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مجٗٛزَ ١ٜصس ايعسب١ٝ
ٚشاز ٠األٚقاف
( )1م

ايٛفاء باحلكٛم ٚااليتصاَات ٚحتس ٟاحلالٍ
غسط أضاع يكب ٍٛايطاعات

مممممماحلَؼملدُ مهللِ مرَبِّ ماظضملَاظَؼملِنيَ م ،ماظعملائلٔ ميف مطِؿَابِهِ ماظضملزؼزٔ م{:ؼَا مأَؼٗؾملَاماظَّذِؼنَمآعَؽملُوامطُػملُوامعِنِم
المإظهَمإٔالَّماهللُموحدَهُم
ذغملُرُوامظِػملَّهِمإٔنِمطُؽملِؿُمِمإٔؼٖاهُمتَضملِؾُدُونَم}،موأَذؾملدُمأنِم َ
رَؿملِّؾَاتِمعَامرَزَضْؽملَاطُمِموَا ِ
ال مذَرؼكَ مظَهُ م ،موأَذؾملدُ مأنٖ مدؿملدَغا موغؾؿملٖؽملا محمؼملدّا مسَؾدُه موردوظُهُ م ،ماظػملَّؾملُمٖ مصَلِّ مودػملخملمِ موبارٔكْم
سػملَؿملهموسػملَىمآظِهِموصقؾِهِم،موعَنِمتَؾِضملَؾملُمِمبإحلانٕمإظَىمؼومٔماظدِّؼنٔم،موبعـدم:ممم م

ممممممصإغؽملامسػملى موذكمادؿعملؾال معودممعنمأسصملممعوادمماظشملاسةمسؽملدماهللم(سزموجل)،مأالم
وػومأؼامماظضملرملرماألُ ولمعنمذؾملرمذيماحلفةم،محؿملثمؼؿفػملىماهللم(سزموجل)مسػملىمسؾادهم

باظؽملظملقاتم،موؼسملاسفمهلمماحللؽملاتم،موجيؼملعمهلممصؿملؾملامأظوانماظشملاساتم،مصضملَنٔمابِنٔمسَؾٖاسٕم

(رضي ماهللمسؽملؾملؼملا م)م ،مضَالَ:مضَالَ مرَدُولُ ماهللِ م(صَػملَّى ماهللُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ):م(معَا معِنِ مأَؼٖامٕ ماظْضملَؼملَلُم
اظزملٖاظِحُمصِؿملؾملَامأَحَبٗ مإٔظَىماهللِم(سَزٖموَجَلٖ)معِنِمػَذِهِ ماظْأَؼٖامٔ م-مؼَضملِؽملِيمأَؼٖامَماظْضملَرملِرٔ م-م)م،مضَاظُوا:مؼَام

رَدُولَ ماهللِ م ،موَال ماظْفِؾملَادُ مصِي مدَِؾؿمللٔ ماهللِ؟ مضَالَ :م(وَال ماظْفِؾملَادُ مصِي مدَِؾؿمللٔ ماهللِ ،مإٔال مرَجُػملًامم
خَرَجَ مبِؽملَظملْلِهِ موَعَاظِهِ ،مثُمٖ مظَمِ مؼَرِجِعِ معِنِ مذَظِكَ مبِرملَيِءٍ م) ،مويف مرواؼة مضال م(صػملى ماهلل مسػملؿملهم
ودػملم):مم(عا معن مسَؼملَلٕ مأَزِطَى مسِؽملِدَ ماهلل مم(سز موجل)مموال مأَسِصملَم مأَجِرّا معن مخَؿملِرٕ مؼضملؼملػمله ميفم

سَرملِرٔ ماألَضِقَى) ،مضِؿمللَ:موال ماجلِؾملاد ميف مدؾؿملل ماهلل؟ مضال:م(وال ماجلِؾملَاد ميف مدؾؿملل ماهللم ،مإالَّم

