1م-مو صور املال احلرام املدمرة لألفراد واجملتنعات
11مذوالم1343ػذملماٌواصقم11مؼوظؿملهم6112م

أوال :العهاصر:

 .1خشملورةماٌالمايرامم.م م
 .6عنمصورماٌالمايرام.
 ادؿؾاحةماٌالماظضملام.م أطلمأعوالماظؽملاسمباظؾارل. أطلمعالماظؿملؿؿملم. أطلمحقماظطملريميفماٌرياث. اٌالماٌغملؿلبمبشملرؼقماظرذوةمأوماظطملشمأومتشملظملؿملفماظغملؿمللمواٌؿملزانم. .4أثرماِّعوالماحملرعةمسػملىماِّصرادمواجملؿؼملضملاتم.

 .3ضرورةمهريماٌالمايالل .م
ً
ثانيا6ماألدنت من انقرآن وانسنت6
أوال :من انقرآن انكريم6
 -1ضال متضملاىل 6م{ؼَا مأَؼٗؾملَا ماظَّذِؼنَ مآعَؽملُوا مطُػملُوا م ِعنِ مرَؿملِّؾَاتِ معَا مرَزَضْؽملَاطُمِ موَاذِغملُرُوا مظِ َّػملهِ م ٔإنِ مطُؽملِؿُمِ مإٔؼٖاهُم
تَضملِؾُدُونَ}[اظؾعملرة6م.]136
رلٔمإٔظَّامأَنِمتَغملُونَمتِفَارَةًم َسنِم
 -6وضالمتضملاىل6م{ؼَامأَؼٗؾملَا ماظَّذِؼنَمآعَؽملُوامظَامَتفملْطُػملُوامأَعِوَاظَغملُمِمبَؿملِؽملَغملُمِمبِاظْؾَا ِ
تَرَاضٕمعِؽملِغملُمِموَظَامتَعملْؿُػملُوامأَغِظملُلَغملُمِمإٔنٖماظ َّػملهَمطَانَمبِغملُمِمرَحِؿملؼملّا}[اظؽمللاء6م .]65م
رلٔ موَتُدِظُواْ مبِؾملَا مإٔظَى ماظْقُغملَٓامٔ ظَِؿفملْطُػملُواْ مصَرٔؼعملاً م ٓعِنِم
 -4وضال متضملاىل 6م{وَالَ متَفملْطُػملُواْ أَعِوَاظَغملُم مبَؿملِؽملَغملُم مبِاظْؾَا ِ
أَعِوَالٔماظؽملَٓاسٔمبِاإلٔثِمٔموَأَغؿُمِ تَضملِػملَؼملُونَ}[اظؾعملرة6م.]144
 -3ضالمتضملاىل6م{اظْؼملَالُموَاظْؾَؽملُونَمزٔؼَؽملةُماظْقَؿملَاةِماظدٗغِؿملَاموَاظْؾَاضِؿملَاتُماظزملٖاظِقَاتُمخَؿملِرْمسِؽملِدَمرَبِّكَمثَوَاباًموَخَؿملِرْم
أَعَالً}[اظغملؾملف6م.]32
 -1وضالمتضملاىل6م{وَ َعنِمؼَطملِ ُػمللِمَؼفملْتِمبِؼملَام َشلَٓمؼَوِمَماظْعملِؿملَا َعةِمثُمَٓمتُوَيفم ُطلُٓمغَظملْسٕمعَامطَلَؾَتِموَػُمِمالَم
ؼُصملْػملَؼملُونَ}[آلمسؼملران.]1216
 -2وضالمتضملاىل6م{إٔنٖماظَّذِؼنَمؼَفملْطُػملُونَمأَعِوَالَماظْؿملَؿَاعَىمزُػملْؼملّامإٔغٖؼملَامَؼفملْطُػملُونَمصِيمبُشملُوغِؾملٔمِمغَارّام م
وَدَؿملَزملِػملَوِنَمدَضملِريّا}[اظؽمللاء6م]11م.

6م-ثانيًا 6مو السهة الهبوية 6
ُماظػملهِم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)6م(مأَؼٗؾملَاماظؽملٖاسُمإٔنٖم
َ -1سنِمأَبِىمػُرَؼِرَةَم(رضيمآمسؽمله)مضَالَم6مضَالَمرَدُول َّ
دلُم
اظ َّػملهَمرَؿملِّبْمالَمؼَعملَْؾلُمإٔالَّمرَؿملِّؾّاموَإٔنٖماظ َّػملهَمأَعَرَماظْؼملُقملِعِؽملِنيَمبِؼملَامأَعَرَم ِبهِماظْؼملُرِدَػملِنيَم،مصَعملَالَ م6م{ؼَامأَؼٗؾملَاماظرٗ ُ
طُػملُوام ِعنَماظشملَّؿملِّؾَاتِموَاسِؼملَػملُوامصَاظِقّامإٔغِّيمبِؼملَامتَضملِؼملَػملُونَمسَػملِؿملمْ} م،مومَضَالَم6م{ؼَامأَؼٗؾملَاماظَّذِؼنَمآعَؽملُوامطُػملُوام ِعنِم
شملؿمللُماظلٖظملَرَمأَذِضملَثَمأَشْؾَرَمؼَؼملُدٗمؼَدَ ِؼهِمإٔظَىماظلٖؼملَاءِمؼَامرَبِّ مؼَامرَبِّم
جلَمؼُ ِ
رَؿملِّؾَاتِمعَامرَزَضْؽملَاطُمِ} م،مثُمٖمذَطَرَماظرٖ ُ
وَعَشملْضملَ ُؼملهُ محَرَامْ م ،موَعَرملِرَ ُبهُ محَرَامْ م ،موَعَػملْؾَ ُلهُ محَرَامْ م ،موَشُذِىَ مبِاظْقَرَامٔ م ،م َصفملَغٖى مؼُلِؿَفَابُ مظِذَظِكَ م) م(رواهم
علػملم) .م
 -6و َسنِمأَبِيمػُرَؼِرَةَم(رضيمآمسؽمله)مسَنِماظؽملٖؾِيِّم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)مضَالَ6م(ؼَفملْتِيمسَػملَىماظؽملٖاسٔم
اللٔمأَمِم ِعنِماظْقَرَامٔ)م(رواهماظؾكاري) .م
زَعَانْمالَمؼُؾَاظِيماظْؼملَرِءُمعَامأَخَذَمعِ ِؽملهُمأَ ِعنَماظْقَ َ
 -4مو َسنِمأَبِيمػُرَؼِرَةَم(رضيمآمسؽمله)مضَالَ6مضَالَمرَدُولُمآِم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)6م( ُطلٗماظْؼملُلِػملِمٔم
ضهُ)م(رواهمعلػملم).
