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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة
احلٛمد هلل ،واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل ،وقمغم آًمف وصحبف وُمـ ؾم٤مر قمغم
هديف إمم يقم اًمديـ.
وسمٕمد ،ومٝمذا يمت٤مب خمتٍم يبلم ضمقاٟم٥م ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م ويمٞمػ يٛمٙمـ أن يرومع
أداؤه٤م اإلصمؿ قمـ إُم٦م يم ّٚمٝم٤م طمٞمٜمام يٜمقب قمـ إُم٦م ومرد أو مج٤مقم٦م أو أومراد سم٠مداء ومرض
اًمٙمٗم٤مي٦م ذم ُمقضع ُمٕملم أو طم٤مدصم٦م ُمٕمٞمٜم٦م أو جمٚمس ُمٕملم.
واًمٙمت٤مب ٓ يست٘ميص يمؾ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م سمؾ يٕمٓمل أُمثٚم٦مً ،مٕمؾ اًم٘م٤مرئ يستحرض
أُمثٚم٦م أظمرى ذم طمٞم٤مشمف .ورهمؿ أن اًمٙمالم قمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦مً ،مٙمٜمف يٛمٙمـ أن يتٕمدى
ذًمؽ إمم أداء ؾمٜمـ أو ٟمقاومؾ اٟمدرؾم٧م أو شمؼمز احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م .ومٛمـ ي٘مقم سم٢مطمٞم٤مئٝم٤م أو
اًم٘مٞم٤مم هب٤م اسمتدا ًء ،ومٝمق ي٘مقم سمٕمٛمؾ يمٗم٤مئل ٟمٞم٤مسم٦م قمـ إُم٦م أو اعمجتٛمع .هذا سم٤مإلض٤موم٦م إمم
ضورات أو طم٤مضم٤مت سمرزت احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م حتت٤مضمٝم٤م إُم٦م.
ٕمرف ومٞمف ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م ،واًمب٤مب
حيقي هذا اًمٙمت٤مب ؾمت٦م أسمقاب :اًمب٤مب إول ُي َّ
ا ًمث٤مين يٕمٓمل أُمثٚم٦م قمغم ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م سمتٙمٚمٞمػ ُمـ وزم إُمر ،واًمب٤مب اًمث٤مًم٨م يٕمٓمل
أُمثٚم٦م قمغم ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م سمتٙمٚمٞمػ ُمـ اجلامقم٦م واًمب٤مب اًمراسمع يستٕمرض أُمثٚم٦م قمغم ومرض
اًمٙمٗم٤مي٦م سمتٓمقع ُمـ اًمٗمرد ،واًمب٤مب اخل٤مُمس حيقي أُمثٚم٦م ًمٗمروض يمٗم٤مي٦م ي٘مقم هب٤م اًمٕمٚمامء.
أومٙم٤مرا قمـ ومروض يمٗم٤مي٦م أظمرى.
أُم٤م اًمب٤مب اًمس٤مدس ومٞمٕمٓمل
ً
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أدقمق اهلل شمٕم٤ممم أن هيلء هلذه إُم٦م ُمـ يٜمقب قمٜمٝم٤م ذم أداء يمؾ ومرض ّ
ىمؾ ُمـ ي٘مقم
سمف ويمؾ واضم٥م أو ؾمٜم٦م اٟمدرؾم٧م ،أدقمق اهلل أن هيلء ُمـ ي٘مقم سم٢مطمٞم٤مئٝم٤م .واهلل وزم
اًمتقومٞمؼ.

املؤلف
عمان – األردن

ذي اًم٘مٕمدة 1441هـ/متقز 2119م
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الباب األول

