
                                                -1- 

 

 
 العبادٚ دٔز محاٖٛ

 
 

 وسادعٛ ٔتكدٖي
 

 
 
 
 

 

 

 القاهرة

 مجعٛ رلتاز ذلىد/ د.أ
 األٔقاف ٔشٖس

 اإلضالوٗٛ لمػ٠ُٕ األعمٜ اجملمظ زٟٗظ
 اإلضالوٗٛ البخٕخ دلىع ٔعضٕ

 عالً غٕق٘/ د.أ
 اجلىّٕزٖٛ وفيت

 ٔالػسٖعٛ اإلضالو٘ الفكْ أضتاذ
 األشِس ظاوعٛ 

 2019ً /ِـ 1440

 العربية مصر مجهورية

 األوقاف وزارة

 



- 2- 

  

 



                                                -3- 

 
 

 

 
 
 

ِؿ اهلل ًْ ضِمٝمؿِ  ِزمِ ـِ ايمرَّ ْْحَ  ايمرَّ

 

ْصََلَح ََم٣م اؽْمَتَْمْٔمـ٦ُم َوََم٣م  ٱُّ َّٓ اْْلِ  إِْن ُأِريُد إِ

َّٓ زمِ   ْٙم٦ُم َوإيَِمْٝمِف ُأٞمِٝم٤ُم  ٣مهللسَمْقهمِٝمِٗمل إِ  َّٱفَمَٙمْٝمِف سَمَقىمَّ

                                                                                 

 (88)هود:                                                  
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 ٛـــدوــوك
 

احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم ، وايمِمَلة وايمًَلم فمعم رؽمؾ اهلل أمجٔمكم ، وفمعم 

ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد زمـ فمٌد اهلل ، وفمعم آيمف وصحٌف وَمـ سمٌع طم٣مسمؿ أٞمٌٝم٣مئف ورؽمٙمف 

 هداه إلم يقم ايمديـ .

 :دـٔبع

همٗمد ىمرم  احلؼ ؽمٌح٣مٞمف اْلٞم٣ًمن فمعم إؿمَلق إٞم٣ًمٞمٝمتف دون سمٖمروم٥م زمكم زمٛمل 

َْمٛم٣َم زَمٛمِل َآَدَم  "ايمٌمم، همٗم٣مل )فمز وصمؾ( : ( ، ورؽمخ 57)اْلهاء : "َويَمَٗمْد ىَمرَّ

ك زمكم ايمٌمم مجٝمٔم٣م ، ودفم٣مٞم٣م إلم ايمؼماضمؿ ديٛمٛم٣م احلٛمٝمػ َمٌدأ همٗمف ايمٔمٝمش اظمُمؼم

٣م  "وايمتٗم٣مرب وايمتٔم٣مرف، ضمٝم٧م يٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف : ٣َم ايمٛم٣َّمُس إِٞمَّ َي٣م َأُّيه

٣ٌَمئَِؾ يمِتََٔم٣مَرهُمقا إِنَّ َأىْمَرََمُ٘مْؿ فِمٛمَْد  ـْ َذىَمٍر َوُأْٞمَثك َوصَمَٔمْٙمٛم٣َمىُمْؿ ؾُمُٔمقزًم٣م َووَم طَمَٙمْٗمٛم٣َمىُمْؿ َِم

: ( ، ومل يٗمؾ ؽمٌح٣مٞمف31: )احلجرات  "فَمٙمِٝمٌؿ طَمٌغٌِم  اهللَِّ َأسْمَٗم٣مىُمْؿ إِنَّ اهللََّ

 ."يمَِتَٔم٣مَرهُمقا  "يمتتٗم٣مسمٙمقا أو سمتِم٣مرفمقا أو سمتِم٣مدَمقا ، زمؾ وم٣مل ؽمٌح٣مٞمف : 

ووم٣مَم٦م همٙمًٖم٥م ديٛمٛم٣م ايمًٚمح فمعم اْليامن زم٣ميمتٛمقع وآطمتَلف ، ضمٝم٧م يٗمقل 

٥ًم َويَمْق ؾَم٣مَء َرزمهَؽ  "احلؼ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز :  َٔمَؾ ايمٛم٣َّمَس ُأَمَّ ََلَ

َٓ َيَزايُمقَن خُمَْتٙمِِٖمكمَ  ( ، وومد فمـدَّ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ايمتٛمقع 336)هقد :  "َواضِمَدًة َو

ـْ " صمؾ( ضمٝم٧م يٗمقل دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز :دم اخلٙمؼ آي٥م َمـ آي٣مت اهلل )فمز و َوَِم

ٚمَ ـَآيَ  ًَّ َْرِض َواطْمتِ ـ٣مسمِِف طَمْٙمُؼ ايم ْٕ ٛمَتُِ٘مؿْ ـ٣مَواِت َوا
ًِ  َذيمَِؽ  دِم  َقاٞمُِ٘مْؿ إِنَّ ـَوَأيمْ  ََلُف َأيْم
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ََي٣مٍت يمِْٙمَٔم٣مظمكَِِم    (. 22)ايمروم : "َٔ

وفمٓمؿ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ؾمٟمن اظمُمؼمىم٣مت اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م دم مجٝمع ىمتٌف اظمٛمزيم٥م 

ورؽم٣مٓسمف ايمتل أرؽمؾ هب٣م رؽمٙمف )فمٙمٝمٜمؿ ايمًَلم( ، همٟممجٔم٦م ايمممائع ايمًاموي٥م 

ايمقهم٣مء زم٣ميمٔمٜمد ، وأداء وم٣مؿم٥ٌم فمعم َم٣ٌمدئ : احلؼ ، وايمٔمدل ، وايمت٣ًمَمح ، و

إَم٣مٞم٥م، وايمِمدق دم إومقال وإهمٔم٣مل ، وزمر ايمقايمديـ ، وضمرَم٥م َم٣مل ايمٝمتٝمؿ ، 

وَمرافم٣مة ضمؼ اَلقار ، وايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم ، همٚمِمدر ايمتمميع ايمًاموي واضمد ، 

ت أَم "ؿ( : وهلذا وم٣مل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙم ؿ ؾمتك ٣مهتٜمإٞمٌٝم٣مء إطمقة يمٔمَلَّ

 ٝمف(.)َمتٖمؼ فمٙم "وديٛمٜمؿ واضمد

همٗمد ختتٙمػ ايمممائع دم ايمٔم٣ٌمدات وؿمريٗم٥م أدائٜم٣م وهمؼ ؿمٌٝمٔم٥م ايمزَم٣من 

يمٙمتٔم٣ميش مل   ٣مايمٗمٝمؿ اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل سم٘مقن أؽم٣مؽًم واظم٘م٣من، يم٘مـ إطمَلق و

إن  "ختتٙمػ دم أي ذئم٥م  َمـ ايمممائع ، يٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : 

)صحٝمح "مم٣م أدرك ايمٛم٣مس َمـ ىمَلم ايمٛمٌقة إولم إذا مل سمًتح هم٣مصٛمع َم٣م ؾمئ٦م

 ايمٌخ٣مري( .

همٟمروين أي ذئم٥م َمـ ايمممائع أزم٣مضم٦م ومتؾ ايمٛمٖمس ايمتل ضمرم اهلل إٓ 

، أو أىمؾ َم٣مل ايمٝمتٝمؿ ،  أو أىمؾ ايمًح٦مزم٣محلؼ، أو أزم٣مضم٦م فمٗمقق ايمقايمديـ ، 

، وأروين أي ذئم٥م أزم٣مضم٦م ايم٘مذب ، أو  أو أىمؾ ضمؼ ايمٔم٣مَمؾ أو إصمغم

 ، أو َمٗم٣مزمٙم٥م احلًٛم٥مأو ٞمٗمض ايمٔمٜمد  فمدق، أو طُمٙمػ ايم ، أو اخلٝم٣مٞم٥م ايمٕمدر

 .زم٣ميمًٝمئ٥م
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زمؾ فمعم ايمٔم٘مس َمـ ذيمؽ ىمٙمف هم١من مجٝمع ايمممائع ايمًاموي٥م ومد اسمٖمٗم٦م 

ٝم٥م ايم٣ًمَمٝم٥م ، وَمـ طمرج فمٙمٝمٜم٣م أو فمٛمٜم٣م هم١مٞمف مل خيرج وأمجٔم٦م فمعم ايمٗمٝمؿ اْلٞم٣ًمٞم

فمعم َمٗمت٢م إدي٣من همح٤ًم، وإٞمام خيرج فمعم َمٗمت٢م اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م ويٛمًٙمخ َمـ 

 آدَمٝمتف وَمـ ايمٖمْمرة ايمًٙمٝمٚم٥م ايمتل همْمر اهلل ايمٛم٣مس فمٙمٝمٜم٣م .

وُمْؾ سَمَٔم٣ميَمْقا َأسْمُؾ "وهلذا  وم٣مل ازمـ فم٣ٌمس )ريض اهلل فمٛمٜمام(  فمـ ومقيمف سمٔم٣ملم : 

مَ  َٓ سَمْٗمُتُٙمقا  ََم٣م ضَمرَّ ٣مًٞم٣م َو ًَ ـِ إضِْم ىُمقا زمِِف ؾَمْٝمًئ٣م َوزم٣ِميْمَقايمَِدْي َّٓ سُممْمِ ُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َأ َرزمه

َٓ سَمْٗمَرزُمقا ايْمَٖمَقاضِمَش ََم٣م ـَمَٜمَر َِمٛمَْٜم٣م  ٣مُهْؿ َو ـُ َٞمْرُزوُمُ٘مْؿ َوإِيَّ ـْ إَِْمََلٍق َٞمْح َدىُمْؿ َِم َٓ َأْو

َٓ سَمْٗمُتُٙمقا ايمٛمَّْٖمَس ايمَّتِ  ـَ َو َم َوََم٣م زَمَْم ُ٘مْؿ  اهللل ضَمرَّ ٣مىُمْؿ زمِِف يَمَٔمٙمَّ ؼِّ َذيمُِ٘مْؿ َوصَّ َّٓ زم٣ِمحْلَ إِ

ُه َوَأْوهُمقا  ٌُْٙمَغ َأؾُمدَّ ـُ ضَمتَّك َي ًَ َّٓ زم٣ِميمَّتِل ِهَل َأضْم َٓ سَمْٗمَرزُمقا ََم٣مَل ايْمَٝمتِٝمِؿ إِ سَمْٔمِٗمُٙمقَن * َو

َّٓ ُوؽْم  ٣م إِ ًً َٓ ُٞمَ٘مٙمُِّػ َٞمْٖم ِط  ًْ َٔمَٜم٣م َوإَِذا وُمْٙمُتْؿ هَم٣مفْمِديُمقا َويَمْق ىَم٣مَن ايْمَ٘مْٝمَؾ َواظمِْٝمَزاَن زم٣ِميْمِٗم

ُروَن * َوَأنَّ َهَذا  ُ٘مْؿ سَمَذىمَّ ٣مىُمْؿ زمِِف يَمَٔمٙمَّ َذا وُمْرزَمك َوزمَِٔمْٜمِد اهللَِّ َأْوهُمقا َذيمُِ٘مْؿ َوصَّ

ـْ ؽَمٌِٝمٙمِِف َذيمِ  َق زمُِ٘مْؿ فَم ٌَُؾ هَمَتَٖمرَّ ًه َٓ سَمتٌَُِّٔمقا ايم ٌُِٔمقُه َو َتِٗمٝماًم هَم٣مسمَّ ًْ اؿمِل َُم ُ٘مْؿ ِسَ

ُ٘مْؿ سَمتَُّٗمقنَ  ٣مىُمْؿ زمِِف يَمَٔمٙمَّ ( : هذه آي٣مت حم٘مامت مل 331-333)إٞمٔم٣مم :  "َوصَّ

يٛمًخٜمـ رء َمـ مجٝمع ايم٘مت٤م ، وهك حمرَم٣مت فمعم زمٛمل آدم مجٝمٔم٣ًم، وهـ أم 

، َمـ فمٚمؾ هبـ دطمؾ اَلٛم٥م، وَمـ سمرىمٜمـ "أي أصٙمف وأؽم٣مؽمف  "ايم٘مت٣مب 

 (.32/363، وَمٖم٣مسمٝمح ايمٕمٝم٤م  2/272دطمؾ ايمٛم٣مر )سمٖمًغم ايمٌٕمقي 
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هذه آي٣مت حم٘مامت مل يٛمًخٜمـ رء َمـ مجٝمع ايم٘مت٤م ، وهك حمرَم٣مت فمعم 

، َمـ فمٚمؾ هبـ دطمؾ "أي أصٙمف وأؽم٣مؽمف  "٣م، وهـ أم ايم٘مت٣مب زمٛمل آدم مجٝمٔمً 

 ، وَمـ سمرىمٜمـ دطمؾ ايمٛم٣مر. اَلٛم٥م

وإيامًٞم٣م َمٛم٣م زميورة دراؽم٥م اظمًتجدات وايمٗمّم٣مي٣م ايمٔمٌمي٥م دراؽم٥م دومٝمٗم٥م ، 

ح يمديٛمٛم٣م احلٛمٝمػ ، واومتح٣مم اظمُم٘مَلت ايمِمٔم٥ٌم وإزمراز ايمقصمف احلّم٣مري ايمًٚم

 زمح٘مٚم٥م وؾمج٣مفم٥م َمًٔم٣م فمعم أيدي ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء اظمتخِمِمكم ..

ـَ ايْمٕمَ  "واٞمْمَلوًم٣م َمـ ومقيمف سمٔم٣ملم : ؾْمُد َِم َ ايمره ٌَكمَّ ـِ وَمْد سَم ي  "لِّ َٓ إىِْمَراَه دِم ايمدِّ

َمـ ؽمٛمـ اهلل ٣م َمٛم٣ًّم زم٣ميمتٛمقع وآطمتَلف ايمذي هق ؽمٛم٥م ( ، وإيامٞمً 234)ايمٌٗمرة : 

ايم٘مقٞمٝم٥م ، وسمرؽمٝمًخ٣م ٕؽمس اظمقاؿمٛم٥م ايمٔمٌمي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م دون متٝمٝمز، وسمٟمصٝمَلً 

يمٖمٗمف ايمٔمٝمش اْلٞم٣ًمين اظمُمؼمك زمكم ايمٌمم دون سمٖمروم٥م فمعم أؽم٣مس ايمديـ أو 

 ايمٙمقن أو ايمٔمرق أو اَلٛمس أو ايمٙمٕم٥م ..

وفمْمًٖم٣م فمعم َم٣م أىمده ىمؾ َمـ همّمٝمٙم٥م اْلَم٣مم إىمػم أ.د/ أْحد ايمْمٝم٤م ؾمٝمخ 

إزهر ايممميػ ، وايم٣ٌمزم٣م همرٞمًٝمس زم٣مزم٣م ايمٖم٣مسمٝم٘م٣من دم وشمٝمٗم٥م إطمقة اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م 

َمـ أنَّ ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة ، َمـ َمٔم٣مزمد وىمٛم٣مئس وَم٣ًمصمد ، واصم٤ٌم سم٘مٖمٙمف ىمؾ 

، وىمؾ حم٣مويم٥م يمٙمتٔمرض  إدي٣من وايمٗمٝمؿ اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م واظمقاشمٝمؼ وإفمراف ايمدويمٝم٥م

، هل طمروٌج ايمتخري٤م يمدور ايمٔم٣ٌمدة ، واؽمتٜمداهمِٜم٣م زم٣مٓفمتداء أو ايمتٖمجغم أو 

 ، واٞمتٜم٣مٌك واوٌح يمٙمٗمقاٞمكم ايمدويمٝم٥م .. سيٌح فمـ سمٔم٣ميمٝمؿ إدي٣من
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وطمروصًم٣م َمـ وٝمؼ إهمؼ ايمٖم٘مري إلم رضم٣مزم٥م اْلؽمَلم ايمقاؽمٔم٥م واضمؼماَمف 

يـ فمٙمٝمٛم٣م إٞمِم٣مهًم٣م َمـ أٞمٖمًٛم٣م ، يممطمر ، وضمرًص٣م َمٛم٣ًّم فمعم إزمراز ضمٗمقق أطمر

وسمٟمصٝمًَل ظمٌدأ آضمؼمام اظمت٣ٌمدل ، ودضمًّم٣م يمٙمٖم٘مر اظمتْمرف ، وايمتٟمىمٝمد يمٙمٔم٣ممل 

ىمٙمف فمعم ؽمامضم٥م اْلؽمَلم ، وأن َم٣م حي٣مك وده َمـ حم٣موٓت سمُمقيف ٓ يٚم٦م 

 ..  يمًامضمتف زمِمٙم٥م

ايمذي فم٘مػ فمعم  " ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة"هلذا ىمٙمف ىم٣من إصدار هذا ايم٘مت٣مب 

إطمراصمف ٞمخ٥ٌم َمـ ايمٔمٙمامء اظمتخِمِمكم اظمًتٛمغميـ ىمت٣مزم٥م وسمدومٝمٗم٣م إفمداده و

وَمراصمٔم٥م طمتٚم٦م زمٚمراصمٔمتٛم٣م وَمراصمٔم٥م همّمٝمٙم٥م أ.د/ؾمقومل فمَلم َمٖمتل 

 اَلٚمٜمقري٥م.

َمع سمٟمىمٝمدٞم٣م فمعم أن احلامي٥م ايمتل ٞمٛمُمده٣م يمدور ايمٔم٣ٌمدة هل احلامي٥م اظم٣مدي٥م 

، زمام يُمٚمؾ واظمٔمٛمقي٥م َمٔم٣م ، ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة َمٌٛمك وَمٔمٛمك ورواًدا ووم٣مصديـ 

احلامي٥م اظم٣مدي٥م َمـ ايمتخري٤م أو ايمتٖمجغم أو ايمنوم٥م أو ايمٛمٜم٤م أو ايمٔم٧ٌم ، 

واحلامي٥م اظمٔمٛمقي٥م َمـ حم٣مويم٥م نمغم اظم٠مهٙمكم واظمت٣مصمريـ زم٣مٕدي٣من اؽمتخدام دور 

ايمٔم٣ٌمدة أو سمقـمٝمٖمٜم٣م دم نمغم َم٣م طمِمِم٦م يمف ، ويُمٚمؾ ىمذيمؽ ْح٣مي٥م رواده٣م 

ؿ زمًٌٌٜم٣م أو أشمٛم٣مء أداء ووم٣مصدُّي٣م َمـ أي أذى أو افمتداء يٚم٘مـ أن يٛم٣مهل

َمٛم٣مؽم٘مٜمؿ وؾمٔم٣مئرهؿ هب٣م ، َمع سمٕمٙمٝمظ فمٗمقزم٥م َمـ ئمتدي فمعم أي َمـ ذيمؽ 

 ؽمقاء دم ايمٗمقاٞمكم ايمقؿمٛمٝم٥م أم ايمدويمٝم٥م .
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ايمذي أصدره  "ْح٣مي٥م ايم٘مٛم٣مئس"ويٟميت هذا ايم٘مت٣مب زمٚمث٣مزم٥م سمْمقير يم٘مت٣مب 

، وسمؿ سمرمجتف إلم اشمٛمتل فمممة   م2734اظمجٙمس إفمعم يمٙمُمئقن اْلؽمَلَمٝم٥م فم٣مم 

يمٕم٥م ، دم إؿم٣مر سمٛم٣مويمٛم٣م يمٙمٗمّم٣مي٣م ايمٔمٌمي٥م ايمتل سمتؿ دراؽمتٜم٣م سم٣ٌمفًم٣م َمـ طمَلل 

وَمقؽمقفم٥م اظمًتجدات ، ايمٗمّم٣مي٣م وايمدراؽم٣مت اْلؽمَلَمٝم٥م : ؽمٙمًٙمتل 

ايمٔمٌمي٥م ، وسمِمحٝمح اظمٖم٣مهٝمؿ اخل٣مؿمئ٥م ، ايمتل يِمدره٣م اظمجٙمس إفمعم 

 . يمٙمُمئقن اْلؽمَلَمٝم٥م زمقزارة إووم٣مف اظمٌمي٥م

 ضمًٌٛم٣م وٞمٔمؿ ايمقىمٝمؾ ،،، واهلل َمـ وراء ايمٗمِمد ، وهق

 

 

  

  

 أ.د/ ذلىد رلتاز مجعٛ وربٔك
 ٔشٖس األٔقاف

 عضٕ دلىع البخٕخ اإلضالوٗٛ
 زٟٗظ اجملمظ األعمٜ لمػ٠ُٕ اإلضالوٗٛ
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 تكــــدٖــي
 

، وفمعم آيمف وصحٌف  ، وايمِمَلة وايمًَلم فمعم ؽمٝمدٞم٣م رؽمقل اهلل احلٚمد هلل

 د: ــ، وزمٔم وَمـ وآه

زم٣محلري٥م ايمديٛمٝم٥م يمٙمٛم٣مس مجٝمًٔم٣م ضمٝم٧م سح ايمٗمرآن  همٗمد أومر ايمممع ايممميػ

ايم٘مريؿ زمٟمن اطمتَلف ايمٛم٣مس دم َمٔمتٗمداهتؿ َمـ ؽمٛمـ اهلل سمٔم٣ملم دم طمٙمٗمف ىمام دم 

َٓ َيَزايُمقَن خُمَْتٙمِِٖمكَم *  ٥ًم َواضِمَدًة َو َٔمَؾ ايمٛم٣َّمَس ُأَمَّ َؽ ََلَ ومقيمِف سمٔم٣ملم: )َويَمْق ؾَم٣مَء َرزمه

ـْ َرضِمَؿ َرزمهَؽ َويمَِذيمَِؽ  َّٓ ََم ٛم٥َِّم  إِ ـَ اَْلِ ََْمََلَنَّ صَمَٜمٛمََّؿ َِم َٕ ٦َّْم ىَمٙمَِٚم٥ُم َرزمَِّؽ  طَمَٙمَٗمُٜمْؿ َومَت

 [.337 ،336َوايمٛم٣َّمِس َأمْجَِٔمكَم( ]هقد: 

وهذا يٗمتيض ضورة ايمتٔم٣مَمؾ َمع هذه ايمًٛم٥م اْلهلٝم٥م ايمرزم٣مٞمٝم٥م زم١مجي٣مزمٝم٥م ٕهن٣م 

ايمدي٣مٞم٣مت حتٚمؾ دم ؿمٝم٣مهت٣م أزمٔم٣مًدا وَمّم٣مَمكم سمٛمٓمؿ فمَلوم٥م اظمًٙمؿ زمٕمغمه َمـ أسم٣ٌمع 

ًٓ دم اْلومرار زمقصمقد هذا ايمٛمقع َمـ آطمتَلف  إطمرى ، وهل سمتجعم إمج٣م

وضورة ايمتٔم٣ميش وايمتٔم٣مون وايمت٘م٣مَمؾ َمٔمف زمام حيٗمؼ ايمٛمٖمع يمٙمخٙمؼ واىمتامل 

ايمٔمٚمران دم ايمدٞمٝم٣م8 همَل ي٘مقن ايمٔمٝمش زمكم ايمُمخص وذات ذيمؽ ايمُمخص8 إٞمام 

ا ايمتٔم٣ميش زم٣ميميورة ، وٓ يٗمتيض هذ ي٘مقن زمكم ؾمخِمكم أو أىمثر زمٝمٛمٜمام مت٣ميز

َمٔم٣مداة ايمٔمٗم٣مئد وإدي٣من أو خم٣ميمٖم٥م أضم٘م٣مَمٜم٣م أو همِمٙمٜم٣م فمـ ىمٝم٣من ايمدويم٥م أو 

8 وإٞمام يٗمِمد زمف  ، أو إزايم٥م ايمٖمروق وايمتاميز زمٝمٛمٜم٣م هتٚمٝمش دوره٣م دم احلٝم٣مة
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آحت٣مد ْلفمامر إرض، وايمتٔم٣مون دم اظمتٖمؼ فمٙمٝمف اٞمْمَلوًم٣م َمـ ايمٗمٝمؿ ايمٔمٙمٝم٣م 

 اظمُمؼمىم٥م زمكم ايمٛم٣مس.

َأْولَم ايمممع ايممميػ إوم٣مَم٥م دور ايمٔم٣ٌمدة وْح٣ميتٜم٣م فمٛم٣مي٥م  كا اظمٔمٛموَمـ هذ

ٙمؿ أو احلرب ًِّ ، همٟممهٝمتٜم٣م ٓ سمٗمؾ فمـ آهتامم زم٘مٝم٣من  طم٣مص٥م ؽمقاء دم ايم

8 ىمام دم ومقيمف سمٔم٣ملم:  ، يم٘مقهن٣م متثؾ ىمٝم٣مٞمف احلّم٣مري وايمثٗم٣مدم اْلٞم٣ًمن اظم٣مدي

َٓ َدهْمُع  ٌَْٔمٍض هلَُ  اهلل)َويَمْق ََم٦ْم َصَقاَِمُع َوزمَِٝمٌع َوَصَٙمَقاٌت ايمٛم٣َّمَس زَمْٔمَّمُٜمْؿ زمِ دِّ

٣مصِمُد ُيْذىَمُر همِٝمَٜم٣م اؽْمُؿ  ًَ نَّ  اهللَوََم ُه إِنَّ  اهللىَمثغًِما َويَمَٝمٛمٌُْمَ ـْ َيٛمٌُْمُ يَمَٗمِقيٌّ  اهللََم

 [.23-27]احل٨م:  فَمِزيٌز(

وسمرؽمؿ هذه أي٥م ايم٘مريٚم٥م اْلؿم٣مر ايمٔم٣مم يمُمخِمٝم٥م اظمًٙمؿ وَم٘مقٞم٣مت فمٗمٙمف8 

همٝمٜم٣م إلم أن اظمًٙمٚمكم دم جمتٚمٔم٣مهتؿ دم ىمؾ ضم٣مل فمٙمٝمٜمؿ همٗمد أؾم٣مر اهلل سمٔم٣ملم 

ىم٣ميمتزام سمٖمروف ضمّم٣مرهتؿ اظمٛمٌثٗم٥م فمـ َمٗم٣مصد ديٛمٜمؿ أن ئمٛمقا زم١موم٣مَم٥م دور 

ـٍ وَمٙم٥ٍم ظمامرؽم٥م ؾمٔم٣مئرهؿ وؿمٗمقؽمٜمؿ ايمديٛمٝم٥م  ايمٔم٣ٌمدة ايمتل يتخذه٣م أسم٣ٌمع ىمؾ دي

، ودم ذيمؽ يٗمقل ازمـ  ، وؽمَلَم٥م أصح٣مهب٣م ، ووامًٞم٣م َٕمٛمٜم٣م وضمٖمٓمٜم٣م َمـ اهلدم

، وصٙمقات:  ، وايمٌَِٝمع: َم٣ًمصمد ايمٝمٜمقد سمٖمًغمه": ( ريض اهلل فمٛمٜمام)فم٣ٌمس 

،  . أطمرصمف فمٌد زمـ ْحٝمد"، واظم٣ًمصمد: َم٣ًمصمد اظمًٙمٚمكم ىمٛم٣مئس ايمٛمِم٣مرى

 ."ايمتٖمًغم"وازمـ أيب ضم٣مسمؿ دم 

 ايمٔمٙمٚمٝم٥م(:، ط. دار ايم٘مت٤م 163/ 2) "سمٖمًغمه"ووم٣مل َمٗم٣مسمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن دم 
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 (فمز وصمؾ)]ىمؾ ه٠مٓء اظمٙمؾ يذىمرون اهلل ىمثغًما دم َم٣ًمصمدهؿ، همدهمع اهلل 

 .ـزم٣مظمًٙمٚمكم فمٛمٜم٣م[ اه

، ط. دار ايم٘مت٤م اظمٌمي٥م، 32/57) "سمٖمًغمه"ووم٣مل اْلَم٣مم ايمٗمرؿمٌل دم 

زمتٌمف(: ]أي: يمقٓ َم٣م ذفمف اهلل سمٔم٣ملم يمَلٞمٌٝم٣مء واظم٠مَمٛمكم َمـ ومت٣مل إفمداء 

أرزم٣مُب ايمدي٣مٞم٣مت َمـ َمقاوع ايمٔم٣ٌمدات..  ٓؽمتقلم أهؾ ايمممك وفمْمٙمقا َم٣م زَمٛمَْتفُ 

وم٣مل ازمـ طمقيز َمٛمداد: سمّمٚمٛم٦م هذه أي٥م اظمٛمَع َمـ هدم ىمٛم٣مئس أهؾ ايمذَم٥م 

 وزمٝمٔمٜمؿ وزمٝمقت ٞمغماهنؿ[ اهـ.

ىمام صم٣مءت ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م ايممميٖم٥م أيًّم٣م زمتٗمرير واوح يمقصمقب سمرك ايمٛم٣مس 

 فمعم أدي٣مهنؿ وؽمٚمح٦م هلؿ زمٚمامرؽم٥م ؿمٗمقؽمٜمؿ وؾمٔم٣مئرهؿ دم دور فم٣ٌمدهتؿ

اظمختٙمٖم٥م، ووٚمٛم٦م هلؿ َمـ أصمؾ ذيمؽ ؽمَلَم٥م هذه إَم٣مىمـ، وَمـ ذيمؽ َم٣م 

ٕؽمٗمػ زمٛمل احل٣مرث زمـ ىمٔم٤م  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)ىمتٌف رؽمقل اهلل 

هلؿ فمعم َم٣م حت٦م أيدُّيؿ »وأؽم٣مومٖم٥م ٞمجران وىمٜمٛمتٜمؿ وََمـ سمٌٔمٜمؿ وره٣ٌمهنؿ أن: 

عم ص)َمـ ومٙمٝمؾ وىمثغم َمـ زمِٝمٔمٜمؿ وصٙمقاهتؿ وره٣ٌمٞمٝمتٜمؿ، وصمقار اهلل ورؽمقيمف 

َ أؽمٗمػ فمـ أؽمٗمٖمٝمتف (اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ َّٓ ُيَٕمغمَّ ، وٓ راه٤م فمـ ره٣ٌمٞمٝمتف،  أ

، وٓ رء  ، وٓ ُيٕمغم ضمؼ َمـ ضمٗمقومٜمؿ، وٓ ؽمٙمْم٣مهنؿ وٓ ىم٣مهـ فمـ ىمٜم٣مٞمتف

، نمغَم َُمثَٗمٙمكم زمٓمٙمؿ وٓ  ، َم٣م ٞمِمحقا وأصٙمحقا همٝمام فمٙمٝمٜمؿ مم٣م ىم٣مٞمقا فمٙمٝمف
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)ص:  "إَمقال" ىمت٣مب أطمرصمف أزمق فمٌٝمد ايمٗم٣مؽمؿ زمـ ؽمَلم دمش ـم٣مظمكم

 ، ط. دار ايمٖم٘مر(.222

ف وضمّم٣مرهتؿ  وفمعم ذيمؽ ؽم٣مر اظمًٙمٚمقن ؽمٙمًٖم٣م وطمٙمًٖم٣م فمػم سم٣مرخيٜمؿ اظمُمَمِّ

ريض اهلل )ايمٛمٗمٝم٥م وأطمَلومٜمؿ ايمٛمٌٝمٙم٥م ايمًٚمح٥م َمٛمذ فمٜمقد اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـ 

دم فمٜمده ٕهؾ  (ريض اهلل فمٛمف)، همٛمص أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمٚمر زمـ اخلْم٣مب ( فمٛمٜمؿ

تٜمؿ ايمديٛمٝم٥م، وأفمْم٣مهؿ إَم٣مَن ٕٞمٖمًٜمؿ، وايمًَلَم٥َم ايمٗمدس فمعم ضمري

يم٘مٛم٣مئًٜمؿ، وىمت٤م هلؿ زمذيمؽ ىمت٣مزًم٣م صم٣مء همٝمف: ]زمًؿ اهلل ايمرْحـ ايمرضمٝمؿ، هذا 

، أفمْم٣مهؿ أَم٣مًٞم٣م  َم٣م أفمْمك فمٌُد اهلل فمٚمُر أَمغُم اظم٠مَمٛمكم أهَؾ إيٙمٝم٣مء َمـ إَم٣من

،  ٕٞمٖمًٜمؿ وأَمقاهلؿ ويم٘مٛم٣مئًٜمؿ وصٙم٣ٌمهنؿ وؽمٗمٝمٚمٜم٣م وزمريئٜم٣م وؽم٣مئر َمٙمتٜم٣م

ٜمؿ ًُ ـُ ىمٛم٣مئ ، وٓ َمـ  ، وٓ ُيٛمَتَٗمُص َمٛمٜم٣م وٓ َِمـ ضَمٝمِّزه٣م ، وٓ هُتَدمُ  أٞمف ٓ سُمًَ٘م

، وٓ ُيَّم٣مرَّ  ، وٓ َمـ رء َمـ أَمقاهلؿ، وٓ ُي٘مَرهقن فمعم ديٛمٜمؿ َصٙمِٝمٌٜمؿ

صعم اهلل فمٙمٝمف )أضمد َمٛمٜمؿ، وفمعم َم٣م دم هذا ايم٘مت٣مب فمٜمد اهلل وذَم٥م رؽمقيمف 

وذَم٥م اخلٙمٖم٣مء وذَم٥م اظم٠مَمٛمكم إذا أفمْمقا ايمذي فمٙمٝمٜمؿ َمـ اَلزي٥م، ؾمٜمد  (وؽمٙمؿ

، وفمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص، وفمٌد ايمرْحـ زمـ فمقف،  فمعم ذيمؽ: طم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد

وَمٔم٣موي٥م زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من، وىمت٤م وضمي ؽمٛم٥م مخس فمممة[ اهـ. وىمت٤م ٕهؾ 

ُد اهلل فمٚمر يُمدٍّ ىمت٣مزًم٣م مم٣مشمًَل صم٣مء همٝمف: ]زمًؿ اهلل ايمرْحـ ايمرضمٝمؿ، هذا َم٣م أفمْمك فمٌ

أَمغم اظم٠مَمٛمكم أهَؾ يُمدٍّ وَمـ دطمؾ َمٔمٜمؿ َمـ أهؾ همٙمًْمكم أمجٔمكم، أفمْم٣مهؿ 
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أَم٣مًٞم٣م ٕٞمٖمًٜمؿ وأَمقاهلؿ ويم٘مٛم٣مئًٜمؿ وُصُٙمٌٜمؿ وؽمٗمٝمٚمٜمؿ وزمريئٜمؿ وؽم٣مئر 

َمٙمتٜمؿ، أٞمف ٓ سُمًَ٘مـ ىمٛم٣مئًٜمؿ وٓ هُتَدم وٓ ُيٛمَتَٗمص َمٛمٜم٣م وٓ َِمـ ضمٝمزه٣م وٓ 

، وٓ ُي٘مَرهقن فمعم ديٛمٜمؿ، وٓ ُيَّم٣مرَّ َمٙمٙمٜم٣م وٓ َِمـ ُصُٙمٌٜمؿ وٓ َمـ أَمقاهلؿ

، ط. دار 227/ 2) "سم٣مرخيف"أضمد َمٛمٜمؿ[ اهـ. روامه٣م اْلَم٣مم ايمْمػمي دم 

 ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م(.

همجٚمٙم٥م هذه ايمٛمِمقص وايمٔمٜمقد واظمقاشمٝمؼ سم٠مىمد فمعم أن َمٌدأ ْح٣مي٥م دور 

ايمٔم٣ٌمدة َمـ اظمٛمٓمقر ايمممفمل ُئَمده رازمْم٥م ضوري٥م وم٣مئٚم٥م فمعم آيمتزام 

، وَمـ شَمؿَّ حيٗمؼ  ٥م، ٓ فمعم سم٣ٌمدل ايمٔم٣مؿمٖم٥م واظمُم٣مفمر اظمٔمٛمقي٥مواظم٠ًمويمٝم

آؽمتٗمرار وايمتآيمػ زمكم أهؾ ايمٌٙمد ايمقاضمد َمٜمام سمٔمددت دي٣مٞم٣مهتؿ واٞمتامءاهتؿ 

ايمٔمرومٝم٥م8 همقضمدهتؿ فم٣ٌمرة فمـ إدارة إجي٣مزمٝم٥م يمَلطمتَلف وسمقاهمٗمٜمؿ فمعم ايمتٔم٣ميش 

 ايمًٙمٚمل وسمٔم٣موهنؿ فمعم ايمٛمٜمقض زمقؿمٛمٜمؿ وسمٗمقيتف وسمقضمٝمد صػ ؾمٔمٌف

٥م هذا ايمقؿمـ وؽمٝم٣مدسمف  وىمٙمٚم٥م أهمراده دم َمقاصمٜم٥م أي طمْمر ُّيدد ُهِقيِّ

 واؽمتٗمراره.

ويمئـ ؾم٣مب ايمٔمَلوم٣مت زمكم اظمًٙمٚمكم وزمكم نمغمهؿ زمٔمض اْلؾم٘م٣مٓت 

وايمتحدي٣مت ٞمٓمري٥ًم أو سمْمٌٝمًٗم٣م وايمتل حيٙمق يمٙمٌٔمض ؿمرضمٜم٣م فمعم ايمٔم٣مَم٥م َمع 

 اؽمتدفم٣مء زمٔمض ايمًٝم٣موم٣مت ايمت٣مرخيٝم٥م واظمَلزم٣ًمت ايمزَمٛمٝم٥م دم طمِمقص هذه

ايمٔمَلوم٥م، زمام يٛمٔم٘مس زمتُمقيف ايمِمقرة ايمٛمٗمٝم٥م واٞمٗمَلب احلٗم٣مئؼ ايمٛم٣مصٔم٥م، هم١من 
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٣ًٌم أىمػم دم ذح احلٗم٣مئؼ واظمٖم٣مهٝمؿ  اظم٠مؽم٣ًمت ايمٔمٙمٚمٝم٥م حتٚمؾ فمعم فم٣مسمٗمٜم٣م ٞمِمٝم

، ضمتك سمتحْمؿ هذه إهم٘م٣مر اخلٌٝمث٥م  ايمممفمٝم٥َّم وسمٔمٙمٝمٚمٜم٣م يمٙمٔم٣مَم٥م واخل٣مص٥م

٣مم زمكم أزمٛم٣مء ايمقؿمـ وايمدفم٣موى ايمزائٖم٥م ايمتل ٓ سمدطمر صمٜمدا دم إضمداث آٞمٗمً

ايمقاضمد، وسم٘مريس ايمٔمٛمػ وايمِمدام زمكم أهؾ ايمديـ ايمقاضمد همّمَل فمـ أهؾ 

 إدي٣من اظمختٙمٖم٥م.

وَمـ هٛم٣م سمٟميت أمهٝم٥م هذا ايم٘مت٣مب ايمٗمٝمؿ ايمذي سمٗمقم فمٙمٝمف وزارة إووم٣مف 

اظمٌمي٥م َم٣ًممه٥م َمُم٘مقرة َمٛمٜم٣م دم ايمتِمدي ظمح٣موٓت اْلره٣مزمٝمكم وأصح٣مب 

ؿ وزمٝم٣من إضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥َّم دم فمدة ومّم٣مي٣م متس ايمٖم٘مر اظمتُمدد زمتِمحٝمح اظمٖم٣مهٝم

َمٌدأ ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة َمـ صمقاٞم٤م ؾمتك زمْمريٗم٥م ؾم٣مهمٝم٥م سمٓمٜمر احلٗم٣مئؼ اظمًٙمٚم٥م 

وسمدهمع ايمُمٌٜم٣مت وإوه٣مم ايمٗم٣مئٚم٥م دم أذه٣من ايمٌٔمض ؽمقاء َمـ صمٜم٥م ايمممع 

ايممميػ أو َمـ صمٜم٥م ايمٗمقاٞمكم وايمتممئمٝم٣مت اظمحٙمٝم٥م وايمٔم٣مظمٝم٥م، وؽمقاء دم ضم٣ميم٥م 

، وذيمؽ دم إؿم٣مر سمٛم٣مول اظمجٙمس إفمعم يمٙمُمئقن  دم ضم٣ميم٥م احلرب ايمًٙمؿ أو

اْلؽمَلَمٝم٥م فمدًدا َمـ اظمقوقفم٣مت واظم٣ًمئؾ اظمٔم٣مسة حت٦م ؽمٙمًٙم٥م اظمًتجدات 

ايمٖم٘مر ايمِمحٝمح ايمذي ٞمحـ دم ضم٣مصم٥م  ، َمع ٞممم وسمِمحٝمح اظمٖم٣مهٝمؿ اخل٣مؿمئ٥م

 إيمٝمف دم فمٌمٞم٣م احل٣مض.

 ،،، وآطمر دفمقاٞم٣م أن احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

 

 
 أ.د/ غٕق٘ إبساِٗي عالً 

 

 وفيت اجلىّٕزٖٛ
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 ادٚ ـــٛ دٔز العبـاٖـمح
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 () األٔه : محاٖٛ دٔز العبادٚ الفصن
     

  :تٕط٠ٛ    

ضمري٥م  إن َمـ اظم٣ٌمدئ إصٝمٙم٥م دم ذئمتٛم٣م اْلؽمَلَمٝم٥م ايمٕمراء أن اْلٞم٣ًمن ضمرٌّ       

واْليامن زم٣ميم٘مت٣مب ايمًاموي ايمذي ، سم٣مَم٥م دم افمتٛم٣مق ايمممئم٥م ايمتل يرو٣مه٣م 

وايمرؽمقل ايمذي صم٣مء زمذيمؽ ايم٘مت٣مب ، وضم٣ًمب ، حيٚمؾ َمٔم٣ممل سمٙمؽ ايمممئم٥م 

وضمده ٓ ذيؽ يمف ، نمغم أن اظمًٙمؿ َمْم٣ميم٤م زم٣مْليامن زم٣مهلل سمٔم٣ملم اَلٚمٝمع فمعم اهلل 

دون متٝمٝمز دم اْليامن أو وَمَلئ٘متف ومجٝمع ايم٘مت٤م ايمًاموي٥م ومجٝمع اظمرؽمٙمكم 

 حم جم ُّٱ سمٖمروم٥م زمكم أضمٍد َمٛمٜمؿ ، ودم ايمدٓيم٥م فمعم ذيمؽ ٞمٗمرأ ومقل اهلل سمٔم٣ملم:

 مب زب رب ُّٱ ، ويٗمقل ؽمٌح٣مٞمف:( 1)  َّجه هن  من خن حن ممجن خم

(2)  َّ زت رت يب ىب نب

 .  

ودم ؽمقرة يقٞمس يْم٣ميمٔمٛم٣م ايمقضمل ايممميػ زمٗمقل اهلل سمٔم٣ملم خي٣مؿم٤م 

 ٰى ٰر   ٰذ    يي ىي  مي   خي ُّٱاظمِمْمٖمك )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : 
(3) َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ

. 

                                                           

()  أ.د/حمٚمد ؽم٣ممل أزمق فم٣ميص إؽمت٣مذ زم٘مٙمٝم٥م أصقل ايمديـ ، وفمٚمٝمد ىمٙمٝم٥م ايمدراؽم٣مت  ايمٖمِمؾىمت٤م هذا

 صم٣مَمٔم٥م إزهر زم٣ميمٗم٣مهرة. -ايمٔمٙمٝم٣م ايم٣ًمزمؼ 

 .  234( ايمٌٗمرة : صمزء َمـ أي٥م 3)

 . 314( ايمٌٗمرة :  صمزء َمـ أي٥م 2)

 .  77( يقٞمس : 1)
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وَمآل أي٥م إلم أٞمف ٓ يٛمٌٕمل ٕضمد أن ُي٘مره أضمًدا فمعم ايمدطمقل دم أي ديـ8 

ٕن ذيمؽ َمِم٣مدم حلري٥م آطمتٝم٣مر ايمتل َمٛمحٜم٣م اهلل يمٙمٔمٌد وظمُمٝمئتف ؽمٌح٣مٞمف ايمتل 

 مل خل ُّٱ : اومتّم٦م اطمتَلف ايمٛم٣مس دم َمٔمتٗمداهتؿ ، ضمٝم٧م يٗمقل ؽمٌح٣مٞمف
، ىمٟمن إىمراه همِمٝمؾ  (1) َّجن يم ىم ممخم حم جم يل ىل

 فمعم اْليامن َمِم٣مدَم٥م ظمُمٝمئ٥م ايمرْحـ .

وَمـ أزمرز َم٣ٌمدئ اْلؽمَلم أن َمـ ئمٝمُمقن حت٦م َمٓمٙمتف وٓ يديٛمقن زمف أن 

 يتٚم٘مٛمقا َمـ مم٣مرؽم٥م ؾمٔم٣مئرهؿ ، وأن سمٙمتزم ايمدويم٥م زمحامي٥م دور فم٣ٌمدهتؿ.

ايمدويم٥م يٗمـقل ايمدىمتــقر )إيدَمقن رزم٣مط( دم ضمديثف فمـ ؽمامضم٥م 

إٞمف ىم٣من َمـ ضمؼ ايمُمٔمقب اخل٣مؤم٥م يمٛمٓم٣مَمف أن حت٣مهمظ فمعم  " :اْلؽمَلَمٝم٥م

َمٔمتٗمداهت٣م وسمٗم٣ميمٝمده٣م وسمراث ضمٝم٣مهت٣م، وذيمؽ دم زَمـ ىم٣من يٗميض اظمٌدأ ايم٣ًمئد 

(2) "همٝمف زم١مىمراه ايمرفم٣مي٣م فمعم افمتٛم٣مق ديـ َمٙمقىمٜمؿ 

. 

 

وهذه احلٗمٝمٗم٥م َمٗمررة دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ودم ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م اظمْمٜمرة ، 

 اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـ وَمـ صم٣مء زمٔمدهؿ . وجمًدة سمْمٌٝمًٗم٣م دم ضمٝم٣مة

 وم٣مفمدة ايمتٔم٣مَمؾ َمع نمغم اظمًٙمٚمكم ، همٗم٣مل سمٔم٣ملم: ايم٘مريؿ ويمٗمد ومرر ايمٗمرآن

 رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ
                                                           

 . 336( هقد : 3)

 م . 3763آذار  27( /13( جمٙم٥م ايمِم٣ٌمح ، فمدد )2)
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 ىك مك لك اك  يق   ىق يف ىف يث ىثنث مث زث
 ٰىين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك
(1)  َّ ىي ني  مي زي ري

. 

ايمديـ إلم همريٗمكم همٗمد ومًٚم٦م أيت٣من ايم٣ًمزمٗمت٣من اظمخ٣ميمٖمكم يمٙمٚمًٙمٚمكم دم 

 اشمٛمكم:

* همريٍؼ ىم٣من ؽمٙماًم يمٙمٚمًٙمٚمكم مل يٗم٣مسمٙمٜمؿ دم ايمديـ ومل خيرصمٜمؿ َمـ 

، وهذا هق ضم٣مل اظمًٝمحٝمكم دم  دي٣مرهؿ، همٜم٠مٓء هلؿ ضمؼ ايمػم واْلوم٣ًمط إيمٝمٜمؿ

 َمٌم .

ة يمٙمٚمًٙمٚمكم زم٣ميمٗمت٣مل أو اْلطمراج  * وهمريؼ اختذ َمقومػ ايمٔمداوة واظمح٣مدَّ

فمعم ذيمؽ 8 همٜم٠مٓء حيرم َمقآهتؿ ىمٚمممىمل  َمـ ايمٌَلد أو اظمٓم٣مهرة واظمٔم٣موٞم٥م

 َم٘م٥م .

وفمٙمٝمف: هم٣ميمتٔم٣مَمؾ َمع أهؾ ايم٘مت٣مب اظم٣ًمظمكم يمٛم٣م ي٘مقن فمعم أؽم٣مس َمـ ايمػم 

 وايمٔمدل .

، "َمٌم"هذا ، وأفمداء ايمقؿمـ ىم٣مٞمقا وٓ يزايمقن يرَمقن إلم جتزئ٥م ايمقؿمـ

وذيمؽ زم٧ٌم أؽم٣ٌمب ايمٌماع زمكم أزمٛم٣مئف ، وذيمؽ فمػم وؽم٣مئؾ ىمثغمة ، ويمٔمؾ َمـ 

                                                           

 .  7،  6( اظمٚمتحٛم٥م : 3)
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َم٣م يتؿ َمـ زم٧م فمقاَمؾ ايمُمٗم٣مق وايمقومٝمٔم٥م همٝمام زمكم أزمٛم٣مء ايمقؿمـ ايمقاضمد  أطمْمره٣م

ايمٛمج٣مح دم سمٖم٘مٝمؽ   -دم ـمٛمٜمؿ ايمزء -زم٣مؽمؿ اْلؽمَلم أو اظمًٝمحٝم٥م ، َم٠مَمٙمكم 

ويمـ  -، ويمئـ ضمدث ذيمؽ  هذا ايمٛمًٝم٨م احلّم٣مري اَل٣مَمع دم جمتٚمٔم٣مسمٛم٣م ايمٔمرزمٝم٥م

اظمًٙمٚمكم همًقف يٛمحط ايمقزم٣مل َمـ صمراء ذيمؽ فمعم ىمؾ َمـ  -ي٘مقن زم١مذن اهلل 

 واظمًٝمحٝمكم فمعم ايمًقاء . 

إيمٝمف  لإن َمدَّ صمًقر ايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل زمكم مجٝمع ايمٌمم هدف ٞمٌٝمؾ سمرَم

، ويمذيمؽ صم٣مءت إضم٘م٣مم ايمتممئمٝم٥م سم٠ميد ذيمؽ 8 ىمام هق  ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م

َمٗمرر َمـ اؽمتح٣ٌمب هتٛمئ٥م اظمًٙمؿ َلٚمٝمع َمٔم٣مرهمف وصمغماٞمف وأوم٣مرزمف يمٛمٔمٚم٥م 

 ف ايمديـ أشمر دم ذيمؽ ايمػم .، دون أن ي٘مقن ٓطمتَل وهمدت إيمٝمف

وَمـ ذيمؽ َم٣م هق َمٗمرر َمـ اؽمتح٣ٌمب سمٔمزي٥م اظمًٙمؿ َل٣مره أو صديٗمف 

، واؽمتح٣ٌمب فمٝم٣مدسمف ظمرض أملَّ زمف ، وفمٝم٣مدة رؽمقل اهلل  ايم٘مت٣ميب زمقهم٣مة ومري٤م يمف

 )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( يمٙمٕمَلم ايمٝمٜمقدي َمٔمروهم٥م وشم٣مزمت٥م دم ايمِمحٝمح .

اظمًٙمٚمكم َمع أهؾ ايم٘مت٣مب إٞمام ىم٣من إن ذيمؽ آٞمًج٣مم ايم٣ًمري دم سمٔم٣ميش 

 زمٟمَمر َمـ ايمتمميع ايمرزم٣مين.

َمـ زمٝم٣من ضمري٥م آفمتٗم٣مد ، وأَمر ايمممئم٥م ايمٕمراء  -وزمٛم٣مًء فمعم َم٣م ؽمٌؼ 

زم٣ميمتٔم٣مَمؾ َمع أهؾ ايم٘مت٣مب زم٣ميمػم وايمٗمًط ، واٞمْمَلوًم٣م َمـ أضمٗمٝم٥م أهؾ ىمؾ َمٔمتٗمد 

ايمتل  هم١من اظمٟمَمقل دم ايمٖمت٣موى وإضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م -دم أداء ؾمٔم٣مئرهؿ ايمديٛمٝم٥م 
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سمتٔمٙمـؼ زم٣ميمٗمّم٣مي٣م ايم٘مػمى يمٙمدويم٥م ، وإَم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م ، وايمتل يٖمتل هب٣م اظمٖمتقن 

َمـ هٛم٣م وهٛم٣مك أن سمُم٘مؾ همٝمام زمٝمٛمٜم٣م آيمٝم٥م يمٙمتقاصؾ وايمتٛمًٝمؼ حتٗمؼ ايمتٛم٣منمؿ 

وآٞمًج٣مم همٝمام يِمدر َمـ همت٣موى وأضم٘م٣مم ، أَم٣م أن يقاصمف ايمٛم٣مس دم ايمٗمّم٣مي٣م 

، هم١من ذيمؽ َمـ ؾمٟمٞمف أن  ومّم٥مايم٘مػمى زمٟمضم٘م٣مم وهمت٣موى َمتخ٣ميمٖم٥م ، ورزمام َمتٛم٣م

 يثغم دم ايمدويم٥م فمقاَمؾ آوْمراب وزمقافم٧م ايمٖمتـ.

ودم افمتٗم٣مدٞم٣م أن سمقرط ايمٌٔمض ممـ ٓ همٗمف هلؿ دم ايمٔمدوان فمعم دور فم٣ٌمدة 

 نمغم اظمًٙمٚمكم ئمقد إلم إؽم٣ٌمب أسمٝم٥م : 
 

: فمدم ايمٖمٜمؿ ايمِمحٝمح يمٙمديـ ، أو فمدم سم٘م٣مَمؾ اظمٙم٘م٥م  الطبب األٔه

زمٟمضم٘م٣مم أهؾ ايم٘مت٣مب دم ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م ، ٓ ؽمٝمام يمدى ايمٖمٗمٜمّٝم٥م اظمتٔمٙمٗم٥م 

 اَلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م.

: فمدم َمرافم٣مة إضمقال وإزَم٣من وإؾمخ٣مص  الجاٌ٘الطبب 

، وإضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م  وايمٓمروف وايميورات وَم٣م اؽمتجّد َمـ َمٔمٙمقَم٣مت

 سمدور َمع فمٙمٙمٜم٣م وصمقًدا وفمدًَم٣م.

ايمٔم٣ٌمدة ، زمٔمد  وزمقؽمٔمل أن أن أوع اخلْمقط ايمٔمريّم٥م يمٗمّمٝم٥م )دور

 ايمتٔمريػ هب٣م ، وزمٝم٣من رؽم٣ميمتٜم٣م( . 
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 : بٕٗت العبادٚ ٔزضالتّا يف احلٗاٚ: أٔال

زمٝمقت ايمٔم٣ٌمدة هل إَم٣مىمـ ايمتل يتخذه٣م أهؾ ىمؾ ذئم٥م يمتٟمدي٥م ؾمٔم٣مئرهؿ 

 وَمٛم٣مؽم٘مٜمؿ فمعم ايمٛمحق ايمذى صم٣مءت زمف ذئم٥م ىمؾ َمٛمٜمؿ  .

زمٝمقت ايمٔم٣ٌمدة ، وومد واهم٣مٞم٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ زمٟمفمعم وأضم٘مؿ وأفمدل زمٝم٣من جت٣مه 

 مم ُّٱ دم ؽمقرة ايمٛمقر: –سمٔم٣ملم  –ودم ؿمٙمٝمٔم٥م َم٣م صم٣مء زمف ايمذىمر احل٘مٝمؿ ومقل اهلل 
 مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مئ هي
(1) َّ ىه مه جه ين ىن من خن  حن

. 

وٞمٓمرة ٓحم٥م دم أيتكم سمرؽمؿ يمٛم٣م أزمٔم٣مد رؽم٣ميم٥م هذه ايمٌٝمقت دم احلٝم٣مة فمعم 

 ايمٛمحق ايمت٣مرم : 

سمٙمؽ ايمٌٝمقت وايمٔمٛم٣مي٥م زمقصمقده٣م دم ىمؾ جمتٚمع إٞمام متثؾ  ن إوم٣مَم٥مأ -1

 من خن حن جن مم ُّٱ سمٙمٌٝم٥م ٕواَمر اهلل صمؾ ؾمٟمٞمف ، هم٣مهلل يٗمقل :
 .َّٱهن

ن هذه ايمٌٝمقت رؽم٣ميمتٜم٣م إولم سمقشمٝمؼ ايمِمٙم٥م زمكم ايمٔمٌد ورزمف ، أ -2

 حي جي ٰه مه  جهُّ وهذا َمّمٚمقن ومقيمف سمٔم٣ملم :
 .َّهي مي خي

                                                           

 . 15،  14(  ايمٛمقر : 3)
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ايمروضمٝم٥م دم هذه ايمٌٝمقت متثؾ صامم أَم٣من ويٛم٣مزمٝمع يمٙمْم٣موم٣مت  -3

 . َّهي مي خي حي جيُّ اظمجتٚمٔم٣مت :
ايمْمريؼ إلم ايمتقهمٝمؼ دم احلٝم٣مة َمـ أومقى رىم٣مئزه آرسم٣ٌمط ايم٣ٌمؿمٛمل  -4

زمتٙمؽ ايمٌٝمقت يمٙمتزود زم٣ميمً٘مٝمٛم٥م وايمٛمقراٞمٝم٥م يمَلرسمٝم٣مح َمـ هجغم 

 ميُّ احلٝم٣مة ووجٝمجٜم٣م ، وهذا هق َم٣م يُمغم إيمٝمف ومقيمف سمٔم٣ملم :

 .َّهي
 جي٤م أن ي٘مقن َمٔمٙمقًَم٣م أن افمتٝم٣مده٣م وَمٔم٣مودهت٣م دم قتهذه ايمٌٝم -5

إووم٣مت اظمٔمٝمٛم٥م ودم نمغمه٣م ٓ يِمْمدم وٓ يتٗم٣مؿمع َمع واصم٣ٌمت 

 اْلٞم٣ًمن دم فمامرة ايم٘مقن واحلٝم٣مة .

ٛمُمط اؽمتُمٔم٣مر ايمٔمٌد فمٓمٚم٥م اهلل َمٙمؽ اظمٙمقك، ٖمٔمِّؾ وسمُ هذه ايمٌٝمقت سمُ  -6

وحتٗمؼ سمقه٨م ايمقفمل زمروم٣مزم٥م اهلل فمعم اْلٞم٣ًمن دم ىمؾ ضمرىم٣مسمف 

 يل ىل مل خل ُّٱ سمف، وهذا هق َمٔمٛمك ومقيمف سمٔم٣ملم:وؽم٘مٛم٣م

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم
 .َّ ىه مه جه ين

ايمٙمحٓم٣مت ايمتل يٗمّمٝمٜم٣م اْلٞم٣ًمن دم حم٣مري٤م سمٙمؽ ايمٌٝمقت ٓ جتٔمٙمف  -7

َمٗم٣مؿمًٔم٣م يمٙمدٞمٝم٣م وٓ َمدازمًرا يمٔمامرة ايم٘مقن وأؽم٣ٌمب ايمرزق 8 زمؾ سمدهمٔمف 
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ًتج٣مب َمٔمٜم٣م دم سمٙمؽ اظمح٣مري٤م يمٙمٔمٚمؾ اَل٣مد اظمخٙمص ، وومد سمُ 

٣ًٌم دم رزق زمٕمغم ضم٣ًمب .دفمقة   سم٘مقن ؽمٌ

 

ًٗا: الكسآُ الكسٖي ٔبٕٗت العبادٚ  : ثاٌ
 

دم زمٝم٣من َمممق َم٣م سمًتحٗمف زمٝمقت ايمٔم٣ٌمدة َمـ ايم٘مريؿ يمٗمد أمجؾ ايمٗمرآن 

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ أهٙمٜم٣م دم ومقيمف سمٔم٣ملم :

 حب جب  هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري
(1) َّ هب مب خب

. 

ايم٘مريؿ طمِم٣مئص ايمذيـ همٗمد زمكم اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم دم هذا ايمٛمص 

 يٛمٜمّمقن زمٔمامرة زمٝمقت اهلل إذ وصٖمٜمؿ زمام يقم:

 خس حس ُّٱ : صٖم٣مء ايمٔمٗمٝمدة واسم٣ًمومٜم٣م َمع ايمٖمْمرة إولم وم٣مل سمٔم٣ملم -1

 .َّ خص حص مس

احلرص فمعم ومقة ايمِمٙم٥م زم٣مهلل سمٔم٣ملم زمحٝم٧م سم٘مقن صٙم٥م إجي٣مزمٝم٥م َمتٖم٣مفمٙم٥م  -2

َمع َمّم٣مَمكم ايمقضمل ايممميػ ، وومد رَمز ايمٛمص ايمٗمرآين إلم هذا زمٗمقيمف 

 .  َّ مي زي ُّٱ سمٔم٣ملم:

                                                           

 . 36( ايمتقزم٥م: 3)
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آصمتٜم٣مد دم إوم٣مَم٥م فمَلوم٣مت إجي٣مزمٝم٥م سمٖم٣مفمٙمٝم٥م َمع اظمجتٚمع ، وومد رَمز إلم  -3

 .  َّ ىي ني ُّٱ ذيمؽ زمٗمقيمف سمٔم٣ملم:

قيم٥م َمـ صم٣مٞم٤م، ئاحلرص فمعم وصمقب ايمتحقم زم٣ميمٔمزة واحلري٥م اظمً -4

وفمعم اْلطم٣ٌمت هلل واخلُمقع يمف َمـ صم٣مٞم٤م آطمر ، وذيمؽ َم٣م يُمغم إيمٝمف 

 .  َّخئ حئ جئ يي ُّٱ ومقيمف  سمٔم٣ملم:

وايمٖمٜمؿ إديب اظمٛمْمٙمؼ َمـ دٓٓت ايمؼماىمٝم٤م وفمْم٣مءات ايمًٝم٣مق أن 

 إلم زمٝمقت ايمٔم٣ٌمدة . دم اظم٣ًمصمد ، ورَمزٌ  هل ٞمصٌّ   َّ من زن ُّٱ ىمٙمٚم٥م

 ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ وفمعم ايمُم٣مؿمئ أطمر يْم٣ميمٔمٛم٣م ومقل اهلل سمٔم٣ملم:
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى
  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئىئ  نئ مئ
(1) َّمت

 . 

أَم٣مىمـ هل٣م ضمرَم٥م ضمتك دم احلّم٣مرات  -زمِمٖم٥م فم٣مَم٥م  -إن دور ايمٔم٣ٌمدة 

حيتٚمل همٝمٜم٣م اخل٣مئٖمقن ، هذه احلرَم٥م أىمدت فمٙمٝمٜم٣م ايمٗمديٚم٥م 8 ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م َمَلًذا 

ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م ، همٗمد ومٛمٛم٦م ٓضمؼمام دور ايمٔم٣ٌمدة اخل٣مص٥م زم٘مؾ أصح٣مب 

 ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ ومقل اهلل سمٔم٣ملم: ايمممائع ايمديٛمٝم٥م ، همٗمد صم٣مء دم ايمٗمرآن
                                                           

 . 27(  احل٨م : 3)
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 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى
(1) َّىئ  نئ مئ

 . 

وايمٗم٣مفمدة اْلؽمَلَمٝم٥م ايمتل ؿمٌٗمٜم٣م اظمًٙمٚمقن َمع أهؾ ايمدي٣مٞم٣مت ايمقؤمٝم٥م وَمع 

َمٗمدؽم٣مهتؿ اٞمْمَلوًم٣م َمـ ضمدي٧م رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( )ؽُمٛمقا هبؿ 

. هم٣مضمؼمم اظمًٙمٚمقن اخلِمقصٝم٣مت ايمديٛمٝم٥م ودور ايمٔم٣ٌمدة (2) (ايم٘مَِت٣مِب ؽُمٛم٥ََّم َأْهِؾ 

ٕهؾ سمٙمؽ ايمدي٣مٞم٣مت ، وفم٣مش دم فم٣ممل اْلؽمَلم وضمّم٣مرسمف ىمؾ أيمقان ايمْمٝمػ 

يتٔمٌدون دم َمٔم٣مزمدهؿ ايمتل  –همّمًَل فمـ أهؾ ايمممائع ايمًاموي٥م  -ايمديٛمل 

اضمؼمَمٜم٣م وص٣مهن٣م اْلؽمَلم واظمًٙمٚمقن ، وهل٣م أيًّم٣م ضمرَم٥م دم اظمٔم٣مهدات 

 ٜمٝم٥م وايمٗمّم٣مئٝم٥موايم٘مت٣مزم٣مت ايمٖمٗم
(3)

. 

 ا : ٔادبٍا حنِٕا:ثالج
َمع  ماءسمتقضورة أن سمتقهمر زمٝمقت ايمٔم٣ٌمدة دم اظمجتٚمٔم٣مت زمِمقرة  -1

ٙمٜم٣م اظمٌدأ اْلؽمَلَمل ايمٔمٓمٝمؿ ، ومدؽمٝمتٜم٣م وصمَلهل٣م ، وهذه واصم٣ٌمت أصَّ 

(4)َّمم خم حم جم ُّٱ وسمٙمؽ ايمٗم٣مفمدة ايمذهٌٝم٥م ايمتل سمٗمقل :

و )ٓ( ، 

                                                           

 . 27(  احل٨م : 3)

 ، زم٣مب أهؾ ايم٘مت٣مب واظمجقس . ( أطمرصمف َم٣ميمؽ دم اظمقؿمٟم: ىمت٣مب ايمزىم٣مة2)

زمتٌمف  37،  36احلؼ دم ْح٣مي٥م أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة دم ايمٗم٣مٞمقن ايمدورم وايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م : ص  (1)

 .  واطمتِم٣مر

 . 234(  ايمٌٗمرة : صمزء َمـ أي٥م 2)
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، أي أٞمف ٓ يٚم٘مـ أن ايمث٣مزمت٥م ٖمل هم١مهن٣م زمٚمٛمزيم٥م احلٗمٝمٗم٥مهٛم٣م فمعم أهن٣م يمٙمٛم

ي٘مقن هٛم٣مك إىمراه دم ايمديـ ، ٕٞمؽ سمًتْمٝمع أن سمٕمغم يم٣ًمن اْلٞم٣ًمن ، 

 ويم٘مٛمؽ ٓ سمًتْمٝمع أن سمٕمغم ومٙمٌف ، وايمٔمٗمٝمدة دم ايمٗمٙم٤م ٓ دم ايمٙم٣ًمن .

وفمعم أهن٣م يمٙمٛمٜمل همٝم٘مقن اظمٔمٛمك ٓ سمًٙم٘مقا َمًٙمؽ اظم٘مرهكم دم ايمديـ وٓ 

 ويٗمقيف. فمعم ايمديـ ، وىمَل اظمٔمٛمٝمكم يدفمؿ أطمر

َمٛمٜمام سمت٘مقن احلري٥م ايمديٛمٝم٥م ، وضمري٥م ايمٔمٗمٝمدة وضمري٥م ايمٔم٣ٌمدة وٖمغمسم٣من 

ايمتل صم٣مء اْلؽمَلم يرهمع رايتٜم٣م ، وهذه احلري٥م َمـ َمٗمتّمٝم٣مهت٣م ايمَلزَم٥م يمزوًَم٣م زمٝمٛم٣ًم 

ْح٣مي٥م أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة ايمتل سمتجعم همٝمٜم٣م سمٙمؽ ايمٔمٗمٝمدة وايمٔم٣ٌمدة ، وهذا هق َم٣م 

٘مف( سمٗمقل: ايمٔمرب مل يٖمروقا فمعم صمٔمؾ اظمًتمموم٥م إظم٣مٞمٝم٥م )زيٕمريد هقٞم

ايمُمٔمقب اظمٕمٙمقزم٥م ايمدطمقل دم اْلؽمَلم ، هم٣مظمًٝمحٝمقن وايمزرادؾمتٝمقن وايمٝمٜمقد 

ؽُمٚمح  -ايمذيـ ٓومقا ومٌؾ اْلؽمَلم أزمُمع أَمثٙم٥م يمٙمتٔمِم٤م ايمديٛمل وأهمٓمٔمٜم٣م -

هلؿ مجٝمًٔم٣م دون أي فم٣مئؼ يٚمٛمٔمٜمؿ َمـ مم٣مرؽم٥م ؾمٔم٣مئر ديٛمٜمؿ ، وسمرك اظمًٙمٚمقن 

ؿ وىمٜمٛمتٜمؿ وأضم٣ٌمرهؿ دون أن يٚمًقهؿ زمٟمدٞمك هلؿ زمٝمقت فم٣ٌمداهتؿ وأديرهت

أذى ، أويمٝمس هذا َمٛمتٜمك ايمت٣ًمَمح ؟ أيـ روى ايمت٣مريخ َمثؾ هذه إفمامل ؟ 

 وَمتك ؟ .

ايمٖمْمٛم٥م واحل٘مٚم٥م دم اطمتٝم٣مر دفم٣مة ورفم٣مة زمٝمقت ايمٔم٣ٌمدة زمتحٗمؼ أفمعم  -2

٣م اْلضم٣ًمن دم زمٛم٣مئٜمؿ وسمُم٘مٝمٙمٜمؿ فمٙمٚمٝمًّ َمًتقي٣مت اَلقدة واْلسمٗم٣من و
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٣م ، زمحٝم٧م ي٘مقن ايمقاضمد َمٛمٜمؿ هم٣مرؽًم٣م دم وروضمٝمًّ ٣م شمٗم٣مهمٝم٣ًّم وٞمٖمًٝمًّ و

َمٝمداٞمف ، ؾمٔمٙم٥م دم ٞمُم٣مؿمف ، َمتٖم٣مفمًَل َمع ىمؾ َمرسم٣مدي َمًجده أو 

ىمٛمٝمًتف أو زمٝمٔمتف ، ىمام جي٤م أن ي٘مقن أٞمُمط َمـ ايمٛمحٙم٥م ، همَل يتممٞمؼ 

داطمؾ َم٘م٣من فمٚمٙمف ، زمؾ يٛم٣ًمح زمكم صمٛم٣ٌمت جمتٚمٔمف ، يقوح َمٔم٣ممل 

سمتّمٚمـ رؽم٣ميمتف ايمتٖم٣مفمٙمٝم٥م  ايمْمريؼ ظمـ يًٚمٔمقٞمف ويتٙمٗمقن َمٛمف ، وأيًّم٣م

َمع اظم٠مؽم٣ًمت ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م ونمغمه٣م َمـ اظم٠مؽم٣ًمت ايمتل سمٖمتح أزمقاهب٣م 

 سمًتٙمٜمؿ َمٛمف ٞمقر ايمديـ وأطمَلومف وؽمامضمتف وإٞم٣ًمٞمٝمتف .، ٓؽمتٗم٣ٌميمف 

 -ْح٣ميتٜم٣م ورفم٣مي٥م ومٝم٣مدهت٣م ، هم٣ميمٛم٣مس َمتٖم٣موسمقن َمٛمٜمؿ اظمٛمّمٌط احل٘مٝمؿ   -3

ى وإَم٣م ، يم٘مـ همٝمٜمؿ فمٛم٣مس َمٙمت٣مشم٥م ، وه٠مٓء إَم٣م َمر -وهؿ ىمثر

خمتٙمقن ، وإَم٣م خمْمقهمقن َمـ أصح٣مب هم٘مر ؾم٣مرد وسمقصمٝمٜم٣مت 

َمًتٗمْم٥ٌم يمتٛمٖمذ أصمٛمدات طم٣مرصمٝم٥م سمٛمْمقي فمعم ضمٗمد وؽمقء ؿمقي٥م 

يمٙمقؿمـ ، همٜم٠مٓء حتدث َمٛمٜمؿ َمٓم٣مهر سمُمقيف وختري٤م وسمٖمزيع ، زمٟمن 

حيدشمقا دم زمٔمض زمٝمقت ايمٔم٣ٌمدة َم٣م يٛمجؿ فمٛمف ومٙمؼ وسمقسمر واوْمراب 

رض ايمقؿمـ فمعم ٞمٖمًف َم٣م َمـ زمٔمض اظم٣ًميمؽ ايممميرة ، وَمـ شمؿ هم

أوصمٌف اْلؽمَلم احلٛمٝمػ وسم٘مٖمؾ زمف ايمدؽمتقر اظمٌمي َمـ وصمقب 

٣م ىم٣مٞم٦م  -ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة  ورفم٣ميتٜم٣م وسمٟمَمٝمٛمٜم٣م ، وايمٔمٚمؾ فمعم  -أيًّ

 مت٘مكم اظمقاؿمٛمكم َمـ أداء ؾمٔم٣مئر ديٛمٜمؿ وؿمٗمقؽمٜمؿ همٝمٜم٣م .
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ة وومد أىمدت اظمقاشمٝمؼ ايمٔم٣مظمٝم٥م واْلومٙمٝمٚمٝم٥م وايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م ْح٣مي٥م أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمد

 ايمروضمٝم٥م وطم٣مص٥م اظمٗمدؽم٥م ايمتل سمقصػ زم٣ميمؼماث اْلٞم٣ًمين .

وي٘مٖمل هٛم٣م أن ٞمردد َم٣م ؽمجٙمف ايمت٣مريخ زمٟمضمرف َمـ ٞمقر فمعم صٖمح٣مت 

ايمذي ىمت٤م إلم فماميمف )ريض اهلل فمٛمف( َمـ ذه٤م يمًٝمدٞم٣م فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز 

يٗمقل: ) ٓ هتدَمقا ىمٛمٝم٥ًم وٓ زمٝمٔم٥م وٓ زمٝم٦م ٞم٣مر ( ، هم٘م٣من زمٚمث٣مزم٥م اْلمج٣مع ، 

 ؾ اْلمج٣مع فمعم ذيمؽ زمقصمقد سمٙمؽ اظمٔم٣مزمد دم زمَلد اظمًٙمٚمكم .وَمـ شمؿ ضمِم

ومٙمٛم٣م: إن اظمجتٚمٔم٣مت ٓ ختٙمقا َمـ فمٛم٣مس ذيرة أو خمْمقهم٥م أو َمًتٗمْم٥ٌم 

أو جمٛمدة ، وإهنؿ ومد حي٣مويمقن اظم٣ًمس زمٌٔمض ايمرَمقز ايمديٛمٝم٥م زمِمقرة مهجٝم٥م ٓ 

سمتًؼ واضمؼمام ه٠مٓء ايمرَمقز ، وَمـ شمؿ همرض اْلؽمَلم احلٛمٝمػ ْح٣مي٥م ه٠مٓء 

 يمدفم٣مة واحلٖم٣مظ فمعم ضمٝم٣مهتؿ وضمٝم٣مة ذوُّيؿ ود هذه ايمٔمٛم٣مس .ا
 

 زابًعا: كمىٛ ال بد وٍّا :

ٓ جيقز أن يٙمٗمك ايمٗمٙمؿ فمِم٣م ايمتًٝم٣مر  –وٞمحـ دم هذا ايمِمدد  –فمعم أٞمٛم٣م 

 دون أن ٞمٔمرج فمعم هذا اظمٛمٔمْمػ يمتٗمػ َمٔمف وومٖم٥م يًؼميح هب٣م ايمّمٚمغم .

 حت جت هب مب  خب حب جب ُّٱ ٞمٗمرأ: دم ىمت٣مب اهلل سمٔم٣ملم

 حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مجحج مث هت مت خت
(1)  َّ حض  جض مص خص

 . 

                                                           

 . 376(  إٞمٔم٣مم : 3)
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هذا ايمٛمص ايمٗمرآين ضمج٥م َمٖمحٚم٥م يمٙمٚمًْمحكم ايمذيـ يٙمٜمثقن وراء ىمؾ 

 زن رن مم ام ُّٱ ٞم٣مفمؼ ، ويمٙمٕمَلة اظمتْمرهمكم ، وم٣مل سمٔم٣ملم:

(1)َّىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

  ،

وَمـ إيمٝمٜمؿ ممـ يمٝمس هلؿ أن ي٘مقٞمقا َمتحدشمكم زم٣مؽمؿ اْلؽمَلم إؿمَلوًم٣م ، ٕهنؿ مل 

 زم٣مٕدوات اظم٠مهٙم٥م يمذيمؽ .يتًٙمحقا 

هذه أي٥م ايم٘مريٚم٥م إذا أَمٔمٛم٣م ايمٛمٓمر همٝمٜم٣م وأؿمٙمٗمٛم٣م أؽمٙمقهب٣م ايمرزم٣مين اظمٔمجز 

 حيٙمؼ يمٖمٜمٚمٛم٣م َم٣م يقم:

رَمز يمٝمس همٗمط إلم   َّ نت مت زت  رت  خب ُّٱ : ومقيمف سمٔم٣ملم -1

 آهل٥م َمزفمقَم٥م ، وإٞمام هق ٞمص سيح دم ذيمؽ زم٣مْلو٣مهم٥م إلم ىمؾ

أي أَمر َمـ إَمقر ؾمٔم٣مئرهؿ وؿمٗمقؽمٜمؿ وىمؾ َم٣م خيٙمٔمف أهؾ ديـ فمعم 

  َمـ ايمٗمداؽم٥م وايمُمٔم٣مئري٥م وايمٛمً٘مٝم٥م زمٟمي ؾم٘مؾ ىم٣من .

هذا  وٞمحـ َمدفمقون أٓ ٞمزء إيمٝمف همٗمط ، وايمٔمٙم٥م أٞمٛم٣م إذا أؽمٟمٞم٣م هم١مٞمٛم٣م 

ضمكم ٞمزء ٞمٔمْمل احلؼ ظمـ خي٣ميمٖمٛم٣م زمٟمن يزء هق أطمر إلم ديٛمٛم٣م ورؽم٣ميمتٛم٣م ، 

 هم٘مٟمٞمٛم٣م ٞمحـ ايمذيـ أؽمٟمٞم٣م إلم اهلل وإلم ايمديـ وإلم ايمرؽم٣ميم٥م .

  مث هت مت خت ُّٱ هبذا دم ومقيمف :  -فمز وصمؾ  –وومد سح اهلل 

                                                           

 . 34(  نم٣مهمر : 3)
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َم٣م يٖمٝمد أهنؿ ؽمٝمٛمْمٙمٗمقن هافًم٣م وزمحاموم٥ٍم   َّ هت ُّٱ دم ايمتٔمٌغم زمٗمقيمف :و. َّحج

 وؿمٝمٍش دم ؽم٤م اهلل وَمٗمدؽم٣مسمٛم٣م .

، ومد يٖمٜمؿ َمـ ٓ همٗمف هلؿ زمٙم٣ًمن  َّ حب جب ُّٱ دم ومقيمف سمٔم٣ملم : -2

َم٣م ٓ يِمؾ إلم ايمٗمرآن أن اظمٛمٜمل فمٛمف هق ايم٤ًم ، وزمٛم٣مًء فمعم ذيمؽ هم٘مؾ 

َمًتقى ايم٤ًم جيقز . وهذا ٞمٚمط َمـ اْلؽم٣مءة إلم ايمٛمِمقص اظمٔمجزة 

 ٓ حيتٚمؾ .

هم٣ميمٛمٜمل فمـ ايم٤ًم َمٗمِمقد َمٛمف ايمٛمٜمل فمـ ىمؾ َم٣م همٝمف إؽم٣مءة ويمق زم٣مْليامء 

زم٣ميمٔمكم أو ايمٙمٚمس أو ايمٕمٚمز دون ىمَلم ، وإٞمام فمػم زم٣ميم٤ًم 8 ظمزيد ايمتٛمٖمغم َمٛمف ، 

 ام . ودم ذيمؽ اضمؼمام يم٣ًمضم٣مت أطمريـ أي اضمؼم

 َم٣م يٖمٝمد أن ايمٛمٜمل فمـ اْلؽم٣مءة إلم َّ مب ُّٱ و ، َّ حب ُّٱ -3

خيص أطمريـ دم ايمْمٗمقس وايمُمٔم٣مئر َمًتٚمر اؽمتٚمرار اؽمتٚم٣ًمىمٜمؿ 

 زمتٙمؽ ايمْمٗمقس .

هذا ، ويمٔمؾ سمٟمصٝمؾ وم٣مفمدة )ؽمد ايمذرائع ( ىم٣من َمـ َمرسم٘مزاهت٣م أن ظمح٦م 

 هذا ايمذي ٞمٗمقل زمف ، وهل وم٣مفمدة دم حتٗمٝمؼ اظمقاؿمٛم٥م ؽمٙمقىًم٣م اصمتامفمٝم٣ًّم أؽمٚمك

 وأٞمٌؾ حتٗمٝمؼ .

هم٣مٔي٥م ايم٘مريٚم٥م فمٚمدة دم هذه ايمدفمقة إلم َمٛم٣مهّم٥م ازدراء إدي٣من 

 وسمْمٜمغم احلٝم٣مة َمـ هذا ايمًٙمقك ايمُمٝمْم٣مين اخلٌٝم٧م .
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سيح دم أن أي  ومم٣م يٛمٌٕمل أن ٞمٙمتٖم٦م إيمٝمف أن أي٥م ايم٘مريٚم٥م ٞمصٌّ  -4

َم٣ًمس زم٣ميمْمٗمقس وايمُمٔم٣مئر وايمرَمقز ايمديٛمٝم٥م يمْم٣مئٖم٥م َم٣م َمدفم٣مة إلم 

ايمتٖم٘مؽ آصمتامفمل وايمتٖمًخ اظمجتٚمٔمل وآضمؼماب ايمْم٣مئٖمل ايمذي ٓ 

 يٌٗمل وٓ يذر.

 مت خت ُّٱ ذيمؽ هق سيح َم٣م سمدل فمٙمٝمف هم٣مء ايمًٌٌٝم٥م دم ومقيمف سمٔم٣ملم :
يمٝمٖمٜمؿ سمٙمؽ ايمٖم٣مء ايمتل رسم٦ٌم ؽم٣ٌمهبؿ فمعم ؽم٣ٌمب َمـ زمدأ  َّحج مث هت

،  ايمٗمرآن ايم٘مريؿ أويمئؽ ايمذيـ سمًقل هلؿ أٞمٖمًٜمؿ اظمريّم٥م إَم٣مرة زم٣ميمًقء

 أهنؿ زمتْم٣موهلؿ فمعم ؾمٔم٣مئر أطمريـ يُمٔمٙمقن همتٛم٣ًم ٓ سمٌٗمل وٓ سمذر .
 

  :)الكٍاٟظ ٔاألدٖسٚ(احلفاظ عمٜ خاوًطا: وصس الكٍاٌٛ منٕذج يف 
 

)ايم٘مٛم٣مئس وإديرة( 8 احلٖم٣مظ فمعم دم سم٣مريخ فمٓمٝمؿ ٕرض ايم٘مٛم٣مٞم٥م 

ؽمٟمفمرض يمْم٣مئٖم٥ٍم يًغمٍة َمتًٙمًٙم٥م يمذيمؽ ايمت٣مريخ ايمٔمٓمٝمؿ ، وومٌؾ هد هذه و

ايمًٙمًٙم٥م يٛمٌٕمل أن ٞمٛمٌف إلم أٞمف رزمام ضمدث دم ايمت٣مريخ نمغم َم٣م ٞمٗمقل َمـ ضمقادث 

همردي٥م يًغمة ىم٣من هل٣م َمَلزم٣ًمهت٣م وـمروهمٜم٣م ايمت٣مرخيٝم٥م ايمتل يٛمٌٕمل فمعم ىمؾ إٞم٣ًمن 

٣مه زمٝمقت اهلل ، يم٘مـ ايمٗم٣مفمدة ايمٔم٣مَم٥م ايمتل ؾمٜمد هل٣م أٓ يتخذ َمٛمٜم٣م وم٣مفمدة فم٣مَم٥م جت

ايمت٣مريخ اظمٌمي َمٛمذ فمٌم ايمِمح٣مزم٥م إلم يقَمٛم٣م هذا هق ْح٣مي٥م ايم٘مٛم٣مئس اظمٌمي٥م 

  ٕهن٣م أَم٣مىمـ ْلوم٣مَم٥م ؾمٔم٣مئر ديٛمٝم٥م ْلطمقة يمٛم٣م دم ايمقؿمـ ، َمـ ذيمؽ :
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فمٛمدَم٣م صم٣مء ؽمٝمدٞم٣م فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص )ريض اهلل فمٛمف( إلم َمٌم  -1

زمْمريؽ إوم٣ٌمط دم َمٌم، وأفم٣مده إلم َمٛمِمٌف ايم٘مٛم٣مٞم٥م اؽمتٗمدم زمٛمٝم٣مَمكم 

ايمذي ؿمرده َمٛمف ايمروَم٣من ، ورد إيمٝمف ايم٘مٛمٝم٥ًم ايمتل ىم٣من ايمروَم٣من ومد 

إلم ايم٘مٛمٝم٥ًم أَمقاهل٣م ،  ؽمٙمٌقه إي٣مه٣م ، وىم٣من َمٗمره٣م اْلؽم٘مٛمدري٥م ، وردَّ 

ىمام أَمر زم١مفم٣مدة زمٛم٣مء ايم٘مٛم٣مئس وإديرة ايمتل هدَمٜم٣م اظمٙم٘م٣مٞمٝمقن إزم٣من 

ايمٔم٣مص )ريض اهلل فمٛمف( فمعم ذيمؽ  ضم٘مؿ ايمروَم٣من ، وزاد فمٚمرو زمـ

زم٣ميمتٌميح زمٌٛم٣مء ىمٛم٣مئس وأديرة صمديدة دم أَم٣مىمـ َمتٖمروم٥م َمـ أرض 

ايم٘مٛم٣مٞم٥م ، َمـ أؾمٜمره٣م ىمٛمٝم٥ًم َم٣مري َمرومس زم٣مْلؽم٘مٛمدري٥م ، وىمٛمٝم٥ًم 

ايمٗمديس َم٘م٣مريقس ، وضمٝمٛمام أٞمُمٟم فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص )ريض اهلل فمٛمف( 

 ٌم .هـ أومٝمٚم٦م هب٣م ىمٛمٝم٥ًم صمديدة ٕوم٣ٌمط َم 46َمديٛم٥م ايمٖمًْم٣مط فم٣مم 

ؽم٣مر فمعم ايمٛمٜم٨م ٞمٖمًف فمٌد ايمٔمزيز زمـ َمروان وارم َمٌم دم ايمرزمع   -2

إطمغم َمـ ايمٗمرن إول اهلجري ، همحٝمٛمام أٞمُمٟم َمديٛم٥م ضمٙمقان ؽمٚمح 

زمٌٛم٣مء ىمٛمٝمًتكم صمديدسمكم هب٣م ، ىمام ؽمٚمح زم١موم٣مَم٥م ديريـ هب٣م ، واؽمتٚمرت 

هذه ايمًٝم٣مؽم٥م ؿمٝمٙم٥م ايمٔمٌم إَمقي ، وؿمٌؼ ايمٔم٣ٌمؽمٝمقن ذات ايمٛمٜم٨م 

 ٞمٖمًف .

هـ ىم٣مٞم٦م هٛم٣مك 357اطمر فمٜمد صَلح ايمديـ إيقيب ؽمٛم٥م ودم أو  -3

ضمرىم٥م سمٔمٚمغم وزمٛم٣مء يم٘مٛم٣مئس وأديرة ىمثغمة ، وص٣مر طمٙمٖم٣مؤه َمـ زمٔمده 

 فمعم ذات ايمٛمٜم٨م .
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ومل يٗمتٌم إَمر فمعم اؽمتحداث ايم٘مٛم٣مئس وإديرة وسمٔمٚمغم َم٣م يتٜمدم 

َمٛمٜم٣م ، زمؾ سمٔمدى إلم ىم٣مهم٥م َمٓم٣مهر ايمدي٣مٞم٥م وإؿمَلق ضمري٥م مم٣مرؽم٥م 

 ايمديٛمٝم٥م وآضمتٖم٣مل زم٣مٕفمٝم٣مد .ايمُمٔم٣مئر وايمْمٗمقس 

ودم فمٜمد ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م صم٣مءت َمرضمٙم٥م ايمتقؽمع وايمتل سمتّمٚمـ إوم٣مَم٥م  -4

 ايم٘مٛم٣مئس ودور ايمٔم٣ٌمدة أو سمرَمٝمٚمٜم٣م أو جتديده٣م ، وـمؾ ه٘مذا احل٣مل دم 

 َمٌم  إلم يقم ايمٛم٣مس هذا .

وإذا ٓضمٓمٛم٣م أن إَمـ آصمتامفمل َمـ َمٗم٣مصد ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م ، 

احل٣مىمؿ ، وَمـ شمؿ همٙمف أن يٖمٔمؾ َم٣م  قيمٝم٥مئَمًاظمجتٚمع ووامن أَمـ وَمِمٙمح٥م 

 يٛم٣مؽم٤م اظمِمٙمح٥م همٝمام خيص زمٛم٣مء دور ايمٔم٣ٌمدة يمٕمغم اظمًٙمٚمكم .

وأطمغًما : ٞمٛمٌف إلم أن ايمِمٝمٕم٥م ايمتل أورده٣م ازمـ ايمٗمٝمؿ يمٙمٚمٔم٣مهدة ايمٔمٚمري٥م 

 ٓ سمِمح ، إذ إؽمٛم٣مده٣م ؤمٝمػ صمًدا .

ايمتل وفمعم همرض صحتٜم٣م هم١مهن٣م ىم٣مٞم٦م أواَمر وومتٝم٥م ٞم٣مؽم٦ٌم ايمٓمرف 

 (1)ىم٣مٞم٦م همٝمف ، همَل جيقز أن سمتخذ وم٣مفمدة فم٣مَم٥م ىمام ذىمرٞم٣م َمـ ومٌؾ

. 

 *     *      * 

 

                                                           

وَم٣م زمٔمده٣م زمتٌمف  45احلؼ دم ْح٣مي٥م أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة دم ايمٗم٣مٞمقن ايمدورم وايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م : ص ( (3

 واطمتِم٣مر .
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 الجاٌ٘ : الفصن
 () احملافعٛ عمٜ دٔز العبادٚ

 

 : تٕط٠ٛ
اومتّم٦م ايميورة ايمٝمقم أىمثر َمـ أي ووم٦م َم٢م أن سمٛمتٌف إَم٥م 

اْلؽمَلَمٝم٥م يمٙمٚمخ٣مؿمر اظمحٝمْم٥م هب٣م ، وأن سمتٚمًؽ زمِمحٝمح ديٛمٜم٣م وؽُمٛم٥َّم ٞمٌٝمٜم٣م 

8 يمتٛمجق َمـ هذا ايمْمقهم٣من اَل٣مرف ايمذي اٞمٗمض فمٙمٝمٜم٣م  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)

 وأراد إهَلىمٜم٣م واؽمتئِم٣مل ؾمٟمهمتٜم٣م.

ْم٥م حم٘مٚم٥م يمٙمٛمٝمؾ َمـ هذا وإن أفمداء إَم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م ومد وؤمقا طم

٣ًٌم دومٝمًٗم٣م ايمديـ وَمٗمدراسمف وأهٙمف ، وهذا أَمر ي٠ميده  ، وراضمقا يرسمٌقن يمف سمرسمٝم

اَم٥م واضمدة سمٙمق  ايمقاومع 8 ٕن َم٣م يتؿ سمْمٌٝمٗمف فمعم إرض َمـ طمْمقات هدَّ

إطمرى إٞمام هق هبدف اطمؼماق ايمًٝم٣مج إَمٛمل واظمجتٚمٔمل هلذه إَم٥م اظم٣ٌمرىم٥م 

ٌِّٗم٦م هذه اخلْمقات  وايمٔمٚمؾ فمعم إومِم٣مئٜم٣م وسمدَمغمه٣م . ويمَلؽمػ ايمُمديد ومد ؿُم

زم٣ميمٖمٔمؾ دم زمٔمض ايمدول وٞمجح٦م ٞمج٣مضًم٣م ىمٌغًما، وهذا ايمٛمج٣مح هق َم٣م أوضمك 

هل٠مٓء وَمٛم٣َّمهؿ زم١مضمراز َمثٝمٙمف دم َمٌم اظمحروؽم٥م، ويم٘مـ هم٣مهتؿ أن هذه إرض 

َمًٙمٚمٝمٜم٣م وَمًٝمحّٝمٜم٣م، وومقاهت٣م ايمٔمً٘مري٥م وايمممؿمٝم٥م هل٣م ؿمٌٝمٔم٥م طم٣مص٥م  ،وؾمٔمٌٜم٣م

                                                           

()  ىمتٌف د/ه٣مين ؽمٝمد مت٣مم ، َمدرس ايمٖمٗمف زم٘مٙمٝم٥م ايمدراؽم٣مت اْلؽمَلَمٝم٥م وايمٔمرزمٝم٥م يمٙمٌٛمكم  ايمٖمِمؾهذا

 .زم٣ميمٗم٣مهرة
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، سمٙمؽ ايمْمٌٝمٔم٥م ايمتل صمٔمٙم٦م  ه٣م ومد همْمره٣م اهلل فمٙمٝمٜم٣م َمٛمذ ايمٗمدموخمتٙمٖم٥م فمـ نمغم

ىمثغًما َمـ ايمدول ايم٘مػمى فمعم َمر ايمت٣مريخ حَتِغم دم أَمر َمٌم وؾمٔمٌٜم٣م، وزم٤ًٌم 

هذه ايمْمٌٝمٔم٥م ايمٛم٣مدرة زم٣مءت ىمؾ حم٣موٓهتؿ اخلٌٝمث٥م هلدم هذا ايمٌٙمد ايم٘مريؿ 

ٓت زم٣ميمٖمُمؾ زمؾ فم٣مدت فمٙمٝمٜمؿ زم٣مخلزي وايمٔم٣مر، همراضمقا ئم٣مودون هذه اظمح٣مو

 َمراًرا وسم٘مراًرا8 يمٔمٙمٜمؿ يٛمٖمذون أو يًتْمٝمٔمقن إلم أَم٣مٞمٝمٜمؿ اخلٌٝمث٥م ؽمٌٝمًَل. 

اَم٥م ايمتل يْمٙمٗمقهن٣م، وإومٛمٔم٥م  وَمٜمام ىم٣مٞم٦م اظمًٚمٝم٣مت وايمدفمقات اهلدَّ

ايمتل يٙمًٌقهن٣م، وومّم٣مي٣م ايمتُم٘مٝمؽ دم شمقازم٦م هذه ايمدويم٥م ايمٔمريٗم٥م ايمّم٣مرزم٥م 

ف وسمٔم٣ملم ومد سم٘مٖمؾ زمجذوره٣م وومقة رصم٣مهل٣م دم فمٚمؼ ايمت٣مريخ إٓ أن اهلل ؽمٌح٣مٞم

 زمحٖمٓمٜم٣م ورفم٣ميتٜم٣م َوَدهْمع أذى إذار فمٛمٜم٣م.

وَمـ هذه اظمح٣موٓت اخلٌٝمث٥م ايمتل ي٘مرروهن٣م َمرة زمٔمد اظمرة: إيٗم٣مع ايمٖمتٛم٥م 

زمكم اظمجتٚمع فمـ ؿمريؼ دور ايمٔم٣ٌمدة اظمختٙمٖم٥م ىم٣مظم٣ًمصمد وايم٘مٛم٣مئس، وذيمؽ 

زم٣ميمدفمقة إلم هدَمٜم٣م أو سمٖمجغمه٣م وختريٌٜم٣م، أو زم٧م ايمًٚمقم وآٞمحراهم٣مت 

ايمٖم٘مري٥م يمٙمٛم٣مس فمـ ؿمريٗمٜم٣م8 إَمر ايمذي ي٣ًمفمد زمدوره دم اٞمُمٗم٣مق اظمجتٚمع 

 وزم٧م روح ايمٔمداء وايمٖمتٛم٥م  ايمْم٣مئٖمٝم٥م زمكم أصح٣مب ايمدي٣مٞم٣مت اظمختٙمٖم٥م همٝمف.

وَمـ هٛم٣م ٞمدرك َم٘مٚمـ اخلْمقرة دم أصح٣مب ايمٛمٖمقس اظمتْمرهم٥م واظمدَمرة  

ايمذيـ يتزيٛمقن زمزي ايمديـ ويتًؼمون طمٙمػ فم٣ٌمءسمف ، وئًمقن دم إرض 

٣ًٌم زم٣مؽمؿ ايمديـ8 ٕهنؿ اخلْمر احلٗمٝمٗمل فمعم إَم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م 8 هم ٣ًمًدا وختري



- 41- 

ايممميػ اؽمتحٌقا ايمٔمٚمك فمعم  يم٘مقهنؿ زمرنمؿ َم٣م اؿمٙمٔمقا فمٙمٝمف َمـ ايمممع

، همُْمِٚم٦ًم زمِم٣مئرهؿ ومٌؾ أزمِم٣مرهؿ همٙمؿ يُمٔمروا زمام همٝمف َمـ مج٣مل ، اهلدى

ورومل ، ورْح٥م ، وؽمٚمق أطمَلق ، وزمٛم٣مء ، وفمٚمؾ ، وإفمامر 8 يمذا ىم٣من طمْمرهؿ 

ؾمديد. وهؿ ٓ  -َمـ اٞمْمامس ومٙمقهبؿ واٞمجراهمٜمؿ وراء أهقائٜمؿ وأؿمامفمٜمؿ -

، وٓ ئمٛمٝمٜمؿ دم ذيمؽ ىمٝم٣من إَم٥م ، وٓ أَمٛمٜم٣م ، وٓ اؽمتٗمراره٣م ، وٓ شم٣ٌمهت٣م 

 ْح٣ميتٜم٣م ، وٓ ضُمرَم٥م ايمدَم٣مء ايمتل نَمِرومقا همٝمٜم٣م . 

وإن ه٠مٓء اظمجرَمكم هلؿ أهداف وأضمَلم ومديٚم٥م طمٌٝمث٥م ؽمٝمْمرت فمعم 

ومٙمقهبؿ وفمٗمقهلؿ، وـمٛمقا أهنؿ وم٣مدرون فمعم ايمٛمٝمؾ َمـ ومقة هذه إَم٥م وشم٣ٌمهت٣م 

زمٗمٙم٤م ضمٗم٣مئؼ َم٣م ورد دم ايمممع ايممميػ وإـمٜم٣مره هبذه ايمِمقرة ايمُمٛمٝمٔم٥م 

 ٌٔمد فمـ سمٔم٣ميمٝمٚمف وَم٣ٌمدئف. ايمٌٔمٝمدة ىمؾ ايم

وَم٣م فمٙمٚمقا أن ىمؾ هذه إضمَلم وإَم٣مين وإوه٣مم إٞمام سمٟميت فمعم صخرة 

َمٌم همتتحْمؿ وسمِمٌح ه٣ٌمء َمٛمثقًرا ، وايمت٣مريخ طمغم ؾم٣مهد فمعم ذيمؽ، ويمٛم٣م 

هلذا ايمٌٙمد  "سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم"وشمٝمٗمتٛم٣م ايمرزم٣مٞمٝم٥م زم٣مَٕم٣من اظمح٣مط زمٚمُمٝمئ٥م احلؼ 

٣ٌَّمت أفمداء ايمديـ وإَم٥م ايمذيـ سُمٌتعم ، أَم٣من يمٝمس همٗمط َمـ ه ايم٘مريؿ وأهٙمف

هبؿ َمـ طم٣مرصمٜم٣م ، ويم٘مـ مِمَـ هؿ َمٛمتًٌقن إلم اْلؽمَلم ـم٣مهًرا ٓ زم٣مؿمٛم٣ًم ، مِمَـ 

سمٙمٖمٓمقا زم٘مٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد ويم٘مٛمٜم٣م مل سمٕم٣مدر ؽمٗمػ ضمٙمقومٜمؿ ، ىمام وم٣مل ؽمٝمدٞم٣م 

تِ  ـْ ُأَمَّ  يزَمْٔمدِ  َأْو ؽَمَٝمُ٘مقنُ  - لرؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : ) إِنَّ زَمْٔمِدى َِم
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تِ  ـْ ُأَمَّ ـِ ىَماَم  - لَِم ي ـَ ايمدِّ ٣مِوُز ضُمُٙمقوَمُٜمْؿ َيْٚمُروُمقَن َِم وَمْقًَم٣م َيْٗمَرُءوَن ايْمُٗمْرآَن َٓ جُيَ

ٙمِٝمَٗم٥ِم( ْٙمِؼ َواخْلَ اُر اخْلَ َِمٝم٥َِّم شُمؿَّ َٓ َئُمقُدوَن همِٝمِف ُهْؿ ِذَ ـَ ايمرَّ ْٜمُؿ َِم ًَّ  َيْٚمُرُق ايم
(1)

 . 

وإن ؿمٌٝمٔم٥م اْلؽمَلم ايمٗم٣مئؿ فمعم ايمًامضم٥م واظمح٥ٌم وآئتَلف وٞمٌذ ايمٖمروم٥م 

وآطمتَلف اظمذَمقم سمٗمتيض احلٖم٣مظ فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة َمٌٛمك وَمٔمٛمك، وسمٙمؽ 

وـمٝمٖم٥م أؽم٣مؽمٝم٥م َمـ وـم٣مئػ ديٛمٛم٣م احلٛمٝمػ 8 ضمٝم٧م إٞمف ومد ىمٖمؾ ضمري٥م آفمتٗم٣مد 

 خم حم جمُّيم٘مؾ ايمٛم٣مس ومل جُيػم أضمًدا فمعم ايمدطمقل همٝمف ، همٗم٣مل سمٔم٣ملم : 

(2) َّمم

 . 

وم٣مل ازمـ ىمثغم دم زمٝم٣من َمٔمٛمك هذه أي٥م: ٓ سم٘مرهقا أضمًدا فمعم ايمدطمقل دم 

ٌ واوح صمقم دٓئٙمف وزمراهٝمٛمف ٓ حيت٣مج إلم أن يُ  ه أضمد ٘مرَ ديـ اْلؽمَلم هم١مٞمف زَمكمِّ

، زمؾ َمـ هداه اهلل يمإلؽمَلم وذح صدره وٞمقر زمِمغمسمف  فمعم ايمدطمقل همٝمف

(3) دطمؾ همٝمف فمعم زمٝمٛم٥م

. 

صمقٌم ٓ حيت٣مج يمإلىمراه أو ايمّمٕمط فمعم ايمٛم٣مس يمٙمدطمقل هم٣ميمديـ واوح  

، وومد سمرك ايمديـ  همٝمف، وإٞمام حيت٣مج يمٙمح٤م وايمتٔمٙمؼ زمف ظمـ أراد ايمدطمقل همٝمف

، وهذا إَمر يًتٙمزم ضمٖمظ دور  ٞمٖمًف يمٙمٛم٣مس ضمري٥م آطمتٝم٣مر زمٝمٛمف وزمكم نمغمه

                                                           

( أطمرصمف ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب : اؽمتت٣مزم٥م اظمرسمديـ واظمٔم٣مٞمديـ ، زم٣مب : ومتؾ اخلقارج واظمٙمحديـ زمٔمد إوم٣مَم٥م (3

 َمًٙمؿ ، ىمت٣مب ايمزىم٣مة : زم٣مب اخلقارج ذ اخلٙمؼ .واحلج٥م فمٙمٝمٜمؿ ، 

 .234صمزء َمـ أي٥م ( ايمٌٗمرة : (2

 .462/  3( سمٖمًغم ازمـ ىمثغم : (1
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ايمٔم٣ٌمدة اظمختٙمٖم٥م ٕهٙمٜم٣م وْح٣ميتٜم٣م وفمدم اظم٣ًمس أو اْلضار هب٣م أو ايمًامح 

ذيمؽ ، وَمـ يٖمٔمؾ طمَلف ذيمؽ َمـ آفمتداء فمعم َم٣ًمصمد اظمًٙمٚمكم أو زم

ىمٛم٣مئس ايمٛمِم٣مرى أو َمٔم٣مزمد ايمٝمٜمقد هم١مٞمف يٛم٣مومض هذه أي٥م ، وٓ حيٗمؼ َمٗمِمده٣م 

 وَمراده٣م.

وَمـ ايمٗمقافمد ايمٖمٗمٜمٝم٥م ايمتل سمٗمرر هذا إَمر وم٣مفمدة : )ايمرو٣م زم٣ميمًمء 

(1)رًو٣م زمام يتقيمد َمٛمف(

٣مر َم٣م يديٛمقن ، وظم٣م ؽمٚمح ايمممع ايممميػ يمٙمٛم٣مس زم٣مطمتٝم 

زمف ومل جيػمهؿ فمعم ديـ َمٔمكم وريض هبذا إَمر 8 اومت٢م ذيمؽ إزمٗم٣مء دور 

 ايمٔم٣ٌمدة اظمختٙمٖم٥م ٕهٙمٜم٣م ووصمقب ْح٣ميتٜم٣م واظمح٣مهمٓم٥م فمٙمٝمٜم٣م.

ر َمـ ؾمٟمهنؿ وٓ   وإن اظمًٙمؿ احلٗمٝمٗمل هق ايمذي حيؼمم أطمريـ وٓ حُيٗمِّ

ٕمغمه َمـ يتْم٣مول فمٙمٝمٜمؿ وٓ فمعم أَم٣مىمـ فم٣ٌمدهتؿ ، وَمـ ـمـ أن اضمتٗم٣مره يم

، وإن  صٙم٤م فمٗمٝمدسمف همٜمق واهؿ وزمٔمٝمد ىمؾ ايمٌٔمد فمـ أطمَلومٝم٣مت ديٛمف وفمٗمٝمدسمف

٣ًٌم وَمػمًرا يمٙمتٔمِم٤م ، وإٞمام ايمتٔمِم٤م يٛمُمٟم  ضم٤م ايمديـ وايمتٔمٙمؼ زمف ٓ ي٘مقن ؽمٌ

فمـ ؤمػ دم ايمٛمٖمقس وومٙم٥م دم ايمديـ 8 ٕن ص٣مضم٤م ايمٛمٖمس ايمٗمقي٥م وايمديـ 

ر  ق ، وحي٤م وٓ ي٘مره ، وُئمٚمِّ ب.ايمٗمقي جَيٚمع وٓ ُيٖمرِّ  وٓ خُيرِّ

ودم هذا اْلؿم٣مر يٗمقل ايمٔمَلَم٥م ايمُمٝمخ حمٚمد أزمق زهرة رْحف اهلل: )إٞمف 

8 إٞمام  شم٦ٌم ٞمٖمًٝم٣ًّم أن ايمتٔمِم٤م يمديـ َمـ إدي٣من يمٝمس َمٛمُم٠مه ومقة اْليامن زمف
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َمٛمُم٠مه ؤمػ دم ايمٛمٖمقس، واٞمحٝم٣مز هم٘مري، وفمدم ايمٛمٓمر إلم إَمر َمـ ىمؾ 

، وٓٞم٦م زمٔمد فمِمٌٝمتٜم٣م 8  ٞمقاضمٝمف ، وٓ ؾمؽ أٞمف إذا دٞم٦م ايمٗمٙمقب زمٔمد انمؼماهب٣م

سمرىم٦م آٞمحٝم٣مز إلم آئتَلف ، وآزمتٔم٣مد إلم آومؼماب ، وفمٛمدئذ يدطمؾ ٞمقر 

اْليامن، وسمتٖمتح أَم٣مَمف اظمٕم٣ميمٝمؼ . وإن إطمَلق اْلؽمَلَمٝم٥م سم٠ميمػ وٓ سُمٛمٖمر، 

ب وٓ سُمٌٔمد، همٙمٗمد أوص ايمٛمٌل  زمحًـ  - صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -وسُمٗمرِّ

 (.1)اظمٔم٣مَمٙم٥م(

 

 دٔز العبادٚ وبٍٜ:احملافعٛ عمٜ 

وحي٣مول سمدَمغمه٣م ) فمز وصمؾ( إن َمـ يتجرأ فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة وزمٝمقت اهلل 

أو ضمتك هتٚمٝمُمٜم٣م فمعم طمْمٟم فمٓمٝمؿ 8 ٕٞمف يِمْمدم َمع أصقل ايمممع وومقافمده 

ايمتل رافم٦م ىمؾ ايمٛم٣مس فمعم اطمتَلف فمٗم٣مئدهؿ ، وفمٚمٙم٦م فمعم حتٗمٝمؼ َمٌدأ 

ختٙمٖم٥م 8 يمٝمٛمٔمؿ ىمؾ اظم٣ًمواة دم احلٗمقق وايمقاصم٣ٌمت زمكم أصح٣مب ايمدي٣مٞم٣مت اظم

 ايمٛم٣مس زمٚمٌدأ ايمٔمٝمش اظمُمؼمك ايمذي ٓ يْمٕمك همٝمف أضمد فمعم ضمٗمقق نمغمه.

يمذا وصم٤م فمعم ايمدويم٥م اظمًٙمٚم٥م وايمٗم٣مئٚمكم فمعم ؾمئقهن٣م وامن ْح٣مي٥م دور 

ايمٔم٣ٌمدة اظمختٙمٖم٥م، َمًجًدا ىم٣من أو ىمٛمٝم٥ًم أو َمٔمًٌدا ، وَمٛمع أي سمٔمرض هل٣م ، همَل 

هب٣م أو سمٗمٙمٝمؾ َم٣ًمضمتٜم٣م دون فمذر، أو جيقز إحل٣مق ايمير زمٚم٣ٌمٞمٝمٜم٣م أو زمام يتِمؾ 

 نمغم ذيمؽ مم٣م ي٠مدي إلم اْلضار هب٣م أو اٞمتٗم٣مصٜم٣م.
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ويمٝم٦ًم دور ايمٔم٣ٌمدة أفمٚمدة وَم٣ٌمين همح٤ًم 8 زمؾ هل سح فمٓمٝمؿ 

وومٙمٔم٥م ضمِمٝمٛم٥م َمـ ومَلع ايمدهم٣مع فمـ إوؿم٣من ، ضمٝم٧م مُتثؾ وصمقد ايمديـ دم 

 ايمقؿمـ وارسم٣ٌمط أهٙمف زمف، وايمديـ دم ايمٗمٙم٤م هق ايمذي حيرك ضم٤م ايمقؿمـ

وايمدهم٣مع فمٛمف. ووؿمـ زمَل ديـ وؿمـ ؤمٝمػ وزمف َمـ ايمثٕمرات َم٣م يًتْمٝمع 

 أفمداؤه أن يٛم٣ميمقا َمٛمف َم٣م ؾم٣مءوا .

وومد ضم٧م ايمممع ايممميػ فمعم اظمح٣مهمٓم٥م فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة وْح٣ميتٜم٣م 

ؽمقاء ىم٣مٞم٦م يمٙمٚمًٙمٚمكم أو يمٕمغمهؿ ، وهذا زمٛمص ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ، ضمٝم٧م وم٣مل 

 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ : ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم
(1) َّىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 

واظمراد زمٗمقيمف: واظمراد زم٣ميمدهمع: إذن اهلل يمٙمٚم٠مَمٛمكم دم ومت٣مل اظمممىمكم. 

زمٔمّمٜمؿ( ايم٘م٣مهمرون. وزمٗمقيمف: )زمٌٔمض( اظم٠مَمٛمقن ، وايمِمقاَمع: مجع صقَمٔم٥م، )

 -زم٘من ايم٣ٌمء -وهل زمٛم٣مء َمرسمٖمع يتخذه ايمره٣ٌمن َمٔم٣مزمد هلؿ. وايمٌِٝمع: مجع زمٝمٔم٥م 

ه٣ٌمن. وايمِمٙمقات: أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة وهل ىمٛم٣مئس ايمٛمِم٣مرى ايمتل ٓ ختتص زم٣ميمر

 يمٙمٝمٜمقد.

وَمٔمٛمك أي٥م : يمقٓ أن اهلل سمٔم٣ملم أزم٣مح يمٙمٚم٠مَمٛمكم ومت٣مل اظمممىمكم، يمٔم٣مث 

، وٓؽمتقلم اظمممىمقن فمعم أهؾ اظمٙمؾ اظمختٙمٖم٥م  اظمممىمقن دم إرض هم٣ًمًدا
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ه٠مٓء زمٟمن أوصم٤م  وفمعم أَم٣مىمـ فم٣ٌمدهتؿ همٜمدَمقه٣م وطمرزمقه٣م، ويم٘مٛمف دهمع ذ

 ايمديـ يمٙمٔم٣ٌمدةايمٗمت٣مل يمٝمتٖمرغ أهؾ 
(1)

  . 

وهذ ايمٛمص ايم٘مريؿ يٖمٝمد أن دهمع ايم٣ٌمؿمؾ إذا مل يتحٗمؼ هم١مٞمف يمـ يًتْمع 

،  ، وزمٝمع ايمٛمِم٣مرى ، همتٜمدم صقاَمع ايمره٣ٌمن أهؾ ديـ أن يٗمٝمٚمقا فم٣ٌمدهتؿ

وَمٔم٣مزمد ايمٝمٜمقد ىمام أن هذا ايمٛمص ايم٣ًمَمل يٖمٝمد مت٘مكم أهؾ ىمؾ ديـ َمـ 

(2)فم٣ٌمدهتؿ زمٌٗم٣مء أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة ٓ هُتدم وٓ مُتس

. 

وومد وصم٤م ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة يمٙمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى زمٛمٖمس أي٥م ايمتل 

8 وذيمؽ ٕن هذه إَم٣مىمـ ىمٙمٜم٣م ُيذىمر  وصم٤م هب٣م ْح٣مي٥م اظم٣ًمصمد يمٙمٚمًٙمٚمكم

 ، ىمام ُٞمٗمؾ ذيمؽ فمـ زمٔمض اظمٖمنيـ.  همٝمٜم٣م اؽمؿ اهلل ىمثغًما

صم٣مء دم سمٖمًغم َمٗم٣مسمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن: ىمؾ ه٠مٓء اظمٙمؾ يذىمرون اهلل ىمثغًما دم 

( 3) زم٣مظمًٙمٚمكم فمٛمٜم٣م -فمز وصمؾ  -همدهمع اهلل  أَم٣مىمٛمٜمؿ8

. 

واظمح٣مهمٓم٥م فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة اظمختٙمٖم٥م َمـ َم٣ًمصمد وىمٛم٣مئس وَمٔم٣مزمد َمـ 

، هم٣مْلؽمَلم هق ايمذى ؽمّقى  صٚمٝمؿ اظمح٣مهمٓم٥م فمعم هقي٥م ديٛمٛم٣م وَم٣ٌمدئف وأطمَلومف

زمكم ضمؼ اظمًٙمؿ ونمغم اظمًٙمؿ دم احلٖم٣مظ فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة اظمختٙمٖم٥م وفمدم 

اظم٣ًمس هب٣م، وؽمَلَم٥م دور ايمٔم٣ٌمدة َمـ ؽمَلَم٥م أَمـ اظمقاؿمـ، وزمتحٗمؼ إَمـ 
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، وهذا َم٣م ئًمك  يمٙمٚمقاؿمـ وؽمَلَم٥م َمٗمدؽم٣مسمف يتحٗمؼ أَمـ ايمقؿمـ وؽمَلَمتف

 اْلؽمَلم يمتحٗمٝمٗمف فمػم ايمزَم٣من .

 

 :عمٜ املطادد احملافعٛ

 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ : وم٣مل سمٔم٣ملم

 يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت مت زت رتيب ىب نب

(1) َّ مك لك اك يق ىق  يف ىف

. 

زم٣مخلنان واخلزي دم ايمدٞمٝم٣م سمٔم٣ملم همٜمذه أي٥م سحي٥م دم وفمٝمد اهلل 

وايمٔمذاب ايمٔمٓمٝمؿ دم أطمرة يم٘مؾ َمـ َمٛمع َم٣ًمصمد اهلل أن ُيذىمر همٝمٜم٣م اؽمٚمف 

 وؽمٔمك دم طمراهب٣م وسمدَمغمه٣م.

وطمراب اظم٣ًمصمد ومد ي٘مقن ضمٗمٝمٗمٝم٣ًّم، ىمتخري٤م ايمروَم٣من يمٌٝم٦م اظمٗمدس 

ضمٝم٧م ومتٙمقا وؽمٌقا، وومذهمقا همٝمف ايمٗم٣مذورات وهدَمقه. وي٘مقن جم٣مًزا ىمٚمٛمع 

فمـ اظمًجد احلرام،  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)اظمممىمكم ضمكم صدوا رؽمقل اهلل 

وفمعم اَلٚمٙم٥م همتٔمْمٝمؾ اظم٣ًمصمد فمـ ايمِمَلة وإـمٜم٣مر ؾمٔم٣مئر اْلؽمَلم همٝمٜم٣م 

(2) ب هل٣مطمرا

. 
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: ٓ أضمد أـمٙمؿ ممـ ضم٣مل زمكم اظم٣ًمصمد وزمكم أن ُئمٌد  وَمٔمٛمك هذه أي٥م 

، وفمٚمؾ دم طمراهب٣م زم٣مهلدم ىمام همٔمؾ ايمروَم٣من ونمغمهؿ زمٌٝم٦م  همٝمٜم٣م اهلل سمٔم٣ملم

، همٜمق َمٖمرط دم ايمٓمٙمؿ  ، أو زمتٔمْمٝمٙمٜم٣م فمـ ايمٔم٣ٌمدة ىمام همٔمؾ ىمٖم٣مر ومريش اظمٗمدس

 زم٣ميمغ همٝمف أومٍم نم٣مي٥م. 

قن زمكم اظم٣ًمصمد وذىمر اهلل وئًمقن قيمُ ايمذيـ حيُ وَم٣م ىم٣من يٛمٌٕمل ٕويمئؽ 

دم طمراهب٣م أن يدطمٙمقه٣م إٓ طم٣مئٖمكم َمـ اهلل سمٔم٣ملم ظم٘م٣مٞمتٜم٣م فمٛمده ضمٝم٧م أو٣مهمٜم٣م 

إيمٝمف، وهذا يدل فمعم َمزيد ذهمٜم٣م وهمّمٙمٜم٣م، أو إٓ طم٣مئٖمكم َمـ اظم٠مَمٛمكم أن 

(1) ، همّمًَل فمـ أن يًتقيمقا فمٙمٝمٜم٣م ويٚمٛمٔمقا اظم٠مَمٛمكم َمٛمٜم٣م يٌْمُمقا هبؿ

. 

، وأوٝمػ إلم اظم٣ًمصمد  إٞمام هق َمـ أن ُيذىمر همٝمٜم٣م اؽمٚمف ؽمٌح٣مٞمفواظمٛمع 

، وآفمتداء فمٙمٝمٜم٣م افمتداء فمعم ضمرَم٣مت اهلل  يمإلؾم٣مرة إلم أن ذيمؽ افمتداء فمٙمٝمٜم٣م

8 إذ ومد طُمِمِم٦م يمٔم٣ٌمدسمف ؽمٌح٣مٞمف  8 ٕهن٣م َم٣ًمصمد اهلل سمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم

لم وهق أىمػم ، واظمٛمع َمـ أن ُيذىمر همٝمٜم٣م اؽمٚمف، َمٛمٌع َمـ ذىمر اهلل سمٔم٣م وسمٔم٣ملم

(2) أشم٣مم

. 

وإن اظمتْم٣مويمكم أن فمعم َم٣ًمصمد اهلل زمتٖمجغمه٣م وختريٌٜم٣م وومتؾ اظمِمٙمكم 

8 ٕهنؿ مل ي٘متٖمقا زمتٖمجغمه٣م  همٝمٜم٣م أزمٔمد َم٣م ي٘مقٞمقن فمـ ذع اهلل وَمٛمٜمجف
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، زمؾ سمْم٣مويمقا وجترأوا فمعم دَم٣مء اظمًٙمٚمكم  وختريٌٜم٣م وَمٛمع ذىمر اهلل همٝمٜم٣م همح٤ًم

سمكم فمٓمٝمٚمتكم: ختري٤م اظم٣ًمصمد وَمٛمع ذىمر اهلل همٝمٜم٣م أيًّم٣م ، همجٚمٔمقا زمكم ىمٌغم

 ، وهذا أىمػم وأفمٓمؿ. همٝمٜم٣م ، وومتؾ ايمٛمٖمس ايمتل ضمرم اهلل ومتٙمٜم٣م همٝمٜم٣م

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱوم٣مل سمٔم٣ملم: 
 حب جب  هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
(1) َّ هب مب خب

. 