سَػملَىماظْؼملُلِػملِمٔمحَرَامْ،مدَعُهُ،موَعَا ُظهُ،موَسِرِ ُ
 -3وسنمأَبِيمحُؼملَؿملِدٍماظلٖاسِدِيِّم(رضيمآمسؽمله)مأنٖماظؽمليبم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)مادِؿَضملِ َؼمللَمرَجُالًم ِعنَم
اَِّزِدِمؼُعملَالُمَظهُم6ما ِبنُماظػملُّؿِؾِ ٖؿملةِمسَػملَىماظزملٖدَ َضةِم،مصَػملَؼملٖامضَدِمَمضَالَمػَذَامظَغملُمِموَػَذَامأُػِدِيَمظِيمضَالَم6مصَؾملَالَّم
ُعهِمصَؿملَؽملِصملُرَمؼُؾملِدَىمَظهُمأَمِمالَموَاظَّذِيمغَظملْلِيمبِؿملَدِهِمالَمَؼفملْخُذُمأَحَدْمعِ ِؽملهُمذَؿملِؽّام
جَػملَسَمصِيمبَؿملِتِمأَ ِبؿملهِ م،مأَوِمبَؿملِتِمأ ِّ
إٔالَّمجَاءَمبِهِمؼَوِمَماظْعملِؿملَاعَةِمؼَقِؼملِ ُػملهُمسَػملَىمرَضَؾَ ِؿهِمإٔنِمطَانَمبَضملِريّامَظهُمرُشَاءْم،مأَوِمبَعملَرَةًمظَؾملَامخُوَارْم،مأَوِمذَاةًمتَؿملِضملَرُم،مثُمٖم
ػلِمبَػملَّطملِتُمثَالَثّا)م(عؿظملقمسػملؿمله).
ػلِمبَػملَّطملِتُماظػملَّؾملُمٖم َ
رَصَعَمبِؿملَدِهِمحَؿٖىمرَأَؼِؽملَامسُظملْرَةَمإٔبِشملَ ِؿملهِماظػملَّؾملُمٖم َ
 -1و َسنِمأُمِّمدَػملَ َؼملةَم(رَضِيَماظ َّػملهُمسَؽملِؾملَا)مأَنٖمرَدُولَمآِم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)مضَالَ6م(إٔغٖغملُمِمتَكِؿَزملِؼملُونَم
خؿملهِمذَؿملِؽّامبِعملَوِِظهِم َصكملٔ ٖغؼملَامأَضْشملَعُمظَهُم
قنُمبِقُفٖ ِؿهِم ِعنِمبَضملِضٕم،مصَ َؼملنِمضَسملَؿملِتُمَظهُمبِقَقِّمأَ ِ
إٔظَيٖموَظَ َضمللٖمبَضملِسملَغملُمِمأَظْ َ
ضِشملْ َضملةًم ِعنَماظؽملٖارٔمصَالَمَؼفملْخُذِػَا)م(رواهماظؾكاري) .م
 -2وسَنِمثَوِبَانَم(رضيمآمسؽمله)مضال6مظَضملَنَمرَدُولُمآِم(صَػملَّىمآُمسَػملَ ِؿملهِموَدَػملَّمَ)م(اظرٖاذِيَموَاظْؼملُرِتَرملِيَم
وَاظرٖائِشَ)،مؼَضملِؽملِي6ماظَّذِيمؼَؼملِرملِيمبَؿملِؽملَؾملُؼملَام(رواهماإلعاممأمحد).م
 -3و َسنِمسَؾِدماظ َّػملهِم ِبنٔمسُؼملَرَم(رَضِيَماظ َّػملهُمسَؽملِؾملُؼملَا)مأَنٖمرَدُولَماظ َّػملهِم(صَػملَّىمآُمسَػملَ ِؿملهِموَدَػملَّمَ)مضَالَ6م(ماٌُلِػملِمُم
خؿملهِ مطَانَ ماظػملَّهُ مصِي محَاجَ ِؿهِ) م(رواهم
جةِ مأَ ِ
أَخُو ماٌُلِػملِمٔ م ،مالَ مؼَصملْػملِ ُؼملهُ موَالَ مؼُلِػملِ ُؼملهُ م ،موَ َعنِ مطَانَ مصِي محَا َ
اظؾكاري).م
ثالجا :املوضوع:

عنمأجل مغضملم مآم(سزموجل)ماظيتمأغضملممبؾملامسػملى مسؾادهمغضملؼملةماٌالم،مبهمؼعملسمليماإلغلانم

حاجؿه،موبهمؼؽملالمرشؾؿهم،موبهمتلؿعملؿملممذؽوغهميفمايؿملاةم،موػومأحدمرطينمزؼؽملةمايؿملاةماظدغؿملا م،مطؼملام

4م-ضال متضملاىل 6م{اظْؼملَالُ موَاظْؾَؽملُونَ مزٔؼَؽملةُ ماظْقَؿملَاةِ ماظدٗغِؿملَا موَاظْؾَاضِؿملَاتُ ماظزملٖاظِقَاتُ مخَؿملِرْ مسِؽملِدَ مرَبِّكَ مثَوَاباً موَخَؿملِرْم
أَعَالً}[اظغملؾملف6م] 32م،موالمؼؽملغملرمساضلمعامظػملؼملالمعنمأػؼملؿملةموضؿملؼملةميفمتلؿملريمأعورمايؿملاةم،مواظؽملؾملوضم
باِّصرادمواِّعممظؿقعملؿملقمحؿملاةمطرميةم،موصدقمأعريماظرملضملراءمأمحدمذوضيمحؿملثمضال6م م
باظ ِضملذملػملمٔمواٌذملالٔمؼَؾينماظؽملٓذملذملذملاسُمعُػملْذملغملَؾملُمُممممممممممممممظذملذملممؼُنبَمعُػملْكٌمسػملذملىمجؾملذملذمللٕموإضذملذملذملذملاللٔ
صاٌالمضِواممايؿملاةماإلغلاغؿملٖة،مضالمتضملاىل6م{وَظَامتُقملِتُواماظلٗظملَؾملَاءَمأَعِوَاظَغملُمُماظَّؿِيمجَ َضمللَماظ َّػملهُمظَغملُمِمضِؿملَاعّا}م
[اظؽمللاء6م]1م،مصؼملنمخالظهمؼؿؼملغملنماإلغلانمعنمهعملؿملقمأػداصهم،مواظوصولمإىلمشاؼاتهم،موتعملسملىمبهم
طلمحاجاته،موبهمتُزملانماِّسراضموهظملظماظغملراعة،موبهمؼلؿضملانمسػملىمطـريٕمعنمأسؼملالماظ رمواظشملاسة،م
صؽملضملمماٌالماظزملاحلمظػملؼملرءماظزملاحل،مصاٌالمدالحمصاحؾهميفماٌؾملؼملاتمواٌػملؼملاتم،موؼقملؼدمذظكمعام