تعريف فرض الكفاية
ٕمر ف ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م سم٠مٟمف اًمٗمرض اًمذي إن ىم٤مم سمف اًمبٕمض ؾم٘مط قمـ اًمٙمؾ ،وإن
ُي َّ
مل ي٘مؿ سمف أطمد أصمؿ اجلٛمٞمع .ويرضب قمغم ذًمؽ ُمث٤مل صالة اجلٜم٤مزة اًمتل قمغم اعمسٚمٛملم
اًم٘مٞم٤مم هب٤م دم٤مه اعمٞم٧م ،وم٢من ىم٤مم هب٤م سمٕمْمٝمؿ ؾم٘مٓم٧م قمـ أظمريـ.
ي٘مقل اإلُم٤مم أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم رمحف اهلل شمٕم٤ممم َ " :وم َام َطم ِ٘مٞم َ٘م ُ٦م َوم ْر ِ
ض ا ًْمٙمِ َٗم٤م َي ِ٦م؟ َأ ُه َق
ضَ ،أو هق َومر ٌض َقم َغم و ِ
ِ
َومر ٌض َقم َغم ْ ِ
اطم ٍد َٓ سمِ َٕم ْٞمٜم ِ ِف
َ
اجلٛمٞم ِع ُصم َّؿ َي ْس ُ٘م ُط ا ًْم َٗم ْر ُض سمِٗم ْٕم ِؾ ا ًْم َب ْٕم ِ ْ ُ َ ْ
َ
ْ
َ ...أ ْو ُه َق َو ِ
لمَ ،أ ْقمٜمِلَ :طم َرض ِْ
َ
َ
رضَ ،و َشم َٕم َّ َ
اضم ٌ
َ
٥م َقم َغم َُم ْـ َطم َ َ
اجلٜم ََ٤مز َة أ ْو اعمُْٜمْٙم ََر ،أ َُّم٤م َُم ْـ َمل ْ
ِ
ِ
ٞمح ُِم ْـ َه ِذ ِه ْإَ ْىم َس٤م ِم ْإَ َّو ُلَ ،و ُه َق ُقم ُٛمق ُم
َي َت َٕم َّ ْ
اًمّمح ُ
لم َوم ُٝم َق ٟمَدْ ٌب ِذم َطم ِّ٘مف؟ ُىم ْٚمٜمَ٤مَّ :
()1

ِ ٍ ِ
ا ًْم َٗمر ِضٞم ِ٦م ... ،ويدُ ُّل َقم َٚمٞم ِف َأَّنؿ ًَمق َومٕم ُٚمقا سمِ َ٠م ْ َ ِ
اب ا ًْم َٗم ْر ِ
ض،
مجٕم ِٝم ْؿ ٟم ََ٤مل ُيم ُّؾ َواطمد ُمٜم ُْٝم ْؿ َصم َق َ
ْ َّ ُ ْ ْ َ
ََ
ْ َّ
اإلجي٤مب َقم َغم و ِ
احلرج ْ ِ
اطم ٍد َٓ سمِ َٕم ْٞمٜم ِ ِف َوم ُٛم َح ٌ٤ملَّ َِٕ ،ن
َ
ٞمعَ .... ،أ َُّم٤م ْ ِ َ ُ
اجلَٛم َ
َوإِ ْن ا ُْم َتٜمَ ُٕمقا َقم َّؿ ْ َ َ ُ
ػ ،وإِ َذا ُأهبِؿ ا ًْمقضمقب َشمٕم َّذر ِ
اعمُْ َٙم َّٚم َ ِ
آ ُْمتِ َث ُ٤مل" .يمام ي٘مقل" :أُم٤م
ػ َيٜمْ َبٖمل َأ ْن َي ْٕم َٚم َؿ َأ َّٟم ُف ُُم َٙم َّٚم ٌ َ
ْ َ ُ ُ ُ َ َ
ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م ومٝمق قمٚمؿ ٓ يستٖمٜمك قمٜمف ذم ىمقام أُمقر اًمدٟمٞم٤م يم٤مًمٓم٥م إذ هق ضوري ذم
طم٤مضم٦م سم٘م٤مء إسمدان ويم٤محلس٤مب وم٢مٟمف ضوري ذم اعمٕم٤مُمالت وىمسٛم٦م اًمقص٤مي٤م واعمقاري٨م
وهمػممه٤م وهذه هل اًمٕمٚمقم اًمتل ًمق ظمال اًمبٚمد قمٛمـ ي٘مقم هب٤م طمرج أهؾ اًمبٚمد وإذا ىم٤مم
هب٤م واطمد يمٗمك وؾم٘مط اًمٗمرض قمـ أظمريـ ومال يتٕمج٥م ُمـ ىمقًمٜم٤م إن اًمٓم٥م واحلس٤مب
ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٤مت وم٢من أصقل اًمّمٜم٤مقم٤مت أيْم٤م ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٤مت يم٤مًمٗمالطم٦م
واحلٞم٤ميم٦م واًمسٞم٤مؾم٦م سمؾ احلج٤مُم٦م واخلٞم٤مـم٦م وم٢مٟمف ًمق ظمال اًمبٚمد ُمـ احلج٤مم شمس٤مرع اهلالك
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إًمٞمٝمؿ وطمرضمقا سمتٕمريْمٝمؿ أٟمٗمسٝمؿ ًمٚمٝمالك وم٢من اًمذي أٟمزل اًمداء أٟمزل اًمدواء وأرؿمد
إمم اؾمتٕمامًمف وأقمد إؾمب٤مب ًمتٕم٤مـمٞمف ومال جيقز اًمتٕمرض ًمٚمٝمالك سم٢ممه٤مًمف وأُم٤م ُم٤م يٕمد
ومْمٞمٚم٦م ٓ ومريْم٦م وم٤مًمتٕمٛمؼ ذم دىم٤مئؼ احلس٤مب وطم٘م٤مئؼ اًمٓم٥م وهمػم ذًمؽ مم٤م يستٖمٜمك
قمٜمف وًمٙمٜمف يٗمٞمد زي٤مدة ىمقة ذم اًم٘مدر اعمحت٤مج إًمٞمف".
ويتْمح ُمـ هذا اًمتٕمريػ أٟمف ومرض قمغم مجٞمع ُمـ طمرض أو قمٚمؿ ويستٓمٞمع اًم٘مٞم٤مم
سمف ،ويس٘مط إذا ومٕمٚمف سمٕمْمٝمؿ ،ويٜم٤مل إضمر ّ
يمؾ ُمـ ومٕمٚمف .أُم٤م إذا مل ي٘مؿ سمف أطمد ،أصمؿ
اجلٛمٞمع.
وأوضح ُمث٤مل قمغم ذًمؽ دقمقة اهلل شمٕم٤ممم اعم١مُمٜملم ًمٙمل يتخّمص سمٕمْمٝمؿ ذم اًمتٗم٘مف
ذم اًمديـ ،وُمـ صمؿ اًمرضمقع إمم ىمقُمٝمؿ ًمٞمٜمذروهؿ ومٞمحذروا اًمقىمقع ذم اخلٓم٤مي٤م،