قن ايمذيـ آَمٛمقا أي إن اظم٠مهٙمكم يمٔمامرة َم٣ًمصمد اهلل هؿ اظم٠مَمٛمقن ايمِم٣مدوم

٣م، وآَمٛمقا زم٣ميمٝمقم أطمر وَم٣م همٝمف َمـ شمقاب وفمٗم٣مب، وآَمٛمقا زمام ضمٗمًّ زم٣مهلل إيامًٞم٣م 

همروف اهلل فمٙمٝمٜمؿ َمـ همرائض همٟمدوه٣م زم٣ميم٘مٝمٖمٝم٥م ايمتل أرؾمدهؿ إيمٝمٜم٣م ٞمٌٝمٜمؿ 

، همٜمؿ دم صَلهتؿ طم٣مؾمٔمقن ويمٙمزىم٣مة َمٔمْمقن زمًخ٣مء (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)

وإطمَلص، وهؿ زمج٣مٞم٤م ذيمؽ ٓ خيُمقن أضمًدا إٓ اهلل دم سمٌٙمٝمغ َم٣م ىمٙمٖمقا 

(2)زمٚمقصم٤م أواَمر اهلل وٞمقاهٝمف ٙمٝمٕمف َمـ أَمقر ايمديـ وٓ يٗمٌمون دم ايمٔمٚمؾزمتٌ

. 

وإن ايمٔمامرة يمٙمٚم٣ًمصمد ٞمقفم٣من أضمدمه٣م: َمٔمٛمقي ، وهق فمامرهت٣م زم٣ميمٔم٣ٌمدة 

وإوم٣مَم٥م ؾمٔم٣مئر ايمديـ )همٝمٜم٣م(. وايمث٣مين: َم٣مدي ، وهق سمرَمٝمؿ َم٣م حيت٣مج إلم ايمؼمَمٝمؿ 

وسمٛمٓمٝمٖمٜم٣م وإو٣مءهت٣م زم٣مظمِم٣مزمٝمح، ونمغمه٣م مم٣م يتِمؾ زمٌٛم٣مئٜم٣م زمٔمامرهت٣م، وٓ يٖمٔمؾ 

                                                           

 .36( ايمتقزم٥م :  (3

 .226/  4( ايمتٖمًغم ايمقؽمٝمط : (2
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أطمر ، ويٕمُمقهن٣م ْلوم٣مَم٥م إَمريـ إٓ اظمقضمدون ايمذيـ ي٠مَمٛمقن زم٣مهلل وايمٝمقم 

ايمديـ ومجع اظمًٙمٚمكم وؽمامع ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، وَمقافمظ رب ايمٔم٣مظمكم، وهدي 

(1)ايمرؽمقل إَمكم

. 

زمٔمد هذه أي٣مت ايمدايم٥م فمعم همّمؾ اظم٣ًمصمد وفمٚمراهن٣م : ىمٝمػ يتْم٣مول 

اظمتْمرهمقن واظمجرَمقن فمٙمٝمٜم٣م وئمٚمٙمقن فمعم هدَمٜم٣م وختريٌٜم٣م وومتؾ اظمِمٙمكم 

ـمٙماًم وزوًرا ومرهبؿ َمـ اهلل وصمٜم٣مدهؿ دم ؽمٌٝمٙمف؟! إن فمكم دم ذيمؽ همٝمٜم٣م ، َمدَّ 

هذه إهمٔم٣مل اْلصمراَمٝم٥م اخلًٝم٥ًم َمـ أفمٓمؿ احلرَم٣مت وايم٘م٣ٌمئر دم اْلؽمَلم، 

 وأزمٔمد َم٣م سم٘مقن فمـ ديـ اهلل وسمٔم٣ميمٝمٚمف.

وومد افمتػم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ أن ومتؾ ٞمٖمس واضمدة دون ضمؼ ي٣ًموي ومتًَل 

 ىل مل خل ُّٱ همٗم٣مل سمٔم٣ملم:يمٙمٛم٣مس مجٝمًٔم٣م، وإضمٝم٣مءه٣م إضمٝم٣مء يمٙمٛم٣مس مجٝمًٔم٣م ، 
 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل
 مي خي حي جي يه  ىه مه جه
(2)  َّٰذ  يي ىي

. 

 وهذا اَلزاء يمٗم٣مسمؾ ايمٛمٖمس زمدون ضمؼ رادٌع ومقي يم٘مؾ َمـ سُمًقل يمف

 قى وأفمٓمؿ ظمـ جترأ فمعم ـ، يم٘مـ ي٘مقن ايمذٞم٤م أوم ٞمٖمًف آفمتداء فمعم طمٙمؼ اهلل

                                                           

 .1232/  4( زهرة ايمتٖم٣مؽمغم : (3

 .12( اظم٣مئدة : صمزء َمـ أي٥م (2
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 دم زمٝمتف.8 ٕن هذا اصمؼماء فمعم اهلل  ومتؾ ايمٛم٣مس دم زمٝم٦م اهلل

وإن ايمقاصم٤م ايمديٛمل واْلٞم٣ًمين ُيٙمزم اظم٠مَمٛمكم زم٣ميمتِمدي هل٠مٓء 

وايمٔمٚمؾ فمعم اؽمتٚمرار إوم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر  )فمز وصمؾ( واظمح٣مهمٓم٥م فمعم زمٝمقت اهلل

  ايمديٛمٝم٥م همٝمٜم٣م َمـ طمَلل سمقاهمر َمٔمدٓت أومٍم درصم٣مت احلامي٥م وإَم٣من.

 

*      *       * 
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 احملافعٛ عمٜ الكٍاٟظ :
 

وصمؾ( يمٙمٚم٠مَمٛمكم ايمٗم٣مفمدة ايمتل يًغمون فمٙمٝمٜم٣م دم يمٗمد أووح اهلل )فمز 

 يئُّ َمٔم٣مَمٙمتٜمؿ وزمرهؿ وومًْمٜمؿ يمٕمغم اظمًٙمٚمكم اظم٣ًمظمكم هلؿ ، همٗم٣مل سمٔم٣ملم:
 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
(1) َّ  ىق يف ىف يث ىثنث مث

. 

هم٣ميمذيـ ئمٝمُمقن َمع اظمًٙمٚمكم وي٣ًمظمقهنؿ وصم٤م فمعم اظمًٙمٚمكم أن 

ٓ يتٔمروقن هلؿ زمٟمي أذى يٓمٙمٚمقهنؿ وحيًٛمقا إيمٝمٜمؿ وأن ئمديمقا َمٔمٜمؿ ، وٓ 

. وَمـ ايمٔمجٝم٤م أن هذا ايمديـ ايمذي يٟمَمر أسم٣ٌمفمف زم٣ميمػم واْلضم٣ًمن  أو إضار

ق زمكم َمًٙمؿ ونمغمه دم اظمٔم٣مَمٙم٥م زمؾ صمٔمٙمٜمؿ دم اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م  يمٕمغم اظمًٙمٚمكم، ومل ُيٖمرِّ

ؽمقاء ُيتٜمؿ زم٣مَلٚمقد واَلحقد وايمٔمٚمؾ فمعم إومِم٣مء ايمٕمغم وهّمؿ ضمٗمف، إن هذا 

 يمًمء فمج٣مب .

 ي: َم٣م ُرو وَمـ إضم٣مدي٧م ايمتل سم٠مىمد َمٔمٛمك ايمػم واْلضم٣ًمن زمٕمغم اظمًٙمؿ

ىَم٥ٌم دِم  ٥ٌٌَم َوِهَل َُممْمِ ل َوِهَل َرانِم فمـ َأؽْماَمَء زمِٛم٦ِْم َأيِب زَمْ٘مٍر وَم٣ميَم٦ْم: وَمِدََم٦ْم فَمقَمَّ ُأَمِّ

هِتِْؿ ايمَّتِل ىَم٣مَٞم٦ْم زَمْٝمٛمَُٜمْؿ َوزَمكْمَ َرؽُمقِل  فَمَٙمْٝمِف  اهلل)َصعمَّ  اهللفَمْٜمِد وُمَرْيٍش َوَُمدَّ

َؿ(، هَمُٗمْٙم٦ُم: َي٣م َرؽُمقَل  ٥ٌَمٌ  اهللَوؽَمٙمَّ ل وَمِدََم٦ْم فَمقَمَّ َوِهَل َرانِم ىَم٥مٌ  ، إِنَّ ُأَمِّ ، َوِهَل َُممْمِ

 َأهَمَٟمِصُٙمَٜم٣م ؟ وَم٣مَل: )ٞمٔمؿ ِصٙمِٝمَٜم٣م (
(2)

 . 

                                                           

 . 6( ؽمقرة اظمٚمتحٛم٥م : صمزء َمـ أي٥م (3

 صحٝمح ايمٌخ٣مري ، زم٣مب اَلزي٥م : ىمت٣مب اَلزي٥م واظمقادفم٥م َمع أهؾ احلرب .( 2)
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هم٣ٌميمرنمؿ َمـ أن أم ايمًٝمدة أؽمامء ىم٣مٞم٦م فمعم ىمٖمره٣م إٓ أن ؽمٝمدٞم٣م رؽمقل 

زمٟمن سمِمٙمٜم٣م،  (اهلل فمٛمٜم٣م ريض)أِذن يمٙمًٝمدة أؽمامء  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)اهلل 

م اهلل ، هَمَٚمـ  وسم٠مدي إيمٝمٜم٣م َم٣م أَمر اهلل زمف َمـ زمِرِّ ايمقايمديـ ؿم٣مظم٣م أٞمف يمٝمس همٝمام ضمرَّ

م اهلل ومتٙمٜم٣م زمٕمغم  يٟمَمر زمػِِم أم ىم٣مهمرة ٓ يٚم٘مـ أزمًدا أن يٟمَمر زمٗمتؾ ايمٛمٖمس ايمتل ضمرَّ

٣م أهن٣م مل سمرسم٘م٤م َم٣م ضمؼ ؽمقاء أىم٣مٞم٦م هذه ايمٛمٖمس َمًٙمٚم٥م أم نمغم َمًٙمٚم٥م ؿم٣مظم

َم٥م زمتحريؿ اهلل سمٔم٣ملم هل٣م.  سمًتحؼ فمٙمٝمف ذيمؽ8 همٜمل حُمرَّ

ودم هذا اظمقومػ ردٌّ فمعم ىمؾ اظمتُمدومكم زم٣ميمديٚمٗمراؿمٝم٥م واظم٣ًمواة، وايمذيـ 

يتٜمٚمقن هذا ايمديـ زم٣مَلٚمقد وايمرصمٔمٝم٥م وايمٗمٜمر، وردٌّ فمعم اظمتٛمْمٔمكم دم ايمديـ، 

عم ايمدطمقل دم هذا ايمديـ، واظمتِم٣محيقن زم٣ميمممئم٥م ممـ ئًمقن ْلصم٣ٌمر ايمٛم٣مس فم

ٗمقا ايمٛمٓمر دم أن هذه اظمرأة ايمتل َم٣م زايم٦م ضمتك هذا اظمقومػ فمعم  همٛمٗمقل هلؿ : دومِّ

ومد ؿمٙمٗمٜم٣م دم و (اهلل فمٛمف ريض)، ىم٣مٞم٦م زوصم٥م يمًٝمدٞم٣م أزمك زم٘مر  ىمٖمره٣م

وأم ايمًٝمدة أؽمامء )ريض اهلل فمٛمٜم٣م( ، وزم٣ميمرنمؿ َمـ ذيمؽ مل  ، (3)اَل٣مهٙمٝم٥م

8 همٙمق ىم٣من ايمدطمقل دم هذا ايمديـ زم٣ميمٗمقة  اْلؽمَلمجُتػمه٣م ازمٛمتٜم٣م فمعم ايمدطمقل دم 

وايمٗمٜمر واْلصم٣ٌمر يم٘م٣من أولم زم٣ميمًٝمدة أؽمامء أن جُتػم وايمدهت٣م فمعم ذيمؽ. ودم هذا 

إَمر يمْمٝمٖم٥م مجٝمٙم٥م ، إذ إٞمف يٛمٌٜمٛم٣م إلم أن هذا ايمديـ ٓ يريد اظمٗمٜمقريـ وٓ 

لم ؽمٖمؽ اظمٕمِمقب فمٙمٝمٜمؿ ، إٞمام يريد اظمحٌكم يمف 8 يمذا هم١من ايمديـ يمٝمس زمح٣مصم٥م إ

                                                           

 .3/137( سم٣مريخ اْلؽمَلم يمٙمذهٌل: 3)
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فمعم وَلل وىمذب َم٣م يٖمٔمٙمف ايمٗمتٙم٥م أن  ، وهذا أزمٙمغ ردَّ  دَم٣مء ايمٛم٣مس يمٝمتٌٔمقه

 زم٣مؽمؿ ٞمٌمة ايمديـ أو ٞمممه
(1)

. 

واظمح٣مهمٓم٥م فمعم ايم٘مٛم٣مئس ودور ايمٔم٣ٌمدة يمٕمغم اظمًٙمٚمكم َمـ وـم٣مئػ  

، وىمذيمؽ  ، وهذا َم٣م أرؾمدٞم٣م إيمٝمف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ىمام َمر َمٔمٛم٣م ايمدويم٥م اظمًٙمٚم٥م

 ، وايمِمح٣مزم٥م َمـ زمٔمده.  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)همٔمؾ ؽمٝمدٞم٣م رؽمقل اهلل 

ومم٣م ي٠مىمد هذا اظمٔمٛمك َم٣م صم٣مء دم ىمت٣مب ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( 

ويمٛمجران وضم٣مؾمٝمتٜم٣م صمقار اهلل وذَم٥م حمٚمد "ٕهؾ ٞمجران فمٛمدَم٣م ص٣محلٜمؿ: 

وٜمؿ فمعم أَمقاهلؿ وأٞمٖمًٜمؿ وأر (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)ايمٛمٌل رؽمقل اهلل 

وَمٙمتٜمؿ ونم٣مئٌٜمؿ وؾم٣مهدهؿ وفمُمغمهتؿ وىمؾ َم٣م حت٦م أيدُّيؿ َمـ ومٙمٝمؾ أو 

، ٓ خينون وٓ ئمنون، وصمقار  ىمثغم َمـ زمٝمٔمٜمؿ وصٙمقاهتؿ وره٣ٌمٞمٝمتٜمؿ

، وٓ  ، وٓ راه٤م فمـ ره٣ٌمٞمٝمتف اهلل ورؽمقيمف أٓ ُيَٕمغمَّ أؽمٗمػ فمـ أؽمُٗمٖمٝمتف

، وٓ رء مم٣م  ، وٓ ؽمٙمْم٣مهنؿ ، وٓ ُيَٕمغمَّ ضمؼ َمـ ضمٗمقومٜمؿ ىم٣مهـ فمـ ىمٜم٣مٞمتف

(2)"ـم٣مظمكم ىم٣مٞمقا فمٙمٝمف َم٣م ٞمِمحقا وأصٙمحقا همٝمام فمٙمٝمٜمؿ نمغَم َمثَٗمٙمكم زمٓمٙمؿ وٓ

 . 

 (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)وظم٣م ومدم وهمد ٞمِم٣مرى ٞمجران فمعم رؽمقل اهلل 

فم٣مم ايمقهمقد دطمٙمقا فمٙمٝمف دم َمًجده زمٔمد صَلة ايمٔمٌم، همٗم٣مل زمٔمض َمـ رآهؿ 

                                                           

 .36، 35يمٙمدىمتقر / ه٣مين ؽمٝمد مت٣مم : ص   ( اَلٚمقد فمعم ـمقاهر ايمٛمِمقص ، (3

 167/  3، ايمْمٌٗم٣مت ايم٘مػمى ، ٓزمـ ؽمٔمد :  63يقؽمػ : ص  ( اخلراج ، ٕزمك(2
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يقَمئذ: َم٣م رأيٛم٣م زمٔمدهؿ وهمًدا  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)َمـ أصح٣مب رؽمقل اهلل 

صعم اهلل )، وومد ضم٣مٞم٦م صَلهتؿ همٗم٣مَمقا يِمٙمقن دم َمًجد رؽمقل اهلل  َمثٙمٜمؿ

: ( صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)، همٗم٣مل رؽمقل اهلل  ، همٟمراد ايمٛم٣مس َمٛمٔمٜمؿ( فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

(1) ، هم٣مؽمتٗمٌٙمقا اظمممق همِمٙمقا صَلهتؿ( )دفمقهؿ

 . 

صَلة وهمد ٞمِم٣مرى ومد أومر ( صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)هم١مذا ىم٣من ايمٛمٌل 

 ، همٜمذا سمْمٌٝمؼ فمٚمقم يمٗمقيمف سمٔم٣ملم: ٞمجران فم٣مم ايمقهمقد دم َمًجده ودم ضميسمف

وإومرار وٚمٛمل زمقصمقب اظمح٣مهمٓم٥م فمعم ىمٛم٣مئًٜمؿ وفمدم   َّمم خم حم جم ُّٱ

، ودم هذا أيًّم٣م إـمٜم٣مر يمَلطمَلق  ايمتٔمرض هل٣م زمٟمي ٞمقع َمـ أٞمقاع إذى

نمغم أهؾ َمٙمتف َمـ اظمحٚمدي٥م ايمٔم٣ميمٝم٥م همٝمام جي٤م فمعم اظمًٙمؿ أن يتٔم٣مَمؾ زمف َمع 

 . اضمؼماَمٜمؿ واضمؼمام ؾمٔم٣مئرهؿ ودور فم٣ٌمدهتؿ

وٞمٗمقل ظمـ خي٣ميمٖمقن هذه إطمَلق اظمحٚمدي٥م ويتٔمروقن زم٣مٕذى يمٔم٣ٌمد 

اهلل َمـ نمغم اظمًٙمٚمكم ودور فم٣ٌمدهتؿ زمحج٥م آٞمتامء يمٙمديـ اْلؽمَلَمل: هؾ أٞمتؿ 

أؾمد ضمرًص٣م فمعم ايمديـ ونمغمة فمٙمٝمف َمـ ؽمٝمدٞم٣م رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف 

ٙمؿ( ايمذى ىمٙمَّٖمف رزمف زم٣ميمرؽم٣ميم٥م وْحؾ إَم٣مٞم٥م؟ زم٣ميمْمٌع ٓ، وإذا ىم٣مٞم٦م هذه وؽم

أطمَلق ؽمٝمدٞم٣م رؽمقل اهلل دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع نمغم اظمًٙمٚمكم همٚمـ أيـ أسمٝمتؿ هبذه 

؟! إن هذا يمٌٔمٝمد ىمؾ ٥م وايمتحجر دم َمٔم٣مَمَلسم٘مؿ َمع ه٠مٓءايمٕمٙمٓم٥م وايمٖمٓم٣مـم

 .(صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)ايمٌٔمد فمـ أطمَلق اْلؽمَلم ورؽمقيمف ايم٘مريؿ 

                                                           

 ( دٓئؾ ايمٛمٌقة يمٙمٌٝمٜمٗمل ، زم٣مب ومدوم وامم زمـ شمٔمٙم٥ٌم فمعم رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( .(3
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يراهؿ ومد ؽم٣مروا  (ريض اهلل فمٛمٜمؿ)وإن ايمٛم٣مـمر دم ضم٣مل ايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام 

وأطمَلومف ايمٔم٣ميمٝم٥م دم َمٔم٣مَمٙم٥م  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)فمعم هن٨م ٞمٌٝمٜمؿ ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد 

، وإفمْم٣مئٜمؿ  نمغم اظمًٙمٚمكم واحلٖم٣مظ فمعم دور فم٣ٌمدهتؿ وفمدم ايمتٔمرض هل٣م

 إَم٣من فمعم أٞمٖمًٜمؿ وأَمقاهلؿ ودور فم٣ٌمدهتؿ.

 صم٣مء دم ىمت٣مب ايمِمٙمح وإَم٣من ايمذي أفمْم٣مه ؽمٝمدٞم٣م وَمـ ذيمؽ: َم٣م 

يمرْحـ ايمرضمٝمؿ هذا فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص )ريض اهلل فمٛمف( ٕهؾ َمٌم: )زمًؿ اهلل ا

ـ ايمٔم٣مص أهؾ َمٌم َمـ إَم٣من فمعم أٞمٖمًٜمؿ وَمٙمتٜمؿ َم٣م أفمْمك فمٚمرو زم

وأَمقاهلؿ وىمٛم٣مئًٜمؿ وصٙمٌٜمؿ، وزمرهؿ وزمحرهؿ ٓ يدطمؾ فمٙمٝمٜمؿ رء َمـ 

 ذيمؽ وٓ يٛمتٗمص(
(1)

 . 

إلم أهؾ  (ريض اهلل فمٛمف)ء دم ىمت٣مب ؽمٝمدٞم٣م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب وَم٣م صم٣م

زمًؿ اهلل ايمرْحـ ايمرضمٝمؿ، هذا َم٣م أفمْمك فمٌد اهلل فمٚمر أَمغم "زمٝم٦م اظمٗمدس: 

، أفمْم٣مهؿ أَم٣مًٞم٣م ٕٞمٖمًٜمؿ وأَمقاهلؿ،  اظم٠مَمٛمكم أهؾ إيٙمٝم٣مء َمـ إَم٣من

، أٞمف ٓ سُمً٘مـ  ، وؽمٗمٝمٚمٜم٣م وزمريئٜم٣م وؽم٣مئر َمٙمتٜم٣م ويم٘مٛم٣مئًٜمؿ وصٙم٣ٌمهنؿ

، وٓ  ، وٓ َمـ صٙمٝمٌٜمؿ ، وٓ ُيٛمتٗمص َمٛمٜم٣م وٓ َمـ ضمٝمزه٣م وٓ هُتدمىمٛم٣مئًٜمؿ 

 ، وٓ يّم٣مر أضمد َمٛمٜمؿ ، وٓ ُي٘مرهقن فمعم ديٛمٜمؿ رء َمـ أَمقاهلؿ
(2.)

 

                                                           

 .377/  2( سم٣مريخ ايمْمػمي : (3

 .477/  1( سم٣مريخ ايمْمػمي : (2



- 56- 

إضمدى ايم٘مٛم٣مئس دم زمٝم٦م )ريض اهلل فمٛمف( ودطمؾ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب 

، همٗمٝمؾ يمف: صؾِّ  ، وظم٣م ضم٣من ووم٦م ايمِمَلة وم٣مل: أريد ايمِمَلة اظمٗمدس

، همٙماّم  وصعّم فمعم ايمدرصم٥م ايمتل فمعم زم٣مب ايم٘مٛمٝم٥ًم َمٛمٖمرًدا َمقؤمؽ، هم٣مَمتٛمع

وم٢م صَلسمف وم٣مل: يمق صٙمٝم٦ُم داطمؾ ايم٘مٛمٝم٥ًم أطمذه٣م اظمًٙمٚمقن زمٔمدي ووم٣ميمقا : 

 ( 1) هٛم٣م صعم فمٚمر

. 

٣ًٌم فمعم اظمًٙمٚمكم هلدم ؽمٝمدٞم٣م فمٚمر  همٙمق مل ي٘مـ احلٖم٣مظ فمعم ايم٘مٛم٣مئس واصم

إومؾ أنمٙمٗمٜم٣م أو وٝمؼ ، أو فمعم  ىمٛمٝم٥ًم ايمٗمدس فمٛمدَم٣م دطمٙمٜم٣م (ريض اهلل فمٛمف)

، وزاد فمعم  ، زمؾ سمرك إَمر فمعم َم٣م هق فمٙمٝمف فمعم أهٙمٜم٣م دم إوم٣مَم٥م ؾمٔم٣مئرهؿ همٝمٜم٣م

ذيمؽ زمٟمن اَمتٛمع َمـ ايمِمَلة همٝمٜم٣م طمُمٝم٥م أن يتخذ اظمًٙمٚمقن ذيمؽ ذرئم٥م 

 ٕطْمذه٣م َمـ أهٙمٜم٣م وآؽمتٝمَلء فمٙمٝمٜم٣م.

إلم أضمد فماميمف وم٣مئًَل: )ٓ )ريض اهلل فمٛمف( وىمت٤م فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز 

(2)دم زمٝمٔم٥م وٓ ىمٛمٝم٥ًم وٓ زمٝم٦م ٞم٣مر صقحلقا فمٙمٝمف( هَت 

. 

ورهمض )ريض اهلل فمٛمف( هدم ايم٘مٛم٣مئس وختريٌٜم٣م ظم٣م ؿمٙم٤م َمٛمف زمٔمض  

اخلقارج ذيمؽ ، همٗمد دطمؾ فمٙمٝمف رصمَلن َمـ اخلقارج همٗم٣مٓ : ايمًَلم فمٙمٝمؽ ي٣م 

إٞم٣ًمن ، همٗم٣مل : وفمٙمٝم٘مام ايمًَلم ي٣م إٞم٣ًمٞم٣من ، شمؿ دار زمٝمٛمٜمؿ ىمَلم ىمثغم ، وىم٣من 

ايم٘مَلم أن وم٣مٓ يمف : أهؾ فمٜمقد رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف  َمـ وٚمـ هذا

                                                           

 .246/  2( سم٣مريخ ازمـ طمٙمدون : (3

 .245/  4( َمِمٛمػ ازمـ أيب ؾمٝم٥ٌم : (2
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وؽمٙمؿ( ، همٗم٣مل : هلؿ فمٜمقدهؿ ، وم٣مٓ : )ٓ سم٘مٙمٖمٜمؿ همقق ؿم٣مومتٜمؿ( ، همٗم٣مل : 

(1)  َّجخ مح جح مج  حج مثُّ

ب ايم٘مٛم٣مئس وم٣مٓ  ، همٗم٣مل: هل َمـ  : طَمرِّ

(2)صَلح رفمٝمتل.

 

وومد أهمتك همٗمٝمف َمٌم اْلَم٣مم ايمٙمٝم٧م زمـ ؽمٔمد أن زمٛم٣مء ايم٘مٛم٣مئس ُئمد َمـ 

،  فمامرة ايمٌَلد ، ووم٢م زمذيمؽ وم٣موٝمٜم٣م فمٌد اهلل زمـ هلٝمٔم٥م دم فمٜمد ه٣مرون ايمرؾمٝمد

ـَ إٓ دم  واضمت٨م ايمٙمٝم٧م زمـ ؽمٔمد وازمـ هلٝمٔم٥م زمٟمن ايم٘مٛم٣مئس ايمتل زمٚمٌم مل سُمٌ

(3)اْلؽمَلم دم زَمـ  ايمِمح٣مزم٥م وايمت٣مزمٔمكم

 . 

ووم٣مل اظمٗمريزي: ومجٝمع ىمٛم٣مئس ايمٗم٣مهرة اظمذىمقرة حمدشَم٥م دم اْلؽمَلم زمَل 

4) طمَلف

 
)

. 

وآفمتداء فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة يمٕمغم اظمًٙمٚمكم وفمدم ْح٣ميتٜم٣م وسمرك اظمح٣مهمٓم٥م 

، واظمًٙمؿ  فمٙمٝمٜم٣م ٞمٗمض يمٙمٔمٜمد ايمذي أفمْم٣مه اظمًٙمٚمقن يمٕمغمهؿ دم زمَلدهؿ

8 ٕن ايمٕمدر وفمدم ايمقهم٣مء زم٣ميمٔمٜمد  َمٟمَمقر زم٣محلٖم٣مظ فمعم فمٜمده وفمدم ايمٕمدر زمف

َـّ همِٝمِف ىَم٣مَن  : (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)، ىمام وم٣مل  َمـ صٖم٣مت اظمٛم٣مهمٗمكم ـْ ىُم )َأْرزَمٌع ََم

                                                           

 .264( ايمٌٗمرة : صمزء َمـ أي٥م (3

 .325( ؽمغمة فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز ، يمٔمٌد اهلل زمـ فمٌد احل٘مؿ : ص (2

احلؼ دم ْح٣مي٥م أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة دم ايمٗم٣مٞمقن ايمدورم  -377ص  ،ايمقٓة وايمٗمّم٣مة ، ٕيب فمٚمر ايم٘مٛمدي  ((1

 .42وايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م : ص 

 .151/  2:  ( اظمقافمظ وآفمت٣ٌمر زمذىمر اخلْمط وأشم٣مر3(
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ـَ ايمٛمَِّٖم٣مِق  َـّ ىَم٣مَٞم٦ْم همِٝمِف طَمِْمَٙم٥ٌم َِم ـْ ىَم٣مَٞم٦ْم همِٝمِف طَمِْمَٙم٥ٌم َِمٛمُْٜم َُمٛم٣َمهمًِٗم٣م طَم٣ميمًِِم٣م ، َوََم

َث ىَمَذَب ، َوإَِذا فَم٣مَهَد نَمَدرَ  ـَ طَم٣مَن ، َوإَِذا ضَمدَّ
ِ ، َوإَِذا  ضَمتَّك َيَدفَمَٜم٣م : إَِذا ُاْؤمُت

( 1) طَم٣مَصَؿ هَمَجَر (

  . 

وومد ذىمر ايمٔمَلَم٥م ازمـ ضمزم )رْحف اهلل(: أٞمف إذا صم٣مء َمـ يٗمِمد َمـ ئمٝمش 

، وأن  زمٝمٛمٛم٣م َمـ نمغم اظمًٙمٚمكم زمًقء وصم٤م فمعم اظمًٙمٚمكم أن ُّيٌقا حلاميتٜمؿ

، وومد أىمدٞم٣م أن َمـ يٚمقت َمٛم٣م  ، وأن ٞمٚمقت دون ذيمؽ ٞمخرج يمٙمدهم٣مع فمٛمٜمؿ

ذىم٣مء دم ايمقؿمـ دهم٣مفًم٣م فمـ ايم٘مٛمٝم٥ًم ىمٚمـ يٚمقت َمٛم٣م دهم٣مفًم٣م فمـ اظمًجد، ٕٞمٛم٣م 

 احلٗمقق وايمقاصم٣ٌمت. واظمِمغم، وهذا هق همٗمف وَمٖمٜمقم اظمقاؿمٛم٥م اظمت٘م٣مهمئ٥م دم
 

 االعتداٞ عمٜ دٔز العبادٚ وَ الفطاد يف األزض:

، واؽمت٣ٌمضم٥م دم اظمتٔمٌديـ همٝمٜم٣م  إن آفمتداء فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة اظمختٙمٖم٥م

ٕن  8 ، وزمٔمٝمد ىمؾ ايمٌٔمد فمـ َمٛمٜم٨م اْلؽمَلم وَمٗم٣مصده وومتٙمٜمؿ هم٣ًمد وإهم٣ًمد

٣م ىم٣مٞم٦م هذه ايمٛمٖمس ، ضمتك يمق ؿمٙم٤م  َمـ َمٗم٣مصده ايمٔم٣مَم٥م ضمٖمظ ايمٛمٖمس ، أيًّ

، وم٣مل  اظمممك احلامي٥م وإَم٣من َمـ اظمًٙمؿ وصم٤م فمعم اظمًٙمؿ ْح٣ميتف وسمٟمَمٝمٛمف

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ:  سمٔم٣ملم
(2)َّحك جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ

. 

                                                           

َمًٙمؿ ، ىمت٣مب : اْليامن ، زم٣مب: زمٝم٣من و( أطمرصمف ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب : اْليامن ، زم٣مب : فمَلَم٥م اظمٛم٣مهمؼ ، (3

 طمِم٣مل اظمٛم٣مهمؼ . 

 .4( ايمتقزم٥م : (2
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وهذا َمـ أطمَلومٝم٣مت اْلؽمَلم ايمٔم٣ميمٝم٥م ايمتل سم٠مىمد فمعم ايمرْح٥م زمٕمغم 

، واحلٖم٣مظ فمعم أٞمٖمًٜمؿ وأَمقاهلؿ وأفمراوٜمؿ وأَم٣مىمـ فم٣ٌمدهتؿ  اظمًٙمٚمكم

وفمدم ايمتٔمرض هلؿ زمًقء. وومد ؾمدد  اْلؽمَلم فمعم أن ومتؾ ٞمٖمس زمريئ٥م واضمدة 

 ين ىن من خن حن جن  يم ىم ُّٱ ، همٗم٣مل سمٔم٣ملم: ىمٗمتؾ ايمٛم٣مس مجٝمًٔم٣م
 مي خي حي جي يه  ىه مه جه
(1)  َّٰذ  يي ىي

. 

أيًّم٣م فمعم ضمرَم٥م َمـ يًتٜمكم هبذا  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)وؾمدد ايمٛمٌل 

صعم )، همٗم٣مل إَمر وئمتدي فمعم اظمًٙمٚمكم أو نمغم اظمًٙمٚمكم ويًتحؾ دَم٣مءهؿ

ٙمِِؿ ضَمَراٌم َدَُمُف َوََم٣ميُمُف  : )...ىُمؾه  دم ؾمٟمن اظمًٙمؿ (اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ًْ ٙمِِؿ فَمعَم اظمُْ ًْ اظمُْ

 َوفِمْرُوُف(
(2 )

. 

ك زمَِٝمِدهِ  ًِ ـٍ َأفْمَٓمُؿ فِمٛمَْد  ووم٣مل أيًّم٣م: )َوايمَِّذى َٞمْٖم ـْ َزَواِل  اهلل، يَمَٗمْتُؾ َُم٠ْمَِم َِم

ْٞمَٝم٣م(  ايمده
 (3 )

. 

ٛم٥َِّم َوإِنَّ   ْ َيَرْح َرائَِح٥َم اَْلَ ـْ وَمَتَؾ َُمَٔم٣مِهًدا مَل ووم٣مل دم ضمؼ نمغم اظمًٙمؿ: )ََم

غَمِة َأْرزَمِٔمكَم فَم٣مًَم٣م( ًِ ـْ ََم  ِرحَيَٜم٣م يَمُٝمقصَمُد َِم
(4)

. 

                                                           

 .12( اظم٣مئدة : صمزء َمـ أي٥م (3

 ( صحٝمح َمًٙمؿ ، ىمت٣مب : ايمػم وايمِمٙم٥م وأداب ، زم٣مب : حتريؿ ـمٙمؿ اظمًٙمؿ .(2

 يمٙمٛم٣ًمئل ، ىمت٣مب حتريؿ ايمدم / سمٔمٓمٝمؿ ايمدم .( ايمًٛمـ ايم٘مػمى (1

 ( صحٝمح ايمٌخ٣مري : ىمت٣مب اَلزي٥م واظمقادفم٥م َمع أهؾ احلرب ، زم٣مب اَلزي٥م . (2
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سمٗمديًرا فم٣ميمًٝم٣م وحي٣مهمظ فمٙمٝمف  ي٣م يمف َمـ ديـ فمٓمٝمؿ يٗمدر ضمٝم٣مة اْلٞم٣ًمن

، زمؾ ويتقفمد وم٣مسمٙمف زم٣ميمقفمٝمد ايمُمديد 8 ضمتك يٛمزصمر  زمٕمض ايمٛمٓمر فمـ فمٗمٝمدسمف

 ايمٛم٣مس فمـ ومتؾ ايمٛمٖمس ايمتل ضمرم اهلل إٓ زم٣محلؼ.

َمًٙماًم زمُٚمٔم٣مَهد ، ووم٣مل: )َأَٞم٣م  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)ووَمَتؾ رؽمقُل اهلل  

تِِف( ـْ َوذَم زمِِذَمَّ ( 1) َأىْمَرُم ََم

. 

فمٛمدَم٣م ومتؾ هذا اظمًٙمؿ أراد أن  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)ورؽمقل اهلل 

خ دم إَم٥م دفم٣مئؿ ايمٔمدل واظم٣ًمواة زمكم ايمٛمٖمقس ايمٌممي٥م ، وأٞمف ٓ همّمؾ  ُيرؽمِّ

، ويم٘مقٞمف وم٣مئد إَم٥م  يمٛمٖمس فمعم ٞمٖمس دم ايمتٛمٔمؿ زمحؼ احلٝم٣مة واحلٖم٣مظ فمٙمٝمٜم٣م

ٌَّؼ فمٚمٙمٝم٣ًّم َم٣م صم٣مء زمف َمـ أضم٘م٣مم ، وذيمؽ هبدف سم ٗمقيؿ َم٣م اطمتؾ َمـ وَمٔمٙمٚمٜم٣م ؿَم

ق زمكم ٞمٖمس  ضمرىم٥م ايمٌمم َمـ صمقر وـمٙمؿ زمٔمّمٜمؿ يمٌٔمض 8 يمذيمؽ مل ُيٖمرِّ

َم٥م  ىقٱُّ ، وم٣مل سمٔم٣ملم: وٞمٖمس 8 ٕهن٣م ىمٙمٜم٣م فمٛمد اهلل سمٔم٣ملم واضمدة َم٘مرَّ

(2) َّٱلك اك يق

٥م فمعم اظمٔم٣مَهد َمـ ضمٝم٧م َمْمٙمؼ يَّ ز، همٙمٝمس يمٙمٚمًٙمؿ َمَ  

ويمٙمٚمٔم٣مَهد اظم٣ًممل ضمٗمف دم احلٖم٣مظ فمعم ضمٝم٣مسمف َمـ  ، ضمؼ احلٝم٣مة يم٘مقٞمف َمًٙماًم 

َم٥م زمٟمَمر اهلل سمٔم٣ملم ؿم٣مظم٣م مل يرسم٘م٤م ؾمٝمًئ٣م يًتقصم٤م  ضمٝم٧م ىمقٞمف إٞم٣ًمًٞم٣م ٞمٖمًف حُمرَّ

 فمٙمٝمف ايمٗمتؾ.

                                                           

 ومْمٛمل : ىمت٣مب ، احلدود وايمدي٣مت ونمغمه .ؽمٛمـ ايمدار( ( 3

 .57( اْلهاء : صمزء َمـ أي٥م (2
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ٌَّؼ ؽمٝمدٞم٣م رؽمقل اهلل  احلد فمعم اظمًٙمؿ  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)وضمكم ؿَم

ٌَّٗمف ٕصمؾ أٞمف فم٣مهده  ومتؾ َمٔم٣مَهًدا يايمذ ٛمف فمعم  (وؽمٙمؿصعم اهلل فمٙمٝمف )، ؿَم وأَمَّ

ٞمٖمًف وَم٣ميمف وفمروف وديٛمف 8 هم٘م٣من أولم زم٣مظمًٙمؿ أن ُئمقم ومٝمٚم٥م َم٣م فم٣مهد فمٙمٝمف 

نمغمه 8 همٝم٘مقن هذا اظمٔم٣مَهد دم ِْح٣مه ،  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)ؽمٝمدٞم٣م رؽمقل اهلل 

، همٜمذا اظمًٙمؿ ومٌؾ أن يٗمتؾ هذا اظمٔم٣مهد ٞمٗمض فمٜمده َمع ؽمٝمدٞم٣م  ٓ أن ُيريؼ دَمف

( 8 ٕٞمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)، وزمرأ َمٛمف (ٝمف وؽمٙمؿصعم اهلل فمٙم)رؽمقل اهلل 

ـَ ايْمَٗم٣مسمِِؾ َوإِْن ىَم٣مَن وم٣مل ِف شُمؿَّ وَمَتَٙمُف هَمَٟمَٞم٣م زَمِرىٌء َِم ًِ صُمَؾ فَمعَم َٞمْٖم صُمُؾ ايمرَّ ـَ ايمرَّ : )إَِذا أَّم

(1)اظمَْْٗمُتقُل ىَم٣مهمًِرا( 

. 

ىمذيمؽ ٓ زمد يم٘مؾ َمًٙمؿ أن ئمرف أن َمـ يدطمؾ َمٔمف دم َمٔم٣مهدة أو 

َمـ نمغم اظمًٙمٚمكم وصم٤م فمٙمٝمف أن حيٖمٓمٜم٣م ويٖمل زمحٗمٜم٣م ، ؿم٣مظم٣م أن  اسمٖم٣مومٝم٥م ؽمَلم

ض فمٙمٝمٜمؿ هذا اظمٔم٣مهد ٓ حي٣مرب اظمًٙمٚمكم، وٓ ئًمك ، يمٙمٛمٝمؾ َمٛمٜمؿ ، وٓ حُيرِّ

وٓ يًتٛمٌم أضمًدا فمٙمٝمٜمؿ 8 ٕن إصؾ أن اظمًٙمؿ احلؼ َمتٌع يمًٛم٥م ؽمٝمدٞم٣م 

أَم٣من ، وهذا آسم٣ٌمع يًتٙمزم ٞممم ـمؾ  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)رؽمقل اهلل 

ذئم٥م اْلؽمَلم وفمدهل٣م وسمرؽمٝمخ وِمَٝمٚمٜم٣م وسمٔمٚمٝمؼ أشمره٣م زمكم ايمٛم٣مس 8 يمٝمًتٓمٙمقا 

 هب٣م مجٝمًٔم٣م.

، ( إلم أمهٝم٥م ىمٙمٚم٥م اظمًٙمؿصعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)ويٙمٖمتٛم٣م ؽمٝمدٞم٣م رؽمقل اهلل 

زمٟمن إفمْم٣مء اظمًٙمؿ ىمٙمٚم٥م إَم٣من يمٕمغمه ؽمقاء ىم٣من َمًٙماًم أم نمغم َمًٙمؿ هل أىمثر 
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ٖمل، إٞمام هق أَمر سمٔمٙمؼ زمذَم٥م اظمًٙمؿ وأصٌح َمـ جمرد َمٔم٣مهدة يٖمل هب٣م أو ٓ ي

َدْيٛم٣ًم دم فمٛمٗمف ، ٓ يًتْمٝمع ايمٖم٘م٣مك َمٛمف ، إٓ زمٟمن ي٠مديف ضمؼ إداء ، وذيمؽ 

، وإن مل يِػ زمف  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)زمح٘مؿ سمٌٔمٝمتف وحمٌتف يمًٝمدٞم٣م رؽمقل اهلل 

: ، وهذه يمْمٝمٖم٥م همْمـ إيمٝمٜم٣م ايم٣ًمدة احلٛمٖمٝم٥م ، همٗم٣ميمقا ضمؼ ايمقهم٣مء همٗمد طم٣من إَم٣مٞم٥م

 ٣م فمٚمًدا زمٕمغم ضمؼ 8 هم١مٞمف ُيٗمتؾ زمفـًإن اظمًٙمؿ إذا ومتؾ ىم٣مهمًرا َم٣ًمظم
(1)

. 

ُف ،  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)ووم٣مل  ـْ ـَمَٙمَؿ َُمَٔم٣مَهًدا َأِو اْٞمَتَٗمَِمُف ضَمٗمَّ : )َأَٓ ََم

َٖمُف هَمْقَق ؿَم٣موَمتِِف ، َأْو َأطَمَذ َِمٛمُْف ؾَمْٝمًئ٣م زمَِٕمغْمِ ؿمِٝم٤ِم َٞمْٖمٍس َِمٛمُْف ، هَمَٟمَٞم٣م ضَمِجٝمُجُف  َأْو ىَمٙمَّ

 َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم(
(2)

. 

هم٣ميمذي يتٔمرض يمٕمغم اظمًٙمؿ ايمذي ئمٝمش َمٔمف دم ؽمَلم زمٟمي ٞمقع َمـ 

صعم اهلل )اع إذى وايمير دون ضمؼ ، هم١مٞمف زمذيمؽ خي٣ميمػ ؽمٛم٥م رؽمقل اهلل أٞمق

يقم  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)، ويٛمِم٤م ٞمٖمًف زمذيمؽ طمِماًم يمٙمٛمٌل (فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

 ايمٗمٝم٣مَم٥م.

ٌِّؼ َم٣م ذفمف اهلل سمٔم٣ملم يمٔم٣ٌمده ، همٜمق أزمٙمغ  وإن اظمجتٚمع اظمًٙمؿ ضمٝمٛمام ُيْم

ٙمتٔم٣مَمؾ َمٔمف فمعم أؽم٣مس 8 همٝم٘مقن فمٛمٌم أَم٣من وشمٗم٥م يم ديمٝمؾ فمعم أٞمف جمتٚمع آَمـ

 ل، وهذا َمـ ؽمامت روم ايمتٗمدير وآضمؼمام َمـ ؽم٣مئر اظمجتٚمٔم٣مت فمعم اطمتَلهمٜم٣م
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8 ٕن ضمّم٣مرة إَمؿ سمٗم٣مس زمحًـ إطمَلق وَمدى ومٝم٣مم  احلٛمٝمػايمممع 

 ايمٔمدل همٝمٜم٣م ورؽمقطمف. 

ئمٝمش دم اظمجتٚمع اظمًٙمؿ َمـ نمغم اظمًٙمٚمكم ، َم٣م دام أٞمف ئمٝمش  يوايمذ

أو يمٙمٖمتٛم٥م وايمقومٝمٔم٥م زمكم أهمراد اظمجتٚمع ، أو ،  َم٣ًمظم٣ًم ٓ ئًمك يمٙمتخري٤م

ٞمٙمتزم  يأضمًدا فمعم اظمًٙمٚمكم ، همٜمذا ايمذ يزم١مؾمٔم٣مل همتٝمؾ احلرب زمٝمٛمٜمؿ ، أو يٗمقِّ 

َمٔمف زم٣ميمقهم٣مء زم٣ميمٔمٜمد دم ايمتٔم٣مَمؾ َمٔمف زم٣مظمٔمروف واظمح٣مهمٓم٥م فمعم دور فم٣ٌمدسمف 

وفمدم ايمتٔمرض هل٣م ، َم٣م دام أٞمف َمقاؿمـ َم٣ًممل ئًمك يمَلرسمٗم٣مء هبذا اظمجتٚمع ، 

٣ًٌم وٓ ــ زمٟمي ضم٣مل َمـ إضمقال ــ يمًٙمٌف ضمٗمف دم احلٝم٣مة  ي٘مقن فمدم إؽمَلَمف ؽمٌ

أَمٛم٥م أو متٙمؽ اظم٣مل 8 ٕن اظمقلم ؽمٌح٣مٞمف صمٔمؾ يمإلٞم٣ًمن إرادة ضمرة ، وأفمْم٣مه 

 جم ٱٱُّ، وم٣مل سمٔم٣ملم:  8 ٕٞمف ؽمٝمح٣مؽَم٤م فمعم أؽم٣مس هذا آطمتٝم٣مر احلؼ همٝمام ئمتٗمد

  . ( 1) َّ جه هن  من خن حن جن مم خم حم

أَم٣م َمـ َمثؾ هتديًدا َٕمـ ايمقؿمـ وأزمٛم٣مئف َمـ اظمًٙمٚمكم أو نمغم اظمًٙمٚمكم  

أفمٙمـ ايمٔمداوة هلذا ايمديـ وأهٙمف ، ورهمع ايمًَلح واختذ ىمؾ ايمًٌؾ  يهمٜمق ايمذ

وايمقؽم٣مئؾ يمٙمٛمٝمؾ َمـ اْلؽمَلم وأهٙمف ، واؽمتٗمرار اظمجتٚمع وأَمـ أهمراده ، وهذه 

( 2) دومٝمٗم٥م هم٣مروم٥م دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع نمغم اظمًٙمؿ اَل٣مين

. 
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 احملافعٛ عمٜ دٔز العبادٚ وعٍٜ:
اظمح٣مهمٓم٥م فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة َمـ ضمٝم٧م اظمٔمٛمك ي٘مقن زمٔمدم ايمًامح يمٕمغم 

اظمتخِمِمكم َمـ نمغم أهؾ ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م زم٣محلدي٧م فمـ أَمقر ايمممائع وايمديـ 

وزم٧م إهم٘م٣مر اظمًٚمقَم٥م واظمٖم٣مهٝمؿ اظمٕمٙمقؿم٥م وٞممم روح ايمٔمداء زمكم  همٝمٜم٣م

ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م وإهم٣ًمح اظمج٣مل هلؿ 8 يمٛممم ايمٛم٣مس، وإٞمام يؼمك إَمر ٕهؾ 

،  روح ايمت٣ًمَمح واظمح٥ٌم وايمرْح٥م زمكم أٞمقاع ايمممائع اظمختٙمٖم٥م وأؿمٝم٣مف اظمجتٚمع

، وٞمٌذ إهم٘م٣مر اظمٛمحٙم٥م واظمتْمرهم٥م.  وؾمحذ مهؿ ايمٛم٣مس يمتٗمدم ايمٌَلد وايمٔم٣ٌمد

٣م وصم٤م  وإن َمـ يتج٣موز ضمدود ذفمف وديٛمف َمًٙماًم ىم٣من أو َمًٝمحٝم٣ًّم أو ُّيقديًّ

، وَمٔم٣مومٌتف يمق اؽمتٙمزم إَمر  يمدويم٥م ايمتِمدي يمف وىمػ أذاه فمـ ايمٛم٣مسفمعم ا

 ذيمؽ.

ودور ايمٔم٣ٌمدة متثؾ اظمرصمع واظمَلذ يم٘مؾ ايمٛم٣مس طم٣مص٥م اخل٣مئٖمكم8 ضمٝم٧م 

س ايمٔم٣ٌمد همٝمٜم٣م فمام زمداطمٙمٜمؿ َمـ ضم٤م هلل ٖمِّ ٛمَ ايمً٘مٝمٛم٥م وايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م همٝمٜم٣م، ويُ 

زمٔمٛم٣مي٥م هم٣مئٗم٥م وديٛمٜمؿ 8 يمذا وصم٤م اطمتٝم٣مر َمـ يٗمقم زمتٔمٙمٝمؿ ايمٛم٣مس ووفمٓمٜمؿ همٝمٜم٣م 

، وفمدم اظمُمٗم٥م  ممـ يتِمٖمقن زم٣ميمٔمٙمؿ ايمِمحٝمح ورصم٣مضم٥م ايمٔمٗمؾ وايمرأهم٥م وايمرْح٥م

فمعم ايمٛم٣مس وإيمزاَمٜمؿ زمام ُيّمٝمِّؼ فمٙمٝمٜمؿ َمٔم٣مؾمٜمؿ. ىمذيمؽ يٛمٌٕمل يمٙمٚمتِمدر 

يمٙمقفمظ وايمتٔمٙمٝمؿ دم دور ايمٔم٣ٌمدة أن يرافمل اظمِمٙمح٥م ايمٔم٣مَم٥م يمٙمٌَلد وايمٔم٣ٌمد وٓ 

فمعم ٞمٌذ ايمٛم٣مس يمٙم٘مراهٝم٥م  ، وأن ئمٚمؾ ُيٗمدم فمٙمٝمٜم٣م اظمِمٙمح٥م ايمُمخِمٝم٥م

، وأن حيؾ حمؾ هذا ضم٤م  وايمّمٕمٝمٛم٥م َمـ ومٙمقهبؿ جت٣مه نمغمهؿ وجت٣مه زمٙمدهؿ
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ايمٛم٣مس واخلغم هلؿ ، ورفم٣مي٥م َمِم٣ميمح ايمدويم٥م وايمٔمٚمؾ فمعم رومٝمٜم٣م وهنّمتٜم٣م 

 وسمٗمدَمٜم٣م.

ويمٝمحرص ايمٗم٣مئٚمقن فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة فمعم ايمٗمٝم٣مم زم٘م٣مَمؾ َمًئقيمٝم٣مهتؿ 

اظمح٣مهمٓم٥م فمٙمٝمف زم٘مؾ ايمقؽم٣مئؾ وايمْمرق َمـ ايمديٛمٝم٥م وايمدٞمٝمقي٥م جت٣مه زمٝمقت اهلل َمـ 

ضمٝم٧م ايمٛمٓم٣مهم٥م وايمرفم٣مي٥م وفمدم سمرىمٜم٣م ؽم٣مضم٥م يمَلهم٘م٣مر اظمتْمرهم٥م ايمتل سمًٔمك 

 يمإلهم٣ًمد زمكم ايمٛم٣مس. 

ويمدور ايمٔم٣ٌمدة دور ىمٌغم وأمهٝم٥م زم٣ميمٕم٥م دم سم٘مقيـ ؾمخِمٝم٥م اْلٞم٣ًمن 

، وضمتك يتؿ  وٞممم صحٝمح ايمديـ وحتذير ايمٛم٣مس َمـ إهم٘م٣مر اظمتْمرهم٥م واظمٛمحٙم٥م

 ر فمعم أىمٚمؾ وصمف ٓ زمد َمـ فمدة أَمقر ، َمٛمٜم٣م:هذا ايمدو

احلٖم٣مظ فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة وفمدم سمرىمٜم٣م ؽم٣مضم٥م َم٣ٌمضم٥م يمٕمغم  -3

ًٌِّقا فمعم ايمٛم٣مس ديٛمٜمؿ وأطمَلومٜمؿ.  اظمتخِمِمكم وايمٗم٣مئٚمكم فمٙمٝمٜم٣م 8 ضمتك ٓ ُيٙم

وضمتك سمٗمقم دور ايمٔم٣ٌمدة زمدوره٣م اظمٛمقؿم٥م زمف َمـ سمٌٙمٝمغ ديـ اهلل ايمٌَلغ ايمِمحٝمح 

ايمٗم٣مئٚمكم فمٙمٝمٜم٣م ، وَمت٣مزمٔمتٜمؿ وَمٔمرهم٥م أهم٘م٣مرهؿ ٓ زمد َمـ َمراصمٔم٥م ىمؾ 

، وَمـ يث٦ٌم فمٙمٝمف ؾمٝمًئ٣م خم٣ميمًٖم٣م يمِمحٝمح ايمديـ ُيٛمحك همقًرا فمـ  واجت٣مه٣مهتؿ

 . ايمتِمدر يمٙمدفمقة

أهؿ ايمٗمّم٣مي٣م وايمٓمقاهر ايمتل سمُمٕمؾ ايمٛم٣مس وايمتل يًٟميمقن فمٛمٜم٣م  حتديد -2

وسمقفمٝم٥م  وسمٛم٣موهل٣م دم أؽم٣ميمٝم٤م فمٌمي٥م ،، واظمغماث ،  زم٘مثرة َمثؾ َم٣ًمئؾ ايمْمَلق
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ايمٛم٣مس جت٣مهٜم٣م ، وهبذا يُمٔمر ايمٛم٣مس زم٣مهتامم اظم٠مؽم٣ًمت ايمديٛمٝم٥م ودور ايمٔم٣ٌمدة 

زم٘مؾ ؾمئقهنؿ وأهن٣م ٓ سمٛمٖمِمؾ فمٛمٜمؿ ، مم٣م يزيد دم صمن ايمثٗم٥م زمكم ايمٛم٣مس 

، وفمدم ايمٙمجقء يمٕمغمهؿ َمـ أصح٣مب  واظم٠مؽم٣ًمت ايمديٛمٝم٥م ودور ايمٔم٣ٌمدة

  ايمٖم٘مر اظمٛمحرف واظمتْمرف.

اظمتٚمٝمز اظمًتٛمغم اظمتًؿ زمِمٖم٣مت فمٙمٚمٝم٥م اٞمتٗم٣مء جمٚمقفم٥م َمـ ايمُم٣ٌمب  -1

، وممـ  ، زمج٣مٞم٤م ايمٗمدرة فمعم إيِم٣مل اظمٔمٙمقَم٥م زمُم٘مؾ صمٝمد وطُمٙمٗمٝم٥م فم٣ميمٝم٥م

يديٛمقن زم٣ميمقٓء هلذا ايمٌٙمد وَم٠مؽم٣ًمسمف ْليمٗم٣مء دروس ايمٔمٙمؿ وايمقفمظ دم دور 

  : ايمٔم٣ٌمدة زمِمٖم٥م دوري٥م 8 وذيمؽ يمَلؽم٣ٌمب أسمٝم٥م

 ًٓ ر إلم دور ايمٔم٣ٌمدة ضمتك ي٘مقٞمقا فمٛمًٌما صم٣مذزًم٣م يمٙمُم٣ٌمب يمٙمحّمق : أو

8 وَمـ شَمؿَّ ازمتٔم٣مدهؿ فمـ ىمؾ  وؽمامع َم٣م يٛمٚمل أطمَلومٜمؿ وحي٣مهمظ فمعم هقيتٜمؿ

  .  أؾم٘م٣مل آٞمحَلل وايمتْمرف

ؽمٝم٘مقن يمدُّيؿ َمروٞم٥م وؽمٔم٥م صدر ووم٣مزمٙمٝم٥م أىمػم يمتحٚمؾ ىمثرة  : شم٣مٞمًٝم٣م

، ويِمححقن اظمٖم٣مهٝمؿ اظمٕمٙمقؿم٥م أو  إؽمئٙم٥م اظمرسمٌْم٥م زم٣ميمدرس ونمغم اظمرسمٌْم٥م زمف

 فمـ ديٛمٜمؿ. َم٣م ُأؾمٝمع طمْمٟم

يمٝمٌٛمقا صمًنا َمـ ايمتقاصؾ َمع ايمُم٣ٌمب دم ايمدروس وئمٚمٙمقن فمعم  : شم٣ميمًث٣م

اٞمتٗم٣مء اظمتٚمٝمزيـ َمٛمٜمؿ ْلفمدادهؿ ىم٘مقادر دم جم٣مل ايمدفمقة خلدَم٥م جمتٚمٔمٜمؿ 

 وزمٙمدهؿ.
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، واصمتامفمٝم٣ًّم  ،يمٝمٗمٖمقا فمعم اظمُم٣مىمؾ ايمتل ئم٣مٞمك َمٛمٜم٣م ايمُم٣ٌمب )ٞمٖمًٝم٣ًّم  رازمًٔم٣م:

٣م( وئمٚم َمـ أن يذهٌقا إلم  ٜمؿ احلٙمقل هل٣م زمدٓٙمقن فمعم إفمْم٣مئواومتِم٣مديًّ

 أصح٣مب ايمٖم٘مر اظمتُمدد واظمٛمحؾ حلؾ هذه اظمُم٣مىمؾ
(1)

.  

وهق َم٣م سمٗمقم زمف وزارة إووم٣مف دم ضم٣مهل٣م ايمراهـ َمـ حم٣موٓت صم٣مدة 

يمتٟمهٝمؾ ؾم٣ٌمب ايمٔمٙمامء وايمدهمع هبؿ دم اظم٣ًمصمد ايم٘مػمى ويمٗم٣مءات ايمُم٣ٌمب دم 

ايمدفمقي٥م ايمتل جتقب أٞمح٣مء  اظمدارس واَل٣مَمٔم٣مت وأٞمدي٥م ايمُم٣ٌمب ، وايمٗمقاهمؾ

 اَلٚمٜمقري٥م .
 

*    *    * 
  

                                                           

 .72،  71( اَلٚمقد فمعم ـمقاهر ايمٛمِمقص ص (3
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 () الجالح: محاٖٛ املطادد الفصن
     

 فضن املطادد :

اظم٣ًمصمد زمٝمقت اظم٠مَمٛمكم ، وَمًتٗمر إسمٗمٝم٣مء وايمِم٣محلكم ، همٝمٜم٣م يٙمتٗمل 

إطمٝم٣مر ، وسمتٔمٙمؼ هب٣م ومٙمقب إزمرار ، ايمًٔمل إيمٝمٜم٣م ؿم٣مفم٥م وفم٣ٌمدة ، وسمٔمٙمؼ 

 ايمٗمٙم٤م هب٣م ٞمج٣مة وؽمٔم٣مدة ، وايمدهم٣مع فمٛمٜم٣م ْح٣مي٥م يمٙمديـ وصٝم٣مٞم٥م يمٙمٚمًٙمٚمكم . 

ايمٗمرآن  ويمٗمد أفمعم اهلل )فمز وصمؾ( َمـ ؾمٟمن اظم٣ًمصمد وىمرر ذىمره٣م دم     

ايم٘مريؿ همٝمام يٗمرب َمـ سمًٔم٥م وفممميـ َمرة ، خيتٙمػ اظمٔمٛمك اظمراد هب٣م زم٣مطمتَلف 

ايمًٝم٣مق ايمتل صم٣مءت همٝمف ، وَمـ أي٣مت ايمتل سمٌكم يمٛم٣م أمهٝم٥م اظم٣ًمصمد وومدره٣م 

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ وَم٘م٣مٞمتٜم٣م ومقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف:
 زن رن مم ُّٱ،وومقيمف ؽمٌح٣مٞمف : (1) َّيب ىب نب مب زب
 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من
(2) َّهب مب خب حب جب  هئ مئخئ حئ جئ

، وومقيمف صمؾ  

(3) َّىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  ُّٱ ؾمٟمٞمف:

، همٖمل هذه أي٣مت  

ايم٘مريامت أو٣مف احلؼ ؽمٌح٣مٞمف اظم٣ًمصمد إلم ٞمٖمًف إو٣مهم٥م سممميػ وسمٔمٓمٝمؿ 

                                                           

() هذا ايمٖمِمؾ ىمتٌف د/ أيٚمـ فمقم أزمق فمٚمر َمدير فم٣مم اْلرؾم٣مد ايمديٛمل زمقزارة إووم٣مف. 

 . 332 ( ايمٌٗمرة : صمزء َمـ أي٥م(3

 .36( ايمتقزم٥م : (2

 .36( اَلـ : (1
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وسم٘مريؿ 8 َمع أن مجٝمع إَم٣مىمـ َمٙمؽ يمف ؽمٌح٣مٞمف إٓ أٞمف اطمتص اظم٣ًمصمد هبذه 

 فمٛمده صمؾ ؾمٟمٞمف .اْلو٣مهم٥م ، يمٌٝم٣من ؽمٚمق َم٘م٣مٞمتٜم٣م ورهمٝمع َمٛمزيمتٜم٣م 

ىمام ووح٦م ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م اظمْمٜمرة دم ىمثغم َمـ إضم٣مدي٧م ايمِمحٝمح٥م       

ايمقاردة فمـ ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( همّمؾ اظم٣ًمصمد وزمٝم٣من َم٘م٣مٞمتٜم٣م ،  همٔمـ 

َؿ( :  أيب هريرة )ريض اهلل فمٛمف( وم٣مل: وم٣مَل َرؽُمقَل اهللِ )َصعمَّ اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٣مصِمُدَه٣م، َوَأزْمَٕمُض ايْمٌََِلِد إلَِم اهللِ َأؽْمَقاوُمَٜم٣م()َأضَم٤مه ايْمٌََِلِد  ًَ (1)إلَِم اهللِ ََم

، وفمـ  

فمثامن زمـ فمٖم٣من )ريض اهلل فمٛمف( وم٣مل: ؽمٚمٔم٦م رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف 

ٌْتِٕمل زمِِف َوصْمَف اهلل، زَمٛمَك اهللُ يَمُف َِمْثَٙمُف دِم  ِجًدا َي ًْ ـْ زَمٛمَك ََم وؽمٙمؿ( يٗمقل: )ََم

واظمثٙمٝم٥م هٛم٣م يمٝم٦ًم فمعم ـم٣مهره٣م، وإٞمام "ل ايمٗمرؿمٌل )رْحف اهلل( : ، وم٣م(2)ْاََلٛم٥َِّم(

، ووم٣مل ايمٛمقوي )رْحف  "اظمٗمِمقد أٞمف زمٛمك يمف زمثقازمف زمٛم٣مًء أذف وأفمٓمؿ، وأرهمع

َؿ( : )َمثٙمف( حيتٚمؾ أَمريـ : أضمدمه٣م أن ي٘مقن  اهلل( : ومقيمف )َصعمَّ اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ايمٌٝم٦م ، وأَم٣م صٖمتف دم ايمًٔم٥م ونمغمه٣م َمٔمٛم٣مه : زمٛمك اهلل سمٔم٣ملم يمف َمثٙمف دم َمًٚمك 

، وٓ أذن ؽمٚمٔم٦م ، وٓ طمْمر فمعم ومٙم٤م  همٚمٔمٙمقم همّمٙمٜم٣م أهن٣م مم٣م ٓ فمكم رأت

زممم ، ايمث٣مين : أن ي٘مقن َمٔمٛم٣مه أن همّمٙمف فمعم زمٝمقت اَلٛم٥م ىمٖمّمؾ اظمًجد فمعم 

 زمٝمقت ايمدٞمٝم٣م . 

                                                           

 ( أطمرصمف َمًٙمؿ : ىمت٣مب اظم٣ًمصمد وَمقاوع ايمِمَلة ، زم٣مب همّمؾ اَلٙمقس دم َمِمَله .(3

ك َمًجًدا ، َمًٙمؿ : ىمت٣مب : اظم٣ًمصمد وَمقاوع ( أطمرصمف ايمٌخ٣مري : ىمت٣مب ايمِمَلة  ، زم٣مب َمـ زمٛم(2

 ايمِمَلة ، زم٣مب : همّمؾ زمٛم٣مء اظم٣ًمصمد واحل٧م فمٙمٝمٜم٣م .
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٣ٌَّمٍس )ريض اهلل فمٛمٜمام( أن ايمٛمٌَِّلِّ )َصعمَّ اهللُ فَمَٙمْٝمفِ  ـِ فَم ـِ ازم َوؽَمٙمََّؿ( وَم٣مَل:  وفَم

ـْ زَمٛمَك  ٛم٥َِّم( هلل)ََم ٌَْٝمِّمَٜم٣م، زَمٛمَك اهلُل يَمُف زَمْٝمًت٣م دِم اَْلَ
ِجًدا َويَمْق ىَمَٚمْٖمَحِص وَمَْم٣مٍة يمِ ًْ  ََم

(1)

 ،

، ويمق ىم٣من اظمًجد صٕمغًما ،  وهذا احلدي٧م ٞمص دم ضمِمقل إصمر اظمذىمقر

 "اَمًجًد "وومد وم٣مل ازمـ ضمجر )رْحف اهلل( : ومقيمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : 

زم٣ميمتٛم٘مغم )َمـ زمٛمك َمًجًدا( يدل فمعم ايمُمٝمقع همٝمدطمؾ همٝمف ىمؾ َمًجد ىمٌغًما 

 . "ىم٣من أم صٕمغًما

اظم٣ًمصمد زمٝمقت اهلل سميضء ٕهؾ "وفمـ ازمـ فم٣ٌمس )ريض اهلل فمٛمٜمام( : 

(2)"ايمًامء ىمام سميضء ايمٛمجقم ٕهؾ إرض

  . 

ٌِْد         ـْ فَم صَِمُد دِم ايمتَّْقَراِة  اهللوفَم َٕ ٣ٌَمِر ، وَم٣مَل : إيِنِّ  ـِ َرزَم٣مٍح ، َأنَّ ىَمْٔم٤م إضْم زْم

٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم :  ٙمَِؿ إَِذا "َيُٗمقُل اهلل سَم ًْ ٣مصِمُد ، َوإِنَّ اظمُْ ًَ َْرِض اظمَْ ْٕ إِنَّ زُمُٝمقيِت دِم ا

ِجَد هَمُٜمَق زَ  ًْ ـَ ايْمُقُوقَء ، شُمؿَّ َأسَمك اظمَْ ًَ َٟم هَمَٟمضْم ، َوضَمؼٌّ فَمعَم اظمَُْزوِر َأْن  اهللائُِر سَمَقوَّ

  هن من خن حن جن مم ُّٱ ُيْ٘مِرَم َزائَِرُه ، شُمؿَّ وَمَرْأُت ايْمُٗمْرآَن هَمَقصَمْدُت همِٝمفِ 
  .َّ....ٰه مه جه

ووم٣مل وه٤م زمـ َمٛمٌف )رْحف اهلل( : ي٠مسمك زم٣مظم٣ًمصمد يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ىمٟمَمث٣مل      

 ايمًٖمـ َم٘مٙمٙم٥م زم٣ميمدر وايمٝم٣مومقت ، همتُمٖمع ٕهٙمٜم٣م .

                                                           

ََلةِ (3 ََلِة زم٣ِميمٛمََّج٣مؽَم٥ِم َوََمْقِوِع ايمِمَّ ِه، زم٣مب ( ايمًٛمـ ايم٘مػمى يمٙمٌٝمٜمٗمل : مُج٣َّمُع َأزْمَقاِب ايمِمَّ ِجٍد َونَمغْمِ ًْ ـْ ََم : َِم

 دم همّمؾ زمٛم٣مء اظم٣ًمصمد .

 ( اظمٔمجؿ ايم٘مٌغم يمٙمْمػماين ، َمـ َمٛم٣موم٤م فمٌد اهلل زمـ فم٣ٌمس وأطم٣ٌمره . (2
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 غأُ املطادد:تععٗي 

ٓ ؾمؽ أن أهؾ ىمؾ دي٣مٞم٥م َمـ ايمدي٣مٞم٣مت سمٗمدس أَم٣مىمـ فم٣ٌمدهت٣م وسمٔمٓمٚمٜم٣م ،         

وهذا أَمر يُمٜمد يمف ايمقاومع ، وسمٗمر زمف إضمداث 8 يمذا ىم٣من َمـ مج٣مل ايمتمميع 

اْلؽمَلَمل وحم٣مؽمٛمف أن دفم٣م أسم٣ٌمفمف إلم اضمؼمام َمٗمدؽم٣مت ايمدي٣مٞم٣مت إطمرى ، 

ك ويمق ىم٣من هذا إذى وفمدم ايمتٔمرض هل٣م أو ظم٣م ئمٌد أهٙمٜم٣م زمٟمي أذى ىم٣من ، ضمت

 يمٖمٓمٝم٣ًّم ، وهذا هق اظمٖمٜمقم َمـ ايمتقصمٝمف ايمٗمرآين دم ومقل احلؼ سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم :

 مجحج   مث هت مت خت  حت جت هب مب  خب حب  جبُّ
  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح
(1)َّحض

. 

ويمٗمد أَمر اهلل )فمز وصمؾ( زمتٔمٓمٝمؿ اظم٣ًمصمد وإفمامره٣م ، وصمٔمؾ ايمٗمٝم٣مم        

، أَم٣مرة ايمتٗمقىزمذيمؽ فمَلَم٥م َمـ فمَلَم٣مت اْليامن زم٣مهلل )فمز وصمؾ( ، وأَم٣مرة َمـ 

 من خن حن جن مم ُّٱ وؿمريًٗم٣م َمـ ؿمرق اهلداي٥م ، ضمٝم٧م يٗمقل ؽمٌح٣مٞمف:
 مل خل  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن
 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 ، وم٣مل احلًـ )رْحف اهلل( : ومقيمف سمٔم٣ملم :( 2)  َّ ىه مه جه ين

                                                           

 . 376( إٞمٔم٣مم : (3

 .14( ؽمقرة ايمٛمقر : (2
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 يي ىيميُّٱ: أي سمٔمٓمؿ . ويٗمقل ؽمٌح٣مٞمف :   َّ  هن من خن حن جن ممُّ

، وم٣مل ايمٗمرؿمٌل )رْحف اهلل( :   َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

، وهق ىمؾ رء هللَّ سمٔم٣ملم همٝمف أَمٌر َأؾْمَٔمَر زمِِف َوَأفْمَٙمَؿ . وٓ  ايمُمٔم٣مئر مجُع ؾَمِٔمغمة

ؾمؽ أن سمٔمٓمٝمؿ اظم٣ًمصمد وسمقومغمه٣م مم٣م يدطمؾ دم هذه أي٥م زمَل طمَلف ، ويٗمقل 

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱؽمٌح٣مٞمف : 

 مب خب حب جب  هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي
(1)َّٱهب

، وم٣مل ايمْمػمي: )رْحف اهلل(: همحري زمٟمويمئؽ ايمذيـ هذه  

أن ي٘مقٞمقا فمٛمد اهلل )فمز وصمؾ( ممـ ومد هداهؿ يمٙمحؼ وإص٣مزم٥م ،  صٖمتٜمؿ

 ايمِمقاب .

 

 محاٖٛ املطادد وعّس وَ وعاِس تععٗىّا :

إن ْح٣مي٥م اظم٣ًمصمد وايمدهم٣مع فمٛمٜم٣م واحلٖم٣مظ فمٙمٝمٜم٣م َمٓمٜمر َمـ َمٓم٣مهر         

 يي ىي ُّٱ ايمتٔمٓمٝمؿ ايمتل أَمر اهلل )فمز وصمؾ( هب٣م ، ضمٝم٧م يٗمقل ؽمٌح٣مٞمف :

 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
(2) َّٱىئ  نئ مئ زئ رئ

. 

                                                           

 .36( ؽمقرة ايمتقزم٥م : (3

 .27( ؽمقرة احل٨م : (2
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وَمٔمٛمك أي٥م : ويمقٓ دهمع اهلل ايمٛم٣مس زمٔمّمٜمؿ "وم٣مل ايمٌٕمقي )رْحف اهلل( :         

زمٌٔمض هلدم دم ذئم٥م ىمؾ ٞمٌل َم٘م٣من صَلهتؿ ، هلدم دم زَمـ َمقؽمك )فمٙمٝمف 

، ودم زَمـ )فمٝمًك( ايمٌٝمع وايمِمقاَمع ، ودم زَمـ حمٚمد  ايمًَلم( ايم٘مٛم٣مئس

  ." فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( اظم٣ًمصمد)صعم اهلل

أي يمقٓ أن اهلل )فمز وصمؾ( يدهمع زمٗمقم فمـ ")رْحف اهلل( : ازمـ ىمثغم ووم٣مل 

،  ومقم ، وي٘مّػ ذور أٞم٣مس فمـ نمغمهؿ زمام خيٙمٗمف ويٗمدره َمـ إؽم٣ٌمب

 . "يمٖمًدت إرض ، وٕهٙمؽ ايمٗمقي ايمّمٔمٝمػ

ىمام أن ايمدهم٣مع فمـ اظم٣ًمصمد وْح٣ميتٜم٣م رهمٔم٥م وٞمٌمة يمديـ اهلل )فمز وصمؾ( ،       

ٖم٥م َمـ يٛمٌمه ويٛمٌم ديٛمف ، همٗم٣مل ؽمٌح٣مٞمف : ويمٗمد زمكم اهلل )فمز وصمؾ( ص

 يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىتُّٱ
(1) َّ مل يك ىك  مكلك اك يق ىق

وإٞمٛم٣م يمٛمت٣ًمءل ، 

ىمٝمػ يدفمل َمـ يٖمجر زمٝمقت اهلل أٞمف يٛمٌم ديٛمف؟  ىمٝمػ يدفمل َمـ افمتدى فمعم 

ايمرىمع ايمًجد أٞمف يداهمع فمـ ديٛمف؟ أم ىمٝمػ هل٠مٓء ايمذيـ سمٙمقشم٦م أيدُّيؿ 

زمدَم٣مء إزمري٣مء ايمذيـ ٞمحتًٌٜمؿ فمٛمد اهلل َمـ ايمُمٜمداء أن يٛمًٌقا َم٣م همٔمٙمقه َمـ 

مجٔم٣مء إلم ديـ اْلؽمَلم؟ ايمرد إصمرام سمرهمّمف ىمؾ إدي٣من ، وسمرهمّمف اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م 

                                                           

 .23( ؽمقرة احل٨م : (3



- 76- 

فمعم هذه ايمت٣ًمؤٓت أووح َمـ أن ٞمٛمتٓمر اْلصم٣مزم٥م فمٙمٝمٜم٣م ، همٜم٠مٓء وزم٘مؾ يٗمكم 

ََم٣مِن  هؿ يٛمْمٌؼ فمٙمٝمٜمؿ ومقل ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : ) ُرُج دِم آطِمِر ايمزَّ خَيْ

ـْ طَمغْمِ وَمْقِل ايمٛم٣َّمسِ  ، وَمْقٌم َأضْمَداُث إؽَْمٛم٣َمِن ؽُمَٖمَٜم٣مُء إضَْمََلمِ   ، َيُٗمقيُمقَن َِم

٣مِوُز سَمَراوِمَٝمُٜمْؿ  ـَ ، َيْٗمَرُءوَن ايْمُٗمْرآَن َٓ جُيَ ْٜمُؿ َِم ًَّ ـَ اِْلؽْمََلِم ىَماَم َيْٚمُرُق ايم َيْٚمُروُمقَن َِم

َِمٝم٥َِّم ...(  ايمرَّ
(1)

 . 

 

 ا :محاٖٛ املطادد فكسٖ

زمداي٥م ٞم٠مىمد أن ايمقٓي٥م فمعم اظم٣ًمصمد َمـ ايمقٓي٣مت ايمٔم٣مَم٥م يمٙمدول ، ويمٝم٦ًم     

يمَلهمراد أو اَلامفم٣مت أو إضمزاب فمعم اْلؿمَلق ، همٗمد ومرر ايمٖمٗمٜم٣مء ضمؼ 

ايمدويم٥م دون ؽمقاه٣م دم إدارة ؾمئقهن٣م ايمٔم٣مَم٥م ىمٟمَمر ايمقٓي٥م فمعم اَلٛمد ايمتل هل 

ايمٗمّم٣مء وهل يمقزير  َمًئقيمٝم٥م وزير ايمدهم٣مع دم فمٌمٞم٣م احل٣مض ، وايمقٓي٥م فمعم

ايمٔمدل ، وايمقٓي٥م فمعم ايمممؿم٥م وهل يمقزير ايمداطمٙمٝم٥م ، وايمقٓي٥م فمعم إؽمقاق 

يمقزارة ايمتٚمقيـ وايمتج٣مرة ، وايمقٓي٥م فمعم اظم٣ًمصمد اظمٔمػم فمٛمٜم٣م زم٣ميمقٓي٥م فمعم 

ايمِمَلة ايمتل هل يمقزير إووم٣مف ، هم٘مام أٞمف ٓ جيقز آهمتئ٣مت فمعم ايمدويم٥م 

ايمدهم٣مع زم١مٞمُم٣مء َمٙمٝمُمٝم٣مت سمٛم٣مل َمـ ىمٝم٣من  زم٣مٓهمتئ٣مت فمعم َمًئقيمٝم٣مت وزارة

ايمدويم٥م ، وٓ آهمتئ٣مت فمعم ايمممؿم٥م زم١مٞمُم٣مء أوم٣ًمم ذؿم٥م طم٣مص٥م ، وٓ 

                                                           

إوم٣مَم٥م ( أطمرصمف ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب : اؽمتت٣مزم٥م اظمرسمديـ واظمٔم٣مٞمديـ ، زم٣مب : ومتؾ اخلقارج واظمٙمحديـ زمٔمد (3

 احلج٥م فمٙمٝمٜمؿ ، َمًٙمؿ ، ىمت٣مب ايمزىم٣مة : زم٣مب اخلقارج ذ اخلٙمؼ .
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آهمتئ٣مت فمعم ايمٗمّم٣مء زم١مٞمُم٣مء حم٣مىمؿ طم٣مص٥م يم٘مؾ جمٚمقفم٥م أو ومٌٝمٙم٥م أو ضمزب ، 

وٓ ووع ىمؾ جمٚمقفم٥م ٞمٓم٣مًَم٣م ٕؽمقاومٜم٣م طم٣مرج ؽمٙمْم٥م ايمدويم٥م ، ىمذيمؽ ٓ جيقز 

فمعم ؽمٙمْم٥م إووم٣مف دم ايمقٓي٥م فمعم اظم٣ًمصمد زمح٣مل َمـ إضمقال آهمتئ٣مت 

زمٗمٝم٣مم زمٔمض اَلامفم٣مت أو اَلٚمٔمٝم٣مت زم١مٞمُم٣مء ىمٝم٣مٞم٣مت دفمقي٥م َمقازي٥م ، سمرؽمٝمًخ٣م 

ظمٖمٜمقم ايمدويم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م وضمٖم٣مـًم٣م فمعم ىمٝم٣مهن٣م وَم٠مؽم٣ًمهت٣م ايمقؿمٛمٝم٥م ، وسمٟمىمٝمًدا فمعم 

 ًٓ ضمؼ ايمدويم٥م دون ؽمقاه٣م دم إدارة ؾمئقهن٣م ايمٔم٣مَم٥م ، ضمتك ٓ ٞمؼمك جم٣م

 ظمت٣مصمرة زم٣ميمديـ أو اظمت٘م٥ًٌم زمف يم٧ٌم أهم٘م٣مره٣م اهلداَم٥م. يمٙمجامفم٣مت ا

م    2732( يمًٛم٥م 33ودم إؿم٣مر هذه ايمقٓي٥م صدر وم٣مٞمقن سمٛمٓمٝمؿ اخلْم٣مزم٥م رومؿ )

 وايمذي يٛمص فمعم أيت :

( : سم٘مقن مم٣مرؽم٥م اخلْم٣مزم٥م وايمدروس ايمديٛمٝم٥م زم٣مظم٣ًمصمد وَم٣م دم 3َم٣مدة )     

 ضم٘مٚمٜم٣م َمـ ايم٣ًمضم٣مت واظمٝم٣مديـ ايمٔم٣مَم٥م وهمًٗم٣م ٕضم٘م٣مم هذا ايمٗم٣مٞمقن.

( : ٓ جيقز يمٕمغم اظمٔمٝمٛمكم اظمتخِمِمكم زمقزارة إووم٣مف وايمقفم٣مظ 2َم٣مدة )    

٣مظم٣ًمصمد وَم٣م زم٣مٕزهر ايممميػ اظمٌمح هلؿ مم٣مرؽم٥م اخلْم٣مزم٥م وايمدروس ايمديٛمٝم٥م زم

دم ضم٘مٚمٜم٣م ، ويِمدر زم٣ميمتٌميح ومرار َمـ ؾمٝمخ إزهر أو وزير إووم٣مف 

  ضم٤ًم إضمقال .

 وجيقز ايمؼمطمٝمص يمٕمغمهؿ زمٚمامرؽم٥م اخلْم٣مزم٥م وايمدروس ايمديٛمٝم٥م زم٣مظم٣ًمصمد وَم٣م    
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دم ضم٘مٚمٜم٣م ، وهمًٗم٣م يمٙمّمقازمط وايممموط ايمتل يِمدر هب٣م ومرار َمـ وزير إووم٣مف 

 أو َمـ يٖمقوف دم ذيمؽ .

( : ٓ جيقز يمٕمغم طمرجيل إزهر ايممميػ ، وايمٔم٣مَمٙمكم دم اظمج٣مل 1)َم٣مدة     

ايمٔمٙمٚمل أو ايمدفمقي زمف ، وؿمَلزمف دم ايمتٔمٙمٝمؿ اَل٣مَمٔمل وومٌؾ اَل٣مَمٔمل ، 

وايمٔم٣مَمٙمكم زمقزارة إووم٣مف دم جم٣مل ايمدفمقة ، وايمٔم٣مَمٙمكم زمدار اْلهمت٣مء دم اظمج٣مل 

سمداء ايمزى ايمٔمٙمٚمل وايمدفمقي ، واظمٌمح هلؿ زم٣مخلْم٣مزم٥م َمـ وزارة إووم٣مف ار

إزهري ، ويِمدر زمتحديد َمقاصٖم٣مت هذا ايمزي ومرار َمـ ؾمٝمخ إزهر زمٛم٣مء 

 فمعم فمرض وزير إووم٣مف .

( : ي٘مقن يمٙمٔم٣مَمٙمكم اظمتخِمِمكم زمقزارة إووم٣مف ايمذيـ يِمدر 2) َم٣مدة    

زمتحديدهؿ ومرار َمـ وزير ايمٔمدل زم٣مٓسمٖم٣مق َمع وزير إووم٣مف صٖم٥م َمٟمَمقري 

 ؼ أضم٘م٣مم هذا ايمٗم٣مٞمقن.ايمّمٌط ايمٗمّم٣مئل همٝمام يتٔمٙمؼ زمتْمٌٝم

( : َمع فمدم اْلطمَلل زمٟمي فمٗمقزم٥م أؾمد يٛمص فمٙمٝمٜم٣م أي وم٣مٞمقن آطمر 3َم٣مدة )    

ئم٣موم٤م زم٣محلٌس َمدة ٓ سمٗمؾ فمـ شمَلشم٥م أؾمٜمر وٓ جت٣موز ؽمٛم٥م ، وزمٕمراَم٥م ٓ سمٗمؾ 

فمـ فممميـ أيمػ صمٛمٝمف وٓ جت٣موز مخًكم أيمػ صمٛمٝمف ، أو زم١مضمدى ه٣مسمكم 

و أداء ايمدروس ايمديٛمٝم٥م زم٣مظم٣ًمصمد ايمٔمٗمقزمتكم ، ىمؾ َمـ وم٣مم زمٚمامرؽم٥م اخلْم٣مزم٥م أ

وَم٣م دم ضم٘مٚمٜم٣م زمدون سمٌميح أو سمرطمٝمص زم٣مظمخ٣ميمٖم٥م حل٘مؿ اظم٣مدة ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ هذا 

 ايمٗم٣مٞمقن ، وسمّم٣مفمػ ايمٔمٗمقزم٥م دم ضم٣ميم٥م ايمٔمقدة .
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همٚمام ٓ ؾمؽ همٝمف أن ْح٣مي٥م اظم٣ًمصمد َمـ أصح٣مب ايمٖم٘مر اظمتْمرف ، َمـ    

هم٣ميمٖم٘مر اظمتْمرف أوصم٤م ايمقاصم٣ٌمت ، وأهؿ اظمٜمامت طم٣مص٥م دم هذا ايمزَم٣من ، 

ىم٣ميمٗمٛمٌٙم٥م اظمقومقسم٥م ايمتل يٚم٘مـ أن سمٛمٖمجر دم أي٥م حلٓم٥م يمتدَمر اظمجتٚمع ، وومد َمر 

زمٟمصح٣مب هذا ايمٖم٘مر اظمتْمرف همؼمة َمـ ايمزَم٣من اؽمتٕمٙمقا همٝمٜم٣م اظم٣ًمصمد دم ٞممم 

أهم٘م٣مرهؿ اخلٌٝمث٥م ايمتل هتدم وٓ سمٌٛمل ، وسميه وٓ سمٛمٖمع 8 ٕهن٣م شمامر ٞم٦ٌم 

زم٣ميمديـ خلدَم٥م أنمراوٜمؿ ايمدٞمٝمقي٥م ،  ؾمٝمْم٣مين يًتٕمؾ همْمرة ايمٛم٣مس وسمٔمٙمٗمٜمؿ

٣ًٌم وسمدَمغًما يمٙمٌَلد  وسمْمٙمٔم٣مهتؿ ايمًٝم٣مؽمٝم٥م ضمتك يمق ىم٣من ٞمت٣مج ذيمؽ ومتًَل وختري

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱ وايمٔم٣ٌمد، واهلل )فمز وصمؾ( يٗمقل :

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ
 يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت
 ممام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 (  .1) َّ ىن نن منزن رن

همٜم٠مٓء وإن ادفمقا ايمٔمٙمؿ ، وإن رهمٔمقا أيمػ راي٥م َم٘متقب فمٙمٝمٜم٣م )ٓ إيمف 

إٓ اهلل( ، وإن أومًٚمقا صمٜمد أيامهنؿ أهنؿ يتٌٔمقن ؽمٛم٥م رؽمقل اهلل )صعم اهلل 

فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( همٔمٙمٚمٜمؿ ٓ يٛمٖمع ، ورايتٜمؿ َمٛم٘مقؽم٥م ، وأيامهنؿ ىم٣مذزم٥م ٕهنؿ 

                                                           

 . 272( ايمٌٗمرة : (3



- 81- 

أهم٘م٣مرهؿ ايمتل ٓ  فمْمٙمقا َمراد اهلل َمـ إفمامر اظم٣ًمصمد ، وؽمٔمقا دم طمراهب٣م زمٛممم

واهلل سمٔم٣ملم  مت٦م إلم ىمت٣مب اهلل وٓ إلم ؽمٛم٥م ٞمٌٝمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( زمِمٙم٥م،

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱيٗمقل : 

 ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت مت زت رتيب

(1) َّ مك لك اك يق ىق  يف

 . 

وَمـ هٛم٣م جي٤م فمٙمٝمٛم٣م جتٖمٝمػ َمٛم٣مزمع هذا ايمٖم٘مر اظمتْمرف ، وإضمَلل ايمٖم٘مر 

ايمقؽمْمل اظمٔمتدل ، وذيمؽ زمتٗمديؿ وسمِمدير أهؾ ايمٔمٙمؿ احلٗمٝمٗمٝمكم ، ايمذيـ 

درؽمقا وسمٔمٙمٚمقا دم اظم٠مؽم٣ًمت ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمقؽمْمٝم٥م ايمتل حتٚمؾ روح ايمت٣ًمَمح 

هؿ  وايمػم وإطمقة اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل سمٌٛمل وٓ هتدم ، سمٔمٚمر وٓ خترب همٜم٠مٓء

إَمٛم٣مء فمعم ٞممم صحٝمح ايمديـ ، وهؿ ايمثامر ايمٝم٣مٞمٔم٥م ايمتل ُروي٦م زم٣مظمٛمٜم٨م 

ايمِمحٝمح فمعم أيدي أؽم٣مسمذة أهم٣موؾ ْحٙمقا ايمٔمٙمؿ صمٝمًَل زمٔمد صمٝمٍؾ زمٔمٝمًدا فمـ 

ايمتحريػ ايمزائػ ، وايمتٟمويؾ ايم٣ٌمؿمؾ ، ورمِّ أفمٛم٣مق ايمٛمِمقص يمتحٗمٝمؼ هقى أو 

ٝمٜمؿ ضمٝمٛمام متقج نمرض ؾمخيص ، همٜمؿ أهؾ ايمٔمٙمؿ ايمثٗم٣مت ايمذيـ يٙمجٟم ايمٛم٣مس إيم

ايمٖمتـ ، وسمّمْمرب إَمقر ، يٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : )إِنَّ اهللََّ َٓ 

ٌِْض ايمُٔمَٙماَمِء ،  ـْ َيْٗمٌُِض ايمِٔمْٙمَؿ زمَِٗم
٣ٌَمِد ، َويَم٘مِ ـَ ايمِٔم َيْٗمٌُِض ايمِٔمْٙمَؿ اْٞمتَِزافًم٣م َيٛمَْتِزفُمُف َِم
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َذ ايمٛم٣َّمُس رُ  َ ٌِْؼ فَم٣مظم٣ًِم اختَّ ْ ُي ِئُٙمقا هَمَٟمهْمَتْقا زمَِٕمغْمِ فِمْٙمٍؿ ، ضَمتَّك إَِذا مَل ًُ ًٓ ، هَم ٣م ُءوؽًم٣م صُمٜمَّ

 هَمَّمٙمهقا َوَأَوٙمهقا ( . 

ٓ ؾمؽ أن إَمر صمد طمْمغم ، وإٞمٛم٣م هبذا ٞمقاصمف طمْمًرا ُّيدد أَم٥م زمٟمىمٚمٙمٜم٣م،      

هٙمؽ اَلٚمٝمع ، وإذا ٞمج٦م ٞمجك  -ٓ ومدر اهلل  -همًٖمٝمٛم٥م ايمقؿمـ إذا هٙم٘م٦م 

 حك  جك مق حق مف خف حف ُّٱٱ اَلٚمٝمع ، وم٣مل سمٔم٣ملم :
(1) َّ مل خل حل جل مك لكخك

، ويٗمقل ايمٛمٌله )َصعمَّ اهللُ   

َوايْمَقاوِمِع همِٝمَٜم٣م 8 ىَمَٚمَثِؾ وَمْقٍم اؽْمَتَٜمُٚمقا  اهللفَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ( : )ََمَثُؾ ايْمَٗم٣مئِِؿ فَمعَم ضُمُدوِد 

ـَ دِم  فَمعَم ؽَمِٖمٝمٛم٥ٍَم ، هَمَٟمَص٣مَب زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأفْمََلَه٣م، َوزَمْٔمُّمُٜمْؿ َأؽْمَٖمَٙمَٜم٣م ، هَمَ٘م٣مَن ايمَِّذي

٣م طَمَروْمٛمَ  ـْ هَمْقوَمُٜمْؿ ، هَمَٗم٣ميُمقا : يَمْق َأٞمَّ وا فَمعَم ََم ٣م دِم َأؽْمَٖمٙمَِٜم٣م إَِذا اؽْمَتَٗمْقا َِمـ اظم٣َْمِء ََمره

ىُمقُهْؿ َوََم٣م َأَراُدوا ، َهَٙمُ٘مقا مَجِٝمًٔم٣م ،  ـْ هَمْقوَمٛم٣َم ، هَم١مِْن َيؼْمُ ْ ُٞم٠ْمِذ ََم َٞمِِمٝمٌِٛم٣َم طَمْروًم٣م َومَل

 َوإِْن َأطَمُذوا فَمعَم َأْيِدُّيِْؿ ، َٞمَجْقا ، َوَٞمَجْقا مَجِٝمًٔم٣م( .

 

 

 محاٖٛ املطادد وَ العبح ٔاإلِىاه :
 

م زمتٛمٓمٝمٖمٜم٣م وسمْمٝمٝمٌٜم٣م وسمْمٜمغمه٣م ، همٔمـ *  َمـ أهؿ صقر ْح٣مي٥م اظم٣ًمصمد آهتام

زمٌِِٛم٣َمِء  (َصعمَّ اهللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ )َأََمَر َرؽُمقُل اهللِ " وَم٣ميَم٦ْم: فم٣مئُم٥م )ريض اهلل فمٛمٜم٣م( 

وِر، َوَأْن سُمَٛمٓمََّػ، َوسُمَْمٝم٤ََّم  ٣مصِمِد دِم ايمده ًَ ، هم٣مْلٞم٣ًمن َمٟمَمقر زمٟمن يٛمٓمػ  (2)" اظمَْ

                                                           

 . 23( إٞمٖم٣مل : (3

٣مصِمدِ ، زم٣مب أزمقاب ايمًٖمر ، ايمؼمَمذي ( أطمرصمف (2 ًَ  . 372، رومؿ  ََم٣م ُذىمَِر دِم سَمْْمٝمِٝم٤ِم اظمَْ
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ُيٙمٗمل همٝمٜم٣م ؾمٝمًئ٣م َمـ  خمٙمٖم٣مسمف ايمُمخِمٝم٥م ،  زمٝم٦م اهلل )فمز وصمؾ( ، وَمٟمَمقر زمٟمن ٓ

زمؾ ُيًـ يمف أن يٙمتٗمط  وخيرج َمـ اظمًجد ىمؾ رء ٓ يٙمٝمؼ زمٚم٘م٣مٞم٥م اظمًجد 

، همَٔمـ َأَٞمس )ريض اهلل  وومدؽمٝمتف وايمْمٜم٣مرة وايمٛمٓم٣مهم٥م ايمتل جي٤م أن ي٘مقن فمٙمٝمٜم٣م

تل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : )فُمِرَو٦ْم فَمقَمَّ أفْمام اهللفمٛمف( وَم٣مَل : وَم٣مَل َرؽُمقُل  ُل ُأَمَّ

ٛمُٜم٣م وؽَمٝمُِّئٜم٣م ًَ ـِ ايمْمَِّريِؼ  ضَم ـِ أفْمامهِل٣م إَذى ُيامُط فَم ،  ، هَمَقصَمْدُت دم حَم٣مؽِم

ِجدِ  ًْ ( وَوصَمْدُت دم ََم٣ًمِوي أفْمامهِل٣م ايمٛمهخ٣مفَم٥َم سَمُ٘مقُن دم اظمَ ـُ  ، ٓ سُمْدهَم
(1)

، ووم٣مل  

)صعّم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : )فمرو٦م فمقم أصمقر أَمتل ، ضمتك ايمَٗمذاُة خيرصمٜم٣م 

 ايمرصمؾ َمـ اظمًجد(
(2)

، وايمٗمذاة : ايمقاضمدة َمـ ايمتٌـ وايمؼماب ونمغم ذيمؽ ،  

ودم هذا احلدي٧م َم٣م يٖمٝمد أن ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( فمّد ذيمؽ َمـ 

إفمامل ايمِم٣محل٥م ، ىمام فمّد )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( زمٔمض ايمتٌمهم٣مت ايمتل 

م أسم٣ٌمفمف هب٣م سمتٛم٣مدم َمع ايمذوق ايمٔم٣مم ، وٓ سمتًؼ َمع ايمٛمٓم٣مهم٥م ايمتل أَمر اْلؽمَل

جِد  ًْ طمْمٝمئ٥م وؽمٝمئ٥م ، ضمٝم٧م يٗمقل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : )ايمٌِم٣مُق دِم اظمَ

٣مَرهت٣م دهْمٛمٜم٣م( طَمْمِٝمئ٥م  ، وىمٖمَّ
(3)

. 

                                                           

ِجِد دِم (3 ًْ ٌَُِم٣مِق دِم اظمَْ ـِ ايْم ( أطمرصمف َمًٙمؿ ، ىمت٣مب : اظم٣ًمصمد وَمقاوع ايمِمَلة ، زم٣مب : ايمٛمَّْٜمِل فَم

َه٣م.  ََلِة َونَمغْمِ  ايمِمَّ

ِجِد. (2 ًْ  ( ايمًٛمـ ايم٘مػمى يمٙمٌٝمٜمٗمل ، ىمت٣مب : ايمِمَلة ، زم٣مب : دِم ىَمٛمٍْس دِم اظمَْ

 ( ؽمٛمـ ايمٛم٣ًمئل ، ىمت٣مب : اظم٣ًمصمد ، زم٣مب : ايمٌِم٣مق دم اظمًجد. (1
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وىم٣من َمـ هديف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( سم٘مريؿ َمـ يٗمقم زمخدَم٥م زمٝمقت اهلل      

 ؿه  فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( اَمرأة سَمٗمُ وسمٛمٓمٝمٖمٜم٣م ، همٗمد ىم٣من فمعم فمٜمد ايمٛمٌل )صعم اهلل

، همٖمٗمده٣م رؽمقل اهلل )َصعّمَ اهللُ فَمٙمٝمِف َوؽَمّٙمَؿ( يقًَم٣م همًٟمل فمٛمٜم٣م ، همٗم٣ميمقا : ظمًجدا

َم٣مسم٦م ، همٗم٣مل )َصعّمَ اهلُل فَمٙمٝمِف َوؽَمّٙمَؿ( : )أهَمََل ىُمٛمُْتْؿ آَذْٞمُتُٚمقيِن( ، همديمقه فمعم 

 ومػمه٣م ، همِمعم فمٙمٝمٜم٣م
(1)

ايمٛمٌل )َصعّمَ اهللُ فَمٙمٝمِف َوؽَمّٙمَؿ( إىمراًَم٣م هل٣م، وظم٣م ىم٣مٞم٦م  

 سمٗمقم زمف َمـ ٞمٓم٣مهم٥م اظمًجد ايمٛمٌقي .

وومد زمقب ايمٌخ٣مري )رْحف اهلل( زم٣مزًم٣م أؽمامه : )زَم٣مب ىَمٛمِْس اظمًَِجِد َوايمتَِٗم٣مِط     

ري  )رْحف اهلل( يٗمقل : ـَداِن َمٛمف( ، وىم٣من احلًـ ايمٌِمـَذى وايمِٔمٝمـاخِلَرِق وايمٗمَ 

 َمٜمقر احلقر ايمٔمكم ىمٛمس اظم٣ًمصمد وفمامرهت٣م .

* ىمذيمؽ َمـ صقر احلٖم٣مظ فمعم اظم٣ًمصمد ْح٣ميتٜم٣م َمـ ايمروائح ايم٘مرُّي٥م ضمتك يمق 

ىم٣مٞم٦م سمٙمؽ ايمروائح سمٛمٌٔم٧م َمـ رواد اظمًجد زم٤ًٌم رء أدطمٙمقه فمعم 

أٞمٖمًٜمؿ َمـ رائح٥م ؿمٔم٣مم أو ذاب ٓ سمتحٚمٙمف ٞمٖمقس أطمريـ8 يمذيمؽ ي٘مره 

ف دم ظمـ أىمؾ شمقًَم٣م ، أو زمِمًَل ، أو ٞمحقه ، مم٣م يمف رائح٥م ىمرُّي٥م، وزمٗمٝم٦م رائحت

همٚمف أن يدطمؾ اظمًجد َمـ نمغم ضورة ، يمٗمقل ايمٛمٌل )صعّم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( 

َجَرِة  ـْ َهِذِه ايمُمَّ ـْ َأىَمَؾ َِم ِجَدَٞم٣م( -َئْمٛمِل ايمثهقَم  -وم٣مل: )ََم ًْ َـّ ََم (2) هَمََل َيْٗمَرزَم

  ،

صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : )َمـ أىمؾ َمـ هذه ايمُمجرة، همَل يٗمرزمٛم٣م، وٓ وومقيمف )

                                                           

 ( أطمرصمف ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب : ايمِمَلة ، زم٣مب : ىمٛمس اظمًجد وايمتٗم٣مط اخلرق وايمٗمذى وايمٔمٝمدان. (3

اِث ، زم٣مب :  إََذان ، ىمت٣مب  ( أطمرصمف ايمٌخ٣مري2) ٌََِمِؾ َوايمُ٘مرَّ  . ََم٣م صَم٣مَء دِم ايمثهقِم ايمٛمِّلِّ َوايم
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(1)يِمٙمكم َمٔمٛم٣م(

، أو زمِمًَل،  وومقيمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : )َمـ أىمؾ شمقًَم٣م ، 

 همٙمٝمٔمتزيمٛم٣م، أو همٙمٝمٔمتزل َم٣ًمصمدٞم٣م(
(2)

وهذا احل٘مؿ َمٗمٝمد ىمام ومٙمٛم٣م زمٚمـ زمٗمل أشمر ، 

هذه ايمرائح٥م ايم٘مرُّي٥م دم همٚمف ، أَم٣م َمـ أىمؾ ؾمٝمًئ٣م َمـ ذيمؽ واؽمتخدم وؽمٝمٙم٥م 

ًجد َمـ ؾمٟمهن٣م أن سمزيؾ هذه ايمرائح٥م ايم٘مرُّي٥م همَل ضمرج فمٙمٝمف دم دطمقل اظم

 وآطمتَلط زم٣ميمٛم٣مس 8 ٕن فمٙم٥م احل٘مؿ ومد زايم٦م .

ىمام يٙمحؼ زمام ُذىمر َمـ هذه ايمروائح رائح٥م ايمدطم٣من ايمتل سمٛمٌٔم٧م َمـ أهمقاه       

 اظمدطمٛمكم زمؾ هل أؾمد سمٛمٖمغًما وىمراه٥م َمـ نمغمه٣م .

ٙمقث زمًمء َمـ ايمٛمج٣مؽم٣مت ، *  وَمـ صقر ْح٣مي٥م اظم٣ًمصمد صٝم٣مٞمتٜم٣م َمـ أن سمُ 

ؽمقاء زمٖمٔمؾ رء َمـ ؾمٟمٞمف أن حيدث همٝمٜم٣م ٞمج٣مؽم٥م ، أو اَلٙمقس همٝمٜم٣م واَل٣ميمس 

حيٚمؾ ٞمج٣مؽم٥م ، أو ضمتك جمرد اظمرور همٝمٜم٣م وهق حيٚمؾ ؾمٝمًئ٣م َمـ ذيمؽ ، وومد وم٣مل 

ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( يمإلفمرايب ايمذي سمٔم٣مَمؾ زمٔمٖمقي٥م وزم٣مل دم اظمًجد 

 ًَ اَم ايممميػ : )إِنَّ هِذِه اظمَْ ٌَْقِل َوٓ ايْمَٗمَذِر، إِٞمَّ ـْ هَذا ايْم ٍء َِم ٣مصِمَد َٓ سَمِْمُٙمُح يمًَِمْ

ََلِة، َووِمَراَءِة ايْمُٗمْرآِن(  ِهَل يمِِذىْمِر اهلل ) فمّز وصمؾ (، َوايمِمَّ
(3)

. 

                                                           

ىمَِٜم٣م ، زم٣مب : 3) اَمفَم٥ِم َوايْمُٔمْذِر زمؼَِمْ زَم٣مُب ََم٣م صَم٣مَء ( ايمًٛمـ ايم٘مػمى يمٙمٌٝمٜمٗمل ، ىمت٣مب : مُج٣َّمُع َأزْمَقاِب هَمّْمِؾ اَْلَ

ِجَد  ًْ ـْ َأْن َيْٟميِتَ اظمَْ اشًم٣م َِم ـْ َأىَمَؾ شُمقًَم٣م َأْو زَمَِمًَل َأْو ىُمرَّ  . دِم ََمٛمِْع ََم

ٌُُٗمقِل.  ( أطمرصمف ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب : إؿَْمِٔمَٚم٥م ، زَم٣مُب 2) ـَ ايمثهقِم َوايم  : ََم٣م ُيْ٘مَرُه َِم

ـَ ايمٛمََّج٣مؽَم٣مِت إَِذا 1)  ِه َِم ٌَْقِل َونَمغْمِ ِؾ ايْم ًْ ( أطمرصمف َمًٙمؿ ، ىمت٣مب : ايمْمََّٜم٣مَرة، زَم٣مُب : زَم٣مُب ُوصُمقِب نُم

ـْ نَمغْمِ ضَم٣مصَم٥ٍم إلَِم ضَمْٖمِرهَ  َْرَض سَمْْمُٜمُر زم٣ِمظم٣َْمِء، َِم ْٕ ِجِد، َوَأنَّ ا ًْ  ٣م. ضَمَِمَٙم٦ْم دِم اظمَْ
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* َمـ صقر ْح٣مي٥م اظم٣ًمصمد َمـ ايمٔم٧ٌم واْلمه٣مل فمدم ايم٘مت٣مزم٥م فمعم صمدران 

ضمرَم٥م اظمًجد، ىمام أن دم اظمًجد وؽمٗمٖمف ، أو دورات َمٝم٣مهف زمام ٓ يتًؼ َمع 

 ذيمؽ ؽمقء أدب َمع زمٝمقت اهلل )فمز وصمؾ( ايمتل يٛمٌٕمل أن سمِم٣من فمـ ذيمؽ .

وَم٣م يٗم٣مل فمـ داطمؾ اظمًجد يٗم٣مل فمـ طم٣مرصمف همح٣مئط اظمًجد َمـ داطمٙمف        

وطم٣مرصمف يمف ضم٘مؿ واضمد دم وصمقب صٝم٣مٞمتف وسمٔمٓمٝمؿ ضمرَمتف، وىمذا ؽمْمحف 

صح٥م آفمت٘م٣مف دم  ورضمٌتف 8 يمذا همٗمد ٞمص اْلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل وأصح٣مزمف فمعم

 ، ، وصح٥م صَلة اظمٟمَمقم همٝمٜمام َمٗمتدًي٣م زمٚمـ دم اظمًجد رضم٥ٌم اظمًجد وؽمْمحف

 وىمذيمؽ ئمتػم ؽمْمح اظمًجد ىم٣مظمًجد دم زمٗمٝم٥م اظمذاه٤م .

احلٖم٣مظ فمعم همرش اظمًجد وأؽم٣مؽمف وىمؾ َمٗمتٛمٝم٣مسمف 8 ٕهن٣م وومػ هلل سمٔم٣ملم  * 

 وٓ يٛمٌٕمل ٕضمد أن ئمتدي فمٙمٝمٜم٣م ، أو يًتحقذ فمٙمٝمٜم٣م .

فمٙمٝمف هم١مٞمف ٓ زمٟمس زم١منمَلق اظمًجد دم نمغم ووم٦م ايمِمَلة ، ضمٖم٣مـًم٣م فمٙمٝمف ، و    

 وصٝم٣مٞم٥ًم يمف وظم٣م زمف َمـ أؽم٣مس وأصمٜمزة َمـ ايمنوم٥م أو ايمتٙمػ أو ايمّمٝم٣مع . 

* صٝم٣مٞم٥م اظمًجد َمـ أن ي٘مقن َم٘م٣مًٞم٣م يمٙمخَلف أو رهمع ايمِمقت 8 يمذا ي٘مره 

اخلِمقَم٥م همٝمف ، وٞمُمد ايمّم٣ميم٥م ، وايمٌٝمع وايممماء واْلصم٣مرة ونمغم ذيمؽ َمـ 

ايمٔمٗمقد ايمتل ومد سم٘مقن ذرئم٥م يمرهمع ايمِمقت زمام ٓ يٙمٝمؼ وَم٘م٣مٞم٥م اظمًجد 

يم٥م وومدؽمٝمتف ، يٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : )َمـ ؽمٚمع رصمًَل يٛمُمد و٣م
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، ودم (1)دم اظمًجد، همٙمٝمٗمؾ: ٓ رده٣م اهلل فمٙمٝمؽ، هم١من اظم٣ًمصمد مل سمٌـ هلذا( 

: )إذا رأيتؿ َمـ يٌٝمع أو يٌت٣مع دم اظمًجد، همٗمقيمقا: ٓ أرزمح اهلل جت٣مرسمؽ، رواي٥م

 وإذا رأيتؿ َمـ يٛمُمد و٣ميم٥م، همٗمقيمقا: ٓ رده٣م اهلل فمٙمٝمؽ(
(2)

ـِ  ،  ٣مئ٤ِِم زْم ًَّ ـِ ايم وفَم

ٌُٛمِل )أي يٙمٗمٝمٛمل  َيِزيَد ، وَم٣مَل : زَمْٝمٛمَاَم  ِجِد ، إَِذا َرصُمٌؾ حَيِِْم ًْ َأَٞم٣م َُمّْمَْمِجٌع دِم اظمَْ

ْم٣َّمِب )َريِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف( ، هَمَٗم٣مَل :  ـُ اخْلَ زمحِم٣مة( ، هَمَرهَمْٔم٦ُم َرْأِد ، هَم١مَِذا فُمَٚمُر زْم

٦ٌُْم هَمَٟمسَمْٝمُتُف هِبِ  صُمَٙمكْمِ ، هَم٣مْئتِٛمِل هِباَِم ، هَمَذَه ـِ ايمرَّ اَم فُمَٚمُر : اْذَه٤ْم إلَِم َهَذْي اَم ، هَمَٗم٣مَل هَلُ

ـْ َأْهِؾ ايمْم٣َّمئِِػ ، وَم٣مَل :  ـَ َأْٞمُتاَم ؟ وَم٣مٓ : َِم ـْ َأْي ـْ َأْٞمُتاَم َأْو َِم َّ ـْ َأْهِؾ "مِم يَمْق ىُمٛمُْتاَم َِم

زًم٣م ٌََٙمِد ، َْٕوصَمْٔمُتُ٘ماَم َضْ ِجِد َرؽُمقِل  َهَذا ايْم ًْ )َصعمَّ  اهلل، سَمْرهَمَٔم٣مِن َأْصَقاسَمُ٘ماَم دِم ََم

َؿ(ا (3) "هللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

. 

* إذا ىم٣من أصؾ زمٛم٣مء اظم٣ًمصمد َمـ إَمقر ايمتل ضم٧م فمٙمٝمف ايمممع احلٛمٝمػ، 

٤م همٝمٜم٣م ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( هم١من سمٔمٜمد هذه اظم٣ًمصمد وَمرافم٣مة ورنمَّ 

أزمٛمٝمتٜم٣م زم١مصَلح وسمرَمٝمؿ َم٣م سمُمٔم٧م ، أو هتدم َمٛمٜم٣م أَمر ٓ يٗمؾ أمهٝم٥م وٓ يٛمٗمص 

                                                           

ِجِد َوََم٣م3)  ًْ ٣ميم٥َِّم دِم اظمَْ ـْ َٞمُْمِد ايمّمَّ ََلَة ، زَم٣مُب : ايمٛمَّْٜمِل فَم ٣مصِمد َوََمَقاِوِع ايمِمَّ ًَ  ( أطمرصمف َمًٙمؿ ، ىمَِت٣مُب : اظمَْ

ـْ ؽَمِٚمَع ايمٛم٣َّمؾِمَد.  َيُٗمقيُمُف ََم

ََلَة ، زَم٣مُب : ايمٛمَّٜمْ 2)  ٣مصِمد َوََمَقاِوِع ايمِمَّ ًَ ٣ميم٥َِّم دِم ( ايمًٛمـ ايم٘مػمى يمٙمٛم٣ًمئل ، ىمَِت٣مُب : اظمَْ ـْ َٞمُْمِد ايمّمَّ ِل فَم

ـْ ؽَمِٚمَع ايمٛم٣َّمؾِمَد. ِجِد َوََم٣م َيُٗمقيُمُف ََم ًْ  اظمَْ

َٓ َيُ٘مقَن 1)  ـْ َأْن  َتَح٤مه يمِْٙمَٗم٣ميِض َِم ًْ ( ايمًٛمـ ايم٘مػمى يمٙمٌٝمٜمٗمل ، ىمَِت٣مُب : آَداب ايْمَٗم٣ميِض، زَم٣مُب : ََم٣م ُي

ِجِد.  ًْ  وَمَّم٣مُؤُه دِم اظمَْ
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أصؾ زمٛم٣مئٜم٣م وإٞمُم٣مئٜم٣م ، ٕٞمف صقرة َمـ صقر احلٖم٣مظ فمٙمٝمٜم٣م شمقازًم٣م أو أصمًرا فمـ 

 .وإفمامره٣م ، وومدياًم وم٣ميمقا : أَم٣مرة إدزم٣مر اْلَم٣مرة ىمثرة ايمقزم٣مء وومٙم٥م ايمٔمامرة .

 

  *        *        * 
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 () اإلضالً يفمحاٖٛ الكٍاٟظ 
 

اظمح٣مهمٓم٥م فمعم ايم٘مٛم٣مئس َمْمٙم٤م إؽمَلَمل يٗمقم فمعم فمدد َمـ أهؿ َم٣ٌمدئ 

 اْلؽمَلم وهك : 

: اظمح٣مهمٓم٥م فمعم ايمديـ. وايمديـ هق جمٚمؾ َم٣م أٞمزيمف اهلل وضمًٝم٣م فمعم أٞمٌٝم٣مئف َمٛمذ  أٔال

أزمٝمٛم٣م آدم ، ضمتك طم٣مسمؿ ايمٛمٌٝمكم حمٚمد )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( همٚمجٚمؾ ذيمؽ 

 ضمٗمٝمٗم٥م ايمديـ.يٚمثؾ 

وَم٣م صم٣مء زمف ىمؾ ٞمٌل َمـ إٞمٌٝم٣مء ، وزمٔم٧م زمف إلم ومقَمف يٚمثؾ ذئم٥م َمثؾ    

إزمراهٝمؿ وَمقؽمك وفمٝمًك وحمٚمد فمٙمٝمٜمؿ مجٝمًٔم٣م أهمّمؾ ايمِمَلة وأسمؿ  "ذئم٥م 

 . "ايمتًٙمٝمؿ

وظم٣م ىم٣مٞم٦م ايمممائع ايمتل ٞمزيم٦م فمعم مجٝمع إٞمٌٝم٣مء َمتٖمٗم٥م دم َم٣ٌمدئٜم٣م ، وهك 

ٙمف وايمٝمقم أطمر ، ىمام سمتٖمؼ دم اظمح٣مهمٓم٥م فمعم اْليامن زم٣مهلل وَمَلئ٘متف وىمتٌف ورؽم

َمـ أصمؾ اظمح٣مهمٓم٥م فمٙمٝمٜم٣م أٞمزل اهلل ديٛمف فمعم أٞمٌٝم٣مئف  اظمِم٣ميمح اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل

ايمديـ وايمٛمٖمس  لوه -فمٙمٝمٜمؿ مجٝمًٔم٣م أهمّمؾ ايمِمَلة وأسمؿ ايمًَلم -ورؽمٙمف

، ضمٝم٧م إن هذه اظمِم٣ميمح متثؾ ضورات احلٝم٣مة  وايمٔمٗمؾ وايمٔمرض واظم٣مل

رئم٥م ـٛمك فمٛمٜم٣م أي صمٝمؾ، وٓ ختتٙمػ دم اظمح٣مهمٓم٥م فمٙمٝمٜم٣م ؾماخلٚمس ايمتل ٓ يًتٕم

 َمـ ايمممائع ايمًاموي٥م.

                                                           

()  ايمٛمج٣مر ايمٔمٚمٝمد إؽمٌؼ يم٘مٙمٝم٥م ايمدراؽم٣مت ايمٔمٙمٝم٣م زمج٣مَمٔم٥م إزهر ىمت٤م هذا اظمٌح٧م أ.د/فمٌد اهلل

 .وفمّمق جمٚمع ايمٌحقث اْلؽمَلَمٝم٥م
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ويمذيمؽ ىم٣مٞم٦م حمؾ اسمٖم٣مق َمـ ايمممائع ىمٙمٜم٣م ، ىمام سمتٖمؼ سمٙمؽ ايمممائع دم 

اظمح٣مهمٓم٥م فمعم ايمٗمٝمؿ اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م، وإطمَلق ايمراومٝم٥م، وذيمؽ ىم٣ميمقهم٣مء وايم٘مرم 

ريؿ أوداد سمٙمؽ وايمِمدق وإَم٣مٞم٥م ونمغمه٣م َمـ إطمَلق ايمٔم٣ميمٝم٥م ايمرهمٝمٔم٥م، وحت

ايمِمٖم٣مت إطمَلومٝم٥م ىم٣ميمٕمدر وايمٌخؾ واخلٝم٣مٞم٥م وأَمث٣مهل٣م ، وَمـ شمؿ ىم٣مٞم٦م سمٙمؽ 

ايمٗمٝمؿ ايمديٛمٝم٥م حمؾ اسمٖم٣مق َمـ مجٝمع ايمممائع دم وصمقب ْح٣ميتٜم٣م وضمٓمر جت٣مهٙمٜم٣م 

 أو ايمتْم٣مول فمٙمٝمٜم٣م.

وإذا ىم٣مٞم٦م ايميورات ايمديٛمٝم٥م ، واظم٣ٌمدئ إطمَلومٝم٥م متثؾ وم٣مؽماًم َمُمؼمىًم٣م 

ًاموي٥م ورىمٛم٣ًم ومقياًم َمـ أرىم٣من ايمديـ ، هم١من اظمح٣مهمٓم٥م فمعم زمكم مجٝمع ايمممائع ايم

 ايمديـ سم٘مقن ممتدة يمتُمٚمؾ ىمؾ ومٝمٚم٥م ديٛمٝم٥م دم أي ذئم٥م ؽماموي٥م وذيمؽ يٗمتيض

  اظمح٣مهمٓم٥م فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة همٝمٜم٣م .

ًٗا  : أن ذىمر اهلل َمْمٙمقب َمـ اظمًٙمؿ وَمـ نمغم اظمًٙمؿ8 ضمتك يمق ىم٣من ٓ  ثاٌ

 ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ ومقيمف سمٔم٣ملم:ي٠مَمـ زمديـ َمـ إدي٣من. ودم سمٖمًغم 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى
(1) َّىئ  نئ مئ

 ٣متـؾ ايمدي٣مٞمـيٗمقل ايمٗمرؿمٌل: ذىمر اهلل دور فم٣ٌمدة أه 

 ايم٣ًمزمٗم٥م. 

                                                           

 .27( احل٨م : 3)
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وهك صقاَمع ايمره٣ٌمن ، وزمٝمع ايمٛمِم٣مرى وصٙمقات ايمٝمٜمقد وَم٣ًمصمد 

اظمًٙمٚمكم 8 ٕن أصح٣مب سمٙمؽ ايمدور أهؾ ىمت٤م ؽماموي٥م ؽم٣مزمٗم٥م ، وهمٝمٜم٣م َم٣م 

(1)جي٤م ْح٣ميتف 

 . 

ىم٣مٞم٦م دور ايمٔمٌــ٣مدات ايمتل ٞمزيم٦م دي٣مٞم٣مهتــ٣م َمـ ومٌؾ واصم٥ٌم وَمـ شمؿ 

 ْح٣ميتٜم٣م واظمح٣مهمٓم٥م فمٙمٝمٜم٣م وٓ جيقز هدَمٜم٣م.

ىمام أن ذىمر اهلل إذا ىم٣من َمْمٙمقزًم٣م َمـ ىمؾ إٞم٣ًمن ، هم١من ىمؾ َم٣م ي٣ًمفمده فمعم 

هذا ايمذىمر ي٘مقن َمْمٙمقزًم٣م ضورة أٞمف يقصؾ إيمٝمف ، وَم٣م يقصؾ إلم اظمْمٙمقب 

 ي٘مقن َمْمٙمقزًم٣م.

م إىمراه أي إٞم٣ًمن فمعم أن ي٠مَمـ زمـف زمٔمـد أن أوصمـ٤م : إن اهلل ثالًجا  ومد ضمرَّ

 حن جنمم خم حم جم ُّٱ : اْليامن زمف فمـ ضمري٥م واطمتٝم٣مر واومتٛمـ٣مع ، ومـ٣مل سمٔمـ٣ملم

(2) َّجه هن  من خن

 . 

