٤مًم٨م قمٜمد احلدي٨م قمـ وم٘مف اجلٝم٤مد وم٤مرضمع إًمٞمف وًمٙمٜمٜم٤م 

ًٚمٓم٤من ظم٤مص٦م وُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من وم٘مف ٟمتدارس هٜم٤م ومٞمف قم٤مُم٦م واًمتٙمٚمٞمػ سمف ُمـ ىمٌؾ اًم

ضمزاهؿ اهلل  -إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر وىمد يمت٥م ومٞمف اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء 

واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر مجٕمٝم٤م اًمديمتقر  فوُمٜمٝمؿ )ىمقاقمد ُمٝمٛم٦م رم إُمر سم٤معمٕمرو –ظمػما 

اًم٘م٤مقمدة إومم: اًمنمع هق إصؾ ذم ( محقد اًمرطمٞمغم ذم سمح٨م ًمف وم٘م٤مل )سمتٍمف

ً شم٘مري ر إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر: إن اعمٞمزان ذم يمقن اًمٌمء ُمٕمرووم٤ًم أو ُمٜمٙمرا

هق يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم اًمذي ٓ ي٠متٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

د ُم٤م يتٕم٤مرف ☺اًمث٤مسمت٦م قمٜمف  ، وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح هلذه إُم٦م، وًمٞمس اعمرا

٤م خي٤مًمػ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. ومام ضم٤مء إُمر سمف ذم قمٚمٞمف اًمٜم٤مس أو يّمٓمٚمحقن قمٚمٞمف مم

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، أو اًمٜمدب إًمٞمف واحل٨م قمٚمٞمف، أو اًمثٜم٤مء قمغم أهٚمف، أو اإلظم٤ٌمر سم٠منف مم٤م 

حيٌف اهلل شمٕم٤ممم ويرو٤مه، ويٙمرم أهٚمف سم٤مًمثقاب اًمٕم٤مضمؾ وأضمؾ، ومٝمق ُمـ اعمٕمروف 

ذير ُمٜمف، وسمٞم٤من قمٔمٞمؿ اًمذي ي١مُمر سمف. وُم٤م ورد اًمٜمٝمل قمٜمف ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، واًمتح

ضره، ويمٌػم ظمٓمره ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، أو ضم٤مء ذم أهٚمف ووقمٞمد وم٤مقمٚمف سم٤مًمًخط 

 واًمٕمذاب واخلزي واًمٕم٤مر، ودظمقل اًمٜم٤مر وٟمحق ذًمؽ ومٝمق ُمـ اعمٜمٙمر اًمذي يٜمٝمك قمٜمف.

سمٛمٕمٜمك  اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٕمٚمؿ واًمٌّمػمة سمح٘مٞم٘م٦م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر:

٤معمٕمروف اًمٜم٤مهل قمـ اعمٜمٙمر قم٤ممل٤م سمام ي٠مُمر سمف وسمام يٜمٝمك قمٜمف،.. يٕمٚمؿ ُم٤م أن يٙمقن أُمر سم

هق اعمٜمٝمل قمٜمف ذقم٤م طمتك يٜمٝمك قمٜمف، ويٕمٚمؿ ُم٤م هق امل٠مُمقر سمف ذقم٤م طمتك ي٠مُمر اًمٜم٤مس 

سمف، وم٢مٟمف إن أُمر وهنك سمٖمػم قمٚمؿ وم٢من ضره يٙمقن أيمثر ُمـ ٟمٗمٕمف، ٕنف ىمد ي٠مُمر سمام ًمٞمس 

 حيٚمؾ احلرام وحيرم احلالل وهق ٓ يٕمٚمؿسمٛمنموع، ويٜمٝمك قمام يم٤من ُمنموقم٤م وىمد 

قمٜمد طمديثف قمـ ذوط إُمر واًمٜمٝمل:  -رمحف اهلل  -ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

)وٓ يٙمقن قمٛمٚمف ص٤محل٤م إن مل يٙمـ سمٕمٚمؿ ووم٘مف.. وهذا فم٤مهر وم٢من اًمٕمٛمؾ إن مل يٙمـ 
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ًمٚمٝمقى وهذا هق اًمٗمرق سملم أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م وأهؾ  وإشم٤ٌمقم٤مسمٕمٚمؿ يم٤من ضمٝماًل ووالٓ، 

اإلؾمالم ومال سمد ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤معمٕمروف واعمٜمٙمر واًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمام، وٓ سمد ُمـ اًمٕمٚمؿ سمح٤مل 

امل٠مُمقر وطم٤مل اعمٜمٝمل( وأو٤مف ي٘مقل: وهذا يمام ضم٤مء ذم إرر قمـ سمٕمض اًمًٚمػ 

ورووه ُمرومققم٤ًم ذيمره اًم٘م٤ميض أبق يٕمغم ذم اعمٕمتٛمد )ٓ ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ 

، وم٘مٞمٝم٤م ومٞمام يٜمٝمك قمٜمف، رومٞم٘م٤ًم ومٞمام ي٠مُمر سمف، رومٞم٘م٤م ومٞمام اعمٜمٙمر إٓ ُمـ يم٤من وم٘مٞمٝم٤م ومٞمام ي٠مُمر سمف

دم٥م ُمراقم٤مة  :اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م. يٜمٝمك قمٜمف، طمٚمٞمام ومٞمام ي٠مُمر سمف، طمٚمٞمام ومٞمام يٜمٝمك قمٜمف(

اًمتح٘مؼ ُمـ  -1 -:ويٛمٙمـ اجي٤مز اًم٘مقل ومٞمٝم٤م قمغم اًمٜمحق اًمت٤ممم  ذوط اٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر

حمرُم٤م أو ُمٙمروه٤م، ويمٚمٛم٦م  واعمٜمٙمر يمؾ ُم٤م هنك قمٜمف اًمِم٤مرع ؾمقاء يم٤منيمقٟمف ُمٜمٙمر 

اعمٜمٙمر ذم سم٤مب احل٦ًٌم شمٓمٚمؼ قمغم يمؾ ومٕمؾ ومٞمف ُمٗمًدة أو هن٧م قمٜمف اًمنميٕم٦م، وإن يم٤من 

ٓ يٕمتؼم ُمٕمّمٞم٦م ذم طمؼ وم٤مقمٚمف إُم٤م ًمّمٖمر ؾمٜمف أو ًمٕمدم قم٘مٚمف، وهلذا إذا زٟم٤م اعمجٜمقن 

أوهؿ سمٗمٕمؾ اًمزٟم٤م، وإذا ذب اًمّمٌل اخلٛمر يم٤من ُم٤م ومٕماله ُمٜمٙمرا يًتحؼ اإلٟمٙم٤مر، 

 -2( - تؼم ُمٕمّمٞم٦م ذم طم٘مٝمام ًمٗمقات ذـمل اًمتٙمٚمٞمػ ومه٤م اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾوإن مل يٕم

أن يٙمقن اعمٜمٙمر ُمقضمقدا ذم احل٤مل. وًمف صمالث طم٤مٓت: احل٤مًم٦م إومم: أن يٙمقن اعمٜمٙمر 

ُمتقىمٕم٤م يم٤مًمذي يؽمدد ُمرارا قمغم أؾمقاق اًمٜم٤ًمء، ويّمقب اًمٜمٔمر إمم واطمدة سمٕمٞمٜمٝم٤م، أو 

ب اًمٜمٔمر إًمٞمٝمـ، أو يم٤مًمذي يمِم٤مب ي٘مػ يمؾ يقم قمٜمد سم٤مب ُمدرؾم٦م سمٜم٤مت ويّمق

يتحدث هب٤مشمػ اًمِم٤مرع سمّمقت ُمرشمٗمع ُمع اُمرأة وحي٤مول أن يرشمٌط ُمٕمٝم٤م سمٛمققمد، أو 

ي٠ًمل سمٙمثرة قمـ يمٞمٗمٞم٦م شمّمٜمٞمع اخلٛمر وـمري٘م٦م شمريمٞمٌف. ومٕمغم أُمر سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهل 

قمـ اعمٜمٙمر ذم هذه احل٤مٓت اًمققمظ، واًمٜمّمح، واإلرؿم٤مد، واًمتخقيػ سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف 

٤م سم٤معمٜمٙمر يمٛمـ هق ضم٤مًمس  وشمٕم٤ممم ُمـ قمذاسمف ًً وسمٓمِمف. احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يٙمقن ُمتٚمٌ

ة أضمٜمٌٞم٦م إمم داره وأهمٚمؼ اًم٤ٌمب  وأُم٤مُمف يم٠مس اخلٛمر ينمب ُمٜمف، أو يمٛمـ أدظمؾ اُمرأ

قمٚمٞمٝمام وٟمحق ذًمؽ، ومٗمل هذه احل٤مل جي٥م قمغم أُمر سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهل قمـ اعمٜمٙمر 

اعمٜمٙمر ومل خيػ قمغم ٟمٗمًف ضرا اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف وهنٞمف ُمـ ذًمؽ ـم٤ممل٤م أنف ىم٤مدر قمغم إزاًم٦م 
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أو أذى. احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م: أن يٙمقن وم٤مقمؾ اعمٜمٙمر ىمد ومٕمٚمف واٟمتٝمك ُمٜمف ومل يٌؼ إٓ آصم٤مره، 

يمٛمـ ذب اخلٛمر وسم٘مٞم٧م آصم٤مره قمٚمٞمف أو ُمـ قمرف أنف ؾم٤ميمـ أقمزب وظمرضم٧م ُمـ 

ة أضمٜمٌٞم٦م قمٜمف، وٟمحق ذًمؽ. ومٗمل هذه احل٤مل ومٚمٞمس هٜم٤مك وىم٧م ًمٚمٜمٝمل أو  قمٜمده اُمرأ

ٟمام هٜم٤مك حمؾ ًمٚمٕم٘م٤مب واجلزاء قمغم ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م. وهذا إُمر ًمٞمس ُمـ اًمتٖمٞمػم، وإ

وإٟمام هق ُمـ ؿم٠من وزم إُمر أو  -اعمتٓمقع  -ؿم٠من أُمر سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهل قمـ اعمٜمٙمر 

( أن يٙمقن فم٤مهرا ُمـ 3 .ٟم٤مئٌف، ومػمومع أُمره ًمٚمح٤ميمؿ ًمٞمّمدر ومٞمف احلٙمؿ اعمقاومؼ ًمٚمنمع

. وذًمؽ أن اإلؾم الم وٛمـ ًمإلٟم٤ًمن أن يٕمٞمش ذم همػم دمًس ُم٤م مل يٙمـ جم٤مهرا

اعمجتٛمع آُمٜم٤م ُمٓمٛمئٜم٤م حمؽمُم٤م ُمقىمرا وُمـ إُمقر اًمتل ذقمٝم٤م اإلؾمالم ٓطمؽمام 

اإلٟم٤ًمن وأُمٜمف اًمٜمٝمل قمـ اًمتجًس قمٚمٞمف، ومال جيقز ًممُمر سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهل قمـ 

اعمٜمٙمر أن يتًقر اجلدران أو يٙمن إبقاب ًمٞمٓمٚمع قمغم سمٞمقت اًمٜم٤مس ويتجًس 

 خف  حف جف ُّٱذم هذا ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  وإصؾُمـ ذًمؽ،  قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م مل ئمٝمر ؿمئ
 حم جم هل مل حلخل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف
 ىل مل خلُّٱ :ؾمٌح٤مٟمف يمام ىم٤ملاًمتجًس اهلل طمرم و .[27]اًمٜمقر: َّ  مم خم
 جه ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل
أن رؾمقل اهلل  -  ؓ -قمـ أيب هريرة وروى اًمِمٞمخ٤من  .[12]احلجرات:  َّمه

ـ أيمذب احلدي٨م، وٓ دمًًقا وٓ شمٜم٤مومًقا وٓ إي٤ميمؿ واًمٔمـ وم٢من اًمٔم»ىم٤مل  ☺

سمؾ إن اإلؾمالم طمرم ش حت٤مؾمدوا، وٓ شم٤ٌمهمْمقا، وٓ شمداسمروا، ويمقٟمقا قم٤ٌمد اهلل إظمقاٟم٤م

اًمٜمٔمر إمم داظمؾ اًمٌٞمقت ُمـ أطمد اًمث٘مقب أو اًمٗمتح٤مت، وأؾم٘مط اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ طمد 

ـ قمسمًٜمده  ٘مد روى اًمٌخ٤مرى رم يمت٤مب اًمدي٤متاًم٘مّم٤مص واًمدي٦م قمٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ، وم

ًمق أنَّ اُمرأً اـمٚمع قمٚمٞمؽ : »- ☺ -ىم٤مل: ىم٤مل أبق اًم٘م٤مؾمؿ  -  ؓ -أيب هريرة 

أُم٤م إذا ضم٤مهر اًمِمخص ش.سمٖمػم إذن ومحذومتف سمحّم٤مة ومٗم٘م٠مت قمٞمٜمف مل يٙمـ قمٚمٞمؽ ضمٜم٤مح

سمٛمٕمّمٞمتف ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمرئٞم٦م يم٠من خيرج قمٜمد سم٤مسمف ويْمع اًمٗمٞمديق إمم ضمقاره وومٞمف أومالم 
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جٞمؾ ذيٓم٤م سمف همٜم٤مء ُم٤مضمـ أو ظمٚمٞمٕم٦م.. أو يم٤مٟم٧م ُمًٛمققم٦م يم٠من يْمع سمآل٦م اًمتً

ُمقؾمٞم٘مك وهمػم ذًمؽ، أو يم٤مٟم٧م ُمِمٛمقُم٦م يم٠من شمٔمٝمر رائح٦م اخلٛمر واعمًٙمر سمحٞم٨م 

يِمٛمٝم٤م ُمـ هق ظم٤مرج اعمٜمزل أو ىمري٤ٌم ُمٜمف، ويتٙمٚمؿ ُمٕمف، وم٢مٟمف إذا ومٕمؾ ذًمؽ يٙمقن ىمد 

 ،أو٤مع احلؼ اًمذي أقمٓم٤مه اإلؾمالم ًمف، ويٙمقن سمذًمؽ ىمد قمرض ٟمٗمًف ًمإله٤مٟم٦م واًمردع

ة ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمتجًس إٟمام هل ظم٤مص٦م سمٛمـ مل جي٤مهر سم٤معمٕمّمٞم٦م، أُم٤م ٠من إدًم٦م اًمقاردوم

ُمـ يٕمٚمـ ُمٕمّمٞمتف وجي٤مهر هب٤م، وم٢مٟمف ينمع ًمٚمٛمحت٥ًم آطمت٤ًمب قمٚمٞمف، وذًمؽ ًمردقمف 

قمـ اسمـ قمٛمر  ويمػ ذه. ي١ميد ذًمؽ ُم٤م رواه اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ

ت ؿمٞمئ٤م، ُمـ أص٤مب ُمـ هذه اًم٘م٤مذورا» - ☺-ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  -  ؓ-

( أن يٙمقن 4 .شومٚمٞمًتؽم سمًؽم اهلل، وم٢مٟمف ُمـ يٌدي ًمٜم٤م صٗمحتف ٟم٘مؿ قمٚمٞمف يمت٤مب اهلل

ُمـ ذوط  -رمحف اهلل - اًمٖمزازماإلُم٤مم يمام اإلٟمٙم٤مر ذم إُمقر اًمتل ٓ ظمالف ومٞمٝم٤م.

احل٦ًٌم )أن يٙمقن يمقٟمف ُمٜمٙمًرا ُمٕمٚمقُم٤م سمٖمػم اضمتٝم٤مد، ومٙمؾ ُم٤م هق حمؾ آضمتٝم٤مد ومال 

 اًمروو٦م: )صمؿ إن اًمٕمٚمامء إٟمام يٜمٙمرون ُم٤م أمجع قمغم إٟمٙم٤مره، وىم٤مل اًمٜمقوي ذم طم٦ًٌم ومٞمف(

أُم٤م اعمختٚمػ ومٞمف ومال إٟمٙم٤مر ومٞمف، ٕن يمؾ جمتٝمد ُمّمٞم٥م، أو اعمّمٞم٥م واطمد وٓ ٟمٕمٚمٛمف، 

ومل يزل اخلالف سملم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ذم اًمٗمروع وٓ يٜمٙمر أطمد قمغم همػمه وإٟمام 

سمٕم٦م اًم.  يٜمٙمرون ُم٤م ظم٤مًمػ ٟمّم٤م أو إمج٤مقم٤م أو ىمٞم٤مؾم٤م ضمٚمٞم٤م( ُمٕمروم٦م ُمراشم٥م :٘م٤مقمدة اًمرا

اٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر وهك صمالصم٦م يمام ضم٤مء ذيمره٤م رم احلدي٨م اًمّمحٞمح )ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمرا 

اعمرشم٦ٌم إومم: اإلٟمٙم٤مر سم٤مًمٞمد وذوـمف: وهل أىمقى ُمراشم٥م اإلٟمٙم٤مر  (.ومٚمٞمٖمػمه

وأقماله٤م، وذًمؽ يم٢مراىم٦م اخلٛمر، ويمن إصٜم٤مم اعمٕمٌقدة ُمـ دون اهلل، وُمٜمع ُمـ أراد 

٤مس وفمٚمٛمٝمؿ ُمـ شمٜمٗمٞمذ ُمراده، ويم٢مًمزام اًمٜم٤مس سم٤مًمّمالة، وسمحٙمؿ اهلل اًمنم سم٤مًمٜم

اًمقاضم٥م اشم٤ٌمقمف وٟمحق ذًمؽ. وذًمؽ عمـ يم٤من ًمف وٓي٦م قمغم ُمرشمٙم٥م اعمٜمٙمر يم٤مًمًٚمٓم٤من 

أو ُمـ يٜمٞمٌف قمٜمف يمقازم احل٦ًٌم وُمقفمٗمٞمف يمؾ سمح٥ًم اظمتّم٤مصف ويمذا اعمًٚمؿ ُمع أهٚمف 
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د إذا مل يٜمٗمع ومٞمٝمؿ اًمٙمالم ي٘مقم ووًمده، يٚمزُمٝمؿ سم٠مُمر اهلل، ويٛمٜمٕمٝمؿ مم٤م طمرم اهلل، سم٤مًمٞم

 .هبذا طم٥ًم اًمقؾمع واًمٓم٤مىم٦م

ظمٓمقات شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر سم٤مًمٚم٤ًمن: وًمتٖمٞمػم اعمٜمٙمر  اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م اإلٟمٙم٤مر سم٤مًمٚم٤ًمن-

سم٤مًمٚم٤ًمن أرسمع ظمٓمقات: اخلٓمقة إومم: اًمتٕمريػ سم٤مًمٚملم واًمٚمٓمػ: وذًمؽ سم٠من يٕمرف 

٠من هذا اًمٕمٛمؾ ٓ سم -إُم٤م سم٤مإلؿم٤مرة أو اًمتٕمريض طم٥ًم اعمقىمػ  -ُمرشمٙم٥م اعمٜمٙمر 

يٜمٌٖمل أو طمرام، وأن٧م ًم٧ًَم ممـ يٗمٕمؾ ذًمؽ سم٤مًم٘مّمد، وم٠من٧م أرومع ُمـ ذًمؽ، وم٢من 

، وم٢مذا قمرف أنف ُمٜمٙمر شمريمف وأىمٚمع قمٜمف، ومٞمج٥م  اجل٤مهؾ ي٘مدم قمغم اًمِمئ ٓ ئمٜمف ُمٜمٙمرا

شمٕمريٗمف سم٤مًمٚمٓمػ واحلٙمٛم٦م واًمرومؼ واًمٚملم، طمتك ي٘مٌؾ وٓ يٜمٗمر. وي٘م٤مل ًمف ُمثال: إن 

ًم٘مد يمٜم٤م ضم٤مهٚملم سم٠مُمقر اًمنمع طمتك قمٚمٛمٜم٤م اًمٕمٚمامء.. وهٙمذا اإلٟم٤ًمن ٓ يقًمد قم٤ممل٤م و

ىم٤مًم٧م: ىم٤مل  - ▲-يتٚمٓمػ سمف ًمٞمحّمؾ اًمتٕمريػ ُمـ همػم إيذاء ومٕمـ قم٤مئِم٦م 

ىم٤مًم٧م:  -▲-وقمٜمٝم٤م شإن اهلل حي٥م اًمرومؼ ذم إُمر يمٚمف: »- ☺ -رؾمقل اهلل 

إنَّ اًمرومؼ ٓ يٙمقن ذم ؿمئ إٓ زاٟمف، وٓ يٜمزع ُمـ ؿمئ : »- ☺ -ىم٤مل: رؾمقل اهلل 

إذا سمٚمٖمف قمـ اًمرضمؾ اًمِمئ - ☺ -يم٤من اًمٜمٌل»ىم٤مًم٧م:  -▲-وقمٜمٝم٤م ش ؿم٤مٟمفإٓ 

م ي٘مقًمقن يمذا ويمذا اخلٓمقة شمل ي٘مؾ: ُم٤م سم٤مل ومالن ي٘مقل؟ وًمٙمـ ي٘مقل: ُم٤م سم٤مل أىمقا

اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٜمٝمل سم٤مًمققمظ واًمٜمّمح واًمتخقيػ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم: وهذه اخلٓمقة شمتٕمٚمؼ هم٤مًم٤ٌم 

ٓمقة إومم، ومٝمل ذم اًمٖم٤مًم٥م ذم ُمرشمٙم٥م اعمٜمٙمر اًمٕم٤مرف سمحٙمٛمف ذم اًمنمع سمخالف اخل

شمًتٕمٛمؾ ًمٚمج٤مهؾ ذم احلٙمؿ. وأُم٤م اًمٕم٤مرف سم٤محلٙمؿ ومٞمًتٕمٛمؾ ُمٕمف أؾمٚمقب اًمققمظ 

واًمٜمّمح واًمتخقيػ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، ويذيمر ًمف سمٕمض اًمٜمّمقص ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م 

اعمِمتٛمٚم٦م قمغم اًمؽمهٞم٥م واًمققمٞمد، يمام يذيمر ًمف سمٕمض أىمقال اًمًٚمػ ذم ذًمؽ، ويٙمقن 

احلًٜم٦م.. وطمتك ًمق يم٤من قم٤مروم٤م هلذه اًمٜمّمقص ومٚمٝم٤م  سم٠مؾمٚمقب احلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱشم٠مرػمه٤م، ٕن ذًمؽ ُمـ ىمٌؾ اًمذيمرى، واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: 
يمام أرؿمد اًمٕمٚمامء  وًمتٙمـ اًمٜمّمٞمح٦م رم اًمن ُم٤م أُمٙمـ  [55اًمذاري٤مت:]ٱَّ ُّ
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قمـ قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك ىم٤مل: )يم٤من اًمرضمؾ إذا رأى ُمـ أظمٞمف ُم٤م يٙمره أُمره رمحٝمؿ اهلل 

، وهن٤مه ذم ؾمؽم، ومٞم١ُمضمر ذم ؾمؽمه وُي١مضمر ذم هنٞمف، وم٠مُم٤م اًمٞمقم وم٢مذا رأى أطمد ُمـ ذم ؾمؽم

أطمد ُم٤م يٙمره اؾمتٖمْم٥م أظم٤مه، وهتؽ ؾمؽمه(. ورطمؿ اهلل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل إذ ي٘مقل: 

دٍ  وم٢منَّ اًمٜمّمَح سملَم اًمٜم٤مِس  .. وضمٜمٌٜمل اًمٜمّمٞمح٦َم ذم اجلامقم٦مْ .شَمٕمٛمدين سمٜمّمحَؽ ذم اٟمٗمرا

.. ومال دمزْع إذا .وم٢مْن ظَم٤مًمٗمتٜمل وقمّمٞم٧َم أُْمري اؾمَتامقمف.. ُمـ اًمتقسمٞمِخ ٓ أرى .ٟمقعٌ 

اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م: اإلٟمٙم٤مر -وشم٠متك سمٕمد ذًمؽ اًمٖمٚمٔم٦م سم٤مًم٘مقل واًمتخقيػ.  – مل شُمٕمَط ـم٤مقم٦مْ 

سم٤مًم٘مٚم٥م: إذا قمجز اعم١مُمـ قمـ اإلٟمٙم٤مر سم٤مًمٞمد واًمٚم٤ًمن، اٟمتٝمك إمم اإلٟمٙم٤مر سم٤مًم٘مٚم٥م 

إذا قمجز قمـ  - ذًمؽ ُمٜمف يٕمٚمؿ اهلل -ومٞمٙمره اعمٜمٙمر سم٘مٚمٌف، ويٌٖمْمف، ويٌٖمض أهٚمف 

وهذا اًمقاضم٥م ٓ يً٘مط قمـ اعم١مُمـ سمقضمف ُمـ اًمقضمقه، إذ ٓ  -شمٖمٞمػمه سمٞمده وًم٤ًمٟمف 

وذًمؽ »قمذر يٛمٜمٕمف وٓ ؿمئ حيقل سمٞمٜمف وسمٞمٜمف، يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اعمت٘مدم 

يٕمٜمل أىمؾ ُم٤م يٛمٙمـ سمف شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر. واحلدي٨م أظمر قمـ اسمـ  شأوٕمػ اإليامن

اًم٘م٤مقمدة اخل٤مُم٦ًم:  .شء ذًمؽ ُمـ اإليامن طم٦ٌم ظمردلوًمٞمس ورا» ُمًٕمقد ؓ

شم٘مديؿ إهؿ قمغم اعمٝمؿ:إن اًمٌدء سم٤مٕهؿ وم٤مٕهؿ ُمـ اًم٘مقاقمد اًمتل حتٙمؿ اًم٘مٞم٤مم 

سمقاضم٥م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وذًمؽ سم٠من يٌدأ أُمر سم٤معمٕمروف 

 واًمٜم٤مهل قمـ اعمٜمٙمر سم٢مصالح أصقل اًمٕم٘مٞمدة، ومٞم٠مُمر سم٤مًمتقطمٞمد وإظمالص اًمٕم٤ٌمدة هلل

وطمده، ويٜمٝمك قمـ اًمنمك واًمٌدع صمؿ ي٠مُمر سم٢مىم٤مُم٦م اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة، صمؿ سم٘مٞم٦م 

 اًمٗمرائض وشمرك اعمحرُم٤مت، صمؿ أداء اًمًٜمـ وشمرك اعمٙمروه٤مت. واًمٌدء سم٤مًمدقمقة إمم

 مئ زئ رئ ُّٱإظمالص اًمٕم٤ٌمدة هلل قمز وضمؾ هق ُمٜمٝم٩م اًمرؾمؾ مجٞمٕم٤م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
ٟمف: وىم٤مل ؾمٌح٤م [36]اًمٜمحؾ: َّىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
وُمـ إدًم٦م قمغم ذًمؽ اقمت٤ٌمر اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد  :اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمدؾم٦م [25إنٌٞم٤مء:] ٱَّين

 ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:
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  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱىمقل اهلل شمٕم٤ممم: -1 
 مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱإمم ىمقًمف:    [191]اًمٌ٘مرة:ٱَّحن جن يم
اهلل شمٕم٤ممم حي٘مؼ ُمّمٚمح٦م قمٔمٞمٛم٦م وهل إقمالء يمٚمٛم٦م وم٤مًم٘مت٤مل ذم ؾمٌٞمؾ  [193اًمٌ٘مرة:] َّنب

اهلل شمٕم٤ممم، وإذٓل اًمنمك وأهٚمف، وومٞمف ُمٗمًدة إزه٤مق إرواح، إٓ إن اعمّمٚمح٦م ذم 

سم٘م٤مء اًمديـ وإقمالء اًمتقطمٞمد وإذٓل اًمنمك ورومع اًمٗمتٜم٦م ٓ شم٘م٤موُمٝم٤م اعمية ذم إزه٤مق 

 جب ُّٱٕم٤ممم: ىمقًمف شمويمذًمؽ – إرواح، يمام أن طمٗمظ اًمديـ ُم٘مدم قمغم طمٗمظ اًمٜمٗمقس
وُمـ  .[108]إنٕم٤مم:ٱَّحج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب

ىم٤مل  ☺أن اًمٜمٌل  ▲ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ قم٤مئِم٦م صحٞمح اًمًٜم٦م 

ًمٜم٘مْم٧ُم اًمٙمٕم٦ٌم  -ىم٤مل اسمـ اًمزسمػم: سمٙمٗمر -ي٤م قم٤مئِم٦م ًمقٓ ىمقُمِؽ طمدي٨ٌم قمٝمدهؿ »هل٤م: 

ُم٤م رواه و - ومٗمٕمٚمف اسمـ اًمزسمػمش ومجٕمٚم٧م هل٤م سم٤مسملم: سم٤مٌب يدظمؾ اًمٜم٤مس، وسم٤مٌب خيرضمقن

يتخقًمٜم٤م  ☺يم٤من اًمٜمٌل »ىم٤مل:  اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ اسمـ ُمًٕمقد ؓ

يمثرة اًمققمظ واًمتٕمٚمٞمؿ ًمدومع  ☺ومؽمك ش إي٤مم يمراهٞم٦م اًمًآُم٦م قمٚمٞمٜم٤م سم٤معمققمٔم٦م ذم

ُم٤م و شويم٤من أطم٥مَّ اًمديـ إًمٞمف ُم٤م دام قمٚمٞمف ص٤مطمٌف»ُمٗمًدة اًمٜمٗمقر واًمٗمتقر وآٟم٘مٓم٤مع، 

ي٤م ُمٕم٤مذ » - ؓ -: عمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ىم٤مل ☺رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف أن اًمٜمٌل 

سمـ ضمٌؾ، ىم٤مل: ًمٌٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل وؾمٕمديؽ، ىم٤مل: ي٤م ُمٕم٤مذ، ىم٤مل: ًمٌٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل 

ىم٤مل: ُم٤م ُمـ أطمٍد يِمٝمُد أن ٓ إهل إٓ اهلل وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل  ،وؾمٕمديؽ، )صمالصم٤م(

ُمف اهلل قمغم اًمٜم٤مر(( ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل أومال أظمؼم سمف ا ًمٜم٤مس صدىم٤م ُمـ ىمٚمٌف إٓ طمرَّ

وذم صحٞمح ُمًٚمؿ  ..شوأظمؼم هب٤م ُمٕم٤مذ قمٜمد ُمقشمف شم٠مرام ،ومٞمًتٌنموا؟ ىم٤مل: )إذا يتٙمٚمقا(

يِمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل  ومٛمـ ًم٘مٞم٧َم » - ىم٤مل ٕيب هريرة ؓ ☺أن اًمٜمٌل 

ومدومٕمف، وىم٤مل: ارضمع ي٤م أب٤م  -  ؓ -ومٚم٘مٞمف قمٛمر  ، ُمًتٞم٘مٜم٤م هب٤م ىمٚمٌف، ومٌنمه سم٤مجلٜم٦م(

اهلل ٓ شمٗمٕمؾ، وم٢مين أظمِمك أن يتٙمؾ اًمٜم٤مس،  هريرة، ودظمؾ قمغم أرره وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل
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رمحف اهلل  -ىم٤مل اسمـ طمجر ش ومخٚمٝمؿ يٕمٛمٚمقن، وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: )ومخٚمٝمؿ( 

عمٕم٤مذ )أظم٤مف أن يتٙمٚمقا( يم٤من سمٕمد ىمّم٦م أيب هريرة، ومٙم٤من اًمٜمٝمل  ☺: )ومٙم٠من ىمقًمف -

ؾمالم ىم٤مل ؿمٞمخ اإل ومٚمذًمؽ أظمؼم سمف ُمٕم٤مذ ًمٕمٛمقم أي٦م سم٤مًمتٌٚمٞمغ ًمٚمٛمّمٚمح٦م ٓ ًمٚمتحريؿ

: ).. إذا شمٕم٤مرو٧م اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد، واحلًٜم٤مت -رمحف اهلل  -اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

واًمًٞمئ٤مت، أو شمزامح٧م وم٢مٟمف جي٥م شمرضمٞمح اًمراضمح ُمٜمٝم٤م، ومٞمام إذا ازدمح٧م اعمّم٤مًمح 

واعمٗم٤مؾمد، وشمٕم٤مرو٧م اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد، وم٢من إُمر واًمٜمٝمل وإن يم٤من ُمتْمٛمٜم٤م 

ف، وم٢من يم٤من اًمذي يٗمقت ُمـ ًمتحّمٞمؾ ُمّمٚمح٦م ودومع ُمٗمًدة، ومٞمٜمٔمر ذم اعمٕم٤مرض ًم

اعمّم٤مًمح، أو حيّمؾ ُمـ اعمٗم٤مؾمد أيمثر مل يٙمـ ُم٠مُمقرا سمف، سمؾ يٙمقن حمرُم٤م إذا يم٤مٟم٧م 

ُمٗمًدشمف أيمثر ُمـ ُمّمٚمحتف، ًمٙمـ اقمت٤ٌمر ُم٘م٤مدير اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد هق سمٛمٞمزان 

اًمنميٕم٦م، ومٛمتك ىمدر اإلٟم٤ًمن قمغم اشم٤ٌمع اًمٜمّمقص مل يٕمدل قمٜمٝم٤م، وإٓ اضمتٝمد سمرأيف 

اًمٜمٔم٤مئر، وىمؾَّ أن شمٕمقز اًمٜمّمقص ُمـ يٙمقن ظمٌػما هب٤م وسمدًٓمتٝم٤م قمغم عمٕمروم٦م إؿم٤ٌمه و

إطمٙم٤مم، وقمغم هذا إذا يم٤من اًمِمخص أو اًمٓم٤مئٗم٦م ضم٤مُمٕملم سملم ُمٕمروف وُمٜمٙمر سمحٞم٨م 

ٓ يٗمرىمقن سمٞمٜمٝمام، سمؾ إُم٤م أن يٗمٕمٚمقمه٤م مجٞمٕم٤م، أو يؽميمقمه٤م مجٞمٕم٤م، مل جيز أن ي١مُمروا 

يم٤من اعمٕمروف أيمثر أُمر سمف، وإن سمٛمٕمروف، وٓ أن يٜمٝمقا قمـ ُمٜمٙمر، سمؾ يٜمٔمر، وم٢من 

اؾمتٚمزم ُم٤م هق دوٟمف ُمـ اعمٜمٙمر، ومل يٜمف قمـ ُمٜمٙمر يًتٚمزم شمٗمقي٧م ُمٕمروف أقمٔمؿ ُمٜمف، 

سمؾ يٙمقن اًمٜمٝمل طمٞمٜمئذ ُمـ سم٤مب اًمّمد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل واًمًٕمل ذم زوال ـم٤مقمتف وـم٤مقم٦م 

رؾمقًمف، اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمسمٕم٦م: اًمتث٧ٌم ذم إُمقر وقمدم اًمٕمجٚم٦م: قمغم أُمر سم٤معمٕمروف 

ـ اعمٜمٙمر، اًمداقمل إمم اهلل شمٕم٤ممم اًمت٠ميمد ُمـ يمؾ أُمر واًمتث٧ٌم سمِم٠منف، وقمدم اًمٜم٤مهل قم

 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:  اًمتنع واًمٕمجٚم٦م
ُمـ  َّحي ُّىمرأ اجلٛمٝمقر  [6]احلجرات: َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

ٌَُّتقا( واعمراد ُمـ اًمتٌلم اًمتٕمرف  ،اًمتٌلم، وهق اًمت٠مُمؾ، وىمرأ محزة واًمٙم٤ًمئل: )وَمَتَث

، وُمـ اًمتث٧ٌم: إن٤مة وقمدم اًمٕمجٚم٦م، واًمتٌٍم ذم إُمر اًمقاىمع واخلؼم واًمتٗمحص



   

 
71 
 

 الدولة اإلسالمية ومشئوليتها

اًمقارد طمتك يتْمح وئمٝمر. واًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم أومم سم٤مُمتث٤مل أُمر اهلل قمز وضمؾ 

سم٤مًمت٠مين واًمتث٧ٌم ُمـ إىمقال وإومٕم٤مل، وآؾمتٞمث٤مق اجلٞمد ُمـ ُمّمدره٤م ىمٌؾ احلٙمؿ 

ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر ذم ؾمٌٞمؾ اهلل. ىم٤مل شمٕم٤ممم  قمٚمٞمٝم٤م. وًمٕمٔمؿ أُمر اًمتث٧ٌم أُمر اهلل سمف طمتك ذم

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ُّٱ
 جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت
 حط مض حضخض  جض مص خص حص مس خس حس  مخجس
ومم٤م يزيد أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ووقطم٤ًم ُم٤م رواه  [94]اًمٜم٤ًمء: َّ   جغ مع جع مظ

 جت هب مب  خب حبُّ- ¶ -اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ اسمـ قم٤ٌمس 
رضمؾ ذم هُمٜمٞمٛم٦م ًمف، ومٚمح٘مف اعمًٚمٛمقن، ىم٤مل: )يم٤من  [94]اًمٜم٤ًمء: َّمت خت حت

 مث    ُّٱوأظمذوا هُمٜمٞمٛمتف، وم٠منزل اهلل ذم ذًمؽ إمم ىمقًمف  وم٘م٤مل اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ، وم٘متٚمقه
أقمٔمؿ اًمٜم٤مس شمثٌت٤م وأن٤مة ذم  ☺وهلذا يم٤من اًمٜمٌل  شمٚمؽ اًمُٖمٜمٞمٛم٦م( َّ مج حج

ٓ ي٘م٤مشمؾ أطمدا ُمـ اًمٙمٗم٤مر إٓ سمٕمد اًمت٠ميمد سم٠مهنؿ ٓ ي٘مٞمٛمقن ؿمٕم٤مئر  ☺إُمقر، ومٙم٤من 

إذا همزا سمٜم٤م ىمقُم٤م مل يٙمـ  ☺أن اًمٜمٌل » -  ؓ -م، ومٕمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ اإلؾمال

يٖمزو سمٜم٤م طمتك يّمٌح ويٜمٔمر، وم٢من ؾمٛمع أذاٟم٤ًم يمػ قمٜمٝمؿ، وإن مل يًٛمع أذاٟم٤م أهم٤مر 

وُمـ وم٘مف ىمّم٦م اخلي ُمع ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم، وىمّم٦م اهلدهد ُمع ؾمٚمٞمامن  شقمٚمٞمٝمؿ..( 

ٟمٞم٦م واًمٜمٌقي٦م ، اؾمتٜمٌط اًمٕمٚمامء أطمٙم٤مُم٤ًم ذم قمٚمٞمف اًمًالم وهمػممه٤م ُمـ اًمتقضمٞمٝم٤مت اًم٘مرآ

أُم٤م قمـ احل٦ًٌم يمقٓي٦م   ا ـه اإلٟمٙم٤مر، ُمـ اًمتث٧ٌم واًمؽموي وآؾمتخ٤ٌمر ىمٌؾ اإلٟمٙم٤مر

٦ٌَمُ اهلل )امل٤موردى رمحف  ُمـ اًمقٓي٤مت اعمٕم٤موٟم٦م ًمٚمح٤ميمؿ اعمًٚمؿ وم٘مد ىم٤مل قمٜمٝم٤م ًْ
 :احْلِ

ـْ اعْمُٜمْٙمَ  ُ شَمَٕم٤ممَم  .ِر إَذا ُأفْمِٝمَر وَمَٕمَٚمفُ ِهَل َأُْمٌر سم٤ِمعْمَْٕمُروِف إَذا فَمَٝمَر شَمَريَمُف َوهَنٌْل قَم  :َوىَم٤مَل اَّللَّ

 ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىلُّٱ
ِع  ،َوَهَذا [104قمٛمران: ]آل  َّٰى ٚمٍِؿ وَم٤مًْمَٗمْرُق وِمٞمِف سَملْمَ اعْمَُتَٓمقِّ ًْ ـْ يُمؾِّ ُُم َوإِْن َصحَّ ُِم
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َٕم٦ِم َأْوضُمفٍ  ًْ
ـْ شمِ ٥ِم ُِم ًِ ٌ قمَ  :َواعْمُْحَت َي٦مِ َأطَمُدَه٤م َأنَّ وَمْرَوُف ُُمَتَٕملمَّ َٓ ٥ِم سمُِحْٙمِؿ اًْمِق ًِ  ،غَم اعْمُْحَت

ِه َداظِمٌؾ ذِم وُمُروِض اًْمِٙمَٗم٤مَي٦مِ  ٥ِم  َواًمث٤َّميِن: .َووَمْرُوُف قَمغَم هَمػْمِ ًِ ـْ طُمُ٘مقِق  سمفَأنَّ ىِمَٞم٤مَم اعْمُْحَت ُِم

َٓ جَيُقُز َأْن َيَتَِم٤مهَمَؾ قَمٜمْفُ  ِذي  وِمِف اًمَّ ـْ َٟمَقا  ،شَمٍَمُّ ِع سمِِف ُِم وِمِؾ قَمَٛمٚمِِف اًمَِّذي جَيُقُز َوىِمَٞم٤مُم اعْمَُتَٓمقِّ

هِ   إًَمْٞمِف وِمٞماَم جَي٥ُِم  .َأْن َيَتَِم٤مهَمَؾ قَمٜمُْف سمَِٖمػْمِ
ِ
َوًَمٞمَْس  إْٟمَٙم٤مُرُه،َواًمث٤َّمًم٨ُِم َأنَُّف َُمٜمُّْمقٌب ًماِِلؾْمتِْٕمَداء

 
ِ
ُع َُمٜمُّْمقسًم٤م ًماِِلؾْمتِْٕمَداء سمِعُ  اعْمَُتَٓمقِّ ا ـْ اؾْم  :َواًمرَّ ٥ِم إضَم٤مسَم٦َم َُم ًِ َتْٕمَداُه َوًَمْٞمَس قَمغَم َأنَّ قَمغَم اعْمُْحَت

ِع إضَم٤مسَمُتفُ  ِت اًمٔم٤َّمِهَرِة ًمَِٞمِّمَؾ إمَم  :َواخْل٤َمُِمُس  .اعْمَُتَٓمقِّ ـْ اعْمُٜمَْٙمَرا ٌَْح٨َم قَم َأنَّ قَمَٚمْٞمِف َأْن َي

هِ  ـْ اعْمَْٕمُروِف اًمٔم٤َّمِهِر ًمَِٞم٠ْمُُمَر سم٢ِِمىَم٤مَُمتِِف َوًَمْٞمَس قَمغَم هَمػْمِ ـْ  إْٟمَٙم٤مِرَه٤م َوَيْٗمَحَص قَمامَّ شُمِرَك ُِم ُِم

٤مِدُس  ًَّ َٓ وَمْحٌص َواًم قَم٦ِم سَمْح٨ٌم َو ًٟم٤م :اعْمَُتَٓمقِّ َنَُّف قَمَٛمٌؾ  ؛َأنَّ ًَمُف َأْن َيتَِّخَذ قَمغَم إْٟمَٙم٤مِرِه َأقْمَقا ِٕ

ِع َأْن َيٜمُْدَب  ُهَق ًَمُف َُمٜمُّْمقٌب َوإًَِمْٞمِف َُمٜمُْدوٌب ًمَِٞمُٙمقَن ًَمُف َأىْمَٝمَر َوقَمَٚمْٞمِف َأىْمَدَر َوًَمْٞمَس ًمِْٚمُٛمَتَٓمقِّ

ًٟم٤مًمِ  ٤مسمِعُ  .َذًمَِؽ َأقْمَقا ًَّ َٓ َيَتَج٤مَوُز إمَم احْلُُدودِ  :َواًم ِت اًمٔم٤َّمِهَرِة  َر ذِم اعْمُٜمَْٙمَرا  ،َأنَّ ًَمُف َأْن ُيَٕمزِّ

َر قَمغَم ُُمٜمَْٙمرٍ  ِع َأْن ُيَٕمزِّ ـُ  .َوًَمٞمَْس ًمِْٚمُٛمَتَٓمقِّ ـْ سَمٞم٧ِْم  :َواًمث٤َّمُِم ٌَتِِف ُِم ًْ َأنَّ ًَمُف َأْن َيْرشَمِزَق قَمغَم طِم

٤م ِع َأْن َيْرشَمِزَق قَمغَم إْٟمَٙم٤مِر ُُمٜمِْٙمرٍ  ،لِ امْلَ َٓ جَيُقُز ًمِْٚمُٛمَتَٓمقِّ َأنَّ ًَمُف اضْمتَِٝم٤مَد َرْأيِِف وِمٞماَم  :َواًمت٤َّمؾِمعُ  .َو

ضَْمٜمَِح٦مِ  ْٕ ِج ا ِق َوإظِْمَرا َؾْمَقا ْٕ َ٘م٤مقِمِد ذِم ا ِع يَم٤معْمَ ْ َؼ سم٤ِمًْمُٕمْرِف ُدوَن اًمنمَّ وِمٞمِف وَمُٞمِ٘مرُّ َوُيٜمِْٙمُر  شَمَٕمٚمَّ

ـْ ذَ  عِ ُِم اُه اضْمتَِٝم٤مُدُه إًَمٞمِْف َوًَمٞمَْس َهَذا ًمِْٚمُٛمَتَٓمقِّ ٦ٌَِم  ،ًمَِؽ َُم٤م َأدَّ ًْ
وَمٞمَُٙمقُن اًْمَٗمْرُق سَملْمَ َوازِم احْلِ

قِملَم َوإِْن ضَم٤مَز َأْن  ـْ اعْمَُتَٓمقِّ ِه ُِم ـْ اعْمُٜمَْٙمِر َوسَملْمَ هَمػْمِ َوإِْن يَم٤مَن َي٠ْمُُمُر سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمك قَم

َٕم٦ِم َي٠ْمُُمَر سم٤ِمعمَْ  ًْ ـْ َهِذِه اًْمُقضُمقِه اًمتِّ ـْ اعْمُٜمَْٙمِر ُِم ورم رؾم٤مًم٦م احل٦ًٌم ًمِمٞمخ  ا هْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمك قَم

وأُم٤م اعمحت٥ًم ومٚمف  -.قمـ واضم٤ٌمت اعمحت٥ًم ىم٤مل رمحف اهلل )سم٤مظمتّم٤مر( اإلؾمالم

إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر مم٤م ًمٞمس ُمـ ظمّم٤مئص اًمقٓة واًم٘مْم٤مة وأهؾ 

ومٛمـ أدى  ،ُمـ إُمقر اًمديٜمٞم٦م هق ُمِمؽمك سملم وٓة إُمقر ويمثػم ،اًمديقان وٟمحقهؿ

ومٕمغم اعمحت٥ًم أن ي٠مُمر اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمّمٚمقات اخلٛمس ذم  ،ومٞمف اًمقاضم٥م وضم٧ٌم ـم٤مقمتف ومٞمف

ىمٞمتٝم٤م ويٕم٤مىم٥م ُمـ مل يّمؾ سم٤مًميب واحلٌس ويتٕمٝمد  ،وأُم٤م اًم٘متؾ وم٢ممم همػمه ،ُمقا

رج قمـ إذان ومٛمـ ومرط ُمٜمٝمؿ ومٞمام جي٥م ُمـ طم٘مقق اإلُم٤مُم٦م أو ظم ،إئٛم٦م واعم١مذٟملم
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ويمؾ ُمٓم٤مع  ،واؾمتٕم٤من ومٞمام يٕمجز قمٜمف سمقازم احلرب واحلٙمؿ ،اعمنموع ألزُمف سمذًمؽ

وهل قمٛمقد  ،هل أقمرف اعمٕمروف ُمـ إقمامل (اًمّمالة)وذًمؽ أن  .يٕملم قمغم ذًمؽ

ئٕمف وإٟمام ومروٝم٤م اهلل ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج  ،وهل ىمريٜم٦م اًمِمٝم٤مدشملم ،اإلؾمالم وأقمٔمؿ ذا

ًٓ ُمـ اعمالئٙم٦ممل  ،وظم٤مـم٥م هب٤م اًمرؾمقل سمال واؾمٓم٦م وهل آظمر ُم٤م  ،يٌٕم٨م هب٤م رؾمق

وم٤مقمتٜم٤مء وٓة إُمر هب٤م جي٥م أن يٙمقن ومقق اقمتٜم٤مئٝمؿ  ،،أُمتف ☺وّص سمف اًمٜمٌل 

 :يٙمت٥م إمم قمامًمف هلذا يم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؓ ،سمجٛمٞمع إقمامل

وُمـ وٞمٕمٝم٤م يم٤من  ،إن أهؿ أُمريمؿ قمٜمدي اًمّمالة ُمـ طمٗمٔمٝم٤م وطم٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م طمٗمظ ديٜمف

 ،وي٠مُمر اعمحت٥ًم سم٤مجلٛمٕم٦م واجلامقم٤مت .رواه ُم٤مًمؽ وهمػمه .قاه٤م أؿمد إو٤مقم٦ممل٤م ؾم

وُم٤م  ،ُمـ اًمٙمذب واخلٞم٤مٟم٦م :وسمّمدق احلدي٨م وأداء إُم٤مٟم٤مت ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمرات

واًمٌٞم٤مقم٤مت  يدظمؾ ذم ذًمؽ ُمـ شمٓمٗمٞمػ اعمٙمٞم٤مل واعمٞمزان واًمٖمش ذم اًمّمٜم٤مقم٤مت

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ :وٟمحق ذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،واًمدي٤مٟم٤مت
 حن جن ُّٱ :وىم٤مل ذم ىمّم٦م ؿمٕمٞم٥م [3-1]اعمٓمٗمٗملم: َّ جض مص خص حص مس خس  حس جس
 هئ مئ هي  مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن
 ىه مه جه ُّٱ :وىم٤مل شمٕم٤ممم [183-181اًمِمٕمراء:] َّ  مس هث مث هت مت هب مب
 مي خي حي جي ٰه مه ُّٱ :وىم٤مل [107]اًمٜم٤ًمء:ٱَّمي خي  حي جي يه
م ىم٤مل [52يوسف:] َّهي  :☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  :وذم اًمّمحٞمحلم قمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمزا

وإن يمتام ويمذسم٤م  ،وم٢من صدىم٤م وسمٞمٜم٤م سمقرك هلام ذم سمٞمٕمٝمام ،ًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يتٗمرىم٤ما»

ُمر قمغم  ☺أن رؾمقل اهلل »  :وذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة .شحم٘م٧م سمريم٦م سمٞمٕمٝمام 

 ؟ُم٤م هذا ي٤م ص٤مطم٥م اًمٓمٕم٤مم :وم٘م٤مل ،ومٜم٤مًم٧م أص٤مسمٕمف سمٚماًل  ،صؼمة ـمٕم٤مم وم٠مدظمؾ يده ومٞمٝم٤م

ه اًمٜم٤مس ىم٤مل !هللأص٤مسمتف اًمًامء ي٤م رؾمقل ا :وم٘م٤مل ُمـ  !أومال ضمٕمٚمتف ومقق اًمٓمٕم٤مم يمل يرا

ومٛمثؾ اًمٌدع اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمت٤مب  (اًمدي٤مٟم٤مت)وم٠مُم٤م اًمٖمش واًمتدًمٞمس ذم ش همِمٜم٤م ومٚمٞمس ُمٜم٤م 

إفمٝم٤مر اعمٙم٤مء واًمتّمدي٦م ذم  :ُمثؾ ،واًمًٜم٦م وإمج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م ُمـ إىمقال وإومٕم٤مل
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و ؾم٥م أئٛم٦م أ ،وُمثؾ ؾم٥م مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م ومجٝمقر اعمًٚمٛملم .ُم٤ًمضمد اعمًٚمٛملم

وُمثؾ  .اعمِمٝمقريـ قمٜمد قمٛمقم إُم٦م سم٤مخلػم ،ووٓة أُمقرهؿ ،وُمِم٤مخيٝمؿ ،اعمًٚمٛملم

وُمثؾ رواي٦م  .اًمتل شمٚم٘م٤مه أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مٌقل ☺اًمتٙمذي٥م سم٠مطم٤مدي٨م اًمٜمٌل 

وُمثؾ اًمٖمٚمق ذم اًمديـ سم٠من يٜمزل  .☺إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م اعمٗمؽماة قمغم رؾمقل اهلل 

وُمثؾ اإلحل٤مد ذم  .☺قمـ ذيٕم٦م اًمٜمٌل  وُمثؾ دمقيز اخلروج .اًمٌنم ُمٜمزًم٦م اإلهل

وُمٕم٤مرو٦م  ،واًمتٙمذي٥م سم٘مدر اهلل ،وحتريػ اًمٙمٚمؿ قمـ ُمقاوٕمف ،أؾمامء اهلل وآي٤مشمف

وُمثؾ إفمٝم٤مر اخلزقمٌالت اًمًحري٦م وهمػمه٤م اًمتل يْم٤مهك  .أُمره وهنٞمف سم٘مْم٤مئف وىمدره

 أو ئمـ ،ًمٞمّمد هب٤م قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ،هب٤م ُم٤م ًمألنٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء ُمـ اعمٕمجزات واًمٙمراُم٤مت

ومٛمـ فمٝمر ُمٜمف رء  .وهذا سم٤مب واؾمع يٓمقل وصٗمف ،هب٤م اخلػم ومٞمٛمـ ًمٞمس ُمـ أهٚمف

 ،إذ مل يت٥م طمتك ىمدر قمٚمٞمف ،وقم٘مقسمتف قمٚمٞمٝم٤م ،ُمـ هذه اعمٜمٙمرات وضم٥م ُمٜمٕمف ُمـ ذًمؽ

وأُم٤م اعمحت٥ًم ومٕمٚمٞمف أن  .أو ضمٚمد أو همػم ذًمؽ ،سمح٥ًم ُم٤م ضم٤مءت سمف اًمنميٕم٦م ُمـ ىمتؾ

ًٓ أو ومٕماًل  ي٘مقل  اًمٗمّمؾ ذم اعمًئقًمٞم٦م ا ـه وقمغم ـمريؼ يٕمزر ُمـ أفمٝمر ذًمؽ ىمق

 َوَأطْمَٙم٤مِم اعْمََٔم٤ممِلِ  امل٤موردى رمحف اهلل
ِ
٦ٌََم َواؾِمَٓم٦ٌم سَملْمَ َأطْمَٙم٤مِم اًْمَ٘مَْم٤مء ًْ

 ،َواقْمَٚمْؿ َأنَّ احْلِ

ـْ َوضْمَٝملْمِ   ُِم
ِ
طَْمَٙم٤مِم اًْمَ٘مَْم٤مء ِٕ وِمَ٘م٦ٌم   وَمِٝمَل ُُمَقا

ِ
٤م َُم٤م سَمْٞمٜمَُٝماَم َوسَملْمَ اًْمَ٘مَْم٤مء ٌة قَمٜمُْف َوَُمْ٘مُّمقرَ  ،وَم٠َمُمَّ

ـْ َوضْمَٝملْمِ  ـْ َوضْمَٝملْمِ  ،ُِم   :َوَزاِئَدٌة قَمَٚمْٞمِف ُِم
ِ
طَْمَٙم٤مِم اًْمَ٘مَْم٤مء ِٕ وَمَ٘متَِٝم٤م  ٤م اًْمَقضْمَٝم٤مِن ذِم ُُمَقا  .وَم٠َمُمَّ

َتْٕمَدى قَمَٚمْٞمِف ذِم  ًْ ُ َتْٕمِدي قَمغَم اعْم ًْ ُ  إًَمْٞمِف َوؾَماَمقِمِف َدقْمَقى اعْم
ِ
ؾْمتِْٕمَداء ِٓ ُز ا ٤م ضَمَقا وَم٠َمطَمُدمُهَ

 ْٔ قَم٤مَوى ،َدُِمٞمِّلمَ طُمُ٘مقِق ا ـْ  ،َوًَمْٞمَس َهَذا قَمغَم قُمُٛمقِم اًمدَّ ٍع ُِم اَم خَيَْتصُّ سمَِثاَلصَم٦ِم َأنَْقا َوإِٟمَّ

قْمَقى ٌَْخٍس َوشَمْٓمِٗمٞمٍػ ذِم يَمْٞمٍؾ َأْو َوْزنٍ  :اًمدَّ ُؼ سمِ َواًمث٤َّميِن َُم٤م  .َأطَمُدَه٤م َأْن َيُٙمقَن ومِٞماَم َيَتَٕمٚمَّ

ـٍ  َيَتَٕمٚمَُّؼ سمِِٖمشٍّ َأْو شَمْدًمِٞمٍس ذِم  ـٍ  .َُمٌِٞمٍع َأْو صَمَٛم ُؼ سمَِٛمْٓمٍؾ َوشَم٠ْمظِمػٍم ًمَِدْي َواًمث٤َّمًم٨ُِم وِمٞماَم َيَتَٕمٚمَّ

َتَحؼٍّ َُمَع اعْمُْٙمٜم٦َمِ  ًْ قَم٤مَوى ُدوَن َُم٤م  ،ُُم ـْ اًمدَّ ِع اًمثَّاَلصَم٦ِم ُِم َنَْقا ْٕ اَم ضَم٤مَز َٟمَٔمُرُه ذِم َهِذِه ا َوإِٟمَّ

ِ٘مَٝم٤م سمِٛمُ  قَم٤مَوى ًمَِتَٕمٚمُّ ـْ ؾَم٤مِئِر اًمدَّ َزاًَمتِِف َواظْمتَِّم٤مِصَٝم٤م قَمَداَه٤م ُِم ٜمَْٙمٍر فَم٤مِهٍر ُهَق َُمٜمُّْمقٌب إِلِ

ٍ ُهَق َُمٜمُْدوٌب إمَم إىَم٤مَُمتِفِ  ُم احْلُُ٘مقِق َواعْمَُٕمقَٟم٦ِم قَمغَم  ؛سمَِٛمْٕمُروٍف سَملمِّ ٦ٌَِم إًْمَزا ًْ
َنَّ َُمْقُوقَع احْلِ ِٕ
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٤ٌَمتِّ  َوًَمْٞمَس ًمِٚمٜم٤َّمفمِِر وِمٞمَٝم٤م َأْن َيَتَج٤مَوَز َذًمَِؽ إمَم  ،اؾْمتِٞمَٗم٤مِئَٝم٤م  ،احْلُْٙمِؿ اًمٜم٤َّمضِمِز َواًْمَٗمّْمِؾ اًْم

وَمَ٘م٦مِ  ـْ احْلَؼِّ  .وَمَٝمَذا َأطَمُد َوضْمَٝمْل اعْمَُقا قَمك قَمَٚمْٞمِف ًمِْٚمُخُروِج ُِم َم اعْمُدَّ َواًْمَقضْمُف اًمث٤َّميِن َأنَّ ًَمُف إًْمَزا

ِذي قَمَٚمْٞمِف َوًَمْٞمَس َهَذا قَمغَم اًْمُٕمُٛمقِم ذِم يُمؾِّ احْلُُ٘مقِق  اَم  ،اًمَّ تِل َوإِٟمَّ ُهَق ظَم٤مصٌّ ذِم احْلُُ٘مقِق اًمَّ

قْمَقى وِمٞمَٝم٤م ٤مِرِه وَمَٞمْٚمَزُم  ،ضَم٤مَز ًَمُف ؾَماَمُع اًمدَّ ًَ ٜمِِف َوإِي ٍر َُمَع مَتَٙمُّ اٍف َوإىِْمَرا ٧ٌَْم سم٤ِمقْمؽِمَ َوإَِذا َوضَم

َٝم٤م َتِح٘مِّ ًْ َنَّ ذِم شَم٠ْمظِمػِمِه هَلَ  ؛اعْمُِ٘مرَّ اعْمُقِهَ اخْلُُروُج ُِمٜمَْٝم٤م َوَدوْمُٕمَٝم٤م إمَم ُُم ٤م ُُمٜمَْٙمًرا ُهَق ِٕ

 
ِ
ـْ َأطْمَٙم٤مِم اًْمَ٘مَْم٤مء ٤م اًْمَقضْمَٝم٤مِن ذِم ىُمُّمقِرَه٤م قَم َزاًَمتِِف َوَأُمَّ ٤م ىُمُّمقُرَه٤م  .َُمٜمُّْمقٌب إِلِ وَم٠َمطَمُدمُهَ

قَم٤مَوى ـْ اًمدَّ ِت ُِم ِهِر اعْمُٜمَْٙمَرا ـْ فَمَقا قَم٤مَوى اخْل٤َمِرضَم٦ِم قَم ـْ ؾَماَمِع قُمُٛمقِم اًمدَّ ذِم اًْمُٕمُ٘مقِد  قَم

٤ٌَمِت  َواعْمَُٕم٤مَُماَلِت  قْمَقى هَل٤َم ،َوؾَم٤مِئِر احْلُُ٘مقِق َواعْمَُٓم٤مًَم اَمِع اًمدَّ ًَ
َٓ  ،وَماَل جَيُقُز َأْن َيٜمَْتِدَب ًمِ َو

َّٓ َأْن  ـْ ِدْرَهٍؿ وَماَم ُدوَٟمُف إ َٓ ذِم ىَمٚمِٞمٚمَِٝم٤م ُِم َٓ ذِم يَمثػِِم احْلُُ٘مقِق َو َض ًمِْٚمُحْٙمِؿ وِمٞمَٝم٤م  َأْن َيَتَٕمرَّ

َي٤مَدِة  َيِرَد َذًمَِؽ إًَمْٞمِف سمِٜمَصٍّ  ٦ٌَِم وَمَٞمُجقُز َوَيِّمػُم هِبَِذِه اًمزِّ ًْ
يٍح َيِزيُد قَمغَم إـْماَلِق احْلِ َسِ

٦ٌَمٍ  ًْ  َوطِم
ٍ
ضْمتَِٝم٤مدِ  ،ضَم٤مُِمًٕم٤م سَملْمَ ىَمَْم٤مء ِٓ ـْ َأْهِؾ ا اقَمك وِمٞمِف َأْن َيُٙمقَن ُِم ـْ  ،وَمػُمَ َوإِْن اىْمَتٍَمَ سمِِف قَم

٤مُم سمِ  ٦ٌَِم وَم٤مًْمُ٘مَْم٤مُة َواحْلُٙمَّ ًْ
 .وَمَٝمَذا َوضْمفٌ  ،٤مًمٜمََّٔمِر ذِم ىَمٚمِٞمِؾ َذًمَِؽ َويَمثػِِمِه َأطَمؼُّ ُُمْٓمَٚمِؼ احْلِ

ِف هِب٤َم :َواًْمَقضْمُف اًمث٤َّميِن  ٤َم َُمْ٘مُّمقَرٌة قَمغَم احْلُُ٘مقِق اعْمُْٕمؽَمَ ٤م َُم٤م َيَتَداظَمُٚمُف اًمتََّج٤مطُمُد  ،َأهنَّ وَم٠َمُمَّ

َٛمَع سَمٞمِّٜم٦َمً  ًْ ٥ِم َأْن َي ًِ ٤ٌَمِت احْلَؼِّ  َواًمتَّٜم٤َميُمُر وَماَل جَيُقُز ًمِْٚمُٛمْحَت ٚمَِّػ َيِٛمٞمٜم٤ًم قَمغَم  ،قَمغَم إصْم َٓ َأْن حُيَ َو

ٌَٞمِّٜم٦َِم َوإطِْماَلِف اخْلُُّمقِم َأطَمؼُّ  ،َٟمْٗمِل احْلَؼِّ  اَمِع اًْم ًَ ٤مُم سمِ ٤م اًْمَقضْمَٝم٤مِن ذِم  .َواًْمُ٘مَْم٤مُة َواحْلُٙمَّ َوَأُمَّ

 
ِ
٤م َأنَُّف جَيُقزُ  ِزَي٤مَدهِت٤َم قَمغَم َأطْمَٙم٤مِم اًْمَ٘مَْم٤مء ِح َُم٤م َي٠ْمُُمُر  وَم٠َمطَمُدمُهَ َض ًمَِتَّمٗمُّ ًمِٚمٜم٤َّمفمِِر وِمٞمَٝم٤م َأْن َيَتَٕمرَّ

َتِٕمدٌّ  ًْ ُه ظَمّْمٌؿ ُُم ـْ اعْمُٜمَْٙمِر َوإِْن مَلْ حَيُْيْ ـْ اعْمَْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمك قَمٜمُْف ُِم َوًَمْٞمَس ًمِْٚمَ٘م٤ميِض  ،سمِِف ُِم

َّٓ سمُِحُْمقِر ظَمّْمٍؿ جَيُقُز ًَمُف ؾَماَمُع اًمدَّ  َض ًمَِذًمَِؽ إ َض  ،قْمَقى ُِمٜمْفُ َأْن َيَتَٕمرَّ وَم٢ِمْن شَمَٕمرَّ

ًزا ذِم ىَم٤مقِمَدِة َٟمَٔمِرهِ  َيتِِف َوَص٤مَر ُُمَتَجقِّ َٓ ـْ َُمٜمِّْم٥ِم ِو َواًمث٤َّميِن َأنَّ  .اًْمَ٘م٤ميِض ًمَِذًمَِؽ ظَمَرَج قَم

َؼ سم٤ِمعْمُٜمْ  ْٚمَٓمٜم٦َِم َواؾْمتَِٓم٤مًَم٦ِم احْلاَُمِة ومِٞماَم شَمَٕمٚمَّ ًَّ ـْ ؾَماَلـَم٦ِم اًم ٦ٌَِم ُِم ًْ
ِت َُم٤م ًَمْٞمَس ًمِٚمٜم٤َّمفمِِر ذِم احْلِ َٙمَرا

٦ٌَمِ  ْه ٦ٌََم َُمْقُوققَم٦ٌم ًمِٚمرَّ ًْ
َنَّ احْلِ ِٕ اَلـَم٦ِم  ،ًمِْٚمُ٘مَْم٤مِة  ًَّ ٥ِم إًَمْٞمَٝم٤م سم٤ِمًم ًِ وَماَل َيُٙمقُن ظُمُروُج اعْمُْحَت

َن٤َمِة َواًْمَقىَم٤مِر أَ  ْٕ َٓ ظَمْرىًم٤م َواًْمَ٘مَْم٤مُء َُمْقُوقٌع ًمِْٚمُٛمٜم٤َمَصَٗم٦ِم وَمُٝمَق سم٤ِم ًزا ومِٞمَٝم٤م َو طَمؼُّ َواًْمِٖمْٚمَٔم٦ِم دَمَقُّ
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ٌز َوظَمْرٌق  ٦ٌَِم دَمَقُّ ًْ
ـْ  ؛َوظُمُروضُمُف قَمٜمُْٝماَم إمَم ؾَماَلـَم٦ِم احْلِ َنَّ َُمْقُوقَع يُمؾِّ َواطِمٍد ُِم ِٕ

زُ  َتٚمٌِػ وَم٤مًمتََّجقُّ ٌَلْمِ خُمْ ٜمِّْم هِ  اعْمَ ـْ طَمدِّ ٌَٞمْٜمَُٝماَم  .وِمٞمِف ظُمُروٌج قَم ٦ٌَِم َواعْمََٔم٤ممِلِ وَم ًْ
٤م َُم٤م سَملْمَ احْلِ َوَأُمَّ

ٌٌَف ُُم١ْمشمَ  َتٚمٌِػ ؿَم ـْ َوضْمَٝملْمِ  .ٚمٌِػ َووَمْرٌق خُمْ ٌَُف اجْل٤َمُِمُع سَمٞمْٜمَُٝماَم وَمِٛم ٤م اًمِمَّ ٤م :وَم٠َمُمَّ َأنَّ  :َأطَمُدمُهَ

َُم٦مِ  ا َ ِة اًمٍمَّ ْٚمَٓمٜم٦َِم َوىُمقَّ ًَّ اَلـَم٦ِم اًم ًَ ٦ِم سمِ ٦ٌَِم اعْمُْخَتّمَّ ْه َتِ٘مرٌّ قَمغَم اًمرَّ ًْ َواًمث٤َّميِن  .َُمْقُوققَمُٝماَم ُُم

ِض وِمٞمِٝماَم  ُز اًمتََّٕمرُّ ٤ٌَمِب اعْمََّم٤مًمِِح َواًمتََّٓمٚمُِّع إمَم إْٟمَٙم٤مِر اًْمُٕمْدَواِن اًمٔم٤َّمِهرِ ضَمَقا َؾْم ِٕ ٤م  .  َوَأُمَّ

ـْ َوضْمَٝملْمِ  ٤م قَمَجَز قَمٜمُْف اًْمُ٘مَْم٤مةُ  :اًْمَٗمْرُق سَمْٞمٜمَُٝماَم وَمِٛم َ
ِ

٤م َأنَّ اًمٜمََّٔمَر ذِم اعْمََٔم٤ممِلِ َُمْقُوقٌع مل  ،َأطَمُدمُهَ

٦ٌَمِ  ًْ
٦ٌَُم اعْمََٔم٤ممِلِ َأقْمغَم  َُمْقُوقعٌ  َواًمٜمََّٔمُر ذِم احْلِ َف قَمٜمُْف اًْمُ٘مَْم٤مُة َوًمَِذًمَِؽ يَم٤مَٟم٧ْم ُرشْم ٤م َرومَّ َ

ِ
٦ٌَُم  ،مل َوُرشْم

٦ٌَِم َأظْمَٗمَض  ًْ
قمـ وٓي٦م اًم٘مْم٤مء واهلل اعمقومؼ مل٤م  وُمـ هٜم٤م يم٤من اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين ا ـه احْلِ

  .يرى
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 ()والية القضاء فى الدولة اإلسالمية املطلب الجاىي

َه٤م َُمَٙم٤مًٟم٤م ) أطمد اًمٕمٚمامءيمام ىم٤مل  ـْ َأضَمؾِّ اًْمُٕمُٚمقِم ىَمْدًرا َوَأقَمزَّ  ُِم
ِ
َومَل٤َّم يَم٤مَن قِمْٚمُؿ اًْمَ٘مَْم٤مء

وَمَٝم٤م ِذيْمًرا  َٗمُح  ؛َوَأْذَ ًْ َُم٤مُء شُمْٕمَّمُؿ َوشُم ٌَِقيٌّ سمِِف اًمدِّ َنَُّف َُمَ٘م٤مٌم قَمكِمٌّ َوَُمٜمِّْم٥ٌم َٟم َبَْْم٤مُع  ،ِٕ ْٕ َوا

ُل  ،حَتُْرُم َوشُمٜمَْٙمُح  َُْمَقا ْٕ َٚم٥ُم  َوا ًْ ٧ٌُُم ُِمْٚمُٙمَٝم٤م َوُي ُرُم  ،َيْث َواعْمَُٕم٤مَُماَلُت ُيْٕمَٚمُؿ َُم٤م جَيُقُز ُِمٜمَْٝم٤م َوحَيْ

ىِم٥ِم  ،َوُيْٙمَرُه َوُيٜمَْدُب  قوَم٦َم اًْمَٕمَقا ٤مِرِب خَمُ ًَ َج٤مُج  ،َويَم٤مَٟم٧ْم ـُمُرُق اًْمِٕمْٚمِؿ سمِِف ظَمِٗمٞم٦ََّم اعْمَ َواحْلِ

طَْمَٙم٤ممُ  ْٕ تِل ُيْٗمَّمُؾ هِب٤َم ا قْمتِٜم٤َمُء  ،٤مُر وِمٞمَٝم٤م اًْمَ٘مَٓم٤م َوَيْ٘مٍُمُ وِمٞمَٝم٤م اخْلَُٓم٤مَُمَٝم٤مُِمُف حَيَ  اًمَّ ِٓ يَم٤مَن ا

٤ٌَمُه ذِم اًْمٌَِداَي٦مِ  وَم٧ْم ًَمُف اًْمِٕمٜم٤َمَي٦ُم َومُحَِدْت قُمْ٘م ـْ َأضَمؾِّ َُم٤م ُسِ  سمَِتْ٘مِريِر ُأُصقًمِِف َوحَتِْريِر وُمُّمقًمِِف ُِم

 ُ ـُ َأنٍَس َرمِحَُف اَّللَّ ـْ اًْمٌاَِلِد يمَ  :َواًمٜمَِّٝم٤مَي٦ِم َوىَم٤مَل َُم٤مًمُِؽ سْم ِديٜم٦َِم ُِم ضَم٤مُل َيْ٘مُدُُمقَن إمَم اعْمَ ٤مَن اًمرِّ

ـْ اًْمُٕمُٚمقمِ  ِه ُِم  َوًَمْٞمَس يَمَٖمػْمِ
ِ
ـْ قِمْٚمِؿ اًْمَ٘مَْم٤مء ٠َمُلقا قَم ًْ   ،ًمَِٞم

ِ
ٌَْٚمَدِة َأقْمَٚمُؿ سم٤ِمًْمَ٘مَْم٤مء ـْ هِبَِذِه اًْم َومَلْ َيُٙم

ـِ يَم٤مَن ىَم٤مِوًٞم٤م ًمُِٕمَٛمرَ  مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـِ قَم ـْ َأيِب سَمْٙمِر سْم ٌِْد اًْمَٕمِزيزِ  ُِم ـِ قَم ـْ  ،سْم َويَم٤مَن ىَمْد َأظَمَذ ؿَمْٞمًئ٤م ُِم

٤مَن  ـِ قَمٗمَّ ـْ َأبِٞمِف قُمْثاَمَن سْم ـِ قُمْثاَمَن َوَأظَمَذ َذًمَِؽ َأب٤َمُن قَم ـْ َأب٤َمَن سْم  ُِم
ِ
 ¶قِمْٚمِؿ اًْمَ٘مَْم٤مء

ـْ اًْمُٕمُٚمقِم ىَمقْ  :َوَدًمِٞمُؾ ىَمْقِل َُم٤مًمٍِؽ  ِه ُِم  ًَمْٞمَس يَمَٖمػْمِ
ِ
 يل ُّٱًمف شَمَٕم٤ممَم َأنَّ قِمْٚمَؿ اًْمَ٘مَْم٤مء

  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام
ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم  [79-78]إنٌٞم٤مء: ٱَّجب هئ مئ خئ جئحئ يي وَم٠َمرْٜمَك ؾُم

ـْ َداُود سم٤ِمضْمتَِٝم٤مِدِه ذِم احْلُْٙمؿِ  ِب  ،قَم َقا  ا ـه َوَأرْٜمَك قَمغَم ؾُمَٚمْٞماَمَن سم٤ِمضْمتَِٝم٤مِدِه َووَمْٝمِٛمِف َوضْمَف اًمّمَّ

ومالُمٜم٤مص ُمـ اعمدارؾم٦م  !أنٜم٤م سمّمدد اًمقضمٞمز اًمٗم٘مٝمك اظمقاٟمك ُمرة أظمرى ٓشمٜمًقا  –

شمٜمقيف يٓمٚم٥م شمٗمّمٞمٚمٝم٤م ذم ُمٔم٤مٟمف ًمٚمٛمتخّمّملم وهٜم٤م  جلٛمؾ ذم ُمقوقع وٓي٦م اًم٘مْم٤مء

ئد ًمٚمٛمدارؾم٦م ُمـ  فٓزم وهق أنك اؾمتٗمدت يمثػما ذم هذا اعمٌح٨م وُم٤م اظمؽمشم ومٞمف ُمـ ومقا

ٚمػمضمع إًمٞمف يمت٤مب اًم٘مْم٤مء رم اًمٜمٔم٤مم آؾمالُمك ًمألؾمت٤مذ اًمديمتقر حمٛمد رأوم٧م قمثامن وم

 : ُمريد اعمزيد وًمٜمجٕمؾ ُمدارؾم٤مت ُمٓمٚمٌٜم٤م ٟم٘م٤مط صمالث قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم وهمػمه
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وًمٗمظ  شمٕمريػ اًم٘مْم٤مء ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م. شمٕمريػ اًم٘مْم٤مء وطمٙمٛمف -أوٓ 

"اًم٘مْم٤مء": ُمـ إًمٗم٤مظ اًمتل ووٕمتٝم٤م اًمٕمرب ٕيمثر ُمـ ُمٕمٜمك، وشمرضمع يمؾ اعمٕم٤مين 

 مم ُمٕمٜمك: اٟم٘مْم٤مء اًمٌمء ومت٤مُمفاًمتل ووٕمتٝم٤م اًمٕمرب هلذا اًمٚمٗمظ. يمام ىم٤مل اًمٕمٚمامء إ

ومٞمٓمٚمؼ ًمٗمظ "اًم٘مْم٤مء" ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمغم إُمر، وُمٜمف ىمقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

ء:  َّ من زن رن مم ام ىليلُّٱ واعمٕمٜمك: أُمر رسمؽ أٓ شمٕمٌدوا إٓ إي٤مه،  [23]إها

أي: ومرغ،  ،[44]هقد:  َّ حق مف ُّٱويٓمٚمؼ قمغم اًمٗمراغ وُمٜمف ىمقل اهلل قمز وضمؾ: 

 ،[72ـمف:]  َّخس حس جس مخ ُّٱ، ُمثؾ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ويٓمٚمؼ قمغم اًمٗمٕمؾ

 خس حس جس مخ جخ مح ُّٱويٓمٚمؼ قمغم اإلرادة ُمثؾ ىمقًمف قمز وضمؾ: 
 خي حي ُّٱويٓمٚمؼ قمغم اعمقت، ُمثؾ ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  ،[117]اًمٌ٘مرة:  َّمس
ويٓمٚمؼ قمغم احلٙمؿ واإلًمزام، ُمثؾ ىمْمٞم٧م قمٚمٞمؽ  ،[77]اًمزظمرف:  َّيي ىي مي

 ىن ُّٱويٓمٚمؼ قمغم إداء، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  سمٙمذا، وىمْمٞم٧م سملم اخلّمٛملم وقمٚمٞمٝمام،
أي: أديتٛمقه٤م. ويٓمٚمؼ قمغم اًمّمٜمع واًمت٘مدير،  [200]اًمٌ٘مرة:  َّ ٰى ين

وُمٜمف اًم٘مْم٤مء  [12]ومّمٚم٧م:  َّ جم يل ىل مل خل ُّٱوُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

واًم٘مدر، وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤مين. ويًٛمل اًمٕمٚمامء هذا اًمٜمقع ُمـ إًمٗم٤مظ اًمتل هل٤م أيمثر 

أن يٜمٌٖمل ُمٕمروم٦م اًم٘مْم٤مء رم آصٓمالح وىمٌؾ اًمٙمالم قمـ.اًمٚمٗمٔملُمـ ُمٕمٜمك سم٤معمِمؽمك 

اًمٕمٚمامء شمٙمٚمٛمقا قمـ اًم٘مْم٤مء ذم جم٤مًملم: أطمدمه٤م: جم٤مل اًمٕم٤ٌمدة يم٤مًمّمالة، واًمّمٞم٤مم، 

واًم٘مْم٤مء ومٞمٝم٤م قمٜمدهؿ هق أن شمٗمٕمؾ ظم٤مرج وىمتٝم٤م اعمحدود ذقم٤م، وإداء ومٕمٚمٝم٤م ذم 

 اًمٕمٚمامء اًمقىم٧م اعمحدود، وهق اؾمتٕمامل خم٤مًمػ ًمٚمقوع اًمٚمٖمقي ًمٙمٜمف اصٓمالح سملم

واعمج٤مل اًمث٤مين: وهق اعمج٤مل اًمذي ٟمتٙمٚمؿ ومٞمف أن، هق جم٤مل  ًمٙمل يٛمٞمزوا سملم اًمقىمتلم.

احلٙمؿ سملم اًمٜم٤مس. وًمٗم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م شمٕمريٗم٤مت ُمتٕمددة ًمٚم٘مْم٤مء اًمذي هق احلٙمؿ سملم 

اًمٜم٤مس، ٟمذيمر أُمثٚم٦م ُمٜمٝم٤م: قمرومف قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م سم٠منف: "اًمٗمّمؾ سملم اًمٜم٤مس ذم 
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وىمٓمٕم٤م ًمٚمٜمزاع سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمتٚم٘م٤مة ُمـ اًمٙمت٤مب اخلّمقُم٤مت، طمًام ًمٚمتداقمل، 

واًمًٜم٦م" وقمرومف سمٕمض وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م سم٠منف: "اإلًمزام سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل وومّمؾ 

اخلّمقُم٤مت". وهٜم٤مك شمٕمريػ آظمر ذم يمت٥م احلٜم٤مسمٚم٦م هق "شمٌٞملم احلٙمؿ اًمنمقمل 

م سمف، وومّمؾ اخلّمقُم٤مت اًم٘مْم٤مء يٛمٙمـ إمج٤مل ُم٤م ؾمٚمػ سمتٕمريػ  وأظمػما  "واإلًمزا

 .اًمِم٤مرع ومٞمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اإلًمزام ومّمؾ اخلّمقُم٤مت سم٢مفمٝم٤مر طمٙمؿسم٠منف:  اصٓمالطم٤م

وفمٞمٗم٦م  - وهذا اًمتٕمريػ يتْمٛمـ صمالصم٦م ُم٘م٤مـمع: وفمٞمٗم٦م اًم٘مْم٤مء ومض اًمٜمزاقم٤مت

أُم٤م اًم٘مقل  .طمٙمؿ اًم٘م٤ميض ُمٚمزم وجمؼم -اًم٘م٤ميض إفمٝم٤مر طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مْمٞم٦م.

ًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م، ىم٤مُم٧م إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ، واًمًٜم٦م ا قمـ طمٙمٛمف اًمنمقمل وم٘مد

ومٛمـ اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ىمقل اهلل شم٤ٌمرك  ،ُمنموقمٞمتفوإمج٤مع قمٚمامء إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم 

 من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱوشمٕم٤ممم: 
 جس  مخ جخ مح جح ُّٱوىمقًمف قمز وضمؾ:  ،[26]ص:  َّمه جه هن
 مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱوىمقًمف شمٕم٤ممم:  [49]امل٤مئدة:  َّحس
وىمقًمف  ،[٤65مء:]اًمٜمً  َّ  مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض

.وأُم٤م [105]اًمٜم٤ًمء: َّحفخف   جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱشمٕم٤ممم: 

أنف ىم٤مل: "إذا اضمتٝمد  -☺-اًمًٜم٦م، ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م رواه قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص قمـ اًمٜمٌل 

احل٤ميمؿ وم٠مص٤مب ومٚمف أضمران، وإذا اضمتٝمد وم٠مظمٓم٠م ومٚمف أضمر"، رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. 

عمٜمذر: إٟمام ي١مضمر اسمـ ا اإلُم٤مم أبق سمٙمر ىم٤مل -وهمػم ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م.

واؾمتدل  ،وأُم٤م إذا مل يٙمـ قم٤ممل٤ًم ومال ،احل٤ميمؿ إذا أظمٓم٠م إذا يم٤من قم٤ممل٤ًم سم٤مٓضمتٝم٤مد وم٤مضمتٝمد

سمحدي٨م سمريدة ذم اًمًٜمـ )اًم٘مْم٤مة صمالصم٦م وومٞمف: ىم٤مض ىم٤مى سمٖمػم طمؼ ومٝمق ذم اًمٜم٤مر، 

وىم٤مل اخلٓم٤ميب: إٟمام ي١مضمر اعمجتٝمد إذا يم٤من  وىم٤مٍض ىم٣م وهق ٓ يٕمٚمؿ ومٝمق ذم اًمٜم٤مر"

ًٔم٦م آضمتٝم٤مد ومٝمق اًمذي ٟمٕمذره سم٤مخلٓم٠م سمخالف اعمتٙمٚمػ ومٞمخ٤مف قمٚمٞمف ُمـ ضم٤مُمٕم٤ًم 

( وسمذًمؽ يتٌلم أن هذا احلدي٨م ُمـ ٟمّمقص 13/331اًمقزر اٟمٔمر ومتح اًم٤ٌمري)
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ومٞمف إضمر ًمٚمح٤ميمؿ وىمٍمه قمغم اعمجتٝمد  ☺اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م طمٞم٨م سملمَّ اًمٜمٌل 

 قمـ اإلمج٤مع وم٘مد أُم٤م -ُمع يمقن آضمتٝم٤مد حيت٤مج إمم اؾمتٗمراغ اًمٓم٤مىم٦م وسمذًمؽ اًمقؾمع 

وىمد أمجع قمٚمامء اعمًٚمٛملم قمغم ُمنموقمٞم٦م ٟمّم٥م اًم٘مْم٤مء سم٤معمٖمٜمك  ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م

ٛمـ اعمٕمٚمقم أن رئٞمس اًمدوًم٦م ٓ وهق ُمـ اعمٕم٘مقل اًمٍميح ومواحلٙمؿ سملم اًمٜم٤مس. 

يٛمٙمٜمف أن ي٘مقم هبذه إُمقر اًمتل ٟمّم٥م هل٤م، وإٟمام حيت٤مج إمم ٟم٤مئ٥م ي٘مقم هبذه إُمقر 

أقمٓمك اإلؾمالم ًمٚم٘مْم٤مء ُمٜمزًم٦م ؾم٤مُمٞم٦م، وم٘مد مجع وىمد ، وهق اًم٘م٤ميض. ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمف ذم ذًمؽ

سملم اًمتنميع واًمتٜمٗمٞمذ واًم٘مْم٤مء، وإن يم٤من ىمد قمٝمد ًمقٓشمف سم٤مًم٘مْم٤مء سملم  ☺اًمرؾمقل 

اعمًٚمٛملم سمٕمد أن اشمًٕم٧م رىمٕم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وسمٕمد ووم٤مة اًمرؾمقل اًمٙمريؿ شمقمم 

. ويٕمتؼم ؾمٞمدٟم٤م ¶ اًم٘مْم٤مء ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وؾمٞمدٟم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

طمٞمٜمام ومم أب٤م اًمدرداء  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أول ُمـ ومّمؾ اًم٘مْم٤مء قمـ اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م

ىم٤موٞم٤م قمغم اعمديٜم٦م، وذحي٤م ىم٤موٞم٤م قمغم اًمٌٍمة، وأب٤م ُمقؾمك إؿمٕمري قمغم اًمٙمقوم٦م، 

إمم أيب ُمقؾمك إؿمٕمري أهؿ وصمٞم٘م٦م يِمػم إًمٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم  ويٕمتؼم ظمٓم٤مسمف ؓ

ٜمّم٥م ُمف، ووؾم٤مئؾ اًمٗمّمؾ سملم اعمت٘م٤مولم. ومٙم٤من حتديد أؾمٚمقب اًمت٘م٤ميض وآداسم

ٜمّم٥م رئٞمس ًمٚمدوًم٦م، ومٙم٤من ومرًو٤م. هذا وىمد سملّم اًمٕمٚمامء أنف ُماًم٘م٤ميض ُمـ ضورات 

يٜمٌٖمل عمـ ًمف وٓي٦م شم٘مٚمٞمد اًم٘مْم٤مة، وهق رئٞمس اًمدوًم٦م أو ُمـ ي٘مقم ُم٘م٤مُمف أن خيت٤مر هلذا 

يم٤من سمح٨م وُمـ هٜم٤م  اعمٜمّم٥م ُمـ هق أىمدر وأومم، ًمدي٤مٟمتف وقمٗمتف وىمقشمف دون همػمه،

وم٘مٝم٤مء إُم٦م ودرؾمٝمؿ قمـ ذوط اًمّمالطمٞم٦م عمٜمّم٥م اًم٘مْم٤مء يمام ؾمتجد ُمقضمزا ًمف 

  .أظمل اًمداقمٞم٦م احلٌٞم٥م رم ُمٓمٚم٥م اًمٌح٨م اًمث٤مين

مخس :ٕمٌداًمٕمزيزىم٤مل قمؿ سمٜم ُمٕمٚم٘م٤م روى اًمٌخ٤مري ذوط اًمّمالطمٞم٦م ًمٚم٘مْم٤مء: صم٤مٟمٞم٤م

ٞمٗم٤ًم إذا أظمٓم٠م اًم٘م٤ميض ُمٜمٝمـ ظمّمٚم٦م يم٤مٟم٧م ومٞمف وصٛم٦م أي قمٞم٥م أن يٙمقن ومٝماًم طمٚمٞماًم قمٗم

ىمقًمف:  :قمـ اًمٕمٚمؿ أ.ـه. رواه اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤ًم. ىم٤مل اسمـ طمجر ُمًئقٓصٚمٞم٤ًٌم قم٤ممل٤ًم 

ي٘مػ قمٜمد احلؼ وٓ يٛمٞمؾ ُمع اهلدى،  ،أي ىمقي٤ًم ؿمديداً  ،ُمـ اًمّمالسم٦م :صٚمٞم٤ٌمً 
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ويًتخٚمص طمؼ اعمحؼ ُمـ اعمٌٓمؾ وٓ حي٤مسمٞمف. وهذا إرر وصٚمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم 

ٞمف: ]يًتِمػم ذوي اًمرأي وٓ ي٤ٌمزم سمٛمالُم٦م اًمًٜمـ، ورواه اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت ووم

اًمٜم٤مس[ وىمد ضم٤مء ذم اؾمتح٤ٌمب آؾمتِم٤مرة آصم٤مر ضمٞم٤مد، وأظمرج يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من 

سمًٜمد ضمٞمد قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل: ُمـ هه أن ي٠مظمذ سم٤مًمقصمٞم٘م٦م ُمـ اًم٘مْم٤مء ومٚمٞم٠مظمذ سم٘مْم٤مء 

(. ىم٤مل أبق قمكم اًمٙمراسمٞمز ذم يمت٤مسمف 13/156قمٛمر؛ وم٢مٟمف يم٤من يًتثػم ومتح اًم٤ٌمري )

اًم٘مْم٤مء: ٓ أقمٚمؿ سملم اًمٕمٚمامء ممـ ؾمٚمػ ظمالوم٤ًم أن أطمؼ اًمٜم٤مس أن ي٘ميض سملم آداب 

اعمًٚمٛملم ُمـ سم٤من ومْمٚمف وصدىمف، وقمٚمٛمف، وورقمف، ىم٤مرئ٤ًم ًمٙمت٤مب اهلل قم٤ممل٤ًم سم٠ميمثر 

أطمٙم٤مُمف، قم٤ممل٤ًم سمًٜمـ رؾمقل اهلل، طم٤مومٔم٤ًم ٕيمثره٤م، ويمذا أىمقال اًمّمح٤مسم٦م قم٤ممل٤ًم 

ف اًمّمحٞمح ُمـ اًمً٘مٞمؿ، يتٌع ذم سم٤مًمقوم٤مق واخلالف وأىمقال وم٘مٝم٤مء اًمت٤مسمٕملم، يٕمر

وم٢من مل جيد قمٛمؾ سمام اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م، وم٢من  ،اًمٜمقازل اًمٙمت٤مب، وم٢من مل جيد وم٤مًمًٜمـ

اظمتٚمٗمقا ومام وضمده أؿمٌف سم٤مًم٘مرآن صمؿ سم٤مًمًٜم٦م صمؿ سمٗمتقى أيم٤مسمر اًمّمح٤مسم٦م قمٛمؾ سمف، ويٙمقن 

 ويٙمقن طم٤مومٔم٤ًم ًمٚم٤ًمٟمف ،يمثػم اعمذايمرة ُمع أهؾ اًمٕمٚمؿ واعمِم٤مورة هلؿ، ُمع ومْمؾ وورع

وىمد وسمٓمٜمف وومرضمف، ومٝماًم سمٙمالم اخلّمقم صمؿ ٓسمد أن يٙمقن قم٤مىماًل ُم٤مئاًل قمـ اهلقى.

يمت٥م ىمديام وطمدي٨م ذم آداب اًم٘مْم٤مء وذوـمف اًمٙمثػم حيًـ اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م وًمٙمٜمٜم٤م هٜم٤م 

ٟمتدارس اًمنموط يمام يمت٥م ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ومذيمر آُم٤مم اًمٜمقوى رم  (ذم )اًمقضمٞمز اًمٗم٘مٝمل

ٚمٌِؿ ُُمَٙمٚمٌَّػ طُمرٌّ َذيَمٌر  :ف اهللاعمٜمٝم٤مج قمـ شمٚمؽ اًمنموط وم٘م٤مل رمح ًْ ُط اًْمَ٘م٤ميِض ُُم َوَذْ

ٜم٦َِّم َُم٤م َيَتَٕمٚمَُّؼ  ًُّ ـْ اًْمِٙمَت٤مِب َواًم َتِٝمٌد َوُهَق َأْن َيْٕمِرَف ُِم قَمْدٌل ؾَمِٛمٞمٌع سَمِّمػٌم َٟم٤مـمٌِؼ يَم٤مٍف جُمْ

طَْمَٙم٤مِم، ْٕ ٌَٞمَّٜمَُف، َوَٟم٤مؾِمَخُف َوَُمٜمْ و سم٤ِم َٛمَٚمُف َوُُم ُف، َوجُمْ ُف َوقَم٤مُمَّ ٜم٦َِّم ظَم٤مصَّ ًُّ شمَِر اًم قظَمُف، َوُُمَتَقا ًُ

ُه، ٤مَن اًْمَٕمَرِب ًُمَٖم٦ًم َوَٟمْحًقا، و َوهَمػْمَ ًَ
ًة َوَوْٕمًٗم٤م، َوًمِ َواِة ىُمقَّ اعْمُتَِّّمَؾ َواعْمُْرؾَمَؾ، َوطَم٤مَل اًمرُّ

ـْ سَمْٕمَدُهْؿ إمْج٤َمقًم٤م َواظْمتاَِلوًم٤م َواًْمِ٘مَٞم٤مَس، سم٠َِمنْ  َح٤مسَم٦ِم وَمَٛم ـْ اًمّمَّ  ُِم
ِ
َل اًْمُٕمَٚماَمء قِمفِ َوَأىْمَقا وَم٢ِمْن  َقا

ًدا َٟمَٗمَذ ىَمَْم٤مُؤُه  وِط وَمَقممَّ ؾُمْٚمَٓم٤مٌن ًَمُف ؿَمْقيَم٦ٌم وَم٤مؾِمً٘م٤م َأْو ُُمَ٘مٚمِّ ُ َر مَجُْع َهِذِه اًمنمُّ شَمَٕمذَّ

وَرِة. ُ وٓ جيقز أن يكم اًم٘مْم٤مء إٓ )رمحف اهلل  ا ه وضم٤مء قمٜمٝم٤م رم ُمتـ أبك ؿمج٤معًمِٚميَّ
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ٕم٘مؾ واحلري٦م واًمذيمقري٦م اإلؾمالم واًمٌٚمقغ واًم ُمـ اؾمتٙمٛمٚم٧م ومٞمف مخس قمنمة ظمّمٚم٦م

آظمتالف وُمٕمروم٦م  واًمٕمداًم٦م وُمٕمروم٦م أطمٙم٤مم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وُمٕمروم٦م اإلمج٤مع وُمٕمروم٦م

وأن  ـمرق آضمتٝم٤مد وُمٕمروم٦م ـمرف ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمرب وُمٕمروم٦م شمٗمًػم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم

وقمٜمد  -٤م ا ـهيٙمقن ؾمٛمٞمٕم٤م وأن يٙمقن سمّمػما وأن يٙمقن يم٤مشم٤ٌم وأن يٙمقن ُمًتٞم٘مٔم

ت  احلٜم٤مسمٚم٦م ضم٤مء قمٜمٝم٤م رم "يمقٟمف  :ويِمؽمط ذم اًم٘م٤ميض قمنم صٗم٤مت"أظمٍم اعمختٍما

سم٤مًمٖم٤م قم٤مىمال" ٕن همػم اعمٙمٚمػ حت٧م وٓي٦م همػمه ومال يٙمقن واًمٞم٤م قمغم همػمه. "ذيمرا" 

"طمرا" ٕن اًمرىمٞمؼ ُمِمٖمقل سمح٘مقق  ."ُم٤م أومٚمح ىمقم وًمقا أُمرهؿ اُمرأة" :☺ًم٘مقًمف 

ومال جيقز شمقًمٞم٦م ؾمٞمده. "ُمًٚمام" ٕن اإلؾمالم ذط ًمٚمٕمداًم٦م. قمدٓ وًمق شم٤مئ٤ٌم ُمـ ىمذف 

 [6]احلجرات:ٱَّحي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱاًمٗم٤مؾمؼ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

"ؾمٛمٞمٕم٤م" ٕن إصؿ ٓ يًٛمع يمالم اخلّمٛملم. "سمّمػما" ٕن إقمٛمك ٓ يٕمرف 

اعمدقمل ُمـ اعمدقمك قمٚمٞمف. "ُمتٙمٚمام" ٕن إظمرس ٓ يٛمٙمٜمف اًمٜمٓمؼ سم٤محلٙمؿ وٓ يٗمٝمؿ 

ىم٤مًمف ذم اًمٗمروع "وًمق" يم٤من مجٞمع اًمٜم٤مس إؿم٤مرشمف. "جمتٝمدا" إمج٤مقم٤م ذيمره اسمـ طمزم 

جمتٝمدا " ذم ُمذهٌف" اعم٘مٚمد ومٞمف إلُم٤مم ُمـ إئٛم٦م ومػماقمل ألٗم٤مظ إُم٤مُمف وُمت٠مظمره٤م وي٘مٚمد 

يم٤ٌمر ُمذهٌف ذم ذًمؽ وحيٙمؿ وًمق اقمت٘مد ظمالومف ىم٤مل اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ: وهذه اًمنموط 

ا شمٕمتؼم طم٥ًم اإلُمٙم٤من ودم٥م وٓي٦م إُمثؾ وم٤مُٕمثؾ وقمغم هذا يدل يمالم أمحد وهمػمه 

 ًمنمط إول: اإلؾمالما أوم٤مدوا سم٠منٟمالطمظ مم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ أهنؿ ه و

ٞمِمؽمط ذم اًم٘م٤ميض أن يٙمقن ُمًٚمام، ومال جيقز أن يتقمم اًم٘مْم٤مء همػم اعمًٚمؿ، وهذا ذم وم

اًم٘مْم٤مء سملم اعمًٚمٛملم؛ ٕن اًمٙم٤مومر ًمٞمس ًمف أهٚمٞم٦م اًمقٓي٦م قمغم اعمًٚمؿ، ًم٘مقل اهلل 

 ،[141]اًمٜم٤ًمء: َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

واًم٘مْم٤مء وٓي٦م قم٤مُم٦م، واًمقٓي٦م ُمـ أقمٔمؿ اًمًٌؾ، ومٝمذه أي٦م ُمع أهن٤م ظمؼم ًمٗمٔم٤م، وم٢مهن٤م 

  يئ ىئ ُّٱهنل ذم اعمٕمٜمك، ومٝمل ظمؼمي٦م ًمٗمٔم٤م إٟمِم٤مئٞم٦م ُمٕمٜمك، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
أي: شمٜمٝم٤مٟم٤م قمـ أن يٙمقن ًمٚمٙمٗم٤مر قمٚمٞمٜم٤م ؾمٌٞمؾ، أي:  ،[228]اًمٌ٘مرة:  َّمب زب رب
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ًمقٓي٦م؛ ٕن اًمقٓي٦م هل إٟمٗم٤مذ اًم٘مقل قمغم اًمٖمػم ؿم٤مء أم هٞمٛمٜم٦م، واًم٘م٤ميض ًمف اهلٞمٛمٜم٦م وا

، وم٢مذا وًمٞمٜم٤م اًمٙم٤مومر اًم٘مْم٤مء  أبك، وأطمٙم٤مم اًم٘م٤ميض شمٜمٗمذ ؾمقاء ؿم٤مء اعمتخ٤مصٛمقن أم أبقا

قمغم اعمًٚمٛملم يم٤من ًمف اهلٞمٛمٜم٦م واًمقٓي٦م، وهذا يتٜم٤مرم ُمع ُم٤م شمٗمٞمده أي٦م ُمـ اًمٜمٝمل قمـ 

ٛملم. واؿمؽماط اإلؾمالم ذم أن يٙمقن ًمٖمػم اعمًٚمٛملم ؾمٞمٓمرة أو وٓي٦م قمغم اعمًٚم

اًم٘م٤ميض إذا شمقمم اًم٘مْم٤مء سملم اعمًٚمٛملم أُمر أمجع قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء، وأُم٤م إذا شمقمم اًم٘مْم٤مء 

سملم اًمٙمٗم٤مر سم٠من وًمٞمٜم٤م أطمد اًمذُمٞملم "ُمقاـمٜم٤م همػم ُمًٚمؿ" هذا اعمٜمّم٥م ًمٞم٘ميض سملم همػم 

ه مجٝمقر اًمٕمٚمام اعمًٚمٛملم ُمـ اعمقاـمٜملم، وم٘مد اظمتٚمػ ومٞمف قمغم رأيلم: ء أطمدمه٤م: ُم٤م يرا

وهق أنف يِمؽمط ومٞمف اإلؾمالم يمام هق اًمنمط ذم اًم٘م٤ميض سملم اعمًٚمٛملم، وقمغم هذا ٓ 

يّمح شمقًمٞم٦م اًم٘مْم٤مء همػم اعمًٚمؿ، وًمق يم٤من ؾمٞم٘ميض سملم همػم اعمًٚمٛملم. اًمث٤مين: ٓ 

ه احلٜمٗمٞم٦م. وىمد رضمح سمٕمض  يِمؽمط اإلؾمالم ذم اًم٘م٤ميض سملم همػم اعمًٚمٛملم، وهق ُم٤م يرا

إول: أن اًمٕمرف اًمذي اؾمتٜمد إًمٞمف  دة أُمقر:اًم٤ٌمطمثلم اًمٗمْمالء ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م ًمٕم

احلٜمٗمٞم٦م ًمف أصؾ ذقمل، وهق أن قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، سمٕمدُم٤م ومتح ُمٍم ومم اًم٘مْم٤مء 

ىمْم٤مة ُمـ سملم اًمٜمّم٤مرى ًمٞمحٙمٛمقا سملم أهؾ دي٤مٟمتٝمؿ، ومل٤م سمٚمغ ذًمؽ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

أىمره، ومل يٕمٚمؿ هلام خم٤مًمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وهذا هق أصؾ اًم٘مْم٤مء اعمكم ذم اًمٌالد 

ٍمي٦م. اًمث٤مين: أنف يٗمٝمؿ ُمـ يمالم وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م أن اًم٘مقل سمجقاز شمقًمٞم٦م همػم اعمًٚمؿ اعم

اًم٘مْم٤مء سملم أهؾ دي٤مٟمتف إٟمام هق ٟمقع ُمـ اًمت٤ًمُمح ُمع أهؾ اًمذُم٦م، ومال يٜمٌٖمل أن يٗمٝمؿ 

ُمـ هذه اًمتقًمٞم٦م أيمثر ُمـ هذا، ومال يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م أنف جي٥م قمغم رئٞمس اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أو 

أن يقزم همػم اعمًٚمؿ؛ ٕن ُمـ إصقل اعم٘مررة أن يمؾ وٓي٦م ُمـ ًمف طمؼ شمقًمٞم٦م اًم٘مْم٤مة 

قم٤مُم٦م ذم سمالد اإلؾمالم، إٟمام شمًتٜمد إمم اعمًٚمٛملم ٓ إمم همػمهؿ، يمام ٓ يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م أن همػم 

اعمًٚمٛملم جمؼمون قمغم أن يتح٤ميمٛمقا إمم اًم٘م٤ميض همػم اعمًٚمؿ؛ ٕن هلؿ احلؼ ذم اًمتح٤ميمؿ 

ٞم٦م ٓ شمٜمٗمل اًمّمٖم٤مر قمٜمٝمؿ؛ ٕن هذه اًمتقًمٞم٦م إمم اًم٘م٤ميض اعمًٚمؿ. اًمث٤مًم٨م: أن هذه اًمتقًم

ًمٞم٧ًم قمغم اعمًٚمٛملم، وإٟمام قمٚمٞمٝمؿ أنٗمًٝمؿ، وم٤مًمّمٖم٤مر ٓزم هلؿ ًمٙمٗمرهؿ وٕدائٝمؿ 
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اجلزي٦م، يمام أنف ًمٞمس ذم هذه اًمتقًمٞم٦م قمٚمق قمغم اعمًٚمٛملم؛ ٕن اًمٕمٚمق ٓ يتح٘مؼ إٓ إذا 

عمجٛمع وُمـ اًمنموط ا ؾ ا ـهؿمٛمٚم٧م اًمتقًمٞم٦م احلٙمؿ سملم اعمًٚمٛملم، وهذا همػم طم٤مص

واًمٕم٘مؾ وهٜم٤مك احلري٦م  قمٚمٞمٝم٤م وٓ يقضمد ظمالف إٓ رم اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م وحت٘م٘مٝم٤م اًمٌٚمقغ

وان يم٤من ومٞمٝم٤م ظمالف وٟٓمحت٤مج حت٘مٞم٘مف رم واىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مس. أُم٤م قمـ اًمنمط اًمت٤مزم وهق 

ريض اهلل شمٕم٤ممم -اًمنمط حمؾ اظمتالف سملم قمٚمامئٜم٤م  اًمذيمقرة وهذااًمنمط اخل٤مُمس: 

ظمذت طمٞمزا يمٌػما ُمـ آظمتالف اًمٗم٘مٝمل ىمديام وهق ُمـ اًمنموط اًمتل أ -قمٜمٝمؿ

وومٞمٝمؿ مجٝمقر امل٤مًمٙمٞم٦م ويمذًمؽ ومٞمٝمؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م، -وطمديث٤م. ومجٛمٝمقرهؿ 

يرون أنف ٓ جيقز  وزومر ُمـ احلٜمٗمٞم٦م واًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م، واًمِمٞمٕم٦م اًمزيدي٦م، واإلسم٤موٞم٦م

ة اًم٘مْم٤مء ذم أي ٟمقع ُمـ أنقاع اًم٘مْم٤مي٤م، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ذم ىمْم٤مي٤م إُمقال أم  شمقًمٞم٦م اعمرأ

ذم ىمْم٤مي٤م اًم٘مّم٤مص، واحلدود، أم ذم همػم ذًمؽ، وًمق وًمٞم٧م اعمرأة اًم٘مْم٤مء يم٤من ُمـ 

وم٘م٤م ًمٚمحؼ، ويم٤من ذم إُمقر اًمتل شم٘مٌؾ  وٓه٤م آصمام، وٓ يٜمٗمذ طمٙمٛمٝم٤م طمتك ًمق يم٤من ُمقا

ومٞمٝم٤م ؿمٝم٤مدهت٤م. وٟمرى أن ُمـ اعمًتحًـ هٜم٤م أن ٟمقوح أن وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م أيْم٤م ُمع 

ز أن شمتقمم اعمرأة اًم٘مْم٤مء، ًمٙمـ سمٕمض اًمٙم٤مشمٌلم ذم اًمٗم٘مف اجلٛمٝمقر، ذم اًم٘مقل سمٕمدم ضمقا 

ة اًم٘مْم٤مء ذم إُمقر اًمتل  اإلؾمالُمل يٜمًٌقن إمم احلٜمٗمٞم٦م أهنؿ يرون ضمقاز أن شمتقمم اعمرأ

يّمح هل٤م أن شمِمٝمد ومٞمٝم٤م، وهل ُم٤م قمدا ُم٤ًمئؾ احلدود، واًم٘مّم٤مص. واًمقاىمع أن طم٘مٞم٘م٦م 

ع مجٝمقر اًمٕمٚمامء ذم اًم٘مقل ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م همػم ذًمؽ؛ ٕن احلٜمٗمٞم٦م يمام ىمٚمٜم٤م ي٘مٗمقن ُم

ة اًم٘مْم٤مء، ًمٙمٜمٝمؿ زادوا قم : إذا وًمٞم٧م اعمرأة غم سمٕمدم ضمقاز أن شمتقمم اعمرأ ذًمؽ أن ىم٤مًمقا

اًم٘مْم٤مء ُمع اًمٙمراه٦م اًمتحريٛمٞم٦م، وأرؿ ُمـ وٓه٤م ومحٙمٛم٧م ذم إُمقر اًمتل شمّمح ومٞمٝم٤م 

وم٢مٟمف يٜمٗمذ طمٙمٛمٝم٤م إذا واومؼ يمت٤مب  -وهل ُم٤م قمدا ُم٤ًمئؾ احلدود واًمدُم٤مء-ؿمٝم٤مدهت٤م 

، وأُم٤م إذا طمٙمٛم٧م ذم احلدود واًم٘مّم٤مص ومال يٜمٗمذ ☺-ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل اهلل و

، وهذا ُم٤م سح سمف ☺-ىمْم٤مؤه٤م، طمتك ًمق يم٤من ُمقاوم٘م٤م ًمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

وسمٕمد، وم٢مٟمف مل يؽمضمح زم رأي : ٦م وسمٕمد ُمٜم٤مىمِم٦م أدًم٦م أراء ىم٤مل طمٗمٔمف اهللوم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم
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ة ُمٜمّم٥م اًم٘مْم٤مء،  إٓ أنف ٓ يٗمقشمٜمل أن أىمقل إٟمٜمل ُمـ آراء قمٚمامئٜم٤م ذم ُم٠ًمل٦م شمقزم اعمرأ

ة اًم٘مْم٤مء، ذم اًم٘مْم٤مي٤م  أرضمق أٓ أيمقن سمٕمٞمدا قمـ اًمّمقاب إذا ىمٚم٧م إٟمف يّمح شمقًمٞم٦م اعمرأ

اًمتل يٙمقن ـمروم٤م اخلّمقُم٦م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜم٤ًمء، يم٤محلقادث اًمتل حتدث سمٞمٜمٝمـ ذم جم٤مًمًٝمـ 

وٓ اخل٤مص٦م؛ ٕن اًم٘مْم٤مء ذم احل٘مٞم٘م٦م هق إفمٝم٤مر احلٙمؿ اًمنمقمل ذم ىمْمٞم٦م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م، 

ة يًتقي٤من ذم هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م، وهم٤مي٦م ُم٤م  أفمـ أن أطمًدا جي٤مدل ذم أن يمال ُمـ اًمرضمؾ واعمرأ

هٜم٤مك أن اًم٘مْم٤مء ومٞمف إًمزام سمخالف إفمٝم٤مر احلٙمؿ اًمنمقمل ُمـ اعمٗمتل ُمثال، ًمٙمـ 

م سمٕمد طمٙمؿ اًم٘م٤ميض إٟمام ضم٤مء ُمـ اًمنمع، ٓ ُمـ اًم٘م٤ميض  يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل إن اإلًمزا

ذا ىمٚمٜم٤م هبذا اًمرأي وم٢مٟمٜم٤م ٟمِمؽمط ذـم٤م هق أن وواؾمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذ هٜم٤م هل احل٤ميمؿ. وإ

يٙمقن ذًمؽ ذم همػم ُم٤ًمئؾ اًم٘مّم٤مص واحلدود؛ ٕنف ىمد صم٧ٌم أن اعمرأة سمتٙمقيٜمٝم٤م 

اًمٜمٗمز واًمٕم٤مـمٗمل ىمد شمْمٕمػ قمـ ٟمٔمر ىمْمٞم٦م ىمتؾ، وىمد ٟمنمت صحٞمٗم٦م آحت٤مد اًمتل 

، أن ىم٤موٞم٦م ذم 1988ُمـ ومؼماير ؾمٜم٦م  23شمّمدر ذم "أبق فمٌل"، يقم اًمثالصم٤مء اعمقاومؼ 

وُم٤م أصٞم٧ٌم سم٤مإلهمامء قمٜمد ؾمامقمٝم٤م شمٗم٤مصٞمؾ ضمريٛم٦م ىمتؾ رهٞم٦ٌم طمدصم٧م ذم إيٓم٤مًمٞم٤م، ىم٤مم ر

ومٞمٝم٤م اعمجرم سمت٘مٓمٞمع أوص٤مل اعمجٜمل قمٚمٞمف ىمٌؾ أن يٗم٤مرق احلٞم٤مة، وًمؽ أن شمتّمقر أهي٤م 

اًم٘م٤مرئ ُم٤م حيدث ذم ضمٚم٦ًم حم٤ميمٛم٦م قمٜمدُم٤م شمّم٤مب اًم٘م٤موٞم٦م سم٤مإلهمامء، ومٕمدم شمقزم اعمرأة 

ة ُمـ أن شمتٕمرض عمقىمػ هيز وضمداهن٤م اًم٘مْم٤مء ذم ىمْم٤مي٤م اًم٘مّم٤مص يّمقن اعم رأ

وقمقاـمٗمٝم٤م. ويمذًمؽ ٓ يًٛمح هل٤م سم٤مًم٘مْم٤مء ذم ىمْم٤مي٤م احلدود؛ ٕنف ٓ يّمح هل٤م قمٜمد 

مجٝمقر اًمٕمٚمامء أن شمِمٝمد ومٞمٝم٤م، ومال يّمح هل٤م أن شم٘ميض سمٓمريؼ إومم، وٓ ٟمتّمقر أن 

شمٜمٔمر اعمرأة ىمْمٞم٦م ضمريٛم٦م اًمزٟم٤م، وٓ ي١مدي ؾمامقمٝم٤م ًمتٗمّمٞمؾ وصػ اًمِمٝمقد ًمقىمقع 

ويِمؽمط سمال ري٥م يمنمط  .ريٛم٦م إمم إيذاء ُمِم٤مقمره٤م، وضمرح أنقصمتٝم٤ماجل

وهق ُمقوع اشمٗم٤مق ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ وان شمٜمققم٧م اًمرؤى ذم شمقصٞمٗمٝم٤م  (اًمٕمداًم٦م)ؾم٤مدس

اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اؿمؽماط آضمتٝم٤مد ذم وم٘مد  وهق اًم٤ًمسمع أُم٤م قمـ ذط آضمتٝم٤مد –

وهق  ،صح٦م اًمتقًمٞم٦م اؿمؽماط آضمتٝم٤مد ذم :إول - :صح٦م شمقًمٞم٦م اًم٘مْم٤مء قمغم ىمقًملم
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ىمقًمف  -أ  :واؾمتدًمقا سمام ي٠ميت ُمذه٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ امل٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م

أن احلٙمؿ سملم  :ووضمف اًمدًٓم٦م ُمـ أي٦م (ًمتحٙمؿ سملم اًمٜم٤مس سمام أراك اهلل) :شمٕم٤ممم

 .اًمٜم٤مس يٙمقن سم٤مًمٜمص أو آضمتٝم٤مد

أن احلٙمؿ  :ُمـ أي٦مووضمف اًمدًٓم٦م  (،وم٤مطمٙمؿ سملم اًمٜم٤مس سم٤محلؼ) :ىمقًمف شمٕم٤ممم -ب 

واؾمتٗمراغ اًمقؾمع ذم دْرك  ،ذم اًمٜم٤مزًم٦م سم٤مٓضمتٝم٤مدسملم اًمٜم٤مس سم٤محلؼ ىمد ٓ يًت٘مٞمؿ إٓ 

 ،واعم٘مّٚمد يٚمتٌس قمٚمٞمف اًمتٛمٞمٞمز سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ ذم ُمقارد اإلضمتٝم٤مد ،طمٙمٛمٝم٤م اًمنمقمل

  .وُمْم٤ميؼ اإلؿمت٤ٌمه

ف إذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ وم٤مضمتٝمد صمؿ أص٤مب ومٚم) :قمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ُمرومققم٤مً  -ج 

أنف أصؾ  :ووضمف اًمدًٓم٦م ُمـ احلدي٨م (صمؿ أظمٓم٠م ومٚمف أضمر ،وإن طمٙمؿ وم٤مضمتٝمد ،أضمران

مم٤م يِمّجع قمغم  ،ذم ُمنموقمٞم٦م آضمتٝم٤مد اًم٘مْم٤مئل، وصمقاب احل٤ميمؿ اعمجتٝمد ذم يمؾ طم٤مل

 :ىم٤مل اًمٜمقوي .ُمـ ـمريؼ اًمٜمٔمر وآؾمتٜم٤ٌمط سمذل اًمقؾمع ذم درك إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م

وهذه  (حلدي٨م ذم طم٤ميمؿ قم٤ممل أهؾ ًمٚمحٙمؿأمجع اعمًٚمٛمقن أن هذا ا :ىم٤مل اًمٕمٚمامء)

إدًم٦م ُمتْم٤مومرة ُمتٕم٤مودة يم٤مٟم٧م شمٙم٠مة ُمتٞمٜم٦م ًمٚمجٛمٝمقر ذم اؿمؽماـمٝمؿ آضمتٝم٤مد ذم 

ومر اعمجتٝمدون ،صح٦م شمقًمٞم٦م اًم٘مْم٤مء وًمق يم٤من سمٕمْمٝمؿ ذم أدٟمك ُمراشم٥م  ،ٓؾمٞمام إذا شمقا

 وإٟمام هق ذط يمامل ،إن آضمتٝم٤مد ًمٞمس سمنمط ًمّمح٦م اًمت٘مٚمٞمد :اًمث٤ميناًمرأى  .آضمتٝم٤مد

واؾمتدًمقا قمغم  ،وهق ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م ،وأوًمقي٦م يًتح٥م رقمٞمف ومٞمٛمـ يٜمتّم٥م ًمٚم٘مْم٤مء

سمؾ إن احلٜمٗمٞم٦م ذهٌقا أبٕمد ُمـ  ذًمؽ سمتٕمّذر وضمقد اعمجتٝمد ذم يمؾ إزُمٜم٦م واًمٌٚمدان

ذًمؽ وم٘م٤مًمقا سمجقاز شم٘مٚمٞمد اجل٤مهؾ ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اإلُم٤مم إقمٔمؿ اًمذي يٛمٙمٜمف أن يًتٕملم 

 ،٤ًًم ًمٚمِمقرى اًمٗم٘مٝمٞم٦م يٗمتٞمف ذم صٕم٤مب إُمقرويتخذ ًمٜمٗمًف جمٚم ،سمٕمٚمؿ همػمه ومٞم٘ميض سمف

 ،إٓ أن ُمـ احلٜمٗمٞم٦م أنٗمًٝمؿ ُمـ ؾمّٗمف هذا اًمرأي ،ويمذا اًم٘م٤ميض ،وُمٕمْمالت اعم٤ًمئؾ

وىمد ي٘ميض سم٤مًم٤ٌمـمؾ ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر سمف.  ،ٕن اجل٤مهؾ يٗمًد أيمثر مم٤م يّمٚمح

ٕن آضمتٝم٤مد أقمقن ًمٚم٘م٤ميض قمغم إص٤مسم٦م  ،واًمراضمح ذم هذه اعم٠ًمل٦م ُمذه٥م اجلٛمٝمقر
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واعمجتٝمدون  ،وحت٘مٞمؼ ىمّٞمقُمٞم٦م اًمنمع قمغم اًمقاىمع ،وٟمّم٥م ُمقازيـ اًم٘مًط ،ؼاحل

ومال ٟمٕمدم ُمٜمٝمؿ ُمـ  ،وإن مل يْرَق اضمتٝم٤مدهؿ إمم أقمغم اًمّرشم٥م ،ُمتقاومرون ذم يمؾ قمٍم

إٓ أنف ًمٞمس ُمـ ذط اًم٘م٤ميض اعمجتٝمد  ،ويتّمّدر ًمٚم٧ٌّم ذم إطمٙم٤مم ،ي١مهؾ ًمٚم٘مْم٤مء

وإٟمام حيت٤مج أن يٕمرف ُمـ ذًمؽ ُم٤م  ،٤مه٤مإطم٤مـم٦م دمّٛمع أىمّم)أن حيٞمط سم٤مًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م 

ومتّٝمر  ،ُمع ارشمٞم٤مض سم٤مٕصقل( يتٕمٚمؼ سم٤مٕطمٙم٤مم ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وًم٤ًمن اًمٕمرب

ُمتٕمٞمَّٜم٤ًم أيمثر ُمـ شمٕمّٞمٜمف ذم  ،اًمٞمقم ،وىمد ص٤مر ذط آضمتٝم٤مد .ذم صٜم٤مقم٦م اًمؽمضمٞمح

وؾمّد اًمذريٕم٦م إمم ،وٓ يٕمتذر قمٜمف سم٤مٟم٘مراض اعمجتٝمديـ ُمـ ضمٝم٦م ،اًمٕمّمقر اًمٖم٤مسمرة

قمـ ُم٤م يٕمرف  !وُم٤م يتٙمٚمؿ قمٜمف اعمٕم٤مسون قى ذم ديـ اهلل ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦ماًمٗم

ومٝم٤مهق سمٕمض  سمؾ هق ذم ذيٕمتٜم٤م اًمٖمراء أصٞمؾ !ًمٞمس سمجديد سم٤مٓظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل

ىم٤مل امل٤موردي رمحف اهلل: "وجيقز أن يٙمقن اًمت٘مٚمٞمد قم٤مُم٤ًم وخمّمقص٤ًم: ُم٤م ىم٤مًمف وم٘مٝم٤مؤٟم٤م 

مجٞمع أهٚمف، واًم٘مْم٤مء ذم مجٞمع إي٤مم،  وم٤مًمٕم٤مم أن ي٘مٚمده ىمْم٤مء مجٞمع اًمٌٚمد، واًم٘مْم٤مء سملم

ومتِمتٛمؾ اًمقٓي٦م قمغم إطمقال اًمثالث: ذم مجٞمع اًمٌٚمد، وقمغم مجٞمع أهٚمف، وذم مجٞمع 

وىم٤مل اسمـ رؿمد رمحف اهلل شمٕم٤ممم: " اشمٗم٘مقا أن اًم٘م٤ميض حيٙمؿ ذم يمؾ رء ُمـ  إي٤مم"

ذا احل٘مقق؛ يم٤من طم٘م٤ًم هلل أو طم٘م٤ًم ًممدُمٞملم، وأنف ٟم٤مئ٥م قمـ اإلُم٤مم إقمٔمؿ ذم ه

إول:  إمم أىم٤ًمم أرسمٕم٦م: ذم اًمٗم٘مف آؾمالُمك يٜم٘مًؿ آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل واعمٕمٜمك"

آظمتّم٤مص اعمٙم٤مين: سم٠من يٙمقن ىمْم٤مء اًم٘م٤ميض ُم٘مّمقرًا قمغم ضمزء ُمـ اًمٌٚمد، ٓقمغم 

 يٙمقن قمغم سمٚمد ُمٕملم دون همػمه. مجٞمع اًمٌٚمد، أو

دون  اًمث٤مين: آظمتّم٤مص اًمزُم٤مين: سم٠من يٙمقن اًمت٘مٚمٞمد ُم٘مّمقرًا قمغم سمٕمض إي٤مم

 مجٞمٕمٝم٤م، أو يٙمقن ىمْم٤مء اًم٘م٤ميض ذم ضمزء ُمـ اًمٜمٝم٤مر، دون سم٤مىمٞمف.

اًمث٤مًم٨م: آظمتّم٤مص سم٠مؿمخ٤مص اخلّمقم: وذًمؽ سم٠من اًمت٘مٚمٞمد ُم٘مّمقرًا قمغم سمٕمض 

أهؾ اًمٌٚمد دون مجٞمٕمٝمؿ. اًمراسمع: آظمتّم٤مص اًمٜمققمل أو اعمقوققمل: وذًمؽ سم٠من 

٤م يٙمقن اًمت٘مٚمٞمد ُم٘مّمقرًا قمغم ٟمقع ُمٕملم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م واخلّمقُم٤مت، يم٘مْم٤مي
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روى ُم٤م  واًمِم٤مهد قمغم اًم٘مًؿ إول قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل اعمٜم٤ميمح٤مت، أو اًمٌٞمقع...

  اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمـ أيب سُمْرَدَة ؓ
ِ

َأب٤َم  ☺أنف ىم٤مل: سَمَٕم٨َم رؾمقل اَّللَّ

، ىم٤مل: َوسَمَٕم٨َم يُمؾَّ َواطِمٍد ُِمٜمُْٝماَم قمغم خِمْالٍف، ىم٤مل:  ـِ ٌٍَؾ إمم اًْمَٞمَٛم ُُمقؾَمك َوُُمَٕم٤مَذ سمـ ضَم

"، وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ يُمؾُّ َواطِمٍد َواًمْ  َرا ، وٓ شُمٜمَٗمِّ ا َ ، َوسَمنمِّ ا َ ، وٓ شُمَٕمنِّ ا َ ـُ خِمْالوَم٤مِن، صُمؿَّ ىم٤مل: "َينِّ َٞمَٛم

٤ًٌم ُمـ َص٤مطِمٌِِف،  ُِمٜمُْٝماَم إمم قَمَٛمٚمِِف، ويم٤من يُمؾُّ َواطِمٍد ُِمٜمُْٝماَم إذا ؾَم٤مَر ذم َأْرِوِف، ويم٤من ىَمِري

ٚمََّؿ قمٚمٞمف،  ًَ ٤ًٌم ُمـ َص٤مطِمٌِِف أيب ُُمقؾَمك، وَمَج٤مَء َأطْمَدَث سمِِف قَمْٝمًدا، وَم ٤مَر ُُمَٕم٤مٌذ ذم َأْرِوِف ىَمِري ًَ وَم

ػُم قمغم سَمْٖمَٚمتِِف، طمتك اْٟمَتَٝمك إًمٞمف، وإذا هق ضَم٤مًمٌِس، وىمد اضْمَتَٛمَع إًمٞمف اًمٜم٤مس، وإذا  ًِ َي

 سمـ ىَمْٞمٍس 
ِ

ٌَْد اَّللَّ َأيَُّؿ هذا؟ َرضُمٌؾ قِمٜمَْدُه ىمد مُجَِٕم٧ْم َيَداُه إمم قُمٜمُِ٘مِف، وم٘م٤مل ًمف ُُمَٕم٤مٌذ: ي٤م قَم

ىم٤مل: هذا َرضُمٌؾ يَمَٗمَر سَمْٕمَد إؾِْمالُِمِف، ىم٤مل: ٓ َأنِْزُل طمتك ُيْ٘مَتَؾ، ىم٤مل: إٟمام ضِملَء سمِِف ًمَِذًمَِؽ، 

 وَم٤مْٟمِزْل، ىم٤مل: ُم٤م َأنِْزُل طمتك ُيْ٘مَتَؾ، وَم٠َمَُمَر سمِِف، وَمُ٘متَِؾ...

رم ؾمٌٞمؾ حت٘مٞمؼ اًمٕمدل يمٛم٘مّمد أؾم٤مد ًمٚم٘مْم٤مء  ـمرق اإلصم٤ٌمت ًمدى اًم٘م٤ميض: صم٤مًمث٤م

  ـمرق اإلصم٤ٌمت:ُمـ سمد ُمـ حت٘مٞمؼ إصم٤ٌمت اًمتٝمٛم٦م وٓ

اإلىمرار، وهق ؾمٞمد إدًم٦م إذا يم٤من ص٤مدرًا قمـ ـمقاقمٞم٦م واظمتٞم٤مر واقمؽماف -1

 سم٤معمًئقًمٞم٦م وارشمٙم٤مب اعمخ٤مًمٗم٦م. 