ضاظهمدظملؿملانماظـوريم(رضيمآمسؽمله)6م(اٌالمدالحماٌقملعن)م .م
واِّعوالميفماإلدالممودؿملػملةمالمشاؼةم،مصؾمليمودؿملػملةمظضملؾادةمآمتضملاىلموحدهموإضاعةمعامأعرمبهم
عنمسؼملارةمظػملغملونم،موػيمودؿملػملةمظػملزملالحمواإلصالحم،موودؿملػملةمظػمل رمواظزملػملةمواظؿغملاصلمبنيماٌلػملؼملني،م
ودؿملػملةمظدسممضسملاؼاماِّعةماإلدالعؿملةمظؿقعملؿملقمعضملاغيماظؿوادمواظرتاحممواظؿضملاونمواظؿغملاصلمبنيمأصرادم
اِّعة محؿى متغملون ممجؿملضملّا مطاىلد ماظواحد ماظذي مإذا ماذؿغملى معؽمله مسسملو متداسى مظه مدائر ماىلدم
باظلؾملرموايؼملىم،موعؿىمتضملاعلماظؽملاسمععماٌالمسػملىمأغهمودؿملػملةمالمشاؼةمطانمغضملؼملة،مطؼملامضالم(صػملىم
آمسػملؿملهمودػملم)6م(غِضملِمَماظْؼملَالُ ماظزملٖاِظُّّمظِػملْؼملَرِءِ ماظزملٖاِظّّٔ)(مرواهماظؾكاريميفماِّدبماٌظملرد)،مأعامإذام
طانماٌالمعلؿكدعّا ميفماظظمللادمطانموباالًموذر٘ا،موذعملاءّموتضملادةًمسػملىمصاحؾه،مطؼملامضالم(صػملىمآم
زملةِ ،متَضملِسَ موَاغِؿَغملَسَ ،موَ ٔإذَا مذؿملكَ مصَالَم
سػملؿمله مودػملم) 6م(تَضملِسَ مسَؾِدُ ماظدِّؼؽملَارٔ موَسَؾِدُ ماظدِّرِػَمٔ موَسَؾِدُ ماظْكَؼملِؿمل َ
اغِؿَعملَشَ)م(رواهماظؾكاري)م .م
وجاءتماظرملرؼضملةماإلدالعؿملةماظلؼملقةمهثماٌلػملؼملنيمإىلمضرورةماظلضمليميفمهزملؿمللماٌالم
واطؿلابهمعنمررقمعؾاحةموعرملروسة،مظؿملسمصؿملؾملاماسؿداءموالمزػملمموالمضررمسػملىماظطملري،مضالمتضملاىل6م{ؼَام
أَؼٗؾملَاماظَّذِؼنَمآعَؽملُوامطُػملُوامعِنِمرَؿملِّؾَاتِمعَامرَزَضْؽملَاطُمِموَاذِغملُرُوامظِ َّػملهِمإٔنِمطُؽملِؿُمِمإٔؼٖاهُمتَضملِؾُدُونَ}[اظؾعملرة6م]136م،م
و َسنِمأَبِىمػُرَؼِرَةَم(رضيمآمسؽمله)مضَالَ6مضَالَمرَدُولُماظ َّػملهِم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)6م(أَؼٗؾملَاماظؽملٖاسُمإٔنٖماظػملَّهَم
دلُمطُػملُوام ِعنَم
رَؿملِّبْمالَمؼَعملَْؾلُمإٔالَّمرَؿملِّؾّاموَإٔنٖماظ َّػملهَمأَعَرَماظْؼملُقملِعِؽملِنيَمبِؼملَامأَعَرَم ِبهِماظْؼملُرِدَػملِنيَ،مصَعملَالَ6م{ؼَامأَؼٗؾملَاماظرٗ ُ
اظشملَّؿملِّؾَاتِموَاسِؼملَػملُوامصَاظِقّامإٔغِّيمبِؼملَامتَضملِؼملَػملُونَمسَػملِؿملمْ}،موضَالَمدؾقاغهموتضملاىل6م{ؼَامأَؼٗؾملَاماظَّذِؼنَمآعَؽملُوامطُػملُوام
شملؿمللُماظلٖظملَرَمأَذِضملَثَمأَشْؾَرَمؼَؼملُدٗمؼَدَ ِؼهِمإٔظَىماظلٖؼملَاءِمؼَامرَبِّمؼَام
جلَمؼُ ِ
ِعنِمرَؿملِّؾَاتِمعَامرَزَضْؽملَاطُمِ}،مثُمٖمذَطَرَماظرٖ ُ
رَبِّ موَعَشملْضملَ ُؼملهُ محَرَامْ ،موَعَرملِرَ ُبهُ محَرَامْ ،موَعَػملْؾَ ُلهُ محَرَامْ ،موَشُذِىَ مبِاظْقَرَامٔ ،م َصفملَغٖى مؼُلِؿَفَابُ مظِذَظِكَ) م(رواهم
علػملم).مم

3م-طؼملا مأن ماإلدالم مبؿضملاظؿملؼمله ماظلؼملقة ماظيت متراسي معزملاحل ماظضملؾاد محذر مأذد ماظؿقذؼر معنم
اِّعوال ماحملرعة مٌا مصؿملؾملا معن مذردمل مووبالٕ مسػملى مصاحؾؾملا ميف ماظدغؿملا مواآلخرة م ،مأعٖا ميف ماظدغؿملا مصعملدم
ققَ ماظ رطةمعؽملهم،مصؿملغملـرماٌالموتعمللماظ رطةم،موأعاميفماآلخِرة،م
تغملونماظضملعملوبةمخلارةًميفماٌال،موعَ ِ
صؼملـملظهمإىلماظؽملارموبؽسماظعملرارم،مصظمليمحدؼثمجابرمبنمسؾد مآم(رضي مآمسؽملؾملؼملا)مأنماظؽمليبم(صػملىم
خلُماظْفَ ٖؽملةَمظَقِمْمغَؾَتَمعِنِم
آمسػملؿملهمودػملم)مضالمظغملضملبمبنمسفرة م6م(ؼَامطَضملِبُم ِبنَمسُفِرَةَم،مإٔ ٖغهُمظَامؼَدِ ُ
دُقِتٍ ماظؽملٖارُ مأَوِظَى م ِبهِ .مؼَا مطَضملِبُ م ِبنَ مسُفِرَةَ م 6ماظؽملٖاسُ مشَادِؼَانٔ م ،مصَؼملُؾِؿَاعْ مغَظملْ َلهُ مصَؼملُضملِؿِعملُؾملَا ،موَبَائِعْ مغَظملْلَهُم
صَؼملُوبِعملُؾملَا)م(رواهمأمحد).مم م
