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تكديه املصلحُ العامُ علِ اخلاصُ
وأثره يف استكرار اجملتنعات وبياء الدول

م

ممممممممممماحلؿدمهللمربماظعادلني،ماظؼائلميفمطؿابهماظؽرؼمم{:وَتَعَاوَغُوامسَؾَىىمماظْؾِىرمموَاظؿٖؼْىوَىمم
وَظَامتَعَاوَغُوامسَؾَىماظْإٔثِمٔموَاظْعُدِوَانٔموَاتٖؼُواماظؾَّهَمإٔنٖماظؾَّهَمذَدِؼدُماظْعِؼَابِ}،موأَذفدُمأنِمالَمإظىهَمإٔالَّم
اهللُموحدَهُمالمذَىرؼكَمظَىهُم،موأَذىفدُمأنٖمدىقدَغاموغؾقٖـىام

ؿىدّامسَؾىدُهموردىو ُظهُم،ماظؾَّفُىمٖم َىلم

ودؾخملمِموبارٔكْمسؾَقهموسؾَىمآظِهِمو قؾِهِم،موعَنِمتَؾِعَفُمِمبإحلانٕمإظَىمؼومٔماظدؼنٔم،موبعد :ممم م

ممممممممممصإن مادلؿأعل ميف مأحؽام ماظشرؼعة ماإلدالعقة مجيد مأغفا مجاءت مظؿقؼقق معصاحلم
اظعؾاد م ،مواظلٗؿُوٓ مباظـػس ماظؾشرؼة م ،مواالرتؼاء مبفا مإىل مأسؾى ماظدرجات م ،مظذا مصإن مدؼــام
اإلدالعي ماحلـقف مدسا مإىل ماإلؼـار مودكاء ماظـػس م ،موػو مخؾق مطرؼم م ،مودؾوك مضوؼم،م
وضقؿة مإغلاغقة مراضقة م ،مو ػة مؼؿؿقٖزُ مبفا ماظصػوةمعنمسؾادماهلل م،موضد مأثـىماظؼرآنماظؽرؼمم
سؾى ماألغصار م ،موو ػفم مبفذا ماخلؾق ماظـؾقل م ،مصؼال مدؾقاغه :م{وَاظَّذِؼنَ متَؾَوٖءُوا ماظدٖارَم
وَاظْٔإميَانَ معِنِ مضَؾِؾِفٔمِ مؼُقِؾٗونَ معَنِ مػَاجَرَ مإٔظَقِفٔمِ موَظَا مؼَفِدُونَ مصِي م ُدُورٔػِمِ محَاجَةً معِؿٖا مأُوتُوام
وَؼُؤِثِرُونَ مسَؾَى مأَغِػُلِفٔمِ موَظَوِ مطَانَ مبِفٔمِ مخَصَا َةٌ موَعَنِ مؼُوقَ مذُحٖ مغَػْلِهِ مصَأُوظَؽِكَ مػُمُم
اظْؿُػْؾِقُونَ} .م
ممممممموسـدعامغزلمضقفْ ممباظـٖؾِيٖم( َؾَّىماهللمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مصَؾَعَثَمإٔظَىمغِلَائه مؼلأهلنٖ مسنم
رعام م،مصَؼُؾْنَم :معَامسِـِدَغَامإٔظَّاماظْؿَاءُم،مصَؼَالَمرَدُولُماهللم( َؾَّىماهللمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م(عَنِمؼَضُمٗم