وٓ ي٘مٌؾ  يمام ىم٤مل اًم٘م٤ميض أبق ؿمج٤مع رمحف اهلل وهك قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة،-2

دو قمغم قمدوه وٓ ؿمٝم٤مدة واًمد ًمقًمده اًمِمٝم٤مدة إٓ ممـ صمٌت٧م قمداًمتف وٓ ي٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة قم

وٓ شم٘مٌؾ اًمِمٝم٤مدة إٓ ممـ اضمتٛمٕم٧م ومٞمف مخس ظمّم٤مل اإلؾمالم -وٓ وًمد ًمقاًمده

ئط أن يٙمقن جمتٜم٤ٌم ًمٚمٙم٤ٌمئر همػم  واًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ واحلري٦م واًمٕمداًم٦م وًمٚمٕمداًم٦م مخس ذا

ُمٍم قمغم اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمّمٖم٤مئر ؾمٚمٞمؿ اًمنيرة ُم٠مُمقٟم٤م قمٜمد اًمٖمْم٥م حم٤مومٔم٤م قمغم ُمروءة 

واحل٘مقق ضسم٤من طمؼ اهلل شمٕم٤ممم وطمؼ أدُمل  احل٘مقق وأنقاع اًمِمٝم٤مدة ومٞمٝم٤موقمـ  ُمثٚمف

ضب ٓ ي٘مٌؾ ومٞمف إٓ ؿم٤مهدان ذيمران وهق ُم٤م ٓ  وم٠مُم٤م طم٘مقق أدُمٞملم ومثالصم٦م أضب
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وضب ي٘مٌؾ ومٞمف ؿم٤مهدان أو رضمؾ واُمرأت٤من أو  ي٘مّمد ُمٜمف امل٤مل ويٓمٚمع قمٚمٞمف اًمرضم٤مل

وضب ي٘مٌؾ ومٞمف رضمالن أو  امل٤مل ؿم٤مهد ويٛملم اعمدقمل وهق ُم٤م يم٤من اًم٘مّمد ُمٜمف

وأُم٤م طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم ومال  رضمؾ واُمرأت٤من أو ارسمع ٟمًقة وهق ُم٤م ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف اًمرضم٤مل

 ضب ٓ ي٘مٌؾ ومٞمف أىمؾ ُمـ أرسمٕم٦م وهق اًمزٟم٤م شم٘مٌؾ ومٞمٝم٤م اًمٜم٤ًمء وهل قمغم صمالصم٦م اضب

وضب ي٘مٌؾ ومٞمف واطمد وهق  وضب ي٘مٌؾ ومٞمف اصمٜم٤من وهق ُم٤م ؾمقى اًمزٟم٤م ُمـ احلدود

حتٛمؾ اًمِمٝم٤مدة ذم همػم )احلٜمٌكم رمحف اهلل  ورم اًمروض اعمرسمع ًمٚمٌٝمقشمك .ل رُمْم٤منهال

طمؼ اهلل" شمٕم٤ممم "ومرض يمٗم٤مي٦م" وم٢مذا ىم٤مم سمف ُمـ يٙمٗمل ؾم٘مط قمـ سم٘مٞم٦م اعمًٚمٛملم "و إن مل 

 ين ُّٱيقضمد إٓ ُمـ يٙمٗمل شمٕملم قمٚمٞمف" وإن يم٤من قمٌدا مل جيز ًمًٞمده ُمٜمٕمف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس وهمػمه: اعمراد سمف  ة اًمٌ٘مرةُمـ آي٦م اًمديـ سمًقر  َّني مي زي ري ٰى

اًمتحٛمؾ ًمٚمِمٝم٤مدة وإصم٤ٌمهت٤م قمٜمد احل٤ميمؿ وٕن احل٤مضم٦م شمدقمق إمم ذًمؽ إلصم٤ٌمت احل٘مقق 

"وأداؤه٤م" أي: أداء  واًمٕم٘مقد ومٙم٤من واضم٤ٌم يم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.

 ىي مي ُّٱاًمِمٝم٤مدة "ومرض قملم قمغم ُمـ حتٛمٚمٝم٤م ُمتك دقمل إًمٞمٝم٤م" ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
حمؾ وضمقهب٤م إن "ىمدر" قمغم و .[283]اًمٌ٘مرة: ََّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ييٰذ

أدائٝم٤م " سمال ضر" يٚمح٘مف " ذم سمدٟمف أو قمروف أو ُم٤مًمف أو أهٚمف" ويمذا ًمق يم٤من ممـ ٓ 

  [282]اًمٌ٘مرة:  َّجف  مغ جغ مع جع ُّٱي٘مٌؾ احل٤ميمؿ ؿمٝم٤مدشمف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ِمٝم٤مدة مل٤م "ويمذا ذم اًمتحٛمؾ" يٕمتؼم اٟمتٗم٤مء اًمير. "وٓ حيؾ يمتامهن٤م" أي: يمتامن اًم

شم٘مدم ومٚمق أدى ؿم٤مهد وأبك أظمر وىم٤مل: اطمٚمػ سمدزم أرؿ وُمتك وضم٧ٌم اًمِمٝم٤مدة ًمزم 

قمٚمٞمٝم٤م وًمق مل شمتٕملم قمٚمٞمف ًمٙمـ إن قمجز قمـ اعمٌم  4يمت٤مسمتٝم٤م وحيرم أظمذ أضمرة وضمٕمؾ

أو شم٠مذى سمف ومٚمف أضمرة ُمريمقب وُمـ قمٜمده ؿمٝم٤مدة سمحد هلل ومٚمف إىم٤مُمتٝم٤م وشمريمٝم٤م "وٓ" 

قمـ اًمِمٝم٤مدة  ☺ٕمٚمٛمف" ًم٘مقل اسمـ قم٤ٌمس: ؾمئؾ اًمٜمٌل حيؾ "أن يِمٝمد" أطمد "إٓ سمام ي

اخلالل ذم  وم٘م٤مل: "شمرى اًمِمٛمس" ىم٤مل: ٟمٕمؿ ىم٤مل: "قمغم ُمثٚمٝم٤م وم٤مؿمٝمد أو دع" رواه
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ضم٤مُمٕمف واًمٕمٚمؿ إُم٤م "سمرؤي٦م أو ؾمامع" ُمـ ُمِمٝمقد قمٚمٞمف يمٕمتؼ وـمالق وقم٘مد ومٞمٚمزُمف أن 

قمٚمٛمف"  يِمٝمد سمام ؾمٛمع وًمق يم٤من ُمًتخٗمٞم٤م طملم حتٛمؾ أو ؾمامع سمـ "اؾمتٗم٤مو٦م ومٞمام يتٕمذر

هم٤مًم٤ٌم "سمدوهن٤م يمٜم٥ًم وُمقت وُمٚمؽ ُمٓمٚمؼ وٟمٙم٤مح" قم٘مده ودواُمف "ووىمػ وٟمحقه٤م" 

يمٕمتؼ وظمٚمع وـمالق وٓ يِمٝمد سم٤مؾمتٗم٤مو٦م إٓ قمـ قمدد ي٘مع هبؿ اًمٕمٚمؿ. "وُمـ ؿمٝمد 

سمـ" قم٘مد ٟمٙم٤مح "أو همػمه ُمـ اًمٕم٘مقد ومال سمد" ذم صح٦م ؿمٝم٤مدشمف سمف "ُمـ ذيمر ذوـمف" 

ًمِم٤مهد ُم٤م ًمٞمس سمّمحٞمح صحٞمح٤م ٓظمتالف اًمٜم٤مس ذم سمٕمض اًمنموط ورسمام اقمت٘مد ا

"وإن ؿمٝمد سمرو٤مع" ذيمر قمدد اًمروٕم٤مت وأنف ذب ُمـ صمدهي٤م أو ًمٌـ طمٚم٥م ُمٜمف "أو" 

ؿمٝمد سمنىم٦م ذيمر اعمنوق ُمٜمف واًمٜمّم٤مب واحلرز وصٗمتٝم٤م "أو" ؿمٝمد سمـ " ذب" مخر 

وصٗمف "أو" ؿمٝمد سمـ " ىمذف وم٢مٟمف يّمٗمف" سم٠من ي٘مقل: أؿمٝمد أنف ىم٤مل ًمف: ي٤م زاين أو ي٤م 

ػ اًمزٟم٤م" إذا ؿمٝمد سمف "سمذيمر اًمزُم٤من واعمٙم٤من" اًمذي وىمع ومٞمف اًمزٟم٤م ًمقـمل وٟمحقه "ويّم

"و" ذيمر "اعمزين هب٤م" ويمٞمػ يم٤من وأنف رأى ذيمره ذم ومرضمٝم٤م "ويذيمر" اًمِم٤مهد "ُم٤م 

يٕمتؼم ًمٚمحٙمؿ وخيتٚمػ" احلٙمؿ " سمف ذم اًمٙمؾ" أي ذم يمؾ ُم٤م يِمٝمد ومٞمف وًمق ؿمٝمد اصمٜم٤من 

٥م أنف ىم٤مل أو ومٕمؾ قمغم اعمٜمؼم ذم حمٗمؾ قمغم واطمد ُمٜمٝمؿ أنف ـمٚمؼ أو أقمتؼ أو قمغم ظمٓمٞم

ذم اخلٓم٦ٌم ؿمٞمئ٤م مل يِمٝمد سمف همػممه٤م ُمع اعمِم٤مريم٦م ذم ؾمٛمع وسمٍم ىمٌال. وذوط ُمـ 

أطمده٤م: "اًمٌٚمقغ ومال شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة اًمّمٌٞم٤من" ُمٓمٚم٘م٤م وًمق ؿمٝمد  ؾمت٦م:شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف 

سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض. "اًمث٤مين: اًمٕم٘مؾ ومال شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة جمٜمقن وٓ ُمٕمتقه وشم٘مٌؾ" 

 أطمٞم٤مٟم٤م إذا حتٛمؾ وأدى ذم طم٤مل إوم٤مىمتف ٕهن٤م ؿمٝم٤مدة ُمـ قم٤مىمؾ.اًمِمٝم٤مدة "ممـ خيٜمؼ 

"اًمث٤مًم٨م: اًمٙمالم ومال شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة إظمرس وًمق ومٝمٛم٧م إؿم٤مرشمف" ٕن اًمِمٝم٤مدة يٕمتؼم 

ومٞمٝم٤م اًمٞم٘ملم "إٓ إذا أداه٤م" إظمرس " سمخٓمف" ومت٘مٌؾ. "اًمراسمع: اإلؾمالم" ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

قمغم ُمثٚمف إٓ ذم ؾمٗمر  شم٘مٌؾ ُمـ يم٤مومر وًمق ومال [2]اًمٓمالق:  َّ  يث ىث نث مث ُّٱ

قمغم وصٞم٦م ُمًٚمؿ أو يم٤مومر ومت٘مٌؾ ُمـ رضمٚملم يمت٤مسمٞملم قمٜمد قمدم همػممه٤م. "اخل٤مُمس: 

 .احلٗمظ "ومال شم٘مٌؾ ُمـ ُمٖمٗمؾ وُمٕمروف سمٙمثرة ؾمٝمق وهمٚمط ٕنف ٓ حتّمؾ اًمث٘م٦م سم٘مقًمف
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وذقم٤م: اؾمتقاء  -ُمـ اًمٕمدل ود اجلقر  -"اًم٤ًمدس: اًمٕمداًم٦م" وهل ًمٖم٦م: آؾمت٘م٤مُم٦م 

ًمف ذم ديٜمف واقمتد ًمف وأومٕم٤مًمف ويٕمتؼم هل٤م أي: ًمٚمٕمداًم٦م أطمقا "أطمدمه٤م:  ؿمٞمئ٤من:ال أىمقا

"أداء اًمٗمرائض" أي: اًمّمٚمقات اخلٛمس  -اًمّمالح ذم اًمديـ وهق" ٟمققم٤من أطمدمه٤م 

شم٦ٌم" ومال شم٘مٌؾ ممـ داوم قمغم شمريمٝم٤م ٕن هت٤موٟمف سم٤مًمًٜمـ يدل قمغم  واجلٛمٕم٦م "سمًٜمٜمٝم٤م اًمرا

وطم٩م. "و" اًمث٤مين  قمدم حم٤مومٔمتف قمغم أؾم٤ٌمب ديٜمف ويمذا ُم٤م وضم٥م ُمـ صقم وزيم٤مة

"اضمتٜم٤مب اعمح٤مرم سم٠من ٓ ي٠ميت يمٌػمة وٓ يدُمـ قمغم صٖمػمة" واًمٙمٌػمة ُم٤م ومٞمف طمد ذم 

اًمدٟمٞم٤م أو وقمٞمد ذم أظمرة يم٠ميمؾ اًمرسم٤م وُم٤مل اًمٞمتٞمؿ وؿمٝم٤مدة اًمزور وقم٘مقق اًمقاًمديـ 

واًمّمٖمػمة ُم٤م دون ذًمؽ ُمـ اعمحرُم٤مت يم٥ًم اًمٜم٤مس سمام دون اًم٘مذف واؾمتامع يمالم 

وضمف اًمتٚمذذ سمف واًمٜمٔمر اعمحرم "ومال شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة وم٤مؾمؼ" سمٗمٕمؾ  اًمٜم٤ًمء إضم٤مٟم٥م قمغم

ديقث أو اقمت٘م٤مد يم٤مًمراومْم٦م واًم٘مدري٦م واجلٝمٛمٞم٦م ويٙمٗمر جمتٝمدهؿ اًمداقمٞم٦م وُمـ و يمزان

مم٤م يٕمتؼم ًمٚمٕمداًم٦م اؾمتٕمامل اعمروءة أي: اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  :أظمذ سم٤مًمرظمص ومًؼ. "اًمث٤مين"

يم٤مًمًخ٤مء وطمًـ اخلٚمؼ "وهق" أي: اؾمتٕمامل عمروءة "ومٕمؾ ُم٤م جيٛمٚمف ويزيٜمف" قم٤مدة 

وطمًـ اعمج٤مورة "واضمتٜم٤مب ُم٤م يدٟمًف ويِمٞمٜمف" قم٤مدة ُمـ إُمقر اًمدٟمٞم٦م اعمزري٦م سمف ومال 

ؿمٝم٤مدة عمّم٤مومع وُمتٛمًخر ورىم٤مص وُمٖمـ وـمٗمٞمكم وُمتزي سمزي يًخر اًمٜم٤مس ُمٜمف وٓ 

عمـ ي٠ميمؾ اًمًقق إٓ ؿمٞمئ٤م يًػما يمٚم٘مٛم٦م وشمٗم٤مطم٦م وٓ عمـ يٛمد رضمٚمف سمٛمجٛمع اًمٜم٤مس أو 

ٟمحقه. "وُمتك زاًم٧م اعمقاٟمع" ُمـ اًمِمٝم٤مدة "ومٌٚمغ اًمّمٌل وقم٘مؾ يٜم٤مم سملم ضم٤مًمًلم و

اعمجٜمقن وأؾمٚمؿ اًمٙم٤مومر وشم٤مب اًمٗم٤مؾمؼ ىمٌٚم٧م ؿمٝم٤مدهتؿ" سمٛمجرد ذًمؽ ًمٕمدم امل٤مٟمع 

ًم٘مٌقهل٤م وٓ شمٕمتؼم احلري٦م ومت٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة قمٌد وأُم٦م ذم يمؾ ُم٤م ي٘مٌؾ ومٞمف طمر وطمرة وشم٘مٌؾ 

شم ا ـهؿمٝم٤مدة ذي صٜمٕم٦م دٟمٞمئ٦م يمحج٤مم وطمداد وزسم٤مل. ٌٝم٤م قمغم أطمقال قمده وشمتٗم٤موت ُمرا

ة واطمده ومٞمام ٓ يٓمٚمع  ومٞمٙمتٗمل أطمٞم٤مٟم٤م سمِم٤مهد واطمد إلصم٤ٌمت هالل رُمْم٤من، أو اُمرأ

قمٚمٞمف إٓ اًمٜم٤ًمء يم٤مإلرو٤مع واصم٤ٌمت اًمٜم٥ًم واًمٌٙم٤مرة أو اًمثٞمقسمف، أو ؿم٤مهد ويٛملم ذم 

قمدا رُمْم٤من، أو رضمؾ  إصم٤ٌمت احلؼ ذم إُمقال، أو ؿمٝم٤مدة رضمٚملم ذم إصم٤ٌمت إهٚم٦م
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احل٘مقق ذم اًمذُمؿ، أو ؿمٝم٤مدة صمالصم٦م رضم٤مل ذم إصم٤ٌمت اإلقم٤ًمر أو واُمرأت٤من ذم إصم٤ٌمت 

طمّمقل اجلقائح، أو ؿمٝم٤مدة أرسمٕم٦م رضم٤مل ذم إصم٤ٌمت ضمريٛم٦م اًمزٟم٤م، أو أداء أرسمٕم٦م إيامن، 

إن يم٤من ُمـ اًمٙم٤مذسملم، واًمدقم٤مء قمغم ٟمٗمًٝم٤م سمٖمْم٥م اهلل إن  سم٤مًمٚمٕمٜم٦مواًمدقم٤مء قمغم ٟمٗمًف 

اٟمك وأطمٌتك ذم اهلل وىمٗم٦م ذم هذا وًمتٙمـ ًمٜم٤م اظمق -يم٤من ُمـ اًمّم٤مدىملم ذم ىمْمٞم٦م اًمٚمٕم٤من.

 مي ُّٱ حيرم يمتامن اًمِمٝم٤مدة ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم :ُمع اًمِمٝم٤مدات وومقائد ًمٜم٤م وم٘مٝمٞم٦م اعم٘م٤مم
 [283:اًمٌ٘مرة]  َّ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي

قمـ  مل٤م رواه اًمٌخ٤مري سمًٜمده ويمذًمؽ ؿمٝم٤مدة اًمزور وم٢مهن٤م ُمـ أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر

ك سم٤مهلل وقم٘مقق ا)قمـ اًمٙم٤ٌمئر ىم٤مل  ☺ؾمئؾ اًمٜمٌل  :ىم٤مل  أنس ؓ إلذا

ًمديـ وىمتؾ اًمٜمٗمس وؿمٝم٤مدة اًمزور قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمرة وروى سمًٜمده  (اًمقا

صمالصم٤م ىم٤مًمقا سمغم ي٤م  (.أٓ أنٌئٙمؿ سم٠ميمؼم اًمٙم٤ٌمئر) ☺ىم٤مل اًمٜمٌل  :ىم٤مل  قمـ أبٞمف ؓ

ك سم٤مهلل وقم٘مقق اًمقاًمديـ )رؾمقل اهلل ىم٤مل  أٓ  -وضمٚمس ويم٤من ُمتٙمئ٤م وم٘م٤مل  -اإلذا

وؿمٝم٤مدة اعمرأة قمغم  - ام زال يٙمرره٤م طمتك ىمٚمٜم٤م ًمٞمتف يًٙم٧مىم٤مل وم (.وىمقل اًمزور

 :قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ؓاًمٜمّمػ ُمـ ؿمٝم٤مدة اًمرضمؾ مل٤م رواه اًمٌخ٤مري سمًٜمده 

ة ُمثؾ ٟمّمػ ؿمٝم٤مدة اًمرضمؾ)ىم٤مل  ☺قمـ اًمٜمٌل  ىمٚمـ سمغم ىم٤مل  ؟ألٞمس ؿمٝم٤مدة اعمرأ

صمٜم٤م طمد: ىم٤مل رمحف اهلل  (ورم اًمٞمٛملم اًمٖمٛمقس )اًمٙم٤مذسم٦م -( ومذًمؽ ُمـ ٟم٘مّم٤من قم٘مٚمٝم٤م)

ُمـ ) :قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم طمدصمٜم٤م ضمرير قمـ ُمٜمّمقر قمـ أيب وائؾ ىم٤مل ىم٤مل قمٌد اهلل 

صمؿ أنزل اهلل شمّمديؼ  (.طمٚمػ قمغم يٛملم يًتحؼ هب٤م ُم٤مٓ ًم٘مل اهلل وهق قمٚمٞمف همْم٤ٌمن

 حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ  ُّٱذًمؽ 
 َّ  مه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل

 ؟رج إًمٞمٜم٤م وم٘م٤مل ُم٤م حيدصمٙمؿ أبق قمٌد اًمرمحـصمؿ إن إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس ظم .[77قمٛمران: ]آل

ومحدصمٜم٤مه سمام ىم٤مل وم٘م٤مل صدق ًمٗمل أنزًم٧م يم٤من سمٞمٜمل وسملم رضمؾ ظمّمقُم٦م ذم رء 

وم٘مٚم٧م ًمف إٟمف إذن حيٚمػ  (.ؿم٤مهداك أو يٛمٞمٜمف)وم٘م٤مل  ☺وم٤مظمتّمٛمٜم٤م إمم رؾمقل اهلل 
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ُمـ طمٚمػ قمغم يٛملم يًتحؼ هب٤م ُم٤مٓ وهق ومٞمٝم٤م وم٤مضمر ًم٘مل ) ☺وٓ ي٤ٌمزم وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 .(ق قمٚمٞمف همْم٤ٌمناهلل وه

طمدصمٜم٤م أبق ٟمٕمٞمؿ طمدصمٜم٤م  وروى وم٘م٤مل –وم٠منزل اهلل شمّمديؼ ذًمؽ صمؿ اىمؽمأ هذه أي٦م 

ىم٣م  ☺أن اًمٜمٌل  : ¶ٟم٤مومع سمـ قمٛمر قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م ىم٤مل يمت٥م اسمـ قم٤ٌمس 

وىم٤مل ىمتٞم٦ٌم طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ اسمـ  وروى رمحف اهلل وم٘م٤مل -سم٤مًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف 

ٝم٤مدة اًمِم٤مهد ويٛملم اعمدقمل وم٘مٚم٧م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ؿمؼمُم٦م يمٚمٛمٜمل أبق اًمزٟم٤مد ذم ؿم

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نثُّ
ورم وضمقب   [282:اًمٌ٘مرة]   َّنن من  زن رن مم ام يل ىل

أن هالل سمـ أُمٞم٦م  : ¶قمـ اسمـ قم٤ٌمس روى رمحف اهلل سمًٜمده  اًمٌٞمٜم٦م قمغم اعمدقمك

اًمٌٞمٜم٦م أو طمد ذم ) ☺سمنميؽ سمـ ؾمحامء وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ☺ىمذف اُمرأتف قمٜمد اًمٜمٌل 

 ؟وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل إذا رأى أطمدٟم٤م قمغم اُمرأتف رضمال يٜمٓمٚمؼ يٚمتٛمس اًمٌٞمٜم٦م (.ركفمٝم

وٓدمقز ؿمٝم٤مدة  –ن ومذيمر طمدي٨م اًمٚمٕم٤م (.اًمٌٞمٜم٦م وإٓ طمد ذم فمٝمرك)ومجٕمؾ ي٘مقل 

ي٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم  :ىم٤مل  ¶قمـ اسمـ قم٤ٌمس مل٤م روى اًمٌخ٤مرى سمًٜمده  اًمٙمٗم٤مر

أطمدث إظم٤ٌمر سم٤مهلل  ☺ يمٞمػ شم٠ًملقن أهؾ اًمٙمت٤مب ويمت٤مسمٙمؿ اًمذي أنزل قمغم ٟمٌٞمف

شم٘مرؤوٟمف مل يِم٥م وىمد طمدصمٙمؿ اهلل أن أهؾ اًمٙمت٤مب سمدًمقا ُم٤م يمت٥م اهلل وهمػموا سم٠ميدهيؿ 

اًمٙمت٤مب وم٘م٤مًمقا هق ُمـ قمٜمد اهلل ًمٞمِمؽموا سمف صمٛمٜم٤م ىمٚمٞمال أومال يٜمٝم٤ميمؿ ُم٤م ضم٤مءيمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ 

 – قمـ ُم٤ًمءًمتٝمؿ وٓ واهلل ُم٤م رأيٜم٤م ُمٜمٝمؿ رضمال ىمط ي٠ًملٙمؿ قمـ اًمذي أنزل قمٚمٞمٙمؿ

روى اًمٌخ٤مري رمحف اهلل سمًٜمده ذم طم٤مدصم٦م آومؽ ُمـ  آقمت٤ٌمر سم٤مؾمتٗم٤مو٦م احلؼورم 

قمٚمٞم٤م وأؾم٤مُم٦م طملم اؾمتٚم٨ٌم اًمقطمل  ☺ومدقم٤م رؾمقل اهلل  : ▲طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

يًت٠مُمرمه٤م ذم ومراق أهٚمف وم٠مُم٤م أؾم٤مُم٦م وم٘م٤مل أهٚمؽ وٓ ٟمٕمٚمؿ إٓ ظمػما وىم٤مًم٧م سمريرة إن 

ًـ شمٜم٤مم قمـ قمجلم أهٚمٝم٤م رأي٧م قمٚمٞمٝم٤م أُمرا أهمٛمّمف أيمثر ُمـ أهن٤م ضم٤مري٦م طمديث٦م اًم
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ُمـ يٕمذرٟم٤م ُمـ رضمؾ سمٚمٖمٜمل أذاه ذم أهؾ ) ☺ومت٠ميت اًمداضمـ ومت٠ميمٚمف وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

  (سمٞمتل ومقاهلل ُم٤م قمٚمٛم٧م ُمـ أهكم إٓ ظمػما وًم٘مد ذيمروا رضمال ُم٤م قمٚمٛم٧م قمٚمٞمف إٓ ظمػما 

قمـ قم٘م٦ٌم سمـ ورم ىمٌقل ؿمٝم٤مدة اًمقاطمدة رم اًمرو٤مع روى رمحف اهلل سمًٜمده  -

ة وم٘م٤مًم٧م ىمد أروٕم٧م قم٘م٦ٌم أنف شمزوج  :احل٤مرث  اسمٜم٦م ٕيب إه٤مب سمـ قمزيز وم٠متتف اُمرأ

واًمتل شمزوج وم٘م٤مل هل٤م قم٘م٦ٌم ُم٤م أقمٚمؿ أنؽ أروٕمتٜمل وٓ أظمؼمشمٜمل وم٠مرؾمؾ إمم آل أيب 

سم٤معمديٜم٦م  ☺إه٤مب ي٠ًملٝمؿ وم٘م٤مًمقا ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م أروٕم٧م ص٤مطمٌتٜم٤م ومريم٥م إمم اًمٜمٌل 

ورم  -هومٗم٤مرىمٝم٤م وٟمٙمح٧م زوضم٤م همػم (.يمٞمػ وىمد ىمٞمؾ) ☺وم٠ًملف وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

طمدصمٜم٤م احلٙمؿ سمـ ٟم٤مومع أظمؼمٟم٤م ؿمٕمٞم٥م آقمت٤ٌمر ًمٕمداًم٦م اًمِمٝمقد روى رمحف اهلل وم٘م٤مل 

قمـ اًمزهري ىم٤مل طمدصمٜمل محٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف أن قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم ىم٤مل 

إن أن٤مؾم٤م يم٤مٟمقا ي١مظمذون سم٤مًمقطمل ذم قمٝمد  :ي٘مقل  ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؓ

ذيمؿ أن سمام فمٝمر ًمٜم٤م ُمـ أقمامًمٙمؿ وإن اًمقطمل ىمد اٟم٘مٓمع وإٟمام ٟم٠مظم ☺رؾمقل اهلل 

ومٛمـ أفمٝمر ًمٜم٤م ظمػما أُمٜم٤مه وىمرسمٜم٤مه وًمٞمس إًمٞمٜم٤م ُمـ هيرشمف رء اهلل حي٤مؾمٌف ذم هيرشمف 

 .وُمـ أفمٝمر ًمٜم٤م ؾمقءا مل ٟم٠مُمٜمف ومل ٟمّمدىمف وإن ىم٤مل إن هيرشمف طمًٜم٦م

طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد قمـ صم٤مسم٧م قمـ وىم٤مل رمحف اهلل  – 

 (.وضم٧ٌم)سمجٜم٤مزة وم٠مرٜمقا قمٚمٞمٝم٤م ظمػما وم٘م٤مل  ☺ اًمٜمٌل ُمر قمغم :ىم٤مل  أنس ؓ

وم٘مٞمؾ ي٤م رؾمقل اهلل  (.وضم٧ٌم)صمؿ ُمر سم٠مظمرى وم٠مرٜمقا قمٚمٞمٝم٤م ذا أو ىم٤مل همػم ذًمؽ وم٘م٤مل 

( ؿمٝم٤مدة اًم٘مقم اعم١مُمٜمقن ؿمٝمداء اهلل ذم إرض)ىم٤مل  ؟ىمٚم٧م هلذا وضم٧ٌم وهلذا وضم٧ٌم

 ظمػم اًمٜم٤مس ىمرين صمؿ)ىم٤مل  ☺قمـ اًمٜمٌل  : قمـ قمٌد اهلل ؓوروى سمًٜمده 

اًمذيـ يٚمقهنؿ صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ صمؿ جيلء أىمقام شمًٌؼ ؿمٝم٤مدة أطمدهؿ يٛمٞمٜمف ويٛمٞمٜمف 

 .(ؿمٝم٤مدشمف
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قمـ اًمِمٕمٌل قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ورم طمرُم٦م اًمِمٝم٤مدة قمغم اجلقر روى سمًٜمده  – 

ؾم٠مل٧م أُمل أيب سمٕمض اعمقه٦ٌم زم ُمـ ُم٤مًمف صمؿ سمدا ًمف ومقهٌٝم٤م زم وم٘م٤مًم٧م  :ىم٤مل  ¶

وم٘م٤مل إن  ☺وأن٤م همالم وم٠متك يب اًمٜمٌل  وم٠مظمذ سمٞمدي ☺ٓ أرى طمتك شمِمٝمد اًمٜمٌل 

ه)أُمف سمٜم٧م رواطم٦م ؾم٠ملتٜمل سمٕمض اعمقه٦ٌم هلذا ىم٤مل  ىم٤مل ٟمٕمؿ ىم٤مل وم٠مراه  (.ألؽ وًمد ؾمقا

 – (ٓ أؿمٝمد قمغم ضمقر)وىم٤مل أبق طمريز قمـ اًمِمٕمٌل  (.ٓ شمِمٝمدين ؿمٝم٤مدة ضمقر)ىم٤مل 

أن  : قمـ أيب هريرة ؓرم اعمِمٙمالت مل٤م رواه اًمٌخ٤مرى سمًٜمده  ويٚمج٠م إمم اًم٘مرقم٦م

ًمق يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ُم٤م ذم اًمٜمداء واًمّمػ إول صمؿ مل جيدوا إٓ أن )ىم٤مل  ☺قل اهلل رؾم

يًتٝمٛمقا قمٚمٞمف ٓؾمتٝمٛمقا وًمق يٕمٚمٛمقن ُم٤م ذم اًمتٝمجػم ٓؾمتٌ٘مقا إًمٞمف وًمق يٕمٚمٛمقن ُم٤م ذم 

وسم٤مًمٕمقدة ُمرة  –وهمػمه ُمـ إطم٤مدي٨م رم ُمٕمٜم٤مه  (اًمٕمتٛم٦م واًمّمٌح ٕتقمه٤م وًمق طمٌقا 

اًمًامء قمغم اًمِمٝم٤مدة إمم أدًم٦م اإلصم٤ٌمت ًمدى  سمٕمد هذه آؾمؽماطم٦م ُمع هداي٦م أظمرى

 :وىمد ذيمر قمرو٤م ومٞمام ُم٣م وهق اًم٘م٤ميض طمٞم٨م اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م

سمٞمٛملم اعمدقمك قمٚمٞمف، ًم٘مقًمف  ومٞمٙمتٗملاًمٞمٛملم ومٞمام إذا قمجز اعمدقمل قمـ اًمٌٞمٜم٦م، - 3

وي١مظمذ رم آقمت٤ٌمر أن  – قمٚمٞمف اًمًالم)اًمٌٞمٜم٦م قمغم ُمـ ادقمك واًمٞمٛمـ قمغم ُمـ أنٙمر(

قمـ أبك هريرة ىم٤مل ىم٤مل  عمًتحٚمػ مل٤م رواه ُمًٚمؿ رمحف اهلل سمًٜمدهاًمٞمٛملم قمغم ٟمٞم٦م ا

وٟمتذيمر قم٤مىم٦ٌم اًمٞمٛملم اًمٙم٤مذسم٦م يمام  ش.اًمٞمٛملم قمغم ٟمٞم٦م اعمًتحٚمػ »  -☺-رؾمقل اهلل 

َٓ  وقمـ إيامن ضم٤مء سم٤معمٜمٝم٤مج ًمٚمٜمقوي رمحف اهلل –ضم٤مء ومٞمام ُم٣م ُمـ اهلدى اًمٜمٌقى 

 شَمَٕم٤ممَم َأوْ 
ِ

َّٓ سمَِذاِت اَّللَّ َٓ  شَمٜمَْٕمِ٘مُد إ لَم َواحْلَلِّ اًمَِّذي 
ِ
، َوَربِّ اًْمَٕم٤معَم

ِ
ِصَٗم٦ٍم ًَمُف يَمَ٘مْقًمِِف: َوَاَّللَّ

ٌَُؾ ىَمْقًُمُف: مَلْ ُأِرْد  َٓ ُيْ٘م ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم. َو ـْ َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه، َويُمؾِّ اؾْمٍؿ خُمَْتصٍّ سمِِف ؾُم َيُٛمقُت، َوَُم

ٌَْح٤مٟمَ  َف إًَمٞمِْف ؾُم ِزِق، سمِِف اًْمَٞمِٛملَم. َوَُم٤م اْٟمٍَمَ ا طِمٞمِؿ، َواخْل٤َمًمِِؼ، َواًمرَّ ـْماَلِق يَم٤مًمرَّ ُف قِمٜمَْد اإْلِ

 ْ ٌء: يَم٤مًمٌمَّ ِه ؾَمَقا ُه، َوَُم٤م ُاؾْمُتْٕمِٛمَؾ ومِٞمِف َوذِم هَمػْمِ َّٓ َأْن ُيِريَد هَمػْمَ بِّ شَمٜمَْٕمِ٘مُد سمِِف اًْمَٞمِٛملُم إ  َواًمرَّ
ِ
ء

 َّٓ َي٤مِئِف َواعْمَْقضُمقِد َواًْمَٕم٤ممِلِ َواحْلَلِّ ًَمٞمَْس سمَِٞمِٛملٍم إ شمِِف َويمؼِْمِ  َوقِمزَّ
ِ

َٗم٦ُم يَمَققَمَٔمَٛم٦ِم اَّللَّ سمِٜمِٞم٦َِّم، َواًمّمِّ

ْٕمُٚمقَم، َوسم٤ِمًْمُ٘مْدَرِة  َّٓ َأْن َيٜمِْقَي سم٤ِمًْمِٕمْٚمِؿ اعْمَ َويَماَلُِمِف َوقِمْٚمِٛمِف َوىُمْدَرشمِِف َوَُمِِمٞمَئتِِف َيِٛملٌم، إ
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َّٓ َأنْ   وَمَٞمِٛملٌم إ
ِ

ِؿ سَم٤مٌء َوَواٌو  اعْمَْ٘مُدوَر. َوًَمْق ىَم٤مَل َوطَمؼِّ اَّللَّ ًَ ٤ٌَمَداِت. َوطُمُروُف اًْمَ٘م ُيِريَد اًْمِٕم

ُف َوَروَمَع َأْو ٟمَ   شَمَٕم٤ممَم. َوًَمْق ىَم٤مَل َألٚمَّ
ِ

، َوخَتَْتصُّ اًمت٤َّمُء سم٤َِمَّللَّ
ِ

 َوشَم٤مَّللَّ
ِ

 َوَواَّللَّ
ِ

َّم٥َم َأْو َوشَم٤مٌء: يَم٤ٌِمَّللَّ

ٛمْ  ًَ َّٓ سمِٜمِٞم٦ٍَّم. َوًَمْق ىَم٤مَل َأىْم  ضَمرَّ وَمَٚمْٞمَس سمَِٞمِٛملٍم إ
ِ

ُؿ، َأْو طَمَٚمْٗم٧م َأْو َأطْمٚمُِػ سم٤َِمَّللَّ ًِ ٧م َأْو ُأىْم

َق  ٌَاًل ُصدِّ َتْ٘م ًْ ا َُم٤مِوًٞم٤م َأْو ُُم َه٤م َأْو َأـْمَٚمَؼ، َوإِْن ىَم٤مَل ىَمَّمْدُت ظَمؼَمً َـّ وَمَٞمِٛملٌم إْن َٟمَقا َوْمَٕمَٚم َٕ

 سَم٤مـمِٜم٤ًم َويَمَذا فَم٤مِهًرا قَمغَم اعْمَْذَه٥ِم.

ُؿ قَمٚمَ  ًِ ِه ُأىْم ِف وَمَٞمِٛملٌم، َوًَمْق ىَم٤مَل ًمَِٖمػْمِ ًِ َـّ َوَأَراَد َيِٛملَم َٟمْٗم  ًَمَتْٗمَٕمَٚم
ِ

 َأْو َأؾْم٠َمُلؽ سم٤َِمَّللَّ
ِ

ْٞمَؽ سم٤َِمَّللَّ

ؾْماَلِم وَمَٚمْٞمَس سمَِٞمِٛملٍم. ـْ اإْلِ َّٓ وَماَل. َوًَمْق ىَم٤مَل إْن وَمَٕمْٚم٧ُم يَمَذا وَم٠َمن٤َم هَيُقِديٌّ َأْو سَمِريٌء ُِم وَم٢ِمْن  َوإِ

٤مَرةٌ طَمَٚمَػ قَمغَم شَمْرِك َواضِم٥ٍم َأْو ومِٕمْ  ٜم٨ُْم، َويَمٗمَّ ٍم قَمََم َوًَمِزَُمُف احْلِ َأْو شَمْرِك َُمٜمُْدوٍب،  ِؾ طَمَرا

٤مَرُة. َـّ طِمٜمُْثُف َوقَمَٚمْٞمِف اًْمَٙمٗمَّ  َأْو وِمْٕمِؾ َُمْٙمُروٍه ؾُم

٤مَرِة اًْمَٞمٛمِ  ُ ذِم يَمٗمَّ ٜم٨ُْم. َيَتَخػمَّ ٜم٨ِْم، َوىمِٞمَؾ احْلِ َوْمَْمُؾ شَمْرُك احْلِ ْٕ ٤ٌَمٍح َأْو وِمْٕمٚمِِف وَم٤م لِم َأْو شَمْرِك ُُم

ـْ هَم٤مًم٥ِِم ىُمقِت  ِٙملٍم ُُمدُّ طَم٥مٍّ ُِم ًْ ٤ميملَِم ًمُِٙمؾِّ ُِم ًَ ِة َُم سَملْمَ قِمْتٍؼ يَم٤مًمٔمَِّٝم٤مِر، َوإـِْمَٕم٤مِم قَمنَمَ

ـِ  ٤مَزْي َٓ ظُمػٍّ َوىُمٗمَّ َقًة يَمَ٘مِٛمٞمٍص َأْو قِماَمَُم٦ٍم َأْو إَزاٍر  ًْ
ك يمِ ٛمَّ ًَ َقهِتِْؿ سماَِم ُي ًْ

سَمَٚمِدِه، َويمِ

ُط  َٓ ُيِْمؽَمَ َٓ َيّْمُٚمُح َوُِمٜمَْٓمَ٘م٦ٍم، َو ِويُؾ َصِٖمػٍم ًمَِٙمٌػٍِم  ا َصاَلطِمٞمَُّتُف ًمِْٚمَٛمْدوُمقِع إًَمْٞمِف وَمَٞمُجقُز َهَ

ـْ  شُمُف، وَم٢ِمْن قَمَجَز قَم ٍة، َوَرضُمٍؾ َوًَمٌِٞمٍس مَلْ شَمْذَه٥ْم ىُمقَّ ُْمَرأَ ِٓ ، َويَمت٤َّمٌن َوطَمِريٌر  ـٌ ًَمُف، َوىُمْٓم

 َٓ فَْمَٝمِر، َوإِْن هَم٤مَب َُم٤مًُمُف اْٟمَتَٔمَرُه َومَلْ  اًمثَّاَلصَم٦ِم ًَمِزَُمُف َصْقُم صَماَلصَم٦ِم َأي٤َّمٍم. َو ْٕ جَي٥ُِم شَمَت٤مسُمُٕمَٝم٤م ذِم ا

 َيُّمؿْ 

 .اًمٜمٙمقل قمـ اًمٞمٛملم ويٕمد طمج٦م ذم إصم٤ٌمت احلؼ ذم ذُم٦م اعمدقمك قمٚمٞمف-4

اًم٘م٤ًمُم٦م: شمٕمد اًم٘م٤ًمُم٦م سمٞمٜم٦م ذم إصم٤ٌمت اًمدقمقى قمغم اجل٤مين، واًم٘م٤ًمُم٦م مخًلم -5

 يٛمٞمٜم٤ًم ي١مدهي٤م أوًمٞم٤مء اًمدم. 

ٚمٕمرف شم٠مرػم ذم شمٕمٞملم اًمٌمء اًمذي شمٜم٤مزع قمٚمٞمف اعمتخ٤مصامن وًمق اًمٕمرف ومٚم-6

شمٖمػمت اًمٕم٤مدة وزال هذا اًمٕمرف ُمع اًمزُمـ، يزول ُمٕمف هذا إرر، وُمـ أُمثٚمف ذًمؽ: 
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جيقز شمٖمػم إطمٙم٤مم سمتٖمػم إقمراف، وُمٜمف آظمتالف سمٕمد اًمدظمقل ذم ىمٌض اًمّمداق 

تٜمّمٞمػ طمٙمؿ ومٞم٘مدم ىمقل اًمزوج طم٥ًم ُم٘مت٣م اًمٕمرف وان يم٤من اًمٕمرف ي٘ميض سم٤مًم

سم٤مًمٜمّمػ وهٙمذا.. وُمـ إُمثٚم٦م يمذًمؽ إذا شمداقمك اًمزوضم٤من ُمت٤مع اًمٌٞم٧م ومام ي٘ميض سمف 

اًمٕمرف اٟمف مم٤م شم٠ميت سمف اعمراة طمٙمؿ هل٤م سمف، وان يم٤من مم٤م ي٠ميت سمف اًمرضمؾ طمٙمؿ سمف ًمف، وًمٕمؾ 

اًمتٗمّمٞمؾ سملم اًمٌٚمدان وإىم٤مًمٞمؿ واًمٕمٛمؾ ذم يمؾ سمٚمد سمٛمقضم٥م ُم٤م ضمرت قمٚمٞمف أقمراومٝمؿ، 

ة وىمد يٙمقن مم٤م ي٠ميت سمف اًمرضمؾ.وم٘مد يٙمقن أر٤مث اًم وهٜم٤مك ُمـ  - ٌٞم٧م مم٤م شم٠ميت سمف اعمرا

اًم٘مريٜم٦م ُمِمت٘م٦م ُمـ آىمؽمان اًم٘مرائـ  اًمٓمرق اعمٕم٤مسة واًمتك أصٌح٧م ضوري٦م

واعمّم٤مطم٦ٌم. اىمؽمن اًمٌمء سمٖمػمه، ص٤مطمٌف، وي٘مّمد هب٤م: يمؾ أُمر يدل قمغم اعمٓمٚمقب، 

 [36]اًمزظمرف:  َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: 

آصٓمالح: اؾمتٜم٤ٌمط واىمٕم٦م جمٝمقًم٦م ُمـ واىمٕم٦م ُمٕمٚمقُم٦م ًمٕمالىم٦م شمرسمط  ٕمٜمك اًم٘مريٜم٦م ذموُم

 -سمٞمٜمٝمام. وشمٙمقن اًم٘مريٜم٦م وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت إذا يم٤مٟم٧م ىم٤مـمٕم٦م ومتٙمقن اًم٘مريٜم٦م

إُم٤مرة اًم٤ٌمًمٖم٦م طمد اًمٞم٘ملم، أو هل اًمٌٞمٜم٦م اًمقاوح٦م اًمتل يّمٌح هب٤م إُمر  -طمٞمٜمئذ

يمؾ أُم٤مرة فم٤مهرة شم٘م٤مرن ؿمٞمئ٤م ظمٗمٞم٤م ومتدل قمٚمٞمف، أو  اعمدًمقل ذم طمٞمز اعم٘مٓمقع سمف، أو هل

هل احل٤مل اًمتل شمٔمٝمر قمغم اًمِمخص. أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مريٜم٦م وٕمٞمٗم٦م أو همػم ىم٤مـمٕم٦م وم٢مٟمف 

 إدًم٦م قمغم ُمنموقمٞمتٝم٤م:وُمـ  يًت٠منس هب٤م وم٘مط وشمٙمقن جمرد اطمتامل.

مل٤م أراد إظمقة  [18]يقؾمػ:  َّزت رت  يب ىب نب ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: …-1

جيٕمٚمقا اًمدم قمالُم٦م صدىمٝمؿ ىمرن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هبذه  أن -قمٚمٞمف اًمًالم -يقؾمػ

اًمٕمالُم٦م قمالُم٦م أظمرى شمٕم٤مروٝم٤م وهل ؾمالُم٦م اًم٘مٛمٞمص ُمـ اًمتٛمزيؼ، إذ ٓ يٕم٘مؾ أن 

وهق ٓسمس ىمٛمٞمّمف ويٌ٘مك اًم٘مٛمٞمص ؾمٚمٞمام  -قمٚمٞمف اًمًالم -يٗمؽمس اًمذئ٥م يقؾمػ

اؾمتدل قمغم يمذب أوٓده  -قمٚمٞمف اًمًالم -دون ختريؼ أو متزيؼ؟!. وم٢من يٕم٘مقب

ًالُم٦م اًم٘مٛمٞمص وقمدم متزي٘مف. واؾمتدل اًمٗم٘مٝم٤مء هبذه أي٦م قمغم إقمامل إُم٤مرات ذم سم

 ُم٤ًمئؾ يمثػمة ُمـ اًمٗم٘مف. 
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 جئ يي ىي  ني مي زي ٰىري ين ىن نن من ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: …-2
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ
ومٗمل ه٤مشملم أيتلم دًمٞمؾ واوح قمغم اًمٕمٛمؾ  [27-26]يقؾمػ:  َّ جخ مح جح  مج

ُم٘مدودا  -قمٚمٞمف اًمًالم -ٕمزيز طمٞمٜمام رأى ىمٛمٞمص يقؾمػسم٤مُٕم٤مرات وم٢من اعمٚمؽ اًم

)ُمِم٘مقىم٤م( ُمـ اخلٚمػ اؾمتدل قمغم أن زوضمتف هل اًمتل راودت يقؾمػ وأنف اُمتٜمع 

ُمٜمٝم٤م وومر ُمـ وضمٝمٝم٤م ومٛمًٙم٧م سمٓمرف ىمٛمٞمّمف ًمتٛمٜمٕمف ُمـ اًمٗمرار مم٤م أدى إمم ىمده، 

 واقمتؼم ىمد اًم٘مٛمٞمص ىم٤مئام ُم٘م٤مم اًمِمٝمقد.

واًمًٞمام اًمٕمالُم٦م، وىمد  ،[273]اًمٌ٘مرة:  َّ  جب هئ ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: …-3

ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: …-ورد ًمٗمظ )ؾمٞمامهؿ( ؾم٧م ُمرات ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. 

 ☺ومجٕمؾ اًمرؾمقل  ()إيؿ أطمؼ سمٜمٗمًٝم٤م ُمـ وًمٞمٝم٤م، واًمٌٙمر شمًت٠مذن، وإذهن٤م صٛمتٝم٤م

صٛم٧م اًمٌٜم٤مت )أي ؾمٙمقهت٤م( ىمريٜم٦م قمغم اًمرو٤م، ويٕمتؼم هذا احلدي٨م اًمنميػ ُمـ 

 ٘مرائـ.أىمقى إدًم٦م قمغم احلٙمؿ سم٤مًم

ُمـ طمدي٨م ُمٓمقل سم٠من  روى اًمّمح٤ميب قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ؓ…-4

ُمٕم٤مذ سمـ قمٛمرو سمـ اجلٛمقح وُمٕم٤مذ سمـ قمٗمراء شمداقمٞم٤م ىمتؾ أيب ضمٝمؾ يقم سمدر. وم٘م٤مل هلام 

هؾ ُمًحتام ؾمٞمٗمٙمام؟ ىم٤مٓ: ٓ، ومٜمٔمر ذم اًمًٞمٗملم وم٘م٤مل: يماليمام ): ☺رؾمقل اهلل 

اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة  وم٢من ٟمٔمرة .وىم٣م سمًٚمٌف عمٕم٤مذ سمـ قمٛمرو سمـ اجلٛمقح (ىمتٚمف

ه ُمـ أرر اًمٓمٕم٤من وصٌغ اًمدم  واًمًالم إمم اًمًٞمٗملم إٟمام ًمػمضمح ُمـ اًم٘م٤مشمؾ، سمام يرا

وم٠مقمٓمك اًمًٚم٥م ٓسمـ قمٛمرو ًمقضمقد قمالُم٤مت شمِمػم إمم أن ؾمٞمٗمف أنٗمذ ُم٘م٤مشمؾ أيب ضمٝمؾ 

 (يماليمام ىمتٚمف)ومٙم٤من هق اعم١مصمر ذم ىمتٚمف. وقمٚمٞمف ومٞمٙمقن ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: 

 ٤مذ اسمـ قمٗمراء ٕن ًمف سمٕمض اعمِم٤مريم٦م ذم ىمتؾ أيب ضمٝمؾ.شمٓمٞمٞم٤ٌم ًمٜمٗمس ُمٕم
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قمـ  ☺روى اًمّمح٤ميب زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل أن رضمال ؾم٠مل رؾمقل اهلل  -5

قمرومٝم٤م ؾمٜم٦م صمؿ اقمرف ويم٤مءه٤م وقمٗم٤مصٝم٤م صمؿ اؾمتٜمٗمؼ هب٤م وم٢مذا ضم٤مء )اًمٚم٘مٓم٦م وم٘م٤مل: 

ومٗمل هذا  (ص٤مطمٌٝم٤م ومٕمرف قمٗم٤مصٝم٤م وقمدده٤م وويم٤مءه٤م وم٠مقمٓمٝم٤م إي٤مه. وإٓ ومٝمل ًمؽ

ًمنميػ دًمٞمؾ قمغم أنف جيقز ًمٚمٛمٚمت٘مط أن يرد اًمٚم٘مٓم٦م إمم ُمـ وصٗمٝم٤م احلدي٨م ا

ويٕم٘م٥م اسمـ …سم٤مًمٕمالُم٤مت اعمذيمقرة ُمـ همػم أن حيت٤مج إمم اإلشمٞم٤من سم٤مًمٌٞمٜم٦م قمغم أهن٤م ًمف. 

ىمٞمؿ اجلقزي٦م سم٘مقًمف: )اًمّمحٞمح اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف اًمًٜم٦م: أنف ٓ ُمٕم٤مرض هل٤م، إن اًمٚم٘مٓم٦م 

سمٛمجرد اًمقصػ وم٘م٤مم وصٗمف  إذا وصٗمٝم٤م واصػ سمّمٗم٦م شمدل قمغم صدىمف دومٕم٧م إًمٞمف

ه(. إن اًمٗم٘مٝم٤مء جمٛمٕمقن  هل٤م ُم٘م٤مم اًمِم٤مهديـ سمؾ وصٗمف هل٤م سمٞمٜم٦م شمٌلم صدىمف وصح٦م دقمقا

قمغم إظمذ سم٤مًم٘مرائـ ذم اجلٛمٚم٦م، وإن اظمتٚمٗمقا ذم اًمتٗمّمٞمؾ..ومٛمٜمٝمؿ ُمـ اظمذ هب٤م ذم 

اجلٛمٚم٦م واقمتؼمه٤م وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت وُمٜمٝمؿ ُمـ ظمّمٝم٤م ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ.. 

اًمِمٞمخ حمٛمقد ؿمٚمتقت: )ومم٤م يٜمٌٖمل اعم٤ًمرقم٦م إًمٞمف أن اًمٜم٤مفمر ذم يمت٥م وذم هذا ي٘مقل 

إئٛم٦م جيد أهنؿ جمٛمٕمقن قمغم ُمٌدأ إظمذ سم٤مًم٘مرائـ ذم احلٙمؿ واًم٘مْم٤مء وأن أوؾمع 

اعمذاه٥م ذم إظمذ هب٤م هق ُمذه٥م امل٤مًمٙمٞم٦م صمؿ احلٜم٤مسمٚم٦م صمؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م صمؿ احلٜمٗمٞم٦م، وٓ 

ؾ سم٤مًم٘مرائـ طمتك سم٤مًمٜم٦ًٌم عمـ يٙم٤مد ُمذه٥م ُمـ اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م خيٚمق ُمـ اًمٕمٛم

إن اًم٘مرائـ ذم اًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مئل اإلؾمالُمل ًمٞم٧ًم ُم٘مّمقرة قمغم اًم٘مرائـ  أنٙمره٤م(

إن اًم٘مرائـ أصؾ ُمًت٘مؾ ضم٤مء …اًمنمقمٞم٦م سمؾ شمِمٛمؾ يمؾ أُم٤مرة يٛمٙمـ اؾمتٜم٤ٌمـمٝم٤م. 

 إصم٤ٌمهت٤م.و اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل سمت٘مريره٤م

ص٤م قمٜمدُم٤م إن اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مرائـ ًمف أمهٞم٦م قمٔمٛمك ٓ يًتٓمٞمع أطمد إٟمٙم٤مره، ظمّمق…-

إٟمّم٤مف و ٓ يثػم دًمٞمؾ آظمر ومٜمٙمقن ذم أُمس احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م، ٕهن٤م شمقصٚمٜم٤م إمم احل٘مٞم٘م٦م

 اعمٔمٚمقم.
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 :وُمـ ظمػم اهلدى ومٞمام ُم٣م

ِكَّ روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمًٜمده  -1 ٤ٌَّمٍس َأنَّ اًمٜمٌَّ ـِ قَم ـِ اسْم ًَمْق ُيْٕمَٓمك » ىَم٤مَل  -☺-قَم

قَمك َٟم٤مٌس ِدَُم٤مَء ِرضَم  ُهْؿ َٓدَّ قَمك قَمَٚمْٞمِف اًمٜم٤َّمُس سمَِدقْمَقا َـّ اًْمَٞمِٛملَم قَمغَم اعْمُدَّ هَلُْؿ َوًَمِٙم   ش.٤مٍل َوَأُْمَقا

ـِ  ىم٤مل رمحف اهلل -2 ـْ ِهَِم٤مِم سْم َٟم٤م َأبُق ُُمَٕم٤مِوَي٦َم قَم ـُ حَيْٞمَك اًمتَِّٛمٞمِٛمكُّ َأظْمؼَمَ صَمٜم٤َم حَيْٞمَك سْم طَمدَّ

ـْ ُأمِّ ؾَمٚمَ  ـْ َزْيٜم٥ََم سمِٜم٧ِْم َأبِك ؾَمَٚمَٛم٦َم قَم ـْ َأبِٞمِف قَم  قُمْرَوَة قَم
ِ

 -☺-َٛم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ

ـْ سَمْٕمٍض وَم٠َمىْم٣ِم ًَمُف قَمغَم »  تِِف ُِم ـَ سمُِحجَّ َتِّمُٛمقَن إمَِمَّ َوًَمَٕمؾَّ سَمْٕمَْمُٙمْؿ َأْن َيُٙمقَن َأْلَح إِٟمَُّٙمْؿ خَتْ

ـْ طَمؼِّ َأظِمٞمِف ؿَمْٞمًئ٤م وَماَل َي٠ْمظُمْذُه  ـْ ىَمَٓمْٕم٧ُم ًَمُف ُِم اَم َأىْمَٓمُع ًَمُف سمِِف ىِمْٓمَٕم٦ًم َٟمْحٍق مِم٤َّم َأؾْمَٛمُع ُِمٜمُْف وَمَٛم وَم٢ِمٟمَّ

ـَ اًمٜم٤َّمرِ    .ُِم

 وروى سمًٜمده  -3
ِ

ـِ اًْمَٕم٤مِص َأنَُّف ؾَمِٛمَع َرؾُمقَل اَّللَّ ـْ قَمْٛمِرو سْم إَِذا » ىَم٤مَل  -☺-قَم

ِن. َوإَِذا طَمَٙمَؿ وَم٤مضْمَتَٝمَد صُمؿَّ َأظْمَٓم٠َم وَمَٚمُف    ش.َأضْمٌر طَمَٙمَؿ احْل٤َميِمُؿ وَم٤مضْمَتَٝمَد صُمؿَّ َأَص٤مَب وَمَٚمُف َأضْمَرا

ـِ َأبِك سَمْٙمَرَة. ىَم٤مَل يَمَت٥َم َأبِك سمًٜمده  روى رمحف اهلل -4 ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـْ قَم ٧ٌُْم  -قَم َويَمَت

َت٤مَن َأْن َٓ حَتُْٙمَؿ سَملْمَ اصْمٜملَْمِ َوَأن٧َْم  -ًَمُف  ًْ ِج ًِ ـِ َأبِك سَمْٙمَرَة َوُهَق ىَم٤مٍض سمِ  سْم
ِ

ٌَْٞمِد اَّللَّ إمَِم قُم

٤ٌَمُن وَم٢ِمٟمِّك ؾَمِٛمٕمْ   هَمْْم
ِ

َٓ حَيُْٙمْؿ َأطَمٌد سَملْمَ اصْمٜملَْمِ َوُهَق » َيُ٘مقُل  -☺-٧ُم َرؾُمقَل اَّللَّ

٤ٌَمُن   . شهَمْْم

ِكِّ وروى سمًٜمده  -5 ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة قَم سَمْٞمٜماََم اُْمَرأَت٤َمِن َُمَٕمُٝماَم » ىَم٤مَل  -☺-قَم

٤م. وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ـِ إطِْمَدامُهَ ْئ٥ُم وَمَذَه٥َم سم٤ِمسْم ٤م ضَم٤مَء اًمذِّ اَم َذَه٥َم سم٤ِمسْمٜمِِؽ  اسْمٜم٤َممُهَ ٌَتَِٝم٤م إِٟمَّ َهِذِه ًمَِّم٤مطِم

ى  َأن٧ِْم. َوىَم٤مًَم٧ِم إظُْمَرى إِٟمَّاَم َذَه٥َم سم٤ِمسْمٜمِِؽ. وَمَتَح٤ميَمَٛمَت٤م إمَِم َداُوَد وَمَ٘م٣َم سمِِف ًمِْٚمُٙمؼْمَ

شَم٤مُه وَمَ٘م٤مَل اْئُتقٟمِ  اَلُم وَم٠َمظْمؼَمَ ًَّ ـِ َداُوَد قَمَٚمْٞمِٝماَم اًم ُف وَمَخَرضَمَت٤م قَمغَم ؾُمَٚمْٞماَمَن سْم لِم َأؿُم٘مُّ ٙمِّ ًِّ ك سم٤ِمًم

ْٖمَرى  ُ ُهَق اسْمٜمَُٝم٤م. وَمَ٘م٣َم سمِِف ًمِٚمّمُّ ْٖمَرى َٓ َيْرمَحَُؽ اَّللَّ ىَم٤مَل ىَم٤مَل َأبُق ش. سَمْٞمٜمَُٙماَم. وَمَ٘م٤مًَم٧ِم اًمّمُّ

لِم ىَمطُّ إَِّٓ َيْقَُمئٍِذ َُم٤م يُمٜم٤َّم َٟمُ٘مقُل إَِّٓ اعْمُْدَي٦َم. ٙمِّ ًِّ  إِْن ؾَمِٛمْٕم٧ُم سم٤ِمًم
ِ

 ُهَرْيَرَة َواَّللَّ

*** 
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 الفصل الجاىي

 (مً مشؤولية الدولة اإلسالمية )اجليايات والعقوبات

ذم ديٜمف  يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف وم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ؿمٛمقل ُمٜمٝم٩م اهلل ًمٚمحٞم٤مة

طم٘مٞم٘م٦م ُمـ طم٘م٤مئؼ هذا اًمديـ ٟمٕمت٘مده٤م وهذا اًمٗمّمؾ وان  ًمٚمٜم٤مس يم٤موم٦م ديـ اإلؾمالم

إىم٤مُمتف سملم اًمٜم٤مس ذم  غم احل٤ميمؿُم٤م جي٥م قم ٕهؿ يم٤من يتٕمرض اًمدرس واعمدارؾم٦م ومٞمف

قمغم ـمريؼ طمراؾم٦م اًمديـ وُمـ صمؿ  ُمـ اًم٘مّم٤مص واًمدي٤مت واحلدود دوًم٦م اإلؾمالم

أن ٟم٠مظمذ شمٚمؽ  إٓ أنف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م –ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد سم٤مًمٕمٛمؾ حلٗمظ اًمٙمٚمٞم٤مت اخلٛمس 

وأقمٜمك هب٤م ؿمٛمقل اًمنميٕم٦م ومٞمٗمٝمؿ اعمراد  احل٘مٞم٘م٦م ذم آقمت٤ٌمر ظمالل شمٚمؽ اًمدروس

طمٞم٨م أن اًمٌٕمض ُمـ ىمٌؾ  إـم٤مر ُمٗمٝمقم أطمٙم٤مم اإلؾمالم اًمِم٤مُمٚم٦م سم٢مىم٤مُم٦م احلدود ذم

ه يريد سف اًمٜم٤مس قمـ اًمنميٕم٦م يم٤مُمٚم٦م سمدقمقى أهن٤م شمٕمٜمك قمٜمده إىم٤مُم٦م  ضمٝمٚم٦م أو هقا

احلدود ومح٥ًم وُم٤م ذم ذًمؽ ُمـ وطمِمٞم٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرة وٓ يٛمٙمـ ذًمؽ رم دٟمٞم٤م 

ضمزء ُمـ  ود(ويزقمؿ ذًمؽ ُمتج٤مهٚم٦م أُمريـ أوهلام أهن٤م )إىم٤مُم٦م احلد اًمٜم٤مس هذه إي٤مم

أمهٞم٦م فمروف  :واًمث٤مين اًمنميٕم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م يًتققم٥م اًمٗمٝمؿ حلٙمٛمتف ُمـ ظمالل ُم٤ٌمدئٝم٤م

وُمراقم٤مة ذًمؽ يمام ضم٤مء ذم ُم٤ٌمدئ اًمنميٕم٦م ذاهت٤م.وًمٜمٜمتٌف  اًمتٓمٌٞمؼ ًمذًمؽ اًمٌٞمئ٦م وذوط

 وإُم٦م اعمًٚمٛم٦م.وًمٚمٛم٤ًمقمدة هٜم٤م أنٜم٤م ٟمتدارس قمـ اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واحل٤ميمؿ اعمًٚمؿ

ذم اعمٌحثلم  -ٟمٕمؿ أطمٌتل ذم اهلل ىمٌؾ ُمدارؾمتٜم٤م ُمٕم٤مإول(  ٨ماعمٌح)ًمٚمٗمٝمؿ يم٤من هذا 

ًمٙمٚمٛم٦م اًمقطمل اعمٕمّمقم وُم٤م ىم٤مًمف أئٛم٦م إُم٦م قمـ اجلٜم٤مي٤مت وطمدوده٤م  اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م

وطمٞم٨م أن ذيٕمتٜم٤م اًمٖمراء ىمد شمٕمرو٧م سمًٌٌٝم٤م ًمٚمٖمٛمز احل٤مىمد  - (اًمنمقمٞم٦م)قم٘مقسم٤مهت٤م

اعمٌح٨م إول سمٛمٓمٚمٌٞمف ُمع ُمـ أقمدائٝم٤م ىمديام وطمديث٤م أود أن شمٙمقن ًمٜم٤م وىمٗم٦م ذم هذا 

وُمقضمز ذم رم  سمٞم٤من ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ُمـ وراء إىم٤مُم٦م شمٚمؽ احلدود رم ُمٓمٚم٥م أول

 رم ُمٓمٚم٥م صم٤من اًمٌٞم٤مٟمٚمتٚمؽ احلدود اًمنمقمٞم٦م ًمًٝمقًم٦م ـمرطمٝم٤م قمغم مجٝمقر اعمدقمقيـ
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وسم٤مهلل  متٝمٞمدا ًمدرؾمٝم٤م وُمدارؾمتٝم٤م ذم اعمٌحثلم اًمث٤مٟمك واًمث٤مًم٨م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

 .اًمتقومٞمؼ

  

*** 
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 الدولة اإلسالمية ومشئوليتها

 ( )وقفة متَيدية فى مطلبني املبحح األول 

 ( وقفة تأملية مع فقُ املقاصد: )املطلب األول 

ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من أن ٟمتذيمر ذم سمداي٦م عمقوقع  ٓؿمؽ أنف اظمقاٟمك اًمدقم٤مة إمم اهلل

اًمٗمّمؾ وأقمٜمك سمف اًمٕم٘مقسم٤مت ُمـ اًم٘مّم٤مص واحلدود اعمتٜمققم٦م يم٠مطمد اًمٗمروض 

ًئقًمٞم٤مت اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ووٓي٤مهت٤م اعمتٜمققم٦م ذم اظمتّم٤مص٤مهت٤م اًمٙمٗم٤مئٞم٦م قمغم إُم٦م وُم

 أن ٕطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اًمٖمراء ُم٘م٤مصد ذيٗم٦م ؾم٤مُمٞم٦م يدريمٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ أوًمق إًم٤ٌمب وُمـ

ُمـ قمٚمقم اًمنميٕم٦م شمؿ شمدويٜمف يمٖمػمه ُمـ قمٚمقم اًمنمع ذم قمٍم  هٜم٤مك قمٚمام هٜم٤م يم٤من

 يد ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء ظم٤مص٦م قمغم اًمٜمٝمْم٦م ُمـ ىمرون ـمقيٚم٦م وأقمٜمك سمف قمٚمؿ وم٘مف اعم٘م٤مصد

وُمـ سمٕمده شمٚمٛمٞمذه  ذم اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى واًمّمٖمرى رمحف اهلل ماًمٕمز سمـ قمٌد اًمًال

طمتك يم٤مٟم٧م ُمقاوم٘م٤مت اًمِم٤مـمٌك رمحف اهلل ؿم٤مهد طمل قمغم  اإلُم٤مم اًم٘مرارم ذم اًمٗمروق

شمٌٕم٤م ًمِمٞمخف  أمهٞمتف وىمد ؾمٌؼ ه١مٓء إوم٤موؾ سم٤مًمتٕمرض ًمف سم٢ممج٤مل آُم٤مم اًمٖمزازم

هق ذم احل٘مٞم٘م٦م ًم٥م وروح وطم٘مٞم٘م٦م اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ و اجلقيٜمك رمحٝمام اهلل

ُمع إطمداث واًمقىم٤مئع واعمًتجدات اًمنمقمٞم٦م ذم احلٞم٤مة سمٌّمػمة وهدى ووم٘مف وقم٘مؾ 

د اًمريًقٟمك  وُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م يمام قمؼم قمٜمٝم٤م. وُمٜمٝم٤م احلدود وإىم٤مُمتٝم٤م يمٞمٗمٞم٦م ووىمت٤م

يٕم٦م ٕضمؾ حت٘مٞم٘مٝم٤م ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م هل اًمٖم٤مي٤مت اًمتل ووٕم٧م اًمنم)سم٘مقًمف طمٗمٔمف اهلل

إن اًمٕمٚمؿ سم٤معم٘م٤مصد ُمٜمٝم٤م  سمٛم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ًمف ومقائد مج٦م ٟمٕمؿ وم٤مًمٕمٚمؿ .(عمّمٚمح٦م اًمٕم٤ٌمد

ٕمروم٦م ُمراشم٥م اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد، ودرضم٤مت إقمامل ذم اًمنمع واًمقاىمع، وهذا عميٗمٞمد 

ًمٕمٚمؿ سم٤معم٘م٤مصد ٟم٤مومع ذم شَمْٕمدي٦م وُمٜمٝم٤م أن ا أيْم٤مُُمِٝمّؿ قمٜمد اعمقازٟم٦م سملم إطمٙم٤مم.

ـ إصقل إمم اًمٗمروع، وُمـ اًمٙمٚمٞم٤مت إمم اجلزئٞم٤مت، وُمـ اًم٘مقاقمد إمم إطمٙم٤مم، ُم

ازميمام ىم٤مل آُم٤مم اًمتٗمريٕم٤مت،   احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م ُمـ ضمٝم٦م اًمنمع ٟمققم٤من:) :رمحف اهلل اًمٖمزَّ

َٟمّْم٥م إؾم٤ٌمب قمٚماًل ًمألطمٙم٤مم، يمجٕمؾ اًمزٟم٤م ُُمقضم٤ًٌم ًمٚمحد، وضمٕمؾ اجلامع ـ  :أطمدمه٤م
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اًمنىم٦م ُمقضم٦ٌم ًمٚم٘مٓمع، إمم همػم ذًمؽ ُمـ  ذم هن٤مر رُمْم٤من ـ ُمقضم٤ًٌم ًمٚمٙمٗم٤مرة، وضمٕمؾ

إصم٤ٌمت إطمٙم٤مم  :واًمٜمقع اًمث٤مين .إؾم٤ٌمب اًمتل قُمِ٘مؾ ُمـ اًمنمع ٟمّمٌٝم٤م قمٚماًل ًمألطمٙم٤مم

ويمؾ واطمد ُمـ اًمٜمققملم ىم٤مسمؾ ًمٚمتٕمٚمٞمؾ واًمتَّْٕمدي٦م، ُمٝمام  .اسمتداء ُمـ همػم رسمط سم٤مًم٥ًٌم

ي٦م سم٤مًمنميٕم٦م  ٤مًمٕمٚمؿ سم٤معم٘م٤مصد يزيد اًمٜمٗمس ـُمَٛم٠منٞمٜم٦مأيْم٤م وم( فمٝمرْت اًمٕمٚم٦م اعمتٕمدِّ

ًم٘مد ىم٤مُم٧م و وأطمٙم٤مُِمٝم٤م، واًمٜمٗمُس جَمٌْقًم٦م قمغم اًمتًٚمٞمؿ ًمٚمُحٙمؿ اًمذي قمروم٧ْم قِمٚمَّتف

ىمقل رؾمقل اهلل  ؛وُمٜمٝم٤مإدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م قمغم يمقن اًمنميٕم٦م ذات ُم٘م٤مصد سُمٜمٞم٧ْم قمٚمٞمٝم٤م، 

ر ذم أطمٙم٤مم اًمنمع، ومدّل قمغم  ☺ ر")وومٞمف ٟمٗمُل اًمير واإلضا "ٓ ضر وٓ ضا

"يمؾ ُمًٙمر مخر، ويمؾُّ ُمًٙمر  :ذًمؽ ىمقًمفيمو إطمٙم٤مم ُم٘مّمد ُمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ذم

اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م: )إُمقر  وسم٤مًمٓمٌع ٟٓمٜمًك دًٓم٦م طمرام

ىم٤مل اسمـ  سمٛم٘م٤مصده٤م(، وومٞمٝم٤م إصم٤ٌمت إطمٙم٤مم اًمديٜمٞم٦م سمٜم٤مًء قمغم اًمٜمٞم٦م واًم٘مّمد واًمٖم٤مي٦م.

ان ُمـ شمٕمٚمٞمؾ ]اًم٘مرآن وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ممٚمقء :رمحف اهلل رم ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ اًم٘مٞمؿ

إطمٙم٤مم سم٤محِلَٙمؿ واعمّم٤مًمح وشمٕمٚمٞمؾ اخلٚمؼ هبام، واًمتٜمٌٞمف قمغم وضمقه احِلَٙمؿ اًمتل 

ٕضمٚمٝم٤م ذع شمٚمؽ إطمٙم٤مم، وٕضمٚمٝم٤م ظمٚمؼ شمٚمؽ إقمٞم٤من، وًمق يم٤من هذا ذم اًم٘مرآن 

واًمًٜم٦م ذم ٟمحق ُم٤مئ٦م ُمقوع أو ُم٤مئتلم ًمً٘مٜم٤مه٤م، وًمٙمٜمف يزيد قمغم ألػ ُمقوع سمٓمرق 

أيْم٤م سملم يدى ُمدارؾمٜم٤م أو درؾمٜم٤م أطم٤ٌمٟمك اًمدقم٤مة ًمٗم٘مف  ومم٤م يٜمٌٖمك ُمٕمرومتف ُمتٜمققم٦م[

 اًمٕم٘مقسم٤مت رم ذيٕمتٜم٤م اًمٖمراء أن احلدود هل٤م ُم٘م٤مصد قمٚمٞم٤م يمام ؾمٜمرى إن ؿم٤مء اهلل طمٞم٨م

٤ٌَمُيـ آصم٤مره٤م؛أن  شمٌٝم٤م ًمَت ًم٘مد اصٓمٚمح اًمٕمٚمامء قمغم شم٘مًٞمؿ و اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م شمتٗم٤موت ُمرا

وهذا  ،اًمتحًٞمٜم٤متصمؿ  اعم٘م٤مصد إمم صمالث ُمراشم٥م، هل اًميوري٤مت صمؿ احل٤مضمٞم٤مت

ًمٙمـ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يذيمره  ،آصٓمالح ىمديؿ ىمدم اًمت٠ملٞمػ ذم قمٚمؿ إصقل

وُمٜمٝمؿ ُمـ يٚمحٔمف ذم اضمتٝم٤مده  ،سمِمٙمؾ سيح، وُمٜمٝمؿ ُمـ يِمػم إًمٞمف إؿم٤مرة وم٘مط

ْوِري٤َّمت. :٤مُأْوهل - : حيًـ سمٜم٤م وىمٗم٦م ُمٕمٝم٤م.اًمٗم٘مٝمل واؾمتدًٓمف وشمرضمٞمحف َ  ُمرشم٦ٌم اًميَّ

ٓ سمدَّ ُمٜمٝم٤م ذم ىمٞم٤مم ُمّم٤مًمح اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، سمحٞم٨م إذا وُمِ٘مدت مل  وُمٕمٜمك اًميوري٦م: ]أهن٤م
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دُمَْر ُمّم٤مًمح اًمدٟمٞم٤م قمغم اؾمت٘م٤مُم٦م، سمؾ قمغم وم٤ًمد وهت٤مرج وومقت طمٞم٤مة، وذم أظمرة: 

ْت شمٚمؽ اًميوري٤مت  ن اعمٌلم[ وىمد طُمٍِمَ ومقت اًمٜمج٤مة واًمٜمٕمٞمؿ، واًمرضمقع سم٤مخلنا

ًمٜم٥ًم أو اًمٜمًؾ، واًمٕم٘مؾ، اًمديـ، واًمٜمٗمس، وا :وهل ،قمٜمد قم٤مُم٦م اًمٕمٚمامء ذم مخس

دًمٞمؾ اًميوري٤مت: َيْرضمع إمم آؾمت٘مراء و ..(قمٜمد ُمـ ضمٕمٚمٝم٤م ؾمت٦م) وامل٤مل، واًمِٕمْرض

 اإلُم٤مم اًمت٤مم ٕدًم٦م اًمنميٕم٦م اعمُتََّٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمع اشمٗم٤مق اًمٕم٘مقل اًمّمحٞمح٦م قمغم ذًمؽ. ي٘مقل

تحٞمؾ أن ٓ شَمِْمتٛمؾ قمٚمٞمف ًْ ازم: ]وحتريؿ شَمْٗمِقْي٧م هذه إصقل اخلٛم٦ًم َي ُِمٚم٦َّم وٓ  اًمَٖمزَّ

وىمد قُمٚمِؿ سم٤مًميورة يمقهن٤م ُم٘مّمقدة ًمٚمنمع ٓ سمدًمٞمؾ  .ذيٕم٦م ُأِرْيد هب٤م إصالح اخلَْٚمؼ

]ىمد  :رمحف اهلل واطمد وأصؾ ُمٕملم، سمؾ سم٠مدًم٦م ظم٤مرضم٦م قمـ احلٍم[ وىم٤مل اًمِم٤مـمٌل

َٗمَ٘م٧ْم إُم٦م سمؾ ؾم٤مئر اعمٚمؾ: قمغم أن اًمنميٕم٦م ووٕم٧م ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم اًميوري٤مت  اشمَّ

اًمٜمٗمس واًمٜمًؾ، وامل٤مل، واًمٕم٘مؾ، وقِمْٚمُٛمٝم٤م قمٜمد إُم٦م اخلٛمس: وهل: اًمديـ، و

يم٤مًميوري، ومل يث٧ٌم ًمٜم٤م ذًمؽ سمدًمٞمؾ ُمٕملم، وٓ ؿمٝمد ًمٜم٤م أصؾ ُمٕملم يٛمت٤مز 

سمرضمققمٝم٤م إًمٞمف، سمؾ قمٚمٛم٧م ُمالئٛمتٝم٤م ًمٚمنميٕم٦م سمٛمجٛمققم٦م أدًم٦م ٓ شمٜمحٍم ذم سم٤مب 

وىم٤مل: ]وقمٚمؿ هذه اًميوري٤مت ص٤مر ُم٘مٓمققم٤ًم سمف، ومل يث٧ٌم ذًمؽ سمدًمٞمؾ  واطمد[

ا ه واًمِم٤مهد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ سمؾ قمٚمٛم٧م ُمالئٛمتٝم٤م ًمٚمنميٕم٦م سمٛمجٛمقع أدًم٦م ٓ شمٜمحٍم ُمٕملم،

 مت خت حت  جت هب ُّٱ: يمت٤مب اهلل يمثػم ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمقص٤مي٤م اًمٕمنم سمًقرة إنٕم٤مم
 خص حص خسمس حس مخجس  جخ مح جح حجمج مث هت
 مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص
 مم خم حم جم هل مل حلخل جل مك  لك خك حك جك مق
 مه ينجه ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي  جي يه ىه
 زت رت ىبيب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ
هذه هل   َّ يف ىف  يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت  مت
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اًمتل شم٘مّمد هب٤م إقمامل واًمتٍموم٤مت اًمتل شمتقىمػ  (اعمّم٤مًمح اًميوري٦م )اًميوري٤مت

ومٝمذه  ،واًمٕم٘مؾ واًمٜمًؾ وامل٤ملواًمٜمٗمس  قمٚمٞمٝم٤م صٞم٤مٟم٦م إريم٤من اخلٛم٦ًم وهل اًمديـ

اخلٛم٦ًم يتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م ىمٞم٤مم ُمّم٤مًمح اًمٜم٤مس ذم طمٞم٤مهتؿ اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م وم٢مذا  إُمقر

طمٗمظ اًمديـ ُمـ سم٤مب اًمٕم٤ٌمدات وطمٗمظ و .وم٘مد سمٕمْمٝم٤م اظمتٚم٧م احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م(

 .وطمٗمظ اًمٜمًؾ وامل٤مل ُمـ سم٤مب اعمٕم٤مُمالت ،اًمٜمٗمس واًمٕم٘مؾ ُمـ سم٤مب اًمٕم٤مدي٤مت

يقضمد أي ُمـ اخلٛمس  واًميوري ذم هذه إبقاب هق احلد اًمذي سمدوٟمف ٓ يٛمٙمـ أن

وم٤مًميوري ُمـ اًمديـ هق اًمذي إذا ذه٥م ُمٕمف اًمديـ وُمثٚمف سم٘مٞم٦م إُمقر  اعمذيمقرة،

ٚمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم هذه ٟمٕمؿ وم وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م طمٙمٛم٦م شمنميع احلدود .إرسمٕم٦م

وطَمدُّ  ٗمظ اًمديـحل ذعومَحدُّ اًمردة  اًميوري٤مت أىم٤مم اًمنمع طمدودًا ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت:

طمٗمظ اًمٜم٥ًم أو اًمٜمًؾ. وطَمدُّ  ُمـ أضمؾ اًمزٟم٤مدُّ وطَم  ٗمظ اًمٜمٗمس.حلاًم٘متؾ ىمّم٤مص٤ًم 

ٗمظ امل٤مل. وطَمدُّ اًم٘مذف ذم ُم٘م٤مسمؾ طمٗمظ حلٗمظ اًمٕم٘مؾ. وطَمدُّ اًمنىم٦م حلذب اخلٛمر 

 .يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهللاًمِٕمْرض.

هق ُم٤م ُيْٗمت٘مر إًمٞمف ُمـ  :]احل٤َمضِمّل  :رمحف اهلل ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل. احل٤مضمٞم٤مت واعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م

رومع اًمْمٞمؼ اعم١مدي ذم اًمٖم٤مًم٥م إمم احلرج واعمِم٘م٦م اًمالطم٘م٦م سمٗمقت طمٞم٨م اًمتَّْقؾِمٕم٦م و

َع دظمؾ قمغم اعمٙمٚمَّٗملم ـ قمغم اجلٛمٚم٦م ـ احلََرُج واعمِم٘م٦ُم؛ وًمٙمٜمف ٓ  اعمٓمٚمقب، وم٢مذا مل شمرا

ظَمُص  ٌْٚمغ اًمٗم٤ًمد اًمٕم٤مدي اعمَُتَقىمَّع ذم اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م[ وُمـ أُمثٚمتٝم٤م: اًمرُّ يٌٚمغ َُم

َٗم٦م؛ يم٤مًمٗمٓمر زُمـ وضمقب اًمّمٞم ٤مم سم٥ًٌم اعمرض أو اًمًٗمر، وُمثؾ: إسم٤مطم٦م اًمّمٞمد اعمخٗمِّ

٤محلٙمٛم٦م ُمـ احل٤مضمٞم٤مت: شَمْرضمع إمم ؿمٞمئلم: أوهلام: وم واًمتٛمتع سم٤مًمٓمٞم٤ٌمت مم٤م هق طمالل.

َروْمع احلرج واعمِم٘م٦م قمـ اعمٙمٚمٗملم، إذ َدَوَران احل٤مضمّٞم٤مت قمغم: اًمتَّْقؾِمٕم٦م واًمتٞمًػم، 

٤ميتٝم٤م، ي٘مقل واًمرومؼ وَروْمع اًمْمٞمؼ واحلرج واًمث٤مين: شمٙمٛمٞمؾ اًميوري٤مت ومِح 

إٟمام هل طم٤مئٛم٦م طمقل هذه احلٛمك، إذ هل شمؽمدد قمغم  :اًمِم٤مـمٌل: ]إُمقر احل٤مضمّٞم٦م

ٚمٝم٤م، سمحٞم٨م شمرشمٗمع ذم اًم٘مٞم٤مم هب٤م وايمت٤ًمهب٤م: اعَمَِمّ٘م٤مت، ومتٞمؾ هبؿ ومٞمٝم٤م  اًميوري٤مت شُمَٙمٛمِّ
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- .إمم آقمتدال ذم إُمقر، طمتك شمٙمقن ضم٤مري٦م قمغم وضمف ٓ يٛمٞمؾ إمم إومراط وشمٗمريط[

ٞمْٜمِٞم٤َّمت.  :٤مًمث٦ماعمرشم٦ٌم اًمث
ًِ ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل: ]هل: إظمذ سمام يٚمٞمؼ ويراد هب٤م يمام ُمرشم٦ٌم اًمتَّْح

ُمـ حَم٤َمؾمـ اًمٕم٤مدات، ودَمَٜم٥ُّم إطمقال اعمدٟم٤ًِّمت اًمتل شم٠منٗمٝم٤م اًمٕم٘مقل اًمراضمح٤مت، 

 ،وجَيْٛمع ذًمؽ: ىمًؿ ُمٙم٤مرم إظمالق[ وَذيَمَر أُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ، ُمثؾ: أظمذ اًمزيٜم٦م

ػمات، وُمثؾ آداب إيمؾ واًمنمب ذم )اًمٕم٤مدات(، وُمٜمع واًمت٘مرب إمم اهلل سمٜمقاومؾ اخل

سمٞمع اًمٜمج٤مؾم٤مت ذم )اعمٕم٤مُمالت(. صمؿ ىم٤مل: ]وىمٚمٞمؾ إُمثٚم٦م َيُدّل قمغم ُم٤م ؾمقاه٤م مم٤م هق ذم 

ُمٕمٜم٤مه٤م، ومٝمذه إُمقر راضمٕم٦م إمم حم٤مؾمـ زائدة قمغم أصؾ اعمّم٤مًمح اًميوري٦م 

ٟمام ضَمَرْت جمرى واحل٤مضمّٞم٦م؛ إذ ًمٞمس وم٘مداهن٤م سمُٛمِخّؾ سم٠مُمر ضوري وٓ طم٤مضمّل، وإ

 ومم٤م يٜمٌٖمل ُمالطمٔمتف رم ُم٘م٤مُمٜم٤م يمام ىم٤مل د قمقض اًم٘مرٟمك طمٗمٔمف اهلل ا ـهاًمتَّحًلم 

عم٘م٤مصد أقمٔمؿ إرر وأبٚمغ إمهٞم٦م ذم وم٘مف اًمؽمضمٞمح سملم ا ٗمٝمؿقمغم أن ًم( )سمتٍمف

واًمؽمضمٞمح سملم اعمٗم٤مؾمد درءًا وردًا واًمؽمضمٞمح سملم اعمّم٤مًمح  ،اعمّم٤مًمح حتّمٞماًل ويم٤ًٌمً 

واعمراد سم٤مًمتٕم٤مرض سملم اعمّم٤مًمح شمٕمذر حتّمٞمؾ اعمّمٚمحتلم  ،أو إهداراً  اً واعمٗم٤مؾمد اقمت٤ٌمر

ومال  ،سمؾ ٓسمد إذا طمّمٚمٜم٤م أطمدامه٤م أن ٟمْمحل ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ سم٤مٕظمرى ،وحت٘م٘مٝمام ُمٕم٤مً 

د سم٤مًمتٕم٤مرض سملم اعمٗم٤مؾمد شمٕمذر دومع  .ومٙم٤مك ُمـ اًمتخكم قمـ إطمدى اعمّمٚمحتلم واعمرا

ومال ومٙم٤مك ُمـ  ،ـ اًمقىمقع ذم إظمرىسمؾ ٓسمد إذا دومٕمٜم٤م إطمدامه٤م ُم ،اعمٗمًدشملم مجٞمٕم٤مً 

د سم٤مًمتٕم٤مرض سم٤مًمتٕم٤مرض سملم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد  .اًمقىمقع ذم إطمدى اعمٗمًدشملم واعمرا

ويمذًمؽ يتٕمذر  ،سمحٞم٨م يتٕمذر حتّمٞمؾ اعمّمٚمح٦م إَّٓ سم٤مًمقىمقع ذم اعمٗمًدة ،اًمتالزم سمٞمٜمٝمام

وًمدومع هذا اًمتٕم٤مرض احل٤مصؾ واخلروج ُمٜمف  .دومع اعمٗمًدة إَّٓ سمتٗمقي٧م اعمّمٚمح٦م

  :اًمت٤مًمٞم٦م إصقًمٞم٦م٥م ُمراقم٤مة اًم٘مقاقمد جي

 ،إذا شمٕم٤مرو٧م ُمّمٚمحت٤من وشمٕمذر اجلٛمع سمٞمٜمٝمام وحتّمٞمٚمٝمام مجٞمٕم٤مً  :اًم٘م٤مقمدة إومم-

يمٛمـ أص٤مب يده ُمـ  ،وضم٥م شمٗمقي٧م اعمّمٚمح٦م اًمّمٖمرى ًمتحّمٞمؾ اعمّمٚمح٦م اًمٙمؼمى

ومٝمٜم٤م شمٕم٤مرض ُمّمٚمح٦م سم٘م٤مء اًمٜمٗمس  وىمرر إـم٤ٌمء أنف إذا مل شمٌؽم يده شمٚمٗم٧م ٟمٗمًف ُمرض
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وٓ يٛمٙمـ  ،وهل صٖمرى سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌ٘م٤مء اًمٜمٗمس ُمع ُمّمٚمح٦م سم٘م٤مء اًمٞمد ىوهل يمؼم

سمٛمٕمٜمك أنف إذا ىمررٟم٤م سم٘م٤مء اًمٞمد ومًٜمْمحل سم٤مًمٜمٗمس ومال سمد ُمـ  ،اجلٛمع سملم اعمّمٚمحتلم

 . شمٗمقي٧م ُمّمٚمح٦م سم٘م٤مء اًمٞمد

إذا شمٕم٤مرض ُمٗمًدشم٤من وشمٕمذر درءمه٤م مجٞمٕم٤ًم سمؾ ٓسمد ُمـ اًمقىمقع  :اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م -

ارشمٙم٤مب اعمٗمًدة اًمّمٖمرى ذم ؾمٌٞمؾ دومع ودرء اعمٗمًدة  ومحٞمٜمئذ جي٥م ،ذم إطمدامه٤م

ُمثؾ إذا شمٕم٤مرو٧م ُمٗمًدة ذه٤مب إُمقال أو ُمٗمًدة ذه٤مب اًمديـ  ،اًمٙمؼمى

وـمٚمٌقا ُمٜمٝمؿ أُمقاهلؿ وإٓ ىمتٚمقهؿ  ،ُمثؾ ُم٤م ًمق ىمٝمر اًمٙمٗم٤مر سمٕمض اعمًٚمٛملم ،وإنٗمس

ومٞمج٥م واحل٤مًم٦م هذه دومع إُمقال ٓؾمتٜم٘م٤مذ اًمديـ  ،ويمٗمروهؿ ،وؾمٌقا ذريتٝمؿ

طملم يم٤من أُم٤مم ارشمٙم٤مب  ،وُمثؾ ذًمؽ ومٕمؾ اخلي ذم اًمًٗمٞمٜم٦م ،نٗمس واًمٜمًؾوإ

  .ومخرىمٝم٤م ًمدومع ُمٗمًدة ذه٤مهب٤م ،ُمٗمًدة ظمرىمٝم٤م أو ذه٤مهب٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ دومع اعمٗمًدة  ،إذا شمٕم٤مرو٧م ُمٗمًدة وُمّمٚمح٦م :اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م -

وم٠مهيام ي٘مدم  ،وٓ يٛمٙمـ ضمٚم٥م اعمّمٚمح٦م إٓ سم٤مًمقىمقع ذم اعمٗمًدة ،إٓ سمتٗمقي٧م اعمّمٚمح٦م

أو دومع اعمٗمًدة ،ضمٚم٥م اعمّمٚمح٦م واًمّمؼم قمغم اًمقىمقع ذم اعمٗمًدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

ٓ خيٚمق إُمر ُمـ إطمدى صمالث ،وشمٗمقي٧م اعمّمٚمح٦م واًمتْمحٞم٦م هب٤م ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ

ومٞمؽمضمح درء اعمٗمًدة قمغم اعمّمٚمح٦م،أن شمٙمقن اعمٗمًدة أيمؼم ُمـ  إومم: :طم٤مٓت

 ،ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ سمتٗمقي٧م اعمّمٚمح٦م وٟمْمحل ،أي أن ٟمدومع اعمٗمًدة ،ضمٚم٥م اعمّمٚمح٦م

  .ُمثؾ شمٕم٤مرض ُمّمٚمح٦م طمٗمظ امل٤مل وُمٗمًدة ذه٤مب اًمديـ واًمٜمٗمقس

أن شمت٤ًموى اعمّمٚمح٦م واعمٗمًدة ومٞم٘مدم أيْم٤ًم درء ودومع اعمٗمًدة قمغم ضمٚم٥م  :اًمث٤مٟمٞم٦م

وًمذا  ،ُمثؾ شمٕم٤مرض ُمّمٚمح٦م اًمّمدق ُمع ُمٗمًدة اًمِم٘م٤مق سملم اعمتخ٤مصٛملم ،اعمّم٤مًمح

  .أبٞمح اًمٙمذب قمٜمد اإلصالح سملم اًمٜم٤مس



   

 
119 
 

 الدولة اإلسالمية ومشئوليتها

ومٞم٘مدم ضمٚمٌٝم٤م وحتّمٞمٚمٝم٤م قمغم دومع  ،أن شمٙمقن اعمّمٚمح٦م أيمؼم ُمـ اعمٗمًدة :اًمث٤مًمث٦م

يمتٕم٤مرض ُمّمٚمح٦م طمٗمظ اًمديـ سم٤مجلٝم٤مد ُمع ُمٗمًدة ذه٤مب اًمٜمٗمقس  ،ودرء اعمٗمًدة

وًمذا اطمتٛمٚم٧م اعمٗم٤مؾمد إظمرى ذم ؾمٌٞمؾ  ؛ومحٗمظ اًمديـ أيمؼم اعمّم٤مًمح ،وإُمقال

اًمذي سمف شمقزن اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد  سم٘مل اًم٘مقل أن اعمٕمٞم٤مر .حت٘مٞمؼ هذه اعمّمٚمح٦م اًمٙمؼمى

ومام يم٤من ذم ُمرشم٦ٌم اًميوري ي٘مدم قمغم  ،طمتك شمٕمرف ُمٜمزًم٦م يمؾ ُمٜمٝم٤م هق ُمٕمٞم٤مر اعم٘م٤مصد

وُم٤م يم٤من ذم ُمرشم٦ٌم احل٤مضمل ي٘مدم قمغم ُم٤م يم٤من ذم ُمرشم٦ٌم  ،ُم٤م يم٤من ذم ُمرشم٦ٌم احل٤مضمل

ويمذًمؽ ذم  ،وُم٤م يم٤من ُمّمٚمح٦م أصٚمٞم٦م ي٘مدم قمغم ُم٤م يم٤من شمتٛم٦م ًمف وشمٙمٛمٚم٦م ،اًمتحًٞمٜمل

صمؿ اًمٜمٗمس صمؿ  ،٦ٌم ُمـ هذه اعمراشم٥م ي٘مدم ُم٤م يم٤من ذم سم٤مب اًمديـ قمغم ُم٤م ؾمقاهيمؾ ُمرشم

وهٙمذا ٟمرى أن وم٘مف اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمؽمضمٞمح  ،اًمٕم٘مؾ صمؿ اًمٜمًؾ صمؿ امل٤مل

 . ا ـه ٓيٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مف إٓ ُمـ ظمالل اًمٗم٘مف ذم ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ،واعمقازٟم٤مت

ء ا ًمٌٞم٤من رم ىمقًمف شمٕم٤ممم )ان هذا اًم٘مرآن وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمٜم٘مٞمٓمك رمحف اهلل رم أوقا

ئع صمالصم٦م: إومم: هيدى ًمٚمتك هك أىمقم  وسم٤مجلٛمٚم٦م: وم٤معمّم٤مًمح اًمتل قمٚمٞمٝم٤م ُمدار اًمنما

درء اعمٗم٤مؾمد اعمٕمروف قمٜمد أهؾ إصقل سم٤مًميوري٤مت. واًمث٤مٟمٞم٦م: ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح، 

 اعمٕمروف قمٜمد أهؾ إصقل سم٤محل٤مضمٞم٤مت.

اًمٕم٤مدات، اعمٕمروف قمٜمد أهؾ واًمث٤مًمث٦م: اجلري قمغم ُمٙم٤مرم إظمالق وحم٤مؾمـ 

إصقل سم٤مًمتحًٞمٜمٞم٤مت واًمتتٛمٞمامت. ويمؾ هذه اعمّم٤مًمح اًمثالث هدى ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن 

اًمٕمٔمٞمؿ ًمٚمٓمريؼ اًمتل هل أىمقم اًمٓمرق وأقمدهل٤م. وم٤مًميوري٤مت اًمتل هل درء اعمٗم٤مؾمد؛ 

ل ـ اًمديـ، وىمد ضم٤مء اًم٘مرآن سم٤معمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف سم٠مىمقم  إٟمام هل درؤه٤م قمـ ؾمت٦م أؿمٞم٤مء: إوَّ

 يئ ىئ نئ مئ ُّٱيمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  .سمداي٦م سمتنميع اجلٝم٤مد وأطمٙم٤مُمف وأقمدهل٤ماًمٓمرق 
 جخ مح جح ُّٱ، وذم ؾمقرة إنٗم٤مل: [193]اًمٌ٘مرة:  َّنب مب  زب رب
: ☺، وىم٤مل [16]اًمٗمتح:  َّخن حن جن ُّٱ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [39]إنٗم٤مل: َّمخ
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: "ُمـ ☺أن ٓ إهل إٓ اهلل" احلدي٨م، وىم٤مل  ا"ُأُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدو

وشمنميع طمد وم٤مىمتٚمقه" إمم همػم ذًمؽ ُمـ إدًم٦م قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمديـ. سمدل ديٜمف

واًمث٤مين ـ اًمٜمٗمس، وىمد ضم٤مء اًم٘مرآن سم٤معمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م سم٠مىمقم  اًمردة ىمٓمٕم٤م ًمداسمر اًمٕم٨ٌم سمف

اًمٓمرق وأقمدهل٤م. وًمذًمؽ أوضم٥م اًم٘مّم٤مص درءًا ًمٚمٛمٗمًدة قمـ إنٗمس، يمام ىم٤مل 

 يف  ىف  ٱُّوىم٤مل:  [179]اًمٌ٘مرة: َّ مج حج  مث هت مت خت ُّٱشمٕم٤ممم: 
 َّ مي زي ري ٰى ين ىن  نن  ُّٱوىم٤مل:  [178]اًمٌ٘مرة:  َّاك يق ىق

ء:]  .[33إها

اًمث٤مًم٨م ـ اًمٕم٘مؾ، وىمد ضم٤مء اًم٘مرآن سم٤معمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف سم٠مىمقم اًمٓمرق وأقمدهل٤م. ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ
: ☺، وىم٤مل [91امل٤مئدة:]  َّ جي يه ىه ُّٱإمم ىمقًمف:   [90امل٤مئدة:]ٱَّحل

: "ُم٤م أؾمٙمر يمثػمه وم٘مٚمٞمٚمف طمرام" يمام ىمدُمٜم٤م ذًمؽ ُمًتقرم "يمؾ ُمًٙمر طمرام"، وىم٤مل

طمد اًمِم٤مرب درءًا ًمٚمٛمٗمًدة  ☺وًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٕم٘مؾ أوضم٥م ش ذم ؾمقرة اًمٜمحؾ»

سمع ـ اًمٜم٥ًم، وىمد ضم٤مء اًم٘مرآن سم٤معمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف سم٠مىمقم اًمٓمرق وأقمدهل٤م.  قمـ اًمٕم٘مؾ. اًمرا

قمٜمد اعمٗم٤مرىم٦م  وًمذًمؽ طمرم اًمزٟمك وأوضم٥م ومٞمف احلد اًمرادع، وأوضم٥م اًمٕمدة قمغم اًمٜم٤ًمء

سمٓمالق أو ُمقت. ًمئال خيتٚمط ُم٤مء رضمؾ سمامء آظمر ذم رطمؿ اُمرأة حم٤مومٔم٦م قمغم إن٤ًمب. 

ء: ٱَّ مك  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:  ، وىم٤مل [32]اإلها

، وىمد ىمدُمٜم٤م آي٦م اًمرضمؿ [2]اًمٜمقر:  َّمه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱشمٕم٤ممم: 

٤مل شمٕم٤ممم ذم إجي٤مب اًمٕمدة وإدًم٦م اًمداًم٦م قمغم أهن٤م ُمٜمًقظم٦م اًمتالوة سم٤مىمٞم٦م احلٙمؿ. وىم

، وىم٤مل: [228]اًمٌ٘مرة: َّمب زب رب  يئ ىئ ُّٱطمٗمٔم٤ًم ًمألن٤ًمب: 

 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خلُّ
، وإن يم٤مٟم٧م قمدة اًمقوم٤مة ومٞمٝم٤م ؿمٌف شمٕمٌد ًمقضمقهب٤م ُمع قمدم اخلٚمقة [234اًمٌ٘مرة:]  َّيم
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سملم اًمزوضملم. وٕضمؾ اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜم٥ًم ُمٜمع ؾم٘مل زرع اًمرضمؾ سمامء همػمه. ومٛمٜمع 

 َّجف مغ جغ مع جع مظ ُّٱشمْمع، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٟمٙم٤مح احل٤مُمؾ طمتك 
اخل٤مُمس ـ اًمِٕمْرض، وىمد ضم٤مء اًم٘مرآن سم٤معمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف سم٠مىمقم اًمٓمرق وأقمدهل٤م.  [4]اًمٓمالق:

اعمًٚمؿ قمـ أن يتٙمٚمؿ ذم أظمٞمف سمام ي١مذيف، وأوضم٥م قمٚمٞمف إن رُم٤مه سمٗمري٦م طمد  ومٜمٝمك

 اًم٘مذف صمامٟملم ضمٚمدة. 

٦ٌم اعمًٚمؿ هم٤مي٦م وىمٌح ضمؾَّ وقمال همٞم [12]احلجرات:ٱ َّ جه ين ىن ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، [12]احلجرات:  َّٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ُّٱاًمت٘مٌٞمح. سم٘مقًمف: 

 مي خي حي ٰهجي مه جه  هن من حنخن جن مم خم حم جم ُّٱوىم٤مل: 
 يف ىف ُّٱ، وىم٤مل ذم إجي٤مب طمد اًم٘م٤مذف: [11]احلجرات:  َّ هئ مئ هي
 زنمن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق
  [5-4]اًمٜمقر: أي٦م  َّ مي زي ري ٰى ين  ىن نن

اًم٘مرآن سم٤معمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف سم٠مىمقم اًمٓمرق واقمدهل٤م.  ـ امل٤مل، وىمد ضم٤مءطمٗمٔم: اًم٤ًمدس

وًمذًمؽ ُمٜمع أظمذه سمٖمػم طمؼ ذقمل، وأوضم٥م قمغم اًم٤ًمرق طمد اًمنىم٦م وهق ىمٓمع اًمٞمد 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱيمام شم٘مدم. ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
 من زن ُّٱ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [29]اًمٜم٤ًمء:  َّنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ

 حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن
  جه ين ىن ُّٱ: شمٕم٤ممموىم٤مل  [188]اًمٌ٘مرة:  َّ هئ مئ خئ
، ويمؾ ذًمؽ حم٤مومٔم٦م قمغم امل٤مل [38امل٤مئدة:]  َّمي خي حي جي يه ىه مه

 .ا ـهودرء ًمٚمٛمٗمًدة قمٜمف.

ٟمٕمؿ اطمٌتك ذم اهلل قمغم . ُمقضمز ذم قم٘مقسم٤مت احلٜم٤مي٤مت اًمنمقمٞم٦م: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين 

ٟمٕمقد اظمقاٟمك إمم اًم٘مقل سم٠من شمنميع اًمٕم٘مقسم٤مت يم٤من حلٗمظ اًميوري٤مت  ـمريؼ اًمتًٌٞمط
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قمغم  سملم أومراد اعمجتٛمع آؾمالُمك ُمـ أوضم٥م اًمقاضم٤ٌمت شمٜمٗمٞمذه٤ماخلٛمس ون هٜم٤م يم٤من 

وومٞمٝم٤م  ؾمقرة امل٤مئدة ُمـ طمٞم٨م آي٤مت أرسمع وسملم أيديٜم٤م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ

اهلداي٦م اًمت٤مُم٦م واًمٌٞم٤من اًمِم٤مذم ٕمهٞم٦م احلٙمؿ سملم اًمٜم٤مس سمام أنزل اهلل واًمتحذير ُمـ وده 

 ىف يث ىث نث مث رثزث يت  ىت نت مت زت ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم 
 يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
 حئ جئ  يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن اممم
 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ
 خس جسحس  مخ جخ مح جح مج حج  مث هت
 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض جضحض مص خص حص مس
 ىن من حنخن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حف
  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين
                    ٱٱٱٱَّ ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

ء اًمٌٞم٤من  ىم٤مل ص٤مطم٥م [47-44]امل٤مئدة: اًمٔم٤مهر اعمت٤ٌمدر ُمـ ) :رمحف اهلل سمتٍمف أوقا

، ٟم٤مزًم٦م ذم اعمًٚمٛملم، ٕنف [151]اًمٜم٤ًمء:  َّ  ىث نث مث ُّٱؾمٞم٤مق أي٤مت أن آي٦م: 

 ين ىن نن  من زن رن ُّٱشمٕم٤ممم ىم٤مل ىمٌٚمٝم٤م خم٤مـم٤ًٌم عمًٚمٛمل. هذه إُم٦م 
 هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي نيُّ، صمؿ ىم٤مل: [44]امل٤مئدة:  َّزي ري ٰى
، وم٤مخلٓم٤مب ًمٚمٛمًٚمٛملم يمام هق فم٤مهر ُمت٤ٌمدر ُمـ ؾمٞم٤مق [44]امل٤مئدة: َّجب

أي٦م، وقمٚمٞمف وم٤مًمٙمٗمر إُم٤م يمٗمر دون يمٗمر، وإُم٤م أن يٙمقن ومٕمؾ ذًمؽ ُمًتحاًل ًمف، أو 

ومٝمق ُمـ اًمٙمٗمر اعمخرج قمـ  ،)أيىم٤مصدًا سمف ضمحد أطمٙم٤مم اهلل ورده٤م ُمع اًمٕمٚمؿ هب٤م.

ذٟم٤ًٌم وم٤مقمؾ ىمٌٞمح٤ًم، وإٟمام ُمـ طمٙمؿ سمٖمػم طمٙمؿ اهلل، وهق قم٤ممل أنف ُمرشمٙم٥م اذن  - اعمٚم٦م

وُمـ طمٙمؿ سمٖمػم طمٙمؿ اهلل وهق محٚمف قمغم ذًمؽ اهلقى ومٝمق ُمـ ؾم٤مئر قمّم٤مة اعمًٚمٛملم، 

وؾمٞم٤مق اًم٘مرآن فم٤مهر أيْم٤ًم ذم أن آي٦م  .همػم ُمًٚمؿ سم٤معمرة ُمًتحؾ ًمذًمؽ ومٝمق يم٤مومر
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 هب  مب خب ُّٱ، ذم اًمٞمٝمقد ٕنف ىم٤مل ىمٌٚمٝم٤م: [229]اًمٌ٘مرة:  َّ مك لك  خكُّٱ
 جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت
 مع جع مظ حط مض  خض جضحض مص خص حص مس خس جسحس  مخ
وم٤مخلٓم٤مب هلؿ ًمقوقح دًٓم٦م اًمًٞم٤مق . [45امل٤مئدة:]  َّ  حف جف مغ جغ

، ذم [82]آل قمٛمران:  َّ  مض خض حض جض ُّٱقمٚمٞمف يمام أنف فم٤مهر أيْم٤ًم ذم أن آي٦م: 

 ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى  ُّٱاًمٜمّم٤مرى؛ ٕنف ىم٤مل ىمٌٚمٝم٤م: 
 هذا اًمٌح٨م .واقمٚمؿ أن حترير اعم٘م٤مم ذم[47]امل٤مئدة: َّ نب مب زب رب  يئ

دًا سمف اعمٕمّمٞم٦م شم٤مرة،  رسمام ُمٜمٝم٤مأن اًمٙمٗمر واًمٔمٚمؿ واًمٗمًؼ يمؾ واطمد  أـمٚمؼ ذم اًمنمع ُمرا

مل٤م ؾم٠ملتف اعمرأة  ☺ومٛمـ اًمٙمٗمر سمٛمٕمٜمك اعمٕمّمٞم٦م. ىمقًمف  اعمٚم٦م شم٤مرة.واًمٙمٗمر اعمخرج ُمـ 

قمـ ؾم٥ٌم يمقن اًمٜم٤ًمء أيمثر أهؾ اًمٜم٤مر: "إن ذًمؽ واىمع سم٥ًٌم يمٗمرهـ" صمؿ ومنه سم٠مهنـ 

 مل خل ُّٱوُمـ اًمٙمٗمر سمٛمٕمٜمك اعمخرج قمـ اعمٚم٦م، ىمقًمف شمٕم٤ممم: يٙمٗمرن اًمٕمِمػم، 
. وُمـ اًمٔمٚمؿ سمٛمٕمٜمك [2-1]اًمٙم٤مومرون: َّ  ىم مم خم حم جم يل ىل

 هل مل خل ُّٱ، وىمقًمف: [254]اًمٌ٘مرة:  َّ ري ٰى ين ُّٱاًمٙمٗمر ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
، [106]يقٟمس:  َّ   حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم  حم جم

ٞم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، وُمٜمف سمٛمٕمٜمك اعمٕمّم[13]ًم٘مامن:  َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ ُّٱوىمقًمف: 

، وُمـ اًمٗمًؼ سمٛمٕمٜمك اًمٙمٗمر ىمقًمف: [32]وم٤مـمر:  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذُّ

، [20]اًمًجدة:  َّ مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع  مظ حط مض ُّٱ

 رن مم ام يلُّٱ: ▲وُمٜمف سمٛمٕمٜمك اعمٕمّمٞم٦م ىمقًمف ذم اًمذيـ ىمذومقا قم٤مئِم٦م، 
. وُمٕمٚمقم أن اًم٘مذف ًمٞمس سمٛمخرج قمـ اعمٚم٦م، [4]اًمٜمقر: َّ ين  ىن نن زنمن

، وُمـ اًمٗمًؼ [11]اًمٜمقر:  َّحم جم يل ىل مل خل ُّٱويدل ًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱسمٛمٕمٜمك اعمٕمّمٞم٦م أيْم٤ًم، ىمقًمف ذم اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم: 
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. وىمد ىمدُمٜم٤م أن اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم إًمٗم٤مظ ٓ سمخّمقص إؾم٤ٌمب، [6]احلجرات: َّ  حي

ومٛمـ يم٤من اُمتٜم٤مقمف ُمـ احلٙمؿ سمام أنزل اهلل، ًم٘مّمد ُمٕم٤مروتف ورده، وآُمتٜم٤مع ُمـ 

فم٤ممل وم٤مؾمؼ يمٚمٝم٤م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اعمخرج ُمـ اعمٚم٦م، وُمـ يم٤من اُمتٜم٤مقمف ُمـ  اًمتزاُمف، ومٝمق يم٤مومر

احلٙمؿ هلقى، وهق يٕمت٘مد ىمٌح ومٕمٚمف، ومٙمٗمره وفمٚمٛمف وومً٘مف همػم اعمخرج ُمـ اعمٚم٦م، إٓ 

ذـم٤ًم ذم صح٦م إيامٟمف، يم٤مُٓمتٜم٤مع ُمـ اقمت٘م٤مد ُم٤م ٓ سمد  إذا يم٤من ُم٤م اُمتٜمع ُمـ احلٙمؿ سمف

 رة، يمام ىمدُمٜم٤م واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم.ُمـ اقمت٘م٤مده، هذا هق اًمٔم٤مهر ذم أي٤مت اعمذيمق

، ُمٕم٤مرو٦ًم ًمٚمرؾمؾ وإسمٓم٤مًٓ ٕطمٙم٤مم [44]امل٤مئدة: َّ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱ: اذن

 حئ جئ  يي ىي ني ُّٱ اهلل ومٔمٚمٛمف وومً٘مف ويمٗمره يمٚمٝم٤م يمٗمر خمرج قمـ اعمٚم٦م،
ُم٤ًم وم٤مقمؾ ىمٌٞمح٤ًم ومٙمٗمره وفمٚمٛمف وومً٘مف همػم  [44]امل٤مئدة: َّخئ ُمٕمت٘مدًا أنف ُمرشمٙم٥م طمرا

ىمد قمروم٧م أن فم٤مهر اًم٘مرآن يدل قمغم أن إومم ذم اعمًٚمٛملم، واًمث٤مٟمٞم٦م خمرج قمـ اعمٚم٦م، و

ذم اًمٞمٝمقد، واًمث٤مًمث٦م ذم اًمٜمّم٤مرى، واًمٕمؼمة سمٕمٛمقم إًمٗم٤مظ ٓ سمخّمقص إؾم٤ٌمب، 

واحلٙمؿ سمام أنزل اهلل  ا ـهوحت٘مٞمؼ أطمٙم٤مم اًمٙمؾ هق ُم٤م رأي٧م، واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم.

 يمام ضم٤مء ومريْم٦م يمام قمٚمٛمٜم٤م ضورة ومْمال قمـ أنف وُمٜمف سمال ري٥م إىم٤مُم٦م احلدود

اًمدٟمٞم٤م ًمٞم٧ًم دار ضمزاء وإٟمام دار اجلزاء هل أظمرة،  (:)سمتٍمف سم٤معمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م

وًمٙمـ ذع اهلل ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت ذم اًمدٟمٞم٤م ُم٤م حي٘مؼ إُمـ ويٛمٜمع اًمٗم٤ًمد واًمٕمدوان 

واًمٔمٚمؿ. ومنمقم٧م اًمٕم٘مقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ًمتٛمٜمع اًمٜم٤مس ُمـ اىمؽماف هذه اجلرائؿ؛ ٕن جمرد 

اًمٜمٝمل ٓ يٙمٗمل قمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس قمغم اًمقىمقف قمٜمد طمدود اهلل، وًمقٓ هذه إُمر و

اًمٕم٘مقسم٤مت ٓضمؽمأ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس قمغم ارشمٙم٤مب اجلرائؿ واعمحرُم٤مت، واًمت٤ًمهؾ ذم 

امل٠مُمقرات. وذم إىم٤مُم٦م احلدود طمٗمظ طمٞم٤مة وُمّمٚمح٦م اًمٌنمي٦م، وزضمر اًمٜمٗمقس اًم٤ٌمهمٞم٦م، 

وإن ذم شمٜمٗمٞمذ اًم٘مّم٤مص يمٗم٤ًم  وردع اًم٘مٚمقب اًم٘م٤مؾمٞم٦م اخل٤مًمٞم٦م ُمـ اًمرمح٦م واًمِمٗم٘م٦م.

ًمٚم٘متؾ، وزضمراً قمـ اًمٕمدوان، وصٞم٤مٟم٦م ًمٚمٛمجتٛمع، وطمٞم٤مة ًمألُم٦م، وطم٘مٜم٤ًم ًمٚمدُم٤مء، وؿمٗم٤مء 

مل٤م ذم صدور أوًمٞم٤مء اعم٘متقل، وحت٘مٞم٘م٤ًم ًمٚمٕمدل وإُمـ، وطمٗمٔم٤ًم ًمألُم٦م ُمـ وطمٌم ي٘متؾ 
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 ىم٤مل اهلل إبري٤مء، وي٨ٌم اًمرقم٥م ذم اًمٌٚمد، ويت٥ًٌم ذم شمرُمٞمؾ اًمٜم٤ًمء، وشمٞمتٞمؿ إـمٗم٤مل.

وُمـ  .[179-اًمٌ٘مرة]  َّ مح جح مج حج  مث هت مت خت ُّٱشمٕم٤ممم: 

ئع اًمًاموي٦م اعمٕمٚمقم أن  اقمتٜمك اإلؾمالم سمحٗمظ اًميوري٤مت اخلٛمس اًمتل اشمٗم٘م٧م اًمنما

قمغم طمٗمٔمٝم٤م، وهل: طمٗمظ اًمديـ، واًمٜمٗمس، واًمٕم٘مؾ، واًمٕمرض، وامل٤مل، واقمتؼم 

ي٤مت يًٕمد اًمتٕمدي قمٚمٞمٝم٤م ضمٜم٤مي٦م وضمريٛم٦م شمًتٚمزم قم٘م٤مسم٤ًم ُمٜم٤مؾم٤ًٌم، وسمحٗمظ هذه اًميور

  ومل٤م يم٤مٟم٧م احل٘مقق ٟمققم٤من اعمجتٛمع، ويٓمٛمئـ يمؾ ومرد ومٞمف.

  طم٘مقق سملم اًمٕمٌد ورسمف، وأقمٔمٛمٝم٤م سمٕمد اًمتقطمٞمد واإليامن اًمّمالة. -1

يمام ضم٤مءت سمف اًمٜمّمقص  طم٘مقق سملم اًمٕمٌد وهمػمه ُمـ اخلٚمؼ، وأقمٔمٛمٝم٤م اًمدُم٤مء. -2

٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أول ُم٤م حي٤مؾم٥م قمٚمٞمف اًمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م صالشمف، وأول ُم٤م ُي٘م٣م سملم اًمٜم

اًمٜمٗمس سمٖمػم طمؼ ُمـ أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر سمٕمد اًمنمك سم٤مهلل،  إن ىمتؾ .ومت٠مُمؾ ذم ذًمؽ ذم اًمدُم٤مء

ُم٤ًم، وهق ذٟم٥م قمٔمٞمؿ ُمقضم٥م  وٓ يزال اعم١مُمـ ذم ومًح٦م ُمـ ديٜمف ُم٤م مل يّم٥م دُم٤ًم طمرا

 يل ىل  مل يك ىك ُّٱ: يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ًمٚمٕم٘م٤مب ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
  َّ زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام

 ☺قمـ اًمٜمٌل  قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ؓ ويمام ضم٤مء رم اًمّمحٞمحلم .[93-ءاًمٜم٤ًم]

ًمديـ، وىمقل اًمزور، أو  ك سم٤مهلل، وىمتؾ اًمٜمٗمس، وقُم٘مقق اًمقا ىم٤مل: )أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر: اإلذا

: ☺ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ قمٌداًمٚمف سمـ ُمًٕمقد ؓوىم٤مل: وؿمٝم٤مدة اًمزور(.

، إٓ سم٢مطمدى )ٓ حيؾ دم اُمرئ ُمًٚمؿ، يِمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل، وأين رؾُمقل اهلل

وُمـ هٜم٤م صمالث: اًمثٞم٥م اًمزاين، واًمٜمٗمس سم٤مًمٜمٗمس، واًمت٤مرك ًمديٜمف، اعمٗم٤مرق ًمٚمجامقم٦م(. 

جي٥م سم٤مًم٘متؾ اًمٕمٛمد )اًم٘مّم٤مص(:  يم٤مٟم٧م طمٙمٛم٦م اًمِم٤مرع رم قم٘مقسم٦م اًمدٟمٞم٤م ًمٚمج٤مين طمٞم٨م

 إومْمؾ. وهق وهق ىمتؾ اًم٘م٤مشمؾ، وًمقزم اًمدم أن ي٘متص، أو ي٠مظمذ اًمدي٦م، أو يٕمٗمق

ىم٤مل:  ☺أن رؾمقل اهلل  قمـ أيب هريرة ؓ -ف اهلل واًمِم٤مهد ُم٤م رواه ُمًٚمؿ رمح
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)ُم٤م ٟم٘مّم٧م صدىم٦م ُمـ ُم٤مل، وُم٤م زاد اهلل قمٌدًا سمٕمٗمٍق إٓ قمزاً، وُم٤م شمقاوع أطمد هلل إٓ 

وًمٚم٘مّم٤مص ذوط ُمٕمتؼمة رم اًمنميٕم٦م سمت٠مُمٚمٝم٤م خترس إًمًٜم٦م اخلٌٞمث٦م  – ـهارومٕمف اهلل(

ٝم٤م اعم٤ًمواة اًمت٤مُم٦م ظمجال وومٞمٝم٤م قمؼمة ومٗمٞمٝم٤م وامن حل٘مقق اإلٟم٤ًمن أي إٟم٤ًمن يم٤من وومٞم

  :يمام ضم٤مء سم٤معمقؾمققم٦م أيْم٤م أن ًمف ذوط وهك

قمّمٛم٦م اعم٘متقل: ومٚمق ىمتؾ اعمًٚمؿ طمرسمٞم٤ًم أو ُمرشمدًا أو زاٟمٞم٤ًم حمّمٜم٤ًم ومال ىمّم٤مص  -1

 قمغم احل٤ميمؿ.  ٓومتٞم٤مشمفقمٚمٞمف وٓ دي٦م، ًمٙمـ يٕمزر؛ 

أن يٙمقن اًم٘م٤مشمؾ سم٤مًمٖم٤ًم قم٤مىماًل ُمتٕمٛمدًا، ومال ىمّم٤مص قمغم صٖمػم، وجمٜمقن،  - 2

 وإٟمام دم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمدي٦م.وخمٓمئ، 

أن يٙمقن اعم٘متقل ُمٙم٤مومئ٤ًم ًمٚم٘م٤مشمؾ طم٤مل اجلٜم٤مي٦م، وهل أن ي٤ًمويف ذم اًمديـ، ومال  - 3

 وقمٙمًف ي٘متؾ، وُي٘متؾ اًمذيمر سم٤مٕنثك، وإنثك سم٤مًمذيمر.طمريب ي٘متؾ ُمًٚمؿ سمٙم٤مومر، 

أن ٓ يٙمقن اعم٘متقل وًمدًا ًمٚم٘م٤مشمؾ، ومال ُي٘متؾ أطمد إبقيـ وإن قمال سم٤مًمقًمد وإن  - 4

ً يم٤من أو أنثك، وُي٘متؾ اًمقًمد إن ىَمَتؾ أطمد أبقيف إٓ أن يٕمٗمق وزم اًمدم.ؾمٗمؾ ذيمر  ا

 إذا اظمتؾ ذط ُمـ اًمنموط اًم٤ًمسم٘م٦م ؾم٘مط اًم٘مّم٤مص وشمٕمٞمٜم٧م اًمدي٦م اعمٖمٚمٔم٦م.

وزم اًمدم اًمذي ًمف أن ي٘متص أو يٕمٗمق: هؿ ورصم٦م اعم٘متقل مجٞمٕم٤ًم ُمـ اًمرضم٤مل  -5

ضم٥م اًم٘مّم٤مص، وإن واًمٜم٤ًمء، يم٤ٌمرهؿ وصٖم٤مرهؿ، وم٢من اظمت٤مروا اًم٘مّم٤مص مجٞمٕم٤ًم و

قمٗمقا مجٞمٕم٤ًم ؾم٘مط اًم٘مّم٤مص، وإذ قمٗم٤م أطمدهؿ ؾم٘مط اًم٘مّم٤مص أيْم٤ًم وًمق مل يٕمػ 

اًم٤ٌمىمقن، وم٢من يمثر اًمتحٞمؾ إلؾم٘م٤مط اًم٘مّم٤مص وظمٞمػ اظمتالل إُمـ سمٙمثرة اًمٕمٗمق 

إذا قمٗم٤م وزم اًمدم ُمـ اًم٘مّم٤مص إمم و اظمتص اًمٕمٗمق سم٤مًمٕمّم٦ٌم ُمـ اًمرضم٤مل دون اًمٜم٤ًمء.

ين، وهل ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمؾ، ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة اًمدي٦م وضم٧ٌم اًمدي٦م ُمٖمٚمٔم٦م ُمـ ُم٤مل اجل٤م

، وإن  واًمًالم: )ُمـ ىمتؾ ُم١مُمٜم٤ًم ُمتٕمٛمدًا ُدومع إمم أوًمٞم٤مء اعم٘متقل، وم٢من ؿم٤مءوا ىَمتٚمقا

ؿم٤مءوا أظمذوا اًمدي٦م وهل صمالصمقن طِمّ٘م٦م، وصمالصمقن ضمذقم٦م، وأرسمٕمقن ظَمٚمَِٗم٦م، وُم٤م 
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* اًمدي٦م ُم٤مضم٦م ص٤محلقا قمٚمٞمف ومٝمق هلؿ، وذًمؽ ًمتِمديد اًمٕم٘مؾ(. أظمرضمف اًمؽمُمذي واسمـ 

اًمتل ي٠مظمذه٤م أوًمٞم٤مء اًم٘متٞمؾ ذم ىمتؾ اًمٕمٛمد ًمٞم٧ًم اًمدي٦م اًمقاضم٦ٌم سم٤مًم٘متؾ، وإٟمام هل سمدل 

 قمـ اًم٘مّم٤مص، وًمألوًمٞم٤مء أن يّم٤محلقا قمٚمٞمٝم٤م، أو أيمثر ُمٜمٝم٤م، أو أىمؾ، واًمٕمٗمق أومْمؾ.

وا دي٦م واطمدة، وإن أُمر : وُمـ أطمٙم٤مُمف - شُم٘متؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد، وإن ؾم٘مط اًم٘مقد أدَّ

و ُمٙمٚمٗم٤ًم جيٝمؾ حتريٛمف وَمَ٘مَتؾ وم٤مًم٘مقد أو اًمدي٦م قمغم أُمر، وإن ىمتؾ سم٤مًم٘متؾ همػم ُمٙمٚمػ، أ

إذا اؿمؽمك اصمٜم٤من ذم  - امل٠مُمقر اعمٙمٚمػ قم٤ممل٤ًم سمتحريؿ اًم٘متؾ وم٤مًمْمامن قمٚمٞمف دون أُمر.

ىمتؾ ٓ جي٥م اًم٘مّم٤مص قمغم أطمدمه٤م ًمق اٟمٗمرد، يم٠مب وأضمٜمٌل، أو ُمًٚمؿ ويم٤مومر ذم ىمتؾ 

ومر، ويٕمزر أظمران، وم٢من قمدل يم٤مومر، وضم٥م اًم٘مّم٤مص قمغم ذيؽ إب وقمغم اًمٙم٤م

ويٜمٌٖمك أن  -إمم اًمدي٦م ومٕمغم ذيؽ إب ٟمّمػ اًمدي٦م، وقمغم اًمٙم٤مومر اًمٜمّمػ أيْم٤ًم.

يٕمٚمؿ أن ىمتؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد هق رأى اجلٛمٝمقر وان يم٤من هٜم٤مك رأى آظمر يمام ؾمٞم٠ميت 

* إذا ىمتؾ اًم٘م٤مشمؾ ُمـ وضم٤مء سم٤معمقؾمققم٦م أيْم٤م  –ذيمره ذم اعمدارؾم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

٘مط طم٘مف ُمـ اعمػماث إن يم٤من اًم٘متؾ قمٛمدًا.. جي٥م ذم ىمتؾ ؿمٌف اًمٕمٛمد: اًمدي٦م يرصمف ؾم

 اعمٖمٚمٔم٦م واًمٙمٗم٤مرة، يمام يكم:

اًمدي٦م اعمٖمٚمٔم٦م: ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمؾ، أرسمٕمقن ُمٜمٝم٤م ذم سمٓمقهن٤م أوٓده٤م؛ ًم٘مقًمف قمٚمٞمف  - 1

. أٓ إن دي٦م اخلٓم٠م ؿمٌف اًمٕمٛمد، ُم٤م يم٤من سم٤مًمًقط واًمٕمّم٤م ُم٤مئ٦م ُمـ .اًمّمالة واًمًالم: )

ٝم٤م أرسمٕمقن ذم سمٓمقهن٤م أوُٓده٤م(. أظمرضمف أبق داود واسمـ ُم٤مضمف * شمتحٛمؾ اإلسمؾ: ُمٜم

 اًمٕم٤مىمٚم٦م هذه اًمدي٦م أو ىمٞمٛمتٝم٤م يمام ؾمٌؼ، وشمٙمقن هذه اًمدي٦م ُم١مضمٚم٦م قمغم صمالث ؾمٜملم.

اًمٙمٗم٤مرة: وهل قمتؼ رىم٦ٌم ُم١مُمٜم٦م، وم٢من مل جيد ص٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم، ودم٥م  - 2

 ف.اًمٙمٗم٤مرة ُمـ ُم٤مل اجل٤مين ظم٤مص٦م؛ عمحق اإلصمؿ اًمذي ارشمٙمٌ

* مل جي٥م اًم٘مّم٤مص ذم ؿمٌف اًمٕمٛمد؛ ٕن اجل٤مين مل ي٘مّمد اًم٘متؾ، ووضم٧ٌم اًمدي٦م؛ 

ًمْمامن اًمٜمٗمس اعمتٚمٗم٦م، وضُمٕمٚم٧م ُمٖمٚمٔم٦م؛ ًمقضمقد ىمّمد آقمتداء، وضمٕمٚم٧م اًمدي٦م قمغم 
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اًمٕم٤مىمٚم٦م؛ ٕهنؿ أهؾ اًمرمح٦م واًمٜمٍمة، وًمزُم٧م اًمٙمٗم٤مرة اجل٤مين قمت٘م٤ًم أو صٞم٤مُم٤ًم؛ عمحق 

 اإلصمؿ. 

