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 ١ــــــدَـــَك
 

 رب ايمعلظمكم   وايملةاة وايمًةام فمعم طملسمؿ أكٌقله ف احلؿد هلل

ورؽمؾف ؽمقدكل حمؿد زمـ فمٌد اهلل   وفمعم آيمف وص حٌف ون ـ سمٌ ع 

 .هداه إلم يقم ايمديـ

 :ٚبعــد

همةا ؾمؽ أن اإلرهلب طمطر داهؿ يمقس فمعم نٌم وضم دهل   

وٓ فم  عم أناـ  ل ايمعرزمق  ا وضم  دهل   وٓ فم  عم نـطؼاـ  ل وحمقطـ  ل 

 ق طمطر فمعم أنـ وؽمةام ايمٌمميا مجعلء.اجلغرادم وضمدمهل   إكام ه

  نمؽمز   ووؿمـل   ودورم   وإكًلين وٓ زمد نـ اصطػلٍف 

ظمقاصمفا هذا اخلط ر ايم داهؿ ايم ذي ٓ يؼ ػ ذه فمـ د ضم د أو 

ل دم  ل ن ضمدود   زمؾ هق كلر حترق ضماك نقومدهيل   وؽمقـػجر يقنً 

أو يقهمر      ره لص   أو يلوي فمـ وصمف ىمؾ نـ يلـعف   أو يؿقيمف
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ايمدفمؿ اظملرم أو ايمعًؽري أو ايمؾقصمًال   أو ضما ك ايمغط لء  هلؿ

ايمػؽري وإيديمقصمل   ٕن اإلرهلزمقكم ٓ ديـ هلؿ وٓ طمؾؼ وٓ 

اكً ؾخقا ن ـ ىم ؾ  همؼ دومقؿ  وٓ فمفد هلؿ وٓ ذنا وٓ وهم لء   

وصلروا وأدنقا  لكقاًايمؼقؿ ايمديـقا وإطمةاومقا وايمقؿمـقا واإلك

 وٓ زملإلكًلكقا. ٓ فمةاوما يمف زملٕديلننًًخل آطمر 

ا  ريا ن ـ نقاصمف    لف اظمل ل دم وزارة إووم د صمعؾـ ووم

وسمػـق د   أزملؿمق ؾ وو ةآت أص حلزمف  ػ لب   وىمش اإلره

يماً لن    وسملص قؾ همؼ ف ايمعؿؾ فمعم كش  ر وم قؿ اضمججفؿ   و

ايمعقش اظمشؼمك   وسمرؽمقخ أؽمس اظمقاؿمـ ا اظماؽلهمة ا   وسمعؿق ؼ 

اظمػ لهقؿ اخللؿمة ا    روح ايمقٓء وآكاامء ايم قؿمـل   وسمل حق 

ل واؽمؼماسمقجقا شملزماا وواوحا . ًً  هدهًمل رهق

ركل أن كؼ  دم يمسكً  لكقا مجع  لء ه  ذا  ودم ه  ذا اإلؿم  لر يً  

ايمؽا  لب ايم  ذي يػـ  د زمع  ض أزملؿمق  ؾ وو  ةآت اجلامفم  لت 
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اإلرهلزمقا واظماطرهما   ن ع ن ل يؼدن ف ن ـ سمل حق  يمؾؿػ لهقؿ 

روفمقا ايمدويم  ا ايمقؿمـق  ا   وضماؿق  ا  اخللؿمة  ا   وزمق  لن نش  

آصطػلف ايمقؿمـل وايمدورم ظمقاصمفا ايمػؽر اظماطرف وايمؼض لء 

 فمعم اإلرهلب.  

 واهلل نـ وراء ايمؼلد   وهق اظمقهمؼ واظمًاعلن.

 

 

 
 َربٚى أ.د / حمُد خمتاز مجع١
 ٚشٜس األٚقاف

 إلضال١َٝز٥ٝظ اجملًظ األع٢ً يًػ٦ٕٛ ا

 ضال١َٝعضٛ جمُع ايبخٛخ اإلٚ
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 املبخح األٍٚ
 

 ايسد ع٢ً ضالي١    

 (حصس َفّٗٛ اجلٗاد يف ايكتاٍ فكط)

 :ٚيًسد ع٢ً ٖرٙ ايضالي١ ْكٍٛ

ُـّ ىمثغٌم نـ ايمـلس أنَّ اجلفلد إكَّ  رع زمعد هج رة ايمـٌ ل  ُام ؾميظ

ـا اخل لؿم   )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( إلم اظمديـا   وؽمٌب ه ذا ايمظ 

ؿ ضمل  وٓ ؾم ؽ أنَّ نؼلسمؾ ا    روا اجلف لد دم نعـ له ايمؼا لرم أَّنَّ

َـّ ايم ذي يغق ب  اظمممىمكم ُذفمت زمعد آؽماؼرار دم اظمديـا   يمؽ

اظمؽل أنَّ نلكزل نـ ايمؼرآن ايمؽريؿ دم ايمعفد  أذهلن ايمؽثغميـ فمـ

ث فمـ اجلفلد ىمام حتدث فمـف نلكزل ن ـ ايمؼ رآن ايمؽ ريؿ دم  حتدَّ

ؽم ٌحلكف  ايمعفد اظمدين   همػل ؽمقرة ايمـحؾ اظمؽق ا كؼ رأ وم قل اهلل

ـا}: وسمعللم ٌَ َْ َبْػـِر  ٌِ اَجُسوا  َْ  ََ ي ِ ًا إِنا َرباَم لَِّلا ٔا ُث ُِـ     فُخِ
 َْ ًا َجا َْ ـُروا َوَص ـُث َْ َبْػِر ٌِ وا إِنا َرباَم    ٔرٌ ـىََغفُ  اـََبُ
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 ًٌ  . (1){رَِحً

)فمز وصمؾ( آنًرا  فومقيم ؼرأودم ؽمقرة ايمػروملن اظمؽقا أيًضل   ك

ًْ }كٌقف )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( : ُْ ََ وََجاِْْر فاََل حُِطِع اىََْكفِسِي
اًدا َنترًِيا َٓ ( يعقد زمِفِ   وٓ خيػك أنَّ ايمضؿغم دم ومقيمف ) (2){ةِِّ ِج

ري  يمؾـٌل )صعم اهلل فمؾقف  إلم ايمؼرآن ايمؽريؿ   وأنَّ إنر ص

وؽمؾؿ( زملجلفلد   يمؽـ أيُّ صمفلد وُملد دم هذه أيا اظمؽقا؟ ٓ 

يؿؽـ زمحلٍل نـ إضمقال أن سمؼلد هذه أيا ايمؼالل7 ٕنَّ 

لظمراد زملجلفلد هـل هق اجلفلد همرع إٓ دم اظمديـا   إًذا  ايمؼالل مل ُيش

ؽا ومٌؾ دم ن ايمدفمقي يمؾؽػلر ضملل ىمقكف )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ(

 رع ايمؼالل.    شأن يُ 

                                                        

(
1

 . 111ايمـح ؾ: ( 

(
2

 . 25ايمػروملن :  (
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 ايمرؽمقلهملجلفلد هبذا اظمعـك ايمذي اؽماؼر دم نؽا نـ دفمقة 

 لزمف يمؾؿممىمكم إلم احلؼ   وشمٌلهتؿاهلل فمؾقف وؽمؾؿ( وأصح )صعم

 –لب اهلل  غم زمؽا ػمهؿ فمعم إذى دم ؽمٌقؾ ايماٌل ف   وص فمؾق

وايماعريػ زمف   هق اظمؼلقد احلؼقؼل   واظملدر إؽملد  -سمعللم

ع فمـف زمعد ذيمؽ نـ أكقاع اجلفلد ظمل  .  (1)إطُمرى ومد سمػرَّ

ًة فمعم رأهيل اظمضؾؾ  نمغم أنَّ اجلامفملت اظماطرهما ٓ سمزال نٌمَّ

نعـله ايمؼالرم همؼط  ناغلهمؾكم أو  ر اجلفلد دم ايمذي ضمل

ناجلهؾكم ؽملهر اظمعلين اظماعددة واظماعؾؼا زمجفلد ايمـػس   وصمفلد 

طمةاصا ايمدهملع فمـ إوؿملن ايمدفمقة   شمؿ صمفلد ايمدهمع ايمذي هق 

ورد ىمقد اظمعاديـ فمـفل   ونـ أمهفل محليا ايمثغقر   وهق نل سمؼقم 

زمف ومقاسمـل اظمًؾحا ايمٌلؽمؾا ورصملهلل ايمًلهرون فمعم محليا ضمدود 

                                                        

(
1

ونل زمعدهل زماٌمٍف 16ُيـظر: اجلفلد دم اإلؽمةام يمؾدىماقر ايمٌقؿمل ص: ( 

 واطماللر.
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لهر  رؿما وؽم لل ايمش ؿ دم ذيمؽ نـ رصم لوَّن نـ يعوقؿمـ  ايم

  ٓ هذا اظمعـك   وهق فمكم اجلفلد احلؼقؼل ايمقؿمـقكم ايمممهملء

 ا. سمقـماػف اجلامفملت اظماطرهما خلدنا أنمراوفل اخللص ايمذي

 لرئ   أهيل ايمؼ -لن حيًـ زمـل أن كجقما يمؽ  ٍد نـ ايمٌق وظمزي

 ةام.  لد ايمؼالرم دم اإلؽم رع اجلف ُناك ؾم -ايمؽريؿ

ظمَّل هلصمر ايمـٌل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( إلم اظمديـا اظمـقرة 

دم  ص سماؾخقدًة دم نؽا  يدة مل سمؽـ نقصمروف صمد لت ـم كش

 أنريـ:

كشلة أول جماؿع ناامؽمؽ   وؿـ كظلم دويما نؽاؿؾا  :األٍٚ 

     نـ ايمش عب )اظمًؾؿكم ونمغمهؿ( وإرىملن ايممموط

 عم اهلل  ص)قل    واحللىمؿ ايمرؽم وايم دؽم  اقر )وشمق ؼ ا اظمديـا(

 فمؾقف وؽمؾؿ(.

  وهل إرض ايمال اؽماؼر دويما يمؾؿًؾؿكم كشلة أول  :ايجاْٞ

   ونل اوماضاف نـ :   زمؿؽقكلهتل اظماؽلنؾا ويمافؿد كقاةفمؾقفل 
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 دوان. ل ٕي فم ً دود وضمراؽمافل حتًٌ كم احل حتل -

أو  ايمالدي زمليمؼالل يمؽؾ نـ يؼمزمص زمؿؼقنلت هذه ايمدويما -

 .(1)صملء نعاديل فمؾقفل زملقرة نـ ايملقر

ديـا كاقجًا هلذه ايمظروف دم اظم ايمؼالرماجلفلد  ُذعوهؽذا 

: أنَّ  دم هذا اظمؼلم ل ايمالىمقد فمؾقفممَّل يـٌغ يمؽـ   اجلديدة

وهق  -ٓ سَمْعـل أنَّ أصؾ اجلفلد  نمموفمقا اجلفلد ايمؼالرم

ومد َولّم واكافك  زمؾ  -ايمدفمقة زملحلؽؿا  واظمقفمظا احلًـا 

إصؾ   وٓ يـاؼؾ هل  -وٓ سمزال  - ىملكت ايمدفمقة إلم اهلل

 فمـفل إلم نمغمهل إٓ ضملل آفماداء فمعم إوؿملن وهتديد أنـفل

ذفمف  ايمذي وؽمؾؿفل   وٓ زُمدَّ أن كـاٌف إلم أنَّ اجلفلد ايمؼالرم

ٓ  -ىمام ذىمركل  -اهلل )فمز وصمؾ( نـ أصمؾ سمؾؽ ايمظروف 

يل  اؽماخدانف إٓ فمـد وصمقد نثؾ هذه ايمظروف   ويمقس 

                                                        

(
1

 ونل زمعدهل زماٌمٍف واطماللر. 55ص: اظملدر ايمًلزمؼ ( 
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فمةاكف   إكام هق ضمؼ يمرهقس يمعلنا إهمراد أو آضملدهؿ إ

 لكقنفمؾقف وم  واجلفلت اظمخالا زمذيمؽ وهمؼ نل يـص ايمدويما

ىمؾ دويما ودؽماقرهل   وزمام حيؼؼ نلؾحا ايمدويما وحيػظ 

 أنـفل واؽماؼرارهل. 

  :اضتػهاٍ ٚدفع٘
 

: -سمعللم -ومقل اهلل  نل ؽمٌؼ سمؼريره وزمقلكف وٓ ُيشؽُِؾ فمعم      

ٍُْْشِكنَِي َحًُْد } ْ ٔا ال ُس اْْلُُسُم فَارُْخيُ ُٓ ْش
َ
فَإِذَا انَْطيََخ اْْل

ًْ وَ  ُْ ًْ وَُدُزو ُْ ٔ ٍُ ًْ ُُكا وََجْرُت ُٓ َ ًْ َوارُْػُروا ل ُْ و اْحُُصُ
ُأِنْرُت َأْن ُأوَملسمَِؾ ):  )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ(   وومقيمف(1){َمسَْصرٍ 

َّٓ اهللَّ ِ ًدا َرؽُمقُل اهللَّ   ايمـَّلَس ضَماَّك َيْشَفُدوا َأْن َٓ إيَِمَف إ   َوَأنَّ حُمَؿَّ

ىَملةَ  ةَاَة  َوُيْمسُمقا ايمزَّ هَمَعُؾقا َذيمَِؽ فَمَلُؿقا ِنـال   هَمنَِذا  َوُيِؼقُؿقا ايملَّ

                                                        

(
1

 .2ايماقزما: ( 
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َّٓ زمَِحؼا اإِلؽْمةَامِ  ِ ْؿ إ َنلَءُهْؿ َوأَْنَقاهَلُ
ْؿ فَمعَم اهللَِّ دِ لهُبُ ًَ 7  (1)(  َوضِم

ٔا } :-سمعللم -ٕنَّ ومقيمف ُس اْْلُُسُم فَارْخُيُ ُٓ ْش
َ
فَإَِذا انَْطيََخ اْْل

 ًْ ُْ ٔ ٍُ ٍُْْشِكنَِي َحًُْد وََجْرُت ْ   رزمكمزملظمممىمكم اظمحل طملص {..ال

ََ }:-سمعللم -زمديمقؾ نل ورد زمعدهل نـ ومقيمف  ٌِ َحٌر 
َ
ِإَوْن أ

ًا  ِ ثُ َم اَّللا َع لََكَ ٍَ ِجْسهُ َحَّتا يَْط
َ
ٍُْْشِكنَِي اْضخََجارََك فَأ ْ ال

 ُّ َِ ٌَ
ْ
أ ٌَ  ُّ ةْيِغْ

َ
 دون ر ايمؽػ قلل ه ايمؼا ايمٌلفمث فمعمهمؾق ىملن   {أ

اك ومحلياف ضم رك اظمش النكمزم ر ن7ٕ يماـلومض ذيمؽ نع ا نمغمه

  .يًؿع ىمةام اهلل شمؿ إيلليمف إلم نؽلٍن يلنـ همقف فمعم كػًف ونليمف

ل احلديُث هَمَػْرٌق دم يمغا ايمعرب زمكم     شُأوَملسمِؾ » وش  َأوْمُاؾ »وأنَّ

 آفماداء فمعم ايمـلس ازماداًء سمعـل: ش  هَمَلوْمُاُؾ  »ايمؼالل.  همليمؼاؾ نمغم

 .زمليمؼاؾ

                                                        

(
1

ةاََة َوآسَمُقا }ايمٌخلري دم ىمالب اإليامن   زَملب: أطمرصمف(  هَمنِْن سَملزُمقا َوَأوَملُنقا ايملَّ

قا ؽَمٌِقَؾُفؿْ  ىَملَة هَمَخؾُّ : إنر    ونًؾؿ دم ىمالب اإليامن   زملب [2]ايماقزما:{ايمزَّ

 .زمؼالل ايمـلس ضماك يؼقيمقا ٓ إيمف إٓ اهلل 
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ل  قغا سمؼايض   وهل صش ُأهَملفِمؾ »همععم وزن ش أوَُملسمُِؾ  »أنَّ

     ويؿ ؽـ محؾف فمعم صد ايمعدوان ورد آفماداء. لرىما اظمش

 ٌَّ ر دم  ظ ازمـ ضمج  احللهماإلن لم ك  ذا اظمعـ ه فمعمف  وومد ك

اإلنلم ايمٌقفؼل فمـ اإلنلِم همذىمر نل كؼؾف    ىمالزمف هما  ايمٌلري

لهمعلا    همؼد حَيِؾُّ ومالل  ل نـ ايمؼاؾ زمًٌقؾليمقس ايمؼا»وملل: أكَّف ايمشَّ

ازمـ دومقؼ ايمعقد دم ذح اإلنلم    ووملل شوٓ حَيِؾُّ وماؾف   ايمرصمؾ

ا  ؾ7 ٕن اظمؼلسمؾ ٓ يؾزم نـ إزملضما اظمؼلسمؾا إزملضما ايمؼا » : ايمعؿدة

 . (1) شذيمؽ لكٌكم فمعم لل نـ اجل قع ايمؼا لفمؾا سمًاؾزم ووم نػ

همجؿع ايمـلقص زمعضفل إلم زمعض وهمفؿفل جماؿعا دم 

جلفلد دم اإلؽمةام إكام وقء اظمؼلصد ايمعلنا يمؾامميع يمىمد أن ا

 ا ايمدويم ا وشمغ قرهل   وايمدهم لع ل وؾُم ِرع حلامي لفم لد دهم هق صمف

                                                        

(
1

. وُيراصمع: إضمؽلم إضمؽلم ذح فمؿدة إضمؽلم 1/43هما  ايمٌلري:  (

 (.5/516يمسنلم ازمـ دومقؼ ايمعقد )
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  ورد ىمقد اظمعاديـ فمؾقفل  ٓ حلؿؾ ايمـلس فمعم اإلؽمةام فمـفل

 دِم  إىِْمَراهَ  َٓ }ىمرًهل 7 ٕن اهلل )فمز وصمؾ( يؼقل دم ىمالزمف ايمعزيز : 

ـِ  ي ْٔا فَإِنْ }:   ويؼقل يمـٌقـل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ(  (1){ايمدا ىا َٔ  حَ
ا ٍَ ٍُتنِيُ  اْْلاََلغُ  َغيًَْمَ  فَإِجا ْ  ََّل  إُِامَ }  ويؼقل ؽمٌحلكف:(2){ال
ِْٓري َْ  َت ْحتَتَْج  ٌَ

َ
َا  أ َ  َوىَِس ِْٓري اَّللا َْ  َح َٔ  يََشاءُ  ٌَ ُْ  َو

 ًُ ْغيَ
َ
ََ  أ َْٓخِري ٍُ ْ  . (3){ةِال

 

*       *       * 

                                                        

(
1

 .523ايمٌؼرة : ( 

(
2

 .55ايمـحؾ :  (

(
3

 .23: ايمؼلص (
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 املبخح ايجاْٞ
 

 ايسد ع٢ً ضالي١ 
 (تُعات ااحاي١ٝ باجلا١ًٖٝٚصف اجمل)

 

 :ٚيًسد ع٢ً ٖرٙ ايضالي١ ْكٍٛ

 ىمر يمػظ اجللهؾقا دم ايمؼرآن ايمؽريؿ أرزمع نرات : ذُ 

ـا أو وصًػل هلذا  األٚىل: دم ؽمقرة آل فمؿران نؼروكا زمؽؾؿا ايمظ

ِ َدرْيَ اْلَْ }لل سمعللم:   ومـا  ايمظ َُِّٔن ةِاَّللا َا ـّقِ ظَ ـَحُظ
ًاثِ ِ   . (1){اْْلَاِْي

دم ؽمقرة اظملهدة نؼروكا زمؽؾؿا احلؽؿ أو وصًػل هلذا  ١ْٝ:ايجا

َُ }احلؽؿ   وملل سمعللم: ْحَط
َ
َْ أ ٌَ ًاثِ َحتُْغَٔن َو ًَ اْْلَاِْيِ فَُحْس

َ
أ
ْٔمٍ  ا ىَِل ًٍ ِ ُحْه ََ اَّللا ٔكُِِٔنَ  ٌِ  .(2){يُ

                                                        

(
1

 .121آل فمؿران:  (

(
2

 .21اظملهدة : ( 
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دم ؽمقرة إضمزاب نؼروكا زمليماػمج أو وصًػل يمف   وملل  ايجايج١:

ََ }سمعللم:  وَل َوََّل َتََباْج
ُ
ًاثِ اْْل ِ َج اْْلَاِْي   وزادت (1){َتََبُّ

ل إولم.   هذه أيا ايمؽريؿا ومقًدا آطمر هق وصػ اجللهؾقا زملَّنَّ

دم ؽمقرة ايمػا  نؼؼمكا زمؾػظ احلؿقا أو وصًػل هلذه  :ايسابع١

ََ  َجَػَو  إِذْ }احلؿقا  وملل سمعللم: ِي ًُ  ِف  َزَفُسوا اَّلا  كُئُبِِٓ
ًاثَ  ٍِ ًاثَ  اْْلَ ًاثِاْلَْ  ََحِ ِ   . (2){اِْي

ض اإلنلم ايمٌخ لري        دم صحقح ف يمؾػظ  -رمحف اهلل  -وسمعرَّ

 . (3)"اظمعليص نـ أنر اجللهؾقا "اجللهؾقا  همؼ لل: 

 ٖٚٓا ضؤاالٕ:

 هؾ يل  إؿمةاق يمػظ اجللهؾقا دون سمؼققد؟ : األٍٚ

 هؾ يل  وصػ اظمجاؿعلت احلليمقا هبذه ايمؽؾؿا : ايجاْٞ

                                                        

(
1

 .33إضمزاب : ( 

(
2

 .53ايمػا  :  (

قَِّا.( أطمرصمف ايمٌخلري دم ىمالب اإليامن   زَملب 3)
لِهؾِ ـْ َأْنِر اجْلَ  اظمََْعليِص ِن
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 )اجللهؾقا(؟

اب فمـ إول كؼقل: ٓ يل  زمحلل نـ ودم اجلق

ل سمشؿؾ  إضمقال 7 ٕنَّ ايمؽؾؿا إذا ُأؿمؾؼت دون سمؼققد همنَّنَّ

ايمعؼقدة وإطمةاق وايمعٌلدات واظمجاؿع ىمؾف7 إذ ايمؾػظ ايمعلم 

يـٌمف إلم ىمؾ أهمراده   وايمؾػظ اظمطؾؼ يشؿؾ ىمؾ أصمزاهف نل مل 

سملت ومريـا أطمرى   ونـ هـل يلغم اظمجاؿع ىمؾف فمـد وصػف 

جللهؾقا صملهقم ايمعؼقدة وإطمةاق وايمعٌلدات واظمعلنةات زمل

وإضمؽلم وايمًؾقك   وهذا طمطل هملدح7 إذ إنَّ صملهؾقا ايمعؼقدة 

ٓ سمعـل نمغم ايمؽػر   وايمٌلومل ومد يؽقن طمؾقًطل زمكم ايمؽػر 

ضمؽؿ  أنَّ  افماؼد واظمعليص  ونـ اظمعؾقم زمداهًا أنَّ  اإلكًلن إذا

يعلسمف ايمال أكزيمت فمعم اجللهؾقا أضمًـ نـ ضمؽؿ اهلل ونـ سممم

ل إذا  ؽمقدكل حمؿد )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( همنكَّف يؽػر زمذيمؽ  أنَّ

افماؼد أنَّ ضمؽؿ اهلل هق إهمضؾ وإضمًـ يمؽـ ـمروهًمل سمؼقم 

نؼلم ايمض رورة اوطرسمف إلم ايمعدول فمـف إلم ضمؽؿ آطمر   همنكَّف ٓ 
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يؽػ ر زمذيمؽ   وايمض رورة ىمام سمع  ؼمي إهمراد سمعؼمي ايمدول   

 إطمذ دم آفماٌلر أن ايمض رورة سمؼدر زمؼدرهل.نع 

اجللهؾق ا هما رة نـ ايمػ ؼمات  :ٚيف اجلٛاب عٔ ايجاْٞ ْكٍٛ

أفمـ ل هم ؼمة  -ايمزنـق ا   وومد فمػمَّ ايمؼرآن ايمؽريؿ فمـ هذه ايمػؼمة 

زملجللهؾقا   وهل ايمػؼمة ايمال ؽم ٌؼت اإلؽم ةام  -نل ومٌؾ اإلؽمةام

 زمـحق نل زمكم مخًكم ونلها إلم نلهال فملم. 

ل نؾا أو وصػ يمؾؿؾا   ونـ هـل و يرى زمعض اظماطرهمكم أَّنَّ

يؿؽـ أن سماجدد  وفمـدنل كـظر دم ومقل رؽمقل اهلل )صعم اهلل 

َؽ اْنُرٌؤ همِقَؽ ( : )ريض اهلل فمـففمؾقف وؽمؾؿ( ٕيب ذر ) إِكَّ

 َدفْمَقى زَملُل  َنل)  وومقيمف )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( : (1) (صَملِهؾِقَّاٌ 

لِهؾِقَِّا؟ َع  فمـدنل( اجْلَ ًَ ـَ ]رضب[ وَمليُمقا: َيل َرؽُمقَل اهللِ ىَم َرصُمٌؾ ِن

                                                        

(
1

زملب اظمعليص نـ أنر اجللهؾقا   وٓ    أطمرصمف ايمٌخلري دم ىمالب اإليامن( 

زملب   يؽػر صلضمٌفل زملرسمؽلهبل إٓ زمليمممك   ونًؾؿ دم ىمالب إيامن وايمـذور

 إؿمعلم اظمؿؾقك ممل يلىمؾ.
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َْكَللرِ  ْٕ ـَ ا ـَ َرصُمةًا ِن َل ُنـْاِـَاٌ )  هَمَؼلَل:  اظمَُْفلصِمِري  (1)(َدفُمقَهل هَمنَِّنَّ

كرى أن ايمٌكما نـ هذيـ احلديثكم ونمغممهل أكَّف يؼلد زملجللهؾقا 

زمعض ايمًؾقك وايمعلدات   ويمقس احلؽؿ فمعم همٓء وٓ نمغمهؿ 

 ليمؽػر ىمام سمذهب هذه اجلامفملت اظماطرهما. زم

وٓ جيقز نطؾًؼ  ل أن ُيرزَم ط زمكم احلؽؿ فم عم ؽم  ؾقك هم ردٍ ن  ل 

وزمكم احل ؽؿ فمعم اظمجاؿع ىمؾف زمؾػظ اجللهؾقا   وأول وملفمدةٍ نـ 

ومقافمد احلؽؿ فمعم اظمجاؿع زملكَّف جماؿع إؽمةانل: ومٌقيمف اإلؽم ةام 

 ديـًل زمليمـص ايمرؽمؿل أو زمليمؼقل ايمؾًلين.  

أزمرز ـملهرة سمدل فمعم إؽمةانف ومتـع رنقف زمليمؽػر أو زمؾػظ و

اجللهؾقا ه ل إفمةان إذان يمؾلةاة   وؾمققع ؾمعلهر اإلؽمةام دم 

اُِؽؿُ  اظمجاؿع   يؼقل كٌقـل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( : )طِمَقلرُ   أهِؿَّ

ـَ  ٌُّقََّنُؿْ  ايمَِّذي
ٌُّقَكُؽؿْ  حُتِ

   فَمَؾقُْؽؿْ  َوُيَلؾُّقنَ  فَمَؾْقِفؿْ    َوسُمَلؾُّقنَ   َوحُيِ

                                                        

(
1

دفمقة اجللهؾقا   زملب نل يـفك نـ   أطمرصمف ايمٌخلري دم ىمالب اظمـلومب  (

 زملب كٌم إخ ـملظمل أو نظؾقنل.   ونًؾؿ دم ىمالب ايمػم وايملؾا وأداب
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ارُ  اُِؽؿ وِذَ ـَ  أهِؿَّ ٌِْغُضقََّنُؿْ  ايمَِّذي ٌِْغُضقَكُؽؿْ  سُم  َوسَمؾَعـُقََّنُؿْ    َوُي

 ُكـَلزمُِذُهؿ  فِمـَْد  أهَمةاَ    اهللِ رؽمقل َيل:  وُمْؾـَل:   وَمليُمقا ( َوَيْؾَعـُقَكُؽؿْ 

ةَاةَ  همِْقُؽؿُ  أوَملُنقا َنل   َٓ  : ) وَملَل  َذيمَِؽ؟  همِقُؽؿُ  لُنقاأومَ  َنل   َٓ .  ايملَّ

ةَاةَ   .(1)(ايملَّ

وكمىمد أنَّ سمؼلغم إكً لٍن ن ل  زمل  رف ايمـظ ر فم ـ ىمقك ف          

ضملىماًم أو حمؽقًنل ٓ يـًحب فمعم اظمجاؿ ع ىمؾ ف   وم لل سمع للم : 

ْدَسى وِْزرَ  َوازَِرةٌ  حَشِرُ  َوَّلَ }
ُ
ـا اْمـسِ ٍ  ُُكُّ }  ووم لل:(2){أ ٍَ ِ  ة

 .     (3){رَْنِيٌ  َنَطَب 

ؽػغم اظمجاؿع زمؽػ ر ومؾ ٍا إن ووم ع   وٓ وفمؾقف همةا جيقز سم

وصػف زملٓكحةال ايمعلم 7 ٓكحةال ومؾا نـف إن ضمدث   وٓ رنقف 

أهمعلل اجللهؾقا   وإذا كظركل  زملجللهؾقا يمػعؾ ؾمخٍص نل همعةًا نـ

                                                        

(
1

َنلَرِة (  اِرِهْؿ.  أطمرصمف نًؾؿ دم ىمالب اإْلِ ِا َوِذَ ؿَّ
َهِ ْٕ  زَملب طِمقَلِر ا

(
2

 .4   وايمزنر:15  وهملؿمر: 12:    واإلهاء131إكعلم: ( 

(
3

 .51ايمطقر:  (
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دم ايمالريخ نـذ فمل ر ايمرؽمليما إلم أن يمـ كجد جماؿًعل طمليمًقل نـ 

 سمؼلغم زمعض أهمراده جتله ايمش رع احلـقػ.  

صةاح اظمجاؿع يمـ يؽقن زمرنل ايمعلصكم زملجللهؾق ا أو وإ

ايمؽػر أو ومالهلؿ7 همننَّ ذيمؽ يمدي إلم نػًدة أفمظؿ وأىم ػم  واهلل 

 َضـًِِوِ  إَِل  ادْعُ }سمعللم يؼقل يمـٌقف )ص عم اهلل فمؾق ف وؽم ؾؿ( : 
ثِ َرّبَِم  ٍَ ِْٔغَظثِ ةِاْْلِْه ٍَ ْ َِثِ َوال ًْ  اْْلََطـ ُٓ ْ  ِهَ  ةِـاىاَِّت  وََجـادِل
 َُ ْحَط

َ
َٔ  َرباَم  إِنا  أ ُْ  ًُ ْغيَ

َ
َْ  أ ٍَ ِ َْ  َطوا  ة َٔ  َضًِِيِِّ  َخ ُْ ًُ  َو ْغيَ

َ
 أ

 ََ َخِري ْٓ ٍُ ْ   وأهؾ ايمعؾؿ ناػؼقن  فمعم رضورة سمرك ايمـفل  (1){ةِال

 فمـ اظمـؽر إذا ىملن هذا ايمـفل ؽمقمدي إلم نـؽر أىمػم نـف.    