ػَذَام،مأَوِمؼُضِقفُمػَذَام؟) مصَؼَالَمرَجُلْمعِنَماظْأَغِصَارٔم:مأَغَام،موَاغِطَؾَقَمبِهِمإٔظَىماعِرَأَتِهِم،مصَؼَالَ:م
َأطْرٔعِيمضَقِفَمرَدُولٔماهللم( َؾَّىماهللمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَم)م،مصَؼَاظَتِم:معَامسِـِدَغَامإٔظَّامضُوتُماظصؾِقَانٔم!م
صَؼَالَم:مػَقؽِيمرَعَاعَكِم،موَأَ ِؾقِيمدِرَاجَكِم،موَغَوعِيم ِؾِقَاغَكِمإٔذَامأَرَادُوامسَشَاءّم،مصَفَقٖأَتِم
رَعَاعَفَام،موَأَ ِؾَقَتِمدِرَاجَفَام،موَغَوٖعَتِم ِؾِقَاغَفَام،مثُمٖمضَاعَتِمطَأَغٖفَامتُصِؾِحُماظلرَاجَممصَأَرْػَأَتِهُم،م
صَفَعَالمؼُرٔؼَاغِهِمأَغٖفُؿَامؼَ ْأطُالنٔم،مصَؾَاتَامرَاؤؼَقِنٔم،مصَؾَؿٖامأَ ِؾَقَامشَدَامإٔظَىمرَدُولٔماهللم( َؾَّىماهللم
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سَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) م ،مصَؼَالَ م :مضَقِكَ ماهلل ماظؾَّقِؾَةَ م ،مأَوِ مسَفِبَ معِنِ مصِعَىاِظؽُؿَىا م ،مصَأَغِزَلَ ماهلل متَعَىاظَى:م
{وَؼُؤِثِرُونَمسَؾَىمأَغِػُلِفٔمِموَظَوِمطَانَمبِفٔمِمخَصَا َةٌ} .م
ممممممممإن مخؾق ماإلؼـار معن مأمسى م ور ماظرٗضِي ماألخالضِي م ،مصؿِنِ مخالظِهِ مؼلؿطقعُ مادلؤعنُم
أَنِ مؼـؿصر مسؾى مغػله م ،موؼؿغؾَّب مسَؾَى مػواهُ مراسةً مهللِ م(سز موجل) ،موػو معرتؾة مساظقة معِنم
عراتب ماظؾذل مواظلكاء م،موػو مخؾق محيؿل م احؾه مسؾىماخلِالل ماحلؿقدة مطاظرٖمحة م،م
وحب ماخلري مظؾغري م،مواظلٖعي مظـػع ماظـٖاس مبعقدّا مسن ماألغاغقة موحب ماظذات م ،موشري مذظكم
عنماألخالقماظلٖقؽةمواخلِاللماظذٖعقؿةم،مصدؼــاماحلـقفمضائممسؾىماإلؼـارموحبماظعطاء،م
المسؾىماألثرةمواظشحمواألغاغقة .م
مممممم وإذا مطان ماإلؼـار مسؾى مإرالضه مخُؾؼًا مطرميّا مصإن مإؼـار ماألوران مسؾى مادلصؾقةم
اظشكصقة مهلو معن مأغؾل مأغواع ماإلؼـار موأدكاػا مغػلّا م ،مصفو مإؼـار مظؾعام مسؾى ماخلاص م،م
ؼؼولمذوضي :م
بِالدْمعاتَمصِؿقَؿُفامظِؿَققا