وإن ماٌؿفملعِّل ميف مسامل ماظؽملاس ماظؿملوم مؼرى مأغه مساملْ متطملؿملٖرت مصؿمله مطـريْ معن ماظعملِؿملَم ماظزملٓقؿملقة،م
وتؾدٖظتمصؿملهماٌظملاػؿملمُماٌلؿعملؿملؼملة،مساملْمدَؿملِشملَرَتمصؿملهماٌادةم،مصراحوامجيؼملضملونماظدٓغؿملامبغمللِّمررؼقم
وؼلؿغملـِرونمعؽملؾملامبفمليِّمدؾؿملل،موتلاػػملواميفممجعماِّعوال،مالمؼؾملؼملؾملممحاللمأممحرام،محؿىمصدَقم
صؿملؾملممإخؾارُماٌزملشملظمليم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)مبعملوظِهم6م(مَؼفملْتِيمسَػملَىماظؽملٖاسٔمزَعَانْمالَمؼُؾَاظِيماظْؼملَرِءُمعَام
اللٔ مأَمِ معِنِ ماظْقَرَامٔ) م(رواه ماظؾكاري) .مصصملؾملرت ميف ماجملؿؼملضملات مبضملض ماظزملورم
أَخَذَ معِ ِؽملهُ مأَ ِعنَ ماظْقَ َ
احملرعةمظالسؿداءمسػملىماِّعوالمتقملديمإىلمتدعريماجملؿؼملعموغزعماًريمعؽملهم،معنمػذهماظزملورم6م م
 استباحت املال انعام م 6مإن محرعة ماٌال ماظضملام مأذد معن محرعة ماٌال ماًاص م ،مظغملـرة مايعملوقماٌؿضملػملعملةمبهم،موتضملددماظذعمماٌاظغملةمظه،موظذظكمحذرماإلدالممعنمإتالصهمأومدرضؿهمأوماإلضرارمبهم،مأوم
االسؿداءمسػملؿملهمبفمليمصورةمعنماظزملورم،مضالمتضملاىل6م{وَ َعنِمؼَطملِ ُػمللِمَؼفملْتِمبِؼملَام َشلَٓمؼَوِمَماظْعملِؿملَا َعةِمثُمَٓمتُوَيفم
ُطلُٓمغَظملْسٕمعَامطَلَؾَتِموَػُمِمالَمؼُصملْػملَؼملُونَ}[آلمسؼملران6م .]121م
وظعملدموضضملتماظرملرؼضملةماإلدالعؿملةماِّحغملاممواٌؾادئمعنمأجلممحاؼذملةماٌالماظضملامموهرؼمم
االسؿداءمسػملؿمله،مصاحملاصصملةمسػملؿملهمعلؽوظؿملةماىؼملؿملعم،مظضملؼملوممعؽملظملضملؿهمظػملفؼملؿملع .م
إنممحاؼةماٌالماظضملاممضرورةمذرسؿملة،مِّنمبهمتدارمذؽونماظؾالدمواظضملؾاد،موؼضملؿ رماالسؿداءم
سػملؿملهماسؿداءّمسػملىمجمؼملوعماِّصرادمواجملؿؼملعم،مِّنماظذيمؼلرقمعنماٌالماظضملاممصكملغهمؼلرقمعنم
اِّعة مطػملؾملا م ،موسػملؿمله مإثم مطل معن مظه محق ميف مػذا ماٌال م ،مصلرضؿه مأسصملم مجرعّا معن مدرضة ماٌالم
اًاص،مؼقملطدمذظكمأنمعُضملَؿملِعملِؿملبمٌامطانمسػملىمبؿملتمعالمسؼملر م،مصغملؽملسمبؿملتماٌالمؼوعّامصوجدمصؿملهم
درػؼملّامصدصضملهمإىلمابنٕمظضملؼملر،مضالمعُضملؿملعملؿملب م6مثمماغزملرصتمإىلمبؿمليت،مصكملذامردولمسؼملرمضدمجاءغيم
ي ميف مغظمللكم
ؼدسوغي ،مصفؽت مصكملذا ماظدرػم ميف مؼده مصعملال مظي 6موحيك مؼا معُضملؿملعملؿملب ،مأوجدت مسػمل ٓ
ذؿملؽّا؟مضالمضػملت6معامذاكمؼامأعريماٌقملعؽملني؟مضال6مأردتمأنمختاصؼملينمأعةمحمؼملدم(صػملىمآمسػملؿملهم
ودػملم)ميفمػذاماظدرػم؟!م م

1م-وحدثمأنمدرقمأحدماظزملقابةممشػملةًمعنمعالماظطملؽملؿملؼملةمضؾلمتعمللؿملؼملهم-موػومملمؼزلمعاالًمساعّام
 موادؿرملؾملدمػذاماظرجلم،موظغملنمبرملقملمماالسؿداءمسػملىماٌالماظضملاممأصؾّّمػذاماظرجلمؼؿعملػملبميفمجلٕمطَانَمؼُؼملِلِكُم
اظؽملارمبلؾؾه،مص َضملنِمزَؼِدِم ِبنٔمأَدِػملَمَ م،مأَنٖماظؽملٖؾِيٖم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)م ِضؿمللَمَظهُمصِيمرَ ُ
بِرَ ْأسٔمدَابٖ ِؿهِمسِؽملِدَماظْعملِؿَالٔ6مادِؿُرملِؾملٔدَمصُػملَانْمصَعملَالَ6م(إٔ ٖغهُماْظـملنَمؼَؿَعملَػملَّبُمصِيماظؽملٖارٔ)م ِضؿمللَ6موَظِمَمؼَامرَدُولَماظ َّػملهِم؟م
جلْم ِعنَماظْعملَوِمٔ6مؼَامرَدُولَماظ َّػملهِ م،مإٔغِّيمأَخَذِتُمذِرَاطَ ِؿملنٔم(غَضملِػملَؿملِنٔ)م
صَعملَالَ6م( َشلٖمذَؼملِ َػملةًمؼَوِمَمخَؿملِؾَرَ)مصَعملَالَمرَ ُ
ؼَوِمَمطَذَاموَطَذَامضَالَ6م(ذِرَاطَانٔم ِعنِمغَارٕ)م(رواهمسؾداظرزاقميفمعزملؽملظمله) .م
وممامؼدلمسػملىمسصملممحرعةماٌالماظضملاممعامجاءميفماظزملقؿملقنيمعنمحدؼثمأَبِيمحُؼملَؿملِدٍم
اظلٖاسِدِيِّم(رضيمآمسؽمله)مأنماظؽمليبم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)مادِؿَضملِ َؼمللَمرَجُالًم ِعنَماَِّزِدِم ُؼعملَالُمَظهُمابِنُم