ويمٝمس مم٣م يتٖمؼ َمع ختٝمغم اهلل يمٔم٣ٌمده دم أن ي٠مَمٛمقا زمف، أن ئم٣مَمٙمٜمؿ زمٛمٗمٝمض َم٣م 

أطمريـ فمعم  َمٛمحف هلؿ َمـ ضمؼ آطمتٝم٣مر ، وذيمؽ زمٚمٔم٣مومٌتٜمؿ فمٙمٝمف زمتحريض

هدم دور فم٣ٌمدهتؿ، ويمق همٔمؾ ايمٌٔمض ذيمؽ ي٘مقن َمتج٣موزا ظم٣م ومرره اهلل 

 ورؽمقيمف، وَمتٟميمًِّٝم٣م فمعم اهلل دم إيمزام ايمٛم٣مس زمام مل يٙمزَمٜمؿ زمف رهبؿ وطم٣ميمٗمٜمؿ.
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يدا اوَمـ اظم٠مىمد أن هدم دور فم٣ٌمدة نمغم اظمًٙمٚمكم وايمتٔمرض هل٣م يٚمثؾ سمز

َمٛمٜمًٝم٣م فمٛمف ، ىمام يٚمثؾ ٞمٗمٝمًّم٣م فمعم اهلل وفمعم ديٛمف، ويٚمثؾ إىمراه٣م دم ايمديـ 

ظمٗمِمقد اهلل َمـ طمٙمؼ اْلٞم٣ًمن.. ضمكم صمٔمٙمف خمت٣مًرا دم اْليامن زمف وآيمتزام 

 جم ُّٱ زمتٌٔم٣مت ذيمؽ اْليامن، واْلىمراه دم ايمديـ ضمرام زم٣ميمٛمص دم ومقيمف سمٔم٣ملم :

، هم١من هذا ايمٗمقل ايم٘مريؿ طمػم يٖمٝمد  َّجه هن  من خن حن جنمم خم حم

اهلل ، همٚمـ يٖمٔمؾ ذيمؽ اْلىمراه زمٟمي وؽمٝمٙم٥م ايمٛمٜمك ، أي ٓ سم٘مرهقا أضمًدا دم ديـ 

وَمٛمٜم٣م هدم ايم٘مٛم٣مئس ي٘مقن ومد أسمك حمٓمقًرا دم ايمديـ وحمرًَم٣م دم ايمممع ، همَل 

 جيقز همٔمٙمف.

: إن ضمؼ نمغم اظمًٙمٚمكم دم اظمح٣مهمٓم٥م فمعم ىمٛم٣مئًٜمؿ َمٌٛمـل فمـعم وهمـ٣مء  زابًعا

اظمًٙمٚمكم زمام ص٣محلقهؿ فمٙمٝمف، وومـد فمـػم ومـداَمك ايمٖمٗمٜمـ٣مء فمــ ذيمـؽ اظمٔمٛمـك 

ر ـايمتل همتح٦م ُصٙمًح٣م ، أي زم٣مٓسمٖم٣مق َمع أهٙمٜم٣م ، وَمٛمٜمـ٣م أرض َمِمـ زم٣مٕرايض

ايمتل أزمدت سمٔم٣مؿمًٖم٣م َمع ايمٖمـتح اْلؽمـَلَمل وسمٔم٣موٞمـ٦م َمٔمـف ، همـ١من دور ايمٔمٌـ٣مدة 

اظمقصمقدة دم سمٙمؽ ايمٌَلد ٓ جيقز اظم٣ًمس هب٣م وجيـ٤م اظمح٣مهمٓمـ٥م فمٙمٝمٜمـ٣م ، وحيـؼ 

 ٕهٙمٜم٣م أن يٗمقَمقا زمؼمَمٝمؿ َم٣م اهندم َمٛمٜم٣م
(1)

 . 

 

 ؽًم٣م حلرَم٥م دور ايمٔم٣ٌمدةف ايمٖمٗمٜم٣مء ، وصمٔمٙمقه أؽم٣موايمِمٙمح ايمذي ٞمص فمٙمٝم

وفمدم اظم٣ًمس ايمّم٣مر هب٣م ومد سمْمقر دم فمٌمٞم٣م، وأصٌح يتخذ ؾم٘مؾ اظم٣ٌمدئ 
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ايمدؽمتقري٥م ، ايمتل سمٗمرر اظم٣ًمواة زمكم أزمٛم٣مء ايمقؿمـ ايمقاضمد ، وحتٓمر ايمتٚمٝمٝمز 

زمٝمٛمٜمؿ زم٤ًٌم ايمديـ أو زمٟمي ؽم٤ٌم آطمر ىم٣مَلٛمس ، أو ايمٙمقن ، أو ايمٙمٕم٥م ، أو نمغم 

٣ًٌمذيمؽ َمـ  ، يمٙمتٚمٝمٝمز دم اظمجتٚمٔم٣مت اْلؽمَلَمٝم٥م اظمٓم٣مهر ايمتل يٚم٘مـ أن سم٘مقن ؽمٌ

وأصٌح ذيمؽ إَمر مم٣م يٚمثؾ أؽم٣مؽًم٣م َمـ أؽمس اظمقاؿمٛم٥م ايمتل جتٚمع زمكم أزمٛم٣مء 

ايمقؿمـ ايمقاضمد، وسم٠مىمد حُلٚم٥م ايمتٔم٣مون زمٝمٛمٜمؿ فمعم ايمػم وايمتٗمقى ، ويمٝمس فمعم 

 اْلشمؿ وايمٔمدوان.
 

وًم٣م زمكم أزمٛمـــ٣مء اظمجتٚمـع ايمقاضمـد وإذا ىم٣مٞم٦م اظم٣ٌمدئ ايمدؽمتقري٥م متثؾ اسمٖمــ٣م

دون ٞمٓمر إلم آطمتَلهم٣مت ايمٔم٣مرو٥م أو ايمزائدة فمـ أصؾ اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م ، همـ١من هـذا 

 يف ىف يث ىث ُّٱ آسمٖم٣مق جي٤م ايمقهمـ٣مء زمـف إفمـامًٓ يمٗمـقل اهلل سمٔمـ٣ملم:

(1)  َّىق

  همَل جيقز هدم ىمٛم٣مئس نمغم اظمًٙمٚمكم أو أطمذه٣م َمٛمٜمؿ ومٜمًرا.،  

: إن ؽمٝم٣مؽم٥م زمٛم٣مء ايم٘مٛم٣مئس َمرهقٞم٥م زم٣ميمِم٣ميمح ايمٔم٣مم يمَلَم٥م، وأن ورم خاوًطا 

إَمر هق ايمـذي يـزن سمٙمـؽ اظمِمـٙمح٥م ويٗمـدر هلـ٣م ومـدره٣م وهمٗمـ٣م ٓفمتٌـ٣مرات 

َمقوقفمٝم٥م زمٔمٝمدة فمـ آوْمٜم٣مد ايمديٛمل، هم١مذا وصمد أن فمدد اظمًٝمحٝمكم ومـد زاد 

زي٣مدة سمٗمتيض زمٛم٣مء ىمٛم٣مئس صمديدة، هم١من يمف أن يًـٚمح زمـذيمؽ ، وإن رأى فمـدم 

صم٥م هم١من يمف أن يٗمدر إَمـر زمـام يـراه حمٗمًٗمـ٣م يمٙمِمـ٣ميمح ايمٔمـ٣مم يمَلَمـ٥م ، ودون احل٣م
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َم٣ًمس زمحؼ أي إٞم٣ًمن دم َمٔمتٗمده ايمديٛمل ، وومد سمـرك ايمٛمٌـل )صـعم اهلل فمٙمٝمـف 

(1)َم٣م ىم٣مٞمقا حمت٣مصمكم يمف َمـ ايم٘مٛم٣مئسوؽمٙمؿ( وطمٙمٖم٣مؤه يمٕمغم اظمًٙمٚمكم 

 . 

٣م هق يٗمقل ازمـ ايمٗمٝمؿ: وهمِمؾ اخلْم٣مب أن يٗم٣مل: إن اْلَم٣مم يٖمٔمؾ دم ذيمؽ َم

إصٙمح يمٙمٚمًٙمٚمكم زمح٤ًم ومٙم٥م أفمداد اظمًٝمحٝمكم أو ىمثرهتؿ ، هم١من ىم٣من 

فمددهؿ ومٙمٝمًَل أزمٗمك هلؿ َم٣م ي٘مٖمٝمٜمؿ َمـ ايم٘مٛم٣مئس ، وإن ىم٣من فمددهؿ ىمثغًما همٙمف 

 أن يًد ضم٣مصمتٜمؿ َمـ ايم٘مٛم٣مئس ايمتل حيت٣مصمقن إيمٝمٜم٣م
(2)

 . 

 

: إن إديم٥م ايمممفمٝم٥م ومد سمّم٣مهمرت دم ايمدٓيم٥م فمعم أٞمف ٓ جيقز هـدم  ضادًضا

ايم٘مٛم٣مئس وذيمؽ فمعم ٞمحق َم٣م دل فمٙمٝمف ىمت٣مب اهلل سمٔم٣ملم ، وؽمٛم٥م ٞمٌٝمـف )صـعم اهلل 

 فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( وآشم٣مر صح٣مزمتف :

  : أوا الكتاب

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ همٝمٗمـــقل اهلل سمٔمـــ٣ملم:

(3) َّىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

. 

: أن اهلل سمٔم٣ملم ومد أطمػم زمٟمٞمف  ٔٔدْ الداللٛ يف اآلٖٛ الكسميٛ عمٜ املطمٕب

ومد ذع يمٔم٣ٌمده َم٣م يدهمع ايمتٔمدي فمـ دور ايمٔم٣ٌمدة يم٘مؾ أسم٣ٌمع ايم٘مت٤م ايمًاموي٥م ، 
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وذيمؽ زمتٜمٝمئ٥م َمـ يدهمٔمقن إذى وايمتٔمدي فمعم سمٙمؽ ايمدور ، ويمقٓهؿ ظم٣م 

 زمٗمٝم٦م آشم٣مره٣م وٓٞمدشمرت َمٔم٣مظمٜم٣م
(1)

وهذا اخلػم زمٚمٔمٛمك ايمْمٙم٤م ، همدل فمعم أن  ، 

 ر َمْمٙمقب ، وإحل٣مق ايمتخري٤م هب٣م ممٛمقع .دهمع إذى فمـ سمٙمؽ ايمدو

 .ٔوَ الطٍٛ الٍبٕٖٛ الػسٖفٛ( 2)

َم٣م روى فمـ فمـروة زمـ ايمـززمٝمـر )ريض اهلل فمٛمٜمام( ومـ٣مل : ىمت٤م رؽمقل اهلل 

)صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( إلم أهؾ ايمٝمٚمـ أٞمف َمـ ىم٣من فمعم ُّيقدي٥م أو ٞمٌماٞمٝم٥م ، 

 هم١مٞمف ٓ يٖمتـ فمٛمٜم٣م
(2)

. 

 : ٔدْ الداللٛ يف ِرا احلدٖح

أن ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ومـد هنك فمـ همتٛمـ٥م نمغم اظمًٙمؿ ، وايمٖمتٛم٥م 

، وَمـ  هل ايمقومقف دون ايمٗمٝمــ٣مم زمام ئمتٗمده َمـ أَمـر ايمديـ ايمذي ي٠مَمـ زمف

 ذيمؽ هدم ايم٘مٛم٣مئس ، همٝم٘مقن َمٛمٜمًٝم٣م فمٛمف زم٣محلدي٧م ايممميػ.

 

 : ٔوَ آثاز الصخابٛ( 3)

ص فمعم أن يـ٠مَمٛمٜمؿ أن فمٚمر زمـ اخلْم٣مب )ريض اهلل فمٛمف( ص٣ميمح أهؾ ْح   

فمعم أٞمٖمًٜمؿ وأَمقاهلؿ وؽمقر َمديٛمتٜمؿ وىمٛمٝمًتٜمؿ وصم٣مء دم ايمٔمٜمد ايمذي أفمْم٣مه 

ــف أفمْمــ٣مهؿ إَمــ٣من ٕٞمٖمًــٜمؿ وَٕمــقاهلؿ ويم٘مٛم٣مئًــٜمؿ  ٕهــؾ ايمٗمــدس : أٞم
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، وٓ َمـــ  وصــٙم٣ٌمهنؿ، أٓ سمًــ٘مـ ىمٛم٣مئًــٜمؿ وٓ هتــدم ، وٓ يٛمــتٗمص َمٛمٜمــ٣م

٘مرهـقن فمـعم ، وٓ ي ، وٓ َمــ رء َمــ أَمـقاهلؿ ضمٝمزه٣م، وٓ َمـ صـٙمٝمٌٜمؿ

 ديٛمٜمؿ، وٓ يّم٣مر أضمد َمٛمٜمؿ
(1)

. 

 

وَم٣م صم٣مء دم ايمتٔمٜمد ايمذي ىمتٌف فمٚمرو زمـ ايمٔمـ٣مص )ريض اهلل فمٛمـف( ٕهـؾ 

َمٌم وومد صم٣مء همٝمف : زمًؿ اهلل ايمـرْحـ ايمـرضمٝمؿ ، هـذا َمـ٣م أفمْمـك فمٚمـرو زمــ 

ايمٔم٣مص أهؾ َمٌم َمـ إَمـ٣من فمـعم أٞمٖمًـٜمؿ وَمٙمـتٜمؿ وأَمـقاهلؿ وىمٛم٣مئًـٜمؿ 

فمٙمٝمٜمؿ رء َمــ ذيمـؽ، وٓ يٛمـتٗمض، وصٙمٝمٌٜمؿ وزمرهؿ وزمحرهؿ، ٓ يٛمٗمص 

وفمعم هذا ايمٔمٜمد ىمت٣مب اهلل وذَم٥م رؽمقيمف وذَمـ٥م اخلٙمٝمٖمـ٥م أَمـغم اظمـ٠مَمٛمكم وذَمـؿ 

 اظم٠مَمٛمكم
(2)

. 

 

: إن َم٣م ورد َمـ ايمٛمِمقص خم٣ميمًٖم٣م يمتٙمؽ إديم٥م ايمقاوح٥م واظم٣ٌمدئ  ضابًعا

اظمٗمررة حمٚمقل فمعم همٗمف ايمٛمزافم٣مت اظمًٙمح٥م ايمتل سمًتٔمر همٝمٜم٣م اظمقاصمٜم٥م زمكم 

د اٞمٗم٢م ووم٦م سمٙمؽ اظمقاصمٜم٣مت، وأصٌح٦م ايمٔمَلوم٥م زمكم اظمًٙمٚمكم همريٗمكم، ووم

ونمغمهؿ حم٘مقَم٥م زم٣مظمٔم٣مهدات ايمدويمٝم٥م ، ايمتل متٛمع ايمتٔمدي َمـ وِمٌؾ أي ؿمرف 

فمعم أطمر ، وسم٠مىمد فمعم ضمؼ ىمؾ إٞم٣ًمن دم احلٝم٣مة اظمت٣ًموي٥م َمع نمغمه داطمؾ 

إوؿم٣من وطم٣مرصمٜم٣م،  همّمَل فمـ متٝمز ايمٔمَلوم٥م زمكم اظمًٙمٚمكم واظمًٝمحٝمكم دم 
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ٌم َمٛمذ ومديؿ ايمزَم٣من وَم٣م اسمًٚم٦م زمف َمـ حم٥ٌم وؽمَلم ، وسمٔم٣مون فمعم رطم٣مء َم

 وْح٣مي٥م إوؿم٣من.

وَمـ اظمٔمٙمقم أن احل٘مؿ آصمتٜم٣مدي يتٕمغم زمتٕمغم زَم٣مٞمف وَم٘م٣مٞمف وايمٓمروف 

ايمتل سمٗمرر همٝمٜم٣م ، وضمٝم٧م ىم٣من ذيمؽ ىمذيمؽ ، مل ئمد يمتٙمؽ إضم٘م٣مم ضمج٥م ، 

سم٘مقن سمٙمؽ وأصٌح احلٖم٣مظ فمعم ايم٘مٛم٣مئس مم٣م ٓ يِمح اخلَلف ضمقيمف و

ايمٖمت٣موى ايمُم٣مردة َمـ أسم٣ٌمع دافمَش ونمغمهؿ ممـ اختذوا آي٣مت اهلل هزوا 

روا أضم٘م٣مم ديٛمف خلدَم٥م أهقائٜمؿ اظمريّم٥م ، إٞمام هل أهم٘م٣مر َمٛمحرهم٥م ٓ مت٦م  وؽمخَّ

إلم صمقهر ايمديـ زمِمٙم٥م وٓ سمٛمتٚمل إلم أضم٘م٣مَمف زمٛم٤ًم صحٝمح أو همٜمؿ 

مهقه َمـ وصمقب هدم ايم٘مٛم٣مئس  َمًتٗمٝمؿ، وَمـ شمؿ ٓ جيقز ايمرىمقن إلم َم٣م سمقَّ

يمٔمدم صحتف وخم٣ميمٖمتف ظم٣ٌمدئ ايمديـ وأديمتف ، وي٘مقن ايمٗمقل زمقصمقب ْح٣مي٥م 

ىمٛم٣مئس نمغم اظمًٙمٚمكم َمـ اهلدم أو ايمتخري٤م هق ايمذي يتٖمؼ َمع صحٝمح وأديم٥م 

 أضم٘م٣مم ايمممئم٥م .

 *         *         * 
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)اإلضالً  يفمحاٖٛ الكٍاٟظ 


) 
 

اظمخ٣ميمٖم٥م دم ايمٔمٗمٝمدة زمٙمٕم٦م ؽمامضم٥م اْلؽمَلم دم َمٔم٣مَمٙم٥م أهؾ ايمممائع 

، وىمٖمؾ هلؿ ضمري٥م اطمتٝم٣مر ايمٔمٗمٝمدة  وايمٔم٣ٌمدة إلم ضمد أن سمرىمٜمؿ وَم٣م ئمٌدون

، ومل جيػمه فمعم افمتٛم٣مق  ايمتل يرنمٌقهن٣م ، همٜمق مل ي٘مره أضمًدا َمٛمٜمؿ فمعم سمرك ديٛمف

 خن حن  جنمم خم حم جم ُّٱ فمٗمٝمدة زمٔمٝمٛمٜم٣م. ودم هذا اظمٔمٛمك يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم:

 مئ  هي مي خي حي جي ٰه مهجه هن  من

(1) َّ هس مس هث مثهت مت هب مب هئ

 . 

 

وهذا هق َم٣م ذه٤م إيمٝمف اظمحٗمٗمقن َمـ ايمٔمٙمامء ، يٗمقل ازمــ ىمثـغم دم سمٖمًـغم 

، هم١مٞمـف زمـكم  أي ٓ سم٘مرهقا أضمًدا فمعم ايمدطمقل دم ديـ اْلؽمـَلم "هذه أي٥م : 

وواوح صمقم دٓئٙمف وزمراهٝمٛمف ، ٓ حيت٣مج إلم أن ي٘مره أضمًدا فمعم ايمدطمقل همٝمـف ، 

وٞمـقر زمِمـغمسمف دطمـؾ همٝمـــف فمـعم  صـدرهزمؾ َمـ هـداه اهلل يمإلؽمـَلم وذح 

(2)"زمٝمٛم٥م

. 

                                                           

()  ىمت٤م هذا اظمٌح٧م أ.د/حمٚمد فمٌد ايمًت٣مر اَل٣ٌمرم أؽمت٣مذ ايمٖمٗمف اظمتٖمرغ زم٘مٙمٝم٥م ايمممئم٥م وايمٗم٣مٞمقن- 

 صم٣مَمٔم٥م إزهر زم٣ميمٗم٣مهرة.

 .  234( ايمٌٗمرة: 3)

 ، ٞممم َم٘مت٤م ايمؼماث اْلؽمَلَمل .  3/137( سمٖمًغم ازمـ ىمثغم : 2)
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ويمٗمد أزم٣مح اْلؽمَلم يمٕمغم اظمًٙمٚمكم مم٣مرؽم٥م ؾمٔم٣مئر ديٛمٜمؿ همَل هتدم هلؿ زمٝمٔمـ٥م 

، زمٛم٣مء فمعم ايمٗم٣مفمدة ايمٔم٣مَمـ٥م دم ضمٗمـقق أهـؾ  ، وٓ ي٘من هلؿ صٙمٝم٤م أو ىمٛمٝم٥ًم

،  "ٞمـؼمىمٜمؿ وَمـ٣م يـديٛمقن "وأن  "أن هلؿ َم٣م يمٛم٣م وفمٙمٝمٜمؿ َمـ٣م فمٙمٝمٛمـ٣م "ايمذَم٥م : 

،  د صمرت فمعم يم٣ًمن ايمٖمٗمٜم٣مء وي٠ميده٣م زمٔمض أشم٣مر فمــ ايمًـٙمػهمٜمذه ايمٗمقافم

 َمٛمٜم٣م : 

( ىمت٣مب فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز : ٓ هتدم زمٝمٔم٥م وٓ ىمٛمٝمًـ٥م وٓ زمٝمـ٦م ٞمـ٣مر 3) 

 صقحلقا فمٙمٝمف
(1)

 . 

 ( فمـ فمْم٣مء أٞمف ؽمئؾ فمـ ايم٘مٛم٣مئس هتدم؟ وم٣مل : 2ٓ)
(2)

. 

 زمٛم٣مء فمعم ذيمؽ :  

اظمًـٙمٚمكم ونمـغمهؿ دم ؽمــ٣مئر وزمٚمٗمت٢م َمٌدأ اظمقاؿمٛمــ٥م ايمتل جتٚمــع زمكم 

راٞمٝم٥م ضمـؼ ـايمٌــَلد ، هم١من ٕصح٣مب ايمديـ٣مٞمـ٣مت إطمـرى ايمٝمٜمقديـ٥م ، وايمٛمِمـ

مم٣مرؽم٥م ؾمٔم٣مئرهؿ ايمديٛمٝم٥م دم َمٔم٣مزمدهؿ وىمٛم٣مئًٜمؿ ، دون ايمتٔمرض هلـؿ زمـٟمذى ، 

دم أٞمٖمًٜمؿ أو َمٔم٣مزمدهؿ ، زمؾ إن هلؿ إضمداث َم٣م حيتـ٣مصمقن إيمٝمـف َمــ ايم٘مٛمـ٣مئس 

ٌَلد ايمتـل همتحٜمـ٣م اظمًـٙمٚمقن صـٙمح٣م وومـد َمتك أذن اْلَم٣مم هلؿ ومٝم٣مؽًم٣م فمـعم ايمـ

ص٣محلٜمؿ اْلَم٣مم فمعم ذيمؽ ، يمذا أصم٣مز ايمٖمٗمٜم٣مء هلؿ إضمـداث َمـ٣م حيت٣مصمقٞمـف َمــ 

                                                           

 ؿمٌٔم٥م دار ايمٖم٘مر . -ىمت٣مب اَلٜم٣مد  -( رواه ازمـ أزمك ؾمٝم٥ٌم 3)

 أزمك ؾمٝم٥ٌم ـ ىمت٣مب اَلٜم٣مد . ( أطمرصمف ازمـ2)
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ايم٘مٛم٣مئس ، َمتك أذن هلؿ ولم إَمر، وذيمؽ زمٛم٣مء فمعم همٗمف ايمًٝم٣مؽم٥م ايمممفمٝم٥م ايمتل 

   سمٗمقم فمعم رفم٣مي٥م َمٗم٣مصد ايمممع ، وَمِم٣ميمح اخلٙمؼ.

 

يٗمرون فمـعم فمٗم٣مئـدهؿ ايمتـل  وإذا ىم٣من إصؾ سمرىمٜمؿ وَم٣م يديٛمقن ، هم١مهنؿ

، وومراءة ايمتـقراة  ئمتػموهن٣م َمـ أَمقر ايمديـ ىميب ايمٛم٣مومقس داطمؾ َمٔم٣مزمدهؿ

، وَمــ اظمٔمٙمـقم أن هــذا ٓ يتـٟمسمك إٓ إذا ىمـ٣من هلـؿ دور  واْلٞمجٝمؾ همٝمام زمٝمٛمٜمؿ

 ، وَمـ شمؿ ٓ يًقغ ايمٗمقل هبدَمٜم٣م يمٙمٔمٌــ٣مدة
(1)

. 

إَمـقر ايمتـل وإذا ىم٣من ايمٖمٗمٜم٣مء يـرون أن هـ٠مٓء ٓ يٚمٛمٔمـقن َمــ فمٚمـؾ 

، همٔمـدم اظمٛمـع  ئمتٗمدون صمقازه٣م ، هم١مٞمـف ٓ يِمـح ايمٗمـقل هبـدم دور فمٌـ٣مدهتؿ

، وي٘مقن ايمٗمقل هبدَمٜم٣م مم٣م ٓ يتٖمؼ َمع اظمٛمٜم٨م ايمذي وم٣مم فمٙمٝمف  فمدم اهلدم يٗمتيض

، وهق ايمـٛمٜم٨م ايمٛمٌـقي ايم٘مـريؿ  اْلؽمَلم ، وهق أن ٓ هتدم هلؿ زمٝمٔم٥م وٓ ىمٛمٝم٥ًم

وفمٚمَل ، همٜمذا فمٚمر زمــ اخلْمـ٣مب  ايمذي ؽم٣مر فمٙمٝمف ايمِمح٣مزم٥م وَمـ زمٔمدهؿ ومقٓ

 أويص"أي٣مَمـف زمٟمهـؾ ايمذَمـ٥م طمـغًما ويٗمـقل: دم آطمـر  )ريض اهلل فمٛمف( يـقيص

، وأن يٗم٣مسمـؾ َمــ  اخلٙمٝمٖم٥م َمــ زمٔمـدي زمٟمهـؾ ايمذَمـ٥م طمـغًما أن يـقدم زمٔمٜمـدهؿ

، ىمام ىم٣من دم أي٣مم طمَلهمتف يقيص فماميمف "، وأن ٓ ي٘مٙمٖمٜمؿ همقق ؿم٣مومتٜمؿورائٜمؿ

 يمٝمتٟمىمد َمـ ضمًـ َمٔم٣مَمٙمتٜمؿزمٟمهؾ ايمذَم٥م ، ويًٟمل ايمقهمقد فمٛمٜمؿ ، 
(2)

 . 

                                                           

 .2/342، اهلداي٥م :  2114 / 3( زمدائع ايمِمٛم٣مئع ، يمٙم٘م٣مؽم٣مين : 3)

 .2/227( سم٣مريخ ايمرؽمؾ واظمٙمقك ، يمٙمْمػمي : 2)
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ىمام ٓ ٞمٛمًك َمٔم٣مَمٙم٥م اظمًٙمٚمكم ٕهؾ ايمٌَلد ايمتل همتحقه٣م سمٙمؽ اظمٔم٣مَمٙم٥م ايمتل 

سمٗمقم فمعم ايمٔمدل واظم٣ًمواة ، وَمٛمع أي افمتداء فمٙمٝمٜمؿ ، ويتجعم ذيمؽ دم َمقومػ 

فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص )ريض اهلل فمٛمف( َمع أوم٣ٌمط َمٌم، إذ رهمع فمـٛمٜمؿ آوـْمٜم٣مد 

يْمٝمٗمقن ضمتك ىم٤ًم حمٌتٜمؿ ، وداٞمـقا يمـف زم٣ميمْم٣مفمـ٥م ، وإذى ومل حيٚمٙمٜمؿ َم٣م ٓ 

 وأضمٌقا وٓيتف .

ر ، ٕن ايمٛمٌـل ـواحلؼ أن اظمًٙمٚمكم ىم٣مٞمقا ؾمديدي ايمٔمٛم٣مي٥م زمٚمًـٝمحلِّ َمِمـ

ووم٣مل: ) إذا همتحتؿ َمٌم هم٣مؽمتقصقا  ،)صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( أوص هبؿ طمغًما 

 زم٣ميمٗمٌط طمغًما هم١من هلؿ ذَم٥م ورًْح٣م (
(1)

 . 

ذفمٝم٣ًّم ووم٣مٞمقٞمٝم٣ًّم دم ايمٌَلد ايمتل يتٔم٣ميُمقن همٝمٜم٣م  وىمٝمػ وومد اىمتًٌقا وؤًم٣م 

زمح٘مؿ اظمقاؿمٛم٥م ايمتل جتٚمع زمكم اظمًٙمٚمكم ونمـغمهؿ دم زمقسمٗمــ٥م واضمـدة سمـذوب 

 همٝمٜمـ٣م ايمٖمقارق دم احلٗمــقق وايمقاصم٣ٌمت زمكم اظمًٙمٚمكم  ونمغمهؿ . 

هم١مذا ىم٣من هذا َمقومػ ايمرؽمقل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( َمــ نمـغم اظمًـٙمٚمكم 

يٖمرق وضمدة إَم٥م ويٟمَمر هبدم ايم٘مٛم٣مئس أو ايمتٔمرض هلـ٣م هم٘مٝمػ ٞمٗمر أومقال َمـ 

دم ايمقوم٦م ايمذي مل ي٘متػ ايمٖمٗمٜم٣مء زمام وم٣ميمقه دم ضمؼ أهؾ ايم٘متـ٣مب زمـؾ ٞمجـدهؿ 

، وَمــ ذيمـؽ َمـ٣م ىمتٌـف  خي٣مؿمٌقن ضم٘م٣مم اظمًٙمٚمكم زمُمٟمهنؿ ويقصقن هبؿ طمـغًما

اْلَم٣مم أزمـق يقؽمـػ إلم اخلٙمٝمٖمـ٥م هـ٣مرون ايمرؾمـٝمد يقصـٝمف زمرفمـ٣ميتٜمؿ وسمٖمٗمـد 

                                                           

 ، ووم٣مل: صحٝمح فمعم ذط ايمُمٝمخكم.331ص  – 2صمـ  –( أطمرصمف احل٣مىمؿ دم اظمًتدرك 3)
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ؿم٣مومتٜمؿ ، وإذا َم٣م زمدر َمـ  يٓمٙمٚمقا وٓ ي٠مذوا وٓ ي٘مٙمٖمقا همققأضمقاهلؿ ضمتك ٓ 

 ضم٘م٣مم اظمًٙمٚمكم رء ي٠مذي ايمذَمٝمكم، هم١من ايمٖمٗمٜم٣مء يٛم٘مرون فمٙمٝمٜمؿ.

وزمٛم٣مء فمعم ذيمؽ هم٘مٝمػ هتدم َمٔم٣مزمدهؿ ، وايمتزام ايمدويم٥م زم٣مظمح٣مهمٓمـ٥م فمٙمـٝمٜمؿ 

، يمٝمُمـٚمؾ  ٓ يٗمػ فمٛمد ضمد ْح٣ميتٜمؿ َمـ آفمتداء ايمـداطمقم زمـؾ يتٔمـدى ذيمـؽ

أهمتك ايمٙمٝمـ٧م )ريض اهلل فمٛمـف( فمٛمـد وومـقع ، افمتداء طم٣مرصمل ْح٣ميتٜمؿ ود أي 

 ."أرى أن يٖمدوهؿ َمـ زمٝم٦م اظم٣مل ويٗمرون فمعم ذَمتٜمؿ "أضمد َمٛمٜمؿ دم إه: 

، وومد أومر اْلؽمَلم ضمري٥م آفمتٗم٣مد يمٙمٛم٣مس ، وأَمـر  شمؿ ىمٝمػ هتدم َمٔم٣مزمدهؿ

 ، وإن ىم٣من يدفمق ايمٛم٣مس مجٝمًٔمـ٣م إيمٝمـف، أن ٓ ُيْ٘مِرَهُٜمؿ أضمد فمعم افمتٛم٣مق اْلؽمَلم

روع ـويم٘مـ ايمدفمقة إلم اْلؽمَلم رء، واْلىمراه فمٙمٝمف  رء آطمر ، هم٣مٕول َمُم

. َّمم خم حم جم ُّٱ، وذيمؽ ممٛمقع زمٗمـقل اهلل سمٔمـ٣ملم:  وايمث٣مين وٕمط ودهمع

 همحري٥م ايمٔمٗمٝمدة دم اْلؽمَلم ضمؼ َمّمٚمقن .

ورؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( وهـق يـذىمر ٕصـح٣مزمف واضمـدة َمــ  

ر، وهـل أرض يًـٚمك همٝمٜمـ٣م ـإٞم٘مؿ ؽمـتٖمتحقن َمِمـ"فمَلَم٣مت ٞمٌقسمف يٗمقل : 

(1) "ذَم٥م ورْح٣م، هم١من هلؿ  ايمٗمغماط هم٣مؽمتقصقا زمٟمهٙمٜم٣م طمغًما

)صـعم  ، هم٣ميمرؽمـقل 

 . اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( يقيص زمٟمهؾ َمٌم طمغًما َمع أهنؿ ىم٣مٞمقا وومتٜم٣م أوم٣ٌمؿم٣م

                                                           

 . . 372، ص  ( ؽمٌؼ خترجيف3)
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زمٚمـــ٣م ٓ  -هل وص٣مي٣م اْلؽمَلم زمٟمهؾ ايمذَمـ٥م  ، وهـل وصـ٣مي٣م سمـدل سمٙمؽ 

فمٙمــك َمدى سمًــ٣مَمح ايمديــ احلٛمٝمػ َمٔمٜمؿ ورهمٗمف  -يــدع جمــ٣مًٓ يمٙمُمــؽ 

 هبؿ ورْحتف دم َمٔم٣مَمٙمتٜمؿ.

وومد ؿمٌؼ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص )ريض اهلل فمٛمف( هذا ايمت٣ًمَمح فمٚمٙمٝمًّـ٣م فمٛمـدَم٣م 

دَّ ايمٌْمريـرك زمٛمٝمـ٣مَمكم إلم ، ور همتح َمٌم ، ضمٝم٧م أؿمٙمؼ احلري٥م ايمديٛمٝم٥م يمَلومٌـ٣مط

ىمرؽمٝمف زمٔمد سمٕمٝمٌف فمٛمف َم٣م يٗمرب َمـ شمَلث فمممة ؽمٛم٥م ، زمؾ إٞمـف أَمـر زم٣مؽمـتٗم٣ٌميمف 

زم٘مؾ ضمٖمـ٣موة فمٛمـدَم٣م ؽمـ٣مر إلم اْلؽمـ٘مٛمدري٥م ، همٜمـذا ونمـغمه يـدل فمـعم َمـدى 

ايمت٣ًمَمح َمع نمغم اظمًٙمٚمكم ، وإفمْم٣مئٜمؿ احلري٥م ايمديٛمٝم٥م ايمتل سمًتٙمزم ايمًامح هلؿ 

فمدم صمقاز هدم ىمٛم٣مئًٜمؿ ، أو ايمتٔمدي فمٙمٝمٜم٣م زم١موم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر وَم٣م سمًتٙمزَمف َمـ 

 زمٟمي ٞمقع َمـ أٞمقاع ايمتٔمدي .

وذيمؽ هق َمقومػ اْلؽمَلم وَم٣م جي٤م أن سمٓمٜمره ايمٖمت٣موى اظمٔم٣مسة فمـ هذا 

 اظمقوقع . 
 

 *      *       * 
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)اإلضالً  يفمحاٖٛ الكٍاٟظ 


)

 

 

دم  اٞمْمَلوًم٣م َمـ َمٗم٣مصد ايمممئم٥م ايم٘مٙمٝم٥م ، وَمـ ومقافمد ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ايمٔم٣مَم٥م

ايمًامضم٥م وايمرْح٥م وايمٔمٖمق وايمٙمكم وايمتٔمـ٣مون فمـعم ايمـػم وايمتٗمـقى ٞمٗمـقل وزمـ٣مهلل 

 ايمتقهمٝمؼ:

إن هدم ايم٘مٛم٣مئس أو ايمٔمدوان فمٙمٝمٜم٣م وفمعم رواده٣م زمٟمي ؾم٘مؾ ىم٣من ، ضمـرام 

   ذفًم٣م ظم٣م يقم : 
 

: أٞمف مل يرد دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ، وٓ ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م ايممميٖم٥م أَمر اظمًٙمٚمكم  أٔاًل

إَمر زمِمٝم٣مٞمتٜم٣م واظمح٣مهمٓم٥م فمٙمٝمٜم٣م ، وذيمؽ َمـ ضمٖمظ ضمٗمقق  زمذيمؽ ، وإٞمام ورد

رئم٥م ايم٘مػمى ـأصح٣مب إدي٣من ايمًاموي٥م إطمرى ، وهق أضمد َمٗم٣مصد ايمُم

 يي ىي ُّٱ ايمقاصم٤م ضمٖمٓمٜم٣م دم مجٝمع ايمممائع ، وومد وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم دم ذيمؽ:
 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
  َّىئ  نئ مئ زئ رئ

(1)

هم٣مَمتٛمع هدم ايم٘مٛم٣مئس وٞمحقه٣م 8 ظم٣م  ،

 همٝمٜم٣م َمـ ذىمر اهلل ، ىمام دهمع ايمٛم٣مس زمٔمّمٜمؿ زمٌٔمض حلامي٥م إرض َمـ ايمٖم٣ًمد. 

ًٗا : سمٔم٣مَمؾ ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( َمع أهؾ ايم٘مت٣مب دم اظمديٛم٥م ودم  ثاٌ

                                                           

() أ.د /حمٚمد ٞمٌٝمؾ نمٛم٣ميؿ ، أؽمت٣مذ ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م اظمتٖمرغ زم٘مٙمٝم٥م دار ايمٔمٙمقم  ىمت٤م هذا اظمٌح٧م- 

 صم٣مَمٔم٥م ايمٗم٣مهرة . 

 .27( احل٨م: 3)
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فمٛمـف )صـعم اهلل فمٙمٝمـف وؽمـٙمؿ( أٞمـف أَمـر  اَلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م ودم ايمٝمٚمـ ، ومل ُيـروَ 

دم أو ايمٔمدوان ، زمؾ ايمث٣مزم٦م أٞمـف )صـعم اهلل فمٙمٝمـف وؽمـٙمؿ( هنـك لء َمـ اهلـزمُم

اظمًٙمٚمكم ايمٖم٣محتكم فمـ هدم ايمِمقاَمع أو ومتؾ ايمره٣ٌمن أو ايمٛم٣ًمء أو إؿمٖم٣مل دم 

 أي َمٔمرىم٥م.

: ؽم٣مر اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمدون )روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ( فمعم ؽمٛم٥م ايمٛمٌل )صعم ثالًجا 

أو أَمـر زم٣ميمٔمـدوان هـدم ىمٛمٝمًـ٥م فمـ أضمـدهؿ أٞمـف  روَ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ، همٙمؿ يُ 

، زمؾ وصمدٞم٣مهؿ حي٣مهمٓمقن فمٙمٝمٜم٣م ويٗمرون أصح٣مهب٣م فمعم زمٗم٣مئٜمـ٣م ىمـام همٔمـؾ فمٙمٝمٜم٣م

أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمٚمر زمـ اخلْم٣مب )ريض اهلل فمٛمف( دم همـتح زمٝمـ٦م اظمٗمـدس ضمٝمـ٧م 

صعمَّ طم٣مرج ايم٘مٛمٝم٥ًم ضمتك ٓ يٚمًٜم٣م أضمـد زمًـقء أو يتخـذه٣م َمًـجًدا  8 ٕن 

ونمـغمه َمــ احلٗمـقق  فمٚمر صعم طم٣مرصمٜم٣م ْح٣مي٥م هل٣م 8 زمـؾ ىمتـ٤م فمٜمـًدا زمـذيمؽ

 ٕهٙمٜم٣م.

: وم٣مم ايمٗمـ٣مدة ايمٖمـ٣محتقن َمــ أصـح٣مب رؽمـقل اهلل )صـعم اهلل فمٙمٝمـف  زابًعا

وؽمٙمؿ( ووٓة اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـ زمحامي٥م هـذه ايم٘مٛمـ٣مئس واظمح٣مهمٓمـ٥م فمٙمٝمٜمـ٣م دم 

فمـ ؽمٔمد زمـ أزمك وومـ٣مص )ريض اهلل  روَ ، همٙمؿ يُ  َمٌم وايمُم٣مم وايمٔمراق ونمغمه٣م

قيمٝمـد )ريض اهلل فمٛمـف( دم إردن ، وٓ ، وٓ فمـ طم٣ميمـد زمــ ايم فمٛمف( دم ايمٔمراق

فمـ أزمك فمٌٝمدة زمــ اَلـراح )ريض اهلل فمٛمـف( دم ايمُمـ٣مم ، وٓ فمــ فمٚمـرو زمــ 

ايمٔم٣مص )ريض اهلل فمٛمف( دم َمٌم ، وٓ فمـ نمغمهؿ دم زمَلد أطمرى همٝمٜم٣م ىمٛم٣مئس 
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أن أضمدهؿ أَمر هبدم ىمٛمٝم٥ًم أو آفمتداء فمٙمٝمٜم٣م ، زمؾ فمـعم ايمٔم٘مـس َمــ ذيمـؽ 

 هم١مهنؿ ضم٣مهمٓمقا فمٙمٝمٜم٣م.

ر ومرًٞمـ٣م مل ـيُمٜمد يمذيمؽ أٞمف فمعم َمرِّ ايمت٣مريخ اْلؽمَلَمل فمػم مخًـ٥م فمُمـومم٣م 

ٞمًٚمع ومل ٞمٗمرأ فمـ هدم أو فمدوان فمعم ايم٘مٛمـ٣مئس أو نمغمهـ٣م إٓ َمــ ايمٓمـ٣مظمكم 

ايمذيـ ىم٣مٞمقا يدَمرون إطمي وايمٝم٣مزمس دم زمَلد اظمًـٙمٚمكم ـمٙمـاًم وفمـدواًٞم٣م ىمـام 

يمؽ ضم٣مىماًم ىمـ٣من ٣م َمـ ذضمدث أي٣مم ايمتت٣مر ، أَم٣م اظمًٙمٚمقن همٙمؿ يٖمٔمؾ أضمدهؿ ؾمٝمئً 

 .أو حم٘مقًَم٣م

: أَمر اْلؽمَلم أَمًرا واوًح٣م زمحًـ رفم٣مي٥م أهؾ ايم٘مت٣مب  خاوًطا

وَمٔم٣مَمٙمتٜمؿ وومرر أن هلؿ َم٣ميمٛم٣م وفمٙمٝمٜمؿ َم٣م فمٙمٝمٛم٣م ، وأن َمـ آذى ذَمٝم٣ًّم هم٣مهلل 

ورؽمقيمف زمريئ٣من َمٛمف ٕٞمف ومد آذى اهلل ورؽمقيمف ، َمع يمزوم َمٔم٣مَمٙمتٜمؿ زم٣ميمٔمدل 

 يم ىم مم  خم حم ُّٱ : واْلٞمِم٣مف وايمٗمًط ، يمٗمقل اهلل سمٔم٣ملم

 حي جي يهىه مه  جه ين ىن من خنحن جن
(1) َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ييىي مي خي

. 

 

وَمـ ذيمؽ: زواج اظمًٙمؿ زم٣ميم٘مت٣مزمٝم٥م ومت٘مٝمٛمٜم٣م َمـ ايمتٔمٌد دم ايم٘مٛمٝم٥ًم فمعم 

 جس مخُّ ذئمتٜم٣م، وَمـ ذيمؽ أىمؾ ؿمٔم٣مَمٜمؿ ، ىمام صم٣مء دم ومقيمف سمٔم٣ملم:
                                                           

 .22( اظم٣مئدة :3)
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 حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس حس

  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ

 َّمك لك خك حك جك مق

َمـ  ، إلم نمغم ذيمؽ(1)

 إضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م.

: هذه ايم٘مٛم٣مئس وأهٙمٜم٣م صمزء َمـ ايمقؿمـ وؾمـٔمٌف ايمقاضمـد ايمـذي  ضادًضا 

حتٗمٗم٦م وضمدسمف وسمقضمدت شمٗم٣مهمتف وَمُم٣مفمره ، وسمؿ ايمتٔم٣مون وايمت٘م٣مهمؾ همٝمف ضمتـك 

راع وآٞمٗمًـ٣مم ضمـقل ـأصٌح أهة واضمدة هم٘مٝمػ ٞمٗمًٚمٜم٣م وٞمدهمٔمٜم٣م إلم ايمِمـ

 ضمؼ شم٣مزم٦م يم٘مؾ همِمٝمؾ.

ونمـغم َمًـٙمٚمكم ضمتـك ٞم٘مـقن يـًدا همٙمٛمح٣مهمظ فمعم وضمدة ايمقؿمـ َمًـٙمٚمكم 

هلـؿ  "واضمدة فمعم أفمداء ايمقؿمـ اخل٣مرصمكم فمٙمٝمف ويمٛمٔمش مجٝمًٔم٣م دم أَمـ وؽمَلم 

 ."َم٣ميمٛم٣م وفمٙمٝمٜمؿ َم٣م فمٙمٝمٛم٣م 

: أن ايمٗم٣مفمدة ايمممفمٝم٥م سمٛمص فمـعم أٞمـف ٓ جيـقز آفمتـداء إٓ فمـعم  ضابًعا 

 مك  لك اك يق ىق  ُّٱ اظمٔمتديـ فمٙمٝمٛم٣م يمرّد ايمٔمدوان ، وم٣مل سمٔم٣ملم:

(2) َّ ىن  نن من زن رن مم ام  يلىل مل يك ىك

 . 

                                                           

 .3( اظم٣مئدة : صمزء َمـ أي٥م 3)

 .372( ايمٌٗمرة : 2)
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ومل ئمتد أضمد َمـ اْلطمقة اظمٌميكم اظمًٝمحٝمكم فمعم َم٣ًمصمدٞم٣م زمؾ داهمٔمقا 

، هم٘مٝمػ ئمتدي اظمًٙمٚمقن فمعم  فمٛمٜم٣م وضم٣مهمٓمقا فمٙمٝمٜم٣م وؽم٣مفمدوا دم زمٛم٣مئٜم٣م

ىمٛم٣مئًٜمؿ وٓ حي٣مهمٓمقن فمٙمٝمٜم٣م َمٔم٣مَمٙم٥م زم٣مظمثؾ وحتٗمٝمًٗم٣م يمٙمػمِّ هبؿ واْلوم٣ًمط 

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱٱُّ  : (فمز وصمؾ)إيمٝمٜمؿ، ىمام وم٣مل 

 يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت نت مت
(1)َّىق

وايمػّم : ىمٙمٚم٥م صم٣مَمٔم٥م يم٘مؾ أٞمقاع اخلغم واحل٤م واظمقدة  ،

 وىمذيمؽ ايمٔمدل ايمذي وم٣مَم٦م زمف ايمًٚمقات وإرض. 

 

 *       *        *

                                                           

 .6( اظمٚمتحٛم٥م : 3)
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)محاٖٛ الكٍاٟظ يف اإلضالً 


) 

 
 

مم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف أن هٛم٣مك أي٣مدَي طمٖمٝم٥م ، سمُمٔمؾ ٞم٣مر ايمٖمتٛمــ٥م زمكم اظمًٙمٚمكم ،   

، وصمٜمؾ  واظمًٝمحٝمكم ، زمكم همٝمٛمـ٥م وأطمـرى ، َمًــتٕمـٙمـ٥م سمُمدد ايمٌٔمض سم٣مرة

 ايمٌٔمض سم٣مرة أطمرى .

وسمتجعم َمٓم٣مهر ذيمؽ همٝمام حيدث َمـ افمتداء ٞمٖمر َمـ اظمتُمدديـ فمعم 

َمثٙمام يٖمٔمٙمف سمٛمٓمٝمؿ دافمش اْلره٣ميب ،  ايم٘مٛم٣مئس دم زمٔمض زمٙمدان ايمٔم٣ممل اْلؽمَلَمل

دم ؽمقري٣م ، وايمٔمراق ، ونمغممه٣م ، َمـ هدم ، وضمرق يمٙم٘مٛم٣مئس ، واٞمتٜم٣مك 

يمٙمحرَم٣مت وإفمراض ، وَمثٙمام سمٖمٔمٙمف زمٔمض ايمتٛمٓمٝمامت اْلره٣مزمٝم٥م إطمرى 

، إَمر ايمذي حيدث سمقسمًرا زمكم  وايمتٝم٣مرات اظمتُمددة ايمتل سم٠مَمـ هبذا ايمٖم٘مر

لم ضمدوث ٞمزافم٣مت ىمٌغمة ، ويمٔمؾ هٛم٣مك اظمًٙمٚمكم واظمًٝمحٝمكم ، وي٠مدي إ

أي٣مدَي طمٖمٝم٥م داطمٙمٝم٥م وطم٣مرصمٝم٥م ، سم٠مصم٨م هذا ايمٌماع ، وسمٔمٚمؾ فمعم إذىم٣مء ٞم٣مر 

، وسمثغم َمثؾ هذه إَمقر ، زمؾ رزمام سمٗمقم هب٣م ،  حٝمكمٝمواظمًايمٖمتٛم٥م زمكم اظمًٙمٚمكم 

 وسمٛمًٌٜم٣م إلم زمٔمض اظمتٜمقريـ واظمتُمدديـ َمـ ؾم٣ٌمب اظمًٙمٚمكم .

، رزمام يتٔمٙمٗمـقن  هلقصم٣مء َمـ هٛم٣م وَمـ هٛم٣مكوايمٗم٣مئٚمقن هبذه ايمتٌمهم٣مت ا

زمٌٔمض ايمٛمٗمقل ايمّمٔمٝمٖم٥م ايمقاهٝمـ٥م ايمتل ٓ سمِمٙمح يمٌٛم٣مء احل٘مؿ ايمممفمل فمٙمٝمٜم٣م، 

                                                           

() صم٣مَمٔم٥م إزهر زمتٖمٜمٛم٣م  -وىمٝمؾ ىمٙمٝم٥م ايمممئم٥م وايمٗم٣مٞمقن  -أ.د/فمٌد احلٙمٝمؿ َمٛمِمقر  هذا اظمٌح٧م ىمتٌف

 دومٜمٙمٝم٥م . –إذاف 
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يمذا ىم٣من يمزاًَم٣م زمٝم٣من ضم٘مؿ ايمممع دم آفمتداء فمعم ايم٘مٛم٣مئس ، ودور ايمٔم٣ٌمدة يمٕمغم 

 اظمًٙمٚمكم . 

 وزمداي٥م يٚم٘مـ ايمٗمقل: 

إن اْلؽمَلم حيرم اظم٣ًمس زمدور ايمٔم٣ٌمدة ىمٙمٜم٣م ، َمـ ىمٛم٣مئس، وأديرة ، 

 وَم٣ًمصمد ونمغم ذيمؽ ، ويٚم٘مـ سمٟمصٝمؾ هذا احل٘مؿ فمعم ايمٛمحق أيت : 
 

 : كفالٛ اإلضالً حلسٖٛ العكٗدٚ :أٔاًل 

َمـ اظمٔمٙمقم يمدى ايم٘م٣مهم٥م ، فم٣مَمتٜمؿ وطم٣مصـتٜمؿ ، أن اْلؽمـَلم ىمٖمـؾ ضمريـ٥م 

د فمعم ايمدطمقل همٝمـف ، يـدل فمـعم ذيمـؽ آفمتٗم٣مد يم٘مؾ ايمٌمم ، وضمّرم إىمراه أضم

(1) َّجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم ُّٱ ومقل اهلل سمٔم٣ملم:

، وومقيمف فمـز  

(2) َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱوصمؾ : 

. 

ضمٝم٧م ديم٦م أيت٣من ايم٘مريٚمت٣من فمعم أٞمف ٓ جيقز إىمراه أضمد فمعم ايمدطمقل دم 

 ديـ اهلل )فمز وصمؾ(.

زمٝم٣مٞمف ، ويٙمزم َمـ ىمٖم٣ميم٥م اْلؽمَلم حلري٥م ايمٔمٗمٝمدة فمعم ايمٛمحق ايمذي ؽمٙمػ 

 ، وْح٣مي٥م هذه إَم٣مىمـ. ، دم أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة ضمري٥م مم٣مرؽم٥م ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م
 

 
                                                           

  . 234( ايمٌٗمرة : صمزء َمـ أي٥م 3)

  . 77( يقٞمس : صمزء َمـ أي٥م 2)
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 ٔدٕب احملافعٛ عمٜ دٔز العبادٚ :  ثاٌٗا:
 ومم٣م يدل فمعم ذيمؽ :

  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ( ومقيمف سمٔم٣ملم : 3)

 ميخي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 يب ىبنب مب زب رب يئىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ

(1) َّ مت  زت رت

.   

 : ٔدْ الداللٛ

ويتجعم وصمف ايمدٓيم٥م َمـ أي٥م فمعم اظمْمٙمقب دم أن اهلل )فمز وصمؾ( ذىمـر  

، دم َمٔمرض ايمذم ،  ، واظم٣ًمصمد ، وايمِمٙمــقات ، وايمٌٝمــع هـدم ايمِمـقاَمــع

ومجع زمٝمٛمٜم٣م دم احل٘مؿ زم٣ميمٔمْمػ زم٣ميمقاو ، ايمتل سمٖمٝمد ايمتمميؽ زمكم اظمتٔم٣مؿمٖمكم دم 

 ، همٝم٘مقن هدم ايمٌٝمع وايم٘مٛم٣مئس ىمذيمؽ . اهلدم، وهق فمدم صمقاز  احل٘مؿ

 ( وومقيمف فمٙمٝمف ايمِمَلة وايمًَلم : )ٓ ضر وٓ ضار(2)
(2) 

. 

 : ٔدْ الداللٛ

، وايمير : ود  أن ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ومد ٞمٖمك ايمير وايميار

                                                           

  . 27،  17( احل٨م: 3)

وَْمِّمَٝم٥م ، زم٣مب : ايْمَٗمَّم٣مُء دِم اظمِْْرهَمِؼ. (2) ْٕ  َمقؿمٟم َم٣ميمؽ ، ىمَِت٣مُب : ا
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ا ، وضاًرا ، وأضَّ  زمف يي إضاًرا ، وَمٔمٛم٣مه : ه ييه ايمٛمٖمع ، يٗم٣مل: ضَّ  ه ضًّ

يي ايمرصمؾ أطم٣مه همٝمٛمٗمِمف ؾمٝمئ٣م َمـ ضمٗمــف ، وَمـ ذيمؽ ضمرَم٣مٞمف َمـ َم٘م٣من  ٓ

 سمٔمٌده ، همذيمؽ مم٣م يٚمثؾ ضًرا فمٙمٝمف ٓ جيقز زمدٓيم٥م هذا احلدي٧م .

 الٕفاٞ بالعّٕد وع غري املطمىني:  :ثالجا 

، صح٣مزمتف ايم٘مرامصمرى إَمر َمـ يمدن رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( و

 هذا فمعم فمدم ايمتٔمرض يمٙم٘مٛم٣مئس وايمٌٝمع .  وايمت٣مزمٔمكم َمـ زمٔمدهؿ إلم يقَمٛم٣م

هم٣ميم٘مٛم٣مئس اظمقصمقدة أن دم دار اْلؽمَلم ، ىمٙمٜم٣م ٓ جيقز أن هتدم ، ٕهن٣م 

همتحقا  إن ىم٣مٞم٦م دم أَمِم٣مر ومديٚم٥م همَل ؾمؽ أن ايمِمح٣مزم٥م أو ايمت٣مزمٔمكم ضمكم

 "اظمديٛم٥م فمٙمٚمقا هب٣م ، وأزمٗمقه٣م
. وإن ىم٣مٞم٦م صمديدة همٚمٌٛم٣مه٣م فمعم آسمٖم٣مق (1)

 فمعم ذيمؽ :وايمتٔم٣ميش ، ويدل 

َم٣م ورد دم فمٗمقد إَم٣من ايمتل أزمرَمٜم٣م ايمرؽمقل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(، 

وطمٙمٖم٣مؤه َمـ زمٔمده ، وىمثغم َمـ ايمِمح٣مزم٥م َمـ سمٟمَمكم نمغم اظمًٙمٚمكم فمعم 

دَم٣مئٜمــؿ، وأَمقاهلـؿ، وأفمراوٜمـؿ ، وزمٝمٔمــٜمؿ ، وىمٛم٣مئًٜمؿ وفمدم اظمًـ٣مس 

 هبــ٣م، أو هدَمٜمــ٣م ، وَمٛمٜمــ٣م َم٣م يقم : 

فمـ فمٌٝمد اهلل زمـ أيب  :)صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( إلم ٞمجران ( فمٜمد ايمٛمٌل3)

ْحٝمد ، فمـ أيب اظمٙمٝمح اهلذرم ، أن رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ص٣ميمح 

                                                           

 وَم٣م زمٔمده٣م. 4/36ذح همتح ايمٗمدير : ( 3)
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زمًؿ اهلل ايمرْحـ ايمرضمٝمؿ : هذا َم٣م ىمت٤م  "أهؾ ٞمجران ، وىمت٤م هلؿ ىمت٣مزم٣م : 

ضم٘مٚمف ، إذ ىم٣من يمف  حمٚمد ايمٛمٌل رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ٕهؾ ٞمجران

،  فمٙمٝمٜمؿ ... ويمٛمجران وضم٣مؾمٝمتٜم٣م ذَم٥م اهلل ، وذَم٥م رؽمقيمف ، فمعم دي٣مرهؿ

وأَمقاهلؿ ، وَمٙمتٜمؿ ، وشمٙمتٜمؿ ، وزمٝمٔمٜمؿ ، وره٣مزمٛمتٜمؿ ، وأؽم٣مومٖمتٜمؿ ، 

(1)وؾم٣مهدهؿ، ونم٣مئٌٜمؿ ، وفمعم أن ٓ يٕمغموا أؽمٗمٖم٣م 

(2)َمـ ؽمٗمٝمٖم٣مه ، وٓ واومًٖم٣م،  

 

٣ًٌم َمـ ره٣مزمٛمتف ، وفمعم أن ٓ حي َمـ وومٝمٖم٣مه  مموا  وٓ ئممموا،  وٓ راه
(3)

"
(4)

. 

 

( فمٜمد فمٚمر )ريض اهلل فمٛمف( ٕهـؾ زمٝمـ٦م اظمٗمـدس : زمًـؿ اهلل ايمـرْحـ 2)

ايمرضمٝمؿ ، هذا َم٣م أفمْمك فمٌد اهلل فمٚمر أَمغم اظم٠مَمٛمكم أهـؾ إيٙمٝمـ٣مء َمــ إَمـ٣من، 

، وصـٙم٣ٌمهنؿ ، وؽمـٗمٝمٚمٜم٣م ،  أفمْم٣مهؿ أَم٣مًٞم٣م ٕٞمٖمًٜمؿ ، وأَمقاهلؿ ، ويم٘مٛم٣مئًـٜمؿ

وٓ يٛمـتٗمص وزمريئٜم٣م ، وؽم٣مئر َمٙمتٜم٣م ، أٞمـف ٓ سمًـ٘مـ ىمٛم٣مئًـٜمؿ ، وٓ هتـدم ، 

َمٛمٜم٣م، وٓ َمـ ضمٝمزه٣م ، وٓ َمــ صـٙمٝمٌٜمؿ ، وٓ َمــ رء َمــ أَمـقاهلؿ ، وٓ 

 ي٘مرهقن فمعم ديٛمٜمؿ ، وٓ يّم٣مر أضمد َمٛمٜمؿ
(5)

. 

                                                           

إؽمٗمػ: رئٝمس ايمٛمِم٣مرى دم ايمديـ واَلٚمع أؽم٣مومػ وأؽم٣مومٖم٥م ودم ايمتٜمذي٤م: إؽمٗمػ: رأس َمـ  (3)

 . 334/ 7رؤوس ايمٛمِم٣مرى. يم٣ًمن ايمٔمرب 

 . 7/147( ايمقاومػ: طم٣مدم ايمٌٝمٔم٥م ٕٞمف وومػ ٞمٖمًف فمعم طمدَمتٜم٣م . يم٣ًمن ايمٔمرب 2)

مْمِ 1) ْؿ َصَدوَم٥ًم . ٞمٝمؾ ( َواظمَُْراُد زم٣ِمحْلَ وا َأطْمُذ ايْمُٔمُُمقِر َمـ َأَْمَقاهِلِ َٜم٣مِد َوايمٛمَِّٖمغم إيَمْٝمِف َوزمَِٗمْقيمِِف ُئْممَمُ ُٔمُٜمْؿ إلَم اَْلِ مَجْ

 . 31/ 6إوؿم٣مر 

 .   222/  3، إَمقال  :  275/ 3( نمري٤م احلدي٧م يمٙمخْم٣ميب : 2)

 . 227/  2( سم٣مريخ ايمْمػمي : 3)
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زمًـؿ اهلل ايمـرْحـ  "، ايمٔمٜمدة زمـ٣ميمٛمص أيت :  أورد ايمٝمٔمٗمقيب دم سم٣مرخيف( 3)

ايمرضمٝمؿ ، هذا ىمت٣مب ىمتٌف فمٚمر زمـ اخلْم٣مب ٕهؾ زمٝم٦م اظمٗمدس ، إٞم٘مؿ آَمٛمـقن 

، وىمٛم٣مئً٘مؿ ٓ سمً٘مـ ، وٓ ختـرب ، إٓ أن حتـدشمقا  دَم٣مئ٘مؿ ، وأَمقايم٘مؿفمعم 

(1) "ضمدشم٣م فم٣مَم٣م ، وأؾمٜمد ؾمٜمقدا 

. 

أن  " َم٣م روي أن فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )ريض اهلل فمٛمف( ىمت٤م إلم فماميمف :( 4)

(2) "، وٓ زمٝم٦م ٞم٣مر ٓ ُّيدَمقا زمٝمٔم٥م ، وٓ ىمٛمٝم٥ًم

وهذا يدل دٓيم٥م واوح٥م فمعم . 

ايمٔمٌــ٣مدة يمٕمــغم اظمًــٙمٚمكم ، وإٓ مل ي٘مـــ يمٔمٗمــد ايمٛمٌــل ضمرَمــ٥م اظمًــ٣مس زمــدور 

وايمِمح٣مزم٥م فمعم سمٟمَمكم دور فم٣ٌمدة نمغم اظمًٙمٚمكم ، أي َمٔمٛمك ، إذ ىمٝمـػ يـ٠مَمٛمٜمؿ 

  فمٙمٝمٜم٣م ، شمؿ جيٝمز هدَمٜم٣م واٞمتٜم٣مك ضمرَمتٜم٣م زمٔمد ذيمؽ.

  : املفاضد (3) ضد ذزاٟع :ا زابع

 ، واٞمتٜم٣مك ضمرَمتٜم٣م ذرئمـ٥م ذيمؽ أن آفمتداء فمعم َمٔم٣مزمد نمغم اظمًٙمٚمكم

                                                           

 .325/ 1( سم٣مريخ ايمٝمٔمٗمقيب : 3)

، زمرومؿ  ، زم٣مب َم٣م وم٣ميمقا دم هدم ايمٌٝمع وايم٘مٛم٣مئس وزمٝمقت ايمٛم٣مر 245/ 4 : ( َمِمٛمػ ازمـ أيب ؾمٝم٥ٌم2) 

12761 . 

: ( ذرائع مجع ذرئم٥م ، وايمذرئم٥م يمٕم٥م هل: ىمؾ َم٣م يتخذ وؽمٝمٙم٥م وؿمريٗم٣م إلم رء آطمر ، وؽمده٣م َمٔمٛم٣مه 1)

آطمر زمٌمف  رهمٔمٜم٣م وضمًؿ َم٣مدهت٣م واصْمَلضًم٣م : فمرهم٦م زمٚمٔمٛم٣مه٣م ايمٔم٣مم : ىمؾ َم٣م يتخذ وؽمٝمٙم٥م يمًمء

 :، أو اظمتقؽمؾ إيمٝمف َمٗمٝمدا زمقصػ اَلقاز أو اظمٛمع. د/ حمٚمد ايمًٔمٝمد فمٌد رزمف ايمٛمٓمر  فمـ ىمقن ايمقؽمٝمٙم٥م

وَم٣م زمٔمده٣م . وفمرهمٜم٣م اظم٣مزري زمٟمهن٣م : َمٛمع َم٣م جيقز يمئَل يتْمرق زمف إلم  372إديم٥م اظمختٙمػ همٝمٜم٣م ، ص: 

، دار  227فم٣مؾمقر ص: َم٣م ٓ جيقز. َمٗم٣مصد ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م ، ايمُمٝمخ / حمٚمد ايمْم٣مهر زمـ

 م.2773هـ /  3232ايمٛمٖم٣مئس يمٙمٛممم وايمتقزيع ، إردن ، ط ، 
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يمَلفمتـداء فمٙمـــك َمًـ٣مصمــد اظمًٙمٚمكم ، وَم٣م ىم٣من ىمذيمؽ همًٌٝمٙمف اظمٛمع. يدل 

 مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ُّٱ فمٙمٝمف ومقيمف سمٔم٣ملم :

(1َّحج مث هت

 . 

 

 : ٔبعد

همٚمـ هذه اْلؿمَليم٥م ايمنئم٥م دم زمٝم٣من ضم٘مؿ ايمتٔمدي فمعم دور ايمٔمٌـ٣مدة يمٕمـغم 

 اظمًٙمٚمكم ، َمـ ىمٛم٣مئس ونمغمه٣م ، يتّمح زمجَلء فمدم وصمقد ٞمص ذفمل يٌـٝمح

اظم٣ًمس هب٣م ، أو يًقغ هدَمٜم٣م أو ايمتٔمدي فمٙمٝمٜم٣م زمؾ إن ايمٔم٘مس هق ايمِمحٝمح ، 

همٛمِمقص ايمٗمـرآن ، وفمٗمـقد إَمـ٣من ايمتـل أزمرَمٜمـ٣م ايمرؽمـقل )صـعم اهلل فمٙمٝمـف 

وؽمٙمؿ(، وايمِمح٣مزم٥م ٕهؾ ايم٘مت٣مب ىمٙمٜم٣م سمدل فمعم أن اْلؽمَلم حيٖمظ فمعم أهـؾ 

يـدل  يخ اْلؽمَلم ضم٣مهمـؾ زمـامايم٘مت٣مب دَم٣مءهؿ ، وفمٗمٝمدهتؿ ، وىمٛم٣مئًٜمؿ ، وسم٣مر

، وَمـ يتٔمٚمؼ دم ىمت٤م ايمٖمٗمٜم٣مء ايمٗمداَمك جيد أهنؿ جيـقزون ايمقصـٝم٥م فمعم ذيمؽ 

يمٙم٘مٛم٣مئس وفمامرهت٣م ، ويتحدشمقن فمـ ىمٛم٣مئس اظم٣مرة ، ونمغمه٣م ممـ٣م مل سمِمـؾ إيمٝمـف 

اظمدٞمٝم٥م احلديث٥م ايمٝمقم ، أٓ همٙمٝمع اظمتُمـددون ىمـؾ هـذا ، ويمٝمٔمـقدوا إلم وؽمـْمٝم٥م 

 يه ىه مه جه ُّٱ اْلؽمَلم ايمرضم٥ٌم ، وصدق اهلل ايمٔمٓمـٝمؿ إذ يٗمـقل:
(2) َّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي

 . 

                                                           

  . 376( ؽمقرة إٞمٔم٣مم : صمزء َمـ أي٥م : 3)

 . 15ق : ؽمقرة ( 2)
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 () محاٖٛ الكٍاٟظ يف اإلضالً

 

ـُ ايمتٔم٣ميش ، وَم٣ٌمدئـف ٓ سمٔمـرف اْلىمـراه ، وٓ سُمِٗمـره ايمٔمٛمـػ ،  اْلؽمَلم دي

وهذه اظمٗمدَمـ٥م َمــ ايمٗمْمٔمٝمـ٣مت اظمح٘مـامت دم هـذا ايمـديـ احلٛمٝمـػ ايمـذي إذا 

 جم ُّٱ ، وي٠مؽمس يمذيمؽ ومقيمف سمٔم٣ملم: طم٣ميمْم٦م زمُم٣مؾمتف ايمٗمٙمقب ٓ يًخْمف أضمٌد 

 ّٰ ِّ ُّٱ، وومقيمــف ؽمــٌح٣مٞمف: (1) َّجه هن  من خن حن جنمم خم حم

(2) َّمب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ

 ، وومــ٣مل صمــؾ ؾمــٟمٞمف: 

(3) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّ

 . 

 

 :قٗاً املعاومٛ عمٜ الرب ٔالسمحٛ ٔالكطط

يمٗمد أَمر اهلل سمٔم٣ملم اظمًٙمٚمكم زم١مـمٜم٣مر ايمػم وايمرْح٥م وايمٗمًط دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع 

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ اظمخ٣ميمٖمكم دم ايمٔمٗمٝمدة همٗم٣مل سمٔم٣ملم:

(4) َّ  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت  نت مت

.  

                                                           

()   .ىمت٤م هذا اظمٌح٧م د/ جمدي فم٣مؾمقر اظمًتُم٣مر ايمٔمٙمٚمل ظمٖمتل اَلٚمٜمقري٥م 

 .  234( ايمٌٗمرة: 3)

 .  27( ايم٘مٜمػ : 2)

 .  4( ايم٘م٣مهمرون : 1)

 .  6( اظمٚمتحٛم٥م: 2)
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وفمعم ذيمؽ ؽم٣مر اظمًٙمٚمقن ؽمٙمًٖم٣م وطمٙمًٖم٣م فمػم سم٣مرخيٜمؿ اظمممف وضمّم٣مرهتؿ 

ايمٛمٗمٝم٥م وأطمَلومٜمؿ ايمٛمٌٝمٙمـ٥م ايمًـٚمح٥م ايمتـل دطمٙمـقا هبـ٣م ومٙمـقب ايمٛمـ٣مس ومٌـؾ أن 

8 َمٛمـذ فمٜمـقد اخلٙمٖمـ٣مء ايمراؾمـديـ )ريض اهلل فمـٛمٜمؿ( وضمتـك  يدطمٙمقا زمٙمداهنؿ

 ايمٝمقم:

اظم٠مَمٛمكم فمٚمر زمــ اخلْمـ٣مب )ريض اهلل فمٛمـف( دم فمٜمـده ٕهـؾ همٛمص أَمغم 

ايمٗمدس فمعم ضمريتٜمؿ ايمديٛمٝم٥م وأفمْم٣مهؿ إَم٣مَن ٕٞمٖمًٜمؿ وايمًَلَم٥َم يم٘مٛم٣مئًٜمؿ8 

زمًؿ اهلل ايمرْحـ ايمرضمٝمؿ ، هـذا َمـ٣م أفمْمـك "وىمت٤م هلؿ زمذيمؽ ىمت٣مزًم٣م صم٣مء همٝمف: 

ٞمٖمًـٜمؿ فمٌُد اهلل فمٚمُر أَمغُم اظم٠مَمٛمكم أهَؾ إيٙمٝم٣مء َمـ إَمـ٣من8 أفمْمـ٣مهؿ أَم٣مًٞمـ٣م ٕ

وأَمقاهلؿ ويم٘مٛم٣مئًـٜمؿ وصـٙم٣ٌمهنؿ وؽمـٗمٝمٚمٜم٣م وزمريئٜمـ٣م وؽمـ٣مئر َمٙمتٜمـ٣م: أٞمـف ٓ 

ٜمؿ وٓ هُتَدُم وٓ ُيٛمَتَٗمُص َمٛمٜم٣م وٓ َِمـ ضَمٝمِّزه٣م وٓ َمــ َصـٙمِٝمٌٜمؿ  ًُ ـُ ىمٛم٣مئ سُمًَ٘م

، وٓ ُيَّم٣مره أضمد َمـٛمٜمؿ..  ، وٓ ُي٘مَرهقن فمعم ديٛمٜمؿ وٓ َمـ رء َمـ أَمقاهلؿ

وذَم٥م رؽمقيمف )صعم اهلل فمٙمٝمـف وؽمـٙمؿ( وذَمـ٥م وفمعم َم٣م دم هذا ايم٘مت٣مب فمٜمد اهلل 

اخلٙمٖم٣مء وذَم٥م اظم٠مَمٛمكم إذا أفمْمقا ايمذي فمٙمٝمٜمؿ َمـ اَلزيـ٥م. ؾمـٜمد فمـعم ذيمـؽ: 

، وفمٌد ايمرْحـ زمـ فمقف، وَمٔم٣مويـ٥م زمــ  ، وفمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص طم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد

(1) "أيب ؽمٖمٝم٣من وىمت٤م وضمي ؽمٛم٥م مخس فمممة

 . 

                                                           

 .  227/ 2( سم٣مريخ ايمْمػمي: 3)
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، هـذا َمـ٣م  اهلل ايمرْحـ ايمـرضمٝمؿزمًؿ "وىمت٤م ٕهؾ يُمّد ىمت٣مزًم٣م مم٣مشمًَل صم٣مء همٝمف: 

أفمْمك فمٌُد اهلل فمٚمر أَمغم اظم٠مَمٛمكم أهَؾ يُمّد وَمـ دطمـؾ َمٔمٜمـؿ َمــ أهـؾ همٙمًـْمكم 

8 أفمْم٣مهؿ أَم٣مًٞمـ٣م ٕٞمٖمًـٜمؿ وأَمـقاهلؿ ويم٘مٛم٣مئًـٜمؿ وُصـُٙمٌٜمؿ وؽمـٗمٝمٚمٜمؿ  أمجٔمكم

وزمريئٜمؿ وؽم٣مئر َمٙمتٜمؿ: أٞمف ٓ سُمًَ٘مـ ىمٛم٣مئًٜمؿ وٓ هُتَدم وٓ ُيٛمَتَٗمص َمٛمٜم٣م وٓ َِمـ 

، وٓ  ٙمٙمٜم٣م وٓ َِمـ ُصُٙمٌٜمؿ وٓ َمـ أَمقاهلؿ ، وٓ ُي٘مَرهقن فمعم ديٛمٜمؿضمٝمزه٣م وٓ َم

(1) "ُيَّم٣مره أضمد َمٛمٜمؿ

  . 

 

وظم٣ّم دطمؾ )ريض اهلل فمٛمف( زمٝم٦َم اظمٗمدس ضم٣من ووم٦م ايمِمَلة وهق دم إضمـدى 

: صـؾِّ َمقوـَٔمؽ ، همـ٣مَمتٛمع  ، همٗمـ٣مل يمـف ايم٘مٛم٣مئس ، همٗم٣مل ٕؽمٗمٖمٜم٣م : أريد ايمِمَلة

ك صـَلسمف ومـ٣مل ـزمـ٣مب ايم٘مٛمٝمًـ٥م َمٛمٖمـرًدا ، همٙمـام ومّمـوصعّم فمعم ايمدرصم٥م ايمتل فمعم 

ْٝم٦ُم داطمَؾ ايم٘مٛمٝم٥ًم أطمذه٣م اظمًٙمٚمقن زمٔمـدي ، وومـ٣ميمقا : "يمَلؽمٗمػ :  هٛمـ٣م  يمق صٙمَّ

(2) "صعمَّ فمٚمر

  . 

 

 دم ىمت٣مزمـف "درَمـٛمٕمؿ"وٞمٗمؾ اظمًتممومقن هذه احل٣مدشم٥م زم١مفمج٣مب ىمـام صـٛمع 

واحلـدي٧م وهمـ٣مض ايمٗمـرآن  ":  همٗمـ٣مل،  "ضمٝم٣مة حمٚمد )صـعم اهلل فمٙمٝمـف وؽمـٙمؿ("

ــذه  ــقن ه ــٙمٚمقن إويم ــ٣محتقن اظمً ــؼ ايمٖم ــ٣مَمح ، ويمٗمــد ؿمٌ زم٣ميمتقصمٝمٜمــ٣مت إلم ايمتً

                                                           

 .    2/227( سم٣مريخ ايمْمػمي: 3)

 .   2/223( سم٣مريخ ازمـ طمٙمدون : ط . دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمريب 2)
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ايمتقصمٝمٜم٣مت زمدوم٥م ، فمٛمدَم٣م دطمؾ فمٚمر ايمٗمدس أصدر أَمره يمٙمٚمًٙمٚمكم أن ٓ يًٌٌقا 

أي إزفم٣مج يمٙمٚمًٝمحٝمكم أو يم٘مٛم٣مئًٜمؿ ، وفمٛمدَم٣م دفم٣مه ايمٌْمريؼ يمٙمِمـَلة  دم ىمٛمٝمًـ٥م 

صـَلسمف دم ايم٘مٛمٝمًـ٥م  ظمًٙمٚمقن َمـايمٗمٝم٣مَم٥م اَمتٛمع ، وفمٙمؾ اَمتٛم٣مفمف زمخُمٝمتف أن يتخذ ا

(1) "، همٝمٕمٙمٌقا ايمٛمِم٣مرى فمعم ايم٘مٛمٝم٥ًم ؽم٣مزمٗم٥م

 . 

 

 وزمٚمثؾ ذيمؽ أفمْمــك طم٣ميمـد زمـ ايمقيمٝمـد )ريض اهلل فمٛمف( إَمــ٣من ٕهـــؾ 

 دَمُمؼ فمعم ىمٛم٣مئًٜمؿ ، وىمت٤م هلؿ زمف ىمت٣مزًم٣م
(2)

 .  

وزمٚمثٙمف همٔمؾ ذضمٌٝمؾ زمـ ضمًٛم٥م )ريض اهلل فمٛمـف( زمٟمهـؾ ؿمػميـ٥م ، همٟمفمْمـ٣مهؿ 

 أٞمٖمًٜمؿ وىمٛم٣مئًٜمؿ إَم٣من فمعم
(3)

 . 

وؿمٙم٤م أهؾ زمٔمٙمٌؽ َمـ أيب فمٌٝمدة فم٣مَمر زمـ اَلراح )ريض اهلل فمٛمـف( إَمـ٣من 

 فمعم أٞمٖمًٜمؿ وىمٛم٣مئًٜمؿ همٟمفمْم٣مهؿ زمـذيمؽ ىمت٣مزًمـ٣م
(4)

، وىمـذيمؽ همٔمـؾ َمـع أهـؾ  

 ْحص وأهؾ ضمٙم٤م
(5)

، وأفمْمك فمٝم٣مض زمـ نمٛمؿ )ريض اهلل فمٛمـف( ٕهـؾ ايمرومـ٥م  

 ٤م هلؿ زمذيمؽ ىمت٣مزًم٣مإَم٣من فمعم أٞمٖمًٜمؿ وايمًَلَم٥م فمعم ىمٛم٣مئًٜمؿ وىمت
(6)

 . 

                                                           

( اٞمٓمر : ايمت٣ًمَمح وايمٔمدواٞمٝم٥م زمكم اْلؽمَلم وايمٕمرب ، ص٣ميمح احلِمكم ، ط . َم٠مؽم٥ًم ايمقومػ 3)

 .  323-327هـ ، ص ٥3227م اْلؽمَلَمل ـ ايمري٣مض، ؽمٛم

 .  327( اٞمٓمر : همتقح ايمٌٙمدان يمٙمٌَلذري ، ط. َلٛم٥م ايمٌٝم٣من ايمٔمريب ، ص2)

  .    333، ص همتقح ايمٌٙمدان ( اٞمٓمر : 1)

 .  327، ص اظمرصمع ايم٣ًمزمؼ (  اٞمٓمر : 2)

 .   324-317، ص اظمرصمع ايم٣ًمزمؼ ( اٞمٓمر : 3)

  .    352، ص اظمرصمع ايم٣ًمزمؼ ( اٞمٓمر : 4)
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وىمذيمؽ همٔمؾ ضمٌٝم٤م زمـ َمًٙمٚم٥م )ريض اهلل فمٛمف( زمٟمهؾ َدزمِٝمـؾ، وهـل َمديٛمـ٥م 

ٛمٜمؿ فمعم أٞمٖمًـٜمؿ وأَمـقاهلؿ وىمٛم٣مئًـٜمؿ وزمِـَٝمِٔمٜمؿ ٞمِمـ٣مراه٣م  زمٟمرَمٝمٛمٝم٥م 8 ضمٝم٧م أَمَّ

، وىم٣من ذيمـؽ دم  وجمقؽمٜم٣م وُّيقده٣م ؾم٣مهدهؿ ونم٣مئٌٜمؿ. وىمت٤م هلؿ زمذيمؽ ىمت٣مزًم٣م

 )ريض اهلل فمٛمف( فمٜمد اخلٙمٝمٖم٥م ايمراؾمد فمثامن زمـ فمٖم٣من
(1)

. 

 

 وفمـ ُأيَبِّ زمـ فمٌد اهلل ايمٛمخٔمــل ومـ٣مل: أسمـ٣مٞمـ٣م ىمتــ٣مب فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمـزيـز 

ٓ هتــدَمقا زمٝمٔمــ٥م ، وٓ ىمٛمٝمًــ٥م ، وٓ زمٝمــ٦م ٞمــ٣مر صــقحلقا  ")ريض اهلل فمٛمــف(: 

(2)"فمٙمٝمف

 . 

ٓ ، إٓ َمـ٣م ":  8 هتـدم ؟ ومـ٣مل وفمـ فمْم٣مء )رْحف اهلل( أٞمف ؽُمئِؾ فمـ ايم٘مٛم٣مئس

(3)"احلرمىم٣من َمٛمٜم٣م دم 

  . 

وضمكم ضمِمؾ رء َمـ اْلطمَلل هبذه ايمٔمٜمقد َرّده اخلٙمٖم٣مء ايمٔمدول وأرصمٔمقا 

: طم٣مصـَٚمٛم٣م فمجـُؿ أهـؾ دَمُمـؼ إلم  : همٔمـ فمقم زمـ أيب ْحٙم٥م وم٣مل احلؼ ٕصح٣مزمف

ر ـزمـ فمٌد ايمٔمزيز )ريض اهلل فمٛمف( دم ىمٛمٝم٥ًم ىم٣من همـَلن ومْمٔمٜمـ٣م يمٌٛمـل ٞمِمـ فمٚمر

 ه٣م إلم ايمٛمِم٣مرىزمدَمُمؼ، همٟمطمرصَمٛم٣م فمٚمُر زمـ فمٌد ايمٔمزيز َمٛمٜم٣م وردَّ 
(4)

. 

                                                           

 .   377( اٞمٓمر :  همتقح ايمٌٙمدان ، ص 3)

 .  321( إَمقال ، ٕزمك فمٌٝمد ايمٗم٣مؽمؿ زمـ ؽمَلم ، ط . دار ايمٖم٘مر، 2)

 .  12762(  َمِمٛمػ ازمـ أزمك ؾمٝمٌف ، رومؿ 1)

 .  273(  إَمقال ، ص 2)
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 :حسوٛ االعتداٞ عمٜ الكٍاٟظ بكافٛ األغكاه
 

ـيم ٣م سمرك اْلؽمَلم ايمٛم٣مس فمعم أدي٣مهنؿ ؽمٚمح هلؿ زمٚمامرؽم٥م ؿمٗمقس أدي٣مهنؿ ـٚمَّ

، ووٚمـ هلؿ َمـ أصمؾ ذيمؽ ؽمَلَم٥م دور ايمٔم٣ٌمدة ، وَأْولَم هب٣م  دم دور فم٣ٌمدهتؿ

ايمٗمرآن ايم٘مريؿ صمٔمؾ فمٛم٣مي٥م طم٣مص٥م 8 همحرم آفمتداء زم٘م٣مهم٥م أؾم٘م٣ميمف فمٙمٝمٜم٣م. زمؾ إن 

سمٕمٙمه٤م اظمًٙمٚمكم وصمٜم٣مدهؿ يمرهمع ايمْمٕمٝم٣من ودهمع ايمٔمدوان ومت٘مكم اهلل سمٔم٣ملم هلؿ 

٣ًٌم دم ضمٖمظ دور ايمٔم٣ٌمدة َمـ اهلدم ووامًٞم٣م َٕمٛمٜم٣م وؽمَلَم٥م  دم إرض ؽمٌ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ أصح٣مهب٣م، وذيمؽ دم ومقيمف سمٔم٣ملم:

 يئىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب
 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث
(1) َّٱ مل يك ىك  مكلك اك يق

.  

 

ايمِمقاَمع : ايمتل سم٘مقن همٝمٜم٣م ايمرهٌـ٣من،  "وم٣مل ازمـ فم٣ٌمس )ريض اهلل فمٛمٜمام( : 

، واظمًــ٣مصمد:  : ىمٛمــ٣مئس ايمٛمِمــ٣مرى"صــٙمقات"، و وايمٌَِٝمــع: َمًــ٣مصمد ايمٝمٜمــقد

(2) "َم٣ًمصمد اظمًٙمٚمكم

 . 

                                                           

 . 23-27احل٨م: ؽمقرة ( 3)

 .   31757ضم٣مسمؿ ، ط َم٘مت٥ٌم ٞمزار ايم٣ٌمز ، رومؿ  ( سمٖمًغم ازمـ أيب2)
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ــوومــ٣مل َمٗم٣م ـــ ؽمــٙمٝمامن: سم ــغًما دم "ؾ زم ــذىمرون اهلل ىمث ــؾ ي  ىمــؾ هــ٠مٓء اظمٙم

(1)"همدهمع اهلل )فمز وصمؾ( زم٣مظمًٙمٚمكم فمٛمٜم٣م،  َم٣ًمصمدهؿ

. 

أي: يمقٓ َم٣م ؾمــرفمف اهلل سمٔم٣ملم يمَلٞمٌٝمـــ٣مء واظمـ٠مَمٛمكم  "وم٣مل اْلَم٣مم ايمٗمرؿمٌل: 

َمـ ومت٣مل إفمداء ، ٓؽمتقلم أهؾ ايمممك وفمْمٙمقا َم٣م زَمٛمَْتُف أرزمـ٣مُب ايمـدي٣مٞم٣مت َمــ 

 َمقاوع ايمٔم٣ٌمدات ، ويم٘مٛمف دهمع زمٟمن أوصم٤م ايمٗمت٣مل يمٝمتٖمرغ أهؾ ايمديـ يمٙمٔم٣ٌمدة. 

وزمذيمؽ صم٣مءت ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م ايممميٖم٥م ، هم٘مت٤م رؽمـقل اهلل )صـعم اهلل فمٙمٝمـف 

وؽمٙمؿ( ٕؽمٗمػ زمٛمل احل٣مرث زمـ ىمٔم٤م وأؽم٣مومٖم٥م ٞمجران وىمٜمٛمتٜمؿ وَمــ سمـٌٔمٜمؿ 

أّن هلؿ َم٣م حت٦م أيدُّيؿ َمـ ومٙمٝمؾ وىمثغم َمـ زمـٝمٔمٜمؿ ، وصـٙمقاهتؿ ،  "وره٣ٌمهنؿ: 

ّٓ يُ  َ أؽمـٗمػ فمــ وره٣ٌمٞمٝمتٜمؿ ، وصمقار اهلل ورؽمقيمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( أ َٕمغمَّ

أؽمٗمٖمٝمتف ، وٓ راه٤م فمـ ره٣ٌمٞمٝمتف ، وٓ ىم٣مهـ فمـ ىمٜم٣مٞمتف ، وٓ يٕمغم ضمـؼ َمــ 

8 َمـــ٣م ٞمِمـحقا  ، وٓ ؽمٙمْم٣مهنؿ ، وٓ رء ممــ٣م ىم٣مٞمـــقا فمٙمـــٝمف ضمٗمــقومٜمــؿ

(2) "وأصٙمحقا همٝمام فمٙمٝمٜمؿ، نمغَم َُمثَٗمٙمكم زمٓمٙمؿ وٓ ـم٣مظمكم

. 

                                                           

 .   2/263( سمٖمًغم َمٗم٣مسمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن ، ط دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م 3)

، ط . دار ايمٖم٘مر( ، وأزمق 222) ص :  "إَمقال "( أطمرصمف أزمق فمٌٝمد ايمٗم٣مؽمؿ زمـ ؽمَلم دم ىمت٣مب 2)

، ط . دار ايمٖم٘مر ( ، وازمـ  364-2/362) "سم٣مريخ اظمديٛم٥م اظمٛمقرة  "فمٚمر زمـ ؾم٥ٌم ايمٛمٚمغمي ، دم 

 "ايمْمٌٗم٣مت ايم٘مػمى  "ط . َمرىمز همٝمِمؾ يمٙمٌحقث( ، وازمـ ؽمٔمد دم  ،2/227)  "إَمقال "زٞمجقيف دم

( ، ط . دار ايم٘مت٤م 3/167)"دٓئؾ ايمٛمٌقة  ". ط. دار ص٣مدر( ، واحل٣مهمظ ايمٌٝمٜمٗمل دم 3/224)

، ط . ايمدار اظمتحدة 244/ 3)  "ايمًغم  "ايمٔمٙمٚمٝم٥م( ، وذىمره اْلَم٣مم حمٚمد زمـ احلًـ ايمُمٝم٣ٌمين دم ىمت٣مب 

 يمٙمٛممم(. 
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َمــ همٝمٜمـ٣م ، أو سمرويـع وهبذا يتّمح أن هدم ايم٘مٛم٣مئس أو سمٖمجغمه٣م ، أو ومتـؾ 

، زمـؾ ذيمـؽ ُئَمـده  رئم٥م ايمًـٚمح٥مـأهٙمٜم٣م َمـ إَمقر اظمحرَم٥م ايمتل مل سمٟمت هب٣م ايمُمـ

ًي٣م فمعم ذَم٥م اهلل ورؽمقيمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمـٙمؿ( ٤ٌَّم دم  سَمَٔمدِّ ، وهم٣مفمـؾ ذيمـؽ سَمًـ

 صَمْٔمؾ ايمٛمٌلِّ )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( طَمِْمَٚمُف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
(1)

. 

 :الٕفاٞ بعّد املٕاطٍٛ 

أن دم آفمتداء فمعم ايم٘مٛم٣مئس وايمتٔمدي فمـعم اظمًـٝمحٝمكم َمــ أهـؾ  كخيٖمٓ 

َمٌم ونمغمه٣م َمـ ايمٌَلد ٞمٗمًّم٣م يمٔمٜمد اظمقاؿمٛمـ٥م 8 ضمٝمـ٧م إهنـؿ َمقاؿمٛمـقن هلـؿ ضمـؼ 

اظمقاؿمٛم٥م، وومد سمٔم٣مومدوا َمع اظمًٙمٚمكم وسمٔم٣مهدوا فمعم ايمتٔم٣ميش َمًٔم٣م دم ايمقؿمـ زمًـَلم 

ؽمـٖمؽ دَمـ٣مئٜمؿ أو  همّمَل فمـ -وأَم٣من ، هم٣ميمتٔمدي فمٙمٝمٜمؿ أو إيذاؤهؿ أو سمروئمٜمؿ 

همٝمف ٞمٗمض هلذا ايمٔمٗمد ، وهمٝمف إطمٖم٣مر يمذَم٥م اظمًٙمٚمكم وسمّمـٝمٝمع هلـ٣م ،  -هدم ىمٛم٣مئًٜمؿ

                                                           

،  "423رومؿ  "إَمقال  "، وازمـ زٞمجقيف دم  "1732ؽمٛمٛمف رومؿ  "داود دم ( همٗمد روى أزمق 3)

فمـ صٖمقان زمـ ؽمٙمٝمؿ ، فمـ فمدة )وفمٛمد ازمـ زٞمجقيف  "36513ايمًٛمـ ايم٘مػمى رومؿ  "وايمٌٝمٜمٗمل دم 

، فمـ آزم٣مئٜمؿ دٞمٝم٥م )أي َمَلصٗمل ايمٛم٤ًم( فمـ  وايمٌٝمٜمٗمل : فمـ شمَلشمكم ( َمـ أزمٛم٣مء أصح٣مب رؽمقل اهلل 

ٓ َمـ ـمٙمؿ َمٔم٣مهًدا ، أو اٞمتٗمِمف ، أو ىمٙمٖمف همقق ؿم٣مومتف، أو أطمذ َمٛمف ؾمٝمًئ٣م زمٕمغم أ "وم٣مل :   رؽمقل اهلل 

. زاد ازمـ زٞمجقيف وايمٌٝمٜمٗمل : وأؾم٣مر رؽمقل  "ؿمٝم٤م ٞمٖمس : همٟمٞم٣م ضمجٝمجف ـ أي : طمِمٚمف  يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م 

أٓ وَمـ ومتؾ َمٔم٣مهًدا يمف ذَم٥م اهلل وذَم٥م رؽمقيمف ضمرم اهلل ريح اَلٛم٥م فمٙمٝمف وإن "زمٟمصٌٔمف إلم صدره  اهلل 

)ص :  "ذح ايمتٌٌمة وايمتذىمرة  ". وم٣مل احل٣مهمظ ايمٔمراومل دم "حيٜم٣م يمٝمقصمد َمـ َمًغمة ؽمٌٔمكم طمريٖم٣م ر

وهذا إؽمٛم٣مد صمٝمد ، وإن ىم٣من همٝمف َمـ مل يًؿ ، هم١مهنؿ فمدة َمـ أزمٛم٣مء ايمِمح٣مزم٥م يٌٙمٕمقن ضمد  "( : 373

 ا.هـ.  "ايمتقاسمر ايمذي ٓ يُمؼمط همٝمف ايمٔمدايم٥م 
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 ىث ُّٱ وهق إَمر ايمذي هن٦م فمٛمف ايمٛمِمقص زمؾ وأَمرت زمخَلهمف، وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

(1)  َّىق يف ىف يث

 . 

وروى ايمٌخ٣مري دم صحٝمحف فمـ فمٌد اهلل زمــ فمٚمـرو )ريض اهلل فمـٛمٜمام( أن 

أرزمع َمـ ىمـ همٝمف ىم٣من َمٛم٣مهمًٗم٣م طم٣ميمًِمـ٣م ، وَمــ ":  وؽمٙمؿ( وم٣ملايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف 

يمٛمٖمـ٣مق ضمتـك يـدفمٜم٣م 8 إذا اؤمتــ ىم٣مٞم٦م همٝمف طمِمٙم٥م َمٛمٜمـ ىم٣مٞم٦م همٝمف طمِمـٙم٥م َمــ ا

ث ىمذب ، وإذا فم٣مهد نَمَدر ، وإذا طم٣مصؿ هَمَجرطم٣من (2) "، وإذا ضَمدَّ

 . 

ـَ ايمرصمُؾ ايمرصمَؾ فمعم ٞمٖمًـف شمـؿ ومتٙمـف همٟمٞمـ٣م زمـريء َمــ  "ودم رواي٥م:  إذا َأَمَّ

(3) "ايمٗم٣مسمؾ وإن ىم٣من اظمٗمتقل ىم٣مهمًرا 

  . 

ذَمـ٥م  "وفمـ فمقم )ريض اهلل فمٛمف( أن ايمٛمٌل )صـعم اهلل فمٙمٝمـف وؽمـٙمؿ( ومـ٣مل: 

اظمًٙمٚمكم واضمدة ئًمك هب٣م أدٞم٣مهؿ همٚمـ أطمٖمـر َمًـٙماًم همٔمٙمٝمـف يمٔمٛمـ٥م اهلل واظمَلئ٘مـ٥م 

ٌَؾ َمٛمف سٌف وٓ فمدٌل  (4)"وايمٛم٣مس أمجٔمكم ٓ ُيٗم

. 

                                                           

 . 3اظم٣مئدة : صمزء َمـ أي٥م ؽمقرة ( 3)

َمًٙمؿ ، ىمت٣مب : اْليامن ، زم٣مب: زمٝم٣من وأطمرصمف ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب : اْليامن ، زم٣مب : فمَلَم٥م اظمٛم٣مهمؼ ،  (2)

 طمِم٣مل اظمٛم٣مهمؼ . 

ؿْ 1) ـُ هَمََل َيُ٘مقُن يَمُف َأْن َيْٕمَت٣مهَلُ ؽَِمغم ُي٠َمَمَّ ْٕ غَمِ ، زَم٣مُب : ا ًِّ  ( ايمًٛمـ ايم٘مػمى يمٙمٌٝمٜمٗمل ، ىمت٣مب : مِج٣َمع َأزْمَقاِب ايم

ِٜمْؿ.  ًِ ْؿ َوَأْٞمُٖم  دِم َأَْمَقاهِلِ

ـَ 2) ٛم٥َِّم ، زَم٣مُب : ََم٣م ُيْ٘مَرُه َِم ًه فْمتَِِم٣مم زم٣ِميم٘مَِت٣مِب َوايم ِٓ ِؼ َوايمتَّٛم٣َمُزِع دِم  ( صحٝمح ايمٌخ٣مري ، ىمَِت٣مُب : ا ايمتََّٔمٚمه

ـِ َوايمٌَِدِع.  ي  ايمِٔمْٙمِؿ، َوايمُٕمُٙمقِّ دِم ايمدِّ
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،  اظمًـٙمٚمكم( أي: فمٜمـدهؿ، وأَمـ٣مهنؿ وومقيمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(: )ذَمـ٥م

، وضمٖمٓمٜمؿ. وومقيمف: )ئًمك هب٣م أدٞم٣مهؿ( أي: يتقلم ذَمتٜمؿ أومٙمٜمؿ فمـدًدا  وىمٖم٣ميمتٜمؿ

هم١مذا أفمْمك أضمد اظمًٙمٚمكم فمٜمًدا مل ي٘مـ ٕضمد ٞمٗمّمف، همام زم٣ميمٛم٣م زمقرم إَمـر، وومقيمـف: 

، وومقيمـف: )سف وٓ فمـدل( أي: ٓ همرًوـ٣م وٓ  )َمـ أطمٖمر( أي: ٞمٗمـض ايمٔمٜمـد

 ك: ٓ يٗمٌؾ اهلل سمٔم٣ملم َمٛمف ؾمٝمًئ٣م َمـ فمٚمٙمف.ٞمٖمَل، واظمٔمٛم

، َمــ  أيًّم٣م َم٣م دم فمدم ْح٣ميـ٥م ايم٘مٛمـ٣مئس، زمـؾ وهتديـده٣م وأهٙمٜمـ٣م كوٓ خيٖم

)ريض اهلل فمٛمف( وم٣مل: وم٣مل رؽمـقل  همٔمـ أيب هريرة  ، ايمٕمدر وايمٖمتؽ وإيذاء اظمدٞمٝمكم

وَمٔمٛمـك ، (1)"ٓ يٖمتِؽ اظم٠مَمـ، اْليامن ومٝمد ايمَٖمتؽ ":  اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(

احلدي٧م: أن اْليامن يٚمٛمع فمـ ايمٖمتؽ ىمام يٚمٛمع ايمٗمٝمد فمـ ايمتٌمف، وومقيمـف )فمٙمٝمـف 

هـق طمـػم زمٚمٔمٛمـك ايمٛمٜمـل8 ٕٞمـف َمتّمـٚمـ  "ٓ يٖمتؽ َم٠مَمـ "ايمِمَلة وايمًَلم(: 

 يمٙمٚم٘مر واخلدئم٥م ، أو هق هنل.

وومد وصَّ ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( زمٟمهؾ َمٌم وصٝم٥ًم طم٣مص٥ًم ، همٔمـ أم 

 اهلل فمٛمٜم٣م( أن رؽمقل اهلل )صـعم اهلل فمٙمٝمـف وؽمـٙمؿ( أوص اظم٠مَمٛمكم أم ؽمٙمٚم٥م )ريض

ٌِْط َِمِْمــاهلل اهلل  "فمٛمــد وهمــــ٣مسمف همٗمــــ٣مل:  ُ٘مْؿ ؽَمــَتْٓمَٜمُروَن فَمَٙمــْٝمِٜمؿْ ، َر ـدِم وِمــ ،  هَمــ١مِٞمَّ

ةً  (2)"اهلل ، َوَأفْمَقاًٞم٣م دِم ؽَمٌِٝمِؾ  َوَيُ٘مقُٞمقَن يَمُ٘مْؿ فمدَّ

. 

 

                                                           

ُدود . أطمرصمف أزمق داود دم  ؽمٛمٛمف 3)  .23547رومؿ زم( اظمًتدرك فمعم ايمِمحٝمحكم ، ىمَِت٣مُب : احْلُ

ئد وم٣مل احل٣مهمظ اهلٝمثٚمل دم جمٚمع ايمزواو،  343رومؿ ، زم 21/243أطمرصمف ايمْمػماين دم اظمٔمجؿ ايم٘مٌغم  (2)

 . "ورصم٣ميمف رصم٣مل ايمِمحٝمح  ": ( 34456)
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فمٚمر زمــ اخلْمـ٣مب  وروى َمقؽمك زمـ صمٌغم ، فمـ ؾمٝمقخ َمـ أهؾ اظمديٛم٥م: أن

ر فمٚمـرو زمــ ايمٔمـ٣مص )ريض اهلل فمٛمـف(: ـ)ريض اهلل فمٛمف( ىمت٤م إلم وايمٝمف فمعم َمِم

 هم١مٞمـف سمٌـ٣مرك وسمٔمـ٣ملم ومـ٣مل دم ىمت٣مزمـف:  ، وافمٙمؿ ي٣م فمٚمرو أن اهلل يراك ويرى فمٚمٙمؽ

يريد: أن يٗمتـدي زمـف ، وأن َمٔمـؽ أهـؾ ذَمـ٥م  (1) َّ مب خب  حبُّ

وفمٜمد ، وومد أوص رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( هبؿ وأوص زم٣ميمٗمٌط همٗمـ٣مل: 

٣م " ٌِْط طمغًما 8 هم١مّن هلؿ ِذَّم٥ًم وَرِْحً ، وَرِْحُٜمؿ: أن أّم إؽمامفمٝمؾ )فمٙمٝمـف "اؽمَتْقصقا زم٣ميمِٗم

ٔم٣مَهـًدا أو ىمٙمَّٖمـف ََمــ ـَمَٙمـَؿ َمُ  "ايمًَلم( َمٛمٜمؿ ، وومد وم٣مل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : 

، اضمـذر يـ٣م فمٚمـرو أن ي٘مـقن رؽمـقل اهلل "همقق ؿم٣مومتف همٟمٞم٣م طمِمُٚمف يقَم ايمٗمٝمــ٣مَم٥م 

2)")صعم اهلل فمٙمٝمـف وؽمٙمؿ( يمؽ طمِماًم 8 هم١مٞمف ََمـ طم٣مصٚمف طَمَِمَٚمف

.)  

وايمٛم٣مـمر دم ايمت٣مريخ يرى َمِمداق طمػم اظمِمْمٖمك )صـعم اهلل فمٙمٝمـف وؽمـٙمؿ(، 

٤م أوم٣ٌمط َمٌم زم٣مظمًٙمٚمكم ايمٖم٣محتكم وهمت حـقا هلـؿ صـدورهؿ ، وفم٣مؾمـقا ضمٝم٧م رضمَّ

َمٔمٜمؿ دم أَم٣من وؽمَلم 8 يمتِمٛمع َمٌمـ زمـذيمؽ أفمٚمـؼ جترزمـ٥م سم٣مرخيٝمـ٥م ٞم٣مصمحـ٥م َمــ 

 ايمتٔم٣ميش واظمُم٣مرىم٥م دم ايمقؿمـ ايمقاضمد زمكم أصح٣مب إدي٣من اظمختٙمٖم٥م.

رع فمـعم ـىمام أن دم فمدم ْح٣مي٥م ايم٘مٛم٣مئس وهتديد أهٙمٜم٣م خم٣ميمٖم٥م ظم٣م أَمر زمـف ايمُمـ

٣مء أمجٔمـ٦م ىمـؾ اظمٙمـؾ فمـعم وصمـقب ؽمٌٝمؾ ايمقصمقب َمـ اظمح٣مهمٓم٥م فمعم مخ٥ًم أؾمٝم

                                                           

 . 52ايمٖمروم٣من : صمزء َمـ أي٥م ؽمقرة ( 3)

 . 3/547( اٞمٓمر : ىمٛمز ايمٔمامل ، يمٙمٚمتٗمل اهلٛمدي ، ط َم٠مؽم٥ًم ايمرؽم٣ميم٥م 2)
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، ، وايمٔمٗمقل ، وإفمراض ، وإَمقالاظمح٣مهمٓم٥م فمٙمٝمٜم٣م ، وهل: إدي٣من ، وايمٛمٖمقس 

 وهل اظمٗم٣مصد ايمممفمٝم٥م اخلٚم٥ًم.

وَمـ اَلقّم أن هذه إفمامل اْلصمراَمٝم٥م سَم٘مره فمعم زمٔمض هذه اظمٗم٣مصد 

ايمقاصم٤م صٝم٣مٞمتٜم٣م زم٣ميمٌْمَلن ، وَمٛمٜم٣م َمٗمِمد ضمٖمظ ايمٛمٖمقس ، هم٣مظمٗمتقل َمقاؿمـ 

نم٣مهمؾ ٓ صمريرة يمف ، ويمف ٞمٖمس َمِمقٞم٥م حيرم ايمتٔمدي فمٙمٝمٜم٣م وجي٤م صٝم٣مٞمتٜم٣م ، وومد 

 خن حن جن  يم ىم ُّٱفمٓمؿ اهلل سمٔم٣ملم َمـ ؾمٟمن ايمٛمٖمس اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م ، همٗم٣مل : 

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

(1) َّٰذ  يي ىي مي

. 

، همٖمٝمف سمُمقيف يمٙمِمقرة ايمذهٛمٝم٥م فمـ  كوهلذه إفمامل َمـ اظمٖم٣مؽمد َم٣م ٓ خيٖم

اْلؽمَلم دم ايمممق وايمٕمرب وسمدفمٝمؿ يمٙمِمقرة ايم٣ٌمؿمٙم٥م ايمتل حي٣مول أفمداء اْلؽمَلم 

أن يثٌتقه٣م دم ٞمٖمقس ايمٔم٣ممل َمـ أن اْلؽمَلم ديـ َمتٔمْمش يمٙمدَم٣مء وهل دفمقى 

فم٣مري٥م َمـ ايمِمقاب ، ودم ذيمؽ ذرئم٥م يم٘مثغم َمـ إفمداء ايمذيـ يؼمزمِمقن يمٙمتدطمؾ 

 ٥م زمٕمغم ضمؼ. دم ؾم٠موٞمٛم٣م ايمداطمٙمٝم

وومد أَمر سمٔم٣ملم زمًد ايمذرئم٥م اظم٠مدي٥م يم٤ًم اهلل سمٔم٣ملم ضمتك يمق ىم٣من ايمٖمٔمؾ دم 

 خت حت جت هب مب  خب حب جب ُّٱ ٞمٖمًف صم٣مئًزا، همٗم٣مل سمٔم٣ملم:
                                                           

 . 12اظم٣مئدة : صمزء َمـ أي٥م ؽمقرة ( 3)
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 خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مجحج مث هت مت
(1)  َّ حض  جض مص

. 

ديم٦م هذه أي٥م فمعم أٞمف ٓ جيقز أن يٖمٔمؾ زم٣ميم٘مٖمـ٣مر َمـ٣م "وم٣مل اْلَم٣مم ايمرازي: 

فمـ احلؼ وٞمٖمقًرا ، إذ يمق صم٣مز أن يٖمٔمٙمف َل٣مز أن يٟمَمر زمف ، وىم٣من ٓ  يزدادون زمف زمٔمًدا

 يٛمٜمك فمام ذىمرٞم٣م ، وىم٣من ٓ يٟمَمر زم٣ميمرهمؼ هبؿ فمٛمد ايمدفم٣مء ىمٗمقيمـف ظمقؽمـك وهـ٣مرون:

(2) َّ مب  خب  حب جب  هئ  مئ  خئ حئ ُّٱ

هذا إذا ىمـ٣من ايمٖمٔمـؾ دم ٞمٖمًـف  .

 صم٣مئًزا، هم٘مٝمػ إذا ىم٣من ايمٖمٔمؾ ضمراًَم٣م دم إصؾ؟.

اْلؽمَلم ضمٖمظ ضمٗمقق أطمر ووٚمـ يمف ايمٔمٝمش ايم٘مريؿ زمكم واخلَلص٥م: أن 

ر  اظمًٙمٚمكم ، وىمذيمؽ ضم٣مهمظ فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة ، زمؾ وْح٣ميتٜم٣م َمـ أي هتديد ُئَم٘مِّ

، وٓ ؾمؽ أن هذه إضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥َّم ومد اومتٌس َمٛمٜم٣م  َمٗمتّمٝم٣مت فمٗمد اظمقاؿمٛم٥م

ايمذي جيٚمع  ، سمرؽمٝمًخ٣م ظمٌدأ ايمتٔم٣ميش ، ووهم٣مًء زمٔمٗمد اظمقاؿمٛم٥م ٞمٓم٣مم ايمدويم٥م احلديث٥م

حت٦م َمٓمٙم٥م وم٣مٞمقن واضمد ، يت٣ًمَوْون  -َمـ َمًٙمٚمكم ونمغمهؿ -ىمؾ أهمراد ايمقؿمـ 

همٝمف مجٝمًٔم٣م ، وي٠مدون همٝمف واصم٣ٌمهتؿ ووـم٣مئٖمٜمؿ اظمدٞمٝم٥م ؽمقاؽمٝم٥م دم احلٗمقق 

وايمقاصم٣ٌمت ، وَمـ شَمؿَّ يُمٔمر اَلٚمٝمع زمٗمٝمٚم٥م آٞمتامء يمٙمقؿمـ ، ويتُم٣مرىمقن 

 راهمؼ ايمدويم٥م اظمختٙمٖم٥م.زمٚمختٙمػ ومدراهتؿ وَمقاهٌٜمؿ وختِمِم٣مهتؿ دم فمامرة َم

                                                           

 . 376إٞمٔم٣مم : ؽمقرة ( 3)

 . 31/333( اٞمٓمر : َمٖم٣مسمٝمح ايمٕمٝم٤م ، ط . دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م ، 2)
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 ٔالسد عمّٗا
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 () ٔالسد عمّٗا غبّات حٕه بٍاٞ الكٍاٟظ
 

هٛم٣مك زمٔمض ايمُمٌٜم٣مت سُمتداول زمكم أوؽم٣مط زمٔمض اظمًٙمٚمكم ضمقل ضم٘مؿ زمٛم٣مء 

 :ايم٘مٛم٣مئس وسمرَمٝمٚمٜم٣م ، وصم٣مءت هذه ايمُمٌٜم٣مت ىم٣ميمت٣مرم

 :الػبّٛ األٔىل
،  زمٛم٣مء ايم٘مٛم٣مئس وايمٌَِٝمع ضمرام 8 ضمٝم٧ُم إنَّ اظم٣ًمصمد زمٝمقت فم٣ٌمدة اهلل يمٙمٚمًٙمٚمكم   

، وإرض  وايم٘مٛم٣مئس وايمٌَِٝمع َمٔم٣مزمد ايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى ئمٌدون همٝمٜم٣م نمغم اهلل

، ( فمز وصمؾ) هللوومد أَمر زمٌٛم٣مء اظم٣ًمصمد وإوم٣مَم٥م ايمٔم٣ٌمدة همٝمٜم٣م ، (فمز وصمؾ)هلل 

ٌَد همٝمف نمغم وهنك ؽمٌح٣مٞمف فم ، وهتٝمئ٥م  8 ظم٣َِم همٝمف َمـ إومرار زم٣ميم٣ٌمؿمؾ اهللـ ىمؾ َم٣م ُئم

  نئ  ُّٱ ، وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم : ، ونمش ايمٛم٣مس زمقؤمف زمٝمٛمٜمؿ ايمٖمرص٥م يمٙمٗمٝم٣مم زمف

(1) َّ َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 ُّ َّ ٍُّّٱ ووم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: ، 

(2) َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ

.  

، أو  ايم٘مٛم٣مئس8 َمثؾ  وهبذا ُئمٙمؿ أنَّ ايمًامح وايمرو٣م زم١مٞمُم٣مء اظمٔم٣مزمد ايم٘مٖمري٥م      

، َمـ أفمٓمؿ اْلفم٣مٞم٥م فمعم ايم٘مٖمر  ختِمٝمص َم٘م٣من هل٣م دم أي زمٙمد َمـ زمَلد اْلؽمَلم

 مف خفحف جف مغ جغ ُّٱ ، واهلل فمز ؾمٟمٞمف يٗمقل: وإـمٜم٣مر ؾمٔم٣مئره
                                                           

()   . هذا اظمٌح٧م ىمتٌف إؽمت٣مذ ايمدىمتقر / ؾمقومل فمَلم ، َمٖمتل ايمدي٣مر اظمٌمي٥م 

 .  36( اَلـ : 3)

 . 63( آل فمٚمران : 2)
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 مل خل حل جلمك لك خكحك جك مق حق
(1) َّهل

 . 

 اجلواب:
، ومل جُيػِمْهؿ فمعم  أَمر اْلؽمَلم أسم٣ٌمفمف زمؼمك ايمٛم٣مس وَم٣م اطمت٣مروه َمـ أدي٣مهنؿ     

، وؽمٚمح هلؿ زمٚمامرؽم٥م ؿمٗمقس أدي٣مهنؿ دم دور  اْلؽمَلم ومٜمًرا ايمدطمقل دم

، وَأْوٓه٣م فمٛم٣مي٥م  فم٣ٌمدهتؿ، ووٚمـ هلؿ َمـ أصمؾ ذيمؽ ؽمَلَم٥م دور ايمٔم٣ٌمدة

 8 همحرم آفمتداء فمٙمٝمٜم٣م زم٘م٣مهم٥م أؾم٘م٣ميمف . طم٣مص٥م

وصمٔمؾ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ سمٕمٙمه٤م اظمًٙمٚمكم وصمٜم٣مدهؿ يمرهمع ايمْمٕمٝم٣من ودهمع 

٣ًٌم دم ضمٖمظ دور ايمٔم٣ٌمدة َمـ اهلدم ايمٔمدوان ومت٘مكم اهلل سمٔم٣ملم هلؿ دم ا ٕرض ؽمٌ

ووامًٞم٣م َٕمٛمٜم٣م وؽمَلَم٥م أصح٣مهب٣م ، ؽمقاء أىم٣مٞم٦م يمٙمٚمًٙمٚمكم أم يمٕمغمهؿ، 

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱوذيمؽ دم ومقيمف سمٔم٣ملم : 
 يئىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب
 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث
(2) َّ مل يك ىك  مكلك اك يق

. وم٣مل ازمـ فم٣ٌمس )ريض اهلل  

                                                           

 .   2( اظم٣مئدة : 3)

 .   23 – 27( احل٨م : 2)
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، وايمٌَِٝمع: َم٣ًمصمد ايمٝمٜمقد،  ايمِمقاَمع: ايمتل سم٘مقن همٝمٜم٣م ايمره٣ٌمن": فمٛمٜمام( 

 . "، واظم٣ًمصمد: َم٣ًمصمد اظمًٙمٚمكم : ىمٛم٣مئس ايمٛمِم٣مرى وصٙمقات

 ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ ووم٣مل َمٗم٣مسمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن فمٛمد سمٖمًغم ومقيمف سمٔم٣ملم:
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى
(1)َّ يئىئ نئ مئ

ىمثغًما دم  اهللىمؾ ه٠مٓء اظمٙمؾ يذىمرون "،  

(2) "زم٣مظمًٙمٚمكم فمٛمٜم٣م (فمز وصمؾ)، همدهمع اهلل  َم٣ًمصمدهؿ

. 

وزمذيمؽ صم٣مءت ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م ايممميٖم٥م 8 هم٘مت٤م رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف   

وؽمٙمؿ( ٕؽمٗمػ زمٛمل احل٣مرث زمـ ىمٔم٤م وأؽم٣مومٖم٥م ٞمجران وىمٜمٛمتٜمؿ وَمـ سمٌٔمٜمؿ 

وره٣ٌمهنؿ: )أّن هلؿ فمعم َم٣م حت٦م أيدُّيؿ َمـ ومٙمٝمؾ وىمثغم َمـ زمٝمٔمٜمؿ وصٙمقاهتؿ 

َ أؽمٗمػ فمـ وره٣ٌمٞمٝمتٜمؿ صمقار  ّٓ ُيَٕمغمَّ اهلل ورؽمقيمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ، أ

، وٓ يٕمغم ضمؼ َمـ  ، وٓ ىم٣مهـ فمـ ىمٜم٣مٞمتف ، وٓ راه٤م فمـ ره٣ٌمٞمٝمتف أؽمٗمٖمٝمتف

8 َم٣م ٞمِمحقا وأصٙمحقا همٝمام  ، وٓ رء مم٣م ىم٣مٞمقا فمٙمٝمف ، وٓ ؽمٙمْم٣مهنؿ ضمٗمقومٜمؿ

 ، نمغَم َُمثَٗمٙمكم زمٓمٙمؿ وٓ ـم٣مظمكم( فمٙمٝمٜمؿ
(3)

ٔم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م ، وومد ىمٙمٖم٦م ايمممي 

، وهذا ىمام يٗمتيض  اظمًٙمٚمكَم زمتقهمغم إَم٣من ٕهؾ ايم٘مت٣مب دم أداء فم٣ٌمدهتؿ

                                                           

 ،  صمزء َمـ أي٥م . 27( احل٨م : 3)

 . 163/ 2( سمٖمًغم َمٗم٣مسمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن : 2)

 .167. 242/ 3ايمْمٌٗم٣مت ايم٘مػمى :  ، 3دٓئؾ ايمٛمٌقة : ،  22( إَمقال : 1)
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إزمٗم٣مء ايم٘مٛم٣مئس ودور ايمٔم٣ٌمدة فمعم ضم٣مهل٣م َمـ نمغم سمٔمرض هل٣م هبدم أو ختري٤م ، 

وإفم٣مدهت٣م إذا اهندَم٦م أو خترزم٦م ، هم١مٞمف يٗمتيض أيًّم٣م صمقاز ايمًامح هلؿ زمٌٛم٣مء 

إلم ذيمؽ 8 هم١من اْلذَن دم ايمًمء إذٌن  ايم٘مٛم٣مئس وأَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة فمٛمد اضمتٝم٣مصمٜمؿ

َلت ََمٗمِمقِده 8 ىمام يٗمقل اْلَم٣مم ازمـ دومٝمؼ ايمٔمٝمد : وايمرو٣م زم٣ميمًمء  دم َُمَ٘مٚمِّ

(1)رًو٣م زمام يتقيمد فمٛمف

(2)ىمام ٞمصَّ فمعم ذيمؽ اْلَم٣مم ايمًٌ٘مل. 

واْلَم٣مم ، 

(3)ايمًٝمقؿمل

. 