وَزاظوامدونَمضَوعِفٔمُمظِقَؾؼوا

ممممممممموالمخالفمبنيماظعؼالءموأوظيماألظؾاب ميف مأنٓ معامحيؼقماظـػعماظعاممظؾؾالدمواظعؾادم
عؼدمْ مسؾىمعامحيؼقماظـػعماخلاصمظشكصمبعقـهم،مأومجمؿوسةمعنماألذكاصم؛مذظكم
أنمادلصؾقةماظعاعةمتشؿلمطلمعامحيؼقمإضاعةماحلقاةمعنمأعورمعادؼةم،موععـوؼةم،مجتؾبم
اخلري مواظـػع مظؾـاس ،موتدصع مسـفم ماظشر موادلػادد م ،موحتؼق ممحاؼة ماظورن موادؿؼرارهم
ودالعةمأراضقه،موالمذكمأنمحتؼقق م الحماألعةموسؿومماجملؿؿعمػومعامؼؼؿضقهمصؼهم
األوظوؼات ،موظؼدمجاءماظشرعماحلـقفممبامؼؿواصقمععماظعؼلموؼؿـادبمععهم،محقثمرشبم
يف متؼدؼم مادلصؾقة ماظعاعة مسؾى مادلصؾقة ماخلا ة م ،موػذا مواضح مجؾي ميف مدريةم
األغؾقاءموادلردؾنيم ؾواتماهللمودالعهمسؾقفممأمجعني .م
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ممممممممممظؼدمأطدماظؼرآنماظؽرؼممأنماحلػازمسؾىمادلصؾقةماظعاعةموتؼدميفامسؾىمادلصاحلم
اخلا ة مػو معـفج ماظردل مواألغؾقاءممجقعّا م،ممصؿامأردلماهللم(سزموجل)مغؾق٘اموالمردوظًامإالم
إلدعادمضوعهموحتؼققماخلريمهلممدونمعؼابلمعاديمأومعـػعةمدغقوؼةم ،مضالمتعاىلمسؾىم
ظلانمغؾقهمغوحم(سؾقهماظلالم) م{:وَؼَا مضَوِمٔ مظَا مأَدِأَ ُظؽُمِ مسَؾَقِهِ معَاظًا مإٔنِ مأَجِرٔيَ مإٔظَّا مسَؾَى ماظؾَّهِ موَعَام
أَغَا مبِطَارٔدِ ماظَّذِؼنَ مآعَـُوا مإٔغٖفُمِ معُؾَاضُو مرَبفٔمِ موََظؽِـي مأَرَاطُمِ مضَوِعّا متَفِفَؾُونَ} ،موضال مدؾقاغهم
سؾى مظلان مغؾقه مػود م(سؾقه ماظلالم){:ؼَا مضَوِمٔ مظَا مأَدِأَ ُظؽُمِ مسَؾَقِهِ مأَجِرّا مإٔنِ مأَجِرٔيَ مإٔظَّا مسَؾَىم
اظَّذِيمصَطَرَغِيمأَصَؾَامتَعِؼِؾُونَ} م،موؼؼولمدؾقاغهمسؾىمظلانمدقدغامذعقب م(سؾقهماظلالم) م:م
{إٔنِمأُرٔؼدُمإٔظَّاماظْإٔ ِؾَاحَمعَامادِؿَطَعِتُموَعَامتَوِصِقؼِيمإٔظَّامبِاظؾَّهِمسَؾَقِهِمتَوَطَّؾْتُموَإٔظَقِهِمأُغِقبُموَؼَامضَوِمٔم
ظَا مؼَفِرٔعَ ٖـؽُمِ مذِؼَاضِي مأَنِ مؼُصِقَؾؽُمِ معِـِلُ معَا مأَ َابَ مضَوِمَ مغُوحٕ مأَوِ مضَوِمَ مػُودٍ مأَوِ مضَوِمَ م َاظِحٕ موَعَام
ضَوِمُمظُوطٍمعِ ِـؽُمِمبِؾَعِقدٍم}م .م