  

*       *       * 

                                                        

(
1

 .152ايمـحؾ:  (
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 ايجايح املبخح
 (صٞاعاملتهفري باي) ضالي١ ع٢ً ايسد

 

  :ٚيًسد ع٢ً ٖرٙ ايضالي١ ْكٍٛ

اإلي امن ه  ق:  ايمال  ديؼ زمليمؼؾ  ب   وزم  ذيمؽ يؽ  قن ايمؽػ  ر 

احلؼقؼل اظمخرج نـ اظمؾا ه ق فم دم ايمال ديؼ   ون ـ شَم ؿَّ وم رر 

سمؾؽ ايمؼلفمدة ايمذهٌقا ايما ل ك صَّ فمؾقف ل  -رمحفؿ اهلل  -ايمعؾامء 

وٓ خيرج ايمعٌد نـ  ": -رمحف اهلل  -اإلنلم أزمق صمعػٍر ايمطحلوي 

 . (1)"اإليامن إٓ زمجحد نل أدطمؾف همقف

: أنَّ اإلكًلن يدطمؾ اإلؽمةام زمـطؼف زمليمش فلدسمكم  ونعـك هذا

همةا خيرج نـ ديـ اإلؽم ةام  -ٓ إيمف إٓ اهلل   حمؿد رؽمقل اهلل   -

إٓ زمنكؽلره هلام   أو إكؽلره أضمد أرىملن اإلؽمةام ايمي وريا   أو 

عللم( أو ؽمبا رؽم قيمف إسمقلكف نل ياقؼـ أكف ىمػر زمقاح ىمًبا اهلل )سم

                                                        

(
1

 .31دة ايمطحلويا ص: ايمعؼق (
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  أو ومل  ًدا   أو  )ص  عم اهلل فمؾق  ف وؽم  ؾؿ( إساًرا   أو فمؿ  ًدا

اؽم  افزاًء   وىماؿزي  ؼ اظمل  حػ فمؾـً  ل وومل  ًدا واؽم  افزاًء زم  ف 

 واؽماخػلهًمل. 

   ونـ شَمؿَّ همننَّ اظمًؾؿ إذا ارسمؽب نعلقا نـ اظمعليص        

ليص أو ايمنوما   أو نمغم ذيمؽ نـ اظمع   رب اخلؿر   أو ايمزكل ىمش

ٓ جيقز سمؽػغمه   ونل ورد نـ كلقص سملػ نرسمؽب اظمعليص 

إذ ومد يطؾؼ  7 ج نـ اظمؾارِ ْخ زمليمؽػر   همؾقس اظمراد نـف ايمؽػر اظمُ 

  أو اظمعلقا   وأزمرز "ىمػر ايمـعؿا  "يمػظ ايمؽػر ويراد زمف 

ضمديث يقو  ذيمؽ اظمعـك هق ومقل كٌقـل )صعم اهلل فَمَؾقِْف َوؽمؾؿ( 

ـْ  َنل ) :ذر )ريض اهلل فمـف(  ٕيب ٌْدٍ  ِن َّٓ  إيَِمفَ  َٓ : وَملَل  فَم ِ  شُمؿَّ  اهللَُّ  إ

َّٓ  َذيمَِؽ  فَمعَم  َنلَت  ِ َق؟ َوإِنْ  َزَكك َوإِنْ : وُمْؾُت  " اجَلـَّاَ  َدطَمَؾ  إ  َهَ

َق  َوإِنْ  َزَكك َوإِنْ : »وَملَل  َق؟ َوإِنْ  َزَكك َوإِنْ : وُمْؾُت  شَهَ : وَملَل  َهَ

َق  َوإِنْ  َزَكك َوإِنْ »   َوإِنْ : »لَل  ومَ  َرَق؟ ؽَم  َوإِنْ  َزَكك َوإِنْ : وُمْؾُت  شَهَ
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(  َأيِب  َأْكِػ  َرنْمؿِ  فَمعَم  َرَق  ؽَم  َوإِنْ  َزَكك  . (1)َذرٍّ

َك }ويؼقل احلؼ ؽمٌحلكف وسمعللم :  ْن يُْْشَ
َ
َ ََّل َحغْفُِس أ إِنا اَّللا

ِ َذَلِر  َْ يُْْشِْك ةِاَّللا ٌَ َْ يََشاُء َو ٍَ ِ ا ُدوَن ذَلَِم ل ٌَ ةِِّ َويَْغفُِس 
ا ًٍ ا َغِظً ًٍ  .(2){اذََْتَى إِثْ

نـ  يمٌلبدم صحقحف  -رمحف اهلل  -وومد سمرصمؿ ايمٌخلري 

   ىمالب اإليامن زمؼقيمف: )زَملُب ىُمْػَراِن ايْمَعِشغِم َوىُمْػٌر ُدوَن ىُمْػٍر(

فمعم صـقعف هذا زمؼقيمف:  -ف اهلل رمح -وفمؾؼ احللهمظ ازمـ ضمجر

ـػ أن راد اظمل : ن وملل ايمؼليض أزمق زمؽر زمـ ايمعريب دم ذضمف"

سمًؿك ىمػًرا  يٌكم أن ايمطلفملت ىمام سمًؿك إيامكل ىمذيمؽ اظمعليص

ج نـ رِ  خر ٓ يراد ايمؽػر اظمُ  يمؽـ ضمقث يطؾؼ فمؾقفل ايمؽػ

                                                        

(
1

ٌَلسِ  أطمرصمف ايمٌخلري دم ىمالب(   دم ايمٌِقِض    ونًؾؿ ايمثاقَلِب  زَملب   ايمؾا

ياَمن ىمالب ـْ  زَملب   اإْلِ كُ  َٓ  َنلَت  َن ـََّا  َدطَمَؾ  ؾَمقْةًل زمِلهللِ ُيمْمِ ـْ  اجْلَ ىًمل َنلَت  َوَن  ُنمْمِ

 .ايمـَّلرَ  َدطَمَؾ 

(
2

 .15ايمـًلء: ( 
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آطمر همؼلل:  يمٌلب  شمؿ سمرصمؿ فمؼب ايمٌلب ايمًلزمؼ  (1)"اظمؾا

ل إِ  )زملب اظمََْعليِص  ُر َصلضِمٌَُفل زمِلْرسمَِؽلهِبَ لِهؾِقَِّا َوٓ ُيَؽػَّ ـْ َأْنِر اجْلَ ٓ ِن

َؽ اْنُرٌؤ همِقَؽ  ِك زملهللَّ 7 يمَِؼْقيمِف )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( : )إِكَّ ْ زمِليممما

: يَمِؼقُت َأزَمل    فمـ اظمَْْعُروِر   وَملَل  صَملِهؾِقٌَّا( وذىمر حتاف هذا احلديث

زَمَذةِ  اٌ  َذرٍّ زمِليمرَّ ٌا  َوفَمعَم نُمةاِنِف ضُمؾَّ ـْ َذيمَِؽ    َوفَمَؾْقِف ضُمؾَّ َليْمُاُف فَم ًَ      هَم

ِف   هَمَؼلَل )صعم اهلل فمؾقف همَ  سُمُف زمُِلنا ْ ٌُْت َرصُمةًا هَمَعغمَّ  َؼلَل: إين ؽَملزَم

َؽ اْنُرٌؤ همِقَؽ صَملِهؾِقٌَّا   ) : وؽمؾؿ( ِف؟ إِكَّ سَمُف زمُِلنا ْ َيل َأزَمل َذرٍّ   َأفَمغمَّ

ـْ ىَملَن َأطُمقُه  إطِْمَقاُكُؽْؿ طَمَقيُمُؽؿْ  َت أَْيِديُؽْؿ   هَمَؿ   صَمَعَؾُفُؿ اهللَُّ حَتْ

َّل َيْلىُمُؾ  َت َيِدِه هَمْؾقُْطِعْؿُف مِم ٌَُس  حَتْ َّل َيْؾ ُف مِم ًْ ُػقُهْؿ   َوٓ    َويْمُقْؾٌِ سُمَؽؾا

ْػُاُؿقُهْؿ هَمَلفِمقـُقُهؿْ  ٌُُفْؿ   هَمنِْن ىَمؾَّ
 .  (2) (َنل َيْغؾِ

                                                        

(
1

 (.1/53هما  ايمٌلري ) (

(
2

ا وٓ  لهؾق زملب اظمعليص نـ أنر اجل رواه ايمٌخلري دم ىمالب اإليامن  ( 

إؿمعلم  زملب يؽػر صلضمٌفل زملرسمؽلهبل إٓ زمليمممك   ونًؾؿ دم ىمالب إيامن  

 اظمؿؾقك ممل يلىمؾ  وإيمٌلؽمف ممل يؾٌس  وٓ يؽؾػف نل يغؾٌف .
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إن ىمؾ  ": وملهةًا  – اهلل رمح ف –ظ ازمـ ضمجر  ؼ احللهم وفمؾ

همفل نـ أطمةاق قا سممطمذ نـ سمرك واصمب أو همعؾ حمرم  نعل

م أن اظمعليص يطؾؼ  اجللهؾقا   واحللصؾ أن ايمٌخلري ظمََّل ومدَّ

قد    ر اجلح  فمؾقفل ايمؽػر جملزا فمعم إرادة ىمػر ايمـعؿا ٓ ىمػ

قارج  ل يمؾخ ةاهم ا طم رج فمـ اظمؾ  ر ٓ خي  أراد أن يٌكم أكف ىمػ

 .(1)"ايمذيـ يؽػرون زمليمذكقب

ـْ هق دم  صدومف همفذا أزمق ذر )ريض اهلل فمـف( وهق َن

 وصمفلده وصحٌاف  يلػف ايمـٌل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( أنَّ همقف

  ؾمقةًل نـ اجللهؾقا وصػلهتل  ونع هذا مل خيرج فمـ داهرة اإليامن.

عا )ريض اهلل فمـف( ارسمؽب   زمؾا لؿمب زمـ أيب  ذا ضم وه

 لر رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( ض أطمٌ  ف زمع ؾ زمـؼ لً طمط

ومريش ومٌؾ ايمػا   ونع ذيمؽ وأهاره وحترىملت صمقشف إلم 

                                                        

(
1

 زماٌمف. (1/52هما  ايمٌلري )( 
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ـْ طملؿمب دم نًافؾ ؽمقرة اظمؿاحـا زمعـقان  طملؿمٌف ايمؼرآن همقَؿ

ٔا ََّل َتخاِذُزوا َغُرّوِي }   وملل سمعللم: اإليامن ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلا َٓ حُّ
َ
يَاأ

ا  ٍَ ِ ِ َوكَْر َزَفُسوا ة ة َٔدا ٍَ
ْ ًْ ةِال ْوَِلَاَء حُيُْلَٔن إََِلِْٓ

َ
ًْ أ وََغُرواُز

ََ ا ٌِ ًْ ٔا َجاَءُز ٌُِِ ْن حُْؤ
َ
ًْ أ ْْلَّقِ ُُيْسُِجَٔن الساُضَٔل ِإَويااُز

اًدا ِف َضًِِِِل َواةْخَِغاَء  َٓ ًْ ِج ًْ َدسَْجخُ ًْ إِْن ُنُِْخ ِ َرّبُِس ةِاَّللا
ا ـَمسَْطاِِت تُطِ  ٌَ ًْ َو ْدَفًْخُ

َ
ا أ ٍَ ِ ًُ ة ْغيَ

َ
َُا أ
َ
َٔداةِ َوأ ٍَ ْ ًْ ةِال ِٓ ْ وَن إََِل سُّ

َْ َحْفػَ  ٌَ ًْ َو ْغيَِْخُ
َ
ًِِوِ أ َٔاَء الطا ًْ َذَلْر َطوا َض ُّ ٌُِِْس  . (1){يْ

يؼقل فمقم )ريض اهلل سمعللم فمـف( : )زَمَعَثـَل َرؽُم قُل اهللِ )َص عمَّ 

زَمغْمَ َواظمِْْؼَداَد   هَملْكَطَؾْؼـَل سَمَعلَدى زمِـَل طَمْقُؾـَل   َؿ( َأَكل َوايمزُّ اهللُ فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ

ـُ زمِلظمَْْرَأةِ  هَمؼُ  ْؾـَل: َأطْمِرصِم ل ايْمؽَِا لَب   هَمَؼليَم ْت: َن ل َنِع ل هَمنَِذا َكْح

ـْ  َـّ ايْمؽَِالَب َأْو يَمُاْؾِؼكَمَّ ايمثاَقلَب  هَمَلطْمَرصَمْاُف ِن ىمَِالٌب  هَمُؼْؾـَل: يَمُاْخِرصِم

                                                        

(
1

 .1 : اظمؿاحـا (
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فِمَؼلِصَفل  هَمَلسَمْقـَل زمِِف َرؽُمقَل اهللِ )َصعمَّ اهللُ فَمَؾْقِف َوؽَمؾََّؿ(  هَم نَِذا همِق ِف: 

ـِ  ـْ ضَملؿمِِب زْم ـْ َأْهِؾ َنؽَّ َا   ِن ىمكَِم  ِن ـَ اظمُْمْمِ َأيِب زَمْؾَاَعَا إلَِم َكلٍس ِن

ٌَْعِض َأْنِر َرؽُمقِل اهللِ )َص عمَّ اهللُ فَمَؾْق ِف َوؽَم ؾََّؿ(  هَمَؼ لَل  ُهْؿ زمِ خُيْػِمُ

َؿ( : )َيل ضَملؿمُِب َنل َهَذا؟( وَم لَل:  َرؽُمقُل اهللِ )َصعمَّ اهللُ فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ

 -قَمَّ َيل َرؽُمقَل اهللِ إيِنا ىُمـُْت اْن َرًأ ُنْؾَل ًؼل دِم وُم َرْيٍش َٓ سَمْعَجْؾ فمَ 

ؿْ  وَملَل ؽُمْػَقلنُ  َفل  : ىَملَن ضَمؾِقًػل هَلُ ًِ ـْ َأْكُػ ـْ ِن ـْ  -  َومَلْ َيُؽ  َّ َوىَم لَن مِم

ـَ هَلُ ْؿ وَمَرازَم لٌت حَيُْؿ قَن هِبَ ل َأْهؾِ قِفْؿ   ـَ اظمَُْف لصِمِري ىَملَن َنَعَؽ ِن 

ٌُْت  ٌَ ِ َذ همِ قِفْؿ َي ًدا هَمَلضْم ًَ ِب همِ قِفْؿ  َأْن َأذَّ ـَ ايمـَّ إِْذ هَملسَمـِل َذيمَِؽ ِن 

 َٓ ـْ دِيـِ ل  َو َٓ اْرسمِ َداًدا فَم  ل وَمَرازَماِل  َومَلْ َأهْمَعْؾُف ىُمْػ ًرا َو حَيُْؿقَن هِبَ

َؿ( ؽْمةَاِم  هَمَؼلَل ايمـٌَِّلُّ )َصعمَّ اهللُ فَمَؾْقِف َوؽَم ؾَّ :  ِرًول زمِليْمُؽْػِر زَمْعَد اإْلِ

ْب فُمـُ َؼ َه َذا  )َصَدَق( هَمَؼلَل فُمَؿُر: َدفْمـِ ل  َي ل َرؽُم قَل اهللِ َأرْضِ

َؾَع فَمعَم  ُف وَمْد ؾَمِفَد زَمْدًرا  َوَنل ُيْدِريَؽ يَمَعؾَّ اهللَ اؿمَّ اظمُْـَلهمِِؼ  هَمَؼلَل: )إِكَّ

اهللُ  َأْهِؾ زَمْدٍر هَمَؼلَل: افْمَؿُؾقا َنل ؾِمْةُاْؿ  هَمَؼْد نَمَػ ْرُت يَمُؽ ْؿ( هَم َلْكَزَل 
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َٓ سَماَّخِ }: (فَمزَّ َوصَمؾَّ ) ـَ آَنـُقا  ل ايمَِّذي َ ىُم  َيلَأهيُّ ي َوفَمُدوَّ ْؿ  ُذوا فَمُدوا

 . (1){َأْويمَِقلءَ 

وومد أشمٌت ايمؼرآن ايمؽريؿ اإليامن يمؾطلهػاكم اظماؼلسمؾاكم ىمام دم 

ٔا }ومقيمف سمعللم: ْصيُِح
َ
ٔا فَأ ٌِِنَِي اْرَخَخيُ ْؤ ٍُ ْ ََ ال ٌِ ِإَوْن َطانَِفَخاِن 

 َِ ٔا اىاَِّت َتتِِْغ ةَيْ ْدَسى َذَلاحِيُ
ُ
ا لََعَ اْْل ٍَ ُْ ا فَإِْن َبَغْج إِْحَرا ٍَ ُٓ

ـا  ٍَ ُٓ َِ ْ ٔا ةَي ْصـيُِح
َ
ِ فَـإِْن فَـاَءْت فَأ ْمـسِ اَّللا

َ
َحَّتا حَِِفَء إَِل أ

ــِطنَي  ْلِط ٍُ ْ ــبُّ ال ُُِّ َ ٔا إِنا اَّللا ــُط كِْط
َ
ــْرِل َوأ ــا  *ةِاىَْػ ٍَ إِجا

 
َ
َٔةٌ فَأ َُِٔن إِْد ٌِ ْؤ ٍُ ْ َ ال ٔا اَّللا ُلـ ًْ َواتا يُْس َٔ َدـ

َ
ٔا َبـنْيَ أ ْصـيُِح

ًْ حُسََْحُٔنَ   .  (2){ىََػياُس

 زمؼقل ايمـٌل )صعم  -رمحف اهلل -وومد اؽمادل اإلنلم ايمٌخلرّي 

                                                        

(
1

رواه نًؾؿ دم ىمالب ايمػضلهؾ  (   واحلديث 1صمزء نـ أيا ) : اظمؿاحـا (

 زملب نـ همضلهؾ أهؾ زمدر )ريض اهلل فمـفؿ( .

(
2

 .  11 -6أيالن : احلجرات ( 
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ْقَػْقِفاَم هَمليمَؼلسمُِؾ َواظمَْؼُا قُل  ًَ ؾاَِمِن زمِ ًْ اهلل فمؾقف وؽمؾؿ(: )إَِذا ايمَاَؼك اظمُ

ٌُفل 7 ٕنَّ ايمـٌ ل فم عم أنَّ اظمع ليص (1) دِم ايمـَّلِر(  ٓ ُيَؽػ ُر ص لضم

ؾَِؿكْم نع سمقفمدمهل زمليمـلر. ًْ ونـ  )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( ؽماممهل ُن

ل ايمال سمؼع ن ـ اظمً ؾؿكم ٓ حيؽ ؿ فم عم  هـل يًاػلد أن اظمعلص

 أصحلهبل زمليمؽػر نفام زمؾغت هذه اظمعليص.

 

*      *           * 

                                                        

(
1

ـَ اظمُْمِنـكَِم اوْماَاَُؾقا }زَملُب  رواه ايمٌخلري دم ىمالب اإليامن   ( َػاَلِن ِن
َوإِْن ؿَملهِ

ُحقا زَمقْـَُفاَم 
ب ايمػاـ وأذاط ايمًلفما   زملب إذا سمقاصمف   ونًؾؿ دم ىمال{هَملَْصؾِ

 اظمًؾامن زمًقػفام .
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 ايسابع املبخح

 

   (ٚاخلسٚج عًِٝٗ ، هااّتهفري ااح )ضالي١  ع٢ً ايسد
 

 :ٚيًسد ع٢ً ٖرٙ ايضالي١ ْكٍٛ

إكـل ٓ كعؾؿ ديمقةًا يًاـد إيمقف ه مٓء ايم ذيـ خيرصم قن فم عم 

ضمؽلنفؿ ؽمقى نل يزفمؿقكف نـ أن ضمؽلنفؿ ىملهمرون طملرصمقن 

فمـ اظمؾ ا..  وكظ ًرا إلم أن احل لىمؿ إذا ىمػ ر وطم رج فم ـ دي ـ 

و رفمقا ف اإلؽمةام ايمذي هق ديـ ايمغليمٌق ا ايمعظؿ ك ن ـ ؾم عٌف أ

 .وصمب فمزيمف فمـ ؽمدة احلؽؿ زمليمؼقة إن مل يؿؽـ زمليمؼمايض 

ًٌ ل   ونـ شمؿ همنَّنؿ يرون أَّنؿ ي مدون زمخ روصمفؿ فمؾق ف واصم

أكقط زملفمـلق إنا زملههل. سمؾؽ هل و ةايمافؿ ايما ل يرددوَّن ل 

 ويؾؼـقَّنل ٕسمٌلفمفؿ.

 ر  ل زمقلن نقصمٌلت ايمؽػ وحترير إنر دم هذه اظمًليما يؼاض

 د ايمال رؽمؿفل أهؿا ايممميعا اإلؽمةانقا دم   وايمؼقافم وضمدودهل
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ذيمؽ  شمؿ زمقلن نل جيب فمعم اظمًؾؿكم اذلذه فمـد شمٌ قت نقصم ب 

ل ىملك ت ػر دم ضمؼ ؾمخص نل نـ اظمًؾؿكم أي نـ نقصمٌلت ايمؽ

 .  (1)صػاف ونفام ىملن نرىمزه

إذا فمرهمت هذا   هملفمؾؿ أنَّ ومضقا اخلروج فمعم احللىمؿ اظمًؾؿ 

اكافك احلؽؿ همقفل دم صدر إلزاضماف نـ احلؽؿ ومضقا كقومشت و

اإلؽمةام ودم فمفد ايمـٌقة  واؽماؼر إنر زمكم مجلهغم ايمعؾامء 

اظمقشمقق هبؿ ومدياًم وضمديًثل فمعم أنَّ اخلروج فمعم احللىمؿ اظمًؾؿ 

حمرم دم ىمؾ إضمقال إٓ أن يظفر فمؾقف ىمػٌر زمقاٌح   أي: سي  

  ىمدفمقسمف إلم سمرك ايملةاة وإكؽلر  ووملؿمع دم ذيعا اإلؽمةام

قافل  أو سمعطقؾ ؾمعغمة ايملقم وإكؽلر همروقاف   أو ومقلنف همرو

                                                        

(
1

  وراصمع ىمالب 121ص: يمؾدىماقر ايمٌقؿمل ُيـظر: اجلفلد دم اإلؽمةام ( 

ونل زمعدهل ؿمٌعا اظمجؾس إفمعم يمؾشةقن 55نػلهقؿ جيب أن سملح  ص 

 .اإلؽمةانقا زمقزارة إووملف اظمٌميا
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زمليماطلول فمعم ايمذات ايمعؾقا   أو كحق ذيمؽ ممل ٓ طمةاف زمكم 

  نـ وملم زمف. أهؾ ايمعؾؿ فمعم ومطعقا ىمػر

إٓ أكَّف دم هذا ايمعٌم ـمفرت مجلفملت سمؽػغمي ا سمػجغمي ا ٓ 

ؿ  يعقش دم رءوس فمـلسهؿ اإلصمرانقا اإلرهلزمقا همؽ ر هلهمؼف 

احللىمؿ واظمجاؿع اظمًؾؿ  واؽم احةال ايم دنلء وإن قال  سمؽػغم

   وإؾملفما ايمػًلد دم ىمقلن اظمجاؿع ىمؾف.  وإفمراض

ونـ هـل همننَّ هذه ايمؽؾامت سماضؿـ إصملزما فمـ ؽممايمكم اشمـكم 

 ياعؾؼلن زمؿًليما اخلروج فمعم احللىمؿ اظمًؾؿ:

 نـ هق احللىمؿ اظمًؾؿ؟ أٚهلُا:

إيمقف ل ه  ذه اجلامفم  لت  ن ل اظمًاـ دات ايمال سمًاـ د ثاُْٝٗا:

ايماؽػغمي ا اإلرهلزمقا دم همؽرهل اظمـح رف  ون ل ايمغ رض نـف ل  

 وىمقػ كرد فمؾقفل؟

 : أَا اجلٛاب عٔ ايطؤاٍ األٍٚ

 ق  ريٍ  أو يدفم ٍر ص هملحللىمؿ اظمًؾؿ هق ايمذي مل ياؾٌس زمؽػ
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إيمقف   ويمؾحلىمؿ ضمؼ ايمط لفم ا دم نمغم نعل قا   وايمـل     ن ـ 

وافم  اامد أيمق  لت ايمؼلكقكق  ا  أه   ؾ ايمع   ؾؿ وآطمال  لص  

وايمدؽماقريا دم نراومٌاف وىمؾ نل يـظؿ اطماللصلسمف وندة وٓيا ف 

وهمؼ آيمقا دؽماقر ىمؾ دويما ايمذي هق فمؼد زمكم نقاؿمـقفل ضمؽلنفؿ 

 وحمؽقنقفؿ. 

أنل احلجج ايمش رفمق ا ايمال سمدل فمعم ايمطلفما وفمدم اخلروج 

 فمعم احللىمؿ همفل سمؾؽ ايمـل قص ايمـٌ قيا ايمال سمـفك ايمـلس فمـ

اخلروج فمعم ضملىمؿفؿ   ونـ ذيمؽ : نل رواه ايمٌخ لري زمً ـده 

ؾِِؿ فمـ  ايمـٌل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( أكَّف وملل: ) ًْ فَمعَم اظمَْْرِء اظمُْ

ْؿُع َوايمطَّلفَماُ  ًَّ َّٓ َأْن ُيْمَنَر زمَِؿْعِلَقٍا  ايم ِ  هَمنِْن ُأِنَر   همِقاَم َأضَمبَّ َوىَمِرَه إ

 َٓ  .(1) (ؿَملفَماَ زمَِؿْعِلَقٍا هَمةَا ؽَمْؿَع َو

 ره  ؿ زمًٌب أن ك احللىم روج فمؾ قز اخل ونع ذيمؽ همةا جي

                                                        

(
1

ًَّ   رواه ايمٌخلري دم ىمالب إضمؽلم (  ؿع وايمطّلفما يمسنلم نل مل سمؽـ زملب ايم

 نعلقا.
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زمؿعلقا   زمؾ يؽاػل اإلكً لن زمع دم سمـػق   ذ اظمعلق   ا ايما ل 

سمُِؽْؿ ؾَمْقًةل ؿمؾٌت نـ  ف   ودم صحق  نًؾؿ : ) َٓ ـْ ُو َوإَِذا َرَأْيُاْؿ ِن

ـْ  َٓ سَمـِْزفُمقا َيًدا ِن  . ودم (1) (ؿَملفَم اٍ  سَمْؽَرُهقَكُف  هَملىْمَرُهقا فَمَؿَؾُف  َو

َٓ ) صحق  نًؾؿ أيًضل : َداَي  َو َاُدوَن هِبُ َٓ هَيْ ٌا  َيُؽقُن زَمْعِدي َأهِؿَّ

ْؿ وُمُؾ قُب ايمشَّ َقلؿمكِمِ  ـَّاِل  َوؽَمَقُؼقُم همِقِفْؿ ِرصَملٌل وُمُؾقهُبُ ًُ َاـُّقَن زمِ ًْ   َي

  إِْن   وَملَل: وُمْؾ ُت: ىَمْق َػ َأْص ـَُع َي ل َرؽُم قَل اهللِ(دِم صُمْثاَمِن إِْكسٍ 

ًْ  َؿُع َوسُمطِق  )َأْدَرىْم  ُت َذيمِ  َؽ؟ وَم  لَل:  َب  سَم ُع يمِْْلَِن  غِم  َوإِْن رُضِ

. فمعم أن ه ذا ىمؾ ف (2)(َوَأؿمِعْ  َؿعْ  َذ َنليُمَؽ  هَملؽْم  ُرَك  َوُأطِم   ـَمفْ 

إكام هق سملىمقد فمعم خملؿمر ايماً رع دم اخلروج فم عم  احل لىمؿ دون 

 ؿ احلؽ  ن ـراغ ايمدول  ولزمط ذفم ل   وٕن نل يؼمسمب فمعم هم

 نـ احلؽؿ هق همقى ٓ حتاؿؾ.

                                                        

(
1

ا وِذارهؿ . رواه نًؾؿ دم ىمالب اإلنلرة(     زملب طمقلر إهؿَّ

(
2

رواه نًؾؿ دم ىمالب اإلنلرة   زملب إنر زمؾزوم اجلامفما فمـد ـمفقر ايمػاـ  (

 وحتذير ايمدفملة إلم ايمؽػر.
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يمؾح لىمؿ أن يػع ؾ ن ل يش لء وهم ؼ فمعم أن أضمًدا مل يؼؾ زملن 

  إكام جيب إفمامل نمؽمًلت ايمدويما وصمفلهتل ايمروملزمقا ىمؾٌّ زمام هقاه

ل يمضٌط ؾمةقن ايمدويم ا   وفم عم اجلؿؾ ا  أكقط زمف وملكقكقًّل ودؽماقريًّ

صم قد همنن أدوات إنس نمغم أدوات ايمققم   وٓ ؾم ؽ أك ف دم و

كظ لم سمع ددي ضمؼقؼ ل ؽم  قؽقن هـ لك أيم ػ و لزمط وو  لزمط 

دؽماقري ووملكقين ظمـع ـمؾؿ احللىمؿ وجتلوزه ذيطا إفم امل ه ذه 

 إدوات إفمامٓ صحقًحل. 

: همف ل درء دم فمدم اخلروج فمعم احل لىمؿ وأنل احلجا ايمعؼؾقا

ايمػاـا  وسمقهمغم آؽماؼرار يمؾؿجاؿع ايمذي ياؿؽـ ن ـ نقاص ؾا 

رار  وديمق  ؾ هذه احلجا ن ـ ىم ةام كؿقه دم ـمؾ ذيمؽ آؽماؼ  

َّٓ َأْن  َوَأْن َٓ ُكـَلِزَع إَْنَر َأْهَؾفُ ايمـٌل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( : )   إِ

ـَ اهللَِّ همِق ِف زُمْرَه لنٌ  ىُمْػًرا زَمَقاضًمل سَمَرْوا   وهؽ ذا    (1) (  فِمـَْدىُمْؿ ِن 

                                                        

(
1

 وؽمؾؿ(: زملب ومقل ايمـٌل )صعّم اهلل فمؾقف   رواه ايمٌخلري دم ىمالب ايمػاـ( 

ْوَن زَمْعِدي ُأُنقًرا سُمـْؽُِروََّنَل   .()ؽَمؼَمَ
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ت رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( فم عم ه  ذه اجلامفم لت  همقَّ

وم ا ونـ وراهفل اإلره لب ايمعلظمل همرصا إيؼلظ ايمػاـ ا زم كم اظملر

 أزمـلء ايمديـ وايمقؿمـ. 

 ٞ وهق فم ـ ضمج ج ه ذه  أَا اجلٛاب عٔ ايطؤاٍ ايجـاْ

اجلامفملت اخللرصما  همؿً اـدهؿ إؽم لد ىمػ ر احلؽ لم   وإذا 

ىمػر احللىمؿ وطمرج فمـ اإلؽمةام وصمب فمزيمف وإزاضماف فمـ ؽمدة 

 .. احلؽؿ زمليمؼقة إن مل يؿؽـ زمليمؼمايض..

ونًاـد سمؽػغم احلؽلم فمـد هذه اجلامفملت هق أنَّ احلؽ لم ٓ 

حيؽؿقن زمام أكزل اهلل ؽمقاٌء دم ضمؼ أكػًفؿ أم دم ضم ؼ نم غمهؿ   

َْ }وومد وملل اهلل سمعللم:  ٌَ ًْ  َو َ ًْ  ل ا َُُّْس ٍَ ِ َُْشَل  ة
َ
ُ  أ وىَهَِم  اَّللا

ُ
 فَأ

 ًُ أي سمؽػغم احلؽلم نـ ومٌ ؾ  -. وهذا ايمؽةام (1){اىََْكفُِسونَ  ُْ

 زملؿمؾ نـ ايمؼقل وزور  وذيمؽ ٕنريـ اشمـكم:  -ؽ اجلامفملتسمؾ

                                                        

(
1

 .11اظملهدة:  (
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كم  مٓء دون سمٌ  قم فمـد ه ل ضمقث يؼ غم اجلامفم ايماؽػ األٍٚ:  

نقصمٌلت ايمؽػر فمـد ىمؾ همرد فمعم ضمدة   ودون نعرهما ىم قن ن ل 

حيؽؿ زمف نقاهمؼل يمؾؿؼلصد ايمش رفمقا أو نمغم نقاهمؼ هلل   هملضمؽ لم 

ٓ زمقـا وٓ حتؼ ؼ   همؼ د هذه اجلامفملت اظماطرهما سمطؾؼ زمةا فمؾؿ و

يؽػرون ضماك زمػعؾ نل ه ق طم ةاف إولم   أو إطم ذ زم ليمرأي 

اظمرصمقح ضماك يمق ىملن ظمل ؾحا نعا ػمة ٓ ي درىمقَّنل ه ؿ  وٓ 

يدرىمقن أن هذه اظملؾحا ومد جتعؾ اظمرصمقح راصمًحل وايمراصم    

 نرصمقضًم ل   كظًرا يماغغم ايمزنلن أو اظمؽلن أو احللل.