اظػملُّؿِؾِ ٖؿملةِمسَػملَىماظزملٖدَ َضةِمصَػملَؼملٖامضَدِمَمضَالَمػَذَامظَغملُمِموَػَذَامأُػِدِيَمظِيمضَالَمصَؾملَالَّمجَػملَسَمصِيمبَؿملِتِمأَ ِبؿملهِ،مأَوِم
ُعهِمصَؿملَؽملِصملُرَمؼُؾملِدَىمَظهُمأَمِمالَموَاظَّذِيمغَظملْلِيمبِؿملَدِهِمالَمَؼفملْخُذُمأَحَدْمعِ ِؽملهُمذَؿملِؽّامإٔالَّمجَاءَمبِهِمؼَوِمَماظْعملِؿملَا َعةِم
بَؿملِتِمأ ِّ
ؼَقِؼملِ ُػملهُمسَػملَىمرَضَؾَ ِؿهِمإٔنِمطَانَمبَضملِريّامَظهُمرُشَاءْ،مأَوِمبَعملَرَةًمظَؾملَامخُوَارْ،مأَوِمذَاةًمتَؿملِضملَرُ،مثُمٖمرَصَعَمبِؿملَدِهِمحَؿٖىمرَأَؼِؽملَام
ػلِمبَػملَّطملِتُمثَالَثّا)م(عؿظملقمسػملؿمله) .م
ػلِمبَػملَّطملِتُماظػملَّؾملُمٖم َ
سُظملْرَةَمإٔبِشملَ ِؿملهِم-ماظػملَّؾملُمٖم َ
إن ماٌال ماظضملام مأعاغة مظدى ممجؿملع مأصراد ماِّعة م ،مصؿملفب مسػملؿملؾملم مأن محياصصملوا مسػملى متػملكم
اِّعاغة،موأنمؼرسوػامحقمرساؼؿؾملام،مضالمتضملاىل{6إٔنٖماظ َّػملهَمَؼفملْعُرُطُمِمأَنمتُقملَدٗواماَِّعَاغَاتِمإٔظَىمأَػِػملِؾملَاموَإٔذَام
دلٔمإٔنٖماظ َّػملهَمغِضملِؼملٖامؼَضملِصملُغملُمم ِبهِم ٔإنٖماظ َّػملهَمطَانَمدَ ِؼملؿملضملاًمبَزملِرياً}[اظؽمللاء6م
حَغملَؼملِؿُممبَ ِؿملنَماظؽملٖاسٔمأَنمتَقِغملُؼملُوامبِاظْضملَ ِ
 .]14م
واٌالماظضملاممعِػملْكٌمظػملؽملاسممجؿملضملّا،موظؿملسمعِػملْغملًامظظملِؽَةمعضمل ٖؿملؽملةمعنماظؽملاس،مواظعملائؼملونمسػملؿملهمإغٖؼملامػممأُ َعؽملاءم
ػػملهم،مصالمحيلٗمِّحدٍمأنمؼضملؿديَمسػملؿملهم،مأومؼفملخُذَمعؽملهمعامالمؼلؿققٗم،م
يفمحِظملْصملهموهزملؿملػملهم،موصَرِصهمِّ ِ
ِّنمذظكمؼضملدمخؿملاغةموزُػملؼملّامظػملؽملاسممجؿملضملّام.م م
وظعملدمطـرتميفماآلوغةماِّخريةمصورماالسؿداءمسػملىماٌالماظضملاممعـلماظلرضةم،مواظؿقاؼُل،مأوم
االخؿالسم،مأومتسملؿملؿملعموضتماظضملؼمللماظذيمؼؿعملاضىمغصملريهمأجرّام،مأومادؿطملاللماٌالماظضملاممِّشراضم
دؿملادؿملةمحزبؿملةمصؽوؼة،مواشؿزملابماِّرضماٌؼملػملوطةمظػملدوظةمبوضعماظؿملدمسػملؿملؾملامزػملؼملّا،مصضملنمسَائِ َرملةَم(رضيم
آمسؽملؾملا)مسنمرَدُولٔماظ َّػملهِم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)مضَالَ6م( َعنِمزَػملَمَمضِؿملدَمذِؾِرٕم ِعنَماَِّرِضٔمرُوِّ َضهُم ِعنِم
دَؾِعٔمأَرَضِنيَ)م(عؿظملقمسػملؿمله).
ومنها :أكم أمىال انناس بانباطم :صغملؼملامحرمماإلدالمماالسؿداءمسػملىماٌالماظضملام،محرمم
أؼسملا ماالسؿداء مسػملى ماٌال ماًاص مباظلرضة مأو ماظطملزملب مأو مبفملي مصورة معن مصور ماالسؿداء ماحملرمم
رلٔمإٔظَّامأَنِمتَغملُونَم
سػملىماِّعوالم،موضالمتضملاىل6م{ؼَامأَؼٗؾملَاماظَّذِؼنَمآعَؽملُوامظَامَتفملْطُػملُوامأَعِوَاظَغملُمِمبَؿملِؽملَغملُمِمبِاظْؾَا ِ

2م-تِفَارَةًم َسنِمتَرَاضٕمعِؽملِغملُمِموَظَامتَعملْؿُػملُوامأَغِظملُلَغملُمِمإٔنٖماظ َّػملهَمطَانَمبِغملُمِمرَحِؿملؼملّا}[اظؽمللاء6م]65م،موضالمتضملاىل6م
رلٔموَتُدِظُواْمبِؾملَامإٔظَىماظْقُغملَٓامٔ ظَِؿفملْطُػملُواْمصَرٔؼعملاًم ٓعِنِمأَعِوَالٔماظؽملَٓاسٔمبِاإلٔثِمٔم
{وَالَمَتفملْطُػملُواْ أَعِوَاظَغملُممبَؿملِؽملَغملُممبِاظْؾَا ِ
وَأَغؿُمِ تَضملِػملَؼملُونَ}[اظؾعملرة 6م،]144وسن مأبيمػرؼرةم(رضيمآمسؽمله)مأنماظؽمليبم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)م
ضهُ)(رواهمعلػملم).مووضفمردولمآم(صػملىمآم
ضال6م( ُطلٗماظْؼملُلِػملِمٔمسَػملَىماظْؼملُلِػملِمٔمحَرَامْمدَ ُعهُموَعَا ُظهُموَسِرِ ُ
سػملؿملهمودػملم)ميفمخشملؾةمسرصةميفمحفةماظوداعموأسػملنمظػملدغؿملامطػملؾملامحرعةماِّعوالمصعملالم(صػملىمآم