 : ىمتؾ اخلٓم٠م يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم *

ىمًؿ ومٞمف اًمٙمٗم٤مرة قمغم اًم٘م٤مشمؾ، واًمدي٦م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م، وهق ىمتؾ اعم١مُمـ ظمٓم٠م ذم  -1

همػم صػ اًم٘مت٤مل، أو يم٤من اًم٘متٞمؾ ُمـ ىمقم سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ُمٞمث٤مق، ومتج٥م اًمدي٦م اعمخٗمٗم٦م 

 قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م، واًمٙمٗم٤مرة قمغم اجل٤مين يمام يكم:

 أن رؾمقل اًمدي٦م اعمخٗمٗم٦م: ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمؾ، مل٤م روى قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ؓ -

ىم٣م أن ُمـ ىمتؾ ظمٓم٠م ومديتف ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمؾ صمالصمقن سمٜم٧م خم٤مض، وصمالصمقن  ☺اهلل 

*  سمٜم٧م ًمٌقن، وصمالصمقن طم٘م٦م، وقمنْمة سمٜمل ًمٌقٍن ذيمٍر. أظمرضمف أبق داود واسمـ ُم٤مضمف

شمتحٛمؾ اًمٕم٤مىمٚم٦م هذه اًمدي٦م أو ىمٞمٛمتٝم٤م طم٥ًم يمؾ قمٍم، وٟمّمٗمٝم٤م ًمألنثك، وشمٙمقن هذه 

اًم٘متٞمؾ اًمٕمٗمق قمـ اًمدي٦م، وهلؿ إضمر يًتح٥م ٕوًمٞم٤مء . اًمدي٦م ُم١مضمٚم٦م قمغم صمالث ؾمٜملم

 جل٤مين. ا قمغم ُمـ اهلل قمز وضمؾ، وم٢من قمٗمقا ؾم٘مٓم٧م، أُم٤م اًمٙمٗم٤مرة ومٝمل ٓزُم٦م

وىمًؿ دم٥م ومٞمف اًمٙمٗم٤مرة وم٘مط، وهق اعم١مُمـ اًمذي ي٘متٚمف اعمًٚمٛمقن سملم اًمٙمٗم٤مر ذم  -

سمالدهؿ ئمٜمقٟمف يم٤مومراً، ومال دي٦م قمغم ىم٤مشمٚمف سمؾ قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة: قمتؼ رىم٦ٌم ُم١مُمٜم٦م، وم٢من مل 

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱص٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم. ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  جيد
 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ممىم
  مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي
 ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 اك يق  ىق ىفيف يث ىث نث مث زث  رث يت

 .[92-اًمٜم٤ًمء]  َّ مك لك
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ف اهلل ضم٤مء ذم ُمقؾمققم٦م اًمٗم٘مف آؾمالُمك ًمٚمتقجيرى رمح وعمزيد سمٞم٤من قمـ اًمٕم٘مقسم٤مت 

. وقم٘مقسم٤مت .قم٘مقسم٤مت ىمدري٦م شمٜم٘مًؿ اًمٕم٘مقسم٤مت قمغم اًمذٟمقب إمم ىمًٛملم:( )سمتٍمف

 ذقمٞم٦م.

اًمٕم٘مقسم٤مت اًم٘مدري٦م: هل أصم٤مر اعمذُمقُم٦م واعم١معم٦م اًمتل حتّمؾ ًمٚمٕمٌد سم٥ًٌم  - 1

، وارشمٙم٤مب ُمٕم٤مصٞمف، واًمٕم٘مقسم٤مت اًم٘مدري٦م ٟمققم٤من: إول: اٟمتٝم٤مك طمرُم٤مت اهلل

ٚم٥م ووٕمٗمف ووٞم٘مف وطمزٟمف، وزوال قم٘مقسم٤مت قمغم اًم٘مٚمقب واًمٜمٗمقس، يمٔمٚمٛم٦م اًم٘م

ْيـ قمغم ىمٚمٌف، وطمرُم٤من طمالوة اًمٓم٤مقم٦م،  أنًف سم٤مهلل، واًمقطمِم٦م ُمٜمف، واًمٓمٌع واًمرَّ

وسمٖمض ويمره اهلل وُمالئٙمتف وقم٤ٌمده ًمف، واًمٖمٗمٚم٦م قمـ اهلل وأظمرة وٟمحق 

اًمث٤مين: قم٘مقسم٤مت قمغم اًمداء واًمدواء ٓسمـ اًم٘مٞمؿ(  رم اٟمٔمر عمزيد سمٞم٤من:ىمٚم٧م)ذًمؽ،.

يمٜم٘مّم٤من اًمرزق، وارشمٗم٤مع اًمٜمٕمؿ، وطمٚمقل اًمٜم٘مؿ، وطمدوث أوم٤مت  إبدان وإُمقال،

وإُمراض ذم إبدان واًمثامر، وشمًٚمط اًمرقم٤مة واًمٔمٚمٛم٦م قمغم اًمٜم٤مس وٟمحق ذًمؽ، 

وهذه اًمٕم٘مقسم٤مت شمّمٞم٥م اًمٕم٤ميص وطمده إذا مل جي٤مهر هب٤م. وم٢مذا ضم٤مهر اعمذٟمٌقن 

قم٘مقسم٦م سمٛمٕم٤مصٞمٝمؿ، ومل يٜمٙمر اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمٝمؿ، قمٛم٧م اًمٕم٘مقسم٦م اًمٕم٤ميص وهمػمه. و

. وىمد .اًم٘مٚم٥م أؿمد اًمٕم٘مقسمتلم، وهل أصؾ قم٘مقسم٦م إبدان. واًمٕم٘مقسم٦م ىمد شم٘م٤مرن اًمذٟم٥م

  شمت٠مظمر قمٜمف إُم٤م يًػماً أو ُمدة،

 وهل ٟمققم٤من:وهك سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد ذم ومّمٚمٜم٤م  اًمٕم٘مقسم٤مت اًمنمقمٞم٦م، - 2

واًمٙمٗم٤مرات اًمتل ٟمص  واحلدود واًمدي٤مت اًم٘مّم٤مصقم٘مقسم٤مت ُم٘مدرة: وهل  -

  قمٚمٞمٝم٤م اًمنمع.

٘مدرة: وهل اًمتٕم٤مزير اًمتل ي٘مدره٤م اًم٘م٤ميض ذم يمؾ ضمٜم٤مي٦م ٓ قسم٤مت همػم ُمقم٘م -

 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱىمّم٤مص ومٞمٝم٤م وٓ طمد. ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 
 [123]اًمٜم٤ًمء:  َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ
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 حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 
 اًمٗمرق سملم اًم٘مّم٤مص واحلدود:وٟمالطمظ رم  [38]امل٤مئدة:  َّ  ٰر ٰذ يي ميىي خي

. وذًمؽ .ئؿ اًم٘مّم٤مص احلؼ ومٞمٝم٤م ٕوًمٞم٤مء اًم٘متٞمؾ، أو اعمجٜمل قمٚمٞمف إن يم٤من طمٞم٤مً ضمرا  أن

اًم٘مّم٤مص، واحل٤ميمؿ ُمٜمٗمذ ًمٓمٚمٌٝمؿ. أُم٤م احلدود وم٠مُمره٤م إمم احل٤ميمؿ،  ُمـ طمٞم٨م اؾمتٞمٗم٤مء

 ومال جيقز إؾم٘م٤مـمٝم٤م سمٕمد أن شمّمؾ إًمٞمف.

جرائؿ اًم٘مّم٤مص ىمد ُيٕمٗمك قمٜمٝم٤م إمم سمدل يم٤مًمدي٦م، أو يٕمٗمك قمٜمٝم٤م سمال ُم٘م٤مسمؾ؛ ٕهن٤م وم

دُمل. أُم٤م احلدود ومال جيقز اًمٕمٗمق قمٜمٝم٤م، وٓ اًمِمٗم٤مقم٦م ومٞمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم، سمٕمقض أو طمؼ آ

 أن اًمٗمرق سملم احلدود واًمتٕم٤مزير وٟمالطمظ أيْم٤م ذم سمدون قمقض؛ ٕهن٤م طمؼ هلل شمٕم٤ممم.

قم٘مقسم٤مت ضمرائؿ اًم٘مّم٤مص واحلدود ُم٘مدرة اسمتداء ذم اًمنمع. أُم٤م قم٘مقسم٤مت اًمتٕمزير 

وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م جلريٛم٦م وٟمققمٝم٤م. ومٞم٘مدره٤م اًم٘م٤ميض سمام حي٘مؼ اعمّمٚمح٦م طم٥ًم طمجؿ ا

جي٥م قمغم اإلُم٤مم شمٜمٗمٞمذ احلدود، واًم٘مّم٤مص إذا مل يٙمـ قمٗمق ُمـ وزم اًمدم. أُم٤م  أظمرى

ُرئل ذم ذًمؽ  اًمتٕمزير وم٢من يم٤من طم٘م٤ًم هلل شمٕم٤ممم وضم٥م شمٜمٗمٞمذه، وجيقز اًمٕمٗمق واًمِمٗم٤مقم٦م إن

د ومٚمّم٤مطم٥م احلؼ أن يؽميمف سمٕمٗمق أو همػمه. ا ه وقمـ ُمّمٚمح٦م، وإن يم٤من طم٘م٤ًم ًمألومرا

وجي٥م قمغم احل٤ميمؿ  (سمتٍمف)اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ٦مضمقب إىم٤مُم٦م احلدود وضم٤مء سم٤معمقؾمققمأمهٞم٦م وو

: - ☺ -ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  - ؓ-قمـ أيب هريرة إىم٤مُم٦م احلدود مل٤م صح 

"طمدٌّ ُيْٕمٛمؾ سمف ذم إرض؛ ظمػم ٕهؾ إرض ُمـ أن ُيْٛمَٓمُروا أرسمٕملم ص٤ٌمطم٤ًم" ٓ 

طم٤مدي٨م وضمد ذًمؽ. ىم٤مل اًمِمٞمخ إ اؾمت٘مرا ُي٘مٞمؿ احلّد إِٓ اإِلُم٤مم أو ُمـ ُيٜمٞمٌف، وُمـ 

(: "وٓ ي٘مٞمٛمف إِٓ 322/ 2: "ذم ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ" )-رمحف اهلل-ن سم٤مإسِمراهٞمؿ سمـ وق

ٌء يم٤من احلّد هلل  يمحّد اًمزٟمك، أو ٔدُمل، يمحّد اًم٘مذف،  -شمٕم٤ممم-اإِلُم٤مم أو ٟم٤مئٌف ؾمقا

 ☺ -ٕنف يٗمت٘مر إمِم آضمتٝم٤مد، وٓ ُي١مَُمـ ومٞمف احلٞمػ، ومقضم٥م شمٗمقيْمف إًِمٞمف، وٕنف 

: - ☺ -يم٤من ي٘مٞمؿ احلدود ذم طمٞم٤مشمف، ويمذا ظمٚمٗم٤مؤه ُمـ سمٕمده. وٟم٤مئٌف يمٝمق، ًم٘مقًمف  -

"وأَُمر  وم٤مرمجٝم٤م، وم٤مقمؽموم٧م وَمرمَجٝم٤م" . واهْمُد ي٤م أنٞمس إمِم اُمرأة هذا، وم٢ِمن اقمؽموم٧م."
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-قمـ أيب هريرة ويٜمدب اًمًؽم قمغم اجل٤مين مل٤م صح سمرضمؿ ُم٤مقمز ومل حييه" 

ؾمؽَمه اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة"  ىم٤مل: "ُمـ ؾمؽَم ُمًٚمامً  - ☺ - اًمٜمٌلقمـ  - ؓ

قمـ اًمٜمٌّّل ىم٤مل: "ُمـ ؾمؽم قمقرة أظمٞمف اعمًٚمؿ، ؾمؽم اهلل  -¶-قمـ اسمـ قم٤ٌمس و

قمقرشمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وُمـ يمِمػ قمقرة أظمٞمف اعمًٚمؿ؛ يمِمػ اهلل قمقرشمف؛ طمتك يٗمْمحف 

هب٤م ذم سمٞمتف" وذم هذا اًمًؽم شمٗمّمٞمؾ ٓ سُمّد ُِمـ سمٞم٤مٟمف، وم٢ِمْن يم٤من اًمذٟم٥م يْمّٞمع طم٘مقق 

ـ؛ يمجريٛم٦م اًم٘متؾ أو آهمتّم٤مب وٟمحقمه٤م؛ وم٢ِمٟمف ٓ جيقز أن ُيًؽم قمٚمٞمف،سمؾ أظمري

اًمقاضم٥م يمِمػ ذًمؽ؛ إطِم٘م٤مىم٤ًم ًمٚمحّؼ وإسِمٓم٤مًٓ ًمٚم٤ٌمـمؾ وإِن يم٤من إُمر ٓ يّي 

سم٤مٔظمريـ؛ ومٝمٜم٤م حمّؾ اًمًؽم، وُمثؾ ذًمؽ أن يرى أطمدهؿ رضماًل واُمرأة قمغم طم٤مٍل ؿمٜمٞمع 

وقمـ طمد  شمٕم٤ممم–اًمتقسم٦م، واإِلىم٤ٌمل قمغم اهلل صمّؿ يٚمٛمس اًمٜمّدم ُمٜمٝمام، وأهنام يٕمزُم٤من قمغم 

ُأيِت سمرضمؾ ىمد  - ☺ -أّن اًمٜمٌّّل  - ؓ-قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ؿم٤مرب اخلٛمر صح 

ذب اخلٛمر ومُجٚمد سمجِريدشملم ٟمحق أرسمٕملم، ىم٤مل: وومٕمٚمف أبق سمٙمر، ومٚماّم يم٤من قمٛمر 

 اًمٜم٤مس وم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ: أظمػَّ احلدود صمامٟملم وم٠َمَُمر سمف قمٛمر" وحُيّد اًمزاين اؾمتِم٤مر

ىم٤مل:  - ؓ-اعمحَّمـ سم٤مًمرضمؿ طمتك اعمقت، رضُماًل يم٤من أم اُمرأة. قمـ أيب هريرة 

رضمٌؾ ُمـ اًمٜم٤ّمس وهق ذم اعمًجد ومٜم٤مداه: ي٤م رؾمقل اهلل!  - ☺ -"أتك رؾمقَل اهلل 

، ومتٜمحك ًمِمؼِّ وضمٝمف اًمذي - ☺ -وم٠مقمرض قمٜمف اًمٜمٌّّل  -يريُد ٟمٗمًف-إيِن زٟمٞم٧ُم 

ٌََٚمف؟وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل! إيِن زٟمٞم٧م
 -، وم٠مقمرض قمٜمف، ومج٤مء ًمِمؼِّ وضمف اًمٜمٌّّل أقمرض ىمِ

 - ☺ -اًمذي أقمرض قمٜمف. ومٚماّم ؿمٝمد قمغم ٟمٗمًف أرسمع ؿمٝم٤مداٍت؛ دقم٤مه اًمٜمٌّّل  - ☺

وم٘م٤مل: أبَؽ ضمٜمقن؟ ىم٤مل: ٓ ي٤م رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل: أطمّمٜم٧َم؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل، 

 :ويث٧ٌم طمد اًمزٟمك سم٠مطمد صمالث وم٤مرمجقه" ىم٤مل: اذهٌقا 

  .دي٨م ُم٤مقمز واًمٖم٤مُمدي٦ماإلىمرار )يمام ضم٤مء رم طم -1
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 مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ: -شمٕم٤ممم-سم٠مرسمٕم٦م ؿمٝمقد: ىم٤مل اهلل -2
ويِمؽمط ذم اًمِمٝمقد: اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ واإِلؾمالم، يمام شم٘مّدم ذم  [4]اًمٜمقر:  َّ  ىك

ويمذا  [2]اًمٓمالق:  َّ  يث ىث نث مث ُّٱ: -شمٕم٤ممم-ُمثٚمف، ويمذا اًمٕمداًم٦م ًم٘مقل اهلل 

ذم )سم٤مب  -إِن ؿم٤مء اهلل-يمام ؾمٞم٠ميت  اعمٕم٤ميٜم٦م أي: أن يٙمقن ىمد قم٤ميـ ومرضَمٝم٤م ذم ومرضمف؛

ًمزي٤مد هؾ  - ؓ-طمّد ُمـ رُمك اعمحّمٜم٦م ومل ي٠مت سم٠مرسمٕم٦م ؿمٝمقد( ىمقل قمٛمر 

  رأي٧م اعمرود دظَمؾ اعمٙمحٚم٦م؟

ٌَؾ، إِذا مل ُيٕمٚمؿ هل٤م زوج أو ؾمٞمد:  - 3 قمـ ؾمٝمؾ سمـ وجي٥م ُمالطمٔم٦م ُم٤م صح سم٤محل

ؾماّمه٤م، ومٌَٕم٨م  " أّن رضماًل أت٤مه، وم٠مىمّر قمٜمده أنف زٟمك سم٤مُمرأة - ☺ -ؾمٕمد قمـ اًمٜمٌّل 

ة وم٠ًملٝم٤م قمـ ذًمؽ، وم٠منَٙمرت أن شمٙمقن زَٟم٧م، ومجٚمده  - ☺ -رؾمقل اهلل  إمِم اعمرأ

ة أو سم٤مًمرضمؾ ُم٤م ي٘مٓمع أنف مل ي٘مع ُِمـ أطمٍد ُمٜمٝمام زٟمك؛ يم٠من واحلّد وشمَريَمٝم٤م"  إِذا فمَٝمر سم٤معمرأ

ة قمذراء مل شمٗمّض سمٙم٤مرهت٤م، أو رشم٘م٤مء ُمًدودة اًمٗمرج، أو يٙمقن اًمرضمؾ  شمٙمقن اعمرأ

 .قمٜمّٞمٜم٤ًم، ؾم٘مط احلد جمٌقسم٤ًم أو

-*اًمٚمقاط: إشِمٞم٤من اًمرضمؾ اًمرضمؾ، وهق ُمـ أبِمع إومٕم٤مل وأىمذره٤م، ىم٤مل اهلل 

 مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ: -شمٕم٤ممم
 خل  جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص خص حص
 من خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 ٰر ييٰذ  ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن
ام ذم طمدي٨م ووم٤مقمٚمف ُمٚمٕمقن يم [84-80]إقمراف:  َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

ىم٤مل: "ُمٚمٕمقن ُمـ قَمِٛمؾ قَمَٛمؾ ىمقم  - ☺ -أّن رؾمقل اهلل  - ؓ-أيب هريرة 

وقمـ طمد ًمقط، ُمٚمٕمقن َُمـ قمِٛمؾ قَمَٛمؾ ىمقم ًمقط، ُمٚمٕمقن َُمـ قمِٛمؾ قمَٛمؾ ىمقم ًمقط" 

: "ُمـ - ☺ -ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  -¶-ـ اسمـ قم٤ٌمس اًمٚمقاط ضم٤مء قم
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-ىم٤مل ؿمٞمخ اإِلؾمالم  وضمدمتقه يٕمٛمؾ قمٛمؾ ىمقم ًمقط وم٤مىمتٚمقا اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل سمف"

: "َُمـ - ☺ -(: "وذم اًمًٜمـ قمـ اًمٜمٌّّل 543/ 11ذم "اًمٗمت٤موى" ) -رمحف اهلل

وضمدمتقه يٕمٛمؾ قمٛمؾ ىمقم ًمقط، وم٤مىمتٚمقا اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل سمف".وهلذا اشمٗمؼ اًمّمح٤مسم٦م 

قمغم ىَمْتٚمٝمام مجٞمٕم٤ًم؛ ًمٙمـ شمٜمققمقا ذم صٗم٦م اًم٘متؾ: وهلذا يم٤من ُمذه٥م مجٝمقر اًمًٚمػ 

سمِْٙمريـ يم٤مٟم٤م أو صمّٞمٌلم، طُمّريـ يم٤مٟم٤م أو ممٚمقيملم، أو يم٤من أطمدمه٤م واًمٗم٘مٝم٤مء أهنام يرمج٤من 

ممٚمقيم٤ًم ًممظمر، وىمد اشمٗمؼ اعمًٚمٛمقن قمغم أن ُمـ اؾمتحٚمٝم٤م سمٛمٛمٚمقك أو همػم ممٚمقك ومٝمق 

م سم٢ِممج٤مع إُّم٦م، وإصؾ ذم  يم٤مومر ُمرشمد". اٟمتٝمك اًم٘مذف: هق اًمرُمل سم٤مًمزٟم٤م، وهق حمرَّ

ٜم٦ّم. ىم٤مل اهلل  ًُّ  لك اك يق ىق يف ىفُّٱ: -شمٕم٤ممم-حتريٛمف اًمٙمت٤مب واًم
  ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك
  رن مم ام يل ىل ُّٱ: -ؾمٌح٤مٟمف-وىم٤مل  [4]اًمٜمقر:  َّين
-وقمـ أيب هريرة  [23]اًمٜمقر:  َّ زي ري ٰى ين ىن نن من زن

: ي٤م رؾمقل اهلل!  - ☺ -قمـ اًمٜمٌّّل  - ؓ ىم٤مل: "اضمتٜمٌقا اًمًٌع اعمقسم٘م٤مت، ىم٤مًمقا

؟ ىم٤مل: اًمنمك سم٤مهلل، واًمًحر، وىمتؾ اًمٜمٗمس اًمتل طمرّ  ـّ م اهلل إِٓ سم٤محلؼ، وأيمؾ وُم٤م ه

اًمرسم٤م، وأيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ، واًمّتقزم يقم اًمزطمػ، وىمذف اعمحّمٜم٤مت اعم١مُمٜم٤مت 

ُمـ رُمك اعمحّمٜم٦م ومل ي٠مِت سم٠مرسمٕم٦م ؿمٝمداء: قمـ أيب قمثامن اًمٜمٝمدي وجيٚمد  اًمٖم٤مومالت"

ومِمٝمد قمغم اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ومتٖمػّم  - ؓ-ىم٤مل: "ضم٤مء رضمؾ إمِم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ومِمٝمد؛ ومتٖمػّم ًمقن قمٛمر، صمّؿ ضم٤مء آظمر ومِمٝمد؛ ومتٖمػّم ًمقن قمٛمر، ًمقن قمٛمر، صمّؿ ضم٤مء آظمر 

طمتك قمرومٜم٤م ذًمؽ، وأنٙمر ًمذًمؽ، وضم٤مء آظمر حيرك سمٞمديف، وم٘م٤مل: ُم٤م قمٜمدك ي٤م ؾمٚمخ 

أن يٖمِمك قمكّم،  اًمٕم٘م٤مب، وص٤مح أبق قمثامن صٞمح٦م شمِمٌٝمٝم٤م صٞمح٦م قمٛمر، طمتك يمرسم٧م

ً ىمٌٞمح٤ًم. ىم٤مل: احلٛمد هلل اًمذي مل يِمٛم٧م اًمِمٞمٓم٤من سم٠مُمّ  ،  ☺ -٦م حمٛمد ىم٤مل: رأي٧م أُمرا

 - ؓ-قمـ ضم٤مسمر ورم ضمٜم٤مي٦م اًمنىم٦م ٟمتذيمر ُم٤م صح  وم٠مُمر سم٠موئلؽ اًمٜمٗمر ومجٚمدوا"

ىم٤مل  ىم٤مل: "ًمٞمس قمغم ظم٤مئـ وٓ ُُمٜمْتٝم٥م وٓ خمتٚمس ىمٓمع - ☺ -قمـ اًمٜمٌل 
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: "وأُّم٤م ىمٓمع يد اًم٤ًمرق ذم صمالصم٦م دراهؿ، وشمْرك ىمْٓمع -رمحف اهلل-اًم٘مٞمؿ  اسمـ

ٛم٦م اًمِم٤مرع أيْم٤ًم؛ وم٢ِمّن اًم٤ًمرق ٓ اعمختٚمس، واعمٜمتٝم٥م، واًمٖم٤مص٥م، ومِٛمـ مت٤مم طمٙم

يٛمٙمـ آطمؽماز ُمٜمف، وم٢ِمٟمف يٜمُ٘م٥م اًمدور، وهيتؽ احِلرز، ويٙمن اًم٘مٗمؾ، وٓ يٛمٙمـ 

ق اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ  ص٤مطم٥م اعمت٤مع آطمؽماز سم٠ميمثر ُمـ ذًمؽ، ومٚمق مل ينمع ىمْٓمٕمف، ًمَنَ

ق، سمخالف اعمٜمتٝم٥م واعمختٚمس؛ وم٢ِمن  ا سمٕمْم٤ًم، وقمُٔمؿ اًمير، واؿمتدت اعمحٜم٦م سم٤مًمنُّ

ٜمتٝم٥م هق اًمذي ي٠مظمذ امل٤مل ضمٝمرة سمٛمرأى ُمـ اًمٜم٤مس، ومٞمٛمٙمٜمٝمؿ أن ي٠مظمذوا قمغم اعم

 يديف، وخُيّٚمّمقا طمّؼ اعمٔمٚمقم أو يِمٝمدوا ًمف قمٜمد احل٤ميمؿ. 

وأُّم٤م اعمختٚمس وم٢ِمّٟمف إِّٟمام ي٠مظمذ امل٤مل قمغم طملم همٗمٚم٦م ُمـ ُم٤مًمٙمف وهمػمه، ومال خيٚمق ُمـ 

ظ، ٓ  ٟمقع شمٗمريط ُيٛمّٙمـ سمف اعمختٚمس ُمـ اظمتالؾمف، وإِٓ ومٛمع يمامل ظ واًمتٞم٘مُّ اًمتحٗمُّ

يٛمٙمٜمف آظمتالس، ومٚمٞمس يم٤مًم٤ًمرق، سمؾ هق سم٤مخل٤مئـ أؿمٌف، وأيْم٤ًم وم٤معمختٚمس إِٟمام 

ي٠مظمذ امل٤مل ُمـ همػم طِمرز ُمثٚمف هم٤مًم٤ًٌم، وم٢ِمٟمف اًمذي يٖم٤مومٚمؽ، وخيتٚمس ُمت٤مقمؽ ذم طم٤مل 

ختّٚمٞمؽ قمٜمف، وهمٗمٚمتؽ قمـ طِمٗمٔمف، وهذا يٛمٙمـ آطمؽماز ُمٜمف هم٤مًم٤ًٌم، ومٝمق يم٤معمٜمتٝم٥م. 

٥م وم٤مُٕمر ومٞمف فم٤مهر، وهق أومم سمٕمدم اًم٘مٓمع ُمـ اعمٜمتٝم٥م، وًمٙمـ يًقغ وأُّم٤م اًمٖم٤مص

يمّػ قمدوان ه١مٓء سم٤مًميب واًمٜمَّٙم٤مل، واًمًجـ اًمٓمقيؾ، واًمٕم٘مقسم٦م سم٠مظمذ امل٤مل". ٓ 

 ي٘مٓمع إب وٓ إّم سمنىم٦م ُم٤مِل اسمٜمٞمٝمام.

ُم٤مًٓ  "أّن رضماًل ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إِّن زم - ؓ-* ومٕمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

ّن أيب يريد أن جيت٤مَح ُم٤مزم. وم٘م٤مل: أن٧م وَُم٤مًُمؽ ٕبٞمَؽ" وضم٤مء ذم "اًمًٞمؾ ووًمدًا. وإِ 

( ىمقًمف: "وٓ ي٘مٓمع واًمد ًمقًمده وإْن ؾمُٗمؾ".أىمقل: ٓ ؿمؽ أّن 367/ 4اجلّرار": )

ًمف، وهق طمدي٨م شم٘مقم سمف  طمدي٨م: "أن٧م َوُم٤مًُمَؽ َٕبٞمَؽ" يٙمقن ؿمٌٝم٦م أىمّؾ أطْمَقا

ـْ يَم٥ًِم أ وٓديمؿ" وأُّم٤م اًمقًمد إِذا هق ُم٤مل احلّج٦م، وىمد قمْمده طمدي٨م: "يُمُٚمقا ُِم

وقمغم  ا ـهواًمده ومال ؿمٌٝم٦م ًمف، وهق ُمِمٛمقل سم٤مٕدًم٦م اعمقضم٦ٌم ًمٚمحد قمغم اًم٤ًمرق.

ُمـ ُمقضمز ًمتٚمؽ إطمٙم٤مم ىمد يٙمٗمك ًمدرؾمٝم٤م  ُم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف رم هذا اعمٓمٚم٥م اًمٕمٛمقم
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 ًمٕمٛمقم اعمًٚمٛملم وهٜم٤مك ومرق سم٤مًمٓمٌع سملم اًمٕمٚمؿ هب٤م واًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمغم هل٤م رم اعمجتٛمع

 ذم إصؾ أن إىم٤مُمتٝم٤م ُمـ ُمًئقًمٞم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٚمٛمٜم٤م ُمـ قمٜمقان اًمٗمّمؾوىمد قم

ومٌدهيك ُمٜم٤م اإلدراك  ُمـ ؾمٚمٓم٦م شمنميٕمٞم٦م وشمٜمٗمٞمذي٦م رأؾمٝم٤م وُمـ يٕم٤موٟمف ذم ذًمؽ ممثٚم٦م ذم

ٟمٕمؿ شمٚمؽ  ُمٜمقط سمقضمقد شمٚمؽ اًمدوًم٦م أن اًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمغم ًمتٚمؽ إطمٙم٤مم اًمٜمقراٟمٞم٦م

ذم احل٤مٓت اًمتك يتٓمٚمٌٝم٤م  حلًؿ واًمرمح٦مذم اًمتٓمٌٞمؼ ُمع ا اًمدوًم٦م اًمتك شمراقمك اًمتدرج

  ًمتح٘مٞمؼ ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع ُمٜمٝم٤م وحت٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م ودرأ اعمٗمًدة وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.

 

*** 
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 ( ٍداية الوحي فى احلدود )عقوبات اجليايات :()املبحح الجاىي

شمٜمٌٞمف: ويّمٚمح ُم٤م ي٠ميت وأقمٜمك سمف هداي٦م اًمقطمل ُمـ يمت٤مب وؾمٜم٦م مت٤مُم٤م يم٤معمقضمز  

وم٘مد ىم٤مل ذم سم٤مب اًم٘مّم٤مص ىم٤مل  ورطمؿ اهلل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ٤مًمػ ًمدرس اًمٕم٤مُم٦م.اًمً

 حج  مث هت مت خت حت جت هب  مب خب ُّٱ: شمٕم٤ممم
 خص حص مس خس جسحس  مخ جخ مح جح مج
أنف  [45]امل٤مئدة:  َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض جضحض مص

 .شم٘متؾ اًمٜمٗمس سمٛم٘م٤مسمؾ ىمتؾ اًمٜمٗمس ويتٚمػ اًمٕمْمق سمٛم٘م٤مسمؾ إشمالف اًمٕمْمق وهٙمذا

ومٛمـ ) .ؾ ضمرطمف إن أُمٙمـ حت٘مٞمؼ اعمامصمٚم٦م سملم اجلرطملمأي جيرح اجل٤مرح ُمث (ىمّم٤مص)

 (يمٗم٤مرة ًمف)يم٤من قمٗمقه ومٛمـ قمٗم٤م ُمـ أصح٤مب اًم٘مّم٤مص قمـ طم٘مف ومٞمف  (شمّمدق سمف

 .سمنمع اهلل شمٕم٤ممم (سمام أنزل اهلل) يمٚمٝم٤م.يٛمحق اهلل شمٕم٤ممم ًمف سم٥ًٌم قمٗمقه سمٕمض ذٟمقسمف أو 

ٜمّمٗمقا اعمٔمٚمقم اعمتٕمدون قمغم احل٘مقق اعمتج٤موزون ًمٚمٕمداًم٦م واحلؼ إذ مل ي (اًمٔم٤معمقن)

قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قم٤ٌمس وروى سمًٜمده ُمـ اًمٔم٤ممل ومل يقصٚمقا احل٘مقق إمم أصح٤مهب٤م [ 

ئٞمؾ ىمّم٤مص و :ىم٤مل  ¶ شمٙمـ ومٞمٝمؿ اًمدي٦م وم٘م٤مل اهلل هلذه  مليم٤مٟم٧م ذم سمٜمل إها

ومٛمـ قمٗمل ًمف ُمـ أظمٞمف  -إمم هذه أي٦م  -إُم٦م } يمت٥م قمٚمٞمٙمؿ اًم٘مّم٤مص ذم اًم٘متغم 

أن  .سم٤معمٕمروف { وم٢مشم٤ٌمعي٘مٌؾ اًمدي٦م ذم اًمٕمٛمد ىم٤مل } ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس وم٤مًمٕمٗمق أن  .ؿمئ {

أن  :ٟم٤مومع سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس وروى سمًٜمده  -يٓمٚم٥م سمٛمٕمروف وي١مدي سم٢مطم٤ًمن 

أبٖمض اًمٜم٤مس إمم اهلل صمالصم٦م ُمٚمحد ذم احلرم وُمٌتغ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م )ىم٤مل  ☺اًمٜمٌل 

هؿ أيمثر (أبٖمض اًمٜم٤مس)وُمٕمٜمك  (اجل٤مهٚمٞم٦م وُمٓمٚم٥م دم اُمرئ سمٖمػم طمؼ ًمٞمٝمريؼ دُمف

 .فم٤ممل ُم٤مئؾ قمـ احلؼ واًمٕمدل سم٤مرشمٙم٤مب اعمٕمّمٞم٦م (ُمٚمحد) .قم٘م٤مسم٤م ُمٜمف وسمٕمدا قمـ رمحتف

 (ُمٓمٚم٥م) .ـمري٘متٝم٤م وقم٤مداهت٤م وأظمالق أهٚمٝم٤م (ؾمٜم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م) .ـم٤مًم٥م وُمتٌع (ُمٌتغ)

 (ًمٞمٝمريؼ دُمف) .يًتٌٞمح دُمف (سمٖمػم طمؼ) .ُمتٙمٚمػ ًمٚمٓمٚم٥م وؾم٤مع وراءه ذم يمؾ ُمٙم٤من
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ُمع ضمريٛم٦م أو ضمٜم٤مي٦م  ًمتٙمـ اًمٌداي٦م ن اظمقاٟمكوأن إذ ًمٞمًٞمٚمف وهق يمٜم٤مي٦م قمـ اًم٘متؾ [

اًم٘متؾ يمام ضم٤مء قمٜمٝم٤م وقم٘مقسمتٝم٤م رم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٗمل يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم قمـ ضمٜم٤مي٦م 

 مل خل ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم اًم٘متؾ وطمده٤م سم٤مًم٘مّم٤مص أو همػمه طمٞم٨م آيتل ؾمقرة اًمٜم٤ًمء 
 جه ين ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل
 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه  ىه مه
 ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ
 يث ىث نث مث زث  رث يت ىت متنت زت رت يب
 يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق  ىق ىفيف
 مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام

ي٘مقل شمٕم٤ممم: ًمٞمس  )سمتٍمف(:ورم شمٗمًػمه ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل  [93-92]اًمٜم٤ًمء:  َّ

عم١مُمـ أن ي٘متؾ أظم٤مه اعم١مُمـ سمقضمف ُمـ اًمقضمقه، يمام صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم، قمـ اسمـ 

ىم٤مل: "ٓ حيؾ دم اُمرئ ُمًٚمؿ يِمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل،  ☺ُمًٕمقد أن رؾمقل اهلل 

وأين رؾمقل اهلل إٓ سم٢مطمدى صمالث: اًمٜمٗمس سم٤مًمٜمٗمس، واًمثٞم٥م اًمزاين، واًمت٤مرك ًمديٜمف 

اعمٗم٤مرق ًمٚمجامقم٦م" صمؿ إذا وىمع رء ُمـ هذه اًمثالث، ومٚمٞمس ٕطمد ُمـ آطم٤مد اًمرقمٞم٦م أن 

قمـ إىم٤مُم٦م  ذه ُمـ ُم١ًموًمٞمتفطمٞم٨م أن شمٜمٗمٞم :ىمٚم٧م)ي٘متٚمف، وإٟمام ذًمؽ إمم اإلُم٤مم أو ٟم٤مئٌف.

هٜم٤م يم٤مٟم٧م إىم٤مُم٦م اخلالوم٦م واضم٤ٌم طمٞم٨م أنف  وُمـ احلدود يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف سم٤مًمٗمّمؾ إول

  جن يمُّ وىمقًمف: (ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م :ُمـ اعم٘مرر أصقًمٞم٤م أنف
 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن
ٌف ُمـ هذان واضم٤ٌمن ذم ىمتؾ اخلٓم٠م، أطمدمه٤م: اًمٙمٗم٤مرة مل٤م ارشمٙم [92]اًمٜم٤ًمء:ٱَّخي

اًمذٟم٥م اًمٕمٔمٞمؿ، وإن يم٤من ظمٓم٠م، وُمـ ذـمٝم٤م أن شمٙمقن قمتؼ رىم٦ٌم ُم١مُمٜم٦م ومال دمزئ 

هق اًمقاضم٥م اًمث٤مين ومٞمام سملم  [92]اًمٜم٤ًمء: َّيب ىب  نب مبُّوىمقًمف:  اًمٙم٤مومرة.
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وم٤مهتؿ ُمـ ىمريٌٝمؿ. وهذه اًمدي٦م إٟمام دم٥م أمخ٤مؾم٤م،  اًم٘م٤مشمؾ وأهؾ اًم٘متٞمؾ، قمقو٤م هلؿ قمام

ذم  ☺ـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ىم٣م رؾمقل اهلل يمام رواه اإلُم٤مم أمحد وأهؾ اًمًٜمـ، قمـ اسم

دي٦م اخلٓم٠م قمنميـ سمٜم٧م خم٤مض، وقمنميـ سمٜمل خم٤مض ذيمقرا، وقمنميـ سمٜم٧م ًمٌقن، 

٦م. ًمٗمظ اًمٜم٤ًمئل، وىم٤مل اًمؽمُمذي: ٓ ٟمٕمرومف ُمرومققم٤م إٓ  وقمنميـ ضَمَذقم٦م وقمنميـ طِم٘مَّ

أو ُم٤م يٕم٤مدهل٤م ُمـ أُمقال اًمٜم٤مس : ىمٚم٧م)ُمـ هذا اًمقضمف، وىمد روي قمـ قمٌد اهلل ُمقىمقوم٤م 

وهذه ( ومال ري٥م ُمـ اقمت٤ٌمر اًمٕمرف واًمٌٞمئ٦م رم اًمتٜمٗمٞمذ ًمٚمحٙمؿ شمّم٤محلقا واشمٗم٘مقا يمٞمٗمام 

اًمدي٦م إٟمام دم٥م قمغم قم٤مىمٚم٦م اًم٘م٤مشمؾ، ٓ ذم ُم٤مًمف، ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل، رمحف اهلل: مل أقمٚمؿ خم٤مًمٗم٤م 

وهذا اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف، رمحف اهلل، ىمد  ىم٣م سم٤مًمدي٦م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م ☺أن رؾمقل اهلل 

ُم٤م صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة ىم٤مل: اىمتتٚم٧م صم٧ٌم ذم همػم ُم٤م طمدي٨م، ومٛمـ ذًمؽ 

اُمرأت٤من ُمـ ُهَذيؾ، ومرُم٧م إطمدامه٤م إظمرى سمحجر وم٘متٚمتٝم٤م وُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م، وم٤مظمتّمٛمقا 

ة قمٌد أو أُم٦م، وىم٣م سمدي٦م اعمرأة قمغم ☺إمم رؾمقل اهلل  ، وم٘م٣م أن دي٦م ضمٜمٞمٜمٝم٤م هُمرَّ

ًمدي٦م، قم٤مىمٚمتٝم٤م وهذا ي٘متيض أن طمٙمؿ قمٛمد اخلٓم٠م طمٙمؿ اخلٓم٠م اعمحض ذم وضمقب ا

ًمٙمـ هذا دم٥م ومٞمف اًمدي٦م أرالصم٤م يم٤مًمٕمٛمد، ًمِمٌٝمف سمف. وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري، قمـ قمٌد 

ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد إمم سمٜمل ضمذيٛم٦م، ومدقم٤مهؿ إمم  ☺اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل: سمٕم٨م رؾمقُل اهلل 

: أؾمٚمٛمٜم٤م. ومجٕمٚمقا ي٘مقًمقن: ص٠ٌمن٤م ص٠ٌمن٤م. ومجٕمؾ  اإلؾمالم، ومٚمؿ حيًٜمقا أن ي٘مقًمقا

، ومرومع يديف وىم٤مل: "مهللا إين أبرأ إًمٞمؽ مم٤م ☺ ظم٤مًمد ي٘متٚمٝمؿ، ومٌٚمغ ذًمؽ رؾمقل اهلل

صٜمع ظم٤مًمد". وسمٕم٨م قمٚمٞم٤م ومقدى ىمتالهؿ وُم٤م أتٚمػ ُمـ أُمقاهلؿ، طمتك ُِمٞمَٚمٖم٦م اًمٙمٚم٥م 

وهلل احلٛمد  :ىمٚم٧م)ي١مظمذ ُمٜمف أن ظمٓم٠م اإلُم٤مم أو ٟم٤مئٌف يٙمقن ذم سمٞم٧م امل٤مل. احلدي٨مو

ث ظم٤مًمد اعمٜم٦م يم٤مٟم٧م إُمقال ُمتقومرة قمٜمد رؾمقل اهلل ُمـ ظمٞمؼم وهي٦م ومدك ىمٌؾ طمد

أي: ومتج٥م ومٞمف اًمدي٦م  [92]اًمٜم٤ًمء:  َّخي حي جي ُّٱوىمقًمف: ( رى اهلل قمٜمف سم٘مٚمٞمؾ

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱُمًٚمٛم٦م إمم أهٚمف إٓ أن يتّمدىمقا هب٤م ومال دم٥م. وىمقًمف: 
أي: إذا يم٤من اًم٘متٞمؾ ُم١مُمٜم٤م،  [92]اًمٜم٤ًمء:  َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
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ىم٦ٌم ُم١مُمٜم٦م ٓ وًمٙمـ أوًمٞم٤مؤه ُمـ اًمٙمٗم٤مر أهؾ طمرب، ومال دي٦م هلؿ، وقمغم اًم٘م٤مشمؾ حترير ر

 يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ُّٱهمػم. وىمقًمف: 
أي٦م، أي: وم٢من يم٤من اًم٘متٞمؾ أوًمٞم٤مؤه أهؾ ذُم٦م أو  [92]اًمٜم٤ًمء:  َّمت زت رت

هدٟم٦م، ومٚمٝمؿ دي٦م ىمتٞمٚمٝمؿ، وم٢من يم٤من ُم١مُمٜم٤م ومدي٦م يم٤مُمٚم٦م، وجي٥م أيْم٤م قمغم اًم٘م٤مشمؾ حترير 

أي: ٓ إومٓم٤مر  [92]اًمٜم٤ًمء:  َّ نث مث زث  رث يت ىت ُّٱرىم٦ٌم ُم١مُمٜم٦م. 

سمؾ يند صقُمٝمام إمم آظمرمه٤م، وم٢من أومٓمر ُمـ همػم قمذر، ُمـ ُمرض أو طمٞمض أو  سمٞمٜمٝمام،

 ىث ُّٱٟمٗم٤مس، اؾمت٠منػ. واظمتٚمٗمقا ذم اًمًٗمر: هؾ ي٘مٓمع أم ٓ؟ قمغم ىمقًملم. وىمقًمف: 
أي: هذه شمقسم٦م اًم٘م٤مشمؾ ظمٓم٠م  [92]اًمٜم٤ًمء:  َّ لك اك يق  ىق ىفيف يث

م: هؾ جي٥م إذا مل جيد اًمٕمتؼ ص٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم. واظمتٚمٗمقا ومٞمٛمـ ٓ يًتٓمٞمع اًمّمٞم٤م

قمٚمٞمف إـمٕم٤مم ؾمتلم ُمًٙمٞمٜم٤م، يمام ذم يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر؟ قمغم ىمقًملم؛ أطمدمه٤م: ٟمٕمؿ. يمام هق 

ُمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر، وإٟمام مل يذيمر ه٤مهٜم٤م؛ ٕن هذا ُم٘م٤مم هتديد وختقيػ 

وحتذير، ومال يٜم٤مؾم٥م أن يذيمر ومٞمف اإلـمٕم٤مم مل٤م ومٞمف ُمـ اًمتًٝمٞمؾ واًمؽمظمٞمص. اًم٘مقل 

. ا ـهـمٕم٤مم؛ ٕنف ًمق يم٤من واضم٤ٌم مل٤م أظمر سمٞم٤مٟمف قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م.اًمث٤مين: ٓ يٕمدل إمم اإل

ىمقًمف واًمٙمٗم٤مرة ( ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم اعمٝمذب سم٤معمجٛمقع )سم٤مب اًمدي٤مت

قمتؼ رىم٦ٌم ُم١مُمٜم٦م. وهذا صحٞمح عمـ وضمده٤م، وٓ ظمالف ذم ذًمؽ، وم٢مذا مل جيد اًمرىم٦ٌم 

ومّمٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم(  وضم٥م قمٚمٞمف صقم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم )ومٛمـ مل جيد

جي٥م قمٚمٞمف أن يٓمٕمؿ ؾمتلم ُمًٙمٞمٜم٤م،  )أطمدمه٤م( -:وم٢من مل ي٘مدر قمغم اًمّمقم ومٗمٞمف ىمقٓن

ذم يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر ومل يذيمر ذم يمٗم٤مرة اًم٘متؾ ومقضم٥م أن  اإلـمٕم٤ممٓن اهلل شمٕم٤ممم ذيمر 

، سم٤مٕرامنحيٛمؾ اعمٓمٚمؼ ذم اًم٘متؾ قمغم اعم٘مٞمد ذم اًمٔمٝم٤مر، يمام ىمٞمد اهلل اًمرىم٦ٌم ذم اًم٘متؾ 

 ـمٚم٘مٝم٤م ذم يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر ومحٛمؾ ُمٓمٚمؼ اًمٔمٝم٤مر قمغم ُم٘مٞمد اًم٘متؾ.وأ
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، ٓن اهلل أوضم٥م اًمرىم٦ٌم ذم يمٗم٤مرة إصح، وهق اإلـمٕم٤مم( ٓ جي٥م قمٚمٞمف واًمث٤مين)

،ومدل قمغم أن هذا مجٞمع اإلـمٕم٤مماًم٘متؾ، وٟمٗمؾ قمٜمٝم٤م إمم صقم اًمِمٝمريـ، ومل يٜم٘مؾ إمم 

حتٛمؾ قمغم اعم٘مٞمد إذا  إٟمامومٖمػم صحٞمح، وٓن اعمٓمٚمؼ  إولاًمقاضم٥م ومٞمٝم٤م، وُم٤م ذيمره 

يم٤من احلٙمؿ ُمذيمقرا ذم ُمقوٕملم آ أنف ىمٞمده ذم ُمقوع سمّمٗم٦م، وأـمٚم٘مف ذم اعمقوع 

، وذيمره٤م ذم اًمٔمٝم٤مر ُمٓمٚم٘م٦م سم٤مإليامنُم٘مٞمدا  أظمر، يمام ذيمر اهلل اًمرىم٦ٌم ذم يمٗم٤مرة اًم٘متؾ

ومحٛمؾ ُمٓمٚمؼ اًمٔمٝم٤مر قمغم ُم٘مٞمد اًم٘متؾ، ويمام ذيمر اهلل اًمٞمديـ ذم اًمٓمٝم٤مرة وىمٞمدمه٤م إمم 

٘ملم، وذيمرمه٤م ذم اًمتٞمٛمؿ ُمٓمٚم٘م٤م، ومحٛمؾ ُمٓمٚمؼ اًمتٞمٛمؿ ومٞمٝمام قمغم ُم٤م ىمٞمده ومٞمٝمام ذم اعمروم

 اًمٓمٝم٤مرة.

وه٤مهٜم٤م آـمٕم٤مم مل يذيمره ذم اعمقوٕملم، إٟمام ذيمره ذم اًمٔمٝم٤مر ومٚمؿ جيز ٟم٘مؾ طمٙمٛمف 

إمم يمٗم٤مرة اًم٘متؾ، يمام مل جيز ٟم٘مؾ طمٙمؿ ُمًح اًمرأس وهمًؾ اًمرضمٚملم إمم اًمتٞمٛمؿ، 

واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ  ذا أوضمٌٜم٤مه ىمدم ذم يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مرإ اإلـمٕم٤مموطمٙمؿ اًمرىم٦ٌم واًمّمقم 

وقمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م يمام ىم٤مل اًم٘م٤ميض أبق يٕمغم . ا ـهوٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ  طمًٌلسم٤مًمّمقاب، وهق 

ُم٠ًمل٦م: هؾ ًمإلـمٕم٤مم ُمدظمؾ ذم يمٗم٤مرة : اًمٗمراء سم٤معم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمغم اًمروايتلم

وىمد أوُم٠م إًمٞمف  ىم٤مل اًمِمٞمخ أبق قمٌد اهلل: ومٞمٝم٤م روايت٤من: إطمدامه٤م: ًمف ُمدظمؾ ؟..اًم٘متؾ

ذم رواي٦م اعمٞمٛمقين وىمد ؾم٠ملف: هؾ يٓمٕمؿ ذم يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم واًمٔمٝم٤مر وىمتؾ اًمٜمٗمس ظمٓم٠م 

ووطء أهٚمف ذم رُمْم٤من همػم أهؾ اإلؾمالم وم٘م٤مل: ٓ يٓمٕمؿ ذم هذه همػم أهؾ اإلؾمالم 

وٓ ذم رء ُمـ اًمقاضم٤ٌمت. ومٔم٤مهر هذا أن يمٗم٤مرة اًم٘متؾ ومٞمٝم٤م إـمٕم٤مم، وفم٤مهر يمالم 

ذًمؽ ٕنف ذيمر اًمٕمتؼ واًمّمٞم٤مم ومل يذيمر اإلـمٕم٤مم وهق اظمتٞم٤مر  اخلرىمل أنف ٓ إـمٕم٤مم ذم

ؿمٞمخٜم٤م. وضمف ُمـ ىم٤مل ومٞمٝم٤م إـمٕم٤مم أنف صقم ُم٘مدر سمِمٝمريـ ومقضم٥م أن يٙمقن سمدًمف 

اإلـمٕم٤مم، يمّمقم اًمٔمٝم٤مر، واجلامع. ووضمف ُمـ ىم٤مل: ٓ إـمٕم٤مم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ومٛمـ مل جيد 

ًمّمٞم٤مم قمٜمد اًمٕمجز ومل ومّمٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم شمقسم٦م ُمـ اهلل وم٠موضم٥م اًمرىم٦ٌم وٟم٘مؾ إمم ا

يذيمر ؿمٞمئ٤ًم آظمر ومث٧ٌم أن مجٞمع ُم٤م جي٥م هذان وٕهن٤م يمٗم٤مرة دم٥م ٕضمؾ إشمالف ٟمٗمس 
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ومقضم٥م أن يٙمقن آظمره اًمّمٞم٤مم دًمٞمٚمف ىمتؾ اًمّمٞمد وٓ يٚمزم قمٚمٞمف يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر واًمقطء 

 .ا ـه ٕنف ًمٞمس سم٢مشمالف

قمٞمف وًمٙمـ عمـ أىمٌؾ قمغم اهلل وأن٤مب  وٟمٕمٚمؿ أن إًمٞمف سم٤مب اًمتقسم٦م ُمٗمتقح قمغم ُمٍما

ُمـ اًمدي٦م أو  ًمنميٕمتف اًمًٛمح٦م وآؾمتًالم ص٤مدىم٤م وُمـ دٓئؾ صدىمف ـم٤مقم٦م اهلل

طمدده٤م سمٜمقع امل٤مل اًمذي يم٤من ؾم٤مئدا رم  ☺ظمالومف وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمدي٦م ٟمالطمظ أن اًمٜمٌل 

ًمتٚمؽ  وُمـ اًمٞمًػم شم٘مدير اًمًٚمٓم٤مت اعمختّم٦م ىمدر ىمٞمٛمتٝم٤م اعمجتٛمع وىمتٝم٤م ويمذًمؽ

هٜم٤م يم٤من ًمٚمٕمرف اقمت٤ٌمر هذا ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م سم٤ممل٤مل اًم٤ًمئد سمٛمجتٛمع اًمتٓمٌٞمؼ وُمـ 

وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى هٜم٤مك اقمت٤ٌمر ُمٝمؿ ًمٚمٛمًئقًمٞم٦م اعمجتٛمٕمٞم٦م طمٞم٨م أن قم٤مئٚم٦م اجل٤مين 

شمٙمقن يم٤مومٚم٦م ًمدومع اًمدي٦م رم إؿم٤مرة إمم اعمًئقًمٞم٦م اًمتْم٤مُمٜمٞم٦م رم يمػ أهؾ اًمنم ُمـ سملم 

ؾ ُمٜمع اجلريٛم٦م ودومٕمٝم٤م قمـ اعمجتٛمع ىمٌ أبٜم٤مئٝم٤م قمـ اًمنم وهذا مم٤م ي٤ًمقمد قمغم حم٤موًم٦م

 وُمـ اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م رم هذا اًم٤ٌمب )وأقمٜمك سمف حتريؿ اًم٘متؾ -وىمققمٝم٤م

ُمـ اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م قمغم ضمرم ضمٜم٤مي٦م اًم٘متؾ وضمرُمف واًم٘مّم٤مص واًمدي٦م ومٞمف 

 :وقم٘مقسم٦م اًم٘مّم٤مص ٟمتدارس ُم٤م يكم 

ِكِّ  وروى ُمًٚمؿ سمًٜمده -1 ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َأبِك سَمْٙمَرَة قَم ذم طمج٦م  –َأنَُّف ىَم٤مَل  -☺-قَم

ٜم٦َُم اصْمٜم٤َم »  -داع اًمق ًَّ َٛمَقاِت َوإَْرَض اًم ًَّ ُ اًم َُم٤مَن ىَمِد اؾْمَتَداَر يَمَٝمْٞمَئتِِف َيْقَم ظَمَٚمَؼ اَّللَّ إِنَّ اًمزَّ

ُم َوَرضَم٥ٌم  ٦ِم َواعْمَُحرَّ جَّ
ًمَِٞم٤مٌت ُذو اًْمَ٘مْٕمَدِة َوُذو احْلِ قَمنَمَ ؿَمْٝمًرا ُِمٜمَْٝم٤م َأْرسَمَٕم٦ٌم طُمُرٌم صَماَلصَم٦ٌم ُُمَتَقا

٤ٌَمَن ؿَمْٝمُر ُُمَيَ اًمَّ  ُ َوَرؾُمقًُمُف ش. ؿَمْٝمٍر َهَذا  أي -صُمؿَّ ىَم٤مَل  -ِذى سَملْمَ مُج٤َمَدى َوؿَمْٕم ىُمْٚمٜم٤َم اَّللَّ

ٞمِف سمَِٖمػْمِ اؾْمِٛمِف. ىَم٤مَل  -ىَم٤مَل  -َأقْمَٚمُؿ  ٛمِّ ًَ َٙم٧َم طَمتَّك فَمٜمَٜم٤َّم َأنَُّف ؾَمُٞم ًَ ٦ِم » وَم جَّ
ش. َأَلْٞمَس َذا احْلِ

ُ َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ شسَمَٚمٍد َهَذا  وم٠مي» ىُمْٚمٜم٤َم سَمغَم. ىَم٤مَل  َٙم٧َم طَمتَّك فَمٜمَٜم٤َّم َأنَُّف  -ىَم٤مَل  -. ىُمْٚمٜم٤َم اَّللَّ ًَ وَم

ٞمِف سمَِٖمػْمِ اؾْمِٛمِف. ىَم٤مَل  ٛمِّ ًَ ٌَْٚمَدَة » ؾَمُٞم ُ ش. َيْقٍم َهَذا  وم٠مي» ىُمْٚمٜم٤َم سَمغَم. ىَم٤مَل ش. َأَلْٞمَس اًْم ىُمْٚمٜم٤َم اَّللَّ

َٙم٧َم طَمتَّك فَمٜمَٜمَّ  -ىَم٤مَل  -َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ  ًَ ٞمِف سمَِٖمػْمِ اؾْمِٛمِف. ىَم٤مَل وَم ٛمِّ ًَ َأَلٞمَْس َيْقَم » ٤م َأنَُّف ؾَمُٞم

. ىَم٤مَل ش. اًمٜمَّْحِر 
ِ

ًَمُٙمْؿ » ىُمْٚمٜم٤َم سَمغَم َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ ٌُُف  -وَم٢ِمنَّ ِدَُم٤مَءيُمْؿ َوَأُْمَقا
ًِ ٌد َوَأطْم ٛمَّ ىَم٤مَل حُمَ
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ٌم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ يَمُحْرَُم٦ِم َيْقُِمُٙمْؿ هَ  -ىَم٤مَل  سَمَٚمِديُمْؿ َهَذا رِم ؿَمْٝمِريُمْؿ َهَذا  ذمَذا َوَأقْمَراَوُٙمْؿ طَمَرا

٤مًرا  َـّ سَمْٕمِدى يُمٗمَّ ـْ َأقْماَمًمُِٙمْؿ وَماَل شَمْرضِمُٕم ٠َمُلُٙمْؿ قَم ًْ ُٙمْؿ وَمَٞم  -َأْو ُوالًَّٓ  -َوؾَمَتْٚمَ٘مْقَن َرسمَّ

ـْ  ٤مِهُد اًْمَٖم٤مِئ٥َم وَمَٚمَٕمؾَّ سَمْٕمَض َُم ٌَٚمِِّغ اًمِمَّ ُب سَمْٕمُْمُٙمْؿ ِرىَم٤مَب سَمْٕمٍض َأَٓ ًمُِٞم ُٖمُف َيُٙمقُن  َيْيِ ٌَٚمَّ ُي

ـْ ؾَمِٛمَٕمُف  ـْ سَمْٕمِض َُم  . َأَٓ َهْؾ سَمٚمَّْٖم٧ُم » صُمؿَّ ىَم٤مَل ش. َأْوقَمك ًَمُف ُِم

ُٕمقٍد روى اًمِمٞمخ٤من  -2 ًْ ـِ َُم  سْم
ِ

ٌِْد اَّللَّ ـْ قَم   -  ؓ -قَم
ِ

 -ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ

ُل َُم٤م ُيْ٘م٣َم سَملْمَ اًمٜم٤َّمِس َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ذِم اًمدِّ : »☺  َأوَّ
ِ
ورم ذطمف ىم٤مل اًمٜمقوى رمحف ش.َُم٤مء

ومٞمف شمٖمٚمٞمظ أُمر اًمدُم٤مء  (أول ُم٤م ي٘م٣م سملم اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم اًمدُم٤مء) ☺ىمقًمف  اهلل

وأهن٤م أول ُم٤م ي٘م٣م ومٞمف سملم اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهذا ًمٕمٔمؿ أُمره٤م ويمثػم ظمٓمره٤م وًمٞمس 

ف ٕن هذا احلدي٨م خم٤مًمٗم٤م ًمٚمحدي٨م اعمِمٝمقر ذم اًمًٜمـ أول ُم٤م حي٤مؾم٥م سمف اًمٕمٌد صالشم

هذا احلدي٨م اًمث٤مين ومٞمام سملم اًمٕمٌد وسملم اهلل شمٕم٤ممم وأُم٤م طمدي٨م اًم٤ٌمب ومٝمق ومٞمام سملم 

  (اًمٕم٤ٌمد واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب

: - ☺ -ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  -وروى اًمِمٞمخ٤من قمٜمف أيْم٤م رى اهلل قمٜمف  -3

"ٓ شُم٘متؾ ٟمٗمس فمٚماًم إٓ يم٤من قمغم اسمـ آدم يمِْٗمؾ ُمـ ذٟمٌٝم٤م؛ ٕنف يم٤من أول ُمـ ؾمـ 

ٓ شم٘متؾ ٟمٗمس فمٚمام إٓ يم٤من قمغم سمـ آدم ) ☺ىمقًمف  ىم٤مل اًمٜمقوى رمحف اهلل-تؾ".اًم٘م

اًمٙمٗمؾ سمٙمن اًمٙم٤مف اجلزء واًمٜمّمٞم٥م  (إول يمٗمؾ ُمٜمٝم٤م ٕنف يم٤من أول ُمـ ؾمـ اًم٘متؾ

وىم٤مل اخلٚمٞمؾ هق اًمْمٕمػ وهذا احلدي٨م ُمـ ىمقاقمد اإلؾمالم وهق أن يمؾ ُمـ اسمتدع 

ذم ذًمؽ اًمٕمٛمؾ ُمثؾ قمٛمٚمف إمم يقم ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمنم يم٤من قمٚمٞمف ُمثؾ وزر يمؾ ُمـ اىمتدى سمف 

اًم٘مٞم٤مُم٦م وُمثٚمف ُمـ اسمتدع ؿمٞم٠م ُمـ اخلػم يم٤من ًمف ُمثؾ أضمر يمؾ ُمـ يٕمٛمؾ سمف إمم يقم 

اًم٘مٞم٤مُم٦م وهق ُمقاومؼ ًمٚمحدي٨م اًمّمحٞمح ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م وُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م 

وًمٚمحدي٨م اًمّمحٞمح ُمـ دل قمغم ظمػم ومٚمف ُمثؾ أضمر وم٤مقمٚمف وًمٚمحدي٨م اًمّمحٞمح ُم٤م ُمـ 

  (ـ داع يدقمق إمم والًم٦م واهلل أقمٚمؿداع يدقمق إمم هدى وُم٤م ُم
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طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م ضمرير قمـ إقمٛمش قمـ أيب روى اًمٌخ٤مري وم٘م٤مل  -4

ىم٤مل رضمؾ  : سمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف وائؾ قمـ قمٛمرو سمـ ذطمٌٞمؾ ىم٤مل ىم٤مل قمٌد اهلل

ىم٤مل صمؿ  (.أن شمدقمق هلل ٟمدا وهق ظمٚم٘مؽ)ىم٤مل  ؟ي٤م رؾمقل اهلل أي اًمذٟم٥م أيمؼم قمٜمد اهلل

صمؿ أن شمزاين )ىم٤مل  ؟ىم٤مل صمؿ أي (.صمؿ أن شم٘متؾ وًمدك ظمِمٞم٦م أن يٓمٕمؿ ُمٕمؽ)ل ىم٤م ؟أي

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱضمؾ شمّمدي٘مٝم٤م و وم٠منزل اهلل قمز (.سمحٚمٞمٚم٦م ضم٤مرك
 .[68]اًمٗمرىم٤من: َّ جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن  يم ىم

 .أي٦م

 ☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل  ¶قمـ اسمـ قمٛمر وروى رمحف اهلل سمًٜمده  -5

 -وروى قمٜمف رم شمٗمًػمه٤م( ُمـ ديٜمف ُم٤م مل يّم٥م دُم٤م طمراُم٤م ٓ يزال اعم١مُمـ ذم ومًح٦م)

إن ُمـ ورـم٤مت إُمقر اًمتل ٓ خمرج عمـ أوىمع ٟمٗمًف ومٞمٝم٤م ؾمٗمؽ اًمدم احلرام  :ىم٤مل 

  .سمٖمػم طمٚمف

ك )ىم٤مل  ☺قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ قمـ اًمٜمٌل وروى سمًٜمده  -6 أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر اإلذا

ًمديـ وىمقل اًمزور أو ىم٤مل وؿمٝم٤مد  . (ة اًمزورسم٤مهلل وىمتؾ اًمٜمٗمس وقم٘مقق اًمقا

ذه٧ٌم ٕنٍم هذا اًمرضمؾ ومٚم٘مٞمٜمل  :قمـ إطمٜمػ سمـ ىمٞمس ىم٤مل وروى سمًٜمده  -7

ىمٚم٧م أنٍم هذا اًمرضمؾ ىم٤مل ارضمع وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ؟أبق سمٙمرة وم٘م٤مل أيـ شمريد

إذا اًمت٘مك اعمًٚمامن سمًٞمٗمٞمٝمام وم٤مًم٘م٤مشمؾ واعم٘متقل ذم اًمٜم٤مر ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل )ي٘مقل  ☺

 .(إٟمف يم٤من طمريّم٤م قمغم ىمتؾ ص٤مطمٌف)٤مل ىم ؟هذا اًم٘م٤مشمؾ ومام سم٤مل اعم٘متقل

أن هيقدي٤م رض رأس ضم٤مري٦م سملم  : قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ؓوروى سمًٜمده  -8

أومالن أو ومالن طمتك ؾمٛمل اًمٞمٝمقدي وم٠ميت سمف اًمٜمٌل  ؟طمجريـ وم٘مٞمؾ هل٤م ُمـ ومٕمؾ سمؽ هذا

 .ومٚمؿ يزل سمف طمتك أىمر سمف ومرض رأؾمف سم٤محلج٤مرة ☺
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  ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل  -  ؓ - وروى اًمِمٞمخ٤من قمٜمف–9
ِ

َٓ حَيِؾُّ َدُم : »☺ -اَّللَّ

َّٓ سم٢ِِمطْمَدى صَماَلٍث: اًمثَّٞم٥ُِّم  ، إِ
ِ

، َوَأينِّ َرؾُمقُل اَّللَّ ُ َّٓ اَّللَّ َٓ إهَِلَ إِ ٚمٍِؿ؛ َيِْمَٝمُد َأْن  ًْ اُْمِرٍئ ُُم

يِن، َواًمٜمَّْٗمُس سم٤ِمًمٜمَّْٗمِس، َواًمت٤َّمِرُك ًمِِديٜمِِف؛ اعْمَُٗم٤مِرُق ًمِْٚمَجاَمقَم٦مِ  ا  ف اهللىم٤مل اًمٜمقوي رمح ش.اًمزَّ

اًمٜمًخ اًمزان ُمـ همػم ي٤مء سمٕمد اًمٜمقن وهل ًمٖم٦م صحٞمح٦م ىمرئ هب٤م ذم اًمًٌع سمٕمض ذم و

اًمٞم٤مء ذم يمؾ هذا وذم  إصم٤ٌمتيمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم اًمٙمٌػم اعمتٕم٤مل وهمػمه وإؿمٝمر ذم اًمٚمٖم٦م 

د إصم٤ٌمتهذا احلدي٨م  رمجف سم٤محلج٤مرة طمتك يٛمقت وهذا  (ىمتؾ اًمزاين اعمحّمـ واعمرا

وسمٞم٤من ذوـمف ذم سم٤مسمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وأُم٤م ىمقًمف  إيْم٤مطمف اعمًٚمٛملم وؾمٞم٠ميت سم٢ممج٤مع

د سمف اًم٘مّم٤مص سمنمـمف وىمد يًتدل سمف أصح٤مب أيب ) ☺ واًمٜمٗمس سم٤مًمٜمٗمس وم٤معمرا

ذم ىمقهلؿ ي٘متؾ اعمًٚمؿ سم٤مًمذُمل وي٘متؾ احلر سم٤مًمٕمٌد ومجٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم  ╚طمٜمٞمٗم٦م 

اعمٗم٤مرق  واًمت٤مرك ًمديٜمف ☺ظمالومف ُمٜمٝمؿ ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل واًمٚمٞم٨م وأمحد وأُم٤م ىمقًمف 

ًمٚمجامقم٦م ومٝمق قم٤مم ذم يمؾ ُمرشمد قمـ اإلؾمالم سم٠مي ردة يم٤مٟم٧م ومٞمج٥م ىمتٚمف إن مل يرضمع إمم 

همػممه٤م  اإلؾمالم ىم٤مل اًمٕمٚمامء ويتٜم٤مول أيْم٤م يمؾ ظم٤مرج قمـ اجلامقم٦م سمٌدقم٦م أو سمٖمل أو

ويمذا اخلقارج واهلل أقمٚمؿ وأقمٚمؿ أن هذا قم٤مم خيص ُمٜمف اًمّم٤مئؾ وٟمحقه ومٞم٤ٌمح ىمتٚمف ذم 

ا سم٠منف داظمؾ ذم اعمٗم٤مرق ًمٚمجامقم٦م أو يٙمقن اعمراد ٓ حيؾ شمٕمٛمد اًمدومع وىمد جي٤مب قمـ هذ

ورم ُمٕمٜم٤مه أيْم٤م روى أمحد واًمٜم٤ًمئل –ىمتٚمف ىمّمدا إٓ ذم هذه اًمثالصم٦م واهلل أقمٚمؿ 

-قمـ أيب أُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ وقمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م ىم٤مٓ: "يمٜم٤م ُمع قمثامن وطمًٜمف 

٤مًمٌالط ومدظمؾ وهق حمّمقر )ويمٜم٤م( إذا دظمٚمٜم٤م ُمدظمال ٟمًٛمع يمالم ُمـ سم - ؓ

قمثامن يقًُم٤م، صمؿ ظمرج وم٘م٤مل: إهنؿ ًمٞمقاقمدوين سم٤مًم٘متؾ. ىمٚمٜم٤م: يٙمٗمٞمٙمٝمؿ اهلل. ىم٤مل: ومل 

ي٘مقل: ٓ حيؾ دم اُمرئ ُمًٚمؿ إٓ سم٢مطمدى  - ☺ -ي٘متٚمقين؟ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

٤م سمٖمػم ٟمٗمس ًً وقمـ  - صمالث: رضمؾ يمٗمر سمٕمد إؾمالُمف، أو زٟمك سمٕمد إطمّم٤مٟمف، أو ىمتؾ ٟمٗم

 .اًم٘مّم٤مص ضم٤مء
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 يف  ىف يث ىث نث ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم  خ٤مري رمحف اهللرم صحٞمح اًمٌ -
 ين ىن نن من زن رن مم يلام  ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق
 هب مب خب حب  جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى
طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٛمرو قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ  []اًمٌ٘مرة: َّ جت

ئٞمؾ ىمّم٤مص ومل :ىم٤مل  ¶قم٤ٌمس  شمٙمـ ومٞمٝمؿ اًمدي٦م وم٘م٤مل اهلل  يم٤مٟم٧م ذم سمٜمل إها

ومٛمـ قمٗمل ًمف ُمـ  -إمم هذه أي٦م  -ُم٦م } يمت٥م قمٚمٞمٙمؿ اًم٘مّم٤مص ذم اًم٘متغم هلذه إ

 .{سم٤معمٕمروف وم٢مشم٤ٌمعىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس وم٤مًمٕمٗمق أن ي٘مٌؾ اًمدي٦م ذم اًمٕمٛمد ىم٤مل }  .أظمٞمف ؿمئ {

 .أن يٓمٚم٥م سمٛمٕمروف وي١مدي سم٢مطم٤ًمن

ـْ َأيِب ضُمَحْٞمَٗم٦مَ روى سمًٜمده رمحف اهلل  -11 ٞم٤ًّم َهْؾ قِمٜمَْديمُ  :ىَم٤مَل  ،قَم
ـَ ؾَم٠َمْل٧ُم قَمٚمِ ْؿ ُِم

لِّ  ٌء ؾِمَقى اًمُ٘مْرآنِ  ☺اًمٜمٌَّ ٦ٌَّمَ  :وَمَ٘م٤مَل  ؟َرْ َٛم٦َم إِٓ َأْن ُي١ْميَتَ  ،ٓ َواًمَّذي وَمَٚمَؼ احْلَ ًَ َ اًمٜمَّ َوسَمَرأ

ًٌْدا وَمْٝماًم ذِم اًْمُ٘مْرآنِ  ُ قَم ِحٞمَٗم٦مِ  ،اَّللَّ ِحٞمَٗم٦مِ  :ىُمْٚم٧ُم  ،َوَُم٤م ذِم اًمّمَّ  ،اًْمَٕمْ٘مُؾ  :ىَم٤مَل  ؟َوَُم٤م ذِم اًمّمَّ

ـٌ سمَِٙم٤موِمرٍ  ،َووَمِٙم٤مُك إَؾِمػمِ    .َوٓ ُيْ٘مَتُؾ ُُم١مُِم

ىم٤مل: "ُمـ ىُمتؾ ًمف  - ☺ -قمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل  ورم اًمّمحٞمحلم -12

  ىمتٞمؾ ومٝمق سمخػم اًمٜمٔمريـ: إُم٤م أن يٗمدى، وإُم٤م أن ي٘متؾ".

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة روى اًمِمٞمخ٤من  -13 ـْ  -  ؓ -قَم ت٤َمِن ُِم ىَم٤مَل: اىْمَتَتَٚم٧ِم اُْمَرأَ

ظُْمَرى سمَِحَجٍر، وَمَ٘مَتَٚمْتَٝم٤م َوَُم٤م ذِم سَمْٓمٜمَِٝم٤م، وَم٤مظْمَتَّمُٛمقا إمَِم َرؾُمقِل ُهَذْيٍؾ، وَمَرَُم٧ْم إِ  ْٕ ٤م ا طْمَدامُهَ

 
ِ

  - ☺ -اَّللَّ
ِ

ٌٌْد َأْو َوًمِٞمَدٌة،  - ☺ -وَمَ٘م٣َم َرؾُمقُل اَّللَّ ٌة؛ قَم َأنَّ ِدَي٦َم ضَمٜمِٞمٜمَِٝم٤م: هُمرَّ

صَمٝمَ  ِة قَمغَم قَم٤مىِمَٚمتَِٝم٤م. َوَورَّ َ ْرأ ـُ اًمٜم٤َّمسمَِٖم٦ِم َوىَم٣َم سمِِدَي٦ِم اعْمَ ـْ َُمَٕمُٝمْؿ. وَمَ٘م٤مَل مَحَُؾ سْم ٤م َوًَمَدَه٤م َوَُم

 ، َٓ اؾْمَتَٝمؾَّ َٓ َٟمَٓمَؼ، َو َٓ َأيَمَؾ، َو َب، َو َٓ َذِ ـْ  ! يَمْٞمَػ َيْٖمَرُم َُم
ِ

: َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ اهْلَُذزِمُّ

 
ِ

، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ ـْ إظِْم : »☺ -وَمِٛمْثُؾ َذًمَِؽ ُيَٓمؾُّ اَم َهَذا ُِم ٤منِ إِٟمَّ ِن اًْمُٙمٝمَّ ـْ َأضْمِؾ ش ؛ َقا ُِم

ِذي ؾَمَجَع. إن اُمرأتلم )ىمقًمف  ( ورم ذطمف ًمف ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي رمحف اهللؾَمْجِٕمِف اًمَّ
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سمٖمرة  ☺ُمـ هذيؾ رُم٧م إطمدامه٤م إظمرى ومٓمرطم٧م ضمٜمٞمٜمٝم٤م وم٘م٣م ومٞمف رؾمقل اهلل 

رة وذم رواي٦م أهن٤م ضسمتٝم٤م سمٕمٛمقد ومًٓم٤مط وهل طمٌغم وم٘متٚمتٝم٤م أُم٤م ىمقًمف سمٖم (قمٌد أو أُم٦م

قمٌد ومْمٌٓمٜم٤مه قمغم ؿمٞمقظمٜم٤م ذم احلدي٨م واًمٗم٘مف سمٖمرة سم٤مًمتٜمقيـ وهٙمذا ىمٞمده مج٤مهػم 

اًمٕمٚمامء ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ ذم هذا وذم ذوطمٝمؿ وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض اًمرواي٦م ومٞمف سمٖمرة 

سم٤مًمتٜمقيـ وُم٤م سمٕمده سمدل ُمٜمف ىم٤مل ورواه سمٕمْمٝمؿ سم٤مإلو٤موم٦م ىم٤مل وإول أوضمف وأىمٞمس 

قاب رواي٦م اًمتٜمقيـ ىمٚمٜم٤م ومم٤م ي١ميده وذيمر ص٤مطم٥م اعمٓم٤مًمع اًمقضمٝملم صمؿ ىم٤مل اًمّم

ويقوحف رواي٦م اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ذم يمت٤مب اًمدي٤مت ذم سم٤مب دي٦م ضمٜملم اعمرأة قمـ 

سم٤مًمٖمرة قمٌدا أو أُم٦م وىمد ومن اًمٖمرة ذم  ☺اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ىم٤مل ىم٣م رؾمقل اهلل 

٦م احلدي٨م سمٕمٌد أو أُم٦م ىم٤مل اًمٕمٚمامء وأو هٜم٤م ًمٚمت٘مًٞمؿ ٓ ًمٚمِمؽ واعمراد سم٤مًمٖمرة قمٌد أو أُم

وهق إؾمؿ ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام ىم٤مل اجلقهري يم٠منف قمؼم سم٤مًمٖمرة قمـ اجلًؿ يمٚمف يمام ىم٤مًمقا 

د سم٤مًمٖمرة إبٞمض  أقمتؼ رىم٦ٌم وأصؾ اًمٖمرة سمٞم٤مض ذم اًمقضمف وهلذا ىم٤مل أبق قمٛمرو اعمرا

أراد سم٤مًمٖمرة ُمٕمٜمك  ☺ُمٜمٝمام ظم٤مص٦م ىم٤مل وٓ جيزئ إؾمقد ىم٤مل وًمقٓ أن رؾمقل اهلل 

يمره٤م وٓىمتٍم قمغم ىمقًمف قمٌد أو أُم٦م هذا ىمقل أيب زائدا قمغم ؿمخص اًمٕمٌد وإُم٦م مل٤م ذ

قمٛمرو وهق ظمالف ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء أنف دمزي ومٞمٝم٤م اًمًقداء وٓ شمتٕملم اًمٌٞمْم٤مء 

وإٟمام اعمٕمتؼم قمٜمدهؿ أن شمٙمقن ىمٞمٛمتٝم٤م قمنم دي٦م إم أو ٟمّمػ قمنم دي٦م إب ىم٤مل أهؾ 

هلل شمٕم٤ممم ظمٚم٘مف اًمٚمٖم٦م اًمٖمرة قمٜمد اًمٕمرب أنٗمس اًمِمئ وأـمٚم٘م٧م هٜم٤م قمغم اإلٟم٤ًمن ٕن ا

واشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن دي٦م اجلٜملم هل اًمٖمرة ؾمقاء يم٤من اجلٜملم ذيمرا أو  ذم أطمًـ شم٘مقيؿ

أنثك ىم٤مل اًمٕمٚمامء وإٟمام يم٤من يمذًمؽ ٕنف ىمد خيٗمك ومٞمٙمثر ومٞمف اًمٜمزاع ومْمٌٓمف اًمنمع 

سمْم٤مسمط ي٘مٓمع اًمٜمزاع وؾمقاء يم٤من ظمٚم٘مف يم٤مُمؾ إقمْم٤مء أم ٟم٤مىمّمٝم٤م أو يم٤من ُمْمٖم٦م 

ٗمل يمؾ ذًمؽ اًمٖمرة سم٤مإلمج٤مع صمؿ اًمٖمرة شمٙمقن ًمقرصمتف قمغم شمّمقر ومٞمٝم٤م ظمٚمؼ آدُمل وم

واقمٚمؿ أن اعمراد هبذا يمٚمف إذا اٟمٗمّمؾ اجلٜملم ُمٞمت٤م أُم٤م إذا اٟمٗمّمؾ طمٞم٤م  ُمقاريثٝمؿ اًمنمقمٞم٦م

صمؿ ُم٤مت ومٞمج٥م ومٞمف يمامل دي٦م اًمٙمٌػم وم٢من يم٤من ذيمرا وضم٥م ُم٤مئ٦م سمٕمػم وإن يم٤من أنثك 
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وُمتك وضم٧ٌم اًمٖمرة ومخٛمًقن وهذا جمٛمع قمٚمٞمف وؾمقاء ذم هذا يمٚمف اًمٕمٛمد واخلٓم٠م 

 وؾم٤مئر اًمٙمقومٞملمومٝمل قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م ٓ قمغم اجل٤مين هذا ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وأيب طمٜمٞمٗم٦م 

وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل وآظمرون يٚمزم  .وىم٤مل ُم٤مًمؽ واًمٌٍميقن دم٥م قمغم اجل٤مين ،╚

 ¶اجل٤مين اًمٙمٗم٤مرة وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ٓ يمٗم٤مرة قمٚمٞمف وهق ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وأيب طمٜمٞمٗم٦م 

ة ُمـ سمٜمل حلٞم٤من ؾم٘مط ُمٞمت٤م  ذم ☺ىم٣م رؾمقل اهلل )ىمقًمف . واهلل أقمٚمؿ ضمٜملم اُمرأ

ة اًمتل ىم٣م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٖمرة شمقومٞم٧م وم٘م٣م رؾمقل اهلل   ☺سمٖمرة قمٌد أو أُم٦م صمؿ أن اعمرأ

ىم٤مل اًمٕمٚمامء هذا اًمٙمالم ىمد يقهؿ  سم٠من ُمػماصمٝم٤م ًمٌٜمٞمٝم٤م وزوضمٝم٤م وأن اًمٕم٘مؾ قمغم قمّمٌتٝم٤م

ة اًمتل ُم٤مشم٧م هل اعمجٜمك قمٚمٞمٝم٤م أم اجلٜملم ٓ اجل ٤مٟمٞم٦م ظمالف ُمراده وم٤مًمّمقاب أن اعمرأ

د سم٘مقًمف اًمتل  وىمد سح سمف ذم احلدي٨م سمٕمده سم٘مقًمف وم٘متٚمتٝم٤م وُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م ومٞمٙمقن اعمرا

ىم٣م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٖمرة أي اًمتل ىم٣م هل٤م سم٤مًمٖمرة ومٕمؼم سمٕمٚمٞمٝم٤م قمـ هل٤م وأُم٤م ىمقًمف واًمٕم٘مؾ قمغم 

ومرُم٧م اطمدامه٤م إظمرى سمحجر وم٘متٚمتٝم٤م وُم٤م ذم )قمّمٌتٝم٤م وم٤معمراد قمّم٦ٌم اًم٘م٤مشمٚم٦م ىمقًمف 

وذم اًمرواي٦م إظمرى أهن٤م  (سمدي٦م اعمرأة قمغم قم٤مىمٚمتٝم٤م ☺ سمٓمٜمٝم٤م وم٘م٣م رؾمقل اهلل

ضسمتٝم٤م سمٕمٛمقد ومًٓم٤مط هذا حمٛمقل قمغم طمجر صٖمػم وقمٛمقد صٖمػم ٓ ي٘مّمد سمف 

اًم٘متؾ هم٤مًم٤ٌم ومٞمٙمقن ؿمٌف قمٛمد دم٥م ومٞمف اًمدي٦م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م وٓ جي٥م ومٞمف ىمّم٤مص وٓ 

 ا ـه دي٦م قمغم اجل٤مين وهذا ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل واجلامهػم

صَمُف َأنَّ  سمًٜمده ؿروى آُم٤مم ُمًٚم -14 ـَ َواِئٍؾ طَمدَّ ـِ طَمْرٍب َأنَّ قَمْٚمَ٘مَٛم٦َم سْم ـْ ؾِماَمِك سْم قَم

ِكِّ  صَمُف ىَم٤مَل إِٟمِّك ًَمَ٘م٤مقِمٌد َُمَع اًمٜمٌَّ َٕم٦ٍم وَمَ٘م٤مَل َي٤م  -☺-َأب٤َمُه طَمدَّ ًْ
ِ إِْذ ضَم٤مَء َرضُمٌؾ َيُ٘مقُد آظَمَر سمِٜم

 
ِ

 َهَذا ىَمَتَؾ َأظِمك. وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ
ِ

ْف ش. َأىَمَتْٚمَتُف »  -☺-َرؾُمقَل اَّللَّ ُف ًَمْق مَلْ َيْٕمؽَمِ وَمَ٘م٤مَل إِٟمَّ

ٌَٞمِّٜم٦ََم. ىَم٤مَل َٟمَٕمْؿ. ىَمَتْٚمُتُف ىَم٤مَل  ـْ ش. يَمْٞمَػ ىَمَتْٚمَتُف » َأىَمْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمِف اًْم ىَم٤مَل يُمٜم٧ُْم َأن٤َم َوُهَق َٟمْخَتٌُِط ُِم

سْمُتُف سم٤ِمًْمَٗم٠ْمِس قَمغَم ىَمْرٟمِ  ٌَٜمِك وَمَيَ ٌَّٜمِك وَم٠َمهْمَْم ًَ ِكُّ ؿَمَجَرٍة وَم »  -☺-ِف وَمَ٘مَتْٚمُتُف. وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمٜمٌَّ

َؽ  ًِ ـْ َٟمْٗم يِف قَم  شُم١َمدِّ
ٍ
ـْ ؿَمْكء ٤مِئك َووَم٠ْمؾِمك. ىَم٤مَل ش. َهْؾ ًَمَؽ ُِم ًَ

ى » ىَم٤مَل َُم٤م مِم َُم٤مٌل إَِّٓ يمِ وَمؽَمَ

وَٟمَؽ  ًْ ش. ىَمْقَُمَؽ َيِْمؽَمُ
ِ ـْ َذاَك. وَمَرَُمك إًَِمْٞمِف سمِٜم » َٕمتِِف. َوىَم٤مَل ىَم٤مَل َأن٤َم َأْهَقُن قَمغَم ىَمْقُِمك ُِم
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ٌََؽ   ش. ُدوَٟمَؽ َص٤مطِم
ِ

ضُمُؾ وَمَٚمامَّ َوممَّ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ إِْن ىَمَتَٚمُف وَمُٝمَق »  -☺-وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ سمِِف اًمرَّ

 إِٟمَُّف ش. ُِمْثُٚمُف 
ِ

 َوَأظَمْذشُمفُ ش. إِْن ىَمَتَٚمُف وَمُٝمَق ُِمْثُٚمُف » َأنََّؽ ىُمْٚم٧َم  سمٚمٖمٜملوَمَرضَمَع وَمَ٘م٤مَل َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ

 
ِ

ٌُقَء سم٢ِِمصْمِٛمَؽ َوإصِْمِؿ َص٤مطِمٌَِؽ »  -☺-سم٠َِمُْمِرَك. وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ ىَم٤مَل َي٤م ش. َأَُم٤م شُمِريُد َأْن َي

 
ِ

َٕمتِِف َوظَمغمَّ ؾَمٌِٞمَٚمُف.ش. وَم٢ِمنَّ َذاَك يَمَذاَك » سَمغَم. ىَم٤مَل  - -َٟمٌِكَّ اَّللَّ ًْ
ِ  ىَم٤مَل وَمَرَُمك سمِٜم

ـْ َأنٍَس روى اًمِمٞمخ٤من  -15 سَمٞمَِّع سمِٜم٧َْم اًمٜمَّْيِ : أَ  ؓ -قَم َتُف  -نَّ اًمرُّ  -قَمٛمَّ

، وَم٠َمتَْقا َرؾُمقَل  َْرَش، وَم٠َمبَْقا ْٕ ، وَمَٕمَرُوقا ا ٌُقا إًَِمْٞمَٝم٤م اًْمَٕمْٗمَق، وَم٠َمبَْقا ْت صَمٜمِٞم٦ََّم ضَم٤مِرَي٦ٍم، وَمَٓمَٚم يَمَنَ

 
ِ

  - ☺ -اَّللَّ
ِ

َّٓ اًْمِ٘مَّم٤مَص، وَم٠َمَُمَر َرؾُمقُل اَّللَّ ِص، وَمَ٘م٤مَل سم٤ِمًْمِ٘مَّم٤م - ☺ -َوَأبَْقا إِ

َٓ شُمْٙمَنُ   ، ، َواًمَِّذي سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمحْلَؼِّ َٓ سَمٞمِِّع؟  ! َأتُْٙمَنُ صَمٜمِٞم٦َُّم اًمرُّ
ِ

: َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ ـُ اًمٜمَّْيِ  َأنَُس سْم

 
ِ

: اًْمِ٘مَّم٤مُص : »☺ -صَمٜمِٞمَُّتَٝم٤م، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ
ِ

وَمَريِضَ اًْمَ٘مْقُم، ش. َي٤م َأنَُس! يمَِت٤مُب اَّللَّ

،   وَمَٕمَٗمْقا
ِ

هُ : »☺ -وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ َبَرَّ َٕ  
ِ

َؿ قَمغَم اَّللَّ ًَ ـْ ًَمْق َأىْم  َُم
ِ

٤ٌَمِد اَّللَّ ـْ قِم  – ش.إِنَّ ُِم

 .ورم اًم٘م٤ًمُم٦م

 ىَمْقُِمِف، َأنَّ  وروي٤م رمحٝمام اهلل -16
ِ
ء ا ـْ يُمؼَمَ ـْ ِرضَم٤مٍل ُِم ـِ َأيِب طَمْثَٛم٦َم، قَم ـْ ؾَمْٝمِؾ سْم قَم

ٞمَِّّم  ـَ ؾَمْٝمٍؾ وحُمَ  سْم
ِ

ٌَْد اَّللَّ ٞمَِّّم٦ُم قَم ـْ ضَمْٝمٍد َأَص٤مهَبُْؿ، وَم٠ُميِتَ حَمَ ُٕمقٍد ظَمَرضَم٤م إمَِم ظَمْٞمؼَمَ ُِم ًْ ـَ َُم ٦َم سْم

 
ِ

، وَم٠َمتَك هَيُقَد، وَمَ٘م٤مَل: َأنُْتْؿ َواَّللَّ ـِ ؾَمْٝمِؾ ىَمْد ىُمتَِؾ، َوـُمِرَح ذِم قَملْمٍ  سْم
ِ

ٌَْد اَّللَّ  وَم٠ُمظْمؼِمَ َأنَّ قَم

 َُم٤م ىَمَتْٚمٜمَ 
ِ

: َواَّللَّ ـُ ؾَمْٝمٍؾ، ىَمَتْٚمُتُٛمقُه. ىَم٤مًُمقا ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ َّم٦ُم َوقَم ٌََؾ ُهَق َوَأظُمقُه طُمَقيِّ ٤مُه، وَم٠َمىْم

 
ِ

ٞمَِّّم٦ُم ًَمَٞمَتَٙمٚمََّؿ، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ ْ : »☺ -وَمَذَه٥َم حُمَ ْ يَمؼمِّ ، وَمَتَٙمٚمََّؿ ش يَمؼمِّ َـّ ًِّ ُيِريُد: اًم

 
ِ

ٞمَِّّم٦ُم، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ َؿ حُمَ َّم٦ُم، صُمؿَّ شَمَٙمٚمَّ ٤م : »☺ - طُمَقيِّ ٌَُٙمْؿ، َوإُِمَّ ٤م َأْن َيُدوا َص٤مطِم إُِمَّ

 َُم٤م ىَمَتْٚمٜم٤َمُه، وَمَ٘م٤مَل ش. َأْن َي٠ْمَذُٟمقا سمَِحْرٍب 
ِ

: إِٟم٤َّم َواَّللَّ ٌُقا وَمَٙمَت٥َم إًَِمْٞمِٝمْؿ ذِم َذًمَِؽ ]يمَِت٤مسًم٤م[. وَمَٙمَت

ـَ ؾَمْٝمٍؾ:  ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ٞمَِّّم٦ُم، َوقَم َّم٦َم، َوحُمَ ٌَُٙمْؿ؟َأتَْحٚمُِٗمقَن، َوشمَ »حِلَُقيِّ قَن َدَم َص٤مطِم َتِح٘مُّ ش ًْ

. ىَم٤مَل:  َٓ  :  ش وَمَتْحٚمُِػ ًَمُٙمْؿ هَيُقُد؟»ىَم٤مًُمقا
ِ

ٚمِِٛملَم وَمَقَداُه َرؾُمقَل اَّللَّ ًْ قا ُُم ًُ : ًَمْٞم  -ىَم٤مًُمقا

ءُ  - ☺ ٌََٕم٨َم إًَِمٞمِْٝمْؿ َُم٤مَئ٦َم َٟم٤مىَم٦ٍم. ىَم٤مَل ؾَمْٝمٌؾ: وَمَٚمَ٘مْد َريَمَْمْتٜمِل ُِمٜمَْٝم٤م َٟم٤مىَم٦ٌم مَحَْرا ـْ قِمٜمِْدِه، وَم   .ُِم
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سمٕم٨م أب٤م  - ☺ -قمـ قم٤مئِم٦م "أن اًمٜمٌل روى آُم٤مم أبق داوود واًمٜم٤ًمئك  -17

ف رضمؾ ذم صدىمتف، وميسمف أبق  ()أي جلٛمع اًمّمدىم٦مضمٝمؿ سمـ طمذيٗم٦م ُمّمدىًم٤م  ومالضمَّ

 ☺ -وم٘م٤مًمقا: اًم٘مقد ي٤م رؾمقل اهلل. وم٘م٤مل اًمٜمٌل  - ☺ -ضمٝمؿ ومِمجف، وم٠متقا اًمٜمٌل 

، وم٘م٤مل: ًمٙمؿ يمذا ويمذا. - ، وم٘م٤مل: ًمٙمؿ يمذا  ًمٙمؿ يمذا ويمذا. ومٚمؿ يروقا ومٚمؿ يروقا

: إين ظم٤مـم٥م اًمٕمِمٞم٦م قمغم اًمٜم٤مس وخمؼمهؿ - ☺ -ويمذا. ومروقا، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

: ٟمٕمؿ. ومخٓم٥م رؾمقل اهلل  ، وم٘م٤مل: إن ه١مٓء اًمٚمٞمثٞملم أتقين - ☺ -سمرو٤ميمؿ. وم٘م٤مًمقا

يريدون اًم٘مقد، ومٕمرو٧م قمٚمٞمٝمؿ يمذا ويمذا ومروقا، أروٞمتؿ؟ ىم٤مًمقا: ٓ. ومٝمؿ 

أن يٙمٗمقا قمٜمٝمؿ ومٙمٗمقا قمٜمٝمؿ، صمؿ  - ☺ -هلل اعمٝم٤مضمرون هبؿ وم٠مُمرهؿ رؾمقل ا

: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: إين ظم٤مـم٥م قمغم اًمٜم٤مس وخمؼمهؿ  دقم٤مهؿ ومزادهؿ، وم٘م٤مل: أروٞمتؿ؟ وم٘م٤مًمقا

: ٟمٕمؿ. ومخٓم٥م اًمٜمٌل  : ٟمٕمؿ".- ☺ -سمرو٤ميمؿ. ىم٤مًمقا  ، وم٘م٤مل: أروٞمتؿ؟ ىم٤مًمقا

  زب  ُّٱ ىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة امل٤مئدة ورم طمدود اًمٌٖمك واعمح٤مرسم٦م وسمٞم٤من اًم٘م٤ًمُم٦م
 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب
 مل  يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن اممم يل ىل
ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل  [34-33]امل٤مئدة:  َّ خب حب جب هئ مئ  خئ جئحئ

هذه أي٦م قم٤مُم٦م ذم اعمنميملم وهمػمهؿ ممـ ارشمٙم٥م هذه اًمّمٗم٤مت، يمام رواه اًمٌخ٤مري 

قمـ أنس -زيد اجلَْرُمل اًمٌٍميواؾمٛمف قمٌد اهلل سمـ -وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب ىِمالسم٦م 

وم٤ٌميٕمقه قمغم اإلؾمالم،  ☺سمـ ُم٤مًمؽ: أن ٟمٗمًرا ُمـ قُمْٙمؾ صمامٟمٞم٦م، ىمدُمقا قمغم رؾمقل اهلل 

وم٘م٤مل:  ☺وم٤مؾمتقمخقا إرض وؾَمَ٘مٛم٧م أضم٤ًمُمٝمؿ، ومِمٙمقا ذًمؽ إمم رؾمقل اهلل 

: سمغم. ومخرضمقا،  "أٓ خترضمقن ُمع راقمٞمٜم٤م ذم إسمٚمف ومتّمٞمٌقا ُمـ أبقاهل٤م وأل٤ٌمهن٤م؟" وم٘م٤مًمقا

قا وم٘متٚمقا اًمراقمل وـمردوا اإلسمؾ. ومٌٚمغ ذًمؽ رؾمقل ومنمسمق ا ُمـ أبقاهل٤م وأل٤ٌمهن٤م، وَمَّمحُّ

، ومجلء هبؿ، وم٠مُمر هبؿ وم٘مٓمٕم٧م أيدهيؿ  ☺اهلل  ومٌٕم٨م ذم آصم٤مرهؿ، وم٠ُمْدِريُمقا
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. ًمٗمظ ُمًٚمؿ. وذم  وهق وأرضمٚمٝمؿ، وؾُمٛمرت أقمٞمٜمٝمؿ، صمؿ ٟمٌذوا ذم اًمِمٛمس طمتك ُم٤مشمقا

ُ٘مقن ومال ًمٗمظ هلام: "ُمـ قمٙمؾ أو قُمَرْيٜم٦َم"، وذم ًمٗمظ:  ًْ َت ًْ ة ومجٕمٚمقا َي "وأل٘مقا ذم احلَرَّ

َ٘مقن. وذم ًمٗمظ عمًٚمؿ: "ومل حَيًْْٛمٝمؿ". وقمٜمد اًمٌخ٤مري: ىم٤مل أبق ىمالسم٦م: ومٝم١مٓء  ًْ ُي

ورواه ُمًٚمؿ ُمـ وؾمٛمٚمقا هىمقا وىمتٚمقا ويمٗمروا سمٕمد إيامهنؿ، وطم٤مرسمقا اهلل ورؾمقًمف.

قه، وقمٜمده: ـمريؼ ُهَِمْٞمؿ، قمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ُصَٝمٞم٥م ومحٞمد، قمـ أنس، ومذيمر ٟمح

"وارشمدوا". وىمد أظمرضم٤مه ُمـ رواي٦م ىمت٤مدة قمـ أنس، سمٜمحقه. وىم٤مل ؾمٕمٞمد قمـ ىمت٤مدة: 

"ُمـ قمٙمؾ وقُمَريٜم٦م". ورواه ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل، قمـ أنس ىم٤مل: إٟمام ؾَمَٛمَؾ 

أقملم أوئلؽ؛ ٕهنؿ ؾمٛمٚمقا أقملم اًمرقم٤مء وىم٤مل اسمـ ضمرير: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ  ☺اًمٜمٌل 

ؿ ىم٤مل: ذايمرت اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ُم٤م يم٤من ُمـ ؾَمْٛمؾ اًمٜمٌل ؾمٝمؾ، طمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚم

، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ قمجالن ي٘مقل:  ☺ ٛمٝمؿ طمتك ُم٤مشمقا ًْ أقمٞمٜمٝمؿ، وشَمريمف طَم

ُمٕم٤مشم٦ٌم ذم ذًمؽ، وقمٚمَّٛمف قم٘مقسم٦م ُمثٚمٝمؿ: ُمـ  ☺أنزًم٧م هذه أي٦م قمغم رؾمقل اهلل 

 اًم٘متؾ واًم٘مٓمع واًمٜمٗمل، ومل يًٛمؾ سمٕمدهؿ همػمهؿ. ىم٤مل: ويم٤من هذا اًم٘مقل ذيمر ٕيب

وم٠منٙمر أن يٙمقن ٟمزًم٧م ُمٕم٤مشم٦ٌم، وىم٤مل: سمؾ يم٤مٟم٧م قم٘مقسم٦م -يٕمٜمل إوزاقمل-قمٛمرو 

أوئلؽ اًمٜمٗمر سم٠مقمٞم٤مهنؿ، صمؿ ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم قم٘مقسم٦م همػمهؿ ممـ طم٤مرب سمٕمدهؿ، 

ورومع قمٜمٝمؿ اًمًٛمؾ. صمؿ ىمد اطمت٩م سمٕمٛمقم هذه أي٦م مجٝمقر اًمٕمٚمامء ذم ذه٤مهبؿ إمم أن 

  نت مت زت ُّٱًم٘مقًمف:  اعمح٤مرسم٦م ذم إُمّم٤مر وذم اًمًٌالن قمغم اًمًقاء
وهذا ُمذه٥م ُم٤مًمؽ، وإوزاقمل، واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد،  [33]امل٤مئدة:  َّ ىت

ذم اًمذي يٖمت٤مل اًمرضمؾ ومٞمخدقمف طمتك -واًمِم٤مومٕمل، أمحد سمـ طمٜمٌؾ، طمتك ىم٤مل ُم٤مًمؽ 

: إن هذا حم٤مرسم٦م، ودُمف إمم اًمًٚمٓم٤من ٓ ]إمم[ وزم -يدظمٚمف سمٞمًت٤م ومٞم٘متٚمف، وي٠مظمذ ُم٤م ُمٕمف

ذم إٟمٗم٤مذ اًم٘متؾ. وىم٤مل أبق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف: ٓ شمٙمقن  اعم٘متقل، وٓ اقمت٤ٌمر سمٕمٗمقه قمٜمف

اعمح٤مرسم٦م إٓ ذم اًمٓمرىم٤مت، وم٠مُم٤م ذم إُمّم٤مر ومال؛ ٕنف يٚمح٘مف اًمٖمقث إذا اؾمتٖم٤مث، 

 زث رث يت ُّٱوأُم٤م ىمقًمف:  سمخالف اًمٓمريؼ ًمٌٕمده ممـ يٖمٞمثف ويٕمٞمٜمف. ]واهلل أقمٚمؿ[
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 [33]امل٤مئدة:  َّمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث

 ىب نب مب  زب  ُّٱح٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ]ىمقًمف: سمـ أيب ـمٚم أي٦م: ىم٤مل قمكم
٦ٌَّم اإلؾمالم، وأظم٤مف  [33]امل٤مئدة:  َّ رت يب [ ]ىم٤مل[ ُمـ ؿمٝمر اًمًالح ذم ىم

اًمًٌٞمؾ، صمؿ فمٗمر سمف وىمدر قمٚمٞمف، وم٢مُم٤مم اعمًٚمٛملم ومٞمف سم٤مخلٞم٤مر: إن ؿم٤مء ىمتٚمف، وإن ؿم٤مء 

صٚمٌف، وإن ؿم٤مء ىمٓمع يده ورضمٚمف. ويمذا ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، وجم٤مهد، وقمٓم٤مء، 

ـ اًمٌٍمي، وإسمراهٞمؿ اًمٜمََّخٕمل، واًمْمح٤مك. وروى ذًمؽ يمٚمف أبق ضمٕمٗمر سمـ واحلً

ضمرير، وطمٙمل ُمثٚمف قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أنس، رمحف اهلل. وُمًتٜمد هذا اًم٘مقل أن فم٤مهر "أو" 

ٌء ُِمْثُؾ َُم٤م ىَمَتَؾ  ًمٚمتخٞمػم، يمام ذم ٟمٔم٤مئر ذًمؽ ُمـ اًم٘مرآن، يم٘مقًمف ذم ضمزاء اًمّمٞمد: } وَمَجَزا

ـَ اًمٜمََّٕمِؿ حَيُْٙمُؿ سمِِف ذَ  ٤ميمِلَم َأْو قَمْدُل ُِم ًَ ٤مَرٌة ـَمَٕم٤مُم َُم ٦ٌَِم َأْو يَمٗمَّ َوا قَمْدٍل ُِمٜمُْٙمْؿ َهْدًي٤م سَم٤مًمَِغ اًْمَٙمْٕم

 خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث ُّٱَذًمَِؽ ِصٞم٤َمًُم٤م { وىمقًمف ذم يمٗم٤مرة اًمؽمومف: 
 [196]اًمٌ٘مرة:  َّ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱويم٘مقًمف ذم يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم: 
. هذه يمٚمٝم٤م قمغم اًمتخٞمػم، ومٙمذًمؽ ومٚمتٙمـ هذه [89]امل٤مئدة:  َّمت خت حت جت

أي٦م. وىم٤مل اجلٛمٝمقر: هذه أي٦م ُمٜمزًم٦م قمغم أطمقال يمام ىم٤مل أبق قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل 

قمـ ص٤مًمح ُمقمم اًمتقأُم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس -هق اسمـ أيب حيٞمك-]رمحف اهلل[ أن٠ٌمن٤م إسمراهٞمؿ 

، وإذا ىَمَتٚمقا ومل ي٠مظمذوا امل٤مل ذم ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ: إذا ىَمَتٚمقا وأظمذوا امل٤مل ىُمتٚمقا و صٚمٌقا

ىُمتٚمقا ومل يّمٚمٌقا، وإذا أظمذوا امل٤مل ومل ي٘متٚمقا ىُمٓمٕم٧م أيدهيؿ وأرضمٚمٝمؿ ُمـ ظمالف، 

وُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ومٞمام ذيمر  ا ـهوإذا أظم٤مومقا اًمًٌٞمؾ ومل ي٠مظمذوا ُم٤مٓ ٟمٗمقا ُمـ إرض.

  آٟمٗم٤م

ـِ قُمَٛمَر ضم٤مء سم٤مًمّمحٞمحلم  -1 ـْ اسِْم  ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُم  ¶قَم
ِ

ـْ : »☺ -قُل اَّللَّ َُم

اَلَح، وَمَٚمْٞمَس ُِمٜم٤َّم ًِّ   ش.مَحََؾ قَمَٚمْٞمٜم٤َم اًم
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ـْ قُمَرْيٜم٦ََم ىَمِدُُمقا قَمغَم َرؾُمقِل  روى ُمًٚمؿ سمًٜمده -2 ـِ َُم٤مًمٍِؽ َأنَّ َٟم٤مؾًم٤م ُِم ـْ َأنَِس سْم قَم

 
ِ

  -☺-اَّللَّ
ِ

ِديٜم٦ََم وَم٤مضْمَتَقْوَه٤م وَمَ٘م٤مَل هَلُْؿ َرؾُمقُل اَّللَّ َأْن خَتُْرضُمقا  إِْن ؿِمْئُتؿْ »  -☺-اعْمَ

هِل٤َم  ٤ٌَمهِن٤َم َوَأبَْقا ـْ َأْل سُمقا ُِم َدىَم٦ِم وَمَتنْمَ  ش. إمَِم إسِمِِؾ اًمّمَّ
ِ
قَم٤مء قا صُمؿَّ َُم٤مًُمقا قَمغَم اًمرِّ وَمَٗمَٕمُٚمقا وَمَّمحُّ

 
ِ

ـِ اإِلؾْماَلِم َوؾَم٤مىُمقا َذْوَد َرؾُمقِل اَّللَّ وا قَم ِكَّ  -☺-وَمَ٘مَتُٚمقُهْؿ َواْرشَمدُّ ٌََٚمَغ َذًمَِؽ اًمٜمٌَّ -وَم

َأرِْرِهْؿ وَم٠ُمتَِك هِبِْؿ وَمَ٘مَٓمَع َأيِْدهَيُْؿ َوَأْرضُمَٚمُٝمْؿ َوؾَمَٛمَؾ َأقْمٞمُٜمَُٝمْؿ َوشَمَريَمُٝمْؿ رِم  ذمٌََٕم٨َم ومَ  -☺

ِة طَمتَّك َُم٤مشُمقا   . احْلَرَّ

طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م أبق سمنم إؾمامقمٞمؾ  رمحف اهلل وم٘م٤مل وروى اًمٌخ٤مري -3

امن طمدصمٜمل أبق رضم٤مء ُمـ آل أيب ىمالسم٦م سمـ إسمراهٞمؿ إؾمدي طمدصمٜم٤م احلج٤مج سمـ أيب قمثا

أن قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز أبرز هيره يقُم٤م ًمٚمٜم٤مس صمؿ أذن هلؿ  :طمدصمٜمل أبق ىمالسم٦م 

ىم٤مل ٟم٘مقل اًم٘م٤ًمُم٦م اًم٘مقد هب٤م طمؼ وىمد أىم٤مدت هب٤م  ؟ومدظمٚمقا وم٘م٤مل ُم٤م شم٘مقًمقن ذم اًم٘م٤ًمُم٦م

 قمٜمدك وٟمّمٌٜمل ًمٚمٜم٤مس وم٘مٚم٧م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ؟ىم٤مل زم ُم٤م شم٘مقل ي٤م أب٤م ىمالسم٦م .اخلٚمٗم٤مء

ف اًمٕمرب أرأي٧م ًمق أن مخًلم ُمٜمٝمؿ ؿمٝمدوا قمغم رضمؾ حمّمـ  رؤوس إضمٜم٤مد وأذا

ىمٚم٧م أرأي٧م ًمق أن مخًلم ُمٜمٝمؿ  .ىم٤مل ٓ ؟سمدُمِمؼ أنف ىمد زٟمك ومل يروه أيمٜم٧م شمرمجف

ىم٤مل ٓ ىمٚم٧م ومقاهلل ُم٤م  ؟ؿمٝمدوا قمغم رضمؾ سمحٛمص أنف هق أيمٜم٧م شم٘مٓمٕمف ومل يروه

ث ظمّم٤مل رضمؾ ىمتؾ سمجريرة ٟمٗمًف أطمدا ىمط إٓ ذم إطمدى صمال ☺ىمتؾ رؾمقل اهلل 

 .وم٘متؾ أو رضمؾ زٟمك سمٕمد إطمّم٤من أو رضمؾ طم٤مرب اهلل ورؾمقًمف وارشمد قمـ اإلؾمالم

ىمٓمع ذم اًمنق  ☺وم٘م٤مل اًم٘مقم أو ًمٞمس ىمد طمدث أنس سمـ ُم٤مًمؽ أن رؾمقل اهلل 

وم٘مٚم٧م أن٤م أطمدصمٙمؿ طمدي٨م أنس طمدصمٜمل أنس  ؟وؾمٛمر إقملم صمؿ ٟمٌذهؿ ذم اًمِمٛمس

وم٤ٌميٕمقه قمغم اإلؾمالم وم٤مؾمتقمخقا  ☺ رؾمقل اهلل أن ٟمٗمرا ُمـ قمٙمؾ صمامٟمٞم٦م ىمدُمقا قمغم

أومال خترضمقن ُمع )ىم٤مل  ☺إرض ومً٘مٛم٧م أضم٤ًمُمٝمؿ ومِمٙمقا ذًمؽ إمم رؾمقل اهلل 

ىم٤مًمقا سمغم ومخرضمقا ومنمسمقا ُمـ أل٤ٌمهن٤م  (.راقمٞمٜم٤م ذم إسمٚمف ومتّمٞمٌقن ُمـ أل٤ٌمهن٤م وأبقاهل٤م

اهلل  وأـمردوا اًمٜمٕمؿ ومٌٚمغ ذًمؽ رؾمقل ☺وأبقاهل٤م ومّمحقا وم٘متٚمقا راقمل رؾمقل اهلل 
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وم٠مرؾمؾ ذم آصم٤مرهؿ وم٠مدريمقا ومجلء هبؿ وم٠مُمر هبؿ وم٘مٓمٕم٧م أيدهيؿ وأرضمٚمٝمؿ  ☺

وؾمٛمر أقمٞمٜمٝمؿ صمؿ ٟمٌذهؿ ذم اًمِمٛمس طمتك ُم٤مشمقا ىمٚم٧م وأي رء اؿمتد مم٤م صٜمع ه١مٓء 

وم٘م٤مل قمٜم٦ًٌم سمـ ؾمٕمٞمد واهلل إن ؾمٛمٕم٧م يم٤مًمٞمقم  ارشمدوا قمـ اإلؾمالم وىمتٚمقا وهىمقا 

ٙمـ ضمئ٧م سم٤محلدي٨م قمغم وضمٝمف واهلل ىم٤مل ٓ وًم ؟ىمط وم٘مٚم٧م أترد قمكم طمديثل ي٤م قمٜم٦ًٌم

ٓ يزال هذا اجلٜمد سمخػم ُم٤م قم٤مش هذا اًمِمٞمخ سملم أفمٝمرهؿ ىمٚم٧م وىمد يم٤من ذم هذا ؾمٜم٦م 

دظمؾ قمٚمٞمف ٟمٗمر ُمـ إنّم٤مر ومتحدصمقا قمٜمده ومخرج رضمؾ ُمٜمٝمؿ  ☺ُمـ رؾمقل اهلل 

سملم أيدهيؿ وم٘متؾ ومخرضمقا سمٕمده وم٢مذا هؿ سمّم٤مطمٌٝمؿ يتِمحط ذم اًمدم ومرضمٕمقا إمم 

ا ي٤م رؾمقل اهلل ص٤مطمٌٜم٤م يم٤من حتدث ُمٕمٜم٤م ومخرج سملم أيديٜم٤م وم٢مذا وم٘م٤مًمق ☺رؾمقل اهلل 

 (.سمٛمـ شمٔمٜمقن أو شمرون ىمتٚمف)وم٘م٤مل  ☺ٟمحـ سمف يتِمحط ذم اًمدم ومخرج رؾمقل اهلل 

ىم٤مًمقا  (.آٟمتؿ ىمتٚمتؿ هذا)وم٠مرؾمؾ إمم اًمٞمٝمقد ومدقم٤مهؿ وم٘م٤مل  .ىم٤مًمقا ٟمرى أن اًمٞمٝمقد ىمتٚمتف

ا ُم٤م ي٤ٌمًمقن أن ي٘متٚمقٟم٤م أمجٕملم ىم٤مًمق (.أتروقن ٟمٗمؾ مخًلم ُمـ اًمٞمٝمقد ُم٤م ىمتٚمقه)ٓ ىم٤مل 

ىم٤مًمقا ُم٤م يمٜم٤م ًمٜمحٚمػ ومقداه  (.أومتًتح٘مقن اًمدي٦م سم٠ميامن مخًلم ُمٜمٙمؿ)صمؿ يٜمتٗمٚمقن ىم٤مل 

وىمد يم٤مٟم٧م هذيؾ ظمٚمٕمقا ظمٚمٞمٕم٤م هلؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ومٓمرق أهؾ سمٞم٧م ُمـ  ىمٚم٧م ُمـ قمٜمده

اًمٞمٛمـ سم٤مًمٌٓمح٤مء وم٤مٟمتٌف ًمف رضمؾ ُمٜمٝمؿ ومحذومف سم٤مًمًٞمػ وم٘متٚمف ومج٤مءت هذيؾ وم٠مظمذوا 

ومرومٕمقه إمم قمٛمر سم٤معمقؾمؿ وىم٤مًمقا ىمتؾ ص٤مطمٌٜم٤م وم٘م٤مل إهنؿ ىمد ظمٚمٕمقه وم٘م٤مل ي٘مًؿ اًمٞمامين 

مخًقن ُمـ هذيؾ ُم٤م ظمٚمٕمقه ىم٤مل وم٠مىمًؿ ُمٜمٝمؿ شمًٕم٦م وأرسمٕمقن رضمال وىمدم رضمؾ 

ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمِم٠مم وم٠ًملقه أن ي٘مًؿ وم٤مومتدى يٛمٞمٜمف ُمٜمٝمؿ سم٠ملػ درهؿ وم٠مدظمٚمقا ُمٙم٤مٟمف 

وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م واخلٛمًقن اًمذيـ  رضمؾ آظمر ومدومٕمف إمم أظمل اعم٘متقل وم٘مرٟم٧م يده سمٞمده ىم٤مًمقا 

م اًمٖم٤مر دأىمًٛمقا طمتك إذا يم٤مٟمقا سمٜمخٚم٦م أظمذهتؿ اًمًامء ومدظمٚمقا ذم هم٤مر ذم اجلٌؾ وم٤مهن

قمغم اخلٛمًلم اًمذيـ أىمًٛمقا ومامشمقا مجٞمٕم٤م وأومٚم٧م اًم٘مريٜم٤من واشمٌٕمٝمام طمجر ومٙمن رضمؾ 

أظمل اعم٘متقل ومٕم٤مش طمقٓ صمؿ ُم٤مت ىمٚم٧م وىمد يم٤من قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان أىم٤مد رضمال 
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صمؿ ٟمدم سمٕمدُم٤م صٜمع وم٠مُمر سم٤مخلٛمًلم اًمذيـ أىمًٛمقا ومٛمحقا ُمـ اًمديقان سم٤مًم٘م٤ًمُم٦م 

  .أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم اًم٘م٤ًمُم٦م سم٤مب طمٙمؿ اعمح٤مرسملم واعمرشمديـووؾمػمهؿ إمم اًمِم٠مم 

ـِ َيْٕمغَم َأنَّ َأضِمػًما  سمًٜمده وروى رمحف اهلل -4 َن سْم ـْ َصْٗمَقا ـِ َأبِك َرسَم٤مٍح قَم  سْم
ِ
ـْ قَمَٓم٤مء قَم

ـِ ُُمٜمْٞم٦ََم قمَ  ِكِّ ًمَِٞمْٕمغَم اسْم َ٘مَٓم٧ْم صَمٜمِٞمَُّتُف وَمُروِمَع إمَِم اًمٜمٌَّ ًَ  -☺-ضَّ َرضُمٌؾ ِذَراقَمُف وَمَجَذهَب٤َم وَم

ـِ طُمَّملْمٍ ورواه  –َأَرْدَت َأْن شَمْ٘مَْمَٛمَٝم٤م يَماَم َيْ٘مَْمُؿ اًْمَٗمْحُؾ » وَم٠َمبَْٓمَٚمَٝم٤م َوىَم٤مَل  َن سْم ـْ قِمْٛمَرا قَم

 
ِ

َ٘مَٓم٧ْم صَمٜمِٞمَُّتُف َأْو صَمٜم٤َمَي٤مُه وَم٤مؾْمَتْٕمَدى َرؾُمقَل اَّللَّ ًَ -َأنَّ َرضُماًل قَمضَّ َيَد َرضُمٍؾ وَم٤مْٟمَتَزَع َيَدُه وَم

☺-  
ِ

َأْن آُُمَرُه َأْن َيَدَع َيَدُه رِم وِمٞمَؽ  شم٠مُمرين ؟شم٠مُمرينَُم٤م »  -☺-وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ

َٝم٤م صُمؿَّ اْٟمَتِزقْمَٝم٤م شَمْ٘مَْمُٛمَٝم٤م يمَ    ش.اَم َيْ٘مَْمُؿ اًْمَٗمْحُؾ اْدوَمْع َيَدَك طَمتَّك َيَٕمْمَّ

ىم٤مل  ☺قمـ اًمٜمٌل  : قمـ أيب هريرة ؓوروى اًمٌخ٤مرى سمًٜمده  -5

  (اًمٕمجامء قم٘مٚمٝم٤م ضم٤ٌمر واًمٌئر ضم٤ٌمر واعمٕمدن ضم٤ٌمر وذم اًمريم٤مز اخلٛمس)

ئر ضم٤ٌمر رىمؿ أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم احلدود سم٤مب ضمرح اًمٕمجامء ضم٤ٌمر واعمٕمدن واًمٌ - 6

 .هدر أي ٓ دي٦م ومٞمام أتٚمٗمتف ُمـ ٟمٗمس أو قمْمق (ضم٤ٌمر)ديتٝم٤م  (قم٘مٚمٝم٤م)وُمٕمٜمك 1710

 )ُمـ وم٘مف احلدود(  

 اعمالقمٜم٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة اًمٜمقر ويمذًمؽ وقمـ ضمٜم٤ميتل اًمزٟم٤م واًم٘مذف واحلد ومٞمٝمام

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه مهىه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ
 رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث يترث ىت نت مت زت
 زي ري ٰى ين  ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك
 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت
 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض
 َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك
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 جه ين ىن من خن حن جن ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: : ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل
هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ومٞمٝم٤م طمٙمؿ اًمزاين ذم احلد، وًمٚمٕمٚمامء ومٞمف شمٗمّمٞمؾ  [2]اًمٜمقر:  َّمه

، وهق اًمذي مل يتزوج، أو حمّمٜم٤م، وهق  وٟمزاع؛ وم٢من اًمزاين ٓ خيٚمق إُم٤م أن يٙمقن سمٙمًرا

اًمذي ىمد َوـمَِئ ذم ٟمٙم٤مح صحٞمح، وهق طمر سم٤مًمغ قم٤مىمؾ. وم٠مُم٤م إذا يم٤من سمٙمًرا مل يتزوج، 

ه ُم٤م ئ٦م ضمٚمدة يمام ذم أي٦م ويزاد قمغم ذًمؽ أن ُيٖمّرب قم٤مُم٤م ]قمـ سمٚمده[ قمٜمد وم٢من طمدَّ

مجٝمقر اًمٕمٚمامء،ظمالوم٤م ٕيب طمٜمٞمٗم٦م، رمحف اهلل؛ وم٢من قمٜمده أن اًمتٖمري٥َم إمم رأي اإلُم٤مم، 

ب ب وإن ؿم٤مء مل يٖمرِّ وطمج٦م اجلٛمٝمقر ذم ذًمؽ ُم٤م صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم،  .إن ؿم٤مء هَمرَّ

ٌَٞمْد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قُمت٦ٌم سمـ ُمًٕمقد، قمـ أيب هريرة  ُمـ رواي٦م اًمزهري، قمـ قُم

وم٘م٤مل أطمدمه٤م: -☺-وزيد سمـ ظم٤مًمد اجلَُٝمٜمّل، ذم إقمراسمٞملم اًمٚمذيـ أتٞم٤م رؾمقَل اهلل 

ٞمٗم٤م  ًِ قمغم هذا ومزٟمك سم٤مُمرأتف، وم٤مومتدي٧م -يٕمٜمل أضمػما -ي٤م رؾمقل اهلل، إن اسمٜمل يم٤من قَم

اسمٜمل ضمٚمد ُم٤مئ٦م  ُمٜمف سمامئ٦م ؿم٤مة َوَوًمٞمَدة، وم٠ًمل٧م أهؾ اًمٕمٚمؿ، وم٠مظمؼموين أن قمغم[ ]اسمٜمل

ة هذا اًمرضمؿ : "واًمذي ٟمٗمز ☺وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  .وشمٖمري٥َم قم٤مم، وأن قمغم اُمرأ

سمٞمده، ٕىمْملم سمٞمٜمٙمام سمٙمت٤مب اهلل: اًمقًمٞمدة واًمٖمٜمؿ َردٌّ قمٚمٞمؽ، وقمغم اسمٜمؽ ضَمْٚمُد ُم٤مئ٦م 

ة هذا، وم٢من اقمؽموم٧م -ًمرضمؾ ُمـ أؾمٚمؿ -وشمٖمري٥ُم قم٤مم. واهمد ي٤م أنٞمس  إمم اُمرأ

ومٗمل هذا دًٓم٦م قمغم شمٖمري٥م اًمزاين ُمع ضمٚمد  وم٧م، ومرمجٝم٤موم٤مرمجٝم٤م". ومٖمدا قمٚمٞمٝم٤م وم٤مقمؽم

ُم٤مئ٦م إذا يم٤من سمٙمرا مل يتزوج، وم٠مُم٤م إن يم٤من حمّمٜم٤م وم٢مٟمف يرضمؿ، يمام ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ: 

طمدصمٜمل اسمـ ؿمٝم٤مب، أظمؼمٟم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم سمـ ُمًٕمقد، أن اسمـ قم٤ٌمس 

٤م سمٕمد، أهي٤م اًمٜم٤مس، ، ىم٤مم ومحٛمد اهلل وأرٜمك قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل: أُمأظمؼمه أن قمٛمر، ؓ

وم٢من اهلل سمٕم٨م حمٛمًدا سم٤محلؼ، وأنزل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب، ومٙم٤من ومٞمام أنزل قمٚمٞمف آي٦م اًمرضمؿ، 

ن٤مه٤م َوَوقَمْٞمٜم٤مه٤م، َوَرضمَؿ رؾمقل اهلل  َوَرمْجٜم٤م سمٕمده، وم٠مظمِمك أن يٓمقل سم٤مًمٜم٤مس  ☺وم٘مرأ

زُم٤من أن ي٘مقل ىم٤مئؾ: ٓ ٟمجد آي٦م اًمرضمؿ ذم يمت٤مب اهلل، ومٞمْمٚمقا سمؽمك ومريْم٦م ىمد أنزهل٤م 

، وم٤مًمرضمؿ ذم يمت٤مب اهلل طمؼ قمغم ُمـ زٟمك، إذا أطمّمـ، ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، إذا اهلل
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ُمـ وهذا احلدي٨م رواه اًمِمٞمخ٤من رمحٝمام اهلل  ىم٤مُم٧م اًمٌٞمٜم٦م، أو احلٌؾ، أو آقمؽماف.

شم٠مُمؾ ُمٕمل أهي٤م  :ىمٚم٧م )طمدي٨م ُم٤مًمؽ ُمٓمقٓ وهذا ىمٓمٕم٦م ُمٜمف، ومٞمٝم٤م ُم٘مّمقدٟم٤م ه٤مهٜم٤م. 