ؿ يعاػمون جم ايجاْٞ:   رد احلؽؿ زمخةاف ؾم رع اهلل ىمػًراأَّنَّ

وومد ؽمٌؼ زمقلن ناك يعد ذيمؽ ىمػًرا وناك ٓ ُيعد دم احلديث فم ـ 

رة  لت اإلؽم  ةانقا اظمعلص  ايم  رد فم  عم و  ةايما رن  ل اظمجاؿع  

  ضمقث أىمدكل همقام ؽمٌؼ أن اإلكًلن إذا افماؼد أن ضمؽ ؿ زملجللهؾقا

اهلل سمع  للم ه  ق إهمض  ؾ وإضمً  ـ يمؽ  ـ ـمروهًم  ل سمؼ  قم نؼ  لم 
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او طرسمف إلم ايمع دول فمـ ف إلم ضمؽ ؿ آطم ر  همنكَّ ف ٓ ايمض رورة 

يؽػ ر زمذيمؽ   وايمض رورة ىمام سمع  ؼمي إهمراد  سمعؼمي ايمدول   

 . (1) نع إطمذ دم آفماٌلر أن ايمض رورة سمؼدر زمؼدرهل

وإذا ومقؾ : إكف ومد يؽقن زمداهمع اإلكؽلر يمؾمميعا هم نن ه ذا ٓ 

ق ؾ فمؾق ف نـف ل   يًاٌكم إٓ زمليمٌقـ ا وايمػمهلن   وإذا مل يقصمد ديم

هم  لٓضماامٓت وملهؿ  ا  زم  ؾ اضم  اامٓت ايمالوي  ؾ يمؾؿل  ؾحا أو 

ًٌل نل سمؽقن هل إضمرى   وإذا وومع آضماامل زم كم  يمؾيورة نمليم

جمؿقفما اهمؼماولت ىملن اهمؼماض واضمد نع كم نـف ل زمعقـ ف دون 

نمغمه حتؽاًم   ونـ شمؿ يً ؼط آؽم ادٓل زم ف   ويٌؼ ك إص ؾ 

: إصؾ زمؼلء نل ىم لن فم عم ن ل  نعؿقًٓ زمف وهق اإلؽمةام زمؼلفمدة

ىملن. ويمق ومقؾ زمؽػر ىمؾ نـ ضمؽؿ زمغغم ذع اهلل يمعؿَّ هذا احلؽؿ 

وذوي ايمقٓي  لت اجلزهق  ا دم  ىمث  غًما ن  ـ أزم  لء وإنف  لت

                                                        

(
1

 . اظمٌحث ايمثلينراصمع ( 
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   ايمعلن ا اظممؽمًلت واظمللكع وايمٌققت وإؽمقاق  وايمقـملهػ

وهذا ايماعؿقؿ طمطل ٓ ياػؼ نع ضمؽؿ ايمش  رع وٓ ن  ع نـط ؼ 

   زملزًمل نـ ايمش ر ٓ ُيًد وٓ حياؿؾ. ايمعؼؾ   ويػا

َفلدِ  )َأهْمَضُؾ :  ٚأَا احتذادِٗ حبدٜح  فِمـْ َد  ضَم ؼٍّ  ىَمؾَِؿاُ  اجْلِ

احل ديث ي دل فم عم ايمـل قحا    هم نن ه ذا (1)صَم لهٍِر( ؽُمْؾَطلٍن 

يمؾحلىمؿ ايمظلمل   ٓ فمعم سمؽػغمه  وٓ اخلروج فمؾق ف  زم ديمقؾ: أنَّ 

لىمؿ دم نؽ لن ىمؾؿا )فمـد( سمدل فم عم اصم اامع ايمـلص   ن ع احل 

واضمد  وٓ سمدل فمعم اخلروج فمؾقف   وزمديمقؾ أنَّ ىمؾؿا )ضمؼ( هل 

ىمةام  وايمؽةام نـ ومٌقؾ إيمػلظ ٓ نـ ومٌقؾ ايمً ققف واظم داهمع 

وايماػج  غمات   وىمؾؿ  ا )اجلف  لد( سمطؾ  ؼ فم  عم اجلف  لد ايمؼ  قرم 

ا  راد هـل زمدٓيم  لكف وسمؼريره   وهق اظم ؼ زمق قي فمعم نل ؽمٌ ايمدفم

 ايمًقلق.

                                                        

(
1

زملب إنر زملظمعروف وايمـفل فمـ   ىمالب أزمقاب ايمػاـ  دمرواه ازمـ نلصمف ( 

 .همضؾ نـ سمؽؾؿ زملحلؼ فمـد إنلم صملهرزملب    ىمالب ايمٌقعا دماظمـؽر   وايمـًلهل 
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ــتد  ــا اض ـْ رأى ن  ـؽؿ نـؽ   ًرا  : الهلِ حبـــدٜحٚأَ )َن  

همؾقغ غمه زمق ده   همنن مل يًاطع همٌؾًلكف  هم نن مل يً اطع همٌؼؾٌ ف   

  هملؽم اعامل ايمؼ قة دم سمغق غم اظمـؽ  ر  (1)وذيمؽ أوعػ اإليامن(

نؼقد زمش روٍط نـفل : ٓ زمد أن يؽقن اظمـؽر ناػًؼل فم عم إكؽ لره   

ا زمحق ث يعؾؿ ف ويمقس نـ إنقر اخل ةاهمقا   وأن يؽقن ـم لهرً 

ايمـلس   وأن يؽقن واومًعل زمليمػعؾ ؽم لفما اإلكؽلر   وٓ يؽقن ومد 

وومع وهُمرغ نـف   وٓ ناقومًعل ضمدوشمف دم اظمًاؼٌؾ   وأه ؾ ايمعؾ ؿ 

فمعم أن ايمقد يمؾًؾطلن أو نـ يـقب فمـف  وايمؾًلن يمؾعؾ امء ون ـ 

 يؼقم نؼلنفؿ   وايمؼؾب يمؾعلنا . 

 قة   وإٓ راد زمليمؼ  هم ر يمْل قز سمغقغم اظمـؽ ذا همةا جي وفمعم ه

 صلرت همقى سمض ر زمليمٌةاد وايمعٌلد 7 إذ ٓ جي قز سمغق غم نـؽ ر

                                                        

(
1

  ىمقن ايمـفل فمـ اظمـؽر نـ اإليامن زملب زمقلن  الب اإليامن رواه نًؾؿ دم ىم (

 وأن اإليامن يزيد ويـؼص  وأن إنر زملظمعروف وايمـفل فمـ اظمـؽر واصمٌلن .
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زمنيؼلع نـؽر أىمػم نـف أو نثؾف   همليمض رر ٓ يزال زمير نثؾ ف أو 

 أىمػم نـف.

ا 7 هملظمػؼمض دم اإلكًلن اظمًؾؿ ايمًقي أٓ ياللم فمعم  رً وأطمق

فمٌ لد  اهلل زمحؽؿ نمقٌل وملؿمع ٓ دم ضمؼ ضملىمؿ وٓ دم ضمّؼ أيٍّ نـ

اهلل   وإك  ام ايمقاصم  ب أن كج  ـ  إلم ضمً  ـ ايمظ  ـ زم  لهلل دم ضم  ؼ 

   ودم ضمؼ نمغمكل.  ػًـلأك

وهق نل يدفمقكل أن كاـ لول نٌح ث احللىمؿق ا   وك رد فم عم 

 وةآت اإلرهلزمقكم دم سمػًغمه دم اظمٌحث ايمالرم.

 

         *       *       * 
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 املبخح اخلاَظ
 

 ايفِٗ اخلاط٧ يًخان١ُٝ 
 

ااحانُٝــ١  ٜٛب املفــاِٖٝ اخلاط٦ــ١ حــٍٛ َٛضــٛ صــٚيت     

):ْكٍٛ

) 

همفؿفل  تإن همؽرة احللىمؿقا نـ إهمؽلر ايمال أؽم لء

سمؾؽ اجلامفملت ايماؽػغميا اإلرهلزمقا ضمقث واؽماخدانف ل 

 ريػ. رع اإلؽمةانل ايمش ده ايمشرِ أدطمؾ قا دم نضؿقَّنل نل مل يُ 

 رع اهلل   وهذا ٓ زام زمام كزل نـ ؾم هملحللىمؿقا سمعـل: آيما

ر إلم ومقاككم يضعقَّنل دم إؿملر نٌلدئ  ع اضماؽلم ايمٌش يؿـ

ريع ايمعلنا وومقافمده ايمؽؾقا   وهمًؼل يماغغم ايمزنلن واظمؽلن    ايماش

 رع  ريعلت ايمقوعقا خمليمًػل يمش وٓ يؽقن آضماؽلم يماؾؽ ايماش

                                                        


ط اظمجؾس  "نػلهقؿ جيب أن سُملحَّ   "نـ ىمالب  نًاؾ هذا اظمٌحث (  

 (.35-31ص )إفمعم يمؾشةقن اإلؽمةانقا 
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 راد   اهلل نلدام أكف حيؼؼ اظملليم  ايمعلنا يمؾدول وايمشعقب وإهم

 واظمجاؿعلت .  

ىمؿقا زملظمعـك ايمامميعل ونعـلهل : أنَّ اهلل ؽمٌحلكف وسمطؾؼ احلل

ع خلؾؼف أي : هق ايمذي يلنرهؿ ويـفلهؿ   وحُيؾ هلؿ   هق اظمش را

م فمؾقفؿ نـ طمةال سمؽليمقػف ايمش  . رفمقا وحُيرا

هق ايمذي ُيقرما  -فمز وصمؾ -هملحللىمؿقا   ٓ سمعـل أنَّ اهلل 

ا   لىمؿقحيؽؿقن زملؽمؿف   زمؾ اظمؼلقد هبل احل اخلؾػلء وإنراء

ا همحًب   أنل ؽمـد ايمًؾطا ايمًقلؽمقا همؿرصمعف إلم  ريعق ايماش

إنا   همفل ايمال ذالر ضمؽلنفل وهل ايمال حتلؽمٌفؿ وسمعلومٌفؿ   

 همؾقس نعـك احللىمؿقا ايمدفمقة إلم دويما شمققومراؿمقا.

ريعقا إًذا هل ايمال جيب أن سمؽ قن هلل وضمده  احللىمؿقا ايماش      

احللىمؿقا ايمعؾقل   وهذه ٓ ٕضمد نـ طمؾؼف   همفذه هل  ويمقس

ر ومدر نـ ايمامميع أذن زمف اهلل )فمز وصمؾ(  سمـػل أن يؽقن يمؾٌش
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  وهق ىمثغم   وهق  هلؿ   وذيمؽ دم داهرة نل ٓ كص همقف أصةاً 

)ونل ؽَمَؽَت فمـف همفق :  اظمًؽقت فمـف وايمذي صملء همقف احلديث

        وايمؼقافمد    ونثؾ ذيمؽ أيًضل نل ُكصَّ همقف فمعم اظمٌلدئ(1) فَمْػٌق(

ونـ شمؿ يًاطقع  7ايمعلنا دون إضمؽلم اجلزهقا وايماػلقؾقا 

رفمقا ٕكػًفؿ زمنذن نـ ديـفؿ دم جملٓت ىمثغمة :  ايمـلس أن يش

اصماامفمقا واوماللديا وؽمقلؽمقا نمغم نؼقديـ إٓ زمؿؼلصد ايممميعا 

ايمؽؾقا   وومقافمدهل ايمعلنا   وىمؾفل سمرافمل صمؾب اظملليم  ودرء 

 س أهمراًدا ومجلفملت .اظمػلؽمد ورفمليا ضملصملت ايمـل

رة ٓ سماـلذم دم مجؾافل  وكـٌف إلم أنَّ ايمؼقاككم ايماػلقؾقا اظمعلص      

ريعا دم نؼلصدهل ايمؽؾقا 7 َّٕنل وملنت فمعم صمؾب اظمـػعا  نع ايمش

 رة ورفمليا ايمعرف . ودهمع اظمض

َْ ىَ }للم: قيمف سمع لًدا إلم وم غم احلؽلم اؽماـ ا سمؽػ وومضق     ٌَ  ًْ ـَو
                                                        

(
1

 زملب نل مل ُيذىَمْر حتريؿف . -رواه أزمق داود دم ىمالب إؿمعؿا (
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 ٍَ ِ ًْ ة َُْشَل َُُّْس
َ
ًُ اىََْكفُِسونَ  ا أ ُْ وىَهَِم 

ُ
ُ فَأ ومضقا  (1){اَّللا

اهلل )فمز وصمؾ( دم داره  ذع نغؾقؿما   همنن ىمؾ نـ ضمؽؿ زمغغم

أو دم جماؿعف ايمذي هق ضملىمؿ همقف     ايمال هق ومقاٌؿ فمعم أهؾف همقفل

أو دم نمؽمًاف ايمال هق نديٌر هلل   همفق ىملهمر نرسمد يًاحؼ ايمؼاؾ 

 حرف . دم نذهب هذا ايمػؽر اظمـ
ؿ إكام ضمؽؿقا زمغغم ؾم رع اهلل  وٓ صمدوى نـ اضماامل أَّنَّ

سمًله   ةًا نـفؿ أو ىمًةًا أو زمًٌب رىمقَّنؿ إلم ؾمفقة ناغؾٌا أو 

نلؾحا دكققيا وملهرة أو زمًٌب إىمراه نـ ايمظروف ايمعلظمقا 

ؿ  دم صمـقضمفؿ فمـ احلؽؿ  نؼٌموناظمحقطا هبؿ نع يؼقـفؿ زملَّنَّ

 زمام أكزل اهلل .

هذا ياجعم دم جتلهؾ ايمػرق زمكم اظمعلقا  ونظفر ايمغؾق دم

ايمال واظمعلقا ايمعؼديا  جتر صلضمٌفل إلم اإلشمؿ  ايمًؾقىمقا ايمال 

                                                        

(
1

 .11اظملهدة:  (
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سمزج صلضمٌفل دم ايمؽػر   ونـ أصقل أهؾ ايمًـا أن اظمعليص 

 سمػًؼ وٓ سمؽػر .   

ىمام ياجعم ايمغؾق أيًضل دم ايماقصمف زملحلؽؿ اجلامفمل فمعم        

قؾ وٓ سمػريؼ   ودون سمؼدير اظماؾًٌكم هبذه اظمعلقا دون سمػل

 يمؾحلٓت اخللصا وإوولع ايمػرديا.  

ىمام ياجعم ذيمؽ دم خمليمػا صمريةا هلدي ؽمقدكل رؽمقل اهلل 

)صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ(  وحتذيره نـ ايماقرط دم هذا ايمغؾق   

وذيمؽ همقام رواه أزمق ؽمعقد اخلدري )ريض اهلل فمـف( وملل: وَملَل 

ُـّ َرؽُمقُل اهللَِّ )َصعمَّ اهللَُّ 
َؿ( : )َيُؽقُن فَمَؾقُْؽْؿ ُأَنَراُء سَمْطَؿةِ فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ

ُؾقُد  شُمؿَّ َيُؽقُن فَمَؾقُْؽْؿ ُأَنَراُء سَمْشَؿةِزُّ  ُؿ اجْلُ إيَِمْقِفُؿ ايْمُؼُؾقُب  َوسَمؾكُِم هَلُ

ُؾقُد   هَمَؼلَل  َرصُمٌؾ: أَُكَؼلسمُِؾُفْؿ َيل ِنـُْفُؿ ايْمُؼُؾقُب  َوسَمْؼَشِعرُّ ِنـُْفُؿ اجْلُ

ةَاَة( َٓ َنل أوََملُنقا ايملَّ احلديث    همدل هذا(1) َرؽُمقَل اهللَِّ؟ وَملَل: 

                                                        

(
1

 . 14/351أمحد دم نًـده  رواه (
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رود احللىمؿ فمـ زمعض هدي ايمؼرآن وايمًـَّا ٓ  فمعم أن جمرد ؾم

 يعد ىمػًرا . 

رع اهلل )فمز وصمؾ(  زام زمش وومد زمقـل دم صدر اظمٌحث أن آيما      

دئ ؽلم ايمٌمم إلم ومقاككم يضعقَّنل دم إؿملر نٌل ٓ يؿـع اضما

ايمامميع ايمعلنا وومقافمده ايمؽؾقا   وهمًؼل يماغغم ايمزنلن واظمؽلن   

رع  ريعلت ايمقوعقا خمليمًػل يمش وٓ يؽقن آضماؽلم يماؾؽ ايماش

يمؾدول وايمشعقب وإهمراد اهلل نل دام أكف حيؼؼ اظملليم  ايمعلنا 

 واظمجاؿعلت.

         *       *       * 
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 املبخح ايطادع 
 

  ايسد ع٢ً ضالي١

  (ٍٛ حبت١ُٝ فسض اجلص١ٜ ع٢ً غري املطًُنيايك)
 

 : () ٚيًسد ع٢ً ٖرٙ ايضالي١ ْكٍٛ

ؿ ٓيمازام نلرم اكافك نقصمٌف دم زنلكـل ه ذا  زيا هل: اؽم اجل

يمؽ  قن  7واكاػ ت فمؾا ف زملكاػ لء ن ل ذفم ت ٕصمؾ ف دم زنلَّن ل 

اظمقاؿمـكم ومد أص ٌحقا مجقًع ل ؽم قاء دم احلؼ قق وايمقاصمٌ لت   

مم ل أدى إلم زوال  7أطم رى حمؾف ل  وضمؾت وقازمط وكظؿ نليمق ا

 ايمعؾا . 

 ونل ورد دم ايمؼرآن ايمؽ ريؿ ن ـ ضم ديث فمـف ل حيؿ ؾ فم عم

 إفمداء اظمحلرزمكم واظمعاديـ ايمراهمضكم يمؾؿقاؿمـا   ويمقس فمعم 

                                                        

اظمجؾس ط " سُملحَّ  أن جيب نػلهقؿ " (  هذا اظمٌحث نًاؾ نـ ىمالب 

 (.31-25) ص اإلؽمةانقا يمؾشةقن إفمعم
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 اظمقاؿمـكم اظمًلظمكم اظمشلرىمكم دم زمـلء ايمقؿمـ وايمدهملع فمـف.

 : ٚبٝإ ذيو

 ايم ذيـ عمفم  اإلؽم ةانقا ايمدويم ا همرو افل ايما ل اجلزيا أنَّ 

   إؽمةانقًّل اطمؼمافًمل سمؽـ مل ديـفل دم يدطمؾقا ومل دويمافل  دم دطمؾقا

 سممطمذ ومقاككم  نـ اإلؽمةام ؽمٌؼ همقام نعروهما رضيٌا ىملكت وإكام

ًٓ  همؽلكت رفمقافل  فمـ وايمدهملع ايمدويما ومحليا اجلـديا نؼلزمؾ  زم د

ًٓ  سمؽـ ومل اجلـديا  نـ   ويشفد يم ذيمؽ  زملإلؽمةام اإليامن نـ زمد

اظم ليمؽكم ظم ل    سمػرض إٓ فمعم ايمؼلدريـ فمعم أداء اجلـدي ا أَّنل مل

ًٓ  ىملك ت ويم قيدهمعقكف رضيٌا هل ذه اجلـدي ا     اإلي امن ن ـ زم د

 أي وزم ةا مجقًع ل ايم ديـ دم اظمخليمػكم ىمؾ فمعم يمقصمٌت زملإلؽمةام

 فم عم سمػ رض مل همف ل ىم ذيمؽ   أنره ل يؽ ـ مل يمؽ ـ اؽماثـلء   

 ن ـ اظم رى وٓ ةايمعج ز وٓ ايمـًلء وٓ إؿمػلل وٓ ايمشققخ

  ايمديـ  لل ورصم لن ايمرهٌ فمعم رض سمػ مل أَّنل ىمام   ايمؽالب أهؾ
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ل:  ايمػؼفلءوملل مجفقر و   .واجلفلد ايمـٌم فمـ زمدل إَّنَّ

ن ـ كل لرى  -زمدكقًّل ونليمقًّل -روت فمعم ايمؼلدريـ همُ يمؼد 

فؿ نـ اجلـديا   كصَّ رؽم قل اهلل )ص عم اهلل هكجران نؼلزمؾ إفمػل

يمؽ : )ٓ يؽؾػ أضم د ن ـ أه ؾ ايمذن ا فمؾقف وؽمؾؿ( هلؿ فمعم ذ

ن  ـفؿ اخل  روج ن  ع اظمً  ؾؿكم إلم فم  دوهؿ ظمةاوم  لة احل  روب 

لزمكم فمـفؿ   وصمقاًرا  ونؽلؾمػا إومران   وأن يؽقن اظمًؾؿقن ذزمَّ

 .(1) نـ دوَّنؿ(

ودم ايمٌةاد ايمال آشمر همقفل نم غم اظمً ؾؿكم أداء اجلـدي ا ن ع 

ـ ن ع اظمًؾؿكم مل سمػرض فمؾ قفؿ اجلزي ا   زم ؾ ىم لكقا ناً لوي

اظمً  ؾؿكم دم ايمؼا  لل ودم كل  قٌفؿ ن  ـ ايمغـ  لهؿ ىم  ام ضم  دث دم 

 ع لهد )ؽمقيد زمـ نؼرن( ن لهدة ايمؼ ضمقث كلت نع (صمرصملن)

                                                        

(
1

 .  152جمؿقفما ايمقشملهؼ ايمًقلؽمقا يمؾعفد ايمـٌقي واخلةاهما ايمراؾمدة  ص (
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 فمقًولف  قكا زاؤه دم نع ف صم أهؾفل : )ونـ اؽماعـَّل زمف نـؽؿ همؾ 

  .(1) نـ صمزاهف(

وضمدث ذيمؽ أيًضل نع ايمـللرى نـ أهؾ محص   فمـ دنل 

زم  ـ اجل  راح دم نقومع  ا ضم  لرزمقا دم ص  ػقف صم  قش أيب فمٌق  دة 

  . (2)ايمٌقزكطقكم ايمغمنقك ود ايمروم 

زيا فمـ  لب )ريض اهلل فمـف( اجل وأؽمؼط فمؿر زمـ اخلط

ظمل رأى نـ كػلرهؿ وأكػفؿ نـفل   همؾؿ يلنـ سمغؾب لرى زمـل  كل

قكقا ـمفغًما هلؿ فمعم أهؾ قؽهم  ؾمؼلومفؿ وايمؾحلق زمليمروم

يمؽ   وفمؾؿ أكف ٓ رضر فمعم اظمًؾؿكم نـ إؽمؼلط ذاإلؽمةام

آؽمؿ فمـفؿ   نع اؽماٌلق نل جيب فمؾقفؿ نـ اجل  زيا   

 ا ضمكم  ؿ زملؽمؿ ايمل دوم له ل نـف ؿ   واؽماقهم هملؽمؼطف   ل فمـف

                                                        

(
1

 .12  وسملريخ صمرصملن  ص 1/125ػمي جسملريخ ايمط (

(
2

 .62/ 5سملريخ دنشؼ ( 
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  . (1)ولفمػف ل فمؾقفؿ

ل فمعم احلرازما    ف  إكام رسمٌ صغلًرا سمعللم اهلل زمقلن ؽمامه ايمذي وأنَّ

نذا همٓ فمعم جمرد ايمؽػر   أو آكاًلب إلم أي ىمالب ؽماموي   

ريعا  رازما همةا صغلر   إذ نـ اظمعؾقم يمدى فمؾامء ايمش ت احلاكاف

 ف وصمقًدا وفمدًنل . ؿ يدور نع فمؾا ةانقا أن احلؽ اإلؽم

ؾ  لء إلم أه  وومد ؾمدد همؼفلء ايممميعا ايمـؽغم فمعم ن ـ يً 

ل أي وصم ف ن ـ أوصم ف اظمعلنؾ ا   زم ؾ أىم دوا فم عم  لب هم ايمؽا

 .رضورة ضمًـ نعلنؾافؿ واإلضمًلن إيمقفؿ 
    

               *       *       * 

                                                        

(
1

ونل زمعدهل   واخلراج ٕيب  12ص  يـظر دم ذيمؽ : ) إنقال ٓزمـ ؽمةام (

 ( .121يقؽمػ ص 
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 املبخح ايطابع
 

  ايسد ع٢ً ضالي١

 (اضتباح١ ٖرٙ اجلُاعات اُحس١َ ايدّ بهٌ أغهاي٘)

 : ٚيًسد ع٢ً ٖرٙ ايضالي١ ْكٍٛ

ياض  نـ مملرؽما هذه اجلامفم لت يمْلفم امل اإلصمرانق ا ن ـ 

ايمؼاؾ ونمغمه حتريػفؿ يمؾَؿَقاؿمِـ ايمال ياؿ همقفل سمطٌقؼ ايمـل قص 

  واذلذ ذيمؽ وؽمقؾًا ٓؽماحةال  ا زملضمؽلم ايمؼاللايمؼرآكقا اظمرسمٌط

 دم إزمريلء نـ اظمًؾؿكم ونمغمهؿ.

ىمذيمؽ ياض  ممل حتؿؾف ىمؾامت وفمٌلرات هذه اجلامفملت أَّنؿ 

ىمرًهل ؾمديًدا   وذيمؽ زمؿحلوٓهتؿ  يؽرهقن إنا اإلؽمةانقا فملنا

ىمر همقفل اجلفلد دم ؽمٌقؾ ايمداهؿا ومؾب احلؼلهؼ زماغقغم اظمقاوع ايمال ذُ 

  سمعللم  وزمام يلدر فمـفؿ نـ أهمعلل يـدى هلل صمٌكم اإلكًلكقا .  اهلل

ر أضمقلء وذزم  آطمريـ أنلم ىم لنغمات  همفؿ يؼقنقن زمحرق ايمٌش

 ف   وٓ سُمقصمد رؽمليما ؽمامويا فم عم وصم  قير ويػاخرون زمذيمؽ ايمال

 إرض سمؼقل زمذيمؽ. ومل يرد فمـ أضمد نـ إكٌقلء )فمؾقفؿ ايمًةام( 
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دم ايمً ؾؿ وٓ احل رب 7 ضما ك ياج رأ  أكف همعؾ ذيمؽ أو أصم لزه   ٓ

همٓء إهملىمقن اظمجرنقن ويػؼمون فمعم ؽمقدكل رؽمقل اهلل )صعم اهلل 

  أو أن أو أؾملر زمف أو أونل إيمق ف فمؾقف وؽمؾؿ( أكف أنر زمذيمؽ أو همعؾف 

رة   اهمؼماء فمؾقف وفمعم ؽمـاف )ص عم اهلل  هذا ممل وصمدوه دم ؽُمـَّاف اظمُطفَّ

 ذيمؽ. فمؾقف وؽمؾؿ( وهق أزمرأ اخلؾؼ نـ

ونـ ايم دواهل ايمعظقؿ ا إصم لزهتؿ وما ؾ ايمـً لء وإؿمػ لل 

وايمشققخ ضماك أصح لب اإلفملوم ا نـفؿ ىمليمض رير   واؽماٌلضماف ؿ 

ٓؽماخ دام ايمدروع ايمٌمميا ىمقؽمقؾا سُمٌؾاغفؿ ه دهمفؿ ن ـ إؽم ؼلط 

 ايمدويما وهدم ايمديـ. 

انا يٌقحقن ضمرنا دنلء  ودم طمضؿ سمـػقذ همٓء ظمخططلهتؿ اهلدَّ

يـ يؿؽـ أن ُيؼاؾقا زمغغم ذكب وٓ وصمف ضم ؼ وٓ جُل رم إزمريلء ايمذ

    رَ ريػ وٓ زم  ف أَن   رع ايمش   ارسمؽٌ  قه   ويم  قس ذيم  ؽ ن  ـ ايمش  

دان قا وم د  وزملؽماٌلضمافؿ دم اظمًؾؿ سمظفر ضمؼقؼا فمؼقدهتؿ زملَّنؿ ن ل

روه وَكػ قا فمـ ف ص ػا  م   همؿعـك ذيمؽ: أَّنؿ ىمػَّ اؽماحؾقا دنف اظمحرَّ
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أن اظمًؾؿ فم عم إؽم ةانف ومل  اإلؽمةام  ونل ذيمؽ نـ ضمؼ أضمد نل دام

يظفر نـف نل خيليمػف. ىمذيمؽ زمؾغ ن ـ و ةاهلؿ وصمح دهؿ زملضمؽ لم 

رع أَّنؿ أؽمؼطقا ايمديا فمؿـ يؼاؾقكف فمـ ؿمريؼ اخلطل  همةا ضمرنا  ايمش

ل ىملن صلضمٌف أو ؿمػ ةا أو  ان رأة  ضماك ويمق ىملك ت  يمؾدم فمـدهؿ أيًّ

 . ؾمقًخل هرًنل

ـِ فُمَؿ َر )ريض  وومد روي اهلل سمع للم فمـ ؽم قدكل فمٌ د اهلل زْم 

َؿ( َوصَمد دِم زَمْع ِض  َأنَّ » فمـفام( :  َرؽُمقَل اهللَِّ )َصعمَّ اهللَُّ فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ

ًَ لِء  هَم َلْكَؽَر َذيمِ َؽ  َنَغلِزيِف اْنَرَأًة َنْؼُاقيَم ًا   ـْ وَمْا ِؾ ايمـا   َوََّنَ ك فَم 

ٌَْقلنِ   لء    ووملل ايمػؼفلء : ٓ يـٌ غل أن ُيؼا  ؾ دم ؾم  (1)ش َوايملا

ل  ؼمىمل هم     خ هم  لٍن   إٓ أن يش رأة وٓ ؾمق   لزي اننـ اظمغ

 .(2)ايمؼالل

                                                        

(
1

أطمرصمف ايمٌخلري دم ىمالب اجلفلد وايمًغم   زملب وماؾ ايمـًلء دم احلرب    (

 ايملٌقلن دم احلرب.ونًؾؿ دم ىمالب اجلفلد وايمًغم   زملب حتريؿ وماؾ ايمـًلء و

(
2

 . 311 | 6اظمغـك ٓزمـ ومدانا  (
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ؾ إٓ  ػ ومد َّنك فمـ ايمؼا  رع احلـق ل كعرف أن ايمش ونـ هـ

ت فمـ د ورما إن ر ويم قس ٔضم لد ايمـ لس   أن ل  يثٌ ذي ؼ ايم زملحل

وه ق  -اؽماٌلضما دنلء ايمعٌلد هبذه ايمطريؼا إكام هق هما  يمٌلب اهَل رج 

ر  -ايمؼاؾ  نـف ؽمقدكل رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ(7 ظمل ايمذي ضمذَّ

همقف نـ طمطر فمظقؿ فمعم اظمجاؿع وأنـ ايمعٌلد ووقلع ايمديـ زمضقلع 

ؾمعلهره 7 ٕكف ٓ فمٌلدة هلل سمعللم زملدق وٓ سم ديـ دم ـم ؾ ايمرفم ب 

   واخلقف وايمؼفر.