وإٓ هم٘مٝمػ ُيٗمّر اْلؽمَلم أهؾ ايمذَم٥م فمعم زمٗم٣مئٜمؿ فمعم أدي٣مهنؿ ومم٣مرؽم٥م 

ؾمٔم٣مئرهؿ شمؿ يٚمٛمٔمٜمؿ َمـ زمٛم٣مء دور ايمٔم٣ٌمدة ايمتل يتٔمٌدون همٝمٜم٣م فمٛمدَم٣م حيت٣مصمقن 

ذيمؽ! همام دام أنَّ اظمًٙمٚمكم ومد ارسمّمقا زمٚمقاؿمٛم٥م نمغم اظمًٙمٚمكم، وَمٔم٣ميُمتٜمؿ، 

وسمرىمٜمؿ وَم٣م ئمٌدون، واحلٖم٣مظ فمعم َمٗمدؽم٣مهتؿ وأَم٣مىمـ فم٣ٌمدهتؿ8 همٝمٛمٌٕمل أن 

 ٣ٌمدهتؿ .جيتٜمدوا دم سمقهمغم دور ايمٔم٣ٌمدة هلؿ وؽمَلَم٥م سمٟمديتٜمؿ يمٔم

وإذا ىم٣من ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ومد أومرَّ دم فم٣مم ايمقهمقد وهمد 

ٞمِم٣مرى ٞمجران فمعم ايمِمَلة دم َمًجده ايممميػ ، واظمًجد هق زمٝم٦م اهلل 

زمٛم٣مُء ايم٘مٛم٣مئس ودور ايمٔم٣ٌمدة  -َِمـ زم٣مب َأْولَم  -اظمختص زم٣مظمًٙمٚمكم ، هم١مٞمف جيقز 

                                                           

 .257إضم٘م٣مم إضم٘م٣مم ذح فمٚمدة إضم٘م٣مم : ص  (3)

 .234/ 3إؾم٣ٌمه وايمٛمٓم٣مئر :  (2)

 .237/ 2:  اظمرصمع ايم٣ًمزمؼ (1)
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ًٙمٚمقن فمعم ايمٌٗم٣مء فمٙمٝمٜم٣م ايمتل ي٠مدون همٝمٜم٣م فم٣ٌمداهتؿ وؾمٔم٣مئرهؿ ايمتل أومرهؿ اظم

وَمـ ؿمريٗمف ازمـ  - "ايمًغمة"، همٗمد روى ازمـ إؽمح٣مق دم  إذا اضمت٣مصمقا يمذيمؽ

فمـ حمٚمد زمـ  -"ٌقةدٓئؾ ايمٛم"وايمٙمٖمظ يمف ، وايمٌٝمٜمٗمل دم  "ايمتٖمًغم"صمرير دم 

: أن وهمد ٞمجران ومدَمقا فمعم رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( صمٔمٖمر زمـ ايمززمغم

ه ضمكم صعم ايمٔمٌم ، فمٙمٝمٜمؿ شمٝم٣مب احلػمات اظمديٛم٥م ، همدطمٙمقا فمٙمٝمف دم َمًجد

٤ٌٌَم وأردي٥م ، وم٣مل احل٣مرث زمـ ىمٔم٤م: يٗمقل زمٔمض َمـ رآهؿ َمـ أصح٣مب  صُم

رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( يقَمئذ: َم٣م رأيٛم٣م زمٔمدهؿ وهمًدا َمثٙمٜمؿ، وومد 

ضم٣مٞم٦م صَلهتؿ، همٗم٣مَمقا ُيِمٙمهقن دم َمًجد رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( 

، همٗم٣مل رؽمقل اهلل -: همٟمراد ايمٛم٣مس َمٛمٔمٜمؿ"ايمدٓئؾ"و "ايمًغمة"زاد دم  -

ْقا إلم اظمممق . "َدفُمقُهؿ")صعم اهلل فمٙمٝمف   وؽمٙمؿ(:   ، همِمٙمَّ

وفمعم ذيمؽ صمرى فمٚمؾ اظمًٙمٚمكم فمػم سم٣مرخيٜمؿ اظمممف وضمّم٣مرهتؿ 

8 َمٛمذ ايمٔمِمقر إولم وفمٜمقد ايمِمح٣مزم٥م  ايمٛمٗمٝم٥م وأطمَلومٜمؿ ايمٛمٌٝمٙم٥م ايمًٚمح٥م

ا.  وايمت٣مزمٔمكم وهٙمؿ صمرًّ

اْلَم٣مم اظمجتٜمد اظمحدث ايمٖمٗمٝمف أزمق احل٣مرث :  ا الدٖاز املصسٖٛفٍصَّ عاِلى

، واْلَم٣مم اظمحدث وم٣ميض َمٌم أزمق فمٌد ايمرْحـ فمٌد اهلل زمـ  ايمٙمٝم٧م زمـ ؽمٔمد

ـَ إٓ دم اْلؽمَلم ، وأؾم٣مرا فمعم وارم َمٌم دم  ٌْ هلٝمٔم٥م فمعم أن ىمٛم٣مئس َمٌم مل سُم

زَمـ ه٣مرون ايمرؾمٝمد َمقؽمك زمـ فمٝمًك زم١مفم٣مدة زمٛم٣مء ايم٘مٛم٣مئس ايمتل هدَمٜم٣م ََمـ 
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ٜمام زمَل ىم٣من ومٌٙمف ، وصمٔمَل ذيمؽ َِمـ فمامرة ايمٌَلد ، وىم٣مٞم٣م أفمٙمؿ أهؾ َمٌم دم زَمٛم

 َمداهمٔم٥م .

ٌَؾ أَمغم  َ َمٌم َمـ وِم همروى أزمق فمٚمر ايم٘مٛمدي : أن َُمقؽَمك زْمـ فمٝمًك ظم٣ّم ورمِّ

اظم٠مَمٛمكم ه٣مرون ايمرؾمٝمد َأِذن يمٙمٛمِم٣مرى دِم زُمٛمْٝم٣من ايم٘مٛم٣مئس ايمتل هدَمٜم٣م فمقّم زْمـ 

ٝمٔم٥م، ووم٣مٓ : ُهَق  ٌُٛمٝم٦م ىمّٙمٜم٣م زمٚمُْمَقرة ايمٙمٝم٧م زْمـ ؽمٔمد وفمٌد اهلل زْمـ هَلِ ؽُمٙمٝمامن ، هم

ؽْمََلم َمـ فِمامرة  َّٓ دِم اْْلِ ـَ إ ٌْ ٣م أن فم٣مَم٥م ايم٘مٛم٣مئس ايمتل زمِٚمٌم مل سُم ايمٌَِلد ، واضمتجَّ

 دِم زََمـ ايمِمح٣مزم٥م وايمت٣مزمٔمكم
(1)

. 

ل ىمٛمٝم٥ًم زمٛمٝم٦م  ووم٣مل اْلَم٣مم أزمق ايمٗم٣مؽمؿ فمٌد ايمرْحـ زمـ فمٌد احل٘مؿ : وأوَّ

، فمـ زمٔمض  ، فمـ ازمـ هلٝمٔم٥م زمٖمًْم٣مط َمٌم ىمام ضمدشمٛم٣م فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمًٙمٚم٥م

يم٘مٛمٝم٥ًم ايمتل طمٙمػ ايمٗمٛمْمرة أي٣مم َمًٙمٚم٥م زمـ خمّٙمد، همٟمٞم٘مر ؾمٝمقخ أهؾ َمٌم، ا

هلؿ أن يٌٛمقا ايم٘مٛم٣مئس! ضمتك ىم٣مد أن  رّ اَلٛمد فمعم َمًٙمٚم٥م ووم٣ميمقا يمف: أسمٗم ذيمؽ

يٗمع زمٝمٛمٜمؿ وزمٝمٛمف ّذ، هم٣مضمت٨ّم فمٙمٝمٜمؿ َمًٙمٚم٥م يقَمئذ همٗم٣مل: إهن٣م يمٝم٦ًم دم 

 ومغمواٞم٘مؿ ، وإٞمام هل طم٣مرصم٥م دم أروٜمؿ ، همً٘متقا فمٛمد ذيمؽ
(2)

. 

ويذىمر اظم٠مرطمقن أٞمف ومد زُمٛمِٝم٦م دم َمٌم فمدة ىمٛم٣مئس دم ايمٗمرن إول 

هـ( و 17زم٣مْلؽم٘مٛمدري٥م َم٣م زمكم فم٣مَمل ) "َم٣مر َمرومص"اهلجري ، َمثؾ ىمٛمٝم٥ًم 

                                                           

 .377ايمقٓة وايمٗمّم٣مة : ص  (3)

 .337همتقح َمٌم واظمٕمرب : ص  (2)
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هـ( 46هـ( و )25هـ(، ودم وٓي٥م َمًٙمٚم٥م زمـ خمٙمد فمعم َمٌم زمكم فم٣مَمل )43)

ان زُمٛمِٝم٦م أول ىمٛمٝم٥ًم زم٣ميمٖمًْم٣مط دم ضم٣مرة ايمروم ، ىمام ؽمٚمح فمٌد ايمٔمزيز زمـ َمرو

زمٌٛم٣مء ىمٛمٝم٥ًم همٝمٜم٣م ، وؽمٚمح ىمذيمؽ يمٌٔمض  "ضمٙمقان"ضمكم أٞمُمٟم َمديٛم٥م 

 إؽم٣مومٖم٥م زمٌٛم٣مء ديريـ.

ويذىمر ايمٔمَلَم٥م اظم٠مرخ اظمٗمريزي أَمثٙم٥م فمديدة يم٘مٛم٣مئس أهؾ ايم٘مت٣مب ، شمؿ 

يٗمقل زمٔمد ذيمؽ : ومجٝمع ىمٛم٣مئس ايمٗم٣مهرة اظمذىمقرة حمَدشم٥م دم اْلؽمَلم زمَل 

 طمَلف
(1)

. 

ٛمع إضمداث ايم٘مٛم٣مئس دم زمَلد اظمًٙمٚمكم: وأنَّ َم٣م وم٣ميمف مج٣مفم٥م َمـ ايمٖمٗمٜم٣مء زمٚم

هل أومقال هل٣م ؽمٝم٣موم٣مهت٣م ايمت٣مرخيٝم٥م وـمروهمٜم٣م آصمتامفمٝم٥م اظمتٔمٙمٗم٥م هب٣م 8 ضمٝم٧م َمرت 

ايمدويم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م َمٛمذ ٞمُمٟمهت٣م زمٟمضمقال ايمًٙمؿ واحلرب ، وسمٔمرو٦م يمٙمٜمجامت 

ايمّم٣مري٥م واحلٚمَلت ايمِمٙمٝمٌٝم٥م ايمتل اختذت ؿم٣مزمًٔم٣م ديٛمٝم٣ًّم يٕمذيف مج٣مفم٥م َمـ 

٥ًم آٞمذاك ، مم٣م دفم٣م همٗمٜم٣مء اظمًٙمٚمكم إلم سمٌٛمل إومقال ايمتل اظمٛمتًٌكم يمٙم٘مٛمٝم

، ورد ايمٔمدوان  سم٣ًمفمد فمعم اؽمتٗمرار ايمدويم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م وايمٛمٓم٣مم ايمٔم٣مم َمـ صمٜم٥م

 فمعم فمٗم٣مئد اظمًٙمٚمكم وَم٣ًمصمدهؿ َمـ صمٜم٥م أطمرى. 

أن سمٕمغم ايمقاومع يٗمتيض سمٕمغم ايمٖمتقى اظمٌٛمٝم٥م فمٙمٝمف8 إذ ايمٖمتقى  كوٓ خيٖم

 رزمٔم٥م )ايمزَم٣من واظم٘م٣من وإؾمخ٣مص وإضمقال(.سمتٕمغم زمتٕمغم ايمٔمقاَمؾ إ

                                                           

ك ،  (3)  .152/ 2:  "اظمقافمظ وآفمت٣ٌمر زمذىمر اخلْمط وأشم٣مر "طمْمط َمٌم اظمًُٚمَّ
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وٓ يِمح صمٔمؾ هذه إومقال ضم٣مىمٚم٥م فمعم ايمممئم٥م زمح٣مل 8 إذ ٓ يقصمد 

ٞمص ذفمل صحٝمح سيح يٚمٛمع زمٛم٣مء ايم٘مٛم٣مئس ودور ايمٔم٣ٌمدة وإضمداشمٜم٣م دم 

زمَلد اظمًٙمٚمكم فمٛمدَم٣م حيت٣مج إيمٝمٜم٣م أهؾ ايم٘مت٣مب َمـ رفم٣مي٣م ايمدويم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م، 

-ح٥م وجُمَٚمؾ ايمت٣مريخ اْلؽمَلَمل وضمّم٣مرة اظمًٙمٚمكم زمؾ إديم٥م ايمممفمٝم٥م ايمقاو

زمؾ وزمٗم٣مء ايم٘مٛم٣مئس واظمٔم٣مزمد ٞمٖمًٜم٣م دم ؿمقل زمَلد اْلؽمَلم وفمروٜم٣م ، وذومٜم٣م 

ونمرهب٣م ، دم ومديؿ ايمزَم٣من وضمديثف ، واؽمتحداث ىمثغم َمٛمٜم٣م دم زمَلد اظمًٙمٚمكم دم 

ىمؾ ذيمؽ يُمٜمد زمجَلء ىمٝمػ اضمؼمم اْلؽمَلم دور ايمٔم٣ٌمدة -ايمٔمٜمقد اْلؽمَلَمٝم٥م 

 ه٣م َمـ ايمرفم٣مي٥م واحلامي٥م َم٣م مل يتقهمر هل٣م دم أي ديـ أو ضمّم٣مرة أطمرى.وأفمْم٣م
 

 الػبّٛ الجاٌٗٛ:
أمجع ايمٔمٙمامء فمعم وصمقب هدم ايم٘مٛم٣مئس ونمغمه٣م َمـ اظمٔم٣مزمد ايم٘مٖمري٥م إذا 

ُأضمدشَم٦م دم أرض اْلؽمَلم ، وٓ جتقز َمٔم٣مرو٥م ورم إَمر دم هدَمٜم٣م ، زمؾ جت٤م 

 ؿم٣مفمتف .

زم١مٞمُم٣مء اظمٔم٣مزمد ايم٘مٖمري٥م 8 َمثؾ ايم٘مٛم٣مئس، أو وهبذا ُئمٙمؿ أنَّ ايمًامح وايمرو٣م 

ختِمٝمص َم٘م٣من هل٣م دم أي زمٙمد َمـ زمَلد اْلؽمَلم ، َمـ أفمٓمؿ اْلفم٣مٞم٥م فمعم ايم٘مٖمر 

 مف خفحف جف مغ جغ ُّٱ : وإـمٜم٣مر ؾمٔم٣مئره 8 واهلل فمز ؾمٟمٞمف يٗمقل
 مل خل حل جلمك لك خكحك جك مق حق
(1)َّهل

.
 

                                                           

 .2( اظم٣مئدة : 3)
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 َمـ افمتٗمد أنَّ ايم٘مٛم٣مئس زمٝمقت اهلل وأنَّ اهلل ُئمٌُد "وم٣مل ؾمٝمخ اْلؽمَلم : 

، أو أٞمف حي٤م  همٝمٜم٣م، أو أنَّ َم٣م يٖمٔمٙمف ايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى فم٣ٌمدة هلل وؿم٣مفم٥م يمرؽمقيمف

، أو أفم٣مهنؿ فمعم همتحٜم٣م وإوم٣مَم٥م ديٛمٜمؿ وأنَّ ذيمؽ ومرزم٥م أو ؿم٣مفم٥م  ذيمؽ ويرو٣مه

 ."همٜمق ىم٣مهمر

 رن مم ام ُّٱ ويمٝمحذر اظمًٙمؿ أن ي٘مقن يمف ٞمِمٝم٤م َمـ ومقيمف سمٔم٣ملم:     

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن
 جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 مخ جخ مح جح  مج حج مث هتمت خت حت

 جض مص خص حص مس  خس حس جس
(1) َّمع جع مظ حط  مض خض حض

 . 
 اجلواب: 

أَمر اْلؽمَلم زم١مـمٜم٣مر ايمػم وايمرْح٥م وايمٗمًط دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع اظمخ٣ميمٖمكم دم      

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ 8 همٗم٣مل سمٔم٣ملم: ايمٔمٗمٝمدة

(2) َّ  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت  نت

 . 

                                                           

 .26-23( حمٚمد : 3)

 .6( اظمٚمتحٛم٥م : 2)
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م َمـ ايم٘مٛم٣مئس زمؾ مج٣مهغم ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء فمعم  صمقاز زمٛم٣مء َم٣م هتدَّ

 واؽمتحداث ىمٛم٣مئس صمديدة ضمٖم٣مـًم٣م هلؿ فمعم دور فم٣ٌمداهتؿ ىمام أَمر ايمممع.

وومد ضم٣مهمظ اظمًٙمٚمقَن َمٛمذ ايمٌداي٥م فمعم سمْمٌٝمؼ َم٣م اؾمؼمؿمقه فمعم أٞمٖمًٜمؿ 

َمـ ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة اخل٣مص٥م زم٣مٕدي٣من إطمرى ، همٙمؿ متتد أيدُّيؿ إلم زمَِٝمع 

8 همٔمٛمدَم٣م ٞمزل ايمٔمرب دم اظمقصؾ دم فمٜمد أَمغم  ايمٝمٜمقد أو ىمٛم٣مئس ايمٛمِم٣مرى

اظم٠مَمٛمكم فمٚمر زمـ اخلْم٣مب )ريض اهلل فمٛمف( وىم٣من هب٣م ىمٛم٣مئس وَمٛم٣مزل يمٙمٛمِم٣مرى 

زم١مٞمزال  "هرشمٚم٥م زْمـ فمرهمج٥م ايم٣ٌمرومل"وزمَِٝمع وحمٙم٥م يمٙمٝمٜمقد 8 وم٣مم وارم اظمقصؾ 

 ايمٔمرب دم أَم٣مىمـ نمغم أَم٣مىمـ ايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى وزمٛمك يمٙمٚمًٙمٚمكم َمًجًدا.

ايمٌَلُذري : ضمدشمٛمل َأزُمق َمقؽمك اهلروي فمـ َأيِب ايْمَٖمّْمؾ إٞمِم٣مري وم٣مل 

ـِ  فمـ َأيِب اظمح٣مرب ايمّمٌل أن فُمَٚمر زْمـ اخلْم٣مب )ريض اهلل فمٛمف( فمزل فمت٥ٌم فَم

ه٣م هرشمٚم٥م زْمـ فمرهمج٥م ايم٣ٌمرومل وىم٣من هب٣م احلِمـ َّٓ ، وزمَِٝمع  اظمقصؾ وو

همٚمٌمه٣م 8  ، وحمٙم٥م ايمٝمٜمقد ايمٛمِم٣مرى، وَمٛم٣مزل هلؿ ومٙمٝمٙم٥م فمٛمد سمٙمؽ ايمٌٝمع

(1)، شُمؿَّ زمٛمك اظمًجد اَل٣مَمع ، واطمتطَّ هلؿ هرشمٚم٥م، همٟمٞمزل ايمٔمرب َمٛم٣مزهلؿ

 . 

وٞمصَّ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمٚمر زمـ اخلْم٣مب )ريض اهلل فمٛمف( دم فمٜمده ٕهؾ 

ايمٗمدس فمعم ضمريتٜمؿ ايمديٛمٝم٥م وأفمْم٣مهؿ إَم٣مَن ٕٞمٖمًٜمؿ وايمًَلَم٥َم يم٘مٛم٣مئًٜمؿ8 

، وم٣مٓ :  ٣ميمد وفم٣ٌمدةوىمت٤م هلؿ زمذيمؽ ىمت٣مزًم٣م 8 همروى اْلَم٣مم ايمْمػمي فمـ طم

                                                           

 .121( همتقح ايمٌٙمدان : ص 3)
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، وىمت٤م هلؿ : زمًؿ اهلل ايمرْحـ ايمرضمٝمؿ، هذا  ص٣ميمح فمٚمر أهؾ إيٙمٝم٣مء زم٣مَل٣مزمٝم٥م

َم٣م أفمْمك فمٌُد اهلل فمٚمُر أَمغُم اظم٠مَمٛمكم أهَؾ إيٙمٝم٣مء َمـ إَم٣من 8 أفمْم٣مهؿ أَم٣مًٞم٣م 

ٕٞمٖمًٜمؿ وأَمقاهلؿ ويم٘مٛم٣مئًٜمؿ وصٙم٣ٌمهنؿ وؽمٗمٝمٚمٜم٣م وزمريئٜم٣م وؽم٣مئر َمٙمتٜم٣م : 

ٜمؿ  ًُ ـُ ىمٛم٣مئ وٓ هُتَدُم وٓ ُيٛمَتَٗمُص َمٛمٜم٣م وٓ َِمـ ضَمٝمِّزه٣م وٓ َمـ أٞمف ٓ سُمًَ٘م

، وٓ ُيَّم٣مرَّ أضمد  َصٙمِٝمٌٜمؿ وٓ َمـ رء َمـ أَمقاهلؿ ، وٓ ُي٘مَرهقن فمعم ديٛمٜمؿ

َمٛمٜمؿ.. وفمعم َم٣م دم هذا ايم٘مت٣مب فمٜمد اهلل وذَم٥م رؽمقيمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( 

٥م. ؾمٜمد فمعم وذَم٥م اخلٙمٖم٣مء وذَم٥م اظم٠مَمٛمكم إذا أفمْمقا ايمذي فمٙمٝمٜمؿ َمـ اَلزي

،  ، وفمٌد ايمرْحـ زمـ فمقف ، وفمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص ذيمؽ: طم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد

(1) وَمٔم٣موي٥م زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من وىمت٤م وضمي ؽمٛم٥م مخس فمممة

 . 

، هذا  زمًؿ اهلل ايمرْحـ ايمرضمٝمؿ"وىمت٤م ٕهؾ يُمّد ىمت٣مزًم٣م مم٣مشمًَل صم٣مء همٝمف : 

 َم٣م أفمْمك فمٌُد اهلل فمٚمر أَمغم اظم٠مَمٛمكم أهَؾ يُمّد وَمـ دطمؾ َمٔمٜمؿ َمـ أهؾ

همٙمًْمكم أمجٔمكم 8 أفمْم٣مهؿ أَم٣مًٞم٣م ٕٞمٖمًٜمؿ وأَمقاهلؿ ويم٘مٛم٣مئًٜمؿ وُصُٙمٌٜمؿ 

وؽمٗمٝمٚمٜمؿ وزمريئٜمؿ وؽم٣مئر َمٙمتٜمؿ : أٞمف ٓ سُمًَ٘مـ ىمٛم٣مئًٜمؿ وٓ هُتَدم وٓ 

، وٓ  ُيٛمَتَٗمص َمٛمٜم٣م وٓ َِمـ ضمٝمزه٣م وٓ َمٙمٙمٜم٣م وٓ َِمـ ُصُٙمٌٜمؿ وٓ َمـ أَمقاهلؿ

 ."، وٓ ُيَّم٣مرَّ أضمد َمٛمٜمؿ ُي٘مَرهقن فمعم ديٛمٜمؿ

                                                           

 . 227/ 2( سم٣مريخ ايمْمػمي : 3)
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ىمر ازمـ طمٙمدون: أنَّ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب )ريض اهلل فمٛمف( ظم٣ّم دطمؾ زمٝم٦َم وذ

اظمٗمدس ضم٣من ووم٦م ايمِمَلة وهق دم إضمدى ايم٘مٛم٣مئس، همٗم٣مل ٕؽمٗمٖمٜم٣م: أريد 

، همٗم٣مل يمف: صؾِّ َمقؤَمؽ، هم٣مَمتٛمع وصعّم فمعم ايمدرصم٥م ايمتل فمعم زم٣مب  ايمِمَلة

ْٝم٦ُم داطمَؾ ايم٘مٛمٝم٥ًم"، همٙمام وم٢م صَلسمف وم٣مل:  ايم٘مٛمٝم٥ًم َمٛمٖمرًدا أطمذه٣م  يمق صٙمَّ

(1)ووم٣ميمقا: هٛم٣م صعمَّ فمٚمر ياظمًٙمٚمقن زمٔمد

 . 

 وٞمٗمؾ اظمًتممومقن هذه احل٣مدشم٥م زم١مفمج٣مب ىمام صٛمع )درَمٛمٕمؿ( دم ىمت٣مزمف

"The live of Mohamet"  :وهم٣مض ايمٗمرآن واحلدي٧م زم٣ميمتقصمٝمٜم٣مت "همٗم٣مل

ٌَّؼ ايمٖم٣محتقن اظمًٙمٚمقن إويمقن هذه ايمتقصمٝمٜم٣مت زمدوم٥م ،  إلم ايمت٣ًمَمح ، ويمٗمد ؿم

ايمٗمدس أصدر أَمره يمٙمٚمًٙمٚمكم أن ٓ يًٌٌقا أي إزفم٣مج فمٛمدَم٣م دطمؾ فمٚمر 

يمٙمٚمًٝمحٝمكم أو يم٘مٛم٣مئًٜمؿ ، وفمٛمدَم٣م دفم٣مه ايمٌْمريؼ يمٙمِمَلة دم ىمٛمٝم٥ًم ايمٗمٝم٣مَم٥م 

، وفمٙمَّؾ اَمتٛم٣مفمف زمخُمٝمتف أن يتخذ اظمًٙمٚمقن َمـ صَلسمف دم ايم٘مٛمٝم٥ًم  اَمتٛمع

، وَمثٙمف همٔمؾ )زمقهث ؽمٚمٝم٧م( دم  "، همٝمٕمٙمٌقا ايمٛمِم٣مرى فمعم ايم٘مٛمٝم٥ًم ؽم٣مزمٗم٥م

(2) "ٚمد واظمحٚمدي٥محم"ىمت٣مزمف: 

. 

وزمٚمثؾ ذيمؽ أفمْمك طم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد )ريض اهلل فمٛمف( إَم٣من ٕهؾ 

 ، وىمت٤م هلؿ زمف ىمت٣مزًم٣م 8 ىمام ذىمره ايمٌَلذري دَمُمؼ فمعم ىمٛم٣مئًٜمؿ
(3)

. 

                                                           

 .223/ 2( سم٣مريخ ازمـ طمٙمدون : 3)
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وىمذيمؽ همٔمؾ ذضمٌٝمؾ زمـ ضمًٛم٥م )ريض اهلل فمٛمف( زمٟمهؾ ؿمػمي٥م 8 

 همٟمفمْم٣مهؿ إَم٣من فمعم أٞمٖمًٜمؿ وىمٛم٣مئًٜمؿ 8 ىمام ذىمره ايمٌَلذري أيًّم٣م
(1)

. 

وؿمٙم٤م أهؾ زمٔمٙمٌؽ َمـ أيب فمٌٝمدة فم٣مَمر زمـ اَلراح )ريض اهلل فمٛمف( 

 إَم٣من فمعم أٞمٖمًٜمؿ وىمٛم٣مئًٜمؿ همٟمفمْم٣مهؿ زمذيمؽ ىمت٣مزًم٣م
(2)

وىمذيمؽ همٔمؾ َمع ، 

 أهؾ ْحص وأهؾ ضمٙم٤م
(3)

. 

وأفمْمك فمٝم٣مض زمـ نمٛمؿ )ريض اهلل فمٛمف( ٕهؾ ايمروم٥م إَم٣من فمعم أٞمٖمًٜمؿ 

 ره ايمٌَلذريوايمًَلَم٥م فمعم ىمٛم٣مئًٜمؿ وىمت٤م هلؿ زمذيمؽ ىمت٣مزًم٣م 8 ذىم
(4)

. 

وىمذيمؽ همٔمؾ ضمٌٝم٤م زمـ َمًٙمٚم٥م )ريض اهلل فمٛمف( زمٟمهؾ َدزمِٝمؾ ، وهل 

ٛمٜمؿ فمعم أٞمٖمًٜمؿ وأَمقاهلؿ وىمٛم٣مئًٜمؿ وزمَِٝمِٔمٜمؿ  َمديٛم٥م زمٟمرَمٝمٛمٝم٥م 8 ضمٝم٧م أَمَّ

ٞمِم٣مراه٣م وجمقؽمٜم٣م وُّيقده٣م ؾم٣مهدهؿ ونم٣مئٌٜمؿ. وىمت٤م هلؿ زمذيمؽ ىمت٣مزًم٣م ، 

 هلل فمٛمف(وىم٣من ذيمؽ دم فمٜمد اخلٙمٝمٖم٥م ايمراؾمد فمثامن زمـ فمٖم٣من )ريض ا
(5)

. 

ىمام ضمرص اخلٙمٝمٖم٥م فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز )ريض اهلل فمٛمف( فمعم سمْمٌٝمؼ هذه 

َّٓ ُّيدم ىمٛمٝم٥ًًم وٓ زمٝمٔم٥ًم وٓ زمٝم٦َم ٞم٣مٍر  ايمٔمٜمقد ، هم٘مت٤م إلم فم٣مَمٙمف يٟمَمره زمٟم
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        صقحلقا فمٙمٝمف ، همٔمـ ُأيَبِّ زمـ فمٌد اهلل ايمٛمخٔمل وم٣مل: أسم٣مٞم٣م ىمت٣مب فمٚمر زمـ 

(1) "، وٓ زمٝم٦م ٞم٣مر صقحلقا فمٙمٝمف وٓ ىمٛمٝم٥ًم،  ٓ هتدَمقا زمٝمٔم٥م"فمٌد ايمٔمزيز: 

، 

ة هدم ايم٘مٛم٣مئس أو ختريٌٜم٣م  ورهَمَض اخلٙمٝمٖم٥ُم فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز زمُمدَّ

ضمٝمٛمام ؿُمٙم٤م َمٛمف ذيمؽ، ووم٣مل: إنَّ أصح٣مب هذه ايم٘مٛم٣مئس هؿ َمـ ايمَرفمٝم٥َِّم ايمتل 

 جي٤م فمٙمٝمٛم٣م ْح٣ميتٜمؿ وسمقهمغم إَم٣من هلؿ:

َٙمكم َمـ اخلقارج : ودطمَؾ وم٣مل فمٌد اهلل زمـ فمٌد احل٘مؿ : حم٣مورة فمٚمر َرصُم 

رصُمَلن َمـ اخلقارج فمعم فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز ، همٗم٣مٓ: ايمًَلُم فمٙمٝمؽ ي٣م 

إٞم٣ًمن، همٗم٣مل: وفمٙمٝم٘مام ايمًَلم ي٣م إٞم٣ًمٞم٣من.. وم٣مٓ: أهؾ فمٜمقِد رؽمقل اهلل )صعم 

 اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ، وم٣مل: هلؿ فمٜمقدهؿ. وم٣مٓ : ٓ سم٘مٙمٖمٜمؿ همقق ؿم٣مومتٜمؿ، وم٣مل:

ب ايم٘مٛم٣مئس ، وم٣مل: هل َمـ وم٣مٓ :  ،َّجخ مح جح مج  حج مث ُّٱ طمرِّ

 صَلح رفمٝمتل
(2)

. 

فمـ فمْم٣مٍء )رْحف اهلل( أٞمف ؽُمئِؾ فمـ  "َمِمٛمٖمف"وروى ازمـ أيب ؾمٝم٥ٌم دم 

 ."ٓ، إٓ َم٣م ىم٣من َمٛمٜم٣م دم احلرم"ايم٘مٛم٣مئس8 هتدم؟ وم٣مل: 

وىم٣من َمـ اظمتقومع فمٛمد إٞمُم٣مء َمديٛم٥م زمٕمداد وومٝم٣مم ايمدويم٥م ايمٔم٣ٌمؽمٝم٥م ، أن ٓ 

، وَمع ذيمؽ همٗمد ىم٣من  فمت٣ٌمره٣م َمديٛم٥م صمديدةسُمٗم٣مم همٝمٜم٣م ىمٛمٝم٥ًم وٓ زمٝمٔم٥م ، زم٣م

                                                           

 ( َمِمٛمػ ازمـ أيب ؾمٝم٥ٌم ، ىمَِت٣مُب : ايْمًغم ، زم٣مب : ََم٣م وَم٣ميُمقا دِم َهْدِم ايْمٌَِٝمِع َوايْمَ٘مٛم٣َمئِِس َوزُمُٝمقِت ايمٛم٣َّمِر . 3)

 .325( ؽمغمة فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز ، ص:  2
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يمٛمِم٣مرى زمٕمداد َمٔم٣مزمَد وىمٛم٣مئَس فمديدة دم ذق اظمديٛم٥م ونمرهب٣م 8 ٕنَّ اخلٙمٖم٣مء 

م َمٛمٜم٣م.  ايمٔم٣ٌمؽمٝمكم ومد ؽمٚمحقا هلؿ زم١مٞمُم٣مء هذه ايم٘مٛم٣مئس وسمرَمٝمؿ َم٣م هتدَّ

وومد متتع ايمٛمِم٣مرى دم ـمؾ هذه اظمُدن زمحري٣مٍت واؽمٔم٥ٍم دم إٞمُم٣مء ىمٛم٣مئًٜمؿ 

واؾمُتٜمرت هذه ايم٘مٛم٣مئس زمٟمزمٛمٝمتٜم٣م ايمُم٣مخم٥م ووم٣ٌمهب٣م ايمٔم٣ميمٝم٥م وايمتٔمٌد همٝمٜم٣م ، 

وؽم٣مضم٣مهت٣م ايمقاؽمٔم٥م ، مم٣م صمٔمؾ زمٔمض اخلٙمٖم٣مء يتخذه٣م ََمْٙمَجًٟم يمٙمؼمويح فمـ 

ايمتل  "اظمٛمِمقر"ايمٛمٖمس زمٔمٝمًدا فمـ َمت٣مفم٤م احل٘مؿ وؾمئقن ايمٌَلد ىمام دم َمديٛم٥م 

ىم٣مٞم٦م حمٖمقهم٥م زم٣ميمدي٣مرات ايمٛمٌماٞمٝم٥م ايمتل يٙمجٟم إيمٝمٜم٣م ايمزائرون َمـ نمغم 

َم٥م أزمق ايمٖمرج إصٌٜم٣مين: أطمػمين حمٚمد زمـ َمزيد وم٣ملايمٛم  :ِم٣مرى ، وم٣مل ايمٔمَلَّ

، وم٣مل: طمرصمٛم٣م َمع  ضمدشمٛم٣م ْح٣مد زمـ إؽمح٣مق وم٣مل: ضمدشمٛمل أْحد زمـ صدوم٥م

، وصم٣مء فمٝمد  ، همٛمزيمٛم٣م ايمدير إفمعم زم٣مظمقصؾ يمْمٝمٌف وٞمزاهتف اظمٟمَمقن

، همجٙمس اظمٟمَمقن دم َمقوع َمٛمف ضمًـ َمممف فمعم دصمٙم٥م "ايمُمٔم٣مٞمكم"

، ويُم٣مهد َمٛمف َمـ يدطمؾ ايمدير ، همرأى اظمٟمَمقن ذيمؽ ،  يم٣ًٌمسمكموايمِمحراء وا

(1)هم٣مؽمتحًٛمف

 . 

َم٥م ايمُم٣مزمُمتل: وهذا ايمٔمٚمر زم٣مٕٞم٣ٌمر ، فمعم ايمٖمرات، وهق فمٚمر  ووم٣مل ايمٔمَلَّ

ـٌ ىمٌغم ، ىمثغم ايمٗمَلي٣مت وايمره٣ٌمن ، وفمٙمٝمف ؽمقر حم٘مؿ ايمٌٛم٣مء ، همٜمق  ضمً

، ويمف  تٓمرهمكم، وٓ خيٙمق َمـ اظمتٛمزهكم واظم ، واَل٣مَمع َمَلصٗمف ىم٣محلِمـ يمف
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ـٌ وَمٛمٓمٌر فمجٝم٤ٌم  8 ٕنَّ صح٣مريف وؽم٣مئر  ، ؽمٝمام دم أي٣مم ايمرزمٝمع ـم٣مهٌر ضمً

8 يم٘مثرة ؿمرائػ زهره وهمٛمقن أٞمقاره ، وَمـ اصمت٣مز  أراوٝمف سم٘مقن ىم٣محُلَٙمؾِ 

 زم٣مٕٞم٣ٌمر َمـ اخلٙمٖم٣مء وَمـ دوهنؿ يٛمزيمف َمدة َمٗم٣مَمف
(1)

 . 

8 زمؾ  ومل ي٘متػ ايمقٓة زمٚم٣ًمفمدة إوم٣ٌمط فمعم جتديد ىمٛم٣مئًٜمؿ ايمٗمديٚم٥م

همٚمع جملء صمقهر ايمِمٗمقم إلم َمٌم  ،ؾمجٔمقهؿ فمعم زمٛم٣مء ىمٛم٣مئس صمديدة 

ر  وإٞمُم٣مئف ظمديٛم٥م ايمٗم٣مهرة ُأوْمر إلم هدم دير زم٣ميمٗمرب َمـ اظمديٛم٥م اَلديدة ، همٔمٚمَّ

 ."اخلٛمدق"ديًرا آطمر فمقًو٣م فمـ ايمدير ايمذي هدَمف ، وؽُمٚمل زمدير 

َم٥م اظمٗمريزي: دير اخلٛمدق: ـم٣مهر ايمٗم٣مهرة َمـ زمحرُّي ره وم٣مل ايمٔمَلَّ ٣م، فمٚمَّ

، ىم٣من زم٣ميمٗمرب َمـ اَل٣مَمع  ايمٗم٣مئد صمقهر فمقًو٣م فمـ ديٍر هدََمُف دم ايمٗم٣مهرة

، وىم٣مٞم٦م إذ ذاك سمٔمرف "ايمٔمٓمٚم٥م"إومٚمر ضمٝم٧م ايمٌئر ايمتل سمٔمرف أن زمٌئر 

(2)زمٌئر ايمٔمٓم٣مم َمـ أصمؾ أٞمف ٞمٗمؾ فمٓم٣مًَم٣م ىم٣مٞم٦م زم٣ميمدير وصمٔمٙمٜم٣م زمدير اخلٛمدق

. 

َمـ ايمٛمِم٣مرى زمٛم٣مء وفمعم ذيمؽ: هم٣ميمدويم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م أسم٣مضم٦م ٕهؾ ايمذَم٥م 

ايم٘مٛم٣مئس دم اظمدن اَلديدة ، وىم٣مٞم٦م سمُمٝمَّد زمٚمقاهمٗم٥م احل٘م٣مم وحت٦م أٞمٓم٣مرهؿ ، 

8 هم١مذا ختغم  وَمـ اظمٗمرر دم ايمٗمقافمد ايمٖمٗمٜمٝم٥م أنَّ ضم٘مَؿ احل٣مىمِؿ يرهمع اخلَلف

٣ًٌم همٗمٜمٝم٣ًّم رأى همٝمف اظمِمٙمح٥م ايمٔم٣مََم٥م وإَمـ آصمتامفمل همٗمد  احل٣مىمُؿ اظمًٙمؿ َمذه
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، وٓ جيقز يمف خم٣ميمٖمتف وإٓ فُمدَّ ذيمؽ اهمتٝم٣مسًم٣م  ن دم وٓيتفص٣مر َُمٙمِزًَم٣م يم٘مؾ ََمـ ىم٣م

، ودم ذيمؽ َمـ  فمعم ؽمٙمْم٣من اظمًٙمٚمكم وطمروصًم٣م فمعم مج٣مفمتٜمؿ وىمٙمٚمتٜمؿ

 . ايمٖم٣ًمد َم٣م يّمٝمع َمِم٣ميمح ايمٌَلد وايمٔم٣ٌمد

8 زمؾ جت٤م ؿم٣مفمتف زمٛمص هذه ايمُمٌٜم٥م،  وٓ جيقز َمٔم٣مرو٥م ورم إَمر دم ذيمؽ

٣م اؾمتٚمٙم٦م فمعم طمٙمٍط يمٙمٚمٖم٣مهٝم َّٓ أهنَّ ، وسم٘مذي٤م يمٙمت٣مريخ8  ، وومٙم٤م يمٙمحٗم٣مئؼ ؿإ

همٙمٝمس هٛم٣مك أمج٣مع َمـ ايمٔمٙمامء فمعم وصمقب هدم ايم٘مٛم٣مئس ونمغمه٣م َمـ اظمٔم٣مزمد 

، ويمٝمس هٛم٣مك أَمٌر هبدَمٜم٣م َمـ ورم إَمر ضمتك جت٤م  ىمام سمٗمرره هذه ايمُمٌٜم٥م

 ؿم٣مفمتف وٓ جتقز َمٔم٣مروتف دم هدَمٜم٣م.

ي٤م، وإذا ىم٣مٞم٦م ايم٘مٛم٣مئس ومد سمٔمرو٦م دم زمٔمض إضمٝم٣من يمٙمٜمدم أو ايمتخر

همٜمذا إَمر َمرسمٌط زمٟمضمقال ؾمخِمٝم٥م ىمردوِد همٔمٍؾ َمـ زمٔمض ايمٔمقام يمقوم٣مئع َم٣م 

، أو اٞمٔم٘م٣مٍس يمٓمروف ؽمٝم٣مؽمٝم٥م  ُهفم٣من َم٣م ىم٣مٞم٦م سمٛمتٜمل آشم٣مره٣م وسمتَلؾمك

٥م  طم٣مرصمٝم٥م 8 ىمام ضمدث َمـ أهؾ َمٌم دم ايمٔمٌم اْلطمُمٝمدي ضمٝمٛمام وم٣مم ايمٔم٣مَمَّ

ـ(، ه127زمتخري٤م ايم٘مٛم٣مئس ظم٣َّم فمٙمٚمقا زمدطمقل ايمٌٝمزٞمْمٝمقن ايمُم٣مم فم٣مم )

وأيًّم٣م ضمٝمٛمام ضزمقا إضمدى ايم٘مٛم٣مئس دم َمٌم ايمٗمديٚم٥م ظم٣َّم نمزا اْلَمػماؿمقر 

وضب َم٣م همٝمٜم٣م َمـ اظم٣ًمصمد وومتؾ اظمًٙمٚمكم  "ىمري٦م")ٞمٗمٖمقر( صمزيرة 

َم٥م حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد إٞمْم٣مىمل: ودم ؽمٛم٥م سمًع  وضم٣مسهؿ ، يٗمقل ايمٔمَلَّ

ضم٣مسه٣م )ٞمٗمٖمقر  - ىمري٦م - "أومريْمش"وأرزمٔمقن وشمَلشمامئ٥م ضمقست 
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دَمًتؼ(، وهمتحٜم٣م زمٔمد ضمِم٣مر فمممة أؾمٜمر، ووُمتؾ همٝمٜم٣م طمٙمؼ ىمثغم ايمٖمٗم٣مس ايم

، وؽم٣ٌم مجٝمع أهٙمٜم٣م، ومل يًٙمؿ َمٛمٜمؿ إّٓ ٞمٖمر يًغم َمـ ايمرصم٣مل  فمٓمٝمؿ ٓ حيٍم

ايمذي سمٔمّٙمٗمقا دم رؤوس اَل٣ٌمل.. وورد إلم َمٌم اخلػم يمٝمٙم٥م اَلٚمٔم٥م ، ومٌؾ فمٝمد 

وايمرَم٣مدي٥م وايمٖمقاغ ايمُمٔم٣مٞمكم زمٝمقَمكم ؽمٛم٥م مخًكم وشمَلشمامئ٥م، همقشم٤َم اخلراهمٝمش 

إلم ىمٛمٝم٥ًم َمٝم٘م٣مئٝمؾ ايمتل زمٗمٌم ايمُمٚمع، همٜمدَمقا َمٛمٜم٣م وهنٌقا َم٣م ىم٣من همٝمٜم٣م، 

، وىمٛمٝم٥ًم  وهنٌقا أيًّم٣م ىمٛمٝم٥ًم )َم٣مري سم٣مودورس(، وىمٛمٝمًتل )ايمٛمًّْمقرّي٥م

(1) ايمٗمٌط( ايمتل سمٔمرف زم٘مٛمٝم٥ًم ايمٌْمرك، وىم٣من فمعم ايمٛمِم٣مرى ضمزٌن فمٓمٝمؿٌ 

. 

إلم ذيمؽ َم٣م وومع َمـ يٗمقل اظم٠مرخ حمٚمد ىُمْرد فمقم : وىم٣من ايمدافمل 

اوْمٜم٣مد اظمًٙمٚمكم دم ايمروم فمعم ايمٕم٣ميم٤م همٙمؿ جيد َمٙمقك اْلؽمَلم واؽمْم٥م 

يمتخٖمٝمػ ايممم ايمقاومع فمعم رفم٣مي٣مهؿ َمـ أهؾ اْلؽمَلم إٓ زم٣ميمّمٕمط فمعم 

ايمٛمِم٣مرى دم دي٣مرهؿ وايمتٟمشمغم دم َمٙمقك ايمٛمِم٣مرى زميهبؿ دم أىم٣ٌمدهؿ دم 

ٞم٣مل ايم٘مٛم٣مئس دم  ىمٛم٣مئس هل َمٜمقى ومٙمقب أزمٛم٣مئٜمؿ دم زمٝم٦م اظمٗمدس.. وأهؿ َم٣م

، ىم٣من فمعم فمٜمد احل٣مىمؿ زمٟمَمر اهلل ايمٖم٣مؿمٚمل هم١مٞمف مل يٌؼ دم  ايمُم٣مم َمـ إذى

ممٙم٘متف ديًرا وٓ ىمٛمٝم٥ًم إٓ هدَمٜم٣م.. وفم٣مد احل٣مىمؿ زمٔمد أن ضب ايمٛمِم٣مرى دم 

ىمام ىم٣من ئمْمل اخلٙمٖم٣مء  امجٝمع أرصم٣مء ممٙم٘متف همٟمفمْم٣مهؿ فمٜمًد  ىمٛم٣مئًٜمؿ دم

ازمـ زمْمريؼ: زمًؿ اهلل ايمرْحـ ايمٔم٣مديمقن وَمٛمٜم٣م هذا اظمٛمُمقر ايمذي أورده 
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)ٞمٝمٗمٝمٖمقر( زمْمريرك زمٝم٦م  ـايمرضمٝمؿ: أَمر أَمغم اظم٠مَمٛمكم زم٘مت٤م هذا اظمٛمُمقر يم

، َمـ صٝم٣مٞمتف وضمٝم٣مؿمتف، وايمذب  ، وأؿمٙمؼ زمٕمٝمتف اظمٗمدس زمام رآه َمـ إصم٣مزم٥م رنمٌتف

، ومت٘مٝمٛمٜمؿ َمـ صٙمقاهتؿ فمعم رؽمقَمٜمؿ دم  فمٛمف وفمـ أهؾ ايمذَم٥م َمـ ٞمحٙمتف

فمؼماض ظمـ يِمقم َمٛمٜمؿ دم فمرص٥م ايم٘مٛمٝم٥ًم ، وسمرك آ اهمؼماومٜمؿ واصمتامفمٜمؿ

اظمٔمروهم٥م زم٣ميمٗمٝم٣مَم٥م وطمرزمتٜم٣م، فمعم اطمتَلف رأيف وَمذهٌف، وَمٖم٣مرومتف دم ديٛمف 

  ، وضمٖمظ اظمقاوع ايم٣ٌمومٝم٥م دم ومٌّمتف ، وإوم٣مَم٥م َم٣م يٙمزَمف دم ضمدود دي٣مٞمتف وفمٗمٝمدسمف

وايمدي٣مرات وزمٝم٦م حلؿ ويمّد، وَم٣م زمرؽمؿ هذه اظمقاوع ،  داطمؾ ايمٌٙمد وطم٣مرصمف

اظمٛمّمقي٥م إيمٝمٜم٣م، واظمٛمع َمـ ٞمٗمض اظمِمٙم٣ٌمت هب٣م، وآفمؼماض َمـ ايمدور 

ٕضم٣ٌمؽمٜم٣م اظمْمٙمٗم٥م هل٣م، وَمـ هدم صمداراهت٣م وؽم٣مئر أزمٛمٝمتٜم٣م، إضم٣ًمًٞم٣م َمـ أَمغم 

اظم٠مَمٛمكم إيمٝمٜمؿ، ودهمع إذى فمٛمٜمؿ وفمـ ىم٣مهمتٜمؿ، وضمٖمًٓم٣م يمذَم٥م اْلؽمَلم همٝمٜمؿ، 

وىم٣مهم٥م  ، وَمتقرم هذه ايمٛمقاضمل همٚمـ ومرأه أو وُمرئ فمٙمٝمف َمـ إويمٝم٣مء وايمقٓة

، واظمًتخدَمكم فمعم ؽم٣مئر َمٛم٣مزهلؿ،  احلامة، وؽم٣مئر اظمتِمقهمكم دم إفمامل

، دم هذا ايمقوم٦م  ، أو سمٔم٣موم٤م ٞمٓمرهؿ ، واؽمتٚمرار طمدَمتٜمؿ وسمٖم٣موت درصم٣مهتؿ

،  ، وئمٚمؾ فمٙمٝمف وزمحًٌف وَم٣م يٙمٝمف، همٙمٝمٔمٙمؿ ذيمؽ َمـ أَمغم اظم٠مَمٛمكم ورؽمٚمف

ف وجم٣مٞم٥ٌم ، ويتجٛم٤م َم٣ٌميٛم٥م ٞمِم ويمٝمحذر َمـ سمٔمدى وضمده وخم٣ميمٖم٥م ضم٘مٚمف

،  ، يًتٔمكم هب٣م فمعم ٞمٝمؾ ؿمٙمٌف ، ويمٗمّر هذا اظمٛمُمقر دم يده ضمج٥م ظمقدفمف ذضمف

 دى ـؽمٛم٥م إضم ةرـطم٣مدى أــ، )إن ؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم(. وىمت٤م دم مج وإدراك زمٕمٝمتف
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(1)فمممة وأرزمٔمامئ٥م. ودم أفمَله زمخط احل٣مىمؿ سمقومٝمع: احلٚمد هللِ رب ايمٔم٣مظمكم

 . 

ظم٣م ىم٣من فمٙمٝمف ضم٣مل إَُم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م ومُتثُِّؾ هذه إهمٔم٣مل اؽمتثٛم٣مًء 

وضم٘مقَمتٜم٣م َمـ ايمت٣ًمَمح وايمتٔم٣ميش وسمٔمزيز اظمقاؿمٛم٥م زمحامي٥م نمغم اظمًٙمٚمكم 

 وضمٖمظ دور فم٣ٌمدهتؿ ورفم٣مي٥م ضمٗمقومٜمؿ.

8 ظم٣م أَمر زمف ايمممع  ىمام أن إَمر زمتخري٤م دور ايمٔم٣ٌمدة أو هدَمٜم٣م خم٣ميمػ

عم فمعم ؽمٌٝمؾ ايمقصمقب َمـ اظمح٣مهمٓم٥م فمعم مخ٥ًم أؾمٝم٣مء أمجٔم٦م ىمؾ اظمٙمؾ فم

،  ، وايمٔمٗمقل ، وايمٛمٖمقس ، وهل: إدي٣من وصمقب اظمح٣مهمٓم٥م فمٙمٝمٜم٣م

 ، وهل اظمٗم٣مصد ايمممفمٝم٥م اخلٚم٥ًم. وإفمراض، وإَمقال

فمعم زمٔمض هذه اظمٗم٣مصد  ره سَم٘مِ وَمـ اَلقّم أن ايمٗمقل هبدم ايم٘مٛم٣مئس 

 ، وَمٛمٜم٣م ضمٖمظ إدي٣من. ايمقاصم٤م صٝم٣مٞمتٜم٣م زم٣ميمٌْمَلن

دم زمَلد اْلؽمَلم َمـ أٞمَّف ٓ وأَم٣م َم٣م حُيَت٨مه زمف فمعم َمٛمع زمٛم٣مء ايم٘مٛم٣مئس 

، وأن ٓ ي٘مقن همٝمٜم٣م رء  جيقز اصمتامع ومٌٙمتكم دم زمٙمٍد واضمٍد َمـ زمَلد اْلؽمَلم

8 وهلذا أمجع ايمٔمٙمامء فمعم حتريؿ زمٛم٣مء  َمـ ؾمٔم٣مئر ايم٘مٖم٣مر ٓ ىمٛم٣مئس وٓ نمغمه٣م

8 َِمـ َمثؾ َم٣م ُيْرَوى فمـ ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(  هذه اظمٔم٣مزمد ايم٘مٖمري٥م

ٓ »، أو: شا ىمٛمٝم٥ًم دم اْلؽمَلم، وٓ جتددوا َم٣م ذه٤م َمٛمٜم٣مٓ حتدشمق»ٞمحق: 

، شاهدَمقا ايمِمقاَمع واهدَمقا ايمٌٝمع»، أو: شطمِم٣مء دم اْلؽمَلم وٓ ىمٛمٝم٥ًم

                                                           

 .   32-37/ 4( طمْمط ايمُم٣مم : 3
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هم٘مٙمٜم٣م أضم٣مدي٧م ؤمٝمٖم٥م ٓ سمٗمقم هب٣م ضمج٥م، وٓ ُئمَٚمؾ زمٚمثٙمٜم٣م دم إضم٘م٣مم، 

وايمِمحٝمح َمٛمٜم٣م حمٚمقل فمعم َمٛمع زمٛم٣مء ايم٘مٛم٣مئس دم صمزيرة ايمٔمرب دون ؽمقاه٣م 

، وضم٘م٣مي٥م اْلمج٣مع دم ذيمؽ خم٣ميمٌػ ظم٣َم فمٙمٝمف فمٚمُؾ اظمًٙمٚمكم  ْلؽمَلمَمـ دول ا

 ؽمٙمًٖم٣م وطمٙمًٖم٣م ىمام ؽمٌؼ.

وَم٣م ومٝمؾ دم هذه ايمُمٌٜم٥م َمـ أنَّ َمـ يرسميض زمٛم٣مء ايم٘مٛم٣مئس أو ئمتٗمد أنَّ 

أهٙمٜم٣م دم فم٣ٌمدة همٜمق ىم٣مهمر َمرسمد طم٣مرج فمـ اْلؽمَلم، ويدطمؾ حت٦م ومقيمف سمٔم٣ملم: 

، (1)َّ زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام ُّٱ

ٓ زُمدَّ أن ٞمٖمرق زمكم أَمريـ: إول: همٗمف ايمدويم٥م دم حتٗمٝمؼ َمٌدأ اظمقاؿمٛم٥م  همٛمٗمقل:

، وْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة ايمتل يٗمقم  وايمت٘م٣مهمؾ اظمجتٚمٔمل زمكم أصح٣مب ايمدي٣مٞم٣مت

 همراد ايمدويم٥م.أهب٣م 

ايمث٣مين: همٗمف إهمراد دم اظمح٣مهمٓم٥م فمعم اظمٔمتٗمدات وايمَٕمغمة فمعم ايمديـ وٞمحق 

 ديٛمف وَمٔمتٗمده.ذيمؽ مم٣م يتٔمٙمؼ زمح٣مل ايمٖمرد جت٣مه 

ضمقل هذا  َمٔم٣منٍ وأيًّم٣م هٛم٣مك هم٣مرٌق زمكم سمٖمًغم ايمٛمص ايمقارد زمام حيتٚمٙمف َمـ 

 ، وزمكم إَم٘م٣مٞمٝم٥م سمْمٌٝمؼ ايمٛمص فمعم واومع ايمٛم٣مس وأضمقاهلؿ. اظمٖمٜمقم

 ، يم٘مٛمٜمؿ وؤمقا دم هم٣ميمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام ىم٣مٞمقا أفمٙمؿ ايمٛم٣مس هبذه ايمٛمِمقص

خ دم أذه٣مهنؿ فمٛمد سمْمٌٝمؼ هذه ايمٛمِمقص فمعم  واومٔمٜمؿ افمت٣ٌمرهؿ وسمرؽمَّ

ة ُأَمقر:   وأضمقاهلؿ فمدَّ

                                                           

 . 23( حمٚمد : صمزء َمـ أي٥م: 3)
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أهنؿ َمٟمَمقرون زمٔمدم إىمراه نمغم اظمًٙمٚمكم فمعم ايمدطمقل دم اْلؽمَلم،  -

(1) َّمم خم حم جم ُّٱوذيمؽ زمٛمص ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، وم٣مل سمٔم٣ملم: 

، ووم٣مل  

(2) َّ ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر ُّ سمٔم٣ملم:

وهذا إَمر يٗمتيض سمرىمٜمؿ فمعم . 

8  افمتٗم٣مدهؿ وفم٣ٌمدهتؿ، وٓ ئمٛمل هذا إومرار اظمًٙمٚمكم فمعم  ديٛمٜمؿ وَم٣م ئمٌدون

همٗمد ٞمصَّ إصقيمٝمقن فمعم أنَّ سمرك ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( يمٙمٚمًٝمحل 

8 ٓ ُئمده إومراًرا َمٛمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(  يٚمًم إلم ىمٛمٝمًتف وهق يٛمٓمر إيمٝمف

سمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(.  َمع فمٙمٚمِف زم١مٞم٘م٣مر اظمًٝمحل يمٛمٌقَّ

8 زمؾ  ايمٔم٣ٌمدات اخل٣مص٥م هبؿأهنؿ َمٟمَمقرون زمٔمدم آفمتداء فمعم دور  -

زم٣مظمج٣مهدة دم ايمدهم٣مع فمٛمٜم٣م ، ضمٝم٧م إنَّ آفمتداء فمعم دور ايمٔم٣ٌمدات يمٕمغم 

اظمًٙمٚمكم همٝمف ٞمٗمض يمٙمٔمٜمد وإطمٖم٣مر يمذَم٥م اظمًٙمٚمكم وسمّمٝمٝمع هل٣م 8 ٕهنؿ 

َمقاؿمٛمقن هلؿ ضمؼ اظمقاؿمٛم٥م ، وومد سمٔم٣مومدوا َمع اظمًٙمٚمكم وسمٔم٣مهدوا فمعم 

 وهق إَمر ايمذي هن٦م فمٛمف ايمٛمِمقص ،  َلم وأَم٣منـ٣م دم ايمقؿمـ زمًـايمتٔم٣ميش َمٔمً 

(3) َّىق يف ىف يث ىث ُّٱزمؾ وأَمرت زمخَلهمف، وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: 

 . 

 وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو )ريض اهلل فمٛمف( أن ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( وم٣مل: 

                                                           

 . 234ايمٌٗمرة: صمزء َمـ أي٥م  3))

 4: . ( ايم٘م٣مهمرون2)

 .صمزء َمـ أي٥م 3:  اظم٣مئدة (1)
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َـّ  ـْ ىَم٣مَٞم٦ْم همِٝمِف طَمِْمَٙم٥ٌم َِمٛمُْٜم َـّ همِٝمِف ىَم٣مَن َُمٛم٣َمهمًِٗم٣م طَم٣ميمًِِم٣م، َوََم ـْ ىُم ىَم٣مَٞم٦ْم همِٝمِف )َأْرزَمٌع ََم

َث ىَمَذَب، َوإَِذا فَم٣مَهَد  ـَ طَم٣مَن، َوإَِذا ضَمدَّ
ِ ـَ ايمٛمَِّٖم٣مِق ضَمتَّك َيَدفَمَٜم٣م: إَِذا اْؤمُت طَمِْمَٙم٥ٌم َِم

(1) نَمَدَر، َوإَِذا طَم٣مَصَؿ هَمَجَر(

. 

َم٣م "وفمـ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م )ريض اهلل فمٛمف( أٞمف وم٣مل: 

، وم٣مل: همٟمطمرصمٜم٣م، هم١مذا "ه ايمِمحٝمٖم٥مفمٛمدٞم٣م ىمت٣مب ٞمٗمرؤه إٓ ىمت٣مب اهلل نمغم هذ

ٙمِٚمكَم َواضِمَدةٌ  ًْ ٥ُم اظمُ ٙمِاًم هَمَٔمَٙمْٝمِف  همٝمٜم٣م: )..وِذَمَّ ًْ ـْ َأطْمَٖمَر َُم ٣م َأْدَٞم٣مُهْؿ، هَمَٚم َٔمك هِبَ ًْ 8 َي

ٌف َوَٓ  يَمْٔمٛم٥َُم اهللِ َواظمََلئَِ٘م٥ِم َوايمٛم٣َّمس َأمْجَِٔمكمَ  ٌَؾ َِمٛمُْف َيقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َسْ ، َٓ ُيٗم

(2)فَمْدل(

وومقيمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : )ذَم٥م اظمًٙمٚمكم( 8 أي: فمٜمدهؿ،  ،

وومقيمف: )ئًمك هب٣م أدٞم٣مهؿ( 8 أي: يتقلم ذَمَتٜمؿ أومٙمهٜمؿ ؾمٟمًٞم٣م أو فمدًدا8 هم١مذا 

فمٜمًدا مل ي٘مـ ٕضمٍد ٞمٗمُّمف،  -همّمًَل فمـ ورم أَمرهؿ-أفمْمك أضمد اظمًٙمٚمكم 

ٓ  وومقيمف: )ََمـ َأطمٖمر( 8 أي: ٞمٗمض ايمٔمٜمد، وومقيمف: )سف وٓ فمدل(8 أي:

 يٗمٌؾ اهلل سمٔم٣ملم َمٛمف ؾمٝمًئ٣م َمـ فمٚمٙمف.

8  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر ايمٔمًٗمَلين: واظمٔمٛمك ، أن ذَم٥م اظمًٙمٚمكم ؽمقاءٌ 

ـ أضمٌد َمـ اظمًٙمٚمكم  صدرت َمـ واضمد أو أىمثر ، ذيػ أو ووٝمع ، هم١مذا أَمَّ

                                                           

( أطمرصمف ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب : اْليامن ، زم٣مب : فمَلَم٥م اظمٛم٣مهمؼ ، َمًٙمؿ ، ىمت٣مب : اْليامن ، زم٣مب: زمٝم٣من 3)

 . طمِم٣مل اظمٛم٣مهمؼ

 .( أطمرصمف ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب : اَلزي٥م ، زم٣مب : ذَم٥م اظمًٙمٚمكم وصمقارهؿ واضمدة ئًمك هب٣م أدٞم٣مهؿ2)
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8 همٝمًتقي دم ذيمؽ ايمرصمؾ واظمرأة واحلر  ىم٣مهمًرا وأفمْم٣مه ذَم٥ًم مل ي٘مـ ٕضمد ٞمٗمُّمف

(1) ظمًٙمٚمكم ىمٛمَٖمٍس واضمدة8 ٕن ا وايمٔمٌد

. 

 

 :الػبّٛ الجالجٛ

ص٣مر َمـ ضوري٣مت ايمديـ حتريُؿ ايم٘مٖمر ايمذي يٗمتيض حتريؿ ايمتٔمٌد هلل 

فمعم طمَلف َم٣م صم٣مء دم ذئم٥م اْلؽمَلم8 وَمٛمف: حتريؿ زمٛم٣مء َمٔم٣مزمد وهمؼ ذائع 

8 ٕنَّ سمٙمؽ اظمٔم٣مزمد ؽمقاء ىم٣مٞم٦م  ، أو نمغممه٣م ، أو ٞمٌماٞمٝم٥م 8 ُّيقدي٥م َمٛمًقطم٥م

8 ٕنَّ ايمٔم٣ٌمدات ايمتل سم٠مدى همٝمٜم٣م فمعم  نمغمه٣م سمٔمتػم َمٔم٣مزمد ىمٖمري٥مىمٛمٝم٥ًم أو 

طمَلف ذئم٥م اْلؽمَلم ايمٛم٣مؽمخ٥م َلٚمٝمع ايمممائع ومٌٙمٜم٣م واظمٌْمٙم٥م هل٣م، واهلل سمٔم٣ملم 

 يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ ايم٘مٖم٣مر وأفمامهلؿ:يٗمقل فمـ 

( 2) َّ رب

، وٓ  ، وٓ جيقز اصمتامع ومٌٙمتكم دم زمٙمٍد واضمٍد َمـ زمَلد اْلؽمَلم 

8 وهلذا أمجع  همٝمٜم٣م رء َمـ ؾمٔم٣مئر ايم٘مٖم٣مر ٓ ىمٛم٣مئس وٓ نمغمه٣مأن ي٘مقن 

  ايمٔمٙمامء فمعم حتريؿ زمٛم٣مء هذه اظمٔم٣مزمد ايم٘مٖمري٥م.

ٜمؿ ومرزم٥ٌم "وومد وم٣مل ؾمٝمخ اْلؽمَلم:  ًَ َمـ افمتٗمد أنَّ زي٣مرة أهِؾ ايمذَم٥م ىمٛم٣مئ

ف ذيمؽ إلم اهلل همٜمق َمرسمدٌّ  ، هم١من أسَّ ص٣مر  ، وإن صمٜمؾ أنَّ ذيمؽ حمرم فُمرِّ

ا  ."َمرسمدًّ

                                                           

 .  64/ 2 ( همتح ايم٣ٌمري :3)

 .21( ايمٖمروم٣من: 2)
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 :باجلٕا

ـُ ايمتٔم٣ميش، وَم٣ٌمدئف سمدفمق إلم ايمًَلم، وٓ سُمِٗمره ايمٔمٛمػ، ويمذيمؽ  اْلؽمَلم دي

، زمؾ صمٔمؾ ذيمؽ زم٣مطمتٝم٣مر  مل جيػم أصح٣مب ايمدي٣مٞم٣مت إطمرى فمعم ايمدطمقل همٝمف

 8 ىمٗمقيمف سمٔم٣ملم: اْلٞم٣ًمن، دم آي٣مت ىمثغمة ٞمص همٝمٜم٣م ايمممع فمعم ضمري٥م ايمدي٣مٞم٥م

(1)  َّجه هن  من خن حن جنمم خم حم جمُّ

 ِّ ُّٱ ، وومقيمف ؽمٌح٣مٞمف: 

(2)  َّمب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ

 ووم٣مل صمؾ ؾمٟمٞمف:، 

(3) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ

. 

هؿ فمعم  أَمر اْلؽمَلم أسم٣ٌمفمف زمؼمك ايمٛم٣مس وَم٣م اطمت٣مروه َمـ أدي٣مهنؿ ، ومل جُيػِمْ

، وؽمٚمح هلؿ زمٚمامرؽم٥م ؿمٗمقس أدي٣مهنؿ دم دور  ايمدطمقل دم اْلؽمَلم ومٜمًرا

فمٛم٣مي٥م ، وَأْوٓه٣م  فم٣ٌمدهتؿ، ووٚمـ هلؿ َمـ أصمؾ ذيمؽ ؽمَلَم٥م دور ايمٔم٣ٌمدة

 طم٣مص٥م8 همحرم آفمتداء زم٘م٣مهم٥م أؾم٘م٣ميمف فمٙمٝمٜم٣م.

زمؾ إن ايمٗمرآن ايم٘مريؿ صمٔمؾ سمٕمٙمه٤م اظمًٙمٚمكم وصمٜم٣مدهؿ يمرهمع ايمْمٕمٝم٣من 

٣ًٌم دم ضمٖمظ دور ايمٔم٣ٌمدة  –ودهمع ايمٔمدوان ومت٘مكم اهلل سمٔم٣ملم هلؿ دم إرض ؽمٌ

َمـ اهلدم ووامًٞم٣م َٕمٛمٜم٣م وؽمَلَم٥م  -ؽمقاء أىم٣مٞم٦م يمٙمٚمًٙمٚمكم أم يمٕمغمهؿ

                                                           

 .234ايمٌٗمرة :  (3)

 . صمزء َمـ أي٥م 27ايم٘مٜمػ :  (2)

 .4( ايم٘م٣مهمرون : 1)
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 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱأصح٣مهب٣م، وذيمؽ دم ومقيمف سمٔم٣ملم: 
  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئىئ
 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت
(1)ٱَّ مل يك ىك  مكلك اك يق

 . 

ايمِمقاَمع: ايمتل سم٘مقن همٝمٜم٣م ايمره٣ٌمن، "وم٣مل ازمـ فم٣ٌمس )ريض اهلل فمٛمٜمام( : 

واظم٣ًمصمد: ،  : ىمٛم٣مئس ايمٛمِم٣مرى"صٙمقات"، و وايمٌَِٝمع: َم٣ًمصمد ايمٝمٜمقد

 . "َم٣ًمصمد اظمًٙمٚمكم

وَم٣م ورد دم ايمُمٌٜم٥م: أنَّ َمـ افمتٗمد أنَّ زي٣مرة اظمًٝمحل يمٙم٘مٛمٝم٥ًم سُمَٔمده ومرزم٥م يتٗمرب 

هب٣م إلم اهلل8 همٜمق ىم٣مهمر أو َمرسمد.. إلم آطمر َم٣م صم٣مء دم هذه ايمُمٌٜم٥م8 همٛمٗمقل: 

ايمٗمّمٝم٥م هٛم٣م يمٝم٦ًم دم افمتٗم٣مد َمـ ئمتٗمد ذيمؽ أو يرسمّمٝمف، وإٞمام ايمٗمّمٝم٥م دم أن 

 ُأٞمُمئ٦م زمٕمرض ايمٔم٣ٌمدة، وذه٣مهبؿ إيمٝمٜم٣م إٞمَّام ي٘مقن َمـ أصمؾ ايمٔم٣ٌمدة.هذه ايمدور 

 ُّ َّ ُّٱ وم٣مل َمٗم٣مسمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن : فمٛمد سمٖمًغم ومقيمف سمٔم٣ملم:

ىمؾ ه٠مٓء اظمٙمؾ  َّىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 ، همدهمع اهلل فمز وصمؾ زم٣مظمًٙمٚمكم فمٛمٜم٣م يذىمرون اهلل ىمثغمًا دم َم٣ًمصمدهؿ
(2)

. 

                                                           

 .23-27احل٨م :  (3)

 . 163/ 2( سمٖمًغم َمٗم٣مسمؾ زمـ ؽمٙمٝمامن : 2)
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، واهلل ؽمٌح٣مٞمف طم٣ميمٗمٛم٣م  اهللهمٝمٛمٌٕمل أن يؼمَك ايمذَمل وضم٣ميمف دم فم٣ٌمدسمف َمع 

، ومل ٞمًٚمع أنَّ أضمًدا َمـ اظمًٙمٚمكم وم٣مل زمٟمنَّ هذه  وطم٣ميمٗمف هق َمـ حُي٣مؽمٌٛم٣م مجٝمًٔم٣م

أن أزم٣م زم٘مر )ريض اهلل "ايمٔم٣ٌمدات وُمرزم٥م إلم اهلل سمٔم٣ملم ، همٔمـ ؽمٔمٝمد زمـ اظمًٝم٤م :  

، وفمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص،  فمٛمف( ظم٣م زمٔم٧م اَلٛمقد ٞمحق ايمُم٣مم يزيد زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من

ضْمٌٝمؾ ٛم٥َمَ  وُذَ ًَ ، وم٣مل: ظم٣م رىمٌقا َمُمك أزمق زم٘مر َمع أَمراء صمٛمقده يقدفمٜمؿ  زمـ ضم

، همٗم٣ميمقا: ي٣م طمٙمٝمٖم٥م رؽمقل اهلل، أمتًم وٞمحـ رىم٣ٌمن؟  ضمتك زمٙمغ شمٛمٝم٥م ايمقداع

شمؿ صمٔمؾ يقصٝمٜمؿ، همٗم٣مل:  "إين أضمت٤ًم طمْم٣مي هذه دم ؽمٌٝمؾ اهلل"همٗم٣مل: 

١من اهلل ، هم ، انمزوا دم ؽمٌٝمؾ اهلل همٗم٣مسمٙمقا َمـ ىمٖمر زم٣مهلل أوصٝم٘مؿ زمتٗمقى اهلل"

، وٓ سمٖمًدوا دم إرض،  ، وٓ جتٌٛمقا ، وٓ سمٕمدروا ، وٓ سمٕمٙمقا ٞم٣مس ديٛمف

وٓ سمٔمِمقا َم٣م سم٠مَمرون.. وؽمتجدون أومقاَم٣م ضمًٌقا أٞمٖمًٜمؿ دم ايمِمقاَمع 

(1) "همدفمقهؿ وَم٣م ضمًٌقا أٞمٖمًٜمؿ يمف..

 . 

وم٣مل ايمٔم٣مرف زم٣مهلل احل٘مٝمؿ ايمؼمَمذي: هم٣ميمذيـ سمرىمقا ايمدٞمٝم٣م وضمًٌقا أٞمٖمًٜمؿ 

ِض هلؿ همٙمؿ ُيْم٣ميمٌقا زمجزي٥م8 ٕهنؿ سَمرىُمقا دم ايمِمقاَمع وا فمتزيمقا أََمَر زمؼمك ايمتٔمره

ىُمقا  همؼُمِ
(2)

 . 

                                                           

ـِ ايْمَٗمْْمِع َوايمتَّْحِريِؼ إَِذا  (3) ـِ اطْمَت٣مَر ايْمَ٘مػَّ فَم غَمِ ، زَم٣مُب : ََم ًِّ ايمًٛمـ ايم٘مػمى يمٙمٌٝمٜمٗمل ، مِج٣َمُع َأزْمَقاِب ايم

٣َم ؽَمَتِِمغُم َداَر إؽِْمََلٍم َأْو َداَر فَمْٜمٍد.  نَْمَٙم٤ُم َأهنَّ ْٕ  ىَم٣مَن ا

 . 371-373/ 3( ٞمقادر إصقل : 2)
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 الرابعةالش
ُ
 :بهة

ذىمر ايمٌٔمُض أنَّ ايمٌَلد ايمتل ُأٞمُمئ٦م ومٌؾ اْلؽمَلم وهمتحٜم٣م اظمًٙمُٚمقن فمٛمقًة 

، وجي٤م هدم َم٣م  ومتٙم٘مقا أروٜم٣م وؽم٣مىمٛمٝمٜم٣م ٓ جيقز إضمداث ىمٛم٣مئس همٝمٜم٣م

ٕنَّ هذه ايم٘مٛم٣مئس ص٣مرت َمٙمً٘م٣م يمٙمٚمًٙمٚمكم زمٔمد 8  اؽمتحدث َمٛمٜم٣م زمٔمد ايمٖمتح

 أن همتحقا هذه ايمٌَلد فمٛمقة.

٣م ايمٌَلد ايمتل ُأٞمُمئ٦م ومٌؾ اْلؽمَلم وهمتحٜم٣م اظمًٙمٚمقن ُصْٙمًح٣م همٜمل فمعم  ، وأَمَّ

ٞمقفمكم: إول: أن يِم٣محلٜمؿ فمعم أن إرض هلؿ ويمٛم٣م اخلراج فمٙمٝمٜم٣م، أو 

إضمداث َم٣م خيت٣مروٞمف  يِم٣محلٜمؿ فمعم َم٣مٍل يٌذيمقٞمف وهل اهُلدٞم٥م8 همَل ُيٚمٛمٔمقن َمـ

 همٝمٜم٣م8 ٕنَّ ايمدار هلؿ.

، وي٠مدون اَلزي٥م إيمٝمٛم٣م،  ايمث٣مين: أن ُيِم٣محلٜمؿ فمعم أنَّ ايمدار يمٙمُٚمًٙمٚمكم

َّٓ هُتدم  همح٘مٚمٜم٣م َم٣م اسمهٖمَؼ فمٙمٝمف دم ايمِمٙمح ، وفمٛمد ايمٗمدرة ي٘مقن احل٘مؿ أ

 ، وُيٚمٛمٔمقن َمـ إضمداث ىمٛم٣مئس زمٔمد ذيمؽ. ىمٛم٣مئًٜمؿ ايمتل زمٛمقه٣م ومٌؾ ايمِمٙمح

 اجلواب:
َمؾ دم َمذاه٤م ايمٖمٗمٜم٣مء وأومقاهلؿ يرى أن َم٣م فمٙمٙمقا زمف ومقهلؿ زم٣مْلزم٣مضم٥م أو اظمتٟم

اظمٛمع يدور فمعم اظمِمٙمح٥م ايمٔم٣مَم٥م ووٌط ايمٛمٓم٣مم ايمٔم٣مم واؽمتٗمرار ايمٛمًٝم٨م 

 آصمتامفمل:

همٗمد همرق ايمٖمٗمٜم٣مء زمكم َم٣م هُمتِح َمـ ايمٌَلد صٙمًح٣م همٟمصم٣مزوا همٝمٜم٣م زمٛم٣مء 

اطمتٙمٖمقا فمٛمد ايم٘مٛم٣مئس، وَم٣م همتح َمٛمٜم٣م فمٛمقًة همٟمصم٣مزوا اْلضمداث زم٣ميمٔمٜمد و
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ْٙمؿ واؽمتٗمرار إضمقال َمـ ايمْمرهمكم،  ًِّ فمدَمف8 وذيمؽ ٕنَّ ايمِمٙمح صمٛمقح إلم ايم

ودم هذا فمَلَم٥م فمعم اظم٣ًمظم٥م ايمديٛمٝم٥م ٕهؾ ايمِمٙمح ووم٣مزمٙمٝمتٜمؿ ٕن يِمغموا َمـ 

رفم٣مي٣م ايمدويم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م، هلؿ َم٣م يمٙمٚمًٙمٚمكم وفمٙمٝمٜمؿ َم٣م فمٙمٝمٜمؿ، هم٘م٣من اْلومرار 

ضمداث ايم٘مٛم٣مئس هلؿ، أَم٣م ايمٔمٛمقة همٖمٝمٜم٣م زمٌٗم٣مئٜمؿ فمعم ديٛمٜمؿ َمٗمتّمٝم٣ًّم إزم٣مضم٥م إ

رهمض يمٙمِمٙمح وطمروج فمعم ايمٛمٓم٣مم وصمٛمقح إلم ايمٗمت٣مل وايمٔمدوان، وىم٣من هذا 

دم ـمؾ ايمٌمافم٣مت ايمديٛمٝم٥م فمَلَم٥م فمعم ايمتٔمِم٤م ايمديٛمل ٕهؾ ايمٔمٛمقة، ودم 

8 ٕهن٣م ومد سمتخذ  ايمًامح هلؿ زم١مضمداث ايم٘مٛم٣مئس إؤم٣مف يمٙمدويم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م

 اْلؽمَلم وأهٙمف.َمقؤًم٣م يمٙمتٟميمٝم٤م أو ايمتدزمغم ود 

، وضمِمؾ ايمٔمٜمد زمٝمٛمٜمؿ  هم١مذا زال اخلقف َمـ فمدوان أهؾ ايمٔمٛمقة وسمٟميمٝمٌٜمؿ

 وزمكم اظمًٙمٚمكم فمعم إضمداث ايم٘مٛم٣مئس صم٣مز ذيمؽ فمٛمد ىمثغم َمـ ايمٖمٗمٜم٣مء:

يٗمقل ايمٔمَلَم٥م اظم٠مرخ ؾمٜم٣مب ايمديـ أْحد زمـ طم٣ميمد ايمًَلوي : أهمتك فمٙمامء 

ايم٘مٛم٣مئس زمٟمرض إٞمديمس دم ايمٗمرن اخل٣مَمس زم٣مْلذن يمٙمٛمِم٣مرى دم إضمداث 

ايمٔمٛمقة وزمام اطمتْمف اظمًٙمٚمقن َمـ إَمِم٣مر َمع أن اظمقصمقد دم ىمت٤م ايمًٙمػ هق 

اظمٛمع8 وَم٣م ذيمؽ إٓ ٕنَّ إضم٘م٣مم اظمرسم٥ٌم فمعم إفمراف ختتٙمػ زم٣مطمتَلف سمٙمؽ 

 إفمراف
(1)

. 

                                                           

 . 363/ 1دول اظمٕمرب إومٍم :  ( آؽمتٗمِم٣م ٕطم٣ٌمر3
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ـُ أٞمٍس: أرى أن يٚمٛمٔمقا َمـ أن يتخذوا دم زمَلد  ويٗمقل اْلَم٣مم َم٣ميمؽ زم

 ؿ فمٜمد همٝمحٚمٙمقن فمعم فمٜمدهؿ.اْلؽمَلم ىمٛمٝم٥ًم إٓ أن ي٘مقن هل

ووم٣مل نمغمه: ىمؾ زمَلد اهمتتح٦م فمٛمقة وأومروا همٝمٜم٣م وومٖم٦م إرض ٕفمْمٝم٣مت 

اظمًٙمٚمكم وٞمقائٌٜمؿ همَل يٚمٛمٔمقن َمـ ىمٛم٣مئًٜمؿ ايمتل دم ومراهؿ ايمتل أومروا همٝمٜم٣م 

ٕهنؿ أومروا همٝمٜم٣م فمعم ذَمتٜمؿ وفمعم َم٣م جيقز  ;وٓ َمـ أن يتخذوا همٝمٜم٣م ىمٛم٣مئس

 ٕهؾ ايمذَم٥م همٔمٙمف
(1)

. 

َّٓ هَمََل8 ووم٣مل  َط َوإِ ٥ٍم إْن َذَ ًَ َم٥م طمٙمٝمؾ اظم٣ميم٘مل: َويمِْٙمَٔمٛمَِقيِّ إضْمَداُث ىَمٛمِٝم ايمٔمَلَّ

ىمرم اظمٛمٜمدم، ويمٙمِمٙمحل اْلضمداث وزمٝمع فمرصتٜم٣م أو ضم٣مئط ٓ زمٌٙمد اْلؽمَلم 

 إٓ ظمٖمًدة أفمٓمؿ
(2)

. 

َم٥م ايمُمٝمخ فمٙمٝمش اظم٣ميم٘مل:  وَم٣م اطمتْمف اظمًٙمٚمقن فمٛمد همتحٜمؿ "ووم٣مل ايمٔمَلَّ

ٖمًْم٣مط وايمٌٌمة وايم٘مقهم٥م وإهمريٗمٝم٥م وؾمٌٜمٜم٣م َمـ َمدائـ وؽم٘مٛمقا َمٔمٜمؿ همٝمف ىم٣ميم

ايمُم٣مم همٙمٝمس هلؿ إضمداث ذيمؽ همٝمٜم٣م إٓ أن ي٘مقن هلؿ فمٜمد همٝمقدم زمف. ووم٣مل 

نمغمه: ىمؾ زمٙمد اهمتتح فمٛمقة وأومروا همٝمف ووومٖم٦م أروف يمٛمقائ٤م اظمًٙمٚمكم 

وإفمْم٣مءاهتؿ همَل يٚمٛمٔمقن َمـ ىمٛم٣مئًٜمؿ ايمتل همٝمٜم٣م وٓ أن حيدشمقا همٝمٜم٣م 

3)"ىمٛم٣مئس

 .) 

                                                           

 .214-213/ 1( اظمدوٞم٥م :  3

 .72( خمتٌم طمٙمٝمؾ ، ص:  2

 .222/ 1( َمٛمح اَلٙمٝمؾ :  1
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زمـ فمرهم٥م: ودم صمقاز إضمداث ذوي ايمذَم٥م ايم٘مٛم٣مئس زمٌٙمد ايمٔمٛمقة اظمٗمر وٞمص ا   

هب٣م أهٙمٜم٣م وهمٝمام اطمتْمف اظمًٙمٚمقن همً٘مٛمقه َمٔمٜمؿ وسمرىمٜم٣م إن ىم٣مٞم٦م شم٣ميمثٜم٣م سمؼمك 

وٓ حتدث يمٙمخٚمل فمـ نمغم ازمـ ايمٗم٣مؽمؿ، وفمـ ازمـ اظم٣مصمُمقن وم٣مئًَل: ويمق ىم٣مٞمقا 

 قا أفمْمقا ذيمؽ.، وازمـ ايمٗم٣مؽمؿ وم٣مئًَل: إٓ أن ي٘مقٞم َمٛمٔمزيمكم فمـ زمَلد اْلؽمَلم

ووم٣مل اْلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل : هم١من ىم٣مٞمقا همتحقه فمعم صٙمٍح زمٝمٛمٜمؿ وزمكم أهؾ ايمذَم٥م 

َمـ سمرك إـمٜم٣مر اخلٛم٣مزير واخلٚمر وإضمداث ايم٘مٛم٣مئس همٝمام َمٙم٘مقا8 مل ي٘مـ يمف 

 َمٛمٔمٜمؿ َمـ ذيمؽ، وإـمٜم٣مر ايمممك أىمثر َمٛمف
(1)

. 

َم٥م ايمممزمٝمٛمل ايمُم٣مهمٔمل : سمٛمٌٝمف: ومقيمف: )وإزمٗم٣مء ايم٘مٛم٣مئس(  يٗمتيض ووم٣مل ايمٔمَلَّ

 "ايمروو٥م"و "ايمممح"َمٛمٔمٜمؿ َمـ إضمداشمٜم٣م، وزمف سح اظم٣موردي: وايمذي دم 

فمـ ايمروي٣مين ونمغمه أهنؿ إذا صقحلقا فمعم إضمداشمٜم٣م صم٣مز أيًّم٣م، ومل يذىمرا 

، وإٓ همَل  طمَلهمف. وم٣مل ايمزرىمًم: وهق حمٚمقٌل فمعم َم٣م إذا دفم٦م إيمٝمف ضورة

(2)وصمف يمف

 . 

، وايمتٔمٌغم زم٣مَلقاز اظمراد زمف وَمٗمت٢م ايمتٔمٙمٝمؾ: اَلقاز َمْمٙمًٗم٣م وهق ايمٓم٣مهر

، ٞمٌف فمٙمٝمف  8 إذ اَلقاز ضم٘مؿ ذفمل ومل يرد ايمممع زمجقاز ذيمؽ فمدم اظمٛمع

، )وإن( همتح ايمٌٙمد صٙمًح٣م زمممط إرض يمٛم٣م و)أؿمٙمؼ( ايمِمٙمح همٙمؿ  ايمًٌ٘مل

                                                           

 .236/ 2إم :  (3

 .55/ 4( َمٕمٛمل اظمحت٣مج : 2
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يذىمر همٝمف إزمٗم٣مء ايم٘مٛم٣مئس وٓ فمدَمف: )هم٣مٕصح اظمٛمع( َمـ إزمٗم٣مئٜم٣م همُٝمٜمدم َم٣م همٝمٜم٣م 

يمٙمٖمظ يٗمتيض ضورة مجٝمع ايمٌٙمد يمٛم٣م، وايمث٣مين: ٓ، َمـ ايم٘مٛم٣مئس8 ٕن إؿمَلق ا

 وهل َمًتثٛم٣مة زمٗمريٛم٥م احل٣مل حل٣مصمتٜمؿ إيمٝمٜم٣م دم فم٣ٌمدهتؿ.

وفمعم ذيمؽ: همَلزُمدَّ أن ُئمٙمَؿ أنَّ احل٘مؿ فمعم زمٙمد َم٣م زم٘مقهن٣م زمٙمُد صٙمٍح أو فمٛمقة 

٣م زمؾ هق ضم٣ميم٥م ـمرهمٝم٥م ، جيقز يمإلَم٣مم أن يٕمغمه٣م ضم٤ًم ايمٓمروف  يمٝمس ضم٘ماًم أزمديًّ

ؿمٌٝمٔم٥م ايمٔمَلوم٥م زمكم أهؾ ايمٌٙمد وزمكم اظمًٙمٚمكم، همٝمجقز يمف أن ايمتل سمٗمتّمٝمٜم٣م 

ئم٣مَمؾ أهؾ ايمٔمٛمقة َمٔم٣مَمٙم٥م أهؾ ايمِمٙمح همٝمدطمٙمٜمؿ دم ذَم٥م اظمًٙمٚمكم إذا رأى دم 

ذيمؽ اظمِمٙمح٥م8 ىمام همٔمٙمف ؽمٝمدٞم٣م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب )ريض اهلل فمٛمف( َمع زمٔمض 

 ايمٗمرى ايمتل هُمتَِح٦ْم فمٛمقًة زمٔمد أن وم٣مسمٙم٦م اظمًٙمٚمكم:

.. إٓ  ىم٣مٞم٦م َمٌم صٙمًح٣م"ـ زمـ فمٌد احل٘مؿ: وم٣مل اْلَم٣مم فمٌد ايمرْح

، هم١مهنؿ ىم٣مٞمقا ي٠مّدون اخلراج واَلزي٥م فمعم ومدر َم٣م يرى ََمـ  اْلؽم٘مٛمدري٥م

، ومل ي٘مـ هلؿ صٙمح  َويمَِٝمٜمؿ8 ٕن اْلؽم٘مٛمدري٥م همتح٦م فمٛمقة زمٕمغم فمٜمد وٓ فمٗمد

، فمـ  ىمام ضمدشمٛم٣م فمٌد اهلل زمـ ص٣ميمح-رـوٓ ذَّم٥م. وومد ىم٣مٞم٦م زمٔمض ومرى َمِم

، همًٌقا َمٛمٜم٣م ومري٥م يٗم٣مل هل٣م  وم٣مسمٙم٦م - ـ يزيد زمـ أزمك ضمٌٝم٤م، فم ايمٙمٝم٧م زمـ ؽمٔمد

، وومري٥م يٗم٣مل هل٣م )اخلٝمس(، وومري٥م يٗم٣مل هل٣م )ؽمٙمْمٝمس(، همقومع ؽم٣ٌمي٣مهؿ  زمٙمٜمٝم٤م

،  ، همرّدهؿ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب )ريض اهلل فمٛمف( إلم ومراهؿ زم٣مظمديٛم٥م ونمغمه٣م

(1) "ومج٣مفم٥م ايمٗمٌط أهؾ ذَّم٥م وصغّمهؿ

. 
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ايم٘مٛم٣مئس ٕهؾ ايم٘مت٣مب زم٣مظمِمٙمح٥م ايمراصمح٥م8 وومد أٞم٣مط ايمٖمٗمٜم٣مء صمقاز زمٛم٣مء 

همجٔمٙمقا يمٙمح٣مىمؿ ومج٣مفم٥م اظمًٙمٚمكم احلؼ دم ايمًامح زم١مضمداث ايم٘مٛم٣مئس ضمتك 

وه إذا ىم٣مٞم٦م َمِمٙمح٥م ذيمؽ أفمٓمؿ َمـ َمٖمًدسمف ،  همٝمام اطمتْمف اظمًٙمٚمقن وَمٌمَّ

وم٣مل ايمٔمَلَم٥م أزمق ايمٔم٣ٌمس زمـ زىمري ايمتٙمٚم٣ًمين: وٞمٗمؾ ايمُمٝمخ أزمق احلًـ فمـ 

م دم اْلضمداث إذا ىم٣مٞم٦م َمِمٙمحتف أفمٓمؿ َمـ ايمُمٝمقخ صمقاز اْلذن يمإلَم٣م

َمٖمًدسمف.. ومم٣م حيتٚمؾ: إذُن مج٣مفم٥ِم اظمًٙمٚمكم يمٙمذَمٝمكم دم اْلضمداث، وهل 

وم٣مئٚم٥م َمٗم٣مم اْلَم٣مم دم اظمقوع ايمذي ٓ إَم٣مم همٝمف.. أو سم٘مقن إرض خمتْم٥م 

 ، ويِمغم ذيمؽ ح َمـ اظمٖمًدةـداث هل أرصمـوأذٞم٦م اَلامفم٥م ظمِمٙمح٥م دم اْلضم

(1)ؾ اخلَلف همغمهمٔمفىمح٘مٍؿ َِمـ ضم٣مىمٍؿ دم حم

. 

ووم٣مل ايمٔمَلَم٥م ايمُمٝمخ فمٙمٝمش اظم٣ميم٘مل: ٓ جيقز يمٙمِمٙمحل وٓ يمٙمٔمٛمقي إضمداث 

ىمٛمٝم٥ًم زمٌٙمد اْلؽمَلم ايمتل ٞمٗمٙمقا إيمٝمٜم٣م أو ايمتل اٞمٖمرد زم٣مطمتْم٣مؿمٜم٣م اظمًٙمٚمقن دم 

ىمؾ ضم٣مل إٓ يمـخقف سمرسمٝم٤م َمٖمًدة أفمٓمؿ َمـ اْلضمداث فمعم فمدَمف 

(2)همٝمٚم٘مٛمقن َمٛمف ارسم٘م٣مزًم٣م ٕطمػ ايميريـ

. 

أن ؽمامح ايمدويم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م يمرفم٣مي٣مه٣م وَمقاؿمٛمٝمٜم٣م َمـ أهؾ ايم٘مت٣مب  كوٓ خيٖم

زمٌٛم٣مء ايم٘مٛم٣مئس ودور ايمٔم٣ٌمدة فمٛمد ضم٣مصمتٜمؿ يمذيمؽ هق اظمِمٙمح٥م ايمراصمح٥م ايمتل 
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ديم٦َّم فمٙمٝمٜم٣م فمٚمقَم٣مت ايمٛمِمقص ايمممفمٝم٥م َمـ ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م، وأىمده٣م فمٚمؾ 

 ٔم٥م.اظمًٙمٚمكم فمػم إفمِم٣مر وإَمِم٣مر، وأيدهت٣م اظمٗم٣مصد ايم٘مٙمٝم٥م وَمراَمل ايمممي

 هذا زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٌٛم٣مء ايم٘مٛم٣مئس دم فمٚمقم زمَلد اظمًٙمٚمكم نمغم صمزيرة ايمٔمرب.

أَم٣م زم٣ميمٛم٥ًٌم خلِمقص زمَلد َمٌم همٗمد ؽمٌؼ ايمٛمٗمؾ فمـ إَم٣مََمْل أهؾ َمٌم 

وفمٌد اهلل زمـ هلٝمٔم٥م أن فم٣مَم٥م ىمٛم٣مئس َمٌم إٞمام زُمٛمَِٝم٦ْم ، وفم٣مظمَِْٝمٜم٣م ايمٙمٝم٧م زمـ ؽمٔمد 

 دم اْلؽمَلم دم زَمـ ايمِمح٣مزم٥م وايمت٣مزمٔمكم.

صٙمًح٣م، وهذا جئمٙمٜم٣م طم٣مؤم٥م ٕضم٘م٣مم ايمِمٙمح ايمتل أصم٣مز  وومد همتح٦م َمٌم

همٝمٜم٣م ىمثغم َمـ ايمٖمٗمٜم٣مء إضمداث ايم٘مٛم٣مئس فمٛمد احل٣مصم٥م يمذيمؽ إذا ؽمٚمح ورم 

 إَمر زمذيمؽ.

وضمتك فمعم ومقل ََمـ وم٣مل َِمـ اظم٠مرطمكم إن َمٌم همتح٦م فمٛمقة هم١من فمٗمد 

اظمقاؿمٛم٥م ايمذي يٗمره ايمدؽمتقر اظمٌمي دم ـمؾ ايمدويم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م يٗمقم َمٗم٣مم 

ايمذي أصم٣مز َِمـ طمَليمف ايمٖمٗمٜم٣مء ايمًامح زمٌٛم٣مء ايم٘مٛم٣مئس فمٛمد احل٣مصم٥م إيمٝمٜم٣م ايمٔمٜمد 

 وهمؼ ايمٙمقائح وايمٗمقاٞمكم واظمقاد اظمٛمٓمٚم٥م يمذيمؽ.

وومد ٞمص ايمٖمٗمٜم٣مء فمعم أٞمف إذا اطمُتٙمَِػ دم أرٍض: هؾ همتح٦م صٙمًح٣م أم 

 فمٛمقة: هم١مهن٣م حتٚمؾ فمعم ىمقهن٣م أرض صٙمح.

وم٣مل اْلَم٣مم ؾمٚمس إئٚم٥م ايمنطمز: هم١من ىم٣مٞم٦م هلؿ ىمٛمٝم٥ًم ومديٚم٥م دم َمٌم 

َمـ أَمِم٣مر اظمًٙمٚمكم همٟمراد اظمًٙمٚمقن َمٛمٔمٜمؿ َمـ ايمِمَلة همٝمٜم٣م همٗم٣ميمقا: ٞمحـ ومقم 
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َمـ أهؾ ايمذَم٥م ص٣محلٛم٣م فمعم زمَلدٞم٣م، ووم٣مل اظمًٙمٚمقن: زمؾ أطمذٞم٣م زمَلدىمؿ فمٛمقة 

َم٣مم يٛمٓمر دم شمؿ صمٔمٙمتؿ ذَم٥م، وهق أَمر ومد سمْم٣مول همٙمؿ يدر ىمٝمػ ىم٣من، هم١من اْل

ذيمؽ، هؾ جيد همٝمف أشمًرا فمٛمد ايمٖمٗمٜم٣مء؟ ويًٟمل أصح٣مب إطم٣ٌمر ىمٝمػ ىم٣من 

أصؾ هذه إرض؟ هم١من وصمد همٝمف أشمرا فمٚمؾ زمف.. هم١من مل يقصمد دم يد ايمٖمٗمٜم٣مء 

(1)أشمر دم ذيمؽ أو ىم٣مٞم٦م أشم٣مر همٝمف خمتٙمٖم٥م، هم١من اْلَم٣مم جئمٙمٜم٣م أرض صٙمح

. 

ٛمقة، وهق جيري همٝمام همتحف ٓ يٗم٣مل: اخلَلف إٞمام هق همٝمام هُمتَِح صٙمًح٣م أو فم

وه واطمتْمقه َِمـ اظمدن احلديث٥م ايمتل  اظمًٙمٚمقن َمـ أرض َمٌم دون َم٣م َمٌمَّ

 ؿمرأت زمٔمد ايمٖمتح اْلؽمَلَمل وايمتل ٞمص مج٣مفم٥م َمـ ايمٖمٗمٜم٣مء فمعم أن اخلَلف ٓ

فِمَل أن اْلمج٣مع وم٣مئؿ فمعم اظمٛمع همٝمٜم٣م.  جيري همٝمٜم٣م واده

اظمقاؿمٛم٥م زمكم أزمٛم٣مء ايمقؿمـ ٕٞم٣م ٞمٗمقل: هذا ايمتٖمريؼ ضمؾ حمٙمَّف آيمتزام زمٔمٗمد 

ه٣م اظمًٙمٚمقن داطمٙم٥م حت٦م ايمدؽمتقر ايمٔم٣مم  ايمقاضمد8 همِم٣مرت اظمدن ايمتل َمٌمَّ

يمٙمدويم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م ايمذي أفمْمك اظمقاؿمٛمكم اظمًٝمحٝمكم ضمؼ زمٛم٣مء دور ايمٔم٣ٌمدة وهمؼ 

 -ايمتل ادَّفمقه٣م –، ودفمقى اْلمج٣مع  ايمٙمقائح واظمقاد ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م اظمٛمٓمٚم٥م يمذيمؽ

أهؾ َمٌم ايمٙمٝم٧م زمـ ؽمٔمد وفمٌد اهلل زمـ هلٝمٔم٥م َمـ أن َمٛمٗمقو٥م زمام وم٣ميمف إَم٣مَم٣م 

فم٣مَم٥م ىمٛم٣مئس َمٌم إٞمام زُمٛمَِٝم٦م دم اْلؽمَلم ىمام ؽمٌؼ ايمٛمٗمؾ فمٛمٜمام همٝمام َم٢م، 

وَمٛمٗمقو٥م أيًّم٣م زمام ؽمٌؼ ٞمٗمٙمف فمـ ايمٖمٗمٜم٣مء َمـ صمقاز إضمداث ايم٘مٛم٣مئس دم 

ه٣م اظمًٙمٚمقن إذا ارسمٟمى احل٣مىمؿ اظمِمٙمح٥م دم ذيمؽ.   إَمِم٣مر ايمتل َمٌمَّ
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ل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( زمٟمهؾ َمٌم وصٝم٥ًم طم٣مص٥ًم 8 همٔمـ أم وومد وصَّ ايمٛمٌ

اظم٠مَمٛمكم أم ؽمٙمٚم٥م )ريض اهلل فمٛمٜم٣م( أن رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( 

ُ٘مْؿ ؽَمَتْٓمَٜمُروَن فَمَٙمْٝمِٜمْؿ،  اهلل اهللأوص فمٛمد وهم٣مسمف همٗم٣مل: ) 8 هَم١مِٞمَّ ٌِْط َِمٌْمَ دِم وِم

ًة َوَأفْمَقاًٞم٣م دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ(  اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(  . وأٞمف )صعم(1)َوَيُ٘مقُٞمقَن يَمُ٘مْؿ فِمدَّ

ٌة يَمُ٘مؿْ  ُْؿ وُمقَّ ا8 هَم١مهِنَّ ىُمْؿ زم١ِمِْذِن  وم٣مل: )اؽْمَتْقُصقا هِبِْؿ طَمغْمً ( اهلل، َوزَمََلٌغ إلَِم فَمُدوِّ

 "رصم٣ميمف رصم٣مل ايمِمحٝمح"ٔمٛمل وِمٌط َمٌم. وم٣مل احل٣مهمظ اهلٝمثٚمل: ي
(2)

. 

فمـ َمقؽمك زمـ صمٌغم، فمـ ؾمٝمقخ  "ايمْمٌٗم٣مت ايم٘مػمى"وروى ازمـ ؽمٔمد دم 

َمـ أهؾ اظمديٛم٥م : أن فمٚمر زمـ اخلْم٣مب )ريض اهلل فمٛمف( ىمت٤م إلم وايمٝمف فمعم 

وافمٙمؿ ي٣م فمٚمرو أن اهلل يراك ويرى "َمٌم فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص )ريض اهلل فمٛمف(: 

(3) َّ مب خب  حب  ُّٱيف كتابه: فمٚمٙمؽ هم١مٞمف وم٣مل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم 

 

يٗمتدى زمف، وأن َمٔمؽ أهؾ ذَم٥م وفمٜمد، وومد أوص رؽمقل اهلل )صعم يريد: أن 

ٌِْط طمغًما 8 هم١مّن  اهلل فمٙمٝمف   وؽمٙمؿ( هبؿ وأوص زم٣ميمِٗمٌط همٗم٣مل: )اؽمَتْقصقا زم٣ميمِٗم

، وومد وم٣مل  َمٛمٜمؿ (فمٙمٝمف ايمًَلم)هلؿ ِذَّم٥ًم وَرِْح٣ًم(، وَرِْحُٜمؿ: أن أّم إؽمامفمٝمؾ 

ىمٙمَّٖمف همقق ؿم٣مومتف همٟمٞم٣م طمِمُٚمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(: )ََمـ ـَمَٙمَؿ َُمٔم٣مَهًدا أو 
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يقَم ايمٗمٝم٣مَم٥م(، اضمذر ي٣م فمٚمرو أن ي٘مقن رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( يمؽ 

(1)"طمِماًم8 هم١مٞمف ََمـ طم٣مصٚمف طَمَِمَٚمف

. 

)صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( 8  كوايمٛم٣مـمر دم ايمت٣مريخ يرى َمِمداق طمػم اظمِمْمٖم

ضمٝم٧م رضم٤م أوم٣ٌمط َمٌم زم٣مظمًٙمٚمكم ايمٖم٣محتكم وهمتحقا هلؿ صدورهؿ فمعم 

ايمرنمؿ َِمـ أنَّ ضُمّ٘م٣مَمٜمؿ َمـ ايمروَم٣من ىم٣مٞمقا ٞمِم٣مرى َمثٙمٜمؿ، ويم٘مٛمٜمؿ همّمٙمقا 

، وص٣مر وِمٌط  ايمٔمٝمش حت٦م َمٓمٙم٥م اْلؽمَلم وفم٣مؾمقا َمع اظمًٙمٚمكم دم أَم٣من وؽمَلم

َمٌم فمدة وأفمقاًٞم٣م دم ؽمٌٝمؾ اهلل ىمام أطمػم ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( 8 

ظمُم٣مرىم٥م دم يمتِمٛمع َمٌم زمذيمؽ أفمٚمؼ جترزم٥م سم٣مرخيٝم٥م ٞم٣مصمح٥م َمـ ايمتٔم٣ميش وا

 ايمقؿمـ ايمقاضمد زمكم أصح٣مب إدي٣من اظمختٙمٖم٥م.

وفمعم ذيمؽ: هم٣ميمتٖمروم٥م زمكم ايمٌَلد ايمتل هُمتح٦م فُمٛمقًة وايمٌَلد ايمتل هُمتح٦م 

ُصٙمًح٣م يمٝم٦ًم َمقصمقدة أن دم ـمؾ ايمدؽمتقر ايمٔم٣مم يمٙمدويم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م8 ضمٝم٧م 

 لضمؾ حمٙمَّٜم٣م آيمتزام زمٔمٗمد اظمقاؿمٛم٥م زمكم أزمٛم٣مء ايمقؿمـ ايمقاضمد وايمذي ُئمْم

قاؿمٛمكم اظمًٝمحٝمكم ضمؼ زمٛم٣مء دور ايمٔم٣ٌمدة وهمؼ ايمٙمقائح واظمقاد ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م اظم

 اظمٛمٓمٚم٥م يمذيمؽ.

 
  

                                                           

 . 547/ 3( ىمٛمز ايمٔمامل يمٙمٚمتٗمل اهلٛمدي : 3)
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 الػبّٛ الطادضٛ:
 

َم َمـ ايم٘مٛم٣مئس أو سمرَمٝمٚمٜم٣م: فمعم شمَلشم٥م أومقال:   ضم٘مؿ زمٛم٣مء َم٣م هتدَّ

 إول: اظمٛمع َمـ زمٛم٣مء َم٣م اهندم وسمرَمٝمؿ َم٣م سمٙمػ.

 سمٙمػ.، وصمقاز سمرَمٝمؿ َم٣م  ايمث٣مين: اظمٛمع َمـ زمٛم٣مء َم٣م اهندم

 ايمث٣ميم٧م: إزم٣مضم٥م إَمريـ.

هم٣ميمرصم٣مء ايمتٖمّمؾ زم٣مٓؿمَلع وايمتقصمٝمف زمام سمروٞمف ؽمٝم٣مدسم٘مؿ ٞمحق اْلهم٣مدة زم٣ميمٖمتقى 

ايمممفمٝم٥م ايمِمحٝمح٥م دم هذا ايمُمٟمن ضمتك يٚم٘مـ ٞمممه٣م زمكم أه٣مرم ايمٗمرى8 

 سمِمحٝمًح٣م يمٙمٚمٖم٣مهٝمؿ وَمٛمًٔم٣م يمٙمُمٌٜم٣مت.

 

 اجلٕاب:

ء فم٣ٌمداهتؿ حت٦م اظمًٙمٚمقن َم٘مٙمٖمقن ذفًم٣م زمتحٗمٝمؼ إَم٣من ٕهؾ ايم٘مت٣مب دم أدا

َمٓمٙم٥م احل٘مؿ اْلؽمَلَمل، وهذا ىمام يٗمتيض إزمٗم٣مء ايم٘مٛم٣مئس ودور ايمٔم٣ٌمدة فمعم 

ضم٣مهل٣م َمـ نمغم سمٔمرض هل٣م هبدٍم أو ختري٤م، هم١مٞمف يٗمتيض أيًّم٣م صمقاز ايمًامح هلؿ 

زم١مفم٣مدهت٣م وسمرَمٝمٚمٜم٣م إذا اهندَم٦م أو سمِمدفم٦م أو اضمت٣مصم٦م يمٙمؼمَمٝمؿ. وفمعم ذيمؽ 

ه٤م ايمٖمٗمٜمٝم٥م إرزمٔم٥م ، وم٣مل ايمٔمَلَم٥م مج٣مهغم ايمٖمٗمٜم٣مء، وهق اظمٔمتٚمد فمٛمد اظمذا

ايمزيٙمٔمل احلٛمٖمل : وئم٣مد اظمٛمٜمدم َمـ ايم٘مٛم٣مئس وايمٌٝمع ايمٗمديٚم٥م8 ٕٞمف صمرى 

ايمتقارث َمـ يمدن رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( إلم يقَمٛم٣م هذا زمؼمك 

ايم٘مٛم٣مئس دم أَمِم٣مر اظمًٙمٚمكم، وٓ يٗمقم ايمٌٛم٣مء دائاًم، هم٘م٣من ديمٝمًَل فمعم صمقاز 
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هؿ فَمِٜمَد إيمٝمٜمؿ اْلفم٣مدة8 ٕن إزمٛمٝم٥م ٓ سمٌٗمك اْلفم٣مدة، وٕن اْلَم٣م م ظم٣م أومرَّ

(1)دائاًم 

. 

مِّ َُمْمَٙمًٗم٣م( دم   "زمـ"ووم٣مل ايمٔمَّلَم٥م ايمدؽمقومل اظم٣ميم٘مل : )ومقيمف: همُٝمْٚمٛمَع َِمـ ايمرَّ

)أي: ايمٔمَلَم٥م حمٚمد ايمٌٛم٣مين حمًم ايمُمٝمخ فمٌد ايم٣ٌمومل(: َم٣م ذىمره َِمـ ََمٛمِْع سمرَمٝمؿ 

نمغُم صحٝمح8 يمتٌميح أيب احلًـ دم  -وإن ىم٣من ـم٣مهَر اظمِمٛمػ-اظمٛمٜمِدم 

ايمٔمٛمقي زمجقاز َرمِّ اظمٛمٜمدم، وـم٣مهره َمْمَٙمًٗم٣م8 َذَط ذيمؽ أم ٓ، وذيمؽ ٕن 

ٌء، وٓ  "اظمدوٞم٥م" وم٣ميم٦م : يمٝمس هلؿ أن حُيِدشُمقا ايم٘مٛم٣مئس دم زمَلد ايمُٔمٛمَْقة8 ٕهن٣م دَمْ

سُمقَرث فمٛمٜمؿ، همٗم٣مل أزمق احلًـ: )ومقيمف: يمٝمس هلؿ اْلضمداث دم زمٙمد ايمٔمٛمقة( 

ْٙمِحلِّ فمعم َمٖمٜمقَمُ  قا َم٣م ىم٣من ومٌؾ ذيمؽ، وجيقز ايمؼمَمٝمؿ يمٙمِمه ف: أن هلؿ أن َيُرَمه

  كمَّ أنَّ ـ، همتٌ رطـقن َِمـ ايمؼمَمٝمؿ إٓ زمُمـ8 طمَلهًم٣م ظمـ وم٣مل ُيْٚمٛمَٔمُ  ومقل ازمـ ايمٗم٣مؽمؿ

َط ذيمؽ أم ٓ ْٙمِحلِّ اْلضمداَث وَرمَّ اظُمٛمْٜمِدم َُمْمَٙمًٗم٣م8 َذَ (2) يمٙمِمه

 . 

اَُلَقْيٛمله ايمُم٣مهمٔمل: وم٣مل إصح٣مب: إذا  ووم٣مل إَم٣مم احلرَمكم أزمق اظمٔم٣مرم

اؽمؼمَّم٦م ايم٘مٛم٣مئس همَل ُيٚمٛمَُٔمقن َِمـ َمرَّمتٜم٣م8 هم١مهنؿ يمق َُمٛمُِٔمقا َِمـ ذيمؽ يمتٜمدَم٦م 

 ايم٘مٛم٣مئس
(3)

. 

                                                           

 .267/ 1ذح ىمٛمز ايمدوم٣مئؼ : ( سمٌٝمكم احلٗم٣مئؼ 3)

 .272/ 2( ضم٣مؾمٝم٥م ايمدؽمقومل فمعم ايمممح ايم٘مٌغم يمًٝمدي أيب ايمػمىم٣مت ايمدردير : 2)

 .37/ 36( هن٣مي٥م اظمْمٙم٤م دم دراي٥م اظمذه٤م : 1)
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زٞم٣م أيًّم٣م ايم٘مٛم٣مئَس همَل َمٛمع َِمـ  ووم٣مل ايمٔمَلَم٥م اخلْمٝم٤م ايمممزمٝمٛمل : ضمٝم٧م صمقَّ

ٌَْٗم٣مةٌ  امرة؟ وصمٜم٣من: ، وهؾ جي٤م إطمٖم٣مء ايمٔم سمرَمٝمٚمٜم٣م إذا اؽمتٜمدَم٦م 8 ٕهن٣م َُم

، وجتقز إفم٣مدة  ، وٓ ُيٚمٛمَُٔمقن َِمـ سَمْْمٝمٝمٛمٜم٣م َِمـ داطمؾ وطم٣مرج أصحٜمام: ٓ

ٌَْٗم٣مُة همَل ُيْٚمٛمَُٔمقن َِمـ إفم٣مدهت٣م فمعم  اَلدران ايم٣ًمومْم٥م ، وإذا اهندَم٦م ايم٘مٛمٝم٥ًم اظمُ

(1) "ايمروو٥م"و "ايمممح"إصح دم 

. 

ووم٣مل اْلَم٣مم ازمـ ومداَم٥م احلٛمٌقم: وهلؿ َرمه َم٣م سمُمٔم٧ََّم َمٛمٜم٣م، وإصَلضُمٜم٣م8 ّٕن 

اظمٛمَع َِمـ ذيمؽ ُيٖميض إلم طمراهب٣م وذه٣مهب٣م، همجرى جَمَرى هدَِمٜم٣م ، وإن وومٔم٦م 

 ىمٙمهٜم٣م مل جَيُز زمٛم٣مؤه٣م، وهق ومقل زمٔمض أصح٣مب ايمُم٣مهمٔمل. 

 ظم٣م اؽمتٜمدم وفمـ أْحد: أٞمف جيقز، وهق ومقل أيب ضمٛمٝمٖم٥م، وايمُم٣مهمٔمل8 ٕٞمف زمٛم٣مء

 ، وزمٛم٣مؤه٣م  ٣م صم٣مئزةـ٣م ، وٕن اؽمتداَمتٜمـ٣م إذا اهندم ورمَّ ؾمَٔمثٜمـهمٟمؾمٌف زمٛم٣مَء زمٔمّمٜم

(2)ىم٣مؽمتداَمتٜم٣م

. 

 وفمعم ذيمؽ: همؼمَمٝمؿ ايم٘مٛمٝم٥ًم دم زمَلد اظمًٙمٚمكم يمف افمت٣ٌمران:

إول: زم٣ميمٛمٓمر يمإلذن ايمممفمل دم ومٝم٣مَمٜم٣م وايمًامح ٕهؾ ايم٘مت٣مب زمٚمامرؽم٥م 

 ؾمٔم٣مئرهؿ همٝمٜم٣م.

 لم خم٣ميمٖم٥م هذه ايمُمٔم٣مئر يمديـ اْلؽمَلم وحتريؿ همٔمٙمٜم٣م.وايمث٣مين: زم٣ميمٛمٓمر إ

                                                           

 .56/ 4( َمٕمٛمل اظمحت٣مج : 3)

 .134-133/ 7( اظمٕمٛمل : 2)



- 172- 

ت٣من 8 هم٘مام أنَّ اظمًٙمؿ ئمتٗمد دم ديٛمف ضمرَم٥َم َم٣م يٖمٔمٙمقٞمف َِمـ  واَلٜمت٣من َمٛمٖم٘مَّ

ؾمٔم٣مئرهؿ همٝمٜم٣م ، همٜمق أيًّم٣م زم٣ميمٛم٥ًٌم يمف فمامرة يمٙمٌَلد ووؽمٝمٙم٥م إلم احلٖم٣مظ فمعم 

ايمديـ وسمْمٌٝمؼ ذع اهلل ايمذي ىمٖمؾ ٕهؾ ايم٘مت٣مب مم٣مرؽم٥م ؾمٔم٣مئرهؿ دم 

٣مئًٜمؿ زمحري٥م وأَم٣من دم ـمؾ ايمدويم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م 8 همٗمد ؽمٚمح اْلؽمَلم هلؿ ىمٛم

زم٣مْلزمٗم٣مء فمعم ىمٛم٣مئًٜمؿ زمؾ وأصم٣مز ؽمامح ايمدويم٥م هلؿ زم٣مؽمتحداث َم٣م حيت٣مصمقٞمف 

، وضمرم  َِمـ َمٔم٣مزمد ْلوم٣مَم٥م فم٣ٌمداهتؿ همٝمٜم٣م ومم٣مرؽم٥م ؾمٔم٣مئرهؿ وؿمٗمقؽمٜمؿ

 8 ىمام ؽمٚمح ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( آفمتداء زم٘م٣مهم٥م أؾم٘م٣ميمف فمٙمٝمٜم٣م

 .-ىمام زمٝمَّٛم٣م-يمٛمِم٣مرى ٞمجران زم٣ميمِمَلة وإوم٣مَم٥م ؿمٗمقؽمٜمؿ دم َمًجده ايممميػ 

ودم هذا ديمٝمؾ فمعم أن ايمًامح يمٕمغم اظمًٙمٚمكم زمٚمامرؽم٥م ؾمٔم٣مئرهؿ ٓ يٗمتيض 

 ايمرو٣م هب٣م، وأن إومرارهؿ فمٙمٝمٜم٣م ٓ ئمٛمل اْلومرار هب٣م.

وومد رافم٦م ايمممئم٥ُم وُمُِمقَد اظم٘مٙمٖمكم وٞمٝم٣مهِتؿ دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع نمغم اظمًٙمٚمكم8 

8 همذه٤م ايمٗم٣ميض أزمق  ص ايمٖمٗمٜم٣مء فمعم افمت٣ٌمر ذيمؽ وسمٟمشمغمه دم احلؾ واحلرَم٥موٞم

هـ( ؾمٝمخ احلٛم٣مزمٙم٥م دم فمٌمه إلم صح٥م وصٝم٥م اظمًٙمؿ 236ئمعم زمـ ايمٖمّراء )ت: 

ًَل زمٟمن ايمٛمٖمع همٝمٜم٣م فم٣مئٌد إلم أهؾ  يمٙم٘مٛمٝم٥ًم إن مل يٗمِمد إفمٓم٣مََمٜم٣م زمذيمؽ8 َمٔمٙمِّ

وذىمر ايمٗم٣ميض "حلٛمٌقم: ، وايمقصٝم٥م هلؿ صحٝمح٥م، وم٣مل اْلَم٣مم ازمـ ومداَم٥م ا ايمذَم٥م

، ومل يٗمِمد إفمٓم٣مَمٜم٣م  ، وَم٣م ؾم٣مىمؾ ذيمؽ أٞمف يمق أوص حلٌم ايمٌَِٝمع وومٛم٣مديٙمٜم٣م
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،  ، هم١من ايمٛمٖمع ئمقد إيمٝمٜمؿ 8 ٕن ايمقصٝم٥م ٕهؾ ايمذَم٥م زمذيمؽ، صح٦م ايمقصٝم٥م

(1) "وايمقصٝم٥م هلؿ صحٝمح٥م

. 