ومٞمْمٚمقا سمؽمك ومريْم٦م أنزهل٤م  - رى اهلل قمٜمفإخ احلٌٞم٥م اعم٤ٌمرك رم يمٚمٛم٦م اًمٗم٤مروق 

 يه ُّٱ وىمقًمف:؟( وًمٜمت٤ًمءل ُم٤ماحل٤مل ومٞمٛمـ يؽمك ومروض قمديدة ٓ جمرد ومريْم٦م –اهلل 
قمه٤م وشمرأومقا هبام ذم ذع محأي: ذم طمٙمؿ اهلل. ٓ شمر [2]اًمٜمقر: َّيي ىي مي خي حي  جي

وم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وم٦م اًمتل حتٛمؾ احل٤م ،اهلل، وًمٞمس اعمٜمٝمل قمٜمف اًمرأ يمؿ قمغم شمرك ]وإٟمام هل اًمرأ

ىم٤مل: إىم٤مُم٦م  [2]اًمٜمقر: َّيي ىي مي خي حي  جي يه ُّٱاحلد[ ومال جيقز ذًمؽ. ىم٤مل جم٤مهد: 

احلدود إذا ُرومٕم٧م إمم اًمًٚمٓم٤من، ومت٘م٤مم وٓ شمٕمٓمؾ. وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م: "شمٕم٤موَمُقا 

احلدود ومٞمام سمٞمٜمٙمؿ، ومام سمٚمٖمٜمل ُمـ طَمدٍّ وم٘مد َوضَم٥م" وذم احلدي٨م أظمر: "حَلَدٌّ ي٘م٤مم ذم 

 ىب  نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ ٝم٤م ُمـ أن ُيٛمَٓمروا أرسمٕملم ص٤ٌمطم٤م"إرض، ظمػم ٕهٚم
هذا ظَمؼَم ُمـ اهلل  [3]اًمٜمقر:  َّ يث ىث  نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب

شمٕم٤ممم سم٠من اًمزاين ٓ َيٓم٠م إٓ زاٟمٞم٦م أو ُمنميم٦م. أي: ٓ يٓم٤موقمف قمغم ُمراده ُمـ اًمزٟمك إٓ 

 َّمب زب رب يئ ىئ ُّٱزاٟمٞم٦م قم٤مصٞم٦م أو ُمنميم٦م، ٓ شمرى طمرُم٦م ذًمؽ، ويمذًمؽ: 
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من  .ٓ يٕمت٘مد حتريٛمف [3]اًمٜمقر: َّىب  نبُّأي: قم٤مص سمزٟم٤مه،  [3]اًمٜمقر:

: ¶اًمثقري، قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب قَمَٛمرة، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، 

ىم٤مل: ًمٞمس هذا سم٤مًمٜمٙم٤مح، إٟمام هق اجلامع، ٓ  [3]اًمٜمقر: َّىب  نب مب زب رب يئ ىئُّ

  نث مث زث ٱُّوهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح قمٜمف، وىمقًمف شمٕم٤ممم:  .يزين هب٤م إٓ زاٍن أو ُمنمك
أي: شمٕم٤مـمٞمف واًمتزوي٩م سم٤مًمٌٖم٤مي٤م، أو شمزوي٩م اًمٕمٗم٤مئػ سم٤مًمٗمج٤مر ُمـ  [3]اًمٜمقر:  َّ ىث

 ، ٌَػْمٍ اًمرضم٤مل. وىم٤مل أبق داود اًمٓمٞم٤مًمز: طمدصمٜم٤م ىَمْٞمس، قمـ أيب طُمَّملم، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضُم

رم اهلل اًمزٟمك قمغم اعم١مُمٜملم.  [3]اًمٜمقر:  َّ ىث  نث مث زث ُّٱقمـ اسمـ قم٤ٌمس:  ىم٤مل: طمَّ

  ىي ني مي زي ري ُّٱ٤ممم: وهذه أي٦م يم٘مقًمف شمٕم
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 [5:]امل٤مئدة َّمك لك خك حك جك مق ُّٱوىمقًمف  [25]اًمٜم٤ًمء:  َّيي

وُمـ ه٤مهٜم٤م ذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، رمحف اهلل، إمم أنف ٓ يّمح اًمٕم٘مد ُمـ اًمرضمؾ 

ة اًمٌٖمل ُم٤م داُم٧م ، وم٢من شم٤مسم٧م صح اًمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م شمًتٜم٤مبيمذًمؽ طمتك  اًمٕمٗمٞمػ قمغم اعمرأ

رة اًمٕمٗمٞمٗم٦م سم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤مضمر اعم٤ًمومح، طمتك وإٓ ومال ويمذًمؽ ٓ يّمح شمزوي٩م اعمرأة احل

وُمـ اجلدير  - [3]اًمٜمقر:  َّ ىث  نث مث زث ُّٱيتقب شمقسم٦م صحٞمح٦م؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

أن اًمنميٕم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م ذم أطمٙم٤مُمٝم٤م وم٠مطمٙم٤مم إىم٤مُم٦م  سم٤مًمذيمر رم هذا اعم٘م٤مم اًمتٜمٌٞمف قمغم

ؾ هذه احلدود يم٤مٟم٧م ُمٕمٝم٤م رم اًمقىم٧م ٟمٗمًف أطمٙم٤مم اًمقىم٤مي٦م اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًمقىمقع رم ُمث

اجلرائؿ وُمـ ذًمؽ ضمريٛم٦م اًمزٟم٤م ومٙمام أن اهلل ضمٕمؾ ًمٚمقىمقع ومٞمٝم٤م قم٘مقسم٦م اجلٚمد واًمرضمؿ 

قمغم اًمقضمف اًم٤ًمًمػ سمٞم٤مٟمف ومٝمٜم٤مك أطمٙم٤مم ًمٚمقىم٤مي٦م ىمٌؾ اًمقىمقع ومٞمف جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم 

دا ودوًم٦م ُمراقم٤مهت٤م سم٤مًٓمتزام هب٤م ُمثؾ واضم٥م همض اًمٌٍم قمـ إضم٤مٟم٥م  واعمًٚمامت أومرا

ذم ٟمٗمس اًمًقرة  ًمٜمنم اًمٗم٤مطمِم٦م ووؾم٤مئٚمٝم٤م وم٘م٤مل شمٕم٤ممموُم٘م٤موُم٦م اًمدقمقات اخلٌٞمث٦م 

 يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ُّٱ وأقمٜمك هب٤م ؾمقرة اًمٜمقر
 يك ىك مك لك  اك يق ىق ىفيف يث ىث نث زثمث رث يت ىت  نت مت زت رت
  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل
 هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
وقمـ أطمٙم٤مم اًمٕمقرة  َّ جح مج حج  مث هت مت خت حت جت

ـْ َأبَّْم٤مِرِهْؿ َوحَيَْٗمُٔمقا وُمُروضَمُٝمْؿ َذًمَِؽ  ىُمْؾ  وهمض اًمٌٍم ىم٤مل شمٕم٤ممم قا ُِم ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َيُٖمْمُّ

َ ظَمٌػٌِم   زث رث  ىتيت نت مت زت رت يب ىب ُّٱَأْزيَمك هَلُْؿ إِنَّ اَّللَّ
 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث
 ىي ني  زيمي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم  ام يل ىل
 هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي
 جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث
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 مق حق مف  حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض
 مم خم حم جم هل مل خل  حل مكجل لك خك حك جك
ويمذًمؽ رأيٜم٤م طمرص اًمنميٕم٦م قمغم وضمقد احل٥م سملم اًمزوضملم وضورشمف ٱَّجن

احلٞم٤مة  اًمٌٜم٤مء وسمٕمده سمحًـ اًمٕمنمة رم ىمٌؾ إٟمِم٤مئف ذم إؾم٤مس سم٤مًمرهم٦ٌم اعمت٤ٌمدًم٦م

يمام ٟمٕمٚمؿ ُمـ  اًمزوضمٞم٦م وطمؼ يمؾ ُمٜمٝمام رم ىمْم٤مء وـمره ُمـ اًمٓمرف أظمر وهٜم٤مك

ة ومٝمٜم٤مك  أطمٙم٤مم اًمٓمالق اًمٓمالق ًمٚمٕمٞمقب اًمٌٞمٜم٦م وُمٜمٝم٤م اًمٕمٜم٦م ذم اًمرضمؾ واًمرشمؼ سم٤معمرأ

اًمٓمالق خمرضم٤م ًمٚمرضمؾ اًمذى ٓجيد طم٤مضمتف قمٜمد زوضمف أو اًمتقاومؼ قمغم اًمزواج سم٠مظمرى 

قمٚمٞمٝم٤م أُم٤م اعمرأة اًمتك ٓدمد طم٤مضمتٝم٤م قمٜمد زوضمٝم٤م عمرض أو اٟمِمٖم٤مل قمٜمٝم٤م وإمه٤مل هلذا 

ر ُمٜمف قمغم قمدم اعمٕم٤مجل٦م صمؿ اًمزواج ُمـ آظمر ي٘م٣م احلؼ ومٚمٝم٤م ـمٚم٥م اخل ٚمع قمٜمد اإلسا

ذيمر أصقل شمٚمؽ إطمٙم٤مم اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمٜمقراٟمٞم٦م رم اجلزء اًمراسمع  يمام ُم٣م طم٤مضمتٝم٤م سم٤محلالل

اخلالص٦م أنف  .ُمـ اًمقضمٞمز اًمٗم٘مٝمل وم٤مرضمع إًمٞمف دمد طم٤مضمتؽ ُمـ ذًمؽ ان ؿم٤مء اهلل 

 ٦مرم اعمجتٛمع آؾمالُمك يم٤مجلرصمقُم ٓقمذر عمـ ي٘مع رم ضمريٛم٦م اًمزٟم٤م رم احل٘مٞم٘م٦م وإٟمام هق

سم٢مىم٤مُم٦م احلد  ذم اجلًد ُمٗمًد ًمٚمٛمجتٛمع وضم٥م إي٘م٤مومف قمٜمد طمده ومح٤مي٦م اعمجتٛمع ُمٜمف

ىم٤مل  ورم ضمٜم٤مي٦م اًم٘مذف وطمده ؟سم٤مًمنموط اًم٤ًمًمػ سمٞم٤مهن٤م ومٝمؾ رم ذًمؽ ىمًقة قمٚمٞمف

 يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱٱ:شمٕم٤ممم
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن زنمن رن مم ام
هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ومٞمٝم٤م سمٞم٤من طمٙمؿ ضمٚمد اًم٘م٤مذف  [5-4قر:]اًمٜمٱَّ جب هئ  مئ

ًمٚمٛمحّمٜم٦م، وهل احلرة اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمٕمٗمٞمٗم٦م، وم٢مذا يم٤من اعم٘مذوف رضمال ومٙمذًمؽ جيٚمد ىم٤مذومف 

أيًْم٤م، ًمٞمس ذم هذا ٟمزاع سملم اًمٕمٚمامء. وم٠مُم٤م إن أىم٤مم اًم٘م٤مذف سمٞمٜم٦م قمغم صح٦م ُم٤م ىم٤مًمف، ُرّد 

 ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ُّٱقمٜمف احلد؛ وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
وم٠موضم٥م قمغم اًم٘م٤مذف إذا مل ي٘مؿ سمٞمٜم٦م  ،[4]اًمٜمقر:  َّ ين  ىن نن زنمن رن مم

صح٦م ُم٤م ىم٤مًمف صمالصم٦م أطمٙم٤مم: أطمده٤م: أن جيٚمد صمامٟملم ضمٚمدة. اًمث٤مين: أنف شمرد ؿمٝم٤مدشمف  قمغم
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صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اًمٜم٤مس.دائام. اًمث٤مًم٨م: أن يٙمقن وم٤مؾمً٘م٤م ًمٞمس سمٕمدل، ٓ قمٜمد اهلل وٓ قمٜمد 

 ،[89قمٛمران: آل]  َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ُّٱ

اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذا آؾمتثٜم٤مء: هؾ يٕمقد إمم اجلٛمٚم٦م إظمػمة وم٘مط ومؽمومع اًمتقسم٦م 

اًمٗمًؼ وم٘مط، ويٌ٘مك ُمردود اًمِمٝم٤مدة دائام وإن شم٤مب، أو يٕمقد إمم اجلٛمٚمتلم اًمث٤مٟمٞم٦م 

وأُم٤م اجلٚمد وم٘مد ذه٥م واٟم٘م٣م، ؾمقاء شم٤مب أو أس، وٓ طمٙمؿ ًمف سمٕمد ذًمؽ  ؟واًمث٤مًمث٦م

ُم٤مم ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد سمـ طمٜمٌؾ إمم أنف إذا شم٤مب ىمٌٚم٧م ومذه٥م اإل-سمال ظمالف 

-ؾمٞمد اًمت٤مسمٕملم -ؿمٝم٤مدشمف، وارشمٗمع قمٜمف طمٙمؿ اًمٗمًؼ. وٟمص قمٚمٞمف ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م 

ومج٤مقم٦م ُمـ اًمًٚمػ أيًْم٤م. وىم٤مل اإلُم٤مم أبق طمٜمٞمٗم٦م: إٟمام يٕمقد آؾمتثٜم٤مء إمم اجلٛمٚم٦م 

ًدا. وممـ ذه٥م إًمٞمف إظمػمة وم٘مط، ومػمشمٗمع اًمٗمًؼ سم٤مًمتقسم٦م، ويٌ٘مك ُمردود اًمِمٝم٤مدة أب

ٌَػْم، وُمٙمحقل-ُمـ اًمًٚمػ اًم٘م٤ميض  يح، وإسمراهٞمؿ اًمٜمََّخِٕمّل، وؾمٕمٞمد سمـ ضُم  -. ُذَ

 مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم  ورم اعمالقمٜم٦م
 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ
-6]اًمٜمقر:  َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل

اًمٙمريٛم٦م ومٞمٝم٤م وَمَرج ًمألزواج وزي٤مدة خمرج، إذا ىمذف أطمدهؿ زوضمتف  ٤متهذه أي [10

وشمٕمن قمٚمٞمف إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م، أن يالقمٜمٝم٤م، يمام أُمر اهلل قمز وضمؾ وهق أن حييه٤م إمم 

اإلُم٤مم، ومٞمدقمل قمٚمٞمٝم٤م سمام رُم٤مه٤م سمف، ومٞمحٚمٗمف احل٤ميمؿ أرسمع ؿمٝم٤مدات سم٤مهلل ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م أرسمٕم٦م 

 مس خس ُّٱأي: ومٞمام رُم٤مه٤م سمف ُمـ اًمزٟمك،  [6قر:]اًمٜم  َّ جس مخ جخ ُّٱؿمٝمداء، 
وم٢مذا ىم٤مل ذًمؽ، سم٤مٟم٧م ُمٜمف سمٜمٗمس هذا اًمٚمٕم٤من  [7]اًمٜمقر:  َّ مض خض حض جض مص خص حص

قمٜمد اًمِم٤مومٕمل وـم٤مئٗم٦م يمثػمة ُمـ اًمٕمٚمامء، وطمرُم٧م قمٚمٞمف أبًدا، ويٕمٓمٞمٝم٤م ُمٝمره٤م، 

ويتقضمف قمٚمٞمٝم٤م طمد اًمزٟمك، وٓ يدرأ قمٜمٝم٤م اًمٕمذاب إٓ أن شمالقمـ، ومتِمٝمد أرسمع 

 خل حل جل مك لك خك حك ُّٱ إٟمف عمـ اًمٙم٤مذسملم، أي: ومٞمام رُم٤مه٤م سمف، ؿمٝم٤مدات سم٤مهلل



   

 
151 
 

 مصالوجيز الفقهي: اجلزء اخلا

يٕمٜمل: احلد،  [8]اًمٜمقر:  َّ مع جع  مظُّٱوهلذا ىم٤مل:  [9]اًمٜمقر:  َّ هل مل

 مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظُّ
ومخّمٝم٤م سم٤مًمٖمْم٥م، يمام أن اًمٖم٤مًم٥م أن اًمرضمؾ ٓ  [9-8]اًمٜمقر:  َّ هل مل خل حل جل

ق ص٤مدق ُمٕمذور، وهل شمٕمٚمؿ صدىمف ومٞمام ومْمٞمح٦م أهٚمف ورُمٞمٝم٤م سم٤مًمزٟمك إٓ وه خيت٤مر

رُم٤مه٤م سمف. وهلذا يم٤مٟم٧م اخل٤مُم٦ًم ذم طم٘مٝم٤م أن همْم٥م اهلل قمٚمٞمٝم٤م. واعمٖمْمقب قمٚمٞمف هق 

 ا ـهاًمذي يٕمٚمؿ احلؼ صمؿ حيٞمد قمٜمف.

  جه ين ىن ُّٱ رم ؾمقرة امل٤مئدة أيْم٤م–ورم طمد اًمنىم٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه
شمٕم٤ممم طم٤ميماًم  ي٘مقلٱَّ نب مب زب رب يئ نئىئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ

وآُمًرا سم٘مٓمع يد اًم٤ًمرق واًم٤ًمرىم٦م، وروى اًمثقري قمـ ضم٤مسمر سمـ يزيد اجلُْٕمٗمل، قمـ 

طمٞمؾ اًمِمٕمٌل؛ أن اسمـ ُمًٕمقد يم٤من ي٘مرؤه٤م: "واًم٤ًمرق واًم٤ًمرىم٦م  قم٤مُمر سمـ ذا

ومً٘م٤م هل٤م، ٓ  وم٤مىمٓمٕمقا أيامهنام". وهذه ىمراءة ؿم٤مذة، وإن يم٤من احلٙمؿ قمٜمد مجٞمع اًمٕمٚمامء ُمقا

َر ذم  هب٤م، سمؾ هق ُمًتٗم٤مد ُمـ دًمٞمؾ آظمر. وىمد يم٤من اًم٘مٓمع ُمٕمٛمقٓ سمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، ومُ٘مرِّ

اإلؾمالم وزيدت ذوط أظَمر، يمام ؾمٜمذيمره إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، يمام يم٤مٟم٧م اًم٘م٤ًمُم٦م 

واًمدي٦م واًم٘مَراض وهمػم ذًمؽ ُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل ورد اًمنمع سمت٘مريره٤م قمغم ُم٤م يم٤مٟم٧م 

وذه٥م قمٜمد اجلٛمٝمقر وم٘مد واقمتؼم ومٞمف اًمٜمّم٤مب  قمٚمٞمف، وزي٤مدات هل ُمـ مت٤مم اعمّم٤مًمح.

اًمِم٤مومٕمل، رمحف اهلل، إمم أن آقمت٤ٌمر ذم ىمٓمع يد اًم٤ًمرق سمرسمع ديٜم٤مر أو ُم٤م ي٤ًمويف ُمـ 

إرامن أو اًمٕمروض ومّم٤مقمًدا. واحلج٦م ذم ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من: اًمٌخ٤مري 

 ☺؛ أن رؾمقل اهلل ▲وُمًٚمؿ، ُمـ ـمريؼ اًمزهري، قمـ قَمْٛمرة، قمـ قم٤مئِم٦م، 

ع ديٜم٤مر ومّم٤مقمدا". وعمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد ىم٤مل: "شم٘مٓمع يد اًم٤ًمرق ذم رسم

ىم٤مل: "ٓ شم٘مٓمع يد  ☺سمـ قمٛمرو سمـ طمزم، قمـ قَمْٛمرة، قمـ قم٤مئِم٦م؛ أن رؾمقل اهلل 

اًم٤ًمرق إٓ ذم رسمع ديٜم٤مر ومّم٤مقمدا". ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م: ومٝمذا احلدي٨م وم٤مصؾ ذم اعم٠ًمل٦م 
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نف يم٤من صمالصم٦م وٟمص ذم اقمت٤ٌمر رسمع اًمديٜم٤مر ٓ ُم٤م ؾم٤مواه. ىم٤مًمقا: وطمدي٨م صمٛمـ اعمجـ، وأ

وذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ  دراهؿ، ٓ يٜم٤مذم هذا؛ ٕنف إذ ذاك يم٤من اًمديٜم٤مر سم٤مصمٜمل قمنم

إمم أن يمؾ واطمد ُمـ رسمع اًمديٜم٤مر -ذم رواي٦م قمٜمف-طمٜمٌؾ، وإؾمح٤مق سمـ راهقيف 

واًمثالصم٦م دراهؿ َُمَرٌد ذقمل، ومٛمـ هق واطمًدا ُمٜمٝمام، أو ُم٤م ي٤ًمويف ىمٓمع قمٛمال 

، ووىمع ذم ًمٗمظ قمٜمد اإلُم٤مم أمحد، قمـ ¶سمحدي٨م اسمـ قمٛمر، وسمحدي٨م قم٤مئِم٦م، 

ىم٤مل: "اىمٓمٕمقا ذم رسمع ديٜم٤مر، وٓ شم٘مٓمٕمقا ومٞمام  ☺[ أن رؾمقل اهلل ▲قم٤مئِم٦م ]

هق أدٟمك ُمـ ذًمؽ" ويم٤من رسمع اًمديٜم٤مر يقُمئذ صمالصم٦م دراهؿ، واًمديٜم٤مر اصمٜمل قمنم درمًه٤م. 

وذم ًمٗمظ ًمٚمٜم٤ًمئل: ٓ شم٘مٓمع يد اًم٤ًمرق ومٞمام دون صمٛمـ اعمجـ. ىمٞمؾ ًمٕم٤مئِم٦م: ُم٤م صمٛمـ 

ومٝمذه يمٚمٝم٤م ٟمّمقص داًم٦م قمغم قمدم اؿمؽماط قمنمة دراهؿ،  عمَجـ؟ ىم٤مًم٧م: رسمع ديٜم٤مر.ا

قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو؛ أن اُمرأة  قمـوروى اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل سمًٜمده  واهلل أقمٚمؿ.

: ي٤م رؾمقل اهلل، إن ☺هىم٧م قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل  ، ومج٤مء هب٤م اًمذيـ هىمتٝمؿ وم٘م٤مًمقا

دهي٤م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: "اىمٓمٕمقا يده٤م" هذه اعمرأة هىمتٜم٤م! ىم٤مل ىمقُمٝم٤م: ومٜمحـ ٟمٗم

: ٟمحـ ٟمٗمدهي٤م سمخٛمًامئ٦م ديٜم٤مر. ىم٤مل: "اىمٓمٕمقا يده٤م". ىم٤مل: وم٘مٓمٕم٧م يده٤م  وم٘م٤مًمقا

اًمٞمٛمٜمك. وم٘م٤مًم٧م اعمرأة: هؾ زم ُمـ شمقسم٦م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: "ٟمٕمؿ، أن٧م اًمٞمقم ُمـ 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱظمٓمٞمئتؽ يمٞمقم وًمدشمؽ أُمؽ". وم٠منزل اهلل ذم ؾمقرة امل٤مئدة: 
وهذه اعمرأة هل اعمخزوُمٞم٦م  ٱَّ نب مب زب رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ ّٰ

اًمتل هىم٧م، وطمديثٝم٤م صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمحلم، ُمـ رواي٦م اًمزهري، قمـ قُمْرَوة، قمـ 

ة اًمتل هىم٧م ذم قمٝمد اًمٜمٌل  ، ذم همزوة اًمٗمتح، ☺قم٤مئِم٦م؛ أن ىمريِم٤م أمهٝمؿ ؿم٠مُن اعمرأ

: ُمـ يٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل  ئ قمٚمٞمف إٓ أؾم٤مُم٦م سم☺وم٘م٤مًمقا : وُمـ جَيْؽَمِ ـ زيد ؟ وم٘م٤مًمقا

، ومٙمٚمٛمف ومٞمٝم٤م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد، ومتٚمّقن ☺؟ وم٠ميت هب٤م رؾمقُل اهلل ☺طِم٥مُّ رؾمقل اهلل 

  ا ـهوم٘م٤مل: "أتِمٗمع ذم طَمدٍّ ُمـ طمدود اهلل، قمز وضمؾ؟"  ☺وضمُف رؾمقل اهلل 
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  :رم ضمٜم٤مي٤مت اًمنىم٦م واًمزٟم٤م واًم٘مذف وُمـ اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م

يزين اًمزاين  ٓ)ىم٤مل  ☺أن رؾمقل اهلل  :قمـ أيب هريرة  روى اًمٌخ٤مري سمًٜمده-1

طملم يزين وهق ُم١مُمـ وٓ ينمب اخلٛمر طملم ينمب وهق ُم١مُمـ وٓ ينق طملم 

  .ينق وهق ُم١مُمـ وٓ يٜمتٝم٥م هن٦ٌم يرومع اًمٜم٤مس إًمٞمف ومٞمٝم٤م أبّم٤مرهؿ وهق ُم١مُمـ

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ يقؾمػ طمدصمٜم٤م اسمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ اًمزهري قمـ أيب  وروى وم٘م٤مل -2

ذم جمٚمس  ☺قمٜمد اًمٜمٌل  يمٜم٤م :ىم٤مل  إدريس اخلقٓين قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ؓ

وىمرأ هذه أي٦م  -سم٤ميٕمقين قمغم أن ٓ شمنميمقا سم٤مهلل ؿمٞمئ٤م وٓ شمنىمقا وٓ شمزٟمقا )وم٘م٤مل 

ومٛمـ ورم ُمٜمٙمؿ وم٠مضمره قمغم اهلل وُمـ أص٤مب ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ٤م ومٕمقىم٥م سمف ومٝمق  -يمٚمٝم٤م 

( يمٗم٤مرشمف وُمـ أص٤مب ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ٤م ومًؽمه اهلل قمٚمٞمف إن ؿم٤مء همٗمر ًمف وإن ؿم٤مء قمذسمف

  .قم٦م رم احلدود واعم٤ًمواة ىم٤مل رمحف اهللورم طمرُم٦م اًمِمٗم٤م

طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م  -3

ة اعمخزوُمٞم٦م اًمتل هىم٧م وم٘م٤مًمقا ُمـ يٙمٚمؿ رؾمقل  : ▲ أن ىمريِم٤م أمهتٝمؿ اعمرأ

 ☺ومٙمٚمؿ رؾمقل اهلل  ☺وُمـ جيؽمئ قمٚمٞمف إٓ أؾم٤مُم٦م طم٥م رؾمقل اهلل  ☺اهلل 

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إٟمام وؾ ُمـ )صمؿ ىم٤مم ومخٓم٥م ىم٤مل  (.طمدود اهللأتِمٗمع ذم طمد ُمـ )وم٘م٤مل 

يم٤من ىمٌٚمٙمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا إذا هق اًمنميػ شمريمقه وإذا هق اًمْمٕمٞمػ ومٞمٝمؿ أىم٤مُمقا قمٚمٞمف 

  .(احلد وايؿ اهلل ًمق أن وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد هىم٧م ًم٘مٓمع حمٛمد يده٤م

ـِ اخْلَٓم٤َّمِب روى اًمِمٞمخ٤من  -4 ـْ قُمَٛمَر سْم َ َأنَُّف ظَمَٓم٥َم وَم٘مَ  -  ؓ -قَم ٤مَل: إِنَّ اَّللَّ

ضْمِؿ. ىَمَرأْ  ُ قَمَٚمْٞمِف آَي٦ُم اًمرَّ ، َوَأنَْزَل قَمَٚمْٞمِف اًْمِٙمَت٤مَب، وَمَٙم٤مَن وِمٞماَم َأنَْزَل اَّللَّ ًدا سم٤ِمحْلَؼِّ ٛمَّ ن٤َمَه٤م سَمَٕم٨َم حُمَ

 
ِ

 َوَرمَجْٜم٤َم سَمْٕمَدُه، وَم٠َمظْمَِمك إِْن ـَم٤مَل  - ☺ -َوَوقَمْٞمٜم٤َمَه٤م َوقَمَ٘مْٚمٜم٤َمَه٤م، وَمَرضَمَؿ َرؾُمقُل اَّللَّ

ِك وَمِريَْم٦ٍم َأنَْزهَل٤َم ، وَمَٞمِْمٚمُّقا سمؽَِمْ
ِ

ضْمَؿ ذِم يمَِت٤مِب اَّللَّ  سم٤ِمًمٜم٤َّمِس َزَُم٤مٌن َأْن َيُ٘مقَل ىَم٤مِئٌؾ: َُم٤م َٟمِجُد اًمرَّ
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، إَِذا 
ِ
٤مء ًَ ضَم٤مِل َواًمٜمِّ ـَ اًمرِّ ـَ ُِم ـْ َزَٟمك، إَِذا ُأطْمِّم  قَمغَم َُم

ِ
ضْمَؿ طَمؼٌّ ذِم يمَِت٤مِب اَّللَّ ، َوإِنَّ اًمرَّ ُ اَّللَّ

اُف  ىَم٤مَُم٧ْم  قْمؽِمَ ِٓ ٌَُؾ، َأْو ا ٌَٞمِّٜم٦َُم، َأْو يَم٤مَن احْلَ  .اًْم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -5  ـِ ظَم٤مًمٍِد اجْلَُٝمٜمِلِّ  -  ؓ -قَم ـَ  - ¶َوَزْيِد سْم َأنَّ َرضُماًل ُِم

 
ِ

ِب َأتَك َرؾُمقَل اَّللَّ َقْمَرا ْٕ َّٓ ىَمَْمْٞم٧َم زِم ☺ -ا  إِ
ِ

! َأنُِْمُدَك سم٤ِمَّللَّ
ِ

 . وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ

ظَمُر  ْٔ ، وَمَ٘م٤مَل ا
ِ

، َوْأَذْن زِم،  -َوُهَق َأوْمَ٘مُف ُِمٜمُْف  -سمِِٙمَت٤مِب اَّللَّ
ِ

َٟمَٕمْؿ. وَم٤مىْمِض سَمْٞمٜمَٜم٤َم سمِِٙمَت٤مِب اَّللَّ

ُت َأنَّ قَمغَم ش. ىُمْؾ »وَمَ٘م٤مَل:  ٞمًٗم٤م قَمغَم َهَذا وَمَزَٟمك سم٤ِمُْمَرأَتِِف، َوإيِنِّ ُأظْمؼِمْ ًِ ىَم٤مَل: إنَّ اسْمٜمِل يَم٤مَن قَم

ضْم  ويِن: َأنَّاَم قَمغَم اسْمٜمِل اًمرَّ ٠َمَل٧ُم َأْهَؾ اًْمِٕمْٚمِؿ، وَم٠َمظْمؼَمُ ًَ َؿ، وَم٤موْمَتَدْي٧ُم ُِمٜمُْف سماَِمَئ٦ِم ؿَم٤مٍة َوَوًمِٞمَدٍة، وَم

 
ِ

ضْمَؿ، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ ِة َهَذا اًمرَّ : ☺ -اسْمٜمِْل ضَمْٚمُد َُم٤مَئ٦ٍم َوشَمْٖمِري٥ُم قَم٤مٍم، َوَأنَّ قَمغَم اُْمَرأَ

، اًْمَقًمِٞمَدُة َواًْمَٖمٜمَُؿ َردٌّ قَمَٚمْٞمَؽ، َوقَمغَم َواًمَِّذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه، »
ِ

َىْمِْملَمَّ سَمْٞمٜمَُٙماَم سمِِٙمَت٤مِب اَّللَّ َٕ

وَم٧ْم وَم٤مْرمُجَْٝم٤م ِة َهَذا، وَم٢ِمْن اقْمؽَمَ َ ش. اسْمٜمَِؽ ضَمْٚمُد ُِم٤مَئ٦ٍم َوشَمْٖمِري٥ُم قَم٤مٍم، َواهْمُد َي٤م ُأنَْٞمُس إمَِم اُْمَرأ

 ُ
ِ

ٚمٍِؿ. ُُمتََّٗمٌؼ قَمَٚمْٞمِف، َهَذا َواًمٚمَّْٗمُظ عم  .طمٞم٨م روى أيْم٤مًْ

٤مُِم٧ِم  -6 ـِ اًمّمَّ ٤ٌَمَدَة سْم ـْ قُم   -  ؓ -قَم
ِ

ظُمُذوا : »☺ -ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ

َـّ ؾَمٌِٞماًل، اًْمٌِْٙمُر سم٤ِمًْمٌِْٙمِر ضَمْٚمُد ُِم٤مَئ٦ٍم، َوَٟمْٗمُل ؾَمٜم٦ٍَم،  ُ هَلُ قَمٜمِّل، ظُمُذوا قَمٜمِّل، وَمَ٘مْد ضَمَٕمَؾ اَّللَّ

ضْمؿُ َواًمثَّٞم٥ُِّم سم٤ِمًمثَّٞم٥ِِّم ضَمْٚمُد ُمِ    .وقمـ اإلىمرار يمنمط إىم٤مُم٦م احلد ش٤مَئ٦ٍم، َواًمرَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة روى اًمِمٞمخ٤من  -7 ٚمِِٛملَم  -  ؓ -قَم ًْ ُ ـَ اعْم ىَم٤مَل: َأتَك َرضُمٌؾ ُِم

 
ِ

ِجِد  - ☺ -َرؾُمقُل اَّللَّ ًْ ! إيِنِّ َزَٟمْٞم٧ُم،  -َوُهَق ذِم اعْمَ
ِ

وَمٜم٤َمَداُه وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ

! إيِنِّ َزَٟمْٞم٧ُم، وَم٠َمقْمَرَض قَمٜمُْف، وَم٠َمقْمَرَض قَمٜمْفُ 
ِ

ك شمِْٚمَ٘م٤مَء َوضْمِٝمِف، وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ ، وَمَتٜمَحَّ

ِف َأْرسَمَع ؿَمَٝم٤مَداٍت. َدقَم٤مُه َرؾُمقُل  ًِ اٍت، وَمَٚمامَّ ؿَمِٝمَد قَمغَم َٟمْٗم طَمتَّك صَمٜمَّك َذًمَِؽ قَمَٚمٞمِْف َأْرسَمَع َُمرَّ

 
ِ

. ىَم٤مَل: ش َأبَِؽ ضُمٜمُقٌن؟»وَمَ٘م٤مَل  - ☺ -اَّللَّ َٓ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ. ش. وَمَٝمْؾ َأطْمَّمٜم٧َْم؟»ىَم٤مَل. 

 
ِ

ٌُقا سمِِف وَم٤مْرمُجُقهُ » - ☺ -وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ وومٞمف ؿم٤مهد قمغم أن اعمجٜمقن  ش.اْذَه

٤ٌَّمٍس ٓيرضمؿ إن زٟم٤م ـِ قَم ـِ اسْم ِلِّ  ¶. َوقَم ـُ َُم٤مًمٍِؽ إمَِم اًمٜمٌَّ  -ىَم٤مَل: مَل٤َّم َأتَك َُم٤مقِمُز سْم
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ٌَّْٚم٧َم، َأْو هَمَٛمْزَت، َأْو َٟمَٔمْرَت؟» ىَم٤مَل ًَمُف: - ☺ . َرَواُه ش ًَمَٕمٚمََّؽ ىَم
ِ

، َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ َٓ ىَم٤مَل: 

ٌَُخ٤مِرّي  ـِ طَمِّملٍم روى ُمًٚمؿ  -8 .اًْم َن سْم ـْ قِمْٛمَرا ـْ ضُمَٝمْٞمٜم٦ََم  ؓ -قَم ًة ُِم : َأنَّ اُْمَرأَ

 
ِ

َٟم٤م  - ☺ -َأت٧َْم َٟمٌِلَّ اَّللَّ ـَ اًمزِّ ٌْغَم ُِم ا،  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: -َوِهَل طُم ٧ٌُْم طَمدًّ ! َأَص
ِ

َي٤م َٟمٌِلَّ اَّللَّ

 
ِ

، وَمَدقَم٤م َٟمٌِلُّ اَّللَّ ـْ إًَِمْٞمَٝم٤م وَم٢ِمَذا َوَوَٕم٧ْم وَم٤مْئتِٜمِل »َوًمِٞمََّٝم٤م. وَمَ٘م٤مَل:  - ☺ -وَم٠َمىِمْٛمُف قَمكَمَّ
ًِ َأطْم

٧ْم قَمَٚمْٞمَٝم٤م صمَِٞم٤مهُب٤َم، صُمؿَّ َأَُمَر هِب٤َم وَمُرمِج٧َْم، صمُ ش. هِب٤َم ؿَّ َصغمَّ قَمَٚمْٞمَٝم٤م، وَمَ٘م٤مَل وَمَٗمَٕمَؾ. وَم٠َمَُمَر هِب٤َم وَمُِمٙمَّ

 َوىَمْد َزَٟم٧ْم؟ وَمَ٘م٤مَل: 
ِ

َٛم٧ْم سَملْمَ »قُمَٛمُر: َأتَُّمكمِّ قَمَٚمْٞمَٝم٤م َي٤م َٟمٌِلَّ اَّللَّ ًِّ ًَمَ٘مْد شَم٤مسَم٧ْم شَمْقسَم٦ًم ًَمْق ىُم

َٝم٤م  ًِ ـْ َأْن ضَم٤مَدْت سمِٜمَْٗم ِديٜم٦َِم ًَمَقؾِمَٕمْتُٝمْؿ، َوَهْؾ َوضَمَدْت َأوَمَْمَؾ ُِم ـْ َأْهِؾ اعْمَ ٌِْٕملَم ُِم ؟ؾَم
ِ

َّ
ِ

  ش.َّلل

ومج٤مءه  - ☺ -أنس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: "يمٜم٧م قمٜمد اًمٜمٌل  روى اًمِمٞمخ٤من قمـ -9

. ومل ي٠ًملف قمٜمف، ىم٤مل:  ا؛ وم٠مىمٛمف قمكمَّ رضمؾ، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، إين أص٧ٌم طمدًّ

اًمّمالة، ىم٤مم إًمٞمف اًمرضمؾ وم٘م٤مل: ي٤م  - ☺ -وطميت اًمّمالة، ومّمغم ُمع اًمٜمٌل 

هلل. ىم٤مل: ألٞمس ىمد صٚمٞم٧م ُمٕمٜم٤م؟ ىم٤مل: رؾمقل اهلل، إين أص٧ٌم طمدًا؛ وم٠مىمؿ ذمَّ يمت٤مب ا

وىمد رواه ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ أو ىم٤مل: طمدك".-ٟمٕمؿ. ىم٤مل: وم٢من اهلل ىمد همٗمر ًمؽ ذٟمٌؽ 

 -وٟمحـ ىمٕمقد ُمٕمف-ذم اعمًجد  - ☺ -قمـ أيب أُم٤مُم٦م ىم٤مل: "سمٞمٜمام رؾمقل اهلل آظمر 

. ىم٤مل: ومًٙم٧م قمٜمف  ا؛ وم٠مىمٛمف قمكمَّ إذ ضم٤مء رضمؾ، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، إين أص٧ٌم طمدًّ

. - ☺ -هلل رؾمقل ا ا؛ وم٠مىمٛمف قمكمَّ ، صمؿ أقم٤مد، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، أص٧ٌم طمدًّ

 - ☺ -، وأىمٞمٛم٧م اًمّمالة، ومٚمام اٟمٍمف ٟمٌل اهلل - ☺ -ومًٙم٧م قمٜمف رؾمقل اهلل 

واشمٌٕم٧م رؾمقل -طملم اٟمٍمف  - ☺ -ىم٤مل أبق أُم٤مُم٦م: وم٤مشمٌع اًمرضمُؾ رؾمقَل اهلل 

، وم٘م٤مل: ي٤م - ☺ -ومٚمحؼ اًمرضمُؾ رؾمقَل اهلل  -أنٔمر ُم٤م يرد اًمرضمؾ - ☺ -اهلل 

ا؛ وم٠مىمٛمف. وم٘م٤مل أبق أُم٤مُم٦م: وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل  : - ☺ -رؾمقل اهلل، إين أص٧ٌم طمدًّ

أرأي٧م طملم ظمرضم٧م ُمـ سمٞمتؽ، ألٞمس ىمد شمقو٠مت وم٠مطمًٜم٧م اًمقوقء؟ ىم٤مل: سمغم ي٤م 

رؾمقل اهلل. ىم٤مل: صمؿ ؿمٝمدت اًمّمالة ُمٕمٜم٤م؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل. ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمف 

ك : وم٢من اهلل ىمد - ☺ -رؾمقل اهلل   أو ىم٤مل: ذٟمٌؽ".-همٗمر ًمؽ طمدَّ
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ـْ  -   ▲قَم٤مِئَِم٦َم  روى اًمِمٞمخ٤من قَم
ِ

َٓ : »☺ -ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ

َّٓ ذِم ُرسُمِع ِديٜم٤َمٍر وَمَّم٤مقِمًدا : ش.. شُمْ٘مَٓمُع َيُد ؾَم٤مِرٍق إِ ٌَُخ٤مِريِّ ٚمِؿ َوًَمْٗمُظ اًْم ًْ ُ
ِ

شُمْ٘مَٓمُع »َواًمٚمَّْٗمُظ عم

ـِ قُمَٛمَر ش. ًدااًْمَٞمُد ذِم ُرسُمِع ِديٜم٤َمٍر وَمَّم٤مقمِ  ـِ اسْم ِلَّ ¶َوقَم ىَمَٓمَع ذِم  - ☺ -: َأنَّ اًمٜمٌَّ

، صَمَٛمٜمُُف صَماَلصَم٦ُم َدَراِهؿَ  ـٍ   .جِمَ

ـْ قُمَٛمَر  -11 ـَ  -  ؓ -َوقَم ٦ٍم: ُِم ًَ ـْ مَخْ ىَم٤مَل: َٟمَزَل حَتِْريُؿ اخْلَْٛمِر، َوِهَل ُِم

ِٕمػِم. وَ  ٜمَْٓم٦ِم، َواًمِمَّ ِؾ، َواحْلِ ًَ   اخْلَْٛمُر: َُم٤م ظَم٤مَُمَر اًْمَٕمْ٘مَؾ.اًْمِٕمٜم٥َِم، َواًمتَّْٛمِر، َواًْمَٕم

ـِ قُمَٛمَر روى ُمًٚمؿ وَ  -12 ـِ اسْم ِلِّ ¶قَم ـِ اًمٜمٌَّ يُمؾُّ »ىَم٤مَل:  - ☺ -؛ قَم

مٌ  ِٙمٍر طَمَرا ًْ ِٙمٍر مَخٌْر، َويُمؾُّ ُُم ًْ   ش.ُُم

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  وروى اًمِمٞمخ٤من -13 ـْ َأنَِس سْم ِلَّ  ؓ -قَم َأتَك  - ☺ -: َأنَّ اًمٜمٌَّ

َب اخْلَٛمْ  َر، وَمَجَٚمَدُه سمَِجِريَدشَملْمِ َٟمْحَق َأْرسَمِٕملَم. ىَم٤مَل: َووَمَٕمَٚمُف َأبُق سَمْٙمٍر، وَمَٚمامَّ يَم٤مَن سمَِرضُمٍؾ ىَمْد َذِ

ـُ قَمْقٍف: َأظَمػَّ احْلُُدوِد صَماَمُٟمقَن، وَم٠َمَُمَر سمِِف  ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ قُمَٛمُر اؾْمَتَِم٤مَر اًمٜم٤َّمَس، وَمَ٘م٤مَل قَم

  قُمَٛمُر..

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -14   -  ؓ -َوقَم
ِ

َب : »☺ -ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ إَِذا َضَ

َنَّْم٤مِريِّ و - َأطَمُديُمْؿ وَمْٚمَٞمتَِّؼ اًْمَقضْمفَ  ْٕ ـْ َأيِب سُمْرَدَة ا   -  ؓ -قَم
ِ

َأنَُّف ؾَمِٛمَع َرؾُمقَل اَّللَّ

 »َيُ٘مقُل:  - ☺ -
ِ

ـْ طُمُدوِد اَّللَّ َّٓ ذِم طَمدِّ ُِم ٍط، إِ ِة َأؾْمَقا َٚمُد وَمْقَق قَمنَمَ   ش.َٓ جُيْ

أن رضمال قمغم قمٝمد اًمٜمٌل  :قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وروى اًمٌخ٤مري سمًٜمده  -15

ويم٤من  ☺يم٤من اؾمٛمف قمٌد اهلل ويم٤من يٚم٘م٥م مح٤مرا ويم٤من يْمحؽ رؾمقل اهلل  ☺

ب وم٠ميت سمف يقُم٤م وم٠مُمر سمف ومجٚمد وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ اًم٘مقم  ☺اًمٜمٌل  ىمد ضمٚمده ذم اًمنما

 ُم٤م قمٚمٛم٧م إٓ أنف ٓ شمٚمٕمٜمقه ومقاهلل) ☺وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ؟مهللا اًمٕمٜمف ُم٤م أيمثر ُم٤م ي١مشمك سمف

ُمزيد ًمٚمدرس ذم ُمقوققمف رم مجٚم٦م  ورم ؾمٜمـ أبك داوود رمحف اهلل (حي٥م اهلل ورؾمقًمف

 : ُمـ صح٤مح احلدي٨م سم٢موم٤مدة اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم
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ِهٞمَؿ،  - ـُ إسِْمَرا صَمٜم٤َم إؾِْماَمقِمٞمُؾ سْم ٌٍَؾ، طَمدَّ ـِ طَمٜمْ ِد سْم ٛمَّ ـُ حُمَ صَمٜم٤َم َأمْحَُد سْم َٟم٤م َأيُّقُب، طَمدَّ َأظْمؼَمَ

ـَ  ٌََٚمَغ َذًمَِؽ اسْم ؾْماَلِم، وَم ـِ اإْلِ وا قَم اَلم َأطْمَرَق َٟم٤مؾًم٤م اْرشَمدُّ ًَّ ٞم٤ًّم، قَمَٚمْٞمِف اًم
ـْ قِمْٙمِرَُم٦َم، َأنَّ قَمٚمِ قَم

 
ِ

طُْمِرىَمُٝمْؿ سم٤ِمًمٜم٤َّمِر، إِنَّ َرؾُمقَل اَّللَّ ِٕ ـْ  ٤ٌَّمٍس، وَمَ٘م٤مَل: مَلْ َأيُم سُمقا سمَِٕمَذاِب »ىَم٤مَل:  ☺قَم  َٓ شُمَٕمذِّ

 
ِ

 شاَّللَّ
ِ

 ☺، َويُمٜم٧ُْم ىَم٤مشمَِٚمُٝمْؿ سمَِ٘مْقِل َرؾُمقِل اَّللَّ
ِ

َل »ىَم٤مَل:  ☺، وَم٢ِمنَّ َرؾُمقَل اَّللَّ ـْ سَمدَّ َُم

 .شِديٜمَُف وَم٤مىْمُتُٚمقهُ 

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم، روى سمًٜمده  -   ▲قَم
ِ

َٓ حَيِؾُّ َدُم ☺ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ  " :

َٓ إهَِلَ  ٚمٍِؿ، َيِْمَٝمُد َأْن  ًْ َّٓ سم٢ِِمطْمَدى صَماَلٍث:  اُْمِرٍئ ُُم ، إِ
ِ

ًدا َرؾُمقُل اَّللَّ ٛمَّ ، َوَأنَّ حُمَ ُ َّٓ اَّللَّ إِ

ُف ُيْ٘مَتُؾ، َأْو   َوَرؾُمقًمِِف، وَم٢ِمٟمَّ
ِ

َّ
ِ

٤مِرسًم٤م َّلل ُف ُيْرضَمُؿ، َوَرضُمٌؾ ظَمَرَج حُمَ َرضُمٌؾ َزَٟمك سَمْٕمَد إطِْمَّم٤مٍن، وَم٢ِمٟمَّ

َْرِض، َأْو َيْ٘مُتُؾ  ْٕ ـَ ا ٤م، وَمُٞمْ٘مَتُؾ هِب٤َم " ُيّْمَٚم٥ُم، َأْو ُيٜمَْٗمك ُِم ًً  َٟمْٗم

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم، روى -   ▲قَم
ِ

َأىمِٞمُٚمقا َذِوي : »☺ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ

َّٓ احْلُُدودَ  هِتِْؿ إِ  .شاهْلَْٞمَئ٤مِت قَمَثَرا

 روى -
ِ

ـِ اًْمَٕم٤مِص، َأنَّ َرؾُمقَل اَّللَّ ـِ قَمْٛمِرو سْم  سْم
ِ

ٌِْد اَّللَّ ـْ قَم شَمَٕم٤مومُّقا »ىَم٤مَل:  ☺قَم

ـْ طَمدٍّ وَمَ٘مْد َوضَم٥َم احْلُُدو  .شَد وِمٞماَم سَمْٞمٜمَُٙمْؿ، وَماَم سَمَٚمَٖمٜمِل ُِم

صَمٜمِل َأبُق ُأَُم٤مَُم٦َم، َأنَّ  روى سمًٜمده -5  ٍر، طَمدَّ صَمٜمِل َأبُق قَمامَّ ، ىَم٤مَل: طَمدَّ َْوَزاقِملِّ ْٕ ـِ ا قَم

ِلَّ  ا، وَم٠مَ ☺َرضُماًل، َأتَك اًمٜمٌَّ ٧ٌُْم طَمدًّ : إيِنِّ َأَص
ِ

، ىَم٤مَل ، وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ ىِمْٛمُف قَمكَمَّ

ٌَْٚم٧َم؟» ٠ْمَت طِملَم َأىْم ْٞمٜم٤َم؟»ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ، ىَم٤مَل: ش شَمَقوَّ ْٞم٧َم َُمَٕمٜم٤َم طِملَم َصٚمَّ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ، ش َهْؾ َصٚمَّ

َ شَمَٕم٤ممَم ىَمْد قَمَٗم٤م قَمٜمَْؽ »ىَم٤مَل:   .شاْذَه٥ْم وَم٢ِمنَّ اَّللَّ

ًَة،  وروى سمًٜمده -6 ، َأنَّ اُْمَرأ ـِ طُمَّملْمٍ َن سْم ـْ قِمْٛمَرا ـْ  -قَم ىَم٤مَل ذِم طَمِدي٨ِم َأب٤َمَن: ُِم

ِلَّ -ضُمَٝمْٞمٜم٦ََم  ِلُّ ☺، َأت٧َِم اًمٜمٌَّ ٌْغَم، وَمَدقَم٤م اًمٜمٌَّ ٤َم َزَٟم٧ْم، َوِهَل طُم َوًمِٞم٤ًّم هَل٤َم،  ☺، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم إهِنَّ

 
ِ

ـْ إًَِمْٞمَٝم٤م، وَم٢ِمَذا َوَوَٕم٧ْم وَمِجْئ هِب٤َم: »☺وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل اَّللَّ
ًِ  ، وَمَٚمامَّ َأْن َوَوَٕم٧ْم شَأطْم

ِلُّ  ٧ْم قَمَٚمْٞمَٝم٤م صمَِٞم٤مهُب٤َم، صُمؿَّ َأَُمَر هِب٤َم وَمُرمِج٧َْم، صُمؿَّ َأَُمَرُهْؿ ☺ضَم٤مَء هِب٤َم، وَم٠َمَُمَر هِب٤َم اًمٜمٌَّ ، وَمُِمٙمَّ
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، شُمَّمكمِّ قَمَٚمْٞمَٝم٤م َوىَمْد َزَٟم٧ْم؟ ىَم٤مَل: 
ِ

ِذي َٟمْٗمِز »وَمَّمٚمُّقا قَمَٚمْٞمَٝم٤م، وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر، َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ َواًمَّ

ِديٜم٦َِم ًَمَقؾِمَٕمْتُٝمْؿ، َوَهْؾ َوضَمْدَت  سمَِٞمِدِه، ًَمَ٘مدْ  ـْ َأْهِؾ اعْمَ ٌِْٕملَم ُِم َٛم٧ْم سَملْمَ ؾَم ًِّ شَم٤مسَم٧ْم شَمْقسَم٦ًم ًَمْق ىُم

َٝم٤م ًِ ـْ َأْن ضَم٤مَدْت سمِٜمَْٗم ـْ َأبِٞمِف، َأنَّ اُْمَرأًَة  ورواه سمًٜمده قمـ شَأوْمَْمَؾ ُِم ـُ سُمَرْيَدَة، قَم  سْم
ِ

ٌُْد اَّللَّ قَم

ـْ هَم٤مُِمٍد، َأت٧َِم  -َيْٕمٜمِل  - ِلَّ  ُِم ، شاْرضِمِٕمل»وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: إيِنِّ ىَمْد وَمَجْرُت، وَمَ٘م٤مَل:  ☺اًمٜمٌَّ

ـَ َُم٤مًمٍِؽ،  يِن يَماَم َرَدْدَت َُم٤مقِمَز سْم وَمَرضَمَٕم٧ْم، وَمَٚمامَّ َأْن يَم٤مَن اًْمَٖمُد َأتَْتُف، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: ًَمَٕمٚمََّؽ َأْن شَمُردَّ

ٌْغَم، وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم:   إيِنِّ حَلُ
ِ

َٕم٧ْم، وَمَٚمامَّ يَم٤مَن اًْمَٖمُد َأتَْتُف، وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم: ، وَمَرضَم شاْرضِمِٕمل»وَمَقاَّللَّ

، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َهَذا ىَمْد َوًَمْدشُمُف، شاْرضِمِٕمل طَمتَّك شَمٚمِِدي» ٌِلِّ ، وَمَرضَمَٕم٧ْم، وَمَٚمامَّ َوًَمَدْت َأتَْتُف سم٤ِمًمّمَّ

ٌء وَمَج٤مَءْت سمِِف َوىَمْد وَمَٓمَٛمتْ ش اْرضِمِٕمل وَم٠َمْرِوِٕمٞمِف طَمتَّك شَمْٗمٓمِِٛمٞمفِ »وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم:  ُف، َوذِم َيِدِه َرْ

ٚمِِٛملَم، َوَأَُمَر هِب٤َم وَمُحِٗمَر هَل٤َم، َوَأَُمَر هِب٤َم  ًْ ُ ـَ اعْم ٌِلِّ وَمُدوِمَع إمَِم َرضُمٍؾ ُِم َي٠ْميُمُٚمُف، وَم٠َمَُمَر سم٤ِمًمّمَّ

ـْ َدُِمَٝم٤م قَمغَم  ـْ َيْرمُجَُٝم٤م، وَمَرمَجََٝم٤م سمَِحَجٍر وَمَقىَمَٕم٧ْم ىَمْٓمَرٌة ُِم َوضْمٜمَتِِف،  وَمُرمِج٧َْم، َويَم٤مَن ظَم٤مًمٌِد ومِٞمَٛم

ِلُّ  ٌََّٝم٤م، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمٜمٌَّ ًَ ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمَ٘مْد شَم٤مسَم٧ْم شَمْقسَم٦ًم ًَمْق : »☺وَم ًمَّ َُمْٝماًل َي٤م ظَم٤مًمُِد، وَمَقا

َ قَمَٚمْٞمَٝم٤م َوُدومِٜم٧َْم ششَم٤مهَب٤َم َص٤مطِم٥ُم َُمْٙمٍس ًَمُٖمِٗمَر ًَمفُ    .، َوَأَُمَر هِب٤َم وَمُّمكمِّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، ىَم٤مَل: ىُمتِ  -7 ِلِّ قَم ِلِّ ☺َؾ َرضُمٌؾ قَمغَم قَمْٝمِد اًمٜمٌَّ ، وَمُرومَِع َذًمَِؽ إمَِم اًمٜمٌَّ

 َُم٤م َأَرْدُت ىَمْتَٚمُف، ىَم٤مَل: ☺
ِ

، َواَّللَّ
ِ

ْ٘مُتقِل، وَمَ٘م٤مَل اًْمَ٘م٤مشمُِؾ: َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ ، وَمَدوَمَٕمُف إمَِم َوزِمِّ اعْمَ

 
ِ

:  ☺وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ ُف إِْن يَم٤م»ًمِْٚمَقزِمِّ ىَم٤مَل: ش َن َص٤مِدىًم٤م، صُمؿَّ ىَمَتْٚمَتُف، َدظَمْٚم٧َم اًمٜم٤َّمرَ َأَُم٤م إِٟمَّ

َٕم٦مِ  ًْ َل َذا اًمٜمِّ ٛمِّ ًُ َٕمَتُف وَم ًْ
رُّ ٟمِ َٕم٦ٍم، وَمَخَرَج جَيُ ًْ

ِ  .وَمَخغمَّ ؾَمٌِٞمَٚمُف، ىَم٤مَل: َويَم٤مَن َُمْٙمُتقوًم٤م سمِٜم

ـُ  -8 صَمٜم٤َم ؾُمَٚمْٞماَمُن سْم ـُ َراؿِمٍد، طَمدَّ ُد سْم ٛمَّ صَمٜم٤َم حُمَ ٚمٌِؿ، طَمدَّ ًْ صَمٜم٤َم ُُم ـِ  طَمدَّ ـْ قَمْٛمِرو سْم ُُمقؾَمك، قَم

ِلِّ  ـِ اًمٜمٌَّ ِه، قَم ـْ ضَمدِّ ـْ َأبِٞمِف، قَم ـْ ىَمَتَؾ »، ىَم٤مَل: ☺ؿُمَٕمْٞم٥ٍم، قَم ـٌ سمَِٙم٤موِمٍر، َوَُم َٓ ُيْ٘مَتُؾ ُُم١ْمُِم

ْ٘مُتقِل، وَم٢ِمْن ؿَم٤مُءوا ىَمَتُٚمقُه، َوإِْن ؿَم٤مُءوا َأظَمُذوا اًمدِّ   اعْمَ
ِ
ًدا، ُدوِمَع إمَِم َأْوًمَِٞم٤مء  .شَي٦مَ ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ُُمَتَٕمٛمِّ

ـُ  -9 َٟم٤م ؾَمِٕمٞمُد سْم ـُ ؾَمِٕمٞمٍد، َأظْمؼَمَ َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ : طَمدَّ َٓ ٌد، ىَم٤م دَّ ًَ ٌٍَؾ، َوُُم ـُ طَمٜمْ صَمٜم٤َم َأمْحَُد سْم طَمدَّ

، إمَِم  َؿْمؽَمُ ْٕ ٤ٌَمٍد، ىَم٤مَل: اْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َأن٤َم َوا ـِ قُم ـْ ىَمْٞمِس سْم ، قَم ـِ ًَ ـِ احْلَ ـْ ىَمَت٤مَدَة، قَم َأيِب قَمُروسَم٦َم، قَم



   

 
158 
 

 مصالوجيز الفقهي: اجلزء اخلا

 قَمكِمٍّ قمَ 
ِ

اَلم، وَمُ٘مْٚمٜم٤َم: َهْؾ قَمِٝمَد إًَِمْٞمَؽ َرؾُمقُل اَّللَّ ًَّ ؿَمْٞمًئ٤م مَلْ َيْٕمَٝمْدُه إمَِم اًمٜم٤َّمِس  ☺َٚمْٞمِف اًم

ٌد: ىَم٤مَل: وَم٠َمظْمَرَج يمَِت٤مسًم٤م، َوىَم٤مَل َأمْحَُد:  دَّ ًَ َّٓ َُم٤م ذِم يمَِت٤ميِب َهَذا، ىَم٤مَل ُُم ، إِ َٓ ٦ًم؟ ىَم٤مَل:  قَم٤مُمَّ

ِب ؾَمْٞمِٗمِف، ومَ  ـْ ىِمَرا ُهْؿ، »٢ِمَذا وِمٞمِف يمَِت٤مسًم٤م ُِم ـْ ؾِمَقا ْؤُِمٜمُقَن شَمَٙم٤موَم٠ُم ِدَُم٤مُؤُهْؿ، َوُهْؿ َيٌد قَمغَم َُم

ـْ َأطْمَدَث  َٓ ُذو قَمْٝمٍد ذِم قَمْٝمِدِه، َُم ـٌ سمَِٙم٤موِمٍر، َو َٓ ُيْ٘مَتُؾ ُُم١ْمُِم  َٓ تِِٝمْؿ َأْدَٟم٤مُهْؿ، َأ َٕمك سمِِذُمَّ ًْ َوَي

ـْ َأطْمَدَث طَمَدصًم٤م، َأوْ  ِف، َوَُم ًِ  َواعْمَاَلِئَٙم٦ِم َواًمٜم٤َّمِس  طَمَدصًم٤م وَمَٕمغَم َٟمْٗم
ِ

ِدصًم٤م وَمَٕمَٚمٞمِْف ًَمْٕمٜم٦َُم اَّللَّ آَوى حُمْ

  .شَأمْجَِٕملمَ 

ـْ  -10 ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ سمِؾِ »ىَم٤مَل:  ☺َأيِب ُُمقؾَمك، قَم ـَ اإْلِ ٌء قَمنْمٌ قَمنْمٌ ُِم ََص٤مسمُِع ؾَمَقا ْٕ  شا

قوققمٜم٤م رم جم٤مًمس اًمٓمٚم٥م ظم٤مص٦م ومٝم٤م هل يمٚمٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُم وعمزيد سمٞم٤من ذم اعمدارؾم٦م

 ومٝمٞم٤م إذن إمم:! اإلـم٤مًم٦م يم٤مٟم٧م رم ُمٌح٨م ُمٗمرد ًمٗمّمؾ رم يمت٤مب وظمِمٞم٦م

 

* * * 
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مدارسة لللنة األئنة مً فقَاء األمة  :()املبحح الجالح 

  ()ألٍل الطلب

إمم رائٕم٦م اًم٘م٤ميض اًمِمٝمٞمد قمٌد اًم٘م٤مدر  أظمقة اًمدرب وأطمٌتل ذم اهلل أؿمػم ذم اًمٌداي٦م

قمـ اًمتٗمّمٞمؾ واًمّمٞم٤مهم٦م  ٗمٞمٝم٤م سمٖمٞم٦م اًم٤ٌمطم٨موم( قمقدة رمحف اهلل )اًمتنميع اجلٜم٤مئل

 وًمٙمٜمٜم٤م يمام شمٕمٚمٛمقن ذم درس ًمٚمجٛمٝمقر وُمدارؾم٦م وًمٕمٚمٜم٤م ٟمًتٗمٞمد ُمٜمف رم وىمتف اعمٕم٤مسة

ؾم٠ميمتٗمل هٜم٤م سمام ىم٤مًمف اًم٤ًمدة اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م ُمـ قمٚمامء اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م صمؿ  ٟمٕمؿ

ىمداُم٦م رمحٝمام شمٙمقن ُم٘م٤مرٟم٦م قم٤مسمرة سمٞمٜمٝم٤م ُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٓمره اإلُم٤مُم٤من اسمـ اعمٜمذر واسمـ 

اهلل ومٝمام وان يم٤مٟم٤م ُمٜمتًٌلم إمم اعمذهٌلم إٓ أهنام يمام ٟمٕمٚمؿ طمرص٤م قمغم اعم٘م٤مرٟم٦م رم يمؾ 

ف ًمألول واعمٖمٜمك وٟمٌدأ  ًمٚمث٤مين وشمٚمٞمؼ هبام اعمدارؾم٦م يمام ؾمٜمرى إن ؿم٤مء اهلل ُمـ اإلذا

اًم٘متؾ قمغم صمالصم٦م أضب )يمام ضم٤مء ذم ُمتـ أبك ؿمج٤مع  سمام ىم٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م رمحٝمؿ اهلل

إمم ضسمف سمام ي٘متؾ  يٕمٛمدوم٤مًمٕمٛمد اعمحض هق أن  وظمٓم٠م حمض وقمٛمد ظمٓم٠م قمٛمد حمض

قمٜمف وضم٧ٌم دي٦م ُمٖمٚمٔم٦م طم٤مًم٦م ذم  هم٤مًم٤ٌم وي٘مّمد ىمتٚمف سمذًمؽ ومٞمج٥م اًم٘مقد قمٚمٞمف وم٢من قمٗم٤م

ومال ىمقد قمٚمٞمف سمؾ  واخلٓم٠م اعمحض أن يرُمل إمم رء ومٞمّمٞم٥م رضمال ومٞم٘متٚمف ُم٤مل اًم٘م٤مشمؾ

وقمٛمد اخلٓم٠م أن ي٘مّمد ضسمف  دم٥م قمٚمٞمف دي٦م خمٗمٗم٦م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م ُم١مضمٚم٦م ذم صمالث ؾمٜملم

سمام ٓ ي٘متؾ هم٤مًم٤ٌم ومٞمٛمقت ومال ىمقد قمٚمٞمف سمؾ دم٥م دي٦م ُمٖمٚمٔم٦م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م ُم١مضمٚم٦م ذم 

ئط وضمقب  :ىم٤مل رمحف اهلل ذوط وضمقب اًم٘مّم٤مص وقمـ صمالث ؾمٜملم وذا

اًم٘مّم٤مص أرسمٕم٦م أن يٙمقن اًم٘م٤مشمؾ سم٤مًمٖم٤م قم٤مىمال وأن ٓ يٙمقن واًمدا ًمٚمٛم٘متقل وأن ٓ 

ويمؾ ؿمخّملم  وشم٘متؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد ٤مشمؾ سمٙمٗمر أو رقيٙمقن اعم٘متقل أن٘مص ُمـ اًم٘م

ئط وضمقب  ضمرى اًم٘مّم٤مص سمٞمٜمٝمام ذم اًمٜمٗمس جيري سمٞمٜمٝمام ذم إـمراف وذا

ئط اعمذيمقرة اصمٜم٤من آؿمؽماك ذم آؾمؿ اخل٤مص  اًم٘مّم٤مص ذم إـمراف سمٕمد اًمنما

ويمؾ قمْمق  واًمٞمنى سم٤مًمٞمنى وأن ٓ يٙمقن سم٠مطمد اًمٓمروملم ؿمٚمؾ ٞمٛمٜمكاًمٞمٛمٜمك سم٤مًم
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واًمدي٦م قمغم  ؾ ومٗمٞمف اًم٘مّم٤مص وٓ ىمّم٤مص ذم اجلروح إٓ ذم اعمقوح٦مأظمذ ُمـ ُمٗمّم

وم٤معمٖمٚمٔم٦م ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمؾ صمالصمقن طم٘م٦م وصمالصمقن ضمذقم٦م وأرسمٕمقن  ضسملم ُمٖمٚمٔم٦م وخمٗمٗم٦م

واعمخٗمٗم٦م ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمؾ قمنمون طم٘م٦م وقمنمون ضمذقم٦م  ظمٚمٗم٦م ذم سمٓمقهن٤م أوٓده٤م

٧م اإلسمؾ وم٢من قمدُم وقمنمون سمٜم٧م ًمٌقن وقمنمون اسمـ ًمٌقن وقمنمون سمٜم٧م خم٤مض

اٟمت٘مؾ إمم ىمٞمٛمتٝم٤م وىمٞمؾ يٜمت٘مؾ إمم ألػ ديٜم٤مر أو اصمٜمل قمنم ألػ درهؿ وإن همٚمٔم٧م زيد 

وشمٙمٛمؾ دي٦م اًمٜمٗمس ذم ىمٓمع اًمٞمديـ واًمرضمٚملم وإنػ وإذٟملم واًمٕمٞمٜملم  ٤مقمٚمٞمٝم

واجلٗمقن إرسمٕم٦م واًمٚم٤ًمن واًمِمٗمتلم وذه٤مب اًمٙمالم وذه٤مب اًمٌٍم وذه٤مب اًمًٛمع 

وذم اعمقوح٦م واًمًـ مخس ُمـ اإلسمؾ  ٕنثٞملموذه٤مب اًمِمؿ وذه٤مب اًمٕم٘مؾ واًمذيمر وا

 وقمغم ىم٤مشمؾ اًمٜمٗمس اعمحرُم٦م يمٗم٤مرة قمتؼ رىم٦ٌم.ٓ ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف طمٙمقُم٦م وذم يمؾ قمْمق

ورم ومتح  (ُم١مُمٜم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م ُمـ اًمٕمٞمقب اعمية وم٢من مل جيد ومّمٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم

ذم أطمٙم٤مم اًم٘م٤ًمُم٦م. وهل ) (اًم٘مري٥م اعمجٞم٥م ٓسمـ همزى رمحف اهلل )أطمد ذوح اعمتـ

 اًمدُم٤مء. )وإذا اىمؽمن سمدقمقى اًمدم ًمقٌث( سمٛمثٚمث٦م، وهق ًمٖم٦ًم اًمْمٕمػ، وذقم٤م أيامن

ىمريٜم٦م شمدل قمغم صدق اعمدقمل، سم٠من شمقىمع شمٚمؽ اًم٘مريٜم٦م ذم اًم٘مٚم٥م صدىمف. وإمم هذا 

أؿم٤مر اعمّمٜمػ سم٘مقًمف: )ي٘مع سمف ذم اًمٜمٗمس صدق اعمدقمل( سم٠من وضمد ىمتٞمؾ أو سمٕمْمف 

وأصٚمٝم٤م، أو وضمد ذم ىمري٦م  يمام ذم اًمروو٦م -يمرأؾمف ذم حمٚم٦م ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ سمٚمد يمٌػم 

يمٌػمة ٕقمدائف، وٓ يِم٤مريمٝمؿ ذم اًم٘مري٦م همػمهؿ )طمٚمػ اعمدقمل مخًلم يٛمٞمٜم٤م(. وٓ 

يِمؽمط ُمقآهت٤م قمغم اعمذه٥م. وًمق ختٚمؾ سملم إيامن ضمٜمقٌن ُمـ احل٤مًمػ أو إهمامٌء سُمٜمل 

سمٕمد اإلوم٤مىم٦م قمغم ُم٤م ُم٣م ُمٜمٝم٤م إن مل يٕمزل اًم٘م٤ميض اًمذي وىمٕم٧م اًم٘م٤ًمُم٦م قمٜمده؛ وم٢من 

مم همػمه وضم٥م اؾمتئٜم٤مومٝم٤م. )و( إذا طمٚمػ اعمدقمل )اؾمتحؼ اًمدي٦م(. وٓ شم٘مع قمزل وو

قَمك قمٚمٞمف( ومٞمحٚمػ  اًم٘م٤ًمُم٦م ذم ىمٓمع ـمرف. )وإن مل يٙمـ هٜم٤مك ًمقٌث وم٤مًمٞمٛملم قمغم اعمدَّ

 وم٤معمحّمـ طمده اًمرضمؿ واًمزاين قمغم ضسملم حمّمـ وهمػم حمّمـ -(مخًلم يٛمٞمٜم٤م.

ئط٘مٍم ُم٤ًموم٦م اًم وهمػم اعمحّمـ طمده ُم٤مئ٦م ضمٚمدة وشمٖمري٥م قم٤مم إمم اإلطمّم٤من  وذا
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واًمٕمٌد وإُم٦م طمدمه٤م  اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ واحلري٦م ووضمقد اًمقطء ذم ٟمٙم٤مح صحٞمح أرسمع

وُمـ وـمئ ومٞمام دون  وطمٙمؿ اًمٚمقاط وإشمٞم٤من اًمٌٝم٤مئؿ يمحٙمؿ اًمزٟم٤م ٟمّمػ طمد احلر

وإذا ىمذف همػمه سم٤مًمزٟم٤م ومٕمٚمٞمف طمد اًم٘مذف احلدود  اًمٗمرج قمزر وٓ يٌٚمغ سم٤مًمتٕمزير أدٟمك

ئط ٝم٤م ذم اًم٘م٤مذف وهق أن يٙمقن سم٤مًمٖم٤م قم٤مىمال وأن ٓ يٙمقن واًمدا صمالصم٦م ُمٜم سمثامٟمٞم٦م ذا

وحيد احلر  ومخ٦ًم ذم اعم٘مذوف وهق أن يٙمقن ُمًٚمام سم٤مًمٖم٤م قم٤مىمال طمرا قمٗمٞمٗم٤م ًمٚمٛم٘مذوف

أو قمٗمق اعم٘مذوف  ويً٘مط طمد اًم٘مذف سمثالصم٦م أؿمٞم٤مء إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م صمامٟملم واًمٕمٌد أرسمٕملم

سم٤م ُم -أو اًمٚمٕم٤من ذم طمؼ اًمزوضمٞم٦م  ًٙمرا حيد أرسمٕملم وجيقز أن وُمـ ذب مخرا أو ذا

سم٤مًمٌٞمٜم٦م أو اإلىمرار وشم٘مٓمع يد  أُمريـوجي٥م قمٚمٞمف سم٠مطمد  اًمتٕمزير يٌٚمغ سمف صمامٟملم قمغم وضمف

ئط أن يٙمقن سم٤مًمٖم٤م قم٤مىمال وأن ينق ٟمّم٤مسم٤م ىمٞمٛمتف رسمع ديٜم٤مر ُمـ  اًم٤ًمرق سمثالصم٦م ذا

وشم٘مٓمع يده اًمٞمٛمٜمك ُمـ  ومٞمف وٓ ؿمٌٝم٦م ذم ُم٤مل اعمنوق ُمٜمف طمرز ُمثٚمف ٓ ُمٚمؽ ًمف

 ًمٙمقع وم٢من هق صم٤مٟمٞم٤م ىمٓمٕم٧م رضمٚمف اًمٞمنى وم٢من هق صم٤مًمث٤م ىمٓمٕم٧م يدهُمٗمّمؾ ا

 اًمٞمنى وم٢من هق راسمٕم٤م ىمٓمٕم٧م رضمٚمف اًمٞمٛمٜمك وم٢من هق سمٕمد ذًمؽ قمزر وىمٞمؾ ي٘متؾ

أىم٤ًمم إن ىمتٚمقا ومل ي٠مظمذوا امل٤مل ىمتٚمقا وم٢من ىمتٚمقا وأظمذوا  أرسمٕم٦موىمٓم٤مع اًمٓمريؼ قمغم 

ُمـ ظمالف  وأرضمٚمٝمؿأيدهيؿ امل٤مل ىمتٚمقا وصٚمٌقا وإن أظمذوا امل٤مل ومل ي٘متٚمقا شم٘مٓمع 

وُمـ شم٤مب ُمٜمٝمؿ ىمٌؾ  وم٢من أظم٤مومقا اًمًٌٞمؾ ومل ي٠مظمذوا ُم٤مٓ ومل ي٘متٚمقا طمًٌقا وقمزروا

وُمـ ىمّمد سم٠مذى ذم ٟمٗمًف أو ُم٤مًمف  -اًم٘مدرة قمٚمٞمف ؾم٘مٓم٧م قمٜمف احلدود وأظمذ سم٤محل٘مقق 

وقمغم رايم٥م اًمداسم٦م وامن ُم٤م أتٚمٗمتف  أو طمريٛمف وم٘م٤مشمؾ قمـ ذًمؽ وىمتؾ ومال وامن قمٚمٞمف

ئط أن وي٘م٤مشمؾ- داسمتف ٦م يٙمقٟمقا ذم ُمٜمٕم٦م وأن خيرضمقا قمـ ىمٌْم أهؾ اًمٌٖمل سمثالصم٦م ذا

وأن يٙمقن هلؿ شم٠مويؾ ؾم٤مئغ وٓ ي٘متؾ أؾمػمهؿ وٓيٖمٜمؿ ُم٤مهلؿ وٓ يذومػ قمغم  اإلُم٤مم

وُمـ ارشمد قمـ اإلؾمالم اؾمتتٞم٥م صمالصم٤م وم٢من شم٤مب وإٓ ىمتؾ ومل يٖمًؾ ومل يّمؾ  ضمرحيٝمؿ

 .ا ـه ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم قمٚمٞمف ومل يدومـ
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رم اًمنمح اعمٛمتع  دة احلٜم٤مسمٚم٦م ومٛمام ىمرروه ُمـ أطمٙم٤مم اًم٘مّم٤مص يمام ضم٤مءأُم٤م اًم٤ًم 

)اًمٕمٛمد سملم اخلٓم٠م وىمًٞمٛمٞمف:قمـ اًمٗمرق  رطمؿ اهلل ص٤مطمٌل إصؾ واًمنمح قمٚمٞمف

يِمؽمك اخلٓم٠م وؿمٌف اًمٕمٛمد ذم أُمقر، ويٗمؽمىم٤من ذم أُمقر، ومٞمِمؽميم٤من ذم (: وؿمٌف اًمٕمٛمد

 .صم٤مًمث٤ًم: أن اًمدي٦م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م اًمدي٦م.صم٤مٟمٞم٤ًم: أن ومٞمٝمام  اًمت٤مزم: أوًٓ: أنف ٓ ىمّم٤مص ومٞمٝمام.

أوًٓ: أن ؿمٌف اًمٕمٛمد ىمّمد، واخلٓم٠م ًمٞمس سم٘مّمد. صم٤مٟمٞم٤ًم: أن دي٦م ؿمٌف  وخيتٚمٗم٤من ذم اًمت٤مزم

اًمٕمٛمد ُمٖمٚمٔم٦م، ودي٦م اخلٓم٠م همػم ُمٖمٚمٔم٦م. صم٤مًمث٤ًم: أن ؿمٌف اًمٕمٛمد ومٞمف إصمؿ، واخلٓم٠م ٓ إصمؿ 

واخلٓم٠م ٓ ىمّم٤مص  أوًٓ: أن اًمٕمٛمد ومٞمف ىمّم٤مص، ويٗم٤مرق اخلٓم٠م اًمٕمٛمد ذم اًمت٤مزم: ومٞمف.

صم٤مًمث٤ًم: اًمٕمٛمد ديتف قمغم اًم٘م٤مشمؾ، واخلٓم٠م . خمٗمٗم٦مصم٤مٟمٞم٤ًم: اًمٕمٛمد ديتف ُمٖمٚمٔم٦م، واخلٓم٠م  ومٞمف.

ظم٤مُم٤ًًم: اًمٕمٛمد ومٞمف إصمؿ  .قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م. راسمٕم٤ًم: اًمٕمٛمد ٓ يمٗم٤مرة ومٞمف، واخلٓم٠م ومٞمف يمٗم٤مرة

 قمٔمٞمؿ، واخلٓم٠م ٓ إصمؿ ومٞمف.

شُمْ٘مَتُؾ  -.٦م( سمٞمًػم شمٍمفصمؿ ىم٤مل رمحف رم ذح ُم٠ًمل٦م ىمتؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد )اعمٝمٛم

ْوا ِدَي٦ًم َواطِمَدًة، طِمِد، َوإِْن ؾَمَ٘مَط اًْمَ٘مَقُد َأدَّ  ..................اجلَاَمقَم٦ُم سم٤ِمًمَقا

أي: إذا اضمتٛمع مج٤مقم٦م قمغم ىمتؾ إٟم٤ًمن وم٢مهنؿ ي٘متٚمقن ش شم٘متؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد»ىمقًمف: 

ىمٞمؾ: ُم٤م اًمدًمٞمؾ، وُم٤م  مجٞمٕم٤ًم، ُمث٤مًمف: مخ٦ًم اضمتٛمٕمقا قمغم ىمتؾ رضمؾ، ومُٞم٘متٚمقن مجٞمٕم٤ًم، وم٢من

اًمتٕمٚمٞمؾ؟ ٕن فم٤مهر احلٙمؿ ذم هذه اعم٠ًمل٦م أنف طمٙمؿ ضم٤مئر، ومٙمٞمػ ٟم٘متؾ مخ٦ًم 

ـ ذم مج٤مقم٦م اؿمؽميمقا ذم ىمتؾ رضمؾ  أُم٤م اًمدًمٞمؾ ومٝمق ُم٤م ورد قمـ قمٛمر ـ ؓ سمقاطمد؟!

ـ أن ي٘متٚمقا مجٞمٕم٤ًم، وىم٤مل: ًمق مت٤مٕ قمٚمٞمف أهؾ  ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ، وم٠مُمر قمٛمر ـ ؓ

ـ  شمٗمؼ أهؾ سمٚمد يم٤مُمؾ قمغم ىمتٚمف ًم٘متٚمتٝمؿ سمف، وقمٛمر ـ ؓأي: ًمق ا صٜمٕم٤مء ًم٘متٚمتٝمؿ سمف

ممـ اؿمتٝمر سم٤مًمٕمداًم٦م، وُمع ذًمؽ ىمتٚمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم سمف، وم٤محلُْٙمؿ ًمٞمس سمَجقر. أُم٤م ُمـ طمٞم٨م 

اًمٜمٔمر، ومألن ه١مٓء اجلامقم٦م ىمتٚمقا ٟمٗم٤ًًم قمٛمدًا، ودمزئ٦م اًم٘متؾ قمٚمٞمٝمؿ حُم٤مل؛ إذ ٓ يٛمٙمـ 

ض، ورومع اًم٘متؾ قمٜمٝمؿ فمٚمؿ أن ٟم٘متؾ يمؾ واطمد مخس ىمتٚم٦م، واًم٘متؾ ٓ يٛمٙمـ أن يتٌٕمَّ 

ومٚمٝمذا يم٤من اًمٜمٔمر  ًمٚمٛم٘متقل؛ ٕهنؿ أقمدُمقه وأزه٘مقا ٟمٗمًف، ومٙمٞمػ ٓ شمزهؼ أنٗمًٝمؿ؟!
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قمغم  يتامًمئقا وإرر ُمقضمٌلم ًم٘متؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد، ًمٙمـ ٓ سمد ُمـ ذط، وهق أن 

: هذا اًمرضمؾ قمٜمده  ىمتٚمف، أو يّمٚمح ومٕمؾ يمؾ واطمد ًمٚم٘متؾ ًمق اٟمٗمرد. ُمث٤مل اًمتامًم١م: ىم٤مًمقا

ىم٤ًٌم، ُم٤مل يمث ػم، ؾمٜم٘متٚمف وٟم٠مظمذ ُم٤مًمف، وم٘م٤مل أطمدهؿ: اضمٚمس أن٧م ذم هذا اعمٙم٤من ُمرا

وأن٧م ذم هذا اعمٙم٤من أظمر ُمراىم٤ًٌم، وأطمدٟم٤م يِمحذ اًمًٙملم، وأطمدٟم٤م ي٘متٚمف، ومٝمٜم٤م 

، ًمٙمـ وِمْٕمؾ يمؾ واطمد يّمٚمح ًم٘متٚمف: يم٠ُمن٤مس أرادوا يتامًمئقا قمغم ىمتٚمف. ُمث٤مل ُم٤م مل  مت٤مًمئقا 

، دون أن يٓمٚمع أطمدهؿ قمغم أظمر، ومل أن هيجٛمقا قمغم ؿمخص ًم٘متٚمف وأظمذ ُم٤مًمف

ر اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ أن ي٠متقا مجٞمٕم٤ًم ًمٞماًل، ويمؾ ؿمخص رُمك  يٕمٚمؿ أطمدهؿ سم٤مٔظمر، ًمٙمـ ىمدَّ

هذا اًمرضمؾ، وم٠مطمدهؿ أص٤مسمف ذم سمٓمٜمف، وأظمر ذم صدره، وأظمر ذم فمٝمره، ومامت 

اًمرضمؾ ومٝمٜم٤م ي٘متٚمقن مجٞمٕم٤ًم؛ ٕن ومٕمؾ يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ يّمٚمح ًمٚم٘مقد ًمق اٟمٗمرد. وًمق 

ضمرطمف أرسمٕم٦م سمدون اشمٗم٤مق وظم٤مُمس ًمٙمزه، ومٝمٜم٤م ي٘متؾ إرسمٕم٦م، واخل٤مُمس اًمذي ًمٙمزه ٓ 

أي: ؾم٘مط ش وإن ؾم٘مط اًم٘مقد»ىمقًمف:  ُي٘متؾ؛ ٕن ومٕمٚمف ٓ يّمٚمح ًمٚم٘متؾ ًمق اٟمٗمرد.

 اًم٘مّم٤مص ٕي ؾم٥ٌم ُمـ إؾم٤ٌمب.

ُمثؾ أن ىم٤مل أوًمٞم٤مء اعم٘متقل: ٟمحـ ٓ ٟمريد ىمتؾ ه١مٓء، ش أدوا دي٦م واطمدة»ىمقًمف: 

ي٦م، ومٞمٚمزُمٝمؿ دي٦م واطمدة، وم٢مذا يم٤مٟمقا قمنمة واًمدي٦م ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمؾ ومٕمغم ًمٙمـ ٟمريد اًمد

يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ قمنم ُمـ اإلسمؾ، واًمٗمرق سملم اًمدي٦م واًم٘متؾ أن اًمدي٦م شمتجزأ، ومٞمٛمٙمـ أن 

. صمؿ ذيمر اعم١مًمػ ُم٤ًمئؾ شمِمٌف  ؾ يمؾ واطمد ضمزءًا ُمٜمٝم٤م، ًمٙمـ اًم٘متؾ ٓ يتجزأ ُٟمحٛمِّ

ـْ َأيمْ  َرَه ُُمَٙمٚمَّٗم٤ًم قَمغَم ىَمْتِؾ ُُمَٙم٤موِمِئِف وَمَ٘مَتَٚمُف وَم٤مًمَ٘مْتُؾ َأِو آؿمؽماك، وًمٞم٧ًم اؿمؽمايم٤ًم، وم٘م٤مل: َوَُم

َي٦ُم قَمَٚمْٞمِٝماَم،  ـْ ش »وُمـ أيمره ُمٙمٚمٗم٤ًم قمغم ىمتؾ ُمٙم٤مومئف وم٘متٚمف وم٤مًم٘متؾ أو اًمدي٦م قمٚمٞمٝمام»اًمدِّ ش َُم

ُِمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم؛ ٕهن٤م اؾمؿ ذط، ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم قمغم قمٛمقُمٝم٤م، وإٟمام اعمراد هب٤م ُمـ 

ه اًمّمٌل واعمجٜمقن؛ ٕن اًمّمٌل أو َأيمره ممـ ُي٘م٤مد ًمق شمٕم ٛمد؛ ًمٞمخرج سمذًمؽ إيمرا

اعمجٜمقن ًمق أيمره أطمدمه٤م ُمٙمٚمٗم٤ًم قمغم ىمتؾ ُمٙم٤مومئ مل يٙمـ قمٚمٞمف رء؛ ٕن قمٛمده هق 

ـْ أيمره»سمٜمٗمًف ظمٓم٠م، وَمَٕمٚمِٛمٜم٤م أن ىمقل اعم١مًمػ:  ًمٞمس قمغم قمٛمقُمف، وإٟمام هق ُمـ سم٤مب ش َُم
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قمغم ىمتؾ »ًمٕم٤مىمؾ. وىمقًمف: هق اًم٤ٌمًمغ اش ُمٙمٚمٗم٤مً »وىمقًمف:  اًمٕم٤مم اًمذي أريد سمف اخلّمقص،

أي: قمغم ىمتؾ ؿمخص ُمٙم٤مومئ ًمٚم٘م٤مشمؾ اعمُٙمَره، وؾمت٠ميت إن ؿم٤مء اهلل اعمٙم٤موم٠مة ذم ش ُمٙم٤مومئف

أي: اعمٙمَره ىَمَتَؾ ُمـ أيمِره قمغم ىمتٚمف. وىمقًمف: ش وم٘متٚمف»سم٤مب ذوط اًم٘مّم٤مص. وىمقًمف: 

ا ًمٚمتٜمقيع ٓ ًمٚمتخٞمػم. وم٤مًم٘متؾ إذش أو»و اًم٘متؾ أي: اًم٘مّم٤مص،ش وم٤مًم٘متؾ أو اًمدي٦م قمٚمٞمٝمام»

أي: قمغم اًم٘م٤مشمؾ وُمـ أيمرهف؛ ٕن ش قمٚمٞمٝمام»اظمتػم، أو اًمدي٦م إن قمٗمل قمٜمف. وىمقًمف: 

اعمٙمِره ُمٚمجئ، واعمٙمَره أراد ىمتؾ همػمه ٓؾمتٌ٘م٤مء ٟمٗمًف، ومٙمؾ ُمٜمٝمام فم٤ممل، ومّم٤مر اًم٘مقد 

أو اًمدي٦م قمٚمٞمٝمام. وىمٞمؾ: اًمْمامن قمغم اعمٙمَره وطمده؛ ٕنف ًمٞمس ًمف احلؼ ذم أن ي٘متؾ همػمه 

ًمٚمذي أيمَرهف ُمثاًل: ٓ أىمتٚمف أبدًا، واومٕمؾ ُم٤م ؿمئ٧م، وًمق أن  ٓؾمتٌ٘م٤مء ٟمٗمًف، ومٞم٘مقل

شم٘متٚمٜمل، أُم٤م أن أتٕمٛمد أن أىمتؾ ٟمٗم٤ًًم حمّرُم٦م عمجّرد أنؽ أيمرهتٜمل ومٝمذا ٓ يٛمٙمـ، وًمٞمس 

ه، ومٝمذا طمؼ آدُمل، وهلذا ومٝمذا اًم٘مقل  هذا ُمـ طمؼ اهلل اًمذي قمٗم٤م اهلل قمٜمف قمٜمد اإليمرا

 ىمقي ضمدًا.

ه  وىمٞمؾ: إن اًمْمامن قمغم اعمٙمِره؛ ٕن اعمٙمِره ُمٚمجئ، واعمٙمَره ُمْمٓمر، وًمقٓ إيمرا

ذًمؽ ُم٤م ىمتٚمف، وًمٙمـ هذا اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم شمٕمٚمٞمؾ اًم٘مقل سم٠منف قمغم اعمٙمَره وٕمٞمػ 

ضمدًا ٓ ي٘م٤مسمٚمف. وم٤مًمّمقاب: أنف إُم٤م قمغم اعمٙمَره، أو قمٚمٞمٝمام مجٞمٕم٤ًم، وطمٞمٜمئٍذ يٜمٔمر اًم٘م٤ميض 

، ورأى أن اعمّمٚمح٦م شم٘متيض إمم ُم٤م هق أصٚمح ًمٚمٜم٤مس ذم هذه اعم٠ًمل٦م، وم٢من ىمتٚمٝمام مجٞمٕم٤مً 

ذًمؽ ومٚمٞمٗمٕمؾ. وهذا ُم٤م مل يٙمـ اعمٙمَره يمآل٦م، وم٢من يم٤من اعمٙمره يمآل٦م وم٢من اًمدي٦م أو اًم٘مقد 

ُمثؾ أن ي٠مظمذ اًمرضمُؾ رضماًل ٟمِمٞمٓم٤ًم، ومٞمٛمًٙمف، ش يمآل٦م»قمغم اعمٙمِره، وُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م: 

 وييب سمف رضماًل آظمر، ومامت ومٝمٜم٤م اًم٘مقد أو اًمدي٦م قمغم اًم٘م٤مشمؾ؛ ٕن هذا ص٤مر يم٤مًٔم٦م ٓ

َٝمُؾ  يًتٓمٞمع أن يتخّٚمص. َوإِْن َأَُمَر سم٤ِمًْمَ٘مْتِؾ هَمػْمَ ُُمَٙمٚمٍَّػ َأْو ُُمَٙمٚمَّٗم٤ًم جَيْ

 .............حَتِْريَٛمُف،

ًمق ىم٤مل ًمٚمّمٖمػم: اذه٥م إمم ذًمؽ اًمرضمؾ ش وإن أُمر سم٤مًم٘متؾ همػم ُمٙمٚمػ»ىمقًمف: 

 اًمٜم٤مئؿ واىمتٚمف، ومٗمٕمؾ ذًمؽ اًمّمٖمػم ُم٤م ُأُِمر سمف وىمتؾ اًمِمخص، ومٝمٜم٤م اًمْمامن قمغم أُمر؛
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ً، واعم٤ٌمذ همػم ُمٙمٚمػ، وُمثٚمف ًمق أُمر جمٜمقٟم٤ًم سم٘متؾ ؿمخص  ٕن قمٜمدٟم٤م ُمت٤ًًٌٌم وُم٤ٌمذا

أي: أُمر ؿمخّم٤ًم سم٤مًمٖم٤ًم ش أو ُمٙمٚمٗم٤ًم جيٝمؾ حتريٛمف»وم٘متٚمف، وم٤مًمْمامن قمغم أُمر. ىمقًمف: 

قم٤مىماًل، ًمٙمٜمف ٓ يدري أن اًم٘متؾ طمرام، وًمٞمس اعمٕمٜمك أنف جيٝمؾ حتريؿ اًم٘متؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم 

ؾ حتريؿ اًم٘متؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم، ُمثؾ أن يٙمقن رضماًل أؾمٚمؿ ىمري٤ًٌم. َأْو َأَُمَر هذا اعمٕملم، ًمٙمٜمف جيٝم

َي٦ُم قَمغَم أُِمِر، َوإِْن ىَمَتَؾ  ـْ َٓ َيْٕمِرُف فُمْٚمَٛمُف وِمٞمِف وَمَ٘مَتَؾ، وَم٤مًمَ٘مَقُد َأِو اًمدِّ ْٚمَٓم٤مُن فُمْٚماًم َُم ًُّ سمِِف اًم

اَم  ٤ًم سمَِتْحِريِؿ اًْمَ٘مْتِؾ وَم٤مًمْمَّ
ِ

٠ْمُُمقُر اعْمَُٙمٚمَُّػ قَم٤ممل َك وِمٞمِف اصِْمٜم٤َمِن امْلَ ُن قَمَٚمْٞمِف ُدوَن أُِمر، َوإِِن اؿْمؽَمَ

يِؽ، ىمقًمف:  ِ َه٤م وَم٤مًْمَ٘مَقُد قَمغَم اًمنمَّ ٍة َأْو هَمػْمِ بُقَّ ِٕ ٤م ُُمٜمَْٗمِردًا  أو أُمر »َٓ جَي٥ُِم اًمَ٘مَقُد قَمغَم َأطَمِدمِهَ

سم٠من أي: أُمر سم٤مًم٘متؾ فمٚماًم، ش فمٚمامً »وهق اًمرئٞمس إقمغم ذم اًمدوًم٦م. ىمقًمف: ش سمف اًمًٚمٓم٤من

أي: وهؿ ٓ ش ُمـ ٓ يٕمرف فمٚمٛمف ومٞمف»ىم٤مل: ي٤م ضمٜمقد اىمتٚمقا ومالٟم٤ًم، وم٘متٚمقه. ىمقًمف: 

وهق اًمًٚمٓم٤من، ٓ قمغم ش وم٘متؾ، وم٤مًم٘مقد أو اًمدي٦م قمغم أُمر»يٕمٚمٛمقن أنف فم٤ممل. ىمقًمف: 

امل٠مُمقر، وًمٙمـ هذا اًم٘مقل ومٞمف ٟمٔمر، ٓ ؾمٞمَّام إذا يم٤من هذا اًمًٚمٓم٤من ُمٕمرووم٤ًم سم٤مًمٔمٚمؿ؛ 

أن ي٘مدم قمغم ىمتؾ ُمـ أُمره اًمًٚمٓم٤من سم٘متٚمف طمتك يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف، ٕنف ٓ جيقز ًمٚمٛم٠مُمقر 

د أن ي٘م٤مل ًمف: اىمتؾ ومالٟم٤ًم، ومٞم٘متٚمف، ومٝمذا ومٞمف ٟمٔمر؛ ٕن  أو يٕمٚمؿ أنف ُم٤ٌمح اًمدم، أُم٤م جمرَّ

إصؾ حتريؿ اًمدُم٤مء، ومال جيقز اإلىمدام قمٚمٞمف إٓ طمٞم٨م يٕمٚمؿ اإلٟم٤ًمن، أو يٖمٚم٥م قمغم 

يم٤من اًمًٚمٓم٤من ُمٕمرووم٤ًم سم٤مًمٔمٚمؿ، وم٢مٟمف يتٕملم  فمٜمف أن هذا اًمتحريؿ ىمد زال، وٓ ؾمٞمام إذا

 أن يؽمي٨َّم امل٠مُمقر طمتك يٕمرف أؾم٤ٌمب إُمر، 

ٚمٌِؿ، َأْو  وقمـ ذوط اًم٘مّم٤مص ىم٤مل. ًْ َوِهَل َأْرسَمَٕم٦ٌم: قِمّْمَٛم٦ُم اعَمْ٘مُتقِل، وَمَٚمْق ىَمَتَؾ ُُم

لٌّ طَمْرسمِّٞم٤ًم َأْو ُُمْرشَمّدًا مَلْ َيْْمَٛمٜمُْف سمِِ٘مَّم٤مٍص َوَٓ ِدَي٦ٍم،  ..............................ِذُمِّ

إول:  أي: ذوط اًم٘مّم٤مص أرسمٕم٦م:ش وهل أرسمٕم٦م: قمّمٛم٦م اعم٘متقل»ىمقًمف: 

قمّمٛم٦م اعم٘متقل، أي أن يٙمقن اعم٘متقل ُمٕمّمقُم٤ًم، أي: ُمٕمّمقم اًمدم، ٓ ُمٕمّمقُم٤ًم ذم 

واعمٕمّمقُمقن أرسمٕم٦م أصٜم٤مف:  رأيف، إذا ىم٤مل ؿمٞمئ٤ًم مل خيٓمئ، يمام ي٘مقل أئٛم٦م اًمرواومض.

د، واعمًت٠مُمـ. وم٤معمًٚمؿ واوح، واًمذُمل هق اًمذي قم٘مد ًمف اعمًٚمؿ، واًمذُمل، واعمٕم٤مه
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ذُم٦م، يٕمٞمش سملم اعمًٚمٛملم ويٌذل اجلزي٦م، واعمٕم٤مهد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ قمٝمد وهؿ ذم 

ٜم٤مه ذم سمالدٟم٤م ًمتج٤مرٍة، ؾمقاء يم٤مٟم٧م ضمٚم٤ًٌم أو أظمذًا، يمام ىم٤مل  سمالدهؿ، واعمًت٠مُِمـ اًمذي أُمَّ

يملَِم اؾْمتَ  ـَ اعْمنُْمِ  صُمؿَّ َأبْٚمِْٖمُف شمٕم٤ممم: }َوإِْن َأطَمٌد ُِم
ِ

َٛمَع يَماَلَم اَّللَّ ًْ َج٤مَرَك وَم٠َمضِمْرُه طَمتَّك َي

ش ومٚمق ىمتؾ ُمًٚمؿ أو ذُمل طمرسمٞم٤ًم أو ُمرشمدًا مل يْمٛمٜمف سم٘مّم٤مص وٓ دي٦م»ىمقًمف:  َُم٠ْمَُمٜمَُف{

سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف قمٝمد، ُمثؾ اًمٞمٝمقد اًمذيـ  احلريب هق اًمٙم٤مومر اًمذي سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف طمرب، وًمٞمس

ٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ قمٝمد. وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: إن سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ اطمتٚمقا ومٚمًٓملم، ومٝم١مٓء ًمٞمس سمٞمٜم

قمٝمدًا، وهق اًمٕمٝمد اًمٕم٤مم ذم هٞمئ٦م إُمؿ اعمتَّحدة، ومٜم٘مقل: هؿ ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد؛ ٕهنؿ 

أي: إن ىمتؾ ُمرشمدًا مل يْمٛمٜمف وٓ ي٘متؾ سمف؛ ٕنف همػم ش أو ُمرشمداً »يٕمتدون قمٚمٞمٜم٤م. وىمقًمف: 

ًمٞمس ٕطمد أن يٗمت٤مت قمغم  ُمٕمّمقم اًمدم، ًمٙمٜمف يٕم٤مىم٥م قمغم ىمتٚمف، ومٞمٕمزره اإلُم٤مم؛ ٕنف

، أو ☺واًمّردة أؾم٤ٌمهب٤م يمثػمة، ُمٜمٝم٤م: أن يًتٝمزئ سم٤مهلل، أو سمرؾمقًمف  اإلُم٤مم، أو ٟم٤مئٌف.

جيحد ومريْم٦م ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ ومرائض اإلؾمالم، أو يؽمك اًمّمالة شمريم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم، أو ُم٤م أؿمٌف 

ذًمؽ، واعمرشمد همػم ُمٕمّمقم اًمدم، سمؾ جي٥م قمغم وزم أُمر اعمًٚمٛملم أن يدقمقه إمم 

، وم٢من شم٤مب وإّٓ وضم٥م قمٚمٞمف أن ي٘متٚمف؛ ٕن وضمقد اعمرشمديـ سملم اعمًٚمٛملم اإلؾمالم

إوم٤ًمد يمٌػم ذم إرض، ومٝمق أقمٔمؿ ُمـ ذٟمقب يمثػمة، وهلذا ًمق أن وٓة أُمقر اعمًٚمٛملم 

اًمث٤َّميِن: اًمتَّْٙمٚمِٞمُػ،  ىمْمقا قمغم اعمرشمديـ، إُم٤م سمتقسم٦م ُمٜمٝمؿ، وإُم٤م سم٢مقمدام، ًم٘مؾَّ اعمرشمدون.

ٜمُقٍن، وَماَل ىِمَّم٤مَص قَمغَم صِٖمػمٍ   ............َوَٓ جَمْ

ومال ىمّم٤مص قمغم صٖمػم وٓ »أي: شمٙمٚمٞمػ اًم٘م٤مشمؾ. ىمقًمف: ش اًمث٤مين: اًمتٙمٚمٞمػ»ىمقًمف: 

 ٕنف ٓ يتّمقر ُمٜمٝمام قمٛمد، وىمد ؾمٌؼ ًمٜم٤م أن قمٛمد اًمّمٌل واعمجٜمقن ظمٓم٠م، ومٚماّم ش جمٜمقن

سمال ظمالف سملم أهؾ »مل يتّمقر اًمٕمٛمد ُمٜمٝمام ص٤مر ٓ ىمّم٤مص قمٚمٞمٝمام، ىم٤مل ذم اعمٖمٜمل: 

ٖمر هق ُم٤م دون اًمٌٚمقغ، ومٚمق أن رضماًل وًمد ذم اًم٤ًمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ش.ٚمؿاًمٕم وطمد اًمّمِّ

قمٜمد ُمٜمتّمػ اًمٜمٝم٤مر، وىمتؾ ؿمخّم٤ًم ذم أول اًمٜمٝم٤مر وهق ذم اًمراسمٕم٦م قمنمة ُمـ قمٛمره، 

وىمتؾ آظَمَر آظِمر اًمٜمٝم٤مر، وم٤مٕول ٓ ي٘متؾ سمف؛ ٕنف مل يٌٚمغ سمٕمد، وُي٘متؾ سم٤مٔظمر؛ ٕنف ىمتٚمف 
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ُـّ أطمٞم٤مٟم٤ًم ويٕم٘مؾ أطمٞم٤مٟم٤ًم، وم٢من ىمتؾ ذم طم٤مل ضمٜمقٟمف ٓ سمٕمد سمٚمقهمف، وإذا يم٤من اًمرضم ؾ جُيَ

ي٘متؾ، وإن ىمتؾ ذم طم٤مل قم٘مٚمف ي٘متؾ. وًمق زال قم٘مٚمف سمٖمػم اجلٜمقن يم٤مًمِٙمؼَم وهق اهلرم 

اًمذي سمٚمغ اهلذي٤من وؾم٘مط متٞمٞمزه، وظمرج يقُم٤ًم ُمـ سمٞمتف، وؾمٞمٗمف سمٞمده، ومرأى ؿمخّم٤ًم 

ٟم٤ًم ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ وًمق أن رضماًل ظمرج ُمـ  وميسمف قمغم رأؾمف، ومال ُي٘متؾ سمف. سمٞمتف ؾمٙمرا

وُمٕمف اًمًٞمػ، وم٘م٤مسمٚمف رضمؾ ومج٥مَّ رأؾمف، ومٝمذا قمغم اعمذه٥م ي٘متؾ؛ ٕنف زال قم٘مٚمف سم٠مُمر 

ٚمِؿٌ  ًْ ، وَماَل ُيْ٘مَتُؾ ُُم قِّ ٦ِم، َواًمرِّ يَّ ، َواحْلُرِّ ـِ ي ٤مِوَيُف ذِم اًمدِّ ًَ  ٓ يٕمذر سمف، اًمث٤َّمًم٨ُِم: اعْمَُٙم٤موَم٠َمُة، سم٠َِمْن ُي

يَمُر سم٤ِمُٕنَْثك، َوإُنَْثك سمَِٙم٤موِمٍر، َوَٓ طُمرٌّ  ُف ُيْ٘مَتُؾ، َوُيْ٘مَتُؾ اًمذَّ ًُ ٌٍْد، َوقَمْٙم سمَِٕم

يَمِر،  ............سم٤ِمًمذَّ

أي: ي٤ًموي ش اًمث٤مًم٨م: اعمٙم٤موم٠مة، سم٠من ي٤ًمويف ذم اًمديـ، واحلري٦م، واًمرق»ىمقًمف: 

 سم٠من يٙمقن ُمًٚماًم ي٘متؾ ُمًٚماًم.ش ذم اًمديـ»اًم٘م٤مشمُؾ اعم٘متقَل ذم هذه إُمقر. وم٘مقًمف: 

ً ي٘متؾ طمراً. وىمقًمف: ش واحلري٦م»ًمف: وىمق د سم٤مًمرق ذم ش واًمرق»سم٠من يٙمقن طمرا اعمرا

يمالم اعم١مًمػ اعمٚمؽ؛ ٕن اًمرق داظمؾ ذم يمٚمٛم٦م احلري٦م؛ ٕنف قمٜمد اًمت٤ًموي ذم احلري٦م 

يٙمقن طمر ُمع طمر، وقمٜمد قمدم اًمت٤ًموي يٙمقن طمر ُمع قمٌد، أو اًمٕمٙمس. واعمراد 

ْمؾ ُمـ اعم٘متقل. ويمالم اعم١مًمػ ـ رمحف سم٤معم٤ًمواة ذم يمالم اعم١مًمػ أّٓ يٙمقن اًم٘م٤مشمؾ أوم

اهلل ـ ذم اعم٤ًمواة ومٞمف ٟمٔمر، واًمّمقاب: أن ي٘م٤مل: َأَّٓ يٗمْمؾ اًم٘م٤مشمُؾ اعم٘متقل ذم اًمديـ، 

واحلري٦م، واعمٚمؽ. ومال ي٘متؾ ُمًٚمؿ سمٙم٤مومر؛ ٕن اًم٘م٤مشمؾ أومْمؾ ُمـ اعم٘متقل ذم اًمديـ، 

تؾ ُمٙم٤مشَم٥م سمٕمٌده، وٓ ي٘متؾ طمر سمٕمٌد؛ ٕن اًم٘م٤مشمؾ أومْمؾ ُمـ اعم٘متقل ذم احلري٦م، وٓ ي٘م

ُمع أن يمٚمٞمٝمام قمٌد، ًمٙمـ اعمٙم٤مشم٥م أومْمؾ؛ ٕنف ُم٤مًمؽ ًمف؛ وهلذا ىمٚمٜم٤م: إن صقاب 

دًمٞمٚمف ُم٤م ذم اًمّمحٞمح ُمـ ش ومال ي٘متؾ ُمًٚمؿ سمٙم٤مومر»ىمقًمف:  ش.ذم احلري٦م واعمٚمؽ»اًمٕم٤ٌمرة 

وأن ٓ ي٘متؾ ُمًٚمؿ »ىم٤مل:  ☺ـ: أن اًمٜمٌل  طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ـ ؓ

ومٞمدل هذا قمغم أن همػم اعم١مُمٜملم ٓ ش ٙم٤موم٠م دُم٤مؤهؿاعم١مُمٜمقن شمت: »☺وىمقًمف  ،شسمٙم٤مومر

 يٙم٤مومئ اعم١مُمٜملم ذم اًمدُم٤مء، وُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك أن اعمًٚمؿ أقمغم وأيمرم قمٜمد اهلل ُمـ
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وهلذا ذه٥م أبق طمٜمٞمٗم٦م وؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وهق رواي٦م قمـ أمحد، إمم أن اًمٙم٤مومر 

شمتٙم٤موم٠م دُم٤مؤهؿ، اعم١مُمٜمقن »احلر ي٘متؾ سم٤مًمٕمٌد؛ ًمٕمٛمقم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: 

ومٞم٘متؾ ش وقمٙمًف ي٘متؾ»وهذا اًم٘مقل هق اًمّمقاب. ىمقًمف: ش ويًٕمك سمذُمتٝمؿ أدٟم٤مهؿ

اًمٙم٤مومر سم٤معمًٚمؿ؛ ًمٕمٛمقم إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم صمٌقت اًم٘مّم٤مص، ويمذًمؽ ي٘متؾ اًمٕمٌد 

  َّ مل يك ُّٱسم٤محلر؛ ًمٕمٛمقم إدًم٦م، وإذا يم٤من اًمٕمٌد ي٘متؾ سم٤مًمٕمٌد سمٜمص اًم٘مرآن: 

ومم، ويمذًمؽ ي٘متؾ اعمٛمٚمقك سم٤ممل٤مًمؽ، وم٤مًمٕمٌد وم٘متٚمف سم٤محلر ُمـ سم٤مب أ [178]اًمٌ٘مرة:

وي٘متؾ اًمذيمر »اعمٛمٚمقك ًمٚمٛمٙم٤مشَم٥م إذا ىمتؾ ؾمٞمده وم٢مٟمف ي٘متؾ سمف؛ ٕنف دوٟمف. ىمقًمف: 

  َّ خت حت جت ُّٱشمٕم٤ممم:  ًمٕمٛمقم ىمقًمفش سم٤مٕنثك، وإنثك سم٤مًمذيمر

ٓ حيؾ دم اُمرئ ُمًٚمؿ إّٓ سم٢مطمدى صمالث: اًمٜمٗمس : »☺وقمٛمقم ىمقًمف  [45]امل٤مئدة:

 ☺وظمّمقص ىمتؾ اًمٜمٌل ش اعم١مُمٜمقن شمتٙم٤موم٠م دُم٤مؤهؿ: »☺ًمف وقمٛمقم ىمقش سم٤مًمٜمٗمس

ة، وم٢مٟمف  ىمتؾ هيقدي٤ًم سم٤مُمرأة، رضَّ اًمٞمٝمقدي رأؾمٝم٤م سملم طمجريـ،  ☺اًمٞمٝمقدي سم٤معمرأ

قمغم أوو٤مح هل٤م، وم٘مٞمؾ هل٤م: ُمـ ىمتٚمؽ؟ أهق ومالن أم ومالن؟ طمتك ذيمر هل٤م اًمٞمٝمقدي، 

ُيرضَّ رأؾمف  أن ☺وم٠موُم٠مت سمرأؾمٝم٤م أن ٟمٕمؿ، وم٠ُميت سم٤مًمٞمٝمقدي وم٤مقمؽمف، وم٠مُمر اًمٜمٌل 

  ىل مل يك ىك مك ُّٱوم٢من ىمٚم٧م: ُم٤م اجلقاب قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  سملم طمجريـ
وم٤مجلقاب: أن هذا ُمـ  وم٢من ُمٗمٝمقُمٝم٤م أن اًمذيمر ٓ ي٘متؾ سم٤مٕنثك؟ [178]اًمٌ٘مرة:  َّيل

سم٤مب دًٓم٦م اعمٗمٝمقم، وضم٤مءت اًمًٜم٦م سم٘متؾ اًمذيمر سم٤مٕنثك، ومدل هذا قمغم أن اعمٗمٝمقم ٓ 

هؾ شم٘متؾ إنثك سم٤مًمذيمر؟ ٟمٕمؿ؛ ٕنف إذا يم٤مٟم٧م قمؼمة سمف، وأن اًمذيمر ي٘متؾ سم٤مٕنثك. و

سمُِع: قَمَدُم اًْمِقََٓدِة، وَماَل ُيْ٘مَتُؾ َأطَمُد  إنثك شم٘متؾ سم٤مٕنثك وم٘متٚمٝم٤م سم٤مًمذيمر ُمـ سم٤مب أومم. ا اًمرَّ

ـِ َوإِْن قَماَل سم٤ِمًْمَقًَمِد َوإِْن ؾَمَٗمَؾ، َوُيْ٘مَتُؾ اًْمَقًَمُد سمُِٙمؾٍّ ُِمٜمُْٝماَم. ىمقًمف:   اًمراسمع: قمدم»إْ سََمَقْي

أي: سم٠من ٓ يٙمقن اًم٘م٤مشمؾ واًمدًا ًمٚمٛم٘متقل، ؾمقاء يم٤من ُمـ ضمٝم٦م إبقة، أم ُمـ ش اًمقٓدة

ومال ي٘متؾ أطمد إبقيـ وإن قمال »ضمٝم٦م إُمقُم٦م، وم٢مٟمف ٓ ي٘متؾ سمف، وهلذا ىم٤مل اعم١مًمػ: 
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د سم٤مٕبقيـ إب وإم، وهمٚم٥م إب؛ ٕنف ذيمر، واًمذيمر ش سم٤مًمقًمد وإن ؾمٗمؾ اعمرا

َٓ جَي٥ُِم احْلَدُّ إَِّٓ قَمغَم ىم٤مل رمحف اهلل )سم٤مظمتّم٤مر(  تـوقمـ احلدود رم ذح اعم .أومْمؾ

ِجدٍ و .سَم٤مًمٍِغ، ًْ ٌُُف ذِم هَمػْمِ َُم ىمقًمف:  .قَم٤مىِمٍؾ، ُُمْٚمَتِزٍم، قَم٤ممِلٍ سم٤مًمتَّْحِريِؿ، وَمُٞمِ٘مٞمُٛمُف اإلْ َُِم٤مُم َأْو َٟم٤مِئ

 ٓ جي٥م احلد إٓ سمنموط:ش ٓ جي٥م احلد إٓ قمغم سم٤مًمغ»

ومال جي٥م احلد قمغم ُمـ دون اًمٌٚمقغ، واًمٌٚمقغ حيّمؾ  أوًٓ: جي٥م أن يٙمقن سم٤مًمٖم٤ًم،

سمقاطمد ُمـ أُمقر صمالصم٦م: إُم٤م سم٢مٟمزال اعمٜمل، وإُم٤م سم٢مٟم٤ٌمت اًمٕم٤مٟم٦م، وإُم٤م سمتامم مخس قمنمة 

ؾمٜم٦م، وىمد ؾمٌؼ ًمٜم٤م أدًم٦م ذًمؽ ذم سم٤مب احلجر. وم٢مذا سمٚمغ اإلٟم٤ًمن وم٢مٟمف يٜمٔمر ذم سم٘مٞم٦م 

ف، وًمق زٟم٤م أو هق اًمنموط طمتك ي٘م٤مم قمٚمٞمف احلد، وأُم٤م ُمـ دون اًمٌٚمقغ ومال طمد قمٚمٞم

واًمتٕمٚمٞمؾ؛ ٕنف ًمٞمس أهاًل ًمٚمٕم٘مقسم٦م ًمٕمدم صح٦م . ش .رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم٦م»حلدي٨م: 

اًم٘مّمد اًمت٤مم ُمٜمف؛ ٕنف ٟم٤مىمص ذم اًمتّمقر، وٟم٤مىمص ذم اًمتٍمف، وهلذا ُمٜمع اهلل ُمـ 

ر، سمؾ يٕمزر،  إشمٞم٤مهنؿ أُمقاهلؿ طمتك ٓ يْمٞمٕمقه٤م، وًمٙمـ ٓ يٕمٜمل ذًمؽ أن اًمّمٖمػم ٓ ُيٕمزَّ

ُمروا أبٜم٤مءيمؿ سم٤مًمّمالة ًمًٌع واضسمقهؿ قمٚمٞمٝم٤م : »☺احلد، وهلذا ىم٤مل  واًمتٕمزير همػم

وم٠مُمر سميهبؿ ىمٌؾ اًمٌٚمقغ، وم٤مًمتٕمزير رء وإىم٤مُم٦م احلد رء آظمر، وقمغم هذا ومٚمق  شًمٕمنم

أن صٖمػماً ومٕمؾ اًمٗم٤مطمِم٦م ومال ٟم٘مقل: هذا صٖمػم، ٓ جي٥م قمٚمٞمف احلد، اشمريمقه، سمؾ ٓ سمد 

٦م، ويمذًمؽ ـ أيْم٤ًم ـ ًمق هق وم٢مٟمف ٓ ُيؽمك، سمؾ أن يٕمزر سمام يردقمف وأُمث٤مًَمف قمـ هذه اًمِٗمٕمٚم

ووده ش قم٤مىمؾ»صم٤مٟمٞم٤ًم: ىمقًمف:  ًمق أومًد ؿمٞمئ٤ًم دون ذًمؽ وم٢مٟمف ٓ ُيؽمك سمدون شمٕمزير.

وٕنف .. ش .رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم٦م»اعمجٜمقن، وم٤معمجٜمقن ٓ جي٥م قمٚمٞمف احلد؛ حلدي٨م: 

اجلقاب:  ر؟ًمٞمس ًمف ىمّمد شم٤مم يٕمرف سمف ُم٤م يٜمٗمٕمف وييه، ومُٞمْ٘مِدم أو حيجؿ، وهؾ يٕمزَّ 

ٓ يٕمزر؛ ٕنف ًمق قمزر ُم٤م اٟمتٗمع، ًمٙمـ ٓ ٟمؽميمف يٗمًد أُمقال اًمٜم٤مس، وحيرق اًمديم٤ميملم، 

سمؾ ٓ سمد أن يٛمٜمع وًمق سم٤محلٌس، إُم٤م قمٜمد وًمٞمف، وإُم٤م ذم احلٌس اًمٕم٤مم، وم٤معمٝمؿ أنف ٓ 

{ ]امل٤مئد ـَ ِدي ًِ ُ َٓ حُي٥ِمُّ اعْمُْٗم ة: صم٤مًمث٤ًم: يؽمك واًمٗم٤ًمد؛ ٕن اهلل ـ قمّز وضمؾ ـ ي٘مقل: }َواَّللَّ

يٕمٜمل ُمٚمتزُم٤ًم ٕطمٙم٤مم اإلؾمالم، ؾمقاء يم٤من ُمًٚماًم أم يم٤مومراً، واعمٚمتزم ش ُمٚمتزم»ىمقًمف: 
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صٜمٗم٤من وم٘مط، ومه٤م اعمًٚمؿ واًمذُمل؛ ٕن اًمذُمل ُمٚمتزم سم٠مطمٙم٤مم اإلؾمالم، ًمٙمٜمف ٓ ي٘م٤مم 

ُم٤ًم  قمٚمٞمف احلد إٓ ومٞمام يٕمت٘مد حتريٛمف، أُم٤م ُم٤م يٕمت٘مد طمٚمف ومال ي٘م٤مم قمٚمٞمف احلد، وًمق يم٤من طمرا

عمًٚمٛملم، وهلذا ٓ ٟم٘مٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ احلد ذم ذب اخلٛمر، وٟم٘مٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ احلد ذم قمٜمد ا

ئع رء يٌٞمح اًمزٟم٤م أبدًا، وقمغم هذا  اًمزٟم٤م؛ ٕن اًمزٟم٤م حمرم سمٙمؾ ذيٕم٦م، ومٚمٞمس ذم اًمنما

ٟمٞم٦م، وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مٞمؿ قمٚمٞمف  وم٢مذا زٟم٤م اًمذُمل سم٤مُمرأة ُمثٚمف ًمٞم٧ًم ُمـ اعمًٚمٛملم، هيقدي٦م، أو ٟمٍما

عمٜمع ُمـ اًمقىمقع ذم ُمثٚمٝم٤م، واًمتٙمٗمػم، وم٢مذا يم٤من هذا ًمٞمس احلد؛ ٕن احلد ومٞمف قمٚمت٤من: ا

احلد قمغم  ☺أهاًل ًمٚمتٙمٗمػم، ومٝمٜم٤مك اًمٕمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وهل اعمٜمع، وهلذا أىم٤مم اًمٜمٌل 

ظمرج ش قم٤مملٍ سم٤مًمتحريؿ»ٕهنؿ يٕمت٘مدون حتريٛمف. راسمٕم٤ًم: ىمقًمف:  ؛اًمٞمٝمقديلم اًمٚمذيـ زٟمٞم٤م

أنف ضم٤مهؾ، أو قم٤ممل  سمف اجل٤مهؾ سم٤مًمتحريؿ، ومٝمذا ٓ طمد قمٚمٞمف، وًمٙمـ يمٞمػ ٟمٕمٚمؿ

سم٤مًمتحريؿ؟ ٕنٜم٤م إذا ىمٚمٜم٤م: يِمؽمط أن يٙمقن قم٤ممل٤ًم سم٤مًمتحريؿ، ص٤مر يمؾ واطمد ُمـ اًمٜم٤مس 

ي٘مقل: إٟمف ًمٞمس قم٤ممل٤ًم سم٤مًمتحريؿ، وي٘مقل: ُم٤م قمٚمٛم٧م أن اًمنىم٦م طمرام، وُم٤م قمٚمٛم٧م أن 

ه اجلٝمؾ سم٤مُٕمقر  اًمزٟم٤م طمرام، ومٝمٜم٤م ُيٜمَْٔمر، إن يم٤من ىمد قم٤مش ذم سمالد اإلؾمالم، وم٢من دقمقا

هرة ٓ شم٘مٌؾ، وٓ شمًٛمع ُمٜمف، وأُم٤م إذا يم٤من طمدي٨م قمٝمد سم٤مإلؾمالم، أو يم٤من ٟم٤مؿمئ٤ًم اًمٔم٤م

ذم سم٤مدي٦م سمٕمٞمدة، ٓ يٕمرف ؿمٞمئ٤ًم قمـ أطمقال اعمًٚمٛملم، وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مٌؾ ُمٜمف دقمقى اجلٝمؾ، 

ه سم٤مجلٝمؾ، ورومٕمٜم٤م قمٜمف احلد، وم٢من ؿمٙمٙمٜم٤م ذم هذا إُمر،  وم٢مذا يم٤من ُمثٚمف جيٝمٚمف ىمٌٚمٜم٤م دقمقا

ٓ؟ وم٤مٕصؾ قمدم اًمٕمٚمؿ، ومال ٟم٘مٞمؿ قمٚمٞمف احلد؛ ٕنف ٓ  هؾ هق ممـ جيٝمؾ ُمثؾ ذًمؽ، أو

وإذا أردٟم٤م صمؿ يت٤ًمءل اًمِمٞمخ  -سمد أن يتح٘مؼ اًمنمط، وهق أن يٙمقن قم٤ممل٤ًم سم٤مًمتحريؿ.

ُب  :ومٞمًقق يمالم امل٤مشمـ رمحف اهلل وومٞمف أن ٟم٘مٞمؿ احلد ومٙمٞمػ ٟم٘مٞمٛمف، وسمؿ ٟم٘مٞمٛمف؟ َوُيْيَ

ْقٍط َٓ ضَمدِ  ًَ ضُمُؾ ذِم احْلَدِّ ىَم٤مِئاًم سمِ ُد، سَمْؾ اًمرَّ رَّ ، َوَٓ ُيْرسَمُط، َوَٓ جُيَ يٍد َوَٓ ظَمَٚمٍؼ، َوَٓ ُيَٛمدُّ

ُق  ْٚمَد، َوُيَٗمرَّ سمِِف سمَِحْٞم٨ُم َيُِمؼُّ اجْلِ ٤ٌَمًَمُغ سمَِيْ َيُٙمقُن قَمَٚمْٞمِف ىَمِٛمٞمٌص، َأْو ىَمِٛمٞمَّم٤مِن، َوَٓ ُي

أُْس َواًْمَقضْمُف َواًْمَٗمْرُج َواعمَْ  ُب قَمغَم سَمَدٟمِِف، َوُيتَّ٘مك اًمرَّ ْ ضُمِؾ وِمٞمِف إَِّٓ  .َ٘م٤مشمُِؾ،اًميَّ ُة يَم٤مًمرَّ َ ْرأ َواعْمَ

ُؽ َيَداَه٤م ًمَِئالَّ شَمٜمَْٙمِِمَػ، َوَأؿَمدُّ اجْلَْٚمِد  ًَ ْ ٦ًم، َوشُمَِمدُّ قَمَٚمْٞمَٝم٤م صمَِٞم٤مهُب٤َم، َومُت ًَ
ُب ضَم٤مًمِ ٤َم شُمْيَ َأهنَّ
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ـْ َُم٤مَت  ُب، صُمؿَّ اًمتَّْٕمِزيُر، َوَُم ْ َٟم٤م، صُمؿَّ اًْمَ٘مْذُف، صُمؿَّ اًمنمُّ ذِم طَمدٍّ وَم٤محْلَؼُّ ىَمَتَٚمُف، َوَٓ  ضَمْٚمُد اًمزِّ

ـُ ُرضِمَؿ طَمتَّك َيُٛمقَت، َٟم٤م. إَِذا َزَٟم٤م اعْمُْحَّم َٗمُر ًمِْٚمَٛمْرضُمقِم ذِم اًمزِّ ـْ .حُيْ : َُم ـُ ..... واعْمُْحَّم

٤م سَم٤مًمَِٖم٤مِن، قَم٤مىِماَلِن، طُمرَّ  ٞم٦ََّم ذِم ٟمَِٙم٤مٍح َصِحٞمٍح، َومُهَ ُمِّ ٚمَِٛم٦َم َأْو اًمذِّ ًْ ُ تَُف اعْم ِن، وَم٢ِمِن َوـمَِئ اُْمَرأَ ا

طِمٍد ُِمٜمُْٝماَم، ٤م وَماَل إطِْمَّم٤مَن ًمَِقا ٌط ُِمٜمَْٝم٤م ذِم َأطَمِدمِهَ ـِ  اظْمَتؾَّ َذْ َوإَِذا َزَٟم٤م احلُرُّ هَمػْمُ اعْمُْحَّم

َب قَم٤مُم٤مً  ً،  ضُمٚمَِد ُِم٤مَئ٦َم ضَمْٚمَدٍة َوهُمرِّ َّمٜم٤ًم ضُمٚمَِد صَماَمٟملَِم ضَمْٚمَدًة إِْن يَم٤مَن طُمّرا إَِذا ىَمَذَف اعْمَُٙمٚمَُّػ حُمْ

ِذي وَ  ٚمُِؿ اًْمَٕم٤مىِمُؾ اًْمَٕمِٗمٞمُػ اعْمُْٚمَتِزُم اًمَّ ًْ ُ ـُ ُهٜم٤َم: احْلُرُّ اعْم ٌْدًا َأْرسَمِٕملَم. َواعْمُْحَّم إِْن يَم٤مَن قَم

ُط سُمُٚمقهُمُف، ىمقًمف:  ٤مُِمُع ُِمْثُٚمُف، َوَٓ ُيِْمؽَمَ ٞم٦ََّم »جُيَ ُمِّ ٚمَِٛم٦َم َأِو اًمذِّ ًْ تَُف اعمُ ـْ َوـمَِئ اُْمَرأَ ـُ َُم واعمُْحَّم

انِ ذِم ٟمَِٙم٤مٍح َص  ٤م سَم٤مًمَِٖم٤مِن قَم٤مىِماَلَن طُمرَّ ، هذه هل ذوط اإلطمّم٤من. وىمقًمف: شِحٞمٍح َومُهَ

هذا اًمتٕمٌػم ومٞمف ٟمٔمر، واًمّمقاب أن ي٘مقل: ش أو اًمذُمٞم٦م»، أي: زوضمتف. وىمقًمف: شاُمرأتف»

أو اًمٙمت٤مسمٞم٦م؛ ٕن اًمٙمت٤مسمٞم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذُمٞم٦م، أو ُمٕم٤مهدة جيقز ًمإلٟم٤ًمن أن يتزوضمٝم٤م. 

، وذًمؽ اطمؽمازًا ُمـ اًمٜمٙم٤مح شوـمئ»ُمتٕمٚمؼ سم٘مقًمف: هذا ش ذم ٟمٙم٤مح صحٞمح»وىمقًمف: 

اًمٗم٤مؾمد، واًمٜمٙم٤مح اًم٤ٌمـمؾ، واًمٗمرق سملم اًم٤ٌمـمؾ واًمٗم٤مؾمد، أن اًم٤ٌمـمؾ ُم٤م أمجع اًمٕمٚمامء 

قمغم وم٤ًمده، واًمٗم٤مؾمد هق ُم٤م اظمتٚمػ ومٞمف اًمٕمٚمامء، وم٤مٕنٙمح٦م إذًا صحٞمح، ووم٤مؾمد، 

ة سمدون وزم، ومٝمذا ٟمٙم٤مح وم ٤مؾمد؛ ٕن وسم٤مـمؾ. ُمث٤مل اًمٗم٤مؾمد: أن يتزوج اإلٟم٤ًمن اُمرأ

اًمٕمٚمامء اظمتٚمٗمقا ذم ذًمؽ. ُمث٤مل اًم٤ٌمـمؾ: أن يتزوج اإلٟم٤ًمن أظم٧م زوضمتف ومٝمق سم٤مـمؾ؛ 

 ٕنف سم٤مإلمج٤مع. 

اًمٌٚمقغ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرضمؾ حيّمؾ سمقاطمد ُمـ أُمقٍر ش سم٤مًمٖم٤من»وىمقًمف: ش ومه٤م»وىمقًمف: 

صمالصم٦م، مت٤مم مخس قمنمة ؾمٜم٦م، واإلٟم٤ٌمت، واإلٟمزال، واعمرأة شمزيد واطمدًا وهق احلٞمض. 

ود ش طمران»ود اعمجٜمقٟملم، ش قم٤مىمالن»قد قمغم اًمزوضملم. وىمقًمف: اًمْمٛمػم يٕم

 اًمرىمٞم٘ملم. وم٤مإلطمّم٤من ذوـمف مخ٦ًم:

 أوًٓ: اجلامع. 
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  صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمٜمٙم٤مح اًمّمحٞمح.

 صم٤مًمث٤ًم: اًمٌٚمقغ ًمٙمؾٍّ ُمٜمٝمام. 

 .راسمٕم٤ًم: اًمٕم٘مؾ

٤م وَماَل إطِْمَّم٤منَ »ىمقًمف:  ظم٤مُم٤ًًم: احلري٦م. ٌط ُِمٜمَْٝم٤م ذِم َأطَمِدمِهَ طِمٍد  وَم٢ِمِن اظْمَتؾَّ َذْ ًمَِقا

ة وسم٤مذه٤م إٓ أنف مل جي٤مُمٕمٝم٤م، صمؿ زٟم٤م وم٢مٟمف ٓ يرضمؿ، ش ُِمٜمُْٝماَم  ومٚمق قم٘مد رضمؾ قمغم اُمرأ

وهل ًمق زٟم٧م وم٢مهن٤م ٓ شمرضمؿ، إٓ إذا يم٤مٟم٧م ىمد شمزوضم٧م ُمـ زوج ىمٌٚمف، وطمّمؾ اجلامع 

وم٢مهن٤م شمرضمؿ؛ ٕن احلٙمؿ يتٌٕمض، وًمق ضم٤مُمع اُمرأتف وىمد شمزوضمٝم٤م سمدون وزم، وهق ممـ 

ح وم٢مٟمف ٓ يرضمؿ؛ ٕنف ٟمٙم٤مح همػم صحٞمح. وًمق شمزوضمٝم٤م وهل يرى أن ذًمؽ ٓ يّم

صٖمػمة مل شمٌٚمغ وضم٤مُمٕمٝم٤م وم٢مٟمف ٓ يرضمؿ؛ ٕنف ًمٞمس سمٛمحّمـ؛ ٕهن٤م مل شمٌٚمغ. وًمق شمزوج 

جمٜمقٟم٦م سم٤مًمٖم٦م وضم٤مُمٕمٝم٤م ٓ يرضمؿ؛ ٕنف ًمٞمس سمٛمحّمـ. يمذا ًمق شمزوج أُم٦م وهق طمر وم٢مٟمف 

اًمٕمٌد طمرة ومال  ٓ يرضمؿ؛ ٕنف ًمٞمس سمٛمحّمـ. وًمق يم٤من إُمر سم٤مًمٕمٙمس، ومٚمق شمزوج

إطمّم٤من، ٓ ًمف وٓ هل٤م. واًمدًمٞمؾ قمغم هذه اًمنموط ي٘مقًمقن: ٕن مت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م ٓ يٙمقن 

إٓ إذا اضمتٛمٕم٧م هذه اًمنموط، وم٤مإلٟم٤ًمن ٓ يتٚمذذ شمٚمذذًا يم٤مُماًل إذا يم٤مٟم٧م زوضمتف 

جمٜمقٟم٦م، ومرسمام وهق جي٤مُمٕمٝم٤م خيِمك قمغم ٟمٗمًف ُمٜمٝم٤م، أو صٖمػمة ومٝمل ٓ شمروي همٚمٞمٚمف وٓ 

 يمذًمؽ إُم٦م ومٝمل ٟم٤مىمّم٦م. شمِمٗمل قمٚمٞمٚمف، و

وقمغم هذا ومٜم٘مقل: ًمٞمس هٜم٤مك رء سملمِّ ذم إدًم٦م، مهللا إٓ اؿمؽماط اًمٜمٙم٤مح 

وأُم٤م اًمٌ٘مٞم٦م وم٢مهن٤م ُم٠مظمقذة ُمـ ش اًمثٞم٥م سم٤مًمثٞم٥م»ىم٤مل:  ☺واًمقطء؛ ٕن اًمرؾمقل 

اًمتٕمٚمٞمؾ. وهؾ يِمؽمط سم٘م٤مء ذًمؽ إمم اًمزٟم٤م، أو ٓ يِمؽمط؟ سمٛمٕمٜمك أنف ًمق ومرض أنف 

 وضمتف، صمؿ زٟم٤م سمٕمد ذًمؽ، ومٝمؾ هق حمّمـ يرضمؿ أو ٓ؟وم٤مرق زوضمتف، أو ُم٤مشم٧م ز

اجلقاب: هق حمّمـ يرضمؿ، ومٝمذه اًمنموط ٓ يِمؽمط اؾمتٛمراره٤م، ومام داُم٧م هذه 

اًمنموط وضمدت ذم طم٤مل اًمزواج وم٢مٟمف يٙمقن حمّمٜم٤ًم، وم٢من شمزوج صٖمػمة، وسم٘مٞم٧م ُمٕمف، 
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ط ىمٚم٧م: واًمٜمٔمر وُمـ صمؿ اًمت٘مرير سمتٚمؽ اًمنمو)وُم٤مشم٧م ىمٌؾ اًمٌٚمقغ، ومال يٙمقن حمّمٜم٤ًم.