رَجُلْمخَرَجَمبِؽملَظملْلِهِموَعَاظِهِ،مصػملممؼَرِجِعِمعنمذظكمبِرملَيِءٍ) .م

ممممممظعملد متضملددت معصملاػر متغملرؼم ماهلل م(سز موجل) مهلذه ماألؼام ماظشملؿملؾة مادلؾارطة؛ مظؾؿملانم

سصملؼملؿؾملام،مورصضملةمعغملاغؿؾملام،موتؽملوؼؾملّامبرملأغؾملاموصسملػملؾملام،موعنمذظك :م

مممممم* مإٔ اهلل (عص ٚجٌ) أقطِ بٗا يف نتاب٘ ايهس ِٜم ،مصعملال مدؾقاغه :م{وَاظْظملَفِرٔم*موَظَؿملَالٕم

سَرملِرٕ م*موَاظرملٖظملْعٔموَاظْوَتِرٔ} ،موعا مسػملؿمله ممجؾملور مادلظمللرؼن مأن ماظػملؿملاظي ماظضملرملر مػؽملا مػي مسرملر مذيم
احلفةم .م
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مممممم*َٗٓٚا م :مأنٖ ماهلل م(تضملاىل) ممساػا ميف ماظعملرآن ماظغملرؼم مباألؼذملذملام مادلضملػملوعات م ،موأعرم
سؾادهمبغملـرةمذطرهم،موذغملرهمصؿملؾملام،مصعملالمدؾقاغهم:م{وَؼَذِطُرُوامادِمَماهللِمصِيمأَؼٖامٕمعَضملِػملُوعَاتٍم
سَػملَى معَا مرَزَضَؾملُمِ معِنِ مبَؾملٔؿملؼملَةِ ماألَغِضملَامٔ} م ،مضال مابن مسؾاس م(رضي ماهلل مسؽملؾملؼملا) م(األَؼٖامم
ادلَضملِػملُوعَات):م(ػيمأؼامماظضملرملر)م،موؼعملولمغؾؿملؽملام(صَػملَّىماظػملَّهُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ)م:م(عَامعِنِمأَؼٖامٕمأَسِصملَمُم
سِؽملِدَ ماهللِ م ،موَالَ مأَحَبٗ مإٔظَؿملِهِ معِنَ ماظْضملَؼملَلٔ مصِؿملؾملٔنٖ معِنِ مػَذِهِ ماألَؼٖامٔ ماظْضملَرملِرٔ ،مصَأَطْـِرُوا مصِؿملؾملٔنٖ معِنَم
اظؿٖؾملِػملِؿمللٔ ،موَاظ ٖؿغملْؾِرئ موَاظؿٖقِؼملِؿملدِ) م ،م َوطَانَ مابِنُ مسُؼملَرَ ،موَأَبُو مػُرَؼِرَةَ م(رضي ماهلل مسؽملؾملؼملا):م
(ؼَكِرُجَانٔ مإٔظَى ماظلٗوقٔ مصِي مأَؼٖامٔ ماظضملَرملِرٔ مؼُغملَؾِّرَانٔ ،موَ ُؼغملَؾِّرُ ماظؽملٖاسُ مبَِؿغملْؾِرئػِؼملَا) م ،مصؿمللؿقبم