وزمٛم٣مًء فمعم ذيمؽ ودم واومٔم٥م ايم٠ًمال: همٌٛم٣مء ايم٘مٛم٣مئس صم٣مئٌز ذفًم٣م وهمًٗم٣م يمٙمممئم٥م 

اْلؽمَلَمٝم٥م إذا اضمت٣مج أصح٣مهب٣م إلم ذيمؽ دم فم٣ٌمداهتؿ وؾمٔم٣مئرهؿ ايمتل أومرهؿ 

اْلؽمَلم فمعم ايمٌٗم٣مء فمٙمٝمٜم٣م، ضمٝم٧م إنَّ ايمممع ايممميػ صمٔمؾ سمٕمٙمه٤م اظمًٙمٚمكم 

٣ًٌم  وصمٜم٣مدهؿ يمرهمع ايمْمٕمٝم٣من ودهمع ايمٔمدوان ومت٘مكم اهلل سمٔم٣ملم هلؿ دم إرض ؽمٌ

ُئمٌد همٝمٜم٣م نمغم اهلل، ومل ، ويمٝم٦ًم هذه ايمدور َمٔم٣مزمد ىمٖمري٥م  دم ضمٖمظ دور ايمٔم٣ٌمدة

، ىمام جيقز إفم٣مدة  َيِرْد اظمٛمُع َمـ ذيمؽ دم رء َِمـ ايمٛمِمقص ايمِمحٝمح٥م ايمٌمحي٥م

م وسمٙمػ َمٛمٜم٣م وسمرَمٝمٚمف وإصَلضمف ٥م ووٌط  زمٛم٣مء َم٣م هتدَّ ، رفم٣مي٥ًم يمٙمٚمِمٙمح٥م ايمٔم٣مَمَّ

ايمٛمٓم٣مم ايمٔم٣مم وآؽمتٗمرار اظمجتٚمٔمل، وٓ ُئمده َمـ يٗمقل ذيمؽ ىم٣مهمًرا أو َُمرسمًدا أو 

فمٝمف اظمٛم٘مرونصم٣مهًَل..  ، وهذا َم٣م فمٙمٝمف مج٣مهغم ايمٔمٙمامء واؽمتٗمرت  إلم آطمر َم٣م يدَّ

٥م ؽمٙمًٖم٣م وطمٙمًٖم٣م.  فمٙمٝمف إَُمَّ

وهم٘مرة زمذل اَلزي٥م َمـ أهؾ ايم٘مت٣مب وايمتزاَمٜمؿ زمٟمضم٘م٣مم اْلؽمَلم، أصٌح٦م 

َمٔمدوَم٥م مت٣مًَم٣م دم ـمؾ ايمدويم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م احلديث٥م حت٦م َمٖمٜمقم اظمقاؿمٛم٥م وايمتٔم٣ميش 

 ء ايمدويم٥م فمعم اطمتَلف أدي٣مهنؿ وَمٔمتٗمداهتؿ.وايمت٘م٣مهمؾ اظمجتٚمٔمل زمكم أزمٛم٣م

 دم وقء َم٣م سمٗمتّمٝمف اظمِمٙمح٥م ايمٔم٣مَم٥م زمكم أزمٛم٣مء ايمقؿمـ ايمقاضمد أن  ويمقرم إَمر   

                                                           

 .237/ 4( اظمٕمٛمل ، ص : 3)
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ُئمْمك اظمقاؿمٛمكم اظمًٝمحٝمكم ضمؼ زمٛم٣مء دور ايمٔم٣ٌمدة ومم٣مرؽم٥م ضمٝم٣مهتؿ ايمْمٌٝمٔمٝم٥م 

زم٣مٓؽمتٚمت٣مع زمام هلؿ َمـ احلٗمقق وآيمتزام زمام فمٙمٝمٜمؿ َمـ ايمقاصم٣ٌمت وهمؼ 

 واظمقاد ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م اظمٛمٓمٚم٥م يمذيمؽ. ايمٙمقائح

 *      *       * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                -175- 

 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

  

 الفصن اخلاوظ:
  

محـاٖٛ دٔز العبادٚ بني وبادئ الػسٖعٛ 
 اإلضالوٗٛ ٔقٕاعد الكإٌُ الدٔل٘  
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 محاٖٛ دٔز العبادٚ بني  وبادئ الػسٖعٛ اإلضالوٗٛ

()ٔقٕاعد الكإٌُ الدٔل٘  
 

 

متٜمٝمد وزمٝم٣من ؽم٤ٌم اطمتٝم٣مر َمقوقع ايمٌح٧م وَمُم٘مَلسمف ، وسمٗمديؿ 

 وسمٗمًٝمؿ : 

م َم٣م ؾمٜمدسمف َمٌم زمٚمٛم٣مؽم٥ٌم فمٝمد اظمٝمَلد 2737اؽمتٖمتح ايمٔم٣ممل دم فم٣مم 

اظمجٝمد، َمـ ومٝم٣مم ايمرئٝمس/ فمٌد ايمٖمت٣مح ايمًٝمز زم٣مهمتت٣مح أىمػم َمًجد وىمٛمٝم٥ًم 

، وىم٣مسمدرائٝم٥م  "ايمٖمت٣مح ايمٔمٙمٝمؿ "دم َمٛمْمٗم٥م ايمممق إوؽمط8 مه٣م : َمًجد 

، وىم٣من ذيمؽ دم  دم ايمٔم٣مصٚم٥م اْلداري٥م اَلديدة "ٝمَلد  ايمًٝمد اظمًٝمحَم"

، ومجع ىمٌغم َمـ  "أزمق َم٣مزن"ضمّمقر ايمرئٝمس ايمٖمٙمًْمٝمٛمل حمٚمقد فم٣ٌمس 

رصم٣مٓت ايمدويم٥م ، وفمدد َمـ أفمّم٣مء ايمًٙمؽ ايمدزمٙمقَم٣مد زم٣ميمدول إطمرى، 

،  وىم٣من َمـ ضمًـ ايمْم٣ميمع زم٣ميمٛم٥ًٌم رم ضمّمقري اضمتٖم٣ميمٝم٥م ايم٘م٣مسمدرائٝم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م

ىم٣من  -ؽمٟميمٛمل أضمد أفمّم٣مء ايمًٙمؽ ايمدزمٙمقَم٣مد دم إضمدى ايمٌَلد ايمُمٗمٝمٗم٥م وومد 

٣م زمجقاري  ًً ؽم٠مآً ومقاَمف ظم٣مذا ُيٌٛمك اظمًجد ومٌؾ أن سُمٌٛمك ايمٔم٣مصٚم٥م  -صم٣ميم

زمام سمؿ دم فمٜمد ايمٛمٌل  اْلداري٥م اَلديدة ؟ هم٘م٣مٞم٦م إصم٣مزمتل : أن ذيمؽ ومد سمؿ سمٝمٚمٛم٣ًم

، يمت٘مقن ٞمقاة ي٠مم  ًٜم٣مضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م سُمٌٛمك اظم٣ًمصمد ومٌؾ زمٛم٣مء اظمديٛم٥م ٞمٖم،   حمٚمد

 ايمٛم٣مس إيمٝمٜم٣م.

                                                           

()  اظمًتُم٣مر ايمدىمتقر/حمٚمد فمٌد ايمقه٣مب طمٖم٣مصمل ٞم٣مئ٤م رئٝمس جمٙمس ايمدويم٥م  ايمٖمِمؾىمت٤م هذا

 . اظمٌمي، وفمّمق اظمح٘مٚم٥م اْلداري٥م ايمٔمٙمٝم٣م ، ورئٝمس حم٘مٚم٥م ايمٗمّم٣مء اْلداري ايم٣ًمزمؼ زم٣مْلؽم٘مٛمدري٥م
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وئمد سمزاَمـ ايمٌٛم٣مء واْلٞمُم٣مء وآٞمتٜم٣مء دم ووم٦م واضمد يمٙمٚمًجد 

، وَمع جت٣مورمه٣م دم ايمٔم٣مصٚم٥م اْلداري٥م اَلديدة رؽم٣ميم٥م َمـ َمٌم  وايم٘م٣مسمدرائٝم٥م

يمٙمٚمجتٚمع ايمدورم زمٟمهه : زمٟمن اظمًٙمٚمكم واظمًٝمحٝمكم دم َمٌم إٞمام يًتٓمٙمقن 

،  ، وأن يمٙم٘مٛمٝم٥ًم ذات ضمِم٣مٞم٥م اظمًجد حت٦م يمقاء ايمٛمًٝم٨م ايمقؿمٛمل ايمقاضمد

 وىمَلمه٣م دار فم٣ٌمدة ، وٞمٚمقذج يمٙمت٣ًمَمح واظمح٥ٌم واْلطم٣مء اْلٞم٣ًمين.

وإذا ىم٣من سمزاَمـ اهمتت٣مح  ايم٘مٛمٝم٥ًم واظمًجد دم ايمٔم٣مصٚم٥م اْلداري٥م هق أول 

م، وهق أيًّم٣م احلدث ايمٖمريد دم ايمت٣مريخ اظمًٝمحّل 2737ضمدث دم فم٣مم 

يمتكم، همٗمد آيمٝم٦م فمعم ٞمٖمز أن سم٘مقن أول واْلؽمَلَمّل وايمٔم٣مظمّل فمعم َمدار ايمرؽم٣م

م فمـ ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة دم ايمتمميع وايمٗمّم٣مء 2737أزمح٣مشمل ودراؽم٣ميت دم فم٣مم 

اْلداري وَم٣ٌمدئ ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م وومقافمد ايمٗم٣مٞمقن ايمدورم وايمٗم٣مٞمقن ايمدورم 

، وضمٝم٧م إن دور ايمٔم٣ٌمدة اظم٘م٣من ايمذي  اْلٞم٣ًمين ، دراؽم٥م اؽمتٗمرائٝم٥م َمٗم٣مرٞم٥م

، طم٣مص٥م وأن اظم٘مت٥ٌم ايمٔمرزمٝم٥م وايمدويمٝم٥م يٛمدر همٝمٜم٣م  ُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥ممت٣مرس همٝمف ايم

أفمامل سمتٔمٙمؼ زمحامي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة دم ـمؾ ايمٗمقاٞمكم ايمقؿمٛمٝم٥م وايمٗم٣مٞمقن ايمدورم 

، وَمٗم٣مرٞمتٜم٣م زم٘مٛمقز ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م دم هذا  وايمٗم٣مٞمقن ايمدورم اْلٞم٣ًمين

ئمٗمٌٜم٣م دراؽم٣مت اظمج٣مل، يمت٘مقن هذه ايمدراؽم٥م جمرد ٞمٗمْم٥م حتقل وؽمٜمؿ اٞمْمَلق 

، وسمًتدرك َم٣م  وأزمح٣مث أطمرى سمٔم٣ميم٨م ٞمٗم٣مئص سمٙمؽ ايمدراؽم٥م يمتت٘م٣مَمؾ َمٔمٜم٣م

 ي٘مقن ومد هم٣مهت٣م َمـ إو٣مهم٥م صمديدة دم ايمٔمٙمؿ  وايمٖمٗمف ايمدويمٝمكم.



- 178- 

وصمدير يب أن أوصمف إزمِم٣مر وايمٌِم٣مئر إلم أن صمؾ َم٣م ىمت٦ٌم دم أٞمٌؾ 

ل أٞمٛمل ، وإٞمٛمل ٓ أدفم وأؽمٚمك َم٣م فمرهمتف ايمٌممي٥م فمـ إَم٣مىمـ اظمٗمدؽم٥م ايمْم٣مهرة

، همٙمٝمس دم َمٗمدور زم٣مضم٧م أن يٌٙمغ  ومد وهمٝم٦م ايمٌح٧م دم دوم٣مئٗمف وسمٖمِمٝمَلسمف

ايم٘مامل دم هذا اظمج٣مل، وىمؾ َم٣م أومِمد َمـ ذيمؽ وصمف اهلل سمٔم٣ملم خلدَم٥م ديٛمل 

ووؿمٛمل احلٌٝم٤م َمٌم، دم َمًٟميم٥م سمٔمد صمقهري٥م يمٙمديـ وايمٔمرب وايمٌممي٥م 

، وأهدف  مجٔم٣مء، زمقصٖمٜم٣م رىمٝمزة َمـ رىم٣مئز اؽمتٗمرار إَمـ وايمًٙمؿ ايمدويمٝمكم

َمـ طمَلل سمٙمؽ ايمدراؽم٥م سمرؽمٝمخ وسمٗمٛمكم َمٌدأ اضمؼمام اظمٗمدؽم٣مت يم٘م٣مهم٥م 

إدي٣من، وأؽمٔمك يمتٔمٚمٝمؼ هم٘مرة أؽمس ايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل زمكم ايمٌمم، طم٣مص٥م دم 

ـمؾ َم٣م ئم٣مٞمٝمف ايمٔم٣ممل َمـ فمدوان فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة مل ُير َمثٝمٙمف فمعم َمر ايمت٣مريخ 

حلامي٥م ايمتل ضمٓمل هب٣م ضمتك أن، ايمتل مل حتظ زمقصٖمٜم٣م َم٘م٣مًٞم٣م َمًتٗمًَل زمذات ا

اْلٞم٣ًمن دم َمٔمتٗمداسمف، فمعم ايمرنمؿ َمـ اسمِم٣مل دور ايمٔم٣ٌمدة  اظم٣ٌمذ زم٘مٝم٣من هذا 

 . اْلٞم٣ًمن وفمٗمٝمدسمف

، أن ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة َمـ ايمٗمٝمؿ ايمروضمٝم٥م وايمؼماشمٝم٥م  ونمٛمل فمـ ايمٌٝم٣من

8 يمتٔمٙمٗمٜمام  يمٙمُمٔمقب، وأهن٣م ٓ سمٗمؾ أمهٝم٥م فمـ ْح٣مي٥م ايم٘مٝم٣من اظم٣مدي يمإلٞم٣ًمن ذاسمف

، ومم٣م جتدر اْلؾم٣مرة إيمٝمف أن هم٘مرة هذا  ف اْليامٞمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م واحلّم٣مري٥مزمٚمٔمتٗمداسم

حمٚمد /ايمٌح٧م صم٣مءسمٛمل سمؼمى دم ضمدي٧م ؾم٣مئؼ َمع إؽمت٣مذ ايمدىمتقر ايمٔم٣ممل 

ايمذي ٓ ي٘مؾ دم طمدَم٥م ديٛمف ووؿمٛمف،  -وزير إووم٣مف اظمٌمي  -خمت٣مر مجٔم٥م 
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إزمراهٝمؿ فمَّلم ؾمقومل / يمٝم٘مقن فمٚمًَل مج٣مفمٝم٣ًّم أؾم٣مرك همٝمف َمع ؽمٝم٣مدسمف وايمدىمتقر 

َمٖمتل ايمدي٣مر اظمٌمي٥م، همٝمِمٌح فمٚمًَل َمت٘م٣مَمًَل دم ايمٖم٘مر اْلؽمَلَمل وايمٗم٣مٞمقين 

 ايمدورم، سم٘مقن يمف َمردوداسمف فمعم اظمًتقى إممل.

إن أمهٝم٥م َمقوقع ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة سمتجعم زمقوقح َمـ طمَلل فمرض   

مميع ٞمٓم٣مم احلامي٥م ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة دم ايمتمميع وايمٗمّم٣مء ايمقؿمٛمٝمكم وايمت

ايمدورم ، ؽمقاء دم زَمـ ايمًٙمؿ أو زَمـ احلرب، َمٗم٣مرًٞم٣م زمام صم٣مءت زمف َم٣ٌمدئ 

، وىمذا ايمقومقف فمعم َمدى صمدي٥م وهمٔم٣ميمٝم٥م هذه احلامي٥م دم  ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م

، طم٣مص٥م وومد أشمٌت٦م ايمتج٣مرب وإضمداث ضمدوث فمدد َمـ  َمٝمدان احلٝم٣مة

ومٝم٣مؽًم٣م زمٟممهٝمتٜم٣م  ، آٞمتٜم٣مىم٣مت ايمِم٣مرطم٥م واظمًتٚمرة ايمتل سمتٔمرض هل٣م دور ايمٔم٣ٌمدة

 .وومٝمٚمتٜم٣م ايم٘مػمى دم ضمٝم٣مة اْلٞم٣ًمن

إن هذا ايمٌح٧م ُّيدف إلم زمٝم٣من أوصمف ايمٗمِمقر ايمدورم وايمتٟمصٝمؾ ٞمحق 

زم٣مفمت٣ٌمره٣م سمراشًم٣م روضمٝم٣ًّم يم٘م٣مهم٥م ايمُمٔمقب ،  ٞمٓمري٥م فم٣مظمٝم٥م حلامي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة ،

، ؽمقاء َمـ ضمٝم٧م ووع ايمّمامٞم٣مت ايمتل سم٘مٖمؾ  وإرشًم٣م َمُمؼمىًم٣م يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م مجٔم٣مء

وهق َم٣م ٞمًٚمٝمف زم٣محلامي٥م اظم٣مدي٥م يمدور  -ْح٣ميتٜم٣م وردع ايمٔمدوان فمٙمٝمٜم٣م ضمًـ 

أو زم٣محلرص فمعم فمدم افمتَلء َمٛم٣مزمر إدي٣من إٓ َمـ أهٙمٜم٣م وذوُّي٣م،  -ايمٔم٣ٌمدة 

، أو  دون اظمتُمدديـ ايمذيـ يٛمحرهمقن فمـ اظمٖم٣مهٝمؿ ايمًٙمٝمٚم٥م يمِمحٝمح ايمديـ

  فمدم اؽمتٕمَلل ايمديـ دم ايمًٝم٣مؽمٝم٥م يمٙمقصقل إلم ايمًٙمْم٥م.
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ًؿ ايمدراؽم٥م دم هذا ايمٌح٧م إلم ومًٚمكم رئٝمًكم، وىمؾ َمٛمٜمام وؽمقف ٞمٗم

  حيتقي فمعم ايمٔمديد َمـ إزمقاب، وذيمؽ فمعم ايمٛمحق ايمت٣مرم:

: ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة دم ـمؾ َم٣ٌمدئ ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م الكطي األٔه

 وايمٗم٣مٞمقن ايمدورم .

إول: احلامي٥م اظمٗمررة يمدور ايمٔم٣ٌمدة ووم٦م ايمًٙمؿ دم َم٣ٌمدئ  اظمٌح٧م

 ؽمَلَمٝم٥م . ايمممئم٥م اْل

ايمث٣مين: احلامي٥م اظمٗمررة يمدور ايمٔم٣ٌمدة ووم٦م ايمًٙمؿ دم ايمٗم٣مٞمقن اظمٌح٧م 

 ايمدورم، وَمدى ومِمقر ومقافمده فمـ ْح٣ميتٜم٣م .

ايمث٣ميم٧م: احلامي٥م اظمٗمررة يمدور ايمٔم٣ٌمدة ووم٦م احلرب دم َم٣ٌمدئ اظمٌح٧م 

 ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م .

ايمرازمع: احلامي٥م اظمٗمررة يمدور ايمٔم٣ٌمدة ووم٦م احلرب دم ايمٗم٣مٞمقن اظمٌح٧م 

 ايمدورم اْلٞم٣ًمين، وَمدى ومِمقر ومقافمده فمـ ْح٣ميتٜم٣م . 

: احلامي٥م اظم٣مدي٥م واظمٔمٛمقي٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة دم ـمؾ ايمتمميع الكطي الجاٌ٘

 ايمقؿمٛمل اظمٌمي ، ودور ايمٗم٣ميض اْلداري دم إوٖم٣مء سمٙمؽ احلامي٥م .

، وَمدى افمتٛم٣مء اظمممع  ور ايمٔم٣ٌمدةإول: اظمٗمِمقد زمداظمٌح٧م 

 ايمدؽمتقري اظمٌمي هب٣م دم ايمدؽم٣مسمغم اظمتٔم٣موم٥ٌم .

 ايمث٣مين: احلامي٥م اظم٣مدي٥م اَلٛم٣مئٝم٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة دم ايمتمميع اظمٌمي.اظمٌح٧م 
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ايمث٣ميم٧م: احلامي٥م اظم٣مدي٥م اْلداري٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة ودور ايمٗم٣ميض اظمٌح٧م 

أو زمٝمٔمٜم٣م وأؽمٌٗمٝمتف فمعم اظمممع  اْلداري دم سمٗمرير ْح٣مي٥م ايم٘مٛم٣مئس زمحٓمر هدَمٜم٣م 

 ايمذي اومتٌم فمعم ضمٓمر ايمٌٝمع همٗمط.

ايمرازمع : احلامي٥م اظمٔمٛمقي٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة ودور ايمٗم٣ميض اْلداري دم اظمٌح٧م 

وؿ اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م يمقزارة إووم٣مف واْلذاف فمٙمٝمٜم٣م حلاميتٜم٣م َمـ ايمتْمرف 

و ايمديٛمل وضمٓمر اؽمتخدام َمٛم٣مزمره٣م يمتحٗمٝمؼ أهداف ؽمٝم٣مؽمٝم٥م أو ضمززمٝم٥م أ

 يمٙمدفم٣مي٥م آٞمتخ٣مزمٝم٥م.

اخل٣مَمس: احلامي٥م اظمٔمٛمقي٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة ودور ايمٗم٣ميض اْلداري اظمٌح٧م 

 دم احلٖم٣مظ فمعم ؿمٜم٣مرهت٣م وومدؽمٝمتٜم٣م زمحٓمر إوم٣مَم٥م اظمَلهل ايمٙمٝمٙمٝم٥م زم٣ميمٗمرب َمٛمٜم٣م .

ايم٣ًمدس : احلامي٥م اظمٔمٛمقي٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة ودور ايمٗم٣ميض اْلداري اظمٌح٧م 

ْح٣ميتٜم٣م َمـ دفم٣مة اْلره٣مب وايمٔمٛمػ دم جتديد أؽم٣ميمٝم٤م اخلْم٣مب ايمديٛمل و

 وايمتُمدد وومتٙم٥م اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م.

ايم٣ًمزمع: احلامي٥م اظمٔمٛمقي٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة ودور ايمٗم٣ميض اْلداري دم اظمٌح٧م 

8 وًٌْم٣م يمٙمٛمُم٣مط ايمدفمقي اظمًتٛمغم،  سمدفمٝمؿ َمقوقع طمْم٥ٌم اَلٚمٔم٥م اظمقضمدة

 وسمِمحٝمًح٣م ظم٣ًمر ايمدفمقة َمـ ايمٖم٘مر اظمٛمحرف فمـ صحٝمح ايمديـ.
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 الكطي األٔه
 محاٖٛ دٔز العبادٚ يف ظن وبادئ الػسٖعٛ اإلضالوٗٛ

 ٔالكإٌُ الدٔل٘  
 

يثقر ايمت٣ًمؤل فمام إذا ىم٣مٞم٦م ومقافمد ايمٗم٣مٞمقن ايمدورم وَم٣ٌمدئ ايمممئم٥م 

اْلؽمَلَمٝم٥م ومد سمٛم٣موٓ زم٣محلامي٥م ضمري٥م ايمٔمٗمٝمدة ومم٣مرؽم٥م ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م، همٜمؾ 

وايمْمٗمقس؟ إن هٛم٣مك سمٔمرو٣م حلامي٥م اظم٘م٣من ذاسمف ايمذي يامرس همٝمف ايمُمٔم٣مئر 

، وهل ايمتل سمٙمٗمك ىمؾ ايمرفم٣مي٥م َمـ  طمٙمًْم٣م دم اظمٖمٜمقم ايمدورم زمكم ضمري٥م ايمٔمٗمٝمدة

اظمممع ايمدورم وزمكم دور ايمٔم٣ٌمدة، طم٣مص٥م إَم٣مىمـ اظمٗمدؽم٥م ايمتل مت٣مرس همٝمٜم٣م 

ضمري٥م ايمٔمٗمٝمدة ، همدائاًم ُّيتؿ اظمممع ايمدورم زمحري٥م ايمٖم٘مر ايمٔمٗم٣مئدي، يم٘مٛمف مل 

 يمٙمٚم٘م٣من ايمذي مت٣مرس همٝمف ايمُمٔم٣مئر ايمٔمٗم٣مئدي٥م.يٚمٛمح ذات ايمٔمٛم٣مي٥م وآهتامم 

وجت٤م اْلؾم٣مرة إلم أن ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م زمٟمضم٘م٣مَمٜم٣م اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م سم٘مٖمؾ 

ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة فمعم اطمتَلهمٜم٣م يم٘م٣مهم٥م إدي٣من وايمٔمٗم٣مئد دم ضم٣ميمتل ايمًٙمؿ 

، إن دور ايمٔم٣ٌمدة حتتؾ َم٘م٣من ايمِمدارة دم ـمؾ َم٣ٌمدئ ايمممئم٥م  واحلرب

8 ٕهن٣م ايمممئم٥م ايمًٚمح٣مء ايمقؽمْمٝم٥م  ٥م يم٘م٣مهم٥م إدي٣مناْلؽمَلَمٝم٥م زمِمقرة سم٘م٣مَمٙمٝم

٣م ىم٣مٞم٦م دي٣مٞمتٜم٣م ، ويمٝم٦ًم اظمٛمتٚمٝم٥م  اظمًتٛمغمة ايمتل سم٘مٖمؾ ْح٣مي٥م ىم٣مهم٥م دور ايمٔم٣ٌمدة أيًّ

، وزم٣ميمرنمؿ َمـ سمقهمر ايمٛمِمقص ايمممفمٝم٥م وايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م اظمحٙمٝم٥م  يمإلؽمَلم همح٤ًم

سمدفمؿ زمآيمٝم٥م  َم٣مملفمعم ضورة ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة هم١مهن٣م سمٌٗمك زمَل هم٣مفمٙمٝم٥م زمكم ايمدول 

 دويمٝم٥م َمُمؼمىم٥م سمٛمٓمٚمٜم٣م وسمتّم٣مهمر َمـ أصمؾ ْح٣ميتٜم٣م.
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وهذا ايمٌح٧م ئمٚمؾ فمعم سمٟمصٝمؾ ٞمٓمري٥م صمديدة فم٣مظمٝم٥م فمـ ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة 

ايمتل أوح٦م َمـ ايمؼماث اْلٞم٣ًمين يمٙمٌممي٥م، ٕهن٣م حتتّمـ ايمٗمٝمؿ ايمروضمٝم٥م 

يمٙمُمٔمقب، زم٣مفمت٣ٌمره٣م َمـ ىمٝم٣مهن٣م ايمثٗم٣مدم واحلّم٣مري، وٞمرى وصمقب حتٗمؼ هذه 

احلامي٥م فمعم اظمًتقى ايمدورم دم ـمؾ ايمٗم٣مٞمقن ايمدورم  وايمٗم٣مٞمقن ايمدورم  اْلٞم٣ًمين، 

 وؽمقاء دم ووم٦م احلرب أو ايمًٙمؿ.

وفمعم ذيمؽ ؽمقف ٞمٔمرض حلامي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة دم ـمؾ َم٣ٌمدئ ايمممئم٥م   

  َمتت٣ميمٝم٥م . َم٣ٌمضم٧ماْلؽمَلَمٝم٥م وايمٗم٣مٞمقن ايمدورم ،  دم أرزمٔم٥م 

 

 *       *        * 
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 األٔه املبخح
 لدٔز العبادٚ ٔقت الطمي ٛ املكسزٚ ىاٖاحل

 يف الفكْ اإلضالو٘
 

إن اْلؽمَلم ومد أومر يمٕمغم اظمًٙمؿ ضمؼ مم٣مرؽم٥م ايمٔم٣ٌمدات ايمتل سمتٖمؼ َمع ديٛمف 

همٙمًٖم٥م احلٖم٣مظ فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة ايمتل  -َمٛمذ زمداي٥م ايمرؽم٣ميم٥م  -وفمٗمٝمدسمف، واٞمتٜم٨م 

مت٣مرس همٝمٜم٣م ايمُمٔم٣مئر وايمْمٗمقس، وضمرم فمعم اظمًٙمٚمكم ىم٣مهم٥م  آفمتداء فمعم دور 

دة أو هدَمٜم٣م أو ختريٌٜم٣م، ؽمقاء دم ضم٣ميمتل ايمًٙمؿ أو احلرب، ويًتدل ايمٔم٣ٌم

ٌٗم٣مء أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة ايمت٣مرخيٝم٥م ايمٗمديٚم٥م يمٙمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى دم زمايمٔمٙمامء فمعم ذيمؽ 

، همثٚم٥م وم٣مفمدة جمٚمع فمٙمٝمٜم٣م َمـ همٗمٜم٣مء اظمًٙمٚمكم  َمٔمٓمؿ دي٣مر اْلؽمَلم واظمًٙمٚمكم

يّم٣مر ٓ ، وهل أٞمف  اؽمتٓمٙم٦م زمٚمقصمٌٜم٣م ْح٣مي٥م ضمري٥م ايمٔمٗمٝمدة دم ـمؾ اْلؽمَلم

 ، ويٗمٝمؿ ؾمٔم٣مئره ايمديٛمٝم٥م دم أَم٣مىمٛمٜم٣م. نمغم اظمًٙمؿ دم َم٣م ئمتٗمد

وايمُمقاهد ايمت٣مرخيٝم٥م سمٛمٌئ فمـ إص٣ٌمغ احلامي٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة يمٕمغم اظمًٙمٚمكم، 

اؾمتٚمؾ فمٜمده إلم أهؾ ٞمجران وضم٣مؾمٝمتٜم٣م، أن هلؿ صمقار اهلل  وَمٛمٜم٣م أن ايمٛمٌل 

٣ًٌم وذَم٥م رؽمقيمف فمعم َم٣م حت٦م أيدُّيؿ َمـ ومٙمٝمؾ أو ىمث غم، ٓ يٕمغم أؽمٗمًٖم٣م وٓ راه

 َمـ ره٣ٌمٞمٝمتف، وٓ ىم٣مهٛم٣ًم َمـ ىمٜمٛمتف.

 (، همٖمل 1) ٕهؾ إيٙمٝم٣مء وومد اؽمتٚمر ذيمؽ ايمٛمٜم٨م دم فمٜمد فمٚمر زمـ اخلْم٣مب   

                                                           

  .3/27 ( إيٙمٝم٣مء: اؽمؿ َمديٛم٥م زمٝم٦م اظمٗمدس ، وَمٔمٛم٣مه٣م زمٝم٦م هلل، َمٔمجؿ ايمٌٙمدان : 3)
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 أشمٛم٣مء ؿمريٗمف إلم إيٙمٝم٣مء يمٔمٗمد َمٔم٣مهدة ايمًَلم وإَمـ َمع ايمٗم٣مئٚمكم هب٣م، رأى 

، همج٣مء زمٖمّمؾ شمقزمف،  ، ومل يٌؼ َمٛمف إٓ أفمَله هٝم٘مًَل يمٙمٝمٜمقد ومد ؽمؼمه ايمؼماب

وأطمذ زمٔمض ايمؼماب اظمؼماىمؿ فمٙمٝمف، هم٣مومتدى زمف صمٝمش اظمًٙمٚمكم همٟمزال ىمؾ َم٣م 

 ؽمؼم اهلٝم٘مؾ َمـ سمراب، وزمدا واوًح٣م يمٝمٗمٝمؿ ايمٝمٜمقد فمٛمده ؾمٔم٣مئرهؿ ايمديٛمٝم٥م.

ي٣م أُّي٣م ":  صمٝمش أؽم٣مَم٥م زمـ زيد وم٣مئَلً  ىمام أوص أزمق زم٘مر ايمِمديؼ 

ؽمقف مترون زمٟمومقام ومد همرنمقا  :ايمٛم٣مس، ومٖمقا أوصٝم٘مؿ زمٔممم هم٣مضمٖمٓمقه٣م فمٛمل 

(1)"أٞمٖمًٜمؿ دم ايمِمقاَمع، همدفمقهؿ وَم٣م همرنمقا أٞمٖمًٜمؿ يمف 

. 

وأفمْمك فمٚمر زمـ اخلْم٣مب زمٚمقصم٤م ايمٔمٜمدة ايمٔمٚمري٥م ٕهؾ إيٙمٝم٣مء أَم٣مًٞم٣م 

ٕٞمٖمًٜمؿ وأَمقاهلؿ، ويم٘مٛم٣مئًٜمؿ وصٙم٣ٌمهنؿ، وؽمٗمٝمٚمٜم٣م وزمريئٜم٣م وؽم٣مئر َمٙمتٜم٣م، 

ضمٝمزه٣م، وٓ َمـ  أن ٓ سمً٘مـ ىمٛم٣مئًٜمؿ وٓ هتدم، وٓ سمٛمتٗمص َمٛمٜم٣م وٓ َمـ

 صٙمٝمٌٜمؿ، وٓ زمًمء َمـ أَمقاهلؿ، وٓ ي٘مرهقن فمعم ديٛمٜمؿ
(2)

.  

وومع فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص َمٔم٣مهدة َمع أهؾ َمٌم، وىم٣من َمـ زمـكم َمـ٣م ورد و

ر َمــ إَمـ٣من فمـعم أٞمٖمًـٜمؿ ـهمٝمٜم٣م : هذا َم٣م أفمْمك فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص أهؾ َمِم

وَمٙمتٜمؿ وىمٛم٣مئًٜمؿ وُصُٙمٌٜمؿ وزمرهؿ وزمحرهؿ، ىمـام أن ٕهـؾ ايمذَمـ٥م إـمٜمـ٣مر 

                                                           

، 2/374إشمغم، دار ايم٘مت٣مب ايمٔمريب، زمغموت ، ايمْمٌٔم٥م إولم، ( ايم٘م٣مَمؾ دم ايمت٣مريخ: فمز ايمديـ زمـ 3)

 م.3775-هـ3235

 . 1/774( سم٣مريخ ايمْمػمي : أزمق صمٔمٖمر حمٚمد زمـ صمرير، دار ايمؼماث، زمغموت ، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، 2)
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ؾمٔم٣مئرهؿ داطمؾ َمٔم٣مزمدهؿ، همَل صمٛم٣مح فمٙمٝمٜمؿ، وهلؿ أن يرؽمـٚمقا هـذه اظمٔم٣مزمـد 

(1) دم َمقاؤمٜم٣م

.   

٣ًٌم فمعم َم٣م سمٗمدم، هم١من همٗمٜم٣مء اظمًٙمٚمكم ومد ومرروا افمتامًدا فمعم َمٛمٜم٨م  وسمرسمٝم

آؽمتٛم٣ٌمط َمـ أضم٘م٣مم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م زمُمٟمن اضمؼمام ضمري٥م 

ُأَمرٞم٣م  " وم٣مفمدة زمٚمٗمتّم٣مه٣م : ايمٔمٗمٝمدة ودور ايمٔم٣ٌمدة اخل٣مص٥م زمٕمغم اظمًٙمٚمكم

 ."زمؼمىمٜمؿ وَم٣م ئمٌدون 

يمذيمؽ هم١مٞمف فمػم ايمٔمِمقر اظمختٙمٖم٥م يمٙمرؽم٣ميمتكم دم ايمٔم٣ممل، يٓمٜمر زمقوقح 

، جت٣مور اظم٣ًمصمد وايم٘مٛم٣مئس َمًٔم٣م، وؽمامع صٝمح٣مت أذان  وسم٣ًمَمح وإطم٣مء

وأصقات ايمٛمقاومٝمس دم اضمؼمام وسمٗمديس ىمؾ ؿمرف يممطمر، ضمتك إن ايمٔم٣ممل 

،  يمٗمد ىم٣من أهؾ ايمذَم٥م اظمًٝمحٝمقن :وم٣مل "ول ديقراٞم٦م"اظمًتممق 

ايمزارديُمتٝمقن وايمٝمٜمقد، وايمِم٣مزمئقن، يتٚمتٔمقن دم فمٜمد اخلَلهم٥م إَمقي٥م زمدرصم٥م 

، همٙمٗمد ىم٣مٞمقا  َمـ ايمت٣ًمَمح ٓ ٞمجد هل٣م ٞمٓمغًما دم ايمٌَلد اظمًٝمحٝم٥م دم هذه إي٣مم

(2)، واضمتٖمٓمقا زم٘مٛم٣مئًٜمؿ وَمٔم٣مزمدهؿ أضمراًرا دم مم٣مرؽم٥م ؾمٔم٣مئر ديٛمٜمؿ

.   

ايمٗمقل: إن اْلؽمَلم يِمقن يمٕمغم اظمًٙمٚمكم َمٔم٣مزمدهؿ، ويٛمتٜم٨م ْح٣مي٥م وصٖمقة 

ضمرَم٥م ؾمٔم٣مئرهؿ، وإن اضمؼمام إدي٣من واظمٗمدؽم٣مت أؽم٣مس ايمٔمٗمٝمدة فمٛمد 

   اظمًٙمٚمكم ْليامهنؿ زمجٚمٝمع ايمرؽمؾ وإدي٣من ايمًاموي٥م وَمٗمدؽم٣مهت٣م وؾمٔم٣مئره٣م.

                                                           

 .2/377( سم٣مريخ ايمْمػمي: 3)

، 32/317 دار اَلٌؾ، زمغموت،، حمٚمقد زىمل ٞمجٝم٤م  ( ومِم٥م احلّم٣مرة: ول ديقراٞم٦م: سمرمج٥م /2)

 م.  3766 -3276



                                                -187- 

 الجاٌ٘ املبخح
دٔل٘  لدٔز العبادٚ ٔقت الطمي يف الكإٌُ الٛ املكسزٚ ىاٖاحل

 ٔودٝ قصٕز قٕاعدٓ عَ محاٖتّا
 

، هم١من  ٞمٓمًرا ٕن دور ايمٔم٣ٌمدة متس ايمقصمدان وايمٔمٗمٝمدة يم٘م٣مهم٥م ايمُمٔمقب

اظمجتٚمع ايمدورم زم٣مت َمٙمزًَم٣م زمقوع ومقافمد وم٣مٞمقٞمٝم٥م َمٙمزَم٥م سم٘مٖمؾ َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م 

ايمٔمٚمٙمٝم٥م ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة َمـ أفمامل ايمٔمٛمػ وايمتْمرف واحلٝمٙمقيم٥م دون اٞمتٜم٣مك 

ايمتٔمرض هلذه اظمقاشمٝمؼ وآسمٖم٣مومٝم٣مت، ؽمقاء سمٙمؽ ضمرَمتٜم٣م، وهق َم٣م يًتٙمزم 

ايمِم٣مدرة فمـ إَمؿ اظمتحدة أو اظمقومٔم٥م زمكم ايمدول زمٔمّمٜم٣م ايمٌٔمض، وايمتل 

٣مك ومقاٞمكم اٞمتٜم فمـ يمٙمدويم٥م اَلٛم٣مئٝم٥م اظمًئقيمٝم٥م َمـ – ٞمرى ؽمقف ىمام –طمٙم٦م 

ْح٣مي٥م اظمٔمتٗمدات واظمٗمدؽم٣مت ايمديٛمٝم٥م، أو َمًئقيمٝم٥م ايمدويم٥م اظمٚمقيم٥م ٕفمامل 

 .اظمتِمٙم٥م زم٣ميمٔمدوان فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة اْلره٣مب وايمٔمٛمػ

م َمـ أي سمٛمٓمٝمؿ حلامي٥م 3726أوًٓ: طمٙمق اْلفمَلن ايمٔم٣مظمل حلٗمقق اْلٞم٣ًمن فم٣مم 

 دور ايمٔم٣ٌمدة : 

اْلفمَلن ايمٔم٣مظمل حلٗمقق اْلٞم٣ًمن: هق وشمٝمٗم٥م ضمٗمقق دويمٝم٥م متثؾ اْلفمَلن  

م ، دم ومٌم ؾم٣ميق دم زم٣مريس، 3726ديًٚمػم  37ايمذي سمٌٛمتف إَمؿ اظمتحدة دم 

يم٘مؾ ؾمخص ضمؼ دم ضمري٥م ايمٖم٘مر  "( َمٛمف فمعم أٞمف : 36ٞمِم٦م اظم٣مدة ) وومد

،  ، ويُمٚمؾ هذا احلؼ ضمريتف دم سمٕمٝمغم ديٛمف أو َمٔمتٗمده وايمقصمدان وايمديـ
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ٌهد وإوم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر واظمامرؽم٥م وايمتٔمٙمٝمؿ،  وضمريتف دم إـمٜم٣مر ديٛمف أو َمٔمتٗمده زم٣ميمتٔم

 .زمٚمٖمرده أو َمع مج٣مفم٥م، وأَم٣مم اظمَل أو فمعم ضمدة

ء اْلفمَلن ايمٔم٣مظمل حلٗمقق اْلٞم٣ًمن طم٣ميمًٝم٣م َمـ َم٣مدة َمًتٗمٙم٥م وَمـ شمؿ همٗمد صم٣م

سمتحدث فمـ ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة ، وهق اظم٘م٣من ايمذي مت٣مرس همٝمف ايمُمٔم٣مئر 

 وايمْمٗمقس، ويًتحؼ احلامي٥م وايمرفم٣مي٥م وايمتٛمٓمٝمؿ.

شم٣مٞمًٝم٣م: طمٙمق ايمٔمٜمد ايمدورم يمٙمحٗمقق اظمدٞمٝم٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م دم ديًٚمػم فم٣مم 

 ٣ٌمدة : م َمـ أي سمٛمٓمٝمؿ حلامي٥م دور ايمٔم3744

( َمـ ايمٔمٜمد ايمدورم يمٙمحٗمقق اظمدٞمٝم٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م دم ديًٚمػم 36إن اظم٣مدة )

 م سمٛمص فمعم أٞمف: 3744فم٣مم 

يم٘مؾ إٞم٣ًمن ضمؼ دم ضمري٥م ايمٖم٘مر وايمقصمدان وايمديـ. ويُمٚمؾ ذيمؽ  -3

ضمريتف دم أن يديـ زمديـ َم٣م، وضمريتف دم افمتٛم٣مق أي ديـ أو َمٔمتٗمد خيت٣مره، 

وضمريتف دم إـمٜم٣مر ديٛمف أو َمٔمتٗمده زم٣ميمتٔمٌد وإوم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر واظمامرؽم٥م وايمتٔمٙمٝمؿ، 

 زمٚمٖمرده أو َمع مج٣مفم٥م، وأَم٣مم اظمَل أو فمعم ضمدة.  

ٔمريض أضمد ْلىمراه َمـ ؾمٟمٞمف أن خيؾ زمحريتف دم أن يديـ ٓ جيقز سم -2

 زمديـ َم٣م، أو زمحريتف دم افمتٛم٣مق أي ديـ أو َمٔمتٗمد خيت٣مره.

ٓ جيقز إطمّم٣مع ضمري٥م اْلٞم٣ًمن دم إـمٜم٣مر ديٛمف أو َمٔمتٗمده إٓ يمٙمٗمٝمقد  -1 

ايمتل يٖمروٜم٣م ايمٗم٣مٞمقن، وايمتل سم٘مقن ضوري٥م حلامي٥م ايمًَلَم٥م ايمٔم٣مَم٥م أو ايمٛمٓم٣مم 
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ٔم٣مَم٥م أو أداب ايمٔم٣مَم٥م أو ضمٗمقق أطمريـ وضمري٣مهتؿ ايمٔم٣مم أو ايمِمح٥م ايم

 إؽم٣مؽمٝم٥م.

سمتٔمٜمد ايمدول إؿمراف دم هذا ايمٔمٜمد زم٣مضمؼمام ضمري٥م أزم٣مء، أو  -2 

إوصٝم٣مء فمٛمد وصمقدهؿ، دم سمٟمَمكم سمرزمٝم٥م أوٓدهؿ ديٛمٝم٣ًّم وطمٙمٗمٝم٣ًّم وهمًٗم٣م 

  .يمٗمٛم٣مفم٣مهتؿ اخل٣مص٥م

 ( َمـ ذات ايمٔمٜمد ايمدورم  فمعم أٞمف:27ىمام سمٛمص اظم٣مدة )

 حتٓمر زم٣ميمٗم٣مٞمقن أي٥م دفم٣مي٥م يمٙمحرب.

حتٓمر زم٣ميمٗم٣مٞمقن أي٥م دفمقة إلم ايم٘مراهٝم٥م ايمٗمقَمٝم٥م أو ايمٔمٛمٌمي٥م أو ايمديٛمٝم٥م 

 سمُم٘مؾ حتريًّم٣م فمعم ايمتٚمٝمٝمز أو ايمٔمداوة أو ايمٔمٛمػ.

وَمـ شمؿ مل سمٔم٣ميم٨م ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة وإٞمام ايمُمخص ايمٗم٣مئؿ فمٙمٝمٜم٣م دم 

دٞمٝم٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م زمحري٥م َمٔمتٗمداسمف، وَمـ شمؿ همٗمد اهتؿ ايمٔمٜمد ايمدورم  يمٙمحٗمقق اظم

ايمُمخص دم َمٔمتٗمداسمف ايمديٛمٝم٥م ، يم٘مٛمف مل يتٛم٣مول َم٘م٣من ايمٔم٣ٌمدة ذاسمف زمٟمي٥م ْح٣مي٥م أو 

 سمٛمٓمٝمؿ.

شم٣ميمًث٣م : طمٙمق إفمَلن هٝمئ٥م إَمؿ اظمتحدة ايمِم٣مدر زمٗمرار اَلٚمٔمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م يمَلَمؿ 

م زمُمٟمن ايمٗمّم٣مء فمعم مجٝمع أؾم٘م٣مل ايمتٔمِم٤م وايمتٚمٝمٝمز 3763اظمتحدة فم٣مم

 يـ أو اظمٔمتٗمد َمـ أي سمٛمٓمٝمؿ حلامي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة: ايمٗم٣مئٚمكم فمعم أؽم٣مس ايمد
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إن إفمَلن هٝمئ٥م إَمؿ اظمتحدة ايمِم٣مدر زمٗمرار اَلٚمٔمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م يمَلَمؿ اظمتحدة 

م زمُمٟمن ايمٗمّم٣مء فمعم مجٝمع أؾم٘م٣مل ايمتٔمِم٤م 3763دم ٞمقهمٚمػم 33/14رومؿ 

وايمتٚمٝمٝمز ايمٗم٣مئٚمكم فمعم أؽم٣مس ايمديـ أو اظمٔمتٗمد ومد ٞمِم٦م اظم٣مدة إولم َمٛمف فمعم 

 أٞمف: 

يم٘مؾ إٞم٣ًمن احلؼ دم ضمري٥م ايمتٖم٘مغم وايمقصمدان وايمديـ، ويُمٚمؾ هذا  -3 

، وضمري٥م إـمٜم٣مر ديٛمف أو َمٔمتٗمده  احلؼ ضمري٥م اْليامن زمديـ أو زمٟمي َمٔمتٗمد خيت٣مره

فمـ ؿمريؼ ايمٔم٣ٌمدة وإوم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر واظمامرؽم٥م وايمتٔمٙمٝمؿ، ؽمقاء زمٚمٖمرده أو َمع 

ا.   مج٣مفم٥م، وصمٜمًرا أو هًّ

َمـ ضمريتف دم أن ي٘مقن يمف ديـ أو  ٓ جيقز سمٔمريض أضمد يمٗمن حيد -2

 َمٔمتٗمد َمـ اطمتٝم٣مره.

ٓ جيقز إطمّم٣مع ضمري٥م اظمرء دم إـمٜم٣مر ديٛمف أو َمٔمتٗمداسمف إٓ ظم٣م ومد  -1

يٖمروف ايمٗم٣مٞمقن َمـ ضمدود سم٘مقن ضوري٥م حلامي٥م إَمـ ايمٔم٣مم أو ايمٛمٓم٣مم ايمٔم٣مم 

أو ايمِمح٥م ايمٔم٣مَم٥م أو إطمَلق ايمٔم٣مَم٥م أو ضمٗمقق أطمريـ وضمري٣مهتؿ 

 .إؽم٣مؽمٝم٥م

يُم٘مؾ ايمتٚمٝمٝمز زمكم ايمٌمم فمعم أؽم٣مس "اظم٣مدة ايمث٣ميمث٥م َمٛمف فمعم أٞمف:  وٞمِم٦م

ايمديـ أو اظمٔمتٗمد إه٣مٞم٥م يمٙم٘مراَم٥م اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م وإٞم٘م٣مًرا ظم٣ٌمدئ َمٝمث٣مق إَمؿ اظمتحدة، 

وجي٤م أن يُمج٤م زمقصٖمف اٞمتٜم٣مىًم٣م حلٗمقق اْلٞم٣ًمن واحلري٣مت إؽم٣مؽمٝم٥م ايمتل 
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تٖمِمٝمؾ دم ايمٔمٜمديـ ٞم٣مدى هب٣م اْلفمَلن ايمٔم٣مظمل حلٗمقق اْلٞم٣ًمن وايمقاردة زم٣ميم

ايمدويمٝمكم اخل٣مصكم زمحٗمقق اْلٞم٣ًمن، وزمقصٖمف فمٗم٥ٌم دم وصمف ومٝم٣مم فمَلوم٣مت 

 ."ودي٥م وؽمٙمٚمٝم٥م زمكم إَمؿ

 ٞمف : أىمام ٞمِم٦م اظم٣مدة ايمرازمٔم٥م َمـ ذات اْلفمَلن فمعم  

سمتخذ مجٝمع ايمدول سمدازمغم همٔم٣ميم٥م ظمٛمع واؽمتئِم٣مل أي متٝمٝمز فمعم أؽم٣مس  -3

ٞم٣ًمن واحلري٣مت إؽم٣مؽمٝم٥م دم مجٝمع ايمديـ أو اظمٔمتٗمد، دم آفمؼماف زمحٗمقق اْل

جم٣مٓت احلٝم٣مة اظمدٞمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م، ودم 

 ايمتٚمتع هبذه احلٗمقق واحلري٣مت.

سمٌذل مجٝمع ايمدول ىمؾ َم٣م دم وؽمٔمٜم٣م يمًـ ايمتممئم٣مت أو إيمٕم٣مئٜم٣م ضمكم  -2

٣م  ٝمع ، وٓخت٣مذ مج دون أي متٝمٝمز َمـ هذا ايمٛمقع يمٙمحقلي٘مقن ذيمؽ ضوريًّ

ايمتدازمغم اظمَلئٚم٥م ظم٘م٣مهمح٥م ايمتٔمِم٤م ايمٗم٣مئؿ فمعم أؽم٣مس ايمديـ أو اظمٔمتٗمدات 

 إطمرى دم هذا ايمُمٟمن.  

دور ايمٔم٣ٌمدة ْح٣مي٥م وه٘مذا ٞمرى أن ذيمؽ اْلفمَلن هق أطمر مل ئم٣ميم٨م 

زمقصٖمٜم٣م َم٘م٣مًٞم٣م مت٣مرس همٝمف ايمْمٗمقس وايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م ، يم٘مٛمف فم٣ميم٨م َمًٟميم٥م 

 ضمري٥م ايمُمخص دم َمٔمتٗمداسمف.   

م َمـ سمٗمرير وم٣مفمدة َمٙمزَم٥م حلامي٥م 3767رازمًٔم٣م: طمٙمق وشمٝمٗم٥م همٝمٝمٛم٣م اخلت٣مَمٝم٥م ؽمٛم٥م 

 دور ايمٔم٣ٌمدة: 
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م فمعم آيمتزام زم٣مضمؼمام 3767يمٗمد ٞمِم٦م وشمٝمٗم٥م همٝمٝمٛم٣م اخلت٣مَمٝم٥م ؽمٛم٥م 

، ووامن ايمتْمٌٝمؼ ايم٘م٣مَمؾ وايمٖمٔمقم حلري٥م ايمٖم٘مر وايمّمٚمغم  آطمتَلهم٣مت ايمديٛمٝم٥م

إَم٣مىمـ ايمتل مت٣مرس همٝمٜم٣م هذه  ، وٓ ي٘مقن ذيمؽ إٓ زمحامي٥م وايمديـ واظمٔمتٗمد

 احلري٣مت وَمٛمٜم٣م دور ايمٔم٣ٌمدة. 

٣م حيٚمؾ صٖم٥م ايمٗم٣مفمدة ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م ايمدويمٝم٥م اظمٙمزَم٥م   وَمـ شمؿ مل سمّمع ايمقشمٝمٗم٥م ٞمِمًّ

 أو سمٗمرير صمزاء خم٣ميمٖمتٜم٣م فمعم فم٣مسمؼ َمرسم٘مٌٝمٜم٣م َمـ ايمدول إفمّم٣مء .  

وومد سمٛم٣مول َممموع اْلفمَلن اخل٣مص زمحٗمقق ايمً٘م٣من إصٙمٝمكم ؽمٛم٥م 

ايمً٘م٣من إصٙمٝمكم دم اؽمؼمداد ممتٙم٘م٣مهتؿ ايمديٛمٝم٥م وايمروضم٣مٞمٝم٥م ايمتل م ضمؼ 3772

، ووامن  ، وضمٗمٜمؿ دم إـمٜم٣مر ومم٣مرؽم٥م سمٗم٣ميمٝمدهؿ ايمروضم٣مٞمٝم٥م ُأطمذت َمٛمٜمؿ فمٛمقة

، وَمـ شمؿ همٜمل حمض ٞمِمقص أدزمٝم٥م نمغم  ضمٖمظ واضمؼمام أَم٣مىمٛمٜمؿ اظمٗمدؽم٥م

 َمٙمزَم٥م.

٣م: اهتامم ايمػموسمقىمقل اْلو٣مدم اخل٣مص زمحامي٥م اظمٚمتٙم٘م٣مت ايمث ًً ٗم٣مهمٝم٥م طم٣مَم

 م زم٣ميمؼماث ايمثٗم٣مدم همح٤ًم: 3777يمًٛم٥م

ورزمام ىم٣من إهمّمؾ دم اظمقاشمٝمؼ ايمدويمٝم٥م أن ايمػموسمقىمقل اْلو٣مدم اخل٣مص 

م ٞمص فمعم اظمًئقيمٝم٥م اَلٛم٣مئٝم٥م ايمٖمردي٥م، 3777زمحامي٥م اظمٚمتٙم٘م٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م يمًٛم٥م 

وووع َمٌدأ آطمتِم٣مص ايمٔم٣مظمل همٝمام يتٔمٙمؼ زم٣ميمؼماث ايمثٗم٣مدم، إذ جيقز حم٣مىمٚم٥م 

يمذيـ يرسم٘مٌقن صمرائؿ دم َمقاصمٜم٥م ايمؼماث ايمثٗم٣مدم يمدويم٥م َم٣م دم أي اظمجرَمكم ا
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دويم٥م أطمرى دم ايمٔم٣ممل، إٓ أٞمف يٌٗمك َمٔم٣مَل٥م ايمٔمدوان فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة طم٣ميمًٝم٣م َمـ 

شمٚم٥م سمٛمٓمٝمؿ إيمزاَمل، همٙمؿ يتٛم٣مول زمٌماضم٥م وووقح اظمًئقيمٝم٥م اَلٛم٣مئٝم٥م فمـ 

اث ايمثٗم٣مدم ايمٔمدوان فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة زمِمٖم٥م َمًتٗمٙم٥م، وإٞمام ؾمٚمٙم٦م ٞمِمقصف ايمؼم

همح٤ًم، وىم٣من إَمر يٗمتيض َمٔم٣مَل٥م َمًتٗمٙم٥م حلامي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة ظم٣م هل٣م َمـ آشم٣مر 

 روضمٝم٥م فمٓمٝمٚم٥م دم ضمٝم٣مة ىمؾ أَم٥م َمـ إَمؿ.

م يٗمقم فمعم 2773ؽم٣مدؽًم٣م: ومرار ايمٙمجٛم٥م ايمدويمٝم٥م حلٗمقق اْلٞم٣ًمن فم٣مم 

 آَمتٔم٣مض وآؽمتٜمج٣من دون ٞمِمقص َمٙمزَم٥م: 

م ومراًرا زمُمٟمن 2773أصدرت ايمٙمجٛم٥م ايمدويمٝم٥م حلٗمقق اْلٞم٣ًمن فم٣مم 

َم٘م٣مهمح٥م ازدراء إدي٣من ، زمٚمقصمٌف متتٔمض وسمًتٜمجـ زمُمدة اهلجقم 

وآفمتداء فمعم َمراىمز ايمٔم٣ٌمدة َلٚمٝمع ايمدي٣مٞم٣مت، وَمـ ؾمٟمٞمف أن حي٧م ايمدول 

واظمٛمٓمامت نمغم احل٘مقَمٝم٥م فمعم ايمؼموي٨م يمثٗم٣مهم٥م ايمت٣ًمَمح واضمؼمام ضمٗمقق 

 ف ايمدي٣مٞم٣مت. اْلٞم٣ًمن واطمتَل

وَمـ شمؿ هم١من هذا ايمٗمرار ايمدورم  هق أطمر ومد ووع ايمتزاَم٣مت حمض أدزمٝم٥م 

فمعم فم٣مسمؼ ايمدول ٓ سمرومك إلم َمًتقى اْليمزام ايمدورم ، ومل يتٛم٣مول زمُم٘مؾ 

 سيح شمٚم٥م ومقافمد ضم٣مىمٚم٥م يمٙمٔمدوان فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة دم ايمٔم٣ممل.

ن آهتامم ؽم٣مزمًٔم٣م : اظمجتٚمع ايمدورم اهتؿ زمحري٥م اظمٔمتٗمدات ايمديٛمٝم٥م دو

 زم٣مظم٘م٣من  ايمذي سمٖمرغ همٝمف سمٙمؽ اظمٔمتٗمدات :
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 اهتؿ ومد - زمٝم٣مٞمف ؽمٙمػ َم٣م ٞمحق فمعم –وضمٗمٝمٗم٥م إَمر أن اظمجتٚمع ايمدورم  

ٔمتٗمدات ايمديٛمٝم٥م، أي زمٚمٔمتٗمدات ايمُمخص ، يم٘مٛمف مل يّمع ذات اظم زمحري٥م

آهتامم زم٣مظم٘م٣من ايمذي مت٣مرس همٝمف اظمٔمتٗمدات وايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م، أي زمدور 

حتظ زم٣مهتامم اظمجتٚمع ايمدورم، رنمؿ ىمؾ اظمقاشمٝمؼ وآسمٖم٣مومٝم٣مت  ايمٔم٣ٌمدة، همٙمؿ

ايمِم٣مدرة فمـ إَمؿ اظمتحدة أو اظمقومٔم٥م زمكم ايمدول، ايمتل سمٙمزم ايمدول اخت٣مذ ىم٣مهم٥م 

اْلصمراءات ٓضمؼمام إدي٣من واظمٗمدؽم٣مت ايمديٛمٝم٥م وضمري٥م ايمٔمٗمٝمدة وفمدم 

رم ، اظم٣ًمس هب٣م، وايمتل طمٙم٦م َمـ شمٚم٥م صمزاءات دويمٝم٥م حتٗمؼ هم٘مرة ايمردع ايمدو

أو اظمًئقيمٝم٥م اَلٛم٣مئٝم٥م ظمرسم٘مٌٝمٜم٣م ، أو اظمًئقيمٝم٥م ايمدويمٝم٥م ظمـ خيؾ َمـ أفمّم٣مء 

اظمجتٚمع ايمدورم  هب٣م ، أو اظمًئقيمٝم٥م يمٙمدويم٥م ممقيم٥م اْلره٣مب اظمتِمؾ زم٣ميمٔمدوان 

 فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة .

وايمرأي فمٛمدي أٞمف جي٤م فمعم هٝمئ٥م إَمؿ اظمتحدة أن سمِمدر وشمٝمٗم٥م دويمٝم٥م 

، وزمٚمٗمتّم٣مه٣م سمّمع إؽمس اَلقهري٥م  يمٔم٣ٌمدةَمًتٗمٙم٥م سمٛمص فمعم ْح٣مي٥م دور ا

يمٙمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل زمكم ايمٌمم، وسمّمع َمـ اَلزاءات ايمدويمٝم٥م َم٣م ي٘مٖمؾ اضمؼمام 

، همٗمد طمٙم٦م ىم٣مهم٥م اْلفمَلٞم٣مت واظمقاشمٝمؼ ايمدويمٝم٥م  ٞمِمقصٜم٣م دم ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة

َمـ أي٥م َمًئقيمٝم٥م وم٣مٞمقٞمٝم٥م دويمٝم٥م ، همَل إؿم٣مر وم٣مٞمقين دورم زمَل َمًئقيمٝم٥م ، يمذا أصٌح 

اظمجتٚمع ايمدورم دم إجي٣مد آيمٝم٥م دويمٝم٥م وم٣مٞمقٞمٝم٥م َمٙمزَم٥م َمـ إَمقر إهاع 

ايميوري٥م ، ضمتك يٚم٘مـ سمٖمٔمٝمؾ َمٝمث٣مق فم٣مظمل ٞمحق ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة زمِمٖم٥م 
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، ٓ  ، وزمحٝم٧م سمقصمد آيمٝم٣مت فمٚمٙمٝم٥م يمتٛمٖمٝمذه فمعم َمنح احلٝم٣مة ايمدويمٝم٥م َمًتٗمٙم٥م

 جمرد ومقافمد ٞمٓمري٥م زمحت٥م زمٔمٝمدة فمـ ايمتٛمٖمٝمذ ايمٖمٔمقم.

       *       ** 
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 الجالح املبخح
 لدٔز العبادٚ ٔقت احلسب ٛ املكسزٚ ىاٖاحل

 يف الفكْ اإلضالو٘

 

إن رؽم٣ميم٥م اْلؽمَلم صم٣مءت يمتحٚمل ٓ يمتٜمدد، سمِمقن ٓ سمٌدد، سم٠مىمد ايمٔمدل، 

، وسمقهمر ايمرطم٣مء يمٙمٚمًٙمٚمكم وظمـ ضمقهل٣م َمـ ايمٌمم مجٝمًٔم٣م،  وسمٔمزز ايمًَلم

ضم٧م ايمٖمٗمف اْلؽمَلَمل فمعم صم٣مءت َمـ أصمؾ ايمٌٛم٣مء وايمتٔمٚمغم وايمرْح٥م، وومد 

ضورة ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة دم زَمـ احلرب، يمٙمحٖم٣مظ فمعم أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة اٞمٌث٣موًم٣م 

َمـ َمٌدأ ضمري٥م ايمٔمٗمٝمدة دم اْلؽمَلم، ضمٝم٧م إن همٙمًٖم٥م ْح٣مي٥م أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة دم 

اْلؽمَلم ٓ سمٗمتٌم فمعم اظم٣ًمصمد همٗمط، زمؾ سمٛمٌمف إلم دور ايمٔم٣ٌمدة اخل٣مص٥م 

رآن ايم٘مريؿ َمـ أؽم٣ٌمب اْلذن دم ايمٗمت٣مل ْح٣مي٥م زم٣مٕدي٣من إطمرى، زمؾ صمٔمؾ ايمٗم

 يل ىل مل خل ُّٱ ضمري٥م ايمٔم٣ٌمدة فم٣مَم٥م، وذيمؽ دم ومقيمف سمٔم٣ملم :
 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حمجم
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه مه
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 زت رت يب ىبنب مب زب رب يئىئ نئ
(1) َّمت

  . 

                                                           

 .   27-17(  احل٨م : 3)
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وهبذه اظمث٣مزم٥م، هم١من ايمٗمرآن ايم٘مريؿ أيمٗمك فمعم اظمًٙمٚمكم فم٤مء ْح٣مي٥م دور 

ايمٔم٣ٌمدة َلٚمٝمع إدي٣من ، هم٣ميمِمقاَمع هل ايمتل ي٘مقن همٝمٜم٣م ايمره٣ٌمن ، أَم٣م ايمٌٝمُِع 

همٜمل ىمام يذىمر أهؾ ايمتٖمًغم وايمٙمٕم٥م أهن٣م َمتٔمٌد ايمٛمِم٣مرى، إٓ أٞمف ضُم٘مل فمـ 

ازمـ فم٣ٌمس أٞمف وم٣مل : ايمٌِٝمُع َم٣ًمصمد ايمٝمٜمقد ، وايمِمٙمقات ىمٛم٣مئس ايمٛمِم٣مرى ، 

 واظم٣ًمصمد َم٣ًمصمد اظمًٙمٚمكم
(1)

ْلؽمَلَمٝم٥م ومد وؤم٦م وه٘مذا هم١من ايمممئم٥م ا ،

سمٗمٛمٝمٛم٣ًم رزم٣مٞمٝم٣ًّم ٓضمؼمام ومدؽمٝم٥م دور ايمٔم٣ٌمدة يم٘مؾ ايمممائع ايمديٛمٝم٥م ، وومد رسم٦ٌم 

٣ًٌم سم٣مرخيٝم٣ًّم يدل فمعم ايمت٣ًمَمح  ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة سمرسمٝم

واْليث٣مر، همج٣مءت ايمِمقاَمع دم أوهل٣م، وايمٌِٝمُع شم٣مٞمٝمٜم٣م، وصم٣مءت اظم٣ًمصمد دم 

دور ايمٔم٣ٌمدة دم اْلؽمَلم هل ْح٣مي٥م فم٣مَم٥م ، َمٜمام ىم٣مٞم٦م طمت٣مَمٜم٣م ، هم٣محلامي٥م اظمٗمررة يم

 إدي٣من .

ايمٔمٜمد  وايمت٣مريخ اْلؽمَلَمل ؾم٣مهد فمعم أٞمف فمٛمدَم٣م أفمْمك رؽمقل اهلل 

يمٙمٛمِم٣مرى، أفمٙمـ ساضم٥م ْح٣ميتف يم٘مٛم٣مئًٜمؿ وصٙم٣ٌمهنؿ، وهق ذات ايمٛمٜم٨م  

ايمذي َم٢م فمٙمٝمف ؽم٣مئر اظمًٙمٚمقن فمعم اَمتداد سم٣مريخ اْلؽمَلم، هم٣ميمت٣مريخ ؾم٣مهد 

ايمٖمتقضم٣مت اْلؽمَلَمٝم٥م زمتحرير ايم٘مٛم٣مئس َمـ آنمتِم٣مب ايمروَم٣مين، ومل  فمعم ومٝم٣مم

ي٘مـ حترير ايمٖمتقضم٣مت اْلؽمَلَمٝم٥م هل٣م زمٗمِمد حتقيٙمٜم٣م إلم َم٣ًمصمد، وإٞمام ىم٣من 

                                                           

أؽمٔمد حمٚمد ايمْمٝم٤م، َم٘مت٥ٌم ايم٣ٌمز، ايمًٔمقدي٥م، ايمْمٌٔم٥م ( سمٖمًغم ايمٗمرآن ايمٔمٓمٝمؿ:  ازمـ أيب ضم٣مسمؿ، حتٗمٝمؼ 3)

   هـ   .3237، 6/2275ايمث٣ميمث٥م، 
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همٝمٜم٣م ؿمٗمقس  اهمٝمٜم٣م، ويامرؽمق اايمٗمِمد َمٛمٜم٣م أن سمًؼمده ايمٛمِم٣مرى ضمتك يتٔمٌدو

 دي٣مٞمتٜمؿ. 

إظم٣مٞمٝم٥م زنمريد ، ٓ يٚم٘مـ جت٣مهؾ َم٣م دوٞمتف اظمًتمموم٥م  ودم هذا ايمِمدد

فمـ ْح٣مي٥م ايمممئم٥م  "ؾمٚمس ايمٔمرب سمًْمع فمعم ايمٕمرب  "هقٞم٘مف دم َم٠ميمٖمٜم٣م 

ايمٔمرب مل "اْلؽمَلَمٝم٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة يم٘م٣مهم٥م إدي٣من ووم٦م احلرب زمٗمقهل٣م: 

، هم٣مظمًٝمحٝمقن  يٖمروقا فمعم ايمُمٔمقب اظمٕمٙمقزم٥م ايمدطمقل دم اْلؽمَلم

يمٙمتٔمِم٤م ايمديٛمل  وايمزرادؾمتٝم٥م وايمٝمٜمقد، ايمذيـ ٓومقا ومٌؾ اْلؽمَلم أزمُمع أَمثٙم٥م

ٚمح هلؿ مجٝمًٔم٣م دون أي فم٣مئؼ يٚمٛمٔمٜمؿ زمٚمامرؽم٥م ؾمٔم٣مئر ديٛمٜمؿ، وأهمٓمٔمٜم٣م، ؽُم 

وسمرك اظمًٙمٚمقن هلؿ زمٝمقت فم٣ٌمدهتؿ وأديرهتؿ وىمٜمٛمتٜمؿ وأضم٣ٌمرهؿ، دون أن 

يٚمًقهؿ زمٟمدٞمك أذى، أو يمٝمس هذا َمٛمتٜمك ايمت٣ًمَمح؟  أيـ روى ايمت٣مريخ َمثؾ 

(1) "سمٙمؽ إفمامل؟ وَمتك؟ 

. 

 *       *       * 

  

                                                           

احلّم٣مرة ايمٔمرزمٝم٥م دم أوروزم٣م، ٞمٗمٙمف فمـ إظم٣مٞمٝم٥م: هم٣مروق  ( ؾمٚمس ايمٔمرب سمًْمع فمعم ايمٕمرب، أشمر3)

، ؿمٌٔم٥م دار اَلٝمؾ ـ زمغموت، ي، راصمٔمف وووع ضمقاؾمٝمف: َم٣مرون فمٝمًك اخلقرلدؽمقومزمٝمّمقن، وىمامل 

 .  142م، ص: 3771 - هـ3231ودار أهم٣مق زمغموت، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مَمٛم٥م، 
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 السابع املبخح
لدٔز العبادٚ ٔقت احلسب يف الكإٌُ الدٔل٘  ٛ املكسزٚ ىاٖاحل

 اإلٌطاٌ٘ ٔودٝ قصٕز قٕاعدٓ عَ محاٖتّا
 

: اظمٗمِمقد زم٣ميمٗم٣مٞمقن ايمدورم اْلٞم٣ًمين وومٝم٣مَمف فمعم اسمٖم٣مومٝم٣مت صمٛمٝمػ  أوٓ

 م وزمروسمقىمقٓهت٣م اْلو٣مهمٝم٥م :3727

جمٚمقفم٥م َمـ ايمٗمقافمد  نمٛمل فمـ ايمٌٝم٣من أن ايمٗم٣مٞمقن ايمدورم اْلٞم٣ًمين فم٣ٌمرة فمـ

ايمتل هتدف إلم احلد َمـ آشم٣مر ايمٛمزافم٣مت اظمًٙمح٥م ، وي٘مٚمـ هدف هذا ايمٗم٣مٞمقن 

دم ْح٣مي٥م إؾمخ٣مص ايمذيـ ئم٣مٞمقن َمـ ويَلت احلرب، أي ْح٣مي٥م إؾمخ٣مص 

ايمذيـ ٓ يُم٣مرىمقن أو ايمذيـ ي٘مٖمقن فمـ اظمُم٣مرىم٥م دم إفمامل ايمٔمدائٝم٥م، وْح٣مي٥م 

ة زم٣ميمٔمٚمٙمٝم٣مت ايمٔمً٘مري٥م، وهق يٗمٝمد اظمٚمتٙم٘م٣مت ايمتل يمٝم٦ًم هل٣م فمَلوم٥م َم٣ٌمذ

، وهبذه اظمث٣مزم٥م يٗمقم ايمٗم٣مٞمقن ايمدورم اْلٞم٣ًمين فمعم  وؽم٣مئؾ وأؽم٣ميمٝم٤م احلرب

م وزمروسمقىمقٓهت٣م 3727فمدد َمـ اظمٔم٣مهدات، طم٣مص٥م اسمٖم٣مومٝم٣مت صمٛمٝمػ 

اْلو٣مهمٝم٥م، همّمًَل فمـ فمدد َمـ آسمٖم٣مومٝم٣مت وايمػموسمقىمقٓت إطمرى ايمتل 

 سمٕمْمل صمقاٞم٤م أطمرى دم هذا اظمج٣مل.  

ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة َمـ اظم٣ًمئؾ احلٝمقي٥م ايمتل ؾمٕمٙم٦م ايمرأي ايمٔم٣مم ايمدورم    إن

ايمذي ووع هل٣م زمٔمض ايمٗمقافمد ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م ايمتل سم٘مٖمؾ ْح٣ميتٜم٣م َمـ ايمٔمدوان أو 

ايمتخري٤م أو ايمتدَمغم، فمعم ايمرنمؿ َمـ اطمتَلف إٞمٓمٚم٥م احل٣مىمٚم٥م يمٙمدول 
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ٔم٤م إفمّم٣مء وَم٣م يِم٣مضمٌٜم٣م َمـ اطمتَلف إيديقيمقصمٝم٣مت وايمٔمٗم٣مئد يم٘مؾ ؾم

 َمـ ايمُمٔمقب.

م اظمتٔمٙمٗم٥م زم٣مضمؼمام ومقاٞمكم 3775يمًٛم٥م  يشم٣مٞمًٝم٣م: دور ايمٔم٣ٌمدة دم اسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣م

 وأفمراف احلرب ايمػمي٥م :

م اظمتٔمٙمٗم٥م زم٣مضمؼمام ومقاٞمكم وأفمراف احلرب 3775إن اسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣مي يمًٛم٥م 

( 25سمٔمد َمـ سمٙمؽ آسمٖم٣مومٝم٣مت اْلو٣مهمٝم٥م ، ضمٝم٧م ٞمِم٦م اظم٣مدة ) يايمػمي٥م دم ٓه٣م

دم ضم٣مٓت احلِم٣مر أو ايمٗمِمػ جي٤م احت٣مذ ىم٣مهم٥م ايمتدازمغم  "َمٛمٜم٣م فمعم أٞمف: 

ايمَلزَم٥م يمتٖم٣مدي اهلجقم، ومدر اظمًتْم٣مع، فمعم اظم٣ٌمين اظمخِمِم٥م يمٙمٔم٣ٌمدة وايمٖمٛمقن  

 .   "ذيْم٥م أٓ سمًتخدم دم ايمٓمروف ايم٣ًمئدة آٞمذاك ٕنمراض فمً٘مري٥م

جي٤م َمٔم٣مَمٙم٥م ممتٙم٘م٣مت  "( َمـ سمٙمؽ آسمٖم٣مومٝم٥م فمعم أٞمف: 34ٞمِم٦م اظم٣مدة ) ىمام

ايمٌٙمدي٣مت وممتٙم٘م٣مت اظم٠مؽم٣ًمت اظمخِمِم٥م يمٙمٔم٣ٌمدة... زم٣مفمت٣ٌمره٣م ممتٙم٘م٣مت 

، وحيٓمر ىمؾ ضمجز أو سمدَمغم أو  طم٣مص٥م، ضمتك فمٛمدَم٣م سم٘مقن َمٙمً٘م٣م يمٙمدويم٥م

إسمَلف فمٚمدي ظمثؾ هذه اظم٠مؽم٣ًمت ... وسمتخذ اْلصمراءات ايمٗمّم٣مئٝم٥م ود 

 ."هذه إفمامل َمرسم٘مٌل

م زمُمٟمن ْح٣مي٥م 3727شم٣ميمًث٣م: دور ايمٔم٣ٌمدة دم اسمٖم٣مومٝم٥م صمٛمٝمػ ايمرازمٔم٥م يمًٛم٥م 

 إؾمخ٣مص اظمدٞمٝمكم دم ووم٦م احلرب ، ورأيٛم٣م دم ايمٗمٝمديـ ايمقارديـ هب٣م :



                                                -211- 

أَم٣م اسمٖم٣مومٝم٥م صمٛمٝمػ ايمرازمٔم٥م زمُمٟمن ْح٣مي٥م إؾمخ٣مص اظمدٞمٝمكم دم ووم٦م احلرب 

حيٓمر  "َمٛمٜم٣م فمعم أٞمف:( 31م همٗمد ٞمِم٦م اظم٣مدة )3727اظم٠مرطم٥م دم أنمًْمس 

فمعم دويم٥م آضمتَلل أن سمدَمر أي ممتٙم٘م٣مت طم٣مص٥م، شم٣مزمت٥م أو َمٛمٗمقيم٥م، سمتٔمٙمؼ 

زمٟمهمراد أو مج٣مفم٣مت، أو زم٣ميمدويم٥م أو ايمًٙمْم٣مت ايمٔم٣مَم٥م أو اظمٛمٓمامت آصمتامفمٝم٥م أو 

 .   "رزمٝم٥م سمٗمتيض ضمتاًم هذا ايمتدَمغمايمتٔم٣موٞمٝم٥م، إٓ إذا ىم٣مٞم٦م ايمٔمٚمٙمٝم٣مت احل

ٞمص اظم٣مدة اظمُم٣مر إيمٝمٜم٣م ، ٞمجد َمٙمحقـمتكم وايمرأي فمٛمدي أٞمف زم٣ميمتٟمَمؾ دم 

 َمٜمٚمتكم :

سمتٚمثؾ أوٓمه٣م: دم أهن٣م مل سمٛمص ساضم٥م فمعم ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة ، زمؾ وردت 

وٚمٛم٣ًم، َمثٙمٜم٣م دم ذيمؽ َمثؾ أي ممتٙم٘م٣مت ، وَمـ شمؿ مل سمّمػ ْح٣مي٥م طم٣مص٥م يمدور 

 ايمٔم٣ٌمدة يمذاهت٣م وومدؽمٝمتٜم٣م .

إٓ إذا ىم٣مٞم٦م  ، ٣مءوسمتٚمثؾ شم٣مٞمٝمتٜمام: دم أهن٣م ومٝمدت هذه احلامي٥م زم٣مؽمتثٛم

ايمٔمٚمٙمٝم٣مت احلرزمٝم٥م سمٗمتيض ضمتاًم هذا ايمتدَمغم، وهق َم٣م يًٚمك دم ايمٖمٗمف ايمدورم  

زم٣ميميورة احلرزمٝم٥م ، واحلٗمٝمٗم٥م أن ومٝمد ايميورة احلرزمٝم٥م  ٓ يتٖمؼ َمع َمتْمٙم٣ٌمت 

8 ظم٣م سمتٚمتع زمف هذه إَم٣مىمـ َمـ ومدؽمٝم٥م  سمقهمغم احلامي٥م ايمَلزَم٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة

 ٥م .وإصمَلل دم ٞمٖمقس ايمُمٔمقب ىم٣مهم

حلامي٥م اظمٚمتٙم٘م٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م دم ضم٣ميم٥م ٞمزاع  يرازمًٔم٣م: دور ايمٔم٣ٌمدة دم اسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣م

 م :3732َمًٙمح يمٔم٣مم 
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ويمتَلدم اؽمتٚمرار وومقع أفمامل ايمٔمدوان أو ايمتدَمغم أو  -نمٛمل فمـ ايمٌٝم٣من أٞمٛم٣م 

ٞمجد أن اسمٖم٣مومٝم٥م  -ايمتخري٤م زمحؼ اظمٚمتٙم٘م٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م ، وَمٛمٜم٣م دور ايمٔم٣ٌمدة 

م فمرهم٦م ٣3732مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م دم ضم٣ميم٥م ٞمزاع َمًٙمح يمٔم٣مم ٓه٣مي حلامي٥م اظمٚمتٙم٘م

يٗمِمد َمـ   "( َمٛمٜم٣م، وايمتل ٞمِم٦م فمعم أٞمف : 3اظمٚمتٙم٘م٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م دم اظم٣مدة )

اظمٚمتٙم٘م٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م، زمٚمقصم٤م هذه آسمٖم٣مومٝم٥م، َمٜمام ىم٣من أصٙمٜم٣م أو َم٣ميم٘مٜم٣م َم٣م 

 يٟميت: 

اظمٚمتٙم٘م٣مت اظمٛمٗمقيم٥م أو ايمث٣مزمت٥م ذات إمهٝم٥م ايم٘مػمى يمؼماث ايمُمٔمقب  "

ايمثٗم٣مدم، ىم٣مظم٣ٌمين اظمٔمامري٥م أو ايمٖمٛمٝم٥م َمٛمٜم٣م أو ايمت٣مرخيٝم٥م، ايمديٛمل َمٛمٜم٣م أو ايمدٞمٝمقي، 

وإَم٣مىمـ إشمري٥م، وجمٚمقفم٣مت اظم٣ٌمين ايمتل سم٘مت٤ًم زمتجٚمٔمٜم٣م ومٝمٚم٥م سم٣مرخيٝم٥م أو 

 .  "همٛمٝم٥م، وايمتحػ ايمٖمٛمٝم٥م واظمخْمقؿم٣مت 

( َمـ آسمٖم٣مومٝم٥م اظمذىمقرة يمتّمع ايمتزام إؿمراف 2شمؿ صم٣مءت اظم٣مدة )

ة زم٣مضمؼمام وْح٣مي٥م هذه اظمٚمتٙم٘م٣مت َمقوع اظمًئقيمٝم٥م ، ضمٝم٧م ٞمِم٦م فمعم اظمتٔم٣مومد

 أٞمف: 

سمتٔمٜمد إؿمراف ايم٣ًمَمٝم٥م اظمتٔم٣مومدة زم٣مضمؼمام اظمٚمتٙم٘م٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م ايم٘م٣مئٛم٥م،  -3

ؽمقاء دم أراوٝمٜم٣م أو أرايض إؿمراف ايم٣ًمَمٝم٥م اظمتٔم٣مومدة إطمرى، وذيمؽ 

اميتٜم٣م أو زم٣مَمتٛم٣مفمٜم٣م فمـ اؽمتٔمامل هذه اظمٚمتٙم٘م٣مت أو ايمقؽم٣مئؾ اظمخِمِم٥م حل

إَم٣مىمـ اظمج٣مورة هل٣م َم٣ٌمذًة ٕنمراض ومد سمٔمروٜم٣م يمٙمتدَمغم أو ايمتٙمػ دم ضم٣ميم٥م 

 ه٣م .  ءٞمزاع َمًٙمح، وزم٣مَمتٛم٣مفمٜم٣م فمـ أي فمٚمؾ فمدائل إزا
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ٓ جيقز ايمتخقم فمـ آيمتزاَم٣مت ايمقاردة دم ايمٖمٗمرة إولم َمـ هذه اظم٣مدة  -2

 .إٓ دم احل٣مٓت ايمتل سمًتٙمزَمٜم٣م ايميورات احلرزمٝم٥م ايمٗمٜمري٥م 

سمتٔمٜمد إؿمراف ايم٣ًمَمٝم٥م اظمتٔم٣مومدة أيًّم٣م زمتحريؿ أي٥م هوم٥م أو هن٤م أو  -1 

سمٌديد يمٙمٚمٚمتٙم٘م٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م، وووم٣ميتٜم٣م َمـ هذه إفمامل، ووومٖمٜم٣م فمٛمد ايمٙمزوم 

َمٜمام ىم٣مٞم٦م أؽم٣ميمٝمٌٜم٣م، وزم٣مظمثؾ حتريؿ أي فمٚمؾ ختريٌل َمقصمف ود هذه 

ٛمٗمقيم٥م ىم٣مئٛم٥م دم اظمٚمتٙم٘م٣مت،  ىمام سمتٔمٜمد زمٔمدم آؽمتٝمَلء فمعم ممتٙم٘م٣مت شمٗم٣مهمٝم٥م َم

 أرايض أي ؿمرف ؽم٣مم َمتٔم٣مومد آطمر.

وزم٣ميمتٟمَمؾ دم صٝم٣منم٥م ٞمص اظم٣مدة ايمرازمٔم٥م َمـ اسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣مي حلامي٥م اظمٚمتٙم٘م٣مت 

م، ؽم٣ميمٖم٥م ايمٌٝم٣من، ٞمٙمحظ أن ٞمِمقص 3732ايمثٗم٣مهمٝم٥م دم ضم٣ميم٥م ٞمزاع َمًٙمح يمٔم٣مم 

همٗمراهت٣م ايمثَلث صم٣مءت فمعم ٞمحق مم٣مشمؾ ظم٣م ٞمِم٦م فمٙمٝمف اسمٖم٣مومٝم٥م صمٛمٝمػ ايمرازمٔم٥م 

م، همٌٔمد أن ومررت ْح٣مي٥م اظمٚمتٙم٘م٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م، وَمٛمٜم٣م دور ايمٔم٣ٌمدة 3727يمًٛم٥م 

( ٞمِم٦م فمعم ومٝمد ايميورة احلرزمٝم٥م، 1و3وأَم٣مىمٛمٜم٣م ، ٞمجده٣م دم ايمٖمٗمرسمكم )

 زمٗمقهل٣م إٓ دم احل٣مٓت ايمتل سمًتٙمزَمٜم٣م ايميورات احلرزمٝم٥م ايمٗمٜمري٥م .

وايمرأي فمٛمدي أن فمٗمد ايمًٙمْم٥م ايمتٗمديري٥م يمٙمٗم٣مدة ايمٔمً٘مريكم فمعم َمًتقى 

 دم َمًٟميم٥م سمٗمرير احلٖم٣مظ فمعم ايمؼماث ايمديٛمل أو هدَمف ، أَمر يتٛم٣مومض َمع ايمٔم٣ممل

ايمٕم٣مي٥م إؽم٣مؽمٝم٥م َمـ ومقافمد ايمٗم٣مٞمقن ايمدورم  اْلٞم٣ًمين، وجي٣مدم َمدى َم٣م سمتٚمتع زمف 

َمـ َم٘م٣مٞم٥م دم ٞمٖمقس  -طم٣مص٥م إَم٣مىمـ ايمديٛمٝم٥م اظمٗمدؽم٥م -دور ايمٔم٣ٌمدة 

 أصح٣مب سمٙمؽ ايمدي٣مٞم٣مت .
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٣م: دور ايمٔم٣ٌمدة دم ايمػموسمقىمقل  ًً اْلو٣مدم إول اظمٙمحؼ زم٣مسمٖم٣مومٝم٣مت طم٣مَم

م، واظمتٔمٙمؼ زمحامي٥م وح٣مي٣م اظمٛم٣مزفم٣مت ايمدويمٝم٥م اظمًٙمح٥م 3727صمٛمٝمػ اظمٔمٗمقدة 

 م:3755يمٙمٔم٣مم 

إن ايمػموسمقىمقل اْلو٣مدم إول اظمٙمحؼ زم٣مسمٖم٣مومٝم٣مت صمٛمٝمػ اظمٔمٗمقدة دم 

م، 3755م واظمتٔمٙمؼ زمحامي٥م وح٣مي٣م اظمٛم٣مزفم٣مت ايمدويمٝم٥م اظمًٙمح٥م يمٙمٔم٣مم 3727

وووقح وزم١مهمِم٣مح صمٜمغم ْح٣مي٥م أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة، إذ ٞمِم٦م   سمٛم٣مول دم ساضم٥م

فمعم  -حت٦م فمٛمقان ْح٣مي٥م إفمٝم٣من ايمثٗم٣مهمٝم٥م وأَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة  -( َمٛمف 31اظم٣مدة )

وذيمؽ دون اْلطمَلل زمٟمضم٘م٣مم اسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣مي  -حتٓمر إفمامل ايمت٣ميمٝم٥م "أٞمف: 

يخ دم َم٣ميق اظمتٔمٙمٗم٥م زمحامي٥م إفمٝم٣من ايمثٗم٣مهمٝم٥م دم ضم٣ميم٥م ايمٛمزاع اظمًٙمح اظمٔمٗمقدة زمت٣مر

 م وأضم٘م٣مم اظمقاشمٝمؼ ايمدويمٝم٥م إطمرى اخل٣مص٥م زم٣مظمقوقع :  3732

)أ( ارسم٘م٣مب أي َمـ إفمامل ايمٔمدائٝم٥م اظمقصمٜم٥م ود أشم٣مر ايمت٣مرخيٝم٥م أو 

 أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة ايمتل سمُم٘مؾ ايمؼماث ايمثٗم٣مدم أو ايمروضمل يمٙمُمٔمقب .   

 )ب( اؽمتخدام َمثؾ هذه إفمٝم٣من دم دفمؿ اظمجٜمقد احلريب .  

 )ج( اخت٣مذ َمثؾ هذه إفمٝم٣من حمَلًّ هلجامت ايمردع .  

ؽم٣مدؽًم٣م: دور ايمٔم٣ٌمدة دم ايمػموسمقىمقل اْلو٣مدم ايمث٣مين اظمٙمحؼ زم٣مسمٖم٣مومٝم٣مت 

م واظمتٔمٙمؼ زمحامي٥م وح٣مي٣م اظمٛم٣مزفم٣مت ايمدويمٝم٥م 3727صمٛمٝمػ اظمٔمٗمقدة دم 

 م:3755اظمًٙمح٥م يمٙمٔم٣مم 
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قدة دم زمٔمد أن سمٔمرض ايمػموسمقىمقل إول اظمٙمحؼ زم٣مسمٖم٣مومٝم٣مت صمٛمٝمػ اظمٔمٗم

م 3755م واظمتٔمٙمؼ زمحامي٥م وح٣مي٣م اظمٛم٣مزفم٣مت ايمدويمٝم٥م اظمًٙمح٥م يمٙمٔم٣مم 3727

زم٣ميمٛمص ساضم٥م فمعم ْح٣مي٥م أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة ، صم٣مء ايمػموسمقىمقل اْلو٣مدم ايمث٣مين 

م واظمتٔمٙمؼ زمحامي٥م وح٣مي٣م 3727اظمٙمحؼ زم٣مسمٖم٣مومٝم٣مت صمٛمٝمػ اظمٔمٗمقدة دم 

 حت٦م –( َمٛمف 34م ، وٞمِم٦م اظم٣مدة )3755اظمٛم٣مزفم٣مت ايمدويمٝم٥م اظمًٙمح٥م يمٙمٔم٣مم 

 أي٥م ارسم٘م٣مب حيٓمر":  أٞمف فمعم - ايمٔم٣ٌمدة وأَم٣مىمـ ايمثٗم٣مهمٝم٥م إفمٝم٣من ْح٣مي٥م فمٛمقان

 سمُم٘مؾ ايمتل ايمٔم٣ٌمدة وأَم٣مىمـ ايمت٣مرخيٝم٥م، أشم٣مر ود َمقصمٜم٥م فمدائٝم٥م أفمامل

ث ايمثٗم٣مدم أو ايمروضمل يمٙمُمٔمقب ، واؽمتخداَمٜم٣م دم دفمؿ اظمجٜمقد احلريب، ايمؼما

ي حلامي٥م إفمٝم٣من ايمثٗم٣مهمٝم٥م دم ضم٣ميم٥م وذيمؽ دون اْلطمَلل زمٟمضم٘م٣مم اسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣م

 . "م3732ايمٛمزاع اظمًٙمح واظمٔمٗمقدة دم َم٣ميق 

ووع  -وزمٚمقصم٤م هذيـ احلٓمريـ -وهبذه اظمث٣مزم٥م، هم١من ايمٛمص اظمتٗمدم

ايمتزاَمكم يرسمٌط ىمؾ َمٛمٜمام زم٣مٔطمر ارسم٣ٌمؿًم٣م وشمٝمًٗم٣م ٓ يٗمٌؾ ايمتجزئ٥م يٗمٔم٣من فمعم 

فم٣مسمؼ إؿمراف اظمتٛم٣مزفم٥م ، مه٣م: ضمٓمر ارسم٘م٣مب أي أفمامل فمدائٝم٥م َمقصمٜم٥م ود 

يب ىمذيمؽ8 أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة، وضمٓمر اؽمتخدام أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة يمدفمؿ اظمجٜمقد احلر

ٕٞمف دم َمثؾ سمٙمؽ احل٣ميم٥م يٚم٘مـ أن سم٘مقن حمَلًّ يمتقصمٝمف إفمامل ايمٔمدائٝم٥م وده٣م، 

إٓ أن ايمقاومع ايمٔمٚمقم أدى إلم أٞمف دم زمٔمض إضمٝم٣من يتؿ اؽمتخدام سمٙمؽ 

إَم٣مىمـ دم طمدَم٥م اظمجٜمقد احلريب، يمذا جي٤م اخت٣مذ ىم٣مهم٥م اْلصمراءات ايمٔمٚمٙمٝم٥م 
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٥م اظمجٜمقد احلريب، زم٣ميمٛمٓمر إلم ايمٖمٔمٙمٝم٥م يمقومػ اؽمتٔمامل أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة دم طمدَم

ومٝمٚمتٜم٣م ايمروضمٝم٥م وايمؼماشمٝم٥م دم ٞمٖمقس أصح٣مب ايمدي٣مٞم٣مت اظمٛمتٚمٝم٥م إيمٝمٜم٣م سمٙمؽ 

 إَم٣مىمـ، يمت٘مقن دم َمٟمَمـ َمـ سمدَمغمه٣م أو زوال َمٔم٣مظمٜم٣م.

م اخل٣مص 3763ٞمقهمٚمػم 23ؽم٣مزمًٔم٣م: دور ايمٔم٣ٌمدة دم إفمَلن يمَلَمؿ اظمتحدة دم 

٣مئٚمكم فمعم أؽم٣مس ايمديـ أو زم٣ميمٗمّم٣مء فمعم مجٝمع أؾم٘م٣مل ايمتٔمِم٤م وايمتٚمٝمٝمز ايمٗم

 اظمٔمتٗمد:

ايمقاومع أن اَلٜمقد ايمدويمٝم٥م ـمٙم٦م ؽم٣مفمٝم٥م إلم ووع زمٔمض ايمٗمقافمد دم ـمؾ 

ايمٗم٣مٞمقن ايمدورم حلامي٥م أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة ، ودم هذا ايمِمدد أصدرت اَلٚمٔمٝم٥م 

م اْلفمَلن اخل٣مص زم٣ميمٗمّم٣مء فمعم 3763ٞمقهمٚمػم23ايمٔم٣مَم٥م يمَلَمؿ اظمتحدة دم 

ٚمكم فمعم أؽم٣مس ايمديـ أو اظمٔمتٗمد، مجٝمع أؾم٘م٣مل ايمتٔمِم٤م وايمتٚمٝمٝمز ايمٗم٣مئ

( َمـ هذا 3وهمًٗم٣م يمٙمامدة )"( َمـ هذا اْلفمَلن فمعم أٞمف: 4وٞمِم٦م اظم٣مدة )

( َمـ اظم٣مدة اظمذىمقرة، يُمٚمؾ احلؼ دم ضمري٥م 1اْلفمَلن، ورهٛم٣ًم زمٟمضم٘م٣مم ايمٖمٗمرة )

 ايمٖم٘مر أو ايمقصمدان أو ايمديـ أو اظمٔمتٗمد، احلري٣مت ايمت٣ميمٝم٥م:

،  امفم٣مت اظمتِمٙم٥م زمديـ أو َمٔمتٗمد َم٣مضمري٥م مم٣مرؽم٥م ايمٔم٣ٌمدة أو فمٗمد آصمت"

 . "وإوم٣مَم٥م وصٝم٣مٞم٥م أَم٣مىمـ هلذه إنمراض
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م 3776يمٔم٣مم  -روَم٣م  -أَم٣م ايمٛمٓم٣مم إؽم٣مد يمٙمٚمح٘مٚم٥م اَلٛم٣مئٝم٥م ايمدويمٝم٥م 

اظم٣ٌمين ايمديٛمٝم٥م إضمدى صمرائؿ احلرب وذيمؽ دم  ايمٖمٗمرة  همٗمد افمتػم آفمتداء فمعم

 َمـ هذا ايمٛمٓم٣مم، ايمتل ٞمِم٦م فمعم أٞمف:  6َمـ اظم٣مدة  2

ٚمد سمقصمٝمف هجامت ود اظم٣ٌمين اظمخِمِم٥م يمَلنمراض ايمديٛمٝم٥م أو سمٔم"

 . "ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م أو ايمٖمٛمٝم٥م أو ايمٔمٙمٚمٝم٥م أو اخلغمي٥م ...  

شم٣مَمٛم٣ًم : َمدى ايمٗمِمقر دم ٞمِمقص آسمٖم٣موم٣مت ايمتل سمٛم٣مويم٦م ْح٣مي٥م دور 

 ايمٔم٣ٌمدة دم زَمـ احلرب: 

ومم٣م يًتٖم٣مد َمـ ىمؾ َم٣م سمٗمدم أن ايمٛمِمقص اظمتٔمٙمٗم٥م زمحامي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة دم 

،  يُمقهب٣م ىمثغم َمـ ايمٗمِمقر زمؾ  ايمٗم٣مٞمقن ايمدورم  اْلٞم٣ًمين دم زَمـ احلرب ـمؾ

وايمتٛم٣مومض دم سمٗمرير احلامي٥م ايمدويمٝم٥م ايمَلزَم٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة، إذ ٓضمٓمٛم٣م أن َمٔمٓمؿ 

آسمٖم٣مومٝم٣مت ايمدويمٝم٥م ايم٣ًميمػ زمٝم٣مهن٣م ، وإن سمٛم٣مويم٦م ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة دم ووم٦م 

 رئٝم٥ًم  فمعم ايمٛمحق ايمت٣مرم :احلرب إٓ أهن٣م ومٝمدت سمٙمؽ احلامي٥م زمٟمرزمٔم٥م ومٝمقد 

ايمٗمٝمد إول: آيمتزام زمحامي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة دم ٞمِمقص آسمٖم٣موم٣مت ايمدويمٝم٥م 

 ايمتزام زمٌذل فمٛم٣مي٥م ويمٝمس زمتحٗمٝمؼ ٞمتٝمج٥م :

يتٚمثؾ ايمٗمٝمد إول دم أن سمٙمؽ ايمٛمِمقص سمتٔمٙمؼ زمٌذل اَلٜمد دم ْح٣ميتٜم٣م، 

 وهق ذط زمٌذل فمٛم٣مي٥م ويمٝمس زمتحٗمٝمؼ ٞمتٝمج٥م، مم٣م يٖمرغ سمٙمؽ احلامي٥م َمـ

 َمّمٚمقهن٣م احلٗمٝمٗمل وجئمؾ سمٛمٖمٝمذه٣م صٔم٤م اظمٛم٣مل فمعم َمنح احلٝم٣مة ايمدويمٝم٥م .
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ايمٗمٝمد ايمث٣مين: ٞمِمقص آسمٖم٣موم٣مت ايمدويمٝم٥م طمٙم٦م َمـ سمٛمٓمٝمؿ َمتٗمـ حلامي٥م 

 إَم٣مىمـ اظمٗمدؽم٥م ايمتل ص٣مرت سمراشًم٣م روضمٝم٣ًّم يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م : 

ويتٚمثؾ ايمٗمٝمد ايمث٣مين دم أن سمٙمؽ آسمٖم٣موم٣مت حتدشم٦م فمـ دور ايمٔم٣ٌمدة زمِمٖم٥م 

دون أن ختص إَم٣مىمـ اظمٗمدؽم٥م زمٛمِمقص طم٣مص٥م، وهل إَم٣مىمـ ايمتل فم٣مَم٥م، 

حتتؾ َمٛمزيم٥م طم٣مص٥م دم ٞمٖمقس أصح٣مب إدي٣من سمٖمقق َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمروضمٝم٥م دور 

 ايمٔم٣ٌمدة ايمٔم٣مدي٥م.  

وَمـ اظمٔمٙمقم أن َمٛمْمٗم٥م ايمممق إوؽمط سمُمٜمد أومدم أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة اظمٗمدؽم٥م 

 دم ايمٔم٣ممل أمجع ، وفمعم ايمٗمٚم٥م َمٛمٜم٣م َم٣م يقم : 

هذا سمٗمديس  دم حم٘مؿ ىمت٣مزمف ايمٔمزيز َمِمدر اظمممهم٥م: وومد زمكم اهلل  ايم٘مٔم٥ٌم

 ىن نن من زن رن مم ام يلُّٱ اظم٘م٣من زمٗمقيمف سمٔم٣ملم:

 خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري ٰى ين

 حج مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ

(1) َّ جس مخ جخ مح جح مج
وومد اطمت٣مر اهلل سمٙمؽ ايمٌٗمٔم٥م اظمٗمدؽم٥م  ,

ؽمٌح٣مٞمف يمت٘مقن َمًجده فمعم ـمٜمر إرض واطمتِمٜم٣م زم٣ميمػمىم٣مت، إذ يٗمقل 

 هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مقُّ وسمٔم٣ملم:

                                                           

 .  75-74( آل فمٚمران : 3)
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 ٰه  مه جه هن منخن حن جن مم خم حم جم
 ىل مل خل  مت هب مب هئمئ هي مي خي حي جي
 من خن حن جنيم ىم مم خم حم جم يل
 ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن
(1) َِّّ َِّّ ُّ َّ ٍّ  ٌّٰى ٰر ٰذ يي

  . 

 ىنُّ اظمًجد احلرام أو احلرم اظم٘مل: وومدؽمٝمتف َمـ ومقيمف سمٔم٣ملم :

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي

(2) َّ َّزب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ
. 

اظمًجد إومٍم أو احلرم ايمٗمدد ايممميػ: وهق أضمد اظم٣ًمصمد ايمثَلشم٥م 

 مل خلُّ ايمتل ٓ سمُمد ايمرضم٣مل إٓ إيمٝمٜم٣م ، وَمِمدر ومدؽمٝمتف ومقيمف سمٔم٣ملم :

 خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل
(3)  َّ َّ حي جي يه  ىه مهجه ين ىن من

. 

                                                           

 .  326-324( ايمٌٗمرة: 3)

 .  26( ايمتقزم٥م : 2)

 .   3( اْلهاء : 1)



- 211- 

ايمٕمرزمٝم٥م، وسم٘مت٤ًم أمهٝم٥م ىمٛمٝم٥ًم اظمٜمد: وهل دم زمٝم٦م حلؿ صمٛمقب ايمّمٖم٥م 

همّمًَل فمـ َم٘م٣مٞمتٜم٣م  -ديٛمٝم٥م طم٣مص٥م دم ومٙمقب اظمًٝمحٝمكم زمٚمختٙمػ ؿمقائٖمٜمؿ 

زم٣ميمٛمٓمر إلم  سمُمٝمٝمده٣م دم ٞمٖمس اظم٘م٣من  ايمذي ويمد همٝمف ايمًٝمد اظمًٝمح  -ايمت٣مرخيٝم٥م 

فمٙمٝمف ايمًَلم، وهل َم٘م٣من َم٣ٌمرك فمٛمد مجٝمع ايمْمقائػ اظمًٝمحٝم٥م ويمف ومدؽمٝم٥م دم 

اظمٜمد دَمره٣م ايمِمٙمٝمٌٝمقن أشمٛم٣مء ْحَلهتؿ ٞمٖمقؽمٜمؿ، وايمت٣مريخ يًجؾ أن ىمٛمٝم٥ًم 

ايمِمٙمٝمٌٝم٥م فمعم همٙمًْمكم فمٛمدَم٣م افمتػموه٣م َمٔمً٘مًرا يمٗمقاهتؿ، وْح٣مه٣م صَلح 

 ايمديـ إيقيّب وأفم٣مد اهمتت٣مضمٜم٣م يمٙمٔم٣ٌمدة.

ىمٛمٝم٥ًم ايمٗمٝم٣مَم٥م : وهل َمـ أهؿ إَم٣مىمـ اظمٗمدؽم٥م يمدى ايمدي٣مٞم٥م اظمًٝمحٝم٥م دم 

أٞمح٣مء ايمٔم٣ممل، وحي٨م  اَلزء ايمٗمديؿ َمـ زمٝم٦م اظمٗمدس، وسمتٚمتع زمٗمدؽمٝم٥م دم خمتٙمػ

 إيمٝمٜم٣م اظمًٝمحٝمقن َمـ خمتٙمػ زمٗم٣مع إرض.

وايمرأي فمٛمدي أن فمدم سمٛم٣مول ْح٣مي٥م إَم٣مىمـ اظمٗمدؽم٥م زم٣محلامي٥م ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م دم 

ومقافمد ايمٗم٣مٞمقن ايمدورم ، إٞمام يرصمع إلم همٜمؿ َمٕمٙمقط يمدى َمٛمٓمٚم٥م هٝمئ٥م إَمؿ 

َم٣ًمئؾ زمٟمن  -طم٣مص٥م َمـ إفمّم٣مء ايمدائٚمكم  -اظمتحدة وىم٣ٌمر ايمدول دم أوروزم٣م

ايمديـ واظمٔمتٗمدات ٓ جي٤م أن سم٘مقن حمَلًّ يمٙمتٛمٓمٝمؿ دم ايمٔمَلوم٣مت ايمدويمٝم٥م ، وهذا 

سمِمقر طم٣مؿمئ سمًٟمل فمٛمف ايمدول اْلؽمَلَمٝم٥م ايمتل فمٙمٝمٜم٣م واصم٤م ومقَمل دم إومٛم٣مع 

َمٛمٓمٚم٥م إَمؿ اظمتحدة زمخْمقرة فمدم إؽم٣ٌمغ احلامي٥م ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م فمعم سمٙمؽ إَم٣مىمـ 

ايمدورم  حلاميتٜم٣م يمٝمس سمٔمرًو٣م  اظمٗمدؽم٥م، وأن ووع ايمٗمقافمد اظمٙمزَم٥م يمٙمٚمجتٚمع
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يمٙمديـ أو سمٛمٓمٝماًم يمف، وإٞمام ْح٣مي٥م يمتٙمؽ إَم٣مىمـ اظمٗمدؽم٥م زمٔمد أن أوح٦م سمراشًم٣م 

روضمٝم٣ًّم َمُمؼمىًم٣م يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م مجٔم٣مء يدفمؿ إرؽم٣مء َمٖم٣مهٝمؿ ايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل زمكم 

 ايمُمٔمقب .

ايمٗمٝمد ايمث٣ميم٧م: ٞمِمقص آسمٖم٣موم٣مت ايمدويمٝم٥م ومٝمدت ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة دم زَمـ 

 يورة ايمٔمً٘مري٥م8 مم٣م يّمٔمػ َمـ هم٣مفمٙمٝم٥م ْح٣ميتٜم٣م :احلرب زم٣ميم

ويتٚمثؾ ايمٗمٝمد ايمث٣ميم٧م دم أن سمٙمؽ آسمٖم٣موم٣مت ومٝمدت هذه احلامي٥م زمام ئمرف 

، وايمرأي فمٛمدي أن فمٗمد ايمًٙمْم٥م ايمتٗمديري٥م يمٙمٗم٣مدة  زم٣ميميورة احلرزمٝم٥م

ايمٔمً٘مريكم فمعم َمًتقى ايمٔم٣ممل دم َمًٟميم٥م سمٗمرير احلٖم٣مظ فمعم ايمؼماث ايمديٛمل أو 

َمع روح إَم٣مىمـ ايمديٛمٝم٥م اظمٗمدؽم٥م َمـ َمٛمٓمقر ايمٕم٣مي٥م َمـ هدَمف، سمتٔم٣مرض 

ايمٗم٣مٞمقن ايمدورم اْلٞم٣ًمين، وهذا َم٣م أىمده ممثؾ اْلىمقادور طمَلل َمٛم٣مومُم٣مت 

م ضمٝم٧م ذىمر زمٟمن هدم 3732اسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣مي حلامي٥م اظمٚمتٙم٘م٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م يمًٛم٥م 

 وسمدَمغم اظمٚمتٙم٘م٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م ٓ يتٖمؼ َمع روح آسمٖم٣مومٝم٥م وَم٣ٌمدئٜم٣م ، ىمام أن َمٛمْمؼ

ايميورة احلرزمٝم٥م خيقل يمٙمٗم٣مدة ايمٔمً٘مريكم ؽمٙمْم٥م سمٗمديري٥م دم اظمح٣مهمٓم٥م فمعم 

، وهبذه اظمث٣مزم٥م هم١من اؽمتخدام َمِمْمٙمح "ذيمؽ ايمؼماث أو هدَمف ضمًٌام حيٙمق هلؿ 

ايميورة ايمٔمً٘مري٥م َمـ ؾمٟمٞمف أن ي٠مدي إلم إهمراغ هذه آسمٖم٣موم٣مت َمـ 

٣ًٌم يمٌٔمض ايمدول ايمرانم٥ٌم دم آٞمًَلخ  َمـ ايمتزاَم٣مهت٣م َمّمٚمقهن٣م ، إذ ومد سُمتخذ ؽمٌ

 ايمدويمٝم٥م دم ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة.
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ايمٗمٝمد ايمرازمع : ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة دم ٞمِمقص آسمٖم٣موم٣مت ايمدويمٝم٥م يتقومػ فمعم 

َمدى سمِمديؼ إفمّم٣مء اظمتح٣مرزم٥م فمعم َمٔم٣مهدة ٓه٣مي وايمػموسمقىمقيمكم إول 

 وايمث٣مين اْلو٣مهمٝمكم َمًٔم٣م، وَمُم٘مَلت فمٚمٙمٝم٥م دم فمدم ايمتِمديؼ فمعم إضمداه٣م : 

( َمـ ايمػموسمقىمقل 31د ايمرازمع دم أن َم٣م ٞمِم٦م فمٙمٝمف اظم٣مدة )ويتٚمثؾ ايمٗمٝم

( َمـ ايمػموسمقىمقل اْلو٣مدم ايمث٣مين اظمٙمحؼ 34اْلو٣مدم إول واظم٣مدة )

م واظمتٔمٙمؼ زمحامي٥م وح٣مي٣م اظمٛم٣مزفم٣مت 3727زم٣مسمٖم٣مومٝم٣مت صمٛمٝمػ اظمٔمٗمقدة دم 

م، أورد ومٝمًدا فمعم احلامي٥م ايمقاردة همٝمام ومررهتام 3755ايمدويمٝم٥م اظمًٙمح٥م يمٙمٔم٣مم 

دون اْلطمَلل "م، وٞمِمٜم٣م 3732يمٔم٣ٌمرة ايمقاردة دم اسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣مي فم٣مم زم٣م

زمحامي٥م إفمٝم٣من ايمثٗم٣مهمٝم٥م دم ضم٣ميم٥م ايمٛمزاع اظمًٙمح  ٓه٣ميزمٟمضم٘م٣مم اسمٖم٣مومٝم٥م 

، وَمـ شمؿ هم١من اظم٣مدسمكم سم٠مىمدان ضورة سمقهمغم "م3732واظمٔمٗمقدة دم َم٣ميق 

م، 3732ي اسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣م فمٙمٝمٜم٣م سمٛمصاحلامي٥م وآضمؼمام يمَلفمٝم٣من ايمثٗم٣مهمٝم٥م ايمتل 

ويم٘مـ ايم٠ًمال  ايمذي يْمرح ٞمٖمًف دم هذا اظمج٣مل ، هؾ ه٣مسم٣من اظم٣مدسم٣من سمتّمٚمٛم٣من 

سمٔمديًَل ٓسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣مي أم سمت٘م٣مَمَلن َمٔمٜم٣م دم زمقسمٗم٥م واضمدة ؟ وهذا ايمت٣ًمؤل 

َمـ صم٣مٞمٌٛم٣م يمف وصم٣مهتف فمعم َمنح احلٝم٣مة ايمدويمٝم٥م دم ضم٣ميم٥م َم٣م إذا ىمُمػ ايمقاومع 

( اظمُم٣مر إيمٝمٜمام َمع أي 34( و)31ايمٔمٚمقم فمـ سمٔم٣مرض ضم٘مؿ أي َمـ اظم٣مدسمكم )

م وسم٘مقن إضمدى ايمدول ومد 3732وم٣مفمدة أطمرى سمّمٚمٛمتٜم٣م اسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣مي فم٣مم 

صدوم٦م فمعم اسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣مي ومل سمِمدق فمعم ايمػموسمقىمقيمكم أم صدوم٦م فمعم 

 ايمػموسمقىمقيمكم، ومل سمِمدق فمعم اسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣مي .
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٥ٌم م سم٘مقن آسمٖم٣مومٝم٥م ايمقاصم3732يمٔم٣مم  يأن اسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣م يوايمرأي فمٛمد

ايمتْمٌٝمؼ زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٙمدول ايمتل صدوم٦م فمٙمٝمٜم٣م أي إؿمراف همٝمٜم٣م، أَم٣م زم٣ميمٛم٥ًٌم 

م، هم١مٞمام سمّمٚمٛمتف اظم٣مدسم٣من 3732 ييمٙمدول ايمتل مل سمرسمٌط زمٔمد زم٣مسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣م

( َمـ أضم٘م٣مم سم٘مقن هل ايمقاصم٥ٌم ايمتْمٌٝمؼ زم٣ميمٛم٥ًٌم هل٣م، وهق إَمر  34( و)31)

٥م زمٚمٗمتّم٣مه٣م ضم٧م م ْلصدار سمقصٝم3755ايمذي دفم٣م اظم٠ممتر ايمدزمٙمقَم٣مد يمٔم٣مم 

م زم٣ميمتِمديؼ فمٙمٝمٜم٣م ضمتك 3732ايمدول ايمتل مل سمِم٣مدق فمعم اسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣مي يمٔم٣مم 

 يٚم٘مـ آٞمتٜم٣مء َمـ سمٙمؽ آطمتَلهم٣مت .

وايمرأي فمٛمدي ىمذيمؽ، ضورة اظمٛم٣مداة زمقوع َمٔم٣مهدة أو وشمٝمٗم٥م فم٣مَم٥م زمِمٖم٥م 

َمًتٗمٙم٥م سمِمدر َمـ هٝمئ٥م إَمؿ اظمتحدة يمتٛمٓمٝمؿ دورم َمت٘م٣مَمؾ يًتٜمدف ْح٣مي٥م 

ة دم أووم٣مت ايمٛمزافم٣مت اظمًٙمح٥م، زمٔمٝمًدا فمام يًٚمك زم٣ميميورة دور ايمٔم٣ٌمد

احلرزمٝم٥م، طم٣مص٥م إَم٣مىمـ اظمٗمدؽم٥م، زمح٣ًٌمن أن هذه إَم٣مىمـ متثؾ ايمؼماث 

اْلٞم٣ًمين وايمروضمل يمُمٔمقب إرض مم٣م سمًتٟمهؾ َمٔمف وؤمٜم٣م دم وم٣ميم٤م إيمزاَمل 

يتّمٚمـ ضمٙمقًٓ فمٚمٙمٝم٥م وصمزاءات ص٣مرَم٥م ؾمخِمٝم٥م ودويمٝم٥م، طم٣مص٥م إذا َم٣م شم٦ٌم 

٣م سمًٜمؿ دم متقيؾ ايمٔمدوان فمعم أَم٣مىمـ دور ايمٔم٣ٌمدة ، وذيمؽ يمقوع أن دويم٥م َم

 ىمؾ دويم٥م أَم٣مم َمًئقيمٝمتٜم٣م ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م ايمدويمٝم٥م .  

سم٣مؽمًٔم٣م: اظمٗم٣مرٞم٥م زمكم َم٣ٌمدئ ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م وومقافمد ايمٗم٣مٞمقن ايمدورم  

 زمُمٟمن ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة : 
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عم ومقافمد زمٔمد أن اؽمتٔمروٛم٣م َم٣ٌمدئ ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م ورأيٛم٣م أهن٣م ؽم٣ٌموم٥م فم

 ، ؽمقاء  ٣مدة يم٘م٣مهم٥م إدي٣منـع دور ايمٔمٌـايمٗم٣مٞمقن ايمدورم دم إوٖم٣مء احلامي٥م فمعم مجٝم

 ، هم١مٞمٛم٣م ٞمرى َم٣م يقم :  دم زَمـ ايمًٙمؿ أم احلرب

م 3727إزاء ومِمقر ايمٛمِمقص ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م ٓسمٖم٣مومٝم٥م صمٛمٝمػ فم٣مم  -أوًٓ : ٞمرى

دفمقة َمٛمٓمٚم٥م هٝمئ٥م إَمؿ اظمتحدة زمٟمن  -دم إوٖم٣مء احلامي٥م فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة 

سمِمدر َمٔم٣مهدة َمًتٗمٙم٥م َمٙمزَم٥م سم٘مٖمؾ ٞمِمقصٜم٣م احلامي٥م ايمٖمٔمٙمٝم٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة، 

ٝم٣ًّم يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م َمع إؽم٣ٌمغ سمٛمٓمٝمؿ حيٚمل إَم٣مىمـ اظمٗمدؽم٥م ايمتل ص٣مرت سمراشًم٣م روضم

 مجٔم٣مء، وايمتل طمٙم٦م ايمٛمِمقص ايمدويمٝم٥م َمـ أي٥م ومقافمد حلاميتٜم٣م. 

شم٣مٞمًٝم٣م: ٞمرى إفم٣مدة ايمٛمٓمر همٝمام اؾمؼمؿمتف اسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣مي حلامي٥م اظمٚمتٙم٘م٣مت 

م حلامي٥م أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة دم زَمـ 3732ايمثٗم٣مهمٝم٥م دم ضم٣ميم٥م ٞمزاع َمًٙمح يمٔم٣مم 

ايمدول  احلرب َمـ هم٘مرة ايميورة ايمٔمً٘مري٥م ، وايمتل ص٣مرت دم ومٌّم٥م

اظمتح٣مرزم٥م سمٗمدره٣م وهمًٗم٣م ٓفمت٣ٌمراهت٣م ايمُمخِمٝم٥م ، مم٣م يٌٝمح إفمامل ايمٔمدائٝم٥م ود 

سمٙمؽ إَم٣مىمـ ، همٙمٝمس َمـ إَمقر اظمٔمٗمقيم٥م أو اظمٗمٌقيم٥م أن سمٓمؾ ْح٣مي٥م دور 

ايمٔم٣ٌمدة ، وهل اظمتِمٙم٥م اسمِم٣مًٓ وشمٝمًٗم٣م زمٔمٗم٣مئد ايمٌمم، َمرهقٞم٥م زمتٗمديرات 

، وختتٙمػ  يمٙمدول اظمتٛم٣مزفم٥م ايمتل ختّمع يمتٗمديرات طم٣مص٥م ايميورة ايمٔمً٘مري٥م 

َمـ َم٘م٣من ٔطمر وَمـ زَم٣من ٔطمر، زمؾ دم ذات ايمزَم٣من ومد ختتٙمػ َمـ َم٘م٣من 

 فمٗم٥ٌم متثؾ –وفمعم ٞمحق َم٣م ؽمٙمػ زمٝم٣مٞمف  -ٔطمر، ذيمؽ أن سمٙمؽ ايمٛمِمقص
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 ايمٛمزافم٣مت أشمٛم٣مء ايمثٗم٣مهمٝم٥م اظمٚمتٙم٘م٣مت َمـ زم٣مفمت٣ٌمره٣م ايمٔم٣ٌمدة أَم٣مىمـ أَم٣مم ضمٗمٝمٗمٝم٥م

يٛمجؿ فمٛمف إؽم٣مءة اؽمتخدام ايمًٙمْم٥م َمـ صم٣مٞم٤م إؿمراف  ومد مم٣م ، اظمًٙمح٥م

 .اظمتٛم٣مزفم٥م

شم٣ميمًث٣م: ٞمرى همض آؾمت٣ٌمك زمكم ٞمِمقص اسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣مي حلامي٥م اظمٚمتٙم٘م٣مت 

، وايمػموسمقىمقل اْلو٣مدم إول  م3732ايمثٗم٣مهمٝم٥م دم ضم٣ميم٥م ٞمزاع َمًٙمح يمٔم٣مم 

م واظمتٔمٙمؼ زمحامي٥م وح٣مي٣م 3727اظمٙمحؼ زم٣مسمٖم٣مومٝم٣مت صمٛمٝمػ اظمٔمٗمقدة دم 

م وايمػموسمقىمقل اْلو٣مدم ايمث٣مين 3755فم٣مت ايمدويمٝم٥م اظمًٙمح٥م يمٙمٔم٣مم اظمٛم٣مز

م واظمتٔمٙمؼ زمحامي٥م وح٣مي٣م 3727اظمٙمحؼ زم٣مسمٖم٣مومٝم٣مت صمٛمٝمػ اظمٔمٗمقدة دم 

م، يمتَلدم فمدم سمِمديؼ إضمدى ايمدول 3755اظمٛم٣مزفم٣مت ايمدويمٝم٥م اظمًٙمح٥م يمٙمٔم٣مم 

اظمتٛم٣مزفم٥م فمعم أي َمٛمٜم٣م ، واْلؾم٘م٣ميمٝم٥م ايمدويمٝم٥م ايمتل ومد سمٛمجؿ فمـ هؾ ئمد 

، وذيمؽ فمـ ؿمريؼ إصدار  ػموسمقىمقيمكم َمٔمديمكم أم َمت٘م٣مَمٙمكم َمع آسمٖم٣مومٝم٥مايم

اسمٖم٣مومٝم٥م َمًتٗمٙم٥م صمديدة ىمام ذىمرٞم٣م سمٛمٓمؿ ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة، أو إفم٣مدة سمٛمٓمٝمؿ 

م وايمػموسمقىمقيمكم اْلو٣مهمٝمكم دم زمقسمٗم٥م اسمٖم٣مق دورم صمديد 3732 ياسمٖم٣مومٝم٥م ٓه٣م

دة ، يمتَلدم َمًٟميم٥م ، يمٝم٘مقن ايمتِمديؼ فمٙمٝمٜم٣م دهمٔم٥م واضم يّمٚمٜم٣م مجٝمًٔم٣م زمكم دهمتٝمف

 ايمتِمديؼ فمعم ىمؾ َمٛمٜم٣م فمعم ضمدة .

رازمًٔم٣م: أن ي٣ٌمدر اظمجتٚمع ايمدورم وفمعم رأؽمف َمٛمٓمٚم٥م هٝمئ٥م إَمؿ اظمتحدة 

زم١مصدار اسمٖم٣مومٝم٥م َمًتٗمٙم٥م سمتّمٚمـ مجع ؾمت٣مت ىمؾ َم٣م يتٔمٙمؼ زمحامي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة8 
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يمتٛمٓمٚمٜم٣م دم اسمٖم٣مومٝم٥م واضمدة ي٘مقن َمقوقفمٜم٣م ْح٣مي٥م سمٙمؽ إَم٣مىمـ ؽمقاء دم زَمـ 

طم٣مص٥م إَم٣مىمـ اظمٗمدؽم٥م َمٛمٜم٣م  -ؿ أم زَمـ احلرب، زم٣مفمت٣ٌمر أن دور ايمٔم٣ٌمدة ايمًٙم

َمـ ايمؼماث ايمروضمل يمٙمُمٔمقب وسمٔمد إرشم٣م َمُمؼمىًم٣م يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م مجٔم٣مء دم ؽمٌٝمؾ  -

ايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل زمكم ايمٌمم، وذيمؽ زم٤ًٌم أن دور ايمٔم٣ٌمدة سمتِمؾ اسمِم٣مٓ 

َمـ وايمًٙمؿ َم٣ٌمًذا زم٣مظمِم٣ميمح ايمٔمٙمٝم٣م يمٙمٚمجتٚمع ايمدورم ، يٚمس دم ايمِمٚمٝمؿ إ

َمـ َمقصم٣مت ايمٕمّم٤م  ٣م، وزمحاميتٜم٣م ٞمٗمل اظمجتٚمٔم٣مت َم٣م يِمٝمٌٜم ايمدويمٝمكم

،  وايمتٔمِم٤م ايمديٛمل وايمٔمٛمػ ايمْم٣مئٖمل ٞمتٝمج٥م ايمٔمدوان فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة

 ٓسمِم٣مهل٣م ايمقشمٝمؼ زمٛمٖمقس ايمُمٔمقب وإَمؿ .  