سػملؿملهمودػملم)ميفمخشملؾؿهماظؾػملؿملطملةماىاعضملةم6م(ؼَامأَؼٗؾملَاماظؽملٖاسُمأَيٗمؼَوِمٕمػَذَا؟مضَاظُوا6مؼَوِمْمحَرَامْ،مضَالَ6مصفمليم
بَػملَدٍمػَذَا؟مضَاظُوا6مبَػملَدْمحَرَامْ،مضَالَ6مصفمليمذَؾملِرٕمػَذَام؟مضَاظُوا6مذَؾملِرْمحَرَامْ،مضَالَ6م َصكملٔنٖمدِعَاءَطُمِموَأَعِوَاظَغملُمِم
وَأَسِرَاضَغملُمِمسَػملَؿملِغملُمِمحَرَامْمطَقُرِ َعةِمؼَوِعِغملُمِمػَذَامصِيمبَػملَدِطُمِمػَذَا)(رواهماظؾكاري) .م
إنماالسؿداءمسػملىمأعوالماظؽملاسمباظؾارلمداءمسسملالمأػػملكمآمبلؾؾهماظغملـريمعنماِّعمم،م
صفملػػملكمعدؼنمضوممذضملؿملبمِّطػملؾملممأعوالماظؽملاسمباظؾارلمسنمررؼقماظغملؿمللمبؿملضملاموذراءم،مضالمتضملاىل6م
{وَإٔظَى معَدَِؼنَ مأَخَاػُمِ مذُضملَؿملِؾّا مضَالَ مؼَا مضَوِمٔ ماسِؾُدُوا ماظ َّػملهَ معَا مظَغملُمِ م ِعنِ مإَٔظهٍ مشَؿملِرُهُ موَظَا متَؽملِعملُزملُوا ماظْؼملِغملْؿملَالَم
وَاْظؼملِؿملزَانَ مإٔغِّي مأَرَاطُمِ مبِكَؿملِرٕ موَإٔغِّي مأَخَافُ مسَػملَؿملِغملُمِ مسَذَابَ مؼَوِ ٕم معُقِؿملطٍ م* موَؼَا مضَوِمٔ مأَوِصُوا ماظْؼملِغملْؿملَالَم
وَاْظؼملِؿملزَانَمبِاظْعملِلِطِموَظَامتَؾِكَلُواماظؽملٖاسَمأَذِؿملَاءَػُمِموَظَامتَضملِـَوِامصِيماْظفملَرِضٔمعُظملْلِدِؼنَم*مبَعملِؿملٖتُماظػملَّهِمخَؿملِرْمظَغملُمِم
إٔنِمطُؽملِؿُمِمعُقملِعِؽملِنيَموَعَامأَغَامسَػملَؿملِغملُمِمبِقَظملِؿملظٍم}[ػود6م]42-43م،موطانمجزاؤػمماهلالكمواظدعارم،مضالم
تضملاىل{6وَظَؼملٖامجَاءَمأَعِرُغَامغَفٖؿملِؽملَامذُضملَؿملِؾّاموَاظَّذِؼنَمآعَؽملُوامعَ َضملهُمبِرَحِ َؼملةٍمعِؽملٖاموَأَخَذَتِ ماظَّذِؼنَمزَػملَؼملُواماظزملٖؿملِقَةُم
َصفملَصِؾَقُوامصِيمدِؼَارٔػِمِمجَاثِؼملِنيَم*م َطفملَنِمظَمِمؼَطملِؽملَوِامصِؿملؾملَامأَظَامبُضملِدّامظِؼملَدَِؼنَمطَؼملَامبَضملِدَتِمثَؼملُودُ}[ػود6م-53
]51م،موضالمتضملاىلمخم رّامسنمبينمإدرائؿمللموأطػملؾملممِّعوالماظؽملاسمباظؾارلم6م{صَؾِصملُػملْمٕم ِعنَماظَّذِؼنَم
ػَادُوامحَرٖعِؽملَامسَػملَؿملِؾملٔمِمرَؿملِّؾَاتٍمأُحِػملَّتِمظَؾملُمِموَبِزملَدِّػِمِم َسنِمدَ ِؾؿمللٔماظ َّػملهِمطَـِريّام*موَأَخِذِػِمُماظرِّبَا موَضَدِمغُؾملُوام
رلٔموَأَسِؿَدِغَامظِػملْغملَاصِرٔؼنَمعِؽملِؾملُمِمسَذَابّامأَظِؿملؼملّا}[اظؽمللاء6م .]121-121م
سَ ِؽملهُموَأَطْػملِؾملٔمِمأَعِوَالَماظؽملٖاسٔمبِاظْؾَا ِ
موصورمأطلمأعوالماظؽملاسمباظؾارلمعؿضملددةموعؿؽملوسةمعؽملؾملامعامؼغملونمباظصملػملممواظعملؾملرمواظطملزملبموعؽملؾملام
عامؼغملونمباظؽملزملبمواالحؿؿملالمواظطملشمواظؿدظؿملسمبؿملضملاموذراءم،موعؽملؾملامعامؼغملونمبؿسملؿملؿملعمايعملوقموخؿملاغةم
اِّعاغةمواٌؼملارػملةميفمتلدؼدماظدؼونموشريمذظكمعنماظزملورةماظيتمإنمتؽملوستمصكملغؾملامحمرعةم .م
ومنها :أكم مال انيتيم6م ظعملدمسؽملىماإلدالممبرملفملنماظؿملؿؿملممسؽملاؼةمخاصةمضؾلمبػملوشهمايػملمم
وبضملدمبػملوشهمايػملمم،موأعرمبكملطراعهمورساؼؿهمورساؼةمأعواظهم،موحذرمعنمإؼذائهموضؾملرهم،مصعملالمايقم
دؾقاغهم6م{ م َصفملَعٖاماظْؿملَؿِؿملمَمصَالمتَعملْؾملَرِم}[اظسملقى6م]5م،موحذرمعنمأطلمأعواهلممأوماٌلاسمبؾملامبطملريمحقم
صعملال مدؾقاغه موتضملاىل م 6م{ مإٔنٖ ماظَّذِؼنَ مَؼفملْطُػملُونَ مأَعِوَالَ ماظْؿملَؿَاعَى مزُػملْؼملاً مإٔغٖؼملَا مَؼفملْطُػملُونَ مصِي مبُشملُوغِؾملٔمِ مغَاراًم
وَدَؿملَزملِػملَوِنَمدَضملِرياًم}م[اظؽمللاء6م]11م،موسدمأطلمعالماظؿملؿؿملممأحدماظلؾعماٌوبعملاتمأيماٌؾملػملغملاتم،مص َضملنِم

3م-أَبِيمػُرَؼِرَةَم(رَضِيَماظ َّػملهُمسَ ِؽملهُ)،م َسنٔماظؽملٖؾِيِّم(صَػملَّىمآُمسَػملَ ِؿملهِموَدَػملَّمَ)مضَالَ6م(اجِؿَؽملِؾُواماظلٖؾِعَماٌُوبِعملَاتِ)،م