مممممممموعنمأروعماألعـؾةميف مذظك معامجاءمسنمسَائِشَةَم(رضيماهللمسـفا) مأَغٖفَا مضَاظَتِ مظِرَدُولٔم
اهللِم( َؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ):مؼَامرَدُولَماهللِ،مػَلِمأَتَىمسَؾَقِكَمؼَوِمْمطَانَمأَذَدٖمعِنِمؼَوِمٔمأُحُدٍ؟م
صَؼَالَ:م( مظَؼَدِ مظَؼِقتُ معِنِ مضَوِعِكِ م َوطَانَ مأَذَدٖ معَا مظَؼِقتُ معِ ِـفُمِ مؼَوِمَ ماظْعَؼَؾَةِ ،مإٔذِ مسَرَضِتُ مغَػْلِيم
سَؾَى مابِنٔ مسَؾِدِ مؼَاظِقلَ مبِنٔ مسَؾِدِ مطُؾَالٕ مصَؾَمِ مؼُفِؾِـِي مإٔظَى معَا مأَرَدِتُ ،مصَاغِطَؾَؼْتُ موَأَغَا معَفِؿُومْم
م مأَدِؿَػِقِ مإٔظَّا مبِؼَرِنٔ ماظـٖعَاظِبِ ،مصَرَصَعِتُ مرَأْدِي مصَإٔذَا مأَغَا مبِلَقَابَةٍ مضَدِ مأَزَؾَّؿِـِيم
سَؾَى موَجِفٔي ،مصَؾَ ِ
صَـَظَرِتُ مصَإٔذَا مصِقفَا مجِؾِرٔؼلُ ،مصَـَادَاغِي ،مصَؼَالَ :مإٔنٖ ماهللَ م(سَزٖ موَجَلٖ م) مضَدِ مدَؿِعَ مضَوِلَ مضَوِعِكَم
ظَكَ ،موَعَا مرُدٗوا مسَؾَقِكَ ،موَضَدِ مبَعَثَ مإٔظَقِكَ معَؾَكَ ماظْفِؾَالٔ مظِؿَأْعُرَهُ مبِؿَا مذِؽِتَ مصِقفٔمِ م" ،مضَالَ:م
(صَـَادَاغِي معَؾَكُ ماظْفِؾَالٔ موَدَؾَّمَ مسَؾَيٖ ،مثُمٖ مضَالَ:مؼَا معُقَؿٖدُ ،مإٔنٖ ماهللَ مضَدِ مدَؿِعَ مضَوِلَ مضَوِعِكَم
ظَكَ ،موَأَغَا معَؾَكُ ماظْفِؾَالٔ موَضَدِ مبَعَـَـِي مرَبٗكَ مإٔظَقِكَ مظِؿَأْعُرَغِي مبِأَعِرٔكَ ،مصَؿَا مذِؽِتَ ،مإٔنِ مذِؽِتَ مأَنِم
أُرْؾِقَ مسَؾَقِفٔمُ ماظْأَخِشَؾَقِنٔ) م ،مصَؼَالَ مظَهُ مرَدُولُ ماهللِ م( َؾَّى ماهللُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) :م(بَلِ مأَرِجُو مأَنِم
ؼُكِرٔجَ ماهللُ معِنِ مأَ ِؾَابِفٔمِ معَنِ مؼَعِؾُدُ ماهللَ موَحِدَهُ مظَا مؼُشِرٔكُ مبِهِ مذَقِؽّا)م،موضدمطانمظؾـيبم( ؾىم
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اهلل مسؾقه مودؾم) معا مأراد موأخرج ماهلل م( مسز موجل) معن مأ البفم مرجاظًا موَحٖدُوا ماهلل م،م
ومحؾوامراؼةماظلالممواإلدالممظؾعاملمأمجع .م
مممممموػذامػو مسـؿانمبنمسػانم(رضيماهللمسـه) ميفمسامماظرعادةموضدماذؿدمبادللؾؿنيم
اظػؼر مواجلوع مصقضرت مجتارته معن ماظشام مصإذا مػي مأظف مبعري م