فمعم أن سمتّمٚمـ هذه آسمٖم٣مومٝم٥م ايمدويمٝم٥م اظمًتٗمٙم٥م ايمتل ٞمٛم٣مدي هب٣م ٞمِمقًص٣م 

إفمّم٣مء، َمع حتديد َمًئقيمٝم٥م ايمدويم٥م اظم٣مروم٥م فمـ سمٛمٖمٝمذ سمٔمٜمداهت٣م َمٙمزَم٥م يمٙمدول 

وووع اَلزاءات فمٙمٝمٜم٣م وهمًٗم٣م يمٗمقافمد ايمٗم٣مٞمقن ايمدورم  ايمتل سم٘مٖمؾ إيمزاَمٝم٥م سمٙمؽ 

٣ًٌم إزاء َم٣م يتٔمرض يمف ايمٔم٣ممل َمـ ـم٣مهرة  ايمٗمقافمد همٝمام زمكم ايمدول ، همٙمؿ ئمد َمٛم٣مؽم

صٝم٣مت فم٣مصمزة اْلره٣مب أن يٗمػ اظمجتٚمع ايمدورم  َم٘متقف إيدي زمٚمجرد سمق

أو ؾمج٤م ٓ يتٚمتع زمٟمي أشمر وم٣مٞمقين، زمؾ يتٔمكم فمٙمٝمف همرض احلامي٥م احلٗمٝمٗمٝم٥م فمـ 

ؿمريؼ ووع سمٛمٓمٝمؿ يتٛم٣مول ايمٗمقافمد ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م اظمٙمزَم٥م ايمتل سم٘مٖمؾ ْح٣مي٥م دور 

، َمع حتديد َمًئقيمٝم٥م ايمدويم٥م اظمٚمقيم٥م  ايمٔم٣ٌمدة، وطم٣مص٥م إَم٣مىمـ اظمٗمدؽم٥م

ؿمريؼ ؽمٙمْم٥م اْلضم٣ميم٥م  يمإلره٣مب اظمتِمؾ زم٣ميمٔمدوان فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة فمـ
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، وم٣مصًدا َمـ ىمؾ ذيمؽ صقن وْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة،  يمٙمٚمح٘مٚم٥م اَلٛم٣مئٝم٥م ايمدويمٝم٥م

وإوٖم٣مء ضمِم٣مٞم٥م فمٙمٝمٜم٣م سمٔمِمٚمٜم٣م َمـ ايمٛمٝمؾ َمٛمٜم٣م أو ايمٔم٧ٌم زمٚمٗمدراهت٣م، وزم٧م 

روح ايمت٣ًمَمح واْلطم٣مء زمكم ايمُمٔمقب، وسمٔمٚمٝمؼ اضمؼمام َمٗمدؽم٣مت إدي٣من، 

   يمٝم٣مسمف جت٣مه إصمٝم٣مل ايمٗم٣مدَم٥م.وذيمؽ ىمٙمف دم ؽمٌٝمؾ حتٚمؾ اظمجتٚمع ايمدورم  ظمًئق

 

 *      *     * 
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 الكطي الجاٌ٘
 

احلىاٖٛ املادٖٛ ٔاملعٍٕٖٛ لدٔز العبادٚ يف ظن التػسٖع 
 الٕطين املصسٙ, ٔدٔز الكاض٘ اإلدازٙ يف إضفاٞ تمك احلىاٖٛ 

 

ٞمٔمرض دم ايمٗمًؿ ايمث٣مين َمـ هذه ايمدراؽم٥م يمٙمحامي٥م اظم٣مدي٥م واظمٔمٛمقي٥م يمدور 

، ودور ايمٗم٣ميض اْلداري دم إوٖم٣مء  ايمتمميع ايمقؿمٛمل اظمٌميايمٔم٣ٌمدة دم ـمؾ 

، وفمعم ذيمؽ  ، وؽمقاء ىم٣مٞم٦م احلامي٥م اظم٣مدي٥م صمٛم٣مئٝم٥م أو َمٔمٛمقي٥م سمٙمؽ احلامي٥م

 َمتت٣ميمٝم٥م :  َم٣ٌمضم٧مٞمٗمًؿ ايمدراؽم٥م دم ؽمٌٔم٥م 

*      *     * 
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 األٔه املبخح
املكصٕد بدٔز العبادٚ , ٔودٝ اعتٍاٞ املػسع الدضتٕزٙ 

  يف الدضاتري املتعاقبٛاملصسٙ بّا 

 

نمٛمل فمـ ايمٌٝم٣من أن يم٘مؾ أَم٥م َمٗمدؽم٣مت أؽم٣مؽمٝم٥م سمتًؿ هب٣م وسمتٚمٝمز هب٣م فمـ 

نمغمه٣م، وحت٣مهمظ فمٙمٝمٜم٣م، وَمـ سمٙمؽ اظمٗمدؽم٣مت أَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة أو حمؾ إوم٣مَم٥م دور 

ايمُمٔم٣مئر، همٟمَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة هل إَم٣مىمـ ايمتل خيِمِمٜم٣م أصح٣مب ديـ أو ؿم٣مئٖم٥م 

همٝمٜم٣م، وَمـ شمؿ همٜمل سمتِمػ زم٣مخلِمقصٝم٥م أو َمٙم٥م َمٔمٝمٛم٥م ٕداء ؾمٔم٣مئر ذيمؽ ايمديـ 

، وسم٘مقن  دم ىمقهن٣م ختص دي٣مٞم٥م َمٔمٝمٛم٥م سمًتٜمدف ايمٔم٣ٌمدة وايمتٗمرب إلم اهلل 

 سمٙمؽ إَم٣مىمـ َمٗمِمقرة فمعم أداء ؿمٗمقس ايمِمَلة وايمُمٔم٣مئر همٝمٜم٣م.

دم أَم٣مىمـ خمِمِم٥م  ىوَمـ اظمٔمٙمقم أن يم٘مؾ دي٣مٞم٥م ؾمٔم٣مئر طم٣مص٥م سم٠مد

ظمامرؽمتٜم٣م، همٖمل ايمدي٣مٞم٥م ايمٝمٜمقدي٥م سم٘مقن اظمٔم٣مزمد اظم٘م٣من  ايمذي مت٣مرس همٝمف ؿمٗمقس 

 ىايمدي٣مٞم٥م ايمٝمٜمقدي٥م، ودم ايمدي٣مٞم٥م اظمًٝمحٝم٥م سم٘مقن إديرة وايم٘مٛم٣مئس أَم٣مىمـ سُم٠مد

 ى، ودم اْلؽمَلم متثؾ اظم٣ًمصمد ايمـٚم٘م٣من  ايمذي سُم٠مد همٝمٜم٣م ؾمٔم٣مئر ايمديـ اظمًٝمحل

، إذن همٟمَم٣مىمـ ايمٔم٣ٌمدة هل سمٙمؽ  َمـ أرىم٣من اْلؽمَلم همٝمف ايمِمَلة ايمتل هل رىمـ

إَم٣مىمـ اظمخِمِم٥م ْلوم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م ؽمقاء اظم٣ًمصمد أو ايم٘مٛم٣مئس أو 

 اظمٔم٣مزمد.

إن سمتٌع ايمدؽم٣مسمغم اظمٌمي٥م يٛمٌئ فمـ اهتامم اظمممع ايمدؽمتقري زمٚمٖمٜمقم ضمري٥م 

،  ، وومد َمر ذيمؽ زمتْمقر دم هذا ايمِمدد ، وَمٖمٜمقم ْح٣مي٥م دار ايمٔم٣ٌمدة ايمٔمٗمٝمدة
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( 32م ٞمص فمعم ْح٣مي٥م ضمري٥م آفمتٗم٣مد دم اظم٣مدة )3721همٛمجد أن دؽمتقر ؽمٛم٥م 

، وأومر أيًّم٣م ضمؼ  "ضمري٥م آفمتٗم٣مد َمْمٙمٗم٥م  "َمٛمف، وايمتل ٞمِم٦م فمعم أٞمف: 

( َمٛمف، وايمتل ٞمِم٦م فمعم أٞمف: 31اْلٞم٣ًمن دم مم٣مرؽم٥م ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م دم اظم٣مدة )

ًٌٗم٣م يمٙمٔم٣مدات اظمرفمٝم٥م دم حتٚمل ايمدويم٥م ضمري٥م ايمٗمٝم٣مم زمُمٔم٣مئر إدي٣من وايمٔمٗم٣مئد ؿم "

 .  "ايمدي٣مر اظمٌمي٥م، فمعم أن ٓ خيؾ ذيمؽ زم٣ميمٛمٓم٣مم ايمٔم٣مم و ٓ يٛم٣مدم أداب

( َمٛمف، وايمتل 21م همٗمد ىمٖمؾ ضمري٥م ايمٔمٗمٝمدة دم اظم٣مدة )3734أَم٣م دؽمتقر ؽمٛم٥م 

، وحتٚمل ايمدويم٥م ضمري٥م ايمٗمٝم٣مم زمُمٔم٣مئر  ضمري٥م آفمتٗم٣مد َمْمٙمٗم٥م "ٞمِم٦م فمعم أٞمف: 

٣مدات اظمرفمٝم٥م دم َمٌم، فمعم أن ٓ خيؾ ذيمؽ زم٣ميمٛمٓم٣مم إدي٣من وايمٔمٗم٣مئد ؿمًٌٗم٣م يمٙمٔم

٣م 3736دم ضمكم أن دؽمتقر ؽمٛم٥م   ،"ايمٔم٣مم أو يٛم٣مدم أداب  م مل يتّمٚمـ ٞمِمًّ

( َمٛمف فمعم 12م همٗمد أىمدت اظم٣مدة )3742هبذا ايمِمدد ، أَم٣م فمـ دؽمتقر ؽمٛم٥م  

ضمري٥م آفمتٗم٣مد َمْمٙمٗم٥م، وحتٚمل ايمدويم٥م  "ضمري٥م آفمتٗم٣مد همٛمِم٦م فمعم أٞمف : 

زمُمٔم٣مئر إدي٣من وايمٔمٗم٣مئد ؿمًٌٗم٣م يمٙمٔم٣مدات اظمرفمٝم٥م، فمعم أن ٓ خيؾ  ضمري٥م ايمٗمٝم٣مم

م 3753،  شمؿ ىمٖمؾ دؽمتقر ؽمٌتٚمػم ؽمٛم٥م "ذيمؽ زم٣ميمٛمٓم٣مم ايمٔم٣مم أو يٛم٣مدم أداب 

سم٘مٖمؾ  "، وايمتل ٞمِم٦م فمعم أٞمف :  ( َمٛمف24ْح٣مي٥م ضمؼ ايمٔمٗمٝمدة زمٚمقصم٤م اظم٣مدة )

 .   "ايمدويم٥م ضمري٥م ايمٔمٗمٝمدة وضمري٥م مم٣مرؽم٥م ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م 

٤م ايمتٟمىمٝمد فمعم أن مجٝمع دور ايمٔم٣ٌمدة دم ايمتمميع اظمٌمي سمٓمؾ َمُمٚمقيم٥م وجي

زم٣محلامي٥م ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م زمٛمص ايمدؽمتقر، همَل فمج٤م أن ٞمرى اظمممع ايمدؽمتقري 
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أرزمٔم٥م ٞمِمقص  -وٕول َمرة دم سم٣مريخ ايمدؽم٣مسمغم اظمٌمي٥م  -اظمٌمي يتٛم٣مول 

٣م ، دؽمتقري٥م فمـ ضمري٥م ايمٔمٗمٝمدة ورزمط مم٣مرؽم٥م ؾمٔم٣مئره٣م زمٟمَم٣مىمـ دور ايمٔم٣ٌمدة هب

َمـ يٛم٣مير 36فمعم أٞمف إذا ىم٣مٞم٦م اظم٣مدة ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ ايمدؽمتقر ايم٣ًمري ايمِم٣مدر دم 

م ٞمِم٦م فمعم أن اْلؽمَلم ديـ ايمدويم٥م وايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م يمٕمتٜم٣م ايمرؽمٚمٝم٥م، 2732

 -، إٓ أن اظم٣مدة ايمث٣ميمث٥م  وَم٣ٌمدئ ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م اظمِمدر ايمرئٝمز يمٙمتمميع

فمعم أن َم٣ٌمدئ ذائع َمـ ذات ايمدؽمتقر، سمّمٚمٛم٦م ايمٛمص  -ايمت٣ميمٝم٥م هل٣م 

، اظمِمدر ايمرئٝمز يمٙمتممئم٣مت اظمٛمٓمٚم٥م  اظمٌميكم َمـ اظمًٝمحٝمكم وايمٝمٜمقد

 ، واطمتٝم٣مر ومٝم٣مدهتؿ ايمروضمٝم٥م .   ، وؾمئقهنؿ ايمديٛمٝم٥م ٕضمقاهلؿ ايمُمخِمٝم٥م

َمـ ايمدؽمتقر اظمذىمقر فمعم أن ضمري٥م آفمتٗم٣مد َمْمٙمٗم٥م ،  42شمؿ ٞمِم٦م اظم٣مدة 

ايمٔم٣ٌمدة ٕصح٣مب إدي٣من  وأن ضمري٥م مم٣مرؽم٥م ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م وإوم٣مَم٥م دور

ايمًاموي٥م ضمؼ يٛمٓمٚمف ايمٗم٣مٞمقن، وذيمؽ ٕول َمرة فمـ دور ايمٔم٣ٌمدة ذاهت٣م، شمؿ 

٣م زم٣ميم٘مٛم٣مئس ضمٝمٛمام أيمزم اظمممع ايمدؽمتقري  213سمٛم٣مويم٦م اظم٣مدة  ٣م طم٣مصًّ ٞمِمًّ

جمٙمس ايمٛمقاب زمٟمن يِمدر إطمغم دم أول دور اٞمٔمٗم٣مد يمف زمٔمد ايمٔمٚمؾ هبذا 

ايم٘مٛم٣مئس زمام ي٘مٖمؾ ضمري٥م مم٣مرؽم٥م وم٣مٞمقًٞم٣م يمتٛمٓمٝمؿ زمٛم٣مء وسمرَمٝمؿ  ايمدؽمتقر

، وهق َم٣م ٞمجؿ فمٛمف إصدار اظمممع ايمٔم٣مدي  اظمًٝمحٝمكم يمُمٔم٣مئرهؿ ايمديٛمٝم٥م

 م زمُمٟمن سمٛمٓمٝمؿ زمٛم٣مء وسمرَمٝمؿ ايم٘مٛم٣مئس.  2734يمًٛم٥م  67يمٙمٗم٣مٞمقن رومؿ 
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 الجاٌ٘ املبخح
 يف التػسٖع املصسٙ احلىاٖٛ املادٖٛ اجلٍاٟٗٛ لدٔز العبادٚ

 

ٞمٔمرض يمٙمحامي٥م اظم٣مدي٥م اَلٛم٣مئٝم٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة دم ايمتمميع اظمٌمي دم 

 ايمٔمٛم٣مس ايمت٣ميمٝم٥م : 

، وسمِمدر وم٣مٞمقًٞم٣م ظم٘م٣مهمح٥م اْلره٣مب،  : َمٌم سمٙمتزم زم٣مسمٖم٣موم٣مهت٣م ايمدويمٝم٥مأوٓ

 حتٚمل دور ايمٔم٣ٌمدة : 

ٞمٓمًرا ٕن آفمتداء فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة يرسمٌط دم إفمؿ إنمٙم٤م َمٛمف زم٣ميمتْمرف 

دواهمٔمف سمٛمٌئ فمـ همٜمؿ َمٕمٙمقط يمِمحٝمح ايمديـ، وسمُمدد يتٛم٣مذم واْلره٣مب، ٕن 

َمع ؿمٌٝمٔم٥م اْلؽمَلم ايمًٚمح٣مء، همٗمد اهتؿ اظمممع اظمٌمي زم٣ميمٛمص دم ايمٗمرار 

م زم١مصدار وم٣مٞمقن َم٘م٣مهمح٥م 2733يمًٛم٥م  72اَلٚمٜمقري زم٣ميمٗم٣مٞمقن رومؿ 

٣م ىم٣مٞم٦م ايمدي٣مٞم٥م، وايمذي أصدرسمف َمٌم  اْلره٣مب ، فمعم ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة أيًّ

٣مٓسمٖم٣مومٝم٣مت ايمدويمٝم٥م ايمتل وومٔم٦م فمٙمٝمٜم٣م دم جم٣مل َم٘م٣مهمح٥م ايمتزاًَم٣م َمٛمٜم٣م زم

م زمُمٟمن اظمقاهمٗم٥م 3776يمًٛم٥م  257اْلره٣مب، وَمٛمٜم٣م ايمٗمرار اَلٚمٜمقري رومؿ 

يمًٛم٥م  272فمعم آسمٖم٣مومٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ظم٘م٣مهمح٥م اْلره٣مب، وايمٗمرار اَلٚمٜمقري رومؿ 

م زمُمٟمن اظمقاهمٗم٥م فمعم اسمٖم٣مومٝم٥م إَمؿ اظمتحدة ظم٘م٣مهمح٥م اَلريٚم٥م اظمٛمٓمٚم٥م، 2771

م، زمُمٟمن اظمقاهمٗم٥م فمعم آسمٖم٣مومٝم٥م 2772يمًٛم٥م  224يمٗمرار اَلٚمٜمقري رومؿ وا

َمـ يٛم٣مير 37ايمدويمٝم٥م يمٗمٚمع متقيؾ اْلره٣مب واظمقومٔم٥م دم ٞمٝمقيقرك زمت٣مريخ 
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م زمُمٟمن اظمقاهمٗم٥م فمعم 2773يمًٛم٥م  72م، وايمٗمرار اَلٚمٜمقري رومؿ 2777

ك آسمٖم٣مومٝم٥م ايمدويمٝم٥م يمٗمٚمع اهلجامت اْلره٣مزمٝم٥م زم٣ميمٗمٛم٣مزمؾ واظمقومٔم٥م دم ٞمٝمقيقر

م 2732يمًٛم٥م  27م، وايمٗمرار اَلٚمٜمقري رومؿ 3776َمـ يٛم٣مير  32زمت٣مريخ 

زمُمٟمن اظمقاهمٗم٥م فمعم اٞمّمامم مجٜمقري٥م َمٌم ايمٔمرزمٝم٥م إلم آسمٖم٣مومٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ظم٘م٣مهمح٥م 

َمـ ديًٚمػم  23نمًٝمؾ إَمقال ومتقيؾ اْلره٣مب اظمقومٔم٥م دم ايمٗم٣مهرة زمت٣مريخ 

اظمقاهمٗم٥م فمعم م ، زمُمٟمن 2732يمًٛم٥م  254م ، وايمٗمرار اَلٚمٜمقري رومؿ 2737

اٞمّمامم مجٜمقري٥م َمٌم ايمٔمرزمٝم٥م إلم آسمٖم٣مومٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ظم٘م٣مهمح٥م صمرائؿ سمٗمٛمٝم٥م 

 م .2737َمـ ديًٚمػم  23اظمٔمٙمقَم٣مت اظمقومٔم٥م دم ايمٗم٣مهرة زمت٣مريخ 

 شم٣مٞمًٝم٣م: صمريٚم٥م ايمٔمدوان فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة :

َمـ  34سمٔمرض اظمممع َلريٚم٥م ايمٔمدوان فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة، دم ٞمص اظم٣مدة 

م زم١مصدار وم٣مٞمقن َم٘م٣مهمح٥م اْلره٣مب، وسمدرج 2733يمًٛم٥م  72ايمٗم٣مٞمقن رومؿ 

زم٣ميمٔمٗمقزم٥م َمـ ايمًجـ اظم٠مزمد إلم ايمًجـ اظمُمدد شمؿ اْلفمدام، ضم٣مل إذا َم٣م سمرسم٤م 

 فمعم هذا ايمٔمدوان وهم٣مة ؾمخص ويمق وضمٝمد .

 )أ( ايمًٙمقك اظم٣مدي اظم٘مقن َلريٚم٥م ايمٔمدوان فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة :

إن ايمًٙمقك اظم٣مدي اظم٘مقن َلريٚم٥م ايمٔمدوان فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة ي٘مقن ذا ؿمٌٝمٔم٥م 

َم٣مدي٥م وسمدرىمف احلقاس، وزمف يتحٗمؼ آفمتداء فمعم اظمِمٙمح٥م حمؾ احلامي٥م وم٣مٞمقًٞم٣م، 

همٜمق إًذا اظمٓمٜمر اخل٣مرصمل يمٙمجريٚم٥م ىمام هق َمقصقف دم ٞمٚمقذج ايمتجريؿ، 
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ايمٔم٣ٌمدة دم شمَلث ويتٚمثؾ ايمًٙمقك اظم٣مدي اظم٘مقن َلريٚم٥م ايمٔمدوان فمعم دور 

 َمراضمؾ َمتت٣ميمٝم٥م :

اظمرضمٙم٥م إولم : وسمُمٚمؾ ىمؾ َمـ اؽمتقلم أو ه٣مصمؿ أو دطمؾ زم٣ميمٗمقة أو 

، همتتحٗمؼ اَلريٚم٥م َمتك حتٗمؼ  ايمٔمٛمػ أو ايمتٜمديد أو ايمؼمويع يمدور ايمٔم٣ٌمدة

آؽمتٝمَلء أو اهلجقم أو ايمدطمقل زم٣ميمٗمقة أو ايمتٜمديد أو ايمؼمويع، وايمٗم٣مٞمقن مل 

إهمٔم٣مل مت٦م ىمٙمٝم٥م أو صمزئٝم٥م، هم٘مَلمه٣م ؽمقاء َمـ  يٚمٝمز زمكم َم٣م إذا ىم٣مٞم٦م سمٙمؽ

 ٞم٣مضمٝم٥م إشمر ايمٗم٣مٞمقين اظم٘مقن يمٖمٔمؾ ايمتجريؿ.

اظمرضمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م: وسمُمٚمؾ ايمًٙمقك اظم٣مدي اظم٘مقن هلذه اَلريٚم٥م وهق ىمؾ َمـ 

ووع صمٜم٣مًزا أو َم٣مدة ، َمتك ىم٣من َمـ ؾمٟمن ذيمؽ سمدَمغم دار ايمٔم٣ٌمدة أو إحل٣مق 

، أو  ، أو اظمؼمدديـ فمٙمٝمٜم٣م يـ هب٣مايمير هب٣م، أو زمٟمي َمـ إؾمخ٣مص اظمقصمقد

، وَمـ شمؿ سمتحٗمؼ اَلريٚم٥م زمٚمجرد ايمتٜمديد  هدد زم٣مرسم٘م٣مب أي َمـ هذه إهمٔم٣مل

 زمقومقفمٜم٣م.

اظمرضمٙم٥م ايمث٣ميمث٥م: وسمُمٚمؾ  وومقع أي َمـ إهمٔم٣مل ايم٣ًمزمٗم٥م زم٣مؽمتٔمامل ايمًَلح، 

َمـ ؾمخص أو َمـ أىمثر َمـ ؾمخص أو وم٣مم اَل٣مين زمتدَمغم أو إسمَلف اظمٗمر، أو 

 ًٙمْم٣مت ايمٔم٣مَم٥م أشمٛم٣مء سمٟمدي٥م وـمٝمٖمتٜم٣م ٓؽمتٔم٣مدة اظمٗمر .   وم٣موم زم٣ميمٗمقة ايم

 )ب( ايمًٙمقك اظمٔمٛمقي اظم٘مقن َلريٚم٥م ايمٔمدوان فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة : 

 ٣م فمــرم وم٣مٞمقٞمً ـايمٖمٔمؾ اظمج كايمرىمـ اظمٔمٛمقي يتٚمثؾ دم أن ي٘مقن اَل٣مين ومد أسم
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إرادة خمت٣مرة ووافمٝم٥م يٚم٘مـ فمعم أؽم٣مؽمٜم٣م إؽمٛم٣مد اَلرم إيمٝمف، ويتٚمثؾ ايمًٙمقك 

ٛمقي َلريٚم٥م ايمٔمدوان فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة دم اٞمٌماف ٞمٝم٥م اَل٣مين إلم ايمًٙمقك اظمٔم

اظم٣مدي اظم٘مقن يمٙمجريٚم٥م فمـ فمٙمؿ ووفمل زم٣مظمَلزم٣ًمت اظمحٝمْم٥م زمف، وومد سمْمٙم٤م 

٣م يمتحٗمؼ اَلريٚم٥م، هق ومِمد ارسم٘م٣مب صمريٚم٥م إره٣مزمٝم٥م،  اظمممع ومِمًدا طم٣مصًّ

اظمقصمقدة  وَمـ شمؿ هم١من ومِمد حتٗمؼ ايمير زمٚمٌٛمك دور ايمٔم٣ٌمدة أو زمٟمرواح ايمٛم٣مس

همٝمف، زمٗمِمد ارسم٘م٣مب صمريٚم٥م إره٣مزمٝم٥م، زمٟمي َمـ إهمٔم٣مل ايم٣ًمزمؼ ذىمره٣م فمعم 

 ٞمحق َم٣م ؽمٙمػ زمٝم٣مٞمف8 يٗمقد اَل٣مين إلم حتٗمؼ اَلريٚم٥م.

 )ج( ايمٔمٗمقزم٥م اظمٗمررة َلريٚم٥م ايمٔمدوان فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة :  

ىمام أن هٛم٣مك شمَلث َمراضمؾ سمت٘مقن َمٛمٜم٣م صمريٚم٥م ايمٔمدوان فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة، 

 شمَلث فمٗمقزم٣مت سمتاميز همٝمام زمٝمٛمٜم٣م يمتٙمؽ اظمراضمؾ ، وهل ىم٣مٔيت: هم١من هٛم٣مك أيًّم٣م

ايمٔمٗمقزم٥م إولم: ايمًجـ اظم٠مزمد أو اظمُمدد ايمذي ٓ سمٗمؾ َمدسمف فمـ فممم 

 ؽمٛمكم:

همٖمل اظمرضمٙمتكم إولم وايمث٣مٞمٝم٥م سم٘مقن ايمٔمٗمقزم٥م ايمًجـ اظم٠مزمد أو اظمُمدد ايمذي 

قلم ٓ سمٗمؾ َمدسمف فمـ فممم ؽمٛمكم، وذيمؽ يم٘مؾ َمـ ارسم٘م٤م وسمُمٚمؾ ىمؾ َمـ اؽمت

أو ه٣مصمؿ أو دطمؾ زم٣ميمٗمقة أو ايمٔمٛمػ أو ايمتٜمديد أو ايمؼمويع يمدور ايمٔم٣ٌمدة، وىمؾ 

َمـ ووع صمٜم٣مًزا أو َم٣مدة، َمتك ىم٣من َمـ ؾمٟمن ذيمؽ سمدَمغم دار ايمٔم٣ٌمدة أو إحل٣مق 

ايمير هب٣م، أو زمٟمي َمـ إؾمخ٣مص اظمقصمقديـ هب٣م، أو اظمؼمدديـ فمٙمٝمٜم٣م، أو 
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٣ميض  اَلٛم٣مئل يتٚمتع هدد زم٣مرسم٘م٣مب أي َمـ هذه إهمٔم٣مل، وَمـ شمؿ هم١من ايمٗم

زمًٙمْم٥م سمٗمديري٥م دم احل٘مؿ إَم٣م زم٣ميمًجـ اظم٠مزمد أو اظمُمدد  ايمذي ٓ سمٗمؾ َمدسمف فمـ 

 فممم ؽمٛمكم.

 ايمٔمٗمقزم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م: ايمًجـ اظم٠مزمد:

، ضم٣مل وومقع أي َمـ  ودم اظمرضمٙم٥م ايمث٣ميمث٥م سم٘مقن ايمٔمٗمقزم٥م ايمًجـ اظم٠مزمد 

أو ، َمـ ؾمخص أو َمـ أىمثر َمـ ؾمخص،  إهمٔم٣مل ايم٣ًمزمٗم٥م زم٣مؽمتٔمامل ايمًَلح

وم٣مم اَل٣مين زمتدَمغم أو اسمَلف اظمٗمر، أو وم٣موم زم٣ميمٗمقة ايمًٙمْم٣مت ايمٔم٣مَم٥م أشمٛم٣مء سمٟمدي٥م 

وـمٝمٖمتٜم٣م ٓؽمتٔم٣مدة اظمٗمر، وهل فمٗمقزم٥م وصمقزمٝم٥م فمعم ايمٗم٣ميض ، وٓ يتٚمتع زمُمٟمهن٣م 

 زمًٙمْم٥م سمٗمديري٥م.  

 ايمٔمٗمقزم٥م ايمث٣ميمث٥م: اْلفمدام : 

 سم٘مقن ايمٔمٗمقزم٥م اْلفمدام إذا َم٣م سمرسم٤م فمعم ارسم٘م٣مب أي همٔمؾ َمـ إهمٔم٣مل

ايم٣ًمزمٗم٥م وهم٣مة ؾمخص ويمق وضمٝمد، وهل أيًّم٣م وصمقزمٝم٥م فمعم ايمٗم٣ميض ، ومل 

يُمؼمط اظمممع وهم٣مة أىمثر َمـ ؾمخص ىمل ئم٣موم٤م اَل٣مين زم٣مْلفمدام، همٝم٘مٖمل 

 وهم٣مة ؾمخص واضمد.
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 الجالح املبخح
احلىاٖٛ املادٖٛ اإلدازٖٛ لدٔز العبادٚ ٔدٔز الكاض٘ اإلدازٙ يف 

ٔأضبكٗتْ عمٜ  تكسٖس محاٖٛ الكٍاٟظ ععس ِدوّا أٔ بٗعّا
 املػسع  الرٙ اقتصس عمٜ حعس البٗع فكط

 

وؽمقف ٞمتٔمرض يمٙمحامي٥م اظم٣مدي٥م اْلداري٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة ودور ايمٗم٣ميض 

اْلداري دم سمٗمرير ْح٣مي٥م ايم٘مٛم٣مئس زمحٓمر هدَمٜم٣م أو زمٝمٔمٜم٣م وأؽمٌٗمٝمتف فمعم اظمممع  

 ايمذي اومتٌم فمعم ضمٓمر ايمٌٝمع همٗمط ، دم ؽمت٥م فمٛم٣مس سم٣ميمٝم٥م: 

 ممع ايمقؿمٛمل اظمٌمي حيٚمٝم٣من ىمٝم٣من ايم٘مٛمٝم٥ًم : أوًٓ : ايمٗم٣ميض واظم

إن احلدي٧م فمـ أَمر ايم٘مٛم٣مئس َمـ إَمقر زم٣ميمٕم٥م ايمدوم٥م واحل٣ًمؽمٝم٥م، 

 اَلدير وَمـ، ايم٘مٛمٝم٥ًم ىمٝم٣من حيٚمٝم٣من اظمٌميكم واظمممع ايمٗم٣ميض أن ؾمؽ وٓ

٣م دم زمٛم٣مء احلامي٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة  صمقهريًّ  دوًرا يمٔم٤م اْلداري ايمٗم٣ميض أن زم٣ميمذىمر

دم جم٣مل احلٖم٣مظ فمعم ىمٝم٣من ايم٘مٛمٝم٥ًم اظمٌمي٥م، وومد ؽمٌؼ ايمٗم٣ميض اْلداري 

 67اظمممع دم هذا ايمِمدد، وسمقوٝمح ذيمؽ أن اظمممع أصدر ايمٗم٣مٞمقن رومؿ 

اَلريدة ايمرؽمٚمٝم٥م ايمٔمدد  -م زمُمٟمن سمٛمٓمٝمؿ زمٛم٣مء وسمرَمٝمؿ ايم٘مٛم٣مئس 2734يمًٛم٥م 

 زمٝمع ضمٓمر فزمٚمقصمٌ سمؿ وومد –م 2734َمـ ؽمٌتٚمػم  26َم٘مرر )هـ( دم  16

ٌَّ  اْلداري  ايمٗم٣ميض ىم٣من زمٝمٛمام،  ايم٘مٛم٣مئس  ايمٗمّم٣مء حم٘مٚم٥م أصدرسمف ضم٘مؿ دم ٣موًم٣مؽم

 ومّم٣مئٝم٥م 31 يمًٛم٥م 613 رومؿ ايمدفمقي دم زمرئ٣مؽمتٛم٣م زم٣مْلؽم٘مٛمدري٥م اْلداري
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  ايمٗم٣ميض همٝمف ووع أؾمٜمر، زمًت٥م ايمٗم٣مٞمقن ومٌؾ أي م26/1/2734 زمجٙم٥ًم

إيمٝمٜم٣م أضمد، ومقاَمٜم٣م ضمٓمر هدم  يًٌٗمف أن دون أٞمُمٟمه٣م َمٜمٚم٥م وم٣مفمدة اْلداري

ايم٘مٛم٣مئس، وضمٓمر ايمتٔم٣مَمؾ زم٣ميمٌٝمع أو ايممماء فمعم ايم٘مٛمٝم٥ًم ايمتل هل٣م ذات ضمِم٣مٞم٥م 

اظمًجد، همٚمتك ُاومٝمٚم٦م همٝمٜم٣م ايمِمَلة اٞمتٗمٙم٦م َمـ َمٙم٘مٝم٥م ايمٔم٣ٌمد إلم َمٙم٘مٝم٥م رب 

ايمٔم٣ٌمد، دم ومّمٝم٥م ىم٣مٞم٦م سمتٔمٙمؼ زمٌٝمع ىمٛمٝم٥ًم َمـ إروام إرشمقذىمس ٕضمد 

٣ًٌم احل٘مؿ زم١ميمٕم٣مء ايمٗمرار  اظمقاؿمٛمكم زمٚمرىمز وَمديٛم٥م رؾمٝمد، همٟموم٣مم دفمقاه ؿم٣ميم

ايمًٙمٌل َلٜم٥م اْلدارة زم٣مَٓمتٛم٣مع فمـ إصدار سمرطمٝمص هبدم ايم٘مٛمٝم٥ًم زمٔمد أن 

ص٣مرت َمٙم٘مف زمٚمقصم٤م فمٗمد زمٝمع َمًجؾ وضم٘مؿ َمـ اظمح٘مٚم٥م اظمدٞمٝم٥م زمتًجٝمؾ 

 ايمٔمٗمد ىمذيمؽ ، وهق إَمر  ايمذي رهمّمتف اظمح٘مٚم٥م.  

سمٛمٓمٝمؿ زمٛم٣مء وسمرَمٝمؿ ايم٘مٛم٣مئس م زمُمٟمن 2734يمًٛم٥م  67شم٣مٞمًٝم٣م: ايمٗم٣مٞمقن رومؿ 

هق أول وم٣مٞمقن خيتص زمٌٛم٣مء دور فم٣ٌمدة يمَلوم٣ٌمط َمٛمذ أىمثر َمـ ومرن وٞمِمػ 

 ايمٗمرن َمـ ايمزَم٣من:

م زمُمٟمن سمٛمٓمٝمؿ زمٛم٣مء 2734يمًٛم٥م  67ونمٛمل فمـ ايمٌٝم٣من أن ايمٗم٣مٞمقن رومؿ 

وسمرَمٝمؿ ايم٘مٛم٣مئس هق أول وم٣مٞمقن خيتص زمٌٛم٣مء دور فم٣ٌمدة يمَلوم٣ٌمط َمٛمذ أىمثر َمـ 

ٌْٛمَك زمام ئمرف زمـومرن وٞمِمػ ايمٗمرن َمـ ايمز اخلط  "َم٣من، إذ ىم٣مٞم٦م ايم٘مٛم٣مئس سُم

وهق َمرؽمقم ئمقد يمزَمـ ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م، ضمكم ىم٣مٞم٦م َمٌم وٓي٥م  "اهلاميقين

، مم٣م صمٔمؾ زمٛم٣مء ايم٘مٛم٣مئس ؿمقال ايمٔمٜمقد ايم٣ًمزمٗم٥م ي٘متٛمٖمف ىمثغم َمـ  سم٣مزمٔم٥م هل٣م
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، وىم٣من َمـ ٞمت٣مج اظمرؽمقم ايمٔمثامين زمٛم٣مء ايمٔمديد َمـ  ايمٕمٚمقض وايمِمٔمقزم٥م

ايم٘مٛم٣مئس دون سمرطمٝمص، وهل ايم٘مٛم٣مئس ايمتل صم٣مء ايمٗم٣مٞمقن اَلديد يمتٗمٛمكم 

 أوو٣مفمٜم٣م وَمٛمحٜم٣م صٖم٥م ايمرؽمٚمٝم٥م َمـ أصمؾ آؽمتٗمرار واظمقاؿمٛم٥م .  

 شم٣ميمًث٣م : اظمممع اؽمتٗمك ضمٓمر زمٝمع ايم٘مٛم٣مئس َمـ ايمٗم٣ميض اْلداري :

م زمُمٟمن سمٛمٓمٝمؿ زمٛم٣مء وسمرَمٝمؿ 2734ًٛم٥م يم 67يٚم٘مـ ايمٗمقل زمٟمن ايمٗم٣مٞمقن رومؿ 

َمـ ؽمٌتٚمػم  26َم٘مرر )هـ( دم  16اَلريدة ايمرؽمٚمٝم٥م ايمٔمدد  -ايم٘مٛم٣مئس

 وصػ َمٛمف إولم اظم٣مدة دم حمدًدا،  َمقاد فممم فمعم َمُمتٚمَلً  صم٣مء –م 2734

: ىم٣ميمت٣مرم ٞمِمٜم٣م صم٣مء ايمتل ايم٣ًمزمٔم٥م اظم٣مدة ٞمص اْلؿمَلق فمعم وأمهٜم٣م،  ايم٘مٛمٝم٥ًم

 اظمرطمص ايم٘مٛمٝم٥ًم َمٙمحؼ أو اظمرطمِم٥م ايم٘مٛمٝم٥ًم َمـ ايمٕمرض سمٕمٝمغم جيقز ٓ"

إوم٣مَم٥م ايمِمَلة وايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م هب٣م، ويٗمع  سمقومٖم٦م ويمق آطمر، نمرض أي إلم

 . "٣مؿمًَل ىمؾ سمٌمف يتؿ فمعم طمَلف ذيمؽزم

٣م وروضًم٣م وَمٔمٛمك  واحلؼ أن اظمممع اظمٌمي اؽمتٗمك هذه اظم٣مدة اخلْمغمة ٞمِمًّ

دائرة إولم َمـ ضم٘مؿ أصدرسمف حم٘مٚم٥م ايمٗمّم٣مء اْلداري زم٣مْلؽم٘مٛمدري٥م ايم

ومّم٣مئٝم٥م زمجٙم٥ًم  31يمًٛم٥م  613زم٣ميمٌحغمة زمرئ٣مؽمتٛم٣م دم ايمدفمقي رومؿ 

، وديمٝمؾ ذيمؽ  ، وومد ووع ايمٗم٣ميض اْلداري هذه ايمٗم٣مفمدة م26/1/2734

م أي زمٔمد ؽمت٥م 2734َمـ ؽمٌتٚمػم  26أن ايمٗم٣مٞمقن صدر زمت٣مريخ ٓضمؼ دم 

 أؾمٜمر زم٣ميمتامم وايم٘مامل . 

 ، ودور  ٣مي٥م ايم٘مٛم٣مئسـرع دم ْحـواظمُم٣ميض ـ: ايمتٖم٣مفمؾ اْلجي٣ميب زمكم ايمٗم رازمًٔم٣م
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 ايمٗم٣ميض دم سمٛمٌٝمف اظمممع إلم ٞمقاومص ايمتمميع فمٚمٙمٝم٣ًّم :

وهذا هق اظمٔمٛمك اْلجي٣ميب دم أن ي٘مقن ايمتٖم٣مفمؾ اْلجي٣ميب ؽم٣مئًدا زمكم ايمٗم٣ميض  

، همدور اظمممع ؽمـ ايمٗمقافمد ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م  ، همٝم٘مقن ىمَلمه٣م َم٘مٚمًَل يممطمر واظمممع

ودور ايمٗم٣ميض أن يًغم فمعم هدي سمٙمؽ ايمٗمقافمد  ، ايمٔم٣مَم٥م يمتٛمٓمٝمؿ ؽمٙمقك إهمراد

، ويم٘مـ سمْمٌٝمٗمف  وأن يْمٌٗمٜم٣م فمعم ايمٛمزافم٣مت ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م وايمقوم٣مئع اظمٔمروو٥م أَم٣مَمف

يمتٙمؽ ايمٗمقافمد يمٝمس سمْمٌٝمًٗم٣م أفمٚمك ودون زمِمغمة وإٞمام يمف أن يٛمٌف اظمممع إلم َم٣م 

 يراه َمـ فمٝم٤م دم ايمتْمٌٝمؼ، هم٣ميمٗم٣ميض اْلداري ايمقافمل هق  ايمذي يٛمٌف اظمممع إلم

فمٝم٤م أو ٞمٗمص دم ايمتمميع ضمًٌام يتٌكم يمف َمـ سمْمٌٝمٗم٣مسمف يمٙمٗم٣مفمدة ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م 

ايمقاصم٥ٌم ايمتْمٌٝمؼ، واظمممع ايمقافمل أيًّم٣م هق ايمذي يّمع َم٣م يراه ايمٗم٣ميض 

، وَمٛم٣مؾمدسمف يمًد ٞمٗمص أـمٜمرسمف زمٝمئ٥م احلٝم٣مة  اْلداري َمـ رؤي٥م ضمقل رؤيتف

 ايمٔمٚمٙمٝم٥م .

اظمٛم٣مزفم٣مت  إن إصؾ دم وـمٝمٖم٥م ايمٗم٣ميض سمْمٌٝمؼ ايمٗمقاٞمكم وايمٖمِمؾ دم

اظمٔمروو٥م أَم٣مَمف ؿمًٌٗم٣م يمٙمٗم٣مٞمقن، وهق َمٙمزم وم٣مٞمقًٞم٣م زم٣ميمٖمِمؾ دم اظمٛم٣مزفم٥م ايمداطمٙم٥م 

، ويتٔمكم ايمتٖمروم٥م زمكم ايمٗم٣ميض ايمٔم٣مدي  دم اطمتِم٣مصف وإٓ افمتػم َمٛم٘مًرا يمٙمٔمدايم٥م

وايمٗم٣ميض اْلداري دم جم٣مل طمٙمؼ وإٞمُم٣مء ايمٗم٣مفمدة ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م دم ـمؾ نمٝم٣مب 

ممع يمٙمٗم٣ميض ايمٔم٣مدي احلٙمقل ، همٗمد رؽمؿ اظم سمٛمٓمٝمٚمٜم٣م َمـ صم٣مٞم٤م اظمممع

، وفمعم ذيمؽ ٓ  ايمقاصم٥ٌم يمٖمض ايمٛمزاع وإؽمٙمقب ايمذي يًٙم٘مف حلًؿ اظمٛم٣مزفم٥م
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ئمد ايمٗمّم٣مء َمِمدًرا رؽمٚمٝم٣ًّم يمٙمٗم٣مٞمقن يمدوره اظمتٔمٙمؼ زمتْمٌٝمؼ ايمٛمِمقص 

ايمتممئمٝم٥م وسمٖمًغمه٣م وإزايم٥م نمٚمقوٜم٣م وإزايم٥م ايمتٔم٣مرض اظمحتٚمؾ زمٝمٛمٜم٣م، وٓ 

د طمٙمؼ ومقافمد وم٣مٞمقٞمٝم٥م طم٣مرج ٞمِمقص يتٔمدى ايمٗم٣ميض  هذا إَمر يمٝمِمؾ إلم ضم

ايمتمميع، وإَمر فمعم طمَلف ذيمؽ يمٙمٗم٣ميض اْلداري، ذيمؽ أن ايمْمٌٝمٔم٥م اخل٣مص٥م 

يمٗمقافمد ايمٗم٣مٞمقن اْلداري َمـ ضمٝم٧م فمدم سمٗمٛمٝمٛمف وـمروف ٞمُمٟمسمف وسمٔمدد جم٣مٓت 

ٞمُم٣مؿمف وـمٜمقر َمُم٘مَلت َمتجددة دم ايمٌٝمئ٥م اْلداري٥م، أدى إلم أن يتج٣موز 

٣مدي يمٝمتامؾمك َمع َمتْمٙم٣ٌمت احلٝم٣مة اْلداري٥م8 ايمٗمّم٣مء اْلداري دور ايمٗمّم٣مء ايمٔم

همٝمٔمٚمد إلم طمٙمؼ َم٣ٌمدئ وأضم٘م٣مم ايمٗم٣مٞمقن اْلداري، همٝمِمٌح ايمٗمّم٣مء َمِمدًرا 

رؽمٚمٝم٣ًّم يمٙمٗم٣مٞمقن اْلداري، زمؾ َمـ أهؿ َمِم٣مدره ايمرؽمٚمٝم٥م، ويتٔمدى دوره 

 .  ايمتمميع دم ىمثغم َمـ إضمٝم٣من

٣م: ايمٗم٣ميض  اْلداري يٗمرر ومٌقل ًً زم٣مزم٣م اْلؽم٘مٛمدري٥م وزمْمريرك دفمقى  طم٣مَم

ايم٘مرازة اظمرومًٝم٥م دم احلٖم٣مظ فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة َلٚمٝمع ايمْمقائػ ٕٞمف َمـ ايمرَمقز 

 ايمديٛمٝم٥م يمٙمدي٣مٞم٥م اظمًٝمحٝم٥م : 

إن ايمٗم٣ميض اْلداري ومرر ومٌقل زم٣مزم٣م اْلؽم٘مٛمدري٥م وزمْمريرك ايم٘مرازة اظمرومًٝم٥م 

ٙمدي٣مٞم٥م دم احلٖم٣مظ فمعم دور ايمٔم٣ٌمدة َلٚمٝمع ايمْمقائػ ٕٞمف َمـ ايمرَمقز ايمديٛمٝم٥م يم

اظمًٝمحٝم٥م، وومد ومٌٙم٦م اظمح٘مٚم٥م سمدطمؾ ايم٣ٌمزم٣م سمقاضوس ايمث٣مين زم٣مزم٣م اْلؽم٘مٛمدري٥م 

وزمْمريرك ايم٘مرازة اظمرومًٝم٥م ورئٝمس هٝمئ٥م إووم٣مف ايمٗمٌْمٝم٥م يمَلوم٣ٌمط 
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إرشمقذىمس وإٞم٣ٌم زم٣مطمقَمٝمقس َمْمران ايمٌحغمة وَمْمروح واخلٚمس َمدن 

٣م فمعم أن ايمٕمرزمٝم٥م يمَلوم٣ٌمط إرشمقذىمس سمدطمًَل اٞمّمامَمٝم٣ًّم َلٜم٥م اْلدارة سمٟمؽم ًً ٝم

ضمري٥م آفمتٗم٣مد َمْمٙمٗم٥م،  "َمٛمف فمعم أن :  42ايمدؽمتقر اظمٌمي ٞمص دم اظم٣مدة 

وضمري٥م مم٣مرؽم٥م ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م وإوم٣مَم٥م دور ايمٔم٣ٌمدة ٕصح٣مب إدي٣من 

، وَمـ شمؿ ص٣مر ىمؾ َم٣م يتٔمٙمؼ زمدور ايمٔم٣ٌمدة "ايمًاموي٥م ضمؼ يٛمٓمٚمف ايمٗم٣مٞمقن 

ع ايمدؽمتقري إلم ٕصح٣مب إدي٣من ايمًاموي٥م َمـ احلٗمقق ايمتل رهمٔمٜم٣م اظممم

 َمِم٣مف احلٗمقق ايمدؽمتقري٥م سمٗم٣مزمٙمٜم٣م ضمري٥م مم٣مرؽم٥م ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م .

وهبذه اظمث٣مزم٥م هم١مٞمف حيؼ سمدطمؾ ىمؾ ايمرَمقز ايمديٛمٝم٥م ايمذيـ ي٘مقن هلؿ  َمِمٙمح٥م 

يمٙمدهم٣مع فمـ ايم٘مٛمٝم٥ًم ايمتل هل َم٘م٣من ايمٔم٣ٌمدة يمٙمدي٣مٞم٥م  ىدم سمدطمٙمٜمؿ دم ايمدفمق

ضمٝم٧م إن َمِمٙمحتٜمؿ اظمًٝمحٝم٥م زمٕمض ايمٛمٓمر فمـ اطمتَلف ايمْمقائػ واظمٙمؾ، 

وم٣مئٚم٥م دم اْلزمٗم٣مء فمعم ايم٘مٛمٝم٥ًم زمقصٖمٜم٣م دار فم٣ٌمدة يمٙمٚمًٝمحٝمكم، مم٣م اٞمتٜم٦م َمٔمف 

. وأيدت اظمح٘مٚم٥م احل٘مقَم٥م ىاظمح٘مٚم٥م إلم احل٘مؿ زمٗمٌقل سمدطمٙمٜمام دم ايمدفمق

 اظمٌمي٥م دم اَمتٛم٣مفمٜم٣م فمـ إصدار سمرطمٝمص هبدم ايم٘مٛمٝم٥ًم.

 ل فمعموٓؾمؽ أن هذا احل٘مؿ ئمد َم٣ًممه٥م همٔم٣ميم٥م َمـ ايمٗم٣ميض اْلداري سمد

ايمٛمًٝم٨م ايمقؿمٛمل  وفمٝمف وهمٜمٚمف دم ؽمٌٝمؾ زمٛم٣مء ايمُمخِمٝم٥م اظمٌمي٥م ايمتل حت٣مهمظ فمعم

 يمَلدي٣من ايمثَلشم٥م دون َم٣ًمس زمٗمدؽمٝمتٜم٣م وؿمٜم٣مرهت٣م.
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: ايمتحدي٣مت ايمتل واصمٜم٦م ايمٗم٣ميض  اْلداري دم ؽمٌٝمؾ ْح٣مي٥م دور  ؽم٣مدؽًم٣م

ايمٔم٣ٌمدة وضمٓمر هدم أو زمٝمع ايم٘مٛم٣مئس ، وايمقؽم٣مئؾ ايمٖمٛمٝم٥م ايمتل َلٟم إيمٝمٜم٣م يمٙمحٖم٣مظ 

 دور ايمٔم٣ٌمدة : وومد ىم٣من ايمتحدي إىمػم يمٙمٗم٣ميض اْلداري ضمِمقل اظمدفمل فمعم

فمعم فمٗمد َمًجؾ يمٌٝمع ايم٘مٛمٝم٥ًم يمف، وضم٘مؿ َمـ اظمح٘مٚم٥م اظمدٞمٝم٥م زم٣ميمتًجٝمؾ، 

 وومد واصمف ايمٗم٣ميض  اْلداري هذه ايمِمٔمقزم٥م فمـ ؿمريؼ شمَلث دفم٣مَم٣مت :

ا فمعم  ايمدفم٣مَم٥م إولم: متثٙم٦م دم َلقئف إلم جمٚمع ايمٌحقث اْلؽمَلَمٝم٥م ردًّ

ٙم٤م اظمح٘مٚم٥م يمٌٝم٣من َمدى َممموفمٝم٥م هدم ايم٘مٛم٣مئس وزمٝمٔمٜم٣م وذائٜم٣م وصمٔمؾ ؿم

أروٜم٣م دم نمغم ايمٕمرض اظمخِمِم٥م ٕصمٙمف دم أضم٘م٣مم ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م، وومد 

أن يمٕمغم اظمًٙمٚمكم دم دي٣مر اْلؽمَلم ضمؼ ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة اخل٣مص٥م  "ورد هب٣م: 

٣م ٕن هبؿ، همَل جيقز هدم ىمٛم٣مئًٜمؿ، وإذا هتدَم٦م ىمٛمٝم٥ًم همٙمٙمذَمٝمكم إفم٣مدهت

ٓ جيقز ايمتٔمرض يمٙم٘مٛم٣مئس  "، واٞمتٜم٦م ايمٙمجٛم٥م إلم أٞمف: "إزمٛمٝم٥م ٓ سمٌٗمك دائام 

أو إديرة زم٣مهلدم أو آفمتداء فمٙمٝمٜم٣م أو حتقيٙمٜم٣م يمٕمغم ايمٕمرض ايمذي أومٝمٚم٦م َمـ 

، ومل  أصمٙمف، وَمـ هم٘مر دم ذيمؽ همٙمؿ يًتج٤م يمٗمرآن رزمف وأضم٣مدي٧م رؽمقيمف 

ايمت٣ًمَمح  ايمذي هق َمـ أزمرز حيًـ اَلقار ومل يرع فمٜمده، ومل يٓمٜمر زمٚمٓمٜمر 

 .   "صٖم٣مت اظمًٙمٚمكم، همٗمد طم٣من اهلل ورؽمقيمف وذَم٥م اظمًٙمٚمكم 

وايمدفم٣مَم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م: متثٙم٦م دم ضم٘مؿ يمٙمٚمح٘مٚم٥م ايمدؽمتقري٥م ايمٔمٙمٝم٣م دم ايمٗمّمٝم٥م 

م زمٔمدم دؽمتقري٥م 5/1/2772ق دؽمتقري٥م زمجٙم٥ًم  23يمًٛم٥م  342رومؿ 
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م زمٟمضم٘م٣مم 3724يمًٛم٥م  26َمـ ايمٗم٣مٞمقن رومؿ  33ايمٖمٗمرة ايمث٣ميمث٥م َمـ اظم٣مدة 

ايمقومػ همٝمام سمّمٚمٛمف َمـ ضمٓمر ايمرصمقع أو ايمتٕمٝمغم دم وومػ اظمًجد ازمتداء، أو 

همٝمام وومػ فمٙمٝمف ازمتداء، دون َم٣ًمواة ايم٘مٛمٝم٥ًم زم٣مظمًجد ، ضمٝم٧م ذه٦ٌم اظمح٘مٚم٥م 

م ضمٓمر 3724يمًٛم٥م  26وم٣مٞمقن أضم٘م٣مم ايمقومػ رومؿ  "ايمدؽمتقري٥م ايمٔمٙمٝم٣م إلم أن 

وومػ فمٙمٝمف ازمتداء دون  ايمرصمقع أو ايمتٕمٝمغم دم وومػ اظمًجد ازمتداء أو همٝمام

إو٣مهم٥م ايم٘مٛمٝم٥ًم إلم هذا احل٘مؿ رنمؿ سم٣ًموُّي٣م َمع اظمًجد دم ىمقن ىمؾ َمٛمٜمام 

دارة فم٣ٌمدة خمِمِم٥م ظمامرؽم٥م ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م، واٞمتٜم٦م اظمح٘مٚم٥م ايمدؽمتقري٥م 

ايمٔمٙمٝم٣م إلم أن هذه ايمتٖمروم٥م خم٣ميمٖم٥م يمٙمدؽمتقر، إَمر  ايمذي َم٠مداه أن ايم٘مٛمٝم٥ًم 

(، 1) "٥م ظمامرؽم٥م ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م سمٟمطمذ ضم٘مؿ اظمًجد ىمدار فم٣ٌمدة خمِمِم

واحلؼ أن هذا ايمٖم٘مر راؽمخ دم ذهـ ايمٗم٣ميض اْلداري ضمتك ويمق زمٕمغم ضم٘مؿ َمـ 

 ايمدؽمتقري٥م دم هذا اظمج٣مل .  

 ايمدفم٣مَم٥م ايمث٣ميمث٥م: 

وايمدفم٣مَم٥م ايمث٣ميمث٥م َمـ إزمدافم٣مت ايمٗم٣ميض اْلداري اؽمتٗم٣مه٣م َمـ ايمٖمٗمف 

صمد َمتك أومٝمٚم٦م اْلؽمَلَمل8 ٕن ايمٗمّم٣مء اْلداري ومد اؽمتٗمر فمعم أن  اظم٣ًم

وٓ   ، وأذن همٝمٜم٣م زم٣ميمِمَلة خترج َمـ َمٙم٘مٝم٥م ايمٔم٣ٌمد إلم َمٙم٘مٝم٥م اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم

                                                           

 .   36/1/2772)سم٣مزمع( دم  32( ٞممم احل٘مؿ زم٣مَلريدة ايمرؽمٚمٝم٥م، ايمٔمدد : 3)
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إَمر، وأن اظمًجد  قسمرد فمٙمٝمٜم٣م سمٌمهم٣مت ايمٌمم، ويٗمقم زم٣مْلذاف فمٙمٝمٜم٣م أويم

، ىمام أٞمف  إذا أصٌح دم ضم٘مؿ َمٙمؽ اهلل سمٔم٣ملم ٓ يٚم٘مـ أن ئمقد الم  َمٙمؽ زم٣مٞمٝمف

َمـ اظمٗمرر أن إَم٥م  أمجٔم٦م فمعم أن زمٗمٔم٥م إرض إذا فُمٝمٛم٦م يمٙمِمَلة زم٣ميمٗمقل 

طمرصم٦م زمذيمؽ َمـ مجٙم٥م إَمَلك اخل٣مص٥م زمِم٣مضمٌٜم٣م وص٣مرت فم٣مَم٥م َلٚمٝمع 

 اظمًٙمٚمكم.  

وهبذه اظمث٣مزم٥م هم١من اظم٘م٣من سمث٦ٌم يمف اظمًجدي٥م ذفًم٣م زم٣ميمٗمقل زمتخِمٝمِمف 

ئمد اظمًجد َمـ هذا ايمقوم٦م ، و ، أو زم٣ميمٖمٔمؾ زمٟمداء همرائض ايمِمَلة همٝمف َمًجًدا

دم ضم٘مؿ َمٙمؽ اهلل سمٔم٣ملم، وٓ سمرد فمٙمٝمف سمٌمهم٣مت، ويٛمٌمف ذات احل٘مؿ فمعم 

اظم٘م٣من  ايمذي سمؿ ختِمٝمِمف ىمٛمٝم٥ًم وسمؿ أداء ايمِمَلة همٝمف، همَل سمرد فمٙمٝمف سمٌمهم٣مت 

 إفمامًٓ حل٘مؿ اظمح٘مٚم٥م ايمدؽمتقري٥م ايمٔمٙمٝم٣م ايم٣ًميمػ زمٝم٣مٞمف .  

قرة ايمرؽمٚمٝم٥م يمتٗمرير اخلٌغم َمـ َمْم٣ميمٔم٥م ايمِم -واٞمتٜم٦م اظمح٘مٚم٥م إلم أٞمف شم٦ٌم 

ق اؽمتئٛم٣مف اْلؽم٘مٛمدري٥م اظمٗمدم 47يمًٛم٥م 345اظمقدع دم آؽمتئٛم٣مف رومؿ 

أن  -م 7/5/2732زمح٣مهمٓم٥م َمًتٛمدات ايم٣ٌمزم٣م سمقاضوس ايمث٣مين زمجٙم٥ًم 

حمَلًّ وىمٛمٝم٥ًم هل٣م َمٛم٣مرسم٣من وفمٙمٝمٜم٣م صٙمٝم٤م  31ايمٔمٗم٣مر حمؾ ايمدفمقى فم٣ٌمرة فمـ 

، ويقصمد هب٣م صمزء  ٛمٝم٥ًم، وايم٘م٣مهـ َمقصمقد داطمؾ ايم٘م ويٗم٣مم همٝمٜم٣م ايمِمَلة

َمتٜمدم زمٖمٔمؾ هم٣مفمؾ، وهق َم٣م سمْمٚمئـ إيمٝمف اظمح٘مٚم٥م وسمْمرح زمف َم٣م ورد زمٚمٔم٣ميٛم٥م 

 م َمـ أن اظمٌٛمك َمٜمجقر وٓ سمقصمد5/32/2772ايمٛمٝم٣مزم٥م ايمٔم٣مَم٥م ايمتل مت٦م دم 
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، زم٣مفمت٣ٌمر أن سمٗمرير َلٛم٥م اخلػماء َم٠مرخ  زمف َمٓم٣مهر ْلوم٣مَم٥م ؾمٔم٣مئر ديٛمٝم٥م

ٓضمؼ فمعم سم٣مريخ َمٔم٣ميٛم٥م ايمٛمٝم٣مزم٥م ايمٔم٣مَم٥م8 إَمر ايمذي أٞمف ، أي  م25/3/2777

ًٓ يمٙمُمؽ أن ايمٔمٗم٣مر حمؾ ايمدفمقى  سمٛمْمؼ َمٔمف أوراق ايمدفمقى زمام ٓ يدع جم٣م

م َمـ أن 2776يمًٛم٥م   332ىمٛمٝم٥ًم، وهق َم٣م شم٦ٌم زم٣ميمٔمٗمد اظمًجؾ ذاسمف رومؿ  

اظمٌٝمع زمرج ىمٛمٝم٥ًم َمتٜمدم وأرض همّم٣مء وزمٔمٗمد ايمٌٝمع آزمتدائل وزم٣ميمُمٜم٣مدة 

ْمريرىمٝم٥م ايمروم إرشمقذىمس وزمٚمٔم٣ميٛم٥م َلٛم٥م اخلػماء اظمُم٣مر ايمِم٣مدرة فمـ زم

إيمٝمٜم٣م ، همٚمـ شمؿ أوحك ؿمٙم٤م اظمدفمل إيمٕم٣مء ايمٗمرار ايمًٙمٌل زم٣مَٓمتٛم٣مع فمـ 

إصدار سمرطمٝمص هدم ىمٛمٝم٥ًم ايمروم إرشمقذىمس زمرؾمٝمد َمًتٛمًدا إلم َمٙم٘مٝمتف هل٣م 

 زمٔمد سمًجٝمٙمف سمؿ ايمذي  –م 2776يمًٛم٥م  332زمٚمقصم٤م ايمٔمٗمد اظمًجؾ رومؿ 

 23 يمًٛم٥م 342 رومؿ ايمٗمّمٝم٥م دم ايمٔمٙمٝم٣م ايمدؽمتقري٥م اظمح٘مٚم٥م ؿضم٘م هي٣من زمدء

 نمغم – م36/1/2772 زمت٣مريخ ايمرؽمٚمٝم٥م اَلريدة دم اظمٛمُمقر دؽمتقري٥م ق

ٝمٚم٦م همٝمٜمام ايمِمَلة أوم َمتك وايم٘مٛمٝم٥ًم اظمًجد َمـ ىمَلًّ  أن زم٣مفمت٣ٌمر وم٣مٞمقًٞم٣م صم٣مئز

 وسمؿ ختِمٝمِمٜمام يمٙمٔم٣ٌمدة زم٣ميمٗمقل أو زم٣ميمٖمٔمؾ اٞمتٗمَل َمـ َمٙم٘مٝم٥م ايمٔم٣ٌمد إلم َمٙم٘مٝم٥م

 رب ايمٔم٣ٌمد .

وومد أٞمُمٟم واؽمتحدث ايمٗم٣ميض اْلداري ايمٗم٣مفمدة ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م اَلديدة ايمتل 

ومقاَمٜم٣م: ٓ جيقز أن ي٘مقٞم٣م حمَلًّ ٕي سمٌمف ىم٣ميمٌٝمع أو اْلصم٣مرة أو ايمرهـ ، 

٣م َمْمٙمًٗم٣م، وأي سمٌمف َمـ هذا ايمٛمقع يرد فمٙمٝمٜمام ئمد سمٌمهًم٣م زم٣مؿمًَل زمْمَلٞمً 
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َمٝم٥م ايمتل هل صمزء أصٝمؾ َمـ ظمخ٣ميمٖمتف يمٙمٛمٓم٣مم ايمٔم٣مم وظم٣ٌمدئ ايمممئم٥م اْلؽمَل

ايمٌْمريرىمٝم٥م ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم ؾمئقن  ايمٛمٓم٣مم ايمٔم٣مم ، إَمر ايمذي يّمحك َمٔمف سمٌمف

روم إرشمقذىمس ايمٝمقٞم٣مٞمٝمكم زمٌٝمع ايم٘مٛمٝم٥ًم زمرؾمٝمد سمٌمهًم٣م زم٣مؿمًَل ٓ يٛمٗمؾ ايم

دار فم٣ٌمدة، وٓ ئمتد زمف وم٣مٞمقًٞم٣م ضمتك ومل سمؿ سمًجٝمٙمف، وهل  اظمٙم٘مٝم٥م يمقروده فمعم

تٗم٣مه٣م اظمممع اظمٌمي َمـ ايمٗم٣ميض اْلداري ووؤمٜم٣م ايمٗم٣مفمدة ايمتل أطمذه٣م واؽم

 اظمُم٣مر إيمٝمف . 2734يمًٛم٥م  67دم اظم٣مدة ايم٣ًمزمٔم٥م َمـ ايمٗم٣مٞمقن رومؿ 

م جمٙمس ايمٛمقاب زمٟمن ينع دم 2734َم٣مرس  26وٞم٣مؾمدت اظمح٘مٚم٥م دم 

إصدار وم٣مٞمقن يمتٛمٓمٝمؿ زمٛم٣مء وسمرَمٝمؿ ايم٘مٛم٣مئس زمام ي٘مٖمؾ ضمري٥م مم٣مرؽم٥م اظمًٝمحٝمكم 

ا يمرنم٥ٌم اظمممع ايمدؽمتقري ايمذي أيمزم جمٙمس يمُمٔم٣مئرهؿ ايمديٛمٝم٥م، وسمٛمٖمٝمًذ 

َمـ ايمدؽمتقر زمٟمن يِمدر هذا ايمٗم٣مٞمقن دم  213ايمٛمقاب دم ضم٘مؿ طم٣مص زم٣مظم٣مدة 

 دؽمتقر، وايمقارد دم ايمٖمِمؾ ايمث٣مينأول دور اٞمٔمٗم٣مد يمف زمٔمد ايمٔمٚمؾ هبذا ايم

، وهق َم٣م ضمدث زم٣ميمٖمٔمؾ َمـ جمٙمس ايمٛمقاب اظمقومر زمٔمد "إضم٘م٣مم  آٞمتٗم٣ميمٝم٥م "

مل ي٘مـ هٛم٣مك أي م، ضمتك ويمق 2734َمـ ؽمٌتٚمػم  26دم  ؽمت٥م أؾمٜمر، وحتديًدا

 يمقاصم٣ٌمسمف ايمدؽمتقري٥م وايمٛمٝم٣مزمٝم٥م. ضم٘مؿ ومّم٣مئل إفمامٓ

وَم٠مدى ذيمؽ أن اظمممع ايمدؽمتقري أوصم٤م سمرَمٝمؿ ايم٘مٛم٣مئس، هم١مذا َم٣م 

أص٣مهب٣م ايمتٙمػ أو افمؼماه٣م ايمٔمثر سمٔمكم سمرَمٝمٚمٜم٣م زمام ي٘مٖمؾ اْلزمٗم٣مء فمٙمٝمٜم٣م ويٚمٛمع 

زمٗم٣مء دور ايمٔم٣ٌمدة اخل٣مص٥م زم٣ميمدي٣مٞم٥م إزايمتٜم٣م َمـ ايمقصمقد ضمرًص٣م فمعم دوام 
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اظمًٝمحٝم٥م، ىم١مضمدى ايمممائع ايمًاموي٥م، وهق َم٣م ي٠مىمد ؽمَلَم٥م َم٣م اٞمتٜمك إيمٝمف 

ايمٗم٣ميض اْلداري َمـ أن ايم٘مٛم٣مئس يمٝم٦ًم حمَلًّ يمٙمٌٝمع أو ايممماء، فمعم ٞمحق َم٣م 

اٞمتٜم٦م إيمٝمف اظمح٘مٚم٥م دم ومّم٣مئٜم٣م اظمُم٣مر إيمٝمف، دم هم٘مر فمٚمٝمؼ ٞمحق ْح٣مي٥م دور 

تممئم٣مت إوروزمٝم٥م ايمتل َم٣مزايم٦م سمٔمرف هم٘مرة زمٝمع ، ؽمٌؼ همٝمف ايم ايمٔم٣ٌمدة

 . اظمممع يمف اؽمتج٣مب ايم٘مٛم٣مئس، وهق َم٣م

وصٖمقة ايمٗمقل أن ايمٗم٣ميض اْلداري ىم٣من ؽم٣ٌموًم٣م دم سمٗمرير احلامي٥م اْلداري٥م 

ظمٌٛمك يم٘مٛم٣مئس زمحٓمر هدَمٜم٣م أو زمٝمٔمٜم٣م دم احل٘مؿ ايمِم٣مدر َمـ حم٘مٚم٥م ايمٗمّم٣مء 

ضم٘مؿ ايمٗمّم٣مء  م، وأٞمف زمٔمد صدور2734َمـ َم٣مرس  26اْلداري زمجٙم٥ًم 

اْلداري اظمُم٣مر إيمٝمف زمٚمدة ؽمت٥م أؾمٜمر زم٣ميمتامم وايم٘مامل ، أصدر اظمممع ايمٗم٣مٞمقن 

 -ن سمٛمٓمٝمؿ زمٛم٣مء وسمرَمٝمؿ ايم٘مٛم٣مئس م زم١مصدار وم٣مٞمقن زمُمٟم2734يمًٛم٥م  67رومؿ 

وذيمؽ  -م2734َمـ ؽمٌتٚمػم ؽمٛم٥م  26ايمذي ٞممم زم٣مَلريدة ايمرؽمٚمٝم٥م دم و

٣مم آٞمتٗم٣ميمٝم٥م، وزمٚمقصمٌف َمـ ايمدؽمتقر ايمقارد دم إضم٘م 213سمٖمٔمٝمًَل يمٛمص اظم٣مدة 

أصدر جمٙمس ايمٛمقاب دم أول دور اٞمٔمٗم٣مد يمف زمٔمد ايمٔمٚمؾ هبذا ايمدؽمتقر وم٣مٞمقًٞم٣م 

يمتٛمٓمٝمؿ زمٛم٣مء وسمرَمٝمؿ ايم٘مٛم٣مئس زمام ي٘مٖمؾ ضمري٥م مم٣مرؽم٥م اظمًٝمحٝمكم يمُمٔم٣مئرهؿ 

ايمديٛمٝم٥م ، وومد ٞمص فمعم وم٣مفمدة واضمدة مم٣م اؽمتٛمٜم٣م ايمٗم٣ميض اْلداري اظمتٚمثٙم٥م دم 

( 5زمْمَلن ايمتٌمف زم٣ميمٌٝمع زمٚمقصم٤م اظم٣مدة ) ضمٓمر زمٝمع ايم٘مٛمٝم٥ًم، ورسم٤م صمزاء

ٓ جيقز سمٕمٝمغم ايمٕمرض َمـ ايم٘مٛمٝم٥ًم اظمرطمِم٥م أو  "ٞمف : أَمٛمف ايمتل ٞمِم٦م فمعم 
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َمٙمحؼ ايم٘مٛمٝم٥ًم اظمرطمص إلم أي نمرض آطمر ، ويمق سمقومٖم٦م إوم٣مَم٥م ايمِمَلة 

، وَمـ "ىمؾ سمٌمف يتؿ فمعم طمَلف ذيمؽ  ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م هب٣م، ويٗمع زم٣مؿمَلو

اٞمٖمرد واؽمتٗمؾ زمتٗمرير وم٣مفمدة ضمٓمر هدم شمؿ ي٘مقن ايمٗم٣ميض اْلداري ومد 

 ايم٘مٛم٣مئس .

 *        *        * 
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 السابع املبخح
احلىاٖٛ املعٍٕٖٛ لدٔز العبادٚ ٔدٔز الكاض٘ اإلدازٙ يف ضي 

املطادد ٔالصٔاٖا لٕشازٚ األٔقاف ٔاإلغساف عمّٗا حلىاٖتّا وَ 
التطسف الدٖين, ٔحعس اضتخداً وٍابسِا لتخكٗل أِداف  

 حصبٗٛ أٔ لمدعاٖٛ االٌتخابٗٛ ضٗاضٗٛ أٔ
 

ويٚم٘مـ ايمتحدث فمـ احلامي٥م اظمٔمٛمقي٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة ودور ايمٗم٣ميض اْلداري 

دم وؿ اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م يمقزارة إووم٣مف واْلذاف فمٙمٝمٜم٣م حلاميتٜم٣م َمـ 

ايمتْمرف ايمديٛمل ، وضمٓمر اؽمتخدام َمٛم٣مزمره٣م يمتحٗمٝمؼ أهداف ؽمٝم٣مؽمٝم٥م أو ضمززمٝم٥م 

 ، وهل: فمممة فمٛم٣مس َمتت٣ميمٝم٥م أو يمٙمدفم٣مي٥م آٞمتخ٣مزمٝم٥م َمـ طمَلل

أوًٓ: وؿ اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م يمقزارة إووم٣مف واْلذاف فمٙمٝمٜم٣م أؽم٣مس 

8 زمام حيٖمظ يمٙمتقصمٝمف ايمديٛمل أشمره،  احلامي٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م اظمٔمٛمقي٥م

 ويٌٗمل يمٙمٚم٣ًمصمد ايمثٗم٥م دم رؽم٣ميمتٜم٣م :

يٚم٘مـ ايمٗمقل: إن ايمٗم٣ميض اْلداري أؽمٜمؿ دم َممموفمٝم٥م وؿ اظم٣ًمصمد 

واي٣م يمقزارة إووم٣مف واْلذاف فمٙمٝمٜم٣م زم٣مفمت٣ٌمر ذيمؽ ايمّمؿ أؽم٣مؽًم٣م حلامي٥م وايمز

دور ايمٔم٣ٌمدة َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م اظمٔمٛمقي٥م َمـ ايمتْمرف ايمديٛمل، وضمٓمر اؽمتخدام َمٛم٣مزمره٣م 

، يمتٔم٣مروف َمع  يمتحٗمٝمؼ أهداف ؽمٝم٣مؽمٝم٥م أو ضمززمٝم٥م أو يمٙمدفم٣مي٥م آٞمتخ٣مزمٝم٥م

يمٙمٌَلد اضمؼماًَم٣م ، وظم٣م يٚمثٙمف ذيمؽ َمـ إضار زم٣مظمِم٣ميمح ايمٔمٙمٝم٣م  ومدؽمٝم٥م اظمًجد
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يمٗمدؽمٝم٥م اظمٛمػم، وسمْمٜمغًما ٕهم٘م٣مر ايمدفم٣مة ، وصقًٞم٣م َلقهر ايمدفمقة زمام يتقاىم٤م َمع 

اجت٣مه ايمدويم٥م إدراىًم٣م َمٛمٜم٣م يمرؽم٣ميمتٜم٣م دم دفمؿ ايمتقصمٝمف ايمديٛمل دم ايمٌَلد فمعم وصمف 

حم٘مؿ ، وسمٟمىمٝمًدا ظمًئقيمٝم٣مهت٣م دم ايمتٔمٙمٝمؿ واْلرؾم٣مد، وَم٣م يتْمٙمٌف ذيمؽ َمـ ووع 

٣ًمصمد وايمزواي٣م دم اظمدن وايمٗمرى ، سمًتٜمدف ٞمٗم٣مء اظم٣مدة َم٣ٌمدئ فم٣مَم٥م َلٚمٝمع اظم

، زمام حيٖمظ  ايمٔمٙمٚمٝم٥م وؽمَلَم٥م ايمقصمٜم٥م ايمتل ئمٚمؾ هب٣م اخلْم٣ٌمء واظمدرؽمقن

 ، ويٌٗمل يمٙمٚم٣ًمصمد ايمثٗم٥م دم  رؽم٣ميمتٜم٣م . يمٙمتقصمٝمف ايمديٛمل أشمره

شم٣مٞمًٝم٣م: َمئ٣مت إضم٘م٣مم ايمٗمّم٣مئٝم٥م زمٚممموفمٝم٥م ومرارات وزير إووم٣مف دم وؿ 

 ايمزواي٣م يمقزارة إووم٣مف واْلذاف فمٙمٝمٜم٣م :ايمٔمديد َمـ اظم٣ًمصمد و

وهمٝمام يتٔمٙمؼ زمٚمدى َممموفمٝم٥م َمئ٣مت ايمٗمرارات يمقزير إووم٣مف دم وؿ 

ايمٔمديد َمـ اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م يمقزارة إووم٣مف واْلذاف فمٙمٝمٜم٣م همٗمد أصدرت 

همٝمٜم٣م مجٝمًٔم٣م حم٘مٚم٥م ايمٗمّم٣مء اْلداري زم٣مْلؽم٘مٛمدري٥م ايمدائرة إولم زم٣ميمٌحغمة 

زمتٟميٝمد ومرارات وزير إووم٣مف اظمُم٣مر إيمٝمٜم٣م زمٚمختٙمػ  زمرئ٣مؽمتٛم٣م َمئ٣مت إضم٘م٣مم

، وهل اظمح٣مهمٓم٥م إىمثر اٞمتُم٣مرا  َمراىمز وومرى وٞمجقع حم٣مهمٓم٥م ايمٌحغمة

٣مم يمٙمتٝم٣مرات اظمتُمددة دم ايمديـ إلم ضمد ايمتْمرف، وَمـ هذه إضم٘م٣مم أضم٘م

حت٦م ؽمٝمْمرة اَلامفم٣مت اظمتُمددة ،  ٦مصدرت ٕىمثر َمـ َم٣مئتل َمًجد ىم٣مٞم

، وفمعم ؽمٌٝمؾ اظمث٣مل ٓ احلٌم احل٘مؿ  وَم٣مئ٥م َمـ ايمزواي٣م اخلْمرة فمعم ايمٛمشء

م، 25/2/2733ق زمجٙم٥ًم  33يمًٛم٥م  33721ايمِم٣مدر دم ايمدفمقى رومؿ 
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م، ونمغممه٣م 2733َمـ يٛم٣مير  24ق زمجٙم٥ًم  33يمًٛم٥م  2727وايمدفمقى رومؿ 

 ايم٘مثغم .

ديٛمٝم٥م زم٣مظم٣ًمصمد زمتٌميح َمـ وزارة شم٣ميمًث٣م: مم٣مرؽم٥م اخلْم٣مزم٥م وايمدروس ايم

 إووم٣مف أو َمـ إزهر ايممميػ ، وايمٔمٗمقزم٥م اظمٗمررة فمٛمد اظمخ٣ميمٖم٥م : 

 –وٞمٓمًرا خلْمقرة سمٟمشمغم اخلْم٣مزم٥م دم ٞمٖمقس ايمًٌْم٣مء  همٗمد أيمزم اظمممع ايمٔم٣مدي 

 مم٣مرؽم٥م زمتٛمٓمٝمؿ م2732 يمًٛم٥م 33 رومؿ زمٗم٣مٞمقن اَلٚمٜمقري يمٙمٗمرار ؿمًٌٗم٣م

 فيقٞمٝم ٣3مصمد وَم٣م دم ضم٘مٚمٜم٣م ايمِم٣مدر دم وس ايمديٛمٝم٥م دم اظمًوايمدر اخلْم٣مزم٥م

ؽمٛم٥م  فيقٞمٝم 3)سم٣مزمع( دم  21م واظمٛمُمقر دم اَلريدة ايمرؽمٚمٝم٥م ايمٔمدد 2732

 دم وَم٣م زم٣مظم٣ًمصمد ايمديٛمٝم٥م وايمدروس اخلْم٣مزم٥م مم٣مرؽم٥م سم٘مقن أن –م 2732

 يمٕمغم جيز مل ايمذي ايمٗم٣مٞمقن ٕضم٘م٣مم وهمًٗم٣م ايمٔم٣مَم٥م واظمٝم٣مديـ ايم٣ًمضم٣مت َمـ ضم٘مٚمٜم٣م

زمقزارة إووم٣مف وايمقفم٣مظ زم٣مٕزهر ايممميػ اظمٌمح هلؿ ٔمٝمٛمكم اظمتخِمِمكم اظم

، ويِمدر  مم٣مرؽم٥م اخلْم٣مزم٥م وايمدروس ايمديٛمٝم٥م زم٣مظم٣ًمصمد وَم٣م دم ضم٘مٚمٜم٣م

، وأصم٣مز  زم٣ميمتٌميح ومرار َمـ ؾمٝمخ إزهر أو وزير إووم٣مف ضم٤ًم إضمقال

اظمممع ايمؼمطمٝمص يمٕمغمهؿ زمٚمامرؽم٥م اخلْم٣مزم٥م وايمدروس ايمديٛمٝم٥م زم٣مظم٣ًمصمد وَم٣م 

يمٙمّمقازمط وايممموط ايمتل يِمدر هب٣م ومرار َمـ وزير إووم٣مف دم ضم٘مٚمٜم٣م وهمًٗم٣م 

 أو َمـ يٖمقوف دم ذيمؽ.

وومد صمٔمؾ اظمممع افمتَلء اظمٛمػم ومم٣مرؽم٥م اخلْم٣مزم٥م أو أداء ايمدروس ايمديٛمٝم٥م 

زم٣مظم٣ًمصمد وَم٣م دم ضم٘مٚمٜم٣م َمـ ايم٣ًمضم٣مت واظمٝم٣مديـ زمدون سمٌميح أو سمرطمٝمص 
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يمٗم٣مٞمقن اظمُم٣مر إيمٝمف صمريٚم٥م صمٛم٣مئٝم٥م ئم٣موم٤م َمرسم٘مٌٜم٣م، همْمًٌٗم٣م يمٙمامدة اخل٣مَم٥ًم َمـ ا

ئم٣موم٤م  -َمع فمدم اْلطمَلل زمٟمي٥م فمٗمقزم٥م أؾمد يٛمص فمٙمٝمٜم٣م وم٣مٞمقن آطمر  -

زم٣محلٌس َمدة ٓ سمٗمؾ فمـ شمَلشم٥م أؾمٜمر وٓ جت٣موز ؽمٛم٥م، وزمٕمراَم٥م ٓ سمٗمؾ فمـ 

فممميـ أيمػ صمٛمٝمف وٓ جت٣موز مخًكم أيمػ صمٛمٝمف أو زم١مضمدى ه٣مسمكم ايمٔمٗمقزمتكم ، 

ٛمٝم٥م زم٣مظم٣ًمصمد وَم٣م دم ىمؾ َمـ وم٣مم زمٚمامرؽم٥م اخلْم٣مزم٥م أو أداء ايمدروس ايمدي

ضم٘مٚمٜم٣م زمدون سمٌميح أو سمرطمٝمص زم٣مظمخ٣ميمٖم٥م حل٘مؿ اظم٣مدة ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ هذا 

 ايمٗم٣مٞمقن، وسمّم٣مفمػ ايمٔمٗمقزم٥م دم ضم٣ميم٥م ايمٔمقد .

رازمًٔم٣م: وؿ مجٝمع اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م يمقزارة إووم٣مف وإذاهمٜم٣م فمٙمٝمٜم٣م، ئمد 

 فمقة:اضمؼماًَم٣م يمٗمدؽمٝم٥م اظمٛمػم، وسمْمٜمغًما ٕهم٘م٣مر ايمدفم٣مة، وصقًٞم٣م َلقهر  ايمد

وَمـ اَلدير زم٣ميمذىمر أن فمٜمد اظمممع ايمٔم٣مدي إلم وزارة إووم٣مف َمٜمٚم٥م إدارة 

اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م واْلذاف فمٙمٝمٜم٣م زمٔمد اؽمتَلَمٜم٣م ووٚمٜم٣م إيمٝمٜم٣م، وذيمؽ وامًٞم٣م 

يمٗمٝم٣مم هذه اظم٣ًمصمد زمرؽم٣ميمتٜم٣م دم ٞممم ايمدفمقة اْلؽمَلَمٝم٥م فمعم طمغم وصمف، وهبذه 

إووم٣مف وإذاهمٜم٣م فمٙمٝمٜم٣م، ئمد  اظمث٣مزم٥م هم١من وؿ مجٝمع اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م يمقزارة

،  ، وصقًٞم٣م َلقهر ايمدفمقة ، وسمْمٜمغًما ٕهم٘م٣مر ايمدفم٣مة اضمؼماًَم٣م يمٗمدؽمٝم٥م اظمٛمػم

، يمذا هم١من ايمدؽمتقر  زم٣مفمت٣ٌمر أن ايمدفمقة اْلؽمَلَمٝم٥م َمـ اظم٣ًمئؾ همقق ايمدؽمتقري٥م

أضم٣مل دم أضم٘م٣مَمف إلم ايمرصمقع ظم٣ٌمدئ ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م زمقصٖمٜم٣م َمرصمٔمٝم٥م 

َم٣ٌمدئ ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م إلم أضم٘م٣مم ايمدؽم٣مسمغم َلَلل يمٙمدؽم٣مسمغم، وٓ حتٝمؾ 

 َم٣ٌمدئٜم٣م وفمٓمٚمتٜم٣م وطمٙمقده٣م .
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اًم وفمعم هد ٙمَّ ًَ اظمذىمرة اْليّم٣مضمٝم٥م يمٗم٣مٞمقن سمٛمٓمٝمؿ وزارة  يوومد زم٣مت َم

إووم٣مف وٓئح٥م إصمراءاهت٣م أن ايمدويم٥م إدراىًم٣م َمٛمٜم٣م يمرؽم٣ميمتٜم٣م دم دفمؿ ايمتقصمٝمف 

يمٝم٣مهت٣م دم ايمتٔمٙمٝمؿ واْلرؾم٣مد وَم٣م ايمديٛمل دم ايمٌَلد فمعم وصمف حم٘مؿ، وسمٟمىمٝمًدا ظمًئق

، ومد وؤم٦م َم٣ٌمدئ فم٣مَم٥م َلٚمٝمع اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م دم اظمدن  يتْمٙمٌف ذيمؽ

وايمٗمرى سمًتٜمدف ٞمٗم٣مء اظم٣مدة ايمٔمٙمٚمٝم٥م وؽمَلَم٥م ايمقصمٜم٥م ايمتل ئمٚمؾ هب٣م اخلْم٣ٌمء 

يمٙمٚم٣ًمصمد ايمثٗم٥م دم  ل، ويٌٗم ، زمام حيٖمظ يمٙمتقصمٝمف ايمديٛمل أشمره واظمدرؽمقن

 رؽم٣ميمتٜم٣م .

٣م: طمّمقع فمد ًً د  ىمٌغم َمـ اظم٣ًمصمد ايمتل ىم٣مٞم٦م ٓ ختّمع ْلذاف طم٣مَم

وزارة إووم٣مف وؽمٝمْمر فمٙمٝمٜم٣م آرجت٣مل ْلذاف وزارة إووم٣مف وم٢م فمعم 

َمٓم٣مهر ايمٌدع واخلراهم٣مت ايمتل سمٛم٣مل َمـ ايمٖمْمرة ايمًٙمٝمٚم٥م يمإلؽمَلم ايمقؽمْمل  

 اظمًتٛمغم :

وواومع إَمر أٞمف ومد يمقضمظ أن فمددا ىمٌغًما َمـ اظم٣ًمصمد ٓ خيّمع ْلذاف 

، وهذه اظم٣ًمصمد يًٝمْمر فمٙمٝمٜم٣م آرجت٣مل ويؼمك ؾمٟمهن٣م  إووم٣مفوزارة 

يمٙمٓمروف وٓ يقصمد هب٣م َمـ حيٚمؾ َمًئقيمٝم٥م ايمتٔمٙمٝمؿ واْلرؾم٣مد َمـ اظمتخِمِمكم 

دم فمٙمقم ايمديـ، وظم٣م ىم٣من زمٗم٣مء هذه احل٣مل ومد يٛمٗمص َمـ ومٝمٚم٥م ايمتقصمٝمف ايمديٛمل 

تل ويّمٔمػ ايمثٗم٥م زمرؽم٣ميم٥م اظم٣ًمصمد، ويٖمًح ايمْمريؼ يمُمتك ايمٌدع واخلراهم٣مت ايم

متس ىمٝم٣من ايمقؿمـ واؽمتٗمراره ، طمِمقًص٣م وأن َم٣م يٗم٣مل همقق َمٛم٣مزمر اظم٣ًمصمد إٞمام 
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، همٗمد اومت٢م إَمر أن يقوع ٞمٓم٣مم اْلذاف فمعم هذه  يٗم٣مل زم٣مؽمؿ اهلل

اظم٣ًمصمد، زمحٝم٧م ي٘مٖمؾ حتٗمٝمؼ إنمراض ايمٔمٙمٝم٣م َمـ ايمتٔمٙمٝمؿ ايمديٛمل ايمٔم٣مم، 

 وسمقصمٝمف ايمٛمشء وْح٣ميتٜمؿ َمـ ىمؾ سمٖم٘مغم دطمٝمؾ أو صمٜمٝمؾ .  

، وهل َمـ أومدم ايمدواويـ دم سم٣مريخ  ٜمد هبذا إَمر يمقزارة إووم٣مفويمذا فمُ 

َمٌم زمام هل٣م َمـ سمٗم٣ميمٝمد راؽمخ٥م وَمتقارشم٥م ضمٝم٧م سمقلم َمًئقيمٝمتٜم٣م فمٓمامء فمعم 

َمدار ايمت٣مريخ َمـ أصح٣مب ايمٖم٘مر ايمقؽمْمل اظمًتٛمغم، ايمذيـ ْحٙمقا فمعم 

٥م دم أفمٛم٣مومٜمؿ ْح٣مي٥م ايمدفمقة اْلؽمَلَمٝم٥م ايمِمحٝمح٥م دم اظمٛمْمٗم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واْلؽمَلَمٝم

، زم٣ميمتٔم٣مون َمع إزهر ايممميػ زمجَليمف وومدره وفمٓمٚم٥م  ايمٔم٣ممل اْلؽمَلَمل  زمٟمهه

أدائف ، دم جم٣مل رؽم٣ميمتف ايمٔم٣مظمٝم٥م يمٙمتٌِمغم زمُمئقن ايمدفمقة ، وٓ ري٤م أن روح 

ايمت٣ًمَمح ايمتل يُمٔمٜم٣م اْلؽمَلم سمٗمتيض آضمؼمام واْلصمَلل وايمتح٣مور َمع 

سمتٚمثؾ دم ايمرْح٥م ايمتل  ، همرؽم٣ميم٥م اْلؽمَلم يمٙمٔم٣مظمكم أصح٣مب إدي٣من ايمًاموي٥م

 حتٚمل وٓ هتدد وسمِمقن وٓ سمٌدد.

وَمـ واصم٤م اْلٞمِم٣مف دم هذا اظمْم٣مف سمٗمدير أن إذاف وزارة إووم٣مف 

فمعم مجٝمع اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م دم اظمدن وايمٗمرى ي٘مٖمؾ حتٗمٝمؼ إنمراض ايمٔمٙمٝم٣م 

يمٙمتٔمٙمٝمؿ ايمديٛمل ايمٔم٣مم وسمقصمٝمف ايمٛمشء وْح٣ميتٜمؿ َمـ ىمؾ سمٖم٘مغم وم٣مئؿ فمعم 

، ويٗميض فمعم َمٓم٣مهر ايمٌدع واخلراهم٣مت ايمتل سمٛم٣مل َمـ  أشمٝمؿايمٔمٛمػ َمٔمتٍد 

، وحيٚمل ايمٛم٣مس َمـ ايمممور  ايمٖمْمرة ايمًٙمٝمٚم٥م يمإلؽمَلم ايمقؽمْمل اظمًتٛمغم
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وأشم٣مم، وىمؾ ذيمؽ اومت٢م أن سمتقلم ايمدويم٥م ممثٙم٥م دم وزارة إووم٣مف إدارة مجٝمع 

قن اظم٣ًمصمد، وَمـ شمؿ ىم٣من ايمٛمص دم ايمٖمٗمرة إطمغمة َمـ اظم٣مدة إولم َمـ ايمٗم٣مٞم

م اظمُم٣مر 3747يمًٛم٥م  335م اظمّم٣مهم٥م زم٣ميمٗم٣مٞمقن رومؿ 3737يمًٛم٥م  252رومؿ 

إيمٝمٜم٣م زمٟمن سمتقلم وزارة إووم٣مف إدارة اظم٣ًمصمد، ؽمقاء صدر زمقومٖمٜم٣م إؾمٜم٣مد أم 

، وزمٚمقصمٌف هم١من إدارة اظم٣ًمصمد  مل يِمدر، وومد صم٣مءت فم٣ٌمرة ايمٛمص فم٣مَم٥م ؾم٣مَمٙم٥م

٣م ىم٣من سم٣مريخ إٞمُم ٣مئٜم٣م أو اَلٜم٥م ايمتل ؽمقاء صدر زمقومٖمٜم٣م إؾمٜم٣مد أم مل يِمدر وأيًّ

، وسمدطمؾ وٚمـ َمًئقيمٝم٣مهت٣م  أٞمُمٟمهت٣م أصٌح٦م َمٛمقؿم٥م زمقزارة إووم٣مف

وواصم٣ٌمهت٣م، ؽمقاء دم ذيمؽ َم٣م ىم٣من وم٣مئاًم َمٛمٜم٣م دم سم٣مريخ ايمٔمٚمؾ هبذا ايمٗم٣مٞمقن وَم٣م 

، زم٣مفمت٣ٌمر أن اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م َمتك أومٝمٚم٦م وأذن يمٙمٛم٣مس  يٗم٣مم َمٛمٜم٣م زمٔمد ذيمؽ

 َمٙم٘مٝم٥م َم٣ميمؽ اظمٙمؽ اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم همٝمٜم٣م زم٣ميمِمَلة خترج َمـ َمٙم٘مٝم٥م ايمٔم٣ٌمد إلم

 وٓ سمرد فمٙمٝمٜم٣م سمٌمهم٣مت ايمٌمم ، ويٗمقم زم٣مْلذاف فمٙمٝمٜم٣م أويمق إَمر.

وىم٣من َمٗمت٢م سمٛمٖمٝمذ وزارة إووم٣مف يمٙمٚمٜمٚم٥م اظمٙمٗم٣مة فمعم فم٣مسمٗمٜم٣م زمٚمقصم٤م 

ايمٗم٣مٞمقن اظمُم٣مر إيمٝمف أن سم٣ٌمدر ايمقزارة زم٣مؽمتَلم مجٝمع اظم٣ًمصمد ايمٗم٣مئٚم٥م آٞمذاك ، 

، وأن صمؾ هذه  ٚم٥م يٗمتيض سمقهمغم اظم٣مل ايمَلزم يمذيمؽوىم٣من سمٛمٖمٝمذ هذه اظمٜم

، وأن ايمٌمف  اظم٣ًمصمد إن مل ي٘مـ ىمٙمٜم٣م مل سم٘مـ يمف َمقارد يٛمٖمؼ فمٙمٝمٜم٣م َمٛمٜم٣م

فمٙمٝمٜم٣م ؽمٝم٘مقن مم٣م يٚمٛمح يمقزارة إووم٣مف ، همٙمٜم٣م أن سمّمٚمٜم٣م دم أي ووم٦م سمُم٣مء، 

، ٕٞمف حمض َمقفمد سمٛمٓمٝمٚمل هل٣م ويمٝمس  ودون أن سمتٗمٝمد زمٚمقفمد ضزمف اظمممع

 وفمعم ٞمحق َم٣م ؽمقف ٞمراه .،  وصمقزمٝم٣ًّم
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ؽم٣مدؽًم٣م: مخ٥ًم إؾم٘م٣ميمٝم٣ًّمت واصمٜم٦م ايمٗم٣ميض اْلداري ىم٣مٞم٦م زمٚمث٣مزم٥م ايمتحدي 

٣م:   إىمػم دم ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة َمٔمٛمقيًّ

وومد واصمف ايمٗم٣ميض اْلداري مخ٥ًم إؾم٘م٣ميمٝم٣مت ىم٣مٞم٦م زمٚمث٣مزم٥م حتٍد يمف، يٚم٘مـ 

 أن ٞمٔمروٜم٣م همٝمام يقم : 

 اْلؾم٘م٣ميمٝم٥م إولم:

اصمٜم٦م ايمٗم٣ميض اْلداري دم ْح٣مي٥م دور                         إن اْلؾم٘م٣ميمٝم٥م إولم ايمتل و

ايمٔم٣ٌمدة هل أن ايمٗم٣مٞمقن رافمك ايمٛمص فمعم أن يتؿ سمًٙمٝمؿ اظم٣ًمصمد طمَلل                      

، همٜمؾ َمٔمٛمك ذيمؽ نمّؾ يد وزارة إووم٣مف فمـ وؿ اظم٣ًمصمد  فممم ؽمٛمقات

م ووم٦م صدور 3747واْلذاف فمٙمٝمٜم٣م زمٔمد َمرور فممم ؽمٛمقات َمـ فم٣مم 

 ايمٗم٣مٞمقن؟ 

ايمقاومع أن ايمٗم٣ميض اْلداري ىم٣من َمرًٞم٣م  ويتًؿ زم٣مسم٣ًمع إهمؼ ضمٝمٛمام افمتػم أن 

ٝمٚمٝم٣ًّم هذا اظمقفمد يمٝمس وصمقزمٝم٣ًّم يرسم٤م فمعم إنمٖم٣ميمف ايمٌْمَلن، زمؾ افمتػمه َمٝمٔم٣مًدا سمٛمٓم

٣م، ومِمد زمف إهم٣ًمح اظمج٣مل ضمتك سمتٚم٘مـ ايمقزارة َمـ سمقهمغم اظم٣مل ايمَلزم   إرؾم٣مديًّ

وزمٛم٣مء فمعم ذيمؽ همَل سمثري٤م فمعم وزارة إووم٣مف  ايمذي يتْمٙمٌف سمٛمٖمٝمذ ايمٗم٣مٞمقن ،

زمتًٙمؿ أي فمدد َمـ اظم٣ًمصمد، ؽمقاء َم٣م ىم٣من َمٛمٜم٣م  -دم أي ووم٦م  -دم ايمٗمٝم٣مم 

زمٔمد ذيمؽ، ؿمًٌٗم٣م ظم٣م يتقاهمر يمدُّي٣م َمـ وم٣مئاًم  ووم٦م ايمٔمٚمؾ زم٣ميمٗم٣مٞمقن وَم٣م يٗم٣مم َمٛمٜم٣م 

افمتامدات َم٣ميمٝم٥م ْلدارهت٣م ضمًٌام يٚمٙمٝمف فمٙمٝمٜم٣م ايمٗم٣مٞمقن، ودون أن سمتٗمٝمد دم هذا 
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ايمُمٟمن زمٚمدة ايمًٛمقات ايمٔمممة ؽم٣ميمٖم٥م ايمذىمر، وي٘مقن سمٌمف ايمقزارة دم هذا 

 ايمُمٟمن َممموفًم٣م وَمتٖمًٗم٣م َمع أضم٘م٣مم ايمٗم٣مٞمقن.

مجٝمع اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م، ؽمقاء وسمٟمىمٝمًدا ظم٣م سمٗمدم سمتقلم وزارة إووم٣مف إدارة 

٣م ىم٣من سم٣مريخ إٞمُم٣مء هذه اظم٣ًمصمد أو اَلٜم٥م  صدر زمقومٖمٜم٣م إؾمٜم٣مد أومل يِمدر، وأيًّ

ايمتل أٞمُمٟمهت٣م، همٗمد أوح٦م َمٛمقؿم٥م زمقزارة إووم٣مف وسمدطمؾ وٚمـ َمًئقيمٝم٣مهت٣م 

وواصم٣ٌمهت٣م، ؽمقاء دم ذيمؽ َم٣م ىم٣من وم٣مئاًم َمٛمٜم٣م دم سم٣مريخ ايمٔمٚمؾ زم٣ميمٗم٣مٞمقن رومؿ 

 -، أو َم٣م يٗم٣مم َمٛمٜم٣م زمٔمد ذيمؽ، زم٣مفمت٣ٌمر اظمًجد  إيمٝمفم اظمُم٣مر 3747يمًٛم٥م 335

َمتك أومٝمؿ وأذن يمٙمٛم٣مس زم٣ميمِمَلة همٝمف خيرج فمـ َمٙمؽ ايمٌمم  -وىمام ؽمٙمػ ايمٌٝم٣من 

ويِمٌح دم ضم٘مؿ َمٙمؽ اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، ويٗمقم زم٣مْلذاف فمٙمٝمف ضم٣مىمؿ  

ايمٌَلد، وإذا ىم٣من َمٗمت٢م سمٛمٖمٝمذ وزارة إووم٣مف يمٙمٚمٜمٚم٥م اظمٙمٗم٣مة فمعم فم٣مسمٗمٜم٣م 

يمٗم٣مٞمقن اظمُم٣مر إيمٝمف أن سم٣ٌمدر ايمقزارة زم٣مؽمتَلم ووؿ مجٝمع اظم٣ًمصمد زمٚمقصم٤م ا

ضمًٌام أهمِمح٦م اظمذىمرة اْليّم٣مضمٝم٥م  - ايمٗم٣مئٚم٥م، وىم٣من سمٛمٖمٝمذ هذه اظمٜمٚم٥م

يٗمتيض سمقاهمر اظم٣مل ايمَلزم  -م اظمُم٣مر إيمٝمف3747يمًٛم٥م  335يمٙمٗم٣مٞمقن رومؿ 

، يمٝمس يمف َمقارد يٛمٖمؼ َمٛمٜم٣م،  يمذيمؽ ، وأن صمؾ هذه اظم٣ًمصمد إن مل ي٘مـ ىمٙمٜم٣م

، وَمـ شمؿ همٗمد رافمك  وأن ايمٌمف فمٙمٝمٜم٣م ؽمٝم٘مقن مم٣م يٚمٛمح يمقزارة إووم٣مف

، وهذا اظمٝمٔم٣مد  ايمٗم٣مٞمقن ايمٛمص فمعم أن يتؿ سمًٙمٝمؿ اظم٣ًمصمد طمَلل فممم ؽمٛمقات

، وإٞمام هق َمٝمٔم٣مد  يرسم٤م فمعم إنمٖم٣ميمف ايمٌْمَلن -ىمام ذىمرٞم٣م  -يمٝمس وصمقزمٝم٣ًّم
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 يمقزارةا سمتٚم٘مـ ضمتك اظمج٣مل إهم٣ًمح زمف ومِمد - ؽمٙمػ َم٣م ٞمحق فمعم –سمٛمٓمٝمٚمل 

 فمعم سمثري٤م ٓ أٞمف واخلَلص٥م ايمٗم٣مٞمقن، يتْمٙمٌف ايمذي  ايمَلزم اظم٣مل سمقهمغم َمـ

أي ووم٦م زم٣مؽمتَلم ووؿ أي فمدد َمـ اظم٣ًمصمد  دم ايمٗمٝم٣مم دم إووم٣مف وزارة

ؽمقاء َم٣م ىم٣من َمٛمٜم٣م وم٣مئاًم ووم٦م ايمٔمٚمؾ زم٣ميمٗم٣مٞمقن وَم٣م يٗم٣مم َمٛمٜم٣م زمٔمد ذيمؽ ؿمًٌٗم٣م ظم٣م 

 يتقاهمر يمدُّي٣م َمـ افمتامدات َم٣ميمٝم٥م ْلدارهت٣م ضمًٌام يٚمٙمٝمف فمٙمٝمٜم٣م ايمٗم٣مٞمقن.

 اْلؾم٘م٣ميمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م : 

٣مدة سمتٔمٙمؼ زمٟمن ىمام واصمف ايمٗم٣ميض اْلداري إؾم٘م٣ميمٝم٥م شم٣مٞمٝم٥م دم ْح٣مي٥م دور ايمٔمٌ

م هؾ سمٛمٌمف إلم اظم٣ًمصمد ايمٗم٣مئٚم٥م دم 3747يمًٛم٥م  335أضم٘م٣مم ايمٗم٣مٞمقن رومؿ 

 سم٣مريخ ايمٔمٚمؾ زمف ، أم إلم َم٣م يٛمُمٟم َمـ َم٣ًمصمد زمٔمد هذا ايمت٣مريخ ؟ 

هم٣ميمٗمقل: زمٟمن فم٣ٌمرات هذا ايمٗم٣مٞمقن سم٠مىمد اٞمٌماف أضم٘م٣مَمف إلم اظم٣ًمصمد 

َمـ َم٣ًمصمد زمٔمد هذا  ٟمٔمٚمؾ زمف، وسمٛمٖمل سمْمٌٝمٗمف فمعم َم٣م يٛمُمايمٗم٣مئٚم٥م دم سم٣مريخ ايم

يمًٛم٥م  335ايمت٣مريخ همَل ؽمٛمد يمف، ذيمؽ أن ٞمص اظم٣مدة إولم َمـ ايمٗم٣مٞمقن رومؿ 

سمتقلم وزارة إووم٣مف إدارة  ... "م اظمُم٣مر إيمٝمف ومد ٞمِم٦م فمعم أن 3747

، وواوح َمـ هذا ايمٛمص "اظم٣ًمصمد ؽمقاء صدر زمقومٖمٜم٣م إؾمٜم٣مد أم مل يِمدر 

سمٟمطمذ ٞمٖمس احل٘مؿ، ومل يٗمٝمده وايمزاوي٥م  "إدارة اظم٣ًمصمد"أٞمف ورد زمِمٝمٕم٥م فم٣مَم٥م 

زم٣مظم٣ًمصمد ايمٗم٣مئٚم٥م ووم٦م ايمٔمٚمؾ هبذا ايمٗم٣مٞمقن، وايمٗم٣مفمدة إصقيمٝم٥م أن ايمٔم٣مم 

ي٠مطمذ فمعم فمٚمقَمف َم٣م مل يرد َم٣م يٗمٝمده، وَمـ شمؿ هم١من ايمٛمص اظمُم٣مر إيمٝمف إذ مل يٗمٝمد 
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زم٣مظم٣ًمصمد ايمٗم٣مئٚم٥م وايمزواي٣م ووم٦م ايمٔمٚمؾ زمف هم١مٞمف يْمٌؼ فمعم اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م 

زمف وَم٣م يٛمُمٟم َمـ َم٣ًمصمد وزواي٣م زمٔمد هذا ايمت٣مريخ، وهق َم٣م ايمٗم٣مئٚم٥م ووم٦م ايمٔمٚمؾ 

يتٖمؼ َمع وم٣مفمدة إشمر اظم٣ٌمذ يمٙمٗم٣مٞمقن زمتْمٌٝمٗمف فمعم َم٣م يتؿ َمـ ووم٣مئع َمـ سم٣مريخ 

ايمٔمٚمؾ زمف، َم٣م مل يٗمٝمد ايمٗم٣مٞمقن ذاسمف سمْمٌٝمؼ أضم٘م٣مَمف زمٗمٝمد زَمٛمل َمٔمكم، وهق نمغم 

ايمزواي٣م وم٣مئؿ دم ايمٗم٣مٞمقن ؽم٣ميمػ ايمذىمر ايمذي مل يٗمٌم سمْمٌٝمٗمف فمعم اظم٣ًمصمد و

 ايمٗم٣مئٚم٥م ووم٦م ايمٔمٚمؾ زمف .

 اْلؾم٘م٣ميمٝم٥م ايمث٣ميمث٥م : 

وشمٚم٥م إؾم٘م٣ميمٝم٥م شم٣ميمث٥م ومد واصمٜمٜم٣م ايمٗم٣ميض اْلداري دم ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة 

سمتٔمٙمؼ زم٣ميمت٣ًمؤل أيت: هؾ وؿ اظم٣ًمصمد يمقزارة إووم٣مف واْلذاف فمٙمٝمٜم٣م 

٣م ظمـ زمٛمك اظمًجد ؟  ٣م دؽمتقريًّ   يتٔم٣مرض َمع ضمؼ اظمٙم٘مٝم٥م زمقصٖمف ضمٗمًّ

يمٙمِمَلة  وأومٝمٚم٦م زمف ايمُمٔم٣مئر هم١من همٝمف َمتك ُأومٝمؿ اظمًجد وُأذن ايمقاومع أٞمف 

٣م ىم٣من َم٣ميمؽ أروف أو زم٣مٞمٝمف  -اظمًجد  يٛمتٗمؾ إلم ضم٘مؿ َمٙمؽ َم٣ميمؽ اظمٙمؽ  -وأيًّ

اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، وزم٣ميمت٣مرم سم٘مقن ومرارات وزير إووم٣مف زمّمؿ سمٙمؽ 

، صحٝمح٥م َمتٙمٚم٥ًم ضم٘مؿ ايمٗم٣مٞمقن وضم٘مٚمتفاظم٣ًمصمد يمٙمقزارة واْلذاف فمٙمٝمٜم٣م 

وزم٣ميمت٣مرم هم١من ايمٗمقل زمٟمن ايمُمخص ايمذي أوم٣مم اظمًجد اظمذىمقر َمـ َم٣ميمف 

ايمُمخيص هق َم٣ميم٘مف وأٞمف مل يتٛم٣مزل فمـ إرض ايمتل أومٝمؿ فمٙمٝمٜم٣م يمقزارة 

، َمردود زمٟمن اظمًجد أو ايمزاوي٥م أصٌح٦م دم ضم٘مؿ َمٙمؽ اهلل سمٔم٣ملم ،  إووم٣مف

 وٓ يٚم٘مـ أن سمٔمقد إلم َمٙمؽ زم٣مٞمٝمٜم٣م فمعم ٞمحق َم٣م ؽمٙمػ زمٝم٣مٞمف .
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أن إَم٥م ومد أمجٔم٦م فمعم أن زمٗمٔم٥م إرض إذا فمٝمٛم٦م يمٙمِمَلة  همّمًَل فمـ

زم٣ميمٗمقل طمرصم٦م زمذيمؽ فمـ مجٙم٥م إَمَلك اظمختِم٥م زمِم٣مضمٌٜم٣م، وص٣مرت فم٣مَم٥م 

 َلٚمٝمع اظمًٙمٚمكم.

وصٖمقة ايمٗمقل دم وقء ايمٖمٗمف وايمٖم٘مر اْلؽمَلَمل: إن اظم٘م٣من  ايمذي سمث٦ٌم يمف 

يمِمَلة ذفًم٣م اظمًجدي٥م زم٣ميمٗمقل زمتخِمٝمِمف َمًجًدا أو زم٣ميمٖمٔمؾ زمٟمداء همرائض ا

همٝمف، ئمد َمًجًدا َمـ هذا ايمقوم٦م دم ضم٘مؿ َمٙمؽ اهلل سمٔم٣ملم ، وٓ سمرد فمٙمٝمف 

 سمٌمهم٣مت زم٣مٞمٝمف.

 اْلؾم٘م٣ميمٝم٥م ايمرازمٔم٥م : 

وشمٚم٥م إؾم٘م٣ميمٝم٥م رازمٔم٥م واصمٜمٜم٣م ايمٗم٣ميض اْلداري دم ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة سمتٔمٙمؼ 

زمٗمقل ايمٌٔمض: إن وؿ اظم٣ًمصمد يمقزارة إووم٣مف واْلذاف فمٙمٝمٜم٣م يتٔم٣مرض 

 َمع ضمري٥م ايمٔمٗمٝمدة ؟ 

وٓ ؾمؽ أن إدارة هذه ايمقزارة يمٙمٚم٣ًمصمد يمٝمس همٝمف افمتداء فمعم احلري٥م 

ايمُمخِمٝم٥م أو نمغمه٣م َمـ احلٗمقق  واحلري٣مت ايمٔم٣مَم٥م ايمتل ٞمص فمٙمٝمٜم٣م ايمدؽمتقر، 

وايمرأي فمٛمدي أٞمف يمٝمس زمف أي طمرق حلري٥م ايمٔمٗمٝمدة ، وايمِمحٝمح أن هذا 

، ذيمؽ أن ومرار وزير  آدفم٣مء ئمد َمٖمٜمقًَم٣م َمٕمٙمقؿًم٣م يًتٔميص فمعم ايمٗمٌقل

إووم٣مف اظمْمٔمقن همٝمف يتٔمٙمؼ زمّمؿ اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م وإذاف وزارة إووم٣مف 

فمٙمٝمٜم٣م زمٗمِمد اضمتٖم٣مظ ايمتقصمٝمف ايمديٛمل زمٟمشمره اْلجي٣ميب، واؽمتٌٗم٣مء ايمثٗم٥م دم رؽم٣ميم٥م 



- 252- 

اظم٣ًمصمد، طم٣مص٥م ايمزواي٣م، زمٔمد أن ؽمٝمْمر فمٙمٝمٜم٣م آرجت٣مل وايمٕمٝم٣مب ممـ حيٚمؾ 

ديـ، ىمام أن وٚمٜم٣م َمًئقيمٝم٥م ايمتٔمٙمٝمؿ واْلرؾم٣مد َمـ اظمتخِمِمكم دم فمٙمقم ايم

يمقزارة إووم٣مف ٓ يتدطمؾ دم ايمٔمَلوم٥م ايمٗم٣مئٚم٥م زمكم ايمٔمٌد ورزمف، وَمـ شمؿ هم١من 

 هذا ايمٗمقل مل ي٘مـ دم احلؼ  يًتٟمهؾ ذىمًرا مم٣م يتٔمكم ؿمرضمف.

 اْلؾم٘م٣ميمٝم٥م اخل٣مَم٥ًم وسمًجٝمؾ َمقومػ يمقزارة إووم٣مف : 

وشمٚم٥م إؾم٘م٣ميمٝم٥م طم٣مَم٥ًم واصمٜمٜم٣م ايمٗم٣ميض اْلداري دم ْح٣مي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة ، 

، وَمدى سمقاهمؼ  ٔمٙمؼ زمٚمدى َممموفمٝم٥م  نمٙمؼ ايمزواي٣م ايمتل سمٗمؾ فمـ شمامٞمكم َمؼًماسمت

 ذيمؽ َمع َم٣ٌمدئ ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م ؟ 

ايمقاومع أن ومرار وزير إووم٣مف زمٕمٙمؼ ايمزواي٣م ايمتل سمٗمؾ َم٣ًمضمتٜم٣م فمـ شمامٞمكم 

َمؼًما ، وَمٛمع صَلة اَلٚمٔم٥م همٗمط همٝمٜم٣م، ٓ خي٣ميمػ َم٣ٌمدئ ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م زمؾ 

، ذيمؽ أن صَلة اَلٚمٔم٥م َمـ ؾمٔم٣مئر اْلؽمَلم ايمتل  اظمرفمٝم٥م يتٖمؼ َمع اظمٗم٣مصد

اهمؼموٜم٣م اهلل مج٣مفم٥م دون نمغمه٣م َمـ ايمِمٙمقات، وٓ سمِمٙمح إذا أداه٣م ايمُمخص 

، هم٘م٣من  وضمٝمًدا َمٛمٖمرًدا، هم٣ميمِمَلة  مج٣مفم٥م سم٠مدى إلم اسمٖم٣مق اظمًٙمٚمكم دون سمٖمريؼ

ايمتٔمٌغم فمـ احل٣مصم٥م يمَلصمتامع ايمٔم٣مم يمٙمٚمًٙمٚمكم هق ايمٕمرض َمـ صَلة اَلٚمٔم٥م 

يمؼماْحٜمؿ وسمقادهؿ ، وصَلة اَلٚمٔم٥م يمٝم٦ًم ىمِمَلة اَلامفم٥م ايمتل جيقز أداؤه٣م 

دم ىمؾ َم٘م٣من، زمؾ جت٤م دم اَلٚمع اظمتٔمدد وهق اظمًجد، هم٣مظمًجد َمـ ذوط 

، أَم٣م ايمزواي٣م ايمتل سمٗمؾ َم٣ًمضمتٜم٣م فمـ شمامٞمكم َمؼًما ، همَل  صح٥م أداء صَلة اَلٚمٔم٥م
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ٌٔمّمٜمؿ ايمٌٔمض، يتحٗمؼ همٝمٜم٣م أهداف اظمقفمٓم٥م وهل أؽم٣مس سمٟميمٝمػ اظمًٙمٚمكم زم

َمؼًما ومد صدر  67وَمـ شمؿ ي٘مقن ومرار نمٙمؼ ايمزواي٣م ايمتل سمٗمؾ َم٣ًمضمتٜم٣م فمـ 

زمٗمِمد ْح٣مي٥م ايمٛمشء مم٣م ومد يٙمٗمـ زمف دم هذه ايمزواي٣م ايمُم٣مردة أو ايمٔمُمقائٝم٥م َمـ 

َمٖم٣مهٝمؿ َمٕمٙمقؿم٥م فمـ صحٝمح ايمديـ اْلؽمَلَمل ايمقؽمْمل، مم٣م يٚمس ىمٝم٣من 

ايمُمٝمْم٣مين ايمت٘مٖمغمي،  ايمقؿمـ واؽمتٗمراره ، إَمر  ايمذي يًتٙمزم َمقاصمٜم٥م ايمٖم٘مر

طم٣مص٥م أن وشمٝمٗم٥م ايمدؽمتقر اظمٌمي وؤم٦م َمـ زمكم نم٣مي٣مت إصداره ْح٣مي٥م 

ايمقؿمـ َمـ ىمؾ َم٣م ُّيدده أو ُّيدد وضمدسمف ايمقؿمٛمٝم٥م، وهق َم٣م يتٖمؼ َمع اظمٗم٣مصد 

 ايمممفمٝم٥م واظمِم٣ميمح اظمرفمٝم٥م دم صحٝمح َمٖمٜمقم َم٣ٌمدئ ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م .

٣مضمتٜم٣م فمـ شمامٞمكم َمؼًما ، َمع إطمذ دم آفمت٣ٌمر أن َمـ يٗمٝمؿ زاوي٥م سمٗمؾ َمً

هم١مٞمف فمعم أنمٙم٤م إَمر يٗمٝمٚمٜم٣م يمٝمس زمٗمِمد ايمِمَلة همٝمٜم٣م يم٣ًمئر اظمًٙمٚمكم، وإٞمام 

زمٗمِمد أن سمٗمتٌم فمعم فمدد حمدود ٓ يٛمخرط همٝمف نمغمهؿ، مم٣م ٓ يتحٗمؼ زمُمٟمهن٣م 

اضمتُم٣مد اظمًٙمٚمكم، وهق َم٣م يتٛم٣مذم َمع َم٣م ذفم٦م اَلٚمٔم٥م َمـ أصمٙمف ، همّمًَل فمـ 

8 ٕٞمف أصٌح دم َمٙمؽ اهلل سمٔم٣ملم،  ـ اظمًجدي٥مأن اظمًجد ٓ جيقز حتقيٙمف فم

زمخَلف ايمزاوي٥م ايمتل سمٗمؾ َم٣ًمضمتٜم٣م فمـ شمامٞمكم َمؼًما همٜمل ٓ سمتٛم٣مؽم٤م َمع ؾمٟمن 

 اَلٚمٔم٥م .

وي٠ميد ذيمؽ وئمّمده فمٙمامء ايمٖمٗمف8 هم٣ميمُم٣مهمٔمٝم٥م اؾمؼمؿمقا دم صَلة اَلٚمٔم٥م 

ضمّمقر أرزمٔمكم رصمًَل زم٣ميمًٕم٣م فم٣مومًَل، وىمذيمؽ أىمثر احلٛم٣مزمٙم٥م ، وهذا ايمٔمدد 

ع َم٣م اؾمؼمؿمف ومرار وزير إووم٣مف َمـ ضورة أٓ سمٗمؾ َم٣ًمضم٥م يتٛم٣مؽم٤م َم
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ايمزاوي٥م فمـ شمامٞمكم َمؼًما ، وَمـ شمؿ ي٘مقن ومرار وزير إووم٣مف دم هذا ايمُمٟمن  

 َمقاهمًٗم٣م يمِمحٝمح ضم٘مؿ ايمٗم٣مٞمقن وسمٙمٚمس ضم٘مٚمتف .