ػنٖ؟مضَالَ(6اظرملِّرِكُمبِاظ َّػملهِ،موَاظلِّقِرُ م،موَضَ ِؿلُماظؽملٖظملْسٔماظَّؿِيمحَرٖمَماظ َّػملهُمإٔظَّامبِايَقِّ،م
ضَاظُوا6مؼَامرَدُولَماظػملَّهِموَعَام ُ
وَأَ ْطلُماظرِّبَا،موَأَ ْطلُمعَالٔماظؿملَؿِؿملمٔ،موَاظؿٖوَظخمليمؼَوِمَماظزٖحِفِ،موَضَذِفُماٌُقِزملَؽملَاتِماٌُقملِعِؽملَاتِماظطملَاصِالَتِ)(رواهم
اظؾكاري)،م م
وِّجلمػذامطانمترشؿملبماظؽمليبم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)ميفمطظملاظةماظؿملؿؿملم،مصضملَنِمأَبِيمػُرَؼِرَةَم
(رضيمآمسؽمله)مضَالَ6مضَالَمرَدُولُمآِم(صَػملَّىمآُمسَػملَ ِؿملهِموَدَػملَّمَ)6م(طَا ِصلُماظْؿملَؿِؿملمٔمَظهُمأَوِمظِطملَؿملِرٔه،مأَغَاموَػُوَم
طَؾملَاتَ ِؿملنٔمصِيماظْفَ ٖؽملةِ)موَأَذَارَمعَاظِكٌمبِاظلٖؾٖاَبةِموَاظْوُدِشملَىم(رواهمعلػملم)،وبؾملذامالمؼرتكماإلدالمماظؿملؿاعىمغؾملؾّام
ظألوصؿملاء مأو ماظشملاعضملني مأو معلؿطملػملي محالٔ مضضملظملؾملم ،موإمنا مؼرملدٓد مسػملى محظملصملؾملم موتضملؾملدػم مباظرساؼةم
واظضملؽملاؼة ،مظؽال متسملؿملع محعملوضؾملم موتُؾملِؼملَل متربؿملؿؾملم ،مصؽملفد ماجملؿؼملع مؼضملاغى معن مزواػر مدػملؾؿملة مطفملرظملالم
اظرملوارعمواظضملارػملنيمواٌؿلوٓظني .م
ومنها :أكم حق انغري يف املرياث 6موتغملؼملن مخشملورة مػذه ماظعملسملؿملة ميفممتزؼعملؾملا مظغملل ماِّواصرم
اِّدرؼة موضشملع ماِّرحام م ،موؼؿقول مأصراد ماِّدرة ماظواحدة مإظي مأسداء معؿؽملاحرؼن مبدال معن ماخوةم
عؿقابنيم،موإنماِّعرمظؿملضملصملمموؼرملؿدمحنيمؼغملونماظصملػملممظػملورثةمعنمأضاربؾملمم،موػومأذدمأغواعماظصملػملم.م م
موظعملدمتغملظمللمآمسزموجلمبضملػملؼملهموحغملؼملؿهميفمترملرؼعماٌوارؼثمبكملسشملاءمطلمذيمحقمحعملهموأعرغام
بكملؼزملالمايعملوقمِّصقابؾملامم،موباظرشممعنمذظكمصؾملؽملاكمعنمؼضملرتضمسػملىمأعرمآمصؿملؼملؽملعماظوارثمعنم
إرثهمإعامرؼملضملّامصؿملهمأوماسرتاضّامسػملىمتعمللؿملممآمتضملاىلم،مأوماتؾاسّامظضملاداتموتعملاظؿملدمػيمإىلماىاػػملؿملةم
أضربمعنمتضملاظؿملمماإلدالمماظلؼملقةم،موػذامدظؿمللمضضملفماإلميانمصـملطلماٌرياثمضضملؿملفماإلميانمومإنم
صػملىمومصاممومضراماظعملرآن .م
إنمعنمميؽملعموارثامعنمعرياثهمؼرتغملبمسدةمطؾائرمؼفملطلمحراعّام،مؼصملػملمم،مؼضملؿديمسػملىماظسملضملظملاءم
،موؼعملشملعمرمحهم،موطلمطؾريةمعنمػذهماظغملؾائرمتوردمصاحؾؾملاماٌؾملاظكميفماظدغؿملامواآلخرةموداسؿؾملام
ظنمؼؽملظملضملهمعاظهموالمدػملشملاغهموالمأوالده .م
إنمأطلماٌرياثمالمؼعمللميفمحرعؿهمأومجرعهمسنمحرعةمأطلمعالماظؿملؿؿملمموػومذغبمؼورثماِّحعملادم
واظسملطملائن .م
ومنها :قبىل انرشىة 6و مػي مإحدى مررق مطلب ماٌال ماحملرم م ،م موػي معن مأذدٓم
اِّعراض ماالجؿؼملاسؿملة صؿغملًا مبفملخالق ماِّعم ،موطؿملاغؾملا صؿضملود مسػملؿملؾملا مباظوبال مواظدعار ميف ماِّدرم
واجملؿؼملضملاتمواِّصرادم،مصكملذامصرملتماظرذوةميفمأعةمعنماِّعم وورأماظؽملاسمسػملىمتضملارؿملَؾملامصاسػملممأنم
اظسملؼملائرمضدمعاتتمواإلميانمضدمضضملفميفماظؽملظملوسمواظعملػملوبم .م

4م-وضدمذدٓدماظرملرعمسػملىمحرعةمأخذػامأومدصضملؾملامأوماظؿودطمبنيماظراذيمواٌرترمليم،مواظـالثةم
عشملرودونمعنمرمحةمآ،معؿضملرضنيمظلكشملهموشسملؾه،م َصنِمثَوِبَانَم(رضيمآمسؽمله)مضال6مظَ َضملنَمرَدُولُم
آِم(صَػملَّىمآُمسَػملَ ِؿملهِموَدَػملَّمَ)(اظرٖاذِيَموَاظْؼملُرِتَرملِيَموَاظرٖائِشَ)م(رواهمأمحد)موعامػذامإالمِّن اظرذوةمضؿلم
ظغملظملاءاتماجملؿؼملع،مودسوةمصرحيةمهلدممبؽملؿملاغهماظذيمؼعملوممسػملؿمله ازدػارهموتعملدعه .م
وعا دخػملتماظرذوةمسؼملػملًامإالمأساضؿهم،موالمجمؿؼملضملّامإالمأصلدتهم،مصغمللْ معؽملؾملممزامل اٌرترمليم