وي٠مُمروَّنؿ سمام شمٕم َّٚمٛمقه ُمـ وم٘مف .ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ)( .)1وم٤معمسٚمٛمقن ُمدقمقون ًمٙمل يرؾمٚمقا ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ُمـ يتٗم٘مف ذم
اًمديـ ويٜمذرهؿ إذا اٟمتٝمك ُمـ ذًمؽ .وم٢من مل يٗمٕمٚمقا أصمؿ ُمـ يم٤من ُمستٓمٞم ًٕم٤م ومل يٗمٕمؾ .وإن
ومٕمؾ سمٕمْمٝمؿ ؾم٘مط اإلصمؿ قمـ اجلٛمٞمع.
شمٜم٘مسؿ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمتل حتٞمط سم٤مًمٗمرد اعمسٚمؿ وسم٤مٕرسة اعمسٚمٛم٦م وسم٤مجلامقم٦م
اعمسٚمٛم٦م َ
وحتٙمؿ طمٞم٤مهتؿ يم ّٚمٝم٤م إمم مخس٦م أطمٙم٤مم( :)2ومرض وُمستح٥م وطمرام وُمٙمروه
أُمرا ضم٤مز ًُم٤مَُ ،مـ ومٕمٚمف اؾمتحؼ اًمثقاب و َُمـ شمريمف
وُمب٤مح .وم٤مًمٗمرض ُم٤م أ َُم َر اهلل سمف ً
ىمسؿ اًمٕمٚمامء اًمٗمرض إمم أىمس٤مم يمثػمةُ ،مـ أمهٝم٤م أن اًمٗمرض
اؾمتحؼ اًمٕم٘م٤مب .وىمد ّ
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ومرض٤من :ومرض قملم وومرض يمٗم٤مي٦م ،ومٗمرض اًمٕملم هق ُم٤م يتٕملم قمغم ؿمخص ُمٕملم سمذاشمف
سمحس٥م ىمدرشمف وسمحس٥م اؾمتٓم٤مقمتف .وم٤مًمّمالة ومرض قملم قمغم يمؾ ُمسٚمؿ واًمّمٞم٤مم
واًمزيم٤مة يمذًمؽ ضٛمـ اعمحددات اًمنمقمٞم٦م ،واحل٩م عمـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمبٞمال و ّسمر اًمقاًمديـ
وصٚم٦م إرطم٤مم وىمقل اًمّمدق ودمٜم٥م اًمٙمذب وإُم٤مٟم٦مّ ،
يمؾ هذه ومروض قمٞمٜمٞم٦م ٓ
جيقز ًمِمخص أن يتخغم قمٜمٝم٤م ،وًمٙمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م ٓ شمتٕمٚمؼ سمِمخص سمٕمٞمٜمف ،وإٟمَّام
شمتٕمٚمؼ سم٤مُٕم٦م ذم جمٛمققمٝم٤م أو سمجامقم٦م ُمٕمٞمٜم٦م .ومٝمٜم٤مك ومروض جي٥م أن شم٘مقم هب٤م إُم٦م،
إُم٦م ُمس١موًم٦م قمٜمٝم٤م سم٤مًمتْم٤مُمـ ،ومال يقضمد ومرد ُمٕملم أو جمٛمققم٦م أومراد ُمٕمٞمٜملم ُمٓم٤م ًَمبقن
هبذه اًمٗمروض اًمٙمٗم٤مئٞم٦م وًمٙمـ إُم٦م يمٚمٝم٤م ُمٓم٤مًمب٦م سمذًمؽ .وُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م «يمٗم٤مي٦مش أي
يٙمٗمل ومٞمف اًمبٕمض قمـ اًمبٕمض ،سمحٞم٨م إذا ىم٤مم سمف اًمبٕمض ؾم٘مط اإلصمؿ قمـ اًمب٤مىملم،
وُمٕمٜمك «ىم٤مم سمف اًمبٕمضش أي ىم٤مم قمدد ٍ
يم٤مف يٚمبل احل٤مضم٦م ويٖمٓمل اعمٓمٚمقب ويسد اًمثٖمرة،
ومٚمق اومؽمضٜم٤م إن إُم٦م حمت٤مضم٦م إمم أًمػ ُمٝمٜمدس وم٘م٤مم صمامٟمامئ٦م ،ومٝمذا اًمٕمدد ٓ يسد