ـْ  }ودم ايمالىمقد فمعم ضمرنا ايمدنلء يؼقل احلؼ ؽمٌحلكف : ِن

َؽ ىَمَاٌْـَل
اهِقَؾ  َأصْمِؾ َذيمِ ل زمَِغغْمِ  فَمعَم زَمـِل إِْهَ ًً ـْ وَمَاَؾ َكْػ ُف َن َأكَّ

ـْ  اَم وَمَاَؾ ايمـَّلَس مَجِقًعل َوَن َْرِض هَمَؽَلكَّ ْٕ لٍد دِم ا ًَ َكْػٍس َأْو هَم

اَم َأضْمقَل ايمـَّلَس مَجِقًعل َويمََؼْد صَملَءهْتُْؿ ُرؽُمُؾـَل  َأضْمقَلَهل هَمَؽَلكَّ

ٌَقاـَ  َْرِض  ْؿ زَمعْ  غًما ِنـْفُ  لِت شُمؿَّ إِنَّ ىَمثِ  زمِليْم ْٕ       َد َذيمَِؽ دِم ا

هُمقنَ  َم  }   ويؼقل سمعللم :(1) {ظمَُْنِ َٓ سَمْؼُاُؾقا ايمـَّْػَس ايمَّاِل ضَمرَّ َو

                                                        

(
1

 .35اظملهدة :   (
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ؼا  َّٓ زمِلحْلَ ًدا }  ويؼقل ؽمٌحلكف: (1){اهللَُّ إِ ـْ َيْؼُاْؾ ُنْمِنـًل ُنَاَعؿا َوَن

ِضَب اهللَُّ فَمَؾْقِف َويَمَعـَُف َوَأفَمدَّ يَمُف هَمَجَزاُؤُه صَمَفـَُّؿ طَمليمًِدا همِقَفل َونمَ 

َٓ }  ويؼقل ؽمٌحلكف :  (2){فَمَذازًمل فَمظِقاًم  ـْ  سَمُؼقيُمقا َو َِ  َأيْمَؼك ظم

ةَامَ  إيَِمْقُؽؿُ  ًَّ َت  ايم ًْ ٌْاَُغقنَ  ُنْمِنـًل يَم َقلةِ  فَمَرَض   سَم ْكَقل احْلَ  هَمِعـَْد  ايمدُّ

ـْ  ىُمـُْاؿْ  ىَمَذيمَِؽ  ىَمثغَِمةٌ  َنَغلكِؿُ  اهلل ٌُْؾ  ِن َـّ  وَم ٌَقَّـُقا فَمَؾْقُؽؿْ  اهللَُّ هَمَؿ  هَمَا

 .(3){طَمٌغًِما سَمْعَؿُؾقنَ  زماَِم  ىَملنَ  اهللََّ إِنَّ 

 غم ؽ ايمدنلء زمغ وومد فمّد ايمـٌل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( ؽمػ

  ايمال سمػًد احلقلة وهتؾؽ اظمجاؿع اظمقزمؼلت ضمؼ نـ ايمًٌع

 ًَّ ٌُقا ايم
ِ ٌَْع اظمُقزمَِؼلِت  ضمقث وملل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( : )اصْمَاـ

ْحُر    ًا ُك زملهللِ  وايم ْ َـّ ؟ وَملَل : ايممما ومليُمقا : َيل َرؽُمقَل اهللِ   َوَنل ُه

                                                        

(
1

 .33اإلهاء: ( 

(
2

 .63ايمـًلء :  (

(
3

 .61: ايمـًلء (
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زَمل  وأىْمُؾ َنلِل  َم اهللُ إَِّٓ زملحَلؼا   وأىمُؾ ايمرا َووَمْاُؾ ايمـَّْػِس ايمَّال ضَمرَّ

ضْمِػ   ووَمْذُف اظمُْحَلـَلِت ا ظمُْمِنـَلِت ايمَقاِقِؿ   وايماََّقرما َيْقَم ايمزَّ

ـْ َأؾَملَر  .(1) ايمَغلهمةَِاِت( ويؼقل كٌقـل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( : )َن

 هَمنِنَّ اظمَْةَاهَِؽَا سَمْؾَعـُُف ضَماَّك َيَدفَمُف َوإِْن ىَملَن َأطَملُه 
إلَِم َأطِمقِف زمَِحِديَدةٍ

ِف( َٓ (2) ٕزَمِقِف َوُأنا ـُ    ويؼقل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ(:) َيَزاُل اظمُْْمِن

ـْ دِيـِِف َنل مَلْ ُيِلْب َدًنل ضَمَراًنل(دِم  َحٍا ِن ًْ  .(3)  هُم

 دم نمغم اظمًؾؿونـ ايمدواهل ايمعظقؿا أيًضل اؽماٌلضمافؿ 

وكًٌافؿ ذيمؽ زوًرا وهبالًكل إلم ايمًـَّا ايمـٌقيا   ونليمف وفِمروف

                                                        

(
1

ـَ َيلْىُمُؾقَن }زَملب وَمْقِل اهللَِّ سَمَعللَم :  رواه ايمٌخلري دم ىمِاَلب ايمَْقَصلَيل  ( إِنَّ ايمَِّذي

اَم   .{ َيلْىُمُؾقَن دِم زُمطُقَِّنِْؿ َكلًرا َوؽَمقَْلَؾْقَن ؽَمِعغًماَأْنَقاَل ايمْقَاَلَنك ـُمْؾاًم إِكَّ

(
2

غِم  ( ًِ ِؾٍؿ. زملب  رواه نًؾؿ دم ايماَّْػ ًْ ةَاِح إلَِم ُن ًا ؾَملَرِة زمِليم ـِ اإْلِ َـّْفِل فَم  ايم

(
3

َيلِت  ىمِاَلبرواه ايمٌخلري  دم  ( ـْ َيْؼاُْؾ }زَملب وَمْقِل اهللَِّ سَمَعللَم:   ايمدا ُنْمِنـًل  َوَن

ًدا هَمَجَزاُؤُه صَمَفـَّؿُ نُ   [.63]ايمـًلء: {اََعؿا



ــــ ــــــــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــــ  لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ــــ

- 63- 

 

ُ }قل احلؼ ؽمٌحلكف: ناجلهؾكم متلًنل وفمؿًدا وم ًُ اَّللا اُز َٓ ََّل َحِْ
 ًْ َ ََ ل ِي َِ اَّلا ًْ  َغ َْ دِيَارُِك ٌِ  ًْ ًْ ُُيْسُِجُٔك َ َِ َول ًْ ِف اّلِي ُحَلاحِئُُك

ْلِطِطنَي  ٍُ ْ َ ُُِّبُّ ال ًْ إِنا اَّللا ٔا إََِلِْٓ ًْ َوُتْلِطُط ُْ و ْن َتََبُّ
َ
 *أ

 َِ ًْ ِف اّلِي ََ كَاحَئُُك ِي
َِ اَّلا ُ َغ ًُ اَّللا اُز َٓ ا َحِْ ٍَ إِجا
ًْ َوظَ  َْ دِيَارُِك ٌِ  ًْ ْدسَُجُٔك

َ
ْن َوأ

َ
ًْ أ ُسوا لََعَ إِْدَساِجُس َْ ا

ٔنَ  ٍُ ِ ال ًُ اىظا ُْ وىَهَِم 
ُ
ًْ فَأ ُٓ ا ل َٔ َْ َحخَ ٌَ ًْ َو ُْ ْٔ ىا َٔ َ   وىمذيمؽ  (1){ح

جتلهؾقا فملنديـ فمفد ؽمقدكل رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( 

ايمذي يعقش آنـًل زمكم اظمًؾؿكم زملكف نللن ايمدم  يمغغم اظمًؾؿ

زمُجرم يًاحؼ فمؾقف ايمعؼلب  واظملل وايمِعرض نلدام أكف مل يلِت 

ومل يًاعِد فمعم اظمًؾؿكم ومقى أطمرى ؽمقاء نـ داطمؾفؿ أو نـ 

طملرصمفؿ  ومل يًع إلؾمعلل كلر ايمػاـا دم ايمٌةاد أنـا   وجتلهؾقا 

                                                        

(
1

 .6   5اظمؿاحـا: أيا ( 
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أن ؽمقدكل رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( وماؾ نًؾاًم زمُؿعلَهد   

ـ   ووملل أيًضل : )إذ(1)ووملل: )أكل أىمرم نـ َوذمَّ زمذناف( ا أنَّ

ايمرصمُؾ ايمرصمَؾ فمعم كػًف شمؿ وماؾف هملكل زمريء نـ ايمؼلسمؾ وإن ىملن 

ـْ ـَمَؾَؿ (2) اظمؼاقل ىملهمًرا( َٓ َن   ووملل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ(: )َأ

َػُف هَمْقَق ؿَملوَماِِف   َأْو َأطَمَذ ِنـُْف ؾَمْقةًل زمَِغغْمِ  ُنَعلهًدا  َأِو اْكَاَؼَلُف  َأْو ىَمؾَّ

 ذهب فمعم هذا  (3) ضَمِجقُجُف َيْقَم ايْمِؼَقلَنِا(ؿمِقِب َكْػٍس   هَملََكل 

ايمػؼفلء إلم أن ايمؼللص واصمب زمؼاؾ ىمؾ نعلقم ايمدم  زمعض

  (4)فمعم ايمالزمقد إذا وُماؾ فمؿًدا زمغض ايمـظر فمـ صمـًف أو فمؼقدسمف

                                                        

(
1

 أطمرصمف ايمدار ومطـل دم ؽمــف   وايمٌقفؼل دم ايمًــ ايمؽػمى. (

(
2

 رواه ايمٌقفؼل دم ايمًــ ايمؽػمى.( 

(
3

اِ  َأْهؾِ  سَمْعِشغمِ  دم زملب   اخلراج ىمالبرواه أزمق داود دم (  نَّ  اطْماََؾُػقا إَِذا ايمذا

 . يمااَجلَراِت زمِل

(
4

 .111/  1اهلدايا  (
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  افماامًدا  همؾق وَماؾ نًؾؿ ىملهمًرا نًلظمًل فمؿًدا زمغغم ضمؼ همنكف ُيؼاؾ زمف

همَؿـ وماؾ    ضمرنا ايمدنلءفمعم فمؿقم ايمـلقص ايمقاردة دم ؾمدة 

ل ىملن    وهق نل ياقاهمؼ نع سمرؽمقخ إكًلًكل زمغغم ضمؼ ُيؼاؾ زمف أيًّ

 أؽمس اظمقاؿمـا اظماؽلهمةا   وياـلؽمب وـمروف جماؿعـل وفمٌمكل.

 

               *       *       * 
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 املبخح ايجأَ
 ٚاملسنباتت آلالااضتباح١ تدَري )ايسد ع٢ً ضالي١        

 .(اجلٝؼ ٚايػسط١بكٛات اخلاص١ 

 

 :ٚيًسد ع٢ً ٖرٙ ايضالي١ ْكٍٛ

رع صقلكاف  هذه اظمعدات نـ اظملل ايمعلم ايمذي أوصمب ايمش

ـ آفماداء فمؾقف زملي وؽمقؾٍا   ونـع ن فمعم ىمؾ همردٍ دم إنا

  إولهمًا إلم أنَّ هذه اظمعدات وؽملهؾ يمؾدهملع فمـ أنـ ىملكت

ل  د ؾقًّل وضم كم ومحليافؿ داطم ـ واظمقاؿمـ ةانا ايمقؿم وؽم وديًّ

 وطملرصمقًّل إن يمزم إنر   همةا جيقز إسمةاهمفل أو ايمـقؾ نـفل.

هملحلؼ ؽمٌحلكف أنركل زمنفمداد ايمؼ قة زمؽ ؾ صمقاكٌف ل زم ام همقف ل 

ٌَث اخل قف وايمرهٌ ا 
ايمؼقة إنـقا وإـمفلرهل أنلم أفمداء إنا يمِ

دم ومؾقهبؿ ضماك ٓ ياجرأ أضمد ن ـفؿ فم عم آفما داء فم عم أن ـ 

واح وإفم  راض وإن  قال زمةادك  ل   ودم ذيم  ؽ ضمػ  ظ يم  ْلر
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ن  ـ ايماع  رض يم  قيةات آفما  داءات ايمغلؾم  ؿا  وإوؿم  لن

ٍة }وآضماةال    وملل سمعللم:  ٔا َْ كُ ٌِ  ًْ ا اْضَخَطْػُخ ٌَ  ًْ ُٓ َ وا ل ِغرُّ
َ
َوأ

 ًْ ِ وََغـُرواُز ِِ اْخًَْـِو حُسُِْْتـَٔن ةِـِّ َغـُروا اَّللا َْ رِبَـا ٌِ َو
 ُٓ َٔج ٍُ ًْ ََّل َتْػيَ ِٓ ِ َْ ُدوُ ٌِ  ََ ا ُتِْفُِلٔا َوآَدسِي ٌَ ًْ َو ُٓ ٍُ ُ َحْػيَ ًُ اَّللا

ًْ ََّل  جْــُخ
َ
ًْ َوأ ِ يُــَٔيا إََِلُْســ ٍء ِف َضــًِِِو اَّللا ْ َْ  َْ ٌِــ

ٔنَ  ٍُ  . (1){ُتْظيَ

 : ٚيف ٖرٙ اآل١ٜ ًَخظإ

إكام ه ق يم ردع ايمع دّو ايم ذي قة  ذه ايمؼ داد ه أن إفم :األٍٚ

   ٌ لسمـ ل قايمـ ل ونؽاً راوـ ل وأن فم ل وأ دي فمعم زمةادك يعا 

 وىم ذيمؽ ردع أفم داهـ ل اظمؼمزملكم زمـل .

   دة ىمام أنرت أيا ايمؽريؿا  عَ قة اظمُ   ذه ايمؼ أن ه :ايجاْٞ

 لظمقا زمليمًؾؿ  قى ايمع ل إذ هل نل يعرف أن دم ايمؼ ٓ نمرازما همقف

                                                        

(
1

 .31إكػلل : ( 
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 .أو ايمردع ايمدهملفمل اظمًؾ 

وأوو  احلؼ ؽمٌحلكف هدف أفمداء ايمديـ وايم قؿمـ ن ـ أن 

ََ َزَفـُسوا } ؽمةاضمف  زمؼقيمف سمع للم: ياخعم اجلـدي فمـ ِي َودا اَّلا
ًيُــَٔن  ٍِ ًَ ًْ َذ خَِػــخُِس ٌْ

َ
ًْ َوأ ْضــيَِحخُِس

َ
َْ أ ْٔ َتْغُفيُــَٔن َخــ لـَـ
ًْيًَث َواِحَرةً  ٌَ  ًْ   همام ىملن ظمًؾؿ ناٌع يماعليمقؿ احلؼ  (1){َغيًَُْس

دم محلي ا  ياف لونؽمٌحلكف  ويمرؽمقيمف )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( أن 

سمع للم زم ف   هم لي فمؼ ؾ  ةاف نل أنر اهللؽمةاضمف7 يمؽقن ذيمؽ زمخ

أو يمادنغم أطمريـ ن َنـ يؿؾؽ ايمؼقة يذهب يمادنغمهل إ : يؼقل

ظمجرد أومقال زمعض ن ـ ٓ يري دون يمٌةادك ل وٓ ٕهؾف ل أي هبل 

   وٓ يػفؿقن ديـفؿ همفاًم صحقًحل رؾمقًدا .طمغم

 ا    ايمدويم ونـ ذيمؽ كػفؿ أن َنـ يدفمق إلم ايمـقؾ نـ سمًؾق 

غِ  }للم: قيمف سمع ػ يمؼ يمق خمل ل إكام ه لداهت أو نع
َ
اـَوأ ٌَ  ًْ ُٓ َ وا ل   رُّ

                                                        

(
1

 .115ايمـًلء   نـ أيا :   (
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ةٍ  ٔا َْ كُ ٌِ  ًْ   شمؿ هق ؽم لٍع يماحؼق ؼ ه دف أفم داء (1){ اْضَخَطْػُخ

 إنا وايمديـ نـ إوعلف ايمدويما دم نقاصمفا فمدوهل. 

فمعم أمهقا أطمذ احِلقطا واحلذر زمؼقيم ف  ؽمٌحلكف وومد أىمد احلؼ

ًْ }  سمعللم: وفمدم ايمافلون دم ذيمؽ إن ر 7    (2){وَُدُزوا ِحْزَرُك

 : زمؼقيم  ف ضما  ك ٓ يـ  لل أفم  داؤكل نـ  ل   ىم  ام أىم  ده احل  ؼ سمع  للم

ًْيًَث َواِحَرةً } ٌَ  ًْ ًٍِئَُن َغيًَُْس ًَ   وهذا نل سمًعك إيمق ف  (3){َذ

 زملخلطقات اظمدرصما دم همالوهيؿ .  اظماطرهما هذه اجلامفملت

 سمع للم وزمـلًء فمعم هذا : ٓ جيقز يمؾؿجـد اظمرازمط دم ؽمٌقؾ اهلل

أن ي ؼمك ؽم ةاضمف زماؽؾقػ نـ رهقس ايمدويما   أو وزارة ايم دهملع 

 وٓ أن يًؿ  ٕي إكًلن أن يلؾ إيمقف.

  احلؼ لز ريػ ظمََل أصم رع ايمش ويمق ىملن ذيمؽ نًؿقضًمل زمف دم ايمش

                                                        

(
1

 .31:    نـ أيا إكػلل( 

(
2

 .115نـ أيا :  صمزء ايمـًلء   ( 

(
3

 .115نـ أيا : صمزء ايمـًلء    (
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ؾ  ؽمٌحلكف يمؾجـدي اظمجلهد واظمرازمط دم ؽم ٌقؾف سمع للم أن يدطم 

ًْ ِإَوذَ }ايملةاة وهق ضملنؾ يمًةاضمف دم ومقيمف سمعللم:  ِٓ ا ُنَِْج ذِـً
ُدـُزوا 

ْ
َػَم َوَْلَأ ٌَ  ًْ ُٓ ِْ ٌِ ًْ َطانَِفٌث  اَلةَ فَيَْخُل ًُ الصا ُٓ َ ٍَْج ل َر

َ
فَأ

ِت 
ْ
ًْ َوْتَـأ َْ َوَرانُِسـ ٌِ ٔا  ًَُهُُٔ ًْ فَإَِذا َضَجُروا فَيْ ُٓ ْضيَِحَخ

َ
أ

 ًْ ُْ ُدُزوا ِحْزَر
ْ
َػَم َوَْلَأ ٌَ ٔا  ًَُصيُّ ٔا فَيْ ًْ يَُصيُّ َ ْدَسى ل

ُ
َطانَِفٌث أ

 
َ
ًْ َوأ ُٓ    خ   وهذا نل وفمله اجلـدي اظمٌمي فمػم ايمالري(1){ْضيَِحَخ

 وزمذيمؽ شمٌات يمف نؽلكاف   همفق دم رزملٍط إلم يقم ايمؼقلنا. 

وإذا ىملن أهؾ ايمعؾؿ وايمػؼف نـ ايمعؾامء ايمعلنؾكم اظمخؾل كم 

فمعم أن نـ نلت دون نليم ف همف ق ؾم فقد   هم نن ن ـ ن لت دون 

 .ؾمفقد   ونـ نلت دون وؿمـف همفقؽمةاضمف همفق ؾمفقد 

  أو حملوٓتلت  واظمرىمٌذه أٓت  داء فمعم ه ىمام أن آفما

 ؼ   قل احل لد اظمـفل فمـف   ضمقث يؼ  ؾ دم اإلهمً غمهل يدطم سمدن

                                                        

(
1

 .115ايمـًلء   نـ أيا:  ( 



ــــ ــــــــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــــ  لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ــــ

- 71- 

 

ًَـا }ؽمٌحلكف :  جْ ًَاةِ الُّ ُُلُ ِف اْْلَ ْٔ َْ ُحْػِجُتَم كَ ٌَ ََ انلااِس  ٌِ َو
َلُّ اْخِ 

َ
َٔ أ ُْ ا ِف كَيْتِِّ َو ٌَ َ لََعَ  ُِٓر اَّللا لا  *َصاِم َويُْش َٔ ِإَوَذا حَ

 ُ ْٓيَِم اْْلَسَْث َواىناْطَو َواَّللا ا َويُ َٓ رِْض َِلُْفِطَر ذًِ
َ
َضََع ِف اْْل

ةُ  *ََّل ُُِّبُّ اىَْفَطاَد  ُّ اىْػِـشا َدَزحْـ
َ
َ أ ِق اَّللا ِإَوَذا رًِـَو َُلُ احـا

ادُ  َٓ ٍِ ْ ًُ َوَْلِئَْص ال ِا َٓ ُّ َج ًِ فََحْطُت ْ ذ  . (1){ةِاْْلِ

ب هذه ايمضةايما يريدون زمض ةايمافؿ ه ذه سمػؽق ؽ وأصحل

ري طملص  ا واجلق  قش ايمعرزمق  ا فملن  ا يمل  ليم      اجل  قش اظمل

ـ  هم  لجلقش  إفم  داء  وه  ذه طمقلك  ا فمظؿ  ك يمؾ  ديـ ويمؾقؿم  

  همليم دفمقة إلم  رؿما ضمل ـ ايم ٌةاد دم ايم داطمؾ واخل لرج وايمش

  وه  ق ن لٓ  هدنفام دفمقة إلم سمػؽقؽ ايمقؿمـ وايمؼض لء فمؾق ف

 .ق ا وٓ إكً لكقا وٓ فمؼ ؾ ؽمؾق ؿيؼ ره ديـ وٓ وؿمـ

*          *          *

                                                        

(
1

 . 513 – 511ايمٌؼرة :  (
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 املبخح ايتاضع
 

ع٢ً محٌ  عٓاصسِٖ ايضاي١تػذٝع )ايسد ع٢ً ضالي١ 

  (تسٜٚع اآلَٓنيايطالح ٚ

 

 :ٚيًسد ع٢ً ٖرٙ ايضالي١ ْكٍٛ

نـ اظمعؾقم ايم ذي يؽ لد يل ؾ إلم ضم د ايمٌداه ا دم ذيع ا 

ضمرن ا ؾم ديدة   وم لل اإلؽمةام أن سمرويع اإلكًلن أنـ ضم رام 

سمروي ع اظمً ؾؿ ضم رام ؾم ديد "اإلنلم اظمـلوي دم همقض ايمؼدير : 

 . "ايماحريؿ

ـْ َأؾَم لَر إلَِم  ووملل رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾق ف وؽم ؾؿ( : )َن 

 هَمنِنَّ اظمَْةَاهَِؽَا سَمْؾَعـُُف ضَماَّك َيَدفَمُف َوإِْن ىَملَن َأطَملُه ٕزَمِق ِف 
َأطِمقِف زمَِحِديَدةٍ

ِف( دم هذا احلديث سملىمقد ضمرن ا  "وملل اإلنلم ايمـقوي:   (1) َوُأنا

اظمًؾؿ وايمـفل ايمشديد فمـ سمرويعف وذقيػف وايماعرض يمف زمام وم د 

                                                        

(
1

غِم رواه نًؾؿ دم ىمالب (  ًِ ؾَملرَ  زملب  ايماَّْػ ـِ اإْلِ َـّْفِل فَم ؾِؿٍ ايم ًْ ةَاِح إلَِم ُن ًا  ِة زمِليم
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َوإِْن ىَم لَن َأطَم لُه ٕزَمِق ِف  ) يمذيف   وومقيمف )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( :

ِف  نٌليمغا دم إيضلح فمؿقم ايمـفل دم ىمؾ أضم د   ؽم قاء ن ـ  (َوُأنا

اؽمقاء أىم لن ه ذا ه زًٓ أم يافؿ همقف ونـ ٓ يافؿ   و ٕن  7 صم دًّ

ووم  لل )ص  عم اهلل فمؾق  ف  .(1)سمروي  ع اظمً  ؾؿ ضم  رام زمؽ  ؾ ضم  لل

ًْ ؾاًِم(وؽمؾؿ( َع ُن ؾٍِؿ َأْن ُيَروا ًْ ُ
َٓ حَيِؾُّ ظمِ   ووم لل )ص عم اهلل (2) : )

ْنِرٍئ َأْن َيْلطُمَذ فَمَلل َأطِمقِف زمَِغ غْمِ ؿمِق ِب  ِٓ َٓ حَيِؾُّ  فمؾقف وؽمؾؿ( : )

ِف  َوَذيمِ  ًِ ًْ ؾِِؿ فَم عَم َكْػ َم اهللُ فَم زَّ َوصَم ؾَّ َن لَل اظمُْ  َن ل ضَم رَّ
ةِ َؽ يمِِشدَّ

ؾِِؿ( ًْ  .(3) اظمُْ

)صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( نـ سمرويع ايمـػس ايمـٌل ضمذر ومد و

ـْ  َٓ َن ايمٌمميا زمؼطع ايمـظر فمـ نعاؼدهل أو ديلكافل   همؼلل: )َأ

َػُف هَمْقَق  ـَمَؾَؿ ُنَعلهًدا  َأِو اْكَاَؼَلفُ  ؿَملوَماِِف   َأْو َأطَمَذ ِنـُْف    َأْو ىَمؾَّ

                                                        

(
1

 .141/ 13ذح صحق  نًؾؿ يمؾـقوي ( 

(
2

ََدِب (  ْٕ َء فَمعَم اظمَِْزاِح   رواه أزمق داود دم ىمالب ا ْ ـْ َيلْطُمُذ ايمًمَّ  . زملب َن

(
3

 رواه ايمٌقفؼل دم ايمًــ ايمؽػمى .( 
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ٌِْد   (1) ؾَمْقةًل زمَِغغْمِ ؿمِقِب َكْػٍس   هَمَلَكل ضَمِجقُجُف َيْقَم ايْمِؼَقلَنِا( ـْ فَم وفَم

ٍد )صعم اهلل فمؾقف  شَمـَل َأْصَحلُب حُمَؿَّ ـِ َأزمِك يَمقْعَم وَملَل : ضَمدَّ ـِ زْم مْحَ ايمرَّ

ُؿْ  )وؽمؾؿ غُمونَ  ىَملُكقا )َأَّنَّ ًِ  فَمَؾقْفِ  اهللُ )َصعمَّ  اهللِ َرؽُمقلِ  َنعَ  َي

َؿ( غٍم  دِم  َوؽَمؾَّ ًِ ٌْؾٍ  إلَِم  زَمْعُضُفؿْ  هَملْكَطَؾَؼ  ِنـُْفْؿ  َرصُمٌؾ  هَمـَلمَ  َن  َنَعفُ  َك

صُمُؾ  اؽْمَاقَْؼظَ  هَمَؾامَّ  هَمَلطَمَذَهل   َنل ": هَمَؼلَل  ايْمَؼْقُم  هَمَضِحَؽ  هَمِزَع  ايمرَّ

َّٓ  َٓ : هَمَؼليُمقا   " ُيْضِحُؽُؽْؿ؟ ل إِ  هَمَؼلَل  هَمَػِزَع   َهَذا َكٌَْؾ  َأطَمْذَكل َأكَّ

َؿ( فَمَؾْقفِ  اهللُ )َصعمَّ  اهللِ َرؽُمقُل  َٓ :  َوؽَمؾَّ ؾِؿٍ  حَيِؾُّ  ) ًْ ُ
عَ  َأنْ  ظمِ  ُيَروا

ؾاًِم( ًْ   .(2) ُن

فت ايممميعا إلم رضورة نقاصمف ا ه ذه ايمػة لت  وومد وصمَّ

  همؽلك ت  وردفمفل فمـ سمروي ع أنـ كم وسم دنغم ايم ٌةاد ايمضليما

اظمًؾحا نعفؿ نـ إمهقا زمؿؽلن  همةا يؿؽ ـ يمٌؾ ٍد أن  اظمقاصمفا

                                                        

(
1

َراِج  بىمِاَل دم داود أزمق أطمرصمف ( َنلَرةِ  اخْلَ  َأْهؾِ  سَمْعِشغمِ  دِم  زَملب   َوايْمَػْلءِ  َواإْلِ

اِ  نَّ  .زمِليمااَجلَراِت  اطْماََؾُػقا إَِذا ايمذا

(
2

 .133/ 35أمحد دم نًـده  رواه (
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  سمًؿ  هلذه اجلامفملت وَنـ وراءهؿ أن يعقثقا دم إرض همًلًدا

وومد زمكم احل ؼ ؽم ٌحلكف وسمع للم صم زاء ن ـ يعقث قن دم إرض 

ع يمردفمفؿ نل يطؾؼ فمؾقف ايمػؼفلء ضمد احلرازما   همؼلل  همًلًدا  وذَّ

ََ } :ؽمٌحلكف  ِي ا َجَشاُء اَّلا ٍَ َن  إِجا ْٔ َ َورَُضَُٔلُ َويَْطَػ َُُّارِبَُٔن اَّللا
ــ يُ ْن ُحَلخا

َ
ــاًدا أ رِْض فََط

َ
ـــِف اْْل ْو يَُصياُت

َ
ـــٔا أ ْو ُتَلطا

َ
َع ـٔا أ

 ِٓ يِْري
َ
ُٓ ـأ رُْجيُ

َ
َْ ِدــًْ َوأ ٌِ رِْض ـًْ 

َ
ََ اْْل ٌِـ ْٔا  ْو ُحَِْفـ

َ
اَلٍي أ

ِدــَسةِ َغــ ٌْ ًْ ِف ا ــ ُٓ َ ــا َول ًَ جْ ًْ ِدــْشٌي ِف الُّ ــ ُٓ َ َزاٌب َذلـِـَم ل
 ًٌ  . (1){َغِظً

 

      *       *       * 

                                                        

(
1

 . 33أيا  :اظملهدة  (
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 املبخح ايعاغس
 

إغاع١ ايفٛض٢ ٖٚدّ ايدٚيـ١ تـ     ) ايسد ع٢ً ضالي١
ايتعـدٟ عًـ٢    غطا٤ ايتظـاٖس ايطـًُٞ ٚاضـتباح١   
 ( املٓػآت ٚاملُتًهات ايعا١َ ٚاخلاص١

 

     :ٚيًسد ع٢ً ٖرٙ ايضالي١ ْكٍٛ

 هب ل ع ػما ايمال يُ  كظؿت ايمدؽملسمغم وايمؼقاككم أيمقلت وايمطرق

ونمغمه نـ وؽملهؾ  ايمـلس فمـ آراهفؿ نـ طمةال ايماظلهر ايمًؾؿل

اظمضؾا سماخ ذ  ايمضليما   نمغم أن هذه اجلامفملت ايماعٌغم فمـ ايمرأي 

هذه ايمقؽم لهؾ ايمعٌم يا ايما ل ىمػؾف ل ايمدؽم اقر وايمؼ لكقن نـ 

   يمؾاعٌغم ايمً ؾؿل فم ـ ايم رأي نطق ا ٕصم ؾ إؾم لفما ايمػ قى

لنا أو اخللصا 7 وملد إَّنلك ايمدويم ا وايماعدي فمعم اظمؿاؾؽلت ايمع

 أو إؽمؼلؿمفل.

 ت فمـ  لت وؾ ض اجلامفم د أنَّ زمع ر دم ايمالريخ جي همليمـلـم



ــــ ــــــــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــــ  لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ــــ

- 77- 

 

طمرصمقا فمعم ؽمقدكل    وىملكت ايمٌدايا دم همٓء ايمذيـ ؿمريؼ احلؼ

فمثامن زمـ فمػ لن )ريض اهلل فمـ ف( زملؽم ؿ ايم ديـ وإوملن ا احل ؼ   

صم ف أؽم ؾحافؿ دم و حماجكم يمؽـفؿ هفم لن ن ل محؾ قاطمرصمقا 

ايمؽ  رام )رو  قان اهلل سمع  للم اخلؾقػ  ا   ودم وصم  قه ايمل  حلزما 

    ؽم  قدكل ايمراؾم  د   همؽلك  ت ايمـاقج  ا اؽماش  فلد اخلؾقػ  ا فمؾ  قفؿ(

  شمؿ هما  زم لب ايمػاـ ا وـمف رت  )ريض اهلل فمـف( زمـ فمػلن فمثامن

ؿملهػا اخلقارج ايمذيـ طمرصمقا فم عم ؽم قدكل فم قم زم ـ أيب ؿمليم ب 

)ريض اهلل فمـ  ف(  اؾفؿ إي  له)ريض اهلل فمـ  ف( واكاف  ك إن  ر زمؼ  

  وىملن زمؼا ؾف نل ىم لن ن ـ ايمػا  ـ   ودطم  قل إن    ا أيًض ل

اإلؽمةانقا آكذاك دم ضمروب واكشؼلوملت سملرخيق ا مل سمعرهمف ل ن ـ 

 ومٌؾ .

وهذا نل هتدف إيمقف هذه اجلؿ  لفملت اإلره  لزمقا أن ن ـ 

كش ر ايمػ قى ايمال سممدي إلم آؽمافلكا زملحلرنلت   وآصمؼماء 

   إنل ؿمؿعل دم ايمًؾطا وإنل طمقلكا ٕوؿملَّنؿ  نغم فمعم ايمؼاؾ وايماد
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 وفماميما ٕفمداهفل.