ِّخذه ماظذي محيؼملػمله مسػملى ماىور ميف محغملؼمله ،مأو ماظؿلاػل ميف مسؼملػمله ،مواظطملػملصملة سػملى معن مال مؼدصعم
ذؿملؽّا ،موتعملشملؿملب موجؾمله مأعاعه محؿى مجيضملػمله مؼؾملاب معنمعراجضملؿه 7مواظداصع مهلا مسون مطؾري مسػملى ماظصملػملم،م
وسػملىمترملفؿملعماظصملاٌني،موعظمللدمظعملػملوبؾملممسػملى اآلخرؼن،ماظذؼنمتفملبىمأذواضؾملمماظلػملؿملؼملة،موعصملؾملرػمم
ض مظظملضملػملؾملؼملا موععملرْ مٌؽملغملَرػؼملا،م
اٌلؿعملؿملم ،موسعملؿملدتؾملم مايؿملة سن مدصع ماظرذوة 7مواظلاسي مبؿملؽملؾملؼملا مرا ٕ
واظراضي طاظظملاسل .مصاظرذوة مُ مأطل مظألعوال مباظؾارل ،موتؽملاول مظػمللقت ،مؼعملول متضملاىل 6م{وَالَ مَتفملْطُػملُواْم
رلٔ}[اظؾعملرة 6م ،]144موؼعملول مدؾقاغه ميف مذفملن ماظؿملؾملود 6م{دَؼملَٓاسُونَ ظِػملْغملَذِبِم
أَعِوَاظَغملُم مبَؿملِؽملَغملُم مبِاظْؾَا ِ
أَطَٓاظُونَ ظِػمللُٓقِتِ}[اٌائدة،]366م
وعن مأضؾّّ موأخسٔٓ ماِّداظؿملب اٌػملؿوؼة مظػملقزملول مسػملى ماظرذوة 6متضملشملؿمللُ معزملاحل ماظؽملاسم
واظؿلوؼفميفمإنازػامإىل أنمؼؿممأخذماظرذوة،مويفمذظكمخؿملاغةمظألعاغةماظيتمؼعملولمآمتضملاظيم
صؿملؾملا6م{ؼَاأَؼُٓؾملَاماظَٓذِؼنَمآعَؽملُواْمالَمتَكُوغُواْماظ ّػملهَموَاظرَٓدُولَ وَتَكُوغُواْمأَعَاغَاتِغملُمِموَأَغؿُمِمتَضملِػملَؼملُونَم* وَاسِػملَؼملُواْ أَغَٓؼملَام
أَعِوَاظُغملُمِ وَأَوِالَدُطُمِمصِؿِؽملَةٌ وَأَنَٓماظ ّػملهَمسِؽملدَهُمأَجِرْمسَصملِؿملمْ}[اِّغظملال6م.]64-63م م
وػغملذا متسملؿملع ماِّعاغات مبلؾب ماظرذوة م ،وتؿقول ماِّسؼملال ماظرملرؼظملة مإىل مأسؼملال صاددةم
خلؿمللة م ،مطرذوة ماٌلؽوظني ميف معرملارؼع ماظدوظة ماظضملؼملراغؿملة معن مضؾل مبضملض مأصقاب اِّسؼملال،م
وطرذوةمبضملضماٌرملرصنيمسػملىماِّسؼملالمعنمأجلماظؿعملزملريمباظضملؼمللم،موسدم تؽملظملؿملذماظرملروطماٌ رعةم
باظضملعملود،موسدمماظوصاءممبامسػملؿملؾملامعنماظؿزاعاتم.ممممم
إنماٌالماحملرممبزملورهماٌؿضملددةمظهمآثارمعدعرةمسػملىماِّصرادمواجملؿؼملضملاتم،مصؾملومذقملمم
وبالءمسػملىمصاحؾه،مبلؾؾهمؼزملابماظعملػملبمباظعمللوةم،موؼذػبماإلميانمذؿملؽامصرملؿملؽّام،موؼضملؼمليماظؾزملريةم،م
وميؽملعمإجابةماظدساءم،مممقوقماظ رطةم،مإنمأغظملعملهمصاحؾهميفمبرٕمملمؼُقملجرم،موإنمبذظهميفمغظملعٕمملم
ؼُرملغملرم،م َسنٔمابِنٔمسَؾٖاسٕم(رضيمآمسؽملؾملؼملا)مضَالَ6متُػملِؿملَتِمػَذِهِماْظـملَؼةُمسِؽملِدَمرَدُولٔماظ َّػملهِم(صَػملَّىمآُمسَػملَؿملِهِم
وَدَػملَّمَ)6م{ؼَامأَؼٗؾملَاماظؽملٖاسُمطُػملُوامعِؼملٖامصِيماْظفملَرِضٔمحَػملَاظًامرَؿملِّؾّا}[اظؾعملرة6م]124م.مصَعملَامَمدَضملِدُم ِبنُمأَبِيموَضَّاصٕم
(رضي مآ مسؽمله) ،مصَعملَالَ 6مؼَا مرَدُولَ ماظ َّػملهِ ،مادِعُ ماظ َّػملهَ مأَنِ مؼَفِضملَػملَؽملِي معُلِؿَفَابَ ماظدٖسِوَةِ م ،مصَعملَالَ مظَهُ ماظؽملٖؾِيٗم
غملنِمعُلِؿَفَابَماظدٖسِوَةِم،موَاظَّذِيمغَظملْسُمعُقَؼملٖدٍمبِؿملَدِهِم،م
(صَػملَّىمآُمسَػملَ ِؿملهِموَدَػملَّمَ)6م(ؼَامدَضملِدُمأَرِبِمعَشملْضملَؼملَكَمتَ ُ

5م-إٔنٖماظْضملَؾِدَمظَؿملَعملْذِفُماظػملُّعملْ َؼملةَماظْقَرَامَمصِيمجَوِ ِصهِمعَامؼُؿَعملَ ٖؾلُمعِ ِؽملهُمسَ َؼمللَمأَرِبَضملِنيَمؼَوِعّام،موَأَؼٗؼملَا مسَؾِدٍمغَؾَتَمظَقِؼملُهُم
ِعنَماظلٗقِتِموَاظرِّبَامصَاظؽملٖارُمأَوِظَىم ِبهِ)م(رواهماظشمل راغيميفماظغملؾري).ممم
وبلؾؾهمتلودمروحماًزملوعةمواظؿؽملاحرمواظؿظملرقميفماجملؿؼملعم،موؼقملديمإىلمتسملؿملؿملعماِّعاغاتم
وتدعريماِّخالقمواظعملؿملمم.مأالمصايذرمايذرمعنماِّعوالماحملرعةمٌاموػملؾهمعنمخزيموسارمسػملىم
صاحؾؾملاميفماظدغؿملامواآلخرةم،مودعارمظػملؼملفؿؼملضملاتموػدممظؾؽملؿملانمايسملارةم.م