إَِذا َأظَمَذ اعْمُْٚمَتِزُم ورم ضمٜم٤مي٦م اًمنىم٦م ىم٤مل رمحف اهلل ) (وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م دور اًم٘مْم٤مة وأضمٝمزهتؿ

 ىُمٓمَِع،
ِ
ٌَْٝم٦َم ًَمُف وِمٞمِف، قَمغَم َوضْمِف آظْْمتَِٗم٤مء ـْ َُم٤مِل َُمْٕمُّمقٍم، َٓ ؿُم ـْ طِمْرِز ُِمْثٚمِِف، ُِم  ٟمَِّم٤مسم٤ًم، ُِم

ـْ طمِ »ىمقًمف:  ٌَْٝم٦َم ًَمُف ومِٞمِف قَمغَم َوضْمِف إَِذا َأظَمَذ اعْمُْٚمَتِزُم ٟمَِّم٤مسم٤ًم ُِم ـْ َُم٤مِل َُمْٕمُّمقٍم َٓ ؿُم ْرِز ُِمْثٚمِِف ُِم

 ىُمٓمِعَ 
ِ
سمف ش أظمذ»ذـمٞم٦م، وومٕمؾ اًمنمط ش إذاش »آظْمتَِٗم٤مء ومٙمؾ ُم٤م ضم٤مء سمٕمد ش ىمٓمع»وضمقا

هق اعمًٚمؿ، واًمذُمل، ومٝمق اصمٜم٤من وم٘مط، ش اعمٚمتزم»وىمقًمف:  أداة اًمنمط ومٝمق ذط.

  نف ؾمٌؼ ذم اًمنموط اًمٕم٤مُم٦م.واعم١مًمػ مل ي٘مؾ: اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ؛ ٕ

اًمٜمّم٤مب هٜم٤م همػم اًمٜمّم٤مب ذم سم٤مب اًمزيم٤مة، ومٝمق هٜم٤م رسمع ديٜم٤مر، أو ش ٟمّم٤مسم٤مً »وىمقًمف: 

صمالصم٦م دراهؿ إؾمالُمٞم٦م قمغم اعمذه٥م، أو قَمَرٌض ىمٞمٛمتف يم٠مطمدمه٤م، وم٢مذا أظمذ اعمٚمتزم هذا 

سمٛمٕمٜمك طمٗمظ، وم٤معمُحَرز ش طمرزش »ُمـ طمرز ُمثٚمف»اعم٘مدار وم٘مد أظمذ ٟمّم٤مسم٤ًم. وىمقًمف: 

، أي: ُمـ ُمٙم٤من حيٗمظ ومٞمف ُمثؾ هذا امل٤مل، وهذا شطمرز ُمثٚمف»اعمحٗمقظ، وُمٕمٜمك  سمٛمٕمٜمك

خيتٚمػ يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. ومحرز امل٤مل هق ُم٤م ضمرت اًمٕم٤مدة سمحٗمٔمف ومٞمف، 

اًمِمقارع  ومٛمثاًل اخلِم٥م واحلديد ضمرت اًمٕم٤مدة سم٠من حيٗمٔم٤م ذم اعمًتقدقم٤مت، أو ذم

واًمٚم١مًم١م، وُم٤م أؿمٌٝمف، وم٢مهن٤م حتٗمظ ذم ويرون أهن٤م حمرزة، واًمذه٥م، واًمٗمْم٦م، وامل٤مس، 

 اًمّمٜم٤مديؼ. 

ومٚمق أن رضماًل ضم٤مء ووضمد صٜمدوىم٤ًم ُمـ اخلِم٥م ومٞمف ضمٜمٞمٝم٤مٍت قمغم قمت٦ٌم ديم٤من ذم 

اًم٤ًمقم٦م اًمقاطمدة ُمـ اًمٚمٞمؾ، وًمٞمس ُمٖمٚم٘م٤ًم سم٢مطمٙم٤مم، وأظمذ اجلٜمٞمٝم٤مت ويمؾ ُم٤م ومٞمف، ومٝمذا 

 همػم حمرز، ومٚمٞم٧ًم هذه هىم٦م، وٓ ي٘مٓمع ذم ذًمؽ. 

هق اعمًٚمؿ، واًمذُمل، ش ُمٕمّمقم»ُم٤م ًمٞمس سمامل. وىمقًمف:  ظمرج هب٤مش ُمـ ُم٤مل»وىمقًمف: 

واعمٕم٤مَهد، واعمًت٠مُِمـ، ومٝمذا اطمؽماز مم٤م ًمق أظمذه ُمـ ُم٤مل همػم ُمٕمّمقم يم٤محلريب ُمثاًل، 

أي: ش ًمفش »ٓ ؿمٌٝم٦م ًمف ومٞمف»ومٝمذا ٓ طمرُم٦م مل٤مًمف، ومٚمٜم٤م أن ٟم٠مظمذه سم٠مي وؾمٞمٚم٦م. وىمقًمف: 
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أو ُمـ ُم٤مل أبٞمف، أو ُمـ ُم٤مل  أي: ذم امل٤مل، سم٠من ٓ يٙمقن ُمـ ُم٤مل اسمٜمف،ش ومٞمف»ًممظمذ، 

قمغم وضمف »وىمقًمف:  زوضمتف، أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ، ممـ ضمرت اًمٕم٤مدة سم٠من ي٠مظمذ ُمـ ُم٤مًمف.

ظمرج سمف ُم٤م يم٤من قمغم وضمف اًمٕمالٟمٞم٦م وم٢مٟمف ٓ ي٘مٓمع سمف طمتك ًمق أظمذ ُم٤مًٓ يمثػماً. ش آظمتٗم٤مء

ومٝمذه اًمٕم٤ٌمرة اٟمتٔمٛم٧م هم٤مًم٥م ذوط اًم٘مٓمع ذم اًمنىم٦م: إول: أن يٙمقن أظمذ 

 . ُمٚمتزُم٤مً 

اًمث٤مين: أن يٙمقن امل٠مظمقذ ٟمّم٤مسم٤ًم. اًمث٤مًم٨م: أن يٙمقن ذم طمرز ُمثٚمف. اًمراسمع: أن يٙمقن 

 اًم٤ًمدس: أٓ يٙمقن ًمف ومٞمف ؿمٌٝم٦م. اخل٤مُمس: أن يٙمقن امل٤مل ُمـ ُمٕمّمقم. ُم٤مًٓ.

َتٚمٍِس، َوَٓ هَم٤مِص٥ٍم،  اًم٤ًمسمع: أن يٙمقن قمغم وضمف اخلٗمٞم٦م. وَماَل ىَمْٓمَع قَمغَم ُُمٜمَْتِٝم٥ٍم، َوَٓ خُمْ

٦مٍ َوَٓ ظَم٤مئِ  اعمٜمتٝم٥م هق اًمذي ش وَماَل ىَمْٓمَع قَمغَم ُُمٜمَْتِٝم٥ٍم ».... ىمقًمف: .ـٍ ذِم َوِديَٕم٦ٍم، َأْو قَم٤مِريَّ

ي٠مظمذ امل٤مل قمغم وضمف اًمٕمالٟمٞم٦م، ُمٕمتٛمدًا قمغم ىمقشمف، ُمثؾ أن يرى ُمٕمؽ ؾم٤مقم٦م ومٞم٠مظمذه٤م 

وهق اًمذي ي٠مظمذ امل٤مل ظمٓمٗم٤ًم وهق يريمض، ومٝمذا ش وٓ خمتٚمسٍ »وٓ يرده٤م. ىمقًمف: 

ٕمتٛمدًا قمغم هرسمف وهقمتف، ٟم٘مقل: هذا ـ أيْم٤ًم ـ ًمٞمس قمٚمٞمف ىمٓمع؛ ٕن أظمذه قمٚمٜم٤ًم، ًمٙمـ ُم

هذه ًمٞم٧ًم هىم٦م، وم٤مًمنىم٦م اؾمٛمٝم٤م يدل قمغم أن اإلٟم٤ًمن ي٠مظمذ امل٤مل ظمٗمٞم٦م. يمذًمؽ ًمق 

أنف وىمػ قمٜمد ديم٤من، وىم٤مل ًمّم٤مطم٥م اًمديم٤من: هؾ قمٜمدك يمذا ويمذا؟ صمؿ ىم٤مل ًمف: 

يريد صمؿ هرب، ومٝمذا  أقمٓمٜمل يمذا اًمذي سم٤مًمداظمؾ، وم٢مذا دظمؾ اًمرضمؾ أظمذ مم٤م أُم٤مُمف ُم٤م

 ٟمًٛمٞمف خمتٚم٤ًًم. 

ً سمٖمػم طمؼ، ومٝمذا ًمٞمس قمٚمٞمف ش َوَٓ هَم٤مِص٥ٍم »ىمقًمف:  وهق اًمذي ي٠مظمذ امل٤مل ىمٝمرا

اًم٘مٓمع؛ ٕنف ًمٞمس سم٤ًمرق، واًمٖمّم٥م أقمؿ ُمـ آٟمتٝم٤مب؛ ٕنف يِمٛمؾ اعمٜم٘مقل واًمٕم٘م٤مر. 

ُمث٤مل ذًمؽ: رضمؾ همّم٥م أرو٤ًم، وهمرس ومٞمٝم٤م وسمٜمك، ومٜمحـ ٓ ٟم٘مٓمٕمف؛ ٕنف ًمٞمس قمغم 

ـٍ »ظمتٗم٤مء. وىمقًمف: وضمف آ وهق اًمذي يٖمدر سمؽ ذم ُمقوع آئتامن، وهل ش َوَٓ ظَم٤مِئ

ُط َأْن َيُٙمقَن  صٗم٦م ٟم٘مص سمٙمؾ طم٤مل. ٍم يَم٤مخْلَْٛمِر، َوُيِْمؽَمَ رَّ ىَم٦ِم آَل٦ِم هَلٍْق َوَٓ حُمَ وَماَل ىَمْٓمَع سمَِنِ

٤م، َوإَِذا َوضَم٥َم اًْمَ٘مْٓمُع ٟمَِّم٤مسم٤ًم َوُهَق صَماَلصَم٦ُم َدَراِهَؿ، َأْو ُرسْمُع ِديٜم٤َمٍر، َأْو قَمَرٌض ىمِٞمَٛمتُ  ُف يَم٠َمطَمِدمِهَ
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 ً ـْ هَمػْمِ طِمْرٍز صَمَٛمرا َق ؿَمْٞمئ٤ًم ُِم ـْ َهَ َٛم٧ْم، َوَُم ًِ ـْ َُمْٗمِّمِؾ اًْمَٙمػِّ َوطُم ىُمٓمَِٕم٧ْم َيُدُه اًْمُٞمْٛمٜمَك ُِم

٤م ُأْوِٕمَٗم٧ْم قَمَٚمْٞمِف اًْمِ٘مٞمَٛم٦ُم َوَٓ ىَمْٓمَع. ىم٤مل:  مُهَ ً َأْو هَمػْمَ أي: ش اًمَ٘مْٓمعُ َوإَِذا َوضَم٥َم »يَم٤مَن َأْو يَمَثرا

٧ٌََم، وحيتٛمؾ أن اعمٕمٜمك إذا وضم٥م ذقم٤ًم؛ ٕن ىمٓمع يد اًم٤ًمرق واضم٥م؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  صَم

، وهٙمذا مجٞمع احلدود جي٥م [38مل٤مئدة:]ا  َّ مه  جه ين ىنُّٱ

ش وضم٥م»إىم٤مُمتٝم٤م قمغم يمؾ أطمد، قمغم اًمنميػ، واًمقوٞمع، واًمٖمٜمل، واًمٗم٘مػم، ومٙمٚمٛم٦م 

ٚمٖمقي، واًمقضمقب اًمٚمٖمقي حيتٛمؾ أن يراد هب٤م اًمقضمقب اًمنمقمل، أو اًمقضمقب اًم

ُمٕمٜم٤مه صم٧ٌم، واًمنمقمل سمٛمٕمٜمك ًمزم، وم٢مذا وضم٥م اًم٘مٓمع وذًمؽ سمٕمد مت٤مم اًمنموط 

ىُمٓمَِٕم٧ْم َيُدُه »اًم٤ًمسم٘م٦م وهل ؾمت٦م، سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمنموط اًمٕم٤مُم٦م إلىم٤مُم٦م احلدود، ىم٤مل: 

، وىمد [38]امل٤مئدة:  َّ مه  جه ين ىنُّٱًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ش اًمُٞمْٛمٜمَك

ويمذًمؽ اًمًٜم٦م ومنت ذًمؽ  ،}وم٤مىمٓمٕمقا أيامهنام{ ومن هذا اإلمج٤مل اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م:

ـْ َُمْٗمِّمِؾ اًمَٙمػِّ »ىمقًمف:  أي: دون اًمذراع، وإٟمام وضم٥م ىمٓمٕمٝم٤م ُمـ هٜم٤م ٓ إمم ش ُِم

اعمرومؼ؛ ٕن اهلل شمٕم٤ممم أـمٚمؼ ومل ي٘مٞمد، واًمٞمد قمٜمد اإلـمالق حتٛمؾ قمغم اًمٙمػ، سمدًمٞمؾ 

، وىمد [6]امل٤مئدة:  َّرت يب ىب نب ُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم ذم آي٦م اًمتٞمٛمؿ: 

أن اًمتٞمٛمؿ ظم٤مص سم٤مًمٙمػ، وقمغم هذا ومٞمٙمقن اعمراد سم٤مٕيدي ذم  ☺ـ اًمٜمٌل قم صم٧ٌم

  (.وهذا أرضمح ُمـ مم٤م ىمرره اًمِم٤مومٕمٞم٦م رمحٝمؿ اهلل :)ىمٚم٧م أي٦م اًمٙمػ وم٘مط

ويمٞمٗمٞم٦م ذًمؽ أنف ي١مشمك سمرضمؾ ىمقي ومػمسمط يد اًم٤ًمرق سمحٌؾ سم٘مقة ويًحٌٝم٤م طمتك 

ًمٙمػ قمـ يتٌلم اعمٗمّمؾ؛ ٕن اعمٗمّمؾ ُمتداظمؾ سمٕمْمف سمٌٕمض، ومال سمد أن شمٗمّمؾ ا

اًمذراع طمتك ي٘مّمٝم٤م ُمـ اعمٗمّمؾ؛ ٕنف ًمق ىمّمٝم٤م هٙمذا شمداظمؾ سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض. ىمقًمف: 

َٛم٧ْم » ًِ احلًؿ ذم اًمٚمٖم٦م اًم٘مٓمع، واعمراد طمًؿ اًمدم ـ أي: ىمٓمٕمف ـ وذًمؽ سم٠من يٖمغم ش َوطُم

زي٧م، أو دهـ، أو ٟمحقمه٤م، صمؿ شمٖمٛمس ومٞمف وهق يٖمكم، وم٢مذا همٛم٧ًم ومٞمف وهق يٖمكم 

ه اًمٕمروق، وإٟمام وضم٥م طم ًٛمٝم٤م؛ ٕهن٤م ًمق شمريم٧م ًمٜمزف اًمدم وُم٤مت، شمًددت أومقا

د سمف شم٠مديٌف. د سمف ُمقشمف وإشمالومف، إٟمام يرا ويًتخدم يمؾ ُم٤م ومٞمف اًمٖم٤مء  ىمٚم٧م)واحلد ٓ يرا
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واحلٙمٛم٦م ُمـ ىمٓمٕمٝم٤م دون ( وُمٜمف اًمٌٜم٩م ُمثال أو همػمه مم٤م يٕمٚمٛمف آـم٤ٌمء إمل أو ختٗمٞمٗمف

اًم٘مٓمع ظم٤مص٤ًم هب٤م؛  ؾم٤مئر إقمْم٤مء هق أنف مل٤م يم٤مٟم٧م اًمٞمد هل آل٦م إظمذ ذم اًمٖم٤مًم٥م ص٤مر

وهلذا اظمتص سم٤مًمٞمٛملم دون اًمٞم٤ًمر؛ ٕهن٤م هل اًمتل ي١مظمذ هب٤م هم٤مًم٤ًٌم، طمتك ًمق وُمرض أنف 

أقمن ٓ يٕمٛمؾ إٓ سم٤مًمٞمد اًمٞمنى. وىمد اقمؽمض سمٕمض اًمزٟم٤مدىم٦م قمغم اًمنمع، وىم٤مل: 

 يمٞمػ شم٘مٓمع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك ذم رسمع ديٜم٤مر، وإذا ىمٓمٕمٝم٤م اجل٤مين وم٢من ديتٝم٤م مخًامئ٦م ديٜم٤مر؟!

َجٍد ُوِدي٧مَيٌد سمخٛمس  ًْ شمٜم٤مىمض ُم٤م ًمٜم٤م إٓ  .. ُم٤م سم٤مهل٤م ىمٓمٕم٧م ذم رسمع ديٜم٤مر.ُمئلم قَم

وأضم٤مسمف سمٕمض اًمٕمٚمامء سم٠مهن٤م ىمٓمٕم٧م ذم  -.. وٟمًتجػم سمٛمقٟٓم٤م ُمـ اًمٜم٤مر.اًمًٙمقت ًمف

 رسمع ديٜم٤مر مح٤مي٦م ًمألُمقال، ويم٤مٟم٧م ديتٝم٤م مخًامئ٦م ديٜم٤مر مح٤مي٦م ًمٚمٜمٗمقس واًمدُم٤مء.

 ٤مومٝمؿ طمٙمٛم٦م اًم٤ٌمري.. مح٤مي٦م امل٤مل وم.مح٤مي٦م اًمٜمٗمس أهماله٤م وأرظمّمٝم٤م

 ووىم٤مل سمٕمْمٝمؿ وهق شمٕمٌػم أديب: مل٤م ظم٤مٟم٧م ه٤مٟم٧م، ومل٤م يم٤مٟم٧م أُمٞمٜم٦م يم٤مٟم٧م صمٛمٞمٜم٦م.

ِريِؼ  ٌُٜمَْٞم٤مِن،  ىُمٓم٤َّمِع اًمٓمَّ ، َأِو اًْم
ِ
ء ْحَرا اَلِح ذِم اًمّمَّ ًِّ ـَ َيْٕمِرُوقَن ًمِٚمٜم٤َّمِس سم٤ِمًم ِذي َوُهُؿ اًمَّ

ىَم٦ًم، ٤مَهَرًة َٓ َهِ ٤مَل جُمَ ٌُقهَنُُؿ امْلَ ٤مِل ىَمْدَر َُم٤م ُيْ٘مَٓمُع . َوإِ .وَمَٞمْٖمِّم ـَ امْلَ ْن َأظَمَذ يُمؾُّ َواطِمٍد ُِم

ى ذِم َُمَ٘م٤مٍم  ـْ يُمؾِّ َواطِمٍد َيُدُه اًْمُٞمْٛمٜمَك، َوِرضْمُٚمُف اًْمُٞمْنَ ٤مِرُق َومَلْ َيْ٘مُتُٚمقا ىُمٓمَِع ُِم ًَّ سم٠َِمظْمِذِه اًم

ٌُقا َٟمْٗم٤ًًم َوَٓ َُم٤مًٓ  ، وَم٢ِمْن مَلْ ُيِّمٞم َ َٛمَت٤م، صُمؿَّ ظُمكمِّ ًِ ، سم٠َِمْن  َواطِمٍد، َوطُم ىَم٦ِم ُٟمُٗمقا ِ ٌُْٚمُغ ٟمَِّم٤مَب اًمنَّ َي

يُمقَن َي٠ْمُووَن إمِم سَمَٚمٍد، ىمقًمف:  ُدوا وَماَل ُيؽْمَ ِريِؼ »َينَمَّ ، أوم٤مدٟم٤م اعم١مًمػ أن شطَمدُّ ىُمٓم٤َّمِع اًمٓمَّ

قم٘مقسم٦م ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ ُمـ سم٤مب احلد، وأهن٤م واضم٦ٌم وهق يمذًمؽ؛ ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: 

 رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زبُّٱ
 [33]امل٤مئدة:  َّمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث

ش ىمٓم٤معش »ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ»ومٕم٘مقسم٦م ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ ُمـ سم٤مب احلد اًمقاضم٥م إىم٤مُمتف. وىمقًمف: 

ُم٤م يٓمرىمف اًمٜم٤مس سم٠مىمداُمٝمؿ ويًٚمٙمقٟمف، ُمثؾ ؾمٙمؽ اًمًٞم٤مرات، ش اًمٓمريؼ»و مجع ىم٤مـمع،

د اإلسمؾ، واحلٛمر، وٟمحق ذًمؽ، وىمٓم٤مع اًمٓمريؼ اًمذيـ ي٘مٓمٕمقٟمف ـ أي: يٛمٜمٕمقن  وضمقا
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ـَ َيْٕمِرُوقَن »ـ اًمًػم ومٞمف ـ وذًمؽ ًمٕمدواهنؿ قمغم ُمـ َُمرَّ هبؿ. ىمقًمف: اًمٜم٤مس ُم ِذي وُهُؿ اًمَّ

اَلِح ذم اًمّمحراء أو اًمٌٜمٞم٤من وَمَٞمْٖمِّمٌقهَنُُؿ امَل٤مَل جُم٤مَهَرًة ٓ هىم٦م ًِّ ومٞم٘مٗمقن ذم ش ًمِٚمٜم٤َّمِس سم٤ِمًم

 اًمٓمرىم٤مت، وُمٕمٝمؿ اًمًالح ذم اًمّمحراء أو اًمٌٜمٞم٤من، وؾمقاء يم٤من اًمًالح ومت٤ميم٤ًم أو ٓ،

وأيمثر ُم٤م ش ذم اًمّمحراء أو اًمٌٜمٞم٤من»طمتك ًمق يم٤من قمّم٤ًم شم٘متؾ وم٢مٟمف ؾمالح. وىمقًمف: 

يٙمقٟمقن ذم اًمّمحراء؛ ٕن اًمٌٜمٞم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ حيٛمل اًمٜم٤مس، وومٞمٝم٤م أن٤مس يمثػمون 

ومتٌلم سمذًمؽ أن قم٘مقسم٦م ىُمٓم٤َّمع  - يٛمٜمٕمقن وم٤ًمد ه١مٓء، وم٠ميمثر ُم٤م يٙمقٟمقن ذم اًمّمحراء

ؾ وصٚم٥م، ىمتؾ سمال صٚم٥م، ىمٓمع يد اًمٓمريؼ أرسمٕم٦م أنقاع، وًمٙمؾ ٟمقع ضمريٛم٦م: ىمت

، وإذا  ورضمؾ ُمـ ظمالف، شمنميد ذم إرض، وم٢مذا ىمتٚمقا وأظمذوا امل٤مل ىُمتٚمقا وصٚمٌقا

ىمتٚمقا ومل ي٠مظمذوا امل٤مل ىمتٚمقا سمال صٚم٥م، وإذا أظمذوا امل٤مل سمال ىمتؾ ىمٓمٕم٧م أيدهيؿ 

ُدوا، ومٕمٜمدٟم٤م اضمتامع  وأرضمٚمٝمؿ ُمـ ظمالف، وإذا مل ي٠مظمذوا امل٤مل ومل ي٘متٚمقا ُذِّ

  َّىن من خن حن ُّٱيـ، واٟمٗمراد أطمدمه٤م، واٟمتٗم٤مؤمه٤م، إُمر
 مب  زبُّٱوُمـ أيـ أظمذ هذا اًمت٘مًٞمؿ، ُمع أن أي٦م اًمٙمريٛم٦م:  [132]إنٕم٤مم:
 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب
)أو( إذا و [33]امل٤مئدة:  َّمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث

: هذا  ُمـ ضم٤مءت ذم اًم٘مرآن ومٝمل ًمٚمتخٞمػم، وقمغم هذا ومٛمـ أيـ ضم٤مء هذا اًمت٘مًٞمؿ؟ ىم٤مًمقا

، وإذا »ـ وم٢مٟمف ىم٤مل:  ¶أرر اسمـ قم٤ٌمس ـ  إذا ىمتٚمقا وأظمذوا امل٤مل ىمتٚمقا وصٚمٌقا

، وإذا أظمذوا امل٤مل ومل ي٘متٚمقا شم٘مٓمع أيدهيؿ  ىمتٚمقا ومل ي٠مظمذوا امل٤مل ىمتٚمقا ومل يّمٚمٌقا

ـ  ¶وىم٤مًمقا: إن اسمـ قم٤ٌمس ـ ش وأرضمٚمٝمؿ ُمـ ظمالف، وإذا أظم٤مومقا اًمٓمريؼ ٟمٗمقا 

وىم٤مًمقا أيْم٤ًم: ش  وم٘مٝمف ذم اًمديـ وقمٚمٛمف اًمت٠مويؾمهللا: »☺شمرمج٤من اًم٘مرآن، ىم٤مل اًمٜمٌل 

إن اعمٕمت٤مد ذم اًم٘مرآن أن اًمٌمء إذا يم٤من قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتخٞمػم سُمِدئ سم٤مٕظمػ، وإذا يم٤من 

قمغم ؾمٌٞمؾ اًمؽمشمٞم٥م سُمِدئ سم٤مٕهَْمَٚمِظ، ومٛمراشم٥م يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر شمرشمٞم٥م؛ ٕنف سمدأ سم٤مٕهمٚمظ 

ٞمٜم٤ًم، ويمذًمؽ ذم يمٗم٤مرة سمٕمتؼ رىم٦ٌم، صمؿ صٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم، صمؿ إـمٕم٤مم ؾمتلم ُمًٙم
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 هئ مئ خئ حئ ُّٱاًم٘متؾ، وًمٙمـ يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم ًمٚمتخٞمػم؛ ٕنف سمدأ سم٤مٕظمػ 
واٟمٔمر إمم ومدي٦م إذى  [89]امل٤مئدة:  َّمت خت حت جت هب مب  خب حب جب

 حق مف خف حف جف  مغ  ُّٱإذا يم٤من اإلٟم٤ًمن حُمْرُم٤ًم، واطمت٤مج إمم طمٚمؼ رأؾمف ومَحَٚمَ٘مُف 
اًمّمٞم٤مم، ومٝم١مٓء ي٘مقًمقن: إن . وم٤مًمٜمًؽ إؿمد، صمؿ اًمّمدىم٦م، صمؿ [196]اًمٌ٘مرة:  َّمق

ذم أي٦م ًمٚمتٜمقيع، وأهن٤م قمغم طم٥ًم اجلريٛم٦م؛ ٕن قمٝمدٟم٤م سم٤مًم٘مرآن أن اًمٌمء إذا ش أو»

يم٤من قمغم اًمؽمشمٞم٥م سمدأ سم٤مٕهمٚمظ، وإذا يم٤من قمغم اًمتخٞمػم سمدأ سم٤مٕظمػ، ومّم٤مر اًمدًمٞمؾ 

، وأن قمٜمدهؿ أرراً وٟمٔمراً. وذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ـ رمحف اهلل ـ إمم أن )أو( ذم أي٦م ًمٚمتخٞمػم

اإلُم٤مم خمػم، إن ؿم٤مء ىمتؾ وصٚم٥م، وإن ؿم٤مء ىمتؾ ومل يّمٚم٥م، وإن ؿم٤مء ىمٓمع، وإن ؿم٤مء 

ٟمٗمك، وًمٙمـ قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ جي٥م قمغم اإلُم٤مم أن يٜمٔمر ُم٤م هق إصٚمح، وم٢مذا 

يم٤من إصٚمح اًم٘متؾ واًمّمٚم٥م ىَمَتَؾ وَصَٚم٥َم، وإن يم٤من ذم اًم٘متؾ وم٘مط ىمتؾ وم٘مط، وإن 

ٟمتٝمؽ اًمٜم٤مس طمرُم٦م احل٘مقق، وص٤مروا ٓ ي٤ٌمًمقن سم٘مٓمع يم٤من ذم اًم٘مٓمع ىمٓمع، ومٛمثاًل إذا ا

اًمٓمريؼ وم٤معمّمٚمح٦م اًم٘متؾ واًمّمٚم٥م، وإذا يم٤من صٚم٥م هذا اًمرضمؾ ي١مدي إمم ومتٜم٦م، سم٠من 

يم٤من ؾمٞمد ىمقُمف، وظمٗمٜم٤م إذا صٚمٌٜم٤مه أن شمثقر هذه اًم٘مٌٞمٚم٦م وحتّمؾ دُم٤مء وُمٗم٤مؾمد ٟمٙمتٗمل 

 ؾمٞمام ذم وىمتٜم٤م سم٤مًم٘متؾ. وًمٙمـ اًم٘مقل إول هق اًمراضمح ذم شم٘مديرٟم٤م، وأنف ٓ ظمٞم٤مر، وٓ

هذا؛ ٕنٜم٤م ًمق ومتحٜم٤م ًمٚمحٙم٤مم سم٤مب اخلٞم٤مر ًمتالقمٌقا، وص٤مر هذا ُي٘متؾ وُيّمٚم٥م ذم 

إرض، وم٤مًمّمقاب اًم٘مقل إول، وأن شمٙمقن هذه احلدود  ٟمٔمرهؿ، وأظمر يٜمٗمك ُمـ

ًمٚمتٜمقيع ٓ ًمٚمتخٞمػم. وهؾ جيقز أن ش أو»ُُمَٕمٞمَّٜم٦م، ًمٞمس ًمإلُم٤مم ومٞمٝم٤م ظمٞم٤مر، وشمٙمقن 

اجلقاب: جيقز أن  اًمٓمريؼ قمٜمد ىمٓمع أقمْم٤مئف أو ٓ جيقز؟اًم٤ًمرق وىم٤مـمع ش يٌٜم٩ّم»

ىم٤مـمع اًمٓمريؼ واًم٤ًمرق ًم٘مٓمع قمْمقه؛ ٕن اعم٘مّمقد إشمالف اًمٕمْمق وًمٞمس ش يٌٜم٩ّم»

إمل، سمخالف ُمـ وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مّم٤مص، وم٢مٟمف ٓ جيقز أن ٟمٌٜمجف؛ ٕنف ىمّم٤مص 

ٌْ  ومٞمج٥م أن يٜم٤مل ُمـ إمل ُمثؾ ُم٤م ٟم٤مل اعمجٜمل قمٚمٞمف. ـْ شَم٤مَب ُِمٜمُْٝمْؿ ىَم َؾ َأْن ُيْ٘مَدَر قَمَٚمٞمِْف َوَُم

ـْ َٟمْٗمٍل، َوىَمْٓمٍع، َوَصْٚم٥ٍم، َوحَتَتُِّؿ ىَمْتٍؾ، ، ُِم
ِ
..... إَِذا ظَمَرَج ىَمْقٌم هَلُْؿ .ؾَمَ٘مَط قَمٜمُْف َُم٤م يَم٤مَن هلل
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٠َمَلٝمُ  ًْ ؾِمَٚمُٝمؿ وَمَٞم ْؿ َُم٤م ؿَمْقيَم٦ٌم َوَُمٜمََٕم٦ٌم قَمغَم اإلْ َُِم٤مِم سمَِت٠ْمِويٍؾ ؾَم٤مِئٍغ وَمُٝمْؿ سُمَٖم٤مٌة، َوقَمَٚمٞمِْف َأْن ُيَرا

ٌَْٝم٦ًم يَمَِمَٗمَٝم٤م، وَم٢ِمْن  قَمْقا ؿُم ، َوإَِّٓ وم٤مءواَيٜمِْ٘مُٛمقَن ُِمٜمُْف وَم٢ِمْن َذيَمُروا َُمْٔمٚمَِٛم٦ًم َأَزاهَل٤َم، َوإِِن ادَّ

ف رطمؿ اهلل  ا هىَم٤مشَمَٚمُٝمْؿ،  وًمٚمٛمدارؾم٦م ُمع أهؾ اًمٓمٚم٥م هٞم٤م سمٜم٤م ٟمٜمت٘مك ُمـ اعمٖمٜمك واإلذا

ل ص٤مطم٥م اعمٖمٜمك رمحف اهلل ىم٤مومٕمـ ضمٜم٤مي٦م اًم٘متؾ واجلروح واًم٘مّم٤مص ومٞمٝمام  ص٤مطمٌٞمٝمام

واًم٘متؾ قمغم صمالصم٦م أوضمف قمٛمد وؿمٌف  :ىم٤مل أبق اًم٘م٤مؾمؿ رمحف اهلل :قمـ أنقاع ضمٜم٤مي٦م اًم٘متؾ

أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ يرون اًم٘متؾ ُمٜم٘مًام إمم هذه إىم٤ًمم اًمثالصم٦م روي  -اًمٕمٛمد وظمٓم٠م 

 اًمثقريو مح٤مد وأهؾ اًمٕمراقو ىمت٤مدةو اًمٜمخٕملو ذًمؽ قمـ قمٛمر وقمكم وسمف ىم٤مل اًمِمٕمٌل

ًمٞمس ذم يمت٤مب اهلل إٓ  :ل وأصح٤مب اًمرأي وأنٙمر ُم٤مًمؽ ؿمٌف اًمٕمٛمد وىم٤ملاًمِم٤مومٕمو

اًمٕمٛمد واخلٓم٠م وم٠مُم٤م ؿمٌف اًمٕمٛمد ومال يٕمٛمؾ سمف قمٜمدٟم٤م وضمٕمٚمف ُمـ ىمًؿ اًمٕمٛمد وطمٙمل قمٜمف 

ُمثؾ ىمقل اجلامقم٦م وهق اًمّمقاب مل٤م ] روى قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أن رؾمقل 

ًمًقط واًمٕمّم٤م ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمؾ أٓ إن دي٦م اخلٓم٠م ؿمٌف اًمٕمٛمد ُم٤م يم٤من سم٤م :ىم٤مل ☺اهلل 

] ىمتٞمؾ ظمٓم٠م اًمٕمٛمد [ وهذا  :ُمٜمٝم٤م أرسمٕمقن ذم سمٓمقهن٤م أوٓده٤م [ رواه أبق داود وذم ًمٗمظ

ٟمص ي٘مدم قمغم ُم٤م ذيمروه وىمًٛم٦م أبق اخلٓم٤مب أرسمٕم٦م أىم٤ًمم ومزاد ىمًام راسمٕم٤م وهق ُم٤م 

أضمري جمرى اخلٓم٠م ٟمحق أن يٜم٘مٚم٥م ٟم٤مئؿ قمغم ؿمخص ومٞم٘متٚمف أو ي٘مع قمٚمٞمف ُمـ قمٚمق 

٥ًٌم يمحٗمر اًمٌئر وٟمّمؾ اًمًٙملم وىمتؾ همػم اعمٙمٚمػ أضمري جمرى اخلٓم٠م واًم٘متؾ سم٤مًم

وإن يم٤من قمٛمدا وهذه اًمّمقرة اًمتل ذيمره٤م قمٜمد إيمثريـ ُمـ ىمًؿ اخلٓم٠م وم٢من ص٤مطمٌٝم٤م 

مل يٕمٛمد اًمٗمٕمؾ أو قمٛمده وًمٞمس هق ُمـ أهؾ اًم٘مّمد اًمّمحٞمح ومًٛمقه ظمٓم٠م وم٠مقمٓمقه 

ّم٤مص ىم٤مل وقمـ اًم٘م - طمٙمٛمف وىمد سح اخلرىمل سمذًمؽ وم٘م٤مل ذم اًمّمٌل واعمجٜمقن

ومٗمٞمف اًم٘مقد إذا  :ىم٤مل( إذا يم٤من اعم٘متقل فمٚمام طمرا ُمًٚمام ومٗمٞمف اًم٘مقد)شمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم اعمتـ

أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن اًم٘مقد ٓ جي٥م إٓ  اضمتٛمع قمٚمٞمف إوًمٞم٤مء ويم٤من اعم٘متقل طمرا ُمًٚمام

سم٤مًمٕمٛمد وٓ ٟمٕمٚمؿ سمٞمٜمٝمؿ ذم وضمقسمف سم٤مًم٘متؾ اًمٕمٛمد إذا اضمتٛمٕم٧م ذوـمف ظمالوم٤م وىمد 

 ري ٰى ين ىن  نن  ُّٱ :إظم٤ٌمر سمٕمٛمقُمٝم٤م وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤مممدًم٧م قمٚمٞمف أي٤مت و



   

 
181 
 

 مصالوجيز الفقهي: اجلزء اخلا

ء:  َّجئ  يي ىي ني مي زي  يق ىق يف  ىف  ُّٱ :وىم٤مل شمٕم٤ممم [33]اإلها
يريد واهلل  [179]اًمٌ٘مرة:  َّ  مث هت مت خت ُّٱ :وىم٤مل شمٕم٤ممم [178اًمٌ٘مرة:]  َّاك

أقمٚمؿ أن وضمقب اًم٘مّم٤مص يٛمٜمع ُمـ يريد اًم٘متؾ ُمٜمف ؿمٗم٘م٦م قمغم ٟمٗمًف ُمـ اًم٘متؾ ومتٌ٘مك 

د ىمتٚمف وىمٞمؾ إن اًم٘م٤مشمؾ شمٜمٕم٘مد اًمٕمداوة سمٞمٜمف وسملم ىمٌٞمٚم٦م اعم٘متقل ومػميد احلٞم٤مة ومٞمٛمـ أري

ىمتٚمٝمؿ ظمقوم٤م ُمٜمٝمؿ ويريدون ىمتٚمف وىمتؾ ىمٌٞمٚمتف اؾمتٞمٗم٤مء ومٗمل آىمتّم٤مص ُمٜمف سمحٙمؿ 

 جت هب  مب خب ُّٱ :اًمنمع ىمٓمع ًم٥ًٌم اهلالك سملم اًم٘مٌٞمٚمتلم وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم
ٞمؾ ومٝمق سمخػم ] ُمـ ىمتؾ ًمف ىمت :☺أي٦م وىم٤مل اًمٜمٌل  [45]امل٤مئدة:  َّ خت حت

ىم٤مل  :وروى أبق ذيح اخلزاقمل ىم٤مل اًمٜمٔمريـ إُم٤م أن ي٘متؾ وإُم٤م أن يٗمدى [ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

] ُمـ أصٞم٥م سمدم أو ظمٌؾ ومٝمق سم٤مخلٞم٤مر سملم إطمدى صمالث وم٢من أراد  :☺رؾمقل اهلل 

سمٕم٦م ومخذوا قمغم يديف أن ي٘متؾ أو يٕمٗمق أو ي٠مظمذ اًمدي٦م [ رواه أبق داود وذم ًمٗمظ  :اًمرا

ل ىمتٞمؾ وم٠مهٚمف سملم ظمػمشملم أن ي٠مظمذوا اًمدي٦م أو ي٘متٚمقا [ وىم٤مل ]ومٛمـ ىمتؾ ًمف سمٕمد ُم٘م٤مًمت

] ُمـ ىمتؾ قم٤مُمدا ومٝمق  :] اًمٕمٛمد ىمقد إٓ أن يٕمٗمق وزم اعم٘متقل [ وذم ًمٗمظ :قمٚمٞمف اًمًالم

] ُمـ ىمتؾ قم٤مُمدا ومٝمق ىمقد وُمـ طم٤مل  :ىمقد [ رواه أبق داود وذم ًمٗمظ رواه اسمـ ُم٤مضم٦م

ٕملم ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف سف وٓ قمدل [ سمٞمٜمف وسمٞمٜمف ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أمج

إذا اضمتٛمع قمٚمٞمف إوًمٞم٤مء يٕمٜمل إذا يم٤من ًمٚمٛم٘متقل أوًمٞم٤مء يًتح٘مقن  :وىمقل اخلرىمل

اًم٘مّم٤مص ومٛمـ ذط وضمقسمف اضمتامقمٝمؿ قمغم ـمٚمٌف وًمق قمٗم٤م واطمد ُمٜمٝمؿ ؾم٘مط يمٚمف وإن 

يم٤من سمٕمْمٝمؿ هم٤مئ٤ٌم أو همػم ُمٙمٚمػ مل يٙمـ ًمنميم٤مئف اًم٘مّم٤مص طمتك ي٘مدم اًمٖم٤مئ٥م 

إذا يم٤من  :يقيمؾ ويٌٚمغ اًمّمٌل ويٗمٞمؼ اعمجٜمقن وخيت٤مراه وىمقهلؿوخيت٤مر اًم٘مّم٤مص أو 

اعم٘متقل طمرا ُمًٚمٛم٠م يٕمٜمل ُمٙم٤مومئ٤م ًمٚم٘م٤مشمؾ وم٢مذا يم٤من اًم٘م٤مشمؾ طمرا ُمًٚمام اؿمؽمط يمقن 

اعم٘متقل طمرا ُمًٚمام ًمتح٘مؼ اًمٙم٤موم٠مة سمٞمٜمٝمام وم٢من اًمٙم٤مومر ٓ يٙم٤مرمء اعمًٚمؿ واًمٕمٌد ٓ 

ٚمؿ ي٘م٤مد سمف ىم٤مشمٚمف وإن يم٤من جمدع وأمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن احلر اعمً :يٙم٤مرمء احلر  ومّمؾ
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إـمراف ُمٕمدوم احلقاس واًم٘م٤مشمؾ صحٞمح ؾمقي اخلٚمؼ أو يم٤من سم٤مًمٕمٙمس ويمذًمؽ إن 

شمٗم٤موشم٤م ذم اًمٕمٚمؿ واًمنمف واًمٖمٜمك واًمٗم٘مر واًمّمح٦م واعمرض واًم٘مقة واًمْمٕمػ واًمٙمؼم 

واًمّمٖمر واًمًٚمٓم٤من واًمًقىم٦م وٟمحق هذا ُمـ اًمّمٗم٤مت مل يٛمٜمع اًم٘مّم٤مص سم٤مٓشمٗم٤مق وىمد 

اعم١مُمٜمقن شمٙم٤موم٠م دُم٤مؤهؿ [  :☺] ىمقل اًمٜمٌل و ت اًمتل شمٚمقٟم٤مه٤مدًم٧م قمٚمٞمف اًمٕمٛمقُم٤م

وٕن اقمت٤ٌمر اًمت٤ًموي ذم اًمّمٗم٤مت واًمٗمْم٤مئؾ يٗميض إمم إؾم٘م٤مط اًم٘مّم٤مص سم٤مًمٙمٚمٞم٦م 

وومقات طمٙمٛم٦م اًمردع واًمزضمر ومقضم٥م أن يً٘مط اقمت٤ٌمره يم٤مًمٓمقل واًم٘مٍم واًمًقاد 

ف –واًمٌٞم٤مض   - ☺ -وصم٧ٌم أن ٟمٌل اهلل  :وىم٤مل اسمـ اعمٜمذر رمحف اهلل ذم اإلذا

 ىم٤مل: "اعم١مُمٜمقن شمتٙم٤موم٠م دُم٤مؤهؿ".

وأمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن احلر ي٘م٤مد سمف احلر، وإن يم٤من اجل٤مين ُم٘مٕمدًا، وأقمٛمك، أو  

وأمجع قمقام أهؾ اًمٕمٚمؿ  -أىمٓمع اًمٞمديـ واًمرضمٚملم، واعم٘متقل صحٞمح ؾمقي اخلٚمؼ. 

ة اًم٘مّم٤مص ذم اًمٜمٗمس، إذا يم٤من اًم٘متؾ قمٛمدًا، إٓ ؿمٞمئ٤ًم  قمغم أن سملم اًمرضمؾ واعمرأ

اظمتٚمػ ومٞمف قمـ قمكم، وقمٓم٤مء، ورويٜم٤م قمـ احلًـ. وممـ ىم٤مل أن سملم اًمرضمؾ واعمرأة 

ُم٤مًمؽ سمـ أنس، وأهؾ اعمديٜم٦م، وؾمٗمٞم٤من اًمثقري، واًمٜمٕمامن، وُمـ  ،اًمٜمٗمساًم٘مّم٤مص ذم 

شمٌٕمٝمام ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م، واًمِم٤مومٕمل، وأصح٤مسمف، وأمحد، وإؾمح٤مق، وأبق صمقر. وهذا 

وىمد رويٜم٤م قمـ احلًـ اًمٌٍمي أنف  ًمِمٕمٌل، وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، واًمزهري،اىمقل 

ىم٤مل: ٓ ي٘متؾ اًمذيمر سم٤مٕنثك طمتك شم١مدى ٟمّمػ اًمدي٦م إمم أهٚمف. وأصح اًمروايتلم قمـ 

ة شم٘متؾ سم٤مًمرضمؾ ًمٞمس سمٞمٜمٝمام ومْمؾ، وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر. وذم طمدي٨م  قمٓم٤مء أنف ىم٤مل: واعمرأ

ة وذًمؽ: "أن رضماًل ُمـ اًمٞمٝمقد ىمتؾ  أنس سمـ ُم٤مًمؽ إصم٤ٌمت اًم٘مّم٤مص سملم اًمرضمؾ واعمرأ

ومُرضمؿ  - ☺ -ي٦م ُمـ إنّم٤مر سم٤محلج٤مرة قمغم طمكم هل٤م، وم٠مُمر رؾمقُل اهلل ضم٤مر

سم٤محلج٤مرة طمتك ُم٤مت".ىم٤مل أبق سمٙمر: واًمذي قمـ قمكم همػم صم٤مسم٧م، وىمد رويٜم٤م قمـ احلًـ 

ظمالف ُم٤م ذيمرٟم٤مه قمٜمف، وم٢مذا اظمتٚمٗم٧م إظم٤ٌمر قمـ احلًـ ص٤مر وضمقب اًم٘مّم٤مص 

أهؾ اًمٕمٚمؿ  وًمٙمـ أظمتٚمػاه٤م.سمٞمٜمٝمام يم٤مإلمج٤مع ُمـ اًمًٜمـ / اًمث٤مسمت٦م اعمًتٖمٜمك هب٤م قمام ؾمق
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ذم وضمقب اًم٘مّم٤مص سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ومٞمام دون اًمٜمٗمس. وم٠مرٌت٧م ـم٤مئٗم٦م اًم٘مّم٤مص 

سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمٜمٗمس وومٞمام دون اًمٜمٗمس، هذا ىمقل ُم٤مًمؽ، وؾمٗمٞم٤من اًمثقري، واًمِم٤مومٕمل، 

وأمحد، وإؾمح٤مق، وأيب صمقر. وومٞمف ىمقل صم٤من: وهق أن ٓ ىمّم٤مص سمٞمٜمٝمام ومٞمام دون 

سمـ أيب ؾمٚمٞمامن، واًمٜمٕمامن. ىم٤مل أبق سمٙمر: إول أصح، وذًمؽ  اًمٜمٗمس، يمذًمؽ ىم٤مل مح٤مد

أن اعمرأة( يم٤مٟم٧م يم٤مومئ٦م ذم اًمٜمٗمس، وهق أقمٔمؿ طمٔمراً، يم٤من ُم٤م دون اًمٜمٗمس أومم، ٕن 

اًمٙمثػم إذا أبٞمح وم٤مًم٘مٚمٞمؾ أومم. واظمتٚمٗمقا ذم اًم٘مّم٤مص سملم اًمزوضملم. وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: 

وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: إٓ أن سمٞمٜمٝمام اًم٘مّم٤مص يم٤ًمئر اًمٜم٤مس، هذا ىمقل اًمِم٤مومٕمل، وأمحد. 

يٙمقن ذًمؽ قمغم وضمف إدب. وسمف ىم٤مل اًمثقري: وهذا ىمقل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، 

ة ُمـ زوضمٝم٤م ٓ ذم اًمٜمٗمس، هذا ىمقل  واًمٜمخٕمل. وومٞمف ىمقل صم٤من: أٓ ي٘متص ًمٚمٛمرأ

 يف  ىف  ُّٱاًمزهري. ىم٤مل أبق سمٙمر: ىمقل اًمِم٤مومٕمل أصح، ًمٔم٤مهر ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
  ا ـهأي٦م. [178اًمٌ٘مرة:]  َّ ىق

: وٓ يِمؽمط ذم وضمقب اًم٘مّم٤مص يمقن اًم٘متؾ ذم دار ل اسمـ ىمداُم٦م رمحف اهللوىم٤م

اإلؾمالم سمؾ ُمتك ىمتؾ ذم دار احلرب ُمًٚمام قم٤مُمدا قم٤ممل٤م سم٢مؾمالُمف ومٕمٚمٞمف اًم٘مقد ؾمقاء 

ٓ جي٥م اًم٘مّم٤مص  :يم٤من ىمد ه٤مضمر أو مل هي٤مضمر وهبذا ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل أبق طمٜمٞمٗم٦م

ه٤مضمر مل يْمٛمٜمف سم٘مّم٤مص وٓ دي٦م  سم٤مًم٘متؾ ذم همػم دار اإلؾمالم وم٢من مل يٙمـ اعم٘متقل

قمٛمدا ىمتٚمف أو ظمٓم٠م وإن يم٤من ىمد ه٤مضمر صمؿ قم٤مد إمم دار احلرب يمرضمٚملم ُمًٚمٛملم دظمال 

دار احلرب سم٠مُم٤من وم٘متؾ اطمدمه٤م ص٤مطمٌف ومْمٛمٜمف سم٤مًمدي٦م ومل جي٥م اًم٘مقد وطمٙمل قمـ 

أمحد رواي٦م يم٘مقًمف وًمق ىمتؾ رضمال أؾمػما ُمًٚمام ذم دار احلرب مل يْمٛمٜمف إٓ سم٤مًمدي٦م قمٛمدا 

وًمٜم٤م ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ أي٤مت وإظم٤ٌمر وٕنف ىمتؾ ُمـ يٙم٤مومئف قمٛمدا فمٚمام  أو ظمٓم٠مىمتٚمف 

ومقضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مقد يمام ًمق ىمتٚمف ذم دار اإلؾمالم وٕن يمؾ دار جي٥م ومٞمٝم٤م اًم٘مّم٤مص إذا 

وىمتؾ اًمٖمٞمٚم٦م وهمػمه ؾمقاء  -يم٤من ومٞمٝم٤م إُم٤مم جي٥م وإن مل يٙمـ ومٞمٝم٤م إُم٤مم يمدار اإلؾمالم 
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اسمـ و اًمِم٤مومٕملو ًٚمٓم٤من وسمف ىم٤مل أبق طمٜمٞمٗم٦مذم اًم٘مّم٤مص واًمٕمٗمق وذًمؽ ًمٚمقزم دون اًم

إُمر قمٜمدٟم٤م أن ي٘متؾ سمف وًمٞمس ًمقزم اًمدم أن يٕمٗمق قمٜمف وذًمؽ إمم  :اعمٜمذر وىم٤مل ُم٤مًمؽ

اًمًٚمٓم٤من واًمٖمٞمٚم٦م قمٜمده أن خيدع اإلٟم٤ًمن ومٞمدظمؾ سمٞمت٤م أو ٟمحقه ومٞم٘متؾ أو ي١مظمذ ُم٤مًمف 

هتؿ سمف ًمق مت٤مٕ قمٚمٞمف أهؾ صٜمٕم٤مء ٕىمد :وًمٕمٚمف حيت٩م سم٘مقل قمٛمر ذم اًمذي ىمتؾ همٞمٚم٦م

 زي ري ٰى ُّٱ :وًمٜم٤م قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم وسم٘مٞم٤مؾمف قمغم اعمح٤مرب
ء:  َّمي ] وم٠مهٚمف سملم ظمػمشملم [ وٕنف ىمتٞمؾ ذم همػم  :☺وىمقل اًمٜمٌل  [33]اإلها

ٕىمدهتؿ سمف أي أُمٙمٜم٧م اًمقزم  :اعمح٤مرسم٦م ومٙم٤من أُمره إمم وًمٞمف يم٤ًمئر اًم٘متغم وىمقل قمٛمر

د وؿمٌف اًمٕمٛمد واخلٓم٠م ىم٤مل وقمـ أنقاع اًم٘متؾ اًمثالصم٦م اًمٕمٛم –ُمـ اؾمتٞمٗم٤مء اًم٘مقد ُمٜمف 

  :قمـ ؿمٌف اًمٕمٛمد رمحف اهلل

وؿمٌف اًمٕمٛمد ُم٤م ضسمف سمخِم٦ٌم صٖمػمة أو طمجر صٖمػم أو ًمٙمزه أو ومٕمؾ سمف ومٕمال 

  .إهمٚم٥م ُمـ ذًمؽ اًمٗمٕمؾ أنف ٓ ي٘متؾ ُمثٚمف ومال ىمقد ذم هذا واًمدي٦م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م

ّمد ؿمٌف اًمٕمٛمد أطمد أىم٤ًمم اًم٘متؾ وهق أن ي٘مّمد ضسمف سمام ٓ ي٘متؾ هم٤مًم٤ٌم إُم٤م ًم٘م 

اًمٕمدوان قمٚمٞمف أو ًم٘مّمد اًمت٠مدي٥م ًمف ومٞمنف ومٞمف يم٤مًميب سم٤مًمًقط واًمٕمّم٤م واحلجر 

اًمّمٖمػم واًمقيمز وؾم٤مئر ُم٤م ٓ ي٘متؾ هم٤مًم٤ٌم إذا ىمتؾ ومٝمق ؿمٌف قمٛمد ٕنف ىمّمد اًميب 

دون اًم٘متؾ ويًٛمك قمٛمد اخلٓم٠م وظمٓم٠م اًمٕمٛمد ٓضمتامع اًمٕمٛمد واخلٓم٠م ومٞمف وم٢مٟمف قمٛمد 

 اًمٕمٚمؿ أهؾدي٦م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م ذم ىمقل أيمثر ذم اًم٘متؾ ومٝمذا ٓ ىمقد ومٞمف واًم وأظمٓم٠ماًمٗمٕمؾ 

وضمٕمٚمف ُم٤مًمؽ قمٛمدا ُمقضم٤ٌم ًمٚم٘مّم٤مص وٕنف ًمٞمس ذم يمت٤مب اهلل إٓ اًمٕمٛمد واخلٓم٠م 

ومٛمـ زاد ىمًام صم٤مًمث٤م زاد قمغم اًمٜمص وٕنف ىمتٚمف سمٗمٕمؾ قمٛمده ومٙم٤من قمٛمدا يمام ًمق همرزه 

دم٥م اًمدي٦م ذم ُم٤مل اًم٘م٤مشمؾ وهق ىمقل اسمـ  :وم٘متٚمف وىم٤مل أبق سمٙمر ُمـ أصح٤مسمٜم٤م سم٢مسمرة

وًمٜم٤م ُم٤م روى  -ؼمُم٦م ٕنف ُمقضم٥م ومٕمؾ قمٛمد ومٙم٤من ذم ُم٤مل اًم٘م٤مشمؾ يم٤ًمئر اجلٜم٤مي٤مت ؿم

] اىمتتٚم٧م اُمرأت٤من ُمـ هذيؾ ومرُم٧م إطمدامه٤م إظمرى سمحجر وم٘متٚمتٝم٤م  :أبق هريرة ىم٤مل
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أن دي٦م ضمٜمٞمٜمٝم٤م قمٌد أو وًمٞمدة وىم٣م سمدي٦م اعمرأة قمغم  ☺وُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م وم٘م٣م اًمٜمٌل 

ٕم٤مىمٚم٦م واًمٕم٤مىمٚم٦م ٓ حتٛمؾ قمٛمدا وأيْم٤م ىمقل قم٤مىمٚمتٝم٤م [ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وم٠موضم٥م ديتٝم٤م قمغم اًم

] أٓ إن ذم ىمتٞمؾ ظمٓم٠م ىمتٞمؾ اًمًقط واًمٕمّم٤م واحلجر ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمؾ [ وذم  :☺اًمٜمٌل 

] قم٘مؾ ؿمٌف اًمٕمٛمد ُمٖمٚمظ ُمثؾ قم٘مؾ اًمٕمٛمد وٓ ي٘متؾ ص٤مطمٌف  :ىم٤مل ☺ًمٗمظ أن اًمٜمٌل 

ن ىمًؿ صم٤مًم٨م ىمٚمٜم٤م ٟمٕمؿ هذا صم٧ٌم سم٤مًمًٜم٦م واًم٘مًام ا[ رواه أبق داود وهذا ٟمص وىمقًمف هذ

يم٘متؾ إوٓن صم٧ٌم سم٤مًمٙمت٤مب وٕنف ىمتؾ ٓ يقضم٥م اًم٘مقد ومٙم٤مٟم٧م ديتف قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م 

واخلٓم٠م قمغم ضسملم أطمدمه٤م أن يرُمل اًمّمٞمد أو يٗمٕمؾ ُم٤م جيقز ًمف ومٕمٚمف ومٞم١مول اخلٓم٠م 

 إمم إشمالف طمر ُمًٚمام يم٤من أو يم٤مومرا ومتٙمقن اًمدي٦م قمغم قم٤مىمٚمتف وقمٚمٞمف قمتؼ رىم٦ٌم ُم١مُمٜم٦م

يريد سمف إص٤مسم٦م اعم٘متقل ومٞمّمٞمٌف وي٘متٚمف ُمثؾ أن يرُمل  ومجٚمتف أن اخلٓم٠م أن يٗمٕمؾ ومٕمال ٓ

أمجع يمؾ ُمـ ٟمحٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ  :صٞمدا أو هدوم٤م ومٞمّمٞم٥م إٟم٤ًمٟم٤م ومٞم٘متٚمف ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

خيتٚمٗمقن ومٞمف هذا  أقمٚمٛمٝمؿاًمٕمٚمؿ أن اًم٘متؾ اخلٓم٠م أن يرُمل اًمراُمل ؿمٞمئ٤م ومٞمّمٞم٥م همػمه ٓ 

اًمِم٤مومٕمل و اًمثقريو ُم٦ماسمـ ؿمؼمو اًمزهريو اًمٜمخٕملو ىمت٤مدةو ىمقل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

وأصح٤مب اًمرأي ومٝمذا اًميب ُمـ اخلٓم٠م دم٥م سمف اًمدي٦م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م واًمٙمٗم٤مرة ذم ُم٤مل 

 يم ُّٱ :اًم٘م٤مشمؾ سمٖمػم ظمالف ٟمٕمٚمٛمف وإصؾ ذم وضمقب اًمدي٦م واًمٙمٗم٤مرة ىمقل اهلل شمٕم٤ممم
 َّخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن

  مئ زئ ُّٱ : شمٕم٤ممموؾمقاء يم٤من اعم٘متقل ُمًٚمام أو يم٤مومرا ًمف قمٝمد ًم٘مقل اهلل [92]اًمٜم٤ًمء:
 زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ
وٓ ىمّم٤مص ذم رء ُمـ هذا ٕن اهلل شمٕم٤ممم أوضم٥م سمف اًمدي٦م ومل  [92]اًمٜم٤ًمء:  َّمت

خلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من وُم٤م اؾمتٙمرهقا ]رومع قمـ أُمتل ا :☺يذيمر ىمّم٤مص٤م وىم٤مل اًمٜمٌل 

وإن ىمّمد ومٕمال  : -[ وٕنف مل يقضم٥م اًم٘م٤مص ذم قمٛمد اخلٓم٠م ومٗمل اخلٓم٠م أومم قمٚمٞمف

وم٘متؾ آدُمٞم٤م ُمثؾ أن ي٘مّمد هبٞمٛم٦م أو آدُمٞم٤م ُمٕمّمقُم٤م ومٞمّمٞم٥م همػمه ومٞم٘متٚمف ومٝمق حمرُم٤م 

أمجع  :ظمٓم٠م أيْم٤م ٕنف مل ي٘مّمد ىمتٚمف وهذا ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ويمذًمؽ ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر
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يمؾ ُمـ ٟمحٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًم٘متؾ اخلٓم٠م أن يرُمل اًمراُمل ؿمٞمئ٤م ومٞمّمٞم٥م 

ٟمٞم٤م ومٚمؿ ي٘مع سمف  همػمه ويتخرج قمغم ىمقل أيب سمٙمر أن هذا قمٛمد ًم٘مقًمف ومٞمٛمـ رُمك ٟمٍما

 –اًمًٝمؿ طمتك أؾمٚمؿ أنف قمٛمد جي٥م سمف اًم٘مّم٤مص ًمٙمقٟمف ىمّمد ومٕمال حمرُم٤م ىمتؾ سمف إٟم٤ًمٟم٤م 

واًميب  :ىم٤مل :ومٞم٘مقل  صمؿ يٜم٘مؾ قمـ ص٤مطم٥م اعمتـ ذم اًمٜمقع اًمث٤مين قمـ ىمتؾ اخلٓم٠م

اًمث٤مين أن ي٘متؾ ذم سمالد اًمروم ُمـ قمٜمده أنف يم٤مومر ويٙمقن ىمد أؾمٚمؿ ويمتؿ إؾمالُمف إمم أن 

ر قمغم اًمتخٚمص إمم أرض اإلؾمالم ومٞمٙمقن قمٚمٞمف ذم ُم٤مًمف قمتؼ رىم٦ٌم ُم١مُمٜم٦م سمال دي٦م ي٘مد

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ :ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم
هذا اًميب اًمث٤مين ُمـ اخلٓم٠م وهق أن ي٘متؾ ذم أرض احلرب ُمـ  [92]اًمٜم٤ًمء:  َّّٰ

ئمٜمف يم٤مومرا ويٙمقن ُمًٚمام وٓ ظمالف ذم أن هذا ظمٓم٠م ٓ يقضم٥م ىمّم٤مص٤م ٕنف مل ي٘مّمد 

تؾ ُمًٚمؿ وم٠مؿمٌف ُم٤م ًمق فمٜمف صٞمدا وم٤ٌمن آدُمٞم٤م إٓ أن هذا ٓ دم٥م سمف دي٦م أيْم٤م وٓ جي٥م ىم

 ىمت٤مدةو قمٙمرُم٦مو جم٤مهدو إٓ اًمٙمٗم٤مرة وروي هذا قمـ اسمـ قم٤ٌمس وسمف ىم٤مل قمٓم٤مء

اسمق طمٜمٞمٗم٦م وقمـ أمحد رواي٦م أظمرى دم٥م سمف اًمدي٦م و أبق صمقرو اًمثقريو لوإوزاقمو

 خن حن  جن يم ُّٱ : شمٕم٤ممماًمِم٤مومٕمل ًم٘مقل اهللو واًمٙمٗم٤مرة وهق ىمقل ُم٤مًمؽ
]  :وىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم [92]اًمٜم٤ًمء:  َّ يه  ىه مه جه ين ىن من

أٓ أن ذم ىمتٞمؾ ظمٓم٠م اًمٕمٛمد ىمتٞمؾ اًمًقط واًمٕمّم٤م ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمؾ [ وٕنف ىمتؾ ُمًٚمام 

 ٰذ يي ىي ُّٱ :وًمٜم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ظمٓم٠م ومقضم٧ٌم ديتف يمام ًمق يم٤من ذم دار اإلؾمالم
دي٦م  ومل يذيمر [92]اًمٜم٤ًمء:  َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

وشمريمف ذيمره٤م ذم اًم٘مًؿ ُمع ذيمره٤م ذم اًمذي ىمٌٚمف وسمٕمده فم٤مهر ذم أهن٤م همػم واضم٦ٌم 

وذيمره هلذا ىمًام ُمٗمردا يدل قمغم اٟمف مل يدظمؾ ذم قمٛمقم أي٦م اًمتل اطمتجقا هب٤م وخيص 

وجيري اًم٘مّم٤مص سملم اًمقٓة واًمٕمامل وسملم رقمٞمتٝمؿ ًمٕمٛمقم  هب٤م قمٛمقم اخلؼم اًمذي رووه

لم شمتٙم٤موم٠م دُم٤مؤهؿ وٓ ٟمٕمٚمؿ ذم هذا ظمالوم٤م وصم٧ٌم قمـ أي٤مت وإظم٤ٌمر وٕن اعم١مُمٜم
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ًمئـ يمٜم٧م ص٤مدىم٤م  :أنف ىم٤مل ًمرضمؾ ؿمٙم٤م إًمٞمف قم٤مُمال أنف ىمٓمع يده فمٚمام أيب سمٙمر ؓ

 :يم٤من ي٘مٞمد ُمـ ٟمٗمًف وروى أبق داود ىم٤مل ٕىمٞمدٟمؽ ُمٜمف وصم٧ٌم أن قمٛمر ؓ

إين مل أبٕم٨م قمامزم ًمٞميسمقا أبِم٤مريمؿ وٓ ًمٞم٠مظمذوا أُمقاًمٙمؿ ومٛمـ  :ظمٓم٥م قمٛمر وم٘م٤مل

ًمق أن رضمال أدب سمٕمض  :ف ذًمؽ ومٞمٚمرومٕمف إزم اىمّم٦م ُمٜمف وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مصومٕمؾ سم

 ☺رؾمقل اهلل  رأي٧مإي واًمذي ٟمٗمز سمٞمده اىمّمف وىمد  :ىم٤مل ؟رقمٞمتف شم٘مّمف ُمٜمف

أىمص ُمـ ٟمٗمًف وٕن اعم١مُمٜملم شمتٙم٤موم٠م دُم٤مؤهؿ هذان طمران ُمًٚمامن ًمٞمس سمٞمٜمٝمام إيالد 

 -اًمٕم٘مؾ ٓ ي٘متالن سم٠مطمد واًمٓمٗمؾ واًمزائؾ  -ومٞمجري اًم٘مّم٤مص سمٞمٜمٝمام يم٤ًمئر اًمرقمٞم٦م 

ٓ ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ أنف ٓ ىمّم٤مص قمغم صٌل وٓ جمٜمقن ويمذًمؽ يمؾ زائؾ 

اًمٕم٘مؾ سم٥ًٌم يٕمذر ومٞمف ُمثؾ اًمٜم٤مئؿ واعمٖمٛمك قمٚمٞمف وٟمحقمه٤م وإصؾ ذم هذا ] ىمقل 

رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم٦م قمـ اًمّمٌل طمتك يٌٚمغ وقمـ اًمٜم٤مئؿ طمتك يًتٞم٘مظ  :☺اًمٜمٌل 

اًم٘مّم٤مص قم٘مقسم٦م ُمٖمٚمٔم٦م ومٚمؿ دم٥م قمغم اًمّمٌل  وقمـ اعمجٜمقن طمتك يٗمٞمؼ [ وٕن

وٓ ي٘متؾ واًمد  -وزائؾ اًمٕم٘مؾ يم٤محلدود وٕهنؿ ًمٞمس هلؿ صحٞمح ومٝمؿ يم٤مًم٘م٤مشمؾ ظمٓم٠م 

ومجٚمتف أن إب ٓ ي٘متؾ سمقًمده واجلد ٓ ي٘متؾ سمقًمد وًمده وإن ٟمزًم٧م  :سمقًمده وإن ؾمٗمؾ

ًمد ٓ ي٘متؾ  درضمتف وؾمقاء ذم ذًمؽ وًمد اًمٌٜملم أو وًمد اًمٌٜم٤مت وممـ ٟم٘مؾ قمٜمف أن اًمقا

 اًمِم٤مومٕملو لوإوزاقمو اًمثقريو وسمف ىم٤مل رسمٞمٕم٦م سمقًمده قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؓ

ي٘متؾ سمف  :اسمـ اعمٜمذرو اًمرأي وىم٤مل اسمـ ٟم٤مومع واسمـ قمٌد احلٙمؿ أصح٤مبو إؾمح٤مقو

ًمٔم٤مهر آي اًمٙمت٤مب وإظم٤ٌمر اعمقطم٦ٌم ًمٚم٘مّم٤مص وٕهنام طمران ُمًٚمامن ُمـ أهؾ 

ىمد  :لم وىم٤مل اسمـ اعمٜمذراًم٘مّم٤مص ومقضم٥م أن ي٘متؾ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمّم٤مطمٌف يم٤مٕضمٜمٌٞم

إن ىمتٚمف طمذوم٤م سم٤مًمًٞمػ وٟمحقه مل ي٘متؾ سمف وإن ذسمحف  :رووا ذم هذا أظم٤ٌمرا وىم٤مل ُم٤مًمؽ

وًمٜم٤م ُم٤م روى قمٛمر سمـ  أو ىمتٚمف ىمتال ٓ يِمؽ ذم أنف قمٛمد إمم ىمتٚمف دون شم٠مديٌف أىمٞمد سمف

] ٓ ي٘متؾ واًمد سمقًمده [ أظمرج  :ىم٤مل ☺اخلٓم٤مب واسمـ قم٤ٌمس أن رؾمقل اهلل 

هق طمدي٨م  :ٛمر وروامه٤م اسمـ ُم٤مضم٦م وذيمرمه٤م اسمـ قمٌد اًمؼم وىم٤ملاًمٜم٤ًمئل طمدي٨م قم
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ُمِمٝمقر قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلج٤مز واًمٕمراق ُمًتٗمٞمض قمٜمدهؿ يًتٖمٜمك سمِمٝمرشمف وىمٌقًمف 

واًمٕمٛمؾ سمف قمـ اإلؾمٜم٤مد ومٞمف طمتك يٙمقن اإلؾمٜم٤مد ىمس ُمثٚمف ُمع ؿمٝمقشمف شمٙمٚمٗم٤م وٕن 

ه وم٢مذا مل شمث٧ٌم ] أن٧م وُم٤مًمؽ ٕبٞمؽ [ وىمْمٞم٦م هذه اإلو٤موم٦م متٚمٞمٙمف إي٤م :ىم٤مل ☺اًمٜمٌل 

طم٘مٞم٘م٦م اعمٚمٙمٞم٦م سم٘مٞم٧م اإلو٤موم٦م ؿمٌٝم٦م ذم درء اًم٘مّم٤مص ٕنف يدرأ سم٤مًمِمٌٝم٤مت وٕنف 

ؾم٥ٌم إجي٤مده ومال يٜمٌٖمل أن يتًٚمط سمًٌٌف قمغم إقمداُمف وُم٤مذيمرٟم٤مه خيص اًمٕمٛمقُم٤مت 

ويٗم٤مرق إب وؾم٤مئر اًمٜم٤مس وم٢مهنؿ ًمق ىمتٚمقا سم٤محلذف سم٤مًمًٞمػ وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مّم٤مص 

هذا ىمقل قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ  -واطمد ُمٜمٝمام وي٘متؾ اًمقًمد سمٙمؾ  .وإب سمخالومف

اًمرأي وطمٙمك أصح٤مسمٜم٤م قمـ أمحد رواي٦م صم٤مٟمٞم٦م  وأصح٤مبإؾمح٤مق و اًمِم٤مومٕملو ُم٤مًمؽ

أن آسمـ ٓ ي٘متؾ سم٠مبٞمف ٕنف ممـ ٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف سمف سمحؼ اًمٜم٥ًم ومال ي٘متؾ سمف يم٤مٕب 

قمٔمؿ ُمع اسمٜمف واعمذه٥م أنف ي٘متؾ سمف ًممي٤مت وإظم٤ٌمر وُمقاوم٘م٦م اًم٘مٞم٤مس وٕن إب أ

رمح٦م وطم٘م٤م ُمـ إضمٜمٌل وم٢مذا ىمتؾ سم٤مٕضمٜمٌل وم٤ٌمٕب أومم وٕنف جيد سم٘مذومف ومٞم٘متؾ سمف 

ًمد قمغم اًمقًمد آيمد وآسمـ  يم٤مٕضمٜمٌل وٓ يّمح ىمٞم٤مس آسمـ قمغم إب ٕن طمرُم٦م اًمقا

ُمْم٤مف إمم أبٞمف سمالم اًمتٛمٚمٞمؽ سمخالف اًمقاًمد ُمع اًمقًمد وىمد ذيمر أصح٤مسمٜم٤م طمديثلم 

ىم٦م اًمٜمٌل  ] ٓ ي٘م٤مد إب ُمـ اسمٜمف وٓ آسمـ  :أنف ىم٤مل :٤مأطمدمه ☺ُمتٕم٤مرولم قمـ ها

] أنف يم٤من ي٘مٞمد إب ُمـ اسمٜمف وٓ ي٘مٞمد آسمـ ُمـ أبٞمف [ رواه  :ُمـ أبٞمف [ واًمث٤مين

اًمؽمُمذي وهذان احلديث٤من أُم٤م احلدي٨م إول ٓ ٟمٕمرومف ومل ٟمجده ذم يمت٥م اًمًٜمـ 

جي٥م  اعمِمٝمقرة وٓ أفمـ ًمف أصال وإن يم٤من ًمف أصؾ ومٝمام ُمتٕم٤مرو٤من ُمتداومٕم٤من

 -اـمراطمٝمام واًمٕمٛمؾ سم٤مًمٜمّمقص اًمقاوح٦م اًمث٤مسمت٦م واإلمج٤مع اًمذي ٓ جيقز خم٤مًمٗمتف 

ومجٚمتف أن اجلامقم٦م إذا ىمتٚمقا واطمدا ومٕمغم يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ  وي٘متؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد

اًم٘مّم٤مص إذا يم٤من يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ًمق اٟمٗمرد سمٗمٕمٚمف وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مّم٤مص روي ذًمؽ 

احلًـ و وسمف ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م قمـ قمٛمر وقمكم واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم واسمـ قم٤ٌمس

 اًمِم٤مومٕملو لوإوزاقمو اًمثقريو ىمت٤مدة وهق ُمذه٥م ُم٤مًمؽو قمٓم٤مءو وأبق ؾمٚمٛم٦م
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أيب صمقر أصح٤مب اًمرأي وطمٙمل قمـ أمحد رواي٦م أظمرى ٓ ي٘متٚمقن سمف و إؾمح٤مقو

طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م و اسمـ ؾمػميـو اًمزهريو اًمدي٦م وهذا ىمقل اسمـ اًمزسمػم قمٚمٞمٝمؿودم٥م 

طمٙم٤مه اسمـ أيب ُمقؾمك قمـ اسمـ قم٤ٌمس وروي و اسمـ اعمٜمذرو ودداو رسمٞمٕم٦مو وقمٌد اعمٚمؽ

اًمزهري أنف ي٘متؾ ُمٜمٝمؿ واطمد وي١مظمذ و اسمـ ؾمػميـو قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ واسمـ اًمزسمػم

ًمف ومال شمًتقرم أبدال  ُمٙم٤مومئُمـ اًم٤ٌمىملم طمّمّمٝمؿ ُمـ اًمدي٦م ٕن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ 

 مك ُّٱ :سمٛمٌدل واطمد يمام ٓ دم٥م دي٤مت عم٘متقل واطمد وٕن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل
 [45]امل٤مئدة:  َّ خت حت جت هب  مب خب ُّٱ :وىم٤مل [178]اًمٌ٘مرة:  َّىك

ومٛم٘متْم٤مه أنف ٓ ي١مظمذ سم٤مًمٜمٗمس أيمثر ُمـ ٟمٗمس واطمدة وٕن اًمتٗم٤موت ذم إوص٤مف 

ٓ طمج٦م  :يٛمٜمع سمدًمٞمؾ أن احلر ٓ ي١مظمذ سم٤مًمٕمٌد واًمتٗم٤موت ذم اًمٕمدد أومم ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

ؾمٕمٞمد سمـ روى  ╚وًمٜم٤م إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م  ُمع ُمـ أوضم٥م ىمتؾ مج٤مقم٦م سمقاطمد

ًمق مت٤مٕ  :اعمًٞم٥م أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمتؾ ؾمٌٕم٦م ُمـ أهؾ صٜمٕم٤مء ىمتٚمقا رضمال وىم٤مل

أنف ىمتؾ صمالصم٦م ىمتٚمقا رضمال وقمـ  قمٚمٞمف أهؾ صٜمٕم٤مء ًم٘متٚمتٝمؿ مجٞمٕم٤م وقمـ قمكم ؓ

اسمـ قم٤ٌمس أنف ىمتؾ مج٤مقم٦م سمقاطمد ومل يٕمرف هلؿ ذم قمٍمهؿ خم٤مًمػ ومٙم٤من إمج٤مقم٤م 

٧م ًمٚمقاطمد قمغم اجلامقم٦م يمحد اًم٘مذف وٕهن٤م قم٘مقسم٦م دم٥م ًمٚمقاطمد قمغم اًمقاطمد ومقضمٌ

ويٗم٤مرق اًمدي٦م وم٢مهن٤م شمتٌٕمض واًم٘مّم٤مص ٓ يتٌٕمض وٕن اًم٘مّم٤مص ًمق ؾم٘مط 

           .ع واًمزضمرسم٤مٓؿمؽماك أدى إمم اًمت٤ًمرع إمم اًم٘متؾ سمف ومٞم١مدي إمم إؾم٘م٤مط طمٙمٛم٦م اًمرد

 اًمٜمخٕمل :هذا ىمقل قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ وي٘متؾ اًمذيمر سم٤مٕنثك وإنثك سم٤مًمذيمر-

 إؾمح٤مقو اًمِم٤مومٕملو ُم٤مًمؽ وأهؾ اعمديٜم٦مو اًمزهري وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيزو اًمِمٕمٌلو

ة  :أنف ىم٤مل وروي قمـ قمكم ؓ أصح٤مب اًمرأي وهمػمهؿو ي٘متؾ اًمرضمؾ سم٤معمرأ

ويٕمٓمك أوًمٞم٤مؤه ٟمّمػ اًمدي٦م أظمرضمف ؾمٕمٞمد وروي ُمثؾ هذا قمـ أمحد وطمٙمل ذًمؽ 

٤مين طمٙمل قمٜمٝمام ُمثؾ ىمقل اجلامقم٦م وًمٕمؾ ُمـ ذه٥م إمم اًم٘مقل اًمثو قمٓم٤مءو قمـ احلًـ

وٕن قم٘مٚمٝم٤م ٟمّمػ قم٘مٚمف وم٢مذا ىمتؾ هب٤م سم٘مل ًمف سم٘مٞم٦م  حيت٩م سم٘مقل قمكم ؓ
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 مك ُّٱ :وىمقًمف [45]امل٤مئدة:  َّ خت حتُّ :وًمٜم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم وم٤مؾمتقومٞم٧م ممـ ىمتٚمف
ىمتؾ هيقدي٤م  ☺ُمع قمٛمقم ؾم٤مئر اًمٜمّمقص ] وىمد صم٧ٌم أن اًمٜمٌل  [178]اًمٌ٘مرة:  َّ ىك

و سمـ طمزم قمـ أبٞمف رض رأس ضم٤مري٦م ُمـ إنّم٤مر [ وروى أبق سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر

يمت٥م إمم أهؾ اًمٞمٛمـ سمٙمت٤مب ومٞمف اًمٗمرائض وإؾمٜم٤من  ☺قمـ ضمده ] أن رؾمقل اهلل 

وأن اًمرضمؾ ي٘متؾ سم٤معمرأة وهق يمت٤مب ُمِمٝمقر قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمتٚم٘مك سم٤مًم٘مٌقل قمٜمدهؿ 

وٕهنام ؿمخّم٤من حيد يمؾ واطمد ُمٜمٝمام سم٘مذف ص٤مطمٌف وم٘متؾ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام سم٤مٔظمر 

ء ٕنف ىمّم٤مص واضم٥م ومٚمؿ جي٥م ُمٕمف رء قمغم يم٤مًمرضمٚملم وٓ جي٥م ُمع اًم٘مّم٤مص ر

اعم٘متص يم٤ًمئر اًم٘مّم٤مص واظمتالف إبدال ٓ قمؼمة سمف ذم اًم٘مّم٤مص سمدًمٞمؾ اجلامقم٦م 

ين ي١مظمذ سم٤معمجقد ُمع اظمتالف ديٜمٞمٝمام وي١مظمذ اًمٕمٌد سم٤مًمٕمٌد  ي٘متٚمقن سم٤مًمقاطمد واًمٜمٍما

 :ويِمؽمط ًمقضمقب اًم٘مّم٤مص ذم اجلروح صمالصم٦م أؿمٞم٤مء -ُمع اظمتالف ىمٞمٛمتٝمام [ 

يٙمقن قمٛمدا حمْم٤م وم٠مُم٤م اخلٓم٠م ومال ىمّم٤مص ومٞمف إمج٤مقم٤م ٕن اخلٓم٠م ٓ يقضم٥م  أن :أطمده٤م

اًم٘مّم٤مص ذم اًمٜمٗمس وهل إصؾ ومٗمٞمام دوهن٤م أومم وٓ جي٥م سمٕمٛمد اخلٓم٠م وهق أن 

ي٘مّمد ضسمف سمام ٓ يٗميض إمم ذًمؽ هم٤مًم٤ٌم ُمثؾ أن ييسمف سمحّم٤مة ٓ يقوح ُمثٚمٝم٤م 

ّم٤مص إٓ سم٤مًمٕمٛمد ومتقوحف ومال جي٥م سمف اًم٘مّم٤مص ٕنف ؿمٌف اًمٕمٛمد وٓ جي٥م اًم٘م

 :اًمث٤مين .جي٥م سمف اًم٘مّم٤مص وٓ يراقمك ومٞمف ذًمؽ ًمٕمٛمقم أي٦م :اعمحض وىم٤مل أبق سمٙمر

اًمتٙم٤موم١م سملم اجل٤مرح واعمجروح وهق أن يٙمقن اجل٤مين ي٘م٤مد ُمـ اعمجٜمل قمٚمٞمف ًمق ىمتٚمف 

يم٤محلر اعمًٚمؿ ُمع احلر اعمًٚمؿ وم٠مُم٤م ُمـ ٓ ي٘متؾ سم٘متٚمف ومال ي٘متص ُمٜمف ومٞمام دون اًمٜمٗمس ًمف 

ًمٙم٤مومر واحلر ُمع اًمٕمٌد وإب ُمع اسمٜمف ٕنف ٓ شم٠مظمذ ٟمٗمًف سمٜمٗمًف ومال يم٤معمًٚمؿ ُمع ا

  .ي١مظمذ ـمرومف سمٓمرومف وٓ جيرح سمجرطمف يم٤معمًٚمؿ ُمع اعمًت٠مُمـ

 خس ُّٱ :إُمٙم٤من آؾمتٞمٗم٤مء ُمـ همػم طمٞمػ وٓ زي٤مدة ٕن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل :اًمث٤مًم٨م 
 اك يق ىق ُّٱ :وىم٤مل [126]اًمٜمحؾ:  َّحض جض مص خص حص مس
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وٕن دم اجل٤مين ُمٕمّمقم إٓ ذم ىمدر  [194]اًمٌ٘مرة:  َّىل مل يك ىك مك  لك

ضمٜم٤ميتف ومام زاد قمٚمٞمٝم٤م يٌ٘مك قمغم اًمٕمّمٛم٦م ومٞمحرم اؾمتٞمٗم٤مؤه سمٕمد اجلٜم٤مي٦م يمتحريٛمف ىمٌٚمٝم٤م 

وُمـ ضورة اعمٜمع ُمـ اًمزي٤مدة اعمٜمع ُمـ اًم٘مّم٤مص ٕهن٤م ُمـ ًمقازُمف ومال يٛمٙمـ اعمٜمع 

وح٦م وممـ ُمٜمع اًم٘مّم٤مص ومٞمام دون اعمق ُمٜمٝم٤م إٓ سم٤معمٜمع ُمٜمف وهذا ٓ ظمالف ومٞمف ٟمٕمٚمٛمف

 اًمِم٤مومٕمل أبق قمٌٞمد وأصح٤مب اًمرأي وُمٜمٕمف ذم اًمٕمٔم٤مم قمٛمر اسمـ قمٌد اًمٕمزيزو احلًـ

اًمِم٤مومٕمل وأصح٤مب و اًمثقريو اسمـ ؿمؼمُم٦مو احلٙمؿو اًمزهريو اًمٜمخٕملو قمٓم٤مءو

اًمرأي إذا صم٧ٌم هذا وم٢من اجلرح اًمذي يٛمٙمـ اؾمتٞمٗم٤مؤه ُمـ همػم زي٤مدة هق يمؾ ضمرح 

ؿ ذم ضمقاز اًم٘مّم٤مص ذم يٜمتٝمل إٓ قمٔمؿ يم٤معمقوح٦م ذم اًمراس واًمقضمف وٓ ٟمٕمٚم

اعمقوح٦م ظمالوم٤م وهل يمؾ ضمرح يٜمتٝمل إمم اًمٕمٔمؿ ذم اًمرأس واًمقضمف وذًمؽ ٕن اهلل 

شمٕم٤ممم هنك قمـ اًم٘مّم٤مص ذم اجلروح ومٚمق مل جي٥م هانه ًمً٘مط طمٙمؿ أي٦م وذم ُمٕمٜمك 

اعمقوح٦م يمؾ ضمرح يٜمتٝمل إمم قمٔمؿ ومٞمام ؾمقى اًمرأس واًمقضمف يم٤مًم٤ًمقمد واًمٕمْمد 

اًمٕمٚمؿ وهق ُمٜمّمقص اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل سمٕمض  أهؾواًم٤ًمق واًمٗمخذ ذم ىمقل أيمثر 

 :ٓ ىمّم٤مص ومٞمٝم٤م ٕنف ٓ ي٘مدر ومٞمٝم٤م وًمٞمس سمّمحٞمح ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم :أصح٤مسمف

وٕنف أُمٙمـ اؾمتٞمٗم٤مؤه٤م سمٖمػم طمٞمػ وٓ زي٤مدة  [45]امل٤مئدة:  َّجس  مخُّٱ

ٟٓمتٝم٤مئٝم٤م إمم قمٔمؿ ومٝمل يم٤معمقوح٦م واًمت٘مدير ذم اعمقوح٦م ًمٞمس هق اعم٘متيض 

يم٤من اًمت٘مدير ذم اعمقوح٦م ًمٙمثرة ؿمٞمٜمٝم٤م وذف حمٚمٝم٤م  ًمٚم٘مّم٤مص وٓ قمدُمف ُم٤مٟمٕم٤م وإٟمام

وهلذا ىمدر ُم٤م ومقىمٝم٤م ُمـ ؿمج٤مج اًمرأس واًمقضمف وٓ ىمّم٤مص ومٞمف ويمذًمؽ اجل٤مئٗم٦م 

 .ا ـهأرؿمٝم٤م ُم٘مدر ٓ ىمّم٤مص ومٞمف 

يمؾ ُمـ ٟمحٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يرى آٟمتٔم٤مر  :وىم٤مل اسمـ اعمٜمذر رمحف اهلل

ل قمٓم٤مء، واحلًـ اًمٌٍمي، سم٤مًم٘مّم٤مص ُمـ اجلرح طمتك يؼمأ ص٤مطم٥م اجلرح. هٙمذا ىم٤م

وقمـ اًمٕمٗمق رم  -وُم٤مًمؽ، واًمثقري، واًمِم٤مومٕمل، وأمحد، وإؾمح٤مق، وأبق صمقر.



   

 
191 
 

 الدولة اإلسالمية ومشئوليتها

 ين ىن نن من زن رن مم ُّٱىم٤مل أبق سمٙمر: ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: اًم٘مّم٤مص 
ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: يم٤من ذم سمٜمل  - أي٦م [178]اًمٌ٘مرة:  َّمي زي  ري ٰى

ئٞمؾ اًم٘مّم٤مص، ومل شمٙمـ ومٞمٝمؿ اًمدي٦م، ىم٤مل اهلل هلذه إُم٦م:   ىق يف  ىف  ُّٱإها
أي٦م، ىم٤مل:  [178]اًمٌ٘مرة:ٱَّنن من زن رن مم ُّٱأي٦م،  [178]اًمٌ٘مرة:  َّاك يق

: يتٌع اًمٓم٤مًم٥م [178]اًمٌ٘مرة: َّ ٰى ين ُّٱوم٤مًمٕمٗمق أن ي٘مٌؾ اًمدي٦م ذم اًمٕمٛمد. 

  َّخئ حئ جئ يي ىي ُّٱسمٛمٕمروف، وي١مدي إًمٞمف اعمٓمٚمقب سم٢مطم٤ًمن. 
  أي٦م مم٤م يمت٥م قمغم ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ. [178]اًمٌ٘مرة:

ذم إوًمٞم٤مء اًمذيـ هلؿ اًم٘مّم٤مص، وإًمٞمٝمؿ اًمٕمٗمق. وم٘م٤مًم٧م  واظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ -

ـم٤مئٗم٦م: قمٗمق يمؾ واطمد ذي ؾمٝمؿ ضم٤مئز، هذا ىمقل قمٓم٤مء،واًمٜمخٕمل، واحلٙمؿ، ومح٤مد، 

 -وؾمٗمٞم٤من اًمثقري، واًمِم٤مومٕمل، وأمحد. ورويٜم٤م ُمٕمٜمك هذا قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب. 

ة ضم٤مئز.   وىم٤مل اًمِمٕمٌل، وقمٓم٤مء، وـم٤مووس: قمٗمق اعمرأ

اًمٕمزيز أنف ىم٤مل: يًت٠منك سم٤مًمّمٖمػم طمتك يٌٚمغ. وسمف ىم٤مل  ورويٜم٤م قمـ قمٛمر سمـ قمٌد -

اسمـ أيب ًمٞمغم، واسمـ ؿمؼمُم٦م، واًمثقري، واًمِم٤مومٕمل، وأمحد، وإؾمح٤مق. وىم٤مل أصح٤مب 

يٙمقن ًممظمر طمّمتف ُمـ اًمدي٦م. وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: ًمٞمس  أطمدمه٤ماًمرأي ذم اًمرضمٚملم يٕمٗمق 

واًمٚمٞم٨م  ًمٚمٜم٤ًمء قمٗمق، يمذًمؽ ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي، وىمت٤مدة، واًمزهري، واسمـ ؿمؼمُم٦م،

 سمـ ؾمٕمد، وإوزاقمل.

واظمتٚمٗمقا ذم اًمرضمؾ ي٘متؾ اًمرضمؾ وىم٤مل رمحف اهلل قمـ اخلٞم٤مر ذم ىمتؾ اًمٕمٛمد  -

قمٛمدًا. وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: إوًمٞم٤مء سم٤مخلٞم٤مر: إن ؿم٤مءوا ىمتٚمقا اًم٘م٤مشمؾ، وإن ؿم٤مءوا أظمذوا 

. هذا ىمقل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، واسمـ ؾمػميـ، واًمِم٤مومٕمل،  اًمدي٦م، وإن ؿم٤مءوا قمٗمقا

، وإن وأمحد وإؾمح٤مق،  وأيب صمقر. وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: ًمٞمس هلؿ إٓ اًمدم، إن ؿم٤مءوا ىمتٚمقا

، إٓ أن يِم٤مء اًم٘متؾ أن يٕمٓمل اًمدي٦م، هذا ىمقل اًمٜمخٕمل. وىم٤مل ُم٤مًمؽ: ًمٞمس  ؿم٤مءوا قمٗمقا
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ًمألوًمٞم٤مء إٓ اًم٘متؾ. ويم٤من ىمت٤مدة وُم٤مًمؽ ي٘مقٓن: هلؿ أن يّم٤محلقا قمغم صمالث دي٤مت. 

ًمٞم٤مء اعم٘متقل سم٤مخلٞم٤مر: وم٠مُم٤م اًمٙمت٤مب، اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يدٓن قمغم أن أو :رمحف اهللىم٤مل 

أي٦م.  [178]اًمٌ٘مرة:  َّ ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱوم٘مقًمف قمز وضمؾ: 

وأُم٤م اًمًٜم٦م وم٘مقل اًمٜمٌل: "ُمـ ىمتؾ ًمف ىمتٞمؾ ومٝمق سمخػم اًمٜمٔمريـ: إُم٤م أن يٗمدى وإُم٤م أن 

  ا ـهي٘متؾ".

ورم ضمٜم٤مي٦م اًم٘متؾ اًمٕمٛمد ي٘مقل اًم٘م٤ميض قمٌد اًم٘م٤مدر قمقدة )شم٘مٌٚمف اهلل سمٛمٜمف رم 

اًم٘مّم٤مص: دم٥م قم٘مقسم٦م اًم٘مّم٤مص سم٤مرشمٙم٤مب ضمريٛم٦م اًم٘متؾ اًمٕمٛمد رم  (ءاًمِمٝمدا

سمٛمثؾ ومٕمٚمف وهق اًم٘متؾ. ويًتقى  اجل٤مينجم٤مزاة  أياًمنميٕم٦م. وُمٕمٜمك اًم٘مّم٤مص اعمامصمٚم٦م؛ 

ر أو شمرصد أو همػم ُمًٌقق   سمٌمءًمتقىمٞمع هذه اًمٕم٘مقسم٦م أن يٙمقن اًم٘متؾ ُمًٌقىًم٤م سم٢مسا

وم٤مًمٕم٘مقسم٦م  رءيّمحٌف  ُمـ ذًمؽ، يمام يًتقى أن يّمح٥م اًم٘متؾ ضمريٛم٦م أظمرى أو ٓ

قمٜمدُم٤م ي٘مؽمن  أييمؾ طم٤مل؛ إٓ رم طم٤مًم٦م احلراسم٦م،  ذماًم٘مّم٤مص  هلقمغم اًم٘متؾ اًمٕمٛمد 

اًم٘متؾ واًمّمٚم٥م، وًمٙمـ اًمٕم٘مقسم٦م ٓ شم٘مع قمغم  هلاًم٘متؾ سمنىم٦م وم٤مًمٕم٘مقسم٦م رم هذه احل٤مًم٦م 

أنف ٓ جيقز اجلٛمع  :ىم٤مـمع ـمريؼ. أيسم٤مقمت٤ٌمره ىم٤مشماًل ُمتٕمٛمًدا سمؾ سم٤مقمت٤ٌمره حم٤مرسًم٤م  اجل٤مين

قم٘مقسم٦م أصٚمٞم٦م وقم٘مقسم٦م سمدًمٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م إظمػمة ُم٘مررة سمدًٓ ُمـ إومم، أو سمٛمٕمٜمك  سملم

وسمدهل٤م، وًمٙمـ جيقز اجلٛمع سملم سمدًملم، يمام  آظمر: ٓ جيقز اجلٛمع سملم اًمٕم٘مقسم٦م إصٚمٞم٦م

جيقز اجلٛمع سملم قم٘مقسمتلم أصٚمٞمتلم، ومٛمثاًل جيقز اجلٛمع سملم اًمدي٦م واًمتٕمزير ويمالمه٤م 

اجلٛمع سملم اًم٘مّم٤مص واًمٙمٗم٤مرة ويمالمه٤م قم٘مقسم٦م  سمدل ُمـ قم٘مقسم٦م اًم٘مّم٤مص، وجيقز

أصٚمٞم٦م، وٓ ضمدال رم أنف جيقز اجلٛمع سملم اًمٕم٘مقسم٤مت إصٚمٞم٦م واًمٕم٘مقسم٤مت اًمتٌٕمٞم٦م 

 طمٞم٨م ٓ يقضمد ُم٤م يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ قم٘ماًل وذقًم٤م.

ُمقاٟمع اًم٘مّم٤مص: اًمٕم٘مقسم٦م إصٚمٞم٦م  - وقمـ ُمقاٟمع اًم٘مّم٤مص ىم٤مل رمحف اهلل -

ذه اًمٕم٘مقسم٦م قمغم اجل٤مٟمك يمٚمام شمقومرت إومم ًمٚم٘متؾ اًمٕمٛمد هك اًم٘مّم٤مص ومٞمحٙمؿ هب
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أريم٤من اجلريٛم٦م، إٓ إذا يم٤من هٜم٤مك ؾم٥ٌم يٛمٜمع ُمـ احلٙمؿ سم٤مًم٘مّم٤مص. وإؾم٤ٌمب اًمتك 

متٜمع احلٙمؿ سم٤مًم٘مّم٤مص ًمٞمس ومٞمٝم٤م ؾم٥ٌم واطمد ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ومٙمٚمٝم٤م خمتٚمػ ومٞمف وًمٙمـ 

 : يكمسمٕمْمٝم٤م أظمذ سمف ُمٕمٔمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٌٕمض أظمذ سمف أىمٚمٝمؿ وؾمٜمذيمره٤م مجٞمًٕم٤م ومٞمام 

وأمحد أنف إذا  واًمِم٤مومٕملأن يٙمقن اًم٘متٞمؾ ضمزًءا ُمـ اًم٘م٤مشمؾ: يرى أبق طمٜمٞمٗم٦م أوًٓ:  

يم٤من اًم٘متٞمؾ ضمزًءا ُمـ اًم٘م٤مشمؾ اُمتٜمع احلٙمؿ سم٤مًم٘مّم٤مص ويٙمقن اًم٘متٞمؾ ضمزًءا ُمـ اًم٘م٤مشمؾ 

إذا يم٤من وًمده وم٢مذا ىمتؾ إب وًمده قمٛمًدا ومال يٕم٤مىم٥م قمغم ىمتٚمف سم٤مًم٘مّم٤مص؛ ًم٘مقًمف قمٚمٞمف 

ًمد سمقًمده"، وًم ٘مقًمف: "أن٧م وُم٤مًمؽ ٕبٞمؽ". واحلدي٨م إول اًمًالم: "ٓ ي٘م٤مد اًمقا

وإن مل يٙمـ سحًي٤م رم ُمٜمع اًم٘مّم٤مص إٓ  اًمث٤مينسيح رم ُمٜمع اًم٘مّم٤مص، واحلدي٨م 

أن ٟمّمف يٛمٜمع ُمٜمف ٕن متٚمٞمؽ إب وًمده وإن مل شمث٧ٌم ومٞمف طم٘مٞم٘م٦م اعمٚمٙمٞم٦م شم٘مقم ؿمٌٝم٦م رم 

٘متص ُمٜمف درء اًم٘مّم٤مص إذ اًم٘م٤مقمدة رم اًمنميٕم٦م "درء احلدود سم٤مًمِمٌٝم٤مت" أُم٤م اًمقًمد ومٞم

ًمده ؾمقاء يم٤من أب٤ًم أو أًُم٤م إذا ىمتٚمف ـمًٌ٘م٤م ًمٚمٜمّمقص اًمٕم٤مُم٦م، ٕن اًمٜمص اخل٤مص مل  ًمقا

ًمد وم٘مط، ويٕمٚمٚمقن هذه اًمتٗمرىم٦م رم احلٙمؿ سملم  خيرج ُمـ طمٙمؿ اًمٜمّمقص اًمٕم٤مُم٦م إٓ اًمقا

ًمد واًمقًمد سم٠من احل٤مضم٦م إمم اًمزضمر واًمردع رم ضم٤مٟم٥م اًمقًمد أؿمٝمر ُمٜمٝم٤م رم ضم٤مٟم٥م  اًمقا

ًمد حي٥م  ًمد ٕن اًمقا وًمده ًمقًمده ٓ ًمٜمٗمًف دون أن يٜمتٔمر ٟمٗمًٕم٤م ُمٜمف إٓ أن حيٞمك ذيمره اًمقا

ًمده أى أنف حيٌف  وهذا ي٘مت٣م احلرص قمغم طمٞم٤مشمف، أُم٤م اًمقًمد ومٞمح٥م واًمده ًمٜمٗمًف ٓ ًمقا

مل٤م يّمؾ إًمٞمف ُمـ ُمٜمٗمٕم٦م قمـ ـمري٘مف وهذا ٓ ي٘مت٣م احلرص قمغم طمٞم٤مة واًمده ٕن ُم٤مل 

 رض ُمع احلرص قمغم طمٞم٤مة واًمده.واًمده يمٚمف ي١مول إًمٞمف سمٕمد ووم٤مشمف وطمٌف ًمٜمٗمًف يتٕم٤م

ًمد واًمقًمد سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء اًمثالصم٦م يمؾ واًمد وإن قمال ويمؾ وًمد  ًمٗمٔملويدظمؾ حت٧م  اًمقا

ويدظمؾ حت٧م  ،وإن ؾمٗمؾ ومٞمدظمؾ حت٧م اًمقاًمد اجلد أب إب واجلد أب إم وإن قمال

اًمقًمد وًمد اًمقًمد وإن ؾمٗمٚمقا. وطمٙمؿ إم هق طمٙمؿ إب، وم٢مذا ىمتٚم٧م إم وًمده٤م ومال 

ًمديـ وم٤مؾمتقت رم احلٙمؿ ُمع ي٘متص ُم ٜمٝم٤م ٕن اًمٜمص ضم٤مء سمٚمٗمظ اًمقاًمد وهك أطمد اًمقا

إب، ومْماًل قمـ أهن٤م أومم سم٤مًمؼم ومٙم٤مٟم٧م أومم سمٜمٗمك اًم٘مّم٤مص قمٜمٝم٤م. واجلدة يم٤مٕم ومٞمام 
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طمٙمؿ اجلد. ويٛمتٜمع  ؾمٌؼ ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمـ ىَمٌؾ إب أو ُمـ ىمٌؾ إم، ومحٙمٛمٝم٤م

ًمد ؾمقاء يم٤من ُم٤ًموًي٤م ًمٚمقًمد رم اًمد يـ واحلري٦م أو خم٤مًمًٗم٤م ًمف رم ذًمؽ؛ اًم٘مّم٤مص قمـ اًمقا

ٕن اٟمتٗم٤مء اًم٘مّم٤مص أؾم٤مؾمف ذف إبقة وهق ُمقضمقد رم يمؾ طم٤مل، ومٚمق ىمتؾ اًمٙم٤مومر 

وًمده اعمًٚمؿ أو ىمتؾ اًمرىمٞمؼ وًمده احلر ومال ىمّم٤مص ًمنمف إبقة وُمٙم٤مٟمتٝم٤م )وخي٤مًمػ 

ًمد سمقًمده يمٚمام اٟمتٗم٧م اًمِمٌٝم٦م رم أنف أراد شم٠مدي ٌف أو ُم٤مًمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمثالصم٦م، ويرى ىمتؾ اًمقا

يمٚمام صم٧ٌم صمٌقشًم٤م ىم٤مـمًٕم٤م أنف أراد ىمتٚمف، ومٚمق أوجٕمف ومذسمحف أو ؿمؼ سمٓمٜمف أو ىمٓمع أقمْم٤مءه 

وم٘مد حت٘مؼ أنف أراد ىمتٚمف واٟمتٗم٧م ؿمٌٝم٦م أنف أراد ُمـ اًمٗمٕمؾ شم٠مديٌف وُمـ صَمؿَّ ي٘متؾ سمف، أُم٤م 

إذا ضسمف ُم١مدسًم٤م أو طم٤مٟمً٘م٤م وًمق سمًٞمػ أو طَمَذوَمف سمحديدة أو ُم٤م أؿمٌف وم٘متٚمف ومال ي٘متص 

ًمد قمغم وًمده وـمٌٞمٕم٦م طمٌف ًمف شمدقمق دائاًم إمم اًمِمؽ رم أنف ىمّمد ىمتٚمف، ُمٜمف ٕن ؿم ٗم٘م٦م اًمقا

 -وهذا اًمِمؽ يٙمٗمك ًمدرء احلد قمٜمف ومال ي٘متص ُمٜمف، وإٟمام قمٚمٞمف دي٦م ُمٖمٚمٔم٦م. واًم٘متؾ 

ُمـ اًمٕمٛمد ٓ ُمـ اخلٓم٠م ومٝمق رم طم٤مل اًم٘م٤مشمؾ ٓ حتٛمؾ اًمٕم٤مىمٚم٦م ُمٜمف  -يمام ضم٤مء رم اعمدوٟم٦م 

اًمٕم٘مقسم٦م  هلخمٗمٗم٦م ٓ دي٦م ُمٖمٚمٔم٦م وأن اًمدي٦م اعمٖمٚمٔم٦م  وإصؾ أن اخلٓم٠م ومٞمف دي٦م .ؿمٞمًئ٤م

ي٘مًؿ اًم٘متؾ إمم  وُم٤مًمؽ رمحف اهللاًمٌدًمٞم٦م اًمتك حتؾ حمؾ اًم٘مّم٤مص، أى قم٘مقسم٦م اًمٕمٛمد 

ٟمققملم وم٘مط قمٛمد وظمٓم٠م، ٕن ُم٤م ٓ يٕمتؼم قمٛمًدا قمٜمده يٕمتؼم ظمٓم٠م وم٢مذا ىم٤مُم٧م اًمِمٌٝم٦م رم 

 .ا ـهاًم٘مّمد أو اًمٗمٕمؾ اقمتؼم اًمٕمٛمد ىمتاًل ظمٓم٠م أو ضمرطًم٤م.

 

*** 
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  الفصل الجالح 

 الدولة اإلسالمية املعاصرة امليصودة على طريق اخلالفة الراشدة( )

  )التلييف الصرعي لواقع األمة املعاصر( :املبحح األول

وومخر ذيٕمتٜم٤م و سمٕمد أن شمدارؾمٜم٤م ذم اقمتزاز سمديٜمٜم٤م -ؾم١مال يمٌػم يٓمرح ٟمٗمًف سم٘مقة 

إومم ويمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء سم٤مًمٗمّمؾ قمـ يمٞم٤من اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمٗمّمؾ إول

اًمث٤مين قمـ ُمْمٛمقن أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م وُمًئقًمٞم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم طمٗمظ ومح٤مي٦م 

ذم دول  هؾ يٕمٞمش اعمًٚمٛمقن سم٤مًمٗمٕمؾ ذم زُم٤مٟمٜم٤م هق– اًمٙمٚمٞم٤مت اخلٛمس ًمإلٟم٤ًمن

ٟمح٤مول ذم هذا  -وقمغم ـمريؼ اإلضم٤مسم٦م ؟ أو ذم فمالل طمٙمؿ اإلؾمالم ؟إؾمالُمٞم٦م

 ☺ٟمٕمٚمؿ مجٞمٕم٤م سم٠منف يمام سمنمٟم٤م رؾمقل اهلل  : اًمتقومٞمؼومٜم٘مقل ُمٕم٤م وسم٤مهلل  -اعمٌح٨م 

وم٘مد ؿمخص اًمداء ًمٞمٝمٞمئ اًمٜمٗمقس ًمتٜم٤مول  سمٕمقدة اخلالوم٦م قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة ُمـ ضمديد

سمً٘مقط راي٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م سم٘مقل  ☺ومتٜم٠ٌم ًمٜم٤م اًمّم٤مدق اعمّمدوق  اًمدواء

وم٠موهلـ  ٝم٤مقمروة يمٚمام ٟم٘مْم٧م قمروة شمِم٨ٌم اًمٜم٤مس سم٤مًمتل شمٚمٞم ًمتٜم٘مْمـ قمرى اإلؾمالم)

ىم٤مصٛم٦م اًمٔمٝمر قمٜمد اٟمٗمراط قم٘مد ٟمٕمؿ اظمقاٟمك ومٙم٤مٟم٧م ( احلٙمؿ وآظمرهـ اًمّمالة ٟم٘مْم٤م

دوًم٦م  –وهك اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م اعمًٚمٛملم سمً٘مقط آظمر رُمز ًمٚمخالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م،

)اٟمٔمر ذم ذًمؽ ُم٤ميمت٥م قمٜمف ذم ُمّمٜمٗم٤مت اًمت٤مريخ اعمٕم٤مس وىمد ذيمرت ذًمؽ -اعمًٚمٛملم

ؾمٚمًٚم٦م اًمقضمٞمز اًمدقمقى وأقمٜمك سمف يمت٤مب  ذم اجلزء اخل٤مُمس ُمـ اًمٙمت٤مب اًمراسمع رم

إمم دول  شمٗمرىم٧م سمٕمده اًمِمٕمقب اإلؾمالُمٞم٦م طمٞم٨م - (صٗمح٤مت ُمـ شم٤مريخ إُم٦م

قمًٙمري٤ًم وؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم سمؾ وإُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ؾمٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م أقمداء اإلؾمالمصقري٦م 

يمام شمٜمٓمؼ سمتٚمؽ اًمًٞمٓمرة احل٤مىمدة سمٜمقد مجٚم٦م ُمـ واضمتامقمٞم٤ًم وصم٘م٤مومٞم٤ًم وإقمالُمٞم٤ًم، 

ومٞمٝم٤م  قم٘مده٤م ه١مٓء إقمداء ُمع قمٛمالئٝمؿ ُمـ اًمزقم٤مُم٤مت اعمّمٜمققم٦م آشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمتك
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اًمتل أبرُمتٝم٤م سمريٓم٤مٟمٞم٤م ُمع قمٛمالء اًمٞمٝمقد رم  يمام ٟمتذيمر ُمٜمٝم٤م اشمٗم٤مىمٞم٦م ًمقزان

طمٞم٨م اؿمؽماط اإلىمّم٤مء اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ طمٞم٤مة ( شمريمٞم٤م)أت٤مشمقرك وروم٤مىمف

وومٞمٝم٤م  ٤ميٙمس سمٞمٙمق ُمـ ىمٌٚمٝم٤ماًمٜم٤مس سمؾ واًم٘مْم٤مء قمغم اهلقي٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م وٟٓمٜمًك اشمٗم٤مىمٞم٦م ؾم

ئد اًمٚمئ٤مم ويم٤مٟمقا سم٤مًمٗمٕمؾ  وزقم٧م وهن٧ٌم اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م هن٥م أُمقال اًمٞمت٤مُمك قمغم ُمقا

طمٞم٨م ضمٕمٚمقه  ومٖمػموا أؾمٚمقب آطمتالل ُمـ اخل٨ٌم واًمٚم١مم قمغم ىمدر ؿمديد اًمدٟم٤مءة

سمٓمريؼ همػم ُم٤ٌمذ يقومر قمٚمٞمٝمؿ اخل٤ًمرة اًمٌنمي٦م اًمتك ضمرسمقه٤م رم طمروب ؾم٤مسم٘م٦م سمٌالد 

ُمـ صمٚم٦م ُمـ ضمراء ذًمؽ أن رسمَّقا قمغم أيدهيؿ  نؾمالُمك سم٤مًمنمق واًمٖمرب ومٙم٤ماًمٕم٤ممل آ

أبٜم٤مء اعمًٚمٛملم يٙمٗمر سم٤مإلؾمالم أو سمٌٕمْمف، وي٘مدس ىمقاٟملم اًمٖمرب وأنٔمٛمتف، ويٕم٤مدي 

 وشمريمقهؿ ُمٜمدوسملم قمٜمٝمؿ رم ضمالء صقري ًمٚمخديٕم٦م قمٚمامء اإلؾمالم ودقم٤مشمف،

ًم٘مقة وًمٞمس دوم٦َم طمٙمؿ ؿمٕمقهبؿ سم٤م٧م هذه اًمزقم٤مُم٤مت اعمّمٜمققم٦م شمًٚمٛموًمألؾمػ 

وٟم٘مٚمقا ُمٜم٤مه٩م يمام هق ُمٕمٚمقم شم٤مرخيٞم٤م ًمٚمٛمراىم٥م اعمح٤ميد واعمت٤مسمع اعمقوققمل  سم٤مٓظمتٞم٤مر

٠موا قمٚمٞمٝم٤م أبٜم٤مء ؿمٕمقهبؿ إٓ ُمـ  -أؾم٤مشمذهتؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر ذم يمؾ ُمٜم٤مطمل احلٞم٤مة، وٟمِمَّ

ؾم٧م ُم٤ٌمدئ احلْم٤مرة  ،-رطمؿ اهلل  اًمذيـ ؿمقه٧م ُمٕم٤مين اإلؾمالم ذم أدُمٖمتٝمؿ، وىُمدِّ

قؾمٝمؿ، وهُمِرس ذم ىمٚمقهبؿ اًمتحرُر ُمـ ىمٞمقد اًمديـ واًمٕم٤مدات اًمتل اًمٖمرسمٞم٦م امل٤مدي٦م ذم ٟمٗم

وطمٚم٧م اًمروح اجل٤مهٚمٞم٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم اًمرومض هلداي٦م اًمًامء  شمقارصمٝم٤م آسم٤مؤهؿ ىمٌٚمٝمؿ.

وهق  –فم٤مهرة وأصٌح اًمًٛم٧م اًمالديٜمك هق اًم٤ًمئد ذم ٟمٔم٤مم اجلٞمقش اًمٕمرسمٞم٦م ظم٤مص٦م 

هق ُمٕمروف ُمِم٤مهد واٟمٔمر ُمث٤مل يمام  ورم هم٤مًم٥م احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م قم٤مُم٦م -اًمٌالء اعمٌلم 

ًمتٚمؽ امل٠مؾم٤مة ُم٤م يمتٌف اًمٚمقاء اًمريمـ ؿمٞم٨م ظمٓم٤مب اًمٕمراىمك رم سمداي٦م يمت٤مسمف قمـ اًمٕم٘مٞمدة 

  .واًم٘مٞم٤مدة

وىمؾ اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚمقن أُمرون سم٤معمٕمروف اًمٜم٤مهقن قمـ اعمٜمٙمر وسمٕمد أن ُمْم٧م 

ومؽمة قمغم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ضمرسمقا ومٞمٝم٤م ُمذاه٥م اًمٙمٗم٤مر وُمٜم٤مهجٝمؿ ومٚمؿ حيّمدوا ُمٜمٝم٤م 

إٓ اًمذل واعمٝم٤مٟم٦م واؾمتٕم٤ٌمد أهؾ اًمٙمٗمر هلؿ، واطمتالل أوـم٤مهنؿ وهن٥م ظمػماهتؿ، 
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وص٤مح هبؿ ىمٚمٞمؾ ُمـ دقم٤مة احلؼ، ُمٜمذريـ إي٤مهؿ ُمـ إظمٓم٤مر اعمتالطم٘م٦م، ُم٘مدُملم 

أنٗمًٝمؿ ؿمٝمداء ذم ذات رهبؿ، يًجـ اًمٓمٖم٤مة ُمـ يًجٜمقن ُمٜمٝمؿ، ويٕمذسمقن ُمـ 

ُٕم٦م ُمـ ؾم٤ٌمهتؿ، وأوم٤مىمقا يمثػم ُمـ ؿم٤ٌمب ا ٤مؾمتٞم٘مظيٕمذسمقن، وي٘متٚمقن ُمـ ي٘متٚمقن، وم

ويم٤مٟم٧م ُمـ همٗمقهتؿ، وأظمذوا يٞمٛمٛمقن وضمقهٝمؿ ؿمٓمر دقم٤مة احلؼ ًمٞمتٗم٘مٝمقا ذم اًمديـ،

صحقة إؾمالُمٞم٦م ُم٤ٌمريم٦م يم٤من اًمتدًمٞمس ُمـ أؾمٚمح٦م أقمداء احلٙمؿ آؾمالُمك ًمتٕمٓمٞمؾ 

ومٙم٤مٟم٧م حم٤موٓت ظمداع اجلامهػم سم٤مًم٘مقل سم٢مؾمالُمٞم٦م أنٔمٛم٦م احلٙمؿ اًمٖمرسمٞم٦م  ُمًػمهت٤م

عمجرد إفمٝم٤مر آطمؽمام ًمٚمِمٕم٤مئر اًمتٕمٌدي٦م سمؾ واؾمتخدام  ًٚمٛملماًمٕمٚمامٟمٞم٦م رم سمالد اعم

اًمٌٕمض ُمـ ه١مٓء احلٙم٤مم اخلٓم٤مب اًمديٜمك ًمدهمدهم٦م ُمِم٤مقمر اجلامهػم واًمِمقاهد يمثػمة 

ُمٜمٝم٤م اًمٌٕمٞمد وُمٜمٝم٤م اًم٘مري٥م ضمدا وطمدث وٓطمرج قمـ آٟم٘مالب وآٟم٘مالسمٞملم قمغم 

وىمٓم٤مع همزة  إرادة اًمٜم٤مس ُمـ زُمـ سمٕمٞمد ذم أىمٓم٤مر قمديدة يمام طمدث رم اجلزائر

وان شمٕمج٥م ومٕمجٞم٥م أُمر ه١مٓء  وذم ُمٍمٟم٤م احلٌٞم٥م ُمـ ؾمٜمقات ىمالئؾ سمٗمٚمًٓملم

ٕنف يم٤من  اعمٍمطملم سم٠ملًٜمتٝمؿ سم٠مهنؿ ىم٤مُمقا سم٤مٟٓم٘مالب قمغم أول رئٞمس ُمٍمي ُمٜمتخ٥م

يٕمٞمد عمٍم هقيتٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م ورم ٟمٗمس اًمقىم٧م  أي (!يريد أن )يٖمػم اهلقي٦م اعمٍمي٦م

! !سمحج٦م أهنؿ ُمٗمًدون ذم إرض يمحد احلراسم٦محي٤ميمٛمقه وأنّم٤مره سم٤مإلقمدام شمٕمزيرا 

! سمؾ !أو حي٤ميمٛمقهؿ قمغم أهنؿ ظمقارج يمام أومتك هلؿ ظمدُمٝمؿ ُمـ قمٚمامء اًمًقء واًمٗمتٜم٦م

ورم ٟمٗمس اًمقىم٧م يْمٕمقن أيدهيؿ رم أيدي  ويتحدصمقن قمـ إُمـ اًم٘مقُمل ًمٚمقـمـ

أقمداءه وأقمداء اًمديـ ضمٝم٤مرا هن٤مرا ويم٠من أُمٜمٜم٤م اًم٘مقُمل ُمرشمٌط سم٠مُمـ سمٜمل صٝمٞمقن 

ٱىمقل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ رم ؾمقرة اًمٜمقر وحيي رم ىمٚمٌل وأُم٤مم قمٞمٜمل اًمٚمحٔم٦م وقمدُم٤م وضمقدا

 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  نتىت مت زت رت ُّٱ
 ٰى ين ىن نن من زن رن اممم  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري
  مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت
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 جك حقمق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
–  َّ جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حك

ومٚمٜم٤م أن ٟمت٤ًمءل قمغم  اًمٜمٛمقذج وىمد شمدارؾمٜم٤م ُمٕم٤م ومٞمام ؾمٌؼ قمـ يمٞم٤من اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 !وصالطمٞم٦م !هؾ شمتقومر سمٕمض اًمنموط اًمقاضم٥م شمقومره٤م ُمـ قمداًم٦م ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل

أفمٜمٙمؿ شمٕمرومقن  ؟وسمالش ي٤مقمؿ ٟمتٙمٚمؿ قمـ اًم٘مرؿمٞم٦م رم طمٙم٤مم اًمزُم٤من! وؾمالُم٦م ويمٗم٤مءة

هؾ هل  ؟ُم٤م هل ُمٝمٛمتٝمؿ احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل يٕمٛمٚمقن هل٤م سمٙمؾ ضمد ٟمٞم٦ماإلضم٤مسم٦م وٟمت٤ًمءل صم٤م

هؾ ؟ طمراؾم٦م اًمديـ وؾمٞم٤مؾم٦م دٟمٞم٤م اًمِمٕمقب سم٤مًمديـ أم هلؿ ُمٝمٛم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م أظمرى

 ؟ٟم٠ًمل هؾ اظمت٤مرهتؿ اًمِمٕمقب طم٘م٤م وُمـ صمؿ هلؿ ذم أقمٜم٤مىمٝمؿ سمٞمٕم٦م هلؿ وصم٤مًمث٤م؟ شمٕمرومقهن٤م

س ُمٜمذ زُمـ ُمـ هؿ وزراؤهؿ وىمْم٤مهتؿ أفمٜمٙمؿ أيْم٤م شمٕمرومقهنؿ يمام يٕمرومٝمؿ اًمٜم٤م

ٟمٕمؿ وسمال ُمقارسم٦م ص٤مر ٟمٔم٤مم احلٙمؿ ! اًمخ ----، ---، ---وطمتك أن أتتذيمرون 

ذم  ًمٚمحٙمؿ ذم واد واًمٜمٔم٤مم آؾمالُمك ذم سمالد اعمًٚمٛملم إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م مم٤م رطمؿ رسمك

قمـ أومم إًم٤ٌمب أن اًمٙمالم قمـ ضم٤مهٚمٞم٦م  ٥موٓ يٖمٞم !واد آظمر سمٕمٞمد سمؾ وسمٞمٜمٝمام قمداء

 إٟمامو قل سمٙمٗمر قملم إومراد اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م مجٚم٦م وشمٗمّمٞمالشمٚمؽ إنٔمٛم٦م ٓ يٕمٜمك اًم٘م

اعم٘مّمقد هق اًمتقصٞمػ اًمنمقمل ًمتٚمؽ إنٔمٛم٦م يم٠منٔمٛم٦م ًمٚمحٙمؿ ذم شمٚمؽ اًمٌالد اًمتل 

د ومٚمذًمؽ وقاسمط ذقمٞم٦م  يًٙمٜمٝم٤م اعمًٚمٛمقن وًمٞمس إؾم٘م٤مط احلٙمؿ اًمنمقمك قمغم إومرا

ُم٠ًمل٦م  (اًمقضمٞمز اًمٕم٘مدي)ؾمٌؼ اًمٙمالم قمٜمٝم٤م سم٤مًمٗمّمؾ اًمراسمع ُمـ اًمٙمت٤مب إول 

اظمقاٟمك وأطم٤ٌميب  –وم٤مرضمع إًمٞمٝم٤م أظمل اًمٙمريؿ إن ؿمئ٧م  -اًمتٙمٗمػم ووقاسمٓمف اًمنمقمٞم٦م 

ٟمٕمٚمؿ سمداه٦م أنف ًمـ يٖمػم ُم٤مهٞم٦م احلٞمقان ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ ًم٤ٌمس اًمزيٜم٦م  أظمقة اإلؾمالم

ٓ ٟمٜمًك  ورم ٟمٗمس اًمقىم٧م ،وؾمٞمٔمؾ اخلٜمزير ظمٜمزيرا طمتك وان ارشمدى صقوم٤م أو طمريرا 

قمٞمف اظمقاٟمك اًمدقم٤مة وهمػمهؿ . ًمٚمّم٤مدىملم ذم إرادهت٤م أن سم٤مب اًمتقسم٦م ُمٗمتقح قمغم ُمٍما

ؾمٞم٘مقل ًمٙمؿ اخلٌث٤مء ُمـ ويمالء إقمداء ذم سمالدٟم٤م  :ُمـ أومم إًم٤ٌمب اعمٝمٛمقُملم

إن ) -ُمٝمام شمٖمػم أؾمٚمقب قمروف  - وهمػمهؿ ُمـ اعمٖمٞمٌلم اعمٜمٝمزُملم ٟمٗمًٞم٤م ُم٤م ظمالصتف
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ل ُم٤م ٟمٔمؿ احلٞم٤مة اًمٌنمي٦م شمٓمقرت وأصٌح٧م ًمٚمحٞم٤مة اًمٕمٍمي٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت ٓيٚمٌٞمٝم٤م سمح٤م

شمتٙمٚمٛمقن قمٜمف رم شمراصمٙمؿ اًمٗم٘مٝمل ُمـ اخلالوم٦م أو اإلُم٤مُم٦م وم٤مٟمف ىمد يٙمقن سم٤مًمٗمٕمؾ 

وًمٙمـ ًمزُم٤مٟمف وم٘مط وُم٤م يريده ًمٌالدٟم٤م رم اًمٕمٍم احلدي٨م إٓ ُمـ يريد هل٤م ختٚمٗم٤م  ،ُمٜم٤مؾم٥م

ومال شمتحدصمقن قمـ اخلالوم٦م رم قمٍمٟم٤م ومذًمؽ  ؟واٟمحدارا رم يمؾ ُمٙم٤من ومٝمؾ أنتؿ يمذًمؽ

صمؿ اٟمٜم٤م  ،ُمـ اعمًتحٞمؾ وضمقده رم طمٞم٤مشمٜم٤م اعمٕم٤مسةشم٤مريخ ىمد ُم٣م سمٛمح٤مؾمٜمف وُم٤ًموئف 

طم٦م ٟٓمريده ًمقـمٜمٜم٤م وسمٚمدٟم٤م سمؾ ٟمريده٤م دوًم٦م ُمدٟمٞم٦م طمديث٦م يتٛمتع اًمٜم٤مس رم فمالهل٤م  سمٍما

سم٤محلري٦م واًمٕمداًم٦م واًمٙمراُم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمام شمٕم٤مرف قمغم ذًمؽ اًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس وٓ شمٜمًقا 

اشمك وم٤من ُم٤م ىم٤مًمف ه١مٓء ورم احل٘مٞم٘م٦م أطم٤ٌميب واظمقاٟمك واظمق(. أنٜم٤م رم قمٍم اًمٕمقعم٦م

ٟمٕمؿ رم أول ُم٤م ادقمقه ضمٝمؾ سمح٘مٞم٘م٦م اًمٜمٔم٤مم  وه١مٓء عمزي٩م ُمـ اجلٝمؾ واخلداع اًمٕمٛمد

ورم آظمر ُم٤م ادقمقه شمزيٞمػ وظمداع قمـ طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م ي٘مقًمقٟمف قمـ  آؾمالُمك ًمٚمحٙمؿ

اًمدوًم٦م احلديث٦م اًمتل يريدوهن٤م مت٤مُم٤م يمام يريد ظمٌٞم٨م اًمٓمقي٦م ُمٜمؽ اًمت٘م٤مط اًمتٛمر ُمـ 

وه٤م هق سملم أيديٙمؿ جمرد يمٚمامت جمٛمٚم٦م ًمٚمرد  حرق يدك وٓسمدوؾمط اًمٜم٤مر اًمتك ؾمت

جيده٤م اًم٤ٌمطم٨م قمٜمٝم٤م واعمريد رم  ،وإٓ ومٚمٚمتٗمّمٞمؾ سمحقث ُمًت٘مٚم٦م ًمٗمرؾم٤من رم اعمٞمدان

  وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ: ُمٔم٤مهن٤م

ه١مٓء ُمـ ىمٌؾ ضمٝمٚمٝمؿ )اًمٕمٛمد(  -سمْمؿ مهزة إًمػ قمغم اًمٌٜم٤مء  –ًم٘مد أتك : أوٓ

ومتج٤مهٚمقا ُم٤م ىمرره قمٚمامؤٟم٤م رمحٝمؿ  ٔم٤مم اخلالوم٦مسمح٘مٞم٘م٦م اًمٜمٔم٤مم آؾمالُمك ًمٚمحٙمؿ أو ٟم

اهلل ُمـ ىمديؿ وقمؼم قمٜمف اعمٕم٤مسون ُمٜمٝمؿ وىمد ُم٣م رم ُم٘مدُم٦م اجلزء ُمـ يمٚمامت 

وأُم٤م اًمًٞم٤مؾم٦م آضمتامقمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م وم٘مد  -ص٤مطم٥م اعمٜم٤مر رمحف اهلل قمـ اًمٜمٔم٤مم آؾمالُمك 

٠منف ُمع ومل يتٕمرض جلزئٞم٤مهت٤م وشمٗمّمٞمالهت٤م ؿم:)ىمٚم٧مووع اإلؾمالم أؾم٤مؾمٝم٤م وىمقاقمده٤م 

ُم٤ٌمدئ  اًمٕم٤ٌمدات سمؾ شمرك شم٘مريره٤م واظمتٞم٤مر اعمٜم٤مؾم٥م ُمٜمٝم٤م ًمٚمزُم٤من واعمٙم٤من ويمذًمؽ

ومٚمؿ يتٕمرض ًمٙمٞمٗمٞم٦م ووؾم٤مئؾ حت٘مٞم٘مٝم٤م قمغم أرض  اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م يم٤مًمٕمدل واًمِمقرى

، وذع ًمألُم٦م اًمرأي (واعمٝمؿ هق آٟمٓمالق هب٤م ُمـ شمٚمؽ اًم٘مقاقمد إصقل اًمقاىمع
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اًمزُم٤من واعمٙم٤من وشمرشم٘مل سم٤مرشم٘م٤مء اًمٕمٛمران  ٕهن٤م ختتٚمػ سم٤مظمتالف ،وآضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م

وأن  ،وأُمره٤م ؿمقرى سمٞمٜمٝم٤م ،وُمـ ىمقاقمده ومٞمٝم٤م أن ؾمٚمٓم٦م إُم٦م هل٤م ،وومٜمقن اًمٕمروم٤من

وظمٚمٞمٗم٦م اًمرؾمقل ومٞمٝم٤م ٓ يٛمت٤مز ذم أطمٙم٤مُمٝم٤م قمغم  ،طمٙمقُمتٝم٤م ضب ُمـ اجلٛمٝمقري٦م

د اًمرقمٞم٦م ومٝمؾ خيتٚمػ  :)ىمٚم٧م -ورأي إُم٦م  وإٟمام هق ُمٜمٗمذ حلٙمؿ اًمنمع ،أوٕمػ أومرا

 ُم٤مذا شم٘مّمدون سم٤مًمدوًم٦م اعمدٟمٞم٦م أم ذيمر قمـ ؾمامت اًمدوًم٦م اعمدٟمٞم٦م احلديث٦م يمام شمدقمقن ُم٤م

رم اًمدوًم٦م  أو شمتٖم٤مومٚمقن قمـ احل٘مٞم٘م٦م إظمرى ويم٠مين سمٙمؿ دمٝمٚمقن ؟اًمتل شمزقمٛمقن

وأهن٤م ) :سم٘مقًمف قمٜمٝم٤م  واًمتل قمٜم٤مه٤م اًمٕمالُم٦م حمٛمد رؿمٞمد رو٤م رمحف اهلل اإلؾمالُمٞم٦م

 ،واعمٜم٤مومع امل٤مدي٦م ،لم اًمٗمْم٤مئؾ إدسمٞم٦موضم٤مُمٕم٦م سم ،طم٤مومٔم٦م ًمٚمديـ وُمّم٤مًمح اًمدٟمٞم٤م

ومل٤م  ..سمتقطمٞمد ُم٘مقُم٤مت إُمؿ اًمّمقري٦م واعمٕمٜمقي٦م ،وممٝمدة ًمتٕمٛمٞمؿ إظمقة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

وًمق أىم٤مُمقه٤م  ،ـمرأ اًمْمٕمػ قمغم اعمًٚمٛملم ىمٍموا ذم إىم٤مُم٦م اًم٘مقاقمد واًمٕمٛمؾ سم٤مٕصقل

ىم٦م ُمدٟمٞم٦م اإلؾمالم ُمنم فمٝمرت.. ًمقوٕمقا ًمٙمؾ قمٍم ُم٤م يٚمٞمؼ سمف ُمـ اًمٜمٔمؿ واًمٗمروع

ًمٞمٙمقن هق اعمّمٚمح  ،ُمٌٜمٞم٦م قمغم أؾم٤مس اًمٌدء سم٢مصالح اإلٟم٤ًمن ،ُمـ أومؼ هداي٦م اًم٘مرآن

ومٙم٤من ضمؾ إصالح اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إىم٤مُم٦م احلؼ  ،ُٕمقر اًمٙمقن وؿمئقن آضمتامع

وإسمٓم٤مل ُم٤م  ،وٟمنم اًمٗمْم٤مئؾ وىمٛمع اًمرذائؾ واعم٤ًمواة سملم اًمٜم٤مس ذم اًم٘مًط ،واًمٕمدل

وؾمٞمٓمرة اًمٙمٝمٜم٦م ورؤؾم٤مء اًمديـ قمغم اًمٕم٘مقل  اءأرهؼ اًمٌنم ُمـ اؾمتٌداد اعمٚمقك وإُمر

ومٌٚمٖمقا سمذًمؽ طمدا ُمـ اًمٙمامل مل يٕمرف ًمف ٟمٔمػم ذم شم٤مريخ إُمؿ وإضمٞم٤مل  ،وإرواح

 رم واىمع طمٞم٤مة اًمٜم٤مس.ا ه ٟمٕمؿ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م آقمت٤ٌمر سمذًمؽ وٟمحـ ٟمٌٚمغ احلؼ وٟمدقمقا إًمٞمف

تٜمٗمٞمذ سم٤مًمٜمٔم٤مم شمٕمٚمٛمقا سمٜم٠ٌم شمٓمقرات ضمقهري٦م رم آلٞم٤مت اًم ألؿ !!ٟمٕمؿ أهي٤م اعمٜمّمٗمقن

ومْمال قمام  طمدصم٧م رم سمداي٦م قمٝمد اخلالوم٦م اًمراؿمدة قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة آؾمالُمك ًمٚمحٙمؿ

أىمقل ًمٙمؿ  طم٤مل يمؾ قمغم ؟شماله ُمـ زُم٤من أتتذيمروٟمف أم هق يمتامن اًمٕمٚمؿ سمٖمٞم٤م وقمدوا

ًم٘مد أقمٚمـ اخلٚمٞمٗم٦م إول اًمّمديؼ رى اهلل قمٜمف ُمـ أول يقم ُمٌدأ ؾمٚمٓم٤مت :وهمػميمؿ

ًمٞم٧ًم اًمًٚمٓم٦م اًمقاطمدة اعمٓمٚم٘م٦م يمام يدًمس قمٚمٞمٙمؿ وًمٙمؿ و –احلٙمؿ واًمٗمّمؾ سمٞمٜمٝم٤م 
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وأن إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمّمدره٤م ومل يٕمٚمـ رى اهلل قمٜمف  -أئٛمتٙمؿ اعمًتنمىمقن 

وم٤مًمٜمٌقة  أنف حيٙمؿ سمٙمٚمٛم٦م اهلل! –يمام يدقمك اومؽماءا اًمالديٜمٞمقن –ويمذًمؽ ُمـ ضم٤مء سمٕمده 

ٕمد اًمٜمٌقة ُمـ ومالسمد سم طم٘مٞم٘م٦م يم٤من يٕمٚمٛمٝم٤م رى اهلل قمٜمف واعمًٚمٛمقن –همػم اخلالوم٦م 

ىم٦ٌم اظمتٞم٤مر اًمٜم٤مس حلٙم٤مُمٝمؿ واعمح٤مؾم٦ٌم قمغم اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد سمٞمٜمٝمؿ واحلٙم٤مم وهذه  واعمرا

 ُمـ دقم٤مئؿ احلٙمؿ ذم دوًمتٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م وهق ُم٤م يدٟمدن سمف دقم٤مة اًمدوًم٦م اعمدٟمٞم٦م احلديث٦م

 واعمت٠مُمؾ ذم يمٚمامت ظمٓم٦ٌم اخلٚمٞمٗم٦م إول جيد شمٚمؽ اعم٤ٌمدئ أُم٤مم قمٞمٜمٞمف واوح٦م ضمٚمٞم٦م

سمٕمد أن مت٧م سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر سمٞمٕم٦م قم٤مُم٦م : ام ىم٤مل اسمـ إرػم رمحف اهلل رم اًمٙم٤مُمؾسمال قمٜم٤مء ومٙم

أهي٤م اًمٜم٤مس ىمد وًمٞم٧م قمٚمٞمٙمؿ وًم٧ًم ) :صٕمد اعمٜمؼم وىم٤مل سمٕمد أن محد اهلل وأرٜمك قمٚمٞمف

سمخػميمؿ وم٢من أطمًٜم٧م وم٠مقمٞمٜمقين وإن أؾم٠مت وم٘مقُمقين اًمّمدق أُم٤مٟم٦م واًمٙمذب ظمٞم٤مٟم٦م 

٘مقي قمٜمدي وٕمٞمػ طمتك آظمذ واًمْمٕمٞمػ ومٞمٙمؿ ىمقي قمٜمدي طمتك آظمذ ًمف طم٘مف واًم

ُمٜمف احلؼ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ٓ يدع أطمد ُمٜمٙمؿ اجلٝم٤مد وم٢مٟمف ٓ يدقمف ىمقم إٓ ضهبؿ اهلل 

سم٤مًمذل أـمٞمٕمقين ُم٤م أـمٕم٧م اهلل ورؾمقًمف وم٢مذا قمّمٞم٧م اهلل ورؾمقًمف ومال ـم٤مقم٦م زم قمٚمٞمٙمؿ 

ومٝمؾ ىم٤مل ًمٙمؿ قم٤ممل ُمـ اًمٕمٚمامء أن هٜم٤مك اقمؽماض رم  (ىمقُمقا إمم صالشمٙمؿ رمحٙمؿ اهلل

قمغم ُمٌدأ اًمٗمّمؾ سملم اًمًٚمٓم٤مت اًمثالث اعمٕمرووم٦م أن  م احلٙمؿ آؾمالُمكٟمٔم٤م

سمؾ اعمًت٘مرأ إُملم مل٤م يم٤من قمٚمٞمف طم٤مل احل٤ميمؿ رم ( اًمتٜمٗمٞمذي٦م واًمتنميٕمٞم٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م

جيد ُمٌدأ اًمٗمّمؾ  -ذم إهمٚم٥م  -قمٝمد اخلالوم٦م اًمراؿمدة وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ دول إؾمالُمٞم٦م 

ٓمٚمقب قمٜمقاٟم٤م وؿمٕم٤مرا يمام هق احل٤مل ذم واىمٕم٤م طمٞم٤م وان يم٤من مل يرومع ًمذًمؽ اًمٗمّمؾ اعم

أنك وهمػمي ٟمت٤ًمءل رم طمنة قمـ ُمث٤مل طمل  واحلؼ زُمـ اخلديٕم٦م واجل٤مهٚمٞم٦م اعمٕم٤مسة

وًمألؾمػ ًمف رم سمالد أُمتٜم٤م  ٟمٕمٞمِمف سمآُٓمف رم أي٤مُمٜم٤م شمٚمؽ احلٌغم سمٙمؾ ألٞمؿ قمجٞم٥م همري٥م

رم  سملم شمٚمؽ اًمًٚمٓم٤مت اًمثالث !أيـ اًمٗمّمؾ اعمدقمك رم دوًمتٙمؿ احلديث٦م أظمقة أقمٞم٤من!