ظػملؼمللػملممأنمجيؾملرمباظؿغملؾريميفمػذهماألؼاممإسالغّامبؿضملصملؿملمماهللمتضملاىل .م
مممممم*مَ َٔٚظاٖس تهس ِٜاهلل (عص ٚجٌ) هلر ٙاألٜاّ املبازن ١م–أؼسملّا -مأنماخؿزملؾملاماهللم
(سزموجل)مظؿغملونمزعاغّامتؤدىمصؿملهمسؾادةماحلجم،متػملغملمماظضملؾادةماظضملصملؿملؼملةماظيتمؼرتبىمصؿملؾملام
ادللػملم مسػملى متعملوىماهلل م(سزموجل) م ،مواظؿقػملي ممبغملارم ماألخالق م ،مواالغسملؾاطمواالظؿزامم
واظدضة ميف ماألضوال مواألصضملال م ،مواظؿقغملم ميف مشرائز ماظؽملظملس موذؾملواتؾملا م؛ مظؿملكرج معنم
عدردة ماحلج موضد محتعملعملت مظه مأػداصه ماإلمياغؿملة مواألخالضؿملة؛ مألجل مذظك مربط ماظعملرآنم
اظغملرؼم مبني مأداء ماحلج موادؿعملاعة ماظلػملوك ماإلغلاغي؛ مصعملال مدؾقاغه :م{اظْقَجٗ مأَذِؾملُرْم
عَضملِػملُوعَاتْ مصَؼملَنِ مصَرَضَ مصِؿملؾملٔنٖ ماظْقَجٖ مصَػملَا مرَصَثَ موَظَا مصُلُوقَ موَظَا مجِدَالَ مصِي ماظْقَجِّ} ،موؼعملولم
غؾؿملؽملا م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) م :م(عَنِ محَجٖ م ،مصَػملَمِ مؼَرِصُثِ ،موَظَمِ مؼَظملْلُقِ م ،مرَجَعَ مطَؿملَوِمٔ موَظَدَتِهُم
أعٗهُ)،مصاحلجمسؾادةمدالمم،مدالممععماظرصعملةمالمجيادلموالممياريم،موؼغملونمدؾملػملًامظؿملٓؽملّامععم
اظؽملاسميفمطلمذؽوغهم،مدالممععماحلؿملوانم،محؿملثمؼعملولماحلقمدؾقاغه:م{ؼَا مأَؼٗؾملَاماظَّذِؼنَم
آعَؽملُوامظَامتَعملْؿُػملُواماظزملٖؿملِدَموَأَغِؿُمِمحُرُمْ}م،مدالممععماظؽملؾاتم،مؼعملولمغؾؿملؽملام(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم)م
سنمعغملة:م(...وَالَمؼُضملِسملَدُمذَفَرُػَا،موَالَمؼُؽملَظملَّرُمصَؿملِدُػَا،موَالَمتُػملْؿَعملَطُمظُعملَشملَؿُؾملَامإٔظَّامظِؼملُضملَرِّفٍ)م .م
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مممممم*مٚنريو َٔ َظاٖس تهس ِٜاهلل (عص ٚجٌ) هلر ٙاألٜاّ إٔ غسع فٗٝا األضح،١ٝم