م ايمعؾامء  7زمقع ايمًةاح وسمداويمف دم أووملت ايمػاـا  ويمذيمؽ ضمرَّ

ظمل همقف نـ طمطقرة وصمقد ايمًةاح واكاشلره زمكم ايمـلس زمام ُيغ ري 

إلم اؽماخدانف وايماعرض يمؾـلس زمليمٌلؿمؾ   واإلفملكا فم عم اإلشم ؿ 

َأنَّ َرؽُم قَل اهللِ )َص عمَّ »ران زمـ ضُمل كم فمؿ    همعـ (1)وايمعدوان

ةَاِح دِم ايْمِػْاـَاِ  ًا ـْ زَمْقِع ايم َؿ( ََّنَك فَم  .(2)شاهللُ فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ

همؽقػ ياؿ ضمث ايمـلس دم ووماـل احللرم فمعم اؽماخدام خماؾػ 

وؽملهؾ ايمعـػ واإلرهلب زمحجا اإلص ةاح   ؽم ٌحلكؽ رزمـ ل  

 هذا هبالن فمظقؿ؟  

وفمؾاًم زمضةال هذه اجلامفملت وإو ةاهلؿ وممَّل يزيدك نعرهما 

 ؾؿكم  ؽمقدكل رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( اظمً ا َّنل خمليمػ

                                                        

(
1

 533 | 2زمداهع ايملـلهع  (

(
2

 أطمرصمف ايمطػماين دم اظمعجؿ ايمؽٌغم . (
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زمعًضل   همؼلل: )َٓ سَمْرصِمُعقا زَمْع ِدي ىُمػَّ لًرا    فمـ أن يؼاؾ زمعضفؿ

 .(1)ُب زَمْعُضُؽْؿ ِروَملَب زَمْعٍض(َيْي 

هق إكام يمؾخروج وايمؼاؾ وايمادنغم  ايمـلس نـ يدفمقهمنن إذن 

  وإن ؿ(  ف وؽمؾ  ؽمقدكل رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾق  ليمػ ظمـفجخم

ةال واإلو ةال ض  ايم إكام ه قلت فم ذه اجلام ه إيمق ف ق ل سمدفم ن

  .  ويمقس اهلدايا واإلصةاح

رهؿ    لكا فمعم وما ؾ اظمًؾؿكم أو نمق وممل يمىمد فمعم ضمرن ا اإلفم

لُه ؽمقدكل فمٌد اهلل زمـ فمؿر )ريض اهلل سمعللم فمـفام( ضمكم َأسمَ  نقوم ػ

َٓ : إِنَّ ايمـَّلَس وَمْد َصـَُعقا َنل سَمَرى    زَمغْمِ  هَمَؼل ـِ ايمزُّ َرصُمةَاِن دِم همِْاـَِا ازْم

طَّلِب   َوَص لضِمُب َرؽُم قِل اهللَِّ )َص عمَّ اهللُ  ـُ فُمَؿَر زْمـ اخْلَ َوَأْكَت ازْم

َؿ( َأنَّ اهللََّ َيْؿـَُعـِ ل  : »   هَماَم َيْؿـَُعَؽ َأْن َذْ ُرَج ؟  وَم لَل  فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ

                                                        

(
1

ىمالب  دمىمالب اظمغلزي   زملب ضمجا ايمقداع   ونًؾؿ  دمأطمرصمف ايمٌخلري  (

 ش .ٓ سمرصمعقا زمعدي ىمػلرا ييب زمعضؽؿ روملب زمعض»اإليامن   زملب 
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ًْ  ؾِؿِ  َم فَم  قَمَّ َدَم َأطِم  ل اظمُْ : َأَو مَلْ َيُؼ  ِؾ اهللَُّ شسَمَع  للَم ضَم  رَّ َٓ   وَم  ل

َُ }سَمَعللَم: َِـٌث َويَُسـَٔن اّلِيـ ًْ َحَّتا ََّل حَُسَٔن فِخْ ُْ َوكَاحِئُ
 ِ ـُ هللِ»؟  وَملَل:  (1){َّلِلا ي ـْ همِْاـٌَا َوىَملَن ايم دا    هَمَؼْد وَملسَمْؾـَل ضَماَّك مَلْ سَمُؽ

ـُ يمَِغ غْمِ هَمَلْكُاْؿ سُمِريُدوَن َأْن ُكَؼلسمَِؾ ضَماَّك سَمُؽ قَن همِْاـَ ٌا َويَ  ي ُؽ قَن ايم دا

ٌَ غْمٍ   وَم لَل    وذم روايا أطم(2)شاهللَِّ ـِ صُم ـْ ؽَمِعقِد زْم : طَم َرَج  رى فَم

ًَ ـًل شَمـَل ضَمِديًثل ضَم ـُ فُمَؿَر   هَمَرصَمْقَكل َأْن حُيَدا ٌُْد اهللَِّ زْم وَم لَل:    فَمَؾْقـَل فَم

ـِ  مْحَ ٌِْد ايمرَّ ٌَلَدَرَكل إيَِمْقِف َرصُمٌؾ هَمَؼلَل: َيل َأزَمل فَم ـِ ايمِؼَالِل دِم  هَم شْمـَل فَم   ضَمدا

َِـثٌ }ايمِػْاـَِا   َواهللَُّ َيُؼقُل: ًْ َحـَّتا ََّل حَُسـَٔن فِخْ ُْ  (3){َوكَاحِئُ

لَن حُمَؿَّ ٌد إِكَّ اَم ىَم »   شَمؽَِؾْا َؽ ُأنُّ َؽ؟  هَمَؼلَل: َهْؾ سَمْدِري َنل ايمِػْاـَاُ 

                                                        

(
1

 . 163نـ أيا:  :ايمٌؼرة  (

(
2

ووملسمؾقهؿ ضماك ٓ }ىمالب سمػًغم ايمؼرآن   زملب ومقيمف: دمأطمرصمف ايمٌخلري  (

 . {ايمظلظمكمسمؽقن هماـا ويؽقن ايمديـ هلل همنن اكافقا همةا فمدوان إٓ فمعم 

(
3

 .  36إكػلل:   (
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َؿ( ُيَؼلسمِ ُؾ اظمُْش  طُمقُل دِم  )َصعمَّ اهللُ فَمَؾْق ِف َوؽَم ؾَّ  ِرىمكَِم َوىَم لَن ايم دُّ

 . (1)شفَمعَم اظمُْؾِؽ َس ىَمِؼَاليمُِؽْؿ  دِيـِِفْؿ همِْاـًَا   َويَمقْ 

وهؽذا كرى ضمؽؿ ازمـ فمؿر )ريض اهلل سمعللم فمـفام( فمعم َنـ 

صمقج كغمان ايمػاـا يًعك إلم ضمشد احلشقد ويرنمٌفؿ دم ايمؼاؾ وسمل

  وىملكف )ريض اهلل فمـف( يلقر لٍع وراء اظمؾؽ وايمريلؽما  زملكَّف ؽم

واومع هذه اجلامفملت ايمال سماخذ ايمديـ نطقا يمؾقصقل إلم 

لء ايمـلس  أنمراوفل اخلٌقثا   ضماك يمق ؽمػؽقا دم ؽمٌقؾ ذيمؽ دن

  ـمؾاًم واهمؼماًء وصمرأة فمعم اهلل ورؽمقيمف.

ضمػظ يمعٌلده زمؿخاؾػ  وممل يـٌغل أن ُيعؾؿ أن اهلل ؽمٌحلكف

ؿمقاهػفؿ وصمـًقلهتؿ   وأفمراوفؿ   وأنقاهلؿ ومماؾؽلهتؿ   

ايمعلنا أو  وَنـ يؼقل: إكف جيقز ذفًمل ايماعرض يمؾؿؿاؾؽلت

                                                        

(
1

 ومقل ايمـٌل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( زملب ىمالب ايمػاـ  دم أطمرصمف ايمٌخلري (

 )ايمػاـا نـ ومٌؾ اظمممق( .
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أو ايماعدي فمؾقفل أو اؽماٌلضمافل دم اإلؽمةام همؼد اهمؼمى  اخللصا

  وفمعم رؽمقيمف )صعم اهلل فمؾقف ؽمؾؿ( 7 ٕن ذيمؽ  فمعم اهلل سمعللم

َ ََّل ُُِّبُّ }ؽمٌحلكف:خُيليمػ ومقل احلؼ  َوََّل َتػْخَُروا إِنا اَّللا
 ََ ػْخَِري ٍُ ْ   ىمام يشاؿؾ فمعم خمليمػا سحيا يمػعؾ ؽمقدكل (1){ال

رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ(  همؼد ردَّ إنقال وايمقداهع 

ايمال اهاؿـف فمؾقفل ىمػلر ومريش فمعم ايمرنمؿ نـ ىمػرهؿ زمف 

 وسمؽذيٌفؿ يمف .

نـ نؽا إلم اظمديـ ا  قف وؽمؾؿ()صعم اهلل فمؾ همؼٌؾ أن خيرج

سم  رك ازم  ـ فمؿا  ف فمؾقًّ  ل )ريض اهلل فمـ  ف( يم  غمد إيم  قفؿ وداهعف  ؿ 

نر اهلل ٕ  زمؾ اناثؾ    ومل ياحػظ فمؾقفل وأنلكلهتؿ   همؾؿ يًاحؾفل

ًْ ةِاْْلَاِطِو } :وسمعللم  ؽمٌحلكف َُِس ًْ ةَيْ َٔاىَُس ْم
َ
ٔا أ ُزيُ

ْ
َوََّل حَأ
ِم ِتَ  ا إَِل اْْلَُكا َٓ ِ ٔا ة ُ َٔاِل انلاـاِس َوحُْرل ْمـ

َ
َْ أ ٌِ ٔا فَسِيًلا 

ُزيُ
ْ
أ

                                                        

(
1

 . 161نـ أيا  :ايمٌؼرة  (
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ـٔنَ  ٍُ ًْ َتْػيَ جْـُخ
َ
ًِ َوأ ْ ذ   أيم قس ه ق ايمؼله ؾ دم طمطٌا ف (1){ةِاْْلِ

 دِن   لءىُمْؿ   َوأْن   َقايَمُؽْؿ   )إنَّ : اجللنع   ا دم ضمج   ا ايم   قداع 

  دم زَمَؾ ِدىُمْؿ  َه َذا وأفْمَراَوُؽْؿ   ضَمَراٌم فَمَؾْقُؽْؿ ىَمُحْرَن ِا َي ْقِنُؽؿْ 

ـْ َأفْماَميمُِؽ ْؿ    دم ؾَم َهَذا َليُمُؽْؿ فَم  ًْ ُؽْؿ هَمَق ْفِرىُمْؿ َهَذا  َوؽَمَاْؾَؼْقَن َرزمَّ

َـّ زَمْع ِدي ىُمػَّ لًرا  ًٓ  -هَمةَا سَم ْرصِمُع ِرُب زَمْعُض ُؽْؿ  َيْض  -َأْو ُو ةاَّ

ْغُت؟  .    (2) (ايمؾفؿ هملؾمفد ِروَملَب زَمْعٍض ... أٓ َهْؾ زَمؾَّ
ـْ يً  عك قل ون  ـ هـ  ل كؼ      ىإلؾم  لفما ايمػ  ق : إنَّ َن  

لل  ىم ام ه ق ضم  –لت ايمعلنا واخللصا  عم اظمؿاؾؽ دي فم وايماع

أو نػًد  آىمٌؾ ٕنقال ايمـلس زمليمٌلؿمؾ –هذه اجلامفملت اظماطرهما 

ؽمقدكل رؽم قل اهلل )ص عم اهلل فمؾق ف وؽم ؾؿ(     خمليمٌػ هلديهلل 

                                                        

(
1

 .155أيا  :ايمٌؼرة  (

(
2

َيلِت َ(  لَنِا َواظمَُْحلِرزمكَِم َوايمِْؼَللِص َوايمدا ًَ زملب    أطمرصمف نًؾؿ دم ىمالب ايْمَؼ

َْنَقاِل . ْٕ فَْمَراِض َوا ْٕ َنلِء َوا ِريِؿ ايمدا قِظ حَتْ
  سَمْغؾِ
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ُزئُا }: داطمٌؾ دم وفمقد ومقيمف ؽمٌحلكف
ْ
ٔا ََّل حَأ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلا َٓ حُّ

َ
يَاأ

َٔاىَسُ  ْم
َ
َْ أ ْن حَُسـَٔن ِجَـاَرةً َخـ

َ
ًْ ةِاْْلَاِطِو إَِّلا أ َُِس ًْ ةَيْ

ًْ َوََّل َتْلخُ  ٌُِِْس َ ـحََساٍض  ًْ إِنا اَّللا جُْفَطُس
َ
ٔا أ ًْ  يُ ََكَن ةُِس

ا  ًٍ َْ  *رَِحً ٌَ ا فََطَْٔي ُُْصيًِِّ  َو ًٍ َحْفَػْو َذلَِم ُغْرَواًُا َوُظيْ
   .(1){يَِطرًيا ى اَّللا ـَ َُاًرا َوََكَن َذلَِم َغي

  

      *       *       * 

 
 
 

                                                        

(
1

 .31   56 : أيالنايمـًلء  (
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 عػس املبخح ااحادٟ
 

 

  ايسد ع٢ً ضالي١

 (إىل قطع ايطسم ٚتعطٌٝ املٛاصالت ايدع٠ٛ)
 

 : ٚيًسد ع٢ً ٖرٙ ايضالي١ ْكٍٛ

جتلهؾت هذه اجلامفملت نل ورد نـ ؽُمـَّا ذيػا وَّن ل كٌ قي 

سي  دم أنر اجلؾقس فمعم ايمطروملت همضةًا فمـ ومطعفل وإي ذاء 

)رى اهلل فمـ ف( أن  اخل درييلء همقف ل   فم ـ أزم ك ؽم عقد إزمر

لىُمْؿ َواجُلُؾ قَس فَم عَم  رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( وملل: )إِيَّ

ُث همِقَف ل   ايمطُُّروَملِت(  هَمَؼليُمقا: َنل يَمـَل زُمدٌّ  ًُ ـَل َكَاَح دَّ
اَم ِه َل جَمَليمِ   إِكَّ

َّٓ اظمََجليمَِس  َف ل(  وَم ليُمقا:   هَملَ  وَملَل: )هَمنَِذا َأزَمْقُاْؿ إِ فْمُطقا ايمطَِّريَؼ ضَمؼَّ

ٌََل  ِريِؼ؟ وَملَل  ؼُّ ايمطَّ  َوَنل ضَم     َوَردُّ  ػُّ إََذى ِر  َوىمَ  : )نَمضُّ ايم

ةَامِ  ًَّ ـِ اظمُـَْؽِر(   َوَأْنٌر زمِلظمَْْعُروِف  ايم  .(1)   َوََّنٌْل فَم

                                                        

(
1

 =ىمالب اظمظلمل وايمغلب   زملب أهمـقا ايمدور  دمأطمرصمف ايمٌخلري  (
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همؼد ووع ؽمقدكل رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( وقازمط 

  فيؼ دم ضملل نل إذا اوطر اإلكًلن أن جيؾس همقيمؾاعلنؾ نع ايمطر

اظمـ  لهمع وه ذا دم جم لل اظمٌ  لح ن ـ سمٌ لدل إفم  امل واظمل ليم  و

ريؼ ويمقس ٕضمد    وصمعؾ هذه ايمضقازمط نـ ضمؼقق ايمطغم واخل

 نـ ايمـلس .

ٌََل  وممل ورد نـ ضمؼقوم   َوَردُّ  ِر   َوىَم ػُّ إََذى  ف : نَمضُّ ايْم

 ًَّ ـ  ِر   همِؿ  ـِ اظمُْـَْؽ  ُل فَم  ُروِف   َوايمـَّفْ  لظمَْعْ   َوإَْنُر زمِ  ةَاِم   ايم

  رق وآفما داء فمؾقف ل  ع ايمط  قاز ومط  جزم همٓء لء ـ صم أي

  وزمليماٌعقا آفماداء فمعم اظمًاخدنكم هلل؟.

 رار ظمل همقف نـ إو 7 وومد َّنك ايمممع فمـ سمعطقؾ اظمقاصةات

زمؿلليم  فملنا ايمـ لس 7 ويمع دم ومل قر اؽم اخدانفل فم عم همة ا 

                                                                                                             

عدات   ونًؾؿ =  ىمالب ايمؾٌلس  دمواجلؾقس همقفل   واجلؾقس فمعم ايملُّ

  ايمطروملت.ايمـفل فمـ اجلؾقس دم وايمزيـا   زملب
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  وخمليمػ ا ٕن ر  ـفل  ىمام أنَّ دم سمعطقؾفل إرضاًرا وأذيًا زملخلؾؼزمعق

ضمقث وملل: )ىمػ إذى   وايمـفل  ايمـٌل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( 

 فمـ اظمـؽر( وايمال هل نـ ضمؼقق ايمطريؼ. 

وورد دم ايمًـا اظمطفرة نل يدل فمعم همضؾ وشمقاب نـ يؼقم 

ُروي  زمنزايما إذى فمـ ايمطريؼ   ويؿفده يمؾـلس   ونـ ذيمؽ نل

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  أَنَّ َرؽُمقَل اهللَِّ )َصعمَّ اهللُ فَمَؾقِْف  )ريض اهلل فمـف( فَم

ـَ ؾَمْقٍك فَمعَم  َؿ( وَملَل: )زَمْقـاََم َرصُمٌؾ َيْؿًِم زمَِطِريٍؼ َوصَمَد نُمْل َوؽَمؾَّ

َرُه  هَمَشَؽَر اهللَُّ يَمُف هَمَغَػَر يَمُف(    ويؼقل )صعم اهلل (1)ايمطَِّريِؼ هَمَلطمَّ

ٌُْعقنَ  زمِْضعٌ  وؽمؾؿ( : )اإلياَمنُ فمؾقف  ٌَاً  َوؽِماُّقنَ  زمِْضعٌ  َأوْ  َوؽَم    ؾُمْع

ـِ  إََذى إَنلؿَماُ  َوأْدَكلَهل   اهلل إَِّٓ  إيمفَ  َٓ : وَمْقُل  هَملهْمَضُؾَفل  ايمطَِّريِؼ  فَم

ٌَاٌ  َواحَلَقلءُ  ـَ  ؾُمْع   ووملل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( : (2)(اإلياَمنِ  ِن

                                                        

(
1

نًؾؿ و زملب همضؾ ايمافجغم إلم ايمظفر  ،أطمرصمف ايمٌخلري دم ىمالب إذان ( 

 زملب همضؾ إزايما إذى فمـ ايمطريؼ.  ىمالب ايمػم وايملؾا   دم صحقحف

(
2

ياَمنِ  ؾُمَعِب زملب    اإليامنأطمرصمف نًؾؿ دم ىمالب  (  .اإْلِ
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ـَ  ؽُمةَاَنك )ىُمؾُّ   همِقفِ  عُ  سَمْطؾُ  ْقمٍ  يَ  ىُمؾَّ    اٌ  َصَدومَ  فَمَؾْقفِ  لسِ ايمـَّ  ِن

ْؿُس  شْمـَ  زَمكْمَ  َيْعِدُل  ايمشَّ ِٓ صُم  كمُ  َوُيعِ    َصَدوَماٌ  كْمِ  ا اِفِ  فَمعَم  َؾ  ايمرَّ  َدازمَّ

ٌَاُ  َوايمَؽؾَِؿاُ  َصَدوَم ٌا  َناَلفَمفُ  فَمَؾقَْفل َيْرهَمعُ  َأوْ    هَمَقْحِؿُؾ فَمَؾْقَفل  ايمطَّقا

ةَاةِ  إلَِم  خَيُْطقَهل طُمْطَقةٍ   ؾُّ َوىمُ  َص َدوَمٌا    َوُيِؿقطُ  َدوَمٌا   َص  ايملَّ

ـِ  إََذى  .(1) ايمطَِّريِؼ َصَدوَمٌا( فَم

ةات  ودم ايماش  جقع فم  عم ومط  ع ايمط  رق وسمعطق  ؾ اظمقاص  

لة اظمقاؿمـكم  ريض ضمق إضمداث ؾمؾؾ حلرىما احلقلة دم ايمٌؾد   وسمع

لكا زملرواح ايمـلس  إزمريلء واظمًلظمكم إلم اخلطر   ودم ذيمؽ اؽماف

 ونللحلفؿ   وهذه خمليمػا سحيا وواوحا يمؾضقازمط ايمممفمقا.

  ونـلهمعفل مماؾؽلت ايمدويما ايمعلنا ودم هذا اإلسمةاف سمعدٍّ فمعم

  ونل ليم  ايم ٌةاد وايمعٌ لدودم ذيمؽ إرضار زمليمدويما واظمجاؿ ع 

نل يمىمد فمعم أن ه ذه اخلط قات إك ام ه ل طمط ا ممـفج ا  قوه

إؾم لفما ايمػ قى دم ايم ٌةاد  ونقوقفما زمؿؽر ؾمديد ن ـ أصم ؾ

                                                        

(
1

غَمِ  اجِلَفلدِ أطمرصمف ايمٌخلري دم ىمالب (  ًا ـْ  زملب ،َوايم ىَملِب  طَمذَ أَ  َن  َوَكْحِقهِ  زمِليمرا
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فمـد ايمـلس   ضما ك يث قروا فم عم  وايمغضب ؼدوسملصمقج ضمليما احل

ضمؽلنفؿ   هماؽقن ايمػ قى ايما ل يً عك أفم داؤكل إلم حتؼقؼف ل 

رصملء متزيؼ دويمـل وسمػاقافل   وإو علهمفل وحتقيؾف ل إلم ىمقلك لت 

ا هزيؾا ٓ سمـػع صديًؼل وٓ سمض  .ر فمدوًّ

 

      *       *       * 
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 عػس ايجاْٞ املبخح
 ايسد ع٢ً ضالي١ 

ايدع٠ٛ إىل اإلضساب عٔ ايطعاّ يًضغط ع٢ً  )

 (ااحهَٛات قصد ايٛصٍٛ إىل ايفٛض٢ ٖٚدّ ايدٚي١ 
 

 :ٚيًسد ع٢ً ٖرٙ ايضالي١ ْكٍٛ

اؽمادل أصحلب هذه ايمضةايما اهمؼماًء ونغليمطا زمؼقيم ف سمع للم 

َِ }:-فمؾقفل ايمًةام  –فمعم يمًلن نريؿ  ا إِّّنِ ََُزرُْت لِيساَْحَ ًٌ ْٔ َص
ًًّا َْٔم إِنِْط ًَ اَْلَ َزّيِ

ُ
َْ أ روا إنً لىمفل فم ـ  (1){فَيَ   ضمقث ص قَّ

ل همٓء إنمٌق لء أكَّ ف نعج زٌة هل ل    وكً ايمؽةام  زملكَّف إرضاٌب 

أنلم ومقنفل. شمؿ نل ايمعةاوما زمكم اناـلع ايمًقدة ن ريؿ فم ـ ايمؽ ةام 

ايمذي هق نعجزة هل ل  وٓ يي  زمحقلهت ل وزم كم اإلرضاب فم ـ 

 ؟ذي يمدي زمحقلة اإلكًلن إلم اهلةاكايمطعلم ايم

                                                        

(
1

 . 53نـ أيا  :نريؿ ( 
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إنَّ نـ نٌلدئ ايممميعا اإلؽمةانقا  زمؾ نـ نٌلدئ ايمرؽملٓت  

 –سمع للم  –ايمًامويا ىمؾفل: اظمحلهمظا فمعم كػ س اإلكً لن   واهلل 

َٓ سُمْؾُؼقا زمَِلْيِديُؽْؿ إلَِم ايماَّْفُؾَؽاِ } يؼقل:   ويؼ قل ؽم ٌحلكف:  (1){َو

ًْ إِ } جُْفَطُس
َ
ٔا أ ا  نا َوََّل َتْلُخيُ ًٍ ًْ رَِحً َ ََكَن ةُِس َْ  *اَّللا ٌَ َو

ا فََطَْٔي ُُْصيًِِّ َُاًرا َوََكَن َذلَِم  ًٍ َحْفَػْو َذلَِم ُغْرَواًُا َوُظيْ
ِ يَِطرًيا لََعَ   .(2){اَّللا

ف ل فم عم  واظمحلهمظا فمعم ضمقلة اإلكًلن هلل نؼقن لت ن ـ أمها

ـ : ايمطعلم وايممماب. ونـ هـل همنذا اناـع اإلكً لن فم  اإلؿمةاق

رزًمل  شم ؿ وص ؾ إن ر إلم هةاىم ف  ايمطعلم وايممماب فملنًدا نض

 ريعا نـاحًرا. همنكَّف ُيعدُّ دم كظر فمؾامء ايمش ونقسمف

شمؿ إكف فمعم ىمؾ ضملل سمعذيب يمؾـػس   وومد َّنلكل ديــل احلـقػ 

فمـ ذيمؽ   وفمـ أن كعرض أكػًـل ظمل ٓ سمطقؼ وٓ حتاؿؾ   هم نن 

                                                        

(
1

 .162نـ أيا  :ايمٌؼرة  (

(
2

 .31  56 النأي :ايمـًلء ( 
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ل  واظممنـ ايمؼ قي طم غم وأضم ب إلم اهلل  جلًد اإلكًلن فمؾقف ضمؼًّ

 )فمز وصمؾ( نـ اظممنـ ايمضعقػ.

  ذا ىملن هذا اإلرضاب ؽمقلؽمقل نقصمفلويزداد إنر صمرنل إ

ؽم قاء أىم لن ذيم ؽ زمليمً جقن أم وٓ فمةاوما يمف زمً قء اظمعلنؾ ا 

ظمل دم ذيمؽ نـ ايمؽ ذب وآهم ؼماء وايما ديمقس  ورن ل  7 زمغغمهل

فملت إكام   فمعم أن هذه اجلام ايمـلس زمام هؿ نـف زمراء ـمؾام وفمدواكل

هتدف إلم اؽماعداء اظمـظامت ايمدويمقا فمعم دوهلل ظمامرؽما نزيد ن ـ 

ايمضغط فمؾقفل   ورزمام إفمطلهفل ذريعا يمػرض فمؼقزملت فمًؽريا 

د أص  قهلل ومل  د إَّنلىمف  ل أو أو اومال  لديا فمؾقف  ل   أو جتؿق  

  أو إؾملفما ايمػقى همقف ل 7 يمقاؿؽـ قا ه ؿ ومجلفم لهتؿ إؽمؼلؿمفل

لب دم ايمـفليا يمل ليم  أفم داء ايمضليما نـ نػلصؾفل   وهق نل ي

أوؿملكـل وأناـل   وهق نل ياللدم نع نؼلصد ايمامميع ايمال سمعؿؾ 

فمعم احلػ لظ فم عم زمـ لء ايمدويم ا وومقهت ل ومتلؽم ؽفل   ورد ىمق د 

 اظمعاديـ فمـفل .
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ورة محلي ا إوؿم لن واحلػ لظ وومد أمجع ايمػؼف لء فم عم رض      

ومحلياف ل   ورد ىمقد اظمعاديـ   همؼد صمعؾ قا ايم دهملع فمـف ل فمؾقفل

ومحليا شمغقرهل همرض ىمػليا إذا وملم زمف مجلفم ا ن ـ ايمؼ قم ؽم ؼط 

اإلشمؿ فمـ ايمٌلومكم   وإذا مل يؼؿ زمف أضمد نـفؿ أشمؿ اجلؿقع   فمعم أن 

ايمدهملع فمـ إوؿملن يلٌ  همرض فمكم فمعم ىمؾ ازمـ ن ـ أزمـلهف ل 

إذا هلمجفل ايمعدو أو سمعروت يمؾخطر   ؽمقاء أىملن هذا ايمعدوان 

 هلزًمل وسمػجغًما وسمرويًعل يممنـكم.نمزوا واؽماعامًرا أم إر

  

      *       *       * 
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 املبخح ايجايح عػس
 

 ايسد ع٢ً ضالي١
 ايدع٠ٛ إىل تٛدٝ٘ ايصنا٠ إىل دعِ أعُاهلِ اإلدسا١َٝ

ًْا ٚشًٚزا    (باجلٗاد)اييت ٜصفْٛٗا بٗتا
 

 :ٚيًسد ع٢ً ٖرٙ ايضالي١ ْكٍٛ

د اهلل    رف ايمثامكقا يمؾزىملةايمؽريؿ اظملل دم ومرآكف –سمعللم -ضمدَّ

َطاننِِي }همؼلل ؽمٌحلكف:  ٍَ ْ َركَاُت لِيُْفَلَساءِ َوال ا الصا ٍَ إِجا
ًْ َوِِف الّسِكَاِب َواىَْغارٌِِنَي  ُٓ َؤىاَفثِ كُئُبُ ٍُ ْ ا َوال َٓ َواىَْػاِمينَِي َغيًَْ
 ًٌ ُ َغيًِ ِ َواَّللا ََ اَّللا ٌِ ًِِِو فَسِيَظًث  َِ الطا ْ ِ َواة َوِِف َضًِِِو اَّللا

 ًٌ  .(1){َحِهً

واظمغليمطا دم هذا ايمٌلب إكَّام كشلت نـ ؽمقء همفؿ هذه 

  همؼد ـمـُّقا أنَّ نل يؼقنقن {َودِم ؽَمٌِقِؾ اهللَِّ }اجلامفملت ظمعـك ومقيمف:

                                                        

(
1

 . 31أيا  :ايماقزما  (
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زمف نـ ذريٍب وسمدنغٍم ووماٍؾ وسممميد صمفلًدا دم ؽمٌقؾ اهلل  وومد 

   وذوؿمف.    وأكقافمف ؽمٌؼ أن زمقَّـَّل نعـك اجلفلد

نل سمؼقم زمف هذه اجلامفملت يمقس صمفلًدا دم  وكمىمد هـل أنَّ 

ؽمٌقؾ اهلل إكَّام هق ضمرٌب فمدواكقا فمعم اإلؽمةام واظمًؾؿكم   وفمعم 

 ايمٌةاد وايمعٌلد.

رفمقا ويليت دم نؼدنافل  شمؿ إن هذه ايمزىملة هلل نللرهمفل ايمش

ىمكم ونل حيؼؼ أنـ اظمجاؿع ايمػؼراء واظمًل ومضلء ضمقاهج

رفمت يمف ؿملنا  ام ؾم  هماحريػ ايمـلقص وإطمراصمفل فموؽمةانف

ؿع حتت نًؿك ايمزىملة أو ىمػمى   نمغم أن هذا اظملل ايمذي جُي 

  ك  وإرانؾ وايمػؼراء واظمًلىمكمايملدوملت يمسكػلق فمعم ايمقالن

وزمـلء اظمًلصمد   واظمدارس   واظمًاشػقلت   شمؿ يذهب يمدفمؿ 

فمـلسهؿ اإلرهلزمقا هلق أىمؾ يمؾًحت وطمقلكا يمْلنلكا  وسمضققع 

 .هلل اظمًاحؼكم يمؾحؼقق فمعم أصحلهبل
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وإذا ىملن ايمؼرآن ايمؽريؿ ومد سمقفمد زمليمعؼلب ايمشديد نـ ٓ 

ِي }حيض فمعم ؿمعلم اظمًؽكم   همؼلل ؽمٌحلكف:  يَْج اَّلا
َ
َرأ
َ
أ

 َِ ًَ  *يَُسّزُِب ةِاّلِي ِي يَُرعُّ اَْلَتًِ َوََّل َُُّضُّ  *فََزلَِم اَّلا
ٍِْطِهنِي  ْ َصينَِّي  *لََعَ َطَػاِم ال ٍُ ْ يٌْو لِي َٔ ِ *فَ َْ اَّلا ًْ َخ ُْ  ََ ي
َٔن  ُْ ًْ َضا ِٓ ِ ًْ يَُساُءوَن  *َصاَلح ُْ  ََ ِي ٍَُِْػَٔن  *اَّلا َويَ

اُغٔنَ  ٍَ ْ ًْ }ؼر: ؽم  ووملل ؽمٌحلكف خملؿمٌل أهؾ (1){ال ا َضيََهُس ٌَ

َصينَِّي  *ِف َضَلَس  ٍُ ْ ََ ال ًْ َُُم ٌِ َ ٔا ل ُ ًُ  *كَال ًْ َُُم ُجْطػِ َ َول
ٍِْطِهنَي  ْ َع اْخَ  *ال ٌَ ِاا ََنُُٔض  ُب  *انِِظنَي َوُك ِاا َُُسّزِ َوُك
 َِ ِْٔم اّلِي حَاَُا اَْلَلنِيُ  *بًَِ

َ
  واؽماـؽر فمعم ىمػلر  (2){َحَّتا أ

لََكا }ؿ فمعم إؿمعلم اظمًؽكم   همؼلل ؽمٌحلكف : فومريش فمدم ضمض

                                                        

(
1

 اظملفمقن.( 

(
2

 . 14 - 15أيلت :  :اظمدشمر ( 
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 ًَ َٔن لََعَ َطَػاِم  *ةَْو ََّل حُْسسُِمَٔن اَْلَتًِ َوََّل ََتَاطُّ
ٍِْطِهنيِ  ْ يعادي فمعم ضمؼقق همٓء    همام زمليمؽؿ زمؿـ(1){ال

همقٌمهمفل فمـفؿ إلم نمغمهؿ ؟ إكف يدطمؾ وزمةا أدكك ؾمؽ أو سمردد 

نـ يلىمؾقن أنقال ايمـلس زمليمٌلؿمؾ   ؾملن نـ يلىمؾ  حتت ؿملهؾا

نلل ايمقاقؿ واظمًؽكم   ضمقث يؼقل احلؼ ؽمٌحلكف ناقفمًدا نـ 

َٔاَل }: يلىمؾقن أنقال ايمقالنك ـمؾاًم  ْم
َ
ُزئَُن أ

ْ
ََ يَأ ِي إِنا اَّلا

َْٔن اَْلَ  ًَْصيَ ًْ َُاًرا وََض ُزئَُن ِف ُبُطُِِٔٓ
ْ
ا يَأ ٍَ ا إِجا ًٍ خَا َى ُظيْ

  ؽمقاء أىملن أىمؾ ضمؼقق همٓء أىمةا نٌلًذا أم  (2){َضػرًِيا

خلدنا إلم نمغمهؿ  يمؾزىملة وايملدوملت ايمال هل ضمؼ هلؿ سهًمل

أي صمفا نمغم اجلفا ايمال  واجلامفملت وايماـظقامت اظماطرهما   أ

   هملهؾ ايمعؾؿ فمعم أن كقا اظماػمع جيب أن حتؼممطملص هلل اظملل  

                                                        

(
1

 .15  14 أيالن ايمػجر: (

(
2

 . 11ايمـًلء : ( 
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وأن ذط ايمقاومػ أو اظماػمع ىمـص ايمشلرع نل مل حيؾ ضمرانل أو 

 .حيرم ضمةآ 

وأؽمقأ نـ هذا نـ يػنون نـ هذه اجلامفملت ونمغمهل ومقيمف        

وهمؼ أهقاهفؿ   همقًاحؾقن زمعض اظملل {فَمَؾْقَفل َوايْمَعلِنؾكِمَ }سمعللم: 

لن أهؾ ايمعؾؿ فمعم أن ؽمفؿ ايمعلنؾكم فمؾقفل ٓ ٕكػًفؿ   فمؾاًم زم

ر وأوملنف رؽمؿقًّل فمعم مجع يـطٌؼ إٓ فمعم نـ كلٌف ورم إن

ًٌل نعقـًل أو نٌؾًغل ايمزىملة كظغم ومقلنف زمذيمؽ أو حمدًدا   وضمدد يمف راسم

سمػرنمف يمف   ٓ أن يؼاطعف يمـػًف أو حيدد هلل نل حيؾق هلل ـمؾاًم 

 وزوًرا .