ًمٞم٦م واًمدوًم٦م  ،رم شمٚمؽ ُمنطمٞم٦م هزًمٞم٦م طمٞم٨م آؾمتدقم٤مء اًمٖمري٥م ُمـ رءوس اًمٚمٞمؼما

 !ًمٚمٕمًٙمر ًمٚمٛم٤ًمقمدة رم آٟم٘مالب قمغم اًمرئٞمس اعمٜمتخ٥م ديٛم٘مراـمٞم٤م! اعمدٟمٞم٦م احلديث٦م
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سم٤مًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م سمخٞم٤مٟم٦م رأؾمٝم٤م سمحج٦م إٟم٘م٤مذ  -يمام يٗمؽمض  -ومٞم٘مقم ممثؾ اًمٕمًٙمر 

تقر اعمخت٤مر ُمـ اًمِمٕم٥م وطمؾ اًمؼممل٤من اًمقـمـ وًمٞمس هذا ومح٥ًم سمؾ وإًمٖم٤مء اًمدؾم

وم٠مىمقل ًمٙمؿ ي٤م ىمقم أيـ محرة اخلجؾ طم٘م٤م يمام  !!!؟اًمتنميٕمل اعمٜمتخ٥م ُمـ اًمِمٕم٥م

 ىم٤مًمقا ىمديام)رُمتٜمل سمدائٝم٤م واٟمًٚم٧م(.

 ذم فمؾ اًمٜمٔم٤مم آؾمالُمك ًمٚمحٙمؿ ُمٝم٤من ُمـ ىم٤مل ًمٙمؿ أن اإلٟم٤ًمن أي إٟم٤ًمن :صم٤مٟمٞم٤م

قمـ طم٘مقق  ☺ٞمٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ قمـ ٟمٌ أُم٤م ؾمٛمٕمتؿ رم ذيٕمتٜم٤م اًمٖمراء ُمـ ظمالل ُم٤م صح

  -  ؓ وم٘مد روى اًمٌخ٤مري قمـ أبك هريرة ؟احلٞمقان
ِ

ـْ َرؾُمقِل اَّللَّ  - ☺ -قَم

َٓ ِهَل َأْرؾَمَٚمْتَٝم٤م شَم٠ْميُمُؾ »:ىَم٤مَل  ٍة، َرسَمَٓمْتَٝم٤م، وَماَل ِهَل َأـْمَٕمَٛمْتَٝم٤م، َو ٌة اًمٜم٤َّمَر ذِم ِهرَّ َدظَمَٚم٧ْم اُْمَرأَ

 ًٓ َْرِض طَمتَّك َُم٤مشَم٧ْم َهْز ْٕ ـْ ظَمَِم٤مِش ا ٦ٌَُم ىَم٤مَل  قمـ وروى ُمًٚمؿ رمحف اهلل سمًٜمده (ُِم ؿُمْٕم

ـِ َُم٤مًمٍِؽ َداَر  ى َأنَِس سْم ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل َدظَمْٚم٧ُم َُمَع ضَمدِّ ـِ َأنَِس سْم ـَ َزْيِد سْم ؾَمِٛمْٕم٧ُم ِهَِم٤مَم سْم

ٌُقا َدضَم٤مضَم٦ًم َيْرُُمقهَن٤َم ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل َأنٌَس هَنَك  ـِ َأيُّقَب وَم٢ِمَذا ىَمْقٌم ىَمْد َٟمَّم  احْلََٙمِؿ سْم
ِ

-َرؾُمقُل اَّللَّ

ٌََٝم٤مئِ  -☺  وروى سمًٜمده قمـ أبك  (ؿَأْن شُمّْمؼَمَ اًْم
ِ

ٌِْد اَّللَّ ـَ قَم سَمػْمِ َأنَُّف ؾَمِٛمَع ضَم٤مسمَِر سْم اًمزُّ

 
ِ

ا. رءَأْن ُيْ٘مَتَؾ  -☺-َيُ٘مقُل هَنَك َرؾُمقُل اَّللَّ َوابِّ َصؼْمً ـَ اًمدَّ وروى رمحف اهلل - ُِم

ـِ َأْوٍس  سمًٜمده اِد سْم ـْ ؿَمدَّ ـْ  ،-  ؓ -قم   قَم
ِ

َ »:ىَم٤مَل  - ☺ -َرؾُمقِل اَّللَّ إِنَّ اَّللَّ

 
ٍ
ء ٤مَن قَمغَم يُمؾِّ َرْ ًَ طْم ٜمُقا اًْمِ٘مْتَٚم٦مَ  ،يَمَت٥َم اإْلِ ًِ ٜمُقا  ،وَم٢ِمَذا ىَمَتْٚمُتْؿ وَم٠َمطْم ًِ َوإَِذا َذسَمْحُتْؿ وَم٠َمطْم

سْمَح  ْح َذسمِٞمَحَتفُ  ،اًمذَّ  ؟سم٤مإلٟم٤ًمنهذا ُمع احلٞمقان ومام سم٤مًمٙمؿ  شَوًْمُٞمِحدَّ َأطَمُديُمْؿ ؿَمْٗمَرشَمُف، وَمْٚمػُمِ

وي٤مُمـ شمتحدصمقن قمـ اًمٕمدل واًمٕمداًم٦م أُم٤م قمٚمٛمتؿ سمدًٓم٦م أي٤مت اًمتًع ُمـ ؾمقرة 

 جع مظ حط مض خض ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم  !اًمٜم٤ًمء واًمتل ٟمزًم٧م دوم٤مقم٤م قمـ هيقدى
 جم يل ملىل خل  خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ  جغ مع
  حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن  جن يم ىم مم خم حم
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب يئرب ىئ نئ
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 يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت
 ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل
  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  حئخئ جئ يي ىي
 مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
 جك مق حق خفمف  حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض  خض حض جض

 َّ  جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك  لك خك حك

١ممل احلزيـ اعمرئل واعمًٛمقع واًمقاىمع اعم واًم٘مري٥م امل٤ميض واًمت٤مريخ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ

ٟمٕمؿ وم٤مًمقاىمع  ًمإلٟم٤ًمن قمغم اطمؽمام اًمدوًم٦م احلديث٦م قمٜمديمؿ ظمػم ؿم٤مهد ودًمٞمؾ ُم٤ٌمذة

 طمتك اًم٘مري٥م ضمدا ؿم٤مهد قمدل قمغم اًمٌقن اًمِم٤مؾمع سملم هقيتٜم٤م وٟمٔم٤مُمٜم٤م وٟمٔم٤مُمٙمؿ

أرٜم٤مء شمًٓمػمي حلروف ُم٤م  اٟمٔمروا إن يمٜمتؿ شمٌٍمون إمم ُم٤م أبٍمه وأؾمٛمع وؾمط آُٓمل

 وُم٤م حيدث ومٞمٝم٤م ًمإلٟم٤ًمن إمم طمٚم٥م ٟمٕمؿ إمم ُمديٜم٦م طمٚم٥م اًمًقري٦م أيمٚمٛمٙمؿ سمف أن

ٟمٕمؿ اعمًتِمٗمٞم٤مت اعمريمزي٦م واعمٞمداٟمٞم٦م اًمتك  واعمرى ذم اعمًتِمٗمٞم٤مت ًمألـمٗم٤مل واًمٜم٤ًمء

أقمٚمؿ  -حم٤مرسم٦م اإلره٤مب  –واحلج٦م ضم٤مهزة  !حترق سمٛمـ ومٞمٝم٤م سم٤مٕؾمٚمح٦م اعمحرُم٦م دوًمٞم٤م

وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ  ومدقمقين ُمٕمٝم٤م آٓم ذم احل٘مٞم٘م٦م أنٙمؿ ٓشم٤ٌمًمقا سمام أؿمٕمر سمف اًمٚمحٔم٦م ُمـ

اًمقيمٞمؾ وأىمػ وُم٤مزًم٧م ُمًتٖمرسم٤م ُمع طمديثٙمؿ ًمٜم٤م قمـ اًمديـ وشم٘مديره سمزقمٛمٙمؿ ذم 

ورم ٟمٗمس اًمقىم٧م شمًػمون سمجد قمغم ـمريؼ اهلدم ًم٘مقاقمده وأصقًمف طمتك  ٟمٔم٤مُمٙمؿ

يٙمقن ُمًخ٤م ٓديٜم٤م رسم٤مٟمٞم٤م قم٤معمٞم٤م ؿم٤مُمال حي٘مؼ ُم٤م شمّمٌقا إًمٞمف اًمِمٕمقب احلٞم٤مرى ُمـ 

ي٦م شمٙمقن أؾم٤مؾم٤م ًمٚمًٕم٤مدة اًمِم٤مُمٚم٦م وم٠مظمؼموين سمرسمٙمؿ قمـ أي ديـ قمدل طم٘مٞم٘مل وطمر

ٟمرىمع دٟمٞم٤مٟم٤م سمتٛمزيؼ  :ٟمًتحي ىمقل اًم٘م٤مئؾ  وأُم٤مم ظمداقمٝمؿ ويم٠منٜم٤م ُمٕم٤م؟ شمتحدصمقن

 ؟أُم٤م قمـ احلري٦م اًمتل شمدقمقن أنتؿ شمٕمرومقهن٤م عمـ – ومال ديٜمٜم٤م يٌ٘مك وٓ ُم٤م ٟمرىمع ديٜمٜم٤م

ٝمل ومريْم٦م يمام ؾمٞم٠ميت أُم٤م احلري٦م قمٜمدٟم٤م وم–وشمِمٝمد قمٚمٞمٝم٤م ؾمجقٟمٙمؿ اًمتل شمِمٞمدون 

واًمتل يٜمتٔمره٤م  اًمٙمالم قمٜمٝم٤م وهمػمه٤م ُمـ ُمٕم٤ممل اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة اعمٜمِمقدة
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واحلٞم٤مرى ُمـ اًمٜم٤مس أمجٕملم وح٤مي٤م اخلداع سمزيػ اخلٌث٤مء  مجٞمع اًم٤ٌمطمثلم اعمٜمّمٗملم

ٟمٕمؿ إهن٤م جمرد ُمٕم٤ممل شمٜم٤مؾم٥م احل٤مل ومٞمام ٟمحـ  احل٤مىمديـ واوٓمٝم٤مد وفمٚمؿ اًمٗمراقملم

يد شم٘مري٥م ومٝمؿ ُم٤م شمٕمٛمد اعمجرُمقن ـمٛمًف ًمتٖمٞمٞم٥م اًمققمل سمف ُمـ سمّمدده يمدقم٤مة ٟمر

 أبٜم٤مؤه٤م ويمام ٟمٕمٚمؿ وم٤مإلٟم٤ًمن قمدو ُم٤مجيٝمؾ صٗمح٤مت هقيتٜم٤م طمتك ٓيٕم٤مدهي٤م قمـ ضمٝمؾ

قمٞمف ًمٚمجٛمٞمع ُمـ اًمّم٤مدىملم  وأيمرر ُم٤م ٟمٕمت٘مده دائام سم٤مب اًمتقسم٦م ُمٗمتقح قمغم ُمٍما

ًمقاىمع إىم٤مُم٦م دوًم٦م اعمت٤ًمئٚملم هؾ سم٤مًمٗمٕمؾ رم اإلؾمالم وُمٜمٝمجف يقضمد ُم٤م حي٘مؼ ًمٜم٤م رم ا

دوًم٦م ُمدٟمٞم٦م طمديث٦م شمٚمٌك ًمٚمٜم٤مس اطمتٞم٤مضم٤مهتؿ ُمـ احلري٦م واًمٕمداًم٦م واًمرظم٤مء  ،اًمٕمدل

هٜم٤م  أُم٤م قمـ اعم٘مّمقد- إن ؿم٤مء اهلل ٟم٘مٞمده٤م ُمٕم٤م ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين ُمـ اًمٗمّمؾ وإُمـ

 وم٤مُٕمر ضمغم وٓ ٟمدقمٞمف ٟمحـ وم٤مٟمتؿ شمٍمطمقن سمف طمٞم٨م اًمتٙمٞمٞمػ اًمٗم٘مٝمل ًمدوًمتٙمؿ

 :وأوٞمػ (سم٤مًمٗمٕمؾ دوًم٦م قمٚمامٟمٞم٦م ذم ٟمٔم٤مم طمٙمٛمٝم٤م اًمًٞم٤مد )إهن٤م ويٗم٤مظمر سمف رُمقزيمؿ

 !واؾم٠ملقا وزير اًمث٘م٤موم٦م قمٜمديمؿ )ٟمٛمٜمؿ واًمث٘م٤مذم ورم ٟمٔم٤مُمف آىمتّم٤مدي واًمتٕمٚمٞمٛمل

ضم٤مهغم ُم٘مٞم٧م ومرض قمغم ؿمٕمٌٜم٤م  وُم٤م أىمٌحف ُمـ ٟمٔم٤مم ومٕمٜمده اخلؼم اًمٞم٘ملم (طم٤مًمٞم٤م

ًمتٜم٤م اًمٖم٤مًمٞم٦م وُمـ صمؿ ًمتٕمٞمش دو ُمـ ٟمقر اًمًامء احل٘مٞم٘مل ىمنا ًمٞمحرُمف ووـمٜمٜم٤م احلٌٞم٥م

ذم أنٗمًٙمؿ ومٝمق أُمر خيّمٙمؿ  وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٘مٜم٤مقم٤مشمٙمؿ اًمتٞمف يمام ٟمرى مجٞمٕم٤م ذم ذم ىمٚمقسمٜم٤م

ه ذم اًمديـ وًمٙمؿ أن ختت٤مروا ُمّمػميمؿ رم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يمام  (يمام ىم٤مل اهلل )ٓ إيمرا

طمٞم٨م اًمًامء اعمٗمتقطم٦م  ذم فمالل شمٚمؽ اعمدٟمٞم٦م احلديث٦م ؿمئتؿ وأنٌف إمم أنف ٓقمذر سم٤مجلٝمؾ

ىمٌؾ ومقات  سم٤مب اًمٗمالح إبقاب وم٠مدريمقا أنٗمًٙمؿ سم٤مًمٓمرق اًمّم٤مدق قمغمقمغم مجٞمع 

اًمذي ٓيرد وٓيٛمٚمؽ ( أوان قمٜمدُم٤م شمرون قمغم احل٘مٞم٘م٦م اعمٚمؽ )سمٗمتح اعمٞمؿ واًمالم

وأقمٜمك سم٤مًمٓمٌع ُمٚمؽ اعمقت  اًمرضمقع ىمٌؾ ىمٞم٤مُمف سم٤معمٝمٛم٦م اعمّمػمي٦م اًمتل يمٚمػ هب٤م

رر ُم١ميمدا قمغم طم٘مٞم٘م٦م أن وُمٕم٤موٟمقه ُمـ اعمالئٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ومٝمذا ظمػم ًمٙمؿ وأيم

وم٤مٟمك هٜم٤م سمّمدد شمٙمٞمٞمػ  ،اًمٙمالم قمغم ضم٤مهٚمٞم٦م ٟمٔم٤مُمٙمؿ ٓيٕمٜمك شمٙمٗمػم أقمٞم٤مٟمٙمؿ سمح٤مل

وُمراضمٕم٦م اًمٜمٗمس سملم احللم وأظمر  .وم٘مٝمل ًمٜمٔم٤مم طمٙمؿ ُمقضمقد وًمٞمس حل٤مل أومراد
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أُم٤م أن شمٚمًٌقا قمغم اًمٜم٤مس ُمـ ظمالل ُم٤م  ،واعمح٤مؾم٦ٌم وُمـ صمؿ اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح ظمػم ًمٙمؿ

طمٞم٨م خيرج اًمٌٝمت٤من ُمع  وأبقاق اإلقمالم اًمٙم٤مذسم٦م ٞمدي٤م اًمٓم٤مهمٞم٦مشمًٞمٓمرون قمٚمٞمف ُمـ اعم

 شمٕمرومقهن٤م قمغم ـمريؼ اخلداع واًمًٞم٤مؾم٦م اعمٞمٙم٤مومٚمٚمٞم٦م هقاء اًمزومػم اًمذي خيرج ُمـ أومقاه

ومتتٙمٚمٛمقن سمٛمّمٓمٚمح٤مت ًمٞم٧ًم ًمٙمؿ هب٤م قمالىم٦م ُمـ ىمري٥م أو سمٕمٞمد  اًمتل شمٕمرومقهن٤م ضمٞمدا

دوًم٦م  –يٛم٘مراـمٞم٦م احلديث٦م ُمثؾ اًمدوًم٦م اًمد ،يمام شمٕمرومقن ذًمؽ ُمـ أنٗمًٙمؿ ىمٌؾ همػميمؿ

 -اخلقارج -اإلؾمالم اعمٕمتدل  –اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م  -دوًم٦م اعم١مؾم٤ًمت  –اًم٘م٤مٟمقن 

سم٦م  أت٤ًمءل ذم ذهقل  ؟اًمخ ورم هن٤مي٦م اعمٌح٨م –واعمٗمًدون رم إرض وطمد احلرا

وطمنة يمٞمػ يٖمٞم٥م هذا اًمتٙمٞمٞمػ اًمٗم٘مٝمل ًمٚمٜمٔم٤مم احل٤ميمؿ ذم وـمٜمٜم٤م وهمػمه ذم ُمٕمٔمؿ 

ك قمـ رءوس ديٜمٞم٦م يٗمرض قمغم اًمٜم٤مس آؾمتامع إًمٞمٝمؿ سمحٙمؿ أوـم٤من اًمٕم٤ممل آؾمالُم

قمـ طمرُم٦م اًم٘متؾ واًمٗمتـ واخلروج قمغم احلٙم٤مم ! وهؿ يتحدصمقن اٟمت٘م٤مئٞم٤م ُمٜم٤مصٌٝمؿ

 !هؾ هق اجلٝمؾ أم اهلقى اظمقاٟمك ٓ أريد زي٤مدة رم إوضم٤مع ؟واإلوم٤ًمد رم إرض

حٙمؿ اجل٤مهٚمٞم٦م أوم) وهٜم٤م أيمتٗمك وأظمتؿ ُمٌحثٜم٤م سمام ىم٤مًمف شمٕم٤ممم رم آي٦م ؾمقرة امل٤مئدة

سم٘مراءة ؾمقرة  وٟمجٞم٥م ُمٕم٤م (وُمـ أطمًـ ُمـ اهلل طمٙمام ًم٘مقم يقىمٜمقن ؟يٌٖمقن

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: اًمٙم٤مومرون 
 َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من

ٟمٕمؿ أىمقهل٤م سمٙمؾ اـمٛمئٜم٤من إهن٤م اعمٗم٤مصٚم٦م اًمت٤مُم٦م واًمؼماءة اًمٙم٤مُمٚم٦م ُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م اعمٕم٤مسة 

ؾمقى اًمٓمريؼ ٟمحق اخلالوم٦م وًمق يمره  وٟٓمٕمرف ٤م ذم ُمٜمتّمػ اًمٓمريؼومال اًمت٘م٤مء ُمٕمٝم

اعمجرُمقن واًمث٤ٌمت دون اعمقاضمٝم٦م سم٤مًمٕمٜمػ سمٛمجتٛمٕمٜم٤م آؾمالُمك سمؾ اًمّمؼم قمٚمٞمف ُمٝمام 

 -اًمتْمحٞم٤مت واًمٜمت٤مئ٩م ويمام ىم٤مل ص٤مطم٥م ورىم٦م أصقل رم اًمٕمٛمؾ آؾمالُمك يم٤مٟم٧م

ه اهلل ظمػما  وقمدم  ،ًمؼماءة ُمٜمٝم٤موومروٞم٦م ا ،اٟمٕمدام ذقمٞم٦م اًمٙمٞم٤مٟم٤مت اًمٕمٚمامٟمٞم٦م) -ضمزا

وقمدم إىمراره٤م  ،خلّمقُمتٝم٤م ُمع اًمديـ ،ُمِم٤ميٕمتٝم٤م قمغم سم٤مـمٚمٝم٤م سم٘مقل أو قمٛمؾ

ُمٝمام وىمع  ،ُمـ اعمحٙمؿ اًمذي ٓ يٜمٌٖمل أن خيتٚمػ ومٞمف أو أن خيتٚمػ قمٚمٞمف ،سمٛمرضمٕمٞمتف
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اٟمٕمدام اًمنمقمٞم٦م ٓ يٕمٜمل سم٤مًميورة إقمالن  .ُمـ ضمدال طمقل أطمٙم٤مم اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م

وم٢من  ،ام ٓ يٕمٜمل سم٤مًميورة وضمقب اعمٜم٤مسمذة اًمٗمقري٦ميم ،اًمتٛمرد أو اًمٕمّمٞم٤من اعمدين

 ،ًمٗمريْم٦م اجلٝم٤مد أو احل٦ًٌم ذوـم٤م ٓسمد ُمـ شمقاومره٤م طمتك يتح٘مؼ ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع هب٤م

أُم٤م قم٘مد اًم٘مٚم٥م قمغم اًمؼماءة  ،وإٓ يم٤مٟم٧م شمٖمريرا سم٤مًمٜمٗمقس وإُمقال ومٞمام ٓ ـم٤مئؾ حتتف

إصؾ ذم  الوم٤م.ُمٜمٝم٤م ومٞمج٥م أن يٌ٘مك ضم٤مزُم٤م ذم مجٞمع إطمقال اؾمتْمٕم٤موم٤م أو اؾمتخ

إٓ ُم٤م أقمٚمـ اٟمتامءه إمم  ،ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م داظمؾ سمالد اعمًٚمٛملم هق اهلقي٦م اإلؾمالُمٞم٦م

أو سمٚمغ سمف  ،وأومّمح قمـ ُمٜم٤مسمذشمف ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واٟمحٞم٤مزه اًمٕم٘مدي إًمٞمٝم٤م

وذًمؽ ًمقضمقد هذه  ،آؾمتْمٕم٤مف ُمٌٚمغ اؾمتح٤مًم٦م دوره سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ًمّم٤مًمح اًمٕمٚمامٟمٞم٦م

وؾمقف شمٌ٘مك سمٕمد شمٓمٝمػمه٤م ُمـ  ،ضمتٞم٤مح اًمٕمٚمامين ًمٌالد اإلؾمالماعم١مؾم٤ًمت ىمٌؾ آ

هق رومض  -يمام ؾمٌؼ  -واعمٜم٤مط اعمٙمٗمر ذم اًمٕمٚمامٟمٞم٦م رضمس اًمٕمٚمامٟمٞم٦م سم٢مذن اهلل.

ومام أقمٚمـ ُمـ هذه اعم١مؾم٤ًمت  ،وقمزل اًمديـ قمـ ؾمٞم٤مؾم٦م أُمقر اًمٌالد واًمٕم٤ٌمد ،اًمنميٕم٦م

د هقيتف اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمره أو حتقل أداؤه سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ًمّم٤مًمح اًمٕمٚمامٟمٞم٦م وم٘م ،قمـ شمٌٜمٞمف هلذا

وإن يم٤من هذا ٓ يٜمًح٥م سم٤مًميورة قمغم ُمـ يٕمٛمٚمقن ومٞمف ُمـ أطم٤مد.  ،قمٛمال ُم١مؾمًٞم٤م

إصؾ أن اٟمت٤ًمب أطم٤مد إمم هذه اعم١مؾم٤ًمت ٓ خيرضمٝمؿ قمـ أصؾ إيامهنؿ سم٤مهلل 

أو  ،وشمٌٜمٞمف عم٘مرراهت٤م ،إٓ ُمـ أقمٚمـ ُمٜمٝمؿ قمـ اٟمحٞم٤مزه اًمٕم٘مدي إمم اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ،ورؾمقًمف

ًمدقم٤مهت٤م قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ رومض اًمنميٕم٦م وإؾم٘م٤مط ُمرضمٕمٞمتٝم٤م وٟمزع  ُمِم٤ميٕمتف

ومٚمؿ يٕمٚمـ قمـ  ،أُم٤م ُمـ سم٘مل قمغم قمٝمده ُمع اهلل ورؾمقًمف ،اًم٘مداؾم٦م قمـ أطمٙم٤مُمٝم٤م

ومل ي٠مت ُمـ إومٕم٤مل ُم٤م ي٘مٓمع سمذًمؽ ومال يزال قمغم أصؾ هقيتف  ،اٟمحٞم٤مزه إمم اًم٤ٌمـمؾ

را ًمِمٌٝم٦م اإليمراه وذًمؽ اقمت٤ٌم ،وإن فمؾ ُمٜمت٤ًٌم إمم هذه اعم١مؾم٤ًمت ،اإلؾمالُمٞم٦م

. اًم٘مْم٤مة ذم فمؾ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م أنقاع: ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من حتٙمٞمٛمف ًمٚم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م .اًمٕم٤مم

ومٝمذا ًمف  ،وردا ٕطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،وشمًقيٖم٤م ًمٚمحٙمؿ هب٤م ،إيامٟم٤م سمّمالطمٞمتٝم٤م

 ،طمٙمؿ أُمث٤مًمف ُمـ اًمٕمٚمامٟمٞملم اًمٕم٘مديلم. وُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من حتٙمٞمٛمف هل٤م يمره٤م وإجل٤مء
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واقمت٘م٤مده  ،ُمع سم٘م٤مء إيامٟمف سم٤مًمنميٕم٦م ،وقمدم ىمدرشمف قمغم اًمتٖمٞمػم ،ًمنمقملٟٓمٕمدام اًمٌديؾ ا

ويم٤من ًمف ٟمقع شم٠مول ذم سم٘م٤مئف  ،وؾمٕمٞمف ذم ذًمؽ ُم٤م اؾمتٓم٤مع ،صالطمٞمتٝم٤م ووضمقب شمٓمٌٞم٘مٝم٤م

ومٗمٕمٚمف  (شم٘مٚمٞمؾ اعمٗم٤مؾمد، وختٗمٞمػ اعمٔم٤ممل، أو حت٘مٞمؼ سمٕمض اعمّم٤مًمح) ،ذم هذا اعمقىمع

ـ أهؾ اإلؾمالم، وأُمره ُمٗمقض إمم هذا ذم حمؾ آؿمت٤ٌمه، ويٌ٘مك ًمف طمٙمؿ أُمث٤مًمف ُم

ُمع سم٘م٤مئف ذم  ،أو شمٗمريٓم٤م وهت٤موٟم٤م ،اهلل. وُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من حتٙمٞمٛمف هل٤م همٗمٚم٦م أو ؿمٝمقة

وهق  ،ومٝمذا ًمف طمٙمؿ أُمث٤مًمف ُمـ أهؾ اًمققمٞمد ،اجلٛمٚم٦م قمغم أصؾ اإليامن سم٤مهلل ورؾمقًمف

يمٗمر  :وذم ُمثٚمف وردت ٟمّمقص سمٕمض اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ،ذم ظمٓمر اعمِمٞمئ٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

قمغم  أن طم٘مٞم٘م٦م اًمًػم ورم ذات اًمقىم٧م ٟمدرك ضمٞمدا ُمـ ومٝمٛمٜم٤م ًمديٜمٜم٤م ا ـه.(دون يمٗمر

 اًمٕمٛمؾ ٟمحق إُمؾ وًم٘مد ٟمٕمؿ اًمٕمٛمؾ ٟمحق ُم٤مٟمريده (قمٛمؾ ُٕمؾ)هق  ـمريؼ اخلالوم٦م

قمٚمٛمٜم٤م يمام ؾمٚمػ يمؿ هق ىمٌٞمح ًمدى أصح٤مب اًمٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦م ظمداع اًمٜم٤مس سمتٚمٌٞمس 

دة همػم ُمقضمقدة وًمٙمـ إُمؾ ٟمٕمؿ اًمقاىمع ُمر واًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٜمِمق. احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ

ظم٤مص٦م وىمد قمٚمٛمٜم٤م يمام ُم٣م سم٤مًمٗمّمؾ إول أن اًمٕمٛمؾ  سمٕمٚمق اهلٛم٦م إن ؿم٤مء اهلل ُمقضمقد

ومل٤م يم٤مٟم٧م  ًمٕمقدة اخلالوم٦م قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة واضم٥م ☺قمغم حت٘مٞمؼ ٟمٌقءة رؾمقل اهلل 

سمذل ُم٤م ذم اًمقؾمع  واًمٕمٛمؾ اعمٓمٚمقب يمام ٟمٕمٚمؿ يٓمٚم٥م سم٤مًمٕمٛمؾ شمٚمؽ اًمٕمقدة ىمدر ذقمل

اًمذي ىم٤مل اهلل ومٞمف ُمًتٜمٝمْم٤م مهؿ أهؾ اًمٗمالح ذم  ق ُمٕمٜمك اجلٝم٤مد اًمِم٤مُمؾوه ُمـ اجلٝمد

 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل ُّٱ هن٤مي٦م ؾمقرة احل٩م
 هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن
 جخ مح جح  مج حج هتمث مت خت جتحت هب مب خب حب  جب
  جع مظ حط مض حضخض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ
يًٙمـ  واىمٕمٜم٤م يم٠مُم٦م واعمت٠مُمؾ ذم َّ  مقجك حق مف خف جفحف مغ جغ مع

رم  ☺وىمقل اًمٜمٌل   َّجخ مح جح مج  حج مث ُّٱىمقل اهلل شمٕم٤ممم وم١ماده وٟمٗمًف 

وم٠متقا ُمٜمف ُم٤م  وُم٤م أُمرشمٙمؿ سمِمئ ُم٤م هنٞمتٙمؿ قمـ ؿمئ وم٤مضمتٜمٌقه)احلدي٨م اًمّمحٞمح 



   

 
218 
 

 مصالوجيز الفقهي: اجلزء اخلا

قمغم وضمقد اًمدوًم٦م  ويٙمقن اًمقاضم٥م ًمٚمٛمرطمٚم٦م اًمٕمٛمؾ اجل٤مد اعمتقاصؾ (اؾمتٓمٕمتؿ

 وٟمٔم٤مُمٝم٤م آىمتّم٤مدي وٟمٔم٤مُمٝم٤م ًمٚمٕمداًم٦م هل٤م ٟمٔم٤مُمٝم٤م اًمًٞم٤مد اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمقـمـ

وٟمٔم٤مُمٝم٤م اًمتٕمٚمٞمٛمل واًمؽمسمقي وُمـ اعمٕمٚمقم أن ذًمؽ يمٚمف ُمٜمقط سم٤مًمٌٜم٤مء اًمٕم٘مدي آيامٟمك 

وسمٜم٤مء اًمرضم٤مل وُمـ صمؿ وضمقد أُم٦م إؾمالُمٞم٦م رم  واًمؽمسمٞم٦م آيامٟمٞم٦م وم٤مًمدقمقة رم إصؾ

يمام يمت٧ٌم رم ُم٘مدُم٦م ؾمٚمًٚم٦م اًمقضمٞمز اًمدقمقى  وأذيمريمؿ اظمقاٟمك هقيتٝم٤م سمقاىمع احلٞم٤مة

م سمررة ًمٜم٤م رم صمٖمقرهؿاٟمف صمٖمرٟم٤م ُمٕمنم اًمدقم٤مة ٟمراسمط قم ووم٘مٝمؿ  ٚمٞمٝم٤م ُمِم٤مريملم ٕظمقة يمرا

دؾمتقرٟم٤م ذم ذًمؽ وإي٤مهؿ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم )وشمٕم٤موٟمقا قمغم اًمؼم واًمت٘مقى( وىمقًمف  اهلل

وُمـ  .وُم٤م يٙمت٥م هٜم٤م إٓ قمغم ـمريؼ اًمٌٞم٤من قمغم صمٖمر اًمدقمقة (يمقٟمقا أنّم٤مر اهلل)شمٕم٤ممم 

 . اهلل اهلدى واًمًداد

  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
219 
 

 الدولة اإلسالمية ومشئوليتها

 ظاو الشياسي لدولتيا اإلسالمية امليصودة الي املبحح الجاىي

ؾمقاء يم٤مٟم٧م رم قمٍم  اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إومم (اعمت٠مُمؾ رم ُمٙمقٟم٤مت )أريم٤من

اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ أو سم٤مًمدوًم٦م إُمقي٦م واًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م قمغم همرار ُم٤مؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف رم اًمٗمّمؾ 

سم٤مهلل أُم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ي١مُمٜمقن  إول جيد أن ُمٙمقٟم٤مت دوًمتٜم٤م اعمٜمِمقدة أو أريم٤مهن٤م صمالصم٦م

وُمـ صمؿ طمؼ  رسم٤م يقىمٜمقن سمٙمامًمف وشمٗمرده سمّمٗم٤مت اًمٙمامل واجلالل وأؾمامئف احلًٜمك

اًمٕم٤ٌمدة واًمٓم٤مقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م وإشم٤ٌمع ذيٕمتف ذم احلٞم٤مة ختت٤مر سم٢مرادهت٤م احلرة ُمـ حيٙمٛمٝم٤م 

ومٞم٘مقده٤م سمٛمٜمٝم٩م اهلل امم اًمًٕم٤مدة اخل٤مًمدة سم٤مٔظمرة وحت٘مٞمؼ ُمّم٤محلٝم٤م وُمـ صمؿ اًمًٕم٤مدة 

سمٞمٜمف وسمٞمٜمف ويمذًمؽ سملم أومراده٤م وسمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض سمٛمٞمث٤مق وقم٘مد رم اًمدٟمٞم٤م شمٜمٔمؿ اًمٕمالىم٦م 

ورم اًمدوًم٦م احلديث٦م شمٕم٤مرف اًمٜم٤مس قمغم أهن٤م شمتٙمقن ُمـ اًمِمٕم٥م  .سمٞمٜمٝمؿ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

يمٛمّمدر ًمٚمًٚمٓم٦م اًمتل شمتٙمقن ُمـ صمالث ؾمٚمٓم٤مت ُمًت٘مٚم٦م قمـ سمٕمْمٝم٤م رم أداء ُمٝمٛمتٝم٤م 

ؼ دؾمتقر يقوع ووم طمٞم٨م خيت٤مره٤م ُمـ سملم أومراده ()اًمتٜمٗمٞمذي٦م واًمتنميٕمٞم٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م

إذن ُم٤م اًمٗمرق سملم ُم٤م ٟمٜمِمده وُم٤م هق  يٜمٔمؿ اًمٕمالىم٦م سملم اجلٛمٞمع سمرو٤م هذا اًمِمٕم٥م

ٟمٕمؿ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠منٜم٤م ٟمريد ؟ وهؾ هق ذم إؾمامء أو اعمًٛمٞم٤مت ؟سم٤مًمقاىمع اعمٕم٤مس

ختتٚمػ قمـ اخلالوم٦م اعمٜمِمقدة رم  دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م ُمٕم٤مسة أوٓ ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض

 :ٟمقاطمك صمالث وهك

دوًم٦م ىمٓمري٦م وـمٜمٞم٦م وًمٞم٧ًم قم٤معمٞم٦م ومالُم٤مٟمع ُمـ أن شمٙمقن إُم٦م دول أهن٤م  :أوٓ

  .إؾمالُمٞم٦م ُمتٕم٤موٟم٦م

ؿمٕم٥م يِمٛمؾ ُمقاـمٜمٞمٝم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ  شمتٙمقن شمٚمؽ اًمدوًم٦م ُمـ: صم٤مٟمٞم٤م

وُمٜمٝمجف اًمرسم٤مين  يٕمتز اعمًٚمٛمقن ومٞمٝم٤م سمديٜمٝمؿ ،وًمٞمس إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مٕرض

 . حلٞم٤مهتؿ ومح٤مي٦م همػمهؿ وهقيتٝمؿ اإلؾمالُمٞم٦م
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يتٙمقن ٟمٔم٤مم احلٙمؿ ومٞمٝم٤م وومؼ أًمٞم٤مت اعمٕم٤مسة ومتْمع اًمٙمٗم٤مءات )أهؾ : ٤مصم٤مًمث

بٜم٤مء هذا اًمِمٕم٥م دؾمتقره ُمًتٛمدا ُمـ اإلؾمالم ديـ اهلل طمٞم٨م أُمـ  (احلؾ واًمٕم٘مد

احل٘مقق اعمٙمٗمقًم٦م قمغم احل٘مٞم٘م٦م ًمٚمجٛمٞمع ُمـ اعمقاـمٜملم ُمًٚمٛملم وهمػمهؿ ومٞمتٙمقن اًمٜمٔم٤مم 

اًمرئٞمس وُمٕمف اًمًٚمٓم٦م : يغم: أوٓ يمام سمٗمؽمات حمددة ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمًٚمٓم٤مت اًمثالث

ومال ُم٤مٟمع ًمديٜم٤م يمام يٜم٤مدى اًمٌٕمض سم٤مًمدوًم٦م احلديث٦م طمٞم٨م يٙمقن قمغم رأس . اًمتٜمٗمٞمذي٦م

احلٙمؿ اًمرئٞمس اعمٜمتخ٥م عمدة حمدودة يتؿ اًمتقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمدؾمتقر اعمتقاومؼ قمٚمٞمف ُمـ 

اعمٕمؼم قمـ هقي٦م اًمِمٕم٥م وُمرضمٕمٞمتف اًمٕمٚمٞم٤م واعمتْمٛمـ آلٞم٤مت رم شمٙمقيـ  اجلٛمٞمع

 ورقم٤مي٦م اًمٗمّمؾ احل٘مٞم٘مل سمٞمٜمٝم٤م (اًمتٜمٗمٞمذي٦م واًمتنميٕمٞم٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م)٤مت اًمثالث اًمًٚمٓم

أىمقل  وعمزيد سمٞم٤من مل٤م ؾمٌؼ ذيمره ،طمٞم٨م يٛمثؾ اًمرئٞمس وطمٙمقُمتف اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م

ممـ  -ٟمتٗمٝمؿ اقمؽماض اًمٌٕمض ُمـ اعمٜم٤مديـ سمتٚمؽ اًمدوًم٦م احلديث٦م : وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

سم٠من رأس  وىمقهلؿ -ٕمٚمٞم٤م ًمٚمتنميع ي١مُمٜمقن هبقي٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وُمرضمٕمٞمتٝم٤م اًم

م سمٛمٜمٝم٩م اهلل وذيٕمتف سمٛمٙم٤من يٕمرومف اًم٘م٤ميص واًمداين قمغم ٟمحق  اخلالوم٦م يم٤من ُمـ آًمتزا

وُمـ هٜم٤م دقم٧م احل٤مضم٦م  ٓيٛمٙمـ شمقومره ًمدى رءوس أنٔمٛم٦م احلٙمؿ ذم اًمدول احلديث٦م

امم شمقزيع اًمًٚمٓم٦م قمغم اًمٜمحق اعمٕمٛمقل سمف رم اًمٕمٍم احلدي٨م قمغم صمالث ضمٝم٤مت يم٤مٟم٧م 

وأيْم٤م ٟمتٗمٝمؿ ُم٤م  ة سم٤مًمٗمٕمؾ ؾم٤مسم٘م٤م وان يم٤مٟم٧م جمٛمٚم٦م همػم ُمًت٘مٚم٦م مت٤مُم٤م رم اًمقاىمعُمقضمقد

أن اًمدوًم٦م قمٜمدُم٤م شمٙمقن –ٓؿمؽ رم ذًمؽ –ًمٚمٝمقي٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ي٘مقًمقٟمف وهؿ اعمٜمتٛمقن

وم٤من ذًمؽ يٕمٜمك ُمّم٤مدرة رهم٤ٌمت  (رم صقرة ظمالوم٦م )دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م قم٤معمٞم٦م واطمدة

ر واطمد أُمر همػم واىمٕمل ًمـ اًمِمٕمقب وطمٙمؿ اعمًٚمٛملم ُمـ ظمالل رضمؾ واطمد ُمـ ىمٓم

ومٞم٘م٤مل هٜم٤م  قمٜمٝم٤م رم أدسمٞم٤مشمٜم٤م وظمٓم٤مسمٜم٤م ًممظمر ُمـ اًمٙمالم شمت٘مٌٚمف اًمِمٕمقب طم٤مًمٞم٤م ومال داقمل

وُمـ أدرايمؿ أن اعمٜم٤مديـ سم٤مخلالوم٦م ذم همٗمٚم٦م قمـ شمٚمؽ اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ شمٖمٞمػم 

وقمدم وضمقد ُمـ شمتقومر ومٞمف ذوط اخلٚمٞمٗم٦م ًمٚمدوًم٦م اجل٤مُمٕم٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م ظم٤مص٦م  اًمٜمٗمقس

وًمٞمس همري٤ٌم إذن أن يتدارس قمٚمامء إُم٦م ُم٠ًمل٦م شمٕمدد  يٙمقن ُمـ ىمريش ذط أن
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سم٤مًمٗمّمؾ  إئٛم٦م ًمألُم٦م وإُمٙم٤مٟمٞمتف ُمرطمٚمٞم٤م يمام ؾمٌؼ ذيمره ذم يمالم اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مٟمك

دول  –أي إىم٤مُم٦م طمٙمقُم٤مت إؾمالُمٞم٦م )سمنمط اًمًػم ذم ـمريؼ اًمقطمدة اجل٤مُمٕم٦م  إول

ًمـ يٙمقن واىمٕمٞم٤م إٓ ذم  يشواًمنمط أن يٙمقن ُمـ ىمر (ذم أىمٓم٤مر اعمًٚمٛملم -إؾمالُمٞم٦م 

اعمرطمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمٚمخالوم٦م اجل٤مُمٕم٦م سم٘مدر اهلل شمٕم٤ممم رم آظمر اًمزُم٤من يمام أظمؼمٟم٤م اًمرؾمقل 

وًمٙمٜمٜم٤م  قمـ اخلٚمٞمٗم٦م اعمٝمدي وٟمًٌف اهل٤مؿمٛمل اًمٕمٚمقي وؾمٞمحدث إن ؿم٤مء اهلل ☺

وهق اًم٘مدوة واًمرمح٦م ًمٜم٤م مجٞمٕم٤م  ☺ٟٓمًتٓمٞمع شمٜم٤مؾمك ُمّمٓمٚمح شمٙمٚمؿ سمف اًمرؾمقل 

 وإٓ ٟٓمراه رم طمٞم٤مشمٜم٤م وأقمٜمك سمف ُمّمٓمٚمح اإلؾمالُمٞم٦م أو اخلالوم٦م ىمد واًمتٍميح سم٠مُمؾ

ىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ ☺يمام قمٚمٛمف رؾمقل اهلل  وم٠ميـ ٟمحـ ُمـ اًمتٗم٤مؤل  أُمتف قمٜمدُم٤م ىم٤مل ًمنا

ذم ـمريؼ هجرشمف إمم اعمديٜم٦م وىمٌؾ ُمرطمٚم٦م وضمقد اًمدوًم٦م )ارضمع وًمؽ ؾمقارى 

 يمام يِمػم اًمٌٕمض أظمر إمم قمدم ضورة اًمتٛمًؽ سمٛمّمٓمٚمح مت٤مُم٤م (!يمنى

اإلؾمالُمٞم٦م رم اؾمؿ اًمدوًم٦م امل٠مُمقًم٦م سم٤مًمقـمـ ُم٤مداُم٧م اًمدوًم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م 

مل٤م ضم٤مء سمف  اًمتل يٜم٤مدى هب٤م اًمٕمٚمامٟمٞمقن واًمٚمٞمؼماًمٞمقن ُمـ أبٜم٤مء اًمقـمـ ُمتْمٛمٜم٦م احلديث٦م

ورم  !ُمـ حت٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد ُمـ احلري٦م واًمٕمداًم٦م واًمٙمراُم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اإلؾمالم

 وهق أن اخلالف اإلؾمالُمٞم٦م وراء اًمتٛمًؽ سمٛمّمٓمٚمح احل٘مٞم٘م٦م ٓسمد ُمـ سمٞم٤من أُمر ُمٝمؿ

ومٝمؿ يرومْمقن ُمْمٛمقن  وه١مٓء ًمٞمس رم آؾمؿ وًمٙمـ رم اعمًٛمك احل٘مٞم٘مل سمٞمٜمٜم٤م

)طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٌقدي٦م اعمٓمٚم٘م٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م هلل  يٕمٜمك قمٜمدٟم٤م ُمّمٓمٚمح اإلؾمالُمٞم٦م ويٕمٚمٛمقن أنف

ومٚمق يم٤من اإلؾمالم اعم٘مّمقد قمٜمدٟم٤م هق جمرد  وٓ يرومْمقن اعمّمٓمٚمح ذاشمف (وطمده

ومٝم١مٓء  -ُم٤م يم٤من هلؿ اقمؽماض قمغم اؾمؿ اإلؾمالُمٞم٦م رم اؾمؿ اًمدوًم٦م  ٕم٤مئر اًمتٕمٌدي٦ماًمِم

 - هم٤مًم٤ٌم ُمـ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م همػم اعمٚمحدة اعمتٓمروم٦م وهؿ اعمقضمقدون سم٤معمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

طمٞمٜمئذ ٟم٘مقل ُمٕم٤م ُم٤م احلؾ ًمتٚمؽ  وًمٙمٜمٝمؿ يٕمٚمٛمقن ضمٞمدا ُم٤م ٟمٕمٜمٞمف سمٛمّمٓمٚمح اإلؾمالُمٞم٦م

ألٞمس  يمام شمدقمقا إًمٞمف اًمديٛم٘مراـمٞم٦م رأى اًمٜم٤مس اطمؽمام وهٜم٤م شم٠متك أمهٞم٦م ؟اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م

وان يم٤من ؟ أيٚمٞمؼ سم٤مٕىمٚمٞم٦م أن شمًت٠مرر سمرأهي٤م وشمٗمرض شمّمقره٤م قمغم إهمٚمٌٞم٦م ؟يمذًمؽ
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يمام ي٘م٤مل ُمٜمٙمؿ وهمػميمؿ قمٜمد ومقز  سمديٙمت٤مشمقري٦م إهمٚمٌٞم٦م ي١معمٙمؿ طم٘م٤م اه٤مٟم٦م اإلٟم٤ًمن

٤مل يمام طمدث ُمـ ىمٌؾ وُمث! اإلؾمالُمٞملم هب٤م ُمـ ظمالل صٜمدوق آٟمتخ٤مب اًمزضم٤مضمك

رم آؾمتٗمت٤مء قمغم  اًمٖم٤مًم٦ٌم ًم٘مد طمًؿ اعمٍميقن اًمرأي رم اهلقي٦م واعمرضمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ىمري٥م

اه٤مٟم٦م  ي٤م أظمقة اًمقـمـ أٓ ي١ممل سمّمقرة أقمٛمؼ! ألٞمس يمذًمؽ 2012اًمدؾمتقر ؾمٜم٦م 

يم١ًمال شم٘مريري قمغم ـمريؼ احلؾ  هٜم٤م أىمقل ًمًٞم٤مدشمٙمؿ؟ اإلٟم٤ًمن سمديٙمت٤مشمقري٦م إىمٚمٞم٦م

إذن وم٤مُٕمؾ إظمػم  (!٦م إهمٚمٌٞم٦م )اإلؾمالُمٞم٦مٓؿمٙم٤مًمٞمتٙمؿ إظمػمة قمـ ديٙمت٤مشمقري

)وًم٘مد يمرُمٜم٤م  :يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ؟إصٞمؾ ًمٙمراُم٦م اإلٟم٤ًمن هق اهلل ظم٤مًم٘مف ألٞمس يمذًمؽ

سمٜمل آدم ومحٚمٜم٤مهؿ ذم اًمؼم واًمٌحر ورزىمٜم٤مهؿ ُمـ اًمٓمٞم٤ٌمت وومْمٚمٜم٤مهؿ قمغم يمثػم ممـ 

ظمقاٟمٙمؿ ذم إ ومٝمؾ يٙمقن همري٤ٌم ُمٜم٤م يم٢مؾمالُمٞملم وان يمٜمتؿ ُمٕمٜم٤م ذم ذًمؽ( ظمٚم٘مٜم٤م شمٗمْمٞمال

ر قمغم ُم٤م ٟمٕمت٘مده اًمقـمـ احلٌٞم٥م اًمقاطمد سم٠من اهلل أيمؼم ُمـ إهمٚمٌٞم٦م وإىمٚمٞم٦م  اإلسا

أرأيتؿ أظمقة اًمقـمـ واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمؿ هق ىمري٥م ضمدا اًمتقاومؼ ُمٕم٤م ٟمحق  ؟قمغم طمد ؾمقاء

عمٜمٝم٩م اإلؾمالم وٟمٔمريتف ًمٜمٔم٤مم  ٟمٕمؿ ُمـ اًميوري ضمدا طمًـ اًمٌٞم٤من. اًمٌٜم٤مء واًمتٕمٛمػم

 سمؾ وحم٤مؾم٦ٌم احل٤ميمٛملم قمغم اًمقوم٤مء سمتٚمؽ اًم٘مٞمؿ سمح٤مضم٦م إًمٞمف احلٙمؿ ؿمٗم٘م٦م هب١مٓء ومٝمؿ

اًمتل حيٚمؿ هب٤م اجلٛمٞمع وحت٘مؼ ُم٤م يريده اًمِمٕم٥م ُمـ ُمّم٤مًمح قمٚمٞم٤م وم٤مٕصؾ قمٜمدٟم٤م ذم 

وم٤مًمِمٕم٥م وآًمتزام . ٟمٔم٤مم احلٙمؿ آؾمالُمك اًمِمقرى وآٟمتخ٤مب احلر ًمٚمح٤ميمؿ

٘مداُمك قمـ سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم هقيتف هق ُمٜمٌع اًمنمقمٞم٦م ٕى طم٤ميمؿ وُم٤م يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤مء اًم

سمؾ يم٤من جمرد رأى اضمتٝم٤مدي ًمتجٜمٞم٥م  وٓي٦م اعمتٖمٚم٥م ًمٞمس إصؾ رم وم٘مف اًمنميٕم٦م

شمٌلم ُمـ ظمالل أطمداث شم٤مريخ اخلالوم٦م إُمقي٦م  -ذم رأهيؿ ومتـ إراىم٦م اًمدُم٤مء -إُم٦م 

واًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م وُم٤م سمٕمده أنف يم٤من ظمٓم٠م طمٞم٨م يم٤من هذا اًمرأي ُمٗمت٤مطم٤م ًمالؾمتٌداد وطمج٦م 

شمٚمؽ اًمٚم٤ٌمٟم٦م  !وأن اإلره٤مب ٕصقًمٞم٦م ومٞمام ُم٣ممت٤مُم٤م يمحٙم٤مي٦م اًمتٓمرف وا ًمٚمٛمًتٌد

ٟمٜم٤م  اعمقضمقدة قمغم ًم٤ًمن يمؾ ديٙمت٤مشمقر ومرقمقين ظمٌٞم٨م ًمتؼمير اؾمتٌداده وٓشمٔمٜمقا أظمقا

 سمؾ هل صقرة اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل ٟمٜمِمده٤م ومْمال قمـ اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م أن اًمدوًم٦م إُمقي٦م
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اًمنمقمٞم٦م ومٞمام وىمد يمت٥م قمٚمامء سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م  .دوًم٦م اخلالوم٦م اًمراؿمدة هل ٟمٛمقذضمٝم٤م قمٜمدٟم٤م

وُمـ هٜم٤م أىمؽمح قمغم اظمقاٟمك  يٕمرف سم٤مًمٙمقُمٜمقًم٨م آؾمالُمك أو اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

احلدي٨م ذم ظمٓم٤مسمٜم٤م اًمدقمقى قمـ اًمقطمدة اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م سملم إىمٓم٤مر واحلٙمقُم٤مت 

إؾمت٤مذي٦م يمٝمدف أظمػم ًمٜم٤م قمغم ـمريؼ هم٤ميتٜم٤م اًمٕمٔمٛمك وم٘مد  اإلؾمالُمٞم٦م ومٌؾ احلدي٨م قمـ

اإلىمّم٤مء وقمدم اقمت٤ٌمر ظمّمقصٞم٤مت  قمٜمك سمف إؾمت٤مذي٦ميٗمٝمؿ ُمـ هذا اًمتٕمٌػم وأ

اًمِمٕمقب وإقمراق مم٤م ي٥ًٌم ٟمققم٤م ُمـ اًمٜمٗمقر دم٤مه اًمٗمٙمرة ُمـ إؾم٤مس ظم٤مص٦م وىمد 

ىمٌؾ اًمِمقيم٤مٟمك رمحف اهلل قمـ اًم٘مٌقل سمٛمثؾ هذا واٟمٔمر ُمثال إمم  حتدث اًمٕمٚمامء اًم٘مداُمك

ردى رمحف اهلل ذم اإلُم٤مم امل٤مو ُم٤م ىم٤مًمف ومٞمام ُم٣م سم٤معمٌح٨م اًمث٤مين سمٗمّمؾ اًمٙمت٤مب إول

إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م قمـ وزارة اًمتٗمقيض ُمـ اإلُم٤مم إقمٔمؿ وهك ىمري٦ٌم إمم ُم٤م يٛمٙمـ 

اًمٕمٛمؾ قمغم ـمريؼ حت٘مٞم٘مف قم٤معمٞم٤م سمال طم٤ًمؾمٞم٤مت وأيمر ًمٚمت٠ميمٞمد ٓ ُمِم٤مطم٦م ذم 

هذا ُمـ اًمٕمٚمامء اًم٘مداُمك وىمد يمت٥م ذًمؽ و ،آصٓمالطم٤مت وم٤معمٝمؿ اعم٘مّمد واهلدف

ُمػم ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمٗم٘مقد وهق ُمٓمٚمقب إذن اظمقاٟمك ومال ًمٚمخٚمٞمٗم٦م اعمقضمقد ومام سم٤مًمٜم٤م وإ

سم٤مٕىمٓم٤مر اًمتل  ُم٤مٟمع ُمـ اعمخ٤مـم٦ٌم سمقضمقب شمٙمقيـ طمٙمقُم٤مت إؾمالُمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م وذًمؽ

ُمًٛمك يمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم ضمقاز شمٚمؽ إؾمامء اعمٝمؿ  ومٞمٝم٤م رئٞمس أو ُمٚمؽ أو أي

ومر شمتق سم٤مًمديـ( وؾمٞم٤مؾم٦م دٟمٞم٤م اًمٜم٤مس وطمٞم٤مهتؿ )طمراؾم٦م اًمديـ شمٙمقن ُمٝمٛمتف إؾم٤مؾمٞم٦م

رئٞم٤ًم  يتخذ ذوط اًمّمالطمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ُمـ اًمٕمداًم٦م واًمٙمٗم٤مءة واًمًالُم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م( ومٞمف

( اًمقٓي٤مت ومٞمام ُم٣م)ًمٚمحٙمقُم٦م ويم٠منف وزير اخلٚمٞمٗم٦م وُمٕمف وزراء سمّمالطمٞم٦م ووقاسمط 

 وًمٞمس هٜم٤مك ُم٤مٟمع ُمـ شمًٛمٞم٦م وٓي٦م احل٦ًٌم سمقزارة اًمداظمٚمٞم٦م وُمثٚمٝم٤م وٓي٦م اخلراج

اعمٝمؿ أن  (اًمتٓمقير واؾمتحداث وزارات )دوواويـوُٓم٤مٟمع ُمـ  وهٙمذا سمقزارة امل٤مًمٞم٦م

يٕمٛمؾ اجلٛمٞمع ذم فمالل اًمٕمٌقدي٦م واًمٓم٤مقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م هلل وطمده يمٛمْمٛمقن طم٘مٞم٘مل ًمٙمٚمٛم٦م 

ورم إـم٤مر اًمٕم٘مد سمٞمٜمٝمؿ وقمٛمقم إُم٦م حلراؾم٦م اًمديـ واًمدٟمٞم٤م  ٓ آه إٓ اهلل داًمتقطمٞم

وٓ  ؿ حت٘مٞم٘مفُمـ احلٙمؿ اعمٝم ي٤م اظمقاٟمك هٜم٤مك ُم٘مّمد وحت٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح اًمدٟمٞم٤م وأظمرة
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وىمد ؿمٝمد شم٤مريخ  ُمِم٤مطم٦م رم اعمّمٓمٚمح٤مت اجلديدة ٕضمزاء ٟمٔم٤مُمف آدارى وأدواشمف

وُم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف  اًم٘مرن إول شمٓمقيرا ذم اًمِمٙمؾ طم٥ًم احل٤مضم٦م ومام سم٤مًمٜم٤م سم٠مي٤مُمٜم٤م اعمٕم٤مسة

ُمـ وزارات احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يٛمثؾ ُم٤م يٕمرف رم اًمدوًم٦م احلديث٦م سم٤مًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م 

ُم٤م يم٤من يٕمرف ذم اًم٘مديؿ طمٞم٨م  ٘م٤مذه واًمقـمـ ُمـ اًمٔم٤مهرة اًمٗمرقمقٟمٞم٦ميٕم٤موٟمف وٓسمد إلٟم

وهق ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ طمديث٤م اعم١مؾم٤ًمت  أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد قمٍم اًمٜمٝمْم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

واًمٌٜمؽ  اعمريمزي٦م ُمثؾ اجلٝم٤مز اعمريمزى ًمٚمٛمح٤مؾم٤ٌمت وهمػمه ُمـ أضمٝمزة اًمرىم٤مسم٦م اإلداري٦م

وُمّم٤محلف احل٘مٞم٘مٞم٦م اعمريمزى وجمٚمس إُمـ اًم٘مقُمك وُم٤م يٕمؼم قمـ هقي٦م اًمقـمـ 

  .وُمرضمٕمٞمتف اًمٕمٚمٞم٤م

 قمروم٤م سمؾ واؾمٛمٝمؿ يتٜمقع طمٞم٨م أن قمددهؿ وؿمٙمؾ يمٞم٤مهنؿ اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م: صم٤مٟمٞم٤م 

ومٞمٓمٚمؼ قمٚمٞمف جمٚمس ؿمقرى أو جمٚمس ؿمٕم٥م أو جمٚمس ٟمقاب أو جمٚمس  ذم اعمجتٛمٕم٤مت

وًمٙمـ ٓسمد  صالطمٞمتٝمؿ ويمٗم٤مءهتؿ ًمٚم٘مٞم٤مم سمتٚمؽ اعمٝمٛم٦م اعمٝمؿ جمٚمس واطمد أو اصمٜم٤من أُم٦م

ًمدة  ن اعمرضمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمتنميعوأن شمٙمق وطمك اًمًامء وم٤مهلل أرطمؿ سمٕم٤ٌمده ُمـ اًمقا

 حض جض ُّٱٱ:سمقًمده٤م يمام يٕمٚمؿ اجلٛمٞمع ويمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمذي ي١مُمـ سمف اجلٛمٞمع
 مف خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  مق حق
وهٜم٤م  [28-26]اًمٜم٤ًمء:  َّ مي خي حي جي ىهيه  مه جه ين ىن من خن

 أى اًمتًٚمٞمؿ سمحٙمؿ اهلل د احل٤ميمٛمٞم٦م ذًمؽ اًمٗمرع ُمـ شمقطمٞمد اًمٕمٌقدي٦مٟمٗمٝمؿ ُمٕمٜمك شمقطمٞم

اجلزئل اًمتٗمّمٞمكم وآًمتزام سمف واشم٤ٌمقمف يمام هق اًمِم٠من رم طم٤مًم٦م وم٘مف اًمٕم٘مقسم٤مت 

ورم ٟمٗمس اًمقىم٧م اًمتًٚمٞمؿ سمام ووٕمف اهلل ًمٕم٤ٌمده ُمـ ىمقاقمد إطمٙم٤مم اًمٙمٚمٞم٦م  واجلٜم٤مي٤مت

وُمـ صمؿ آضمتٝم٤مد رم آؾمتٗم٤مدة  يمام هق اًمِم٠من رم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م وإطمٙم٤مم اعمدٟمٞم٦م

 ُمٜمٝم٤م رم وم٘مف اًمقاىمع اًمٕمٛمكم اعمتجدد سم٤مؾمتٛمرار وُمـ هٜم٤م أىمقل إظمذ ذم آقمت٤ٌمر أن

يٕمٜمك اىمؽماح  سمًٚمٓم٦م اًمتنميع ًمألُم٦م ىمٞم٤مم شمٚمؽ اعمج٤مًمس اًمتنميٕمٞم٦م سمدوًمتٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م
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 ومٞمف ومٞمام ٓ ٟمص ودرء اعمٗم٤مؾمد وُمٜم٤مىمِم٦م وُمـ صمؿ ؾمـ اًم٘مقاٟملم اًمتل شم١مدى إمم اعمّم٤مًمح

ًمٚمت٘مٜملم وىمد اشمْمح  اًمتل يٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ُمـ اًمقطمل يمٛم٘مّمد أؾم٤مس ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

ًمٚمٛمٜمّمٗملم ُمـ همػم اعمًٚمٛملم ومْمال قمـ اعمًٚمٛملم يمام هق ُمًت٘مر رم قم٘مٞمدهتؿ متٞمز 

اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمـ اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م يمامٓ وؾمٛمقا وصم٤ٌمشم٤م يمام ىم٤مل اًم٘م٤ميض 

ختتٚمػ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمـ  :ٞمؾ اظمتّم٤مر(اًمِمٝمٞمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمقدة رمحف اهلل )سم٘مٚم

اًمقضمف إول: أن اًم٘م٤مٟمقن ُمـ  اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م اظمتالوم٤ًم أؾم٤مؾمٞم٤ًم ُمـ صمالصم٦م وضمقه:

صٜمع اًمٌنم، أُم٤م اًمنميٕم٦م ومٛمـ قمٜمد اهلل، ويمؾٌّ ُمـ اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن يتٛمثؾ ومٞمف سمجالء 

صٗم٤مت ص٤مٟمٕمف، وم٤مًم٘م٤مٟمقن ُمـ صٜمع اًمٌنم ويتٛمثؾ ومٞمف ٟم٘مص اًمٌنم وقمجزهؿ 

ووٕمٗمٝمؿ وىمٚم٦م طمٞمٚمتٝمؿ، وُمـ صمؿَّ يم٤من اًم٘م٤مٟمقن قمرو٦م ًمٚمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ، أو ُم٤م ٟمًٛمٞمف 

أو وضمدت طم٤مٓت مل شمٙمـ  اًمتٓمقر، يمٚمام شمٓمقرت اجلامقم٦م إمم درضم٦م مل شمٙمـ ُمتقىمٕم٦م

ُمٜمتٔمرة. وم٤مًم٘م٤مٟمقن ٟم٤مىمص دائاًم وٓ يٛمٙمـ أن يٌٚمغ طمد اًمٙمامل ُم٤م دام ص٤مٟمٕمف ٓ يٛمٙمـ 

ٞمط سمام ؾمٞمٙمقن وإن اؾمتٓم٤مع اإلمل٤مم سمام يم٤من. أن يقصػ سم٤مًمٙمامل، وٓ يًتٓمٞمع أن حي

أُم٤م اًمنميٕم٦م: ومّم٤مٟمٕمٝم٤م هق اهلل، وشمتٛمثؾ ىمدرة اخل٤مًمؼ ويمامًمف وقمٔمٛمتف وإطم٤مـمتف سمام يم٤من 

وُم٤م هق يم٤مئـ؛ وُمـ صمؿَّ ص٤مهمٝم٤م اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم سمحٞم٨م حتٞمط سمٙمؾ ؿمئ ذم احل٤مل 

ىمقاقمد اًمقضمف اًمث٤مين: أن اًم٘م٤مٟمقن قم٤ٌمرة قمـ  وآؾمت٘م٤ٌمل طمٞم٨م أطم٤مط قمٚمٛمف سمٙمؾ ؿمئ،

ُم١مىمت٦م شمْمٕمٝم٤م اجلامقم٦م ًمتٜمٔمٞمؿ ؿمئقهن٤م وؾمد طم٤مضم٤مهت٤م. ومٝمل ىمقاقمد ُمت٠مظمرة قمـ اجلامقم٦م، 

أو هل ذم ُمًتقى اجلامقم٦م اًمٞمقم، وُمتخٚمٗم٦م قمـ اجلامقم٦م همدًا، ٕن اًم٘مقاٟملم ٓ شمتٖمػم 

سمنقم٦م شمٓمقر اجلامقم٦م، وهل ىمقاقمد ُم١مىمت٦م شمتٗمؼ ُمع طم٤مل اجلامقم٦م اعم١مىمت٦م، وشمًتقضم٥م 

امقم٦م. أُم٤م اًمنميٕم٦م وم٘مقاقمد ووٕمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٖمػم يمٚمام شمٖمػمت طم٤مل اجل

اًمدوام ًمتٜمٔمٞمؿ ؿمئقن اجلامقم٦م، وم٤مًمنميٕم٦م شمتٗمؼ ُمع اًم٘م٤مٟمقن ذم أن يمٚمٞمٝمام ووع ًمتٜمٔمٞمؿ 

اجلامقم٦م. وًمٙمـ اًمنميٕم٦م ختتٚمػ قمـ اًم٘م٤مٟمقن ذم أن ىمقاقمده٤م دائٛم٦م وٓ شم٘مٌؾ اًمتٖمٞمػم 

ُمـ اًمقضمٝم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م: أوًٓ: أن واًمتٌديؾ. وهذه اعمٞمزة اًمتل شمتٛمٞمز هب٤م اًمنميٕم٦م شم٘متيض 



   

 
216 
 

 مصالوجيز الفقهي: اجلزء اخلا

شمٙمقن ىمقاقمد اًمنميٕم٦م وٟمّمقصٝم٤م ُمـ اعمروٟم٦م واًمٕمٛمقم سمحٞم٨م شمتًع حل٤مضم٤مت اجلامقم٦م 

ُمٝمام ـم٤مًم٧م إزُم٤من، وشمٓمقرت اجلامقم٦م، وشمٕمددت احل٤مضم٤مت وشمٜمققم٧م. صم٤مٟمٞم٤ًم: أن 

شمٙمقن ىمقاقمد اًمنميٕم٦م وٟمّمقصٝم٤م ُمـ اًمًٛمق وآرشمٗم٤مع سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ أن شمت٠مظمر ذم 

ـ ُمًتقى اجلامقم٦م. واًمقاىمع أن ُم٤م ي٘متْمٞمف اعمٜمٓمؼ ُمتقومر سمقضمٝمٞمف وىم٧م أو قمٍم ُم٤م قم

ئع اًمًاموي٦م  ذم اًمنميٕم٦م، سمؾ هق أهؿ ُم٤م يٛمٞمز اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمـ همػمه٤م ُمـ اًمنما

واًمقوٕمٞم٦م، وم٘مقاقمد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وٟمّمقصٝم٤م ضم٤مءت قم٤مُم٦م وُمرٟم٦م إمم آظمر 

تّمقر سمٕمده٤م ؾمٛمق. طمدود اًمٕمٛمقم واعمروٟم٦م، يمام أهن٤م وصٚم٧م ُمـ اًمًٛمق درضم٦م ٓ ي

وًم٘مد ُمر قمغم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أيمثر ُمـ صمالصم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم، شمٖمػمت ذم ظمالهل٤م 

إوو٤مع أيمثر ُمـ ُمرة، وشمٓمقرت إومٙم٤مر وأراء شمٓمقرًا يمٌػماً، واؾمُتحدث ُمـ 

اًمٕمٚمقم واعمخؽمقم٤مت ُم٤م مل يٙمـ قمغم ظمٞم٤مل إٟم٤ًمن، وشمٖمػمت ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل 

ُمع احل٤مٓت اجلديدة واًمٔمروف اجلديدة، سمحٞم٨م  وٟمّمقصف أيمثر ُمـ ُمرة ًمتتالءم

اٟم٘مٓمٕم٧م اًمٕمالىم٦م سملم اًم٘مقاقمد اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمقوٕمٞم٦م اًمتل ٟمٓمٌ٘مٝم٤م اًمٞمقم وسملم اًم٘مقاقمد 

اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمقوٕمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٓمٌؼ يقم ٟمزًم٧م اًمنميٕم٦م، وسم٤مًمرهمؿ ُمـ هذا يمٚمف، وُمع 

٦م وٟمّمقصٝم٤م أن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٓ شم٘مٌؾ اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ؛ فمٚم٧م ىمقاقمد اًمنميٕم

أؾمٛمك ُمـ ُمًتقى اجلامقم٤مت، وأيمٗمؾ سمتٜمٔمٞمؿ وؾمد طم٤مضم٤مهتؿ، وأىمرب إمم ـم٤ٌمئٕمٝمؿ، 

وأطمٗمظ ُٕمٜمٝمؿ وـمٛم٠منٞمٜمتٝمؿ. هذه هل ؿمٝم٤مدة اًمت٤مريخ اًمرائٕم٦م ي٘مػ هب٤م ذم ضم٤مٟم٥م 

اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وًمٞمس صمٛم٦م ُم٤م هق أروع ُمٜمٝم٤م إٓ ؿمٝم٤مدة اًمٜمّمقص وُمٜمٓمؼ 

أو اىمرأ  ،[38]اًمِمقرى:  َّ ٰى ين ىن ُّٱاًمٜمّمقص، وظمذ ُمثاًل ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 

ر ذم اإلؾمالم"، ومٝمذان ٟمّم٤من ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م  ىمقل اًمرؾمقل: "ٓ ضر وٓ ضا

سمٚمٖم٤م ُمـ اًمٕمٛمقم واعمروٟم٦م واًمٞمن ُم٤م ٓ يٛمٙمـ أن يتّمقر سمٕمده قمٛمقم أو ُمروٟم٦م أو 

ين، ومه٤م ي٘مرران اًمِمقرى ىم٤مقمدة ًمٚمحٙمؿ قمغم اًمقضمف اًمذي ٓ يي سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم وٓ 

ومراد أو اجلامقم٦م، وسمت٘مرير ُمٌدأ اًمِمقرى قمغم هذا اًمقضمف سمٚمٖم٧م اًمنميٕم٦م سمٛمّمٚمح٦م إ
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ُمـ اًمًٛمق طمده إىمَم اًمذي ٓ يتّمقر أن يّمؾ إًمٞمف اًمٌنم ذم يقم ُمـ إي٤مم، إذ 

ر  .قمٚمٞمٝمؿ أن جيٕمٚمقا أُمرهؿ ؿمقرى سمٞمٜمٝمؿ سمحٞم٨م ٓ حيدث ضر وٓ ضا

هت٤م وشم٘م٤مًمٞمده٤م اًمقضمف اًمث٤مًم٨م: أن اجلامقم٦م هل اًمتل شمّمٜمع اًم٘م٤مٟمقن، وشمٚمقٟمف سمٕم٤مدا

وشم٤مرخيٝم٤م، وإصؾ ذم اًم٘م٤مٟمقن أنف يقوع ًمتٜمٔمٞمؿ ؿمئقن اجلامقم٦م، وٓ يقوع ًمتقضمٞمف 

اجلامقم٦م، وُمـ صمؿ اًم٘م٤مٟمقن ُمت٠مظمراً قمـ اجلامقم٦م وشم٤مسمٕم٤ًم ًمتٓمقره٤م، ويم٤من اًم٘م٤مٟمقن ُمـ 

 صٜمع اجلامقم٦م، ومل شمٙمـ اجلامقم٦م ُمـ صٜمع اًم٘م٤مٟمقن.

وم٢من هذا إصؾ ىمد شمٕمدل وإذا يم٤من هذا هق إصؾ ذم اًم٘م٤مٟمقن ُمـ يقم وضمقده، 

ذم اًم٘مرن احل٤مزم، وقمغم وضمف اًمتحديد سمٕمد احلرب اًمٕمٔمٛمك إومم، طمٞم٨م سمدأت اًمدول 

اًمتل شمدقمق ًمدقمقات ضمديدة أو أنٔمٛم٦م ضمديدة شمًتخدم اًم٘م٤مٟمقن ًمتقضمٞمف اًمِمٕمقب 

وضمٝم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م، يمام شمًتخدُمف ًمتٜمٗمٞمذ أهمراض ُمٕمٞمٜم٦م، أُم٤م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وم٘مد 

اجلامقم٦م، وأهن٤م مل شمٙمـ ٟمتٞمج٦م ًمتٓمقر اجلامقم٦م وشمٗم٤مقمٚمٝم٤م يمام  قمٚمٛمٜم٤م أهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ صٜمع

هق احل٤مل ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل، وإٟمام هل ُمـ صٜمع اهلل اًمذي أت٘مـ يمؾ ؿمئ ظمٚم٘مف. 

 وإذا مل شمٙمـ اًمنميٕم٦م ُمـ صٜمع اجلامقم٦م، وم٢من اجلامقم٦م ٟمٗمًٝم٤م ُمـ صٜمع اًمنميٕم٦م.

ام يم٤من اًمٖمرض إذن إصؾ ذم اًمنميٕم٦م أهن٤م مل شمقوع ًمتٜمٔمٞمؿ ؿمئقن اجلامقم٦م وم٘مط يم

ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل، وإٟمام اعم٘مّمقد ُمـ اًمنميٕم٦م ىمٌؾ يمؾ ؿمئ هق ظمٚمؼ إومراد 

اًمّم٤محللم واجلامقم٦م اًمّم٤محل٦م، وإجي٤مد اًمدوًم٦م اعمث٤مًمٞم٦م، واًمٕم٤ممل اعمث٤مزم، وُمـ أضمؾ هذا 

ضم٤مءت ٟمّمقصٝم٤م أرومع ُمـ ُمًتقى اًمٕم٤ممل يمٚمف وىم٧م ٟمزوهل٤م، وٓ شمزال يمذًمؽ طمتك 

واًمٜمٔمري٤مت ُم٤م مل يتٝمٞم٠م اًمٕم٤ممل همػم اإلؾمالُمل عمٕمرومتف  اًمٞمقم، وضم٤مء ومٞمٝم٤م ُمـ اعم٤ٌمدئ

واًمقصقل إًمٞمف إٓ سمٕمد ىمرون ـمقيٚم٦م، وُم٤م مل يتٝمٞم٠م هذا اًمٕم٤ممل عمٕمرومتف أو يّمؾ إًمٞمف طمتك 

وسمٜمٔمرة قم٤مسمرة إمم اًمٜمٔمري٤مت اًمتك يتحدث اًمٕم٤ممل قمٜمٝم٤م ويٕمتؼمه٤م ُمٕمٞم٤مرا ًمٚمت٘مدم أن. 

يتٌلم مل٤م طمدي٨م اًمت٤مريخ اًمذي  ُمثؾ ٟمٔمري٦م اعم٤ًمواة وٟمٔمري٦م احلري٦م وٟمٔمري٦م اًمِمقرى
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)ُمٜمذ ُم٤ميزيد قمغم ضم٤مءت اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ وىم٧م ٟمزوهل٤م يٙمذب وومٞمف آي٦م ومٛمثال

( إرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤م أي ىمٌؾ سمداي٦م طمدي٨م اًمٖمرب واًمنمق قمٜمٝم٤م سم٤مصمٜمل قمنم ىمرٟم٤م شم٘مري٤ٌم

سمٜمّمقص سحي٦م شم٘مرر ٟمٔمري٦م اعم٤ًمواة وشمٗمروٝم٤م ومرو٤ًم، وم٤مًم٘مرآن ي٘مرر اعم٤ًمواة 

  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ويٗمروٝم٤م قمغم
 - ☺ -واًمرؾمقل  [13]احلجرات:  َّيت ىت نت مت زت يبرت ىب نب

يٙمرر هذا اعمٕمٜمك ذم ىمقًمف: "اًمٜم٤مس ؾمقاؾمٞم٦م يم٠مؾمٜم٤من اعمِمط اًمقاطمد، ٓ ومْمؾ ًمٕمريب 

قمغم قمجٛملِّ إٓ سم٤مًمت٘مقى"، صمؿ ي١ميمد هذا اعمٕمٜمك شم٠ميمٞمدًا ذم ىمقًمف: "إن اهلل ىمد أذه٥م 

ٟمخقة اجل٤مهٚمٞم٦م وشمٗم٤مظمره٤م سمآب٤مئٝمؿ؛ ٕن اًمٜم٤مس ُمـ آدم وآدم ُمـ شمراب سم٤مإلؾمالم 

وأيمرُمٝمؿ قمـ اهلل أت٘م٤مهؿ".ويالطمظ قمغم هذه اًمٜمّمقص أهن٤م ومرو٧م اعم٤ًمواة سمّمٗم٦م 

ُمٓمٚم٘م٦م، ومال ىمٞمقد وٓ اؾمتثٜم٤مءات، وأهن٤م اعم٤ًمواة قمغم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م؛ أي قمغم اًمٕم٤ممل يمٚمف، 

وٓ جلٜمس قمغم ضمٜمس، وٓ ًمٚمقن قمغم  ومال ومْمؾ ًمٗمرد قمغم ومرد، وٓ جلامقم٦م قمغم مج٤مقم٦م،

ًمقن، وٓ ًمًٞمد قمغم ُمًقد، وٓ حل٤ميمؿ قمغم حمٙمقم. وهذا هق ٟمص اًم٘مرآن يذيمر 

اًمٜم٤مس أهنؿ ظمٚم٘مقا ُمـ أصؾ واطمد ُمـ ذيمر وأنثك، وٓ شمٗم٤موؾ إذا اؾمتقت إصقل 

وإٟمام ُم٤ًمواة، وهذا هق ىمقل اًمرؾمقل يذيمر اًمٜم٤مس أهنؿ مجٞمٕم٤ًم يٜمتٛمقن إمم رضمؾ واطمد 

ب ومٝمؿ ُمت٤ًموون ويِمٌٝمٝمؿ ذم شم٤ًموهيؿ سم٠مؾمٜم٤من اعمِمط اًمقاطمد، ومل ظمٚمؼ ُمـ شمرا 

 يٕمرف أن ؾمٜم٤ًم ُمـ ُمِمط ومْمٚم٧م ؾمٜم٦م أظمرى.

وىمد ٟمزًم٧م ٟمٔمري٦م اعم٤ًمواة قمغم اًمرؾمقل وهق يٕمٞمش ذم ىمقم أؾم٤مس طمٞم٤مهتؿ 

وىمقاُمٝم٤م اًمتٗم٤موؾ، ومٝمؿ يتٗم٤موٚمقن سم٤ممل٤مل واجل٤مه، واًمنمف واًمٚمقن، ويتٗم٤مظمرون 

ضمٜم٤مس، ومٚمؿ شمٙمـ احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م وطم٤مضم٦م اجلامقم٦م سم٤مٔسم٤مء وإُمٝم٤مت، واًم٘م٤ٌمئؾ وإ

هل اًمداومٕم٦م ًمت٘مرير ٟمٔمري٦م اعم٤ًمواة، وإٟمام يم٤من اًمداومع ًمت٘مريره٤م ُمـ وضمف هق رومع 

ُمًتقى اجلامقم٦م ودومٕمٝمؿ ٟمحق اًمرىمل واًمت٘مدم،وإذا يم٤مٟم٧م ٟمٔمري٦م اعم٤ًمواة ىمد قمروم٧م 

شمٕمرومٝم٤م إٓ ذم  ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ صمالصم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم وم٢من اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م مل
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أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم وأوائؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم. وإذن وم٘مد ؾمٌ٘م٧م اًمنميٕم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م ذم شم٘مرير اعم٤ًمواة سم٠مطمد قمنم ىمرٟم٤ًم، ومل شم٠مت اًم٘مقاٟملم 

اًمقوٕمٞم٦م سمجديد طملم ىمررت اعم٤ًمواة، وإٟمام ؾم٤مرت ذم أرر اًمنميٕم٦م واهتدت هبداه٤م، 

ٕمد أن اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م شمٓمٌؼ ٟمٔمري٦م اعم٤ًمواة شمٓمٌٞم٘م٤ًم حمدودًا وؾمػمى اًم٘م٤مرئ ومٞمام سم

ويتٗمرع  .سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل شمقؾمٕم٧م ذم شمٓمٌٞمؼ اًمٜمٔمري٦م إمم أىمَم طمد 

واًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م:  ُمـ هذه اًمٜمٔمري٦م اعم٤ًمواة سملم اًمرضمؾ واعمرأة

ة شم٤ًموي اًمرضمؾ ذم احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت، ومٚمٝم٤م ُمثؾ ُم٤م ًمف وقمٚمٞمٝم٤م ُمثؾ ُم٤م قمٚمٞمف،  إن اعمرأ

وهل شمٚمتزم ًمٚمرضمؾ سمام ي٘م٤مسمؾ اًمتزاُم٤مشمف هل٤م، ومٙمؾ طمؼ هل٤م قمغم اًمرضمؾ ي٘م٤مسمٚمف واضم٥م 

قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمرضمؾ، ويمؾ طمؼ ًمٚمرضمؾ قمٚمٞمٝم٤م ي٘م٤مسمٚمف واضم٥م قمغم اًمرضمؾ هل٤م، وذًمؽ ىمقًمف 

وًمٙمـ اًمنميٕم٦م ُمع شم٘مريره٤م  .[28]اًمٌ٘مرة:  َّمن زن رن مم ام ُّٱشمٕم٤ممم: 

ة يم٘م٤مقمدة قم٤مُم٦م اعم٤ًمواة سملم اًمرضمؾ ة درضم٦م ذم ىمقًمف  واعمرأ ُمٞمزت اًمرضمؾ قمغم اعمرأ

وىمد سملم اًم٘مرآن طمدود هذه  ،[228رة:]اًمٌ٘م  َّمن زن رن مم ام ُّٱشمٕم٤ممم: 

 يل ىل مل خل ُّٱاعمٞمزة أو اًمدرضم٦م اًمتل أظمتص هب٤م اًمرضمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
ومٌلم ذًمؽ أن  [34]اًمٜم٤ًمء:  َّمن خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم

 ٦م قمغم ؿمئقهنام اعمِمؽميم٦م.اًمدرضم٦م هل درضم٦م اًمرئ٤مؾم٦م واًم٘مقاُم

ة وشمرسمٞم٦م  وٓ ؿمؽ أن اًمرضمؾ وهق اعمٙمٚمػ ـمٌ٘م٤ًم ًمٚمنميٕم٦م سم٤مإلٟمٗم٤مق قمغم اعمرأ

إوٓد واعمًئقل إول قمـ إهة أطمؼ سم٤مًمرئ٤مؾم٦م واًم٘مقاُم٦م قمغم ؿمئقن إهة 

اعمِمؽميم٦م، ٕن ُمًئقًمٞمتف قمـ هذه اًمِمئقن شم٘متيض أن يٙمقن ص٤مطم٥م اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م 

٧م ًمٚمرضمؾ إٟمام أقمٓمٞم٧م ًمف ُم٘م٤مسمؾ اعمًئقًمٞم٦م اًمتل محٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م. وم٤مًمًٚمٓم٦م اًمتل أقمٓمٞم

ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمٛمًئقًمٞم٤مشمف قمغم ظمػم وضمف، وهذا شمٓمٌٞمؼ دىمٞمؼ ًم٘م٤مقمدة ذيٕم٦م قم٤مُم٦م 

هل اًم٘م٤مقمدة اًمتل شم٘مقل: "اًمًٚمٓم٦م سم٤معمًئقًمٞم٦م"، شمٚمؽ اًم٘م٤مقمدة اًمتل ضم٤مءت هب٤م اًمنميٕم٦م 
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قًمٞمتٝمؿ واًمتل ًمتحٙمؿ قمالىم٦م أصح٤مب اًمًٚمٓم٦م سمٖمػمهؿ، وًمتٌلم ُمدى ؾمٚمٓمتٝمؿ وُمًئ

ىمرره٤م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقًمف: "يمٚمٙمؿ راٍع ويمٚمٙمؿ ُمًئقل قمـ رقمٞمتف، وم٤مإلُم٤مم 

راٍع وهق ُمًئقل قمـ رقمٞمتف، واًمرضمؾ راٍع ذم أهٚمف وهق ُمًئقل قمـ رقمٞمتف، واعمرأة 

راقمٞم٦م ذم سمٞم٧م زوضمٝم٤م وهل ُمًئقًم٦م قمـ رقمٞمتٝم٤م".وإذا يم٤من ًمٚمرضمؾ درضم٦م قمغم اًمٜم٤ًمء 

ن اًمرضمؾ ٓ يتٛمٞمز قمغم اعمرأة ذم ؿمئقهنام اخل٤مص٦م، وًمٞمس ًمف ذم ؿمئقهنام اعمِمؽميم٦م، وم٢م

قمٚمٞمٝم٤م أي ؾمٚمٓم٤من، ومٝمل شمًتٓمٞمع ُمثاًل أن شمتٛمٚمؽ احل٘مقق وشمتٍمف ومٞمٝم٤م دون أن 

ُمـ أيْم٤م يٙمقن ًمٚمرضمؾ وًمق يم٤من زوضم٤ًم أو أب٤ًم أن ينمف قمٚمٞمٝم٤م أو يتدظمؾ ذم أقمامهل٤م.

ي٦م، وم٘مد أقمٚمٜم٧م اعم٤ٌمدئ إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل ضم٤مءت هب٤م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمٌدأ احلر

اًمنميٕم٦م احلري٦م وىمررهت٤م ذم أروع ُمٔم٤مهره٤م؛ وم٘مررت طمري٦م اًمتٗمٙمػم، وطمري٦م آقمت٘م٤مد، 

وُمـ هذه اًمٜمٔمري٤مت اًمتل ؾمٌ٘م٧م وشمٗمردت هب٤م ُمٜمذ ىمرون اًمنميٕم٦م  وطمري٦م اًم٘مقل،

أُم٤م اًم٘مقاقمد إؾم٤مؾمٞم٦م اخل٤مص٦م سمتٓمٌٞمؼ ُمٌدأ اًمِمقرى  اإلؾمالُمٞم٦م ٟمٔمري٦م اًمِمقرى

ًمنميٕم٦م أطمٙم٤مُمٝم٤م ومل شمؽميمٝم٤م ٕوًمٞم٤مء إُمقر، وهذه وشمٜمٗمٞمذه وهل ىمٚمٞمٚم٦م وم٘مد سمٞمٜم٧م ا

اًم٘مقاقمد طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ ُمٌدأ اًمِمقرى ٓ شم٘مٌؾ اًمتٕمديؾ وٓ اًمتٌديؾ؛ ٕهن٤م ىمقاقمد 

ضم٤مءت هب٤م ٟمّمقص ظم٤مص٦م، واًم٘م٤مقمدة أن ُم٤م ُٟمصَّ قمٚمٞمف ٓ يٕمدل وٓ يٌدل. وُمـ هذه 

ٜمٗمٞمذه أن اًم٘مقاقمد إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل شمقضم٥م اًمنميٕم٦م اشم٤ٌمقمٝم٤م ذم شمٓمٌٞمؼ ُمٌدأ اًمِمقرى وشم

شمٙمقن إىمٚمٞم٦م اًمتل مل ي١مظمذ سمرأهي٤م أول ُمـ ي٤ًمرع إمم شمٜمٗمٞمذ رأي إهمٚمٌٞم٦م، وأن شمٜمٗمذه 

، وأن شمداومع قمٜمف يمام شمداومع قمٜمف إهمٚمٌٞم٦م، اإلشم٤ٌمعسم٢مظمالص سم٤مقمت٤ٌمره اًمرأي اًمقاضم٥م 

وًمٞمس ًمألىمٚمٞم٦م أن شمٜم٤مىمش رأي٤ًم اضمت٤مز دون اعمٜم٤مىمِم٦م، أو شمِمٙمؽ ذم رأي ووع ُمقوع 

، إشم٤ٌمقمٝم٤م٦م اًمرؾمقل اًمتل ؾمٜمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس واًمتل جي٥م قمغم اًمٜم٤مس اًمتٜمٗمٞمذ، وشمٚمؽ هل ؾمٜم

 .[7]احلنم:  َّجئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱـمٌ٘م٤ًم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

هذه اًمًٜم٦م وقمٛمؾ هب٤م ذم طمٞم٤مشمف، واشمٌٕمٝم٤م أصح٤مسمف سمٕمد  - ☺ -وًم٘مد ؾمـ اًمرؾمقل 

ووم٤مشمف. قمٛمؾ اًمرؾمقل هبذه اًمًٜم٦م مل٤م قمٚمؿ سم٤مؾمتٕمداد ىمريش ًمٖمزوة أطمد وأهنؿ أىمٌٚمقا إمم 
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ديٜم٦م وٟمزًمقا ىمري٤ًٌم ُمـ ضمٌؾ أطمد، ومجٛمع قمٚمٞمف اًمًالم أصح٤مسمف، واؾمتِم٤مرهؿ اعم

أيخرج إًمٞمٝمؿ أم يٛمٙم٨م ذم اعمديٜم٦م؟ ويم٤من رأيف أن ٓ خيرضمقا ُمـ اعمديٜم٦م وأن 

يتحّمٜمقا هب٤م وم٢من دظمٚمقه٤م ىم٤مشمٚمٝمؿ اعمًٚمٛمقن قمغم أومقاه إزىم٦م واًمٜم٤ًمء ُمـ ومقق 

ض اًمّمح٤مسم٦م، وًمٙمـ مج٤مقم٦م اًمٌٞمقت، وواوم٘مف قمغم هذا اًمرأي قمٌد اهلل سمـ أيّب وسمٕم

اًمّمح٤مسم٦م أؿم٤مروا سم٤مخلروج وألحقا قمٚمٞمف ذم ذًمؽ. ومٙم٤من اًمرؾمقل أول ُمـ ووع رأي 

إيمثري٦م ُمقوع اًمتٜمٗمٞمذ، إذ هنض ُمـ اعمجٚمس ومدظمؾ سمٞمتف وًمٌس ُٕمتف، وظمرج 

قمٚمٞمٝمؿ ًمٞم٘مقد إىمٚمٞم٦م وإيمثري٦م إمم ًم٘م٤مء اًمٕمدو ظم٤مرج اعمديٜم٦م، وىمد ؾم٤مرع اًمرؾمقل 

ًمرهمؿ ُمـ خم٤مًمٗمتف ًمرأيف اخل٤مص اًمذي أفمٝمرت احلقادث ومٞمام سمٕمد سمتٜمٗمٞمذ رأي إهمٚمٌٞم٦م سم٤م

. وهذه اًمًٜم٦م اعم٤ٌمريم٦م اًمتل شمٙمٛمؾ ُمٌدأ اًمِمقرى اًمٕم٤مم سم٤مإلشم٤ٌمعأنف يم٤من اًمرأي إطمؼ 

. ومٛمـ اعمًٚمؿ سمف أن اًمٌالد اًمديٛم٘مراـمٞم٦مشمٕمتؼم ذم وىمتٜم٤م احل٤مض اًمٕمالج اًمٜم٤مضمع ًمٗمِمؾ 

وذًمؽ  ٘مراـمٞم٦م وٟمٞمؾ ُم٘مّمقده٤مرم شمٓمٌٞمؼ اًمديٛم ومِمٚم٧م ومِماًل ذريٕم٤مً  اًمديٛم٘مراـمٞم٦م

واًم٥ًٌم إؾم٤مد ذم هذا  هذا اًم٤ًمًمػ سمٞم٤مٟمف ذم شمٓمٌٞمؼ ُمٌدأ اًمِمقرى ًمٚم٘مّمقر اًمِمديد

اًمٗمِمؾ أهنؿ يًٛمحقن ًمألىمٚمٞم٦م أن شمٜم٤مىمش اًمرأي اًمذي أىمرشمف إهمٚمٌٞم٦م سمٕمد اٟمتٝم٤مء دور 

اعمٜم٤مىمِم٦م، وأن شمِمٙمؽ ذم ىمٞمٛمتف وصالطمٞمتف أرٜم٤مء شمٜمٗمٞمذه، سمؾ أنف ئمؾ ُمقوع آٟمت٘م٤مد 

ري٦م طمتك سمٕمد مت٤مم شمٜمٗمٞمذه. ومل٤م يم٤مٟم٧م اًم٘م٤مقمدة أن ومريؼ إهمٚمٌٞم٦م هق اًمذي يتقمم واًمًخ

احلٙمؿ وم٢من آراء هذا اًمٗمريؼ وأقمامًمف ٓ شم٘م٤مسمؾ سمام جي٥م هل٤م ُمـ آطمؽمام، سمؾ شمٙمقن دائامً 

حمؾ شمِمٙمٞمؽ وؾمخري٦م ويٓمٕمـ قمٚمٞمٝم٤م سمتٗم٤مهتٝم٤م وقمدم صالطمٞمتٝم٤م، سمؾ ىمد حيدث أن 

اًمتل شمًٜمٝم٤م اًمٖم٤مًمٌٞم٦م، وشمٔمؾ احل٤مل هٙمذا طمتك يّمٌح متتٜمع إىمٚمٞم٦م ُمـ شمٜمٗمٞمذ اًم٘مقاٟملم 

اًمٗمريؼ احل٤ميمؿ أىمٚمٞم٦م، ومٞمؽمك احلٙمؿ ًمٞمتقٓه ومريؼ إيمثري٦م اًمذي شم٘م٤مسمؾ آراؤه وأقمامًمف 

سمٛمثؾ ُم٤م ىمقسمؾ سمف ومريؼ إيمثري٦م اًم٤ًمسمؼ، وهٙمذا ٓ يتقمم احلٙمؿ ومريؼ إٓ يم٤مٟم٧م آراؤه 

ؾمٌٞماًل ُمـ ؾمٌؾ اإلصالح  وأقمامًمف حمؾ اًمٜم٘مد واًمتِمٙمٞمؽ واًمًخري٦م. وىمد يٙمقن اًمٜم٘مد

إذا أبدى اًمٜم٤مىمد رأيف وىم٧م اعمٜم٤مىمِم٦م أو ٟم٘مد آراء مل شمٜم٤مىمش ُمـ ىمٌؾ، أُم٤م ٟم٘مد أراء اًمتل 
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ؾمٌ٘م٧م ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م واًمتِمٙمٞمؽ ومٞمٝم٤م سمٕمد أن ووٕم٧م ُمقوع اًمتٜمٗمٞمذ ومذًمؽ هق اًمٗم٤ًمد 

سمٕمٞمٜمف، سمؾ إٟمف ًمٞمتٜم٤مىمض ُمع إؾم٤مس اًمذي شم٘مقم قمٚمٞمف اًمِمقرى؛ وم٠مؾم٤مس اًمِمقرى هق 

ٕم٥م ـمٌ٘م٤ًم ًمرأي إهمٚمٌٞم٦م، وُمٕمٜمك ذًمؽ أن أهمٚمٌٞم٦م اًمِمٕم٥م إذا أمجٕم٧م قمغم أن حيٙمؿ اًمِم

رأي يم٤من رأهي٤م ىم٤مٟمقٟم٤ًم أو طمٙماًم دم٥م ًمف اًمٓم٤مقم٦م وآطمؽمام. وًم٘مد أدى ُمقىمػ إىمٚمٞم٦م 

ُمـ إهمٚمٌٞم٦م إمم ٟمتٞمجتف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، ومٔمٝمر أوًمق إُمر ذم اًمٌالد اًمديٛمقىمراـمٞم٦م سمٛمٔمٝمر 

د صم٘متٝمؿ ذم اًمزقمامء واجلامقم٤مت اًمٕم٤مضمز اًمذي ٓ حيًـ اًمتٍمف، ووم٘مد إ ومرا

وإطمزاب، وأصٌحقا يتِمٙمٙمقن ذم ىمدرهتؿ قمغم طمٙمؿ اًمِمٕم٥م وإدارة أُمقره، وطمؼ 

ارشم٠موا  هلؿ أن يٗم٘مدوا صم٘متٝمؿ ومٞمٛمـ شمّمدوا ًم٘مٞم٤مدهتؿ ومٚمؿ يًٛمٕمقا قمٜمٝمؿ ذم يقم ُم٤م أهنؿ

رأي٤ًم ومٙم٤من ُمقوع اًمت٘مدير، أو ضم٤مءوا سمٗمٙمرة مل شمٙمـ ُمقوع اًمًخري٦م، أو مهقا سمٕمٛمؾ مل 

ذم شمٓمٌٞمؼ ُمٌدأ  اًمديٛم٘مراـمٞم٦مٙمـ ُمقوع اًمٜم٘مد واًمتِمٙمٞمؽ. وإذا يم٤من ومِمؾ اًمٌالد ي

اًمِمقرى يرضمع ذم إصؾ إمم اٟمٕمدام اًمث٘م٦م ومٞمٛمـ يتّمدون ًم٘مٞم٤مدة اًمِمٕم٥م، إٓ أن 

شمٗمٌم هذا اًمٗمِمؾ ذم يمؾ اًمٌالد اًمديٛمقىمراـمٞم٦م ضمٕمؾ اًمٜم٤مس يٕمت٘مدون أن ُمٌدأ اًمِمقرى 

ًمث٘م٦م ُمـ اًم٘م٤مئٛملم قمغم شمٓمٌٞمؼ اعمٌدأ ٟمٗمًف همػم ص٤مًمح ًمٚمتٓمٌٞمؼ، وم٤مٟمت٘مؾ اًمِمؽ وقمدم ا

ُمٌدأ اًمديٙمت٤مشمقري٦م وهؿ ئمٜمقن  اًمديٛم٘مراـمٞم٦مإمم اعمٌدأ ذاشمف، واقمتٜمؼ يمثػم ُمـ اًمٌالد 

أهنؿ ؾمٞمجدون ومٞمف قمالضم٤ًم حل٤مًم٦م اًمِمؽ وقمدم اًمث٘م٦م اًمتل شمٕمٞمش ومٞمٝم٤م اًمِمٕمقب. وًمٙمـ 

 ، ٕهن٤ماًمديٛم٘مراـمٞم٦ماًمتج٤مرب أرٌت٧م أن اًمديمت٤مشمقري٦م اٟمتٝم٧م سمٗمِمؾ أومٔمع ُمـ ومِمؾ 

ه، وشمٕمٓمٞمؾ طمري٦م اًمرأي وطمري٦م آظمتٞم٤مر، واٟمٕمدام اًمث٘م٦م سملم  شم١مدي إمم يمؿ إومقا

وٟمًتٓمٞمع أيْم٤ًم أن ٟم٘مقل: إن اًمٜمٔم٤مم اًمديٛمقىمراـمل ي٘مقم ذم  اًمِمٕمقب واحلٙم٤مم،

إصؾ قمغم اًمِمقرى واًمتٕم٤مون، وًمٙمٜمف اٟمتٝمك سمًقء اًمتٓمٌٞمؼ إمم شمًٚمٞمط اعمحٙمقُملم 

اًمٜمٔم٤مم اًمديٙمت٤مشمقري ي٘مقم ذم إصؾ قمغم  قمغم احل٤ميمٛملم، واٟمٕمدام اًمتٕم٤مون سمٞمٜمٝمام، وإن

اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م واًمث٘م٦م سملم احل٤ميمٛملم واعمحٙمقُملم، وًمٙمٜمف اٟمتٝمك سمًقء اًمتٓمٌٞمؼ إمم 

شمًٚمٞمط احل٤ميمٛملم قمغم اعمحٙمقُملم واٟمٕمدام اًمث٘م٦م سمٞمٜمٝمام. أُم٤م اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل ومٞم٘مقم 
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ذم قمغم اًمِمقرى واًمتٕم٤مون ذم ُمرطمٚم٦م آؾمتِم٤مرة، وقمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م واًمث٘م٦م 

ُمرطمٚم٦م اًمتٜمٗمٞمذ، وٓ شمًٛمح ىمقاقمده سمتًٚمٞمط ومريؼ قمغم ومريؼ، وهبذا مجع اًمٜمٔم٤مم 

ُمـ ومْم٤مئؾ، وُم٤م يٜم٥ًم إمم اًمديٙمت٤مشمقري٦م  اًمديٛم٘مراـمٞم٦ماإلؾمالُمل سملم ُم٤م يٜم٥ًم إمم 

ي٤م وحم٤مؾمـ، صمؿ هق ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف سمرئ ُمـ اًمٕمٞمقب اًمتل شمٜم٥ًم   ًمٚمديٛم٘مراـمٞم٦مُمـ ُمزا

 .ا ـه واًمديٙمت٤مشمقري٦م ُمٕم٤مً 

د حمٛمد سمـ طمًلم اعمٝمدي ذم سمحثف قمـ ٟمٔم٤مم اًمِمقرى ذم  تٍمف(ويمام ي٘مقل )سم

إن ومٙمرة متثٞمؾ إُم٦م سمقاؾمٓم٦م ٟمقاب قمٜمٝم٤م ومٞمام ومٞمف صالطمٝم٤م واؾمت٘م٤مُم٦م أطمقال )اإلؾمالم 

د  قمٜمٝم٤م ُمًت٘مرة ذم إذه٤من وٓ يقضمد ذم ذع  يٜمقسمقناجلامقم٦م ُمـ أبٜم٤مئٝم٤م سمقاؾمٓم٦م أومرا

وؾمٜمد ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م  اهلل ُم٤م يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ، سمؾ إن ذًمؽ مم٤م يقضمد ًمف أؾم٤مس

رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ، ومٝمق ُمـ إُمقر اًمتل ٓ شمًت٘مٞمؿ احلٞم٤مة دوهن٤م مل٤م ذم 

 :ذم سمداي٦م ؾمقرة امل٤مئدة ذًمؽ ُمـ اًمتٞمًػم واًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم اًمذي أُمر اهلل سمف ذم ىمقًمف

وم٘مٞم٤مم اًمٌٕمض ُمـ اًمٜم٤مس سمرقم٤مي٦م ُمّم٤مًمح إُم٦م  [2]امل٤مئدة:  َّحف جف مغ جغ ُّٱ

ؾمقرة سمراءة ي٘مقل احلؼ أول  ؿم١موهن٤م ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمٝم٤م ًمف ُم٤م يدل قمغم ُمنموقمٞمتف ومٗمل وشمدسمػم

وذم  [1]اًمتقسم٦م:  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱضمؾ وقمال: 

 [1]اًمتقسم٦م:َّ خم حم جمُّشمٗمًػمه٤م ي٘مقل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل: إن اعم٘مّمقد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

زم ًمٚمٕم٘مقد أهنؿ اًمذيـ قم٤مهدهؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ ٕنف يم٤من اعمتق

وأصح٤مسمف روقا ذًمؽ ومٙم٠مهنؿ قم٤مىمدوا وقم٤مهدوا واٟمت٥ًم اًمٕمٝمد إًمٞمٝمؿ وٓ يٛمٙمـ همػم 

ً  اًمريضذًمؽ وم٢من حتّمٞمؾ  ه ُمـ اعمّمٚمح٦م أُمرا ُمـ اجلٛمٞمع ُمتٕمذر وم٢مذا قم٘مد اإلُم٤مم مل٤م يرا

سمؾ  ًمزم مجٞمع اًمرقم٤مي٤م. وهبذه أي٦م شمت٠مؾمس ُمنموقمٞم٦م اًمتٛمثٞمؾ ًمألُم٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

و أُم٦م سمٙمؾ أومراده٤م ذم أُمر اًمتنميع واًمِمقرى وإدارة ؿم١موهن٤م أن مجع ؿمٕم٥م سم٠ميمٛمٚمف أ

اًمٕم٤مُم٦م أُمر ٓ يٛمٙمـ دون ٟمٔم٤مم اًمين٤مسم٦م واًمتٛمثٞمؾ، إذ يًتحٞمؾ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م امل٤مدي٦م مجع 

إُم٦م يمٚمٝم٤م ذم ُمٙم٤من واطمد وطمتك ًمق أنٜم٤م اومؽموٜم٤م حت٘مؼ ذًمؽ ٓؾمتح٤مل اًمقصقل إمم 
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ٗمٝمؿ ذم اعم٠ًمل٦م اًمقاطمدة. رأي واطمد وىمرار هن٤مئل ًم٥ًٌم اظمتالف أراء وشم٤ٌميـ اًم

أوػ إمم ذًمؽ أنف ىمد يتٕمٚمؼ ُمقوقع اًمِمقرى ذم جمٚمس اًمتنميع سم٠مُمر ومٜمل سمح٧م أو 

سم٠مُمر يتٓمٚم٥م ُمقوققمف ظمؼمة ظم٤مص٦م ٓ يّمٚمح ًمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس إسمداء اًمرأي ومٞمف وإٟمام 

 اًمين٤ميبيرضمع ومٞمف إمم أهؾ اإلظمتّم٤مص ُمـ اًمٕمٚمامء ومٞمٙمقن إظمذ سمٜمٔم٤مم اًمتٛمثٞمؾ 

ذ هب٤م ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ومتثٞمؾ إُم٦م قمـ ضورة ٓ ُمٜم٤مص ُمـ إظم

ـمريؼ ٟمقاهب٤م ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم اخت٤مذ اًم٘مرار وإىم٤مُم٦م ومريْم٦م اًمِمقرى اًمتل أُمر اهلل هب٤م. 

ُمـ ؾمٜم٦م حمٛمد  اًمين٤ميبوؾمٞمجد اعمتتٌع ًمٚمٝمدي اًمٜمٌقي أؾم٤مؾم٤ًم وُمًتٜمدًا ًمٜمٔم٤مم اًمتٛمثٞمؾ 

اًمٙمؼمى سمًٜمده أن صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ، وم٘مد أظمرج اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ سمٕمد أن ضب قمغم يده وسم٤ميٕمف ؾمٌٕمقن رضماًل 

ئٞمؾ اصمٜمل قمنم ٟم٘مٞم٤ًٌم، ومال جيدن ُمٜمٙمؿ  ُمـ إنّم٤مر ىم٤مل: )إن ُمقؾمك أظمذ ُمـ سمٜمل إها

أطمد ذم ٟمٗمًف أن ي١مظمذ همػمه وم٢مٟمام خيت٤مر زم ضمؼميؾ، ومٚمام ختػمهؿ ىم٤مل ًمٚمٜم٘م٤ٌمء: أنتؿ 

يمٙمٗم٤مًم٦م احلقاريلم ًمٕمٞمًك سمـ ُمريؿ وأن٤م يمٗمٞمؾ قمغم ىمقُمل. ىم٤مًمقا: يمٗمالء قمغم همػميمؿ 

ٟمٕمؿ(، واحلدي٨م واوح اًمدًٓم٦م ذم أن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ ىمد ؾمـ 

سم٤ًم( قمـ ىمقُمٝمؿ ويمٗمالء قمٚمٞمٝمؿ. وؾمٌؼ أن أوردٟم٤م  ومٙمرة اصمٜمل قمنم رضماًل ًمٞمٙمقٟمقا )ٟمقا

سمدر وم٘م٤مم اعم٘مداد سمـ ىمّم٦م اؾمتِم٤مرشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ ٕصح٤مسمف ذم همزوة 

قمٛمر اًمٌٝمراين وم٘م٤مل: واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ًمق هت سمٜم٤م إمم سمرك اًمٖمامد ًمنٟم٤م ُمٕمؽ طمتك 

 -وإٟمام يريد إنّم٤مر-شمٜمتٝمل إًمٞمف. صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ 

)أؿمػموا قمكّم أهي٤م اًمٜم٤مس، وم٘م٤مم ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ وم٘م٤مل: أن٤م أضمٞم٥م قمـ إنّم٤مر يم٠منؽ ي٤م 

شمريدٟم٤م. ىم٤مل: أضمؾ. ىم٤مل: وم٤مُمض ي٤م ٟمٌل اهلل مل٤م أردت ومقاًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ رؾمقل اهلل 

ًمق اؾمتٕمرو٧م هذا اًمٌحر ومخْمتف خلْمٜم٤مه ُمٕمؽ ُم٤م سم٘مل ُمٜم٤م رضمؾ واطمد. وم٘م٤مل رؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ: ؾمػموا قمغم سمريم٦م اهلل وم٢من اهلل ىمد وقمدين إطمدى 

نّم٤مر وم٘مد ٟم٤مب ؾمٕمد سمـ اًمٓم٤مئٗمتلم( وذم ذًمؽ شم٘مرير ًمين٤مسم٦م ؾمٕمد ومتثٞمٚمف ًمأل
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قمـ إنّم٤مر مجٞمٕم٤ًم. وسمذًمؽ يٙمقن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ ىمد  ُمٕم٤مذ ؓ

أىمر ٟمٞم٤مسم٦م ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ قمـ إنّم٤مر وؾمٛمح ًمف أن يٕمؼم قمـ آرائٝمؿ وأن يٛمثٚمٝمؿ ذم 

إسمداء اًمرأي ٟم٤مئ٤ًٌم قمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ. وهذا ُم٤م يٕمؼم قمٜمف ىمقل ؾمٕمد: أن٤م أضمٞم٥م قمـ إنّم٤مر. 

هبذا اًمتٛمثٞمؾ هلؿ أو اًمين٤مسم٦م قمٜمٝمؿ وًمق مل يرد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف ورو٤مء إنّم٤مر 

سمًٜمتف اًمت٘مريري٦م ًم٘م٤مل ًمًٕمد ٓ حتجٌٜم٤م قمٜمٝمؿ  اًمين٤ميباًمتٛمثٞمؾ  ُمٌدأوؾمٚمؿ أن ينمع 

وًمٜمًٛمع آراءهؿ ُمٜمٝمؿ. سمؾ إن سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ يرى أن اًمرؾمقل صغم اهلل 

٤مئف ًمٜمٔم٤مم اًمتٛمثٞمؾ اًمٜمًٌل طملم ضمٕمؾ قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ ىمد ؾمٌؼ اًمٗمٙمر احلدي٨م ذم إرؾم

ٟمًٌٞم٤ًم إذ ضمٕمؾ اًمٜم٘م٤ٌمء سمح٥ًم قمدد ؾمٙم٤من يمؾ ىمٌٞمٚم٦م ومٙم٤من اًمٜم٘م٤ٌمء أو  اًمين٤ميباًمتٛمثٞمؾ 

اًمٜمقاب قمـ اخلزرج شمًٕم٦م وقمـ إوس صمالصم٦م، وهبذا يٙمقن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وآلف وؾمٚمؿ ىمد ؾمٌؼ إمم شم٘مرير ٟمٔم٤مم اًمتٛمثٞمؾ اًمٜمًٌل اًمذي ي٘مره اًمٜمٔم٤مم اًمقوٕمل 

ًمٚمٛمج٤مًمس اًمتنميٕمٞم٦م . وُمٕمٚمقم أنف ٞمؾ إطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م طم٥ًم ىمقهت٤م اًمٕمددي٦مًمتٛمث

 )اًمؼممل٤من( ذم إنٔمٛم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م احلديث٦م صمالث وفم٤مئػ رئٞمًٞم٦م:

اًمقفمٞمٗم٦م اًمتنميٕمٞم٦م: اعمراد هب٤م ؾمـ اًم٘مقاٟملم اًمتل حتت٤مج إًمٞمٝم٤م اًمدوًم٦م طمٞم٨م  - 1

إمم اًمؼممل٤من، اًمذي حيٞمٚمف شم٘مقم اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م سم٤مىمؽماح ُمنموع ىم٤مٟمقن ُم٤م، صمؿ شم٘مدُمف 

سمدوره إمم جل٤مٟمف اعمتخّمّم٦م ًمدراؾمتف، وسمٕمده٤م يٕمرض قمغم اهلٞمئ٦م اًمتنميٕمٞم٦م جمتٛمٕم٦م 

عمٜم٤مىمِمتف، وذم طم٤مل إىمراره صمؿ إصداره سم٘م٤مٟمقن يقوع ُمقوع اًمتٜمٗمٞمذ سمٕمد ٟمنمه ذم 

اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م وؾمٜم٠ميت ىمري٤ًٌم قمغم سمٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م ؾمـ اًم٘مقاٟملم وُم٤م هل اًم٘مقاٟملم اًمتل 

ًء يم٤مٟم٧م اىمتّم٤مدي٦م أم اضمتامقمٞم٦م أم همػم جي٥م أن  يٜم٤مط اؾمتٜم٤ٌمـمٝم٤م هبذه اعمج٤مًمس ؾمقا

 ذًمؽ.

اًمقفمٞمٗم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م: وهل ُمـ أهؿ وفم٤مئػ اهلٞمئ٦م اًمتنميٕمٞم٦م وشمتٛمثؾ سم٤مظمتٞم٤مر  - 2

احل٤ميمؿ أو شمزيمٞم٦م ُمـ يؽمؿمح، وُمٜمح اًمث٘م٦م ًمٚمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م أو طمجٌٝم٤م قمٜمٝم٤م، صمؿ ُمراىم٦ٌم 
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ٜمٗمٞمذه٤م ًمٚم٘مقاٟملم اًمّم٤مدرة قمٜمٝم٤م، وُم٤ًمئٚم٦م أقمامل هذه اًمًٚمٓم٦م، واًمتح٘مؼ ُمـ ُمدى شم

 ذم جم٤مل وزاراهتؿ. اًمقزراء قمـ أقمامهلؿ

ٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م ىمٌؾ  - 3 اًمقفمٞمٗم٦م امل٤مًمٞم٦م: وشمتٛمثؾ ذم إىمرار اعمٞمزا

ف قمغم إٟمٗم٤مىمٝم٤م وسومٝم٤م، وشمِمؽمط سمٕمض اًمدؾم٤مشمػم ذم سمٕمض  إىمراره٤م، صمؿ اإلذا

ض اًمٕم٤مُم٦م وآرشم٤ٌمـم٤مت امل٤مًمٞم٦م اًمتل شمرسمط اًمدول ُمقاوم٘م٦م اهلٞمئ٦م اًمتنميٕمٞم٦م قمغم اًم٘مرو

هب٤م اًمدوًم٦م، هذا وُمْمٛمقن هذه اًمقفمٞمٗم٦م يرضمع ذم احل٘مٞم٘م٦م إمم يمؾ ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م 

اًمتنميٕمٞم٦م واًمقفمٞمٗم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ذًمؽ إن إصدار اعمقازٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م يٙمقن سم٘م٤مٟمقن 

ف قمغم إٟمٗم٤مق هذه اعمقازٟم٦م يٕمد رىم٤مسم٦م وهذه وفمٞمٗم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م . إذًا وهذا شمنميع، واإلذا

ومقفمٞمٗم٦م وصالطمٞم٤مت اًمؼممل٤من أو ُم٤م يٛمٙمـ شمًٛمٞمتف سمٛمجٚمس اًمِمقرى يٛمٙمـ رده٤م إمم 

أُمريـ رئٞمًلم يمام ي٘مقل د. ه٤مين اًمٓمٕمٞمامت: إول: إصدار اًمتنميٕم٤مت ذم 

ىم٦ٌم اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م وحم٤مؾمٌتٝم٤م قمغم  يْم٤مف إمم ذًمؽ أُمر أقمامهل٤م اًمدوًم٦م.واًمث٤مين: ُمرا

ٟٓمتخ٤مب همػم اعم٤ٌمذ أو شمزيمٞمتف صمؿ اٟمتخ٤مسمف ُمـ صم٤مًم٨م هق اظمتٞم٤مر رئٞمس اًمدوًم٦م سمٓمريؼ ا

همػم أنٜم٤م ٟمِمػم إمم اًمٗمرق اًمذي ي٠ميت ذم إنٔمٛم٦م  ىمٌؾ اًمِمٕم٥م سمٓمريؼ آٟمتخ٤مب اعم٤ٌمذ.