اظيت مػي مسػملم مْسػملى مادلػملة ماإلبراػؿملؼملؿملة م ،مودظؿمللْ مسػملى ماظلؽملة ماحملؼملدؼة م ،موعن مأسصملمم
ذضملائرماهلل م(سزموجل) ماظيتمؼؿعملربمبؾملاماظضملؾدمإىلمربهميفمؼومماظؽملقرم،مضالمتضملاىل:م{ذَظِكَم
وَعَنِمؼُضملَصملخملمِمذَضملَائِرَماظػملَّهِمصَإٔغٖؾملَامعِنِمتَعملْوَىماظْعملُػملُوبِ}م،موؼعملولمدؾقاغه:م{ظَنِمؼَؽملَالَماظػملَّهَمظُقُوعُؾملَام
وَظَامدِعَاؤُػَاموََظغملِنِمؼَؽملَاظُهُماظؿٖعملْوَىمعِ ِؽملغملُمِمطَذَظِكَمدَكٖرَػَامظَغملُمِمظِ ُؿغملَؾِّرُواماظػملَّهَمسَػملَىمعَامػَدَاطُمِم
وَبَرملِّرٔماظْؼملُقِلِؽملِنيَ}.م م
ممممممظعملدمحـؽملاماظؽمليبم(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم)مسػملىماشؿؽملاممػذهماألؼام مادلؾارطة م؛ مواظؿعملربم
صؿملؾملامإىلماهللم(سزموجل)مباألسؼملالماظزملاحلةمضدرمادللؿشملاع م ،مدلامهلامعنمعغملاغةمسصملؿملؼملةم
َبغملُمِمسَزٖموَجَلٖمصِيمأَؼٖامٔم
سؽملدماهللم(سزموجل)م؛مؼعملولمغؾؿملؽملا م(صَػملَّى ماهللُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ) :م(إٔنٖمظِر ِّ
دطُمِمأَنِمتُزملِؿملؾَهُمعِؽملِؾملَامغَظملْقَةٌمظَامؼَرملِعملَىمبَضملِدَػَامأَبَدّا)م،م
دَػِ ٔرطُمِمغَظملَقَاتٍ،مصَؿَضملَرٖضُوامظَؾملَا،مظَضملَلٖمأَحَ َ
وؼعملول م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) :م(اصْضملَػملوا ماخلَؿملِرَ مدَػِ َرطُمِ ،موتَضملَرٖضُوا مظِؽملَظملَقاتِ مرَحِؼملَةِ ماهللِ م،م
صإنٖ مهللِ مغَظملَقاتٍ معن مرمحؿِهِ م ،مؼُزملِؿملبُ مبِؾملا معَنِ مؼَرملَاءُ معن مسؾادِهِ م ،مودَػملوا ماهللَ مأنِ مؼَلِؿُرَم
سَوِرَا ِتغملُمِم،موأنِمؼُؤَعِّنَمرَوِسَاتِغملُمِ)م .م
ممممممسػملىمأغهمؼؽملؾطمليمسػملى مادللػملمماحلعملؿملعملي مأن محير