 

      *       *       * 
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 عػس املبخح ايسابع
 

 

دع٠ٛ ٖرٙ اجلُاعات إىل ايعصٝإ )  :ايسد ع٢ً ضالي١ 

 .(املدْٞ قصد إضكاط ايدٚي١
 

 :ٚيًسد ع٢ً ٖرٙ ايضالي١ ْكٍٛ

ل واهم ؼماًء فم عم رؽم قل اهلل أورد أصحلب هذه ايمضةايما ىمذزمً 

ن ـفؿ  )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( زمعض إضملديث اظمقوقفما أن ةاً 

يؽ قن دم آطم ر ايمزن لن : ) ىمؼقهلؿؽمدة  أن حتؼؼ هلؿ آنلهلؿ ايمػل

أنراء ـمؾؿا   ووزراء همًؼا   وومض لة طمقك ا   وهمؼف لء ىمذزم ا   

 يؽ قكـ هل ؿ صملزمًق ل   وٓ همؿـ أدرك نـؽؿ ذيم ؽ ايم زنـ   هم ةا

  وٓ ذؿمقًّل(   وهق ضم ديٌث نؽ ذوب فم عم رؽم قل اهلل فمريًػل

  . (1))صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ(   ىمام وملل اظمحؼؼقن

                                                        

(
1

 .11/114يمؾشقخ ؾمعقب إركموط ُيـظر: حتؼقؼ صحق  ازمـ ضمٌلن  (
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اجلامفملت هبذا احلديث ايمًلزمؼ دون هد همنن اؽمادٓل هذه 

ايمعؾامء همقف ؽمـًدا وناـًل إكام يمىمد فمعم ؽمقء كقافؿ همقام  أومقال 

ٌاًقا فمعم ايمـلس أنر ديـفؿ    ُيقردوكف   وؽمعقفؿ احلثقث يمُقَؾ

يمقا فمعم ؽمقدكل رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ(  ويافؿقه  وياؼقَّ

 اؽماخدام ايمعـػ   زملكف )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( يدفمق ايمـلس إلم

وإلم ايمعلقلن اظمدين ايمذي يعـل: ؾمؾ ضمرىما احلقلة دم ايمدويما 

زمشؽؾ ىملنؾ دون اضماًلب ٕنر ايمضعػلء واظمرى وأصحلب 

ايمال  -سمعللم  -احللصملت وإؿمػلل  وايماجـل فمعم خمؾقوملت اهلل 

صُمعؾ اإلكًلن نممتـًل فمؾقفل ىمليمدواب ونمغمهل   وذيمؽ ىمؾف 

إيؼلع طمًلهر دم إرواح   و هدهمف إيؼلف ضمرىما احلقلة

  وسمشاقت صمفقد رصملل إنـ واجلقش   وسمشقيف وإنقال

ئ فمؾقفل  صقرة ايمدويما دم اخللرج وايماؼؾقؾ نـ ؾملَّنل زمام جُيرا

ذوي إؿمامع   هماؽقن ايمػرصا يمػا  زمقازملت ايمٌةاد احلدوديا ظمـ 
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  إولهما إلم نل دم ذيمؽ نـ ىمذب وصمرأة يًعقن إلم ايمـػلذ إيمقفل 

 قدكل رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( ايمذي وملل: )َنـفمعم ؽم

ًدا فمقَمَّ  ىمَذَب  أْ  ناَعؿا ـَ  نؼَعَدهُ  همْؾقَاٌقَّ  .(1)ايمـلِر( ن

همام أنر ؽمقدكل رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( أزمًدا 

زمليمعلقلن واإلرضاب فمـ ايمعؿؾ   وَنـ َيُؼؾ فمـف ذيمؽ همؾقـاظر 

قؿ   همؽقػ يالقر قفمد احلؼ )صمؾ وفمةا( زمف ىمؾ أهملك أشمسمنل 

أضمد أكف )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( يلنر زمشؾ ضمرىما احلقلة   وهق 

ـْ زَمْعٍض   َوإَِذا اؽْمَاَشلَر  ايمؼلهؾ: )َدفُمقا ايمـَّلَس ُيْرَزُق زَمْعُضُفْؿ ِن

  همنن نـفج ديــل احلـقػ وملهؿ فمعم (2) َأضَمُدىُمْؿ َأطَملُه هَمْؾَقـَْلْحُف(

إصمر يمؽؾ نـ يعؿؾ    احلث فمعم ايمعؿؾ وفمعم إسمؼلكف   وسمعظقؿ

ضمقث يؽػل كػًف وأهؾف   ويعؿؾ فمعم ىمػليا وؿمـف وَّنضاف   إذ 

                                                        

(
1

ـَلهِِز  ىمالب أطمرصمف ايمٌخلري دِم (  ـْ  ُيْؽَرهُ  َنل زَملُب   اجْلَ  اظمَْقاِت . فَمعَم  ايمـاقَلضَماِ  ِن

(
2

 .55/321أطمرصمف ايمطػماين دم اظمعجؿ ايمؽٌغم ( 
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إن إنؿ ايمال ٓ متؾؽ أومقاهتل وأؽمؾحافل ٓ متؾؽ أنر كػًفل   

  وٓ نؽلكا هلل دم دكقل ايمـلس.

ل  دفمقاهؿ أنَّ إصؾ فمدم ايماعلون نع احلؽلم زمحجا أَّن ؿ أنَّ

وب نعفؿ وايمعؿؾ فم عم جيب فمدم ايماجلوزمـلًء فمعم هذا ـمؾؿا   

ويً  اديمقن فم  عم ه  ذا ايم  زفمؿ ايمٌلؿم  ؾ   ن  ل يؼ  قض ضمؽؿف  ؿ 

ـْ وُمَرْيٍش(   وَمليُمقا : هَماَم سَمْلُنُرَك ل  لُّ ِن اِل َهَذا احْلَ زمحديث: )هُيْؾُِؽ ُأنَّ

همؼد ردَّ فمعم   (1)َيل َرؽُمقَل اهلل؟ وَملَل : ) يَمْق َأنَّ ايمـَّلَس افْمَاَزيُمقُهْؿ(

ٌُْد  ذيمؽ ـُ َأمْحَ  فَم :  زمـ ضمـٌؾ وفم زا ذيم ؽ إلم وايم ده زمؼقيم ف داهلل زْم

ْب فَمعَم َهَذا احْلَ ِديِث   َووَملَل َأيِب  دِم َنَرِوِف ايمذي َنلَت همِقِف : ارْضِ

ـِ ايمـٌَِّلا )َصعمَّ اهللُ فَمَؾْقِف َوؽَمؾََّؿ(  َيْعـِ ل  يِث فَم
ضََملدِ ْٕ ُف طِمةَاُف ا هَمنِكَّ

                                                        

(
1

   زملب فمةانلت ايمـٌقة دم اإلؽمةام   أطمرصمف ايمٌخلري دم ىمالب اظمـلومب( 

زملب ٓ سمؼقم ايمًلفما ضماك يؿر   وأذاط ايمًلفما  ونًؾؿ دم ىمالب ايمػاـ

 ايمرصمؾ زمؼػم ايمرصمؾ.
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وا" وَمْقيَمُف :   فمعم أن ومقيم ف )ص عم  (1)"اؽْمَؿُعقا َوَأؿمِقُعقا َواْصػِمُ

 "ايمػ ا "احللهمظ دم  همقف   وملل"هيؾؽ ُأنال" اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( :

اظمراد زملٕنا هـل : أهؾ ذيمؽ ايمعٌم وَنـ وملرهبؿ  ٓ مجقع إن ا 

 .(2)إلم يقم ايمؼقلنا

وومد فمؾَّؼ إؽمالذ أمحد ؾملىمر فمعم هذا احلديث همؼلل : يمعؾ ف 

  طمش قا أن ُيَظ ـ  سمعللم(ىملن اضماقلؿًمل نـ اإلنلم أمحد )رمحف اهلل 

أن افمازاهلؿ يعـل اخلروج فمؾقفؿ   ودم اخلروج همًلد ىمٌ غم   زم ام 

  ويمؽ ـ  ياٌعف نـ سمػريؼ ايمؽؾؿا   ونل همقف نـ ؾمؼا فملل ايمطلفما

ايمقاومع أن اظمراد زملٓفمازال: أن حيالط اإِلكًلن يمديـف هم ةا ي دطمؾ 

 .(3) نعفؿ نداطمؾ ايمػًلد   َويْرزَمل زمديـف نـ ايمػاـ

                                                        

(
1

 . 13/351نًـد أمحد ( 

(
2

 . 11/  13هما  ايمٌلري  (

(
3

 . 13/355حتؼقؼ نًـد أمحد  (
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 -رمحف اهلل سمع للم -ؾ  ا اإلنلم أمحد زمـ ضمـٌ إلم همطـ ر هملكظ

ص إنر ىمؾ ف دم أن همع ؾ ه مٓء إك ام كاقجا ف : أَّن ؿ  ايمذي خلَّ

 هيؾؽقن ايمـلس   واظمػمر يمذيمؽ: 

ايمـ لس  ويؽث ر   ؿمؾٌفؿ اظمؾؽ وايمؼالل ٕصمؾف   هماػً د أضم قال

زماقارم ايمػاـ . وه ذا ن ل سمـض   زم ف ىمؾ امت ه ذه هلرج وايمؼاؾ ا

ال سمدفمق إلم ايماح ريض فم عم إشم لرة ايمػاـ ا وايمؼا ؾ اجلامفملت ايم

م اهلل سمع للم زمحج ا  واحل رق وايما دنغم واؽم اٌلضما ىم ؾ ن ل ضم رَّ

نلؾحا اظمقاؿمـكم  همليـ هل اظمل ؾحا دم ه دم أفمؿ دة ايمدويم ا 

 .؟  وسمعطقؾ نًغمهتل وؾمؾ ضمرىما ضمقلهتل وومقانفل

سمعؿدت هذه اجلامفم لت ايماعا قؿ فم عم ه ذا ايماقو ق  وومد 

هؾقا ىمؾ نل يؼمسمب فمؾق ف ن ـ أن قر ه ل مم ل وفمدم ذىمره   وجتل

سمٌعلسم ف فم ـ وايم ٌةاد ريػ ويٌاع د زمليمعٌ لد  رع ايمش  حيلرزمف ايمش

 ويةاسمف. ونل ىملن نـ اهمؼماء هذه اجلامفملت فمعم ؽم قدكل رؽم قلو
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اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽم ؾؿ( زملك ف ي لنر زمليمعل قلن اظم دين أو أي 

 ؾمؽؾ نـ أؾمؽلل ايمعـػ ايمال ؽمٌؼ وأوردوهل وأيملؼقهل ـمؾ اًم 

ريػ وص لضمٌف )ص عم اهلل فمؾق ف  رع ايمش  وهُبالًك ل وزوًرا زمليمش 

ػ   زمؾ ورد فمـف ـق رع احل وؽمؾؿ(  همفق زمعقد ىمؾ ايمٌعد فمـ ايمش

)صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( طمةاف ذيمؽ   همؼد وملل )ص عم اهلل فمؾق ف 

وؽمؾؿ( : )ؽَماؽقُن أشَمَرٌة وُأنقٌر سُمـْؽِروََّنل(   ومليمقا : يل رؽم قَل اهللِ 

  وسمًليمقَن اهللَ ايمذي  ل: )سممدُّوَن احلؼَّ ايمذي فمؾقُؽؿهمام سمْلُنُركل؟ ومل

 .(1) يمُؽؿ(

همفذا احلديث يؼ قض نٌ دأ ايمعل قلن اظم دين ن ـ أؽملؽم ف  

7 ٕن ؽمقدكل رؽم قل اهلل )ص عم اهلل فمؾق ف  وهيدنف يمؾؿاشدومكم زمف

  همؼمات ايمشدة ووصمقد ايمظؾؿ واجلقر وؽمؾؿ( فمؾَّؿـل أكف ضماك دم

ؼ ايمذي فمؾقف جتله ىمؾ َنـ يم ف جيب فمعم ىمؾ ناٌع يمف أن يمدي احل

ضمؼ فمؾقف 7 يمؼقيمف )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( : )سممدُّوَن احل ؼَّ ايم ذي 

                                                        

(
1

 زملب فمةانلت ايمـٌقة دم اإلؽمةام.  أطمرصمف ايمٌخلري دم ىمالب اظمـلومب ( 
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فمؾقُؽؿ  وسمًليمقَن اهللَ ايمذي يمُؽ ؿ(  همؼ د وم رر )ص عم اهلل فمؾق ف 

وؽمؾؿ( ومقلم احلؼقق وفمدم ؽمؼقؿمفل   وأنر زملداهفل نف ام ىملك ت 

ايمظروف واظمػمرات   همِؿـ أيـ صملءت هذه اجلامفملت زمؿثؾ هذه 

ريػ ٕنر نمليا دم اخلط قرة  رع ايمش ايمشإزملضما آهمؼماءات نـ 

ن ـ ه مٓء     يمؽـ إلم اهلل سمع للم كؾاج  ؟ايمعلقلن اظمدين وهق

  وإزملضم ا  ايمظؾؿا ايمذيـ يدفمقن خلراب ايمٌةاد   وإهةاك ايمعٌ لد

  وحيرهم قن دم ؽم ٌقؾ ذيم ؽ  إرض يمؾؿػًديـ اظمخرزمكم ايمؼاؾا

 ايمؽؾؿ فمـ نقاوعف وةآ وإوةآً .

زمـٌمة احلؼ وىمشػ أهؾ ايمضةال ويؼقــل أن وفمد اهلل سمعللم  

يا }:وهزيؿافؿ ناحؼؼ زمنذكف سمعللم
َ
ٔا أ ـ ٍُ ََ َظيَ ِيـ ًُ اَّلا ْػيَ ًَ وََضـ

َِْليٍَب َحَِْليُِتٔنَ    هملي ـمؾؿ زمعد آصمؼماء وآهمؼماء فمعم  (1){ٌُ

ايمللدق إنكم )صعم اهلل فمؾق ف    وفمعم رؽمقيمف ايمؽريؿ اهلل سمعللم

 وؽمؾؿ(.

                                                        

(
1

 . 554صمزء نـ أيا  :ايمشعراء  (
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 عػس بخح اخلاَظامل
 ايسد ع٢ً ضالي١

اضتخداّ ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚايٛضا٥ٌ 

ٚتػٜٛ٘ صٛز٠ ايدٚي١  ،اإلعال١َٝ يف شعصع١ األَٔ
 ٚزَٛشٖا ايٛط١ٝٓ

 

  :ٚيًسد ع٢ً ٖرٙ ايضالي١ ْكٍٛ

هل ذه  ةواظممي د ةاظمـ لسسمؼقم ايمؽالهب اإليمؽؼموكقا اهلدان ا 

ووؽم لهؾ اإلفم ةام فم عم نقاوم ع ايماقاص ؾ اجلامفملت اإلرهلزمقا 

زمنـمفلر كؼلط ايمضعػ وايمؼمىمق ز فم عم اظمقاوم ع إنـق ا اظمخاؾػا 

أه داهًمل ؽم فؾا ٕي دي   حملويمكم أن جيعؾ قا نـف ل زملقرة همجا 

وايماػجغمي  كم نم  غم نٌ  ليمكم  اإلره  لزمقكم وآكاح  لريكمه  مٓء 

  هماؽ قن ه ذه  ايمؽؾؿا ايمال سمل در دم أووم لت ايمػاـ ازمخطقرة 

ًٌل دم ؽمؼقط ايمشفدا   ضمقث يعؿ ؾ إفم ةام ء إزمريلء ايمؽؾؿا ؽمٌ

زم ام يروصم ف ن ـ إؾمعلل كلر ايمػاـ ا  فمعمهذه اجلامفملت اظماطرهما  

  ناج لهؾكم وم قل  أىملذيب واهمؼماءات زملؽمليمقٌف وؿمرومف اظمخاؾػا
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َِتًث }احلؼ ؽمٌحلكف :  ًّ ًث َط ٍَ ِ َراًل ََك ٌَ  ُ ًْ حََس َنًَْف ََضََب اَّللا َ ل
َ
أ

ا ذَاةٌِج  َٓ ْصيُ
َ
َِتٍث أ ًّ اءِ َنَشَجَسٍة َط ٍَ ـ ا ِف الطا َٓ حُـْؤِي  *َوفَسُْخ

ِااِس  َراَل لِي ٌْ
َ
ُ اْْل ا َويَْْضُِب اَّللا َٓ ِ  ِحنٍي بِإِذِْن َرّب

ا ُُكا َٓ ُزيَ
ُ
أ

ُسوَن  ًْ َحَخَزنا ُٓ ٍث َدتِيَرٍث  *ىََػيا ٍَ ِ َرُو ََك ٌَ َشَجَسٍة َدتِيَرـٍث نَ َو
َْ كََسارٍ  ٌِ ا  َٓ َ ا ل ٌَ رِْض 

َ
ِْٔق اْْل َْ فَ ٌِ وأي ىمؾؿ ا  .(1){اْجُخراْج 

أطمٌث نـ سمؾؽ ايمال سمدفمق إلم ايماخري ب وايما دنغم  وايماؽػ غم 

 وايماػجغم وايمؼاؾ   وايمػًلد واإلهمًلد؟.

ٌَْد  ويؼقل ؽمقدكل رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( : )إِنَّ ايمَع

ًٓ َيْرهَمُعُف اهللَُّ  يَمَقَاَؽؾَّؿُ  ل زَمل ـْ ِرْوَقاِن اهللَِّ َٓ ُيْؾِؼل هَلَ ل زمِليمَؽؾَِؿِا ِن هِبَ

ل  ـْ ؽَمَخِط اهللَِّ َٓ ُيْؾِؼل هَلَ ُؿ زمِليمَؽؾَِؿِا ِن ٌَْد يَمَقَاَؽؾَّ َدَرصَملٍت   َوإِنَّ ايمَع

ل دِم صَمَفـََّؿ( ًٓ هَيِْقي هِبَ صُم    ودم روايا: )إِنَّ ايم(2) زَمل  ُؿ  َؾ يمَقََاَؽؾَّ  رَّ

                                                        

(
1

 .53 - 51 لتأي : إزمراهقؿ (

(
2

 ىمالب ايمديلت   زملب ايماغؾقظ دم وماؾ نًؾؿ ـمؾام. دمأطمرصمف ازمـ نلصمف  (
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ٌِْعكَم طَمِريًػل  ل ؽَم َٓ يرى هَلل زَمْلؽًمل  هَيِْقي هِبَ  .  (1) دِم ايمـَّلِر(زمِليْمَؽؾَِؿِا 

رر هبؿ  أَّنؿ زمؿف لمجافؿ  اظمغإنَّ حملويما هذه اجلامفملت إهيلم 

ي لنرون زم لظمعروف زمليمؼقل أو زمليمػع ؾ إك ام يمؾدويما ونمؽمًلهتل 

   إكام    ونل ذيمؽ زمحؼقؼلويًعقن يمسصةاح ويـفقن فمـ اظمـؽر 

ـْ يالدر وؽملهؾ اإلفمةام نـ اظمميديـ هق فمكم ايمضةال    همؽؾ َن

امفملت اظماطرهم ا ن ثؾفؿ نث ؾ ه ذه اجلامفم لت دم اإلشم ؿ هلذه اجل

اظمً اؿر اهم ؼماهفؿ وايمضةال وأىمثر 7 يمؽقَّنؿ يًعقن زمؽؾامهتؿ و

يمقؾ َّنلر دم وصمقه اظمقاؿمـكم وآذاَّن ؿ زمؽ ؾ ايمقؽم لهؾ إلم سم دنغم 

ايمدويما زمليدي أهؾفل   وذيمؽ زمشحـ كػقس اظم قاؿمـكم زم ليمؼمىمقز 

 ؿمؿ س وسمض خقؿفل وايمعؿ ؾ فم عمفمعم ايمًؾٌقلت وسمػخقؿف ل 

ر    وكش اإلكجلزات وسمشقهيفل وحتؼغمهل وايمافقيـ ن ـ ؾم لَّنل 

ن ـ طم ةال  آنماق لل اظمعـ قيايمؽذب وايمشلهعلت   ومملرؽم ا 

                                                        

(
1

ىمالب ايمزهد فمـ رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ(   أطمرصمف ايمؼمنذي دم (

 زملب همقؿـ سمؽؾؿ زمؽؾؿا يضحؽ هبل ايمـلس.
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اؽمافداف ايمرنقز وايمشخلقلت ايمقؿمـقا وزمث ايمشلهعلت ايما ل 

وآهمؼماء فمؾقف ل   وسمش قيف ص قرهتل وحتري ػ ٓ سمـؼطع ضمقهلل 

وايمافقيـ ن ـ ل   وايماؼقل وايمؽذب فمؾقف  ىمةانفل أو سمٌمحيلهتل

إكجلزاهتل إلضمٌلؿمفل   وايمعؿؾ فمعم وو عفل نقو ع ايمً خريا 

وآؽمافزاء يمالغغمهل وايماؼؾقؾ نـ ؾملَّنل وجتره ا ايمعلن ا فم عم 

دم  وهمؼد ايمثؼا همقفل   نع ايماشؽقؽ ايم داهؿ واظمً اؿرايمـقؾ نـفل   

روفملت ايمؽ  ػمى إلضمٌ  لط ايمـ  لس  ىم  ؾ اإلكج  لزات واظمش  

يمةانٌ لٓة   أو حت ريؽفؿ جت له ااإلضمٌ لط ووإصلزمافؿ زمليمقلس و

ايماؿرد وايمعلقلن   دون سمرىمقزهؿ فمعم إضمقلء دور نًةقيمقا ايمػرد 

نمؽمًلت ايمدويما وواصمٌف جتله جماؿعف   وأمهقا سمضلهمر صمفده نع 

يمق  اؿ ايمـف  قض احلؼقؼ  ل يمؾ  ٌةاد   ودون ايمؼمىمق  ز فم  عم سمقصمق  ف 

ؿملوملهتؿ سمؾؽ إلم إفملدة إضمقلء آكاامء إلم ايمقؿمـ وضمٌف واخلقف 

ف   واجتله ايمٌعض نـ أصحلب ايمؼـقات ايمػض لهقا ايمدافمؿ ا فمؾق

هلذا ايمػؽر اظماطرف زمليمًامح يمشخلقلت زمليمظفقر فمعم ومـ قاهتؿ 



ــــ ــــــــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــــ  لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ــــ

- 111- 

 

وهؿ يعؾؿقن متلًنل زمػؽر وسمقصمف هذه ايمشخلقلت دم ؾملن ايمػت 

دم فمضد اظمجاؿع وايمـقؾ نـف   وإىمثر أَّنؿ يظفروَّنؿ فمعم أَّنؿ 

ػماء اظمل ؾحقن    أو أَّن ؿ اخل  ورأيأهؾ همؽر أو أه ؾ فمؾ ؿ 

 .واظمفديقن اظمـاظرون إلكؼلذ ايمٌةاد وايمعٌلد

و ا فم عم ايماخري ب وايما دنغم إك ام  ىمؾ هذه ايمؽؾامت اظمحرا

ًْ  }يـطٌؼ فمؾقفل ومقل احل ؼ ؽم ٌحلكف: لِْطـنَخُِس
َ
ُّ ةَِ َُـ ْٔ إِذْ حَيَلا

 ُّ ًٌ َوََتَْطـُتَُٔ ًْ ةِِّ ِغيْ ا ىَيَْص ىَُس ٌَ  ًْ َٔاُِْس فْ
َ
َوَتُلٔلَُٔن ةِأ

 ًِ ِ ًّ َْ ًٌ ِ َغِظً َٔ ِغَِْر اَّللا ُْ  .(1){ا َو

وهت دف هذه اجلامفم لت نـ طمةال محةاهت ل اإلفمةانق ا 

همةاكم : همةا جمرنا وملسمؾا ا إلم سمؼًقؿ اظمجاؿع إلم جاظمشٌقها اظمؿـف

 يماخقر وسمضعػ "اجلقش وايمممؿما"سمًعل وراء رصملل إنـ 

 إنـقا همُقػا  ايمطريؼ أنلم أفمداهفل يمؾادطمؾ دمى إصمفزة ومق

                                                        

(
1

 .12أيا  :ايمـقر ( 
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 يؽشػقا وةال هذه ؾممون ايمٌةاد   ووراء فمؾامء احلؼ ضماك ٓ

 إطمرى نـ اظمجاؿع سمٌؼك وعقػا هزيؾاػةا ايم. وايمػةلت وإهمؽفل

وذيمؽ ىمؾف وملد إَّنلك ذيمقؾا ٓ ومقة هلل وٓ درع    ىمًغمةأو 

وايمؼػز فمؾقف وسمـلقب َنـ يروكف وسمؼقيض دفملهؿ كظلم احلؽؿ 

  همَؿـ فؿ وخمططلهتؿؽماؽامل نـظقنا أهداهمأداة سمًلفمدهؿ دم ا

يًلفمد همٓء ايمؼاؾا وحيب أن سمشقع ايمػقاضمش وايمػقى دم 

 .دم ايمدكقل وأطمرة  إنا اإلؽمةانقا همؾقـاظر فمؼلب اهلل سمعللم

  كحلرب ايمشلهعلت زمليماحري وايماثٌت شمؿ إن فمؾقـل مجقًعل أن

ًْ }ضمقث يؼقل احلؼ ؽمٌحلكف: ٔا إِْن َجـاَءُز ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلا َٓ حُّ
َ
يَاأ

ٔا لََعَ فَاضِ  اىٍَث َذُخْصتُِح َٓ ا ِِبَ ًٌ ْٔ ٔا كَ ْن حُِصًُت
َ
ٔا أ ُِ ًا ٌق ةِنََتٍإ َذَخَِ
ٌِنيَ  ًْ َُـادِ ا َذَػيُْخ   وسمقفم د ن ـ يعؿؾ قن فم عم إؾم لفما  (1){ٌَ

ْن }ايمػلضمشا دم اظمجاؿع زمؼقيم ف ؽم ٌحلكف: 
َ
ََ ُُِّتُّـَٔن أ ِيـ إِنا اَّلا

                                                        

(
1

 . 3احلجرات: أيا ( 
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ًْ غَ  ُٓ َ ٔا ل ُِ ٌَ ََ آ ِي ًَا تَِشًَع اىَْفاِحَشُث ِف اَّلا جْ ًٌ ِف الُّ َِل
َ
َزاٌب أ

ٔنَ  ٍُ ًْ ََّل َتْػيَ جُْخ
َ
ًُ َوأ ُ َحْػيَ ِدَسةِ َواَّللا ٌْ   وَّنلكل أن كجري  (1){َوا

ََّْٔل }  همؼلل ؽم ٌحلكف: طمؾػ ىمؾؿا فملزمرة دون حتؼؼ أو سمثٌت َولَـ
َزا ُضتَْحاََُم  َٓ ِ ًَ ة ْن َجَخََكا

َ
ا يَُسُٔن نَلَا أ ٌَ  ًْ ٔهُ كُيُْخ ٍُ ْػُخ ٍِ إِذْ َض

َزا بُ  َْ ًٌ َخاٌن َغِظً   ويؼقل كٌقـل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( :  (2){ْٓ

َث زمُِؽؾا   .(3)َنل ؽَمِؿَع( )ىَمَػك زملظمَْرِء ىَمِذزًمل أْن حُيَدا

      *       *       *       

                                                        

(
1

  . 16ايمـقر: أيا ( 

(
2

  . 13قر: أيا : ايمـ( 

(
3

ِديِث زمُِؽؾا َنل    أطمرصمف اإلنلم نًؾؿ دم نؼدنا صحقحف(  ـِ احْلَ زَملب ايمـَّْفِل فَم

زملب دم ايمؽذب   زمؾػظ )ىَمَػك زمِلظمَْْرِء إشِْماًم َأْن  ،   وأزمق داود دم ىمالب إدب ؽَمِؿعَ 

َث زمُِؽؾا َنل ؽَمِؿَع(.   حُيَدا
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 عػس املبخح ايطادع
 : ايسد ع٢ً ضالي١

 اضتعدا٤ ايك٣ٛ اخلازد١ٝ ٚاملٓظُات ايدٚي١ٝ  
 ع٢ً أٚطاِْٗ

 

 :ٙ ايضالي١ ْكٍٛٚيًسد ع٢ً ٖر

لص حلب نً جد زمهذه اجلامفملت دم هذه ايمضةايما  تسمشٌف

ََ } سمعللم دم ايمؼ رآن ضم كم وم لل: اهلل رار ايمذي ذىمره ايمض ِيـ َواَّلا
ٌِِنَِي  ـْؤ ٍُ ْ اًرا َوُكْفـًسا َوَتْفسِيًلـا َبـنْيَ ال َُزوا َمْطِجًرا َِضَ اَّتا

َْ َرتُْو  ٌِ َ َورَُضَُٔلُ  َْ َحاَرَب اَّللا ٍَ ِ َا إِْن  ِإَورَْصاًدا ل َوََلَْحيُِفـ
ًْ ىَََكذِةَُٔن  ُٓ ُر إِجا َٓ ُ يَْش َردَُْا إَِّلا اْْلُْطََن َواَّللا

َ
ًْ ذًِِّ  *أ ََّل َتُل

ْن 
َ
َحـقُّ أ

َ
ٍم أ ْٔ ِل يَـ وا

َ
َْ أ ٌِ ى  َٔ َص لََعَ اتاْل ّضِ

ُ
ْطِجٌر أ ٍَ َ ةًَرا ل

َ
أ

 ُ ـُسوا َواَّللا ٓا ْن َحَخَط
َ
َٔم ذًِِّ ذًِـِّ رَِجـاٌل ُُِّتُّـَٔن أ ُُِّـبُّ  َتُل

 ََ ِسِي ّٓ طا ٍُ
ْ  .(1){ال

                                                        