اًمٙمٗم٤مي٦م ،ومال سمد أن يٙمتٛمؾ اًمٕمدد اًمذي حتت٤مضمف إُم٦م .وُمثؾ ذًمؽ إن يم٤مٟمقا حمت٤مضملم إمم
ـمبٞم٥م خمتص سمٓم٥م اًمٕمٞمقن أو ظمبػم ذم طم٘مؾ ُمٕملم ،سمؾ ويمؾ ومرع حتت٤مضمف إُم٦م .وٓسمد
أن شمٖمٓمك ّ
يمؾ احل٤مضم٤مت اعمٓمٚمقسم٦م وشمسد اًمثٖمرات .ومٗمرض اًمٙمٗم٤مي٦م يتٕمٚمؼ سمام حتت٤مج إًمٞمف
إُم٦م ذم جمٛمققمٝم٤م طمتك شمٙمقن أُم٦م ىمقي٦م ُمرهقسم٦م ؾمٞمدة ذم أرضٝم٤مُ ،مست٘مٚم٦م ذم ىمراره٤م
وطمٞم٤مهت٤م ،ىم٤مدرة قمغم اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمسٝم٤مُ ،م١مدي٦م ًمرؾم٤مًمتٝم٤مٕ ،ن إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يمام ىم٤مل
رسمٕمل سمـ قم٤مُمر أُم٤مم رؾمتؿ ىم٤مئد ىمقات اًمٗمرس( :إن اهلل اسمتٕمثٜم٤م ًمٜمخرج اًمٜم٤مس ُمـ قمب٤مدة
اًمٕمب٤مد إمم قمب٤مدة اهلل وطمده ،وُمـ ضٞمؼ اًمدٟمٞم٤م إمم ؾمٕم٦م اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وُمـ ضمقر
إدي٤من إمم قمدل اإلؾمالم) ،وم٠مُم٦م ذات رؾم٤مًم٦م يمٝمذه ٓسمد أن شمتح٘مؼ هب٤م ُم٘مقُم٤مت روطمٞم٦م
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وُم٤مدي٦م وقم٘مٚمٞم٦م وقم٤مـمٗمٞم٦م شمستٓمٞمع أن شم١مدي هب٤م رؾم٤مًمتٝم٤م اًمٕم٤معمٞم٦م .ويٜمٓمبؼ ذًمؽ اًمٞمقم قمغم
طمل أو ىمري٦م أو ُمٜمتسبل هٞمئ٦م أو دائرة ُمٙمٚمٗملم سمٛمٝم٤مم
يمؾ دوًم٦م ُمست٘مٚم٦م ،أو قمغم أهؾ ّ
ضوري٦م ،إن يم٤من ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م يٕمٜمٞمٝمؿ.
ذم إسمقاب اًمت٤مًمٞم٦م ؾمٜمتٓمرق إمم خمتٚمػ أٟمقاع ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م ىمدر اًمٕمالىم٦م سم٤مجلٝم٦م
اًمتل شم٘مقم هب٤م.
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الباب الثاني
القيام بفرض الكفاية بتكليف من وليّ األمر
ذم هذا اًمب٤مب ٟمدرج أُمثٚم٦م قمغم اًم٘مٞم٤مم سمٗمروض اًمٙمٗم٤مي٦م سم٠مُمر ُمـ رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ،وهق و ّزم أُمر اعمسٚمٛملم طمٞمٜمئذ أو سم٠مُمر ُمـ اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمده أيب
سمٙمر ،وُمـ ضم٤مء سمٕمده ُمـ اخلٚمٗم٤مء أو يمؾ ُمس١مول وُمٜمٝم٤م يتبلم سم٠من و ّزم أُمر اعمسٚمٛملم أو
اًم٘م٤مئد أو اعمدير اعمس١مولً ،مف أن خيت٤مر ُمـ ي٘مقم سمٗمرض اًمٙمٗم٤مي٦م يمام ؾمٞمتبلم:

احلاجة إىل دلاٍد يهوٌ قدوة يف احلزب
قمرض رؾمقل اهلل ﷺ ؾمٞم ًٗم٤م يقم أطمد ،وم٘م٤ملُ :مـ ي٠مظمذ هذا اًمسٞمػ سمح٘مف؟ وم٘م٤مم
أسمق دضم٤مٟم٦م ؾمامك سمـ ظمرؿم٦م ،وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل أٟم٤م آظمذه سمح٘مف ،ىم٤مل وم٠مقمٓم٤مه إي٤مه ومخرج
واشمبٕمتف (هذا ىمقل راوي احلدي٨م اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام  )ومجٕمؾ ٓ يٛمر سمٌمء إٓ أومراه
وهتٙمف طمتك أشمك ٟمسقة ذم ؾمٗمح اجلبؾ وُمٕمٝمـ هٜمد وهل شم٘مقل:
ٟمحـــــ سمٜمــــ٤مت ـمــــــ٤مرق

ٟمٛمِمـــــل قمــــغم اًمــــٜمامرق

واعمســــــؽ ذم اعمٗمــــــ٤مرق

إن ُشم٘مبٚمـــــــقا ٟمٕمـــــــ٤مٟمؼ

أو شمـــــــدسمِروا ٟمٗمـــــــ٤مرق

ومـــــراق همـــــػم واُمـــــؼ

وم٤مٟمٍموم٧م
ىم٤مل (أسمق دضم٤مٟم٦م) :ومحٛمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م ومٜم٤مدت سم٤مًمّمحراء ومٚمؿ جيبٝم٤م أطمد
ُ
قمٜمٝم٤م ،وم٘مٚم٧م ًمف (اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام) يمؾ صٜمٞمٕمؽ رأيتف وم٠مقمجبٜمل همػم أٟمؽ مل شم٘متؾ اعمرأة!
ىم٤مل وم٢مَّن٤م ٟم٤مدت ومٚمؿ جيبٝم٤م أطمد ،ومٙمره٧م أن أضب سمسٞمػ رؾمقل اهلل ﷺ اُمرأة ٓ
ٟم٤مس هل٤م( .)3ومرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمرض اًمسٞمػ قمغم ُمـ ي٠مظمذه
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سمح٘مف ،وىمد ومٝمؿ أسمق دضم٤مٟم٦م طمؼ ذًمؽ اًمسٞمػ أن يرضب سمف ُمـ ىم٤مشمؾ اعمسٚمٛملم ،وأدرك
حترض قمغم اًم٘مت٤ملً ،مٞمس٧م ُمِمٛمقًم٦م سم٤مًمرضب سم٤مًمسٞمػ
أن اُمرأة ُمٕمزوًم٦م قمـ اًمرضم٤ملّ ،
سمحؼ .وهذا ُمث٤مل قمغم قمٛمؼ اًمٗمٝمؿ هلذا اًمديـ دون ٍ
همٚمق أو شم٘مّمػم.
ّ
وذم إقمٓم٤مء اًمسٞمػ عمـ ي٠مظمذه سمح٘مف إؿم٤مرة إمم احل٤مضم٦م إمم ومرض يمٗم٤مي٦م شمؼمز
احل٤مضم٦م عمـ ي٘مقم هب٤م ،وم٠مظمذه أسمق دضم٤مٟم٦م وم٘م٤مم سمح٘مف ظمػم ىمٞم٤مم.

تعله الضزياىية

قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م  ،ىم٤مل :ىم٤مل زم رؾمقل اهللُ « :أحتسـ اًميري٤مٟمٞم٦م؟ش ىمٚم٧م ،ٓ :صمؿ

ىم٤مل« :ومتٕم ّٚمٛمٝم٤م وم٢مٟمف شم٠مشمٞمٜم٤م يمت٥مش ،ىم٤مل :ومتٕمٚمٛم ُتٝم٤م ذم ؾمبٕم٦م قمنم يق ًُم٤م.
ىم٤مل إقمٛمش يم٤مٟم٧م شم٠مشمٞمف يمت٥م ٓ يِمتٝمك ان ي ّٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م إّٓ ُمـ يثؼ سمف(.)4
قمٜمد اٟمت٘م٤مل اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ُمرطمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م إمم اعمرطمٚم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ،سمرزت
احل٤مضم٦م إمم أُمقر ُمٜمٝم٤م شمٕم ّٚمؿ ًمٖم٤مت أظمرى يم٤مًميري٤مٟمٞم٦مً ،متٞمسػم اًمتقاصؾ دون ًمبس أو
ؾمقء ومٝمؿ ذم اًمؽممج٦م .وهٙمذا ذم يمؾ زُم٤من ،شمؼمز طم٤مضم٦م إُم٦م ًمتٕم ّٚمؿ قمٚمقم ضمديدة حتت٤مج
ُمـ يتٕمٚمٛمٝم٤م وخيدم إُم٦م ومٞمٝم٤م .وذًمؽ ومرض يمٗم٤مي٦م جي٥م اًم٘مٞم٤مم سمف.