مسػملىمأنمؼغملونمسؼملػملهمعرضؿمل٘امسؽملدم

اهللم(سزموجل)محؿىمؼؽملالماظعملؾولم،موػذامدساءمغيبماهللمدػملؿملؼملانم(سػملؿملهماظلالم):م{رَبِّم
ذغملُرَ مغِضملِؼملَؿَكَ ماظَّؿِي مأَغِضملَؼملِتَ مسَػملَيٖ موَسَػملَى موَاظِدَيٖ موَأَنِ مأَسِؼملَلَ مصَاظِقّا متَرِضَاهُم
أَوِزٔسِؽملِي مأَنِ مأَ ِ
وَأَدِخِػملْؽملِيمبِرَحِؼملَؿِكَمصِيمسِؾَادِكَماظزملٖاظِقِنيَ} م،مٚإٕ َٔ أِٖ أضباب قب ٍٛايعٌُ عٓد
اهلل (عص ٚجٌ) حتس ٟاحلالٍ ،ميفمادلشملضملمموادلػملؾسموادللغملنم،مودائرماظؿزملرصاتم،مويفم
طلماألحوالم،مذظكمأنماهللم(سزموجل)مرؿملبْمالمؼعملؾلمإالمرؿملؾّام،مصضملَنِمأَبِيمػُرَؼِرَةَم(رضىم
اهللمسؽمله)م مضَالَ:مضَالَمرَدُولُماهللِم(صَػملَّىماهللُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ م)م:م( مأَؼٗؾملَا ماظؽملٖاسُ،مإٔنٖماهللَمرَؿملِّبْمظَام
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ؼَعملْؾَلُمإٔظَّامرَؿملِّؾّا،موَإٔنٖماهللَمأَعَرَماظْؼملُؤِعِؽملِنيَمبِؼملَامأَعَرَمبِهِماظْؼملُرِدَػملِنيَ،مصَعملَالَ:م{ؼَامأَؼٗؾملَاماظرٗدُلُمطُػملُوام
عِنَماظشملَّؿملِّؾَاتِموَاسِؼملَػملُوامصَاظِقّامإٔغِّيمبِؼملَامتَضملِؼملَػملُونَمسَ ِػملؿملمْ}م،موضالمتضملاىل{:ؼَامأَؼٗؾملَاماظَّذِؼنَمآعَؽملُوام
ذغملُرُوامظِػملَّهِمإٔنِمطُؽملِؿُمِمإٔؼٖاهُمتَضملِؾُدُونَ}م،مثُمٖمذَطَرَماظرٖجُلَمؼُشملِؿمللُم
طُػملُوامعِنِمرَؿملِّؾَاتِمعَامرَزَضْؽملَاطُمِموَا ِ
اظلٖظملَرَمأَذِضملَثَمأَشْؾَرَ،مؼَؼملُدٗمؼَدَؼِهِمإٔظَىماظلٖؼملَاءِ،مؼَامرَبِّ،مؼَامرَبِّ،موَعَشملْضملَؼملُهُمحَرَامْ،موَعَرملِرَبُهُمحَرَامْ،م
وَعَػملْؾَلُهُمحَرَامْ،موَشُذِيَمبِاظْقَرَامٔ،مصَأَغٖىمؼُلِؿَفَابُمظِذَظِكَ؟م)م،موسَنِمأَبِيمػُرَؼِرَةَم(رَضِيَماظػملَّهُم
سَؽملِهُ)،مضَالَ:مضَالَمرَدُولُماظػملَّهِم(صَػملَّىماهللُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ):م(عَنِمتَزملَدٖقَمبِضملَدِلٔمتَؼملِرَةٍمعِنِمطَلِبٍم
رَؿملِّبٍ،موَالَمؼَعملْؾَلُماظػملَّهُمإٔظَّاماظشملَّؿملِّبَ،موَإٔنٖماظػملَّهَمؼَؿَعملَؾٖػملُؾملَامبِؿملَؼملِؿملؽملِهِ،مثُمٖمؼُرَبِّؿملؾملَا مظِزملَاحِؾِهِ،مطَؼملَامؼُرَبِّيم
دطُمِمصَػملُوٖهُ،محَؿٖىمتَغملُونَمعِـِلَماجلَؾَلٔ)م .م
أَحَ ُ