ؿؾة مبُر٘ا موزؼؿّا موزبقؾّام

صفاءهمجتارمادلدؼـة،مصؼالمهلم:معامترؼدون؟مضاظوا:مإغكمظؿعؾممعامغرؼدم،مبعـامػذاماظذيم
و ل مإظقك م ،مصإغك متعؾم مضرورة ماظـاس مإظقه ،مضال :محؾ٘ا موطراعة م ،مطم مترحبوغين مسؾىم
ذرائي؟ مضاظوا :مغزؼدك ماظدرػم مدرػؿني؟ مصؼال مهلم :مأُسطقت مزؼادة مسؾى مػذا ،مضاظوا:م
أربعة م ،مضال :مأُسطقت مزؼادة مسؾى مػذا ،مضاظوا ممخلة ،مضال :مأُسطقت مزؼادة مسؾى مػذا،م
صؼاظوامظه :مؼامأبامسؿرو معامبؼي ميفمادلدؼـةمجتارمشريغام،موعامدؾؼـامإظقكمأحدم،مصؿنمذام
اظذي مأسطاك؟ مصؼال م :مإن ماهلل مأسطاغي مبؽل مدرػم مسشرة ،مأسـدطم مزؼادة؟ مضاظوا :مال م،م
ضال :مصإغي مأذفد ماهلل مأغي مجعؾت معا ممحؾت مػذه ماظعري م دضة مهلل مسؾى مادللاطنيم
وصؼراءمادللؾؿنيم .م
مممممموحقـؿا مأذار ماظـيب م( ؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مسؾى ماظصقابة مبشراء مبؽر مروعة م َوطَاغَتم
نم
حتتمؼدمرجلمؼفوديموطانمؼغاظيميفممثنمعائفام،مصؼالم( ؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م(عَ ِ
ؼَشِؿَرٔي مبِؽِرَ مرُوعَةَ مصََقؽُونُ مدَظْوُهُ مصِقفَا مطَدِالَءِ ماظْؿُلِؾِؿِنيَ م) مصأتى مسـؿان م(رضي ماهلل مسـه)م
اظقفوديموداوعهمسؾقفا م،مصأبىمأنمؼؾقعفامطؾفا م،مصاذرتىمغصػفامباثينمسشرمأظفمدرػم م،م
صفعؾهمظؾؿلؾؿنيم،موطانمظلقدغامسـؿانمؼومموظؾقفوديمؼومم.مصؽانمإذامجاءمؼَوِممسـؿانم
ادؿؼى مادللؾؿون معَا مؼؽػقفم مؼوعني .مصؾؿا مرأى مذَظِكَ ماظقفودي مضَالَ :مأصلدت مسؾيم
بؽري ،مصاذرتٔ ماظـصف ماآلخر ،مصاذرتاه مسـؿان م(رضي ماهلل مسـه) مبـؿاغقة مآالف مدرػم.م
وطاغت مػذه مادؿفابة معن مدقدغا مسـؿان م(رضي ماهلل مسـه) مألعر مردول ماهلل م( ؾى ماهللم
سؾقهمودؾم)مصاذرتاػام؛حر ّامسؾىمادلصؾقةماظعاعةمظؾؿلؾؿنيم .م
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وػذا مػو مأبو مرؾقة ماألغصاري م(رضي ماهلل مسـه) مؼؿصدق مبأحب معاظه مإىل مضؾؾهم
وجيعؾهم دضةمجارؼةم،مصؼد مطَانَم(رضيماهللمسـه) م َأطْـَرَماألَغِصَارٔمبِاظْؿَدِؼـَةِمعَاظًامعِنِمغَكِلٕ،م
َوطَانَمأَحَبٗمأَعِوَاظِهِمإٔظَقِهِمبَقِرُحَاءَ،م َوطَاغَتِمعُلِؿَؼْؾِؾَةَمادلَ ِلفِدِ،م َوطَانَمرَدُولُماظؾَّهِم( َؾَّىماهللُم
سَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) مؼَدِخُؾُفَاموَؼَشِرَبُمعِنِمعَاءٍمصِقفَامرَقبٍ،مصَؾَؿٖامأُغِزٔظَتِمػَذِهِماآلؼَةُ:م{ظَنِمتَـَاظُواماظؾِرٖم
حَؿٖىمتُـِػِؼُوامعِؿٖامتُقِؾٗونَ} مضَامَمأَبُومرَؾْقَةَمإٔظَىمرَدُولٔماظؾَّهِم( َؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) مصَؼَالَ:م
ؼَا مرَدُولَ ماظؾَّهِ ،مإٔنٖ ماظؾَّهَ متَؾَارَكَ موَتَعَاظَى مؼَؼُولُ{:ظَنِ متَـَاظُوا ماظؾِرٖ محَؿٖى متُـِػِؼُوا معِؿٖام
تُقِؾٗونَ}وَإٔنٖمأَحَبٖمأَعِوَاظِيمإٔظَيٖمبَقِرُحَاءَ،موَإٔغٖفَام َدَضَةٌمظِؾَّهِ،مأَرِجُومبِرٖػَاموَذُخِرَػَامسِـِدَماظؾَّهِ،م
صَضَعِفَامؼَامرَدُولَماظؾَّهِمحَقِثُمأَرَاكَماظؾَّهُ،مضَالَ:مصَؼَالَمرَدُولُماظؾَّهِم( َؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ):م
(بَخٕ،مذَظِكَمعَالْمرَابِحْ،مذَظِكَمعَالْمرَابِحْ،موَضَدِمدَؿِعِتُمعَامضُؾْتَ،موَإٔغيمأَرَىمأَنِمتَفِعَؾَفَامصِيم
األَضْرَبِنيَ) مصَؼَالَ مأَبُو مرَؾْقَةَ :مأَصْعَلُ مؼَا مرَدُولَ ماظؾَّهِ ،مصَؼَلَؿَفَا مأَبُو مرَؾْقَةَ مصِي مأَضَارٔبِهِ موَبَـِيم
سَؿهِ) .م
مممممممػؽذامربىماظـيبم( ؾىماهللمسؾقهمودؾم)م،مأ قابهمسؾىمػذهماظؼقمموادلؾادئماظيتم
عنمخالهلامؼر تؼيماإلغلانمبـػلهم،موؼؽونمسـصرّامعػقدّاميفمجمؿؿعهم،مؼعرفمعامظهموعام
سؾقهم،مصقؿقؼقماألعنمواألعانمواظؽػاؼةمواالدؿؼرارميفماجملؿؿعم.م م
أقول قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم م
* * *
ممماحلؿدمهللمربماظعادلنيم،مو الةمودالعّامسؾىىممخىا ممأغؾقائىهمموردىؾهم،موأذىفدمأنمالم
إظهمإالماهللموحدهمالمذرؼكمظهم،موأذفدمأنمدقدغام