احلاجة ملً يتتي خرب األعداء يف معزنة األحشاب
قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن  ،)5(ىم٤مل ًم٘مد رأيتٜم٤م ًمٞمٚم٦م إطمزاب وٟمحـ ص٤م ّومقن ىمٕمقد،
وأسمق ؾمٗمٞم٤من وُمـ ُمٕمف ُمـ إطمزاب ومقىمٜم٤م ،وىمرئم٦م اًمٞمٝمقد أؾمٗمؾ ُمٜمّ٤مٟ ،مخ٤مومٝمؿ قمغم
حي٤م ذم أصقات رحيٝم٤م أُمث٤مل
ذراريٜم٤م ،وُم٤م أشم٧م قمٚمٞمٜم٤م ًمٞمٚم٦م ىمط أؿمدّ فمٚمٛم٦م وٓ أؿمدّ ر ً
اًمّمقاقمؼ ،وهل فمٚمٛم٦م ُم٤م يرى أطمد ُمٜمّ٤م أصبٕمف .ومجٕمؾ اعمٜم٤موم٘مقن يست٠مذٟمقن رؾمقل اهلل
ﷺ وي٘مقًمقن ( ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)( ،)6ومام يست٠مذن
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أطمد ُمٜمٝمؿ إّٓ أذن ًمف ،ومٞمٜمسٚمقن وٟمحـ صمالصمٛمئ٦م أو ٟمحق ذًمؽ ،إذ اؾمت٘مبٚمٜم٤م رؾمقل اهلل
قمكم وُم٤م قمكم ِضمٜمّ٦م (أي وىم٤مي٦م) ُمـ اًمٕمدو وٓ ُمـ اًمؼمد إّٓ
ال رضم ً
ﷺ رضم ً
ال طمتك ّ
ُمر َّ
ٍ
ريمبتل وم٘م٤مل «ُمـ هذا؟ش وم٘مٚم٧م
ضم٤مث قمغم
ُمرط ُٓمرأيت ُم٤م جي٤موز ريمبتل ،وم٠مشم٤مين وأٟم٤م
ّ
طمذيٗم٦م ىم٤مل« :طمذيٗم٦م؟ش ومت٘م٤مست إمم إرض ،وم٘مٚم٧م :سمغم ي٤م رؾمقل اهلل يمراهٞم٦م أن
أىمقم ،ىم٤مل« :ىمؿش ،وم٘مٛم٧م ،وم٘م٤مل« :إٟمف يم٤من ذم اًم٘مقم ظمؼم وم٠مشمٜمل سمخؼم اًم٘مقمش ،ىم٤مل وأٟم٤م
ُمـ أؿمد اًم٘مقم ومز ًقم٤م وأؿمدهؿ ِىم ًرا (سمر ًدا) ،ومخرضم٧م ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل« :اًم ّٚمٝمؿ اطمٗمٔمف
ُمـ سملم يديف وُمـ ظمٚمٗمف وقمـ يٛمٞمٜمف وقمـ ؿمامًمف وُمـ ومقىمف وُمـ حتتفش ،ىم٤مل :ومقاهلل ُم٤م
ظمٚمؼ اهلل ومز ًقم٤م وٓ ِىم ًرا ذم ضمقذم إّٓ ظمرج ُمـ ضمقذم ،ومام أضمد ُمٜمف ؿمٞم ًئ٤م ،ومٚمام وًمٞم٧م،
ىم٤مل« :ي٤م طمذيٗم٦م ٓ حتدصمـ ذم اًم٘مقم ؿمٞم ًئ٤م طمتك شم٠مشمٞمٜملش ،ومخرضم٧م ،طمتك إذا دٟمقت ُمـ
قمسٙمر اًم٘مقم ٟمٔمرت ذم ضقء ٟم٤مر هلؿ شمقىمد ،وإذا رضمؾ أدهؿ ضخؿ ي٘مقل سمٞمده قمغم
اًمٜم٤مر ويٛمسح ظم٤مسشمف وي٘مقل اًمرطمٞمؾ اًمرطمٞمؾ صمؿ دظمٚم٧م اًمٕمسٙمر ،وم٢مذا أدٟمك اًمٜم٤مس
ُمٜمل سمٜمق قم٤مُمر ي٘مقًمقن ي٤م آل قم٤مُمر :اًمرطمٞمؾ اًمرطمٞمؾُ ٓ ،م٘م٤مم ًمٙمؿ ،وإذا اًمريح ذم
ؼما ومقاهلل إين ٕؾمٛمع صقت احلج٤مرة ذم رطم٤مهلؿ وومرؿمٝمؿ اًمريح
قمسٙمرهؿ ُم٤م دم٤موز ؿم ً
شمرضهبؿ ،صمؿ ظمرضم٧م ٟمحق اًمٜمبل ط ومٚمام اٟمتّمٗم٧م يب اًمٓمريؼ أو ٟمحق ذًمؽ إذا أٟم٤م سمٜمحق
وم٤مرؾم٤م ُمٕمتٛملم وم٘م٤مًمقا :أظمؼم ص٤مطمبؽ أن اهلل يمٗم٤مه اًم٘مقم ،ومرضمٕم٧م إمم
ُمـ قمنميـ
ً
يّمكم ،ويم٤من إذا طمزسمف أُمر ّ
ّ
صغم،
رؾمقل اهلل ﷺ وم٠مظمؼمشمف ،وهق ُمِمتٛمؾ ذم ؿمٛمٚم٦م