ممممممظعملدمجضمللماإلدالمماظوصاءمباحلعملوقمواالظؿزاعاتم،موحتريماحلاللموتركماحلراممدؾؾّام
ظعملؾولماظشملاسات م،موعرضاةًمظربماألرضمواظلؼملواتم،مواظضملفبمطلماظضملفبمممنمؼأطلم
احلرامم،موؼؿضملدىمسػملى محعملوقماآلخرؼنم،مثم مؼزسممأغه مؼؿعملربمبؾملذامادلالمإىلماهللم(سزم
وجل)موؼلألماهللمضؾولمسؼملػملهم،موادؿفابةً مظدسائهم،مضال م(صَػملَّىماهللُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ):م(إٔذَام
أَدٖؼِتَ م َزطَاةَ معَاظِكَ مصَعملَدِ مضَسملَؿملِتَ معَا مسَػملَؿملِكَ مصِؿملهِ ،موَعَنِ مجَؼملَعَ معَاظًا محَرَاعّا مثُمٖ متَزملَدٖقَ مبِهِ مظَمِم
َؼغملُنِ مظَهُ مصِؿملهِ مأَجِرْ ،م َوطَانَ مإٔصِرُهُ مسَػملَؿملِهِ) م ،موسَنٔ مابِنٔ مسُؼملَرَ م(رضي ماهلل مسؽملؾملؼملا) مضَالَ :م" معَنٔم
اذِؿَرَى مثَوِبّا مبِضملَرملَرَةِ مدَرَاػِمَ ،موَصِؿملهِ مدِرِػَمْ محَرَامْ ،مظَمِ مؼَعملْؾَلٔ ماهللُ مظَهُ مصَػملَاةً معَادَامَ مسَػملَؿملِهِ م" م،م
ؼعملول مدظملؿملان ماظـوري م(رمحه ماهلل) م :م"عن مأغظملق ماحلرام ميف ماظشملاسة مطؼملن مرؾملر ماظـوبم
باظؾول،مواظـوبمالمؼشملؾملرهمإالمادلاء،مواظذغبمالمؼغملظملرهمإالماحلالل،مطؿملفمؼُعملؾلمعِنمآطلم
احلراممسؼمللمأومؼُرصعمظهمدساءمواهللم-تضملاىل-مؼعملول{مإٔغٖؼملَامؼَؿَعملَؾٖلُماظػملَّهُمعِنَماظْؼملُؿٖعملِنيَ} .م
ممممممسػملى مأغؽملا مغؤطد مأن ماإلغلان معأعور مبسملرورة محتري ماحلالل م ،مواظوصاء مباحلعملوقم
واالظؿزاعات مدواء مأطان مذظك ميف محق ماألصراد مبلداد ماظدؼون م ،مورد مادلصملامل مإىلم
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أػػملؾملا،موسدمماظؿضملديمسػملىمحعملوقماآلخرؼنم،مأممطان ميفمحقماظدوظةمبضملدمماظؿؾملربمعنم
اظسملرائب مأو ماجلؼملارك مودائر ماظردوم مواالظؿزاعات ماظيت مأضرتؾملا ماظدوظة محؿى متلؿشملؿملعم
اظعملؿملاممبدورػاميفمتوصريمماخلدعاتماظزملقؿملةمواظؿضملػملؿملؼملؿملةموجمالماظؾؽملؿملةماظؿقؿؿملةمودسممعنم
ؼلؿقق ماظدسم معن مأبؽملائؾملا ،موتوصري ماحلؿملاة ماظغملرمية مظه م ،معع ماحلظملاز م مسػملى مطراعؿهم
وآدعؿملؿه،معنمخالل ماظرباعجماظؿغملاصػملؿملةماظيت متعملدممدسؼملّامغعملدؼ٘امتلؿظملؿملدمعؽملهماألدرماألوىلم
باظرساؼة م،موطذظكماظضملؼمللمسػملىمخػملقمصر