ؿدمسؾدهموردىوظهم( ىؾىمماهللمسؾقىهمم

ودؾم)،موسؾىمآظهمو قؾهمأمجعني.مم م
إخىَ اإلسالو:

مممممإنمادلؿأعلميفمطـريمعنماظؿشرؼعات ماإلدالعقة مؼرىمأغفامحتثموترشبموتعؿقمعؾدأم
تؼدؼممادلصؾقةماظعاعةمسؾىمادلصؾقةماخلا ةم،موعنم ورمذظك:م م
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مممممممم* ميف جمال التجارَ :مغفى ماظـيب م( َؾَّى ماهللُ م َس َؾقِهِ موَدَؾَّمَ) مسن ماالحؿؽار مواالدؿغالل م،م

رئْ) م،مصاحملؿؽرموإنمطانمزـهمأنميفمذظكم
حَؿؽَرَ مصَفُوَمخَا ِ
هلل م َس َؾقِهِ موَدَؾَّمَ) م:م(عَنٔ ما ِ
صؼَالَ( َؾَّى ما ُ
حتؼقق معصؾقة مذكصقة مظه مبـؿو مرحبه موتؽـري معاظه م ،مإال مأن مذظك مدلا مطان مصقه مضرر مسؾىم
اجملؿؿع موتضققق م سؾى ماظـاس م ،مطان ميف مغظر ماظشارع مؼلؿقق ماظعؼوبة م؛ معراساة مظؿؼدؼمم
ادلصؾقةماظعاعةمسؾىمادلصؾقةماظشكصقةم .م
مممممم* ميف جمال التكافل اجملتنعٌ :مصؼد مغفى ماظـيب م( َؾَّى ماهللُ م َس َؾقِهِ موَدَؾَّمَ) مسن مادخارم
دؾَؿَةَ مبِنٔ ماألَطْوَعٔ ،مضَالَ:مضَالَ ماظـِٖؾيٗم
اظغذاءموختزؼـهمإذامطانماجملؿؿعميفمحاجةمإظقهم،مصعَنِ م َ

ذيِءْ)م َصؾَؿٖام
دمثَاظِـَةٍم َوَب ِؼيَمصِيم َب ِقؿِهِم ِعـِهُم َ
صؾِقَنٖم َبعِ َ
ؽمِمصَالَمؼُ ِ
( َؾَّىماهللُم َس َؾقِهِموَدَؾَّمَ):م(عَنِمضَقٖىم ِع ِـ ُ
رعِؿُوام
دل ْؼؾِلُ ،مضَاظُوا:مؼَا مرَدُولَ ماظؾَّهِ ،مَغ ْػعَلُ مطَؿَا م َص َع ْؾـَا ماظعَامَ مادلَاضِي؟ مضَالَ:م( ُطؾُوا م َوأَ ْ
طَانَ ماظعَامُ ما ُ

وَادٖخِرُوا ،مصَإٔنٖ مذَظِكَ ماظعَامَ مطَانَ مبِاظـٖاسٔ مجَفِدْ ،مصَأَرَدِتُ مأَنِ م ُتعِقـُوا مصِقفَا) م ،موسَنِ مأَبِي مدَعِقدٍم
اظْكُدِرٔي م(رضيماهللمسـه)مضَالَ:مضَال مرَدُولُماهللِم( َؾَّىماهللُ مسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ):م(عَنِمطَانَمعَعَهُم
صَضِلُمزَفِرٕ،مصَؾْقَعُدِمبِهِمسَؾَىمعَنِمظَامزَفِرَمظَهُ،موَعَنِمطَانَمظَهُمصَضِلْمعِنِمزَادٍ،مصَؾْقَعُدِمبِهِمسَؾَىمعَنِم
ظَامزَادَمظَهُ)،مضَالَ:مصَذَطَرَمعِنِمأَ ِـَافِماظْؿَالٔمعَام َذطَرَمحَؿٖى مرَأَؼِـَامأَغٖهُمظَامحَقٖمظِأَحَدٍمعِـٖامصِيم
صَضِلٕم .م