(
1

 . 115- 114 : أيالنايماقزما ( 
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وملل اإلنلم ازمـ ىمثغم : ؽمٌب كزول هذه أي لت ايمؽ ريامت : 

رؽم قل اهلل )ص عم اهلل فمؾق ف وؽم ؾؿ(  أكف ىملن زملظمديـا ومٌؾ َنؼِدم

 يم ف   وىم لن"أزم ق فم لنر ايمراه ب"رصمؾ نـ اخلزرج يؼلل يمف : 

ذف دم اخلزرج ىمٌغم   همؾ امَّ وم دم رؽم قل اهلل )ص عم اهلل فمؾق ف 

اظمً ؾؿقن فمؾق ف وص لر  ( نف لصمًرا إلم اظمديـ ا واصماؿ عوؽمؾؿ

 يمسؽمةام ىمؾؿ ا فمليمق ا   وأـمف رهؿ اهلل سمع للم ي قم زم در  زم لرز

ا إلم ىمػ لر نؽ ا 7 يمقاميم ةفؿ فم عم  ايمعداوة وـملهر هبل وطمرج هم لرًّ

ضمرب اظمًؾؿكم هملصماؿعقا زمَِؿ ـ واهمؼف ؿ ن ـ أضمق لء ايمع رب   

ل ىملن   وىملن هذا همؽلن نـ أنر اظمًؾؿكم نش ُأضمد » ووَمِدنقا فملم 

ايمػلؽمؼ ومد ضمػر ضمػلهر هم قام زم كم ايمل ػكم   همقوم ع دم إضم داهـ 

رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾق ف وؽم ؾؿ( وأص قب دم ذيم ؽ ايمق قم   

. فمقاف ايمقؿـك وايمًػعم   وؾُمج رأؽمفهمُجرح وصمفف   وىُمِنت رزمل

إلم ومقنف نـ إكللر همخ لؿمٌفؿ  وسمؼدم أزمق فملنر دم أول اظمٌلرزة
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: ٓ أكع ؿ . همؾامَّ فمرهمقا ىمةانف وم ليمقاونقاهمؼاف واؽماامهلؿ إلم كٌمه

ٌَّقه . وىم لن  اهلل يمؽ فمقـًل يل هملؽمؼ يل فمدو اهلل   وك ليمقا نـ ف وؽم 

رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( ومد دفمله إلم اهلل ومٌؾ هم راره إلم 

نؽا وومرأ فمؾقف ايمؼرآن   هملزمك أن ُيًؾِؿ ومترد. همدفمل فمؾقف رؽمقل 

ن يؿقت زمعقًدا ؿمري ًدا همـليما ف ه ذه اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( أ

ورأى أن ر ش ُأضم د  »ايمدفمقة . وذيمؽ أك ف ظم ل هم رغ ايمـ لس ن ـ 

ايمرؽمقل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( دم ارسمػلع وـمف قر   ذه ب إلم 

ره فم عم ايمـٌ ل )ص عم اهلل فمؾق ف  نؾؽ ايمروم يًاـل  "هرومؾ"

  وأوملم فمـده وىماب إلم مجلفما نـ ومقن ف  وؽمؾؿ(   همقفمده ونـَّله

لر نـ أهؾ ايمـػلق وايمريب يعدهؿ وُيؿـاقفؿ أكف ؽمقؼدم نـ إكل

زمجقش 7 يمقؼلسمؾ زمف ايمـٌل )صعم اهلل فمؾقف وؽم ؾؿ( ويغؾٌ ف وي رده 

فمام هق همقف . وأنرهؿ أن ياخذوا يمف نعؼةًا يؼدم فمؾقفؿ همق ف َن ـ 

يؼدم ِنـ فمـده 7 ٕداء ىماٌف  ويؽقن نرصًدا يمف إذا ومدم فمؾقف زمعد 
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ٌَـ قه  لور ظمً جد ومٌ لءرفمقا دم زمـ لء نً جد جم  ذيمؽ 7 همش    هم

وأضمؽؿقه وهمرنمقا نـف ومٌؾ طمروج رؽم قل اهلل )ص عم اهلل فمؾق ف 

وؽمؾؿ( إلم سمٌقك   وصملءوا همًليمقه )ص عم اهلل فمؾق ف وؽم ؾؿ( أن 

يليت إيمقفؿ همقلقم دم نً جدهؿ 7 يمقحاج قا زمل ةاسمف همق ف فم عم 

سمؼريره وإشمٌلسمف   وذىمروا أَّنؿ إكام زمـ قه يمؾض عػلء ن ـفؿ وأه ؾ 

اهلل سمع للم ن ـ ايمل ةاة همق ف   ا ايمشلسمقا   همعل ؿف ايمعؾا دم ايمؾقؾ

أسمقـ لىمؿ  -إن ؾم لء اهلل  -: ) إكل فمعم ؽمػر ويمؽـل إذا رصمعـل همؼلل

هملؾقـل يمؽؿ همقف (  همؾام ومػؾ راصمًعل إلم اظمديـا نـ سمٌقك   ومل يٌؼ 

زمقـف وزمقـفل إٓ يقم أو زمع ض ي قم   ك زل فمؾق ف صمػمي ؾ )فمؾق ف 

ؿ ده زم لكقه ن ـ ايمؽػ ر رار ون ل افما ايمًةام( زمخػم نًجد ايمض

وايماػريؼ زمكم مجلفما اظممنـكم دم نًجدهؿ . ونً جد ومٌ لء ه ق 

ايمذي أؽمس نـ أول يقم فمعم ايماؼقى   همٌعث رؽمقل اهلل )ص عم 

رار نـ هدنف ومٌ ؾ ومدون ف إلم  اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( إلم نًجد ايمض
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ََ }  ودم ذيمؽ يؼقل احل ؼ ؽم ٌحلكف : (1)اظمديـا ِيـ َـُزوا َواَّلا  اَّتا
ٌِِنِيَ  َبنْيَ  َوَتْفسِيًلا َوُكْفًسا اًراَِضَ  َمْطِجًرا ْؤ ٍُ ْ َْ  ِإَورَْصاًدا ال ٍَ ِ  ل
َ  َحاَرَب  َْ  َورَُضـَُٔلُ  اَّللا َا  َرتْـُو  ٌِـ َردَُْـا إِنْ  َوََلَْحيُِفـ

َ
 إَِّلا  أ

ُ  اْْلُْطََن  رُ  َواَّللا َٓ ًْ  يَْش ُٓ ًْ  ََّل  * ىَََكذِةُٔنَ  إِجا ةَـًرا ذًِـِّ  َتُل
َ
 أ

ْطِجرٌ  ٍَ َ َص  ل ّضِ
ُ
ىا لََعَ  أ َٔ َْ  تاْل لِ  ٌِ وا

َ
ْٔمٍ  أ َحـقُّ  يَ

َ
نْ  أ

َ
ٔمَ  أ  َتُلـ

نْ  ُُِّتُّٔنَ  رَِجاٌل  ذًِِّ  ذًِِّ 
َ
ُسوا أ ٓا ُ  َحَخَط ََ  ُُِّبُّ  َواَّللا ِسِي ّٓ طا ٍُ

ْ  ال
*  َْ ٍَ َذ
َ
َص  أ ضا

َ
ُّ  أ ًَاَُ َٔى لََعَ  ةُنْ ََ  َتْل ٌِ  ِ َٔانٍ  اَّللا مْ  َدرْيٌ  َورِْط

َ
 أ

 َْ َص  ٌَ ضا
َ
ُّ  أ ًَاَُ ارٍ  ُسٍي جُ  َشَفا لََعَ  ةُنْ ارَ  َْ َٓ  َُـارِ  ِف  ةِـِّ  فَاجْ
 ًَ ِا َٓ ُ  َج ِْٓري ََّل  َواَّللا ْٔمَ  َح ٍِنيَ  اىَْل ِ ال ًُ  يََشاُل  ََّل  * اىظا ُٓ ًَاُج  ةُنْ
ِي ْٔا اَّلا َِ ًْ  ِف  رِيَتثً  َب ِٓ ِ ـٔب

نْ  إَِّلا  كُيُ
َ
ـعَ  أ ًْ  َتَلطا ُٓ ُ  كُيُـٔبُ  َواَّللا

 ًٌ ًٌ  َغيًِ  .   (2){ َحِهً

                                                        

(
1

 .زماٌمف 511/  1ػًغم ازمـ ىمثغم سم (

(
2

 .111 - 114 أيلت :ايماقزما (
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 ـ ُيػا ل ن ـ ه ذه اجلامفم لتهمػل هذا اظمقوم ػ ردٌّ فم عم َن 

قصمقب حترك اظمقاؿمـكم ايمذيـ يعقشقن طملرج ايمٌةاد زملن يًعقا زم

أو أن يً اعدوا ايمؼ قى   زمؽؾ صمفدهؿ إلؽمؼلط احلؽؿ زمليمدويما 

اخللرصمقا أو اظمـظامت ايمدويمق ا فم عم أوؿم لَّنؿ وزمـ ل صمؾ دهتؿ 7 

يمؽقن هذا هق ايمذي ؽمعك زمف اظمـ لهمؼ ايمً لزمؼ ذىم ره دم نً جد 

ن ـ اؽماؼقى زمَؿ ـ ه ؿ طم لرج زم ةاد اإلؽم ةام  رار ِنـ أكف ايمض

واؽماعداهؿ ونمغمهؿ ن ـ احللوم ديـ فم عم اظمً ؾؿكم   أفمداهفؿ 

وذيمؽ يمؾـقؾ نـ اظمًؾؿكم واضماةال أراوقفؿ   هم ام سمػعؾ ف ه ذه 

  وأوم ؾ ن ل اجلامفملت إكام هق سمرويج ظمثؾ نل وملم زمف ه ذا اظمـ لهمؼ 

 يقصػ زمف همٓء هق أَّنؿ فمؿةاء وطمقكا يمديـفؿ ووؿمـفؿ   همةا

ايم  ديـ ي  رى ه  ذا وٓ ايمقؿمـق  ا ايمش   ريػا سمؼ  ره   وٓ ضما  ك 

إفمراف اإلكًلكقا ايمًقيا   وٓ ايمشفلنا وٓ اظمروءة   يمؽـ هذه 

اجلامفملت وفمـلسهل اظمجرنا سمرزمقا فمعم ايماـؽر يمْلوؿملن 7 َّٕنؿ 
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ٓ يمنـقن هبل أصةا ويروَّنل جم رد ضمػـ ا ن ـ ايم ؼماب   ىم ام أن 

أي وؽمقؾا ىملكت   زمغض ايمـظر فمـ ايمغليا فمـدهؿ سمػمر ايمقؽمقؾا  

 .ايمش رف أو ايمؼقؿ أو إطمةاق أو ايمقؿمـقا

ونؽؿـ ه ذه ايمش ٌفا أن ه مٓء اإلره لزمقكم اظمج رنكم ٓ 

يمنـقن زمقؿمـ وٓ زمدويما وؿمـقا   ونـ هـ ل يم زم أن كمىم د فم عم 

 روفمقا ايمدويما ايمقؿمـقا دم اظمٌحث ايمالرم. نش

 

      *       *       * 
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 عػس عاملبخح ايطاب
 

 ()ايتػهٝو يف َػسٚع١ٝ ايدٚي١ ايٛط١ٝٓ 
 

سمعؿؾ اجلامفملت اظماطرهما داهاًم فمعم ايماشؽقؽ دم نمموفمقا 

 .ايمدويما ايمقؿمـقا وايمافقيـ نـ أنرهل وأنر آكاامء ايمقؿمـل 

ويمؾرد فمعم همٓء كمىمد : أن نمموفمقا ايمدويما ايمقؿمـقا  

ـك أنر نمغم وملزمؾ يمؾجدل أو ايماشؽقؽ   زمؾ هق أصؾ راؽمخ ٓ نم

فمـف دم واومعـل اظمعلس   ضماك أىمد ايمعؾامء أن ايمدهملع فمـ إوؿملن 

ٕن ايمديـ ٓ زمد يمف نـ وؿمـ  أنر ديـل وذفمل دم اظمؼلم إول 7

إذا دطمؾ زمؾًدا نـ  حيؿؾف وحيؿقف   وإٓ ظمل ومرر ايمػؼفلء أن ايمعدوّ 

همرض فمكم فمعم أهؾ هذا  زمةاد اظمًؾؿكم صلر اجلفلد ودهمع ايمعدوّ 

وكًلهفؿ  ىمٌغمهؿ وصغغمهؿ   ومقهيؿ ووعقػفؿ  ايمٌؾد رصملهلؿ 

                                                        


 .هذا اظمٌحث ىماٌف أ.د / حمؿد خمالر مجعا وزير إووملف ( 
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ؽـاف   ضماك يمق همـقا نًؾحفؿ وأفمزهلؿ   ىمؾ وهمؼ اؽماطلفماف ونُ 

مجقًعل   ويمق مل يؽـ ايمدهملع فمـ ايمديلر نؼلًدا نـ أهؿ نؼلصد 

ايمممع يمؽلن هلؿ أن يؼمىمقا إوؿملن وأن يـجقا زملكػًفؿ 

 وزمديـفؿ. 

زمكم ايمشخص وسمعـل ايمدويما ايمقؿمـقا: اضمؼمام فمؼد اظمقاؿمـا 

وايمدويما  وسمعـل آيمازام ايمؽلنؾ زملحلؼقق وايمقاصمٌلت اظماؽلهمةا 

ل دون أي سمػروما فمعم أؽملس ايمديـ أو ايمؾقن زمكم أزمـلء ايمقؿمـ مجقعً 

أو ايمعرق أو اجلـس أو ايمؾغا   نمغم أن سمؾؽ اجلامفملت ايمضليما 

اظملروما اظماطرهما اظمالصمرة زمليمديـ ٓ سممنـ زمقؿمـ وٓ زمدويما وؿمـقا  

ؽ اجلامفملت إنل أَّنل ٓ سممنـ زمليمدويما ايمقؿمـقا أصةا نـ هملىمثر سمؾ

  أو أنَّ وٓءهل ايماـظقؿل إيديقيمقصمل همقق ىمؾ  إؽملس

ايمقٓءات إطمرى وؿمـقا ونمغم وؿمـقا   همليمػضلء ايماـظقؿل يمدى 

 ا  قؿمـق دويما ايم غم نـ ايم ع زمؽث لت أرضمب وأوؽم ذه اجلامفم ه
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 وايمػضلء ايمقؿمـل.

طرهما أَّنل ضملنقا محك ايمديـ   وسمًّقق ؽملهر اجلامفملت اظما

وأَّنل إكام سمًعك يماطٌقؼ ضمؽؿ اهلل )فمز وصمؾ( وإوملنا ذفمف   

ؾ وكًػ  لت نـ وما قم زمف هذه اجلامفم لءل: أيـ نل سمؼ وكاً

راض وؽمٌل  لك يمْلفم لء واكاف ؽ يمؾدن غم وؽمػ غم وسمدن وسمػج

رع اهلل  كم نـ ؾم ع يممنـ قال وسمروي راهر وَّنب يمْلن يمؾح

 ؟وضمؽؿف

ؼقم زمف هذه اجلامفملت اظماطرهما هق فمكم اجلـليا فمعم إن نل سم

اإلؽمةام   ذيمؽ أن نل أصلب اإلؽمةام نـ سمشقيف يملقرسمف فمعم 

أيدي همٓء اظمجرنكم زمًٌب محلوملهتؿ مل يلٌف فمػم سملرخيف فمعم 

زمام ارسمؽٌقه نـ جملزر دم اظمليض  ونمغمهؿ أيدي أفمداهف نـ ايماالر

 رة   وزمقىمق    وايمـللفمدة  ف فمعم أيدي دافمش   وايمؼ ٌ ونل يلق

 ضمرام   وأرضاهبؿ دم احللرض.
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 :  أُٖٗا،  ْٚطتطٝع إٔ ْؤند ٚباط٦ُٓإ ع٢ً أَٛز

أن اإلؽمةام مل يضع ومليمٌل صملنًدا يمـظلم احلؽؿ ٓ  :األٍٚ

  إكام ووع أؽمًل ونعليغم ناك حتؼؼت ىملن  يؿؽـ اخلروج فمـف

احلؽؿ رؾمقًدا يؼره اإلؽمةام  ودم نؼدنافل ندى حتؼقؼ احلؽؿ 

لد   وٓ  ؾعدل واظمًلواة وؽمعقف يماحؼقؼ نلليم  ايمٌةاد وايمعٌيم

ػمة   ٕن ايمع 7لت  د ذيمؽ دم إؽمامء أو اظمًؿق إؾمؽلل زمع

 لين واظمضلنكم ٓ زملٕؽمامء وٓ زملظمًؿقلت.  زملظمع

أكف ضمقث سمؽقن اظملؾحا   ويؽقن ايمٌـلء  : ايجاْٞ

ذع اهلل وصحق  اإلؽمةام   وضمقث يؽقن ا وايماعؿغم   همثؿ

دم وايماخريب وايمدنلر همثؿا فمؿؾ ايمشقطلن ومجلفملت ايمػاـا اهل

 وايمدنلر واخلراب .

ا  دويما ايمقؿمـق قىما ايم قيا ؾم ؾ فمعم سمؼ أن ايمعؿ : ايجايح

 قيض زمـقلن  رفمل ووؿمـل   وأن ىمؾ نـ يعؿؾ فمعم سمؼ نطؾب ؾم
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ايمدويما أو سمعطقؾ نًغمهتل   أو سمدنغم زمـلهل ايماحاقا   أو سمرويع 

 جمرم دم ضمؼ ديـف ووؿمـف نًعل .أنـكم هبل   إكام هق 

أكـل دم ضملصما نؾحا إلم إفملدة ومراءة سمراشمـل ايمػؽري  :ايسابع

  زمكم نل كلؽمب  ومراءة دومقؼا وافمقا سمػرق زمكم ايمثلزمت واظماغغم

فمٌمه وزنلكف ونؽلكف نـ اصمافلدات ايمػؼفلء ونل ياطؾٌف فمٌمكل 

ونًاجداسمف نـ ومراءة صمديدة يمؾـلقص يؼقم هبل أهؾ ايمعؾؿ 

لص حلؾ إؾمؽليمقلت احللرض وزمخلصا همقام يالؾ وآطمال

  لصقؾ همؼف ايمعقش اإلكًلين اظمشؼمكزملضمؽلم اظمقاؿمـا إلم صملكب سم

وزمقلن أن أنـ إوؿملن واظمقاؿمـكم ٓ ياجزأ وأكف ٓ ياحؿؾ 

ايماجزها أو ايمالـقػ   وومد ذىمر اإلنلم ازمـ ضمزم )رمحف اهلل( أن 

ؿ زمًقء نـ ىملن زمقــل نـ أهؾ ايمذن ا وصم لء نـ يؼلدوَّن

 قت دون  ةاح وأن كؿ اميافؿ زمليمًرج حل ل أن كخ ب فمؾقـ وصم
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   ٓ أن كًاحؾ دنلءهؿ أو أنقاهلؿ أو أفمراوفؿ .ذيمؽ

 

*          *           * 
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 املبخح ايجأَ عػس
 

 ايسد ع٢ً ضالي١
 اضتباح١ ٖرٙ اجلُاعات يدَا٤ ايعًُا٤ ٚايٌٓٝ َِٓٗ 

 بتػٜٛ٘ صٛزتِٗ يف ْفٛع جمتُعاتِٗ 
   املتابعني يًػإٔ اإلضالَٞ ع٢ً َطت٣ٛ ايعاملٚأَاّ  

 

   :ٚيًسد ع٢ً ٖرٙ ايضالي١ ْكٍٛ

نـ ايمعةانلت ايمال سمدل فمعم و ةال ه ذه اجلامفم لت أَّن ؿ 

يًعقن ؽمعًقل ضمثقًثل يمؾـقؾ نـ فمؾامء إنا وزمخلصا فمؾامء ايمممع 

ريػ 7 وذيمؽ َّٕنؿ ه ؿ اخلط ر احلؼقؼ ل فمؾ قفؿ 7 َّٕن ؿ  ايمش

اجلامفملت دم كػقس ايمـ لس ن ـ همؽ ر  هيدنقن ىمؾ نل سمٌـقف هذه

ام زماديمقً فؿ ايمـل قص ايمش  رفمقا واؽم ادٓٓهتؿ زملٔشم لر  هدَّ

ريعا  وآراء ايمعؾامء ايمًلزمؼكم زمليمٌلؿمؾ   همؿـ ؽمعك نـ فمؾامء ايمش

إلـمفلر وةآت هذه اجلامفملت ىملن كل قٌف اظمةاضمؼ ا   هم نن مل 

 وايمش لهعلت يطليمقه زمليمؼاؾ  سمقصمفقا إلم ايمؼمويج فمـف زمليمدفملوى
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أو ايماؾػقؼ يم ف زم ام مل يل در فمـ ف   وايماشفغم وايماشقيف   يمؽلذزما ا

نًاخدنكم دم ذيمؽ ايمقؽملهؾ ايماؽـقيمقصمق ا احلديث ا يمؾاةافم ب 

ًجقةات ايمعؾامء وحتريػفل ضماك يظفر نـ ىمةانف ؿ ن ل ُيـػا ر ازم

ايمـلس فمـ ؽمامفمفؿ واسمٌلع نل يظفروكف نـ ضمؼلهؼ ه ذا ايم ديـ  

ايم ديـ اظماخلل كم  آنؾكم زمذيمؽ أن يٌمهمقا ايمـلس فمـ فمؾ امء

فمؾامء ايمًؾطا   ضماك يػرغ ايمـلس إلم أدفمقلء ايمعؾؿ  ؿزمدفمقى أَّن

نـفؿ  همقلطمذوا ىمةانفؿ فمعم أكف ضمؽؿ اهلل اظمـ زه فم ـ إه قاء   

   ضمقث يمصؾقن ظمٌدأ ايمطلفما ايمعؿقلءوايمذي ٓ ُيردُّ وٓ ُيـلوَمش   

أو نـلومش اف ؿجرد حملورة ايمشقخ أو نرؾمد اجلامفما أو نراصمعاف هم

ردة جيب ايماقزما نـفل أو ايمعؼلب فمؾقفل   زمحقث صلر زمع ض  هل

نـ يمشمرون ايمًةانا  ٓ جيرؤون فمعم ايمٌقح زمؿج رد ايماػؽ غم دم 

اظمـلومشا أو اظمراصمعا   نع أطمذ ىمةام ايمشقخ نمغم اظمعلقم أو اظمـزه 

فمـ إفمراض ايمٌمميا نلطمذ ايمـص اظمؼدس   زمؾ إن أضمدهؿ ومد 



ــــ ــــــــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــــ  لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةا ــــ

- 129- 

 

ؼرآين أو ايمـٌقي وؿمراه ؼ يًؿ  يمـػًف زملن يـلومشؽ دم ايمـص ايم

راصمعاف دم  ادٓل زمف   نمغم أكف ٓ يًؿ  يمؽ وٓ يمـػًف زمؿ  آؽم

 . إنةاءات ؾمقخف أو أنغمه ايماـظقؿل أو نرؾمده

سمليت ن ـ وضمرنا ايمـقؾ نـف فمعم أكـل كمىمد أنَّ ضُمرنا دم ايمعلمل  

فمعم شمغر ن ـ شمغ قر فِمظؿ دوره دم اظمجاؿع ضمقث إكف زمعؾؿف وملهؿ 

ضمق ث سمٌل غم ايمـ لس زمل حق  ايم ديـ  ايمديـ وايم قؿمـ   ن ـ

  ون قاؿمـ سمطٌقؼف ل احلـق ػرع  زمحؼقؼا أضمؽلم ايمشوسمعريػفؿ 

وفمدم سم رىمفؿ همريً ا ؽم فؾا يمؾجامفم لت اظماطرهم ا وأهمؽ لرهؿ 

اظمـحرهما وايمظةانقا   زم ام حتؿؾ ف ن ـ سمؽػ غم وسمػج غم وأزملؿمق ؾ 

نداهمع فم ـ شمقازم ت إن ا ودفملهؿف ل  ىمام أن ايمعلمل  ونغليمطلت 

سمعللم  وؽُمـَّا رؽمقيمف ايمؽ ريؿ )ص عم اهلل فمؾق ف وهك : ىمالب اهلل 

ويمرؽمقيمف )ص عم اهلل  وؽمؾؿ(   همام ىملن يمعلمل سمؼل خمؾص هلل سمعللم

ريػ ويـً ب إيمق ف ن ل  فمؾقف وؽمؾؿ( أن يػؼمي فمعم ايمممع ايمش
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يمقس نـف   وهذه فمةانا هملروما متقز فمؾامء احلؼ ن ـ فمؾ امء ايمزي غ 

 .وايمٌلؿمؾ 

)ص عم  امء ومقل كٌقـ لضمقل نؽلكا ايمعؾويزيد إنر ووقضًمل  

ـْ ؽَمَؾَؽ ؿَمِريًؼل َيْطُؾُب همِقِف فِمْؾاًم ؽَمَؾَؽ اهللَُّ زمِِف  اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( : )َن

ـَّ اِ  ـْ ؿُم ُرِق اجْلَ   َوإِنَّ اظمَْةَاهَِؽ َا يَمَاَض ُع َأصْمـَِحَاَف ل ِرًو ل  ؿَمِريًؼل ِن

ـْ دِم  َاْغِػُر يَمُف َن  ًْ ـْ يمَِطليمِِب ايْمِعْؾِؿ   َوإِنَّ ايْمَعلمِلَ يَمَق ًَّ َؿَقاِت   َوَن   ايم

قَا  لُن دِم صَم  ْقِف اظمَْ  لءِ  َْرِض  َواحْلِ ْٕ َؾ ايْمَع  لمِلِ فَم  عَم   َوإِنَّ هَمْض   دِم ا

ٌَ ْدِر فَم عَم ؽَم لهِِر ايْمَؽَقاىمِ ِب ايْمَعلزمِدِ    َوإِنَّ    ىَمَػْضِؾ ايْمَؼَؿِر يَمْقَؾ َا ايْم

َْكٌَِقلَء  ْٕ َْكٌَِقلِء   َوإِنَّ ا ْٕ يـَ لًراايْمُعَؾاَمَء َوَرشَمُا ا
شُمقا دِ ْرمَهً ل  مَلْ ُيَقرا

َٓ دِ   َو

شُمقا ايْمِعْؾؿَ  ـْ َأطَمَذُه َأطَمَذ زمَِحظٍّ َواهمٍِر( َورَّ   هملفمؾؿ أكف نل ِنـ (1)   هَمَؿ

فململ وارث ٕكٌقلء اهلل سمعللم فمعم خماؾ ػ ذاهعف ؿ وىما ٌفؿ إٓ 

                                                        

(
1

  وايمؼمنذي  ؾب ايمعؾؿىمالب ايمعؾؿ   زملب احلث فمعم ؿم دمأطمرصمف أزمق داود ( 

   زملب نل صملء دم همضؾ ايمػؼف فمعم ايمعٌلدة. ىمالب ايمعؾؿ دم
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ويلنر ايمـلس ويرؾمدهؿ إلم نل أنر اهلل سمعللم زمف فمٌلده ن ـ هداي ا 

ؾ    ويـفلهؿ فمـ ىمؾ ؽمٌلر ح وضُمًـ طُمؾؼ وإفمؿغم وصةا وطم

 .  ايمػًلد واإلهمًلد   وايمضةال واهلةاك

وومد ضمثَّـل ايمـٌل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( فمعم اضمؼمام ايمعؾامء 

)صعم اهلل وإىمرانفؿ  وايمقومقف فمـد ضمدا إدب نعفؿ  همؼلل 

ـْ  فمؾقف وؽمؾؿ( : )يَمْقَس  اِل ِن ـْ  ُأنَّ ْ  َن  َصِغغَمَكل َيْرضَمؿْ وَ  ىَمٌغَِمَكل جُيِؾَّ  مَل

ُف( يمَِعلظمِِـَل َوَيْعِرْف  همقام رواه   ووملل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( (1) ضَمؼَّ

  (2): )وسمقاوعقا ظمـ سَمَعؾَّؿقن نـف( أزمق هريرة )ريض اهلل فمـف(

زمؾ يمؼد رهمع )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( نؽلكا ايمعؾامء إلم رسمٌا هل 

كٌقلء  ومحؾا ايمرايا ايمغليا دم اإلفمزاز وايماٌجقؾ7 همجعؾفؿ ورشما إ

 ايْمَؼَؿرِ  ىَمَػْضؾِ  ايْمَعلزمِدِ  فَمعَم  ايْمَعلمِلِ  هَمْضَؾ  إِنَّ نـ زمعدهؿ  همؼلل: )

ٌَْدرِ  يَمْقَؾاَ   َوإِنَّ  إَْكٌَِقلءِ  َوَرشَماُ  ايْمُعَؾاَمءَ  َوإِنَّ  ايمَْؽَقاىمِِب  ؽَملهِرِ  فَمعَم  ايْم

                                                        

(
1

 .113/ 34  أمحد نًـد( 

(
2

 (.3/511رواه ايمطػماين دم اظمعجؿ إوؽمط )( 
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ْ  إَْكٌَِقلءَ  شُمقا مَل ل َوَٓ  دِيـَلًرا ُيَقرا ـْ  ايْمِعْؾؿَ  شُمقاَورَّ  دِْرمَهً  َأطَمَذ  أطََمَذهُ  هَمَؿ

  وإضملديث ايمـٌقيا دم ذيمؽ أىمثر نـ أن حُتٌم  (1) (َواهمِرٍ  زمَِحظٍّ 

  وأؾمفر نـ أن سُمذىمر.