اًمؼممل٤مٟمٞم٦م )جم٤مًمس اًمِمقرى( ذم اًمدول اًمتل ٓ شمتخذ اإلؾمالم ُمٜمٝمج٤ًم هل٤م، ذم اًمتنميع 

ٙمٛمـ اًمٗمرق ذم أن واًمدول اًمتل شمتخذ اإلؾمالم واًمتنميع اًمرسم٤مين أؾم٤مؾم٤ًم طمٞم٨م ي

اًمؼممل٤مٟم٤مت اعمٕم٤مسة اًمتل ٓ شمتخذ اإلؾمالم ُمٜمٝمج٤ًم هل٤م أن اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م متٚمؽ أن 

شمّمدر ُمـ اًم٘مقاٟملم ُم٤م شمِم٤مء دون أن شمٙمقن ُمٚمتزُم٦م سم٠مي وقاسمط أو ىمٞمقد ؾمقى قمدم 

ُمٕم٤مرو٦م ُم٤م شمًٜمف ُمـ ىمقاٟملم ٕطمٙم٤مم اًمدؾمتقر، واهلٞمئ٦م اعمخت٤مرة ًمقوع اًمدؾمتقر 

ه ذم اًمدؾمتقر قمدا ُمراقم٤مة آقمت٤ٌمرات واًمٔمروف اًمتل شمؿ اظمتٞم٤مرهؿ  متٚمؽ ووع ُم٤م شمرا

ً ُم٤م شمٙمقن هذه اهلٞمئ٦م ظم٤موٕم٦م ٓقمت٤ٌمرات ُمٗمروو٦م قمٚمٞمٝم٤م ُم٤مدي٤ًم  وشمٕمٞمٞمٜمٝمؿ ومٞمٝم٤م، ويمثػما

أو ُمٕمٜمقي٤ًم أُم٤م اًمدول اًمتل شم٠مظمذ سم٤مإلؾمالم ُمٜمٝمج٤ًم وم٢مهن٤م شمٙمقن ُم٘مٞمدة سمْمقاسمط اًمنميٕم٦م، 

ُمٙم٤من وهل اعمّمدر اًمقطمٞمد وم٤مًمنميٕم٦م هدهي٤م ُمتٙم٤مُمؾ وهل ص٤محل٦م ًمٙمؾ زُم٤من و
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ًمٚمتنميع ذم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وًمٞمس عمًٚمؿ أو جمٚمس شمنميٕمل أو طمٙمقُم٦م إؾمالُمٞم٦م أن 

شمًـ ىمقاٟملم خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وإٟمام جي٥م قمغم مجٞمع أومراد أو مج٤مقم٤مت 

اًمؼممل٤مٟم٤مت واحلٙمقُم٤مت آًمتزام ذم يمؾ ؿم١مون احلٞم٤مة سمٙمؾ ُم٤م ضم٤مءت سمف اًمنميٕم٦م 

هل٤م وومروقمٝم٤م، ويقم شمٚمتزم إُم٦م سمذًمؽ وم٢مٟمف ؾمٞمٕمقد ًمألُم٦م قمزه٤م اإلؾمالُمٞم٦م ذم أصق

وجمده٤م اًمذي وم٘مد سم٢ممه٤مل اًمنميٕم٦م وٟمًٞم٤مهن٤م، وإذًا وم٢من اًم٘م٤مٟمقن اعمٓمٚمقب ؾمٜمُّف أو 

اؾمتٜم٤ٌمـمف ُمـ ىمٌؾ اعمج٤مًمس اًمتنميٕمٞم٦م هق اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مدل اًمذي ٓ همٜمك ًمألُم٦م ُمـ 

ذم صٞمٖم٦م ىمقاٟملم  إظمذ سمف وطمًـ شمٓمٌٞم٘مف ذم ٟمص واوح سمٕمد صٞم٤مهمتف وإصداره

ًء يم٤من ذم اعم٤ًمئؾ اعمتجددة  وٛمـ اًمْمقاسمط واًمنموط اًمتل ؾمٜم٠ميت قمغم سمٞم٤مهن٤م ؾمقا

وهمػمه٤م مم٤م ٓ  واًمتل هب٤م شمٜمتٔمؿ احلٞم٤مة أو ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معم٤ًمئؾ آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م

ٟمص ومٞمف أو ومٞمام يتٕمٚمؼ سمحًـ شمٓمٌٞمؼ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ومٞمام ومٞمف ٟمص واوح سمٕمد 

ٟمقن. وُمع ذًمؽ وم٢من اعمج٤مًمس اًمتنميٕمٞم٦م ومٞمام شمّمدره ُمـ ىمقاٟملم صٞم٤مهمتف ذم ؿمٙمؾ ىم٤م

ُم٘مٞمدة سم٤مًمنميٕم٦م هم٤مي٦م ووؾمٞمٚم٦م، ومٝمل ٓ متٚمؽ ووع ىمقاٟملم خت٤مًمػ اًمدؾمتقر اإلؾمالُمل 

اعمتٛمثؾ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أو اعمًتٛمد ُمٜمٝمام وم٢من ومٕمٚم٧م يم٤مٟم٧م ُمتٕمدي٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ذم  ومّمالطمٞم٦م اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م [1]اًمٓمالق:  َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ

اعمٗمٝمقم اإلؾمالُمل ُم٘مٞمدة سم٤مًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، ومٝمل ٓ متٚمؽ أن شمٚمٖمل ٟمّم٤ًم ُمـ 

اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م أو شمٌدًمف سمٖمػمه، وًمٙمٜمٝم٤م متٚمؽ طمؼ شمٗمًػم اًمٜمّمقص قمـ ـمريؼ 

ًء يم٤مٟم٧م هذه  آضمتٝم٤مد ومٞمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع اًمٔمروف اًمزُم٤مٟمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م، وؾمقا

وم٘م٦م ًمالضمتٝم٤مدات اًمّم٤مدرة قمـ اعمجتٝمديـ  اًم٤ًمسم٘ملم أو خم٤مًمٗم٦م هل٤م يمام آضمتٝم٤مدات ُمقا

ؾمٌؼ أن أذٟم٤م إمم ذًمؽ، وًمٞمس هٜم٤مك ذم ذيٕم٦م اهلل ُم٤م يٛمٜمع ُمـ ووع اعم٤ًمئؾ 

اًمنمقمٞم٦م ذم ؿمٙمؾ ٟمّمقص ىم٤مٟمقٟمٞم٦م، وٓ ُم٤م يٛمٜمع ُمـ اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم 

اعم٤ًمئؾ اعمًتجدة واًمذي شمٜمتٔمؿ سمف ؿم١مون احلٞم٤مة وصٞم٤مهم٦م هذه اعمقاد قمغم ؿمٙمؾ 

ٌر سم٘م٤مٟمقن ُمـ رئٞمس اًمدوًم٦م إذا يم٤من اًمٜمٔم٤مم مجٝمقري٤ًم أو ٟمّمقص ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ويّمدر  هب٤م ىمرا
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ُمرؾمقم ُمٚمٙمل إذا يم٤من ؿمٙمؾ اًمٜمٔم٤مم ُمٚمٙمٞم٤ًم سمح٥ًم ؿمٙمؾ ٟمٔم٤مم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

اًمذي ختت٤مره إُم٦م ذم أطمد أؿمٙم٤مل اًمدوًم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م احلديث٦م، وٓ يقضمد ُم٤م يٛمٜمع ُمـ 

ـ قمٚمامء هذه إُم٦م اعمِمٝمقد اؾمتٕمامل يمٚمٛم٦م ىم٤مٟمقن ذم اًمتنميٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م. وم٤مًمٙمثػم ُم

هلؿ سم٤مًمٗمْمؾ واًمديـ وقُمِرومقا سمتحٙمٞمؿ ذع اهلل واؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم ُمـ يمت٤مب اهلل 

وُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ىمد أـمٚم٘مقا يمٚمٛم٦م اًم٘م٤مٟمقن قمغم يمثػم ُمـ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م وم٘م٤مًمقا: 

اًم٘مقاٟملم اًمنمقمٞم٦م واًم٘مقاٟملم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ومٝمذا ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم جمٛمقع ومت٤مواه 

ي٘مقل: ومتٚمؽ اًم٘مقاقمد اًمٗم٤مؾمدة اًمتل ضمٕمٚمقه٤م ىمقاٟملم صمؿ إن هذه اًم٘مقاٟملم ومٞمٝم٤م ُم٤م هق 

صحٞمح ٓ ري٥م ومٞمف وُم٤م أطمقج إُم٦م اًمٞمقم إمم أن شمدومع سمٛمجٛمققم٦م ُمـ قمٚمامئٝم٤م إمم 

اعمج٤مًمس اًمتنميٕمٞم٦م ًمتًتخرج ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م شمنميٕم٤ًم ومٞمف ؿمٗم٤مء ًمٕمٚمؾ إُم٦م 

ٟمٞمٜمٝم٤م هل وأدوائٝم٤م ذم ؿمتك جم٤مٓت احلٞم٤مة وذم مج ٞمع أبقاب اعمٕم٤مُمالت ًمتٙمقن ىمقا

ُمرضمع اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم طمٙم٤مُم٤ًم وحمٙمقُملم وُمٜمٝمؾ ورودهؿ وحمؾ شمٓمٌٞم٘مٝمؿ ًمنمع اهلل، 

 من خن حن جن ُّٱومٝمذه هل اًمدقمقة اًمّم٤مدىم٦م ًمتحٙمٞمؿ ذع اهلل وآقمتّم٤مم سمف 
وُم٤م يٕمرف ذم اًمدول احلدي٨م قمـ  ا ـه [101قمٛمران: ]آل  َّ مه جه ين ىن

٤م ُمـ اًمتٜمٔمٞمؿ اًمٗمٜمك ًمدرضم٤مت اًم٘مقاٟملم ومم٤مرؾم٦م اًمًٚمٓم٦م اًمدؾمتقر ومػماه اعمًٚمٛمقن ٟمققم

ىم٦ٌم اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م وُم٤م شمًٜمف ُمـ ىمقاٟملم ومال وػم  اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمّمالطمٞم٤مهت٤م ذم ُمرا

يٚمتزُمقن سمف  إـمالىم٤م ُمـ أن يٙمقن ًمدى اعمًٚمٛمقن دؾمتقرا يتقاوم٘مقن قمغم ووع ُمقاده

د صقب ذم مم٤مرؾم٦م شمٚمؽ اًمًٚمٓم٤مت اًمثالث عمٝم٤مُمٝم٤م ذم شمٜم٤مهمؿ طمًـ وشمٙم٤مُمؾ ُمٗمٞم

اًمًداد سم٘مدر اهلل اًمنمقمل ورم رؾم٤مًمتف قمـ ٟمٔم٤مم احلٙمؿ ذم اإلؾمالم قمؼم ُم١مؾمس أيمؼم 

طمريم٦م إؾمالُمٞم٦م داقمٞم٦م إمم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمؼمى ذم اًمٕمٍم احلدي٨م وأقمٜمك سمف 

يٗمؽمض اإلؾمالم  :احلٙمقُم٦م ذم اإلؾمالم قمـ (اإلُم٤مم اًمٌٜم٤م رمحف اهلل وم٘م٤مل )سمتٍمف

ومٝمق ٓ  ،ًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل اًمذي ضم٤مء سمف ًمٚمٜم٤مساحلٜمٞمػ احلٙمقُم٦م ىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد ا

ًمٌٕمض  ☺وًم٘مد ىم٤مل اًمرؾمقل  ،وٓ يدع اجلامقم٦م اعمًٚمٛم٦م سمٖمػم إُم٤مم ،ي٘مر اًمٗمقى
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)إذا ٟمزًم٧م سمٌٚمد وًمٞمس ومٞمف ؾمٚمٓم٤من وم٤مرطمؾ قمٜمف(، يمام ىم٤مل ذم طمدي٨م آظمر  :أصح٤مسمف

 -ومٛمـ فمـ أن اًمديـ  .)إذا يمٜمتؿ صمالصم٦م وم٠مُمروا قمٚمٞمٙمؿ رضمال( :ًمٌٕمض أصح٤مسمف يمذًمؽ

وم٘مد  ،أو أن اًمًٞم٤مؾم٦م ًمٞم٧ًم ُمـ ُم٤ٌمطمثف ،ٓ يٕمرض ًمٚمًٞم٤مؾم٦م -سمٕم٤ٌمرة أدق اإلؾمالم  أو

وفمٚمؿ قمٚمٛمف هبذا اإلؾمالم وٓ أىمقل فمٚمؿ اإلؾمالم وم٢من اإلؾمالم ذيٕم٦م  ،فمٚمؿ ٟمٗمًف

. ومجٞمؾ ىمقل اإلُم٤مم اًمٖمزازم رى اهلل .اهلل ٓ ي٠متٞمٝم٤م اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يده وٓ ُمـ ظمٚمٗمف

وُم٤م ٓ أصؾ ًمف ومٛمٝمدوم وُم٤م ٓ  ،ٚمؽ طم٤مرسواعم ،)اقمٚمؿ أن اًمنميٕم٦م أصؾ :قمٜمف

طمتك شمٙمقن  ،طم٤مرس ًمف ومْم٤مئع( ومال شم٘مقم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إٓ قمغم أؾم٤مس اًمدقمقة

يمام  ،وٓ طمٙمقُم٦م ُم٤مدة ضم٤مُمدة صامء ٓ روح ومٞمٝم٤م ،شمِمٙمٞمؾ إدارة جمرد دوًم٦م رؾم٤مًم٦م ٓ

نٜم٤م ٟمًٞمٜم٤م وأول ظمٓمئٜم٤م أ .ٓ شم٘مقم اًمدقمقة إٓ ذم مح٤مي٦م حتٗمٔمٝم٤م وشمٜمنمه٤م وشمٌٚمٖمٝم٤م وشم٘مقهي٤م

وإن يمٜم٤م ًمـ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمتٜمٙمر ًمف ٟمٔمري٤ًم  ،هذا إصؾ ومٗمّمٚمٜم٤م اًمديـ قمـ اًمًٞم٤مؾم٦م قمٛمٚمٞم٤مً 

وًمٙمـ هذا اًمٜمص مل  ،ومٜمّمّمٜم٤م ذم دؾمتقرٟم٤م قمغم أن ديـ اًمدوًم٦م اًمرؾمٛمل هق اإلؾمالم

يٛمٜمع رضم٤مل اًمًٞم٤مؾم٦م وزقمامء اهلٞمئ٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م أن يٗمًدوا اًمذوق اإلؾمالُمل ذم 

 ،واجلامل اإلؾمالُمل ذم إوو٤مع ،ذم اًمٜمٗمقس واًمٜمٔمرة اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمرؤوس

سم٤مقمت٘م٤مدهؿ وإقمالهنؿ وقمٛمٚمٝمؿ قمغم أن ي٤ٌمقمدوا دائام سملم شمقضمٞمف اًمديـ وُم٘متْمٞم٤مت 

احلٙمؿ صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل قمـ دقم٤مئؿ .أصؾ اًمٗم٤ًمدو وهذا أول اًمقهؿ ،اًمًٞم٤مؾم٦م

هل اهلٞمٙمؾ  ،واحلٙمقُم٦م ذم اإلؾمالم شم٘مقم قمغم ىم٤مقمدة ُمٕمرووم٦م ُم٘مررة: اإلؾمالُمل

. ومٝمل شم٘مقم قمغم ُم١ًموًمٞم٦م احل٤ميمؿ ووطمدة إُم٦م . ًمٜمٔم٤مم احلٙمؿ اإلؾمالُملإؾم٤مد

صمؿ ىم٤مل ُمقوح٤م ًمتٚمؽ .واطمؽمام أرادهت٤م وٓ قمؼمة سمٕمد ذًمؽ سم٤مٕؾمامء وإؿمٙم٤مل

وهق أضمػم هلؿ وقم٤مُمؾ  ،وم٤محل٤ميمؿ ُمًئقل سملم يدي اهلل وسملم اًمٜم٤مساًمدقم٤مئؿ اًمثالث 

وأبق سمٙمر  ،ـ رقمٞمتف()يمٚمٙمؿ راع ويمٚمٙمؿ ُمًئقل قم :ي٘مقل ☺ورؾمقل اهلل  ،ًمدهيؿ

يمٜم٧م أطمؽمف  ،قمٜمدُم٤م ومم إُمر وصٕمد اعمٜمؼم: )أهي٤م اًمٜم٤مس :رى اهلل قمٜمف ي٘مقل

وهق  .وم٤مومروقا زم ُمـ سمٞم٧م ُم٤مًمٙمؿ( ،وم٠من٤م أن أطمؽمف ًمٙمؿ ،ًمٕمٞم٤مزم وم٠ميمت٥ًم ىمقهتؿ
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ومام  ،سمؾ هق ووع أؾم٤مؾمف ،هبذا ىمد ومن ٟمٔمري٦م اًمٕم٘مد آضمتامقمل أومْمؾ وأقمدل شمٗمًػم

 ،وم٢مذا أطمًـ ومٚمف أضمره ،٦م واحل٤ميمؿ قمغم رقم٤مي٦م اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦مهق إٓ شمٕم٤مىمد سملم إُم

ٕن إظمقة اًمتل مجع اإلؾمالم  ،وإُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واطمدة .وإن أؾم٤مء ومٕمٚمٞمف قم٘م٤مسمف

وٓ  .قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٚمقب أصؾ ُمـ أصقل اإليامن ٓ يتؿ إٓ هب٤م وٓ يتح٘مؼ إٓ سمقضمقده٤م

 ،وُمـ اًمٙمٌػم إمم اًمّمٖمػم ،يٛمٜمع ذًمؽ طمري٦م اًمرأي وسمذل اًمٜمّمح ُمـ اًمّمٖمػم إمم اًمٙمٌػم

وإُمر اعمٕمروف اًمٜمٝمك قمـ  ،وذًمؽ هق اعمٕمؼم قمٜمف ذم قمرف اإلؾمالم سمٌذل ٟمّمٞمح٦م

: عمـ ي٤م رؾمقل اهلل ،)اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م( :☺وىم٤مل رؾمقل اهلل  ،اعمٜمٙمر ىم٤مل:  ؟ىم٤مًمقا

)إذا رأي٧م أُمتل هت٤مب أن  :)هلل وًمرؾمقًمف وًمٙمت٤مسمف وٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ( وىم٤مل

)وسمٓمـ إرض ظمػم هلؿ ُمـ  :وذم رواي٦م ،٤م فم٤ممل وم٘مد شمقدع ُمٜمٝم٤م(شم٘مقل ًمٚمٔم٤ممل ي

ورضمؾ ىم٤مم إمم إُم٤مم ضم٤مئر وم٠مُمره  ،)ؾمٞمد اًمِمٝمداء محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م :وىم٤مل ،فمٝمره٤م(

ٕن ٟمٔم٤مم  ،وٓ شمٙمقن اًمٗمرىم٦م ذم اًمِم١مون اجلقهري٦م ذم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م .وهن٤مه وم٘متٚمف(

 .ُمٕمؽمف سمف ُمـ أبٜم٤مئٝم٤م مجٞمٕم٤مً  ،ؾمالماحلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م اًمذي يْمٛمٝم٤م ٟمٔم٤مم واطمد هق اإل

وٓ يقضمد سمٖمْم٤م وٓ ظمّمقُم٦م وٓ طمزسمٞم٦م يدور ُمٕمٝم٤م  ،واخلالف ذم اًمٗمروع ٓ يي

ومام  ،. وًمٙمٜمف يًتٚمزم اًمٌح٨م واًمتٛمحٞمص واًمتِم٤مور وسمذل اًمٜمّمٞمح٦م.شمدور احلٙمؿ يمام

يم٤من ُمـ اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ومال اضمتٝم٤مد ومٞمف وُم٤م ٓ ٟمص ومٞمف وم٘مرار ومم إُمر جيٛمع إُم٦م 

وُمـ طمؼ إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  :ىم٤مل وقمـ اطمؽمام إرادة إُم٦م .وهك رء سمٕمد هذا قمٚمٞمف

وقمٚمٞمف أن يِم٤موره٤م  ،وأن شمِمػم قمٚمٞمف سمام شمرى ومٞمف اخلػم ،أن شمراىم٥م احل٤ميمؿ أدق ُمراىم٦ٌم

وىمد أُمر اهلل احل٤ميمٛملم سمذًمؽ  ،وأن ي٠مظمذ سم٤مًمّم٤مًمح ُمـ آراءه٤م ،وأن حيؽمم إرادهت٤م

 ُّٱ :ٜمك سمف قمغم اعم١مُمٜملم ظمػما وم٘م٤ملوأر .[159قمٛمران: ]آل ٍَّّ ٌّ ٰى ُّٱ :وم٘م٤مل

واخلٚمٗم٤مء  ☺وٟمّم٧م قمغم ذاك ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  .[38اًمِمقرى:]  َّ ٰى ين ىن

أُمر مجٕمقا أهؾ اًمرأي ُمـ اعمًٚمٛملم  ،. إذا ضم٤مءهؿ.اًمراؿمديـ اعمٝمديـ ُمـ سمٕمدهؿ

سمؾ أهنؿ ًمٞمٜمدسمقهنؿ إمم ذًمؽ وحيثقهنؿ  ،واؾمتِم٤مروهؿ وٟمزًمقا قمٜمد اًمّمقاب ُمـ آرائٝمؿ
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)وم٢من رأيتٛمقين قمغم طمؼ وم٠مقمٞمٜمقين وإن رأيتٛمقين  :ٙمر رى اهلل قمٜمفومٞم٘مقل أبق سم .قمٚمٞمف

)واًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل( ذم هذا ٓ يٕمٜمٞمف إؿمٙم٤مل وٓ  ،قمغم سم٤مـمؾ ومًددوين أو ىمقُمقين(

 ،إؾمامء ُمتك حت٘م٘م٧م هذه اًم٘مقاقمد إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل ٓ يٙمقن احلٙمؿ ص٤محل٤ًم سمدوهن٤م

وٓ يٛمٙمـ أن  ،ٓمٖمك قمغم سمٕمضوُمتك ـمٌ٘م٧م شمٓمٌٞم٘م٤ًم حيٗمظ اًمتقازن وٓ جيٕمؾ سمٕمْمٝم٤م ي

وإن  ،حيٗمظ هذا اًمتقازن سمٖمػم اًمقضمدان احلل واًمِمٕمقر احل٘مٞم٘مل سم٘مدؾمٞم٦م هذه اًمتٕم٤مًمٞمؿ

وهق ُم٤م يٕمؼمون قمٜمف  ،ذم اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م وصٞم٤مٟمتٝم٤م اًمٗمقز ذم اًمدٟمٞم٤م واًمٜمج٤مة ذم أظمرة

وم٤مٓصٓمالح احلدي٨م )سم٤مًمققمل اًم٘مقُمل( أو اًمٜمْم٩م اًمًٞم٤مد أو )اًمؽمسمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م( أو 

 ،وُمرده٤م مجٞمٕم٤ًم إمم طم٘مٞم٘م٦م واطمدة هل اقمت٘م٤مد صالطمٞم٦م اًمٜمٔم٤مم ،حق هذه إًمٗم٤مظٟم

إذ أن اًمٜمّمقص وطمده٤م ٓ شمٜمٝمض سم٠مُم٦م يم٤مُمٚم٦م يمام ٓ  واًمِمٕمقر سمٗم٤مئدة اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف

ُمقىمػ وقمرج سمٙمالُمف رمحف اهلل سمٕمد قمـ  -.يٜمٗمع اًم٘م٤مٟمقن إذا مل يٓمٌ٘مف ىم٤مٍض قم٤مدل ٟمزيف

ي٘مقل قمٚمامء اًمٗم٘مف اًمدؾمتقري إن  :لاعمٕم٤مس وم٘م٤م اإلؾمالم ُمـ اًمٜمٔم٤مم اًمين٤ميب واًمدؾمتقر

وإٟمف ٓ  ،واطمؽمام إرادهت٤م ،وؾمٚمٓم٦م إُم٦م ،اًمٜمٔم٤مم اًمين٤ميب ي٘مقم قمغم ُم١ًموًمٞم٦م احل٤ميمؿ

وًمٞم٧ًم اًمٗمرىم٦م  ،إُم٦م واضمتامع يمٚمٛمتٝم٤م ةوطمد شمٜمقع أراء اًمتل ٓشم١مصمر قمغمُم٤مٟمع ومٞمف 

 :اًمين٤ميب اًمؼممل٤مينوإن يم٤من سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل إن ُمـ دقم٤مئؿ اًمٜمٔم٤مم  ،واخلالف ذـم٤ًم ومٞمف

ٕنف يٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مف  ،وًمٙمـ هذا إذا يم٤من قمروم٤م ومٚمٞمس أصال ذم ىمٞمؿ هذا اًمٜمٔم٤مم ،احلزسمٞم٦م

وقمغم هذا ومٚمٞمس ذم ىمقاقمد هذا  .سمدون هذه احلزسمٞم٦م وسمدون إظمالل سم٘مقاقمده إصٚمٞم٦م

وهق هبذا  ،اًمٜمٔم٤مم اًمين٤ميب ُم٤م يتٜم٤مرم ُمع اًم٘مقاقمد اًمتل ووٕمٝم٤م اإلؾمالم ًمٜمٔم٤مم احلٙمؿ

وهبذا آقمت٤ٌمر يٛمٙمـ أيْم٤ًم  ،ٞمس سمٕمٞمدًا قمـ اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل وٓ همري٤ٌم قمٜمفآقمت٤ٌمر ًم

أن ٟم٘مقل ذم اـمٛمئٜم٤من إن اًم٘مقاقمد إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م اًمدؾمتقر اعمٍمي ٓ شمتٜم٤مرم 

سمؾ إن  ،وًمٞم٧ًم سمٕمٞمدة ُمـ اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل وٓ همري٦ٌم قمٜمف ،ُمع ىمقاقمد اإلؾمالم

غم أطمدث اعم٤ٌمدئ وأراء اًمدؾمتقري٦م واوٕمل اًمدؾمتقر اعمٍمي رهمؿ أهنؿ ووٕمقه قم

ومٝمل  ،وم٘مد شمقظمقا ومٞمف أٓ يّمٓمدم أي ٟمص ُمـ ٟمّمقصف سم٤مًم٘مقاقمد اإلؾمالُمٞم٦م ،وأرىم٤مه٤م
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طم٦م يم٤مًمٜمص اًمذي ي٘مقل )ديـ اًمدوًم٦م اإلؾمالم( أو ىم٤مسمٚم٦م :إُم٤م ُمتٛمِمٞم٦م ُمٕمٝم٤م سا

)طمري٦م آقمت٘م٤مد  :ًمٚمتٗمًػم اًمذي جيٕمٚمٝم٤م ٓ شمتٜم٤مرم ُمٕمٝم٤م يم٤مًمٜمص اًمذي ي٘مقل

  .ـهاُمٙمٗمقًم٦م(.

ىمد ؾمٌؼ اعمًٚمٛمقن همػمهؿ ذم اًمٕمٜم٤مي٦م سمتٚمؽ اًمًٚمٓم٦م يمام  ٤مًمث٤م: اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م.صم

سم٤معمٌح٨م إظمػم ُمـ اًمٗمّمؾ  ُم٣م ذيمر أصقل رم وم٘مف اًم٘مْم٤مء سم٤مًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

إول وان يم٤مٟم٧م متٞمزت رم اًمٕمٍم احلدي٨م سمٛمزيد ختّمص يْمٛمـ ُمع طمًـ 

٠مصٌح٧م رم اًمدوًم٦م اعم٘م٤مصد إشم٘م٤من اًمٕمٛمؾ هب٤م وُمع ظمداع اجلامهػم ٓشمٖمٜمك ؿمٞمئ٤م وم

احلديث٦م ُمٜمٔمقُم٦م ًمٚمٕمداًم٦م شمِمٛمؾ ضمٝم٦م ًمٚمتح٘مٞمؼ وُمـ صمؿ شمٌٜمك آدقم٤مء وشمًٛمك اًمين٤مسم٦م 

اًمٕم٤مُم٦م وضمٝم٦م أظمرى ًمٚمدوم٤مع واعمراومٕم٦م قمـ اعمتٝمٛملم وضمٝم٦م صم٤مًمث٦م ًمالؾمتامع إًمٞمٝمام 

ويمذًمؽ اعمتٝمؿ ًمٚمتح٘مؼ ُمـ أدًم٦م اإلصم٤ٌمت أو قمدُمٝم٤م وُمـ صمؿ إصدار احلٙمؿ وشمٙمقن 

ٟمزاهتٝم٤م  ٕمداًم٦م اعمٜمِمقدة قمغم ىمدر وم٘مد هذه اعمٜمٔمقُم٦ماًمٙم٤مرصم٦م واعمّمٞم٦ٌم قمغم اًم

واؾمت٘مالهل٤م ورم زُم٤من آؾمتٌداد اًمٕمٍمي طمدث وٓطمرج قمـ اعم١مؾم٤ًمت 

وُمـ هٜم٤م يتٌلم ًمؽ أظمل اعمًٚمؿ أن اًمدقمقة إمم إؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م ٓشمٕمٜمك  - اًمديٙمقري٦م.

ة سمٜم٤م سمح٤مل يمام يزقمؿ اخلٌث٤مء إمم هدم اعمٕمٌد قمغم رأس اجلٛمٞمع وإًمٖم٤مء يمؾ ؿمئ واًمٕمقد

طمٞم٨م حت٘مٞمؼ  إمم اًمقراء طمٞم٨م اًمٌداوة وسمٞمئ٦م اًمّمحراء وإٟمام هل ُم٘م٤مصد اًمديـ اًمٙمؼمى

ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد ُمـ ضورات وطم٤مضمٞم٤مت وحتًٞمٜم٤مت يمام سمٞمٜمٝم٤م قمٚمامء إُم٦م ُمـ ىمرون 

شمٚمؽ إُم٦م اًمقاقمٞم٦م عمٕمٜمك يمقهن٤م ُمّمدر  .ـمقيٚم٦م ُمْم٧م واعمرضمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ًمألُم٦م

ًمٜمٔم٤مم اجلٛمٝمقري هق اعم٘مدم قمٜمدٟم٤م اًمًٚمٓم٤مت وٓ شميٟم٤م اعمًٛمٞم٤مت وان يم٤من ا

واعمخت٤مر ًمتجٜم٥م آٓم وؾمٚمٌٞم٤مت اًمٜمٔم٤مم اعمٚمٙمل يمام طمدصمتٜم٤م قمٜمٝم٤م صٗمح٤مت شم٤مريخ دول 

 اإلؾمالُمٞم٦م وٓ ُم٤مٟمع ُمـ يمقٟمف إُمقيلم واًمٕم٤ٌمؾمٞملم واعمامًمٞمؽ وهمػمه٤م ُمـ اًمدول

 اعمٝمؿ ًمديٜم٤م أن شمٙمقن هٜم٤مك إرادة طمرة ًمٚمِمٕم٥م ذم اظمتٞم٤مر ؾمٚمٓم٤مشمف رئ٤مد أو سمرمل٤مين

وُمراىم٦ٌم ًمٚمح٤ميمؿ ُمـ ظمالل  ء يم٤مٟم٧م سم٤مٟمتخ٤مسم٤مت واقمٞم٦م أو اؾمتٗمت٤مءات ُمٜمْمٌٓم٦مؾمقا 



   

 
233 
 

 الدولة اإلسالمية ومشئوليتها

 )ىمديؿ سمال ضمديد مجقد-:ُمـ وطم٘م٤م يمام ىمٞمؾ سمحؼ ىمٞم٤مم ؾمٚمٓمتف اًمتنميٕمٞم٦م اعمٜمتخ٦ٌم

ومال رضمٕمٞم٦م قمٜمدٟم٤م أهي٤م احلداصمٞمقن ومٜمٌتٜم٤م ُمٕمٚمقم إصؾ ( وضمديد سمال ىمديؿ اٟمًالخ

٢مصالح اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م وان واًمؽمسم٦م وًمٞمس يمٖمػمه يمام شمٕمٚمٛمقن! وُمـ ذًمؽ ٟمٜم٤مدى سم

يم٤من ُمدى اًمٗم٤ًمد احل٤مزم ومٞمف وشمٕمٛم٘مف يدقمقٟم٤م إمم اعمٜم٤مداة سم٤مًمت٠مؾمٞمس ًمتٚمؽ اًمًٚمٓم٦م ُمـ 

ضمديد وهق أُمر ُمٞمًقر إن صدىم٧م اعم٘م٤مصد وم٘مد ايمتقى سمٜم٤مر وم٤ًمده٤م اجلٛمٞمع سمال 

وأظمتؿ هذا اعمٌح٨م سمٙمٚمٛم٦م قمـ اجلزي٦م وم٘مد يمثر طمقهل٤م ًمٖمط اًمٕمٚمامٟمٞملم ويمام  اؾمتثٜم٤مء

وومروٝم٤م قمغم أهؾ اًمذُم٦م يمام ضم٤مء ذم اًم٘مرآن  ٜم٤مىمْمتٝم٤م ًمٚمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦مزقمٛمقا قمـ ُم

ورم احل٘مٞم٘م٦م  –اًمٙمريؿ ومٞمف فمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ يم٠مىمٚمٞم٦م ُمِم٤مريم٦م رم مجٞمع ُم١مؾم٤ًمت اعمجتٛمع 

رم اعمراضمٕم٦م  ٓ مت٤مٟمع ُم٘م٤مصد اًمتنميع اًمتك ضم٤مء هب٤م ديٜمٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ اًمتل يٜمٙمره٤م ه١مٓء أن

اعمٕم٤مسة وىمد ذه٥م اًمٙمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم شمٓمٌٞمؼ ذًمؽ اًمٗمرض رم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

اعمٕم٤مسيـ امم قمدم ومروٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ رم سم٤مًمدوًم٦م اعمٕم٤مسة وىمد اؾمتٜمدوا رم رأهيؿ هذا 

يمام سملم ذًمؽ أطمد اًم٤ٌمطمثلم وهق د محزة  امم ُمِم٤مريم٦م أهؾ اًمذُم٦م رم اخلدُم٦م اًمٕمًٙمري٦م

ٓ ومٕمـ شمٕمريٗمٝم٤م أو :قمٌداًمٙمريؿ رم سمح٨م صٖمػم ًمف طمقل هذه اًمٜم٘مٓم٦م أؾمتؾ ُمٜمف ُم٤ميغم

إصٗمٝم٤مين ذم ُمٗمرداشمف سم٠مهن٤م:"ُم٤م ي١مظمذ ُمـ أهؾ اًمذُم٦م، وشمًٛمٞمتٝم٤م  اًمراهم٥م قمرومٝم٤مىم٤مل 

يٕم٘مد ًمٚمٙمت٤ميب قمٚمٞمف اًمذُم٦م، وهل ومٕمٚم٦م، ُمـ اجلزاء؛ يم٠مهن٤م ضمزت قمـ ىمتٚمف" ىم٤مل اهلل 

وىم٤مل قمٜمٝم٤م اسمـ  [29]اًمتقسم٦م:  َّ  مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱشمٕم٤ممم: 

ضمزأت اًمٌمء إذا  طمجر اًمٕمً٘مالين ذم ذطمف قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري:"اجلزي٦م ُمـ

ُمـ اجلزاء، أي ٕهن٤م ضمزاء شمريمٝمؿ سمٌالد اإلؾمالم،  :ىمًٛمتف، صمؿ ؾمٝمٚم٧م اهلٛمزة، وىمٞمؾ

صمٌت٧م ُمنموقمٞم٦م وىمد أو ُمـ اإلضمزاء؛ ٕهن٤م شمٙمٗمل ُمـ شمقوع قمٚمٞمف ذم قمّمٛم٦م دُمف" 

 نب ُّٱاجلزي٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع: أُم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب وم٘مقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 
 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب
 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف
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.وضمف آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م: شمٜمص أي٦م ساطم٦م قمغم وضمقب [29]اًمتقسم٦م: َّ  مم

أُم٤م ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  رومع اًم٘مت٤مل ؛وم٢مذا دومٕم٧م اجلزي٦م ،اًم٘مت٤مل طمتك يتؿ إقمٓم٤مء اجلزي٦م

سمجٛمٚم٦م أطم٤مدي٨م  اًم٘مقًم٦ٌماًمنميٗم٦م، وم٘مد صم٧ٌم ضمقاز أظمذه٤م ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب سم٤مًمًٜم٦م 

إذا أُمر أُمػما قمغم ضمٞمش  ☺يم٤من رؾمقل اهلل  :ه اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحفُمٜمٝم٤م ُم٤م روا

أو هي٦م أوص٤مه ذم ظم٤مصتف سمت٘مقى اهلل، وُمـ ُمٕمف ُمـ اعمًٚمٛملم، صمؿ ىم٤مل:" اهمزوا 

ومًٚمٝمؿ اجلزي٦م، وم٢من هؿ أضم٤مسمقك؛ وم٤مىمٌؾ ُمٜمٝمؿ ويمػ قمٜمٝمؿ".  سم٤مؾمؿ اهلل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

ودل قمغم ذًمؽ  جرُمـ جمقس ه ☺وُمـ اًمًٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م وم٘مد أظمذه٤م رؾمقل اهلل 

وًمٙمـ يرى  – اإلمج٤مع، وم٘مد أمجع اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ضمقاز أظمذه٤م ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب أيْم٤م

ي٘مقل اًمديمتقر اًم٤ًٌمقمل: اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسون أن إُمر خمتٚمػ ظم٤مص٦م رم هذا اًمٕمٍم 

"أُم٤م اؾمتٛمرار أظمذ اجلزي٦م سمٕمد قمّمقر ُمـ اًمٗمتح اإلؾمالُمل وسمٕمد أن أصٌح أهؾ 

عمًٚمٛملم، ومذًمؽ ٓ ي٠ًمل قمٜمف اإلؾمالم وإٟمام ي٠ًمل اًمٙمت٤مب رقم٤مي٤م خمٚمّملم ًمٚمدوًم٦م يم٤م

قمٜمف احل٤ميمٛمقن وإُمراء ُمـ اعمًٚمٛملم، وٟمحـ إٟمام ٟمتٙمٚمؿ قمـ ٟمٔم٤مم اجلزي٦م ذم اإلؾمالم 

ٓطمظ يمٚمٛمتف رمحف اهلل خمٚمّملم ًمٚمدوًم٦م )ٓ قمـ شم٤مريخ اجلزي٦م ذم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

ٔي٦م اجلزي٦م ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن شمقضمٞمف اًمديمتقر اًم٤ًٌمقمل  وهذه هك اًم٘مْمٞم٦م ومتٜمٌف(

يًتٜمد إمم شمٗمًػمه٤م قمٜمد أئٛم٦م اًمتٗمًػم، وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل إذ ي٘مقل ذم شمٗمًػمه هلذه 

ُم٤ًم  أي٦م:"أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمٛم٘م٤مشمٚم٦م مجٞمع اًمٙمٗم٤مر وظمص أهؾ اًمٙمت٤مب سم٤مًمذيمر إيمرا

واًمذي دل قمٚمٞمف  ًمٙمت٤مهبؿ،.. صمؿ ضمٕمؾ ًمٚم٘مت٤مل هم٤مي٦م وهل: إقمٓم٤مء اجلزي٦م سمدًٓ ُمـ اًم٘متؾ

٦م شم١مظمذ ُمـ اًمرضم٤مل اعم٘م٤مشمٚملم؛ ٕنف شمٕم٤ممم ىم٤مل:"ىم٤مشمٚمقا اًمذيـ" إمم اًم٘مرآن أن اجلزي

يذه٥م اًمديمتقر وىمقًمف:"طمتك يٕمٓمقا اجلزي٦م" ومٞم٘متيض ذًمؽ وضمقهب٤م قمغم ُمـ ي٘م٤مشمؾ"

قمٌد اًمٙمريؿ زيدان إمم قمدم أظمذ اجلزي٦م ُمـ اًمذُمٞملم اًمذيـ يٕمٞمِمقن ذم اًمدول 

زي٦م قمغم اًمذُمٞملم وهل اإلؾمالُمٞم٦م. ويٕمتٛمد اًمديمتقر ذم رأيف اًم٤ًمسمؼ قمغم قمٚم٦م ووع اجل

سمدل اًمدوم٤مع واحلامي٦م، وذم اًمٕمٍم احلدي٨م يِمؽمك اًمذُمٞمقن ُمع اعمًٚمٛملم  -ذم ٟمٔمره-
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ذم واضم٥م اًمدوم٤مع قمـ دار اإلؾمالم، وسمٜم٤مًء قمغم ُم٤ًممهتٝمؿ ذم اًمدوم٤مع وم٢من اجلزي٦م شمً٘مط 

سمٕمد وضمقهب٤م، أو متٜمع وضمقهب٤م أصاًل. وحيدد اًمديمتقر ُمٕم٤ممل ُم٠ًمل٦م آؿمؽماك ذم اًمدوم٤مع 

اإلؾمالم سمٕمدم اؿمؽماط اًمدوم٤مع اًمٗمٕمكم، إٟمام يٙمٗمك اًمتٝمٞم١م وآؾمتٕمداد هلذا  قمـ دار

اًمدوم٤مع واًم٘مت٤مل ود اًمٕمدو. ويًتٜمد اًمديمتقر ذم يمقن اجلزي٦م شمً٘مط إذا ؾم٤مهؿ اًمذُمٞمقن 

طم٦م قمغم  ذم اًمدوم٤مع قمـ دار اإلؾمالم سمٛمجٛمققم٦م ُمـ إطمداث اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل شمدل سا

ًمدوم٤مع قمـ دار اإلؾمالم، وُمـ هذه ؾم٘مقط اجلزي٦م قمـ اًمذُمٞملم إذا ؾم٤ممهقا ذم ا

إطمداث: أوًٓ: يمت٤مب قمت٦ٌم سمـ ومرىمد إمم أه٤مزم أذرسمٞمج٤من، وم٘مد ضم٤مء ومٞمف: "سمًؿ اهلل 

 -قم٤مُمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أُمػم اعم١مُمٜملم-اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، هذا ُم٤م أقمٓمك قمت٦ٌم سمـ ومرىمد 

أهؾ أذرسمٞمج٤من ؾمٝمٚمٝم٤م وضمٌٚمٝم٤م وطمقاؿمٞمٝم٤م وأهؾ ُمٚمٚمٝم٤م يمٚمٝمؿ إُم٤من قمغم أنٗمًٝمؿ 

ئٕمٝمؿوأُمقا  قمغم أن ي١مدوا اجلزي٦م قمغم ىمدر ـم٤مىمتٝمؿ.. وُمـ طمنم ُمٜمٝمؿ ذم  ؛هلؿ وذا

وهك صم٤مٟمٞم٤ًم: ُم٤م رواه اًمٓمؼمي قمـ ُمٚمؽ "اًم٤ٌمب" ؾمٜم٦م ووع قمٜمد ضمزاء شمٚمؽ اًمًٜم٦م".

ىم٦م سمـ قمٛمروُمديٜم٦م ىمرب أذرسمٞمج٤من  أُمػم شمٚمؽ  ،واؾمٛمف ؿمٝمر سمراز، أنف ـمٚم٥م ُمـ ها

سمام يريده ُمٜمٝمؿ ود قمدوهؿ،  اعمٜم٤مـمؼ، أن يْمع قمٜمف وقمٛمـ ُمٕمف اجلزي٦م قمغم أن ي٘مقُمقا 

ىم٦م وىم٤مل ًمف: "ىمد ىمٌٚمٜم٤م ذًمؽ ممـ يم٤من ُمٕمؽ قمغم هذا ُم٤م دام قمٚمٞمف، وٓسمد ُمـ  وم٘مٌؾ ها

اجلزاء ممـ ي٘مٞمؿ وٓ يٜمٝمض". وم٘مٌؾ ذًمؽ وص٤مر ؾمٜم٦م ومٞمٛمـ يم٤من حي٤مرب اًمٕمدو ُمـ 

اعمنميملم وومٞمٛمـ مل يٙمـ قمٜمده اجلزاء إٓ أن يًتٜمٗمروا ومتقوع قمٜمٝمؿ ضمزاء شمٚمؽ 

 ىم٦م إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمذًمؽ وم٠مضم٤مزه وطمًٜمف.اًمًٜم٦م، ويمت٥م ها 

ىم٤مئد ضمٞمش اعمًٚمٛملم ذم سمالد وم٤مرس ذم زُمـ - صم٤مًمث٤ًم: وذم يمت٤مب ؾمقيد سمـ ُم٘مرن

إمم ُمٚمؽ ضُمرضم٤من: "سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، هذا يمت٤مب ُمـ  -قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

ًت٤من وؾم٤مئر أهؾ ضمرضم٤من أن ًمٙمؿ اًمذُم٦م وقمٚمٞمٜم٤م هموأهؾ دًمٗمالن ؾمقيد سمـ ُم٘مرن 

وشم٤مسمٕمف قمغم  ـ اؾمتٕمٜم٤م سمف ُمٜمٙمؿ ومٚمف ضمزاؤه ذم ُمٕمقٟمتف قمقو٤ًم قمـ ضمزائف".وُم ...اعمٜمٕم٦م

هذا اًمرأي إؾمت٤مذ اًمديمتقر يقؾمػ اًم٘مرو٤موي طمٞم٨م ي٘مقل: "ًمٙمـ اإلؾمالم ومرض 
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ُمـ همػم اعمًٚمٛملم أن يًٝمٛمقا ذم ٟمٗم٘م٤مت اًمدوم٤مع، واحلامي٦م ًمٚمقـمـ  اعمقاـمٜملمقمغم ه١مٓء 

ذم احل٘مٞم٘م٦م سمدل ُم٤مزم قمـ  قمـ ـمريؼ ُم٤م قمرف ذم اعمّمٓمٚمح اإلؾمالُمل، وم٤مجلزي٦م هل

اخلدُم٦م اًمٕمًٙمري٦م اعمٗمروو٦م قمغم اعمًٚمٛملم" صمؿ يت٤مسمع ومْمٞمٚمتف سمٙمقن اجلزي٦م شمً٘مط 

سم٤مؿمؽماك أهؾ اًمذُم٦م ُمع اعمًٚمٛملم ذم اًم٘مت٤مل واًمدوم٤مع قمـ دار اإلؾمالم ود أقمداء 

اإلؾمالم" وىمد وضمد اًم٤ٌمطم٨م أن اًمديمتقر اًم٘مرو٤موي ؾم٤مر ؾمػم اًمديمتقر زيدان ذم 

ٕنف اقمتٛمد قمغم يمت٤مب اًمديمتقر زيدان اًم٤ًمسمؼ )أطمٙم٤مم اًمذُمٞملم( ذم هذه اعم٠ًمل٦م؛ ٟمٔمراً 

وم٘م٤مل اًمِمٕمٌل: أدريم٧م إئٛم٦م قمـ ذًمؽ أيْم٤م  وؾمئؾ اًمِمٕمٌك رمحف اهلل -هذا اًمرأي.

اًمٗم٘مٞمف ُمٜمٝمؿ وهمػم اًمٗم٘مٞمف يٖمزون سم٠مهؾ اًمذُم٦م ومٞم٘مًٛمقن هلؿ، ويْمٕمقن قمٜمٝمؿ ضمزيتٝمؿ 

٥م اًمؽماضمؿ وًمد ؾمٜم٦م ومذًمؽ هلؿ ٟمٗمؾ طمًـ. واإلُم٤مم قم٤مُمر اًمِمٕمٌل يمام ورد ذم يمت

ـه(، وىمد روى قمـ مجٝمرة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، 109ـه( وشمقذم قمغم أبٕمد شم٘مدير ؾمٜم٦م )20)

وُمٜمٝمؿ: قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وأبق ُمقؾمك إؿمٕمري، وأبق هريرة، وهمػمه روقان اهلل 

قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم، وروى يمذًمؽ قمـ مجٝمرة ُمـ اًمت٤مسمٕملم، ُمٜمٝمؿ: ذيح اًم٘م٤ميض، 

ؾم٘مقط اجلزي٦م قمـ أهؾ اًمذُم٦م ذم اًمٕمٍم  ٕمقا حمٛمد ؾمٚمٞمؿ اًم يرى اًمديمتقر وُمنوق

احلدي٨م. ويًتٜمد اًمديمتقر اًمٕمقا قمغم صمالصم٦م أُمقر: إول: إن اجلزي٦م مل شمٙمـ ُمالزُم٦م 

ًمٕم٘مد اًمذُم٦م، سمؾ أؾم٘مٓمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ قمٛمـ ىمٌؾ ُمـ همػم أهؾ اإلؾمالم 

ُمِم٤مريم٦م اعمًٚمٛملم ذم اًمدوم٤مع قمـ اًمقـمـ؛ ٕهن٤م سمدل قمـ اجلٝم٤مد. صمؿ يْمٞمػ اًمديمتقر: 

همػم اعمًٚمٛملم ُمـ اعمقاـمٜملم ذم اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م ي١مدون واضم٥م اجلٜمدي٦م ويًٝمٛمقن و

سمدُم٤مئٝمؿ ذم مح٤مي٦م إوـم٤من، ومٝمؿ ٓ دم٥م قمٚمٞمٝمؿ ضمزي٦م أصاًل. وىمد ٟم٤مىمش اًم٤ٌمطم٨م هذا 

اًمرأي ؾم٤مسم٘م٤ًم. اًمث٤مين: إن هذا اًمٕم٘مد )قم٘مد اًمذُم٦م( اٟمتٝمك سمذه٤مب اًمدوًم٦م اًمتل أبرُمتف، 

م، ذم أي ىمٓمر، ًمٞم٧ًم ظمٚمٗم٤ًم ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إومم وم٤مًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م اًمٞمق

اًمتل أبرُم٧م قم٘مد اًمذُم٦م، وم٤مًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إومم ىمد زاًم٧م ُمـ اًمقضمقد سم٤مٓؾمتٕمامر 

ئٕمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م. اًمث٤مًم٨م: إن اًمدول  اًمذي ذه٥م ؾمٚمٓم٤مهن٤م، وُمٚمؽ دي٤مره٤م وسمدل ذا
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ًمذي مل يٕمرض ًمف اًم٘مقُمٞم٦م اًمٞمقم شم٘مدم اًمًٞم٤مدة قمغم ٟمحق ضمديد ُمـ اًمٕم٘مد آضمتامقمل ا

اًمٗم٘مٝم٤مء وإىمدُمقن، وم٤مًمًٞم٤مدة اًمتل قمرومٝم٤م اًمٗم٘مف اًم٘مديؿ ىم٤مُم٧م قمغم اٟمتّم٤مر ُمٜمتٍم 

واهنزام ُمٜمٝمزم، أُم٤م ؾمٞم٤مدة دوًمٜم٤م اًمٞمقم وم٘م٤مئٛم٦م قمغم ُمِم٤مريم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م يت٤ًموى ـمروم٤مه٤م ذم 

يرى أ.د. محٞمد اهلل ؾم٘مقط اجلزي٦م )صٜم٤مقم٦م اًمدوًم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م، وذم احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت.

وم٘م٤م سمذًمؽ ُمع رأي جلٜم٦م قمـ همػم اعمًٚمٛم لم اعم٘مٞمٛملم ذم اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م، ُمتقا

اًمتٕمٚمٞمامت اإلؾمالُمٞم٦م ذم طمٙمقُم٦م اًم٤ٌميمًت٤من قمٜمدُم٤م ووٕم٧م اًمدؾمتقر ؾمٜم٦م 

ٟمٞم٦م وهيقدي٦م 1949ـه/1368 م اًمتل ٓطمٔم٧م أُمر اعمًٚمٛملم اًم٤ًميمٜملم ذم دول ٟمٍما

ظمرى وهمػمه٤م ُمـ دول اًمٕم٤ممل، وظمِمٞم٧م إن ومرض اعمًٚمٛمقن اجلزي٦م قمغم أهؾ اعمٚمؾ إ

أن شمٕمٛمد شمٚمؽ اًمدول إمم إضمراءات اٟمت٘م٤مُمٞم٦م شمٕمًٗمٞم٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ اجلزي٦م قمغم ؾمٙم٤من 

سمالده٤م ُمـ اعمًٚمٛملم، وىم٤مل أ.د. محٞمد اهلل سمٕمد أن ذيمر ىمرار اًمٚمجٜم٦م:"وٓ ٟمٔمـ شمٚمؽ 

ذم -اًمٚمجٜم٦م أظمٓم٠مت روح اإلؾمالم اًمًٛمح ذم ختٚمٞمٝم٤م قمـ اجلزي٦م، سمؾ أدريم٧م

ٟم٦م اإلؾمالم ُمـ قمالج  -اقمت٘م٤مدٟم٤م واىمٕمل ُمٜمٓم٘مل ًمٌٕمض احل٤مٓت ذم سمٕمض ُم٤م شم١مصمره ُمرا

وشم٤مسمٕمف قمغم هذا اًمرأي إؾمت٤مذ اًمديمتقر وهٌف اًمزطمٞمكم طمٞم٨م  - اًمٌٞمئ٤مت واًمٔمروف

ىم٤مل: "إن اًمذُمٞملم اًم٘م٤مـمٜمٞملم اًمٞمقم ذم سمالد اإلؾمالم واًمذيـ يٚمتزُمقن سم٤مخلدُم٦م 

اًمٕمًٙمري٦م، ويِمؽميمقن ذم احلرب ود إقمداء، ٓ دم٥م قمٚمٞمٝمؿ اجلزي٦م" وىمػ 

رأي اًمديمتقر قمٌد اعمٜمٕمؿ أمحد سمريم٦م ُمـ ظمالل أـمروطم٦م ًمٜمٞمؾ  اًم٤ٌمطم٨م يمذًمؽ قمغم

درضم٦م اًمديمتقراه واًمتل قمٜمقٟم٧م سمـ "اإلؾمالم وُمِمٙمٚم٦م اعم٤ًمواة سملم اعمًٚمٛملم وهمػم 

اعمًٚمٛملم ذم قمّمقر اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل وذم اًمٕمٍم احلدي٨م" شمقصؾ اًمديمتقر إمم 

٦م ذم اًمٕمٍم يمقن اجلزي٦م شمً٘مط قمغم همػم اعمًٚمٛملم اعم٘مٞمٛملم ذم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم

 . أو سم٠مطمدمه٤م اعمِم٤مر إًمٞمٝمام ؾمٚمٗم٤م ُمريـ٤مٕاحل٤مض، سم

* * * 
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 (واجبات على الطريق)املبحح الجالح: 

دوًم٦م  ـمريؼ اًمٕمقدة ًمدوًمتٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م احلٌٞم٦ٌم أقمٜمك سم٤مًمٓمريؼ هٜم٤م أظمقة اإلؾمالم

ُمٕم٤مسة سملم يدي قمقدة اخلالوم٦م قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة ان ؿم٤مء اهلل أُم٤م  إؾمالُمٞم٦م ُمدٟمٞم٦م

سم٤مًمقاضم٤ٌمت رم هذا اعمٌح٨م، ومام هل إٓ مجؾ رم ُمٓمٚمٌلم اصمٜملم هل٤م ُم٤مسمٕمده٤م ُمـ  اعمراد

ورم احل٘مٞم٘م٦م هذه اًمقاضم٤ٌمت ضمديرة  اًمٌٞم٤من واًمتقوٞمح رم ُمٔم٤مٟمف عمـ يريد اعمزيد

سم٤مًمتقوٞمح رم ُمّمٜمٗم٤مت وًمٙمـ يمام شمرون ٟمحـ هٜم٤م سمّمدد اًمدرس قمٜمٝم٤م رم ُمٌح٨م ُمـ 

.  اًم٘مدير أن ٟمٙمقن ىمقُم٤م قمٛمٚمٞملمٟم٠ًمل اهلل اًمٕمغم ومام هل إٓ شمذيمرة !ومّمؾ رم يمت٤مب

ٟم٘مػ سم٤مًمدرس ُمٕم٤م رم اعمٓمٚم٥م إول ُمع واضم٥م إىم٤مُم٦م ٟمٔم٤مم اىمتّم٤مدي اؾمالُمك ومٝمق 

 ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من ُمـ طمٞم٤مة اًمٜم٤مس رم هذا اًمزُم٤من ويمذًمؽ رم دًٓمتف قمغم هقي٦م إُم٦م

ٟمتقاص سم٤مًمقاضم٥م اًمث٤مين وأقمٜمك سمف إؿم٤مرة قمـ أمهٞم٦م سمٜم٤مء إُم٦م  ورم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي آؾمالُمك  اعمٓمٚم٥م إول. قمغم وطمدهت٤م وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ واًمٕمٛمؾ

وإدرايمٜم٤م ًمٓمٌٞمٕم٦م  ؟سمذيمر آىمتّم٤مد اًم١ًمال اعمتقىمع مل٤مذا هذا آهتامم ووضمقب إىم٤مُمتف

 جيٞم٥م قمغم اًم١ًمال اعمذيمقر. ٟمٕمؿ !اعمٕم٤مسة احلديث٦م اعمجتٛمٕم٤مت سمؾ واًمدول اجل٤مهٚمٞم٦م

ووؾمط شمٚمؽ إن٤مٟمٞم٦م  اعم٘مٞمت٦م ًمٖم٦م اعمّم٤مًمحو،إهن٤م سم٤مًمٗمٕمؾ طمْم٤مرات امل٤مدة اًمٓم٤مهمٞم٦م

اخلٌٞمث٦م يٜمٌٖمل قمٚمٞمٜم٤م شمذيمر أبرز ىمقاٟملم احلري٦م واؾمت٘مالل اًمدول )ُمـ ٓيٛمٚمؽ ىمقشمف 

طمدي٨م ذو  . واحلدي٨م قمـ آىمتّم٤مد آؾمالُمك(وؾمالطمف ودواءه ٓيٛمٚمؽ ىمراره

أريم٤من اًمدوًم٦م  ـُم :أظمقة اإلؾمالم .وًمف ُم١مؾم٤ًمشمف اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ورضم٤مًمف ؿمجقن

واًمِمٛمقل رم ُمٜمٝم٩م  ٟمٔم٤مم اىمتّم٤مدي اؾمالُمك ظم٤مًمص ٜمِمقدة ذم وـمٜمٜم٤ماإلؾمالُمٞم٦م اعم

وٟٓمٚمتٗم٧م ًمْمقو٤مء  اإلؾمالم ًمٚمحٞم٤مة ُمٕمٚمؿ سم٤مرز ُمـ ُمٕم٤ممل ذيٕمتف اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمًٛمح٤مء

ومم٤م ي١مؾمػ ًمف زقمؿ  اعمٜمٙمريـ قمـ ضمٝمؾ او طم٘مد ومْمقء اًمِمٛمس شمٜمٙمره اًمٕملم ُمـ رُمد

د هق آدم ؾمٛمٞم٨م شمٌٕم٤م مل٤م شمٕمٚمٛمقه سم٤مًمٖمرب أن ُم١مؾمس قمٚمؿ آىمتّم٤م سمٕمض اعمًٚمٛملم
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م ويٓمٚم٘مقن قمٚمٞمف هٜم٤مك أبق قمٚمؿ آىمتّم٤مد ُمع أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دؾمتقر 1776ؾمٜم٦م

وان مل  !اعمًٚمٛملم اًمرسم٤مين ٟمزل سم٠مصقل هذا اًمٕمٚمؿ وىمقاقمد ٟمٔم٤مُمف ىمٌؾ ذًمؽ سم٠ملػ قم٤مم

اصٓمالطم٤م يمام  يٓمٚمؼ قمغم شمٚمؽ إصقل هذا اعمّمٓمٚمح. ويٕمرف آىمتّم٤مد آؾمالُمك

سمٌٕمض  ًمٚمديمتقر ُمًٗمر اًم٘محٓم٤مٟمك دي ذم اإلؾمالمضم٤مء ذم سمح٨م قمـ اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤م

" إطمٙم٤مم واًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م اًمتل شمٜمٔمؿ يم٥ًم امل٤مل وإٟمٗم٤مىمف وأوضمف سم٠منف )اًمتٍمف 

ىمد ووع إؾمس اًمٕم٤مُم٦م  ديـ اهلل اًمٕمٔمٞمؿ قمؼم ذيٕمتف اًمٖمراء اإلؾمالمو شمٜمٛمٞمتف "

يمثر ُمـ أ فشمتًؼ ُمع ـمٌٞمٕم٦م هذا اًمديـ وُمع أظمالىمٞم٤مشم أصقلًمالىمتّم٤مد اإلؾمالُمل وهل 

أن امل٤مل ُم٤مل اهلل واًمٌنم ُمًتخٚمٗمقن  أوٓ: -وُمـ هذه إؾمس:ُمـ ألػ قم٤مم. 

وُمـ هٜم٤م يٕمٚمؿ اعمًٚمؿ اٟمف ُمًئقل قمـ ُم٤مًمف ُمـ أيـ ايمتًٌف وومٞمام أنٗم٘مف يمام ضم٤مء ومٞمف.

وقمـ ُم٤مًمف ُمـ أيـ –سم٤محلدي٨م اًمّمحٞمح )ٓشمزوٓ ىمدُم٤م قمٌد طمتك ي٤ًمل قمـ أرسمع 

 ًمّم٤محلف واعمجتٛمع.ايمتًٌف وومٞمام أنٗم٘مف( سمؾ وُمٓمٚمقب ُمٜمف شمٜمٛمٞمتف 

ًمٙمؾ ومرد ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل،  ُمـ هذا امل٤مل وامن طمد اًمٙمٗم٤مي٦مُمراقم٤مة  صم٤مٟمٞم٤م:

حت٘مٞمؼ ُمع ضورة  ُمـ ظمالل ومريْم٦م اًمزيم٤مة واًمّمدىم٤مت اعمٜمدوسم٦مطمتك ًمٖمػم اعمًٚمٛملم.

رم فمؾ اًمتِمجٞمع واًمدقمؿ ٓيمت٤ًمسمف  اًمٕمداًم٦م آضمتامقمٞم٦م وطمٗمظ اًمتقازن آضمتامقمل

  اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح(. )ٟمٕمؿ امل٤مل اًمّم٤مًمح رم يد

وُمـ اطمؽمام اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م ًمٚمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل ؾمقاؾمٞم٦م، وٕهؾ اًمذُم٦م يمذًمؽ. صم٤مًمث٤م

  ىن نن من زن ُّٱ ىم٤مل شمٕم٤ممم:احلري٦م آىمتّم٤مدي٦م اعم٘مٞمدة هٜم٤م يم٤مٟم٧م
 .[188]اًمٌ٘مرة: َّ ين

اًم٘مٞم٤مم سمام ؾمٌؼ يمقاضم٥م قمٚمٞمٝم٤م  شم٠مُملم اعمقارد امل٤مًمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م واًمتك متٙمٜمٝم٤م ُمـ ؛راسمٕم٤م

د اعم وُمـ اعمٕمٚمقم شمٜمقع شمٚمؽ اعمقارد رم اًمدوًم٦م  جتٛمع رم شمٚمؽ اًمدوًم٦مدم٤مه أومرا

وُمقارد ُمتٖمػمة ُمثؾ اعمقارد  ُمثؾ اًمزيم٤مة ويمذًمؽ إوىم٤مف اإلؾمالُمٞم٦م سملم ُمقارد صم٤مسمت٦م
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ُمع اًمؽمؿمٞمد رم آؾمتٝمالك رم ذات اًمقىم٧م ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ  اإلٟمت٤مضمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م

ىمتّم٤مد اإلؾمالُمل ٟمٔم٤مم ُمـ وآ. اؾمتِمٕم٤مر اعمًٚمؿ أنف ُمًئقل قمـ امل٤مل ومٞمام أنٗم٘مف

أي حتقيؾ إصقل اعمذيمقرة أقماله إمم  :ًمتٚمؽ إصقلطمٞم٨م اًمتٜمٔمٞمؿ واًمتٓمٌٞمؼ 

ُمٕم٤مُمالت شمٚمٌل طم٤مضم٤مت وُمِمٙمالت اعمجتٛمع اعمتٖمػمة، وذًمؽ قمـ ـمريؼ احلٚمقل 

آىمتّم٤مدي٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمتل شمتقٓه٤م قم٤مدة اًمدوًم٦م )احلٙمقُم٦م( وٓ ؿمؽ أن ضم٤مٟم٥م 

تقصؾ إًمٞمف سم٤مًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م اعم٘مررة ُمـ ىمٞم٤مس اعمتٖمػمات أي اعم٤ٌمح ي٘متيض اًم

واؾمتّمح٤مب واؾمتح٤ًمن واؾمتّمالح، وذًمؽ ذم ُمٕم٤مجل٦م اعمِمٙمٚم٦م آىمتّم٤مدي٦م، 

 وإجي٤مد احلٚمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هل٤م ومٞمام شم٘متْمٞمف اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م.

ذم اعمٕم٤مُمالت  وُمـ هٜم٤م ٟمتذيمر ُمـ اًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م إصقًمٞم٦م اًمتل دم٥م ُمراقم٤مهت٤م 

ٕصؾ ذم اعمٕم٤مُمالت احلؾ وهذا سم٤مشمٗم٤مق إئٛم٦م إرسمٕم٦م ويمام ا :أوٓ -:امل٤مًمٞم٦م ُم٤ميغم

: إصؾ ذم اًمنموط ذم ويمذًمؽ .اإلمج٤مع ذم ذًمؽ طمٙملؾمٚمػ أن سمٕمض اًمٕمٚمامء 

  َّىق يف ىف يث ىث ُّٱويدل ًمذًمؽ ىمقل اهلل قمزَّ وضمؾ:  :اعمٕم٤مُمالت احلؾ
 وإُمر سم٢ميٗم٤مء اًمٕم٘مد يتْمٛمـ إُمر سم٢ميٗم٤مء أصٚمف ووصٗمف وُمـ وصٗمف اًمنمط [1]امل٤مئدة:

د سم٤مًمنموط ذم اًمٕم٘مد هق ُم٤م يِمؽمـمف أطمد اًمٕم٤مىمديـ مم٤م ًمف ومٞمف ُمٜمٗمٕمف، وحمؾ  .ومٞمف واعمرا

 اًمنمط ذم اًمٕم٘مد أنف يٙمقن ىمٌؾ اًمٕم٘مد يٕمٜمل إذا اشمٗمؼ اعمتٕم٤مىمدان قمغم هذا اًمنمط

وٓخيٗمك قمغم قم٤مىمؾ ُم٤م يٕمٓمٞمف هذا اًمْم٤مسمط ُمـ طمري٦م رم جم٤مل اًمتٓمٌٞمؼ واعمتٖمػمات مم٤م 

وىمد ؾمٌؼ شم٘مرير هذا اًمْم٤مسمط سمداي٦م اًمٗمّمؾ اًمث٤مٟمك  ًمٙمؾ قمٍم وُمٍم يّمٌٖمف سم٤معمروٟم٦م

 ؛وهذا اًمْم٤مسمط مم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف :ُمٜمع اًمٔمٚمؿ :صم٤مٟمٞم٤م. ُمـ اجلزء اًمث٤مين ُمـ اًمقضمٞمز اًمٗم٘مٝمل

ئع اشمٗم٘م٧م قمغم وضمقب اًمٕمدل ذم يمؾ رء وم٤مهلل قمز وضمؾ أرؾمؾ اًمرؾمؾ  سمؾ إن اًمنما

يمثػمة ضمداَ ً  وإدًم٦م قمغم ُمٜمع اًمٔمٚمؿ ،وأنزل اًمٙمت٤مب واعمٞمزان ًمٞم٘مقم اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مًط

وُمٜمٝم٤م ىمقًمف  [85]إقمراف:  َّ يف ىف  يث ىث ُّٱ :ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم
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وُمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب سمٙمرة  [188]اًمٌ٘مرة: َّ ين  ىن نن من زن ُّٱ :شمٕم٤ممم

أن اًمٜمٌل ىم٤مل: " إنَّ دُم٤مءيمؿ وأُمقاًمٙمؿ وأقمراوٙمؿ قمٚمٞمٙمؿ طمرام" وهق ذم 

 .وقمروف"" يمؾ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ طمرام دُمف وُم٤مًمف  :وُمٜمٝم٤م ىمقل اًمٜمٌل  اًمّمحٞمحلم.

ي٤م قم٤ٌمدي إين  :" ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ىم٤مل)وُمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب ذر ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل 

 .احلدي٨م اًم٘مددطمرُم٧م اًمٔمٚمؿ قمغم ٟمٗمز وضمٕمٚمتف سمٞمٜمٙمؿ حمرُم٤مَ ً ومال شمٔم٤معمقا " 

ومٝمق ُم٤م ٓ يٕمرف طمّمقًمف أو ٓ يٕمرف  :اًمٖمرر ذم آصٓمالح :ُمٜمع اًمٖمرر :صم٤مًمث٤م

وهذا اًمْم٤مسمط سم٤مشمٗم٤مق  .الم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلليمام ذيمر ؿمٞمخ اإلؾم ،طم٘مٞم٘متف وُم٘مداره

ويدل هلذا طمدي٨م أيب هريرة أن اًمٜمٌل  اعمٕم٤مُمالت،إئٛم٦م وأنف ٓسمد ُمـ ُمٜمع اًمٖمرر ذم 

ويمذًمؽ أيْم٤مَ ً ُمـ إدًم٦م قمٚمٞمف ُم٤م ورد  ُمًٚمؿ." هنك قمـ سمٞمع اًمٖمرر " يمام ذم صحٞمح )

ٌَٚم٦م واعمراد سمف سمٞمع وًمد وًمد اًمٜم٤مىم ٌَؾ احلَ ويمذًمؽ سمٞمع اعمْم٤مُملم  ،٦مُمـ اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع طَم

ويمذًمؽ سمٞمع اعمالىمٞمح وهل ُم٤م ذم أصالب  ،واعمراد هب٤م ُم٤م ذم سمٓمقن اًمٜمقق ُمـ إضمٜم٦م

ويمذًمؽ أيْم٤َم  .ومٝمذه يمٚمٝم٤م شمدل هلذا اًمْم٤مسمط وأنف يٛمٜمع اًمٖمرر ذم اعمٕم٤مُمالت ،اًمٗمحقل

وُمـ شمٚمؽ اًمْمقاسمط  –ف اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اعمالُم٦ًم واعمٜم٤مسمذة وسمٞمع اعمٕمجقز قمـ شمًٚمٞمٛم

وُمٜمٝم٤م ٟمٔم٤مُمٝم٤م آىمتّم٤مدي  ٟمدرك ظمٚمقد أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦مو - ًمرسم٤مأيْم٤م ُمٜمع ا

: وصالطمٞمتف ًمٚمحٞم٤مة ُم٤م سم٘مٞم٧م احلٞم٤مة ُمـ ظمالل ظمّم٤مئّمٝم٤م ومٞمقاصؾ د ُمًٗمر ىمقًمف

 :إول :ومٝمل إذًا قمغم ٟمققملم .أطمٙم٤مم آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل متت٤مز سم٠مهن٤م صم٤مسمت٦م وُمتٖمػمة

أو راضمٕم٦م إمم أصؾ ىمٓمٕمل ذم  وهل ُم٤م يم٤مٟم٧م صم٤مسمت٦م سم٠مدًم٦م ىمٓمٕمٞم٦م :إطمٙم٤مم اًمث٤مسمت٦م

 مي خي ُّٱ :يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وطمؾ اًمٌٞمع ،اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م أو اإلمج٤مع يمحرُم٦م اًمرسم٤م
ويمقن اًمرضمؾ ًمف ُمثؾ طمظ إنثٞملم ُمـ اعمػماث يمام  [275]اًمٌ٘مرة:  َّٰذ يي ىي

، وطمرُم٦م دم وُم٤مل اعمًٚمؿ [11]اًمٜم٤ًمء:  َّزن رن مم ام ُّٱذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 اًمقاضم٤ٌمت،. إمم همػمه٤م ُمـ وضمقب (٤مءيمؿ وأُمقاًمٙمؿإن اهلل ىمد طمرم دُم) :ًمٚمحدي٨م
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ومتت٤مز هذه إطمٙم٤مم سم٠مهن٤م:ٓ شمتٖمػم  واعم٘مدرات.وأطمٙم٤مم احلدود  اعمحرُم٤مت،وحتريؿ 

 ؛يمام أهن٤م شمتّمػ سمّمٗم٦م اًمٕمٛمقم واعمروٟم٦م ،وٓ شمتٌدل ُمٝمام شمٖمػمت إزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م

ٜم٤مس ومٝمل طم٤ميمٛم٦م ًمتٍموم٤مت اًم،ًمتٓمٌؼ قمغم مجٞمع اًمٜم٤مس ُمـ همػم قمن وٓ ُمِم٘م٦م

 .ٓحمٙمقُم٦م هبؿ

وهل اًمث٤مسمت٦م سم٤مٕدًم٦م اًمٔمٜمٞم٦م ذم ؾمٜمده٤م أو ذم دًٓمتٝم٤م  :إطمٙم٤مم اعمتٖمػمة اًمث٤مين:

وهذه إطمٙم٤مم ىمد شمتٖمػم أطمٙم٤مُمٝم٤م سم٤مظمتالف  .واعمتٖمػمة شمٌٕم٤ًم عم٘متْمٞم٤مت اعمّمٚمح٦م

ومٝمل ظم٤موٕم٦م ٓضمتٝم٤مد اًمٕمٚمامء وشمٖمػمه٤م سمح٥ًم اعمّمٚمح٦م خيتٚمػ  .أطمقال اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م

ومٞمجقز ًمقزم إُمر اعمجتٝمد أو اًمٕمٚمامء  ،إزُم٤من وإُمٙمٜم٦مو أطمٞم٤مٟم٤م سمح٥ًم إؿمخ٤مص

اعمجتٝمديـ أن خيت٤مروا ُمـ إطمٙم٤مم ُم٤م يروٟمف ُمٜم٤مؾم٤ًٌم عمًتجدات احلٞم٤مة وومؼ ُم٘م٤مصد 

يمام ومٕمؾ قمكم سمـ أبك -شمْمٛمـ إضمػم اعمِمؽمك  - :اًمنميٕم٦م اعمٕمتؼمة وُمـ أُمثٚمتٝم٤م

ذًمؽ سمٕمدم  ؿ ىمٌؾُم٤م مل شم٘مؿ سمّٞمٜم٦م قمغم أنف مل يتٕمد وىمد يم٤من احلٙم -  ؓ ـم٤مًم٥م

  ؓ-ٕن يدهؿ يد أُم٤مٟم٦م ويد إُم٤من همػم و٤مُمٜم٦م ومٚمام ضم٤مء قمٝمد قمكم  ؛شمْمٛمٞمٜمٝمؿ

" ٓ يّمٚمح ًمٚمٜم٤مس  :وّٛمٜمٝمؿ ٓظمتالف أطمقال اًمٜم٤مس ووٞم٤مع إُم٤مٟم٦م سمٞمٜمٝمؿ وىم٤مل -

سف ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ   ؓ قمٛمر أُمػم اعم١مُمٜملم إي٘م٤مف وُمٜمٝم٤م – .إّٓ ذًمؽ "

اإلؾمالم و إٟمام يم٤من يٕمٓمٞمٝمؿ ًمٞمت٠ملػ ىمٚمقهبؿ -☺-ُمـ اًمزيم٤مة ُمٕمٚماًل ذًمؽ سم٠من اًمٜمٌل 

وىمد أىمّره اًمّمح٤مسم٦م قمغم ذًمؽ  ،وٕمٞمػ، أُم٤م وىمد أقمّز اهلل ديٜمف ومال طم٤مضم٦م ًمت٠ملٞمٗمٝمؿ

يمام  ومل يٙمـ هذا شمٕمٓمٞمؾ أو إًمٖم٤مء أبدى ًمٜمص ىمرآٟمك رم ؾمٌٞمؾ اعمّمٚمح٦مومٙم٤من إمج٤مقم٤ًم 

٘متف شمٓمٌٞمؼ يزقمؿ اًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن وإٟمام يم٤من ذًمؽ اإلي٘م٤مف ُمٜمف رى اهلل قمٜمف رم طم٘مٞم

وُمـ اعمت٤مح ٓى طم٤ميمؿ ُمًٚمؿ إقمامًمف ُمـ ضمديد  (هبذا اًمًٝمؿ )اعمٍمف عم٘مّمد اًمنمع

 –.ُمـ اًمزيم٤مة قمٜمد شمدقمق طم٤مًم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م امم ذًمؽ ()إقمٓم٤مء اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ

وضمٕمٚمٝم٤م ُمـ اًمٗمئ وًمٞم٧ًم ُمـ  اخلراج قمغم إرايض اعمٗمتقطم٦م قمٜمقةُمٜمٝم٤م ومرض و

د سمٕمد ومتح اًمٕمراق وهمػمه٤ماًمٖمٜمٞمٛم٦م يمام ومٕمؾ أُمػم اعم١مُمٜملم أيْم وأىمره  ٤م ُمع أرض اًمًقا
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ي٘مقم آىمتّم٤مد  وقمغم وضمف اًمٕمٛمقم. يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمف أمجٕملم

 قمغم صمالصم٦م أريم٤من:ُمـ طمٞم٨م اعمٚمٙمٞم٦م )اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م( اإلؾمالُمل 

وٟم٘مّمد سمٛمٕمٜمك اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمردي٦م اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م  :اعمٚمٙمٞم٦م اعمزدوضم٦م إول:اًمريمـ 

ٙمٞم٦م اخل٤مص٦م اًمتل خيتص اًمٗمرد سمتٛمٚمٙمٝم٤م دون همػمه،واعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م هل اعمٚم:سم٤مًمٗمردي٦م

وآىمتّم٤مد اإلؾمالُمل ي٘مقم قمغم شمٚمؽ اعمٚمٙمٞمتلم ذم آن  اعمجتٛمع اعمٚمؽ اعمِم٤مع ٕومراد

واطمد.وحي٘مؼ اًمتقازن سملم ُمّمٚمح٦م اًمٗمرد وُمّمٚمح٦م اجلامقم٦م ويٕمؽمف هب٤مشملم 

أُم٤م ًمق طمّمؾ  سمٞمٜمٝمام ممٙمٜم٤ًم.اعمّمٚمحتلم ـم٤ممل٤م مل يٙمـ صمٛم٦م شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝمام؛ويم٤من اًمتقومٞمؼ 

اًمتٕم٤مرض وم٢من اإلؾمالم ي٘مدم ُمّمٚمح٦م اجلامقم٦م قمغم ُمّمٚمح٦م اًمٗمرد.وُمـ إدًم٦م قمغم 

يٕمٜمل أن يٙمقن ًمف ؾمٛم٤ًمرًا ومػمومع اًمًٕمر قمغم  (ٓ يٌٞمع طم٤مض ًم٤ٌمد) ☺ىمقًمف  -ذًمؽ:

وم٤معمتٚم٘مل  (ٓ شمٚم٘مقا اًمريم٤ٌمن) :☺ىمقًمف  سمٜمٗمًف.اًمٜم٤مس سم٠مقمغم مم٤م ًمق سم٤مع اًم٤ٌمدي 

ء  قأقمغم، وهؾ وؾمٞمٌٞمع اًمٜم٤مس سمًٕمر ؾمٞمِمؽمي سمًٕمر أىم ومرد ىمد طمرم اًمٜم٤مس ُمـ اًمنما

أضم٤مز سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء إظمراج اًمٓمٕم٤مم  وُمـ هذا اًم٤ٌمب .ُمـ اًمريم٤ٌمن أنٗمًٝمؿ سمًٕمر أىمؾ

ً وسمٞمٕمف قمغم اًمٜم٤مس ؾمٜمٌلم جم٤مٓت يمؾ ٟمقع وأمهٞمتف عمزيد شمقوٞمح و ُمـ يد حمتٙمره ىمٝمرا

 :ومٞمام يكم

  اجلامقمٞم٦م:اعمٚمٙمٞم٦م  أوًٓ:

" حتٌٞمس إصؾ وشمًٌٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م "وهذه :واًمقىمػ ُمٕمٜم٤مه :ي٦مإوىم٤مف اخلػم -1

واؿمؽمط  .اعمٜمٗمٕم٦م ٓ خيتص ومرد سمٛمٚمٙمٞمتٝم٤م سمؾ هل قم٤مُم٦م ًمٙمؾ ُمـ يًتحؼ اًمقىمػ

اًمٗم٘مٝم٤مء أن يٙمقن قمغم ومٕمؾ ُمٕمروف يمٌٜم٤مء اعم٤ًمضمد ورقم٤مي٦م اًمٕمٚمؿ وأهٚمف،وقمٛمؾ 

 .واًمٜمٗم٘م٦م قمغم اعمحت٤مضملم وُم٤م يٜمٗمع اًمٜم٤مس ،اعمًتِمٗمٞم٤مت

ٛمل اإلُم٤مم ضمزءًا ُمـ إرض اعمقات اعم٤ٌمطم٦م عمّمٚمح٦م أن حي :وهق :احلٛمك-2

اعمًٚمٛملم دون أن ختتص سمٗمرد ُمٕملم ُمٜمٝمؿ. وم٤محلٛمك يٜم٘مؾ إرض اعمقات ٕن شمٙمقن 
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أرض اًمٜم٘مٞمع ذم اعمديٜم٦م  -☺-محك اًمٜمٌل  :ودًمٞمٚمف ُمّم٤محلٝمؿ.ُمٚمٙم٤ًم ًمٚمٛمًٚمٛملم ختدم 

محك  قمٜمف رى اهلل أب٤م سمٙمراًمّمديؼ أن  :وضمٕمٚمٝم٤م خلٞمؾ اعمًٚمٛملم وُمـ إدًم٦م أيْم٤م

  اًمٗم٤مروق قمٛمر رى اهلل قمٜمفأرض اًمرسمذة ويمذا 

ومٝمذه إُمقر ممٚمقيم٦م جلٛمٞمع اًمٜم٤مس  .يم٤ممل٤مء واًمٙمأل واًمٜم٤مر :احل٤مضم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م-3

ٕهن٤م طم٤مضم٤مت ضوري٦م وضمدت دون جمٝمقد ي٘مدُمف  .ٓ جيقز ًمٗمرد أن يٛمتٚمٙمٝم٤م دوهنؿ

ًٚمٛمقن سم٠مرض يًت٠مرر هب٤م أطمد دون أظمريـ. وم٢مذا ٟمزل اعم ٓؾمتخراضمٝم٤م، ومالاًمٗمرد 

ويمذا يردوا امل٤مء ،ومٚمٝمؿ أن يرقمقا إٟمٕم٤مُمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤ٌمت اًمذي أظمرضمف اهلل قمز وضمؾ

وُمـ ذًمؽ  .اًمذي ومٞمف واًمذي ٓدظمؾ ًمإلٟم٤ًمن ذم اؾمتخراضمف واًمٕمٛمؾ قمغم إٟمِم٤مئف

د سمري٦م وسمحري٦م فم٤مهرة أو أيْم٤م اعمٕم٤مدن  هل ُم٤م أودقمف اهلل ذم هذه إرض ُمـ ُمقا

 ذًمؽ.ٟمح٤مس وسمؽمول وذه٥م وومْمف وُمٚمح وهمػم سم٤مـمٜمف ًمٞمٜمتٗمع هب٤م اًمٜم٤مس ُمـ طمديد و

وٓ ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أن اعمٕم٤مدن إذا فمٝمرت ذم أرض ًمٞم٧ًم ممٚمقيم٦م ٕطمد شمٙمقن 

وُمـ ذًمؽ أيْم٤م اًمزيم٤مة واخلراج اًمٕم٤مُم٦م.ُمٚمٙم٤ًم ًمٚمدوًم٦م أي شمدظمؾ ذم ُمٚمٙمٞم٦م إُم٦م 

ف وهك ُم٤م حيّمؾ قمٚمٞمف اًمٗمرد ُمـ يمًٌ :اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م :صم٤مٟمٞم٤مً . واجلزي٦م ومخس اعمٖم٤مٟمؿ

ء واًمزراقم٦م واطمٞم٤مء اعمقات وٕمهٞم٦م هذه  واًمٕمٛمؾ واًمّمٜم٤مقم٦م قمـ ـمريؼ اًمٌٞمع اًمنما

ٟمٕمٜمل سم٤معمقات إرض اعمٞمت٦م اًمداصمرة اعمٜمٗمٙم٦م  ذم اًمتٜمٛمٞم٦م ٟم٘مػ أُم٤مُمٝم٤م ًمٚمتقوٞمح إظمػمة

ُمـ أطمٞم٤م ): - ☺-ودًمٞمٚمٝم٤م طمدي٨م اًمٜمٌل  .قمـ آظمتّم٤مص٤مت وقمـ ُمٚمؽ ُمٕمّمقم

  :وذوط إطمٞم٤مء اعمقات (أرو٤ًم ُمٞمت٦م ومٝمل ًمف

  .أن ٓشمٙمقن إرض ُمٚمٙم٤ًم ٕطمد ُمـ اعمًٚمٛملم أو همػمهؿ (أ 

  .أن ٓشمٙمقن داظمؾ اًمٌٚمد (ب

  .أن ٓشمٙمقن ُمـ اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م يم٤معمٜمتزه٤مت أو اعم٤ًميؾ (ج
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أن يتح٘مؼ ومٞمٝم٤م إطمٞم٤مء إرض ذم ُمده أىمّم٤مه٤م صمالث ؾمٜملم إُم٤م سمٕمٛمؾ طم٤مئط  (د

  .ُمٜمٞمع أو إضمراء امل٤مء أو همرس اًمِمجر

  .ن يٙمقن ىم٤مدرًا قمغم إطمٞم٤مء إرضأهٚمٞم٦م اعمحل سم٠م (ـه

وهذا ذط قمٜمد أبك طمٜمٞمٗم٦م، واؿمؽمـمف ُم٤مًمؽ إذا يم٤مٟم٧م إرض ،إذن اإلُم٤مم (و

 :اًمريمـ اًمث٤مين طمٞم٨م وٟمٕمقد ُمٕم٤م إمم أريم٤من آىمتّم٤مد آؾمالُمك - .ىمري٦ٌم ُمـ اًمٌٚمد

 .احلري٦م آىمتّم٤مدي٦م اعم٘مٞمدة

ًمنمقمٞم٦م ذم يم٥ًم شم٘مٞمٞمد احلري٦م آىمتّم٤مدي٦م ذم اإلؾمالم يٕمٜمل إجي٤مد اًمْمقاسمط ا -

د اعمجتٛمع وظم٤مًمػ  - .امل٤مل وإٟمٗم٤مىمف ًمتح٘مٞمؼ اًمٙم٥ًم احلالل واًمٜمٗمع اًمٕم٤مم ٕومرا

اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل اًمٜمٔم٤مم اًمرأؾمامزم اًمذي أـمٚمؼ طمري٦م اًمٙم٥ًم ُمـ همػم ىمٞمقد أو 

             .وقاسمط وظم٤مًمػ اًمٜمٔم٤مم آؿمؽمايمل اًمذي ص٤مدر احلري٦م ومٛمٜمع اًمٜم٤مس ُمـ اًمتٛمٚمؽ

 :هٜم٤مك طمري٦م اىمتّم٤مدي٦م وًمٙمٜمٝم٤م ُمْمٌقـم٦م سم٤مًمنموط أشمٞم٦مأُم٤م اإلؾمالم وم٘مد ضمٕمؾ  -

أن  :واًم٘م٤مقمدة اًمنمقمٞم٦م ُمنموقم٤ًم:أن يٙمقن اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي  إول:اًمنمط 

ومٛم٤ًمطم٦م احلالل ذم آىمتّم٤مد  ،إصؾ ذم إؿمٞم٤مء اإلسم٤مطم٦م إٓ ُم٤م ورد اًمٜمص سمتحريٛمف

 :ي وُمٜمٝم٤موًمٙمـ سمنمط أن ٓ خترم ٟمّم٤ًم ي٘متيض طمرُم٦م هذا اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مد ،واؾمٕم٦م

أن  :اًمنمط اًمث٤مين -اًمرسم٤م وسمٕمض صقر سمٓم٤مىم٤مت آئتامن واًم٘مامر واعمٞمن واًمٖمرر 

د إذا  شمتدظمؾ اًمدوًم٦م حلامي٦م اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م وطمراؾمتٝم٤م سم٤محلد ُمـ طمري٤مت إومرا

طملم وزع ذمء - ☺-ُم٤م ومٕمٚم٦م اًمٜمٌل  - :وُمث٤مهل٤م .أضت أو أؾم٤مءت ًمٌ٘مٞم٦م اعمجتٛمع

وذًمؽ ًمٙمل .ن إنّم٤مر إٓ رضمٚملم وم٘مػميـ.سمٜمل اًمٜمْمػم قمغم اعمٝم٤مضمريـ وطمدهؿ دو

 - .سمٞمع قمٛمر اًمًٚمع اعمحتٙمرة ضمؼماً ُمـ حمتٙمرهي٤م سمًٕمر اعمثؾ - .ي٘مٞمؿ اًمتقازن سمٞمٜمٝمؿ

ر هبؿ ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م  - .حتديد إؾمٕم٤مر ُمٜمٕم٤ًم ٓؾمتٖمالل اًمٜم٤مس واإلضا

  .اًمٕم٤مُم٦م
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ه ومٞمتقىمػ قمـ شمرسمٞم٦م اعمًٚمؿ قمغم أن ي١مصمر ُمّمٚمحت٦م عمّمٚمح٦م همػم :اًمنمط اًمث٤مًم٨م

ر) :ًمٚمحدي٨م .يمؾ ُم٤م حي٘مؼ ًمف اًمٜمٗمع ويي أظمريـ   (ٓ ضر وٓ ضا

  اعمقارد امل٤مًمٞم٦م رم آىمتّم٤مد آؾمالُمك :اًمريمـ اًمث٤مًم٨م

يمام ؾمٌؼ ذيمره شمٕمتؼم اًمزيم٤مة ُمـ أهؿ اعمقارد امل٤مًمٞم٦م وُمٕمٚمقم ُمـ ديٜمٜم٤م  اًمزيم٤مة -

، وهل واضم٥م ًمزيم٤مة ومريْم٦م ُم٤مًمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م شمٓمٌؼ قمغم اعمًٚمٛملمسم٤مًميورة أن ا

ذقمل، وطمؼ ًمٚمٗم٘مراء قمغم إهمٜمٞم٤مء، ممّـ ُمٚمؽ اًمٜمّم٤مب، وطم٤مل قمٚمٞمف احلقل، وًمٞم٧ًم 

ُمٜم٦م وٓ اؾمتجداء. اًمزيم٤مة شمٙمٚمٞمػ ُم٤مزم قم٘م٤مئدي شمدظمؾ ذم صٛمٞمؿ إقمامل اإليامٟمٞم٦م، 

اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م إؾمالم اعمرء، ومٝمل اًمٗمريْم٦م اًمقاضم٦ٌم سمٕمد اًمّمالة ُم٤ٌمذة، وهل 

ُم٤مل اعمًٚمٛملم، إذ ي٘مٌؾ قمٚمٞمٝم٤م إومراد قمغم أهن٤م ريمـ ُمـ اعمّمدر امل٤مزم إوزم ًمٌٞم٧م 

ًمٗمريْم٦م و .أريم٤من اإلؾمالم، وسم٠مهن٤م طمؼ وواضم٥م ٕصح٤مهب٤م، وًمٞم٧ًم ُِمٜم٦ِّم وٓ صدىم٦م

ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ، ُمـ ظمالل  آىمتّم٤مدي آؾمت٘مرارذم حت٘مٞمؼ  اًمدور إبرز اًمزيم٤مة

وحم٤مرسم٦م اًمٌٓم٤مًم٦م، وسم٤مًمت٤مزم وامل٤مًمٞم٦م، واًم٘مْم٤مء قمغم اًمٗم٘مر،  آىمتّم٤مدي٦محتريٙمٝم٤م ًمألنِمٓم٦م 

هذا وشمٕمّد ومريْم٦م اًمزيم٤مة ُمـ أهؿ ُمقارد اًمدوًم٦م امل٤مًمٞم٦م،  .وإُمـ وإُم٤من آؾمت٘مرار

أُمقاهلؿ طمتك ٓ شم٠ميمٚمٝم٤م اًمّمدىم٦م،  اؾمتثامرواعمحرك اًمٗمٕم٤مل اًمتل حت٨م اعمًٚمٛملم قمغم 

زي٤مدة قمغم شمقصٞمؾ إُمقال ُمـ إهمٜمٞم٤مء إمم اًمٗم٘مراء اًمتل ؾمتٜمٗمؼ ذم اًمٖم٤مًم٥م ًم٘مْم٤مء 

، آؾمتثامرُمـ ؾمٚمع أو ظمدُم٤مت، وهذا سمدوره ي١مدي إمم زي٤مدة  آؾمتٝماليمٞم٦مضم٤مهتؿ طم٤م

وشمٕمّد اًمزيم٤مة  ، وشمقومػم ومرص قمٛمؾ ضمديدة.آىمتّم٤مديواًمذي ي١مدي إمم آٟمتٕم٤مش 

ُمـ أهؿ ُمقارد اًمدوًم٦م اًمتٛمقيٚمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م، شمٕمداد ُمقارده٤م وُمّم٤مدره٤م، وئمٝمر ذًمؽ 

ذا شم٠مُمٚمٜم٤م ومريْم٦م اًمزيم٤مة ُمـ طمٞم٨م وإ ُمـ ظمالل أدواره٤م اعم٤ٌمذة وهمػم اعم٤ٌمذة،

أؾمٕم٤مره٤م )ُم٘مدار اًمزيم٤مة( وُمـ طمٞم٨م وقم٤مؤه٤م )إُمقال اًمتل دم٥م ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة( وم٢مٟمٜم٤م 

ٟمالطمظ سم٠مهن٤م ومريْم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمِمٛمؾ اًمثروات اًمٜم٤مُمٞم٦م مجٞمٕمٝم٤م، هذا ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م 

 % )ُمثؾ20أظمرى ٟمجد أهن٤م متثؾ ٟم٤ًًٌم ومٕم٤مًم٦م وجمدي٦م، ومٝمل شمّمؾ ذم سمٕمض اًمثروات إمم 
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%( وٓ 20ضي٦ٌم اًمريم٤مز ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ومٗمٞمٝم٤م اخلٛمس أي ُم٘مدار اًميي٦ٌم هٜم٤م 

% ذم اًمثروة اًمٜم٘مدي٦م وقمروض اًمتج٤مرة )قمغم رأس امل٤مل 2.5شم٘مؾ هذه اًمٗمريْم٦م قمـ 

واًمدظمؾ ُمٕم٤ًم( سمٕمد طمًؿ اًمديقن اعمًتح٘م٦م(. وهٜم٤م ٟمالطمظ أن اًمزيم٤مة مل شمٗمرض قمغم 

ْمع ًمٚمزيم٤مة سمّمقرة ُمًت٘مٚم٦م قمـ ُم٤مل دون آظمر، سمؾ يمؾ ٟمقع ُمـ أنقاع إُمقال خي

اًمٜمقع أظمر. ومم٤م شم٘مدم ٟمخرج سمٜمتٞمج٦م أن اإلقمٗم٤مءات ذم اًمزروع واًمثامر شمٙمقن ذم 

د اًمزراقمٞم٦م، ذم طملم ٟم٦ًٌم اًمزيم٤مة ُمرشمٗمٕم٦م، وأُم٤م اًمٜم٘مقد وإنٕم٤مم  أصؾ إرض واعمقا

وقمروض اًمتج٤مرة وم٤مإلقمٗم٤مءات ىمٚمٞمٚم٦م وٟم٦ًٌم اًمزيم٤مة وُم٘مداره٤م يمذًمؽ ىمٚمٞمؾ، وهذا ُم٤م 

ح٤مب اًمدظمقل ُمـ اًمٜم٘مقد وإنٕم٤مم وقمروض اًمتج٤مرة اًمتل شمِمٛمٚمٝم٤م اًمزيم٤مة حيٗمز أص

أُمقاهلؿ وإٓ أيمٚمتٝم٤م اًمزيم٤مة. اًمزيم٤مة يمام هق ُمٕمٚمقم شمٗمرض قمغم إُمقال  ٓؾمتثامر

اًمٜم٘مدي٦م، ؾمقاء يم٤مٟم٧م هذه إُمقال قم٤مُمٚم٦م أم ُمٕمٓمٚم٦م، ويؽمشم٥م قمغم هذا أن اًمزيم٤مة شمٕمتؼم 

قمٜمد اعم٘مدار اًمذي حتّمٚمف وم٘مط، ُمع اًمٕمٚمؿ  ُمّمدرًا متقيٚمٞم٤ًم ه٤مُم٤ًم، إذ ٓ ي٘مػ هب٤م احلد

سم٢مشم٤ًمع هذا اعم٘مدار ووخ٤مُمتف إّٓ أن اًمزيم٤مة شم٘مدم متقياًل أيْم٤ًم سمٛم٘مدار ُم٤م حترره ُمـ 

رؤوس أُمقال ٟم٘مدي٦م ُمٕمٓمٚم٦م وُمٙمٜمّزة، وهلذا، يمثػماً ُم٤م ٟمجد اًمتقضمٞمٝم٤مت وإواُمر 

اًمنميػ)أٓ أُمقاهلؿ، وم٘مد ورد ذم احلدي٨م  اؾمتثامراًمٜمٌقي٦م حت٧م أوصٞم٤مء اًمٞمت٤مُمك قمغم 

ُمـ وزم يتٞماًم ًمف ُم٤مل ومٚمٞمتجر ًمف وٓ يؽميمف طمتك شم٠ميمٚمف اًمّمدىم٦م( وهلذا مل يٗمرط اإلؾمالم 

ذم امل٤مل اخل٤مص طمتك وًمق يم٤من ص٤مطمٌف صٌٞم٤ًم أو جمٜمقٟم٤ًم، مل٤م روي قمـ قمٛمر سمـ 

)اسمتٖمقا ذم أُمقال اًمٞمت٤مُمك  :أُمقال اًمٞمت٤مُمك إذ ىم٤مل اؾمتثامراحل٨م قمغم  اخلٓم٤مب ؓ

اًمزيم٤مة يراد هب٤م صمقاب اعمزيمل وُمقاؾم٤مة اًمٗم٘مػم، واًمّمٌل اعمجٜمقن ٓ شم٠ميمٚمٝم٤م اًمزيم٤مة( ٕن 

ُمـ أهؾ اًمثقاب وأهؾ اعمقاؾم٤مة. وإرر اًمتٛمقيكم اعمؽمشم٥م قمغم هذا احل٨م قمغم 

واًمتِمٖمٞمؾ هق دظمقل أُمقال ٟم٘مدي٦م ضمديدة وقمديدة إمم جم٤مٓت اًمتِمٖمٞمؾ  آؾمتثامر

ي٘مقل ص٤مطم٥م  واًمتقفمٞمػ سمٕمد أن يم٤مٟم٧م هذه إُمقال واًمثروات قم٤مـمٚم٦م وُمٙمتٜمزة،

اًمروو٦م اًمٜمدي٦م: "ُمـ ووع ُم٤مًٓ ذم ُمًجد أو ُمِمٝمد ٓ يٜمتٗمع سمف أطمد ضم٤مز سومف إمم 
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أهؾ احل٤مضم٤مت وُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم" ومٛمـ وىمػ قمغم ُمًجد أو قمغم اًمٙمٕم٦ٌم، أو ؾم٤مئر 

اعم٤ًمضمد ذم اًمٕم٤ممل ؿمٞمئ٤ًم ومٞمٝم٤م ٓ يٜمتٗمع سمف أطمد ومٝمق ًمٞمس سمٛمت٘مرب وٓ واىمػ وٓ 

 نت مت ُّٱ:شمٕم٤ممميدظمؾ ذم ىمقًمف ، وهق وشمٕم٤مممُمتّمدق هلل ؾمٌح٤مٟمف 
 [34اًمتقسم٦م:] َّيف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت

وشمِمٖمٞمٚمف ذم ُمٕمؽمك احلٞم٤مة واًمت٘متػم  اؾمتثامرهوُمٕمٚمقم أن إيمتٜم٤مز امل٤مل وادظم٤مره وقمدم 

ف إمم طمد اًمًٗمف واًمؽمف أُمقر ُمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ذم اإلؾمالم، واًمدوًم٦م  قمـ  ُمًئقًم٦مواإلها

ظمٚمدون:  اسمـقمغم اًمٌالد، ي٘مقل ُمٜمع ذًمؽ. طمتك وًمق يم٤من اًمٙمٜمز ُمٜمٝم٤م، ًمت٠مرػم ذًمؽ 

"وم٤ممل٤مل إٟمام هق شمردد سملم اًمرقمٞم٦م واًمًٚمٓم٤من ُمٜمٝمؿ إًمٞمف، وُمٜمف إًمٞمٝمؿ، وم٢مذا طمًٌف 

اًمًٚمٓم٤من قمٜمد وم٘مدشمف اًمرقمٞم٦م، ؾمٜم٦م اهلل ذم قم٤ٌمده" ويمذًمؽ أورد إسمـ ظمٚمدون يمت٤مب 

قمٜمدُم٤م وٓه امل٠مُمقن وٓي٦م اًمرىم٦م وُمٍم، وم٘م٤مل ومٞمف:  قمٌد اهلل اسمٜمفـم٤مهر سمـ احلًلم إمم 

قمٚمؿ أن إُمقال إذا يمثرت وادظمرت ذم اخلزائـ ٓ شمٜمٛمق، وإذا يم٤مٟم٧م ذم صالح "وا

اًمرقمٞم٦م وإقمٓم٤مء طم٘مقىمٝمؿ، ويمػ إذي٦م قمٜمٝمؿ ٟمٛم٧م وشمريم٧م وزيم٧م وصٚمح٧م سمف 

ويمام ىم٤مل ومٚمٞمٙمـ يمٜمز ظمزاٟمتؽ شمٗمريؼ إُمقال ذم قمامرة اإلؾمالم وأهٚمف"  .....اًمٕم٤مُم٦م

ُمثؾ اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل ذم طمٚمف  ٤ماىمتّم٤مدي"مل يٕمرف اًمٕم٤ممل سم٠مهه ٟمٔم٤مُم٤ًم أطمد اًم٤ٌمطمثلم 

عمِمٙمٚم٦م شمرايمؿ اًمثروة اعمٕمٓمٚم٦م دون أن شمًتثٛمر ذم حتًلم إطمقال اعمٕمٞمِمٞم٦م 

ًمٚمٛمجتٛمع"، وُمـ هٜم٤م ٟمالطمظ أن اًمزيم٤مة مل شمٍمف إٓ ًمذوي احل٤مضم٤مت ُمـ أصح٤مب 

اعمّم٤مرف اًمثامٟمٞم٦م وهؿ اًمذيـ ومٞمٝمؿ صٗم٦م احل٤مضم٦م واًمٕمقز، اًمذيـ ذيمروا ذم أي٦م 

 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ُّٱ :شمٕم٤ممماًمٙمريٛم٦م سم٘مقًمف 
 متهت خت حت  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ
هذه إوضمف ومل يؽميمٝم٤م  شمٕم٤ممموىمد طمدد اهلل  [60]اًمتقسم٦م:  َّ مج حج مث

٤مًمزيم٤مة إذن ومُمـ ُمٚمؽ ُم٘مرب أو ُمـ ٟمٌل ُمرؾمؾ،  آضمتٝم٤مدؾمقاء يم٤من هذا  ًمالضمتٝم٤مد

يع ذم هل اعمقرد امل٤مزم واًمتنميع امل٤مزم إول اًمذي يقاضمف سمف اإلؾمالم اظمتالل اًمتقز
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اًمدظمقل سملم إومراد، ومٞمٕمٛمؾ قمغم شمْمٞمٞمؼ اًمٗمجقة سملم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٖمٜمٞم٦م واًمٓمٌ٘م٤مت 

اًمٗم٘مػمة ٓ يمام يٗمٝمؿ اًمٌٕمض ُمـ أن اًمزيم٤مة شمٕمٛمؾ قمغم اًمت٤ًموي ذم اًمدظمقل سملم 

إومراد، وذًمؽ ٕن اإلؾمالم ي٘مر اًمتٗم٤موت سملم اًمٜم٤مس ذم اًمرزق واعمٕم٤مش ٕن ذًمؽ 

. وهلل در أدي٥م اإلؾمالم رم قمٍمه ُمقاهٌٝمؿيتٗمؼ ُمع ـمٌٞمٕم٦م اًمٌنم وشمٗم٤موت ىمدراهتؿ و

اًم٘م٤مئؾ )اعمجتٛمع آؾمالُمك ومٞمف اًمٗم٘مػم وًمٙمـ ًمٞمس ومٞمف اعمحروم يمام  اًمراومٕمل رمحف اهلل

وُمـ هٜم٤م ٟمدرك أمهٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ذم اىمتّم٤مد (.أن ومٞمف اًمْمٕمٞمػ وًمٙمـ ًمٞمس ومٞمف اعمٔمٚمقم

أؾم٤مؾمٞم٦م  ُمٜمٓمٚم٘م٤مت -. اًمدول وٓ سم٤مس ُمـ وىمٗم٦م ُمٕمٝم٤م سم٤مإلؿم٤مرة إمم ُمٜمٓمٚم٘م٤مهت٤م قمٜمدٟم٤م

  .سم٤مًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م

واًمٕم٘مالء رم يمؾ ُمٙم٤من ٓجي٤مدًمقن ذم  :وصدق آٟمتامء اًمِمٕمقر سم٤مُٕم٤من :أوًٓ 

وم٤مٓؾمتٌداد اًمًٞم٤مؾمك واًمٗم٤ًمد  ارشم٤ٌمط اًمقوع آىمتّم٤مدى ًمٚمدول سم٤مًمقوع اًمًٞم٤مؾمك

ي٦م آىمتّم٤مدى أظمقان ؿم٘مٞم٘م٤من وٓخيٗمك قمٚمٞمٜم٤م ؾمٕمك اًمٕمدو اخل٤مرضمك ًمألُم٦م إمم رقم٤م

واًمِمقاهد قمغم صدق  ؟مل٤مذا ومح٤مي٦م آؾمتٌداد رم دوهل٤م وًمٙمؿ أن شمت٤ًمءًمقا وأن٤م ُمٕمٙمؿ

 مل خل ُّٱ شمٗمٞمد اًمٞم٘ملم وٓشمٖمٞم٥م قمٜم٤م دًٓم٦م ىمقل اهلل وم٦م إقمراف هذا اًمتّمقر ُمتقاشمرة
 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل
  يه ىه مه ُّٱوىمقًمف شمٕم٤ممم رم ؾمقرة اًمٜمحؾ  َّ ىه مه  جه ين ىن
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي
ومٕمغم ُمـ يٌٖمك إصالطم٤م   َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ

 سم٤مًمّمؼم ان يٜمتٌف هلذا آرشم٤ٌمط وًمٞمٙمـ ؾمٕمٞمف قمغم سمٞمٜم٦م ُمـ أُمره ٟمحق إصالح ؿم٤مُمؾ

 . واًمث٤ٌمت وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

حيرص اإلؾمالم ذم شمقضمٝم٤مشمف وأدسمٞم٤مشمف قمغم همرس  :آقمتامد قمغم اًمذات:صم٤مٟمٞم٤م

 ،قمـ شمقفمٞمػ ـم٤مىم٤مشمف ئقلُمًوم٤معمًٚمؿ  ،اًمِمٕمقر سم٤معم١ًموًمٞم٦م اًمٗمردي٦م ذم يمؾ صٕمٞمد

. وهق يٚم٘مل ذم روع اعمًٚمؿ أن .ورقم٤مي٦م قمٞم٤مًمف وحم٤موًم٦م طمؾ ُمِمٙمالشمف،وطمٗمظ ضمقارطمف
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قمٚمٞمف ىمٌؾ أن يٓمٚم٥م ُم٤ًمقمدة أظمريـ أن يًتٜمٗمد ـم٤مىمتف ذم ٟمٗمع ٟمٗمًف وقمٚمٞمف ىمٌؾ أن 

حي٤مؾم٥م أظمريـ أن حي٤مؾم٥م ٟمٗمًف وىمٌؾ أن ي٘مرأ شم٤مريخ إُمؿ إظمرى أن ي٘مرأ شم٤مريخ 

هذه اًمتٕم٤مًمٞمؿ واًمتقضمٝم٤مت ؾم٤مقمدت  .آصم٤مر متًٙمٝم٤م سمتٕم٤مًمٞمؿ ديٜمٝم٤موُم٤م يم٤من ُمـ  أُمتف

 .اعمًٚمؿ قمغم اإلىمالع طمْم٤مري٤ًم ُمًتٕمٞمٜم٤ًم قمغم ذًمؽ سم٤مٟمتامئف اًمديٜمل وـم٤مىم٤مشمف اًمذاشمٞم٦م

ًمألومراد ٓيٙمقن  اجلٞمدةإن شمقومػم اًمدظمقل  :اًمتّمٜمٞمع قمّم٥م اًمتٜمٛمٞم٦م احلديث٦م :ًمث٤مصم٤م

عمحكم واًمدوزم هق اًم٘م٤مئؿ قمغم واًمتّمٜمٞمع اعم١مصمر قمغم آىمتّم٤مد ا .سمٕمٞمدًا قمـ اًمتّمٜمٞمع

يمؾ شم٘مٜمٞم٦م شمًتٗمٞمد إمم أىمَم درضم٦م ُمـ  :اًمت٘مٜمٞم٦م اًمتل ٟمريده٤م هلواًمت٘مٜمٞم٦م اعمٕم٤مسة 

اعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمت٤مطم٦م وُمـ احلجؿ اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ رأس امل٤مل واًمٕمامل واعمٝم٤مرات 

وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م أمهٞم٦م اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمتل شمٕمزز إهداف اًمٕمٚمٞم٤م واًمقـمٜمٞم٦م ًمألُم٦م 

أهن٤م شمٚمٌل طم٤مضم٤مت اًمٜم٤مس وشمقفمػ  (أ :وُمـ ؾمامت اًمت٘مٜمٞم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم .هتامم هب٤موآ

أن اًمت٘مٜمٞم٦م  (ب .وٓشمّمٌح هل٤م شمٌٕمٞم٦م شم١مصمر قمغم هذه اًمًٛم٦م ،واإلُمٙم٤مٟمٞم٤متاًمٓم٤مىم٤مت 

اعمٜم٤مؾم٦ٌم هل اًمتل شمقفمػ أيمؼم قمدد ُمـ إيدي اًمٕم٤مُمٚم٦م صم٤مًمث٤م: احلد ُمـ اهلدر 

  َّ جه ين ىن من حنخن جن ُّٱ :وهذا حت٘مٞم٘م٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :وآؾمتٝمالك

 مك ُّٱ :ويمذًمؽ وصٗمف ؾمٌح٤مٟمف ًمٚمٛمٌذريـ سم٠مؿمٜمع إوص٤مف وم٘م٤مل شمٕم٤ممم [31]ٕقمراف:
ء:  َّمل خل حل  جل وم٤معمجتٛمع يٕمٞمش ُمٔم٤مهر ُمـ اإلهاف -. [27]اإلها

واًمتٌذير ُمثؾ اإلٟمٗم٤مق قمغم إر٤مث واًمري٤مش واًمتحػ وسمٜم٤مء اعم٤ًميمـ سمّمقرة سمذظمٞم٦م 

اعمقازٟم٦م  سمٞم٤من ُمّم٤مدر اًمثروة رم وىمد صٜمػ أئٛمتٜم٤م رمحٝمؿ اهلل رموم٤مئْم٦م قمـ احل٤مضم٦م.

اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمثؾ اًم٘م٤ميض أبق يقؾمػ اًمّم٤مطم٥م رمحف اهلل رم يمت٤مسمف اخلراج 

يٛمٙمـ  -ويمت٤مب إُمقال ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم رمحف اهلل وىمد اظمؽمت صٗمح٤مت 

ئد ُمٜمٝم٤م ان ؿم٤مء اهلل ُمـ يمت٤مب إُمقال ًمإلُم٤مم  - ُمدارؾمتٝم٤م ٓؾمتخالص ومرائد اًمٗمقا

وم٘م٤مل رمحف  ،٤مؾمؿ سمـ ؾمالم رمحف اهلل وهق ُمـ أئٛم٦م اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجرىأبك قمٌٞمد اًم٘م

ظم٤مًمّم٤م دون  ☺أول ُم٤م ٟمٌدأ سمف ُمـ ذيمر إُمقال ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ًمرؾمقل اهلل اهلل )
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ُم٤م مل يقضمػ  ،ُم٤م أوم٤مء اهلل قمغم رؾمقًمف ُمـ اعمنميملم :أوهل٤م :اًمٜم٤مس وذًمؽ صمالصم٦م أُمقال

وم٢مهنؿ ص٤محلقا  ،ل سمٜمل اًمٜمْمػموأُمقا  ،اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف سمخٞمؾ وٓ ريم٤مب وهل ومدك

وٓ ؾمٗمر دمِمٛمف  ،سمال ىمت٤مل يم٤من ُمٜمٝمؿ ،قمغم أُمقاهلؿ وأروٞمٝمؿ ☺رؾمقل اهلل 

يّمٓمٗمٞمف ُمـ يمؾ  ☺اًمّمٗمل اًمذي يم٤من رؾمقل اهلل  :وامل٤مل اًمث٤مين .اعمًٚمٛمقن إًمٞمٝمؿ

مخس اخلٛمس سمٕمدُم٤م شم٘مًؿ  :واًمث٤مًم٨م ،همٜمٞمٛم٦م يٖمٜمٛمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ىمٌؾ أن ي٘مًؿ امل٤مل

 :(رمحف اهلل )سم٤مظمتّم٤مر ىم٤ملصمؿ  .ذًمؽ آصم٤مر ىم٤مئٛم٦م ُمٕمرووم٦ماًمٖمٜمٞمٛم٦م وختٛمس وذم يمؾ 

سمٜمل  ☺طم٤مس رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ،قمـ اًمزهري ،قمـ ُمٕمٛمر ،وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ يمثػم

وقمغم أن هلؿ ُم٤م  ،طمتك ٟمزًمقا قمغم اجلالء ،وهؿ ؾمٌط ُمـ اًمٞمٝمقد سمٜم٤مطمٞم٦م اعمديٜم٦م ،اًمٜمْمػم

وم٠منزل اهلل قمز  -ًالح اًم :ىم٤مل أبق قمٌٞمد احلٚم٘م٦م -إٓ احلٚم٘م٦م  ،ُمـ إُمتٕم٦م أىمٚم٧م اإلسمؾ

 مم ام يل ىل  مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ :وضمؾ ومٞمٝمؿ
 يي ُّٱ :إمم ىمقًمف قمز وضمؾ  َّزي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن

 ،وم٢من ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م طمدصمٜم٤م ،وم٠مُم٤م أُمقال سمٜمل اًمٜمْمػم: ىم٤مل أبق قمٌٞمد  َّ ٰر ٰذ

قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أوس سمـ احلدصم٤من  ،قمـ اًمزهري ،وُمٕمٛمر سمـ راؿمد ،قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر

يم٤مٟم٧م أُمقال سمٜمل اًمٜمْمػم مم٤م أوم٤مء اهلل قمغم »  :ىم٤مل ،قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،اًمٜمٍمي

 ☺مم٤م مل يقضمػ اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف سمخٞمؾ وٓ ريم٤مب ومٙم٤مٟم٧م ًمرؾمقل اهلل  ،رؾمقًمف

وُم٤م سم٘مل ضمٕمٚمف ذم اًمٙمراع واًمًالح قمدة  ،ظم٤مص٦م ومٙم٤من يٜمٗمؼ ُمٜمٝم٤م قمغم أهٚمف ٟمٗم٘م٦م ؾمٜم٦م

قمـ حيٞمك سمـ  ،ٞم٨م سمـ ؾمٕمدقمـ اًمٚم ،ىم٤مل وطمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح شذم ؾمٌٞمؾ اهلل 

وم٤ٌميٕمقه قمغم أن هلؿ  ☺يم٤من أهؾ ومدك ىمد أرؾمٚمقا إمم رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ،ؾمٕمٞمد

أروٞمٝمؿ وٟمخٚمٝمؿ ومٚمام  ؿمٓمر ☺وًمرؾمقل اهلل  ،رىم٤مهبؿ وٟمّمػ أروٞمٝمؿ وٟمخٚمٝمؿ

وم٠مداه  ،أضمالهؿ قمٛمر رمحف اهلل سمٕم٨م ُمٕمٝمؿ ُمـ أىم٤مم هلؿ طمٔمٝمؿ ُمـ إرض واًمٜمخؾ

ٓ أدري  :ىم٤مل أبق قمٌٞمد -قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أنس  ،وطمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ قمٗمػم اعمٍمي إًمٞمٝمؿ

ومخرضمقا ُمٜمٝم٤م  ،أضمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب هيقد ظمٞمؼم :ىم٤مل -ذيمره قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب أم ٓ 
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ٕن  ،وم٠مُم٤م هيقد ومدك ومٙم٤من هلؿ ٟمّمػ إرض ،ًمٞمس هلؿ ُمـ اًمثٛمر وإرض رء

وم٠مىم٤مم هلؿ قمٛمر رمحف اهلل ٟمّمػ اًمثٛمر  ،يم٤من ص٤محلٝمؿ قمغم ذًمؽ ☺رؾمقل اهلل 

يم٤من ص٤محلٝمؿ ُمـ ذه٥م وورق وإسمؾ وأىمت٤مب  ☺ٕن رؾمقل اهلل  وٟمّمػ إرض

إٟمام ص٤مر أهؾ ظمٞمؼم ٓ طمظ هلؿ ذم  :صمؿ أقمٓم٤مهؿ اًم٘مٞمٛم٦م وأضمالهؿ ىم٤مل أبق قمٌٞمد

وأُم٤م  ،ٓ رء ًمٚمٞمٝمقد ومٞمٝم٤م ،إرض واًمثٛمر ٕن ظمٞمؼم أظمذت قمٜمقة ومٙم٤مٟم٧م ًمٚمٛمًٚمٛملم

ؿ ظمٚمّم٧م ومٚمام أظمذوا ىمٞمٛم٦م سم٘مٞم٦م أروٝم ،ومدك ومٙم٤مٟم٧م قمغم ُم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُمـ اًمّمٚمح

قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب  وهلذا شمٙمٚمؿ اًمٕم٤ٌمس وقمكم قمٚمٞمٝمام اًمًالم ومٞمٝم٤م ☺يمٚمٝم٤م ًمرؾمقل اهلل 

 ،حيٛمؾ ُمٜمف ☺ويم٤من رؾمقل اهلل  ،مخس اهلل ومخس رؾمقًمف واطمد»  :ىم٤مل ،رسم٤مح

ومٝمذا ُم٤م سمٚمٖمٜم٤م مم٤م  :ىم٤مل أبق قمٌٞمدش ويّمٜمع سمف ُم٤م ؿم٤مء  ،ويْمٕمف طمٞم٨م ؿم٤مء ،ويٕمٓمل ُمٜمف

ومٚمام شمقذم رؾمقل  ،ُمـ امل٤مل دون اًمٜم٤مس ☺ف يم٤من اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ظمص سمف رؾمقًم

وص٤مرت إُمقال سمٕمده قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قمغم  ذه٥م ذًمؽ يمٚمف سمذه٤مسمف ☺اهلل 

وضمرت هب٤م  ،وهل اًمتل ٟمزل هب٤م اًمٙمت٤مب ،واًمّمدىم٦م ،واخلٛمس ،اًمٗملء :صمالصم٦م أصٜم٤مف

 طملم ذيمر إُمقال وإي٤مه٤م شم٠مول قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؓ ،وقمٛمٚم٧م هب٤م إئٛم٦م ،اًمًٜم٦م

 ،طمدصمٜمل قم٘مٞمؾ ،قمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ،وقمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح ،حيٞمك سمـ سمٙمػمطمدصمٜم٤م  -

ويم٤من حمٛمد سمـ ضمٌػم  :ىم٤مل ،أظمؼمين ُم٤مًمؽ سمـ أوس سمـ احلدصم٤من :ىم٤مل ،قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب

 ،سمـ ُمٓمٕمؿ ذيمر زم ذيمرا ُمـ طمديثف ذًمؽ وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م طمتك دظمٚم٧م قمغم ُم٤مًمؽ سمـ أوس

ُمتع اًمٜمٝم٤مر إذا رؾمقل سمٞمٜم٤م أن٤م ضم٤مًمس ذم أهؾ ظمٞمؼم  :وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ ،وم٠ًملتف قمـ احلدي٨م

٘م٧م ُمٕمف طمتك أدظمؾ قمغم قمٛمر سمـ وم٤مٟمٓمٚم ،أضم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم :وم٘م٤مل ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

ُمتٙمئ قمغم وؾم٤مدة ُمـ أدم  ،وم٢مذا هق ضم٤مًمس قمغم رُم٤مل هير ًمٞمس سمٞمٜمف ومراش ،اخلٓم٤مب

إٟمف ىمد ىمدم قمٚمٞمٜم٤م أهؾ أبٞم٤مت ُمـ  ،ه٤مهٜم٤م ي٤م ُم٤مًمؽ»  :وم٘م٤مل ،ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف صمؿ ضمٚم٧ًم

ًمق  ،ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم :روخ وم٤مىمٌْمف وم٤مىمًٛمف سمٞمٜمٝمؿ وم٘مٚم٧مىمقُمؽ وىمد أُمرت هلؿ سم

ومٌٞمٜم٤م أن٤م ضم٤مًمس قمٜمده إذ أت٤مه طم٤مضمٌف  :ىم٤مل ،اىمٌْمف أهي٤م اعمرء :وم٘م٤مل ،أُمرت سمف همػمي
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 ،وؾمٕمد ،واًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ،وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ،هؾ ًمؽ ذم قمثامن :يروم٠م وم٘م٤مل

صمؿ ىم٤مل  ،روم٠م ىمٚمٞمالوم٠مذن هلؿ ومدظمٚمقا ومًٚمٛمقا وضمٚمًقا ومٚم٨ٌم ي ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل ؟يًت٠مذٟمقن

وم٘م٤مل  ،ومٚمام دظمال ؾمٚمام وضمٚم٤ًم ،وم٠مذن هلام :ىم٤مل ؟هؾ ًمؽ ذم اًمٕم٤ٌمس وقمكم :ًمٕمٛمر

اىمض  :وم٘م٤مل اًمرهط قمثامن وأصح٤مسمف ،اىمض سمٞمٜمل وسملم هذا ،ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم :اًمٕم٤ٌمس

ذم هذا  ☺إن اهلل يم٤من ظمص رؾمقًمف  :إين أطمدصمٙمؿ قمـ هذا إُمر :سمٞمٜمٝمام وم٘م٤مل قمٛمر

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ :وم٘م٤مل ،طمدا همػمهاًمٗملء سمٌمء مل يٕمٓمف أ
 َّ زث رث  يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ

وٓ  ،صمؿ واهلل ُم٤م اظمت٤مره٤م دوٟمٙمؿ ،ظم٤مًمّم٦م ☺ومٙم٤مٟم٧م هذه ًمرؾمقل اهلل  [6]احلنم:

ومٙم٤من  ،اؾمت٠مرر هب٤م قمٚمٞمٙمؿ ًم٘مد أقمٓم٤ميمٛمقه٤م وسمثٝم٤م ومٞمٙمؿ طمتك سم٘مل ُمٜمٝم٤م هذا امل٤مل

 ،صمؿ ي٠مظمذ ُم٤م سم٘مل ومٞمجٕمٚمف جمٕمؾ ُم٤مل اهلل ،يٜمٗمؼ قمغم أهٚمف ؾمٜمتٝمؿ ُمٜمف ☺رؾمقل اهلل 

 ،ٟمٕمؿ :ىم٤مًمقا »  ؟هؾ شمٕمٚمٛمقن ذًمؽ ،أنِمديمؿ سم٤مهلل ،طمٞم٤مشمف ☺ومٕمٛمؾ هب٤م رؾمقل اهلل 

وسمٓمريؼ آظمر  –ؿ ٟمٕم :ىم٤مٓ ؟أنِمديمام سم٤مهلل هؾ شمٕمٚمامن ذًمؽ :صمؿ ىم٤مل ًمٚمٕم٤ٌمس وقمكم

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :صمؿ ىمرأ  :ىم٤مل -أيمٛمؾ
 ري ٰى ُّٱ١مٓء هذه هل [41]إنٗم٤مل: َّ ين ىن من خن حن
 مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي  زي
 يث ىث نث مث ُّٱهذه هل١مٓء  [60]اًمتقسم٦م:  َّهب مب خب حب جب هئ
 [7]احلنم:  َّ يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف

 مث هت مت خت حت جت ُّٱ :أو ىم٤مل ،وًمٚمٗم٘مراء واعمٝم٤مضمريـ
 خل ُّٱ [9احلنم:]  َّ  جع مظ حط مض خض حض ُّٱ [8]احلنم:  َّحج
طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد  :اهلل وم٘م٤مل ورم مخس اًمٖمٜمٞمٛم٦م روى رمحف – [10]احلنم: ٱَّ يل ىل مل

ىمدم وومد قمٌد اًم٘مٞمس قمغم اًمٜمٌل  :ىم٤مل ،قمـ اسمـ قم٤ٌمس ،طمدصمٜم٤م أبق مجرة ،سمـ قم٤ٌمدا
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وىمد طم٤مًم٧م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ يمٗم٤مر إن هذا احلل ُمـ رسمٞمٕم٦م  ،ي٤م رؾمقل اهلل :وم٘م٤مًمقا  ،☺

وٟمدقمق إًمٞمف ُمـ  ،ومٛمرٟم٤م سم٠مُمر ٟمٕمٛمؾ سمف ،ومال ٟمخٚمص إًمٞمؽ إٓ ذم ؿمٝمر طمرام ،ُمي

ؿمٝم٤مدة أن  :اإليامن سم٤مهلل صمؿ ومنه هلؿ :وأهن٤ميمؿ قمـ أرسمع ،سم٠مرسمع آُمريمؿ» :وراءٟم٤م وم٘م٤مل

وأن شم١مدوا مخس  ،وإيت٤مء اًمزيم٤مة ،وإىم٤مم اًمّمالة ،وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل ،ٓ إهل إٓ اهلل

قمـ أيب  ،طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ قمٞمًكش وأهن٤ميمؿ قمـ اًمدسم٤مء واحلٜمتؿ واًمٜم٘مػم  ،ُم٤م همٜمٛمتؿ

 :وزاد ومٞمف ،ُمثؾ ذًمؽ ☺قمـ اًمٜمٌل  ،قمـ اسمـ قم٤ٌمس ،قمـ أيب مجرة ،هالل اًمراؾمٌل

قمـ  ،وطمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح واًمّمٗمل ☺وشمٕمٓمقا ُمـ اعمٖم٤مٟمؿ ؾمٝمؿ اًمٜمٌل 

اًمٖمٜمٞمٛم٦م  يم٤مٟم٧م»  :ىم٤مل ،قمـ اسمـ قم٤ٌمس ،قمـ قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م ،ُمٕم٤موي٦م سمـ ص٤مًمح

ومخس واطمد ُم٘مًؿ قمغم  ،وم٠مرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م عمـ ىم٤مشمؾ قمٚمٞمٝم٤م :شم٘مًؿ قمغم مخ٦ًم أمخ٤مس

سم٦م رؾمقل اهلل ومرسمع هلل وًمرؾمقًمف  :أرسمٕم٦م ومام يم٤من هلل  - ☺وًمذي اًم٘مرسمك يٕمٜمل ىمرا

واًمرسمع  ،ُمـ اخلٛمس ؿمٞمئ٤م ☺ومل ي٠مظمذ اًمٜمٌل  - ☺وًمٚمرؾمقل ومٝمق ًم٘مراسم٦م اًمٜمٌل 

وهق اًمْمٞمػ  :واًمرسمع اًمراسمع ٓسمـ اًمًٌٞمؾ ،واًمرسمع اًمث٤مًم٨م ًمٚمٛم٤ًميملم ،اًمث٤مين ًمٚمٞمت٤مُمك

ؿ سمـ قمٌد قمـ اًم٘م٤مؾم ،قمـ اعمًٕمقدي ،طمدصمٜم٤م طمج٤مج شاًمٗم٘مػم اًمذي يٜمزل سم٤معمًٚمٛملم 

ًم٘مد ىمًؿ اهلل هذا  ،واهلل اًمذي ٓ إهل همػمه»  :ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد :ىم٤مل ،اًمرمحـ

وٟمرى قمٌد اهلل إٟمام شم٠مول أي٦م  :ىم٤مل أبق قمٌٞمدش اًمٗملء ىمٌؾ أن شمٗمتتح وم٤مرس واًمروم 

هذه  :ىم٤مل أبق قمٌٞمد [10]احلنم: ٱَّ يل ىل مل خلُّٱ :ذم ىمقًمف ،اًمتل شم٠موهل٤م قمٛمر

ٕن  ،د اًم٘مت٤مل يٕمٜمل ؾمقرة احلنم وهذه ىمقة ًمٕمٛمر ذم اًمٗملءاًمًقرة ٟمزًم٧م سم٤معمديٜم٦م سمٕم

ومجٕمؾ اهلل قمز وضمؾ ومٞمٝم٤م عمـ جيلء ُمـ  ،☺سمٕمد اًمٜمٌل  وم٤مرس واًمروم إٟمام اومتتحت٤م

وم٤مُٕمقال اًمتل شمٚمٞمٝم٤م أئٛم٦م اعمًٚمٛملم هل هذه  .سمٕمده ىمٌؾ أن ي٠متقا وىمٌؾ أن شمٗمتتح٤م

 ،واخلٛمس ،لءاًمٗم :وشم٠موهل٤م ُمـ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ،اًمثالصم٦م اًمتل ذيمره٤م قمٛمر

وم٠مُم٤م اًمّمدىم٦م  ،واًمّمدىم٦م وهل أؾمامء جمٛمٚم٦م جيٛمع يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م أنقاقم٤م ُمـ امل٤مل

واًمثامر  ،واحل٥م ،واًمٖمٜمؿ ،واًمٌ٘مر ،واإلسمؾ ،ومزيم٤مة أُمقال اعمًٚمٛملم ُمـ اًمذه٥م واًمقرق
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ٓ طمؼ ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م  ،ومٝمل ًمألصٜم٤مف اًمثامٟمٞم٦م اًمذيـ ؾمامهؿ اهلل شمٕم٤ممم

وأُم٤م ُم٤مل اًمٗملء ومام اضمتٌل ُمـ أُمقال أهؾ  ،هل١مٓءهذه  :وهلذا ىم٤مل قمٛمر ،ؾمقاهؿ

ُمـ ضمزي٦م رءوؾمٝمؿ اًمتل هب٤م طم٘مٜم٧م دُم٤مؤهؿ وطمرُم٧م  :اًمذُم٦م مم٤م صقحلقا قمٚمٞمف

صمؿ أىمره٤م اإلُم٤مم ذم أيدي أهؾ  ،وُمٜمف ظمراج إرولم اًمتل اومتتح٧م قمٜمقة ،أُمقاهلؿ

وُمٜمف وفمٞمٗم٦م أرض اًمّمٚمح اًمتل ُمٜمٕمٝم٤م  ،ي١مدوٟمف ()ظمراج إرض اًمذُم٦م قمغم ـمًؼ

وُمٜمف ُم٤م ي٠مظمذه اًمٕم٤مذ ُمـ أُمقال أهؾ  ،طمتك صقحلقا ُمٜمٝم٤م قمغم ظمراج ُمًٛمك أهٚمٝم٤م

وُمٜمف ُم٤م ي١مظمذ ُمـ أهؾ احلرب إذا دظمٚمقا سمالد  ،اًمذُم٦م اًمتل يٛمرون هب٤م قمٚمٞمف ًمتج٤مرهتؿ

همٜمٞمٝمؿ ووم٘مػمهؿ  :ومٙمؾ هذا ُمـ اًمٗملء وهق اًمذي يٕمؿ اعمًٚمٛملم ،اإلؾمالم ًمٚمتج٤مرات

ُم٤م يٜمقب اإلُم٤مم ُمـ أُمقر اًمٜم٤مس سمحًـ و ،وأرزاق اًمذري٦م ،ومٞمٙمقن ذم أقمٓمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م

 ،واًمريم٤مز اًمٕم٤مدي ،ومخٛمس همٜم٤مئؿ أهؾ احلرب :وأُم٤م اخلٛمس .اًمٜمٔمر ًمإلؾمالم وأهٚمف

هق  :وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ،ومٝمق اًمذي اظمتٚمػ ومٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ :وُم٤م يٙمقن ُمـ همقص أو ُمٕمدن

 :وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ،هذه هل١مٓء :يمام ىم٤مل قمٛمر ،ًمألصٜم٤مف اخلٛم٦ًم اعمًٛملم ذم اًمٙمت٤مب

إن رأى أن جيٕمٚمف ومٞمٛمـ ؾمٛمك  :يٙمقن طمٙمٛمف إمم اإلُم٤مم ،ؾمٌٞمؾ اًمٗملء ؾمٌٞمؾ اخلٛمس

 ،اهلل ضمٕمٚمف وإن رأى أن أومْمؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم وأرد قمٚمٞمٝمؿ أن يٍمومف إمم همػمهؿ سومف

قمـ  ،طمدصمٜم٤م يزيد سمـ ه٤مرون شم٠ميت ذم ُمقاوٕمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل ،وذم يمؾ ذًمؽ ؾمٜمـ وآصم٤مر

 ،ُمـ وطمد اهلل»  :ي٘مقل ☺أنف ؾمٛمع رؾمقل اهلل  ،قمـ أبٞمف ،أيب ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل

وإٟمام شمقضمف  :ىم٤مل أبق قمٌٞمدش وطم٤ًمسمف قمغم اهلل  ،ويمٗمر سمام يٕمٌد ُمـ دوٟمف طمرم دُمف وُم٤مًمف

وىمٌؾ أن شمٜمزل  ،إٟمام ىم٤مل ذًمؽ ذم سمدء اإلؾمالم ☺هذه إطم٤مدي٨م قمغم أن رؾمقل اهلل 

 ىكُّ :ذم ىمقًمف( )اًمٕم٤مصٛم٦م ًمدم ُمـ أداه٤مؾمقرة سمراءة وي١مُمر ومٞمٝم٤م سم٘مٌقل اجلزي٦م 
وإٟمام ٟمزل هذا ذم آظمر اإلؾمالم  [29]اًمتقسم٦م:  َّ  مم ام يل ىل مل يك

صمالصم٦م  [29]اًمتقسم٦م: َّمم ام يل ىلُّ :ذم ىمقًمف :ىم٤مل أبق قمٌٞمد .وومٞمف أطم٤مدي٨م
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وسمٕمْمٝمؿ  ،يٛمِمقن هب٤م :وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل ،يدا سمٞمد ،ٟم٘مدا :قمـ يد :ومٌٕمْمٝمؿ ي٘مقل :أىمقال

 نب ُّٱ :ذم ىمقًمف ،قمـ جم٤مهد ،قمـ اسمـ ضمري٩م ،طمدصمٜم٤م طمج٤مج يٕمٓمقهن٤م ىمٞم٤مُم٤م :ي٘مقل
 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب
 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف
وأصح٤مسمف سمٖمزوة  ☺ٟمزًم٧م طملم أُمر رؾمقل اهلل  :ىم٤مل [29]اًمتقسم٦م:  َّ  مم

 ،قمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمداد ،قمـ طمّملم سمـ قمٌد اًمرمحـ ،طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد سمـ اًمٕمقام شمٌقك

ُمـ حمٛمد رؾمقل اهلل إمم »  :إمم هرىمؾ ص٤مطم٥م اًمروم ☺يمت٥م رؾمقل اهلل  :ىم٤مل

وم٢من أؾمٚمٛم٧م ومٚمؽ ُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم وقمٚمٞمؽ ُم٤م  ،إين أدقمقك إمم اإلؾمالم :ومص٤مطم٥م اًمر

 نب ُّٱ :وم٢من اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ي٘مقل ،قمٚمٞمٝمؿ وم٢من مل شمدظمؾ ذم اإلؾمالم وم٠مقمط اجلزي٦م
 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب
 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف
 ،قا ومٞمفأن يدظمٚم :وإٓ ومال حتؾ سملم اًمٗمالطملم وسملم اإلؾمالم [29]اًمتقسم٦م: َّمم

مل  ،وإٓ ومال حتؾ سملم اًمٗمالطملم وسملم اإلؾمالم :ىمقًمف :ىم٤مل أبق قمٌٞمدش أو يٕمٓمقا اجلزي٦م 

يرد اًمٗمالطملم ظم٤مص٦م وًمٙمٜمف أراد أهؾ ممٚمٙمتف مجٞمٕم٤م وذًمؽ أن اًمٕمجؿ قمٜمد اًمٕمرب 

ٕن يمؾ ُمـ يم٤من يزرع ومٝمق قمٜمد اًمٕمرب  ،ٕهنؿ أهؾ زرع وطمرث ،يمٚمٝمؿ ومالطمقن

)وشم٠مُمؾ ُمـ روايتف رمحف اهلل ومٗمٞمٝم٤م سمٞم٤من –ه ف همػمإن وزم ذًمؽ سمٞمده أو وًمٞمف ًم ،ومالح

ه قمٚمٞمف سمح٤مل وًمٙمـ حترير اإلٟم٤ًمن  عم٘مّمد اجلٝم٤مد رم اإلؾمالم إؾم٤مس ومٚمٞمس ومٞمف ايمرا

طم٘مٞم٘م٦م طمتك خيت٤مر قم٘مٞمدشمف سم٢مرادشمف وحي٤مؾم٥م قمغم هذا آظمتٞم٤مر ُمـ سمٕمد ؾمقاء رم اًمدٟمٞم٤م 

قمـ  ،ُمرصمد قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ،قمـ ؾمٗمٞم٤من ،طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي( أو أظمرة

إذا أُمر أُمػما قمغم ضمٞمش أو  ☺يم٤من رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ،قمـ أبٞمف ،ؾمٚمٞمامن سمـ سمريدة

»  :صمؿ ىم٤مل ،هي٦م أوص٤مه ذم ظم٤مص٦م ٟمٗمًف سمت٘مقى اهلل وسمٛمـ ُمٕمف ُمـ اعمًٚمٛملم ظمػما 
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 ،وٓ متثٚمقا  ،ٓ شمٖمٚمقا وٓ شمٖمدروا ،ىم٤مشمٚمقا ُمـ يمٗمر سم٤مهلل ،اهمزوا سمًؿ اهلل وذم ؾمٌٞمؾ اهلل

وإذا ًم٘مٞم٧م قمدوك ُمـ اعمنميملم وم٤مدقمٝمؿ إمم إطمدى صمالث ظمّم٤مل  ،وٓ شم٘متٚمقا وًمٞمدا

وم٢من  ،ادقمٝمؿ إمم اإلؾمالم :أو ظمالل وم٠ميتٝمـ ُم٤م أضم٤مسمقك إًمٞمٝم٤م وم٤مىمٌؾ ُمٜمٝمؿ ويمػ قمٜمٝمؿ

صمؿ ادقمٝمؿ إمم اًمتحقل ُمـ دارهؿ إمم دار  ،أضم٤مسمقك وم٤مىمٌؾ ُمٜمٝمؿ ويمػ قمٜمٝمؿ

قمغم  وأظمؼمهؿ أهنؿ إن ومٕمٚمقا وم٢من هلؿ ُم٤م ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ وقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ،اعمٝم٤مضمريـ

وم٢من أبقا أن يتحقًمقا وم٠مظمؼمهؿ أهنؿ يٙمقٟمقن يم٠مقمراب اعمًٚمٛملم جيري  ،اعمٝم٤مضمريـ

وم٢من هؿ  ،وم٢من هؿ أبقا ومًٚمٝمؿ اجلزي٦م ،قمٚمٞمٝمؿ طمٙمؿ اهلل اًمذي جيري قمغم اعمًٚمٛملم

طمدصمٜم٤م يزيد  شوم٢من هؿ أبقا وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل وىم٤مشمٚمٝمؿ  ،أضم٤مسمقك وم٤مىمٌؾ ُمٜمٝمؿ ويمػ قمٜمٝمؿ

 :ىم٤مل ،قمـ أيب اًمٌخؽمي ،ء سمـ اًم٤ًمئ٥مقمـ قمٓم٤م ،قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ،سمـ ه٤مرون

طمتك أومٕمؾ ًمـ أىم٤مشمٚمٝمؿ »  :وم٘م٤مل ،طم٤مس ؾمٚمامن رمحف اهلل طمّمٜم٤م ُمـ طمّمقن وم٤مرس

وم٘مد  ،إين رضمؾ ُمٜمٙمؿ أؾمٚمٛم٧م»  :وم٘م٤مل ،وم٠مت٤مهؿ ،شيٗمٕمؾ  ☺هبؿ يمام يم٤من رؾمقل اهلل 

م اًمٕمرب إي٤مي وإٟمٙمؿ إن أؾمٚمٛمتؿ يم٤من ًمٙمؿ ُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم وقمٚمٞمٙمؿ ُم٤م  ،شمرون إيمرا

يم٤من  :وٓ أقمٚمٛمف إٓ ىم٤مل :ىم٤مل ،شوم٢من أبٞمتؿ ىم٤مشمٚمٜم٤ميمؿ  ،ٞمتؿ ومٕمٚمٞمٙمؿ اجلزي٦موإن أب ،قمٚمٞمٝمؿ

قمـ  ،ذم همػم طمدي٨م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م :يٗمٕمؾ ذًمؽ صمالصم٤م وم٢من أبقا ىم٤مشمٚمٝمؿ ىم٤مل أبق قمٌٞمد

وم٢من أبٞمتؿ ومٕمٚمٞمٙمؿ اجلزي٦م وظم٤مك سمر ه  :قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م هبذا اإلؾمٜم٤مد ذم ىمقل ؾمٚمامن

ٓ أقمٚمٛمف إٓ  :ىم٤مل ،ؿ وم٢من أبٞمتؿ ىم٤مشمٚمٜم٤ميمؿهق اًمؽماب قمغم رءوؾمٙم :ي٘مقل ،سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م

قمـ  ،طمدصمٜم٤م يقٟمس سمـ قمٌٞمد ،طمدصمٜم٤م هِمٞمؿ وم٢من أبقا ىم٤مشمٚمٝمؿ ،يم٤من يٗمٕمؾ ذًمؽ صمالصم٤م :ىم٤مل

أن ي٘م٤مشمؾ اًمٕمرب قمغم اإلؾمالم وٓ ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ  ☺أُمر رؾمقل اهلل »  :ىم٤مل ،احلًـ

ل ىم٤مش وأُمر أن ي٘م٤مشمؾ أهؾ اًمٙمت٤مب طمتك يٕمٓمقا اجلزي٦م قمـ يد وهؿ ص٤مهمرون  ،همػمه

وإٟمام ٟمرى احلًـ أراد سم٤مًمٕمرب هانه أهؾ إوصم٤من ُمٜمٝمؿ اًمذيـ ًمٞمًقا سم٠مهؾ  :أبق قمٌٞمد

ُمٜمٝمؿ وذًمؽ سملم ذم  ☺وم٠مُم٤م ُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب وم٘مد ىمٌٚمٝم٤م رؾمقل اهلل  ،يمت٤مب

قمـ قمروة  ،قمـ أيب إؾمقد ،قمـ قمٌد اهلل سمـ هلٞمٕم٦م ،طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ ص٤مًمح أطم٤مدي٨م
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إٟمف ُمـ يم٤من قمغم هيقدي٦م أو  :إمم أهؾ اًمٞمٛمـ ☺يمت٥م رؾمقل اهلل »  :ىم٤مل ،سمـ اًمزسمػم

ٟمٞم٦م وم٢مٟمف ٓ يٗمتـ قمٜمٝم٤م  ،قمٌد أو أُم٦م ،ذيمر أو أنثك :قمغم يمؾ طم٤ممل ،وقمٚمٞمف اجلزي٦م ،ٟمٍما

ومٛمـ أدى ذًمؽ إمم رؾمكم وم٢مٟمف ًمف ذُم٦م اهلل وذُم٦م  ،ديٜم٤مر واف أو ىمٞمٛمتف ُمـ اعمٕم٤مومر

وم٘مد ىمٌؾ  :قمٌٞمدىم٤مل أبق ش وُمـ ُمٜمٕمف ُمٜمٙمؿ وم٢مٟمف قمدو هلل وًمرؾمقًمف وًمٚمٛم١مُمٜملم  ،رؾمقًمف

وىمٌٚمٝم٤م ُمـ  ،إذ يم٤مٟمقا أهؾ يمت٤مب ،وهؿ قمرب ،اجلزي٦م ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ ☺رؾمقل اهلل 

 ،وىمد ىمٌٚمٝم٤م أبق سمٙمر ُمـ أهؾ احلػمة ،وهؿ ُمـ سمٜمل احل٤مرث سمـ يمٕم٥م ،أهؾ ٟمجران

وهؿ  ،وم٘مٌٚمٝم٤م ،وسمٕم٨م سم٤مجلزي٦م إمم أيب سمٙمر ،طملم اومتتحٝم٤م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد صٚمح٤م

إن  ،ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم :ًمٕمٛمروىمٞمؾ وـمٞمئ وهم٤ًمن ُمـ متٞمؿ  :أظمالط ُمـ أومٜم٤مء اًمٕمرب

إٟمام هؿ أصح٤مب  ،وًمٞم٧ًم هلؿ أُمقال ،ي٠منٗمقن ُمـ اجلزي٦م ،سمٜمل شمٖمٚم٥م ىمقم قمرب

ومّم٤محلٝمؿ »  :ىم٤مل ،ومال شمٕمـ قمدوك قمٚمٞمؽ هبؿ ،وهلؿ ٟمٙم٤مي٦م ذم اًمٕمدو ،طمروث وُمقاش

واؿمؽمط قمٚمٞمٝمؿ أن ٓ يٜمٍموا  ،قمغم أن أوٕمػ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمدىم٦م ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

 :ىم٤مل ،قمـ ضمن أيب ضمٕمٗمر ،قمـ أيب رضم٤مء اخلراؾم٤مين ،طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ يمثػم شأوٓدهؿ 

 ،أُم٤م سمٕمد :ىمرئ قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمٌٍمة ،ؿمٝمدت يمت٤مب قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز إمم قمدي سمـ أرـم٤مة

وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف إٟمام أُمر أن شم١مظمذ اجلزي٦م ممـ رهم٥م قمـ اإلؾمالم واظمت٤مر اًمٙمٗمر قمتٞم٤م 

ٟم٤م ُمٌٞمٜم٤م  ،محٚمٝم٤م وظمؾ سمٞمٜمٝمؿ وسملم قمامرة إرضومْمع اجلزي٦م قمغم ُمـ أـم٤مق  ،وظمنا

واٟمٔمر ُمـ ىمٌٚمؽ ُمـ أهؾ  ،وم٢من ذم ذًمؽ صالطم٤م عمٕم٤مش اعمًٚمٛملم وىمقة قمغم قمدوهؿ

وم٠مضمر قمٚمٞمف ُمـ سمٞم٧م ُم٤مل  ،ووًم٧م قمٜمف اعمٙم٤مؾم٥م ،ووٕمٗم٧م ىمقشمف ،اًمذُم٦م ىمد يمؼمت ؾمٜمف

ومٚمق أن رضمال ُمـ اعمًٚمٛملم يم٤من ًمف ممٚمقك يمؼمت ؾمٜمف ووٕمٗم٧م  ،اعمًٚمٛملم ُم٤م يّمٚمحف

ف اعمٙم٤مؾم٥م يم٤من ُمـ احلؼ قمٚمٞمف أن ي٘مقشمف طمتك يٗمرق سمٞمٜمٝمام ُمقت أو ىمقشمف ووًم٧م قمٜم

وذًمؽ أنف سمٚمٖمٜمل أن أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر ُمر سمِمٞمخ ُمـ أهؾ اًمذُم٦م ي٠ًمل قمغم  ،قمتؼ

أن يمٜم٤م أظمذٟم٤م ُمٜمؽ اجلزي٦م ذم ؿمٌٞمٌتؽ صمؿ  ،ُم٤م أنّمٗمٜم٤مك»  :وم٘م٤مل ،أبقاب اًمٜم٤مس

. أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم فصمؿ أضمرى قمٚمٞمف ُمـ سمٞم٧م امل٤مل ُم٤م يّمٚمح :ىم٤ملش  ،وٞمٕمٜم٤مك ذم يمؼمك
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 ،☺وضمدٟم٤م أصم٤مر قمـ رؾمقل اهلل  :ىم٤مل أبق قمٌٞمدًمٚمخراج وأقمٜمك سمف قمغم إرض 

أرض أؾمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م أهٚمٝم٤م  :واخلٚمٗم٤مء سمٕمده ىمد ضم٤مءت ذم اومتت٤مح إرولم سمثالصم٦م أطمٙم٤مم

وأرض اومتتح٧م  ،ٓ رء قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م همػمه ،وهل أرض قمنم ،ومٝمل هلؿ ُمٚمؽ أيامهنؿ

وأرض  ،ٓ يٚمزُمٝمؿ أيمثر ُمٜمف ،ُم٤م صقحلقا قمٚمٞمف ومٝمؿ قمغم ،صٚمح٤م قمغم ظمرج ُمٕمٚمقم

ؾمٌٞمٚمٝم٤م ؾمٌٞمؾ  :وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ،ومٝمل اًمتل اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ،أظمذت قمٜمقة

 ،ومٞمٙمقن أرسمٕم٦م أمخ٤مؾمٝم٤م ظمٓمٓم٤م سملم اًمذيـ اومتتحقه٤م ظم٤مص٦م ،ومتخٛمس وشم٘مًؿ ،اًمٖمٜمٞمٛم٦م

سمؾ طمٙمٛمٝم٤م  :وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ .ويٙمقن اخلٛمس اًم٤ٌمىمل عمـ ؾمٛمك اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

يمام ومٕمؾ  ،وي٘مًٛمٝم٤م ومٞمخٛمًٝم٤م ،إن رأى أن جيٕمٚمٝم٤م همٜمٞمٛم٦م :٤م إمم اإلُم٤ممواًمٜمٔمر ومٞمٝم

 ،وإن رأى أن جيٕمٚمٝم٤م ومٞمئ٤م ومال خيٛمًٝم٤م وٓ ي٘مًٛمٝم٤م ،ومذًمؽ ًمف ،سمخٞمؼم ☺رؾمقل اهلل 

أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ يمام صٜمع  ،وًمٙمـ شمٙمقن ُمقىمقوم٦م قمغم اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م ُم٤م سم٘مقا 

وم٠مُم٤م إرض اًمتل  ،شمٗمتح ومتح٤مومٕمؾ ذًمؽ ومٝمذه أطمٙم٤مم إرض اًمتل  ،سم٤مًمًقاد اخلٓم٤مب

أو حيتجزه٤م سمٕمْمٝمؿ دون  ،أو يًتخرضمٝم٤م اعمًٚمٛمقن سم٤مإلطمٞم٤مء ،ي٘مٓمٕمٝم٤م اإلُم٤مم إىمٓم٤مقم٤م

وهل٤م أطمٙم٤مم ؾمقى شمٚمؽ وسمٙمؾ هذا ىمد ضم٤مءت  ،ومٚمٞم٧ًم ُمـ اًمٗمتقح ،سمٕمض سم٤محلٛمك

وم٢من قمٌد اهلل سمـ  :وم٠مُم٤م احلٙمؿ ذم أرض اًمٕمٜمقة :وأصح٤مسمف ☺إظم٤ٌمر قمـ اًمٜمٌل 

أن  :قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ،قمـ يقٟمس سمـ يزيد إيكم ،سمـ ؾمٕمد قمـ اًمٚمٞم٨م ،ص٤مًمح طمدصمٜم٤م

ويم٤مٟم٧م مم٤م أوم٤مء اهلل قمغم رؾمقًمف  ،اومتتح ظمٞمؼم قمٜمقة سمٕمد اًم٘مت٤مل ☺رؾمقل اهلل 

وٟمزل ُمـ ٟمزل ُمـ أهٚمٝم٤م قمغم  ،وىمًٛمٝم٤م سملم اعمًٚمٛملم ،☺ومخٛمًٝم٤م رؾمقل اهلل 

إن ؿمئتؿ دومٕم٧م إًمٞمٙمؿ هذه »  :وم٘م٤مل ،☺ومدقم٤مهؿ رؾمقل اهلل  ،اجلالء سمٕمد اًم٘مت٤مل

ىم٤مل  ،وأىمريمؿ ُم٤م أىمريمؿ اهلل ،ويٙمقن صمٛمره٤م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ ،ُٕمقال قمغم أن شمٕمٛمٚمقه٤ما

قمـ  ،طمدصمٜم٤م ُم٤مًمؽ سمـ أنس ،وطمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمديشوم٘مٌٚمقا إُمقال قمغم ذًمؽ 

ًمقٓ آظمر اًمٜم٤مس ُم٤م ومتح٧م ىمري٦م  :ي٘مقل ،ؾمٛمٕم٧م قمٛمر :ىم٤مل ،قمـ أبٞمف ،زيد سمـ أؾمٚمؿ

وم٢من هِمٞمؿ  ،أُم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم شمرك اًم٘مًؿو ظمٞمؼم ☺إٓ ىمًٛمتٝم٤م يمام ىمًؿ رؾمقل اهلل 



   

 
261 
 

 مصالوجيز الفقهي: اجلزء اخلا

مل٤م ومتح  :ىم٤مل ،قمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل ،ىم٤مل أظمؼمٟم٤م اًمٕمقام سمـ طمقؿم٥م :سمـ سمِمػم طمدصمٜم٤م

د ىم٤مًمقا ًمٕمٛمر ومام  :وىم٤مل ،وم٠مبك :وم٢مٟم٤م اومتتحٜم٤مه قمٜمقة ىم٤مل ،اىمًٛمف سمٞمٜمٜم٤م :اعمًٚمٛمقن اًمًقا

 :ىم٤مل ،هوأظم٤مف إن ىمًٛمتف أن شمٗم٤مؾمدوا سمٞمٜمٙمؿ ذم اعمٞم٤م ؟عمـ ضم٤مء سمٕمديمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم

 ،وقمغم أروٞمٝمؿ اًمٓمًؼ ،وضب قمغم رءوؾمٝمؿ اجلزي٦م ،وم٠مىمر أهؾ اًمًقاد ذم أروٞمٝمؿ

أن قمٛمر يمت٥م إمم ؾمٕمد سمـ أيب وصم٧ٌم  اخلراج :يٕمٜمل :ومل ي٘مًؿ سمٞمٜمٝمؿ ىم٤مل أبق قمٌٞمد

وم٘مد سمٚمٖمٜمل يمت٤مسمؽ أن اًمٜم٤مس ىمد ؾم٠ملقا أن شم٘مًؿ  ،أُم٤م سمٕمد»  :وىم٤مص يقم اومتتح اًمٕمراق

ُمـ يمراع  ،وم٤مٟمٔمر ُم٤م أضمٚمٌقا سمف قمٚمٞمؽ ذم اًمٕمًٙمر ،قمٚمٞمٝمؿوُم٤م أوم٤مء اهلل  ،سمٞمٜمٝمؿ همٜم٤مئٛمٝمؿ

 ؛واشمرك إرولم وإهن٤مر ًمٕمامهل٤م ،وم٤مىمًٛمف سملم ُمـ طمي ُمـ اعمًٚمٛملم :أو ُم٤مل

وم٢مٟم٤م ًمق ىمًٛمٜم٤مه٤م سملم ُمـ طمي مل يٙمـ عمـ سمٕمدهؿ  ،ًمٞمٙمقن ذًمؽ ذم أقمٓمٞم٤مت اعمًٚمٛملم

 ،اىمًٛمٝم٤م ،ٕم٤مصي٤م قمٛمرو سمـ اًم :ىم٤مم اًمزسمػم وم٘م٤مل ،مل٤م اومتتح٧م ُمٍم سمٖمػم قمٝمدوشرء 

 ،ظمٞمؼم ☺يمام ىمًؿ رؾمقل اهلل  ،ًمت٘مًٛمٜمٝم٤م :وم٘م٤مل اًمزسمػم ،ٓ أىمًٛمٝم٤م :وم٘م٤مل قمٛمرو

ومٙمت٥م إًمٞمف  ،طمتك أيمت٥م إمم أُمػم اعم١مُمٜملم ومٙمت٥م إمم قمٛمر ،ٓ أىمًٛمٝم٤م :وم٘م٤مل قمٛمرو

أن شمٙمقن ومٞمئ٤م  :أراه أراد :أن دقمٝم٤م طمتك يٖمزو ُمٜمٝم٤م طمٌؾ احلٌٚم٦م ىم٤مل أبق قمٌٞمد :قمٛمر

ىم٤مل  .ؿومتٙمقن ىمقة هلؿ قمغم قمدوه ،يرصمف ىمرن سمٕمد ىمرن ،ٚمقا ُمقىمقوم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم ُم٤م شمٜم٤مؾم

ذم طمٙمؿ إؾم٤مرى ُمـ اعمنميملم سمثالث  ☺ضم٤مءٟم٤م اخلؼم قمـ رؾمقل اهلل  :أبق قمٌٞمد

 يق ىق يف ىف ُّٱىم٤مل اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه  .وهب٤م ٟمزل اًمٙمت٤مب ،واًم٘متؾ ،واًمٗمداء ،اعمـ :ؾمٜمـ
 جب هئ مئ ُّٱوىم٤مل  [4]حمٛمد:  َّيك  ىك مك لك اك

 ،ومٛمـ اعمـ ومٕمٚمف سم٠مهؾ ُمٙم٦م .☺ٛمؾ اًمٜمٌل وسمٙمؾ ىمد قم [5]اًمتقسم٦م: ٱَّحب

 ٟم٤مديصمؿ  ،صمؿ مل يٕمرض ٕطمد ُمـ أهٚمٝم٤م ذم ٟمٗمس وٓ ذم ُم٤مل ،ويمٞمػ يم٤من ومتحف إي٤مه٤م

وُمـ أهمٚمؼ سم٤مسمف  ،وٓ ي٘متٚمـ أؾمػم ،وٓ يتٌٕمـ ُمدسمر ،أٓ ٓ جيٝمزن قمغم ضمريح :ُمٜم٤مديف

 ،قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر ،قمـ أيب اًمٗمٞمض ،قمـ ؿمٕم٦ٌم ،طمدصمٜم٤م يزيد سمـ ه٤مرون .ومٝمق آُمـ

ومٙم٤من يًػم ذم سمالدهؿ وم٠مراد إذا  ،يم٤من سملم ُمٕم٤موي٦م وسملم ٟم٤مس ُمـ اًمروم قمٝمد :ىم٤مل
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ُمـ  :وم٘م٤مل ،ووم٤مء ٓ همدر ،اهلل أيمؼم :ومًٛمع رضمال ي٘مقل ،اٟم٘م٣م اًمٕمٝمد أن يٖمػم قمٚمٞمٝمؿ

ُمـ »  :ي٘مقل ☺ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٘م٤مل قمٛمرو ،قمٛمرو سمـ قم٦ًٌم :ىم٤مًمقا  ؟هذا

مل يرد  :ىم٤مل يزيدش ذ إًمٞمٝمؿ قمغم ؾمقاء يم٤من سمٞمٜمف وسملم ىمقم قمٝمد ومال حيؾ قم٘مدة طمتك يٜمٌ

وًمٙمٜمف أراد أن شمٜم٘ميض وهق ذم سمالدهؿ ومٞمٖمػم  ،ُمٕم٤موي٦م أن يٖمػم قمٚمٞمٝمؿ ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء اعمدة

وم٠منٙمر ذًمؽ قمٛمرو سمـ قم٦ًٌم إٓ أن ٓ يدظمؾ سمالدهؿ طمتك  ،قمٚمٞمٝمؿ وهؿ هم٤مرون

 :يٕمٚمٛمٝمؿ وخيؼمهؿ أنف يريد همزوهؿ هذا اًمٙمالم أو ٟمحقه ىم٤مًمف يزيد ىم٤مل أبق قمٌٞمد

 ،صمؿ اٟم٘مْم٧م ،سمٙمؾ ُمـ يم٤من سمٞمٜمف وسمٞمٜمف قمٝمد إمم ُمدة ☺ذًمؽ ومٕمؾ رؾمقل اهلل ويم

طمدصمٜمل أمحد سمـ إزرق  :ىم٤مل أبق قمٌٞمد وسمذًمؽ ٟمزل اًمٙمت٤مب ،وزادهؿ ذم اًمقىم٧م أيْم٤م

أو ىمرئ وأن٤م أنٔمر إًمٞمف ذم  ،ىمرأت يمت٤مب طمٌٞم٥م سمـ ُمًٚمٛم٦م :ىم٤مل أرُمٞمٜمٞم٦مُمـ أهؾ 

هذا يمت٤مب ُمـ طمٌٞم٥م سمـ  ،ًمرطمٞمؿسمًؿ اهلل اًمرمحـ ا»  :وم٢مذا ومٞمف ،ُمّم٤محل٦م أهؾ شمٗمٚمٞمس

وٕوٓديمؿ وٕه٤مًمٞمٙمؿ  ،ُمًٚمٛم٦م ٕهؾ ـمٗمٚمٞمس ُمـ أرض اهلرُمـ سم٤مُٕم٤من ًمٙمؿ

 ،قمغم إىمرار سمّمٖم٤مر سم٤مجلزي٦م ،وصٚمقاشمٙمؿ ،وأُمقاًمٙمؿ وصقاُمٕمٙمؿ وسمٞمٕمٙمؿ وديٜمٙمؿ

ًمٞمس ًمٙمؿ أن دمٛمٕمقا سملم ُمتٗمرق ُمـ إهالت  ،قمغم أهؾ يمؾ سمٞم٧م ديٜم٤مر واف

اؾمتٙمث٤مرا ُمٜم٤م ًمٚمجزي٦م وًمٜم٤م  ،ٟمٗمرق سملم جمتٛمع وٓ ًمٜم٤م أن ،اؾمتّمٖم٤مرا ُمٜمٙمؿ ًمٚمجزي٦م

وإىمراء  ،ٟمّمٞمحتٙمؿ ووٚمٕمٙمؿ قمغم قمدو اهلل ورؾمقًمف واًمذيـ آُمٜمقا ومٞمام اؾمتٓمٕمتؿ

وٓ  ،وإىمراء اعمًٚمؿ سم٤مًٕمػ ،هٙمذا هق ذم احلدي٨م :ىم٤مل أبق قمٌٞمد -اعمًٚمؿ اعمجت٤مز 

٤مم أهؾ ًمٞمٚم٦م سم٤معمٕمروف ُمـ طمالل ـمٕم -أدري ًمٕمٚمف ُمـ ىمٌؾ اهلج٤مء إٟمام هق ىمري اعمًٚمؿ 

هبؿ ،اًمٙمت٤مب وإن ىمٓمع سم٠مطمد  .وإرؿم٤مد اًمٓمريؼ قمغم همػم ُم٤م يي سمٙمؿ ومٞمف ،وطمالل ذا

إٓ أن حي٤مل  ،ُمـ اعم١مُمٜملم قمٜمديمؿ ومٕمٚمٞمٙمؿ أداؤه إمم أدٟمك ومئ٦م ُمـ اعم١مُمٜملم واعمًٚمٛملم

ٟمٜم٤م ذم اًمديـ ،دوهنؿ وُمـ شمقمم قمـ  ،وم٢من شمٌتؿ وأىمٛمتؿ اًمّمالة وآشمٞمتؿ اًمزيم٤مة وم٢مظمقا

وم٢من  ،ي٦م ومٕمدو هلل ورؾمقًمف واًمذيـ آُمٜمقا واهلل اعمًتٕم٤من قمٚمٞمفاإليامن واإلؾمالم واجلز

وٓ ٟم٤مىمض  ،قمرض ًمٚمٛم١مُمٜملم ؿمٖمؾ قمٜمٙمؿ وىمٝمريمؿ قمدويمؿ ومٖمػم ُم٠مظمقذيـ سمذًمؽ
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سمٕمد أن شمٗمٞمئقا إمم اعم١مُمٜملم واعمًٚمٛملم هذا قمٚمٞمٙمؿ وهذا ًمٙمؿ ؿمٝمد اهلل  ،ذًمؽ قمٝمديمؿ

سمٞمقت  :صٚمقات :دىم٤مل أبق قمٌٞمش ويمٗمك سم٤مهلل ؿمٝمٞمدا  ،وُمالئٙمتف ورؾمقًمف واًمذيـ آُمٜمقا 

وُمٜمف  ،ومٕمرسم٧م صٚمقات ،شمًٛمك صٚمقشم٤م ،شمٌٜمك ذم اًمؼماري يّمٚمقن ومٞمٝم٤م ذم أؾمٗم٤مرهؿ

 [40]احل٩م:  َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

ُمثؾ طمدي٨م  ،واًمٕمرب يمؾ رء شمٙمٚمٛمف اًمٗمرس سم٤مًمت٤مء دمٕمٚمف سم٤مًمٓم٤مء :ىم٤مل أبق قمٌٞمد

 :واًمّمٚمقات»  :ىم٤مل .شـمٗمٚمٞمس »  :ضمٕمٚمف طمٌٞم٥م ،ششمٗمٚمٞمس» :ُمثؾ ،شُمٓمرس »  :قمٛمر

ومٕمرسم٧م  ،شمًٛمك صٚمقشم٤م ،سمٞمقت شمٌٜمك ذم اًمؼماري ًمٚمٜمّم٤مرى يّمٚمقن ومٞمٝم٤م ذم أؾمٗم٤مرهؿ

إٟمام أراد  [40]احل٩م:  َِّّ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱ :وُمٜمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ،صٚمقات

ُمـ طمٌٞم٥م سمـ  :إمم أهؾ شمٗمٚمٞمس فيمتٌُم٤م وهذا  هذه اًمٌٞمقت قمغم ُم٤م يروى ذم اًمتٗمًػم

أُم٤م  ،أمحد إًمٞمٙمؿ اهلل اًمذي ٓ إهل إٓ هقوم٢مين  ،ؾمٚمؿ أنتؿ ،ُمًٚمٛم٦م إمم أهؾ ـمٗمٚمٞمس

ومذيمر قمٜمٙمؿ أن٤م يمٜم٤م أُم٦م  ،وم٢من رؾمقًمٙمؿ شمٗمكم ىمدم قمكم وقمغم اًمذيـ آُمٜمقا ُمٕمل :سمٕمد

وم٤محلٛمد هلل  ،ويمذًمؽ ومٕمؾ اهلل سمٜم٤م سمٕمد ذًم٦م وىمٚم٦م وضم٤مهٚمٞم٦م ضمٝمالء ،اسمتٕمثٜم٤م اهلل ويمرُمٜم٤م

شمف ،رب اًمٕم٤معملم اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ وذيمر  ،ٜم٤ميمام سمف هدي ،واًمًالم قمغم رؾمقًمف وصٚمقا

 ،ومال طمقل سمٜم٤م وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،أن اهلل ىمذف ذم ىمٚمقب قمدوٟم٤م ُمٜم٤م اًمرقم٥م :قمٜمٙمؿ شمٗمكم

وذيمر أنٙمؿ أطمٌٌتؿ ؾمٚمٛمٜم٤م ومام يمره٧م وٓ اًمذيـ آُمٜمقا ُمٕمل ذًمؽ ُمـ أُمريمؿ وىمدم 

ُمـ  ُمألويمت٧ٌم ًمٙمؿ قمٜمد  ،وٓ ومدي٦م ،ضمزي٦م ،وًمٙمـ قمغم أهؾ يمؾ سمٞم٧م ديٜم٤مر واف

ىم٤مل  -سمٕمث٧م سمف إًمٞمٙمؿ ُمع قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمزء و ،اعم١مُمٜملم يمت٤مب ذـمٙمؿ وأُم٤مٟمٙمؿ

 -هذا ضمزء يمام شمرى ُمٝمٛمقز وضمز ُمِمدد اؾمؿ رضمؾ أيْم٤م همػم هذا اًمًٚمٛمل  :أبق قمٌٞمد

 ،وهق قمٚمٛمٜم٤م ُمـ أهؾ اًمرأي واًمٕمٚمؿ سم٠مُمر اهلل ويمت٤مسمف وم٢من أىمررشمؿ سمام ومٞمف دومٕمف إًمٞمٙمؿ

ٓ حي٥م  وإن شمقًمٞمتؿ آذٟمٙمؿ سمحرب ُمـ اهلل ورؾمقًمف واًمذيـ آُمٜمقا قمغم ؾمقاء إن اهلل

وم٢من أبقا أن يتحقًمقا  :ىمقًمف :ىم٤مل أبق قمٌٞمد. واًمًالم قمغم ُمـ اشمٌع اهلدى ،اخل٤مئٜملم

ومٝمذا  :ىم٤مل أبق قمٌٞمد .إن مل هي٤مضمروا :ي٘مقل ،يٕمٜمل ُمـ دار اًمتٕمرب إمم دار اهلجرة
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أنف مل ير عمـ مل يٚمحؼ سم٤معمٝم٤مضمريـ ويٕمٜمٝمؿ  :وأُمره ذم اًمٗملء ☺طمدي٨م رؾمقل اهلل 

صمؿ روى اًمٜم٤مس  .ٝمؿ ذم أُمقرهؿ ذم اًمٗملء واًمٖمٜمٞمٛم٦م طم٘م٤مقمغم ضمٝم٤مدهؿ قمدوهؿ وجي٤مُمٕم

قمـ  ،قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رمحف اهلل أنف رأى ًمٙمؾ اعمًٚمٛملم ومٞمف ذيم٤موطمدصمٜم٤م طمج٤مج

إن اهلل  ،ي٤م رؾمقل اهلل :ىم٤مل ،مل٤م أؾمٚمؿ متٞمؿ اًمداري :ىم٤مل قمٙمرُم٦م :ىم٤مل ،اسمـ ضمري٩م

ويمت٥م ًمف  ،شهل ًمؽ »  :ىم٤مل ،ومٝم٥م زم ىمريتل ُمـ سمٞم٧م حلؿ ،ُمٔمٝمرك قمغم إرض يمٚمٝم٤م

وم٘م٤مل  ،☺ضم٤مء متٞمؿ اًمداري سمٙمت٤مب اًمٜمٌل  ،ومٚمام اؾمتخٚمػ قمٛمر وفمٝمر قمغم اًمِم٤مم ،هب٤م

وسمٞم٧م حلؿ هل اًم٘مري٦م اًمتل وًمد ومٞمٝم٤م قمٞمًك  :أن٤م ؿم٤مهد ذًمؽ وم٠مقمٓم٤مه٤م إي٤مه ىم٤مل :قمٛمر

ضم٤مءت إطمٙم٤مم ذم  :ىم٤مل أبق قمٌٞمدأُم٤م قمـ اطمٞم٤مء إرض  ماسمـ ُمريؿ قمٚمٞمٝمام اًمًال

صمؿ  ،أن ي٠ميت اًمرضمؾ إرض اعمٞمت٦م ومٞمحٞمٞمٝم٤م ويٕمٛمره٤م :ده٤مأطم :اإلطمٞم٤مء قمغم صمالصم٦م أوضمف

ًمٞمًتحؼ سمذًمؽ ُم٤م يم٤من أطمٞم٤م اًمذي  ؛يث٥م قمٚمٞمٝم٤م رضمؾ آظمر ومٞمحدث همرؾم٤م أو سمٜمٞم٤مٟم٤م

شم٤م :واًمقضمف اًمث٤مين .ىمٌٚمف إٓ أنف  ،ومتّمػم ُمٚمٙم٤م ًمٚمٛم٘مٓمع ،أن ي٘مٓمع اإلُم٤مم رضمال أرو٤م ُمقا

وهق حي٥ًم أنف ًمٞمس هل٤م  يٗمرط ذم إطمٞم٤مئٝم٤م وقمامرهت٤م طمتك ي٠متٞمٝم٤م آظمر ومٞمحٞمٞمٝم٤م ويٕمٛمره٤م

أن ييب قمٚمٞمٝم٤م  وآطمتج٤مز ،اًمرضمؾ إرض حيتجزأن  :واًمقضمف اًمث٤مًم٨م ،رب

 ،مم٤م يٙمقن سمف احلٞم٤مزة ،وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ،أو حيدث ُمًٜم٤مة ،أو حيتٗمر طمقهل٤م طمٗمػما  ،ُمٜم٤مرا

 ،ويٛمتٜمع همػمه ُمـ إطمٞم٤مئٝم٤م عمٙم٤من طمٞم٤مزشمف واطمتج٤مره ،صمؿ يدقمٝم٤م ُمع هذا ومال يٕمٛمره٤م

قمـ هِم٤مم  ،وم٠مُم٤م اًمقضمف إول وم٢من أب٤م ُمٕم٤موي٦م طمدصمٜم٤م ه ؾمٜمـ وآصم٤مروذم يمؾ هذه اًمقضمق

ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ،قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ،قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ ،سمـ قمروة

ىم٤مل أبق ش وُم٤م أيمٚم٧م اًمٕم٤مومٞم٦م ُمٜمٝم٤م ومٝمل ًمف صدىم٦م  ،ُمـ أطمٞم٤م أرو٤م ُمٞمت٦م ومٝمل ًمف»  :☺

 ،قمـ قم٤مئِم٦م ،قمـ قمروة ء يٕمت٤مومفويمؾ ر ،اًمٕم٤مومٞم٦م ُمـ اًم٤ًٌمع واًمٓمػم واًمٜم٤مس :قمٌٞمد

ىم٤مل  :ىم٤مل .ُمـ أطمٞم٤م أرو٤م ًمٞم٧ًم ٕطمد ومٝمق أطمؼ هب٤م :☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مًم٧م

أن  ،قمـ أبٞمف ،قمـ هِم٤مم سمـ قمروة وىم٣م سمذًمؽ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم ظمالومتف :قمروة

ىم٤مل  :ىم٤مل ،وًمٞمس ًمٕمرق فم٤ممل طمؼ ،ُمـ أطمٞم٤م أرو٤م ُمٞمت٦م ومٝمل ًمف :ىم٤مل ☺رؾمقل اهلل 
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ىم٤مل  أن يٕمٛمؾ اًمرضمؾ ذم طمؼ همػمه ًمٞمًتحؼ سمف ؿمٞمئ٤م ًمٞمس ًمف :واًمٕمرق اًمٔم٤ممل :هِم٤مم

وًم٘مد أظمؼمين اًمذي طمدصمٜمل هذا احلدي٨م أن رضمال همرس ذم أرض رضمؾ ُمـ  :قمروة

 ،وم٘م٣م ًمٚمرضمؾ سم٠مروف ،☺وم٤مظمتّمام إمم اًمٜمٌل  ،إنّم٤مر ُمـ سمٜمل سمٞم٤مو٦م ٟمخال

 ،ومٚم٘مد رأيتٝم٤م ييب ذم أصقهل٤م سم٤مًمٗمئقس :ىم٤مل ،أن يٜمزع ٟمخٚمف :وىم٣م قمغم أظمر

وإٟمام ص٤مر فم٤ممل٤م  ،ومٝمذا احلدي٨م ُمٗمن ًمٚمٕمرق اًمٔم٤ممل :إهن٤م ًمٜمخؾ قمؿ ىم٤مل أبق قمٌٞمدو

 ،ٕنف همرس ذم إرض وهق يٕمٚمؿ أهن٤م ُمٚمؽ ًمٖمػمه ومّم٤مر هبذا اًمٗمٕمؾ فم٤ممل٤م هم٤مص٤ٌم

 ذم طمٙمؿ اًمزرع همػم هذا ☺وىمد روي قمـ اًمٜمٌل  ،ومٙم٤من طمٙمٛمف أن ي٘مٚمع ُم٤م همرس

شم٤م ،قمـ جم٤مهد  ،وم٠مىم٤مم رضمؾ اًمٌٞمٜم٦م أهن٤م ًمف ،وقمٛمرومٖمرس ومٞمٝم٤م  ،أن رضمال أطمٞم٤م أرو٤م ُمقا

إن ؿمئ٧م ىمقُمٜم٤م قمٚمٞمؽ ُم٤م  :وم٘م٤مل ًمّم٤مطم٥م إرض ،وم٤مظمتّمام إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

 .ا ـه وإن ؿمئ٧م أن يٕمٓمٞمؽ ىمٞمٛم٦م أروؽ أقمٓم٤مك ،وم٠مقمٓمٞمتف إي٤مه ،أطمدث هذا
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 واجب بياء األمة ووحدتَا :املطلب الجاىي

٦م سمام ومٞمٝم٤م ُم٤م ُم٣م إًم٘م٤مء اعمت٠مُمؾ ومٞمام ُم٣م ذيمره ُمـ ُم٘مقُم٤مت اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم

يدرك أمهٞم٦م وضمقد  اًمْمقء قمٚمٞمف رم اعمٓمٚم٥م إول قمـ اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي آؾمالُمك

اًمٗمرد اًمّم٤مًمح يمحجز زاوي٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلصالح اعمٜمِمقد وُمـ صمؿ اًمٌٜم٤مء اًمؽمسمقي ًمٚمٗمرد 

واًمتل ىم٤مل اهلل رم ؿم٠مهن٤م  واعمجتٛمع اعمًٚمؿ ومًٜم٦م اًمتٖمٞمػم اًمرسم٤مٟمٞم٦م طم٤مضة رم اًم٘مٚم٥م

 مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج  هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جبُّٱ
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱيمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،[11]اًمرقمد: َّ حض  جض مص خص حص
 خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم
 زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي
خيؼم شمٕم٤ممم قمـ مت٤مم قمدًمف، وىمًٓمف ذم طمٙمٛمف، سم٠منف شمٕم٤ممم ٓ  [53]إنٗم٤مل:  َّ نئ مئ

  َّ حي  جي يه ُّٱوىمقًمف  ٥ًٌم ذٟم٥م ارشمٙمٌف،يٖمػم ٟمٕمٛم٦م أنٕمٛمٝم٤م قمغم أطمد إٓ سم

سمآل ومرقمقن وأُمث٤مهلؿ طملم يمذسمقا سمآي٤مشمف، أهٚمٙمٝمؿ سم٥ًٌم  أي: يمّمٜمٕمف [54]إنٗم٤مل:

ذٟمقهبؿ، وؾمٚمٌٝمؿ شمٚمؽ اًمٜمٕمؿ اًمتل أؾمداه٤م إًمٞمٝمؿ ُمـ ضمٜم٤مت وقمٞمقن، وزروع ويمٜمقز 

وُم٘م٤مم يمريؿ، وٟمٕمٛم٦م يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م وم٤ميمٝملم، وُم٤م فمٚمٛمٝمؿ اهلل ذم ذًمؽ، سمؾ يم٤مٟمقا هؿ 

ٟمٕمؿ وم٘م٤مٟمقن اهلل ذم قم٤ٌمده ُم٤مض ومٛمٜمٝم٩م اهلل ًمٕم٤ٌمده رم احلٞم٤مة ٓيتح٘مؼ إٓ .اًمٔم٤معملم

 سمٛمجٝمقد اًمٕم٤ٌمد ومالسمد إذن ُمـ سمٜم٤مء إُم٦م اًمتل شم٘مقم سمٛمٜمٝم٩م اهلل ذم طمٞم٤مهت٤م واىمٕم٤م طمٞم٤م

اًمٗمؽمة  ٧موُمـ هٜم٤م شم٠متك أمهٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ومردي٦م أو جمتٛمٕمٞم٦م وُم٤م يم٤مٟم

ذم قم٘مٞمدشمف   سمٜم٤مء اإلٟم٤ًمن ُمـ ضمديد ًمٞمٙمقن ضمديدااعمٙمٞم٦م ُمـ قمٛمر اًمدقمقة إٓ ذم

 وقم٤ٌمدشمف وأظمالىمف وُمـ صمؿ ٟمٔمرشمف ًمٚمحٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م واًمدار أظمرة رم ىمٚمٌف

وأظمالىمف ُمع ٟمٗمًف وهمػمه ويم٤مٟم٧م اًمٗمؽمة اعمدٟمٞم٦م اُمتدادا هلذا اًمٌٜم٤مء اًمؽمسمقي سم٤مإلو٤موم٦م 

رة ُمقىمػ اعمًٚمؿ ُمـ إمم حمؽ واىمٕمل ذم احلٞم٤مة عمدى صدق وُمت٤مٟم٦م هذه اًمؽمسمٞم٦م رم صق
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حلٞم٤مشمف طمٞم٨م اًمٓم٤مقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ومٙم٤من اعمًٚمٛمقن ي٠ًملقن قمـ أواُمر اهلل ىمٌؾ  ذيٕم٦م اهلل

يٜم٤م شمنميع اًمّمٞم٤مم  ؟ًمٚمتل ٟمزًم٧م هلؿ ُمـ همػم ؾم١مال ٟمزوهل٤م حم٦ٌم هل٤م ومامذا ٟمتقىمع ُمٜمٝمؿ ومرأ

 آؾمالُمك واًمزيم٤مة واجلٝم٤مد واحل٩م وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمٜمٝم٩م اهلل حلٞم٤مة اعمًٚمؿ واعمجتٛمع

يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  ☺ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمؽمسمٞم٦م أطمدى ُمٝم٤مم اًمرؾمقل  ،٦م ذم اًمقاىمعصقرة طمٞم

  خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ُّٱ
ان اًمًٌٞمؾ إؾم٤مس إمم هتذي٥م  [151]اًمٌ٘مرة:  َّ حض جض مص خص حص مس

ُمـ اإليامن سم٤مهلل ورؾمٚمف وُمالئٙمتف  اًمٜمٗمقس وشمزيمٞمتٝم٤م اًمتزام ذيٕم٦م اهلل إمم اًمٕم٤ٌمد

وهمػمه٤م ُمـ اًم٘مرسم٤مت  سمام أُمر ُمـ صالة وزيم٤مة ويمتٌف واًمٞمقم أظمر وقم٤ٌمدشمف ؾمٌح٤مٟمف

  حلخل جل مك لك خك حك جك مق ُّٱيمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف رم ؾمقرة وم٤مـمر 
وىم٤مل شمٕم٤ممم رم اًمٕمٜمٙمٌقت   َّ  من خن حن جن خممم حم جم هل مل

 جع مظ مضحط خض حض جض مص خصُّ
وًمؽ أن دمرب ُمع ٟمٗمًؽ ُمدى شم٠مرػم اًمّمالة اًمتل يٛمـ اهلل  [45]اًمٕمٜمٙمٌقت:  َّمع

ٟمٕمؿ  –ِمقع وشمدسمر مل٤م شم٘مقم ومٞمٝم٤م ُمـ شمالوة قمٚمٞمؽ ومٞمٝم٤م سمحْمقر طمل ًمٚم٘مٚم٥م وُمـ صمؿ ظم

وضمٕمٚم٧م ىمرة قمٞمٜمل ) ☺شمٚمؽ اًمّمالة اًمتل يم٤من ي٘مقل ومٞمٝم٤م ؾمٞمد اخلٚمؼ وطمٌٞم٥م احلؼ 

ـْ  - واٟمٔمر ُمٕمل امم ُم٤م رواه اإلُم٤مم اًمٌٖمقى رم ذح اًمًٜم٦م سمًٜمده(ذم اًمّمالة اسمـ  قَم

دِ  اهل٤مد قمـ ٛمَّ ـِ  حُمَ ِهٞمؿَ  سْم ْـ  ،اًمتَّْٞمِٛملِّ  إسِْمَرا ٌْدِ  ـِ سمْ  ؾَمَٚمَٛم٦مَ  َأيِب  قَم ـِ  قَم مْحَ ـْ  ،اًمرَّ  َأنَّ  ،ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

  َرؾُمقَل 
ِ

٤ٌَمِب  هَنًْرا  َأنَّ  ًَمقْ  َأَرَأيُْتؿْ  :ىَم٤مَل  ،☺ اَّللَّ ُؾ  َأطَمِديُمؿْ  سمِ ًِ  مَخَْس  َيْقمٍ  يُمؾَّ ومٞمف  َيْٖمَت

ٍت  ا ٌَْ٘مك َهْؾ  ،َُمرَّ ـْ  َي ءٌ  درٟم٦م ُِم  َُمَثُؾ  وَمَذًمَِؽ  :ىَم٤مَل ( )ىم٤مًمقا ٓيٌ٘مك ُمـ درٟمف ؿمئ ؟َرْ

ِت ا َٚمَقا ُ  َيْٛمُحق اخْلَْٛمسِ  ًمّمَّ َـّ  اَّللَّ  قَمغَم  ُُمتََّٗمٌؼ  طَمِدي٨ٌم  َهَذا صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل -اخْلََٓم٤مَي٤م هِبِ

تِفِ  دٌ  َأظْمَرضَمفُ  ِصحَّ ٛمَّ ـْ  )وي٘مّمد اًمٌخ٤مري( حُمَ ِهٞمؿَ  قَم ـِ  إسِْمَرا ـِ  ،مَحَْزةَ  سْم ـِ  قَم  ،طَم٤مِزمٍ  َأيِب  اسْم

ٚمِؿٌ  َوَأظْمَرضَمفُ  ًْ ـْ  ،ُُم ٦ٌَمَ  قَم ـْ  ،ىُمَتْٞم ـْ  يُمٚمُُّٝمؿْ  ،وسَمْٙمرٍ  ،ًَمْٞم٨ٍم  قَم ـِ  َيِزيدَ  قَم قمـ حمٛمد سمـ  اهْل٤َمدِ  سْم

رُمْم٤من إمم رُمْم٤من واجلٛمٕم٦م إمم )ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح  ☺ىمقًمف  -إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمك 
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)وم٤مًمٙم٤ٌمئر هل٤م  –اجلٛمٕم٦م واًمّمٚمقات اخلٛمس يمٗم٤مرة مل٤م سمٞمٜمٝمـ إذا اضمتٜم٧ٌم اًمٙم٤ٌمئر( 

 لك ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم  دواًمرضمؾ اًمّم٤مًمح أؾم٤مس أى اصالح ُمٜمِمق (قم٤ٌمدة اًمتقسم٦م
ورطمؿ  [170]إقمراف:  َّخم حم جم هل مل خل حل جل  مك

اهلل اإلُم٤مم اًمٌٜم٤م وهق يٕمدد ؾمامت قمنم شمٓمٚم٥م ذم اًمٗمرد قمؼم وؾم٤مئؾ اًمؽمسمٞم٦م اعمتٜمققم٦م 

ىمقى و ىم٤مدر قمغم اًمٙم٥ًم ُمث٘مػ اًمٗمٙمرو ُمتلم اخلٚمؼ صحٞمح اًمٕم٤ٌمدة، )ؾمٚمٞمؿ اًمٕم٘مٞمدة،

وُمـ ُمثؾ  ُمٜمٔمام ذم ؿمئقٟمف. ،طمريّم٤م قمغم وىمتف ،ٟم٤مومٕم٤م ًمٖمػمه ،جم٤مهدا ًمٜمٗمًف ،اًمٌدن

د شمتٙمقن أه ُمًٚمٛم٦م ذم هقيتٝم٤م وُمٜمٝم٩م طمٞم٤مهت٤م يمٚمٌٜم٤مت ُمتٞمٜم٦م ذم سمٜمٞم٤من  ه١مٓء إومرا

ُم٘مقُم٤مت  ان ذًمؽ اًمٌٜم٤مء يتٓمٚم٥م ٥ماعمجتٛمع آؾمالُمك اعمٜمِمقد ذم سمٜم٤مء إُم٦م وٓ ري

يٛمـ اهلل هب٤م قمغم ؾمٚمؽ ـمريؼ اًمتزيمٞم٦م ُمتقيمال قمغم اهلل وُم٤م أىمٞمده ذم ُمٓمٚمٌٜم٤م هذا إٓ 

وسمذًم٧م ذم ؾمٌٞمؾ هذا اًمٌٜم٤مء اعمٜمِمقد  ت يمت٥م ومٞمٝم٤م ومرؾم٤من ُمٞمداهن٤م ُمّمٜمٗم٤متاو٤مءا

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٜم٤م رمحف اهلل  أرواح زيمٞم٦م قمؼم اًمت٤مريخ أىم٤مم أصح٤مهب٤م احلج٦م قمغم اًم٘م٤مقمديـ

ـ إُمؿ وشمرسمٞم٦م اًمِمٕمقب وحت٘مٞمؼ يأن شمٙمق)ذم رؾم٤مًم٦م إمم أي ؿمئ ٟمدقمق اًمٜم٤مس إمم 

اًمتل حت٤مول هذا أو ُمـ اًمٗمئ٦م اًمتل شمدقمق إًمٞمف أُم٤مل وُمٜم٤مسة اعم٤ٌمدئ حتت٤مج ُمـ إُم٦م 

 إًمٞمٝم٤مؾ ذم صٗم٤مت أرسمع إرادة ىمقي٦م ٓ يتٓمرق ثقمغم إىمؾ إمم ىمقة ٟمٗمًٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م شمتٛم

وٕمػ وووم٤مء صم٤مسم٧م ٓ يٕمدو قمٚمٞمف شمٚمقن وٓ همدر وشمْمحٞم٦م قمزيزة ٓ حيقل دوهن٤م 

راف ـمٛمع وٓ سمخؾ وُمٕمروم٦م سم٤معمٌدأ وإيامن سمف وشم٘مدير ًمف يٕمّمؿ ُمـ اخلٓم٠م ومٞمف وآٟمح

وُم٤ًمر قمٛمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م هق اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ  .(قمٜمف واعم٤ًموُم٦م قمٚمٞمف واخلديٕم٦م سمٖمػمه

اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمع اًم٘مرآن ُمٜمٌع اهلداي٦م واًمٌٜم٤مء  ☺اًمّم٤مًمح ؿم٠من أصح٤مب رؾمقل اهلل 

ًمِمخّمٞمتٝمؿ اجلديدة يمام ىم٤مًمقا قمـ أنٗمًٝمؿ )يمٜم٤م قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل ٟم٠مظمذ اًمٕمنم 

ٕمٛمؾ هبـ وٟم٠مُمر أهٚمٜم٤م سم٤مًمٕمٛمؾ هبـ ومتٕمٚمٛمٜم٤م آي٤مت ٟٓمتج٤موزهـ طمتك ٟمتٕمٚمٛمٝمـ وٟم

ىمد أؾمٝمٛم٧م اًمٌٞمئ٦م اإليامٟمٞم٦م هلؿ سمال ري٥م رم ٟمج٤مح قمٛمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م و (.اًم٘مرآن واًمٕمٛمؾ

 صمؿ سم٢مظمالصٝمؿ ًمدقمقهتؿ وصدق إرادهتؿ هلذا اجلٞمؾ اًم٘مرآن اًمذى ومتح سمٗمْمؾ اهلل
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قن ُمٜم٤م يتٕمٚمٛم ُم٦م اًمٜمٛمؾ آي٦م ًمٚمٕم٤معملمأىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد ىمٌؾ اًمٌالد وىمد ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم 

 ىك مك لك اك يق ىق ُّٱًمتح٘مٞمؼ اهلدف ىم٤مل شمٕم٤ممم  آضمتٝم٤مد واعمّم٤مسمرة واًمتٕم٤مون
 َّ ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك

وُمـ هٜم٤م شم٠متك أمهٞم٦م اًمقطمدة سملم اعمًٚمٛملم اًمتك أوضمٌٝم٤م اهلل ظم٤مص٦م سملم  [18]اًمٜمٛمؾ:

شمٕم٤ممم  اًمٕم٤مُمٚملم هلذا اًمديـ وىمد أُمر اهلل اعم١مُمٜملم هب٤م يمام ضم٤مء رم ؾمقرة آل قمٛمران ىمقًمف

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
 ىفيف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت
ٟمٕمؿ ومٝمذا أصؾ أو ىم٤مقمدة اًمقطمدة    َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق

ويمذًمؽ طمذرٟم٤م ُمـ وسم٤مل اًمٗمرىم٦م واًمتٜم٤مزع وم٘م٤مل  .قم٘مٞمدة وذيٕم٦م اًمقاضم٦ٌم ديـ اهلل

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱرم ؾمقرة إنٗم٤مل  شمٕم٤ممم
أؾم٤مس اًمقطمدة اًمقاضم٦ٌم يمام  ا٠ميمٞمدأيمرر شم  َّ ين ىن من خن حن يمجن  ممىم

اعمتٛمثؾ ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  هق هذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ ضم٤مء سم٤مٔيتلم اًمٙمريٛمتلم

وديـ اهلل أؾم٤مس شمٚمؽ اًمقطمدة اًمالزُم٦م قم٘مٞمدة وذيٕم٦م ومالسمد ُمـ آضمتامع قمغم  ☺

شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم ذم رسمقسمٞمتف وُمٕمرومتف سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ووُمـ صمؿ شمقطمٞمده ذم 

هٞمتف وقم٤ٌمدشمف ذًمؽ اًمتقطمٞمد اًمذي ضم٤مء سمف مجٞمع اعمرؾمٚملم يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة ألق

  َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱإنٌٞم٤مء 

 يه ىه مه جه ين ىن  من خن ُّٱوىم٤مل ذم أواظمره٤م 
دوًم٦م اخلالوم٦م سمٕمد دوًم٦م اًمٜمٌقة إٓ إلىم٤مُم٦م ذًمؽ وُٓم٤مٟمع رم اًمقاىمع  وُم٤م يم٤مٟم٧م  َّجي

حت٘مٞمؼ هذا اًمقاضم٥م اعمٓمٚمقب ُمثؾ اًمتٕم٤مون أو اًمتٜمًٞمؼ  سملم يدى اعمٕم٤مس ُمـ ظمٓمقات

وهٜم٤مك أصقل  .ومٙمام ي٘م٤مل اإلٟم٤ًمن قمدو ُم٤مجيٝمؾ ورمح٦م هبؿ ُمع أظمريـ دقمقة هلؿ

جي٥م أظمذه٤م ذم آقمت٤ٌمر ذم ـمريؼ اًمدقمقة واًمٕمٛمؾ هلذه اًمقطمدة اإلؾمالُمٞم٦م 
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م سمٛمٜم -:اعمٓمٚمقسم٦م ٝمجف دون إصؾ إول ُمٜمٝم٤م هق آٟمتامء إمم اإلؾمالم وطمده وآًمتزا

ه وم٤مجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ًمف دقمقة وشمرسمٞم٦م ُم٤م أنِم٠مه٤م ُم١مؾمًقه٤م  رمحٝمؿ  -ُم٤مؾمقا

إٓ ًمٚمٕمٛمؾ هلذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ وسمف ؾمٛمٞم٧م ورم  -اهلل وضمزاهؿ قمـ اإلؾمالم ظمػما 

وُم٤م  (وقمغم أؾم٤مؾمف وأصقًمف ىمٞمٛم٧م )سمْمؿ اًم٘م٤مف قمغم اًمٌٜم٤مء !ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم ؾمٛم٧م

ت٦م سمٕمقدة وًمٕمقدة مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم اًمقاطمدة اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م إٓ وؾم٤مئؾ ُم١مىم

وإصؾ اًمث٤مين شمقطمٞمد اًمٕم٘مٞمدة وأقمٜمك سمف آضمتامع قمغم (. )اخلالوم٦م قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة

ىمٌؾ  وظم٤مص٦م قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م يمام يم٤من قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م ُمـ هذه إُم٦م

ومْم٦م ويمذًمؽ ومتٜم٦م اًمِمٞمٕم٦م واًمرا  ومتٜم٦م اخلقارج رم آظمر ظمالوم٦م اإلُم٤مم قمغم ؓ

وإصؾ اًمث٤مًم٨م شمقطمٞمد ُمّمدر اهلداي٦م يمام . ويمذًمؽ ومتٜم٦م آقمتزال رم ظمالوم٦م امل٠مُمقن

ن متًٙمتؿ سمف ًمـ شمْمٚمقا إ)شمريم٧م ومٞمٙمؿ ُم٤م  ☺ىم٤مل اعمٕمّمقم اًمّم٤مدق اعمّمدوق 

واحلدة اعمجدي٦م واًمتل ٟمحـ سمّمدد اًمتذيمػم سمٚمزوُمٝم٤م  (سمٕمدى أبدا يمت٤مب اهلل وؾمٜمتل

ـ مل يرض سم٤مهلل رسم٤م وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤م وؾمٞمدٟم٤م ومال يٕمٜمٞمٜم٤م هٜم٤م ُم هك اًمقطمدة سملم اعمًٚمٛملم

داظمؾ اًم٘مٓمر وىمد قمـ اًمقطمدة سملم اًمٕم٤مُمٚملم ًمإلؾمالم  .ٟمٌٞم٤م ورؾمقٓ ☺حمٛمد 

: يم٤من ُمـ ختٓمٞمط إقمداء يمت٥م إؾمت٤مذ ُمّمٓمٗمك ُمِمٝمقر وم٘م٤مل رمحف اهللاًمقاطمد 

ًمٞمتقزع أبٜم٤مء  اعم٤ٌمدئووٕمٞم٦م وشمٙمقيـ أطمزاب ًمتٚمؽ  ُم٤ٌمدئًمتٛمزيؼ ؿمٕمقسمٜم٤م شمقريد 

سمدياًل  اعم٤ٌمدئوًمتٙمقن هذه  ،احلٙمؿ يمراد إمم٤م رم شمٜم٤مومس ًمٚمقصقل اًمِمٕم٥م طمقهل

اًمقـمٜمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ و اًم٘مقُمٞم٦مو وم٢مذا سم٤مًمِمٞمققمٞم٦م وآؿمؽمايمٞم٦م ،ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

رم  ،شمٚمؽ اعمًٛمٞم٤مت شمتٙمقن هل٤م أطمزاب وشمرومع هل٤م راي٤مت وشمّمدر هل٤م صحػ وجمالت

اإلؾمالُمٞم٦م وٓ يًٛمح هل٤م وىم٧م حت٤مرب ومٞمف احلريم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م رم سمالدٟم٤م اًمٕمرسمٞم٦م و

مج٤مقم٤مت  ٟمٕمؿ ٟمجد .ويٛمٜمع ٟمِم٤مـمٝم٤م وشمٚمٖمك صحٗمٝم٤م وجمالهت٤م اًم٘م٤مٟمقينسم٤مًمقضمقد 

ودمٛمٕم٤مت إؾمالُمٞم٦م يمال ُمٜمٝم٤م طمددت هل٤م أهداوم٤ًم ووؾم٤مئؾ ًمتح٘مٞمؼ شمٚمؽ إهداف 

وسمٕمض هذه اًمتجٛمٕم٤مت شمًػم ُمتٕم٤موٟم٦م وسمٕمْمٝم٤م شمٜمِم٥م سمٞمٜمٝم٤م ظمالوم٤مت سمدرضم٤مت 
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 ٚمؿ ُمقزقم٤ًم سملم هذه إطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦موهٙمذا ٟمجد مجٝمقر اًمِمٕم٥م اعمً .ُمتٗم٤موشم٦م

اجلامقم٤مت أو اجلٛمٕمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م وضم٤مٟم٥م ُمـ اًمِمٕم٥م مل يِمٖمؾ ٟمٗمًف سمِمكء ُمـ ذًمؽ و

هذا هق احل٘مؾ اًمذى جي٥م قمٚمٞمٜم٤م  ،يمٚمف وقمٙمػ قمغم ٟمٗمًف وقمغم أُمقر ُمٕمٞمِمتف وأهشمف

أن ٟمٌذل ضمٝمقدٟم٤م جلٛمع يمٚمٛمتف حت٧م راي٦م اإلؾمالم وقمغم ـمريؼ اًمٕمٛمؾ اًمّمحٞمح اجل٤مد 

اًمًٌٞمؾ و - دومٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ وهق اًمتٛمٙملم ًمديـ اهلل وإىم٤مُم٦م دوًمتف وظمالومتفًمتح٘مٞمؼ ه

جلٛمع يمٚمٛم٦م يمؾ ؿمٕم٥م ُمًٚمؿ ووطمدشمف يٕمتٛمد أول ُم٤م يٕمتٛمد قمغم إطمٞم٤مء اًمٕم٘مٞمدة 

اإلؾمالُمٞم٦م رم اًمٜمٗمقس وسمٕم٨م اإليامن رم اًم٘مٚمقب وشمٕمريػ اعمًٚمٛملم سمح٘مٞم٘م٦م ديٜمٝمؿ 

شمث٧ٌم إي٤مم  اًمتلإروٞم٦م  اعم٤ٌمدئوأنف يٖمٜمٞمٜم٤م قمـ يمؾ شمٚمؽ  ،وقمٔمٛمتف وؿمٛمقًمف

أُم٤م اإلؾمالم ومٝمق ُمـ  ،إومالؾمٝم٤م وومِمٚمٝم٤م رم إؾمٕم٤مد اًمٜم٤مس ٕهن٤م ُمـ صٜمع اًمٌنم اًمٕم٤مضمز

صٜمع رب اًمٕم٤معملم ظم٤مًمؼ اًمٌنم اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم سمٙمؾ ُم٤م ومٞمف ظمػمهؿ وصالطمٝمؿ وٓ 

واإليامن طمٞمٜمام ي٤ٌمذ  .إروٞم٦م اعم٤ٌمدئجيقز شم٠مدسم٤ًم ُمع اهلل جمرد ُم٘م٤مرٟمتف سم٠مى ُمـ شمٚمؽ 

اًمٗمرىم٦م ومٞمًتجٞمٌقن و يدومٕمٝمؿ امم احل٥م وإًمٗم٦م سمٞمٜمٝمؿ وٟمٌذ اخلالفىمٚمقب اًمٜم٤مس 

 رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱًمداقمك اًمقطمدة سمٞمٜمٝمؿ ـم٤مقم٦م وشم٘مرسم٤ًم امم اهلل اًمذى ي٘مقل هلؿ 
 نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ
ٟمرى رم  .[103عمران: ]آل  َّىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت

 ،ٛمؾ اإلؾمالُمكأىمٓم٤مرٟم٤م اإلؾمالُمٞم٦م مج٤مقم٤مت وهٞمئ٤مت إؾمالُمٞم٦م شمٕمٛمؾ رم طم٘مؾ اًمٕم

وٟمرى يماًل ُمٜمٝم٤م وىمد اظمت٤مرت ًمٜمٗمًٝم٤م إـم٤مرًا وُمٜمٝم٤مضم٤ًم ًمٚمٕمٛمؾ ىمد خيتٚمػ قمـ ُمٜمٝم٤مج 

ومٜمجد ُمٜمٝمؿ ُمـ يريمزون قمغم أُمقر اًمٕم٘مٞمدة وٟم٘م٤مئٝم٤م ُمـ  ،اجلقاٟم٥م ...همػمه٤م رم سمٕمض

وهٜم٤مك ُمـ  ،وُمٜمٝمؿ ُمـ هيتٛمقن سم٤مًمٕمٚمؿ وحت٘مٞمؼ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م وشمقصمٞم٘مٝم٤م ،اًمِمقائ٥م

وهمػمهؿ هيتٛمقن سم٤مًمدقمقة امم  ،اًمتٗم٘مف رم اًمديـو اشم٤ٌمع اًمًٜم٦مهيتٛمقن سمٌٜم٤مء اعم٤ًمضمد و

 ،اًمؼم سم٤معمًٚمٛملم دون اًمتٕمرض ًمٚمًٞم٤مؾم٦مو اًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمرو اهلل وإُمر سم٤معمٕمروف

يمام ٟمرى سمٕمض اًمٓمرق  ،وهٜم٤مك ُمـ يريمزون قمغم اجلٝم٤مد وُمقاضمٝم٦م إقمداء سم٤مًم٘مقة
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ؿ وىمد ويمذًمؽ ُمـ يٗم٤مصٚمقن همػمهؿ ًمتِمٙمٙمٝمؿ رم قم٘مٞمدهت ،اًمّمقومٞم٦م اعمتٕمددة

يمام أن هٜم٤مك ُمـ يٕمٛمٚمقن إلىم٤مُم٦م دوًم٦م  ،حيٙمٛمقن قمغم همػمهؿ سم٤مًمٙمٗمر أو اًمٗمًؼ

 اًمٕمٚمؿو اًمٕم٤ٌمدةو اإلؾمالم وإقم٤مدة اخلالوم٦م وشمٓمٌٞمؼ ذع اهلل ُمع آهتامم سم٤مًمٕم٘مٞمدة

اإلظمقان ٓيِمجٌقن  .اجلٝم٤مد رم ؾمٌٞمؾ اهللو اًمديـ ذماًمتٗم٘مف و اًمدقمقة امم اهللو

وٓ ٟمٜمت٘مص ُمـ ىمدرهؿ ووم٤مئدة ُم٤م  ،ضمزئٞم٦ماًمتجٛمٕم٤مت اًمتك شم٘مقم سمتح٘مٞمؼ أهداف 

وًمٙمـ ٟمريد ُمٜمٝمؿ أن يٙمقن حت٘مٞمؼ هذه إهداف اجلزئٞم٦م ضمزءًا ُمـ اخلٓم٦م  ،ي٘مقُمقن سمف

وهذا يقضم٥م  ،اًمٕم٤مُم٦م ًمتح٘مٞمؼ اهلدف إيمؼم وهق اًمتٛمٙملم ًمديـ اهلل رم إرض

وٟمٌذ اخلالف وقمدم اًمتجريح أو اًمتِمٙمٞمؽ سملم  ،اًمتٜمًٞمؼ سملم اجلٛمٞمعو اًمتٕم٤مون

ت سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض ويٙمٗمك ُم٤م ٟمالىمٞمف ُمـ إقمداء ُمـ طمرب وشمِمٙمٞمؽ اًمتجٛمٕم٤م

 اًمتلويٙمٗمك ُم٤م ٟمالىمٞمف ُمـ إقمداء ُمتحديـ ُمتٕم٤موٟملم وأن ٟم٠مظمذ سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمذهٌٞم٦م 

ردده٤م اإلُم٤مم اًمِمٝمٞمد وهك أن ٟمتٕم٤مون ومٞمام اشمٗم٘مٜم٤م قمٚمٞمف ويٕمذر سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤ًم ومٞمام اظمتٚمٗمٜم٤م 

اًمذى و وشمْم٤مومر اجلٝمقد ًمتح٘مٞم٘مفهٙمذا ٟمرى أن اهلدف إومم سم٤مٓضمتامع قمٚمٞمف  .ومٞمف

قمٍمٟم٤م هذا هق  ذممتٚمٞمف قمغم اعمًٚمٛملم ـمٌٞمٕم٦م اعمرطمٚم٦م اًمتك متر هب٤م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م 

إىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م وقمغم رأؾمٝم٤م اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ورم حت٘مٞم٘مف اًمٜمج٤مة 

 ورم ،آؾمالُمكيتٕمرض هل٤م اًمٕم٤ممل  اًمتلاعمٕم٤مٟم٤مة و واًمتخٚمص ُمـ اًمٕمٚمؾ وإُمراض

وٓ يٕمٜمك اهتامُمٜم٤م واٟمِمٖم٤مًمٜم٤م  .اًم٘مٕمقد قمـ حت٘مٞم٘مف إصمؿ يمٌػم وشمٕمريض اعمًٚمٛملم ًمٚمٗمتٜم٦م

سمتح٘مٞمؼ هذا اهلدف إمه٤مل إهداف اجلزئٞم٦م اًمتك ىم٤مُم٧م ُمـ أضمٚمٝم٤م مج٤مقم٤مت ودمٛمٕم٤مت 

اًمتٕم٤مون ويمام ؾمٌؼ وذيمرٟم٤م أن يٙمقن حت٘مٞمؼ إهداف و وًمٙمـ يٙمقن اًمتٜمًٞمؼ ،إؾمالُمٞم٦م

وُمـ أضمؾ ذًمؽ طمرص اإلُم٤مم  ،ٞمؼ اهلدف إيمؼماجلزئٞم٦م وٛمـ اخلٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمتح٘م

اًمِمٝمٞمد طمًـ اًمٌٜم٤م قمغم أن شمتْمٛمـ دقمقة اإلظمقان هذه إهداف اجلزئٞم٦م سم٠مؿمٛمؾ 

وم٘مد ؿمٛمٚم٧م دقمقة اإلظمقان آهتامم  ،وأيمٛمؾ صقرة وسم٤مقمتدال دون ُمٖم٤مٓة أو شمٗمريط

سمًالُم٦م اًمٕم٘مٞمدة وصح٦م اًمٕم٤ٌمدة وُمت٤مٟم٦م إظمالق وصم٘م٤موم٦م اًمٗمٙمر وىمقة اًمٌدن وٟمنم 
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اجلٝم٤مدي٦م ويمؾ و اًمًٞم٤مؾمٞم٦مو اجلقاٟم٥م آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦مو اًمؽمسمٞم٦مو قمقةاًمد

وىمد اسمتٚمٞم٧م إُم٦م رم اًمٕم٘مقد إظمػم  .ا ـهي٘مره٤م اإلؾمالم  اًمتلجم٤مٓت اإلصالح 

ُمثٌٓم٦م ًمٚمٛمج٤مهديـ سم٤مؾمؿ حم٤مرسم٦م اًمٌدع طمٞم٨م ي٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ قمـ هذه  سم٠مصقات ٟمِم٤مز

رم ؾمٌٞمؾ اًمٜمٍمة ًمديـ  –إُم٦م  اًمتل ىم٤مُم٧م ًمرومع احلرج قمـ - اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اًمٗمرق آصمٜمتلم وؾمٌٕملم اهل٤مًمٙم٦م اعمذيمقرة  هذه اجلامقم٤مت ُمـ –اهلل رم طمدود ـم٤مىم٤مهت٤م 

وهذا ضمٝمؾ سملم سمٛمراد رؾمقل اهلل ُمـ هذه اًمٗمرق  رم طمدي٨م اًمٗمرق اًمث٤مسم٧م اعمِمٝمقر

ُمـ َصٜمََّػ ُمـ قمٚمامء اًمٗمرق ىمد ضمٕمؾ أصقل اًمٗمرق ُمـ يمام ٟمٌف قمغم هذا يمثػمون وم٤من 

ظم٤مص٦م خم٤مًمٗم٤م أصال أو أيمثر ُمـ أصقل اًمديـ وإًمٞمؽ يمالم  آقمت٘م٤مداتذم  ظم٤مًمػ

أؿمٝمر ُمـ َألََّػ ُمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ: روى اإلُم٤مم اسمـ سمٓم٦م اًمٕمٙمؼمي سم٢مؾمٜم٤مده ذم يمت٤مب اإلسم٤مٟم٦م 

ىم٤مل يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط: أصؾ اًمٌدع  قمـ ذيٕم٦م اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ـمـ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

صمؿ شمتِمٕم٥م يمؾ ومرىم٦م صمامين قمنمة  ،رضمئ٦مأرسمٕم٦م: اًمرواومض واخلقارج واًم٘مدري٦م واعم

 ☺ـم٤مئٗم٦م ومتٚمؽ اصمٜمت٤من وؾمٌٕمقن واًمث٤مًم٨م واًمًٌٕمقن اجلامقم٦م اًمتل ىم٤مل رؾمقل اهلل 

: ىم٤مل طمٗمص سمـ محٞمد: ىمٚم٧م ًمٕمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك: قمغم 278إهن٤م اًمٜم٤مضمٞم٦م. وروى سمرىمؿ 

يمؿ اومؽمىم٧م هذه إُم٦م؟ وم٘م٤مل: إصؾ أرسمع ومرق هؿ: اًمِمٞمٕم٦م واحلروري٦م واًم٘مدري٦م 

واومؽمىم٧م احلروري٦م قمغم إطمدى  ،وم٤مومؽمىم٧م اًمِمٞمٕم٦م قمغم اصمٜمتلم وقمنميـ ومرىم٦م ،رضمئ٦مواعم

واومؽمىم٧م اعمرضمئ٦م قمغم صمالث  ،واومؽمىم٧م اًم٘مدري٦م قمغم ؾم٧م قمنمة ومرىم٦م ،وقمنميـ ومرىم٦م

ضمٕمؾ اًمٗمرىم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ُمـ واًمْم٤مسمط اعمتٗمؼ قمٚمٞمف شم٘مري٤ٌم سملم اعمّمٜمٗملم رم  -قمنمة ومرىم٦م.

شمّمػم ومرىم٤م سمخالومٝم٤م ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ذم ُمٕمٜمك يمكم أن هذه اًمٗمرق إٟمام هق  اًمٗمرق اعمخ٤مًمٗم٦م

ٞمٜمِم٠م ومٓ ذم ضمزئل ُمـ اجلزئٞم٤مت إذ اجلزئل  ،ذم اًمديـ وىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد اًمنميٕم٦م

اًمتٗمرق قمٜمد وىمقع اعمخ٤مًمٗم٦م ذم إُمقر اًمٙمٚمٞم٦م وجيرى جمرى اًم٘م٤مقمدة اًمٙمٚمٞم٦م يمثرة 

 يمثػم ُمـ اجلزئٞم٤مت وم٢من اعمٌتدع إذا أيمثر ُمـ إٟمِم٤مء اًمٗمروع اعمخؽمقم٦م قم٤مد ذًمؽ قمغم

وقمـ أمهٞم٦م اًمتٕم٤مون سملم  اًمنميٕم٦م سم٤معمٕم٤مرو٦م يمام شمّمػم اًم٘م٤مقمدة اًمٙمٚمٞم٦م ُمٕم٤مرو٦م أيْم٤م.
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شمٚمؽ اجلامقم٤مت ًمٜمٍمة ديـ اهلل ىمد وضمف هذا اًم١ًمال ًمٚمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز رمحف اهلل 

: هؾ شمٕمتؼم ىمٞم٤مم ـه 17/7/1410سمت٤مريخ رم طمقار ُمٕمف جلريدة اعمجتٛمع اًمٙمقيتٞم٦م 

ٌٚمدان اإلؾمالُمٞم٦م ٓطمتْم٤من اًمِم٤ٌمب وشمرسمٞمتٝمؿ قمغم اإلؾمالم ُمـ مج٤مقم٤مت إؾمالُمٞم٦م ذم اًم

: وضمقد هذه اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ومٞمف ظمػم وم٠مضم٤مب ىم٤مئال إجي٤مسمٞم٤مت هذا اًمٕمٍم؟

ًمٚمٛمًٚمٛملم، وًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م أن دمتٝمد ذم إيْم٤مح احلؼ ُمع دًمٞمٚمف وأن ٓ شمتٜم٤مومر ُمع سمٕمْمٝم٤م، 

وشمٜمّمح هل٤م وشمٜمنم وأن دمتٝمد سم٤مًمتٕم٤مون ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م، وأن حت٥م إطمدامه٤م إظمرى، 

حم٤مؾمٜمٝم٤م، وحترص قمغم شمرك ُم٤م يِمقش سمٞمٜمٝم٤م وسملم همػمه٤م، وٓ ُم٤مٟمع أن شمٙمقن هٜم٤مك 

 .☺مج٤مقم٤مت إذا يم٤مٟم٧م شمدقمق إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

وُمـ آداب -وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل قمـ أمهٞم٦م شمٕم٤مون اًمدقم٤مة امم اهلل 

قم٤مة اًمتل جي٥م أن يٙمقٟمقا قمٚمٞمٝم٤م هق شمٕم٤موهنؿ  ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، ٓ يٙمـ هّؿ اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ اًمدُّ

أن ي٘مٌؾ ىمقًمف وُي٘مدم قمغم همػمه، سمؾ يٙمـ هّؿ اًمداقمٞم٦م أن شُم٘مٌؾ اًمدقمقة، ؾمقاء صدرت 

ُمٜمف أو صدرت ُمـ همػمه، ُم٤م ُدُم٧َم شمريد أن شمٕمٚمق يمٚمٛم٦م اهلل، ومال هيٛمٜمؽ أن شمٙمقن ُمـ 

ٌَِؾ همػمك، صحٞمح أن اإلٟم٤ًمن حي٥م أن يٙمقن اخلػم قمغم يده،  ٌَٚمِؽ أو ُمـ ىِم ًمٙمـ ٓ ىِم

يٙمره أن يٙمقن اخلػم قمغم يد همػمه، سمؾ جي٥م أن حي٥م أن شمٕمٚمق يمٚمٛم٦م اهلل، ؾمقاء قمغم يده 

اهلل، وإن  أو يد همػمه، وإذا سمٜمك ادم٤مهف قمغم هذا؛ ومًقف يٕم٤مون همػمه ذم اًمدقمقة إمم

ٌُقل اًمٜم٤مس ًمٖمػمه قمغم ىمٌقهلؿ إي٤مه. اًمقاضم٥م قمغم اًمدقم٤مة أن يٙمقٟمقا يًدا واطمدة،  م ىَم شم٘مدَّ

يتِم٤مورون ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، ويٜمٓمٚم٘مقن اٟمٓمالىًم٤م واطمًدا، وي٘مقُمقن هلل ُمثٜمك يتٕم٤موٟمقن، و

 جف جغمغ مع جع مظ حط مض  خض جضحض مص خص حص مس ُّٱوصمالث ورسم٤مع 
وإذا يمٜم٤َّم ٟمرى  .[46]ؾم٠ٌم:  َّ خل حل جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف  حف

أن دقم٤مة اًمنّم واًمًقء جيتٛمٕمقن ويتحدون وخيٓمٓمقن، ومٚمامذا ٓ يٕمٛمؾ اًمدقم٤مة هذا 

سمٕمًْم٤م ومٞمام خيٓمئ ومٞمف أظمر ُمـ قمٚمؿ أو وؾمٞمٚم٦م دقمقة أو ُم٤م اًمٕمٛمؾ، طمتك يرؿمد سمٕمْمٝمؿ 

أؿمٌٝمف ذًمؽ؟! وٟمحـ إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م؛ وضمدٟم٤م أنَّ اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ 
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وصػ اعم١مُمٜملم سم٠موص٤مف شمدل قمغم أهنؿ ُمتحدون ُمتٕم٤موٟمقن، ىم٤مل اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ: 

  زن رن مم ام يل ملىل يك  ىك مك لكُّٱ
 حئ ييجئ ىي ني زيمي  ري ٰى ين ىن نن من
 زن رن مم ام يل ىل ُّٱوىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ:  [71]اًمتقسم٦م:  َّ هئ مئ خئ

 خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن  نن من
 .[105-104عمران: ]آل  َّ هت مت خت حت جت  مبهب خب حب جب هئ مئ

إنَّ اًمِمٞمٓم٤من يٚم٘مل ذم ىمٚم٥م اًمداقمٞم٦م ؿمٞمًئ٤م ُمـ يمراه٦م داقمٞم٦م ُمثٚمف إذا ٟمجح ذم دقمقشمف، ٓ 

ذم اًمٜمج٤مح، وىمٌقل حي٥م أن يٙمقن ُمثٚمف ذم ٟمج٤مح اًمدقمقة، سمؾ يٙمره أن يت٘مدم هذا 

اًمٜم٤مس ًمف، وهلذا ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ـ رمحف اهلل ـ ذم شمٗمًػم احلًد: إنَّ احلًد أن شمٙمره 

ٟمٕمٛم٦م اهلل قمغم همػمك، وإن يم٤من ُمٕمرووًم٤م قمٜمد اًمٕمٚمامء أن احلًد متٜمل زوال اًمٜمٕمٛم٦م قمـ 

اًمٖمػم، سمؾ ٟم٘مقل: احلًد يمراه٦م ٟمٕمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم قمغم همػمك، ؾمقاء متٜمٞم٧م زواهل٤م أم مل 

،واقمٚمٛمقا أهي٤م اإلظمقة أن ُدقم٤مة اًمًقء واًمنم حيٌقن أن يتٗمرق ُدقم٤مة اخلػم؛ ٕهنؿ شمتٛم ـَ

يٕمٚمٛمقن أن احت٤مدهؿ وشمٕم٤موهنؿ ؾم٥ٌم ًمٜمج٤مطمٝمؿ، وأن شمٗمرىمٝمؿ ؾم٥ٌم ًمٗمِمٚمٝمؿ، ىم٤مل اهلل 

  َّ ىن من خن حن يمجن  ممىم خم حم جم يل ُّٱـ شمٕم٤ممم ـ: 

اهلل ـ قمزَّ وضمؾَّ ـ  إن مم٤م وىمع ومٞمف اخلالف سملم اًمدقم٤مة إمم :وؾمئؾ رمحف اهلل .[46]إنٗم٤مل:

أُمر وؾم٤مئؾ اًمدقمقة، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ جيٕمٚمف قم٤ٌمدًة شمقىمٞمٗمٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم يٜمٙمر قمغم ُمـ ي٘مٞمٛمقن 

إنِمٓم٦م اعمتٜمققم٦م، اًمث٘م٤مومٞم٦م أو اًمري٤موٞم٦م، أو اعمنطمٞم٦م، يمقؾم٤مئؾ جلذب اًمِم٤ٌمب 

ودقمقهتؿ، وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى أن اًمقؾم٤مئؾ شمتجدد سمتجدد اًمزُم٤من، وًمٚمدقم٤مة أن 

.. ٟمرضمق ُمـ ومْمٞمٚمتٙمؿ سمٞم٤من يًتخدُمقا يمؾ وؾمٞمٚم٦م ُم٤ٌمطم ٦م ذم اًمدقمقة إمم اهلل قمزَّ وضمؾَّ

ٓ ؿمؽَّ أن اًمدقمقة إمم  ...: احلٛمد رب اًمٕم٤معملموم٠مضم٤مب رمحف اهللاًمّمقاب ذم ذًمؽ،

  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱاهلل ـ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ـ قم٤ٌمدة.. يمام أُمر اهلل هب٤م ذم ىمقًمف 
 مح جح مج حج مث هت  مت خت جتحت هب مب خب جبحب هئ
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ٟم٤ًمن اًمداقمل إمم اهلل يِمٕمر وهق يدقمق إمم واإل ،[125]اًمٜمحؾ:  َّ جس مخ جخ

اهلل ـ قمزَّ وضمؾَّ ـ أنف ممتثؾ ُٕمر اهلل، ُمت٘مرب إًمٞمف سمف، وٓ ؿمؽ أيًْم٤م أن أطمًـ ُم٤م ُيدقمك 

؛ وم٢من يمت٤مب اهلل ـ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ـ هق أقمٔمؿ ☺سمف هق يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ُّٱواقمظ ًمٚمٌنمي٦م 
يمذًمؽ، ىمقًمف أبٚمغ إىمقال  ☺اًمٜمٌل و ،[57]يقٟمس:  َّ  ىق يف ىف

ُمققمٔم٦م، وم٘مد يم٤من يٕمظ أصح٤مسمف أطمٞم٤مًٟم٤م ُمققمٔم٦م يّمٗمقهن٤م سم٠مهن٤م وضمٚم٧م ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمقب، 

وذروم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٕمٞمقن، وم٢مذا متٙمـ اإلٟم٤ًمن ُمـ أن شمٙمقن قمٔمتف هبذه اًمقؾمٞمٚم٦م؛ ومال ؿمؽ 

، وإذا رأى أن يْمٞمػ إمم ☺أن هذه ظمػم وؾمٞمٚم٦م، أي سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

وؾم٤مئؾ مم٤م أب٤مطمف اهلل، ومال سم٠مس هبذا،وًمٙمـ سمنمط أن شمٙمقن هذه  ذًمؽ أطمٞم٤مًٟم٤م

اًمقؾم٤مئؾ ٓ شمِمتٛمؾ قمغم رء حمّرم يم٤مًمٙمذب، أو متثٞمؾ دور اًمٙم٤مومر ُمثاًل ذم 

، أو أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م، أو ُم٤م ╚اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت، أو متثٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م 

ٜم٤مس ه١مٓء إئٛم٦م أؿمٌف ذًمؽ، مم٤م خُيِمك ُمٜمف أن ُيْزَدرى، أو أن يزدري أطمٌد ُمـ اًم

ة، أو سم٤مًمٕمٙمس؛ ٕن  اًمٗمْمالء، ويمذًمؽ أيًْم٤م ٓ شمِمتٛمؾ اًمتٛمثٞمٚمٞم٦م قمغم شمِمٌف رضمٍؾ سم٤مُمرأ

؛ وم٢مٟمف ًمٕمـ اعمتِمٌٝم٤مت ُمـ اًمٜم٤ًمء ☺هذا مم٤م صم٧ٌم ومٞمف اًمٚمٕمـ قمـ رؾمقل اهلل 

اعمٝمؿ أنف إذا وُمِٕمَؾ رء ُمـ هذه اًمقؾم٤مئؾ  سم٤مًمرضم٤مل، واعمتِمٌٝملم ُمـ اًمرضم٤مل سم٤مًمٜم٤ًمء

٤م اإليمث٤مر أطمٞم٤مًٟم٤م ُمـ أضمؾ اًم ت٠ملٞمػ ومل شمِمتٛمؾ قمغم رء حمّرم، ومال أرى هب٤م سم٠مؾًم٤م، أُمَّ

ُمٜمٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م هل اًمقؾمٞمٚم٦م ذم اًمدقمقة إمم اهلل، واإلقمراض قمـ اًمدقمقة سمٙمت٤مب اهلل 

سمحٞم٨م ٓ يت٠مرر اعمدقمق إَّٓ سمٛمثؾ هذه اًمقؾم٤مئؾ، ومال أرى ذًمؽ،  ☺وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمدقمقة إمم سمؾ أرى أنف حمّرم؛ ٕنَّ شمقضمٞمف اًمٜم٤مس إمم همػم 

 اهلل أُمر ُمٜمٙمر، ًمٙمـ ومٕمؾ ذًمؽ أطمٞم٤مًٟم٤م ٓ أرى ومٞمف سم٠مؾًم٤م إذا مل يِمتٛمؾ قمغم رء حمّرم.

ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ: ٓ ؿمؽَّ أن اًمتٕم٤مون سملم اًمدقم٤مة أُمٌر حمتؿ ًمٜمج٤مح وؾمئؾ اًمِمٞمخ أيْم٤م 

اًمدقم٤مة،  دقمقهتؿ، وىمٌقل اًمٜم٤مس هل٤م، واًم١ًمال: اًم٤ًمطم٦م اإلؾمالُمٞم٦م حتٗمؾ سمٙمثػم ُمـ
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وًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ أؾمٚمقسمف وـمري٘متف، ًمٙمـ ُمع ذًمؽ، ىمد يٙمقن هٜم٤مك ظمالٌف ذم ُم٤ًمئؾ ُمٝمٛم٦م 

يم٤مًمٕم٘مٞمدة، ومام هل اًمْمقاسمط اًمتل شمروهن٤م ًمٚمٕمٛمؾ واًمتٕم٤مون ُمع ه١مٓء وهمػمهؿ، 

ٓ  :وم٠مضم٤مب رمحف اهللواًمدقم٤مة سمح٤مضم٦م إمم شمقضمٞمٝمٙمؿ ذم هذه اعم٠ًمل٦م.. ووم٘مٙمؿ اهلل. 

ضمقع إمم ُم٤م أرؿمد اهلل إًمٞمف ذم ىمقًمف ـ شمٕم٤ممم ـ: ؿمؽ أن اًمْمقاسمط هلذا اخلالف هق اًمر

 من خن حن جن مم خم حم هلجم مل  خل حل جل مك لك خك حك جكُّ
وذم  ،[59]اًمٜم٤ًمء:  َّ  هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه  مه جه هن

 خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جف ُّٱىمقًمف ـ شمٕم٤ممم ـ: 
وم٤مًمقاضم٥م قمغم ُمـ ظمرج قمـ اًمّمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة أو ذم  ،[10]اًمِمقرى:  َّ هل مل

ُمقر اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ـ اًمقاضم٥م أن ُيٌلم ًمف احلؼ وُيقوح، وم٢من رضمع اًمٕمٛمؾ أي ذم إ

ومذًمؽ ُمـ ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف، وإن مل يرضمع ومٝمق اسمتالء ُمـ اهلل ـ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ـ ًمف، 

ر ُمـ هذا  وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٌلمِّ اخلٓم٠م اًمذي هق واىمع ومٞمف، وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٌلمِّ اخلٓم٠م وأن ٟمحذِّ

ًُم٤م ُمـ سمدع قمٔمٞمٛم٦م اخلٓم٠م سم٘مدر آؾمتٓم٤مقم٦م، وُمع هذا ٓ  ٟمٞم٠مس، وم٢من اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ رد أىمقا

طمتك ص٤مروا ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، وٓ خيٗمك قمغم يمثػم ُمٜم٤م ُم٤م اؿمتٝمر قمـ أيب احلًـ 

إؿمٕمري ـ رمحف اهلل ـ أنف سم٘مل ذم ـم٤مئٗم٦م آقمتزال ُمدة أرسمٕملم ؾمٜم٦م ُمـ قمٛمره، صمؿ 

ىمقام، إمم ُمذه٥م اقمتدل سمٕمض اًمٌمء عمدة، صمؿ هداه اهلل ـ قمزَّ وضمؾَّ ـ إمم اًمًٌٞمؾ إ

اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ـ رمحف اهلل ـ اًمذي هق ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، وم٤محل٤مصؾ أن 

ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة ُمٝمٛم٦م، وجي٥م اًمتٜم٤مصح ومٞمٝم٤م، يمام جي٥م اًمتٜم٤مصح أيًْم٤م ذم إُمقر 

اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وإن يم٤مٟم٧م دائرة اخلالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعم٤ًمئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م أوؾمع وأيمثر، إذ 

ٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م مل حيّمؾ ومٞمٝم٤م اظمتالف ذم اجلٛمٚم٦م، وإن يم٤من سمٕمْمٝم٤م ىمد إن اعم٤ًمئؾ اًم

وىمع ومٞمف سمٕمض اخلالف، يمٛم٠ًمل٦م ومٜم٤مء اًمٜم٤مر، وُم٠ًمل٦م قمذاب اًمؼمزخ، وُم٠ًمل٦م 

يقزن، وأؿمٞم٤مء ُمتٕمددة ًمٙمـ إذا ىمًتٝم٤م سم٤مخلالف اًمٕمٛمكم وضمدت  ٤موُم٠ًمل٦م ُماعمقازيـ، 

ٞمٛمـ ظم٤مًمٗمٜم٤م ذم إُمقر أهن٤م ذم دائرة وٞم٘م٦م وهلل احلٛمد، وًمٙمـ ُمع هذا جي٥م قمٚمٞمٜم٤م وم
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واًمقاىمع  .ا ـه اًمٕمٚمٛمٞم٦م أو اًمٕمٛمٚمٞم٦م جي٥م قمٚمٞمٜم٤م اعمٜم٤مصح٦م وسمٞم٤من احلؼ قمغم يمؾ طم٤مل

اًمًٞم٤مد رم أهمٚم٥م اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م يمام شمٌلم ُمـ شمٙمٞمٞمٗمف اًمنمقمل طمٞم٨م اًمتٛمٙملم 

ٕؾم٤ٌمب يمثػمة  يمٛمٜمٝم٩م ًمٚمحٙمؿ رم شمٚمؽ اًمٌالد –وان يمٜم٧م همػم ُمتٓمروم٦م  -ًمٚمٕمٚمامٟمٞم٦م 

ؿمٕمقب ُمًٚمٛم٦م شم٘م٤مد طمٞم٤مهتؿ وشم٤ًمس أُمقرهؿ سمٖمػم  ٕمٞمٗم٦مطمتك شمٔمؾ شمٚمؽ اًمدول و

ُمٜمٝم٩م اهلل ُمّمدر اًم٘مقة اًمقطمٞمد هلؿ واعمّمٚمحقن يريدون شمٖمٞمػما سمال ومتـ داظمٚمٞم٦م ومام 

يمؾ ُمـ آُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر يٕمت٘مد أن اًمٕمقدة اجل٤مدة إمم هقيتٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م  ؟احلؾ

احلؾ اًمقطمٞمد وًمٙمـ ىمٌؾ رم طمٞم٤مشمٜم٤م وٟمٔم٤مم احلٙمؿ ًمديٜم٤م وأقمٜمك سمف آؾمالُمك سم٤مًمٓمٌع هق 

واؾمتٕمداده٤م ًمٚمتْمحٞم٦م رم ؾمٌٞمؾ اًمتٛمٙملم ًمٚمديـ وذيٕم٦م رب  إيامن اًمِمٕمقب سمذًمؽ

وم٤معمٕمدة اعمريْم٦م ٓهتْمؿ اًمٖمذاء  ٓيٛمٙمـ أن شمتؿ هذه اًمٕمقدة اًميوري٦م اًمٕم٤معملم

ُمـ ُمرطمٚم٦م متٝمٞمدي٦م شمت٤مح ومٞمٝم٤م اًمٗمرص٦م أُم٤مم  -ذم وضمٝم٦م ٟمٔمري –ومالسمد إذن  !اًمٜم٤مومع

يٜمْم٩م اًمِمٕم٥م وشمتٕم٤مرم اعمٕمدة هلْمؿ ُم٤ميٜمٗمٕمٝم٤م واًمٌدن ُمـ  اعمّمٚمحلم ًمإلصالح طمتك

صمٛمرات ضمٝمد  وُمـ صمؿ ي٘مقم هق سمذاشمف سمٕمد اًمتقيمؾ اًمّم٤مدق قمغم اهلل سمحامي٦م ـمٕم٤مم

سمدٓ ُمـ اًمٌٙم٤مء قمغم اًمٚمٌـ اعمًٙمقب وآيمتٗم٤مء  اعمّمٚمحلم وُمنموقمٝمؿ ًمٚمٜمٝمْم٦م سمف

ؾمتحي رم سمٚمٕمـ اًمٔم٤ممل وأ ،قمـ اًم٘مٝمر اًمداظمكم ُمـ ُمِم٤مهدة شم٠ملؿ اعمٔمٚمقم سم٤مًمتٜمٗمٞمس

ه رم أي٤مُمٜم٤م رهمؿ أهن٤م يم٤مٟم٧م ُمٜمذ ُم٤م  ُم٘م٤مُمل هذا ٟمّمٞمح٦م هم٤مًمٞم٦م رم فمروف ُمِم٤مهبف مل٤م ٟمرا

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اهلٜمدي  .يزيد قمغم اًمًتلم قم٤مُم٤م وًمٙمـ يمام ي٘م٤مل ُم٤م أؿمٌف اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًم٤ٌمرطم٦م

وضمٝمٝم٤م ًمإلظمقان ذم زي٤مرة هلؿ سمٕمد اهمتٞم٤مل  ذم يمٚمٛم٦م ًمف أبق احلًـ اًمٜمدوى رمحف اهلل

وؿمٛمقهل٤م ضمقاٟم٥م  سمٕمد صمٜم٤مئف قمغم دقمقهتؿ ٤م رمحف اهلل وطمؾ مج٤مقمتٝمؿاإلُم٤مم طمًـ اًمٌٜم

وًمٙمـ اًمٌالد مل شمًتٓمع أن شم٘مدر هذه اًمٜمٝمْم٦م ىمدره٤م يمام أن اعمٕمدة ) :اإلصالح

سمٕمض  ذماًمْمٕمٞمٗم٦م اعمريْم٦م ٓ شمًتٓمٞمع أن هتْمؿ اًمٖمذاء اًمّم٤مًمح اًم٘مقى ومتتخؿ 

ومٞمٝم٤م اإلظمقان  إطمٞم٤من. ومٙم٤من يمؾ ُم٤م يٕمٚمٛمف اجلٛمٞمع ويم٤مٟم٧م يم٤مرصم٦م إؾمالُمٞم٦م مل خين

. وًمٙمٜمك أقمت٘مد أهي٤م اًم٤ًمدة أن اإلؾمالُملهب٤م اًمٕم٤ممل  ورزئوم٘مط سمؾ ظمن ومٞمٝم٤م اإلؾمالم 
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ُمرطمٚم٦م اًمدقمقة إومم  إمماهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد أراد هبذه اًمدقمقة ظمػما إذ رده٤م ىمنا 

ًمتزداد هذه اًمدقمقة ٟمْمج٤م وًمٞمزداد رضم٤مهل٤م شمرسمٞم٦م وطمٜمٙمف وُم٤ٌمدئٝم٤م رؾمقظم٤م وىمقة وأظمذ 

ٕم٤مُمٚملم اًمدقم٤مة ًمٞمٗمٙمروا رم ُمًت٘مٌؾ هذه اًمدقمقة ويرؾمٛمقا ظمٓمتٝم٤م وحيٙمٛمقا اًم سمٜمقايص

هبلم أهي٤م  اإلؾمالُملووٕمٝم٤م وأؾمٚمقهب٤م. ًمٞمس ظمٓم٥م اًمدقمقة اًمديٜمٞم٦م واًمتجديد 

 ؾمٞم٤مداإلظمقان اًمٙمرام ومٚمٞم٧ًم رؾم٤مًمتٝم٤م وُمٝمٛمتٝم٤م ىمٚم٥م ٟمٔم٤مم وم٘مط أو شمٖمٞمػم ووع 

اًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمؿ آظمر وٟمٔم٤مم إىمتّم٤مدى سمٜمٔم٤مم إىمتّم٤مدى آظمر وٓ ٟمنم  ؾمٞم٤مدسمقوع 

وُمٙم٤مومح٦م إُمٞم٦م واجلٝمؾ أو حم٤مرسم٦م اًمٌٓم٤مًم٦م واًمتٕمٓمؾ أو ُمٕم٤مجل٦م قمٞمقب اضمتامقمٞم٦م أو 

 هلسم٤م ورم اًمنمق وإٟمام وأور ذمهمػم ذًمؽ مم٤م ي٘مقم سمف اًمدقم٤مة واعمّمٚمحقن  إممظمٚم٘مٞم٦م 

شمِمٛمؾ اًمٕم٘مٞمدة وإظمالق وإقمامل واًمًٞم٤مؾم٦م واًمٕم٤ٌمدة  اًمتلدقمقة " اإلؾمالم " 

ضمتامقمك وشمتٜم٤مول اًمٕم٘مؾ واًم٘مٚم٥م واًمروح واجلًؿ وشمٕمتٛمد قمغم واًمًٚمقك اًمٗمردى واإل

اًم٘مٚم٥م واًمٜمٗمًٞم٦م واًمٕم٘مٞمدة واًمٕم٘مٚمٞم٦م وشمٜمٌع ُمـ اًم٘مٚم٥م ىمٌؾ أن شمٜمٌع ُمـ  ذمشمٖمػم قمٛمٞمؼ 

وطمٞم٤مشمف ىمٌؾ أن  اًمداقملظمٓم٤مب وشمٜمٗمذ قمغم ضمًؿ  ُمٜمّم٦ماًم٘مٚمؿ أو صحٞمٗم٦م يمت٤مب أو 

احل٘مٞم٘م٦م سم٤مٕنٌٞم٤مء  يٓم٤مًم٥م سمتٜمٗمٞمذه٤م قمغم اعمجتٛمع وإُم٦م. هذه اًمدقمقة يم٤مٟم٧م ضمديرة رم

وُمقاهٌٝمؿ وىمقاهؿ ورؾم٤مًمتٝمؿ وإيامهنؿ وضمٝم٤مدهؿ وصم٤ٌمهتؿ ووم٘مٝمٝمؿ وطمٙمٛمتٝمؿ 

دقمقة ظمٚمٗم٤مئٝمؿ وأت٤ٌمقمٝمؿ يمذًمؽ ودقمقة  هلسمؾ  يمذًمؽوإظمالصٝمؿ وًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم 

يمؾ قمٍم وُمٍم وطم٤مضم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمٚمٝم٤م واًمٕمّمقر يمٚمٝم٤م ومالسمد أن دمدد رم يمؾ زُم٤من 

٤مسم٘م٦م ًمًػمهتؿ ُم٘مت٦ًٌم ُمـ ُمِمٙم٤مهتؿ ورم يمؾ حمٞمط وشمٙمقن قمغم أؾم٤مس دقمقهتؿ ُمٓم

 يم٤مٟم٧م هذه اًمٙمٚمامت – .ا ـه هذا اعمّمدر وًمٜمدرؾمف دراؾم٦م قمٛمٞم٘م٦م واؾمٕم٦م إممومٚمٜمرضمع 

وسمٕمد ُم٣م ُم٤م يزيد ىمٚمٞمال قمغم اًمًتلم ؾمٜم٦م وطمدث ُم٤م ٟمٕمٚمٛمف مجٞمٕم٤م وُم٤مزال اجلٝمد 

ذم ؾمٕمك طمثٞم٨م ًمٚم٘مْم٤مء قمغم هذه  ؾم٤مقو آىمٚمٞمٛمك احل٤مىمد اًمدءوب ىم٤مئؿ قمغم ىمدم

وهذا  -واجلٛمٕمٞم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤ٌمريم٦م قم٦م سمؾ وهمػمه٤م ُمـ اجلامقم٤متاًمدقمقة واجلام

ؿم٤مٟمف دائام ُمع أي دقمقة ًمإلصالح سم٤مُٕم٦م يدرك شم٠مرػمه٤م قمٚمٞمف يمام حتدصمٜم٤م صٗمح٤مت 
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أوع سملم أيديٙمؿ أطمٌتل رم  ؟ومام اعمٓمٚمقب ُمـ أبٜم٤مئٝم٤م أن وواضم٥م اعمرطمٚم٦م -اًمت٤مريخ 

ّمقي٤ٌم ومالسم٠مس اٟمف ُمٞمدان آضمتٝم٤مد ُمـ اعمٛمٙمـ اًمٜمٔمر ومٞمف شمٕمديال وشم اهلل شمّمقرا ُمٌدئٞم٤م

ُمـ اعمٕمٚمقم أن آٟمتامء إمم اًمدوًم٦م : أظمقاين مجٞمٕم٤م  ىمٌؾ حت٘مؼ اًمٖمرق رم اإلٟم٘م٤مذ

إؾم٤مؾمٞم٦م ٕبٜم٤مئٝم٤م ذم جمتٛمٕمٝم٤م وؾمٛم٦م  صاإلؾمالُمٞم٦م ودمريد اًمقٓء هل٤م ُمـ اخلّم٤مئ

 سم٤مرزة ًمتامؾمؽ سمٜم٤مئٝم٤م وىمقة حلٛمتٝم٤م ووىم٤مي٦م ذاشمٞم٦م هل٤م ُمـ آظمؽماق وُمـ صمؿ اًمتٛمزق

ٓيٛمٜمع ُمـ ذًمؽ وضمقد اًمتٜمقع اعمٝم٤مرى وآسمداقمك ذم جم٤مل ووؾم٤مئؾ اًمؽمسمٞم٦م واًمٌٜم٤مء و

يمام يم٤من ذًمؽ واىمٕم٤م ُمٚمٛمقؾم٤م ذم دوًم٦م اًمٜمٌقة ودوًم٦م اخلالوم٦م  وآجي٤مسمٞم٦م واًمٕمٓم٤مء

ومل٤م يم٤من اًمقاىمع يمام ٟمٕمٚمؿ همٞم٤مب هذه اًمدوًم٦م اعمٜمِمقدة ورم ٟمٗمس اًمقىم٧م  .اًمراؿمدة

ل شمًٕمك يمام شمٕمٚمـ ًمقضمقد شمٚمؽ اًمدوًم٦م اًمقضمقد اًمٗمٕمكم ًمٚمجامقم٤مت وإطمزاب اًمت

)اإلؾمالُمٞم٦م يمام شم٘مقل اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وإطمزاب ذات اًمتقضمف آؾمالُمك أو 

ًمٞم٦م أو ي٤ًمري٦م اعمدٟمٞم٦م احلديث٦م يمام شم٘مقل إطمزاب اًمٕمٚمامٟمٞم٦م وهذا  (ؾمقاء يم٤مٟم٧م ًمٞمؼما

أُم٤مُمٜم٤م ومري٘م٤من ُمـ اعمٍميلم سمٖمض اًمٓمرف قمـ  ؟آظمتالف أول إؿمٙم٤مًمٞم٦م ومام احلؾ

ُمٍم دوًم٦م ي٘مقد طمٞم٤مة اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م قم٘مقل ىم٤مدهت٤م  يريد أطمدمه٤م ؿ اًمٗمٕمكم ًمٙمؾ ُمٜمٝماماحلج

وُمٕمٝمؿ اًمٜمّم٤مرى  ؿه١مٓء هؿ اًمٕمٚمامٟمٞمقن سمٛمختٚمػ ادم٤مه٤مهت وًمٞمس اًمقطمل ُمـ اًمًامء

شم٘م٤مد طمٞم٤مة اًمٜم٤مس  واًمٗمريؼ أظمر يريدون ُمٍم اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ أرصمقذيمس ويم٤مصمقًمٞمؽ

وان يم٤من  ٤مًمٌٞم٦م اعمٍميلم واحلٛمد هللومٞمٝم٤م سمٛمٜمٝم٩م اهلل رب اًمٜم٤مس وه١مٓء يٛمثٚمقن هم

سمٞمٜمٝمؿ اظمتالف ذم اعمٗمٝمقم اًمِم٤مُمؾ ًمٚمنميٕم٦م وآلٞم٦م اًمتٓمٌٞمؼ وهٜم٤مك اجلٞمش رهمؿ ٕن 

ُمـ أبٜم٤مء اًمٗمريؼ اًمث٤مين هذا يريد ُمـ دظمٚمف ُمٍم اإلؾمالُمٞم٦م آ أن  اًمٖم٤مًمٌٞم٦م اًمٕمٔمٛمك ُمٜمف

ٞمٜم٤مت اًم٘مرن قمغم اعمًتقى اًمداظمكم ُمٜمذ اجلالء اًمؼميٓم٤مين ذم أوائؾ مخً اًمقاىمع اعمٕمروف

اًم٘مٞم٤مدة اًمٗمٕمٚمٞم٦م هلذا اجلٞمش  امل٤ميض وقمغم اعمًتقى اخل٤مرضمل واًمٕمالىم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ان

ٓيٛمٞمؾ إمم  -وؿم٠مهنؿ ذم ذًمؽ هق ؿم٠من أُمث٤مهلؿ ذم اهمٚم٥م اجلٞمقش اًمٕمرسمٞم٦م  –اعمٍمي 
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د اًمٗمريؼ اًمث٤مين هذا سمٛمٕمٜمك أنف ٓيريد ُمٍم اإلؾمالُمٞم٦م سمؾ شمٙمٗمك أن شمٙمقن ُمٍم  ُمرا

  ؟؟؟اذن ُم٤م هق احلؾ ،ًمٞمس هٜم٤م ُمقوع سمٞم٤مهن٤م ًمؽ ٕؾم٤ٌمب ُمتٕمددةاًمٕمرسمٞم٦م اعمًت٘مٚم٦م وذ

وقمٜمدُم٤م ،ظم٤مص٦م اًمٗمري٘ملم أرى ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمري أنف ٓسمد ُمـ احلقار سملم اجلٛمٞمع

ٟمتٙمٚمؿ قمـ احلقار ومٛمـ اعمٜمٓم٘مل وضمقد أروٞم٦م ُمِمؽميم٦م ٟمجٚمس ُمٕم٤م قمٚمٞمٝم٤م أو ىم٤مقمدة 

م ديـ اهلل ان ىمٚمٜم٤م إهن٤م اإلؾمال ؟واوح٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م يٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م طمقارٟم٤م ومام هل

وأنٌٞم٤مؤه أروٞمتٜم٤م وىم٤مقمدة اٟمٓمالق طمقارٟم٤م وهذا طمؼ ومٝمق سم٤مًمٗمٕمؾ إؾم٤مس ًمٚمقطمدة 

 خن ُّٱسملم أبٜم٤مء إُم٦م يمام ىم٤مل رب اًمٙمقن وسم٤مرئف ضمؾ وقمال اًمذي ي١مُمـ سمف اجلٛمٞمع 
 ِّ ُّ ُّٱ :وىم٤مل  َّ  جي يه ىه مه جه ين ىن  من
وضمدٟم٤م  ()ويمقٟمقا قم٤ٌمد اهلل إظمقاٟم٤م ☺وىم٤مل رؾمقل اهلل   َّمئ زئ رئ ّٰ

ف اًمٌلم ذم ومٝمٛمف سملم اإلؾمالُمٞملم واًمٕمٚمامٟمٞملم اًمقـمٜمٞملم ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمتال

وآظمتالف طمقل اقمت٤ٌمر اإلؾمالم ذاشمف أروٞم٦م ُمِمؽميم٦م ًمٚمحقار واىمع سم٤مًمٗمٕمؾ سملم 

اًمٗمري٘ملم اعمذيمقريـ آٟمٗم٤م واًمٕمٚمامٟمٞملم اًمٙم٤مرهلم ًمٚمديـ وُمٕمٝمؿ سم٤مًمٓمٌع اًمٜمّم٤مرى 

آظمر ومام احلؾ  اعمقضمقديـ سم٤مًمقـمـ ؾمقاء يم٤مٟمقا أرصمقذيمس أو يم٤مصمقًمٞمؽ ُمـ ضم٤مٟم٥م

وهٙمذا يمام رأيتؿ هٜم٤مك اشمٗم٤مق قمغم احلقار سملم مجٞمع ُمٙمقٟم٤مت اًمقـمـ ُمـ همػم  ؟أيْم٤م

ٓسم٠مس ٟمٗمٙمر ذم أؾم٤مس آظمر  !وًمٙمـ هٜم٤مك اظمتالف قمغم أؾم٤مس احلقار ،إىمّم٤مء ٕطمد

ٓشمٜمًقا أنٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ قمـ سمٜم٤مء دوًم٦م ىمقي٦م ذم هذا  ؟ًمٕمؾ اجلٛمٞمع يتٗم٘مقن قمٚمٞمف ومام هق

ٞمٙمـ آٟمتامء اًمّم٤مدق وطم٥م هذا اًمقـمـ أؾم٤مس طمقارٟم٤م اذن ومٚم .اًمقـمـ اًمذي جيٛمٕمٜم٤م

 ،يمالم مجٞمؾ ،ومح٥م اًمقـمـ دقمقى ًمٚمجٛمٞمع وأروٞمتف اعمِمؽميم٦م أو ىم٤مقمدة اٟمٓمالىمف

ٟمٕمؿ إهن٤م ىمقة  ؟وًمٙمـ ُمـ ؾمٞم٘مقد هذا احلقار سملم اًمٗمرىم٤مء وحيٛمٞمف ُمـ اًمٕم٨ٌم واًمتٗمخٞمخ

ٟمتامء إُمر اًمقاىمع وأقمٜمك هب٤م اجلٞمش اعمٍمي سمٕمد شمٕمٝمد ىم٤مدشمف اًمٕمٚمٜمل سمّمدق آ

وشمٌديد ُم٤م اؾمت٘مر  ًمٚمقـمـ اًمٖم٤مزم واًمٕمٛمؾ احلر ًمتٝمٞمئ٦م اعمجتٛمع ٟمحق سمٜم٤مء دوًمتف اعمٜمِمقدة
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ومٞم٘مػ ُمٞمداٟمٞم٤م قمغم ُم٤ًموم٦م واطمدة ُمـ  ذم إذه٤من ُمـ فمٜمقن احلٙمؿ سم٤مًمقيم٤مًم٦م ؾم٤مسم٘م٤م

ويٌدأ سمتٌٞمٞمض اًمًجقن ُمـ اعمٔمٚمقُملم وُمـ صمؿ يتًٚمؿ احلٙمؿ ًمٚمقـمـ ويِمٙمؾ  اجلٛمٞمع

ًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م ُمدة حمددة ٓزُم٦م ٕرسمع ُمٝمامت إلدارة ؿمئقٟمف ا طمٙمقُم٦م يمٗم٤مءات

 : رئٞمًٞم٦م وهك

خيت٤مره٤م شمٚم٘مك اًم٘مٌقل اًمٕم٤مم هل٤م  ُمّم٤محل٦م وـمٜمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م قمؼم جلٜم٦م طمٙمامء -1

 . صالطمٞم٤مت ٟمج٤مح

ووع دؾمتقر ًمٚمدوًم٦م سمٛمِم٤مريم٦م مجٞمع اعمٙمقٟم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م ُمع آؾمتٗم٤مدة ُمـ  -2

قار اًمقـمٜمل سملم ممثكم يمٛمٜمت٩م طمل ًمٚمح 2014وشمٕمديالشمف رم 2012 اًمدؾمتقر إظمػم

وقمٚمامٟمٞم٦م وُمًٞمحٞم٦م( سمرقم٤مي٦م ُمرضمٕمٞم٦م دؾمتقري٦م وىم٤مٟمقٟمٞم٦م  إؾمالُمٞم٦م)اًمتٞم٤مرات اًمقـمٜمٞم٦م

 . حم٤ميدة

وشمرُمٞمؿ اًمنموخ اًمٕمٛمٞم٘م٦م واًمًٓمحٞم٦م ذم ضمدار اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م وإقم٤مدهت٤م إمم  -3

  ُمٙم٤مهن٤م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م.

ح ومٞمٝم٤م وشمٙمقيـ ؾمٚمٓم٦م شمنميٕمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م سم٤مٟمتخ٤مسم٤مت طمرة سمٕمد ومؽمة ُمٜم٤مؾم٦ٌم شمت٤م -4

اًمٗمرص٦م يم٤مُمٚم٦م ًمٙم٤موم٦م اًمتٞم٤مرات واعمٙمقٟم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م أومرادا ومج٤مقم٤مت ًمٚمتقاصؾ ُمع 

 وُمـ صمؿ شمٙمقيـ أبٜم٤مء اًمقـمـ ًمٚمتٕمرف قمٚمٞمٝمؿ وُمـ صمؿ شمّمقراهتؿ ًمإلصالح اعمٜمِمقد

ؾمٚمٓم٦م شمٜمٗمٞمذي٦م شمتًٚمؿ إدارة ؿمئقن احلٙمؿ ًمٚمدوًم٦م ُمـ اًمًٚمٓم٦م اًمٕمًٙمري٦م اًمتل مت٤مرس 

ومٞمام سمٕمد ُمـ ظمالهل٤م وُمـ ظمالهل٤م يمذًمؽ  ديث٦مُمًئقًمٞمتٝم٤م اعمٕمرووم٦م ذم يمؾ اًمدول احل

ومٝم٤م سمٕمد شمقومٞمؼ  مجٞمع اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م مت٤مرس ٟمِم٤مـمٝم٤م اًمدقمقى واًمؽمسمقي سم٢مذا

ووٕمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقين سم٤مًمدوًم٦م ويمذًمؽ احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سم٤مدم٤مه٤مهت٤م 

اًمتقاومؼ قمغم  -ُمع طمًـ اًم٘مّمد  -اعمجتٛمٕمل  راعمتٜمققم٦م وُمـ اًمٞمًػم قمؼم احلقا 

سم ًمٚم٘مْم٤مء  ط ذم آظمتّم٤مص٤مت يـ إطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦موقا
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وقمٜمد مت٤مم سمٜم٤مء هذه اًمدوًم٦م اعمٜمِمقدة يتحرك  قمغم قمقاُمؾ آؾمت٘مٓم٤مب اعمجتٛمٕمل

اًمدقم٤مة سملم رسمققمٝم٤م يدقمقن إمم اهلل ويٕمٚمٛمقن اًمٜم٤مس ديٜمٝمؿ احلؼ قم٘مٞمدة وذيٕم٦م قمغم 

٤م اًمقضمٞمز اًمٕم٘مدي واًمقضمٞمز ُمثؾ ُم٤م ُم٣م شمًٓمػم يمٚمامشمف ذم اًمٙمت٤مسملم اًم٤ًمًمٗملم ومه

ئف اخلٛم٦ًم طمٞم٨م ٟمختؿ هبذا اًمتّمقر امل٠مُمقل اجلزء اخل٤مُمس ُمٜمٝم٤م واهلل  اًمٗم٘مٝمل سم٠مضمزا

 . وهلل احلٛمد أيمؼم

 

* * * 
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               ـمريؼ اخلالوم٦م )اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة اعمٜمِمقدة قمغم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 195 .................................................................. اًمراؿمدة(

 209 ....................اعمٌح٨م اًمث٤مين اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ًمدوًمتٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٜمِمقدة



   

 
284 
 

 مصالوجيز الفقهي: اجلزء اخلا

 238 .................................... ريؼ(اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: )واضم٤ٌمت قمغم اًمٓم

 265 ................................... اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: واضم٥م سمٜم٤مء إُم٦م ووطمدهت٤م

 283 ........................................................ ومٝمرس اعمقوققم٤مت

 

 

* * * 