مسؼمللمألبؽملاءماجملؿؼملعمظؿملؿقولمإىلمجمؿؼملعم

عؽملؿجم .م
ممممممإنماظوصاءمباحلعملوقمواالظؿزاعاتمادلؿضملػملعملةمبادلالماظضملاممضرورةمذرسؿملةموورؽملؿملةم،مإذمبهم
تعملوم ممذؽونماظؾالدمواظضملؾادم،موعؽملظملضملؿه متضملودمسػملىماظؽملاسمطاصذملةم؛مظذامطانماالسؿداءمسػملؿملهم
اسؿداء مسػملى مجمؼملوع ماألصراد مواجملؿؼملع م؛ مألن ماظذي مؼلؿؾؿملح مادلال ماظضملام مإمنا مؼلرقم
عنماظرملضملبمطػمله م،موسػملؿملهمإثممطلمعنمظهمحقميف مػذامادلال م ،مصلرضؿهمأسصملممجرعّامعنم
درضةمادلالماخلا

م،موػذامسؼملرمبنماظضملزؼز م(رضيماهللمسؽمله)مؼعملرمظؽملامػذامادلؾدأمؼوممأنم

طانمؼعمللممذؿملؽّامعنمتظملاحمأصاءماهللمبه مسػملىمادللػملؼملنيم ،مصفاء موظد مصطملريمعنمأبؽملائهموأخذم
تظملاحةمضؾلماظعمللؼملةم،مصؼملامطانمعنمسؼملرمبنمسؾدماظضملزؼزممإالمأنمأخذماظؿظملاحةمعنمصممابؽمله م،م
صذػب ماظزمليب مؼؾغملي مإىل مأعه م ،مصأردػملت مإىل ماظلوق مصاذرتت مظه متظملاحّا معن مخاظصم
عاهلا ،مصػملؼملامرجع مسؼملرموجد مرؼح ماظؿظملاح م،مصعملال م :مؼامصارؼملةم،مػل مأتؿملتمذؿملؽامعنمػذام
اظظمليء؟ مضاظتم :مالم،مثممضزملتمظهمعامحدثم ،مصعملال م :مواهللمظعملدماغؿزسؿؾملامعنمابينموطأمنام
غزسؿؾملامعنمضػمليبم،موظغملنمطرػتمأنمأضؿملعمغزملؿمليبمعنماهللم(سزموجل) مبرمليء معنميفءم
ادللػملؼملنيم .م
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ممممممأال مصػملؿملضملػملم مطل معن متضملدى مسػملى محق ماظدوظة مأغه مؼسملر ممبلرية ماظؿعملدم ميف مورؽمله م،م
وؼؿضملدى مسػملى محق ماظظملعملراء مواحملؿاجني مدواء مأطان مػذا ماظؿضملدي مبلرضة ماظغملؾملرباء مأوم
ادلؿملاهمأوماظؿالسبميفموحدةمضؿملاسمأيمعؽملؾملؼملامظػملؿؾملربمعنمبضملضماظؿزاعاتهم،مأومباالسؿداءم
سػملىمادلالماظضملاممطأعالكماظدوظةماظيتمػيمحقمظػملرملضملبم،مأومعالماظوضفماظذيمػومعالم
أغاس مصاحلني مأوضظملوه مسػملى مدؾل ماخلري موضسملاء محوائج ماحملؿاجني م ،مصسملػملًا مسن مأنم
ادلؿؾملرب معن مدداد مواجؾاته مجتاه ماظدوظة مؼلؾملم ميف متضملشملؿملل مسفػملة ماظؿؽملؼملؿملة ماالضؿزملادؼةم
واالجؿؼملاسؿملة ماظيت مدؿملضملود معردودػا مسػملؿمله موسػملى مأبؽملائه معن مإغرملاء مررق موعلؿرملظملؿملاتم
وعدارسموجاعضملاتمتػملؿملقمبؾملذاماظورنماألبيماظذيمؼضملؿملشمصؿملؽملام،مواظذيمدؿملؾعملىمحمظملوزًام
حبظملظ ماهلل م(سز موجل) مظه م-إن مذاء ماهلل -م م ،مورمبا مترى مبضملض معن مؼعملوم ممبـل مػذهم
اظؿضملدؼاتمحرؼزملّامسػملىمتغملرارماحلجمبضملدماحلجم،مواظضملؼملرةمبضملدماظضملؼملرةمعلؿؾملؿملؽملّاممبامؼعملوممبهم
عن مشزملب موتضملدٍ مسػملى مادلال ماظضملام م ،موال مؼضملػملم مأن ماهلل م(سز موجل) مال مؼعملؾل مغاصػملة محؿىم
تُؤدىماظظملرؼسملةم .م
أق ٍٛقٛيٖ ٞرا ٚأضتػفس اهلل يٚ ٞيهِ

*مممم*ممممم* م

مممممماحلؼملدمهللمربماظضملادلنيم،موأَذؾملدُمأنِمالَمإظذملهَمإٔالَّماهللُموحذملدَهُمالمذَذملرؼكَمظَذملهُم،موأَذذملؾملدُمأنٖم
دؿملٖدَغاموغؾؿملٖؽملامحمؼملدّامسَؾدُهموردوظُهُمصػملىماهللمسػملؿملهم،موسػملىمآظهموصقؾهمأمجضملني.مم م
إخ ٠ٛاإلضالّ :