ممممممم* ميف جمال املعاهدات اخلارجًُ م :محقث مردٖ ماظـيب م( ؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مأبا مبصريم

(رضي ماهلل مسـه) مبعد م ؾح ماحلدؼؾة موصؼًا مظؾؿعاػدة ماظيت مطاغت مبقـه م( ؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)م
وبنيمضرؼش مععماحؿؿالمتعرض مػذاماظصقابيمظألذىم؛ محػازًامسؾىماظعفدماظذيمساػدمسؾقهم
ضرؼشّا م ،موػذامعن مبابماظوصاءمباظعفدمعنمجفةموعنمباب متؼدؼمموتغؾقبمادلصؾقةماظعاعة معنم
جفةمأخرى .م

ممممممممسؾىمأغـامغؤطدمأنمعنمادلصاحلماظعاعةمتلبًُ حاجات اجملتنع الضروريُ ومراعاَ
فكه الىاقع وتكديه فكه األولىيات م ،مصإن مطاغت محاجة ماجملؿؿع مإىل مبـاء مادللؿشػقاتم

وجتفقزػا ممظعالج ماظػؼراء مورساؼؿفممصاألوظوؼةمظذظك ،موإن مطاغت محاجة ماجملؿؿعمظؾـاءم
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ادلدارس موادلعاػد مو قاغؿفا موجتفقزػا مواإلغػاق مسؾى مرالب ماظعؾم مورساؼؿفم مصاألوظوؼةم
ظذظك م ،موإن مطاغت ماحلاجة معادة مظؿقلري مزواج مادلعلرؼن مودد ماظدٖؼن مسن مادلدؼـنيم
وتػرؼج مطروب ماظغارعني مصاألوظوؼة مظذظك م ،مصؼضاء محوائج ماظـاس مواظؼقام ممبؿطؾؾاتم
حقاتفممعنماظواجؾاتماظشرسقةمواظورـقةم ،مؼؼول م( ؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) م:م(عَا مآعَنَ مبِيم
عَنِمبَاتَمذَؾِعَانَموَجَارُهُمجَائِعْمإٔظَىمجَـِؾِهِموَػُوَمؼَعِؾَمُ) .م
مممممموإلسالء مادلصؾقة ماظعاعة مأسؾى ماإلدالم معن مذأن ماظو قة مواظصدضة ماجلارؼة مصؼالم
ئ معُلؾمٕمظهمذيءْمؼُو يمصقه،مؼؾقتُمظَقؾَؿنئمإظَّام
غؾقـام( ؾَّىماهللمسؾقهمودؾم) :م(عامحَقٗماعر ٕ
وو قؿُهمعؽؿوبةٌمسـدَه)،موضالم( ؾىماهللمسؾقهمودؾم):م(إٔذَامعَاتَماظْإٔغِلَانُماغِؼَطَعَمسَؿَؾُهُمإٔظَّام
عِنِمثَؾَاثٍ:م َدَ ضَةٍمجَارٔؼَةٍ ،مأَوِمسِؾْمٕ مؼُـِؿَػَعُمبِهِ ،مأَوِموَظَدٍم َاظِحٕمؼَدِسُومظَهُ) م،موضالم( ؾى ماهللم
سؾقه مودؾم) :م(دَؾِعْ مؼَفِرٔي مأَجِرُػَا مظِؾْعَؾِدِ مبَعِدَ معَوِتِهِ موَػُوَ مصِي مضَؾِرٔهِ معَنِ مسَ َّؾمَ مسِؾْؿّا م ،مأَوِم
أَجِرَىمغَفِرّا م ،مأَوِمحَػَرَمبِؽِرّا م،مأَوِمشَرَسَمغَكِؾًام،مأَوِمبَـَىمعَلِفِدّام،مأَوِموَرٖثَمعُصِقَػًا م ،مأَوِمتَرَكَم
وَظَدّامؼَلِؿَغِػِرُمظَهُمبَعِدَمعَوِتِهِ) .م
اللهه إىا ىسألك حبك ،وحب مً حيبك،
وحب كل عنل يكربيا إىل حبك .
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