وم٠مظمؼمشمف ظمؼم اًم٘مقم أين شمريمتٝمؿ يؽمطمٚمقن وأٟمزل اهلل ذم شمٚمؽ احل٤مدصم٦م( :ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) (.)7
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وذم رواي٦م وم٘م٤مل اسمق ؾمٗمٞم٤من :ي٤م ُمٕمنم ىمريش ًمٞمٜمٔمر يمؾ اُمرئ ُمـ جي٤مًمس (ظمق ًوم٤م
ُمـ اًمدظمالء واجلقاؾمٞمس) ،وم٘م٤مل طمذيٗم٦م :وم٠مظمذت سمٞمد اًمرضمؾ اًمذي سمج٤مٟمبل وىمٚم٧م:
ُمـ أٟم٧م ي٤م رضمؾ؟ وم٘م٤مل ُمرشمب ًٙم٤م :أٟم٤م ومالن سمـ ومالن!.
يالطمظ طمرص اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمغم ُمٕمروم٦م أرسار اًمٕمدو ،وقمغم
ُمٕمرومتف سم٤مًمرضم٤مل واظمتٞم٤مر يمؾ ؿمخص عم٤م يّمٚمح ًمف .ومحذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ( ويم٤من يم٤مشمؿ
رس رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ) ،طمٞمٜمام ؾمٛمع ُمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ُم٘م٤مًمتف ظمق ًوم٤م ُمـ
ّ
اًمدظمالء ،مل يٜمتٔمر طمتك يس٠مًمف ُمـ هق سمج٤مٟمبف قمـ هقيتف ،ومب٤مدر هق سمس١مال ُمـ سمج٤مٟمبف.
ومل خيٓمر سمب٤مل ذًمؽ اًمِمخص أن يس٠مل ـم٤معم٤م أن اًمس٤مئؾ ىمد ٟم ّٗمذ ُم٤م ـمٚمبف أسمق ؾمٗمٞم٤من ،ومٝمق
أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ آهت٤مم .يمام أٟمف قمٛمؾ سمقصٞم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ
طملم أوص٤مه أن ٓ حيدث ذم اًم٘مقم ؿمٞم ًئ٤م وم٘مد طمدصمتف ٟمٗمسف أن يرؿمؼ أسم٤م ؾمٗمٞم٤من سمسٝمؿ
طملم ؿم٤مهده أُم٤مم اًمٜم٤مرً ،مٙمٜمف شمذيمر وصٞم٦م رؾمقل اهلل ًمف ،وهٙمذا حتت٤مج إُم٦م اًمٞمقم إمم
اضمتامع اًمت٘مقى واًمٕمٚمؿ واًمققمل .وم٘مد مجع  قمٜمٍم اًمذيم٤مء سم٠مظمذ زُم٤مم اعمب٤مدرة
واًمتٍمف سمث٘م٦م شمبٕمد اًمِمؽ ،إض٤موم٦م ًمٚمت٘مقى اًمٚمذيـ قمرومف هبام رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وآًمف وؾمٚمؿ قمٜمد اظمتٞم٤مره ،وآًمتزام اًمّم٤مرم سم٤مًمقصٞم٦م .وهٙمذا جي٥م اظمتٞم٤مر أومْمؾ ُمـ
يٛمٙمـ أن ي٘مقم سمٗمرض اًمٙمٗم٤مي٦م وإقمٓم٤مئف اًمتٕمٚمٞمامت اًمقاضح٦م ًمٞم٘مقم سمف.