ممممممطؼملامأنميفماظؿضملديمسػملىمحعملوقماآلخرؼنم-مدواءمأطاغتمحعملوضًامخاصةمألصرادم،مأمم
طاغتمساعةمطقق ماظدوظة -مآثارّا مدػملؾؿملةمتضملود مسػملىماظظملردمواجملؿؼملعم،مصإنمصاسلمذظكم
آثم معلؿقق مظضملعملاب ماهلل م(سز موجل) معا ممل مؼؿب موؼرد مادلصملامل مإىل مأصقابؾملا م ،موؼلارعم
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بلدادمعامسػملؿملهمعنمحعملوقمواظؿزاعاتمظًخرؼنم،مدواءمأطاغتمجتاهمبضملضماألصرادم،مأمم
جتاهمادلالماظضملامم،مصضملنِمأَبِيمػُرَؼِرَةَ م(رضىماهللمسؽمله)م:مأَنٖمرَدُولَماظػملَّهِم(صَػملَّىماهللُم َسػملَؿملِهِم
وَدَػملَّمَ) مضَالَ:م(معَنِ مطَاغَتِ مظَهُ معَصملْػملَؼملَةٌ مظِأَخِؿملهِ معِنِ مسِرِضِهِ م َأوِ مذَيِءٍ ،مصَػملْؿملَؿَقَػملَّػملْهُ معِؽملِهُ ماظؿملَوِمَ ،مضَؾِلَم
ح مأُخِذَ معِؽملِهُ مبِعملَدِرٔ معَصملْػملَؼملَؿِهِ ،موَإٔنِ مظَمِم
ال مَؼغملُونَ مدِؼؽملَارْ موَالَ مدِرِػَمْ ،مإٔنِ مطَانَ مظَهُ مسَؼملَلْ مصَاظِ ْ
أَنِ م َ
َتغملُنِمظَهُمحَلَؽملَاتْمأُخِذَمعِنِمدَؿملِّؽَاتِمصَاحِؾِهِمصَقُؼملِلَمسَػملَؿملِه)م،مصؾملذامأبرأمظػملذعةموأرجىمظػملعملؾولم
،موؼعملولم( مصَػملَّى ماهللُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ):م(إٔنٖ م ٔرجَاظًا مؼَؿَكَوٖضُونَ مصِي معَالٔ ماظػملَّهِ مبِطملَؿملِرٔ محَقدمل ،مصَػملَؾملُمُم
اظؽملٖارُمؼَوِمَماظعملِؿملَاعَةِ)م .م
مممممموظعملد مأخربغا ماظؽمليب م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) مأن معن مسزم مسػملى مضسملاء ماظدؼن مواظوصاءم
باحلعملوقمواالظؿزاعاتمأساغهماهللم(سزموجل) مسػملىمذظكم ،مصعملالم(صَػملَّىماهللُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ) م:مم
(عَنِمأَخَذَمأَعِوَالَماظؽملٖاسٔ مؼُرٔؼدُمأَدَاءَػَامأَدٖىماظػملَّهُمسَؽملِهُ،موَعَنِمأَخَذَػام مؼُرٔؼدُمإٔتِالَصَؾملَامأَتِػملَظملَهُم
اظػملَّهُ)م.مم م
مممممم صقري مبغملل معلػملم مؼرجو مثواب مػذه ماألؼام م ،موؼؿعملرب مإىل م ماهلل م(سز موجل) مصؿملؾملام
باظشملاساتمأنمؼدركمأنماظوصاءمباحلعملوقمواالظؿزاعاتم،موحتريماحلاللمذرطميفمضؾولم
اظضملؼمللمسؽملدماهللم،معزملداضًامظعملولماظؽمليبم(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم):م(ظَامتُعملْؾَلُمصَػملَاةٌمبِطملَؿملِرٔمرُؾملُورٕم
وَظَامصَدَضَةٌمعِنِمشُػملُولٕم)م .م
ايًِٗ أزْا احلل حكًّا ٚازشقٓا اتباع٘ ٚ ،أزْا ايباطٌ باطًًا ٚازشقٓا اجتٓاب٘
ٚازشقٓا احلالٍ ٚبازى يٓا ف٘ٝ
ٚباعد بٓٓٝا ٚبني احلساّ نُا باعدت بني املػسم ٚاملػسب .