٣م جت٣مه ومرارات وزير إووم٣مف ٣م إجي٣مزمٝمًّ وومد ؽمجؾ ايمٗم٣ميض اْلداري َمقومٖمً 

اظمٌمي زمُمٟمن مجٝمع ايمزواي٣م ايمتل سمٛم٣مويمتٜم٣م ومراراسمف، وفمعم ايمرنمؿ َمـ أن ايمٗم٣مٞمقن 

َمٛمح وزير إووم٣مف آطمتِم٣مص وايمًٙمْم٥م دم اْلذاف فمعم اظم٣ًمصمد وَم٣م دم 

دم رائٔم٣م ضم٘مٚمٜم٣م َمـ ايمزواي٣م دون ايمرصمقع َلٜم٥م أطمرى، إٓ أٞمف ضب َمثًَل 

، وَلٟم إلم دار اْلهمت٣مء اظمٌمي٥م يمٝمًتْمٙمع رأُّي٣م  ٣مسمفاضمؼمام ايمٗم٣مٞمقن دم أفمعم درصم

دم ومراره َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمممفمٝم٥م؟ دم ؽم٣مزمٗم٥م هل إولم سمٔمٚمؼ آضمؼمام ظمٌدأ 

ؽمٝم٣مدة ايمٗم٣مٞمقن، وأهم٣مدسمف زمٚمقاهمٗم٥م ومراره حل٘مؿ ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م وَمتًًٗم٣م َمع 

 ، همٜمق ، فمعم ايمرنمؿ َمـ ختِمِمف ايمدومٝمؼ دم إضم٘م٣مم ايمٖمٗمٜمٝم٥م إضم٘م٣مم ايمٖمٗمٜمٝم٥م

يمٙمٚمجٙمس إفمعم يمٙمُمئقن اْلؽمَلَمٝم٥م  رئٝمسيمٝمس وزيًرا ؽمٝم٣مؽمٝم٣ًّم همح٤ًم ، زمؾ 

ىمٙمٝم٥م  وفمٚمٝمدايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وآداهب٣م،  وأؽمت٣مذ،  جمٚمع ايمٌحقث اْلؽمَلَمٝم٥م وفمّمق

، يم٘مٛمف آشمر أٓ يٗميض  ايمدراؽم٣مت اْلؽمَلَمٝم٥م وايمٔمرزمٝم٥م صم٣مَمٔم٥م إزهر ؽم٣مزمًٗم٣م

 ٣مْلهمت٣مء .  زمٔمٙمٚمف ايمُمخيص، وأن يٖمٔمؾ دور اَلٜم٣مت ايمرؽمٚمٝم٥م اظمختِم٥م زم

ؽم٣مزمًٔم٣م: ايمزواي٣م ىم٣مٞم٦م سمًتٕمؾ ايمًٌْم٣مء وايمٖمٗمراء َلذب اظم٠ميديـ همٌث٦م 

روح ايمٖمتٛم٥م زمكم أزمٛم٣مء ايمقؿمـ ايمقاضمد، وايمتٛم٣مزمز ايمٙمٖمٓمل وايمٔمٛمػ اظم٣مدي ووٝم٣مع 

إرواح  وختري٤م اظمٚمتٙم٘م٣مت إلم نمغم ذيمؽ مم٣م ٓ يرومك إلم صمَلل اظم٣ًمصمد 

 ورؽم٣ميمتٜم٣م اظمّمٝمئ٥م:
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ايمتج٣مرب اظمريرة ايمتل فم٣مؾمٜم٣م ايمقؿمـ َمـ صمراء وضمٗمٝمٗم٥م إَمر أٞمف فمعم وقء 

، دم اؽمتٕمَلل ايمًٌْم٣مء وايمٖمٗمر واَلٜمؾ  ، طم٣مص٥م ايمزواي٣م اؽمتخدام اظم٣ًمصمد

، مم٣م ٞمجؿ فمٛمف زم٧م روح  َلذب اظم٠ميديـ َمـ زمكم ايمتٝم٣مرات ايمديٛمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م

، وايمتل أدت إرم ايمتٛم٣مزمز ايمٙمٖمٓمل  ايمٖمتٛم٥م وايمٖمروم٥م زمكم أزمٛم٣مء ايمقؿمـ ايمقاضمد

، مم٣م سم٤ًٌم دم وٝم٣مع ىمثغم َمـ أرواح اظمقاؿمٛمكم وختري٤م  اظم٣مديوايمٔمٛمػ 

، هم١مٞمف ٓ جيقز َمْمٙمًٗم٣م   اظمٚمتٙم٘م٣مت ٞمتٝمج٥م يمتْمرف ايمٖم٘مر اظمتُمدد اظمتحجر

اؽمتخدام َمٛم٣مزمر اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م يمتحٗمٝمؼ أهداف ؽمٝم٣مؽمٝم٥م أو ضمززمٝم٥م أو 

يمٙمدفم٣مي٥م آٞمتخ٣مزمٝم٥م، ظم٣م دم ذيمؽ َمـ سمٔم٣مرض َمع ومدؽمٝم٥م اظمًجد واْلضار 

أَمر  -وايمزواي٣م دم ضم٘مٚمٜم٣م  -، هم٣مضمؼمام ضمرَم٥م اظم٣ًمصمد  ِم٣ميمح ايمٔمٙمٝم٣م يمٙمٌَلدزم٣مظم

 واصم٤م .

وٓ يِمح أن سم٘مقن زمٝمقت اهلل حمَلًّ يمٙمزج هب٣م  دم اخلَلهم٣مت ايمتل سمٛمُم٤م زمكم 

ايمتٝم٣مرات ايمديٛمٝم٥م اظمتِم٣مرفم٥م فمعم أَمقر ٓ سمرومك إلم صمَلل اظم٣ًمصمد ورؽم٣ميمتٜم٣م 

فمٛمٜم٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ:  ل وم٣ملاظمّمٝمئ٥م، فمعم ٞمحق ي٠مدي إلم اٞمٗم٣ًمم إَم٥م ايمت

(1) َّمه جه ين ىن منُّٱ

أو زم٧م روح ايمٌٕمّم٣مء زمكم أزمٛم٣مء  

ايمقؿمـ ايمقاضمد، هم٣مظمًجد يمف َمـ ايمًٚمق وايمٗمدؽمٝم٥م يمتجٚمٝمع اظمًٙمٚمكم ٓ 

سمٖمريٗمٜمؿ ومل ؾمٚمؾ إَم٥م زمُمٔم٤م اْليامن وايمٖمّم٣مئؾ ٕداء ضمٗمقق اهلل واؽمتٙمٜم٣مم 
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 يئ ىئ  نئ ُّ، وم٣مل سمٔم٣ملم :  ايمرؾمد واؽمتٚمداد ايمٔمقن َمٛمف صمؾ ؾمٟمٞمف 
زمام جئمٙمف َمٛمزًه٣م فمـ ىمؾ دفمقات ايمتُمدد أو  ,(1)َّىب نب مب زب رب

 آؽمتٕمَلل ايمًٝم٣مد زم٣مؽمؿ ايمديـ .

إن اظمٛمػم هق ؿمريؼ اظم٠مَمـ إلم ايمٗمٌٙم٥م، ضمٝم٧م خيٙمع ٞمٔمٙمٝمف وىمؾ رداء دٞمٝمقي 

طم٣مرج اظمًجد يمٝمٗمػ طم٣مؾمًٔم٣م َمتيفًم٣م يٌتٕمل وصمف اهلل ايم٘مريؿ ، إَمر ايمذي  

اخلْم٣مزم٥م أو أداء ايمدروس ايمديٛمٝم٥م زم٣مظم٣ًمصمد يًتٙمزم َمٔمف أن حيِمؾ َمـ يامرس 

وَم٣م دم ضم٘مٚمٜم٣م فمعم سمٌميح أو سمرطمٝمص َمـ ؾمٝمخ إزهر أو وزير إووم٣مف 

أو َمـ يٖمقوف، وهل َمًٟميم٥م سمٗمع ايمروم٣مزم٥م همٝمٜم٣م دم اظمٗم٣مم إول فمعم فم٣مسمؼ 

ايمٔم٣مَمٙمكم اظمتخِمِمكم زمقزارة إووم٣مف ايمذيـ يِمدر زمتحديدهؿ ومرار َمـ 

، ممـ يٚمٛمحقن صٖم٥م ايمّمٌْمٝم٥م  إووم٣مف وزير ايمٔمدل زم٣مٓسمٖم٣مق َمع وزير

ايمٗمّم٣مئٝم٥م همٝمام يتٔمٙمؼ زمتْمٌٝمؼ أضم٘م٣مم ايمٗمرار اَلٚمٜمقري زمٗم٣مٞمقن زمتٛمٓمٝمؿ مم٣مرؽم٥م 

 اخلْم٣مزم٥م وايمدروس ايمديٛمٝم٥م دم اظم٣ًمصمد وَم٣م دم ضم٘مٚمٜم٣م.  

 :  شم٣مَمٛم٣ًم : ايمٗم٣ميض اْلداري حيٓمر َمًٟميم٥م اْلهمت٣مء َمـ نمغم أهؾ ايمٔمٙمؿ

 ٣مء َمـ نمغم ــري ضمٓمر َمًٟميم٥م اْلهمتوومد ىم٣من اظمٌدأ  ايمذي ومرره ايمٗم٣ميض اْلدا

أهؾ ايمٔمٙمؿ ، ذيمؽ أٞمف ٞمتٝمج٥م ْلومدام نمغم اظمتخِمِمكم َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمٖمتٝم٣م 

، وَم٣م سمرسمٌف َمـ آشم٣مر طمْمغمة ؽمٝمئ٥م فمعم  فمعم إصدار ايمٖمت٣موى نمغم اظمًٛمدة
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إصمٝم٣مل احل٣ميمٝم٥م وايمَلضمٗم٥م ظم٣م سمتّمٚمٛمف َمـ اْلطم٣ٌمر فمـ ضم٘مؿ اهلل سمٔم٣ملم دم 

، وسمقصؿ زم٣ميمدفمقة إلم ايمّمَلل  َمًتقى آصمتٜم٣مد، همَل سمرومك إلم  َمًٟميم٥م َم٣م

،  إَمر ايمذي يِمٝم٤م اظمجتٚمع زم٣مخلٙمؾ وايمتٖم٘مؽ وآوْمراب، وايمٓمَلم 

 ه٣موومك اهلل ايمٌَلد َمـ أطمْم٣مر - وهمقى ٓ ئمٙمؿ َمداه٣م إٓ اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم

 هم١مٞمف يتٔمكم ومٌم اْلهمت٣مء فمعم دار اْلهمت٣مء اظمٌمي٥م . -ذوره٣مو

زم٣مَٕمر ايمٝمًغم دم ايمٖمٗمف اْلؽمَلَمل ضمتك يامرؽمف هممموط اْلهمت٣مء يمٝم٦ًم 

ايمٔمقام ، وإٞمام هق أَمر زم٣ميمغ ايمِمٔمقزم٥م وايمدوم٥م يًتٖمرغ همٝمف اظمجتٜمد وؽمٔمف 

يمتحِمٝمؾ ضم٘مؿ ذفمل يٗمتدر زمف فمعم اؽمتخراج إضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م َمـ 

َمآطمذه٣م واؽمتٛم٣ٌمؿمٜم٣م َمـ أديمتٜم٣م فمعم ٞمحق يُمؼمط دم اظمجتٜمد ذوؿًم٣م يمٙمِمح٥م، 

ت٣مب اهلل سمٔم٣ملم وَمٔم٣مين أي٣مت وايمٔمٙمؿ زمٚمٖمرداهت٣م، أمهٜم٣م: أن ي٘مقن فم٣مرهًم٣م زم٘م

وهمٜمؿ ومقافمد ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م، وىمٝمٖمٝم٥م دٓيم٥م إيمٖم٣مظ وضم٘مؿ طمقاص ايمٙمٖمظ َمـ 

، وَمٔمرهم٥م أصقل ايمٖمٗمف ىم٣ميمٔم٣مم  فمٚمقم وطمِمقص وضمٗمٝمٗم٥م وجم٣مز وإؿمَلق

واخل٣مص واظمْمٙمؼ واظمٗمٝمد وايمٛمص وايمٓم٣مهر واظمجٚمؾ واظمٌكم واظمٛمْمقق 

فمعم فمٚمقم  ك٣مزمف، وهل َم٣ًمئؾ دومٝمٗم٥م يمٙمٕم٣مي٥م ختٖمواظمٖمٜمقم واظمح٘مؿ واظمتُم

ايمٛم٣مس َمـ أدفمٝم٣مء ايمديـ وؿم٣ميمٌل ايمُمٜمرة وَمثغمي ايمٖمتٛم٥م وايمديـ َمٛمٜمؿ زمراء ، 

 وهل دم احلؼ سمًتٙمزم ايمتٟمهٝمؾ ايمِمحٝمح واَلٝمد  دم فمٙمقم ايمديـ.

سم٣مؽمًٔم٣م: ايمٗم٣ميض اْلداري ٞم٣مؾمد اظمممع زميورة جتريؿ اْلهمت٣مء َمـ نمغم أهٙمف 

 ٣مء:اظمتخِمِمكم زمدار اْلهمت
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وومد ٞم٣مؾمد ايمٗم٣ميض اْلداري اظمممع زميورة جتريؿ اْلهمت٣مء َمـ نمغم أهٙمف 

، ىمام ٞم٣مؾمد اظمممع زمِمدد وم٣مٞمقن مم٣مرؽم٥م اخلْم٣مزم٥م  اظمتخِمِمكم زمدار اْلهمت٣مء

زمتجريؿ  اؽمتخدام َمٛم٣مزمر اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م  يمتحٗمٝمؼ أهداف  ؽمٝم٣مؽمٝم٥م أو ضمززمٝم٥م 

٥م، إزاء طمٙمق  ايمٗم٣مٞمقن أو يمٙمدفم٣مي٥م آٞمتخ٣مزمٝم٥م ضمتك ويمق ىم٣من َمرطمًِم٣م يمف زم٣مخلْم٣مزم

م زمُمٟمن مم٣مرؽم٥م اخلْم٣مزم٥م َمـ ذيمؽ ايمتجريؿ ! وهق إَمر  2732يمًٛم٥م  33رومؿ 

م زمُمٟمن مم٣مرؽم٥م 2732يمًٛم٥م  33ايمذي طمَل َمٛمف ايمٗمرار اَلٚمٜمقري رومؿ 

اخلْم٣مزم٥م وايمدروس ايمديٛمٝم٥م دم اظم٣ًمصمد وَم٣م دم ضم٘مٚمٜم٣م، ٕن اؽمتخدام اخلْمٝم٤م 

تف دم أسمقن ايمًٝم٣مؽم٥م ؽمٔمًٝم٣م اخلْم٣مزم٥م وآٞمحراف زمخْمٌ يمٙمٚمٛمػم دم نمغم أهداف

يمتٟميٝمد ؿمرف ود آطمر، جئمٙمف ومد طم٣ميمػ ذوؿمٜم٣م، وايمٗم٣مفمدة ايمٖمٗمٜمٝم٥م سمٗمرر أن 

اظمًٙمٚمكم فمٛمد ذوؿمٜمؿ ، طم٣مص٥م دم ـمؾ ايمٓمروف ايمٔم٣مسمٝم٥م ايمتل سمقاصمف ايمٔم٣ممل 

ظمح٣مرزم٥م اْلره٣مب، ودفم٣مة ايمٖم٘مر ايمُمٝمْم٣مين ايمت٘مٖمغمي، وسمٌذل همٝمف َمٌم زمح٘مؿ 

ه٣م ظمقاصمٜم٥م هذا اْلره٣مب يمٙمحٖم٣مظ فمعم ري٣مدهت٣م يمٙمٔم٣ممل اْلؽمَلَمل نم٣مي٥م صمٜمد

 ىمٝم٣من اظمجتٚمع واؽمتٗمراره ورفم٣مي٥م اظمِم٣ميمح ايمٔمٙمٝم٣م يمَلَم٥م  .

فم٣مًذا: أىم٣مديٚمٝم٥م إووم٣مف ايمدويمٝم٥م يمتدري٤م إئٚم٥م وايمقافمٓم٣مت وإفمداد 

، وسح فم٣مظمل سمٛمقيري يمٌٝم٣من  اظمدرزمكم َمـ َمٖم٣مطمر َمٌم دم جم٣مل ايمدفمقة

 صحٝمح ايمديـ ايمقؽمْمل اظمًتٛمغم :

، ايمٗمقل زمٟمن َم٣م وم٣مَم٦م زمف زم٣ميمٖمٔمؾ وزارة  دم هذا اظمْم٣مفوَمـ اْلٞمِم٣مف 

دون َمٙمؾ ، حت٦م ومٝم٣مدة وزيره٣م ايم٘مػء  ايمٔمٚمؾإووم٣مف فمعم َمدار ؽمٛمقات َمـ 
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حمٚمد خمت٣مر مجٔم٥م زم٣مهمتت٣مح أىم٣مديٚمٝم٥م إووم٣مف ايمدويمٝم٥م يمتدري٤م إئٚم٥م /ايمدىمتقر

م، ئمد َمـ َمٖم٣مطمر َمٌم دم جم٣مل 2737وايمقافمٓم٣مت وإفمداد اظمدرزمكم دم يٛم٣مير 

فمقة، وهل اظمٛم٣مرة ايمتل سميضء فمٗمقل ايمٌمم، وسمٔمتػم إىم٣مديٚمٝم٥م أىمػم سح ايمد

فم٣مظمل سمٛمقيري دم جم٣مل ايمدفمقة اْلؽمَلَمٝم٥م يمقزارة إووم٣مف، وهل أىم٣مديٚمٝم٥م 

فم٣مظمٝم٥م صم٣مَمٔم٥م يمٙمٚمٌٛمك واظمٔمٛمك، وؽمت٠مدي دوًرا زم٣مرًزا وسمٖمتح آهم٣موًم٣م رضم٥ٌم يمتُمٚمؾ 

يمٔم٣ممل ، مم٣م يٛمجؿ فمٛمف مجٝمع إئٚم٥م ايمرانمٌكم دم ايمتدري٤م هب٣م َمـ خمتٙمػ دول ا

اظم٣ًممه٥م ايمٖمٔم٣ميم٥م دم سمِمحٝمح َمٖم٣مهٝمؿ ايمديـ وهمًٗم٣م يمًامضم٥م ايمديـ اْلؽمَلَمل، 

هق ، و واحلؼ أن َممموع إىم٣مديٚمٝم٥م اظمذىمقر ئمد َمٖمخرة دم َمٌم ايمري٣مدة

فمٚمؾ َم٠مؽمز فمٓمٝمؿ دم ؽمٌٝمؾ ايمتٔم٣مون َمع دول ايمٔم٣ممل دم سمدري٤م أئٚمتٜم٣م ، ؿمًٌٗم٣م  

 يمٙمٖم٘مر إزهري ايمقؽمْمل اظمًتٛمغم .

ومم٣م ٓ ري٤م همٝمف أن وزارة إووم٣مف اظمٌمي٥م هل اَلٜم٥م ايمتٛمٖمٝمذي٥م اظمٛمقط هب٣م 

ؿمًٌٗم٣م يمٗم٣مٞمقهن٣م ٞممم هذا ايمٖم٘مر ايمت٣ًمحمل اظمًتٛمغم زمقصٖمٜم٣م وزارة دفمقي٥م وهم٘مري٥م 

، وٞممم فمٙمقم ايمديـ  ، وؽم٣مئر ايمدفم٣مة واظمحٖمٓمكم سمممف فمعم اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م

ايمٔم٣ممل يمتدري٤م وسمٟمهٝمؾ ايمدفم٣مة اظمٛمٗمقل يمٙمٛم٣مس ىم٣مهم٥م، يمت٘مقن أىمػم أىم٣مديٚمٝم٥م دم 

، وأطمر يمتجديد ايمٖم٘مر  جتٚمع زمكم وصمٜمكم أضمدمه٣م يمٙمتدري٤م ايمِمحٝمح

 اْلؽمَلَمل يمٝمتامؾمك َمع روح ايمٔمٌم وَمًتحدشم٣مسمف .
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 اخلاوظ املبخح
 

 , ٔدٔز الكاض٘ اإلدازٙ  احلىاٖٛ املعٍٕٖٛ لدٔز العبادٚ
 احلفاظ عمٜ طّازتّا ٔقدضٗتّا ععس إقاوٛ املالِ٘ يف 

 المٗمٗٛ بالكسب وٍّا 
 

ؽمقف ٞمتٔمرض يمٙمحامي٥م اظمٔمٛمقي٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة ودور ايمٗم٣ميض اْلداري 

دم احلٖم٣مظ فمعم ؿمٜم٣مرهت٣م وومدؽمٝمتٜم٣م زمحٓمر إوم٣مَم٥م اظمَلهل ايمٙمٝمٙمٝم٥م زم٣ميمٗمرب َمٛمٜم٣م ، 

َمتت٣ميمٝمكم فمعم ايمٛمحق  َمْمٙمٌكمؽمقاء زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٙمٚم٣ًمصمد أم زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٙم٘مٛم٣مئس ، دم 

 ايمت٣مرم : 

٥م اظمٔمٛمقي٥م يمٙمٚم٣ًمصمد ودور ايمٗم٣ميض اْلداري دم : احلامي اظمْمٙم٤م إول

 احلٖم٣مظ فمعم ؿمٜم٣مرهت٣م وومدؽمٝمتٜم٣م زمحٓمر إوم٣مَم٥م اظمَلهل ايمٙمٝمٙمٝم٥م زم٣ميمٗمرب َمٛمٜم٣م.

ايمث٣مين: احلامي٥م اظمٔمٛمقي٥م يمٙم٘مٛم٣مئس ودور ايمٗم٣ميض اْلداري دم  اظمْمٙم٤م

 احلٖم٣مظ فمعم ؿمٜم٣مرهت٣م وومدؽمٝمتٜم٣م زمحٓمر إوم٣مَم٥م اظمَلهل ايمٙمٝمٙمٝم٥م زم٣ميمٗمرب َمٛمٜم٣م.

 

      *      *  * 
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 األٔه املطمب
 

احلفاظ عمٜ احلىاٖٛ املعٍٕٖٛ لمىطادد ٔدٔز الكاض٘ اإلدازٙ يف 
 طّازتّا ٔقدضٗتّا ععس إقاوٛ املالِ٘ المٗمٗٛ بالكسب وٍّا

 

: َمٛم٣مؽم٥ٌم ازمتداع ايمٗم٣ميض اْلداري وم٣مفمدة ضمٓمر إوم٣مَم٥م اظمَلهل ايمٙمٝمٙمٝم٥م أوٓ

 زم٣ميمٗمرب َمـ اظم٣ًمصمد :

ايمٔم٣ٌمدة واحلٖم٣مظ فمعم ؿمٜم٣مرة وومدؽمٝم٥م أؽمٜمؿ ايمٗم٣ميض اْلداري دم ْح٣مي٥م دور 

اظم٣ًمصمد زمحٓمر إوم٣مَم٥م اظمَلهل ايمٙمٝمٙمٝم٥م زم٣ميمٗمرب َمٛمٜم٣م. وومد فمرض فمعم حم٘مٚم٥م 

ايمٗمّم٣مء اْلداري زم٣مْلؽم٘مٛمدري٥م ايمدائرة إولم زم٣ميمٌحغمة زمرئ٣مؽمتٛم٣م دفمقى 

سمْم٣ميم٤م زم١ميمٕم٣مء ومرار ايمقضمدة اظمحٙمٝم٥م ظمرىمز وَمديٛم٥م اظمحٚمقدي٥م ايمِم٣مدر زمٕمٙمؼ 

( زمٛم٣مضمٝم٥م ؾم٣مرع ايمٌحر زمجقار ايمًٛمؼمال ايمٗمديؿ ص٣ميم٥م أهمراح اظمرىم٤م )يمٝم٣مرم

زمٚمديٛم٥م اظمحٚمقدي٥م زم٣ميمٗمرب َمـ أضمد اظم٣ًمصمد ، واٞمتٜم٦م همٝمف اظمح٘مٚم٥م دم 

 /17/3ق زمجٙم٥ًم  34يمًٛم٥م  2131 ضم٘مٚمٜم٣م ايمِم٣مدر دم ايمدفمقى رومؿ

 م زمرهمض ايمدفمقى .  2734

وومد ىم٣من يٗمٝمٛم٣ًم دم وصمدان ايمٗم٣ميض اْلداري أن َمٝم٣مه هنر ايمٛمٝمؾ وهمروفمف 

اظمٛمتممة دم مجٝمع أرصم٣مء ايمٌَلد وىمذيمؽ ايمؼمع، هل شمروة ومقَمٝم٥م يتٔمكم احلٖم٣مظ 

فمٙمٝمٜم٣م زم٣مفمت٣ٌمره٣م َمقرًدا ؿمٌٝمٔمٝم٣ًّم ظمٝم٣مه ايمممب زم٣ميمٛم٥ًٌم إلم اْلٞم٣ًمن، وسمتٔمدد 

ٜمرزم٣مء وايمْم٣موم٥م، أنمراوٜم٣م ىمذيمؽ يمتٔمؿ ؽمٗم٣مي٥م احلٝمقان وايمٛم٣ٌمت وسمقيمٝمد ايم٘م
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وسمًٝمغم اظمَلضم٥م ايمداطمٙمٝم٥م، وهل جم٣مٓت فمدة يمق سمرىم٦م دون سمٛمٓمٝمؿ ٓٞمٗمٙم٦ٌم 

فمدواًٞم٣م فمعم َمقارد اظمٝم٣مه ايمْمٌٝمٔمٝم٥م، واؽمتح٣ميم٦م إهداًرا أو إهاهًم٣م ظمقارد ايمٌَلد 

 اظم٣مئٝم٥م. 

وَمـ أصمؾ ذيمؽ سمٔم٣موم٦ٌم ايمٗمقاٞمكم ايمتل هتدف إلم ْح٣مي٥م َمٝم٣مه ايمٛمٝمؾ وهمروفمف 

، وصدر  ٓمٝمؿ ؽمغم اظمَلضم٥م ايمداطمٙمٝم٥م فمػم َمٝم٣مهفَمـ ايمتٙمقث، وىمذا إلم سمٛم

م ؽم٣ميمػ ايمذىمر َمًتٜمدهًم٣م سمٛمٓمٝمؿ ؽمغم اظمراىم٤م 3734يمًٛم٥م  37ايمٗم٣مٞمقن رومؿ 

فمػم اظمٝم٣مه ايمداطمٙمٝم٥م، واؾمؼمط يمذيمؽ احلِمقل فمعم سمرطمٝمص ظم٣ميمؽ اظمرىم٤م 

زمتًٝمغمه أو زم٣مؽمتٗمراره دم اظمٝم٣مه ايمداطمٙمٝم٥م ، ومل  سمٗمتٌم ْح٣مي٥م هنر ايمٛمٝمؾ وهمروفمف 

٣م يًغم أو يًتٗمر همٝمف َمـ فم٣مئامت أو َمراىم٤م، زمؾ متتد سمٙمؽ احلامي٥م فمعم سمٛمٓمٝمؿ َم

إلم َم٣م يامرس فمعم َمتـ سمٙمؽ ايمٔم٣مئامت َمـ أٞمُمْم٥م سمدطمؾ دم ٞمْم٣مق ايمتٛمٓمٝمؿ 

ايمٗم٣مٞمقين يمٙمٚمح٣مل ايمٔم٣مَم٥م أو اظمَلهل زمح٤ًم إضمقال، إذ إن أضم٘م٣مم ايمٗم٣مٞمقن ٓ 

ي أو حتقل دون َم٣ٌمذة سمٙمؽ إٞمُمْم٥م فمعم أي٥م وؽمٝمٙم٥م َمـ وؽم٣مئؾ ايمٛمٗمؾ ايمػم

ايمٛمٜمري أو ايمٌحري، وهق َم٣م يرطمص دم َم٣ٌمذهت٣م فمعم َمتـ اظمراىم٤م اظمرطمص 

هل٣م زم٣ميمًغم أو آؽمتٗمرار دم اظمٝم٣مه ايمداطمٙمٝم٥م واظمُم٣مر إيمٝمٜم٣م ؽمٙمًٖم٣م ، وزم٣ميمت٣مرم ٓ جيقز 

يمًٛم٥م  152مم٣مرؽم٥م أي َمـ إٞمُمْم٥م اخل٣مؤم٥م ٕضم٘م٣مم وم٣مٞمقن اظمَلهل رومؿ 

فمعم سمرطمٝمص دم ذيمؽ ؿمًٌٗم٣م  م فمعم َمتـ سمٙمؽ ايمٔم٣مئامت إٓ زمٔمد احلِمقل3734

ٕضم٘م٣مم ايمٗم٣مٞمقن ؽم٣ميمػ ايمذىمر، وَمـ زمكم َم٣م ٞمص فمٙمٝمف وم٣مٞمقن اظمَلهل اؾمؼماط 
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َمقاهمٗم٥م وزارة ايمداطمٙمٝم٥م فمعم سمرطمٝمص اظمٙمٜمل دم أضمد اَلٜم٣مت أو إضمٝم٣مء أو 

ايمُمقارع ايمتل ٓ جيقز همٝمٜم٣م همتح حم٣مل فم٣مَم٥م َمـ ايمٛمقع إول ايمقارد زمٗم٣مٞمقن 

م، وسمُمٚمؾ اظمْم٣مفمؿ واظمٗم٣مهل وَم٣م يامشمٙمٜم٣م 3734يمًٛم٥م  153اظمح٣مل ايمٔم٣مَم٥م رومؿ 

َمـ اظمح٣مل اظمٔمدة يمٌٝمع أو سمٗمديؿ اظمٟمىمقٓت أو اظممموزم٣مت زمٗمِمد سمٛم٣موهل٣م دم 

 ذات اظمحؾ . 

وٓؾمؽ أن ؿمٌٝمٔم٥م ٞمُم٣مط إوم٣مَم٥م وم٣مفم٥م َمٛم٣مؽم٣ٌمت فمعم ـمٜمر إضمدى اظمراىم٤م 

ايمتل سمًتٗمر أو سمًغم زم٣مظمٝم٣مه ايمداطمٙمٝم٥م، هق َمـ إٞمُمْم٥م ايمداطمٙم٥م دم حم٣مل ايمٛمقع 

إول اظمُم٣مر إيمٝمٜم٣م ؽمٙمًٖم٣م ، زم٣مفمت٣ٌمره٣م َمٔمدة زمْمٌٝمٔمتٜم٣م ٓؽمتٗم٣ٌمل رواده٣م يمتٗمديؿ 

 اظمٟمىمقٓت أو اظممموزم٣مت إيمٝمف.  

شم٣مٞمًٝم٣م: ومدؽمٝم٥م اظمًجد زمقصٖمف دار ايمٔم٣ٌمدة َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمممفمٝم٥م يتَلزم َمع َم٣م 

 ضمقيمف َمـ أٞمُمْم٥م ومد سمتٔم٣مرض َمع سمٙمؽ ايمٗمدؽمٝم٥م:

ومدؽمٝم٥م اظمًجد زمقصٖمف  ومل يٕم٤م فمـ ذهـ ايمٗم٣ميض اْلداري أن يٌح٧م فمـ

دار ايمٔم٣ٌمدة َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمممفمٝم٥م وَم٣م ضمقيمف َمـ أٞمُمْم٥م ومد سمتٔم٣مرض َمع سمٙمؽ 

ايمٗمدؽمٝم٥م، همقهمًٗم٣م يمٙمامدة ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ ايمدؽمتقر هم١من اْلؽمَلم ديـ ايمدويم٥م، وَم٣م َمـ 

ري٤م دم أن َمٌم راي٥م اْلؽمَلم زمٟمزهره٣م وفمٙمامئٜم٣م وَمٖم٘مرُّي٣م، ويمٙمٚم٣ًمصمد 

أمهٝم٥م زم٣ميمٕم٥م دم ضمٝم٣مة اظمًٙمٚمكم، همٜمل ضمرَمتٜم٣م وٓ جيقز ايذاؤه٣م، همٙمٙمٚم٣ًمصمد 

ايمزاد ايمروضمل ظمًغمة اظمًٙمؿ إلم اهلل سمٔم٣ملم، وهل دور فم٣ٌمدة وذىمر وسميع 
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، وَمقاوع سمًٌٝمح وازمتٜم٣مل وسمذيمؾ زمكم يدي اهلل، وَمٗم٣مم  وطمّمقع هلل ؽمٌح٣مٞمف

، همَل جيقز ايمَتُْمِقيٌش فمعم اظمِمٙمكم  هتجد وسمرسمٝمؾ يم٘مت٣مب اهلل وضمٖمظ يمف

واطمتَلؿًم٣م دم ايمًٚمع، وَمثؾ هذه إهمراح واحلٖمَلت زم١مضمداث وقو٣مَء وزمٙمٌٙم٥ًم 

َمـ ؾمٟمهن٣م ايمتٟمشمغم فمعم أهؾ اظمًجد زم٣ميم٘مَلم دم أَمقر ايمدٞمٝم٣م، ودم ذيمؽ إيذاء هلؿ 

وإؾمٕم٣مل يمٙمٚمًٙمٚمكم فمـ أداء ؿم٣مفمتٜمؿ هلل فمعم ايمقصمف ايمِمحٝمح، وايمتُمقيش 

حمٓمقر ويمق ىم٣من زمٔمٙمق ايمِمقت دم سمَلوة ايمٗمرآن ايم٘مريؿ هم٘مٝمػ ي٘مقن زمٕمغمه؟ 

ٓ جيٜمر ": ٣مئل دم ايمًٛمـ ايم٘مػمى حت٦م فمٛمقان: ذىمر ومقل ايمٛمٌل أطمرج ايمٛمً

أن رؽمقل ،  أيب ضم٣مزم ايمتامر فمـ ايمٌٝم٣ميض فمـ "زمٔمّم٘مؿ فمعم زمٔمض دم ايمٗمرآن

 :طمرج فمعم ايمٛم٣مس وهؿ يِمٙمقن وومد فمٙم٦م أصقاهتؿ زم٣ميمٗمراءة، همٗم٣مل اهلل 

إن اظمِمقم يٛم٣مصمل رزمف همٙمٝمٛمٓمر َم٣مذا يٛم٣مصمٝمف زمف، وٓ جيٜمر زمٔمّم٘مؿ فمعم زمٔمض "

 . "يمٗمرآندم ا

شم٣ميمًث٣م: ٓ جيقز يمٙمجٜم٣مت اْلداري٥م أن سمًٚمح زم١موم٣مَم٥م وم٣مفم٣مت إهمراح 

٣م ىم٣مٞم٦م زم٣ميمٗمرب َمـ اظم٣ًمصمد سمقومغًما يمرؽم٣ميم٥م اظمًجد  واحلٖمَلت واظمٛم٣مؽم٣ٌمت أيًّ

 ايمٔمٓمٝمٚم٥م:

ومد زم٣مت َمًٙماًم أن اْلؽمَلم ىمٖمؾ ضمري٥م ايمٔمٗمٝمدة ىمام ْحك احلٗمقق و

وووع وقازمط سمُم٘مؾ ،  واحلري٣مت ايمٔم٣مَم٥م إؽم٣مؽمٝم٥م يم٘مؾ إٞم٣ًمن دون حتٝمز

، ضمٝم٧م سمٗمػ فمٛمد وصمقب  اْلؿم٣مر ايمٗم٣مٞمقين حلدود مم٣مرؽم٥م هذه احلري٣مت
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اضمؼمام ضمٗمقق وضمري٣مت فمقام اظمًٙمٚمكم اظمتِمٙم٥م زمٚمامرؽم٥م ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م دون 

ًٓ فمعم َمٗمت٢م ايمٗم٣مفمدة ايمممفمٝم٥م ايمٗم٣موٝم٥م زمٟمٞمف  يتحٚمؾ "اٞمتٜم٣مك أو سمٔمد ٞمزو

ٚم٣ًمصمد ضمرَمتٜم٣م، همٜمل ، وهبذه اظمث٣مزم٥م همٙمٙم"ايمير اخل٣مص يمدهمع ضر فم٣مم

إفمَلء يم٘مٙمٚم٥م اهلل دم إرض وذىمره وسمًٌٝمحف وسمَلوة آي٣مسمف وسمٔم٣ميمٝمٚمف وٞمً٘مف، 

 وٓ جيقز سمٔمْمٝمؾ رؽم٣ميمتٜم٣م اَلٙمٝمٙم٥م حت٦م أي ـمرف َمـ ايمٓمروف .

يمذا هم١مٞمف ٓ جيقز يمٙمجٜم٣مت اْلداري٥م أن سمًٚمح زم١موم٣مَم٥م وم٣مفم٣مت إهمراح 

٣م ىم٣مٞم٦م زم٣ميمٗمرب َمـ اظم٣ًمصمد، سمقوم غًما يمرؽم٣ميم٥م اظمًجد واحلٖمَلت واظمٛم٣مؽم٣ٌمت أيًّ

ايمٔمٓمٝمٚم٥م دم ضمٝم٣مة اظمًٙمٚمكم، وأن اظم٣ًمصمد زمٝمقت اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، وٞمٓمًرا 

ظم٘م٣مٞمتٜم٣م وهمّمٙمٜم٣م ذىمره٣م اهلل ؽمٌح٣مٞمف دم شمامن وفممميـ آي٥م َمـ ىمت٣مزمف ايم٘مريؿ، 

 ىئ نئُّٱ وأو٣مهمٜم٣م إلم ٞمٖمًف إو٣مهم٥م سممميػ وسم٘مريؿ، همٗم٣مل ؽمٌح٣مٞمف:

(1) َّىب نب مب زب رب يئ

، ورنم٤م ؽمٌح٣مٞمف دم زمٛم٣مئٜم٣م وفمامرهت٣م،  

ره٣م اظم٠مَمٛمقن زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر   رن ممُّٱوم٣مل سمٔم٣ملم:، وأطمػم أن فُمامَّ

(2) َّ ري ٰى ين ىن نن من زن

وزمام أن ايمٔم٣ٌمدة دم . 

 :اظمٖمٜمقم اْلؽمَلَمل ؾم٣مَمٙم٥م صم٣مَمٔم٥م حلٝم٣مة اْلٞم٣ًمن ايمٔم٣مزمد هلل سمٔم٣ملم وم٣مل اهلل 

                                                           

 . 36اَلـ:  ( 3)

 . 36ايمتقزم٥م:  ( 2)
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 جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حتُّ

(1)َّجض مص خص حص مس حسخس

ٱوومقيمف سمٔم٣ملم : . ٱ  حن جن مم ُّٱٱ

(2) َّ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن

، ىمام  

، وَمٛمع ايمٛم٣مس َمـ ذىمر اهلل همٝمف ـمٙمؿ، وم٣مل  أطمػم ؽمٌح٣مٞمف أن سمٔمْمٝمؾ اظمًجد

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱسمٔم٣ملم: 

 مثنث زث رث يت ىت  نت مت زت يبرت ىب نب

(3) َّ مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث

  . 

نمرزمٝم٥م َمـ ومًؿ  227وىم٣من أضمد اظمقاؿمٛمكم ومد ضمِمؾ فمعم ايمؼمطمٝمص رومؿ 

اظمَلضم٥م ايمداطمٙمٝم٥م زمٚمح٣مهمٓم٥م ايمٕمرزمٝم٥م زمتًٝمغم اظمرىم٤م )يمٝم٣مرم(، وذيمؽ 

ٓؽمتخداَمٜم٣م دم نمرض وم٣مفم٥م أهمراح زمٛم٣مضمٝم٥م ؾم٣مرع ايمٌحر زمجقار ايمًٛمؼمال 

ايمٗمديؿ، وايمث٣مزم٦م َمـ حمي اصمتامع ايمٙمجٛم٥م اظمُم٘مٙم٥م يمدراؽم٥م إٞمُم٣مء َمرؽمك 

همراح سمٗمع زم٣ميمٗمرب شم٣مزم٦م يمٙمٚمرىم٤م اظمُم٣مر إيمٝمٜم٣م، أٞمف ومد سمٌكم يمٙمجٛم٥م أن وم٣مفم٥م إ

، مم٣م ؽمٝم٠مدي إلم نمّم٤م إه٣مرم َمـ  َمؼًما َمٛمف 337َمـ َمًجد وفمعم زمٔمد 

                                                           

 .341-342إٞمٔم٣مم:  ( 3)

 . 14ايمٛمقر:  ( 2)

 . 332ايمٌٗمرة: ( 1)
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اظمِمٙمكم اظمؼمدديـ فمعم اظمًجد. وارسمٟمت ايمٙمجٛم٥م فمدم اظمقاهمٗم٥م فمعم ايمؼمطمٝمص 

زم٣ميمٛمُم٣مط اظمُم٣مر إيمٝمف، وأصدرت صمٜم٥م اْلدارة ومراره٣م زمٕمٙمؼ وم٣مفم٥م اظمٛم٣مؽم٣ٌمت 

زم٣مظمرىم٤م اظمذىمقرة، وفمعم ذيمؽ هم١من ومراره٣م اظمذىمقر ي٘مقن ومد صدر َمتٖمًٗم٣م 

ٞمُمْم٥م وصحٝمح ضم٘مؿ ايمٗم٣مٞمقن، ضمٝم٧م إن ٞمُم٣مط وم٣مفم٥م اظمٛم٣مؽم٣ٌمت هق َمـ إ

ايمتل سمدطمؾ وٚمـ حم٣مل ايمٗمًؿ إول اظمٛمِمقص فمٙمٝمٜم٣م دم وم٣مٞمقن اظمح٣مل ايمٔم٣مَم٥م 

م، وزم٣مفمت٣ٌمر سمٙمؽ ايمٗم٣مفم٥م هل َمـ اظمح٣مل اظمٔمدة 3734يمًٛم٥م  153رومؿ 

ٓؽمتٗم٣ٌمل اَلٚمٜمقر يمٌٝمع وسمٗمديؿ اظمٟمىمقٓت واظممموزم٣مت زمٗمِمد سمٛم٣موهل٣م دم 

ايمٗمًؿ ذات اظمحؾ، وزم٣ميمت٣مرم يني فمعم ذيمؽ ايمٛمُم٣مط َم٣م يني فمعم حم٣مل 

إول َمـ ومٝمقد، وايمتل َمـ زمٝمٛمٜم٣م أٞمف ٓ جيقز إوم٣مَم٥م سمٙمؽ إٞمُمْم٥م دم حم٣مل 

 زم٣ميمٗمرب َمـ إَم٣مىمـ اظمٔمدة يمٙمٔم٣ٌمدة اظمٌمح زم١موم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م همٝمٜم٣م.   

رازمًٔم٣م: إؾم٘م٣ميمٝم٥م اظم٣ًمهم٥م ايمتل واصمٜم٦م ايمٗم٣ميض اْلداري ْلوٖم٣مء احلامي٥م 

 ب َمٛمٜم٣م : اظمٔمٛمقي٥م فمعم اظم٣ًمصمد زمحٓمر إوم٣مَم٥م اظمَلهل زم٣ميمٗمر

وومد واصمف ايمٗم٣ميض اْلداري إؾم٘م٣ميمٝم٥م َمٜمٚم٥م سمتٔمٙمؼ زمٟمن ومرار وزير ايمُمئقن 

م يٗميض زمٟمٓ يٗمؾ ايمٌٔمد زمكم أي٥م ٞمٗمْم٥م َمـ ضمدود 3735ايمٗمروي٥م ايمِم٣مدر فم٣مم 

ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م اظمٙمٜمك وزمكم أومرب ٞمٗمْم٥م َمـ ضمدود دور ايمٔم٣ٌمدة اظمٌمح زم١موم٣مَم٥م 

ا َمتج٣موًزا َمؼمً  337دم ضمكم أن اظمًجد ىم٣من ئٌمد ب  َمؼم 377همٝمٜم٣م فمـ 

 .اظم٣ًمهم٥م ايمتل ضمدده٣م ايمٗمرار ايمقزاري اظمُم٣مر إيمٝمف
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يم٘مـ ايمٗم٣ميض اْلداري واصمف سمٙمؽ اْلؾم٘م٣ميمٝم٥م زمٖم٘مرة ايمتدرج دم ايمتمميع زمكم 

( َمـ ومرار وزير 2ايمٗم٣مٞمقن وايمٗمرار ايمَلئحل ، زمٟمٞمف إذا ىم٣مٞم٦م اظم٣مدة رومؿ )

ره رومؿ م واظمٔمديم٥م زمٗمرا3735يمًٛم٥م  476ايمُمئقن ايمٌٙمدي٥م وايمٗمروي٥م رومؿ 

م زمُمٟمن آؾمؼماؿم٣مت ايمٔم٣مَم٥م ايمقاصم٤م سمقاهمره٣م دم اظمَلهل، 3735يمًٛم٥م  3433

ومد ٞمِم٦م فمعم أٓ  يٗمؾ ايمٌٔمد زمكم أي٥م ٞمٗمْم٥م َمـ ضمدود اظمٙمٜمك وزمكم أومرب ٞمٗمْم٥م 

َمؼم، مم٣م  377َمـ ضمدود دور ايمٔم٣ٌمدة اظمٌمح زم١موم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م همٝمٜم٣م فمـ 

يمذىمر، همذيمؽ ايمٗمقل َمردود ئمٛمل أن اظمدفمل ومد ايمتزم زمممط اظم٣ًمهم٥م ؽم٣ميمػ ا

زمٟمن ايمٗم٣مٞمقن ضمٝمٛمام ضمٓمر ايمؼمطمٝمص زم٣مظمَلهل دم أَم٣مىمـ سمٗمع زم٣ميمٗمرب َمـ دور 

ايمٔم٣ٌمدة مل حيدد َم٣ًمهم٥م َمٔمٝمٛم٥م يتٔمكم فمدم جت٣موزه٣م، وإٞمام اىمتٖمل زم٣مؽمتخدام فم٣ٌمرة 

، سم٣مرىًم٣م سمٗمدير َمدى هذا ايمٗمرب وأشمره يمقزارة  ) زم٣ميمٗمرب ( َمـ دور ايمٔم٣ٌمدة

ٜم٥م ايمتل ٞم٣مط هب٣م ايمدؽمتقر أن سم٘مٖمؾ يمٙمٚمقاؿمٛمكم ايمداطمٙمٝم٥م زم٣مفمت٣ٌمره٣م هل اَل

ايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م وإَمـ، وسمًٜمر فمعم ضمٖمظ ايمٛمٓم٣مم ايمٔم٣مم وأداب ايمٔم٣مَم٥م وهمًٗم٣م 

، ومم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف أن َم٣ٌمذة ٞمُم٣مط وم٣مفم٣مت  يمٓمروف ىمؾ ضم٣ميم٥م فمعم ضمدة

إهمراح أو اظمَلهل ايمٙمٝمٙمٝم٥م وَم٣م يٛمجؿ فمٛمٜمام َمـ صخ٤م ووقو٣مء، أَمر يٚمس 

وزم٣ميمت٣مرم هم١من ايمٗمرار  ـ ايمقوم٣مر وايمً٘مٝمٛم٥م واخلُمقع .َم٣م حتت٣مصمف دار ايمٔم٣ٌمدة َم

 – ايمٗم٣مٞمقن َمرسم٥ٌم َمـ َمرسم٥ٌم أدٞمك ٓئحل سممميع وهق –ايمقزاري ؽم٣ميمػ ايمذىمر 

ف أن يٌتدع ومٝمًدا مل يٛمص فمٙمٝمف ايمٗم٣مٞمقن، ومل يٖمقوف همٝمف اظمممع، ضمٝم٧م يم ىم٣من َم٣م
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داب إن ذيمؽ ايمتٗمٝمٝمد ايمذي أؿمٙمٗمف يمإلدارة نم٣ميتف احلٖم٣مظ فمعم ايمٛمٓم٣مم ايمٔم٣مم، وأ

ايمٔم٣مَم٥م. ذيمؽ أن احلٖم٣مظ فمعم مم٣مرؽم٥م ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م داطمؾ دور ايمٔم٣ٌمدة ودم 

زمٝمئ٥م َمَلئٚم٥م يًقده٣م ايمقوم٣مر وايمً٘مٝمٛم٥م َمـ اظمِم٣ميمح ايمٔمٙمٝم٣م يمٙمٌَلد، ويٛمٌٕمل 

 إفمَلء ؾم٣من اظمِم٣ميمح ايمٔم٣مَم٥م فمعم اظمِم٣ميمح اخل٣مص٥م .  

وَم٣م ؿمٌٗمف ايمٗم٣ميض اْلداري دم هذا ايمُمٟمن هق إفمامل يمٗمّم٣مء اظمح٘مٚم٥م 

اْلداري٥م ايمٔمٙمٝم٣م  ايمذي صمرى فمعم أن ايمْمٔمـ دم ايمٗمرارات ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م ي٘مقن زمٟمضمد 

ؿمريٗمكم : ايمْمريؼ اظم٣ٌمذ زمْمٙم٤م إيمٕم٣مئٜم٣م دم اظمٝمٔم٣مد اظمٗمرر وم٣مٞمقًٞم٣م إيمٕم٣مء ىمٙمٝم٣ًّم 

ا ، وايمْمريؼ ايمث٣مين نمغم اظم٣ٌمذ وي٘مقن زمٕمغم ومٝمد َمٝمٔم٣مد ايمًتكم يقًَم٣م، وذيمؽ  جمردًّ

ات ايمٖمردي٥م زمتْمٌٝمؼ ايمٗمرار ايمتٛمٓمٝمٚمل فمعم فمٛمد ايمْمٔمـ دم اْلصمراءات أو ايمٗمرار

احل٣مٓت ايمٖمردي٥م زمٗمِمد فمدم إفمامل أضم٘م٣مم ايمٗمرار ايمتٛمٓمٝمٚمل وفمدم سمْمٌٝمٗمف 

زم٣ميمٛم٥ًٌم يمِم٣مضم٤م ايمُمٟمن، وذيمؽ زم١مزمْم٣مل اْلصمراء أو ايمٗمرار ايمٖمردي ايمِم٣مدر دم 

 (.1ضمٗمف سمٛمٖمٝمًذا  يمٙمٗمرار ايمتٛمٓمٝمٚمل)

ؽمٙمًٖم٣م ٕضم٘م٣مم  وومد اؽمت٣ٌمن يمٙمٚمح٘مٚم٥م خم٣ميمٖم٥م ايمٗمرار ايمقزاري اظمُم٣مر إيمٝمف

ايمٗم٣مٞمقن فمعم ٞمحق َم٣م ؽمٙمػ ايمٌٝم٣من، هم١مهن٣م هتدر َم٣م ورد زمف َمـ ومٝمد اظم٣ًمهم٥م زمكم 

، طم٣مص٥م وأن احلٖم٣مظ فمعم ووم٣مر دار ايمٔم٣ٌمدة وؿمٜم٣مرهت٣م  اظمٙمٜمك ودار ايمٔم٣ٌمدة

                                                           

ق ع زمجٙم٥ًم  33يمًٛم٥م  35771ايمٔمٙمٝم٣م دم ايمْمٔمـ رومؿ  يراصمع دم ذيمؽ ضم٘مؿ اظمح٘مٚم٥م اْلداري٥م( 3)

 م .24/3/2775
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وومدؽمٝمتٜم٣م ؽمقاء ىم٣مٞم٦م َمًجًدا أو ىمٛمٝم٥ًم ٓ حتًٚمٜم٣م ومٝم٣مؽم٣مت ضم٣ًمزمٝم٥م 

ىمؾ ضم٣ميم٥م وؿمٌٝمٔم٥م ايمٛمُم٣مط ، هم٣مَٕمر َمرّده إلم ـمروف  َمٛمّمٌْم٥م زمٟمروم٣مم حمددة

زم٣مظمٙمٜمك، وطم٣مص٥م أٞمف َمـ نمغم اظمٛمْمٗمل وٓ اظمٗمٌقل فمٗمًَل  أن ي٘مقن َمٙمٜمك فمعم 

، خم٣ميمًٖم٣م يمٙمٗم٣مٞمقن وي٤ًٌم ضًرا   زمٔمد سمًٔم٥م وسمًٔمكم َمؼًما  َمثًَل  َمـ دار ايمٔم٣ٌمدة

َمٙمٜمك آطمر يٗمع فمعم  ، زمٝمٛمام ٓ يت٤ًٌم وإزفم٣مصًم٣م وَم٣ًمؽًم٣م زمقوم٣مر دار ايمٔم٣ٌمدة

، همذيمؽ   دم هذه إضار رنمؿ أن ايمٖم٣مرق وئٝمؾ يمٙمٕم٣مي٥ما َمثَلَمؼمً  373َم٣ًمهم٥م 

َمرّده إلم َم٣م سمٗمّدره صمٜم٥م اْلدارة زمٔمد إصمراء اظمٔم٣ميٛم٥م فمعم ايمْمٌٝمٔم٥م َمـ َمٔم٣ميغم 

 يمٙمحٖم٣مظ فمعم دار ايمٔم٣ٌمدة دم وقء ايمٛمٓم٣مم ايمٔم٣مم وأداب ايمٔم٣مَم٥م . 

، هم١من ايمث٣مزم٦م أيًّم٣م َمـ إوراق أن ايمٛمُم٣مط يٗمع  وهمّمًَل فمـ ىمؾ َم٣م سمٗمدم

، مم٣م ؽمٝم٘مقن  َمـ ايم٘متٙم٥م ايمً٘مٛمٝم٥م وفمعم زمٔمد فمممة أَمت٣مر همٗمط َمٛمٜم٣مزم٣ميمٗمرب 

٣ًٌم  دم إضمداث ايمّمقو٣مء واْلزفم٣مج يمٗم٣مؿمٛمل سمٙمؽ اظم٣ًمىمـ ، وَمِمدًرا  ؽمٌ

 ْلومَلق راضمتٜمؿ وَم٣ًمؽًم٣م  زم٣ميمً٘مٝمٛم٥م ايمٔم٣مَم٥م ايمتل ىمٖمؾ ايمٗم٣مٞمقن ْح٣ميتٜم٣م .

 

 *      *      * 
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 الجاٌ٘ املطمب
احلفاظ عمٜ احلىاٖٛ املعٍٕٖٛ لمكٍاٟظ ٔدٔز الكاض٘ اإلدازٙ يف 

 طّازتّا ٔقدضٗتّا ععس إقاوٛ املالِ٘ المٗمٗٛ بالكسب وٍّا

 

: َمٛم٣مؽم٥ٌم ازمتداع ايمٗم٣ميض اْلداري وم٣مفمدة ضمٓمر إوم٣مَم٥م اظمَلهل ايمٙمٝمٙمٝم٥م أوٓ

 زم٣ميمٗمرب َمـ ايم٘مٛم٣مئس :

٥م واحلٖم٣مظ فمعم مل سمٗمتٌم َم٣ًممه٥م ايمٗم٣ميض اْلداري دم زمٛم٣مء ايمُمخِمٝم٥م اظمٌمي

ؿمٜم٣مرة وومدؽمٝم٥م اظم٣ًمصمد همح٤ًم، زمحٓمر إوم٣مَم٥م اظمَلهل ايمٙمٝمٙمٝم٥م زم٣ميمٗمرب َمٛمٜم٣م، 

وإٞمام اَمتد أيًّم٣م  يمٝمْمٌؼ ذات ايمٛمٜم٨م زمُمٟمن ايم٘مٛم٣مئس زم٣مفمت٣ٌمرمه٣م َمًٔم٣م دور فم٣ٌمدة ، 

وحلًـ ايمْم٣ميمع همٗمد ىم٣من يقم صدور ضم٘مؿ اظمًجد زمرئ٣مؽمتٛم٣م هق ذات يقم 

ؾم٣مء أن ئمْمل رؽم٣ميم٥م يمٙمٚمٌميكم  ، وىمٟمن اهلل  صدور ضم٘مؿ ايم٘مٛمٝم٥ًم أيًّم٣م

يمٙمٔم٣ٌمدة دم حمراب ايمٔمدايم٥م دم سمقضمد  ازمتقضمد اظم٣ًمصمد وايم٘مٛم٣مئس زمقصٖمٜمام دورً 

، وىم٣من إَمر يتٔمٙمؼ زمدفمقى َمقاؿمٛم٥م سمْم٣ميم٤م  سمقومٝم٦م زَمـ إصدار احل٘مٚمكم

زم١ميمٕم٣مء ايمٗمرار ايمِم٣مدر َمـ ايمقضمدة اظمحٙمٝم٥م زم٘مٖمر ايمدوار زمٕمٙمؼ وم٣مفم٥م اظمٛم٣مؽم٣ٌمت 

٣م وايمذي يٗمع أَم٣مم ىمٛمٝم٥ًم َم٣مري صمرصمس زمٚمديٛم٥م زمٚمرىم٤م اظمحروؽم٥م اظمٚمٙمقك هل

ىمٖمر ايمدوار، همٟمصدرت حم٘مٚم٥م ايمٗمّم٣مء اْلداري زم٣مْلؽم٘مٛمدري٥م ايمدائرة إولم 

ق ايمِم٣مدر  37يمًٛم٥م  2447 زم٣ميمٌحغمة زمرئ٣مؽمتٛم٣م ضم٘مٚمٜم٣م دم ايمدفمقى رومؿ

 . م17/3/2734زمجٙم٥ًم 
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شم٣مٞمًٝم٣م: َمٛم٣مط ضمٓمر إوم٣مَم٥م اظمَلهل ايمٙمٝمٙمٝم٥م احلٖم٣مظ فمعم ووم٣مر دور ايمٔم٣ٌمدة 

ام يتقاهمر يمٙم٘مٛمٝم٥ًم ، وهق يتقاهمر يمٙمٚمًجد ىم ٣مرة مم٣مرؽم٥م ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥موؿمٜم

 َمٛمٜمام دار فم٣ٌمدة : هم٘مؾأيًّم٣م ، 

وومد ىم٣من ايمٗم٣ميض اْلداري وافمًٝم٣م زمٟممهٝم٥م ايمرؽم٣مٓت ايمًاموي٥م ايمثَلث 

٣م، همحٓمر إوم٣مَم٥م اظمَلهل  ٣م دؽمتقريًّ ومم٣مرؽم٥م ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م هب٣م زم٣مفمت٣ٌمره٣م ضمٗمًّ

وإهمراح زم٣ميمٗمرب َمـ دار ايمٔم٣ٌمدة ؽمقاء ىم٣مٞم٦م  ايمٙمٝمٙمٝم٥م أو وم٣مفم٣مت احلٖمَلت

ىمٛمٝم٥ًم أو َمًجًدا َمـ أصمؾ احلٖم٣مظ فمعم ووم٣مر دور ايمٔم٣ٌمدة وؿمٜم٣مرة مم٣مرؽم٥م 

، وهذا ايمقوم٣مر يتقاهمر يمٙمٚمًجد ىمام يتقاهمر  ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م هب٣م دون سمٖمروم٥م

يمٙم٘مٛمٝم٥ًم أيًّم٣م ، همٜمام دارا فم٣ٌمدة ويتٚمتٔم٣من زم٣محلامي٥م ذاهت٣م ايمتل أورده٣م ايمٗم٣مٞمقن 

، وهل ْح٣مي٥م ومقاَمٜم٣م أن أهمراد ايمُمٔم٤م زم٣مطمتَلف ؿمقائٖمٜمؿ  ؽمتقروايمد

، يٓمّٙمٙمٜمؿ مجٝمًٔم٣م َمٌدأ اظمقاؿمٛم٥م دون مت٣ميز  وؾمٔم٣مئرهؿ ايمديٛمٝم٥م هؿ ٞمًٝم٨م واضمد

زمٝمٛمٜمؿ زم٤ًٌم ايمديـ أو ايمٔمٗمٝمدة أو اَلٛمس أو إصؾ أو ايمٔمرق أو ايمٙمقن أو 

ظمقاؿمٛمقن ، هم٣م ايمٙمٕم٥م أو اظمًتقي آصمتامفمل أو آٞمتامء ايمًٝم٣مد أو اَلٕمرادم

يمدى ايمٗم٣مٞمقن ؽمقاء، وهؿ َمت٣ًموون دم احلٗمقق واحلري٣مت وايمقاصم٣ٌمت 

 دم ايمِم٣مدر اظمٔمدل ايمدؽمتقر زمدي٣ٌمصم٥م صم٣مء وىمام – ايمٔم٣مَم٥م ، همٚمٌم

 َمقؽمك اهلل ىمٙمٝمؿ ؾم٤مَّ  أروٜم٣م دم ، ايمديـ َمٜمد هل" – م36/3/2732

، وجتعمَّ يمف ايمٛمقر اْلهلل، وسمٛمزيم٦م فمٙمٝمف ايمرؽم٣ميم٥م دم ؿمقر ؽمٛمكم، ( مايمًَل فمٙمٝمف)
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وفمعم أروٜم٣م اضمتّمـ اظمٌميقن ايمًٝمدة ايمٔمذراء وويمٝمده٣م شمؿ ومدَمقا آٓف 

، وضمكم زمٔم٧م طم٣مسمؿ اظمرؽمٙمكم ايمُمٜمداء دهم٣مفًم٣م فمـ ىمٛمٝم٥ًم ايمًٝمد اظمًٝمح 

يمٙمٛم٣مس ىم٣مهم٥م يمٝمتٚمؿ َم٘م٣مرم إطمَلق اٞمٖمتح٦م  (فمٙمٝمف ايمِمَلة وايمًَلم)حمٚمد 

٣م وفمٗمقيمٛم٣م يمٛمقر اْلؽمَلم، هم٘مٛم٣م طمغم أصمٛم٣مد إرض صمٜم٣مًدا دم ؽمٌٝمؾ اهلل ومٙمقزمٛم

وٞمممٞم٣م رؽم٣ميم٥م احلؼ وفمٙمقم ايمديـ دم ايمٔم٣مظمكم هذه َمٌم، وؿمـ ٞمٔمٝمش همٝمف 

، وهذه إؽمس ايمدؽمتقري٥م وإن وردت دم دي٣ٌمصم٥م ايمدؽمتقر إٓ "وئمٝمش همٝمٛم٣م

ٞمدَم٣مج أهن٣م سُم٘مّقن َمع أضم٘م٣مَمف ىمَلًّ  نمغم َمٛمٗمًؿ، سمٛمدَم٨م دم أضم٘م٣مَمف، وهق ا

 (.1يٚمٛمحٜم٣م ذات ايمٗمقة ايمتل سمتٚمتع هب٣م ٞمِمقص ايمدؽمتقر )

وفمعم هذا ايمٛمحق هم١من أضم٘م٣مم ايمدؽمتقر ومد أىمدت فمعم ضمري٥م مم٣مرؽم٥م 

ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م وإوم٣مَم٥م دور ايمٔم٣ٌمدة ٕصح٣مب إدي٣من ايمًاموي٥م، ويمذيمؽ هم١من 

مم٣مرؽم٥م سمٙمؽ ايمُمٔم٣مئر دم ؽم٘مٝمٛم٥م وووم٣مر ٓ سمٛمٖمِمؾ فمـ أصؾ احلري٥م ايمتل ىمٖمٙمٜم٣م 

ًٓ  يمذيمؽ هم١مٞمف ويمئـ أصم٣مز اظمممع ايمؼمطمٝمص ايمدؽمت قر دم هذا ايمُمٟمن، وإفمام

زمٟمٞمُمْم٥م اظمَلهل اظمختٙمٖم٥م دفماًم يمَلومتِم٣مد وايمًٝم٣مضم٥م، إٓ أٞمف ٓ يٛمٌٕمل أن ختت٣مر 

هل٣م َم٘م٣مًٞم٣م  زم٣ميمٗمرب َمـ دور ايمٔم٣ٌمدة8 يمتٔم٣مرض ذيمؽ َمع ؿمٜم٣مرة وومدؽمٝم٥م ايمُمٔم٣مئر 

 ايمديٛمٝم٥م ايمتل سمٗم٣مم زمكم صمدراهن٣م . 

                                                           

 صمٙم٥ًم –ق  31يمًٛم٥م  12دم ذيمؽ اظمٔمٛمك ضم٘مؿ اظمح٘مٚم٥م ايمدؽمتقري٥م ايمٔمٙمٝم٣م دم ايمٗمّمٝم٥م رومؿ ( 3)

 م .5/5/3772دم  ٥25م ايمٔمدد ايمرؽمٚمٝم اَلريدة  – م27/4/3772



- 274- 

اق أن صمٜم٥م اْلدارة ويمئـ ىم٣مٞم٦م ومد اؽمتٛمدت دم ومراره٣م وايمث٣مزم٦م َمـ إور

اظمْمٔمقن همٝمف إلم إدارة ٞمُم٣مط وم٣مفم٥م اظمٛم٣مؽم٣ٌمت وإوم٣مَم٥م احلٖمَلت فمعم اظمرىم٤م 

اظمحروؽم٥م اظمٚمٙمقك يمٙمٚمدفمٝم٥م زمدون سمرطمٝمص، همٗمد ىمُمٖم٦م إوراق فمـ ؽم٤ٌم 

آطمر هق وصمقده٣م زمجقار دار فم٣ٌمدة )ىمٛمٝم٥ًم َم٣مري صمرصمس( زم٣ميمٗمرب َمـ 

ار فم٣ٌمدة حمٚمٝم٥م زم٣ميمدؽمتقر، وظم٣م ىم٣من وصمقد وم٣مفم٥م اظمرىم٤م اظمذىمقر، وهل د

اظمٛم٣مؽم٣ٌمت اظمُم٣مر إيمٝمٜم٣م زمجقار دار فم٣ٌمدة يٛم٣مل َمـ ومدؽمٝمتٜم٣م وحيقل دون مم٣مرؽم٥م 

ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م هب٣م فمعم ايمقصمف إىمٚمؾ ايمَلزم يمٙمخُمقع هلل زمتٙمؽ ايمدار، همٚمـ 

شمؿ ٓ متٙمؽ صمٜم٥م اْلدارة أن سمِمدر سمرطمٝمًِم٣م زمٚم٣ٌمذة ذيمؽ ايمٛمُم٣مط زم٣ميمٗمرب 

ار ايمٔم٣ٌمدة، وهق َم٣م اٞمتٜم٦م َمٔمف اظمح٘مٚم٥م إلم أن ايمٗمرار اظمْمٔمقن همٝمف ومد َمـ د

 صدر َمتٖمًٗم٣م  وصحٝمح أضم٘م٣مم ايمٗم٣مٞمقن .

شم٣ميمًث٣م : ايمٗم٣ميض اْلداري يقاصمف ذات اْلؾم٘م٣ميمٝم٥م ايمتل وم٣مزمٙمٜم٣م زمُمٟمن اظمًجد 

 همٝمام يتٔمٙمؼ زمممط اظم٣ًمهم٥م يمٙم٘مٛمٝم٥ًم أيًّم٣م :

وومد واصمف ايمٗم٣ميض اْلداري ذات اْلؾم٘م٣ميمٝم٥م ايمتل وم٣مزمٙمٜم٣م زمُمٟمن اظمًجد همٝمام 

م اظمحدد 3735يتٔمٙمؼ زمممط اظم٣ًمهم٥م اظمحدد زم٣ميمٗمرار ايمقزاري ايمِم٣مدر فم٣مم 

َمؼًما، زمٝمٛمام  336زمامئ٥م َمؼم دم ضمكم سمٌٔمد ايم٘مٛمٝم٥ًم فمـ وم٣مفم٥م إهمراح اظمذىمقرة زمـ 

واؽمتٛمد إلم ذات احلج٥م َمؼًما،  337ىم٣من اظمًجد ئٌمد فمـ اظمٙمٜمك ايمٙمٝمقم زمــ 

( َمـ ومرار وزير ايمُمئقن 2ايمتل أورده٣م زمُمٟمن اظمًجد وايمٗمقل زمٟمن اظم٣مدة رومؿ )
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 يمًٛم٥م 3433م واظمٔمديم٥م زمٗمراره رومؿ 3735يمًٛم٥م  476ايمٌٙمدي٥م وايمٗمروي٥م رومؿ 

م زمُمٟمن آؾمؼماؿم٣مت ايمٔم٣مَم٥م ايمقاصم٤م سمقاهمره٣م دم اظمَلهل، ومد ٞمِم٦م 3735

ود اظمٙمٜمك وزمكم أومرب ٞمٗمْم٥م َمـ ضمدود فمعم أٓ يٗمؾ ايمٌٔمد زمكم أي٥م ٞمٗمْم٥م َمـ ضمد

َمؼم، وأن اظمدفمٝم٥م  377دور ايمٔم٣ٌمدة اظمٌمح زم١موم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م همٝمٜم٣م فمـ 

ومدَم٦م زمح٣مهمٓم٥م َمًتٛمداهت٣م ؾمٜم٣مدة ص٣مدرة َمـ اْلدارة اهلٛمدؽمٝم٥م زم٣ميمقضمدة 

اظمحٙمٝم٥م ظمرىمز وَمديٛم٥م ىمٖمر ايمدوار َمٖم٣مده٣م أن اظمرىم٤م اظمذىمقرة سمٌٔمد فمـ دار 

َمؼًما ، وسمٌٔمد فمـ دار  336صمقدة داطمؾ ايم٘مٛمٝم٥ًم َم٣ًمهم٥م ايمٔم٣ٌمدة ايمٗمديٚم٥م اظمق

 َمؼًما  .  332ايمٔم٣ٌمدة اَلديدة اظمقصمقدة داطمؾ ذات ايم٘مٛمٝم٥ًم َم٣ًمهم٥م 

همذيمؽ ايمٗمقل َمردود أيًّم٣م زمٟمن ايمٗم٣مٞمقن ضمٝمٛمام ضمٓمر ايمؼمطمٝمص زم٣مظمَلهل دم 

أَم٣مىمـ سمٗمع  زم٣ميمٗمرب َمـ دور ايمٔم٣ٌمدة مل حيدد َم٣ًمهم٥م َمٔمٝمٛم٥م يتٔمكم فمدم جت٣موزه٣م، 

زم٣مؽمتخدام فم٣ٌمرة )زم٣ميمٗمرب( َمـ دور ايمٔم٣ٌمدة سم٣مرىًم٣م سمٗمدير َمدى  كتٖموإٞمام اىم

هذا ايمٗمرب وأشمره يمقزارة ايمداطمٙمٝم٥م زم٣مفمت٣ٌمره٣م هل اَلٜم٥م ايمتل ٞم٣مط هب٣م ايمدؽمتقر 

، وسمًٜمر فمعم ضمٖمظ ايمٛمٓم٣مم ايمٔم٣مم  أن سم٘مٖمؾ يمٙمٚمقاؿمٛمكم ايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م وإَمـ

أن ، ومم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف  وأداب ايمٔم٣مَم٥م وهمًٗم٣م يمٓمروف ىمؾ ضم٣ميم٥م فمعم ضمدة

َم٣ٌمذة ٞمُم٣مط وم٣مفم٣مت إهمراح أو اظمَلهل ايمٙمٝمٙمٝم٥م وَم٣م يٛمجؿ فمٛمٜمام َمـ صخ٤م 

 ، أَمر يٚمس َم٣م حتت٣مصمف دار ايمٔم٣ٌمدة َمـ ايمقوم٣مر وايمً٘مٝمٛم٥م واخلُمقع .  ووقو٣مء

 أدٞمك ٓئحل سممميع وهق –وزم٣ميمت٣مرم هم١من ايمٗمرار ايمقزاري ؽم٣ميمػ ايمذىمر 

 ومل ايمٗم٣مٞمقن، فمٙمٝمف صيٛم مل ومٝمًدا يٌتدع أن يمف ىم٣من َم٣م – ايمٗم٣مٞمقن َمرسم٥ٌم َمـ َمرسم٥ٌم
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ايمتٗمٝمٝمد ايمذي أؿمٙمٗمف يمإلدارة نم٣ميتف احلٖم٣مظ  ذيمؽ نإ ضمٝم٧م اظمممع، همٝمف يٖمقوف

، ذيمؽ أن احلٖم٣مظ فمعم مم٣مرؽم٥م ايمُمٔم٣مئر  فمعم ايمٛمٓم٣مم ايمٔم٣مم وأداب ايمٔم٣مَم٥م

ايمديٛمٝم٥م داطمؾ دور ايمٔم٣ٌمدة ودم زمٝمئ٥م َمَلئٚم٥م يًقده٣م ايمقوم٣مر وايمً٘مٝمٛم٥م َمـ 

اظمِم٣ميمح ايمٔمٙمٝم٣م يمٙمٌَلد ويٛمٌٕمل إفمَلء ؾمٟمن اظمِم٣ميمح ايمٔم٣مَم٥م فمعم اظمِم٣ميمح 

 اخل٣مص٥م.  

 رازمًٔم٣م : ايمٗم٣ميض اْلداري حيٖمظ ايمٛمًٝم٨م ايمقؿمٛمل وومدؽمٝم٥م دور ايمٔم٣ٌمدة:

اْلداري دم ؽمٌٝمؾ ضمٖمٓمف يمٙمٛمًٝم٨م ايمقؿمٛمل حلامي٥م دور وومد ذه٤م ايمٗم٣ميض 

ايمٔم٣ٌمدة ؽمقاء يمٙمٚمًجد أو ايم٘مٛمٝم٥ًم زمٟمن احلٖم٣مظ فمعم ووم٣مر دار ايمٔم٣ٌمدة وؿمٜم٣مرهت٣م 

وومدؽمٝمتٜم٣م ؽمقاء ىم٣مٞم٦م َمًجًدا أو ىمٛمٝم٥ًم ٓ حتًٚمٜم٣م ومٝم٣مؽم٣مت ضم٣ًمزمٝم٥م 

، هم٣مَٕمر َمرّده إلم ـمروف ىمؾ ضم٣ميم٥م وؿمٌٝمٔم٥م ايمٛمُم٣مط  َمٛمّمٌْم٥م زمٟمروم٣مم حمددة

ص٥م أٞمف َمـ نمغم اظمٛمْمٗمل وٓ اظمٗمٌقل فمٗمًَل أن ي٘مقن َمٙمٜمك فمعم ، وطم٣م زم٣مظمٙمٜمك

، خم٣ميمًٖم٣م يمٙمٗم٣مٞمقن وي٤ًٌم ضًرا   زمٔمد سمًٔم٥م وسمًٔمكم َمؼًما َمثًَل َمـ دار ايمٔم٣ٌمدة

، زمٝمٛمام ٓ يت٤ًٌم َمٙمٜمك آطمر يٗمع فمعم  وإزفم٣مصًم٣م وَم٣ًمؽًم٣م زمقوم٣مر دار ايمٔم٣ٌمدة

يمٙمٕم٣مي٥م،  ، رنمؿ أن ايمٖم٣مرق وئٝمؾ َمؼًما َمثَل دم هذه إضار 373َم٣ًمهم٥م 

همذيمؽ َمرّده إلم َم٣م سمٗمّدره صمٜم٥م اْلدارة زمٔمد إصمراء اظمٔم٣ميٛم٥م فمعم ايمْمٌٝمٔم٥م َمـ 

 َمٔم٣ميغم يمٙمحٖم٣مظ فمعم دار ايمٔم٣ٌمدة دم وقء ايمٛمٓم٣مم ايمٔم٣مم وأداب ايمٔم٣مَم٥م .  

*      *     * 
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 الطادع املبخح
جتدٖد احلىاٖٛ املعٍٕٖٛ لدٔز العبادٚ ٔدٔز الكاض٘ اإلدازٙ يف 

الدٖين ٔمحاٖتّا وَ دعاٚ اإلزِاب ٔالعٍف أضالٗب اخلطاب 
 ٔالتػدد ٔقتمٛ اإلٌطاٌٗٛ

 

 اظمًٟميم٥م إولم :

ايمٗم٣ميض اْلداري أؽمٜمؿ دم جتديد أؽم٣ميمٝم٤م اخلْم٣مب ايمديٛمل ىمٟمؽم٣مس حلامي٥م 

 دور ايمٔم٣ٌمدة َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م اظمٔمٛمقي٥م َمـ دفم٣موى ايمتْمرف وايمٔمٛمػ :

إن ايمٗم٣ميض اْلداري مل ي٘مـ زمٚمٔمزل فمام سمتٔمرض يمف َمٌم زمؾ ايمٔم٣ممل أمجع َمـ 

دفم٣مة اْلره٣مب وايمتُمدد وومتٙم٥م اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م ، وومد ؽم٣مهؿ ايمٗم٣ميض اْلداري دم 

جتديد أؽم٣ميمٝم٤م اخلْم٣مب ايمديٛمل ىمٟمؽم٣مس حلامي٥م دور ايمٔم٣ٌمدة َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م 

٥م اظمٔمٛمقي٥م َمـ دفم٣موى ايمتْمرف وايمٔمٛمػ ، وذيمؽ دم ومّمٝم٥م فُمرو٦م فمعم حم٘مٚم

ايمٗمّم٣مء اْلداري زم٣مْلؽم٘مٛمدري٥م ايمدائرة إولم زم٣ميمٌحغمة زمرئ٣مؽمتٛم٣م دم ايمدفمقى 

م و ايمذي صدر زمتٟميٝمد 2733َمـ أزمريؾ  25ق زمجٙم٥ًم  33يمًٛم٥م  2737رومؿ 

ومرار وزير إووم٣مف َمـ رهمّمف َمٛمح أضمد اظمٛمتٚمكم يمٙمتٝم٣مرات ايمديٛمٝم٥م اظمتُمددة 

أٞمف طم٣ميمػ َمـ افمتَلء َمٛمػم أضمد اظم٣ًمصمد زمٚمح٣مهمٓم٥م ايمٌحغمة شم٦ٌم دم ضمٗمف 

اْلؽمَلم ديـ إَمـ وإَم٣من،  "َمقوقع اخلْم٥ٌم اظمحدد َمـ ومٌؾ ايمقزارة وهق 

طمر طمَلهًم٣م  ظم٣م ومررسمف وزارة آوحتدث دم َمقوقع  "ٓ يمٙمٌٙمْمج٥م وٓ يمإلره٣مب

 إووم٣مف، وومد جت٣موز ايمقوم٦م اظمحدد خلْم٥ٌم اَلٚمٔم٥م اظمحدد يمف فمممون دومٝمٗم٥م .
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 اظمًٟميم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م : 

سم٣ًمؤل َمٜمؿ يمٙمٕم٣مي٥م فمـ ؽم٤ٌم اومتِم٣مر ايمٗم٣ميض اْلداري جيٝم٤م فمعم 

ايمدؽمتقر فمعم ذىمر َم٠مؽم٥ًم إزهر زمُمٟمن أهن٣م اظمرصمع إؽم٣مد دم ايمٔمٙمقم 

، وٞممم فمٙمقم ايمديـ  ، وسمقرم َمًئقيمٝم٥م ايمدفمقة ، وايمُمئقن اْلؽمَلَمٝم٥م ايمديٛمٝم٥م

وايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م دم َمٌم وايمٔم٣ممل دون وزارة إووم٣مف. وهؾ يٛمٌمف ذيمؽ 

َمُم٣مرىم٥م إزهر دم ٞممم َمٖم٣مهٝمؿ ايمديـ  ايمٛمص إلم ضمرَم٣من سمٙمؽ ايمقزارة َمـ

؟ وهؾ خيتٙمػ إَمر زم٣ميمٛم٥ًٌم ح أم أن ذيمؽ َمـ صحٝمح وصٚمٝمؿ فمٚمٙمٜم٣مايمِمحٝم

 يمٙمٌَلد ايمٔمرزمٝم٥م ايمُمٗمٝمٗم٥م ؟

وومد ىم٣من ايمٗم٣ميض اْلداري وافمًٝم٣م دم إزمراز ايمتٔم٣مون وايمت٘م٣مَمؾ زمكم َم٠مؽم٥ًم 

إزهر ايممميػ زم٣مفمت٣ٌمره٣م هٝمئ٥م َمًتٗمٙم٥م وزمكم وزارة إووم٣مف دم جم٣مل ٞمممة 

ايمدفمقة اْلؽمَلَمٝم٥م فمعم وصمٜمٜم٣م ايمِمحٝمح ٓ ايمت٣ٌمفمد أو ايمتٛم٣مهمر ، وأصم٣مب 

 َمـ 5 يمٙمامدة ؿمًٌٗم٣م –ايمٗم٣ميض اْلداري فمعم هذا ايم٠ًمال زمٟمن اظمممع ايمدؽمتقري 

 ايمٔمٙمقم دم إؽم٣مد اظمرصمع ايممميػ إزهر َمـ صمٔمؾ - اظمٌمي ايمدؽمتقر

 فمٙمقم ايمديـ وٞممم ايمدفمقة َمًئقيمٝم٥م وٓي٥م وومٌم اْلؽمَلَمٝم٥م وايمُمئقن ايمديٛمٝم٥م

وايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م دم َمٌم وايمٔم٣ممل فمعم إزهر ايممميػ ، مم٣م ي٠مىمد فم٣مظمٝم٥م رؽم٣ميم٥م 

سمٔمٛمل أٞمف ٓ ومداؽم٥م دم اْلؽمَلم، إزهر، وىمقن إزهر هٝمئ٥م إؽمَلَمٝم٥م فمٙمٚمٝم٥م ، 

، واحلؼ أٞمف يمٝمس  وٓ فمِمٚم٥م ٕضمد إٓ يمٙمرؽمقل ايم٘مريؿ همٝمام يٌٙمغ زمف فمـ رزمف
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فمعم إزهر ايممميػ وضمده يٗمع فم٤مء ٞممم ايمدفمقة اْلؽمَلَمٝم٥م، زمؾ يُم٣مؿمره دم 

ذيمؽ زمدور صمقهري وهمٔم٣مل وزارة إووم٣مف ، وإن مل يٛمص فمعم ذيمؽ ايمدؽمتقر 

، ايمتل أٞم٣مؿم٦م زمٚمٜمٚم٥م ٞممم ايمدفمقة يمقزارة  ٝم٥ماظمٌمي، زمخَلف ايمدؽم٣مسمغم ايمٔمرزم

إووم٣مف وضمده٣م زمتٙمؽ ايمٌَلد ، وذيمؽ ٞمٓمًرا يمٔمدم وصمقد إزهر ايممميػ 

زمتٙمؽ  ايمدول، وايمذي سمٛمٖمرد زمف َمٌم دون ايمٔم٣ممل، هم٘م٣من ؿمٌٝمٔمٝم٣ًّم أن يٖمرد اظمممع 

٣م طم٣مًص٣م دون أن يقازيف ٞمص دؽمتقري آطمر  ايمدؽمتقري يمَلزهر ايممميػ ٞمِمًّ

ايمدفمقي يمقزارة إووم٣مف همتٛمجقم زمذيمؽ نمٚم٥م َم٣م يٚم٘مـ ٞمًٌتف دم سمٛمٓمٝمؿ ايمٔمٚمؾ 

َمـ طمٙمؾ دؽمتقري، ويمٝمس َمٔمٛمك ذيمؽ طمٙمق ايمدؽمتقر َمـ زمٝم٣من فمٚمؾ وزارة 

إووم٣مف، همٗمد سمٛم٣مول اظمممع ايمدؽمتقري ذاسمف ايمتزام ايمدويم٥م زمتُمجٝمع ٞمٓم٣مم 

ايمقومػ اخلغمي ْلوم٣مَم٥م ورفم٣مي٥م اظم٠مؽم٣ًمت ايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمِمحٝم٥م 

، وسمّمٚمـ اؽمتٗمَليمف وهل ايمتل سمٗمقم فمٙمٝمٜم٣م وزارة  ٣موآصمتامفمٝم٥م ونمغمه

 إووم٣مف .

ويمٝمس أدل فمعم ؽمَلَم٥م ٞمٓمر ايمٗم٣ميض اْلداري زمُمٟمن اؾمؼماك إزهر 

ايممميػ ووزارة إووم٣مف  دم ٞممم ايمٛمُم٣مط ايمدفمقي يمإلؽمَلم اظمًتٛمغم دون أن 

طمر ، أن اظمممع أٞم٣مط زم١مصدار ايمتٌميح زمٚمامرؽم٥م يًتٟمشمر زمف أضمدمه٣م دون أ

ٗمرار َمـ ؾمٝمخ إزهر أو وزير إووم٣مف ضم٤ًم إضمقال زمام ئمٛمل اخلْم٣مزم٥م زم

أهنام يت٘م٣مَمَلن وٓ يتٛم٣مهمران ، زمؾ أٞم٣مط زمقزير إووم٣مف زمٗمرار َمٛمف ايمؼمطمٝمص 



- 281- 

زمٚمامرؽم٥م اخلْم٣مزم٥م يمٕمغم اظمٔمٝمٛمكم اظمتخِمِمكم زمقزارة إووم٣مف وايمقفم٣مظ 

ل زم٣مٕزهر ايممميػ اظمٌمح هلؿ زمٚمامرؽم٥م اخلْم٣مزم٥م وهمًٗم٣م يمٙمّمقازمط وايممموط ايمت

يِمدر هب٣م ومرار َمـ وزير إووم٣مف ذاسمف أو َمـ يٖمقوف دم ذيمؽ، هم٘م٣من ذيمؽ 

ديمٝمًَل فمعم أن ٞممم ايمدفمقة اْلؽمَلَمٝم٥م اظمًتٛمغمة وم٣مؽماًم َمُمؼمىًم٣م زمكم إزهر 

ووزارة إووم٣مف ايمتل هل َمـ أومدم ايمدواويـ دم سم٣مريخ َمٌم زمام هل٣م َمـ سمٗم٣ميمٝمد 

فمعم َمدار ايمت٣مريخ   راؽمخ٥م وَمتقارشم٥م ضمٝم٧م سمقلم َمًئقيمٝمتٜم٣م ضمتك أن فمٓمامء

َمـ أصح٣مب ايمٖم٘مر ايمقؽمْمل اظمًتٛمغم ايمذيـ ْحٙمقا فمعم أفمٛم٣مومٜمؿ ْح٣مي٥م ايمدفمقة 

اْلؽمَلَمٝم٥م ايمِمحٝمح٥م دم اظمٛمْمٗم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واْلؽمَلَمٝم٥م دم ايمٔم٣ممل اْلؽمَلَمل  

زمٟمهه ، زم٣ميمتٔم٣مون َمع إزهر ايممميػ زمجَليمف وومدره وفمٓمٚم٥م أدائف ، وَم٠مدى 

يػ هق اهلٝمئ٥م اْلؽمَلَمٝم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمتل ذيمؽ وٓزَمف أٞمف إذا ىم٣من إزهر ايممم

سمٔمٚمؾ فمعم إفمداد صمٝمؾ صمديد دم ايمدراؽم٥م وايمٌح٧م وايمتحِمٝمؾ يمٙمحِمقل فمعم 

، هم١من وزارة إووم٣مف  ايمُمٜم٣مدات إزهري٥م َمـ ىمٙمٝم٣مت صم٣مَمٔم٥م إزهر اظمختٙمٖم٥م

هل اظم٠مؽم٥ًم ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمدفمقي٥م ايمؼمزمقي٥م ايمتل سمٔمٚمؾ فمعم إفمداد ايمدفم٣مة زمٔمد 

٥م إلم واومع احلٝم٣مة ايمٔمٚمٙمٝم٥م وسمٟمصٝمؾ اخلػمة ايمَلزَم٥م خترصمٜمؿ َمـ حتِمٝمؾ ايمدراؽم

يمدُّيؿ ، زمحٝم٧م أوحك إزهر وإووم٣مف ىمَلمه٣م ؾمٗمل ايمرضمك دم ٞممم أصقل 

 ايمديـ ايمقؽمْمل ايمِمحٝمح .
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 اظمًٟميم٥م ايمث٣ميمث٥م : 

 ايمٗم٣ميض اْلداري ي٠ميد َمٛمٜم٨م وزارة إووم٣مف دم سمٛمٓمٝمؿ مم٣مرؽم٥م اخلْم٣مزم٥م :

امرؽم٥م اخلْم٣مزم٥م دم ٞمٖمقس ايمًٌْم٣مء وٞمٓمًرا خلْمقرة سمٟمشمغم ممـ هق نمغم َم٠مهؾ ظم

وَم٣م يؼمسم٤م فمعم ايمتقصمٝمف ايمديٛمل دم ايمٌَلد َمـ آشم٣مر دم ٞمٖمقس ايمٛم٣مس طم٣مص٥م 

م زمت٣مريخ  2732يمًٛم٥م  223ايمًٌْم٣مء َمٛمٜمؿ همٗمد أصم٣مز ومرار وزير إووم٣مف رومؿ 

َمـ  21دم  21م  ايمذي ٞممم دم ايمقوم٣مئع اظمٌمي٥م ايمٔمدد 2732َمـ ؽمٌتٚمػم  31

يمقزير إووم٣مف  -ٛمف َمـ ومقافمد فم٣مَم٥م جمردة زمام سمّمٚم -م  2733همػماير ؽمٛم٥م 

 زمًح٤م سمٌميح اخلْم٣مزم٥م إذا حتٗمٗم٦م إضمدى شمَلث ضم٣مٓت: 

 أوهل٣م: ضم٣ميم٥م ومٝم٣مم  اظمٌمح يمف زم٣مْلطمَلل زمٚمٗمتّمٝم٣مت ايمٔمٚمؾ اظمًٛمد إيمٝمف . 

وشم٣مٞمٝمٜم٣م: ضم٣ميم٥م خم٣ميمٖم٥م اظمٌمح يمف سمٔمٙمٝمامت ايمقزارة اظمٛمٓمٚم٥م خلْم٥ٌم اَلٚمٔم٥م 

دم ضم٘مٚمٜم٣م َمـ ضمٝم٧م حتديد َمقوقفمٜم٣م  وأداء ايمدروس ايمديٛمٝم٥م زم٣مظم٣ًمصمد أو َم٣م

 أو حتديد ٞمْم٣مق زَمٛمٜم٣م.

وشم٣ميمثٜم٣م : ضم٣ميم٥م خم٣ميمٖم٥م اظمٌمح يمف ٕي َمـ أضم٘م٣مم ايمٗم٣مٞمقن ايمِم٣مدر دم هذا 

 ايمُمٟمن .

وومد فم٣ميم٨م ايمٗم٣ميض اْلداري زمٚمٛم٣مؽم٥ٌم اظمخ٣ميمٖم٥م اظمٛمًقزم٥م ٕضمد اخلْم٣ٌمء َمـ 

إٞمام سمتِمؾ ،  ايمتٝم٣مر اظمتُمدد  يمَلَمتٛم٣مع فمـ جتديد ايمؼمطمٝمص يمف زمٚم٣ٌمذة اخلْم٣مزم٥م

َم٣ٌمذة زم١مضمدى أؽم٣ميمٝم٤م جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل ايمذي زم٣مت اظمُم٘مٙم٥م ايم٘مػمى 
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يم٘م٣مهم٥م إومْم٣مر ايمٔمرزمٝم٥م واْلؽمَلَمٝم٥م وَمٌم دم ومٙمٌٜم٣م ايمٛم٣مزمض ، همٗمد طم٣ميمػ 

 إَمـ ديـ اْلؽمَلم "َمقوقع اخلْم٥ٌم اظمحدد َمـ ومٌؾ وزارة إووم٣مف وهق 

 يمٕم٥م إضم٘م٣مم دم ايمقزارة طمْم٥م وهل " يمإلره٣مب وٓ يمٙمٌٙمْمج٥م ٓ وإَم٣من

 اخلْم٣مب جتديد زمٟمؽم٣ميمٝم٤م اظمتِمٙم٥م اظمُم٘مَلت إضمدى وهل، ايمديٛمل اخلْم٣مب

٨م هذا ٞمًٝم َمـ صمزء زم٣مفمت٣ٌمره – اْلداري ايمٗم٣ميض َمـ اومت٢م مم٣م،  ايمديٛمل

 .ن يّمع يمف ايمدواء ظمـ يرنم٤م ايمُمٖم٣مءأن ي٘مُمػ ايمٛمٗم٣مب فمـ ايمداء وأ -ايمقؿمـ

 اظمًٟميم٥م ايمرازمٔم٥م :      

٥م يمُمٔمقب ايمٔم٣ممل ٞمتٝمج٥م دفم٣مة اْلره٣مب اظمجتٚمع ايمدورم يٚمر زمٟمزَم٥م َمِمغمي

وايمٔمٛمػ وايمتُمدد وومتٙم٥م اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمذيـ يًتٕمٙمقن ايمديـ يمتحٗمٝمؼ َمآرهبؿ 

، وسمتحٚمؾ َمٌم زم٣مفمت٣ٌمره٣م ايمرائدة دم ايمٔم٣ممل ايمٔمريب واْلؽمَلَمل حم٣مرزم٥م  ايمدٞمٝمئ٥م

 هذا اْلره٣مب:

إن اظمجتٚمع ايمدورم  زمٟمهه زم٣مت يٚمر زمٟمزَم٥م ضمٗمٝمٗمٝم٥م َمِمغمي٥م يمُمٔمقب ايمٔم٣ممل 

ٞمتٝمج٥م دفم٣مة اْلره٣مب وايمٔمٛمػ وايمتُمدد وومتٙم٥م اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمذيـ يًتٕمٙمقن ايمديـ 

يمتحٗمٝمؼ َمآرهبؿ ايمدٞمٝمئ٥م ايمتل اؽمتممت دم زمٔمض ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م وإهمريٗمٝم٥م 

يب واْلؽمَلَمل واْلؽمَلَمٝم٥م وسمتحٚمؾ َمٌم زم٣مفمت٣ٌمره٣م ايمرائدة دم ايمٔم٣ممل ايمٔمر

حم٣مرزم٥م هذا اْلره٣مب زمؾ مل سمًٙمؿ دول أوروزم٣م  وأَمري٘م٣م وطم٣مص٥م همرٞم٣ًم َمـ أن 

يٛم٣مهل٣م ؾمْمر َمـ هذا اْلره٣مب إؽمقد ، وٓ َمري٥م دم أن أؽم٣مس هذا ايمٖم٘مر 
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٣م ىم٣مٞم٦م َمًٚمٝم٣مسمف  ٛمٌثؼ َمـ اظمٖم٣مهٝمؿ اظمٕمٙمقؿم٥م فمـ أصقل ايمديـ ياْلره٣ميب أيًّ

 ووؽمْمٝم٥م اْلؽمَلم اظمًتٛمغم.

اظمِمغمي٥م يمُمٔمقب ايمٔم٣ممل َمـ دفم٣مة ايمتُمدد زم٣مؽمؿ ايمديـ وَم٣م إن إزَم٥م 

يِم٣مضمٌف َمـ فمٛمػ وإره٣مب َمـ اَلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م ايمتل سمًتٌٝمح ايمدَم٣مء 

وإَمقال يمتٖمًد دم إرض، سمٗمتيض اْلهاع دم سمُمخٝمص ايمداء ووصػ 

، طم٣مص٥م وأن ه٣مصمس فمدوى اْلره٣مب وايمتُمدد مل  ايمدواء ظمـ يرنم٤م ايمُمٖم٣مء

ٔم٣ممل ايمث٣ميم٧م زمؾ اٞمتٗمؾ إلم فمدة دول ضمتك اظمتٗمدم َمٛمٜم٣م ئمد وم٣مًسا فمعم دول ايم

واظمًتٗمر ، ذيمؽ أن اْلره٣مب ٓ ديـ يمف وٓ وؿمـ، ويتٔم٣مـمؿ هذا ايمدور َمع 

سمْمقر ايمت٘مٛمقيمقصمٝم٣م احلديث٥م ووؽم٣مئؾ آسمِم٣مل ايمتل صمٔمٙم٦م َمـ ايمٔم٣ممل ايمٖمًٝمح 

، وظم٣م ىم٣من يمٙمٛمُم٣مط ايمدفمقي ىومري٥م صٕمغمة سمٔمرف دم احل٣مل َم٣م يدور دم إطمر

٣م فم٣مظمٝم٣ًّم يمٝمس دم َمٌم  يمقزارة إووم٣مف سمٔم٣موًٞم٣م َمع إزهر ايممميػ دوًرا صمقهريًّ

همح٤ًم زمؾ دم ىم٣مهم٥م أومْم٣مر ايمٔم٣ممل أمجع، يمذا ىم٣من دورمه٣م َمّم٣مفمًٖم٣م وَمًئقيمٝمتٜمام 

ىمػمى إزاء اظمقاصمٜم٥م ايمٖم٘مري٥م ظم٣م حيدث َمـ إره٣مب ٞمتٝمج٥م اؽمتٗمْم٣مب اَلٜمَلء 

ٝمزيـ ىمٝمٖمٝم٥م جتديد زمٟمضم٘م٣مم ايمديـ، وجي٤م فمٙمٝمٜمام أن يٌحث٣م زمٔمٙمامئٜمام اظمتٚم

اخلْم٣مب ايمديٛمل زمْمريٗم٥م سمتٛم٣مؽم٤م وروح ايمٔمٌم يمٙمرؽم٣ميم٥م ايمِم٣محل٥م يم٘مؾ زَم٣من 

، مل سم٘مـ ري٣مدة دم سمٗمدم ايمٔمٙمقم ايمديٛمٝم٥م  ، همري٣مدة َمٌم يمٙمٔم٣ممل اْلؽمَلَمل وَم٘م٣من

همح٤ًم زمؾ هل دم اظمٗم٣مم إول ري٣مدة سمِمحٝمح يمٙمٚمٖم٣مهٝمؿ اظمٕمٙمقؿم٥م ٕفمداء 
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ايمذي زمٔم٧م ٞمٌٝمف يمٝم٘مقن رْح٥م  ايمديـ فمـ ضمٗمٝمٗم٥م ايمديـ اْلؽمَلَمل اظمًتٛمغم

 يمٙمٔم٣مظمكم.

 اظمًٟميم٥م اخل٣مَم٥ًم :

ايمٗم٣ميض اْلداري يرى أن ؿمٌٝمٔم٥م ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م سمٗمتيض أن يٓمؾ زم٣مب 

آصمتٜم٣مد همٝمٜم٣م َمٖمتقضًم٣م ٓ يقصد زم٣مفمت٣ٌمر أهن٣م ايمممئم٥م اخل٣ممت٥م َلٚمٝمع ايمٌمم ، 

 وهق َم٣م يتِمؾ زمتجديد اخلْم٣مب ايمديٛمل:

إصقل ايمٔم٣مَم٥م اخل٣ميمدة َم٣م زمٗمٝم٦م  إن ايمٗم٣ميض اْلداري يرى أٞمف زم٣مت َمـ

احلٝم٣مة وم٣مئٚم٥م أن ؿمٌٝمٔم٥م ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م سمٗمتيض أن يٓمؾ زم٣مب آصمتٜم٣مد همٝمٜم٣م 

َمٖمتقضًم٣م ٓ يقصد زم٣مفمت٣ٌمر أهن٣م ايمممئم٥م اخل٣ممت٥م َلٚمٝمع ايمٌمم وهق َم٣م يتِمؾ 

زمتجديد اخلْم٣مب ايمديٛمل، وزمٚمرافم٣مة أهن٣م ص٣محل٥م يمٙمتْمٌٝمؼ دم ىمؾ زَم٣من وَم٘م٣من 

٣م اظمٛمٓمٚم٥م يمٔمَلوم٣مت ايمٛم٣مس وَمٔم٣مَمَلهتؿ دم ؾمتك َمٛم٣مضمل ودم أي جمتٚمع، يم٘مقهن

، يمذيمؽ ىم٣من يمزاًَم٣م أن حتٚمؾ  احلٝم٣مة وفمَلومتٜمؿ مجٝمًٔم٣م زم٣مخل٣ميمؼ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم

طم٣مصٝم٥م زمٝم٣من إضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م يم٘م٣مهم٥م َمًتجدات احلٝم٣مة دم مجٝمع صمقاٞمٌٜم٣م ، 

وه٘مذا سمٓمؾ ضم٣مصم٥م أسم٣ٌمفمٜم٣م إلم آصمتٜم٣مد وم٣مئٚم٥م زم٣مؽمتٚمرار يمت٣ًمير َمًتجدات 

 همٝمِمٌح اخلْم٣مب ايمديٛمل َمتجدًدا ي٣مهمًٔم٣م َمٔمػًما فمـ ىمؾ زمٝمئ٥م َمٜمام ايمٔمٌم

 اطمتٙمٖم٦م إوؿم٣من .
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  اظمًٟميم٥م ايم٣ًمدؽم٥م :

ايمٗم٣ميض اْلداري ي٘مُمػ أن اظمممع ايمقؤمل مل يّمع سمٔمريًٖم٣م يمٙمٚمجتٜمد ، 

زمُمٟمن إجي٣مد سمٛمٓمٝمؿ سمممئمل  -٣م ذفمٝمًّ  ويمٝمس –ىمام أن هٛم٣مك همرانًم٣م سمممئمٝم٣ًّم 

 اظمجتٚمع اظمٌمي:َمت٘م٣مَمؾ يمٔمٚمٙمٝم٥م اْلهمت٣مء دم 

وومد أؾم٣مر ايمٗم٣ميض اْلداري إلم ٞمٗمْم٥م دم نم٣مي٥م ايمدوم٥م ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م سمتٚمثؾ دم أن 

 –اظمممع ايمقؤمل مل يّمع سمٔمريًٖم٣م يمٙمٚمجتٜمد ، ىمام أن هٛم٣مك همرانًم٣م سمممئمٝم٣ًّم 

يمٔمٚمٙمٝم٥م اْلهمت٣مء دم اظمجتٚمع  َمت٘م٣مَمؾ سمممئمل سمٛمٓمٝمؿ إجي٣مد زمُمٟمن - ذفمٝم٣ًّم ويمٝمس

زم٣مؽمتثٛم٣مء َم٣م سمٗمقم زمف دار اْلهمت٣مء  - اظمٌمي وهق َم٣م ي٤ًٌم َمُم٘مَلت مج٥م

، هم٘مؾ َمًٙمؿ زمٙمغ دم فمٙمقم  همٓمؾ اْلهمت٣مء يمٝمس ضم٘مًرا فمعم أضمد -اظمٌمي٥م 

ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م وايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م َمٌٙمغ ايمتخِمص وسمقاهمرت دم ضمٗمف أهٙمٝم٥م 

آصمتٜم٣مد َمـ ضمٗمف ايمٖمتقى ، أَم٣م َمـ يتِمدى يمٙمٖمتقى َمـ نمغم اظمتخِمِمكم أو 

ف يمٝمس زمٟمهؾ يمٙمٖمتقى وٓ جيقز يمف ذيمؽ ،  إٓ ممـ يٛمٗمِمٜمؿ إسمٗم٣من ايمتخِمص هم١مٞم

أن فمٙمامء إَم٥م  ومدياًم وضمديًث٣م سمقاسمرت أراؤهؿ فمعم وصمقب سمقاهمر َمقاصٖم٣مت 

حمددة دم اظمجتٜمد  ايمذي جيقز يمف أن يٖمتل يمٙمٛم٣مس دم أَمقر ديٛمٜمؿ ودٞمٝم٣مهؿ ، 

وهنك نمغم اظمتخِمِمكم ايمذيـ ٓ سمتقاهمر دم ؾمٟمهنؿ أهٙمٝم٥م آصمتٜم٣مد أو ممـ 

ايمتخِمص فمـ ايمتجرؤ فمعم آصمتٜم٣مد واْلهمت٣مء زمدون فمٙمؿ ، ظم٣م  يٛمٗمِمٜمؿ إسمٗم٣من

يؼمسم٤م فمعم ذيمؽ َمـ َمآٍس ديٛمٝم٥م ودٞمٝمقي٥م أو اْلؽم٣مءة إلم اْلؽمَلم وسمُمقيف 

 صقرة اظمًٙمٚمكم زمكم خمتٙمػ ايمُمٔمقب .
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وسمٟمؽمًٝم٣م زمٚمًٙمؽ ىم٣ٌمر ايمٖمٗمٜم٣مء إوائؾ ايمذيـ أؽمًقا َمدارس همٗمٜمٝم٥م هل٣م 

ى فمعم فم٘مس إَمر احل٣مصؾ َمٛم٣مهجٜم٣م ايمٔمٙمٚمٝم٥م هم٘م٣مٞمقا يتحرصمقن َمـ ايمٖمتق

أن َمـ جترؤ نمغم اظمتخِمِمكم فمعم اْلهمت٣مء ايمذيـ جي٤م فمٙمٝمٜمؿ آزمتٔم٣مد فمـ 

، ضمتك ٓ يِمٔم٤م إَمر فمعم اظمتٙمٗمل دم اطمتٝم٣مر َمـ يتٙمٗمك َمٛمف  دائرة آصمتٜم٣مد

، ىمام ٞم٣مدوا زمٟمن يٗمتٌم اْلهمت٣مء فمعم ايمٔمٙمامء ايمثٗم٣مت ايمذيـ جيٝمدون  ايمٖمت٣موى

َلؿمٚم٥م أَمقاصمف ايمٗم٣مدريـ فمعم اؽمتٛم٣ٌمط احل٘مؿ ايمٕمقص دم زمحر آصمتٜم٣مد اظمت

ايمممفمل اظم٠مؽمس فمعم همٗمف ؽمٙمٝمؿ ، وزُمح٦م أصقاهتؿ فمـ َمدى ضم٣مصم٥م 

اظمًٙمٚمكم دم ىمؾ َم٘م٣من إلم اْلهمت٣مء ايمًٙمٝمؿ  ايمذي يرزمط زمكم ايمٔمٗمٝمدة ايمِمحٝمح٥م 

وَمًتجدات ايمٔمٌم دم ـمؾ ايمثقرة ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمت٘مٛمقيمقصمٝم٥م وَم٣م أهمرزسمف َمـ 

 ومّم٣مي٣م َمًتجدة .

 ٥م :اظمًٟميم٥م ايم٣ًمزمٔم

ايمٗم٣ميض اْلداري يرى أن اظمًٟميم٥م ايمتل سمتٔمدد همٝمٜم٣م وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر وختتٙمػ 

همٝمٜم٣م ايمرؤى سم٘مقن زمح٣مصم٥م إلم ٞمٓمر مج٣مفمل، أي آصمتٜم٣مد اَلامفمل ٓ آصمتٜم٣مد 

 ايمٖمردي :

ٞمف فمٛمدَم٣م سمٗمدَم٦م ايمٔمٙمقم وسمٛمقفم٦م ايمتخِمِم٣مت أصٌح٦م أوضمٗمٝمٗم٥م إَمر، 

رؤى حتت٣مج إلم ٞمٓمر اظمًٟميم٥م ايمتل سمتٔمدد همٝمٜم٣م وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر وختتٙمػ همٝمٜم٣م ايم

٣م فمعم أن اظمًٟميم٥م  ًً مج٣مفمل ، أي آصمتٜم٣مد اَلامفمل ٓ آصمتٜم٣مد ايمٖمردي ، سمٟمؽمٝم
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ايمقاضمدة ايمتل سمٛم٣مزفمتٜم٣م همتقي٣من هم١من إَمر يٗمتيض سمرصمٝمح واطمتٝم٣مر ايمٖمتقى 

إصقب وإرصمح، وىمؾ هذه إومقال ص٣مرت َمـ زم٣مب ايمٔمٙمؿ ايمٔم٣مم ، 

ٔمٙمامء ٓ جيقز أن يٛمٖمرد زم٣مْلهمت٣مء همٝمٜم٣م هم٣مظم٣ًمئؾ اخلَلهمٝم٥م ايمتل سمتٔمدد همٝمٜم٣م  آراء ايم

همٗمٝمف واضمد، همٝم٘مقن آصمتٜم٣مد اَلامفمل هق ايمًٌٝمؾ ايمقضمٝمد يمإلهمت٣مء همٝمٜم٣م يمٙمٔم٣مَم٥م 

، همٙمٝمس ىمؾ َم٣م ئمٙمؿ زمكم ايمٔمٙمامء  يمؼمصمٝمح واطمتٝم٣مر ايمٖمتقى إصقب وإرصمح

 اظمتخِمِمكم يٗم٣مل يمٙمٔم٣مَم٥م وإٓ أضمدشمقا همتٛم٥م  وزمٙمٌٙم٥م وفمدم اؽمتٗمرار .

ن آطمتَلف زمكم ايمٛم٣مس ؽمٛم٥م َمـ ؽمٛمـ اهلل دم ايم٘مقن وَمـ اَلدير زم٣ميمذىمر أ

ايمتل ٓ سمتٌدل ، إَمر  ايمذي ٞمت٨م فمٛمف اطمتَلف اظمجتٜمديـ دم ايمٖمروع ايمتل سمٔمتػم 

حمًَل يمَلصمتٜم٣مد ويٗمتٌم ٞمْم٣مومف فمٙمٝمٜم٣م ، وهذا آطمتَلف ذفًم٣م ئمتػم ؽمٛم٥م 

حمٚمقدة َم٣مدام يم٘مؾ جمتٜمد ديمٝمٙمف وضمٗم٣مئٗمف اظمًتٚمدة َمـ أصؾ ذفمل يًتٛمد 

زمٟمصمر  ، وؽم٣مٞمده ضمدي٧م ايمرؽمقل  زمٕمٝم٥م ايمقصقل إلم احلؼ وؿم٣مفم٥م اهلل إيمٝمف ،

آصمتٜم٣مد ايمٗم٣ميض زمٟمٞمف إذا أص٣مب اظمجتٜمد همٙمف أصمران : أصمر اصمتٜم٣مده وأصمر 

 إص٣مزمتف ، وإن أطمْمٟم همٙمف أصمر زم٣مصمتٜم٣مده .

زم٣مفمت٣ٌمره أضمد وؽم٣مئؾ جتديد اخلْم٣مب  -إن اظمٗمرر ذفًم٣م أن آصمتٜم٣مد 

أَمر شم٣مزم٦م دم ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م زمؾ ئمد أضمد َمِم٣مدره٣م، ىمام سمٔمتػم  -ايمديٛمل 

اظمذاه٤م ايمٖمٗمٜمٝم٥م ٞمت٣مج هذا اظمِمدر ، واطمتَلف همت٣موى ايمٖمٗمٜم٣مء دم اظمًٟميم٥م 

هذا ايمقاضمدة ئمد أزمرز ؾم٘مؾ َمـ أؾم٘م٣مل آصمتٜم٣مد ، وزمٚمرافم٣مة أن ٞمْم٣مق 
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آطمتَلف يٗمتٌم فمعم ايمٖمروع همٗمط دون شمقازم٦م ايمممع اْلؽمَلَمل اظمٗمررة 

زمٟمديم٥م ومْمٔمٝم٥م وايمتل سمُمٚمؾ إصقل واظم٣ٌمدئ أو آفمتٗم٣مد ، وئمد آطمتَلف 

، اْلؽمَلَمل ايمديـ سم٣ٌمع٣مزم ويًنا رْح٥م – زمحؼ ومٝمؾ ىمام –زمكم اظمذاه٤م ايمٖمٗمٜمٝم٥م 

 احلّم٣مرة خ٣مروهم افمتزاز حمؾ ىمػمى سمممئمٝم٥م شمروة سمٔمتػم ايمقوم٦م ذات ودم

دم اؽمتٛم٣ٌمط إضم٘م٣مم  يرصمع إلم سمٖم٣موت ومدرات  آطمتَلف وَمٛمٌع،  اْلؽمَلَمٝم٥م

ايمٔمٗمقل ايمٌممي٥م وإهم٘م٣مر دم همٜمؿ وإدراك أهار ايمتمميع وفمٙمؾ إضم٘م٣مم  

ايمممفمٝم٥م، واٞمٔم٘مس ذيمؽ دم همت٣موُّيؿ ايمتل ضمقهت٣م ىمتٌٜمؿ وأومقهلؿ وىمُمٖم٦م فمـ 

: َمُم٣مرهبؿ ، يمذا ومٝمؾ زمحؼىمٜمؿ وسمٛمقع ايمرؤى اظمختٙمٖم٥م زمٝمٛمٜمؿ زم٤ًٌم سمٔمدد َمدار

وَمـ شمؿ هم١من همت٣موى ،  "َمـ مل ئمرف اطمتَلف ايمٖمٗمٜم٣مء مل يُمؿ رائح٥م ايمٖمٗمف  "

ايمٖمٗمٜم٣مء ٓ سمٔمدو أن سم٘مقن جمرد َاراء اصمتٜم٣مدي٥م َمتٖم٣موسم٥م دم درصم٣مت ايمؼمصمٝمح 

زمكم راصمح وَمرصمقح، وٓ سمٙمزم إٓ ص٣مضمٌٜم٣م ، ونمغم َمٙمزَم٥م يمٙمٕمغم زمح٤ًم 

 رأي همٗمٜمل آطمر .   إصؾ وجيقز يمٗم٣مئٙمٜم٣م ايمرصمقع فمٛمٜم٣م إلم

 اظمًٟميم٥م ايمث٣مَمٛم٥م :

دور ايمٗم٣ميض اْلداري يتُم٣مرك َمع اظمقومػ ايمرؽمٚمل يمٙمدويم٥م دم َمقاصمٜم٥م 

 اْلره٣مب: 

 -وايمٗم٣ميض اْلداري يرى أن جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل يمٝمس جتديًدا يمٙمديـ 

ًٓ يمٗمقل احلؼ صمؾ  -ىمام يٖمٜمؿ ايمٌٔمض طمْمٟم  ، همٙمـ جتد يمًٛم٥م اهلل سمٌديًَل ، إفمام
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 جه هن من خن جنحن مم خم حم جم هل مل ُّٱ ؾمٟمٞمف :

 .(1) َّمه

وإٞمام ايمتجديد دم ايمٖم٘مر ذاسمف8 ٕن ايمٖم٘مر يرسمٌط زمٚمًتجدات احلٝم٣مة، واحلٝم٣مة 

زمْمٌٝمٔمتٜم٣م سمتْمقر زمتْمقر ايمزَم٣من واظم٘م٣من، هم٘م٣من ؿمٌٝمٔمٝم٣ًّم أن يتْمقر ايمٖم٘مر ضمتك 

يتَلءم َمع احلٝم٣مة ، همّمًَل فمـ أن ايمتجديد ي٘مقن وم٣مًسا فمعم ايمٖمروع همٗمط دون 

اظمٗمررة زمٟمديم٥م ومْمٔمٝم٥م وايمتل سمُمٚمؾ إصقل واظم٣ٌمدئ  شمقازم٦م ايمممع اْلؽمَلَمل

 أو آفمتٗم٣مد فمعم ٞمحق َم٣م ؽمٙمػ .

وظم٣م ىم٣مٞم٦م َمٌم ومد اؽمتقت فمعم ومٚم٥م ايمٔم٣مظمكم ايمٔمريب واْلؽمَلَمل، يمٝمس 

همٗمط زم٘مث٣مهم٥م ؽم٘م٣مهن٣م وَمقومٔمٜم٣م اظمتٚمٝمز، وإٞمام زمحّم٣مرة سمٙمٝمدة وشمٗم٣مهم٥م َمقروشم٥م  

صمٔمٙم٦م َمٛمٜم٣م دم شمقرات ايمٔمرب وضمروهبؿ واٞمتِم٣مراهتؿ، ايمدويم٥م ايمٗم٣مئدة، ودم 

، هم١من سمٔمٌغم َمٝمدان ايمًَلم وايمتٔم٣مون ايمٔمريب زمكم دول ايمٔم٣ممل ايمدويم٥م ايمرائدة 

 دم َم٘مٛمقٞمف فمـ - ايمُمٔم٤م هذا َمـ صمزء اْلداري ووم٣موٝمٜم٣م –ؾمٔمٌٜم٣م اظمٔمْم٣مء 

 واْلؽمَلَمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م يمَلَم٥م حت٣مك ايمتل زم٣مظمخ٣مؿمر سمتٔمٙمؼ َمِمغمي٥م َمًٟميم٥م

 ٓزًَم٣م أَمًرا زم٣مت واْلؽمَلَمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمٌَلد إضمدى أو ظمٌم اظمقصمف واْلره٣مب

فمدوان أو هتديد زمف ، يٛم٣مل ٣مرك َمع اظمقومػ ايمرؽمٚمل يمٙمدويم٥م دم ٞمٌذ ىمؾ يمٝمتُم

، وهق َمقومػ َمًٌقق َمـ َمٌم ايمٔمرزمٝم٥م دم  َمٌم أو أضمد ايمُمٔمقب ايمٔمرزمٝم٥م

                                                           

 . 21( ايمٖمتح: 3)
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ومري٤م اظمُم٘مَلت ايمٔمرزمٝم٥م وزمٔمٝمده٣م، نم٣مي٥م إَمر ويمزوَمف ايمتزاًَم٣م وم٣مٞمقٞمٝم٣ًّم فمعم 

سم٣ٌمع أؽم٣ميمٝم٤م نمغم وإزهر ايممميػ اؽمتٛمٜم٣مض اهلٚمؿ ٓ فمٙمامء وزارة إووم٣مف

 ئمػم فمـ أص٣ميم٥م هذا ايمُمٔم٤م ايمٔمٓمٝمؿ سمٗمٙمٝمدي٥م يمتجديد اخلْم٣مب ايمديٛمل زمام

ودوره ايمت٣مرخيل دم ايمدهم٣مع فمـ أَمتف ايمٔمرزمٝم٥م واْلؽمَلَمٝم٥م زمام ي٘مٖمؾ هل٣م ايمٗمٝم٣مدة 

وايمري٣مدة دم َمقاصمٜم٥م أضمٙمؽ ايمٓمروف ايمتل متر هب٣م إَم٥م، ٞمتٝمج٥م اؽمتٕمَلل ايمديـ 

دم نمغم َمٗم٣مصده واظمٖم٣مهٝمؿ اظمٕمٙمقؿم٥م ٕفمداء ايمديـ ، اٞمحراهًم٣م فمام همٝمف َمـ ؽمامضم٥م 

ًٓ .وومٝمؿ   وين ووؽمْمٝم٥م سم٘مٖمؾ يمف اخلٙمقد ضمتك يٗميض اهلل أَمًرا ىم٣من َمٖمٔمق

 اظمًٟميم٥م ايمت٣مؽمٔم٥م :

أول وشمٝمٗم٥م وؤم٦م اظم٣ٌمدئ ايم٣ًمَمٝم٥م ايمتل جي٤م أن يدور اخلْم٣مب ايمديٛمل دم 

 هجري٥م دم ضمج٥م ايمقداع: 37ؽمٛم٥م  همٙم٘مٜم٣م  أيمٗم٣مه٣م ايمرؽمقل 

صمدير زم٣ميمذىمر أن أول وشمٝمٗم٥م وؤم٦م اظم٣ٌمدئ ايم٣ًمَمٝم٥م ايمتل جي٤م أن يدور 

اخلْم٣مب ايمديٛمل دم همٙم٘مٜم٣م، وايمتل ضمددت اظمِم٣ميمح اظمٔمتػمة ايمتل حيٚمٝمٜم٣م ايمممع 

وهل ضمٖمظ ايمٛمٖمس وضمٖمظ ايمديـ وضمٖمظ ايمٔمرض وضمٖمظ اظم٣مل وضمٖمظ ايمٔمٗمؾ 

٥م هجري٥م دم ضمج٥م ايمقداع يقم فمرهم٥م فمعم صمٌؾ ايمرْح 37ؽمٛم٥م  أيمٗم٣مه٣م ايمرؽمقل 

ٱوومد ٞمزل همٝمف ايمقضمل َمٌمًما  رت يب ىب نب مب زب ُّٱٱ

أَم٣م زمٔمد أُّي٣م ايمٛم٣مس  ": زمٗمقيمف  (1) َّٱيت ىت نت مت زت

                                                           

 .  1( اظم٣مئدة: 3)
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اؽمٚمٔمقا  َمٛمل أزمكم يم٘مؿ هم١مين ٓ أدري يمٔمقم ٓ أيمٗم٣مىمؿ زمٔمد فم٣مَمل هذا دم َمقومٖمل 

أُّي٣م ايمٛم٣مس إن دَم٣مءىمؿ وأفمراو٘مؿ ضمرام فمٙمٝم٘مؿ إلم أن سمٙمٗمقا رزم٘مؿ .هذا

٦م ايمٙمٜمؿ زمٙمٕم هؾ أٓ –ىمحرَم٥م يقَم٘مؿ هذا دم ؾمٜمرىمؿ هذا دم زمٙمدىمؿ هذا 

 ."هم٣مؾمٜمد..... 