ايماؽػغم وايماػجغم وايمعؿؾقلت أنل َنـ يدفمق ايمـلس إلم 

همنكام هق   وذريب ايمعؿران    آكاحلريا واؽمافداف أنـكم

ايمعؾؿ 7 ٕن زمعض ق ىملن يمديف خمرب ونػًد دم إرض ضماك ويم

فمؾؿف مل يقصؾف إلم سمؼقى اهلل سمعللم وٓ إلم اخلشقا نـف   همقاـؽر ظمل 

فمؾؿف ويًاخدنف دم نمغم نل أضمؾ اهلل سمعللم  ويذهب زمعؾؿف 

ؾ نالع   خلدنا أصحلب اظملليم   وياٌع دم ذيمؽ هقاه يمقحلا

ًْ َواحُْو َغيًَِْٓ  }ايمدكقل   ونـ ذيمؽ ومقل احلؼ ؽمٌحلكف وسمعللم:

ًَْطاُن فَََكَن  ُّ الشا تْتََػ
َ
َٓا فََ َِا فَانَْطيََخ ٌِِْ ِ ِي آحَيَِْاهُ آيَاح  اَّلا

َ
َجَتأ

 ََ ََ اىَْغاوِي ْدََلَ إَِل  *ٌِ
َ
ُّ أ ِا ا َوىَِه َٓ ِ َِا لََسَذػَِْاهُ ة ْٔ ِشئْ َ   َول

                                                        

(
1

 زملب احلث فمعم ؿمؾب ايمعؾؿ. ىمالب ايمعؾؿ   دمرواه أزمق داود  (
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َٔاهُ  َْ رِْض َواتاتََع 
َ
  .(1){اْْل

ا وحيذركل احلؼ ؽمٌحلكف نـ أن كؼمك ؿملفماف سمعللم وؿملفم

رؽمقيمف )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( وكدير ـمفقركل يمؾحؼ وكلؿ 

ا }آذاكـل فمـ ؽمامفمف ىمام يػعؾ نمغمكل   همقؼقل احلؼ ؽمٌحلكف:  َٓ حُّ
َ
يَاأ

 ًْ جْخُ
َ
ُّ َوأ ْٔا َخِْ ىا َٔ َ َورَُضَُٔلُ َوََّل حَ ٔا اَّللا ِطًُػ

َ
ٔا أ ُِ ٌَ ََ آ ِي اَّلا
ُػَٔن  ٍَ ٍِػْ  *تَْط ٔا َض ُ ََ كَال ِي ٔا ََكَّلا ًْ ََّل َوََّل حَُسُُٔ ُْ َِا َو
ُػَٔن  ٍَ ََ  *يَْط ِي ًُ اَّلا ًُّ اْْلُْس ِ الصُّ َواّبِ ِغَِْر اَّللا إِنا ََشا الا

ِٓ  *ََّل َحػْلِئَُن  ُ ذًِ ًَ اَّللا ْٔ َدـرْيًا ًْ ـَولَْٔ َغيِ َ ًْ َول ُٓ َػ ٍَ ْض
َ
َْل

ػْسُِطٔنَ  ٌُ  ًْ ُْ ْٔا َو ىا َٔ ًْ َتَ ُٓ َػ ٍَ ْض
َ
  . (2){أ

ليما اظمُِضؾا يمؾعؾامء زماشقيف  لت ايمض رض هذه اجلامفم ودم سمع

 ديـ 7 ٕن ايمعؾؿ يمف دم قرة هذا ايم ؾٌل فمعم ص قرهؿ سملشمغم ؽم ص

                                                        

(
1

 .143  وصمزء نـ أيا  142أيا  :إفمراف ( 

(
2

 . 53 - 51أيلت نـ  :إكػلل (
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ايمـػس ايمٌمميا وومع زمليماؼدير وآهاامم   وهذا هق ضملل ايمعؾ امء 

دم خماؾػ اظمجلٓت دم خماؾػ زمؾدان ايمع لمل  ونمليمٌ ل ٓ يرنم ب 

 اإلكًلن دم أن يـاؿل يمديـ يمقس ٕهؾ ايمعؾؿ همقف ومدر وٓ سم قومغم

  هماشقيف صقرة ايمعؾامء زمليمٌلؿم ؾ إك ام ه ق إو علف  وٓ اضمؼمام

يملقرة ايمديـ دم كػقس ايمعلنا   ضماك إذا كػر ايمـلس نـ ايمعؾ امء 

اظمخؾلكم زمًٌب سمشقيف هذه اجلامفملت هل ؿ   مل جي دوا أن لنفؿ 

ؽمقى أدفمقلء ايمعؾؿ ن ـ صمف ةاء ون لصمقري ه ذه اجلامفم لت   

 . همقؼعقا دم ذاىمفؿ ونمقفؿ 

نـ نغٌا اسمٌلع )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( ل وومد ضمذر كٌقـ

َٓ َيْؼٌُِض ايْمِعْؾَؿ  ؼللاجلفةاء   هم )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( : )إِنَّ اهللََّ 

ٌِْض ايْمُعَؾاَمِء    ـْ َيْؼٌُِض ايْمِعْؾَؿ زمَِؼ
ٌَلدِ   َويَمؽِ ـْ ايْمِع اْكاَِزافًمل َيـَْاِزفُمُف ِن

 ٌْ ة ل صُمفَّ  لُس ُرُءوؽًم َذ ايمـَّ  َل اذَّ  ِؼ فَملظمًِ   ضَماَّك إَِذا مَلْ ُي ًُ ًٓ  هَم  ُؾقا  ِل
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 (.1) هَمَلهْمَاْقا زمَِغغْمِ فِمْؾٍؿ   هَمَضؾُّقا َوَأَوؾُّقا(

فم  عم أكـ  ل كػ  رق زم  كم ايمع  لمل احل  ر وايمع  لمل اظم  مديمج   وه  ق 

 نلكاحدث فمـف دم اظمٌحث ايمالرم .

 

      *       *       * 

 
 
 
 
 
 

                                                        

(
1

ِديِث   أطمرصمف ايمٌخلري دم ىمِاَلب ايمِْعْؾِؿ  ( ْرِص فَمعَم احْلَ  .  زَملب احْلِ
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 عػس  املبخح ايتاضع
 

 ملجكفني ايعٌُ ع٢ً أدجل١ ايعًُا٤ ٚا
)بأٜديٛدٝاتِٗ املتطسف١ 


) 

  

سمعؿ ؾ اجلامفملت اظماطرهم ا فمعم أدجلا ايمعؾؿ  لء   وؿم ةاب 

ايمعؾؿ وايمشٌلب  واظمثؼػكم نـ اظمـاؿكم إيمقفل   ممل جيعؾفؿ نؽٌؾكم 

 زملنمةاهلل   ويمؾرد فمعم همٓء   وسمقوق  طمطقرة هذا إنر كمىمد

دات   ضماك ٓ ؾمؽ أكـل دم فململ ؾمديد ايماداطمةات وايماعؼقأكف 

صلرت ايمػروق زمكم إؾمقلء ؾمديدة آيماٌلس إٓ ظمـ أكلر اهلل 

  . ؿمريؼف زمليمعؾؿ وايمقفمل وايمػطـا واإلطمةاص

يؿؾقف  وٓ ؾمؽ أن ايمعلمِل احلر ايمذي ٓ يؼقده رء ؽمقى نل

 قذج ايمذي ف هق ذيمؽ إكؿ غمه ووؿمـقا ف ووؿ فمؾقف ديـ

 ضليل أناف ف ووم ا ديـف ووؿمـ لدر فمعم طمدن وهق ايمؼ   كٌحث فمـف

                                                        


 هذا اظمٌحث ىماٌف أ.د / حمؿد خمالر مجعا وزير إووملف ( 
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دون أي ضمًلزملت نرزمؽا   أنل ايمعلمِل اظممديَمج أو اظمؼقيمب أو 

ٓ يؿؽـ أن يؽقن إٓ فمًٌدا    اظمقصمف أو اظمقـمػ خلدنا مجلفما نل

هلذه اجلامفما   ذيمؽ أن اجلامفما سملطمذ نـ ايمعلمِل أنر ديـف يماؼليضف 

زمػالت زاهؾ نـ دكقل ايمـلس   ونفام فمظؿ أنر هذا ايمػالت ٓ 

 .رًول زاهةًا وضمطلًنل هملكًقليعدو ىمقكف فم

إن أىمثر ايمعؾامء ايمذيـ وـمػقا أكػًفؿ يملليم  مجلفملت أو 

أيديمقصمقلت مجلفملت وؿمقاهػ زمعقـفل واكًلومقا طمؾػ سمقصمفلهتل 

روا ضمقلديافؿ ونلداومقافؿ وأكػً فؿ ورزم ام دي ـفؿ دم آن  طمً

 واضمد.

ذناف  ىشؼموإن أي فملمِل أو نػؽر أو نثؼػ يؿؽـ أن سمُ 

يـف أو وؿمـف خللهـ يمؾديـ وايمقؿمـ   ىمام أن فمعم ضمًلب ومضليل د

فمعم ايمقؿمـ أيًضل أن حياضـ فمؾامءه   ويٌٌمهؿ زمليماحديلت 

 7ايمال سمقاصمفف   وزمام ومد ٓ يؼػقن فمؾقف نـ صعقزملت وحتديلت 

يمقدرىمقا نل يؿؽـ أن يغقب فمـفؿ نـ همؼ ف ايمقاوم ع وحتديلت 
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يماـضٌط رؤاهؿ وهمالواهؿ نع نل ياطؾٌف همؼف  7ايمظرف ايمراه ـ 

 . هذا ايمقاومع دون إهمراط أو سمػريط

ـل فمعم يؼكم سملم ونـ طمةال جترزما ؿمقيؾا وملرزمت مخًا إكو

وشمةاشمكم فملًنل دم جملل ايمعؿؾ ايمدفمقي أن ايمعلمِل أو ايمقافمظ أو 

ل   وزمعٌلرة أىمثر ووقضًمل ونٌلذة :  اإلنلم نمغم اظممديمج همؽريًّ

ل أو سمـظقؿقًّل ٕي مجلفما ىملكت   هلق ؽم فؾ نمغم اظمـاؿل همؽريًّ

ايمرصمقع إلم احلؼ وآيماؼلء نعؽ دم نـطؼا وؽمط  ووملزمؾ ٕن 

   يًؿع ايمرأي أطمر  وأٓ جيلدل إٓ زملحلؼ وزمليمال هل أضمًـ

وأٓ يدفمق إٓ زملحلؽؿا واظمقفمظا احلًـا  وناك سمٌكم يمف وصمف 

ا مجقةاً   .احلؼ فملد إيمقف   ؾملىمًرا نـ رده إيمقف ردًّ

طقب أو اظمػؽر أو أنل ايمعلمِل أو ايمقافمظ أو اإلنلم أو اخل

ل أو سمـظقؿقًّل ٕي مجلفما أو سمقلر همفق  اظمثؼػ اظممديمج اظمـاؿل همؽريًّ

  أو نمغم وملزمؾ إٓ يمؾحقار اجلدرم  إنل نمغم وملزمؾ يمؾحقار أصةا

ؿمريؼ  إلم ايمعؼقؿ فمعم ؿمريؼاف هق ايمال ٓ يؿؽـ أن سممدي إٓ
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واضمد هق نل يريد زمؽ ايمقصقل إيمقف ومحؾؽ فمؾقف وإرنملنؽ فمعم 

 . يمق زمليمٌلؿمؾ  وزمؽؾ نل خيليمػ ايمعؼؾ واظمـطؼهمؽرسمف و

اجلامفملت ُيشؽؾ طمطًرا دامًهل فمعم  هوإذا ىملن آكاامء هلذ

ايمـًقج ايمقؿمـل ودم ىمؾ نػلصؾ احلقلة   همنن إنر هلق أىمثر 

طمطًرا وأؾمد زمةاء فمـدنل ياعؾؼ إنر زمليمديـ وايمػؽر وايمؼمزمقا 

كم أي نـ واهلقيا   ويمذا همنين أؤىمد وؽملـمؾ أؤىمد فمعم فمدم متؽ

اظمـاؿكم يمؾجامفملت اظماشددة واظماطرهما ٓ نـ صـع ايمؼرار ايمديـل 

وٓ ايمػؽري وٓ ايمثؼلدم وٓ ايماعؾقؿل وٓ ايمؼمزمقي  وٓ ضماك 

ايمـشء  جمرد ايماؿؽـ نـ سمشؽقؾ ايمعؼقل وزمخلصا فمؼقل

  .وايمشٌ لب 
 

*       *       * 
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 املبخح ايعػسٕٚ
)اب ٚاإلزٖ محا١ٜ اجملتُع َٔ ايتطسفٚدٛب 


) 

 

 

ٓ ؾمؽ أن اجلامفملت ايمضليما اظماطرهما ومد ضملويمت اطماطلف 

اخلطلب ايمديـل وسمقـمقػف أيديمقصمقًّل خلدنا نطلنعفل ونطلنع نـ 

هلل ويًاخدنفل هلدم دول اظمـطؼا وسمػاقت ىمقلَّنل ومتزيؼ  ُيَؿقا

زمـقلَّنل   ذيمؽ أن أي أضمد يًؿع أن ديـًل أو مجلفمًا سمًاٌق  ايمذزم  

مم ٓ يًعف إٓ أن يؽػر هبذه اجلامفما وزمام واحلرق وايماـؽقؾ زمليمٌ

سمدفمقف نـ ديـ اهمؼماء فمعم اهلل ورؽمؾف وؽملهر ىماٌف اظمـزيما   وأنل 

نـ صمفا ايمقؿمـ همفذه اجلامفملت اظملروما ٓ سممنـ زمقؿمـ وٓ 

زمدويما وؿمـقا  زمؾ إَّنل ُصـَِعت هلدم إوؿملن   ويمقس زمعقًدا فمـ 

رهلزمقا اظمًامة ايمؽلؾمػ حلؼقؼا اجلامفما اإلأذهلكـل ذيمؽ ايمؼقل 

                                                        


 .هذا اظمٌحث ىماٌف أ.د / حمؿد خمالر مجعا وزير إووملف ( 
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دم  هللحمؿد نفدي فملىمػ اظمرؾمد ايمًلزمؼ  مجلفما اإلطمقان نل ومليمف

ضمؼ نٌم ونمغمهل نـ إوؿملن ايمال ٓ يروَّنل ؽمقى ضمػـا نـ 

ايمؼماب   هملٕرض دم نـظقرهؿ ٓ سمعد فمرول وٓ متثؾ ؾملنمةا 

ل   دم ضمكم أن اإلؽمةام أوصمب ايمدهملع فمـ إوؿملن  وٓ مهًّ

 قهل نـ كػس ونلل.واهماداءهل زمؽؾ نل يؿؾؽ زمـ

ؽ ايمػؽر  ا إلم سمػؽق ـ دم ضملصم مال : هؾ كح  وايمً        

اظماطرف   أم إلم سمػؽقؽ اجلامفملت اظماطرهما ؟ واجلقاب ايمذي ٓ 

رف  ر اظماط سمػؽقؽ ايمػؽ طمةاف فمؾقف هق أكـل دم ضملصما إلم

دم  ر يليت ؽ ايمػؽ ل   نمغم أن سمػؽق لت اظماطرهما نعً  واجلامفم

رج  ومد سمػؽؽ مجلفما إرهلزمقا أو ناطرهما هماخ اظمؼدنا   ذيمؽ أكؽ

ا أطمرى أفماك وأؾمد   نمغم أكـل فمـدنل كـج  دم  لفم فمؾقؽ مج

سمػؽقؽ ايمػؽر اظماطرف وىمشػ زيػف وزيغف وهمًلده وإهمًلده 

 وأزملؿمقؾف   همنكـل كؽقن أسمقـل فمعم اظمشؽؾا نـ صمذورهل.
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ودم ؽمٌقؾ ذيمؽ ٓ زمد أن كؽشػ وأن كعري هذه اجلامفملت 

أن كٌكّم فماميمافل وطمقلكافل يمديـفل وأنافل   وأن كػمز اظماطرهما   و

ؾمفلدات نـ اؽماطلفمقا اإلهمةات نـ صمحقؿ هذه اجلامفملت 

دون زمف ايمشٌلب ىمذزًمل وزوًرا نـ اإلرهلزمقا ايمضليما   وأن نل يعِ 

احلقلة ايمرنمدة هق حمض ىمذب ٓ وصمقد يمف فمعم أرض ايمقاومع   

ر جمرد همؿـ يؾاحؼ هبؿ نلغمهؿ ايماػخقخ وايماػجغم  وإن همؽّ 

سمػؽغم دم اهلروب نـ صمحقؿ هذه اجلامفملت ىملن صمزاؤه ايمذزم  

 أو احلرق أو اظمقت ؽمحةا.

ىمام جيب سمػـقد أزملؿمقؾفؿ دم اؽماحةال ايمدنلء وإنقال        

وإفمراض  واحلؽؿ فمعم ايمـلس زمليمؽػر ضماك يًقنمقا ٕكػًفؿ 

وماؾفؿ   واؽماٌلضما كًلهفؿ وأنقاهلؿ   وهق نل ضمذر نـف احلؼ 

ٔا إَِذا }وسمعللم   ضمقث يؼقل:  ؽمٌحلكف ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلا َٓ حُّ
َ
يَا أ

 ًُ ىَِْق إََِلُْس
َ
َْ أ ٍَ ِ ٔا ل ُ ٔا َوََّل َتُلٔل ًاُِ ِ َذخََِ ًْ ِف َضًِِِو اَّللا بْخُ ََضَ
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ًَا فَػَِِر  جْ ِ الُّ ًِا حَِْخَُغَٔن َغسََض اْْلًََاة اَلَم لَْطَج ُمْؤٌِ الطا
 ِ ًُ َنررِيَةٌ َنَزل ِ َغاُ ٌَ  ِ ُ اَّللا َا اَّللا ٍَ َِ َرتُْو َذ ٌّ َم ُنِخًُ 

ٍَئَُن َدترًِيا ا َتْػ ٍَ ِ َ ََكَن ة ٔا إِنا اَّللا ًاُِ ًْ َذخََِ    (1){َغيًَُْس

   ذيمؽ أن هذه اجلامفملت ايمضليما جتعؾ نـ سمؽػغم اظمجاؿع 

وؽمقؾا ٓؽماحةال ايمدنلء وإنقال وإفمراض ايمال يًعقن 

ؿ  دم هذا كمىمد أن احلؽٓؽماٌلضمافل إلؾمٌلع رنمٌلهتؿ ايمدكقةا   و

َّنلهل  ص زمليمؽػر أو ايمرّدة ٓ يثٌت إٓ زمحؽؿ ومضلهل فمعم ؾمخ

 وزملت ظمل يؼمسمب فمعم احلؽؿ زمليمؽػر نـ أنقر طمطغمة.

وىمذيمؽ دفمقهتؿ ايمضليما إلم اجلفلد   نع أن نل يؼقنقن زمف 

          هق زمغل وفمدوان ٓ فمةاوما يمف زملجلفلد   ويمقس نـ اجلفلد

 دم رء. 

 لد دم ؽمٌقؾ اهلل )فمز وصمؾ(  جيب أن كٌكم أن اجلفا  ونـ شمؿ       

                                                        

(
1

 .  61ايمـًلء :( 
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أوؽمع نـ أن يؽقن ومالٓ   همفـلك صمفلد ايمـػس زمحؿؾفل فمعم 

ايمطلفما وىمػفل فمـ اظمعلقا  وايمازانف    ل نؽلرم إطمةاق نـ 

 ايملدق وإنلكا وايمقهملء زمليمعفد وؽملهر إطمةاق ايمؽريؿا.

ع يمؾدهمل ع فمـ أنل اجلفلد ايمذي هق زمؿعـك ايمؼالل همنكام ُذّ

فمـ ايمدول أن سمًاٌلح   ويمقس ٔضملد ايمـلس أو حلزب وايمقؿمـ   

أو جلامفما أو يمػلقؾ أو يمؼٌقؾا أن يعؾـ هذا اجلفلد   إكام هق ضمؼ 

إفمةان ضمليما احلرب دم دؽماقر ىمؾ دويما نل يؼرره يمقرم إنر وهمؼ 

وايمًؾؿ   ؽمقاء أفمطله ايمدؽماقر يمرهقس ايمدويما   أم ظمجؾس أنـفل 

زمعد أطمذ رأي زمرظملَّنل   اظمفؿ أن ومضقا ايمؼقنل   أم يمؾرهقس 

  وإٓ ب يمقًت نؾؽل يمْلهمراد أو اجلامفملتإفمةان ضمليما احلر

أصٌ  إنر همقى ٓ دويما   وفمدكل إلم ضمقلة اجللهؾقا   ضمقث 

 يؼقل ايمشلفمر: 

ؿ َقى ٓ ؽم لُس همَ   ُ  ايمـ  ٓ َيلؾُ   راَة هَلُ
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 َوٓ ؽَم     راَة إِذا صُمّف  لهُلُ      ؿ ؽم  لدوا

 أضمقصمـل إلم ايمػؽر اظمًاـغم  وايمػفؿ ايملحق  يمؾديـ   امهم

وسملحق  اظمػلهقؿ اخللؿمةا   واؽمؼمداد اخلطلب ايمديـل ممـ 

  وىمػ ونمؾ يد اظماطرهمكم فمـ ايمدفمقة  ضملويمقا اطماطلهمف

وايمػاقى   وإلم أن كقاصمف اجلفؾ زمليمعؾؿ   وايمظؾامت زمليمـقر   

  لء وايماعؿغميماخريب زمؿزيد نـ ايمٌـوايمٌلؿمؾ زملحلؼ   وايمػًلد وا

وأن كعؿؾ فمعم سمرؽمقخ ايمقٓء يمْلوؿملن نـ صمفا  وسمرؽمقخ 

أؽمس اظمقاؿمـا وهمؼف ايمعقش اظمشؼمك فمعم أؽمس إكًلكقا طمليملا 

نـ صمفا أطمرى   وأن كًعك نًعل ومجقًعل ظمل همقف أنـ وؽمةام 

اإلكًلكقا مجعلء   وأن كدرك أن ايمعلمل ىمؾف دم ؽمػقـا واضمدة   

وأن أي طمرق دم ايمًػقـا  ويمـ يـجق نـف أضمد دون أطمر  

يؿؽـ أن هيؾؽ أهؾفل مجقعل   يؼقل كٌقـل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ(: 

)َنَثُؾ ايْمَؼلهِِؿ فَمعَم ضُمُدودِ اهللَِّ َوايْمَقاومِِع همِقَفل 7 ىَمَؿَثِؾ وَمْقٍم اؽْمَاَفُؿقا 
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 فَمعَم ؽَمِػقـٍَا  هَمَلَصلَب زَمْعُضُفْؿ َأفْمةَاَهل  َوزَمْعُضُفْؿ َأؽْمَػَؾَفل  هَمَؽلنَ 

ـْ هَمْقوَمُفْؿ   وا فَمعَم َن ـَ دِم أَؽْمَػؾَِفل إَِذا اؽْمَاَؼْقا ِنـ اظمَْلِء َنرُّ ايمَِّذي

ـْ هَمْقوَمـَل  هَمنِْن   َن
ْ ُكْمذِ ل طَمَروْمـَل دِم َكِلقٌِـَل طَمْروًمل َومَل هَمَؼليُمقا: يَمْق َأكَّ

ىُمقُهْؿ َوَنل َأَراُدوا َهَؾُؽقا مَجِقًعل   َوإِْن َأطَمُذوا فَمعَم أَ  ْيِدهيِْؿ َكَجْقا َيؼْمُ

 .(1) َوَكَجْقا مَجِقًعل(

همقجب فمؾقـل مجقًعل أن كعؿؾ فمعم محليا جماؿعلسمـل وحتلكم 

ؾمٌلزمـل نـ هذا ايمػؽر اإلرهليب ايمؾعكم   ىمؾ دم جمليمف ونقداكف   

وأٓ كؿؽـ أيل نـ فمـلس ايماطرف أو ايماشدد نـ نػلصؾ 

أي نـ  ل رار هم ـع ايمؼ و صا أ لدي ا أو ايمؼق دويما اإلداري ايم

  وٓ ؽمقؿ ل اظممؽمًلت ايمديـقا وايمثؼلهمقا وايماعؾقؿقا نمؽمًلهت ل

وايمؼمزمقيا ايمال سمعؿؾ فمعم صقلنما ايمعؼقل وسمشؽقؾ ايمقصمدان   

                                                        

(
1

ىَمِا (  ِ َؿِا   أطمرصمف اإلنلم ايمٌخلري دم ىمالب ايمممَّ ًْ زملب َهْؾ ُيْؼَرُع دِم ايمِؼ

ؽْماَِفلِم همِقِف. ِٓ  َوا
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وزمخلصا يمدى ايمشٌلب وايمـلؾمةا   ضماك كجػػ نـلزمع هذا ايمػؽر 

اوكؼاؾعف نـ صمذوره  ) ٌَ ِ  لََعَ  ذَلِمَ  َو  . (1) (ةَِػشِيشٍ  اَّللا

 

 

*       *       * 

 
 

                                                        

(
1

 .14: هملؿمر (
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 املبخح ااحادٟ ٚايعػسٕٚ

 () ؟نٝف تُٞ أبٓا٤ى َٔ اإلزٖاب

 

ٓ ؾمؽ أن هذا ايمًمال ومد حُيؿؾ فمعم نعـقكم   أضمدمهل : 

ىمقػ حتؿل أزمـلءك نـ أن يلقٌفؿ طمطر اإلرهلب؟ وأطمر : 

ىمقػ حتؿل أزمـلءك نـ أن يؽقكقا إرهلزمقكم أو أن يؽقن أضمدهؿ 

 إرهلزمقل ؟ .

دة   وهل نل يعرف دم وايمًمآن زمقـفام فمةاوما وؿمق

اصطةاح اظمـلؿمؼا زمليمعؿقم واخللقص اظمطؾؼ   هملٕول أفمؿ 7 

7 زمف  ومهل هـل ؽمقاء  وايمثلين أطمص ٕكف يشؿؾ ايمػلفمؾ واظمػعقل

  همليمطلنا  ٕن اإلرهلب وإن ىملن يمعـا فمعم ايمػلفمؾ  واظمػعقل زمف

ا وإصمرانل نـفل دم اظمػعقل زمف.   دم ايمػلفمؾ أؾمد فماقًّ

                                                        


 .ذا اظمٌحث ىماٌف أ.د / حمؿد خمالر مجعا وزير إووملفه ( 
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يمػلفمؾ فمعم كػًف وفمعم اظمجاؿع وايمقؿمـ همةا ؾمؽ أن طمطر ا

 وإنا وفمعم ايمديـ ؾمديد ايمادنغم.

هل إؽمفؾ   وإن ىملكت  ٚاإلداب١ عٔ ايطؤاٍ األٍٚ

سماطؾب ايماؽلسمػ وايماعلون وايماـًقؼ دم نقاصمفا اإلرهلب 

    ٓ سمردد همقفلا وواوحا وضملؽمؿاواإلرهلزمقكم نقاصمفا سحي

ى نرافملة نلؾحا وٓ سَمؾّقن   وٓ خملدفما   وٓ ضمًلزملت ؽمق

  ظمقاصمفا ؾملنؾا : همؽرياايمديـ وايمقؿمـ   فمعم أن سمؽقن ا

  وفمؾؿقا   وسمرزمقيا   وأؽم ريا   وأنـقا   نع ومط ع مجق ع وشمؼلهمقا

 ايمطرق اظممديا إلم اإلرهلب نـ ايماعـت وايماشدد وايمغؾق.

همقام يالؾ زمحاميا أزمـلهؽ  أَا اإلداب١ عٔ ايطؤاٍ ايجاْٞ

ؿ أيدي اإلرهلزمقكم   همقجب وأهؾؽ وذويؽ نـ أن سماخطػف

 فمؾقؽ أن سمراومب ؽمؾقك نـ يعـقؽ أنره فمعم ايمـحق ايمالرم :

قف   ونـ  لهف ونراهمؼ دوم حلزمف وأص قال أص ر دم أضم ايمـظ 

يؼمددون فمؾقف أو يؼمدد هق فمؾقفؿ   همنن ىملكقا حمًقزمكم فمعم أيٍّ 
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نـ مجلفملت اإلؽمةام ايمًقلد  أو نـ ُيعرهمقن زملٓكحراف فمـ 

ة   أو أفمامل ايمٌؾطجا أو اظمشٌقهكم   أو وصمدسمف يؿقؾ ؿمريؼ اجللدَّ 

قض يٌدو فمعم حترىملسمف  ريا   أو أطمذ ايمغؿ إلم آصماامفملت ايمً

  همعؾقؽ أن حتًـ نراومٌاف ضماك سمؼػ فمعم ضمؼقؼا أنره   وأن 

  سمـؼذه نـ زمراشمـ اإلرهلب ومٌؾ همقات إوان .

 وإن وصمدت ؾمقةل نـ ايمثراء أو ايمًعا نمغم ايمطٌقعقا أو سمغغم 

دم ؿمريؼا اإلكػلق ايمزاهد ايمذي ٓ يعد ؿمٌقعقًّل   همعؾقؽ أن سمـّؼب 

 وأن سمٌحث دم نلدر هذه إنقال.

ًٌل نمغم نعفقد نـ ومٌؾوإن ىملن ازمـؽ ياغقب فم    ـ ايمٌقت سمغق

وزمخلصا إذا سمضؿـ نمقلزمف نٌقال   أو طمروصمل دم أووملت نمغم 

ؿمٌقعقا   همعؾقؽ أن سمعرف أيـ ذهب؟ ونع نـ ؟ ونلذا يلـع 

لزمف ؟ ودم هذه إووملت ايمال ياغقب همقفل زمطريؼا نريٌا أو دم نمق

 نؼؾؼا .
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وإذا وصم دت سمغغًما ؿملرهل ونػلصمةل دم ؽمؾقىمقلسمف وسمل رهملسمف  

 ؽم ؾٌ ل  أو إجيلزمل   همعؾقؽ أن سمٌحث دم أؽمٌلب هذا ايماغغم .

وإذا وصمدت  ايمقيمد ومد أطمذ يؽذب وياامدى  دم ايمؽذب   

احؾ ايمؽذب وسممنـ هملفمؾؿ أن فمدوى هذه اجلامفملت ايمال سمً

  زملن ايمغليا سمػمر ايمقؽمقؾا ومد اكاؼؾت إيمقف. 

ىمام جيب فمؾقؽ أن سمؼؼمب نـ أزمـلهؽ   وأن سمـلومشفؿ دم 

  ن كؼلؾمؽ هلدهل وهلدهمل واؽماؽشلهمقلإنقر ايمعلنا فمعم أن يؽق

وأن سمعطقف ايمػرصا ايمؽلنؾا يمقعػم فمـ رأيف دون ومفر  أو ىمٌت   

ؾ ايملديؼ يملديؼف   أو ضمجر فمعم رأيف   وأن سماحؿؾ نـف حتؿ

أو اخللدم ظمخدونف ضماك سملؾ نـ طمةال احلقار ايمعلومؾ نعف إلم 

ًٌّل يمف   وأداء يمقاصمٌؽ جتلهف.     نل سمريد  ضمرصل فمؾقف   وضم

 لت ا اجلامفم  ـ ضمؼقؼ ػ هلؿ فم  ؽ أن سمؽش ىمام جيب فمؾق 

 ا    ـ وٓ دويما وؿمـق قؿم لزمقا ايمال ٓ سممنـ زم وايماـظقامت اإلره
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فمداء ايمديـ وايمقؿمـ   وأَّنؿ فمؿةاء ظمـ وأَّنل ٓ ذدم ؽمقى أ

يؿقيمقَّنؿ   طمقكا يمديـفؿ وأوؿملَّنؿ   يًاخدنفؿ أفمداؤكل 

إلوعلف أناـل ومتزيؼفل وسمػاقت ىمقلَّنل نـ صمفا   وسمشقيف 

 ايمقصمف احلضلري ايمـؼل ايمًؿ  يمديــل احلـقػ نـ صمفا أطمرى .

ويمؼد ذىمرت نراًرا أن مجلفما اإلطمقان اإلرهلزمقا هل إب 

ع اجلامفملت وايماـظقامت اإلرهلزمقا   وأَّنل ايمدافمؿ ايمروضمل جلؿق

واظمؿقل ايمرهقس هلذه اجلامفملت   وأن أىمثر ايماـظقامت اإلرهلزمقا 

إنل أن سمؽقن ومد طمرصمت نـ رضمؿ اإلطم قان   أو ارسمٌطت زمف 

زملي يم قن نـ أيمقان آرسمٌ لط   وهق نل أطم ذت سممىمده سمؼلرير 

 ونؼلٓت وصحػ فملظمقا فمديدة .

ف يمف هق أن هذه اجلامفملت  يمالىمقد فمؾقف وايماـٌوايمذي يـٌغل ا 

 لء   وايماـظقامت اضمؼمهمت ايمؽ ذب واخل داع   واؽماح ةال ايمدن
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وإن قال   يؾ قون أفمـلق ايمـلقص   وحيرهمقن ايمؽؾؿ فمـ 

نقاوعف   يامؽمحؽ أضمدهؿ مملؽمحا ايمثعٌلن   ويراونمؽ ىمام 

 يراونمؽ ايمثعؾب   ويؼػز نـؽ ومػز ايمُؼـُْػْذ   يظفرون طمةاف نل

يٌطـقن   يعطقكؽ نعًقل ايمؽةام ونـ طمؾػف ايمًؿ ايمزفملف   

ّنا }  واظمقت ايمزؤام 
َ
ُ أ ًُ اَّللا ُٓ ًْ كَاحَيَ ُْ ًُ اىَْػُروُّ فَاْحَزْر ُْ

ََ انلااِس  }  همفؿ ىمام يؼقل احلؼ ؽمٌحلكف :(1){ يُْؤفَُهٔنَ  ٌِ َو
ًَا َويُْشُِٓر اَّللا  جْ ِ الُّ ًَاة ُُْٔلُ ِف اْْلَ َ ُحػِْجُتَم كَ ا ِف  ٌَ ٌَ لََعَ 

َلُّ اْخَِصاِم 
َ
َٔ أ ُْ رِْض َِلُْفِطَر  *كَيْتِِّ َو

َ
َٔلا َضََع ِف اْل ِإَوذَا حَ

ْٓيَِم اْْلَسَْث َواىناْطَو َواَّللُّ َّلَ ُُِّبُّ اىَفَطادَ  ا َويُ َٓ  .(2){ذًِِ

 رف  ا يمؾاط و رورة رؽمؿ طم ريط ق ر وه ر آطم لك أن وهـ

 همليمذي ٓ ؾمؽ همقف فمةاصمف    لزمف   وؿمرق ووؽملهؾ   وأؽمٌوزمقةلسمف 

                                                        

(
1

 .1:  اظمـلهمؼقن( 

(
2

 .512   511 أيالن : ايمٌؼرة( 
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ا يمؾاطرف أىمثر نـ ايمٌقةلت إطمرى   ـ لوأن زمعض ايمٌقةلت ضم

وأن زمعض اجلامفملت وايماـظقامت واجلؿعقلت ومد سمؽقن نـلطمل 

 أىمثر طملقزما إلكالج ايماطرف . 

 

      *       *       * 
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