أُّي٣م ايمٛم٣مس إٞمام اظم٠مَمٛمقن إطمقة وٓ حيؾ َٓمرئ َم٣مل ٕطمٝمف إٓ فمـ ؿمٝم٤م 

زمٔمدي ىمٖم٣مًرا ييب  قاسمرصمٔمهمَل  -.هم٣مؾمٜمد ايمٙمٜمؿ زمٙمٕم٦م هؾ أٓ –ٞمٖمس َمٛمف 

زمٔمّم٘مؿ روم٣مب زمٔمض، هم١مين ومد سمرىم٦م همٝم٘مؿ َم٣م إن أطمذسمؿ زمف يمـ سمّمٙمقا 

 ."زمٔمدي: ىمت٣مب اهلل وؽمٛم٥م ٞمٌٝمف، أٓ هؾ زمٙمٕم٦م ايمٙمٜمؿ هم٣مؾمٜمد....

أُّي٣م ايمٛم٣مس إن رزم٘مؿ واضمد وإن أزم٣مىمؿ واضمد ىمٙم٘مؿ ٔدم وآدم َمـ  "

سمراب، إن أىمرَم٘مؿ فمٛمد اهلل أسمٗم٣مىمؿ، ويمٝمس يمٔمريب فمعم فمجٚمل همّمؾ إٓ 

 ايمُم٣مهد همٙمٝمٌٙمغ وم٣مل –تٗمقى، أٓ هؾ زمٙمٕم٦م....ايمٙمٜمؿ هم٣مؾمٜمد! وم٣ميمقا: ٞمٔمؿ زم٣ميم

(1)"ايمٕم٣مئ٤م

. 

 وهل َمِم٣ميمح َمٔمتػمة سمػمز روح ايمت٣ًمَمح دم اْلؽمَلم .

وايمٗم٣ميض اْلداري يرى أن  وزارة إووم٣مف وإزهر ايممميػ فمـ ؿمريؼ 

إصمٜمزة ايمٔمٙمٚمٝم٥م اظمتخِمِم٥م وَمٛمٜم٣م جمٚمع ايمٌحقث اْلؽمَلَمٝم٥م َمٙمزَمكم زم٣ميمٔمٚمؾ 

                                                           

َي٣مِت ( أطمرصمف َمًٙمؿ ، ىمَِت٣مُب: 3) ٣مََم٥م َواظمَُْح٣مِرزمكَِم َوايْمِٗمَِم٣مِص َوايمدِّ ًَ ََم٣مِء  ايْمَٗم ِريِؿ ايمدِّ ، زَم٣مُب : سَمْٕمٙمِٝمظ حَتْ

ََْمَقالِ  ْٕ فَْمَراِض َوا ْٕ  . َوا
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جتديد ايمثٗم٣مهم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م وجتريده٣م َمـ ايمٖمّمقل وايمُمقائ٤م وآشم٣مر فمعم 

ايمتٔمِم٤م ايمديٛمل ايمذي يٛمت٨م فمٛمف آٞمحراف دم ايمٖم٘مر اظمذهٌل وايمًٝم٣مد ، 

وإزمراز جتٙمٝم٣مت صمقهر ايمديـ إصٝمؾ اخل٣ميمص وسمقؽمٝمع ٞمْم٣مق ايمٔمٙمؿ هب٣م يم٘مؾ 

٥م َمًتقى ودم ىمؾ زمٝمئ٥م ، وزمٝم٣من ايمرأي همٝمام جيد َمـ َمُم٘مَلت َمذهٌٝم٥م أو اصمتامفمٝم

سمتٔمٙمؼ زم٣ميمٔمٗمٝمدة ، وْحؾ سمٌٔم٥م ايمدفمقة إلم ؽمٌٝمؾ اهلل زم٣محل٘مٚم٥م اظمقفمٓم٥م احلًٛم٥م ، 

ىمؾ ذيمؽ فمـ ؿمريؼ ايمٔمٙمامء واظمٖم٘مريـ اظمتخِمِمكم زم٣مسم٣ٌمع اظمٛمٜم٨م ايمٔمٙمٚمل دم 

ايمتٛمٗمٝم٤م وايمٌح٧م وآطمتٝم٣مر وايمتِمدي يمٙمدراؽم٣مت ايمزائٖم٥م ودفم٣مة ايمٖم٘مر 

ءات وايمُمٌٜم٣مت اظمٛمحرف وسمٖمًغماسمف اخل٣مؿمئ٥م ود ايمديـ وايمرد فمعم آهمؼما

 وإزم٣مؿمٝمؾ وسمقوٝمح احلٗم٣مئؼ .

 اظمًٟميم٥م ايمٔم٣مذة :

 رؤي٥م ايمٗم٣ميض  اْلداري دم أؽم٣ميمٝم٤م جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل :

ذه٤م ايمٗم٣ميض اْلداري إلم أن أؽم٣ميمٝم٤م وآيمٝم٣مت جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل ايمتل 

يتٔمكم اٞمتٜم٣مصمٜم٣م دم ايمٔمٌم احلدي٧م ظمقاصمٜم٥م ـم٣مهرة اْلره٣مب جي٤م أن جتٚمع 

وٓ سمٛمٖمر، سمِمٙمح وٓ سمٖمًد ، سمٝمن وٓ سمٔمن ، سمِمقن وٓ  وٓ سمٖمرق ، سمٌمم

سمٌدد، وأن يٟميت فمعم ايمٗمٚم٥م َمـ أويمقي٣مهت٣م أهؿ سمًع ٞمٗم٣مط سم٣ميمٝم٥م حتت٣مج إلم 

َمٔم٣مَلتٜم٣م َمـ ايمٔمٙمامء اظمتخِمِمكم زمقزاريت إووم٣مف وإزهر ايممميػ فمعم 

 ايمٛمحق ايمت٣مرم : 
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ًٓ : جي٤م أن ئمتٚمد جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل فمعم هم٘مرة أن اْل ؽمَلم يدفمق أو

ديـ فمٛمػ أو   إلم ايمًَلم دم إرض، هم٣مْلؽمَلم ديـ طمغم وؽمَلم ويمٝمس

 مق حق مف حفخف جف مغ جغ ُّٱ فمدوان، يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم:

  َّحك جك

(1)

 حل جل مك لك حكخك جك ُّٱٱ، وومقيمف سمٔم٣ملم: 

 َّخل

(2)

ىمام أن ايمدفمقة إلم اهلل سم٘مقن زمٚمقاصمٜم٥م ايمٖم٘مر زم٣ميمٖم٘مر، ،

 يي ُّٱ همٗم٣مل اهلل سمٔم٣ملم : زم٣محل٘مٚم٥م واظمقفمٓم٥م احلًٛم٥م ويمٝمس زم٣مؽمتخدام ايمٔمٛمػ ،
 هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت جتحت
(3) َّ جس

وايمٛمِم٣مرى  ايمٝمٜمقد –ىمام هنك فمـ اَلدال َمع أهؾ ايم٘مت٣مب  .

 ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّٱٱ :سمٔم٣ملم ومقيمف دم  –
 يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن يم

  َّٰذ يي ىي مي خي حي جي

(4)

، َمع   

ضورة آفمتٛم٣مء زمٚمٖم٣مهٝمؿ صمديدة يمتجريؿ ايمٔمدوان أو ايمتٔمدي فمعم ايمٛمٖمس 

                                                           

 . 2اظم٣مئدة:  ( 3)

 . 377ايمٌٗمرة:  ( 2)

 .323ايمٛمحؾ:  ( 1)

 . 24ايمٔمٛم٘مٌقت:  ( 2)
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وَمقاصمٜمتف وؽمد َمٛم٣مزمٔم٥م، وايمٔمٚمؾ فمعم صد اظمٔمتديـ  ايمٌممي٥م أو ايمتٔم٣مون فمٙمٝمف ،

ٱوَمٔم٣مومٌتٜمؿ زم٣مظمثؾ، وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم :  يث ىث نث مث زث ُّٱٱ

 ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف

هم٣مْلؽمَلم ٓ ئمرف َم٣م , (1) َّىن نن من زن رن مم ام

زم٣ميمٖمريّم٥م ايمٕم٣مئ٥ٌم دم سم٘مٖمغم اظمًٙمؿ وومتؾ ايمٌمم، ويٛمٌٕمل أن ئمتٚمد يًٚمك 

ايمؼمنمٝم٤م وايمؼمهٝم٤م وهم٘مرة ايمٗمِم٣مص أؽم٣مس  أؽمٙمقب ايمتجديد فمعم هم٘مريت

ىمؾ فمدل ، ىمام جي٤م أن يُمتٚمؾ طمْم٣مب ايمتجديد َم٣م يدفمق إلم ايمقضمدة ويمٝمس 

٣م ىم٣مٞم٦م دي٣مٞم٣مهتؿ ، وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم ٱ: إلم ايمتٖمرق، هم٣ميمًَلم ضمؼ َلٚمٝمع ايمٌممي٥م أيًّ

 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ُّ
(2)َّٰه

هم٣مْلؽمَلم يدفمق إلم ايمًَلم ايمذي ي٠مطمذ وٚمـ أؿمر ايمٔمدل ، 

ي٣من ايمًاموي٥م ويمٝمس يمٙمٚمًٙمٚمكم واظم٣ًمواة واحلري٥م َلٚمٝمع اظمٛمتٚمكم يمَلد

 .     همح٤ًم

شم٣مٞمًٝم٣م: إن جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل يٗمتيض إفم٣مدة همٜمؿ ايمٛمِمقص فمعم وقء 

واومع احلٝم٣مة وَم٣م سمًتحدشمف ايمٌٝمئ٥م اظمٔم٣مسة زمحٝم٧م سمتٛم٣مؽم٤م َمع روح ايمتْمقر 

فم٣مًَم٣م  3227وهل ؽمٛم٥م احلٝم٣مة، همَل سمٓمؾ وم٣مزمٔم٥م دم ايمٌٝمئ٥م ايمتل صدرت هب٣م َمٛمذ 

                                                           

 .  372ايمٌٗمرة: ( 3)

 . 23يقٞمس :  ( 2)
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 َمع فمدم اظم٣ًمس زمثقازم٦م ايمديـ ٞمٖمًف َمـ ٞمِمقص ومْمٔمٝم٥م ايمثٌقت وومْمٔمٝم٥م

٣ًٌم  ايمدٓيم٥م، همٝمج٤م أن ي٘مقن أؽمٙمقب ايمتجديد دم ايمٖمروع همح٤ًم يمٝم٘مقن َمقاىم

يمَلضمداث اَل٣مري٥م وَمتٟمشمًرا هب٣م ، حمدًدا َم٣م هق ضمؼ َمٛمٜم٣م ، وهذا َم٣م همٔمٙمف اخلٙمٝمٖم٥م 

ايمٖم٣مروق فمٚمر زمـ اخلْم٣مب ضمٝمٛمام أوومػ ضمد ايمنوم٥م دم فم٣مم اظمج٣مفم٥م ، زمؾ إن 

٨م جتديد اخلْم٣مب إئٚم٥م إرزمٔم٥م طم٣مص٥م اْلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل اٞمتٜمجقا ٞمٖمس هن

ايمديٛمل وهمًٗم٣م يمٙمٛمقازل اَلديدة، همٗمد ىم٣مٞمقا يٖمتقن دم ىمؾ زمٙمد ضم٤ًم ايمٔمرف 

َم٥م يمٙمممئم٥م ايمٕمراء وهق َم٣م ئمرف ايم٣ًمئد دم ىمؾ َمٛمٜم٣م ، دم إؿم٣مر اظم٣ٌمدئ ايمٔم٣م

، مم٣م يدل فمعم َمروٞم٥م ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م ذاهت٣م وصَلضمٝمتٜم٣م "زمٖمٗمف ايمقاومع "

 يم٘مؾ زَم٣من وَم٘م٣من .

قهر اظمُم٘مٙم٥م ، أن ايمديـ فمٗمٝمدة وفمٙمؿ ، فمٗمٝمدة يم٘مؾ ويٛمٌٕمل ايمتٟمىمٝمد فمعم صم

إٞم٣ًمن دم ومرارة ٞمٖمًف وفمٙمؿ يمتٌٝم٣من أضم٘م٣مَمف يمٙمٛم٣مس طم٣مرج ٞمْم٣مق ايمٛمٖمس وَمٛمف 

يتٖمرع ايمٔمديد َمـ ايمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م ، يمف َمٛم٣مهجف دم ايمٌح٧م وأؽم٣ميمٝمٌف دم 

ايمٔمرض وؿمرائٗمف دم ايمدراؽم٥م ويمٝمس يمٙمٔمقام أو نمغم اظمتخِمِمكم أو اَلٜمَلء أو 

 همت٣مء همٝمف .اظمٕمروكم اْل

فمعم أن اضمت٘م٣مر جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل زمٝمد  ايمٔمٙمامء اظمتخِمِمكم دم فمٙمقم 

ايمديـ زم٣مٕزهر ايممميػ وفمٙمامء إووم٣مف ، ٓ ئمٛمل اٞمٕمَلومٜمؿ فمـ اظمجتٚمع ، 

همَل ومداؽم٥م دم اْلؽمَلم ، وٓ فمِمٚم٥م ٕضمد إٓ يمٙمرؽمقل ايم٘مريؿ همٝمام يٌٙمغ زمف فمـ 



- 296- 

زم٤ًٌم هذا آٞمٕمَلق ،ىمام  رزمف ، وومد ؾمٗمل اظمًٙمٚمقن زم٣ميمٖمروم٥م ؽمٛمقات ؿمقال

 جم٣مل دم يمٙمٖمتقى يتِمدى أن - ؽمٙمػ وىمام –أٞمف ٓ ئمٛمل دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف 

 يمٝمس هم١مٞمف ايمتخِمص إسمٗم٣من يٛمٗمِمٜمؿ ممـ أو اظمتخِمِمكم نمغم َمـ ايمتجديد

 سمقاسمرت وضمديًث٣م ومدياًم  إَم٥م فمٙمامء أن ذيمؽ،   ذيمؽ يمف جيقز وٓ يمٙمٖمتقى زمٟمهؾ

ٜمد ايمذي جيقز يمف أن اظمجت دم حمددة َمقاصٖم٣مت سمقاهمر وصمقب فمعم آراؤهؿ

يٖمتل يمٙمٛم٣مس دم أَمقر ديٛمٜمؿ ودٞمٝم٣مهؿ ، وهنل نمغم اظمتخِمِمكم ايمذيـ ٓ سمتقاهمر 

دم ؾمٟمهنؿ أهٙمٝم٥م آصمتٜم٣مد أو ممـ يٛمٗمِمٜمؿ إسمٗم٣من ايمتخِمص فمـ ايمتجرؤ فمعم 

آصمتٜم٣مد واْلهمت٣مء زمدون فمٙمؿ ، ظم٣م يؼمسم٤م فمعم ذيمؽ َمـ َمآس ديٛمٝم٥م ودٞمٝمقي٥م أو 

قيف صقرة اظمًٙمٚمكم زمكم خمتٙمػ ايمُمٔمقب، وإٞمام اْلؽم٣مءة إلم اْلؽمَلم وسمُم

ئمٛمل أٞمف جي٤م أن ي٘مقن ومٝم٣مم ايمٔمٙمامء اظمتخِمِمكم زمتجديد اخلْم٣مب ايمديٛمل 

زمتٖم٣مفمٙمٜمؿ َمع نمغمهؿ َمـ اظمٜمتٚمكم زمُمئقن ايمقؿمـ وايمدفمقة ىمٟمؽم٣مسمذة اَل٣مَمٔم٣مت 

واخلػماء وَمٛمٓمامت اظمجتٚمع اظمدين ووؽم٣مئؾ اْلفمَلم اظمرئٝم٥م واْلذافمٝم٥م وايمرومٚمٝم٥م 

، ايمٗم٣مدريـ فمعم سمقصٝمؾ ايمٖم٘مر ايمقؽمْمل  وأهؾ ايمٖمـ اهل٣مدف ايمٌٛم٣مء وايمِمح٣مهم٥م

ًٓ  اظمًتٛمغم دم أفمامهلؿ اَلديرة ايمٌٛم٣مءة ، ٕن هذه ايمقؽم٣مئؾ هل إىمثر وصق

وسمٟمشمغًما دم ٞمٖمقس وومٙمقب وفمٗمقل ايمٛم٣مس ، وهذا ايمتٖم٣مفمؾ اْلجي٣ميب َمـ ؾمٟمٞمف 

٣مب دهمع فمجٙم٥م احلٝم٣مة دم َمٌم ىم٣مَمٙم٥م نمغم َمٛمٗمقص٥م ، ذيمؽ أن جتديد اخلْم

ايمديٛمل هبذا اظمٖمٜمقم أصٌح ضورة ذاسمٝم٥م وضمٝم٣مسمٝم٥م وذفمٝم٥م وسمٛمٚمقي٥م فمعم درصم٥م 

 ؽمقاء .وهق َم٣م يًٜمؿ دم سمقضمٝمد ايمِمٖمقف وإؿمٖم٣مء اخلِمقَم٣مت .
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يمديٛمل شم٣ميمًث٣م : جي٤م أن ي٘مقن فمعم ايمٗمٚم٥م دم فمٛم٣مس جتديد اخلْم٣مب ا

ايمٖم٘مر  "دم وقء حتديد ضمٗمٝمٗم٥م َمٖمٜمقم  "ايمقؿمـ "ىمذيمؽ َمٔم٣مَل٥م َمٖمٜمقم 

، واظمًٟميم٥م اظمُم٘مٙم٥م ايمتل ٓ ُّيتدي  ومه٣م اظمٔمّمٙم٥م ايمُم٣مئ٘م٥م "اْلؽمَلَملايمًٝم٣مد 

 يمقصمٜمٜم٣م، يمٙمٚمخ٣مؿمر ايمتل سمقاصمف إَم٥م  .

رازمًٔم٣م: إن جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل ٓ جي٤م أن ي٘مقن حمِمقًرا داطمؾ إَم٥م  

زمؾ يتٔمكم أن يتٔمدى  -وَمٌم ومٙم٤م ايمٔم٣ممل اْلؽمَلَمل  -اْلؽمَلَمٝم٥م همح٤ًم 

ضمدود أومْم٣مره٣م إلم طم٣مرصمٜم٣م وذيمؽ هق إهؿ، همتجديد ذيمؽ اخلْم٣مب يٗمتيض 

 أن يُمتٚمؾ فمعم فمدة يمٕم٣مت وهق َم٣م يتٖمؼ َمع رؽم٣ميم٥م اْلؽمَلم ايمٔم٣مظمٝم٥م ويمٝم٦ًم

اظمحٙمٝم٥م ، ذيمؽ أن إصؾ ايمِمحٝمح يمٙمخْم٣مب ايمديٛمل اْلؽمَلَمل أن ي٘مقن 

ًٓ يمٗمقيمف ؽمٌح٣مٞمف  فم٣مظمٝم٣ًّم َمقصمًٜم٣م يمٙمٛم٣مس ىم٣مهم٥م، ويمٝمس يمٙمٚمًٙمٚمكم همح٤ًم، إفمام

 مك لك اك ُّٱوسمٔم٣ملم فمـ رؽمقيمف ايم٘مريؿ ضمٝم٧م زمٔمثف زم٣ميمرؽم٣ميم٥م 

(1) َّيك ىك

وَمـ شمؿ همَل يٛمٌمف ايمتجديد إلم َم٘م٣من َمٔمكم أو ، 

أطمرى، زمؾ جي٤م أن يُمٚمؾ ايمٔم٣ممل طم٣مص٥م ايمٔم٣ممل  يمقن أو صمٛمس أو ؿم٣مئٖم٥م دون

ايمٕمريب ايمذي ىم٣من َمًتٔمٚمًرا يمٙمٌَلد ايمٔمرزمٝم٥م وإهمريٗمٝم٥م واْلؽمَلَمٝم٥م ، همَل 

يًت٘مكم طمْم٣مب ايمتجديد وم٣مزمًٔم٣م داطمؾ أومْم٣مر ايمدول اْلؽمَلَمٝم٥م همح٤ًم، وهق 
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ًٓ يمٛممم ايمِمقرة  َم٣م يٗمتيض إفمداد صمٝمؾ َمـ ايمدفم٣مة يتٗمـ ايمٙمٕم٣مت إصمٛمٌٝم٥م وصق

 م دم أٞمح٣مء ايمٔم٣ممل.  ايمِمحٝمح٥م يمإلؽمَل

وجي٤م أٓ يٕمٝم٤م فمـ زم٣مل إَم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م وايمٔمرزمٝم٥م أن اَلامفم٣مت 

، زمٗمدر َم٣م هل همِم٣مئؾ  ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م اظمتْمرهم٥م يمٝم٦ًم َم٣مروم٥م فمـ ايمديـ همح٤ًم

إره٣مزمٝم٥م زمٛمٜم٨م َمٛمٓمؿ سمتخذ َمـ ايمديـ ؽمت٣مًرا يٙمًٌقن زمف إره٣مهبؿ يمِم٣ميمح 

ايمِمٜمٝمقٞمٝم٥م ايمٔم٣مظمٝم٥م يمإلؽم٣مءة إلم اْلؽمَلم َمـ ٞم٣مضمٝم٥م، وىمقؽمٝمٙم٥م َمًتجدة َمـ 

أؽم٣ميمٝم٤م آؽمتٔمامر فمـ ؿمريؼ ايمقىم٣ميم٥م يمِم٣ميمح زمٔمض ايمدول ايم٘مػمى ذات 

ؽمتٔمامر زمِمقرسمف ايمٖم٘مر آؽمتٔمامري َمـ ٞم٣مضمٝم٥م أطمرى، زمٔمد أن أصٌح آ

ايمتٗمٙمٝمدي٥م نمغم َمتٛم٣مؽم٤م َمع روح ايمٔمٌم، وٓ َمري٥م دم أن َمٛم٣مداة ايمٕمرب يمَلَم٥م 

اْلؽمَلَمٝم٥م وايمٔمرزمٝم٥م زمتجديد اخلْم٣مب ايمديٛمل دم ايمٗمرن اظم٣ميض ىم٣من َمٌٔمثف 

احلٖم٣مظ فمعم َمِم٣محلٜم٣م همح٤ًم، ذيمؽ أن زمٔمض  ايمدول ايمٕمرزمٝم٥م دم زمداي٥م ايمٗمرن 

ِمٝمؾ اَلٚمقد وايمتْمرف دم احل٣مرم زمدت دم ايمتقاصؾ دم طمٖمٝم٥م ايمٓمَلم َمع هم

فمديد َمـ إومْم٣مر اْلؽمَلَمٝم٥م زمزفمؿ جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل، وىمُمػ ايمت٣مريخ 

 يمتحٗمٝمؼ ىم٣من ايمتقاصؾ هذا إن - اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م يمتج٣مرب واظمختػم اظمٔمٚمؾ وهق –

 فمدة َمٛمذ ايمٔمرزمٝم٥م ايمٛمٖمْمٝم٥م اظمجتٚمٔم٣مت فمعم وؽمٝمْمرهت٣م هٝمٚمٛمتٜم٣م وزمًط َمآرهب٣م

 اظمتْمرهم٥م ايمتٛمٓمٝمامت هذه ص٣مرت زمحٝم٧م، اظمًٙمٚمكم شمروات ٓؽمتٕمَلل، فمٗمقد

ضمتك َمع زمٔمض ايمدول ايمٕمرزمٝم٥م ايمتل هٝمٟمت هل٣م ايمقصمقد وـمٛم٦م أهن٣م  هل٣م ضمد ٓ
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وؽمٝمٙمتٜم٣م اظمًتجدة دم نمزو شمروات سمٙمؽ إومْم٣مر ، مم٣م يتقصم٤م همٝمف فمعم إَم٥م 

 اْلؽمَلَمٝم٥م وايمٔمرزمٝم٥م أن سمتقضمد وسمٔمتِمؿ زمحٌؾ اهلل وومقسمف همٗم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

 زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّ

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت

 . (1) َّيك  ىك مك لك

واحلؼ أٞمف وإن مل سمتحد ايمدول اْلؽمَلَمٝم٥م وايمٔمرزمٝم٥م طم٣مص٥م اخلٙمٝمجٝم٥م َمٛمٜم٣م َمع 

َمٌم دم ايمٔمٚمؾ فمعم جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل ايمِمحٝمح وآصْمٖم٣مف َمٔمٜم٣م، 

همًقف يٛم٣مهل٣م ٓ حم٣ميم٥م ومدر َمـ هذا ايمتْمرف واْلره٣مب همٜمق زمَل وؿمـ، وضمتك 

، وجي٤م أن ي٘مقن  يمَلَم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م وايمٔمرزمٝم٥م َمـ يريد هب٣م ؽمقًءايٛم٘مُمػ 

وهل  -َمٌٔم٧م اهتامم َمٌم َمـ طمَلل فمٙمامء إووم٣مف وإزهر ايممميػ 

دم احلٖم٣مظ فمعم أصقل اْلؽمَلم ايمقؽمْمل اظمًتٛمغم  -ايمرائدة دم ايمٔم٣ممل اْلؽمَلَمل 

٣م خم٣مؿم٥ٌم ايمٌمم أمجٔمكم، وَمٌم زمذيمؽ سم٠مرخ يمدور فم٣مظمل ويمٝمس إومٙمٝمٚمٝم٣ًّم8 ٕهن

سمقاصمف زمٗمقة وشم٣ٌمت وسمّمحٝم٥م دفم٣مة اْلره٣مب وايمتْمرف حلامي٥م اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م مجٔم٣مء، 

ًٓ يمٙمامدة إولم َمـ ايمدؽمتقر اظمٌمي ايمذي ٞمص فمعم  وومٝم٣مَمٜم٣م زمذيمؽ ايمدور إفمام
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أن  ايمُمٔم٤م اظمٌمي صمزء َمـ إَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ئمٚمؾ فمعم سم٘م٣مَمٙمٜم٣م ووضمدهت٣م، 

يٗمٝم٥م، وسمٔمتز زم٣مَمتداده٣م وَمٌم صمزء َمـ ايمٔم٣ممل اْلؽمَلَمل سمٛمتٚمل إلم ايمٗم٣مرة إهمر

 إؽمٝمقي، وسمًٜمؿ دم زمٛم٣مء احلّم٣مرة اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م .

٣م: جي٤م أن ئمتٚمد جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل فمعم آفمتدال ووؽمْمٝم٥م  ًً طم٣مَم

 ٰذ ييُّ اظمٛمٜم٨م دون إهمراط أو سمٖمريط ، إفمامًٓ يمٗمقيمف سمٔم٣ملم:

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
(1) َّزئ

ة همٚمـ اْلفمج٣مز ايمٔمددي يمٙمٗمرآن أن سمٗمع هذه أي٥م وؽمط ؽمقر ،

آي٥م يمٙمدٓيم٥م فمعم سمقىمٝمد َمٛمٜم٨م ايمقؽمْمٝم٥م دم اْلؽمَلم،  264ايمٌٗمرة ايم٣ٌميمغ آي٣مهت٣م 

ىمام جي٤م أن ي٘مقن جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل َمقاهمًٗم٣م يمٙمٗمٙمقب ويمٙمٔمٗمقل ضمتك إذا 

سمٙمٗمتف سمٙمٗمٖمتف زم٣مٓرسمٝم٣مح وايمٗمٌقل، وأن يتًؿ زم٣ميمتٛمقع  يم٘م٣مهم٥م همئ٣مت اظمجتٚمع همَل 

ٝمًغم فمعم ايمٔم٣ٌمد ٓ ايمتٔمًغم يٗمتٌم فمعم همئ٥م دون أطمرى، وأن ي٘مقن رائده ايمت

فمٙمٝمٜمؿ ، زمحٝم٧م يٚمٝمؾ إلم اْلزمداع واخلٙمؼ اَلديد يمٙمٚمًتجدات، وأن يٌتٔمد 

فمـ ايمرىمقد واَلٚمقد ، ىمام جي٤م أن يتًؿ زمروح ايمت٣ًمَمح ايمتل يُمٔمٜم٣م اْلؽمَلم 

ايمتل سمٗمتيض آضمؼمام واْلصمَلل وايمتح٣مور َمع أصح٣مب إدي٣من ايمًاموي٥م ، 

دم ايمرْح٥م ايمتل حتٚمل وٓ هتدد وسمِمقن وٓ همرؽم٣ميم٥م اْلؽمَلم يمٙمٔم٣مظمكم سمتٚمثؾ 

 سمٌدد .
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ؽم٣مدؽًم٣م: جي٤م أن يتٛم٣مول طمْم٣مب ايمتجديد ايمديٛمل ؿمريؼ ايمقصقل فمػم 

سم٘مٛمقيمقصمٝم٣م ايمٔمٌم، وأن يٗمٝمؿ وزًٞم٣م دم أدواسمف يمُمٌ٘م٥م اظمٔمٙمقَم٣مت ايمدويمٝم٥م 

ايمتل أوح٦م يمٕم٥م ايمٔمٌم، يمتقصمٝمف ىم٣مهم٥م اظمجتٚمٔم٣مت ايمٌممي٥م إلم  "اْلٞمؼمٞم٦م"

، وزمدون يمٕم٥م ايمٔمٌم اظمُم٣مر إيمٝمٜم٣م ؽمٝمّمٝمع صمٜمد  احلؼ وايمٔمدل وايمًَلم

اظمخٙمِمكم واظمجتٜمديـ، إذ سمقاصمف سمرزمٝم٥م ايمٛمشء صٔمقزم٣مت مج٥م دم فمٌم 

ايمٔمقظم٥م، وسمّم٣مءيم٦م دور إهة دم إصَلح إزمٛم٣مء، ٞمتٝمج٥م ايمتٟمشمغم ايمًحري 

 يمقؽم٣مئؾ آسمِم٣مل اظمتْمقرة وايم٘مقن ايمٖمّم٣مئل اظمٖمتقح.  

ٜم٥م ايمٖم٘مر زم٣ميمٖم٘مر، طم٣مص٥م ؽم٣مزمًٔم٣م: يٗمتيض جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل َمقاصم

ذيمؽ   -وهؿ َمقوع اهتامم ايمدويم٥م واخلْم٥م ايمرىمٝمزة ٓؽمؼماسمٝمجٝمتٜم٣م  -ايمُم٣ٌمب 

أن ايمقاومع ىمُمػ أن هٛم٣مك سمٗمِمغًما دم َمٛم٣مومُمتٜمؿ واضمتقائٜمؿ ، وٓ َمري٥م دم أن 

وم٣مدة ايمٖم٘مر ايمديٛمل ايمقؽمْمل، يدرىمقن أٞمف جي٤م أن سم٘مقن أؽم٣ميمٝم٤م ايمتجديد 

ًٗم٣م زمتْمقر احلٝم٣مة وَمٛمٌثٗم٥م فمـ سمٔم٣ميمٝمؿ يمٙمخْم٣مب ايمديٛمل َمرسمٌْم٥م ارسم٣ٌمؿًم٣م وشمٝم

اْلؽمَلم ايمًٚمح، ذيمؽ أن ايمت٣مريخ أشم٦ٌم أن اظمذاه٤م اْلؽمَلَمٝم٥م اظمتُمددة مل 

، زم٤ًٌم سمممب فمٙمامئٜم٣م إصمَلء َمـ  سمًتْمع أن ختؼمق َمٌم فمعم َمر سم٣مرخيٜم٣م

 َمٛمٜم٨م آفمتدال، وومد زم٣مسمقا آَن َمٙمزَمكم  زمٚمقاصمٜم٥م دفم٣مة ايمت٘مٖمغم.

يمت٣ًمَمح وآفمتدال جي٤م إفم٣مدة ايمٛمٓمر دم ودم َمّمامر سمٔمٙمٝمؿ ايمٛمشء روح ا

اظمٛم٣مه٨م إزهري٥م ايمتل سمٔم٣موم٤م فمٙمٝمٜم٣م فمدة أٞمٓمٚم٥م َمت٣ٌميٛم٥م زمحٝم٧م سمثغم آهم٣مق 
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ايمْمَلب ٞمحق ومٌقل ايمٖم٘مر اَلديد وآطمتَلف، إَمر ايمذي حيت٣مج إلم سمٔمديؾ 

اظمٛمٜمجٝم٥م ايمٖم٘مري٥م زم٣مفمتامد زمراَم٨م وَمٔم٣ميغم صمديدة سمقاىم٤م روح ايمٔمٌم وسم٠مدي 

ٕزهري إصٝمؾ ايمذي ئمٚمؾ فمعم إفمداد دفم٣مة يٖمٝمدون إلم إضمٝم٣مء ايمتٔمٙمٝمؿ ا

اظمجتٚمع همتتٙمٗمٖمٜمؿ وزارة إووم٣مف وسم٘مٚمؾ اظمًغمة زم١مفمداد ايمدفم٣مة وهمًٗم٣م 

يمٙمخْمط ايمتل سمٛمتٜمجٜم٣م دم أؽم٣ميمٝم٤م ايمتجديد، همَل جي٤م وٞمحـ دم ايمٗمرن احل٣مدي 

وايمٔممميـ اؽمتٕمَلل صمٜمؾ ايمًٌْم٣مء يمدى دفم٣مة ايمٖم٘مر اظمتْمرف دم أن سم٘مقن  

ـ اظم٣ًمئؾ ايمتل سمدطمؾ دم سمٗمدير ايمٔم٣ٌمد ٕهن٣م فمَلوم٥م طم٣مص٥م زمكم اَلٛم٥م وايمٛم٣مر َم

ايمٔمٌد ورزمف ٓ يْمٙمع فمٙمٝمٜم٣م ؽمقى فمَلم ايمٕمٝمقب ، هم٣مَلٛم٥م وايمٛم٣مر يمٝم٦ًم َمـ 

ص٘مقك ايمٕمٖمران اظمٔمٗمقدة زمٝمد ايمٌمم ايمتل ؽم٣مدت ايم٘مٛمًٝم٥م دم ايمٗمرون ايمقؽمْمك 

 زمؾ هل َمـ أطمص ايمٔمَلئؼ زمكم ايمٔمٌد ورزمف.

٥م  ايمٔمرزمٝم٥م واْلؽمَلَمٝم٥م َمـ إره٣مب ٞمتٝمج٥م وٞمٓمًرا خلْمقرة َم٣م سمتٔمرض يمف إَم

اظمٖم٣مهٝمؿ اخل٣مؿمئ٥م ايمتل سم٧ٌم دم ٞمٖمقس ايمُم٣ٌمب وهق َم٣م أدرىمتف زم٣ميمٖمٔمؾ ايمٗمٚم٥م 

ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل فمٗمدت زمممم ايمُمٝمخ وضمرص رؤؽم٣مؤه٣م وَمٛمٜمؿ رئٝمس َمٌم 

فمٌد ايمٖمت٣مح ايمًٝمز فمعم اظمٛم٣مداة زمٌذل اَلٜمد يمٙمٔمٚمؾ فمعم جتديد /اَلًقر

، واحلؼ أن إزهر  دفم٣مة ايمٖم٘مر اظمتْمرفأؽم٣ميمٝم٤م اخلْم٣مب ايمديٛمل ظمقاصمٜم٥م 

 اظمرصمع وزم٣مفمت٣ٌمره ايمثٗم٣مت زمٔمٙمامئف - َمًتٗمٙم٥م فمٙمٚمٝم٥م إؽمَلَمٝم٥م ىمٜمٝمئ٥م - ايممميػ

 وٞممم ايمدفمقة فمـ وَمًئقيمٝمتف اْلؽمَلَمٝم٥م وايمُمئقن ايمديٛمٝم٥م ايمٔمٙمقم دم إؽم٣مد
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 واٞمتٜم٣مج سمْمقير فمعم يمٗم٣مدر أمجع وايمٔم٣ممل َمٌم دم ايمٔمرزمٝم٥م وايمٙمٕم٥م ايمديـ فمٙمقم

حلِمـ اظمٛمٝمع فمعم ا وهق ، اظمٓمٙمؿ اْلره٣ميب ايمٖم٘مر دفم٣مة ظمقاصمٜم٥م حم٘مٚم٥م طمْم٥م

َمدار ايمت٣مريخ يمرد فمدوان ىمؾ َمٔمتد أشمٝمؿ فمعم اْلؽمَلم ، وهبذه اظمث٣مزم٥م مل يُمٟم 

اظمممع ايمدؽمتقري أن جئمؾ إزهر ايممميػ َمٙمً٘م٣م ظمٌم همح٤ًم زمؾ يمٙمٔم٣ممل 

اْلؽمَلَمل زمٟمهه وَمـ شمؿ ص٣مر زمٝم٦م ايمٔمٙمامء وؽم٣مضم٥م ايمتداول ايمٖمٗمٜمل زمَل 

 ؽمٙمْم٥م أو ومداؽم٥م.

ىمام أن وزارة إووم٣مف ايمٗم٣مئٚم٥م زم٣مْلذاف فمعم أطمْمر َم٣م يتِمؾ زمٟمضمد أهؿ 

وؽم٣مئؾ جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل فمعم اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م وزم٣مفمت٣ٌمره٣م اظمًئقيم٥م فمـ 

ايمٛمُم٣مط ايمدفمقي ايمديٛمل زمِمٖم٥م فم٣مَم٥م دم ايمٔم٣ممل ايمٔمريب واْلؽمَلَمل زم٣مفمت٣ٌمر أن 

 َمٌم همح٤ًم ، يٗمقم فمعم ٞمُم٣مؿمٜم٣م يمتٌٝم٣من صحٝمح ايمديـ يمٝمس وم٣مًسا فمعم

ومٝم٣مدهت٣م احل٣ميمٝم٥م فمٗمٙمٝم٥م َمٛمٜمجٝم٥م َمتجددة  سمٔمٚمؾ فمعم إضمٝم٣مء ايمتٗم٣ميمٝمد ايمراؽمخ٥م 

واظمتقارشم٥م وايمتجديد همٝمٜم٣م زمام يَلئؿ روح ايمٔمٌم يمتٗمديؿ صحٝمح ايمديـ زمٔمٙمامئٜم٣م 

أصح٣مب ايمٖم٘مر ايمقؽمْمل اظمًتٛمغم ايمذيـ حيٚمٙمقن فمعم أفمٛم٣مومٜمؿ ْح٣مي٥م ايمدفمقة 

٥م ايمٔمرزمٝم٥م واْلؽمَلَمٝم٥م دم ايمٔم٣ممل اْلؽمَلَمل اْلؽمَلَمٝم٥م ايمِمحٝمح٥م دم اظمٛمْمٗم

زمٟمهه ، وهل متثؾ ايمٔمٚمقد ايمٖمٗمري ايمٗم٣مدر فمعم أن يٛمٜمض زم٣ميمٗمٝم٣مم زمٚمٜمٚم٥م 

ايمتجديد فمعم طمغم وصمف، همٟموح٦م ديقاًٞم٣م يمٙمٚمٔمرهم٥م وواضم٥م يمٙمٖم٘مر وَمرىمًزا 

يمتٌٙمٝمغ ايمٛم٣مس زمٟمصقل ايمديـ ايمقؽمْمل، وَاي٥م ذيمؽ َم٣م ىمُمػ فمٛمف ايمٗم٣ميض  
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وزارة إووم٣مف زمٗمٝم٣مدهت٣م احل٣ميمٝم٥م زم٣ميمٖمٔمؾ  اْلداري َمـ صمٜمد وفمٚمؾ إذ زمدأت

 َم٣م وأمهٜم٣م - ومٌؾ َمـ سمٟميمٖمٜم٣م مل –زم١مسم٣ٌمع أؽم٣ميمٝم٤م َمًتجدة سمٛم٣مؽم٤م روح ايمٔمٌم 

  اخلْم٥ٌم سمقضمٝمد إلم ايمُمٗمٝمٗم٥م واْلؽمَلَمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمٌَلد زمٔمض َمع إيمٝمف ؽمٔم٦م

 ذوي َمـ اظمتُمدد ايمٖم٘مر ظمقاصمٜم٥م ايمٌَلد سمٙمؽ زمٔمض إيمٝمٜم٣م اٞمّمٚم٦م ايمذي

 .فم٣مظمٝم٣ًّم أشمٚم٥م ايمِمٌٕم٥م

وَمٛمٜم٣م ىمذيمؽ اظم٠ممترات ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمتل يًٜمؿ همٝمٜم٣م فمٙمامؤه٣م دم ايمٌح٧م 

ايمدائ٤م فمـ أؽم٣ميمٝم٤م جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل وأمهٜم٣م اظم٠ممتر ايمقؿمٛمل ايمٔم٣مم زمٔمد 

اٞمٔمٗم٣مد ايمٗمٚم٥م ايمٔمرزمٝم٥م زمممم ايمُمٝمخ يمٝمُم٣مرك همٝمف اخلػماء واظمتخِمِمقن 

يمٔمرزمٝم٥م واظمٖم٘مرون وايمؼمزمقيقن واْلفمَلَمٝمقن َمـ َمٌم وىم٣مهم٥م ايمٌَلد ا

واْلؽمَلَمٝم٥م ايمُمٗمٝمٗم٥م يمٝمتدارؽمقا ويٌحثقا فمـ َايمٝم٣مت جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل ، 

وَمٛمٜم٣م ىمذيمؽ اظم٠ممتر  ايمذي سمٛمٓمٚمف حت٦م رفم٣مي٥م ايمًٝمد رئٝمس اَلٚمٜمقري٥م اظم٠ممتر 

م حت٦م فمٛمقان 2737يمٙمٚمجٙمس إفمعم يمٙمُمئقن اْلؽمَلَمٝم٥م يمًٛم٥م  27ايمدورم ايمـ

وَم٣مزال  "ٖم٣مظ فمعم هقيتٜم٣مزمٛم٣مء ايمُمخِمٝم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م وأشمره دم سمٗمدم ايمدول واحل"

، واٞمتٜم٣مج ايمْمرق نمغم ايمتٗمٙمٝمدي٥م ايمتل سمقاىم٤م  أَم٣مَمٜم٣م ايم٘مثغم َمـ ايمتحدي٣مت

رىم٤م ايمتٗمدم ايمٔمٙمٚمل وٞمقازل ايمٔمٌم ظمقاصمٜم٥م دفم٣مة ايمتْمرف مم٣م يٗمتيض َمٛمٜم٣م 

 آؽمتٚمرار دم زمذل نم٣مي٥م صمٜمده٣م يمتِمٌح ومْمقهمٜم٣م داٞمٝم٥م  .
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ايمديـ يمٝمس يمٙمٔم٣ٌمدة شم٣مَمٛم٣ًم : جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل جي٤م أن ئمتٚمد فمعم أن 

ىم٣مرسم٣ٌمؿمف زم٣مٔطمرة ،  همح٤ًم وإٞمام ايمديـ يرسمٌط زم٣مظمٔم٣مَمٙم٥م ويتِمؾ زم٣محلٝم٣مة ايمدٞمٝم٣م

ًٓ يمٗمقيمف سمٔم٣ملم :  حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض ُّٱ إفمام

 هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك حقمق مف خف

(1)َّخن حن جن مم خم جمحم

هم٣ميمديـ اظمٔم٣مَمٙم٥م، يمذا جي٤م أن ، 

اظمج٣مٓت آصمتامفمٝم٥م يتٛم٣مول جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل ىم٣مهم٥م َمٓم٣مهر احلٝم٣مة، دم 

وآومتِم٣مدي٥م وايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م واحلّم٣مري٥م، وهذا هق ايمٖمٜمؿ ايمِم٣مئ٤م اظمتِمؾ 

زمْمٌٝمٔم٥م ايمديـ اْلؽمَلَمل، وومدرسمف ايمروضمٝم٥م ايمٔمجٝم٥ٌم فمعم اخلٙمقد واخلٙمؼ 

واْلزمداع وآزمت٘م٣مر وايمتٔم٣ميش ، همٗمد فم٣مٞم٦م إَم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م َمـ ايمتخٙمػ 

 همر .احلّم٣مري زم٤ًٌم آؽمتٗمْم٣مب اظمذهٌل اظمتٛم٣م

سم٣مؽمًٔم٣م: يمتٟمىمٝمد فمعم أن ضمٗمٝمٗم٥م جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل يمٝم٦ًم جتديًدا  يمٙمديـ 

ًٓ يمٗمقل احلؼ :  هل  مل ُّ ذاسمف ، ضم٣مؾم٣م هلل ، همٙمـ جتد يمًٛم٥م اهلل سمٌديًَل إفمام

(2) َّمه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم

وإٞمام ، 

ايمتجديد دم ايمٖم٘مر ٞمٖمًف 8 ٕن ايمٖم٘مر يرسمٌط زمٚمًتجدات احلٝم٣مة، واحلٝم٣مة 

                                                           

 .  55( ايمٗمِمص: 3)

 . 21ايمٖمتح:  ( 2)
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، هم٘م٣من ؿمٌٝمٔمٝم٣ًّم أن يتْمقر ايمٖم٘مر ضمتك  زمتْمقر ايمزَم٣من واظم٘م٣من زمْمٌٝمٔمتٜم٣م سمتْمقر

، همّمًَل فمـ أن ايمتجديد ي٘مقن وم٣مًسا فمعم ايمٖمروع همٗمط دون  يتَلءم َمع احلٝم٣مة

شمقازم٦م ايمممع اْلؽمَلَمل اظمٗمررة زمٟمديمتف ومْمٔمٝم٥م ايمثٌقت وايمدٓيم٥م وايمتل سمُمٚمؾ 

 إصقل واظم٣ٌمدئ أو آفمتٗم٣مد.

 *       *      * 
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 الطابع  املبخح
وٕضٕع  احلىاٖٛ املعٍٕٖٛ لدٔز العبادٚ ٔدٔز الكاض٘ اإلدازٙ يف تدعٗي

, ٔتصخًٗخا   ا  لمٍػاط الدعٕٙ املطتٍريضبط خطبٛ اجلىعٛ املٕحدٚ
  ملطاز الدعٕٚ وَ الفكس املٍخسف عَ صخٗح الدَٖ

 

: ايمٗم٣ميض اْلداري يدفمؿ وزارة إووم٣مف دم َمقوقع طمْم٥ٌم اَلٚمٔم٥م أوٓ

يمٙمحامي٥م اظمٔمٛمقي٥م يمدور ايمٔم٣ٌمدة وًٌْم٣م يمٙمٛمُم٣مط ايمدفمقي اظمقضمدة ىمٟمؽم٣مس 

 اظمًتٛمغم :

يمٗمد أؽمٜمؿ ايمٗم٣ميض اْلداري دم سمدفمٝمؿ َمقوقع طمْم٥ٌم اَلٚمٔم٥م اظمقضمدة ،  

وذيمؽ دم إضمدى ايمٗمّم٣مي٣م ايمتل فمرو٦م فمعم حم٘مٚم٥م ايمٗمّم٣مء اْلداري 

يمًٛم٥م  32242زم٣مْلؽم٘مٛمدري٥م ايمدائرة إولم زم٣ميمٌحغمة زمرئ٣مؽمتٛم٣م دم ايمدفمقى رومؿ 

م ، أيدت همٝمف اظمح٘مٚم٥م ومرار وزير إووم٣مف 2734ؽمٌتٚمػم  7ٙم٥ًم ق زمج 34

م زمُمٟمن ايمٗمقافمد اظمٛمٓمٚم٥م ٕداء طمْم٥ٌم اَلٚمٔم٥م زم٣مظم٣ًمصمد 2734يمًٛم٥م  233رومؿ 

م 21/6/2734وايمزواي٣م اخل٣مؤم٥م ْلذاف وزارة إووم٣مف ايمِم٣مدر زمت٣مريخ 

همٝمام سمّمٚمٛمتف اظم٣مدة إولم َمـ سمُم٘مٝمؾ َلٛم٥م َم٘مقٞم٥م َمـ فمممة أفمّم٣مء سمّمؿ ىم٣مهم٥م 

ِمِم٣مت ايمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م وزمٔمض اظمتخِمِمكم دم فمٙمؿ ايمٛمٖمس وفمٙمؿ خت

آصمتامع سم٘مقن َمٜمٚمتٜم٣م ووع طمْم٥م ؽمٛمقي٥م خلْم٤م اَلٚمع واطمتٝم٣مر وإفمداد 

، واظم٣مدة ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ أن ي٘مقن َمقوقع اخلْم٥ٌم  طمْم٥ٌم اَلٚمٔم٥م اظمقضمدة

ًٓ أو َم٘متقزم٥م َمٗمروءة  ٣م وؿمريٗم٥م أداء َمقوقع اخلْم٥ٌم ؾمٖم٣مه٥م وارجت٣م اؽمؼمؾم٣مديًّ
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اطمتٝم٣مرًي٣م يمٙمخْمٝم٤م دم وقء َم٣م يٚم٘مٛمف َمـ أداء رؽم٣ميمتف فمعم ايمقصمف إىمٚمؾ أَمًرا 

اظمٛمّمٌط وزمام ٓ خيرج فمـ َمّمٚمقن َمقوقع اخلْم٥ٌم اظمحدد وٓ فمـ وومتٜم٣م 

 اظمحدد َم٣م زمكم مخس فمممة إلم فممميـ دومٝمٗم٥م فمعم إىمثر.

شم٣مٞمًٝم٣م: وزارة إووم٣مف متثؾ اَل٣مٞم٤م اظم٣مدي اظمٙمٚمقس دم احلٗمؾ ايمديٛمل 

 رهمؼ اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م :اْلؽمَلَمل  ظم

وومد همرق ايمٗم٣ميض اْلداري زمكم اَلٜم٥م ايمتل سمٔمد اظمرصمع إؽم٣مد دم ايمٔمٙمقم 

، وزمكم اَلٜم٥م ايمتل سمٔمد اظمرصمع دم سمٖمًغم َم٣ٌمدئ  ايمديٛمٝم٥م وايمُمئقن اْلؽمَلَمٝم٥م

ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م وفمٗمد َمٜمٚم٥م إولم يمَلزهر ايممميػ زمٚمقصم٤م ٞمص 

اظمح٘مٚم٥م ايمدؽمتقري٥م ايمٔمٙمٝم٣م دم  ايمدؽمتقر وفمٗمد َمٜمٚم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ظمجٚمقع أضم٘م٣مم

هذا ايمُمٟمن زمٚمقصم٤م وشمٝمٗم٥م ايمدؽمتقر وهل ايمتل سمٟمطمذ ذات ايمٗمقة ايمدؽمتقري٥م 

، ىمام أووح دور وزارة إووم٣مف َمـ  ايمتل سمتٚمتع هب٣م ايمٛمِمقص ايمدؽمتقري٥م

، وسمٖمِمٝمؾ ذيمؽ أن اظمممع ايمدؽمتقري َمـ ٞم٣مضمٝم٥م أولم ٞمص فمعم أن  ٞم٣مضمٝم٥م شم٣ميمث٥م

ٝم٥م يمٕمتٜم٣م ايمرؽمٚمٝم٥م ، وَم٣ٌمدئ ايمممئم٥م اْلؽمَلم ديـ ايمدويم٥م وايمٙمٕم٥م ايمٔمرزم

اْلؽمَلَمٝم٥م اظمِمدر ايمرئٝمز يمٙمتمميع وصمٔمؾ َمـ إزهر ايممميػ هٝمئ٥م 

، وهق  ، خيتص دون نمغمه زم٣ميمٗمٝم٣مم فمعم ىم٣مهم٥م ؾمئقٞمف إؽمَلَمٝم٥م فمٙمٚمٝم٥م َمًتٗمٙم٥م

اظمرصمع إؽم٣مد دم ايمٔمٙمقم ايمديٛمٝم٥م وايمُمئقن اْلؽمَلَمٝم٥م ، ويتقلم َمًئقيمٝم٥م 

٥م ايمٔمرزمٝم٥م دم َمٌم وايمٔم٣ممل ، وَمـ ٞم٣مضمٝم٥م شم٣مٞمٝم٥م  ايمدفمقة وٞممم فمٙمقم ايمديـ وايمٙمٕم
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أورد دم وشمٝمٗم٥م ايمدؽمتقر أن اظمرصمع دم سمٖمًغم َم٣ٌمدئ ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م هق َم٣م 

وٓ ري٤م  -سمّمٚمٛمف جمٚمقع أضم٘م٣مم اظمح٘مٚم٥م ايمدؽمتقري٥م ايمٔمٙمٝم٣م دم ذيمؽ ايمُمٟمن 

أن وشمٝمٗم٥م إفمَلن ايمدؽمتقر سمٟمطمذ ضم٘مؿ ؿمٌٝمٔم٥م ايمٛمِمقص ايمدؽمتقري٥م ذاهت٣م 

 bloc  نمغم َمٛمٗمًؿَلسم٘مقن َمع إضم٘م٣مم  ايمتل يٛمتٓمٚمٜم٣م ىمهن٣م وومقهت٣م ، زمح٣ًٌم

de constitutionnalité   ًّ٣م واضمًدا فمعم ٞمحق َم٣م ؽمٙمػ أو ٞمًٝمًج٣م دؽمتقري- 

 صمزًءازم٣مفمت٣ٌمره٣م  -وَمـ ٞم٣مضمٝم٥م شم٣ميمث٥م فمٜمد اظمممع ايمٔم٣مدي إلم وزارة إووم٣مف 

 َمـ ايمًٙمْم٥م ايمتٛمٖمٝمذي٥م وهل ايمقزارة ايمتل متثؾ اَل٣مٞم٤م اظم٣مدي اظمٙمٚمقس دم

َمٜمٚم٥م إدارة  -احلٗمؾ ايمديٛمل اْلؽمَلَمل ظمرهمؼ اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م ايمت٣مزمٔم٥م هل٣م 

اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م واْلذاف فمٙمٝمٜم٣م زمٔمد سمًٙمٝمٚمٜم٣م ووٚمٜم٣م إيمٝمٜم٣م وايمتزام 

اخلْم٣ٌمء زم٣مخلْم٥م ايمدفمقي٥م هل٣م وذيمؽ وامًٞم٣م يمٗمٝم٣مم هذه اظم٣ًمصمد زمرؽم٣ميمتٜم٣م دم ٞممم 

مجٝمع اظم٣ًمصمد ، وهذا اْلذاف فمعم  ايمدفمقة اْلؽمَلَمٝم٥م فمعم طمغم وصمف

، وصقًٞم٣م  وايمزواي٣م ، يٚمثؾ اضمؼماًَم٣م يمٗمدؽمٝم٥م اظمٛمػم، وسمْمٜمغًما ٕهم٘م٣مر ايمدفم٣مة

 َلقهر ايمدفمقة ىمام ذىمرٞم٣م.

وهبذه اظمث٣مزم٥م سمًقد اظمٛمٓمقَم٥م اظمت٘م٣مَمٙم٥م زمكم إؿمراف ايمثَلشم٥م اظمذىمقرة إزهر 

ايممميػ زم٣مفمت٣ٌمره هٝمئ٥م إؽمَلَمٝم٥م فمٙمٚمٝم٥م َمًتٗمٙم٥م سمٔمد اظمرصمع إؽم٣مد دم ايمٔمٙمقم 

، واظمح٘مٚم٥م ايمدؽمتقري٥م ايمٔمٙمٝم٣م اظمرصمع دم سمٖمًغم  ايمديٛمٝم٥م وايمُمئقن اْلؽمَلَمٝم٥م

، ووزارة إووم٣مف ايمًٙمْم٥م ايمٖمٔمٙمٝم٥م ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم  َم٣ٌمدئ ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م
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إدارة اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م وايمتزام اخلْم٣ٌمء زم٣مظم٘م٣مهمٟمة أو اظمتْمقفمكم زم٣ميمٔمٚمؾ وهمؼ 

٣م يمٙمخْم٣ٌمء فمعم اظم٣ًمصمد ،  طمْم٥م وزارة إووم٣مف ايمدفمقي٥م واضمتٝم٣مصم٣مهت٣م وسمقزئمٜم

٣م ووم٣مٞمقٞمٝم٣ًّم دم طمدَم٥م اْلؽمَلم ايمقؽمْمل  هم٘مؾ دم جم٣ميمف اظمرؽمقم يمف دؽمتقريًّ

 اظمًتٛمغم.

رئم٥م ـإن َم٣م ٞمص فمٙمٝمف ايمدؽمتقر دم َم٣مدسمف ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ أن َم٣ٌمدئ ايمُم

، إٞمام يتٚمخض فمـ ومٝمد جي٤م فمعم ىمؾ  اْلؽمَلَمٝم٥م هل اظمِمدر ايمرئٝمز يمٙمتمميع

، وسمٛمزل فمٙمٝمف دم سمممئم٣مهت٣م أو  ٛمٖمٝمذي٥م أن سمتحراهَمـ ايمًٙمْمتكم ايمتممئمٝم٥م وايمت

، أن يٛم٣مومض إضم٘م٣مم  ايمممفمٝم٥م  ، همَل جيقز يمٛمص سمممئمل ومراراهت٣م ايمَلئحٝم٥م

، زم٣مفمت٣ٌمر أن هذه إضم٘م٣مم وضمده٣م هل ايمتل ي٘مقن  ايمٗمْمٔمٝم٥م دم شمٌقهت٣م ودٓيمتٜم٣م

،  ، ٕهن٣م متثؾ َمـ ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م َم٣ٌمدءه٣م ايم٘مٙمٝم٥م آصمتٜم٣مد همٝمٜم٣م ممتٛمًٔم٣م

وأصقهل٣م ايمث٣مزمت٥م ايمتل ٓ حتتٚمؾ سمٟمويًَل  أو سمٌديًَل. وَمـ نمغم اظمتِمقر زم٣ميمت٣مرم أن 

، إذ هل فمِمٝم٥م فمعم ايمتٔمديؾ، وٓ  يتٕمغم َمٖمٜمقَمٜم٣م سمًٌٔم٣م يمتٕمغم ايمزَم٣من واظم٘م٣من

8 ذيمؽ أن اظم٣مدة ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ  جيقز اخلروج فمٙمٝمٜم٣م، أو آيمتقاء هب٣م فمـ َمٔمٛم٣مه٣م

م ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م دم أصقهل٣م ايمدؽمتقر سمٗمدم فمعم هذه ايمٗمقافمد أضم٘م٣م

، ورىم٣مئزه٣م إصٝمٙم٥م ايمتل سمٖمرض  ، إذ هل إؿم٣مره٣م ايمٔم٣مم وَم٣ٌمدئٜم٣م ايم٘مٙمٝم٥م

َمتْمٙم٣ٌمهت٣م دوًَم٣م زمام حيقل دون إومرار أي٥م وم٣مفمدة وم٣مٞمقٞمٝم٥م فمعم طمَلهمٜم٣م، وإٓ افمتػم 

، وٓ ىمذيمؽ إضم٘م٣مم ايمٓمٛمٝم٥م نمغم  ذيمؽ إٞم٘م٣مًرا ظم٣م فمٙمؿ َمـ ايمديـ زم٣ميميورة
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، ذيمؽ أن دائرة آصمتٜم٣مد سمٛمحٌم همٝمٜم٣م،  أو زمدٓيمتٜم٣م أو هبام َمًٔم٣ماظمٗمْمقع زمثٌقهت٣م 

، يمّمامن  وٓ متتد يمًقاه٣م، وهل زمْمٌٝمٔمتٜم٣م َمتْمقرة سمتٕمغم زمتٕمغم ايمزَم٣من واظم٘م٣من

، وظمقاصمٜم٥م ايمٛمقازل فمعم اطمتَلهمٜم٣م، سمٛمٓمٝماًم يمُمئقن ايمٔم٣ٌمد زمام  َمروٞمتٜم٣م وضمٝمقيتٜم٣م

ىمتٜمؿ دم احلٝم٣مة، فمعم أن ي٘مٖمؾ َمِم٣محلٜمؿ اظمٔمتػمة ذفًم٣م، وٓ ئمْمؾ زم٣ميمت٣مرم ضمر

ي٘مقن آصمتٜم٣مد دوًَم٣م واومًٔم٣م دم إؿم٣مر إصقل ايم٘مٙمٝم٥م يمٙمممئم٥م زمام ٓ جي٣موزه٣م 

، َمتحرًي٣م َمٛم٣مه٨م آؽمتدٓل فمعم إضم٘م٣مم  ايمٔمٚمٙمٝم٥م،  َمٙمتزًَم٣م وقازمْمٜم٣م ايمث٣مزمت٥م

، ىم٣مهمًَل صقن اظمٗم٣مصد ايمٔم٣مَم٥م يمٙمممئم٥م زمام سمٗمقم  وايمٗمقافمد ايمّم٣مزمْم٥م يمٖمروفمٜم٣م

)ضم٘مؿ اظمح٘مٚم٥م  ايمديـ وايمٛمٖمس وايمٔمٗمؾ وايمٔمرض واظم٣مل.فمٙمٝمف َمـ ضمٖم٣مظ فمعم 

زمجٙمًتٜم٣م  "دؽمتقري٥م"ومّم٣مئٝم٥م  35يمًٛم٥م  6ايمدؽمتقري٥م ايمٔمٙمٝم٣م دم ايمدفمقى رومؿ 

 م( .3774َم٣ميق  36اظمٛمٔمٗمدة دم 

وومد سمٛم٣مول ايمٗم٣ميض اْلداري ضمٗمٝمٗم٥م أن ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م ذئم٥م َمرٞم٥م 

ضم٘مؿ ايمٔمٗمؾ  سمتٛم٣مؽم٤م َمع ىمؾ زَم٣من وَم٘م٣من ودم َمقاصمٜم٥م ىمؾ فمٌم ، هم١مفمامل

همٝمام ٓ ٞمص همٝمف ئمد سمْمقيًرا يمٗمقافمد فمٚمٙمٝم٥م سم٘مقن دم َمّمٚمقهن٣م أرهمؼ زم٣ميمٔم٣ٌمد 

وأضمٖمؾ زمُمئقهنؿ، وأىمٖمؾ ظمِم٣محلٜمؿ احلٗمٝمٗمٝم٥م ايمتل سمممع إضم٘م٣مم يمتحٗمٝمٗمٜم٣م 

، وايمتٗمٝمد هب٣م طمغم َمـ  وزمام يَلئٚمٜم٣م، َمرده أن ذئم٥م اهلل صمقهره٣م احلؼ وايمٔمدل

ًٓ وٓ َمْمٙمقزًم٣مهم٣ًمد فمريض، واٞمٕمَلومٜم٣م فمعم ٞمٖمًٜم٣م يمٝمس َمٗم ، ذيمؽ أهن٣م ٓ  ٌق

متٛمح أومقال أضمد َمـ ايمٖمٗمٜم٣مء دم ؾمٟمن َمـ ؾمئقهن٣م ومدؽمٝم٥م حتقل دون َمراصمٔمتٜم٣م 
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، هم٣مٔراء آصمتٜم٣مدي٥م دم اظم٣ًمئؾ  ، زمؾ وإزمداهل٣م زمٕمغمه٣م وإفم٣مدة ايمٛمٓمر همٝمٜم٣م

اظمختٙمػ فمٙمٝمٜم٣م يمٝمس هل٣م دم ذاهت٣م ومقة َمتٔمدي٥م يمٕمغم ايمٗم٣مئٙمكم هب٣م، وٓ جيقز زم٣ميمت٣مرم 

ذفًم٣م شم٣مزمًت٣م َمتٗمرًرا ٓ جيقز أن يٛمٗمض، وإٓ ىم٣من ذيمؽ هنًٝم٣م فمـ ايمتٟمَمؾ  افمت٣ٌمره٣م

،  ، وإٞم٘م٣مًرا حلٗمٝمٗم٥م أن اخلْمٟم حمتٚمؾ دم ىمؾ اصمتٜم٣مد وايمتٌٌم دم ديـ اهلل سمٔم٣ملم

٣ًٌم، وَمـ شمؿ صح ايمٗمقل زمٟمن اصمتٜم٣مد  زمؾ إن َمـ ايمِمح٣مزم٥م َمـ سمردد دم ايمٖمتٝم٣م هتٝم

، ورزمام ىم٣من أؤمػ  هسم٣ٌمع َمـ اصمتٜم٣مد نمغمأضمد َمـ ايمٖمٗمٜم٣مء يمٝمس أضمؼ زم٣مٓ

، ويمق ىم٣من خم٣ميمًٖم٣م ٔراء اؽمتٗمر  ، أىمثره٣م َمَلءَم٥م يمَلوو٣مع اظمتٕمغمة أراء ؽمٛمًدا

فمٙمٝمٜم٣م ايمٔمٚمؾ ضمٝمٛم٣م َمـ ايمدهر، وسمٙمؽ هل ايمممئم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م دم أصقهل٣م 

وهمٝمام  -، ٓ يتٗمٝمد آصمتٜم٣مد همٝمٜم٣م  ، ٞم٣مزمذة يمٙمجٚمقد وَمٛم٣مزمتٜم٣م، َمتْمقرة زم٣ميميورة

، وزمام ٓ ئمْمؾ َمٗم٣مصده٣م ايمتل يٛم٣مهمٝمٜم٣م  ٜم٣م ايم٘مٙمٝم٥مزمٕمغم وقازمْم -ٓ ٞمص فمٙمٝمف 

أن يتٗمٝمد ورم إَمر دم ؾمٟمن إضم٘م٣مم ايمٖمرفمٝم٥م وايمٔمٚمٙمٝم٥م اظمًتجٝم٥ٌم زمْمٌٝمٔمتٜم٣م 

، أو أن يٗمٔمد زم٣مصمتٜم٣مده فمٛمد حلٓم٥م زَمٛمٝم٥م  يمٙمتْمقر، ٔراء زمذاهت٣م ٓ يٚمٝمؾ فمٛمٜم٣م

 َمٔمٝمٛم٥م سم٘مقن اظمِم٣ميمح اظمٔمتػمة ذفًم٣م ومد صم٣موزهت٣م.  

أن يمقرم إَمر أن ُيمَمع زمام يرد  -عم وقء َم٣م سمٗمدم فم -وضمٝم٧م إٞمف َمـ اظمٗمرر

، َمًتٙمٜماًم دم ذيمؽ أن اظمِم٣ميمح اظمٔمتػمة   إَمر اظمتٛم٣مزع فمٙمٝمف إلم اهلل ورؽمقيمف

، وهل زمٔمد َمِم٣ميمح  وسمٙمؽ ايمتل سم٘مقن َمٛم٣مؽم٥ٌم ظمٗم٣مصد ايمممئم٥م َمتَلومٝم٥م َمٔمٜم٣م

ٞمْم٣موًم٣م َمّمٚمقًٞم٣م و -، ويم٘مٛمٜم٣م سمتحدد  ، أو سمٛمحٌم سمْمٌٝمٗم٣مهت٣م ٓ سمتٛم٣مهك صمزئٝم٣مهت٣م
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، وإئٚم٥م  ، ي٠ميد ذيمؽ أن ايمِمح٣مزم٥م وايمت٣مزمٔمكم فمعم وقء أوو٣مفمٜم٣م اظمتٕمغمة -

٣ًٌم  ، ىمثغًما َم٣م ومرروا أضم٘م٣مًَم٣م َمتقطمكم هب٣م َمْمٙمؼ َمِم٣ميمح ايمٔم٣ٌمد اظمجتٜمديـ ، ؿمٙم

،  ، زم٣مفمت٣ٌمر أن َمِم٣محلٜمؿ هذه يمٛمٖمٔمٜمؿ أو دهمًٔم٣م يمير فمٛمٜمؿ أو رهمًٔم٣م حلرصمٜمؿ

ٚم٥م ديمٝمؾ ذفمل فمعم افمت٣ٌمره٣م ، ويمٝمس شم سمتْمقر فمعم وقء أوو٣مع جمتٚمٔم٣مهتؿ

وضمٝم٧م إن إصؾ دم ؽمٙمْم٥م اظمممع دم جم٣مل سمٛمٓمٝمؿ احلٗمقق طم٣مص٥م ، أو إيمٕم٣مئٜم٣م 

اظمتِمٙم٥م زمٚمامرؽم٥م ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م أهن٣م ؽمٙمْم٥م سمٗمديري٥م َم٣م مل يٗمٝمد ايمدؽمتقر 

مم٣مرؽمتٜم٣م زمّمقازمط حتد َمـ إؿمَلومٜم٣م وسم٘مقن ختقًَم٣م هل٣م ٓ جيقز اومتح٣مم آهم٣مومٜم٣م أو 

و اٞمتٗم٣مصٜم٣م َمـ أؿمراهمٜم٣م8 ذيمؽ أن إهدار احلٗمقق ايمتل ختْمٝمٜم٣م ؽمقاء زمٛمٗمّمٜم٣م أ

ىمٖمٙمٜم٣م ايمدؽمتقر أو هتٚمٝمُمٜم٣م فمدوان فمعم جم٣مٓهت٣م احلٝمقي٥م ايمتل ٓ سمتٛمٖمس إٓ 

َمـ طمَلهل٣م  وٓ جيقز زم٣ميمت٣مرم أن ي٘مقن سمٛمٓمٝمؿ هذه احلٗمقق َمٛم٣مومًّم٣م يمٖمحقاه٣م، 

زمؾ يتٔمكم أن ي٘مقن َمٛمِمًٖم٣م وَمػمًرا وحم٣مهمًٓم٣م فمعم اظمجتٚمع مم٣م ُّيدد أَمٛمف 

 اؽمتٗمراره  .و

شم٣ميمًث٣م : ايمٗم٣ميض اْلداري ي٠ميد َمٛمٜم٨م وزارة إووم٣مف دم اخلْم٥ٌم اظمقضمدة دم 

 شمَلشم٥م وقازمط  :

وومد سمٔمرض ايمٗم٣ميض اْلداري ظمدى َممموفمٝم٥م ومرار وزير إووم٣مف رومؿ 

م زمُمٟمن ايمٗمقافمد اظمٛمٓمٚم٥م ٕداء طمْم٥ٌم اَلٚمٔم٥م زم٣مظم٣ًمصمد 2734يمًٛم٥م  233

، ووؤمف دم َمٝمزان احلؼ وايمٔمدل،  وايمزواي٣م اخل٣مؤم٥م ْلذاف وزارة إووم٣مف
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إول: َمقوقع اخلْم٥ٌم  ، وهق َم٣م اومت٢م َمٔمف ايمتٔمرض يمثَلشم٥م وقازمط

، وايمث٣ميم٧م:  اظمقضمدة، وايمث٣مين: ايمتخٝمغم دم ؿمريٗم٥م أداء َمقوقع اخلْم٥ٌم اظمقضمدة

يمٗمٝمد ايمزَمٛمل دم أداء سمٙمؽ اخلْم٥ٌم ، وهق َم٣م سمّمٚمٛمتف اظم٣مدة إولم وايمث٣مٞمٝم٥م َمٛمف ا

8 وذيمؽ يمٙمقومقف فمعم َم٣م هبذا ايمٗمرار ايمْمٔمكم  َمّمٚمقهن٣م وايم٣ًمزمٔم٥م اْلؾم٣مرة إلم

َمـ فمقار وم٣مٞمقين أم أٞمف َمػمءا َمـ ىمؾ فمٝم٤م؟ وزمام جئمؾ اخلْم٥ٌم َمٗمٝمدة أم َمْمٙمٗم٥م 

 دون و٣مزمط َمقوقفمل أو زَمٛمل َمـ فمدَمف ؟ 

وومد أصم٣مب ايمٗم٣ميض اْلداري فمـ ايمّم٣مزمط إول َمـ ومرار وزير إووم٣مف 

زم٣مظم٣ًمصمد وايمزواي٣م ايمت٣مزمٔم٥م اظمْمٔمقن همٝمف اخل٣مص زمٚمقوقع اخلْم٥ٌم اظمقضمدة 

، وهق َم٣م جتعم همٝمام  يمقزارة إووم٣مف، هم١مٞمف يٛمٌٕمل ايمتٔمرض يمٙمٕم٣مي٥م َمـ سمٗمريره

سمّمٚمٛمتف اظم٣مدة إولم َمٛمف َمـ سمُم٘مٝمؾ َلٛم٥م َم٘مقٞم٥م َمـ فمممة أفمّم٣مء سمّمؿ ىم٣مهم٥م 

ختِمِم٣مت ايمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م وزمٔمض اظمتخِمِمكم دم فمٙمؿ ايمٛمٖمس وفمٙمؿ 

ْم٤م اَلٚمع واطمتٝم٣مر وإفمداد آصمتامع سم٘مقن َمٜمٚمتٜم٣م ووع طمْم٥م ؽمٛمقي٥م خل

 فمعم اظمًٙمٚمكم أن صمٔمؾزمف اهلل  ٣م َمـ، هم١مٞمف َمـ أهمّمؾ َم طمْم٥ٌم اَلٚمٔم٥م اظمقضمدة

همٝمٜم٣م أفمعم ايمدرصم٣مت وي٘مٖمر فمٛمٜمؿ ايمًٝمئ٣مت،  ن، يتٙمٗمق ؿ َمقاؽمؿ يمٙمخغماتهل

ًٓ يمٗمقيمف سمٔم٣ملم:  جم يل ىل مل خل ُّٱٱوَمٛمٜم٣م يقم اَلٚمٔم٥م إفمام

 مه جه ىنين من خن حن جن يم  ىم مم خم حم
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
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 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
(1) َّىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت

وومد ، 

8 ٕن ايمِمَلة  أمجع اظمٖمنون فمعم أن اظمٗمِمقد زمذىمر اهلل دم أي٥م،  اخلْم٥ٌم

صَلة اَلٚمٔم٥م، ىمام أٞمف دم زمٝم٣من همّمؾ يقم اَلٚمٔم٥م وفمٓمٝمؿ ؾمٟمٞمف ومقل ايمرؽمقل 

ُٚمَٔم٥ِم، همِٝمِف طُمٙمَِؼ آَدُم، َوهمِٝمِف : )طَمغْمُ َيْقٍم ؿَمَٙمَٔم٦ْم همِٝمِف حمٚمد  ْٚمُس َيْقُم اَْلُ ايمُمَّ

َّٓ َوِهَل  ٥ٍم إِ ـْ َدازمَّ ٣مفَم٥ُم، َوََم٣م َِم ًَّ ُأْهٌَِط، َوهمِٝمِف سمِٝم٤َم فَمَٙمْٝمِف، َوهمِٝمِف ََم٣مَت، َوهمِٝمِف سَمُٗمقُم ايم

ْٚمُس  ـْ ضِمكِم سُمِْمٌُِح ضَمتَّك سَمْْمُٙمَع ايمُمَّ ُٚمَٔم٥ِم َِم ٝمَخ٥ٌم َيْقَم اَْلُ ًِ ٣مفَم٥ِم، ، ؾَمَٖمًٗم٣م َمِ  َُم ًَّ ـَ ايم

َٟمُل اهللَ  ًْ ، َي ٙمٌِؿ َوُهَق ُيَِمقمِّ ًْ ٌٌْد َُم َٓ ُيَِم٣مِدهُمَٜم٣م فَم ْٞمَس، َوهمِٝمَٜم٣م ؽَم٣مفَم٥ٌم  َـّ َواْْلِ َّٓ اَْلِ إِ

٣مُه( َّٓ َأفْمَْم٣مُه إِيَّ (2) ؾَمْٝمًئ٣م إِ

. 

وومد رسم٤م اهلل )فمز وصمؾ( فمعم أدائٜم٣م إصمر ايمٔمٓمٝمؿ وايمثقاب اَلزيؾ 

ه٣م، ويتٔمكم أن سم٘مقن طمْم٥ٌم اَلٚمٔم٥م وهمًٗم٣م ظمٛمٜم٨م إدراىًم٣م يمٖمّمٙمٜم٣م وانمتٛم٣مًَم٣م ٕصمر

، وَمـ شمؿ هم١مٞمف َمـ أفمٓمؿ ايمٛمٔمؿ ايمتل ٓ حتٍم  ايمدفمقة اْلصَلضمٝم٥م وايمقؽمْمٝم٥م

، سمقومظ  فمعم ايمديـ اْلؽمَلَمل طمْم٥ٌم اَلٚمٔم٥م ايمتل سمٔمد َمقفمٓم٥م أؽمٌقفمٝم٥م فم٣مَم٥م

ايمٗمٙمقب اظمتٕم٣مهمٙم٥م وسمُمحذ اهلٚمؿ اظمتخ٣مذيم٥م وسمِمؾ ايمٛمٖمقس ايمْم٣مهرة زمخ٣ميمٗمٜم٣م 

                                                           

 . 33، 7( اَلٚمٔم٥م: 3)

َح٣مزَم٥ِم ،  (2) ـَ ايمِمَّ ـَ َِم ٛمَُد اظمُْْ٘مثِِري ًْ ٛمَُد َأيِب ُهَرْيَرَة )َريِضَ اهللُ فَمٛمُْف( . َمًٛمد أْحد ، َُم ًْ  َُم
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د رهب٣م زمذىمره فمـ فمٙمؿ وزمِمغمة ضمتك يٟمسمٝمٜم٣م ايمٝمٗمكم ، وي٣ًمفمد صمؾ فمَله، يمتٔمٌ

فمعم زمٙمقغ ذيمؽ إَمر َم٣م يٗمدَمف إئٚم٥م وطمْم٣ٌمء اظم٣ًمصمد ىمؾ مجٔم٥م َمـ صمرفم٣مت 

إيامٞمٝم٥م َمًتٗم٣مة َمـ ايمديـ احلٛمٝمػ، وهق إَمر ايمذي يٗمتيض َمـ أورم إَمر 

رؽمؿ َمٛمٜمجٝم٥م ظمقاصمٜم٥م اظمُم٘مَلت ايمتل سمقاصمف اظمجتٚمع اْلؽمَلَمل وإزَم٣مت 

ل يتخذه٣م زمٔمض اظمتُمدديـ ايمذيـ يتخذون َمـ ايمديـ ؽمت٣مًرا يمتحٗمٝمؼ ايمت

، ووًٌْم٣م يمٙمٛمُم٣مط ايمدفمقي اظمًتٛمغم ويمتَلدم ضمِمقل  أهداف أفمداء اْلؽمَلم

، ٞمتٝمج٥م فمدم اْلظم٣مم زمٌٔمض  زمٔمض ايمٛمقاومص وإطمْم٣مء َمـ زمٔمض اخلْم٣ٌمء

إضم٘م٣مم ايمٖمٗمٜمٝم٥م يمٙمخْم٥ٌم مم٣م ارسمٟمت َمٔمف وزارة إووم٣مف سمقضمٝمده٣م دم َمقوقع 

حمدد ىمؾ أؽمٌقع يمتِمحٝمح َم٣ًمر ايمدفمقة مم٣م ىمُمٖم٦م إضمداث ايمتل سمٙمحؼ 

 زم٣ميمٔم٣ممل َمـ ايمٖم٘مر اظمٛمحرف فمـ صحٝمح ايمديـ .  

ومل يٕم٤م فمـ ذهـ ايمٗم٣ميض اْلداري أن ايمتحدي٣مت اظمٔم٣مسة ىمُمٖم٦م فمـ 

يمتُمدد وايمتْمرف واْلره٣مب ٞمتٝمج٥م آٞمحراف فمـ َمٖم٣مهٝمؿ ايمديـ ايمِمحٝمح  ا

8 مم٣م يتٔمكم َمٔمف فمعم ايمدول  واخلٙمؾ ايمذي أص٣مب َم٣ًمر ايمٖم٘مر ايمديٛمل

اْلؽمَلَمٝم٥م وايمٔمرزمٝم٥م وَمٌم دم ومٙمٌٜم٣م ايمٛم٣مزمض حم٣مرزم٥م ايمٖم٘مر اظمتْمرف يمدفم٣مة 

ايمتُمدد وايمٕمٙمق ايمذيـ يًتخدَمقن ايمُم٣ٌمب وومقًدا يمٖم٘مرهؿ اظمٛمحرف ٞمتٝمج٥م 

تٗمِمغم جت٣مه ه٠مٓء ايمُم٣ٌمب مم٣م جئمٙمٜمؿ أداة ٞم٣مهمذة زمٝمد آٞمحراف ايمٖم٘مري ايم

، فمعم ايمرنمؿ َمـ أن إَمؿ حتٝم٣م زم٣ميمٗمٝمؿ ايمديٛمٝم٥م وسمٌٙمغ َمراسم٤م  ويًٜمؾ اؽمتٗمْم٣مهبؿ
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احلّم٣مرة وايمتٗمدم واْلؽمَلم ديـ ايمقؽمْمٝم٥م وآفمتدال دم مجٝمع َمٛم٣مضمل احلٝم٣مة 

ي اظمٔمتدل فمـ إَمر ايمذي يًتٙمزم سمِمحٝمح اظم٣ًمر وسمْمقير اخلْم٣مب ايمدفمق

ؿمريؼ إفمداد ايمدفم٣مة وصٗمؾ سم٘مقيٛمٜمؿ وسمقؽمٝمع َمدارىمٜمؿ يمٌٝم٣من ضمٗم٣مئؼ 

اْلؽمَلم ايمًٚمح٥م ودضمض إزم٣مؿمٝمؾ واحل٧م فمعم َم٘م٣مرم إطمَلق دم وقء َم٣م 

صم٣مء زمف اْلؽمَلم َمـ ضمٖمظ ايميورات اخلٚمس: ايمديـ وايمٛمٖمس وايمٔمٗمؾ 

ٝم٣مه وايمٔمرض واظم٣مل8 يمٝمٔمٝمش اظمًٙمؿ دم هذه ايمدٞمٝم٣م آَمٛم٣ًم َمْمٚمئٛم٣ًم ئمٚمؾ يمدٞم

وآطمرسمف وئمٝمش اظمجتٚمع اظمًٙمؿ أَم٥م واضمدة َمتامؽم٘م٥م ىم٣ميمٌٛمٝم٣من يُمد زمٔمّمف 

زمٔمًّم٣م، وهق َم٣م ي٠مىمد أن ٞمٓم٣مم ايمديـ ٓ يٗمقم إٓ زمٛمٓم٣مم ايمدٞمٝم٣م هم١من مل سمراع 

ايميورات اخلٚمس همًقف يٛمٔمدم إَمـ دم اظمجتٚمع ويِم٣مب ايمٛمٓم٣مم 

ايمٔمٌم  ، إَمر ايمذي يًتٙمزم ىمذيمؽ َمقاىم٥ٌم روح آصمتامفمل زم٣مخلٙمؾ وآهنٝم٣مر

َمـ سمٗمٛمٝم٣مت وؽم٣مئؾ آسمِم٣مل يمتِمؾ إلم فمٗمؾ وومٙم٤م اظمتٙمٗمل وسمقـمٝمٖمٜم٣م دم 

طمدَم٥م ايمدفمقة زم٣ميمقؽم٣مئؾ ايمًٙمٝمٚم٥م وَمٛم٣مهجٜم٣م يمٙمتذىمغم زم٣مخلغم وَم٣م يرومرق 

ًٓ يمٗمقيمف سمٔم٣ملم :  جئ ييُّٱ ايمٗمٙم٤م زمتٙمْمػ دون خم٣مؾمٛم٥م أو سمٔمٛمٝمػ إفمام
 هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت جتحت
 .(1) َّجس

                                                           

 . 323ايمٛمحؾ:  ( 3)
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اَلقهري يمٙمٗم٣ميض اْلداري دم سمٟميٝمد َمٛمٜم٨م وزارة إووم٣مف رازمًٔم٣م: ايمدور 

م دم وومػ طمْم٣ٌمء اَلٚمٔم٥م 2731يقٞمٝمف  17م و 2733يٛم٣مير  23زمٔمد شمقريت 

ايمذيـ اؽمتخدَمقا اظمٛم٣مزمر يمتحٗمٝمؼ أهداف ؽمٝم٣مؽمٝم٥م وأنمراض ضمززمٝم٥م وأطمرى 

8 ٕن اظمًجد يمٝمس َمِمدًرا يمٙمتحزب  حتريّمٝم٥م وؾمؼ ايمِمػ فمػم اظمٛم٣مزمر

 ذهٌل:وآطمتَلف ايمٖم٘مري واظم

م 2733َمـ يٛم٣مير  23إن ايمقاومع اظمٌمي ىمُمػ زمٔمد شمقريت ايمُمٔم٤م دم 

م أن زمٔمض طمْم٣ٌمء اَلٚمٔم٥م اؽمتخدَمقا اظمٛم٣مزمر يمتحٗمٝمؼ 2731َمـ يقٞمٝمف  17و

أهداف ؽمٝم٣مؽمٝم٥م َمتخذيـ َمـ ايمديـ ؽمت٣مًرا هلؿ زمٔمٝمًدا فمـ واومع اظمجتٚمع 

وصمٛمقضمٜمؿ ٞمحق أضم٣مدي٧م ٓ سمٙمٝمؼ زمخْمٝم٤م اَلٚمٔم٥م، زمؾ إن زمٔمض اخلْم٣ٌمء 

قوقع طمْم٥ٌم اَلٚمٔم٥م إلم حتٗمٝمؼ أنمراض ضمززمٝم٥م وؽمٝم٣مؽمٝم٥م وايمًٔمل ضمقيمقا َم

ٕهم٘م٣مر ضمززمٝم٥م وأطمرى حتريّمٝم٥م وؾمؼ ايمِمػ فمػم اظمٛم٣مزمر، زمام خيدع ايمًٌْم٣مء 

زمٗمدؽمٝم٥م اظم٘م٣من فمعم ايمرنمؿ َمـ أن اَلٚمٔم٥م  ذفم٦م دم إصؾ يمت٘مقن صمرفم٣مت 

إيامٞمٝم٥م أؽمٌقفمٝم٥م سمٔم٣ميم٨م ومّم٣مي٣م ومهقم اظمجتٚمع وسمٔمْمل يمٙمٚمًٙمؿ ؿمقق ايمٛمج٣مة 

ومقع دم اظمٔم٣ميص وأشم٣مم ، همٟمصٌح سمقضمٝمد َمقوقع اخلْم٥ٌم ضورة َمـ ايمق

 سمقضمٝمد ، ىمام أن ظمقاصمٜم٥م اظمخ٣مؿمر ايمتل سمقاصمف إَم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م وايمٔمرزمٝم٥م

 ومٝمؿ سمرؽمخ أن ايمدويم٥م وسمًتْمٝمع ، ايمقؿمٛمٝم٥م ايمقضمدة ؽمٝمٔمزز اخلْم٥ٌم َمقوقع

ايمت٣ًمَمح فمػم اخلْم٥ٌم اظمقضمدة مم٣م ي٠مدي إلم و احلٗمٝمٗمل واْلؽمَلم اظمقاؿمٛم٥م
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ؽمتٗمرار ، همٝمِمٌح اظمًجد َم٘م٣مًٞم٣م يمتٗمرب ايمٔمٌد إلم رزمف ويمٝمس َمِمدًرا  آ

يمٙمتحزب وآطمتَلف ايمٖم٘مري واظمذهٌل، إذ يمٝمس َمـ ضمؼ اخلْمٝم٤م وهق 

، ويٚمقم فمٙمٝمٜمؿ ومٛم٣مفم٣مسمف  اظم٠ممتـ أن يقصمف ايمٛم٣مس فمعم َم٣م يُمتٜمل أو يِمٌق إيمٝمف

 ايمُمخِمٝم٥م دم اظمج٣مٓت آصمتامفمٝم٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م همتُمتد اخلْمقرة

 ي٠مدي مم٣م،  َمـ همقق َمٛم٣مزمر اَلٚمٔم٥م زمام يقهؿ فم٣مَم٥م ايمٛم٣مس أن هذا هق احلؼ اظمٌكم

 . وايمٔمرزمٝم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م ايمٌٙمدان دم ايمُمٔمٌل آضمتٗم٣من إلم

٣م: سمقضمٝمد َمقوقع اخلْم٥ٌم ي٠مدي إلم سمقضمٝمد اظمجتٚمع اظمٌمي  ًً طم٣مَم

وايمٔمريب واْلؽمَلَمل جت٣مه إزَم٣مت ايمتل هتدد اؽمتٗمراره َمـ ايمتٝم٣مرات ايمديٛمٝم٥م 

 اظمتُمددة .

يمذا هم١من سمقضمٝمد َمقوقع اخلْم٥ٌم ي٠مدي إلم سمقضمٝمد اظمجتٚمع اظمٌمي وايمٔمريب 

وفمعم ورم إَمر أن يقصمف ٞمٓمر  واْلؽمَلَمل جت٣مه إزَم٣مت ايمتل هتدد اؽمتٗمراره ،

اظمًٙمٚمكم إلم ؿمٌٝمٔم٥م سمٙمؽ إزَم٣مت واظمُم٘مَلت وىمٝمٖمٝم٥م فمَلصمٜم٣م دم إؿم٣مر 

َم٥م اْلؽمَلَمٝم٥م ظمقاصمٜم٥م اظمِم٣ميمح اظمٔمتػمة ، همٜمق يمٝمس حت٘مٚمًٝم٣م زمؾ يمِم٣ميمح إ

إهم٘م٣مر اظمٛمحرهم٥م، مم٣م ٓ َمٛم٣مص َمٔمف َمـ صمٔمؾ طمْم٥ٌم اَلٚمٔم٥م واظمٛم٣مزمر َم٘م٣مٞم٣م 

ْلرؾم٣مد ايمٛم٣مس ووفمٓمٜمؿ وسمقصمٝمٜمٜمؿ سمقصمٝمًٜم٣م راؾمًدا  فمـ ؿمريؼ سمقضمٝمد اخلْم٥ٌم 

سمقضمٝمًدا َمقوقفمٝم٣م ويمٝمس ؾم٘مٙمٝم٣م سمقضمٝمد يمٙمقفمظ ويمٙمقفمل ايمديٛمل يمٝمٟميت ايمقفمظ 

ُم٣مرك إَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واْلؽمَلَمٝم٥م هذا واْلرؾم٣مد َمقضمًدا يم٘مؾ أٞمح٣مء ايمٌَلد يمت

 ايمتقضمٝمد ظمقاصمٜم٥م ايمٖم٘مر اْلره٣ميب  اظمٛمحرف فمـ صحٝمح ايمديـ .
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وٓ يٕمٝمٌـ فمـ ايم٣ٌمل أٞمف فمعم وقء ايمتج٣مرب اظمريرة ايمتل فم٣مؾمٜم٣م ايمقؿمـ َمـ 

صمراء اؽمتخدام اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م دم اؽمتٕمَلل ايمًٌْم٣مء وايمٖمٗمر واَلٜمؾ َلذب 

ظمختٙمٖم٥م مم٣م ٞمجؿ فمٛمف زم٧م روح ايمٖمتٛم٥م وايمٖمروم٥م اظم٠ميديـ زمكم ايمتٝم٣مرات ايمديٛمٝم٥م ا

زمكم أزمٛم٣مء ايمقؿمـ ايمقاضمد ايمتل أدت إلم ايمتٛم٣مزمز ايمٙمٖمٓمل وايمٔمٛمػ اظم٣مدي مم٣م 

سم٤ًٌم دم وٝم٣مع ىمثغم َمـ أرواح اظمقاؿمٛمكم وختري٤م اظمٚمتٙم٘م٣مت ٞمتٝمج٥م يمتْمرف 

ايمٖم٘مر اظمتُمدد ، واؽمتخدام َمٛم٣مزمر اظم٣ًمصمد وايمزواي٣م يمتحٗمٝمؼ أهداف  ؽمٝم٣مؽمٝم٥م 

، وهق َم٣م يتٔم٣مرض َمع ومدؽمٝم٥م اظمًجد  و يمٙمدفم٣مي٥م آٞمتخ٣مزمٝم٥مأو ضمززمٝم٥م أ

 دم وايمزواي٣م –واْلضار زم٣مظمِم٣ميمح ايمٔمٙمٝم٣م يمٙمٌَلد ، هم٣مضمؼمام ضمرَم٥م اظم٣ًمصمد 

 دم هب٣م يمٙمزج حمًَل  اهلل زمٝمقت سم٘مقن أن يِمح وٓ،  واصم٤م أَمر - ضم٘مٚمٜم٣م

ايمديٛمٝم٥م اظمتِم٣مرفم٥م فمعم أَمقر ٓ سمرومك إلم  ايمتٝم٣مرات زمكم سمٛمُم٤م ايمتل اخلَلهم٣مت

صمَلل اظم٣ًمصمد ورؽم٣ميمتٜم٣م اظمّمٝمئ٥م زمام ي٠مدي إلم اٞمٗم٣ًمم إَم٥م ايمتل وم٣مل فمٛمٜم٣م 

(1) َّمه جه ين ىن منُّ ن ايم٘مريؿآايمٗمر

، أو زم٧م روح  

ايمٌٕمّم٣مء زمكم أزمٛم٣مء ايمقؿمـ ايمقاضمد ، هم٣مظمًجد يمف َمـ ايمًٚمق وايمٗمدؽمٝم٥م يمتجٚمٝمع 

ومل ؾمٚمؾ إَم٥م زمُمٔم٤م اْليامن وايمٖمّم٣مئؾ ٕداء ضمٗمقق ، اظمًٙمٚمكم ٓ سمٖمريٗمٜمؿ 

 يئ ىئ  نئ ُّاهلل واؽمتٙمٜم٣مم ايمرؾمد واؽمتٚمداد ايمٔمقن َمٛمف صمؾ ؾمٟمٞمف 
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(1) َّ ىب نب مب زب رب

زمام جئمٙمف َمٛمزًه٣م فمـ ىمؾ دفمقات ايمتُمدد أو ،  

آؽمتٕمَلل ايمًٝم٣مد زم٣مؽمؿ ايمديـ ، طم٣مص٥م وأن اظمٛمػم هق ؿمريؼ اظم٠مَمـ إلم 

دٞمٝمقي طم٣مرج اظمًجد يمٝمٗمػ طم٣مؾمًٔم٣م َمتيفًم٣م ، وىمؾ رداء  ايمٗمٌٙم٥م همٝمخٙمع ٞمٔمٙمٝمف

، إَمر ايمذي يًتٙمزم َمٔمف سمقضمٝمد َمقوقع اخلْم٥ٌم  يٌتٕمل وصمف اهلل ايم٘مريؿ

 ظمقاصمٜم٥م سمٙمؽ اظمخ٣مؿمر ايمتل هتدد إَم٥م  اظمٌمي٥م واْلؽمَلَمٝم٥م وايمٔمرزمٝم٥م .  

ىمام أن إزَم٥م اظمِمغمي٥م يمُمٔمقب ايمٔم٣ممل اْلؽمَلَمل وايمٔمريب زم٤ًٌم دفم٣مة 

وومتٙم٥م اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م وَم٣م يِم٣مضمٌف َمـ فمٛمػ وإره٣مب َمـ ايمتُمدد زم٣مؽمؿ ايمديـ 

، يٗمتيض  اَلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م ايمتل سمًتٌٝمح ايمدَم٣مء وإَمقال يمتٖمًد دم إرض

سمقضمٝمد َمقوقع اخلْم٥ٌم طم٣مص٥م وأن ه٣مصمس فمدوى اْلره٣مب وايمتُمدد مل ئمد 

وم٣مًسا فمعم سمٙمؽ ايمدول زمؾ اٞمتٗمؾ إلم دول أطمرى ضمتك اظمتٗمدم َمٛمٜم٣م واظمًتٗمر، 

٣مب ٓ ديـ يمف وٓ وؿمـ ، مم٣م ي٘مقن َمٔمف يمٙمٛمُم٣مط ايمدفمقي ذيمؽ أن اْلره

يمقزارة إووم٣مف دم َمٌم سمٔم٣موًٞم٣م َمع َمثٝمَلهت٣م زم٣ميمٌَلد ايمٔمرزمٝم٥م واْلؽمَلَمٝم٥م دوًرا 

٣م فم٣مظمٝم٣م  يمٝمس دم َمٌم همح٤ًم زمؾ دم ىم٣مهم٥م أومْم٣مر ايمٔم٣ممل أمجع ، يمذا ىم٣من  صمقهريًّ

ث َمـ دوره٣م َمّم٣مفمًٖم٣م وَمًئقيمٝمتٜم٣م ىمػمى إزاء اظمقاصمٜم٥م ايمٖم٘مري٥م ظم٣م حيد

إره٣مب ٞمتٝمج٥م اؽمتٗمْم٣مب اَلٜمَلء زمٟمضم٘م٣مم ايمديـ ، وإذ ىم٣مٞم٦م َمٌم ومد 

اؽمتقت فمعم ومٚم٥م ايمٔم٣مظمكم ايمٔمريب واْلؽمَلَمل، يمٝمس همٗمط زم٘مث٣مهم٥م ؽم٘م٣مهن٣م 
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دم  -َمٛمٜم٣م  صمٔمؾ ، وإٞمام زمحّم٣مرة سمٙمٝمدة وَمقروث شمٗم٣مدم وَمقومٔمٜم٣م اظمتٚمٝمز

َلم ، ودم َمٝمدان ايمً ايمدويم٥م ايمٗم٣مئدة -شمقرات ايمٔمرب وضمروهبؿ وزم٣مٞمتِم٣مراهتؿ 

 –ن سمٔمٌغم ؾمٔمٌٜم٣م اظمٔمْم٣مء ١موايمتٔم٣مون ايمٔمريب زمكم دول ايمٔم٣ممل ايمدويم٥م ايمرائدة ، هم

 سمتٔمٙمؼ َمِمغمي٥م َمًٟميم٥م دم َم٘مٛمقٞمف فمـ - ايمُمٔم٤م هذا َمـ صمزء ه٣مءوومّم٣م

 ظمٌم اظمقصمف واْلره٣مب،  واْلؽمَلَمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م يمَلَم٥م حت٣مك ايمتل زم٣مظمخ٣مؿمر

 ايمرؽمٚمل اظمقومػ َمع يمٝمتُم٣مرك ٓزًَم٣م أَمًرا زم٣مت واْلؽمَلَمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وايمٌَلد

دم ٞمٌذ ىمؾ فمدوان أو هتديد زمف ، يٛم٣مل َمٌم أو أضمد ايمُمٔمقب ايمٔمرزمٝم٥م ،   يمٙمدويم٥م

وهق َمقومػ َمًٌقق َمـ َمٌم ايمٔمرزمٝم٥م دم ومري٤م اظمُم٘مَلت ايمٔمرزمٝم٥م وزمٔمٝمده٣م، 

نم٣مي٥م إَمر ويمزوَمف أن ايمتزاًَم٣م وم٣مٞمقٞمٝم٣ًّم فمعم وزارة إووم٣مف زمتقضمٝمد َمقوقع 

ٝمج٥م اؽمتٕمَلل ايمديـ دم نمغم َمٗم٣مصده اخلْم٥ٌم ظمٔم٣مَل٥م ايمٖم٘مر اظمٛمحرف ، ٞمت

واظمٖم٣مهٝمؿ اظمٕمٙمقؿم٥م ٕفمداء ايمديـ، اٞمحراهًم٣م فمام همٝمف َمـ ؽمامضم٥م وومٝمؿ وين 

ووؽمْمٝم٥م سم٘مٖمؾ يمف اخلٙمقد ، وَمٌم زمذيمؽ سم٠مرخ يمدور فم٣مظمل ويمٝمس إومٙمٝمٚمٝم٣ًّم 

ٕهن٣م سمقاصمف زمٗمقة وشم٣ٌمت وسمّمحٝم٥م دفم٣مة اْلره٣مب وايمتْمرف حلامي٥م اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م 

ًٓ يمٙمامدة إولم َمـ ايمدؽمتقر اظمٌمي  ايمذي مجٔم٣مء، وومٝم٣مَمٜم٣م زمذيمؽ ايم دور إفمام

ٞمص فمقم أن ايمُمٔم٤م اظمٌمي صمزء َمـ إَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ئمٚمؾ فمعم سم٘م٣مَمٙمٜم٣م 

همريٗمٝم٥م وسمٔمتز لم ايمٗم٣مرة إإووضمدهت٣م وَمٌم صمزء َمـ ايمٔم٣ممل اْلؽمَلَمل سمٛمتٚمل 

 زم٣مَمتداده٣م إؽمٝمقي وسمًٜمؿ دم زمٛم٣مء احلّم٣مرة اْلٞم٣ًمٞمٝم٥م .
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وم٣مف سمقضمٝمد َمقوقع طمْم٥ٌم اَلٚمٔم٥م ايمٗم٣مئؿ فمعم وإذ سمّمٚمـ  ومرار وزير إو

إفمداده٣م ايمٙمجٛم٥م ايمٔمممي٥م ايمتل سمّمؿ ىم٣مهم٥م ختِمِم٣مت ايمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م وزمٔمض 

اظمتخِمِمكم دم فمٙمؿ ايمٛمٖمس وفمٙمؿ آصمتامع َمـ اظمِم٣ميمح اظمٔمتػمة ايمتل سمٔم٣ميم٨م  

ومّم٣مي٣م واومع اظمجتٚمع اظمٔم٣مس وحتٗمؼ اظمِم٣ميمح ايمٔمٙمٝم٣م يمٙمقؿمـ زمام حيٖمظ يمَلَم٥م 

َمٝم٥م وصمقده٣م وهقيتٜم٣م، وْح٣ميتٜم٣م َمـ ايمٖم٘مر اظمتْمرف ايمذي ايمٔمرزمٝم٥م واْلؽمَل

يٛم٣مهض هم٘مرة وصمقد ايمدويم٥م وزمام يُم٘مؾ اؽمؼماسمٝمجٝم٥م َمٛمٜمجٝم٥م ؾم٣مَمٙم٥م يمٛممم 

ايمٖم٘مر اْلؽمَلَمل ايمِمحٝمح اظمًتٛمغم دم خمتٙمػ صمقاٞمٌف اْليامٞمٝم٥م وإطمَلومٝم٥م 

، هم٣مخلْم٥ٌم دم اْلؽمَلم صمٔمٙم٦م يمت٘مقن َمٔم٣مَل٥م يمقاومع  واْلٞم٣ًمٞمٝم٥م وايمقاومٔمٝم٥م

، وسمؼمىمز دم ايمتقفمٝم٥م وٞممم ايمٖم٘مر   زَم٣مٞمف وسمٛم٣مومش مهقم ايمُمٔمقباظمجتٚمع دم

وَمٔم٣مَل٥م آهم٣مت اظمجتٚمع مم٣م ي٘مقن َمٔمف ومرار وزير إووم٣مف اظمٌمي دم ؾمْمره 

 إول َمْم٣مزمًٗم٣م حل٘مؿ ايمٗم٣مٞمقن .  

ؽم٣مدؽًم٣م : ايمّم٣مزمط ايمث٣مين ظمٛمٜم٨م وزارة إووم٣مف يتٔمٙمؼ زمْمريٗم٥م أداء َمقوقع 

ًٓ أو اخلْم٥ٌم اظمقضمدة دم ايمتخٝمغم دم  ؿمريٗم٥م أدائٜم٣م زمكم أن سم٘مقن ؾمٖم٣مه٥م وارجت٣م

 َم٘متقزم٥م َمٗمروءة:

أَم٣م فمـ ايمّم٣مزمط ايمث٣مين زمْمريٗم٥م أداء َمقوقع اخلْم٥ٌم اظمقضمدة ايمقارد  زمٗمرار 

وزير إووم٣مف َمـ ايمتخٝمغم دم ؿمريٗم٥م أدائٜم٣م فمعم ٞمحق َم٣م ٞمِم٦م فمٙمٝمف اظم٣مدة 

أداء  ٣م وؿمريٗم٥مزمٟمن ي٘مقن َمقوقع اخلْم٥ٌم اؽمؼمؾم٣مديًّ  ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ ذيمؽ ايمٗمرار
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٣م يمٙمخْمٝم٤م دم وقء َم٣م  ًٓ أو َم٘متقزم٥م َمٗمروءة أَمًرا اطمتٝم٣مريًّ اخلْم٥ٌم ؾمٖم٣مه٥م وارجت٣م

يٚم٘مٛمف َمـ أداء رؽم٣ميمتف فمعم ايمقصمف إىمٚمؾ اظمٛمّمٌط وزمام ٓ خيرج فمـ َمّمٚمقن 

 اَمقوقع اخلْم٥ٌم اظمحدد، هم١من هذا إَمر َمـ ؾمٟمٞمف أن يؼمك يم٘مؾ طمْمٝم٤م ومدرً 

َمـ إزمراز َمٙم٘م٣مسمف وَمقاهٌف دم إيِم٣مل َمقوقع اخلْم٥ٌم اظمقضمدة َلٚمٜمقر 

اظمِمٙمكم زم٣مٕداء  ايمذي يٚم٘مٛمف َمـ ايمقصقل إلم فمٗمقهلؿ وومٙمقهبؿ همْمريٗم٥م أدائٜم٣م 

 ًٓ يمٝم٦ًم إيمزاَمٝم٥م فمعم وصمف َمٔمكم، زمؾ إرؾم٣مدي٥م، همٚمـ ؾم٣مء أيمٗم٣مه٣م ؾمٖم٣مه٥م وارجت٣م

وقع اخلْم٥ٌم ، ودم احل٣ميمتكم يٙمتزم زمٚمق وَمـ ؾم٣مء أيمٗم٣مه٣م َم٘متقزم٥م َمٗمروءة

اظمقضمدة ذيمؽ أن آرجت٣مل ايمقافمل ٓ يًتْمٝمٔمف ىمؾ طمْمٝم٤م ويٓمؾ يمٌٔمض 

أصح٣مب اظمقه٥ٌم َمـ اخلْم٣ٌمء ايمٗمدرة فمعم اْلدراك وايمتجديد واْلزمداع 

وايمتٟمصٝمؾ دم ذات َمقوقع اخلْم٥ٌم زمام ٓ حيٝمد فمٛمٜم٣م، وَمـ شمؿ ي٘مقن ومرار وزير 

 إووم٣مف دم هذا ايمُمْمر ايمث٣مين حمٗمًٗم٣م  ظمِمٙمح٥م َمٔمتػمة .

زمًٔم٣م : ايمّم٣مزمط ايمث٣ميم٧م دم َمٛمٜم٨م وزارة إووم٣مف ايمٗمٝمد ايمزَمٛمل ظمقوقع ؽم٣م

اخلْم٥ٌم  َم٣م زمكم مخس فمممة إلم فممميـ دومٝمٗم٥م فمعم إىمثر ، همَل هل ؿمقيٙم٥م ممٙم٥م 

 أو ومِمغمة خمٙم٥م:

وأَم٣م فمـ ايمّم٣مزمط ايمث٣ميم٧م ايمقارد  زمٗمرار وزير إووم٣مف َمـ ووع ومٝمد زَمٛمل 

َم٣م زمكم مخس فمممة إلم فممميـ  ظمقوقع اخلْم٥ٌم وزمام ٓ خيرج فمـ وومتٜم٣م اظمحدد

دومٝمٗم٥م فمعم إىمثر ، همَل هل ؿمقيٙم٥م ممٙم٥م أو ومِمغمة خمٙم٥م، وٓ َمري٥م دم أن سمٗمِمغم 
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، ضمٝم٧م يًتْمٝمع مجع اظمٔم٣مين ايم٘مثغمة دم  طمْم٥ٌم اَلٚمٔم٥م فمَلَم٥م فمعم همٗمف اخلْمٝم٤م

، وٓ يْمٝمؾ همٝمٛمًك ايمٛم٣مس زمآطمر ىمَلَمف أويمف، ىم٣من هذا هق هدي  ىمٙمامت يًغمة

، زمؾ هق أَمُره، وهق أىمٚمؾ هدي، ىمام ىم٣مٞم٦م َمقافمٓمف  سم٥ٌمدم طمْمٌف ايمرا ايمٛمٌل 

ومٙمٝمٙم٥م 8 يمُٝمحٖمظ فمٛمف َم٣م ئمظ زمف ايمٛم٣مس، همخْم٥ٌم اَلٚمٔم٥م ومِمغمة، واظمقافمظ ومٙمٝمٙم٥م، 

ٌر  ٌَٛم٣َم فَمامَّ :  وُمْٙمٛم٣َم َٞمَزَل  هَمَٙمامَّ  َوَأزْمَٙمَغ، هَمَٟمْوصَمَز، - ي٣مه ازمـ:  أي –وَم٣مَل َأزُمق َوائٍِؾ : طَمَْم

٦َم  ىُمٛم٦َْم  هَمَٙمقْ  َوَأْوصَمْزَت  َأزْمَٙمْٕم٦َم  ْد يَمٗمَ  ايْمَٝمْٗمَٓم٣منِ  َأزَم٣م َي٣م ًْ  ،- أؿمٙم٦َم :  أي – سَمٛمَٖمَّ

صُمِؾ ، َووِمٌَمَ  : إيِنِّ ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللَِّ  هَمَٗم٣مَل  َيُٗمقُل: )إِنَّ ؿُمقَل َصََلِة ايمرَّ

ـَ  ٥ٌََم ، َوإِنَّ َِم ْْم وا اخْلُ ََلَة ، َواوْمٌُمُ ـْ همِْٗمِٜمِف ، هَمٟمؿَمِٝمُٙمقا ايمِمَّ ٌَتِِف ، ََمئِٛم٥ٌَّم َِم ٌََٝم٣مِن  طُمْْم ايْم

(1) ؽِمْحًرا(

: إَِذا َأمَّ َأضَمُدىُمُؿ ايمٛم٣َّمَس، وايمتخٖمٝمػ همٝمٜم٣م َمْمٙمقب ذفًم٣م ، يمٗمقيمف ، 

ِٔمٝمَػ، َواظمَِْريَض هَمْٙمٝمُ  ِٕمغَم، َوايْمَ٘مٌغَِم، َوايمّمَّ ْػ، هَم١مِنَّ همِٝمِٜمُؿ ايمِمَّ (2)"…َخٖمِّ

وفمـ   ،

أن رصمًَل  وم٣مل: ي٣م رؽمقل اهلل إين ٕسمٟمطمر فمـ صَلة ايمٕمداة َمـ  ازمـ َمًٔمقد 

٣ًٌم َمٛمف يقَمئذ8  أصمؾ همَلن مم٣م يْمٝمؾ زمٛم٣م، همام رأي٦م رؽمقل اهلل دم َمقفمٓم٥م أؾمد نمّم

ْز، هَم١مِنَّ همِٝمِٜمُؿ  ُ٘مْؿ ََم٣م َصعمَّ زم٣ِميمٛم٣َّمِس هَمْٙمَٝمَتَجقَّ ـَ ، هَمَٟميه ِري شمؿ وم٣مل: )إِنَّ َِمٛمُْ٘مْؿ َُمٛمَٖمِّ

ِٔمٝمَػ َوايمَ٘مٌغِمَ  (3)  َوَذا احَل٣مصَم٥ِم(ايمّمَّ

ودم سمٗمِمغم اخلْم٥ٌم هم٣مئدسمكم : إولم أٓ  ،

                                                           

٥ٌَِم .3) ْْم ََلِة َواخْلُ ِٖمٝمػ ايمِمَّ ُٚمَٔم٥م ، زَم٣مُب : خَتْ   ( أطمرصمف َمًٙمؿ ، ىمَِت٣مُب : اَْلُ

ََلِة دِم مَت٣َمٍم. 2) ٥ِم زمَِتْخِٖمٝمِػ ايمِمَّ َئِٚمَّ ْٕ ََلة ، زَم٣مُب : َأَْمِر ا  ( أطمرصمف َمًٙمؿ ، ىمَِت٣مُب : ايمِمَّ

ِٖمٝمػ ( أطمرصمف ايمٌخ٣مري ، ىمَِت٣مُب إََذانِ 1) ُجقِد. ، زَم٣مُب: خَتْ ًه ىُمقِع َوايم   اِْلََم٣مِم دِم ايمِٗمَٝم٣مِم، َوإمِْت٣َمِم ايمره
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ؽمٝمام إن ىم٣من اخلْمٝم٤م  -حيِمؾ اظمٙمؾ يمٙمٚمًتٚمٔمكم8 ٕن اخلْم٥ٌم إذا ؿم٣ميم٦م 

: هم١من ايمٛم٣مس يٚمٙمهقن،  -يٙمٗمٝمٜم٣م إيمٗم٣مًء فم٣مزمًرا ٓ حيرك ايمٗمٙمقب، وٓ ئٌم٧م اهلٚمؿ 

َمع، أي : وَمٛمٜمؿ ايم٘مٌغم واظمريض وايمث٣مٞمٝم٥م أن ذيمؽ أوفمك يمٙم٣ًم. ويتٔمٌقن

أضمٖمظ يمٙم٣ًمَمع 8 ٕهن٣م إذا ؿم٣ميم٦م : أو٣مع آطمره٣م أوهل٣م، وإذا ومٌمت : أَم٘مـ 

وفمٝمٜم٣م، وضمٖمٓمٜم٣م ، همؼمك اظمِمٙمكم رانمٌكم طمغم َمـ سمرىمٜمؿ زاهديـ ، وهبذه 

اظمث٣مزم٥م ي٘مقن ومرار وزير إووم٣مف دم ايمُمْمر ايمث٣ميم٧م َمٛمف حمٗمًٗم٣م  ىمذيمؽ َمِمٙمح٥م 

 َمٔمتػمة .

أو اْلؿمٛم٣مب دم ووم٦م اخلْم٥ٌم يٖمٗمد  شم٣مَمٛم٣ًم : ايمٖمٗمف اْلؽمَلَمل يرى أن اْلؿم٣ميم٥م

 ايمؼمىمٝمز فمٛمد اظمِمٙمكم ويٛمٖمرهؿ َمـ ؿمقل زَمٛمٜم٣م:

وزم٣مْلو٣مهم٥م إلم ذيمؽ ، هم١من اْلؿم٣ميم٥م أو اْلؿمٛم٣مب دم ووم٦م اخلْم٥ٌم يٖمٗمد 

اظمِمٙمكم ايمؼمىمٝمز ويٛمٖمرهؿ َمـ ؿمقل زَمٛمٜم٣م ، همج٣مء دم ضمدي٧م صَم٣مزمِِر زمـ ؽَمُٚمَرَة 

  ََّؿ(، هَمَ٘م٣مَٞم٦ْم َصََلسُمُف  وم٣مل: ىُمٛم٦ُْم ُأَصقمِّ ََمَع َرؽُمقِل اهللِ )َصعم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ٌَُتُف وَمِْمًدا (1)"وَمِْمًدا، َوطُمْْم

: ىَم٣مَن َرؽُمقُل اهللَِّ )َصعمَّ اهلُل فَمَٙمْٝمِف  ودم رواي٥م ،

غَماٌت  ًِ َـّ ىَمٙماَِمٌت َي اَم ُه ُٚمَٔم٥ِم8 إِٞمَّ َٓ ُيْمِٝمُؾ اظمَْْقفِمَٓم٥َم َيْقَم اَْلُ َؿ(  ، وُٞمٗمؾ فمـ (2)َوؽَمٙمَّ

: اظم٣موردي وذىمر ايمٗمرآن، دم ؽمقرة ىمٟمومٌم اخلْم٥ٌم أومؾ أن: ايمٗمديؿ دمايمُم٣مهمٔمل 

                                                           

ُٚمَٔم٥م،3) ٥ٌَِم. ( أطمرصمف َمًٙمؿ، ىمَِت٣مُب : اَْلُ ْْم ََلِة َواخْلُ ِٖمٝمػ ايمِمَّ   زَم٣مُب: خَتْ

َْم٤ِم . 2) ُٚمَٔم٥ِم، زَم٣مُب : إوِْمَِم٣مر اخْلُ  (   ؽمٛمـ أيب داود ، ىمت٣مب : ايمِمَلة ، سَمْٖمِريِع َأزْمَقاِب اَْلُ
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وصعم فمعم ٞمٌٝمف ووفمظ أصمزأه، وُٞمِٗمؾ فمـ ازمـ ايمٔمريب أن  سمٔم٣ملم اهلل َْحِد إنْ 

(1)"وحتذير وسمٌُمغم وومرآن   أومٙمَّٜم٣م: ْحد اهلل وايمِمَلة وايمًَلم فمعم ٞمٌٝمف

 ،

 فمعم ويِمقم اهلل حيٚمد أن اخلْم٥ٌم اؽمؿ فمٙمٝمف يٗمع َم٣م وأومؾ"ووم٣مل ايمٌٕمقي : 

، ويقيص زمتٗمقى اهلل ، هذه ايمثَلث همرض دم اخلْمٌتكم مجٝمًٔم٣م، وجي٤م  ايمٛمٌل

أن يٗمرأ دم إولم آي٥م َمـ ايمٗمرآن ، ويدفمق يمٙمٚم٠مَمٛمكم دم ايمث٣مٞمٝم٥م، همٙمق سمرك واضمًدا 

وفم٣مَم٥م ايمٖمٗمٜم٣مء  (2)"َمـ هذه اخلٚمس ٓ سمِمح مجٔمتف فمٛمد ايمُم٣مهمٔمل رْحف اهلل

، (3) "َمـ إومِم٣مر اخلْم٥ٌم وفمدم إؿم٣ميمتٜم٣م فمعم اؽمتح٣ٌمب َم٣م صم٣مءت زمف إضم٣مدي٧م

( 4)شواسمٖمؼ اَلٚمٝمع فمعم اؽمتح٣ًمن ومٌم اخلْم٥ٌم»ضمتك وم٣مل ايمٗمرادم : 

وؽم٣مق  ،

وأضم٣مدي٧م ايم٣ٌمب همٝمٜم٣م »ايمُمقىم٣مين مجٙم٥م َمـ إضم٣مدي٧م دم ذيمؽ شمؿ وم٣مل : 

(5)"َممموفمٝم٥م إومِم٣مر اخلْم٥ٌم وٓ طمَلف دم ذيمؽ 

وأَم٣م »ووم٣مل ازمـ فمٌد ايمػم: ، 

(6)شويٖمٔمٙمف زمذيمؽ يٟمَمر ومٌم اخلْم٥ٌم همًٛم٥م َمًٛمقٞم٥م ىم٣من رؽمقل اهلل 

ووم٣مل  ،

وأهؾ ايمٔمٙمؿ ي٘مرهقن َمـ اظمقافمظ َم٣م يٛمز زمٔمّمف زمٔمًّم٣م يمْمقيمف، »أيًّم٣م: 

                                                           

 . 221/2ايم٘مٌغم:  (  احل٣موي3)

 . "142/2(  ذح ايمًٛم٥م 2)

وإوؽمط ٓزمـ اظمٛمذر:  62/2 ذح اخلرر فمعم خمتٌم طمٙمٝمؾ: ،241/3( زمدائع ايمِمٛم٣مئع: 1)

 .   56/2، واظمٕمٛمل: 222/3، وايم٘م٣مدم ٓزمـ ومداَم٥م: 47/2

 . 123/2(  ايمذطمغمة 2)

 .   123/2(  ٞمٝمؾ إوؿم٣مر 3)

 .  141/2( آؽمتذىم٣مر 4)
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ويًتحٌقن َمـ ذيمؽ َم٣م وومػ فمٙمٝمف ايم٣ًمَمع اظمقفمقظ هم٣مفمتػمه زمٔمد ضمٖمٓمف يمف 

(1)شوذيمؽ ٓ ي٘مقن إٓ َمع ايمٗمٙم٥م

. 

اٞمتٜمك ايمٗم٣ميض اْلداري إلم أن ومرار وزير إووم٣مف اظمٌمي زمجٚمٝمع وومد 

أصمزائف ايمثَلشم٥م فمـ َمقوقع اخلْم٥ٌم اظمقضمدة حمٗمًٗم٣م ظمِمٙمح٥م َمٔمتػمة َمتٖمًٗم٣م 

وصحٝمح ضم٘مؿ ايمٗم٣مٞمقن ، وهبذه اظمث٣مزم٥م  ي٘مقن َمٛمٜم٨م وزارة إووم٣مف دم اخلْم٥ٌم 

 اظمقضمدة يًتٛمد إلم أؽمس ذفمٝم٥م ؽمٙمٝمٚم٥م وأؽمس وم٣مٞمقٞمٝم٥م ؽمديدة.

 

 *        *         * 

 
 

                                                           

 . 142/2: آؽمتذىم٣مر ( 3)
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