سيد بً ثابت ومجع الكزآٌ يف سمً أبي بهز الصديل 
اًمقطمل ىم٤مل :أرؾمؾ إ ّزم أسمق
يم٤من زيد سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمف ممـ يٙمت٥م
ّ
سمٙمر ُ م٘متؾ أهؾ اًمٞمامُم٦م()8وقمٜمده ُقمٛمر  ،وم٘م٤مل أسمق سمٙمر :إن ُقمٛمر أشم٤مين وم٘م٤مل :إن
سم٤مًم٘مراء ذم اعمقاـمـ،
اًم٘متؾ ىمد
اؾمتحر يقم اًمٞمامُم٦م سم٤مًمٜم٤مس وإين أظمِمك أن يستحر اًم٘متؾ ّ
ّ
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ومٞمذه٥م يمثػم ُمـ اًم٘مرآن إّٓ أن دمٛمٕمقه ،وإين ٕرى أن دمٛمع اًم٘مرآن ،ىم٤مل أسمق سمٙمر:
ىمٚم٧م ًمٕمٛمر يمٞمػ أومٕمؾ ؿمٞم ًئ٤م مل يٗمٕمٚمف رؾمقل اهلل ،وم٘م٤مل :قمٛمر هق واهلل ظمػم ،ومٚمؿ يزل
قمٛمر يراضمٕمٜمل ومٞمف طمتك ذح اهلل ًمذًمؽ صدري ،ورأي٧م اًمذي رأى قمٛمر ،ىم٤مل :زيد
سمـ صم٤مسم٧م وقمٛمر قمٜمده ضم٤مًمس ٓ يتٙمٚمؿ وم٘م٤مل أسمق سمٙمر :إٟمؽ رضمؾ ؿم٤مب قم٤مىمؾ وٓ
ٟمتٝمٛمؽ ،يمٜم٧م شمٙمت٥م اًمقطمل ًمرؾمقل اهلل ،ومتتبع اًم٘مرآن وم٤ممجٕمف .ومقاهلل ًمق يم ّٚمٗمٜمل ٟم٘مؾ
قمكم مم٤م أُمرين سمف ُمـ مجع اًم٘مرآن ،ىمٚم٧م :يمٞمػ شمٗمٕمالن ؿمٞم ًئ٤م
ضمبؾ ُمـ اجلب٤مل ُم٤م يم٤من أصم٘مؾ ّ
مل يٗمٕمٚمف رؾمقل اهلل؟ وم٘م٤مل أسمق سمٙمر :هق واهلل ظمػم .ومٚمؿ أزل أراضمٕمف طمتك ذح اهلل
صدري ًمٚمذي ذح اهلل ًمف صدر أيب سمٙمر وقمٛمر(.)9
وهٙمذا يم٤من اظمتٞم٤مر أيب سمٙمر ًمزيد ريض اهلل قمٜمٝمام ،هق اظمتٞم٤مر ُمـ رأى أٟمف أومْمؾ
ُمـ ي٘مقم سم٤معمٝمٛم٦م سمٕمد أن أدرك واىمتٜمع سم٠ممهٞم٦م شمٚمؽ اعمٝمٛم٦م اًمٓم٤مرئ٦م رهمؿ أن رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ مل ي٘مؿ هب٤م ذم طمٞم٤مشمفً ،مٙمٜمٝم٤م أصبح٧م ومرض يمٗم٤مي٦م قمٜمدُم٤م
اؾمتحر اًم٘متؾ ذم اًم٘مراء ذم ُمقىمٕم٦م اًمٞمامُم٦م .وهٙمذا مجع اًم٘مرآن ذم صحػ أودقم٧م قمٜمد أم
اعم١مُمٜملم طمٗمّم٦م .

مجع الكزآٌ يف سمً عجناٌ بً عفاٌ رضي اهلل عيُ
ىم٤مل اًمبخ٤مري رمحف اهلل( :)10ىمدم طمذيٗم٦م سملم اًمٞمامن قمغم قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل
قمٜمٝمام ويم٤من يٖم٤مزي أهؾ اًمِم٤مم ذم ومتح أرُمٞمٜمٞم٦م وأذرسمٞمج٤من ُمع أهؾ اًمٕمراق ،وم٠مومزع
طمذيٗم٦م اظمتالومٝمؿ ذم اًم٘مراءة ،وم٘م٤مل ًمٕمثامن :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ِ
أدرك هذه إُم٦م ىمبؾ أن
خيتٚمٗمقا ذم اًمٙمت٤مب اظمتالف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى .وم٠مرؾمؾ قمثامن  إمم طمٗمّم٦م ريض اهلل
قمٜمٝم٤م (ويم٤من قمٜمده٤م ٟمسخ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمتل مجٕم٧م ذم زُمـ أيب سمٙمر  :)أن أرؾمكم
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إًمٞمٜم٤م سم٤مًمّمحػ ومٜمٜمسخٝم٤م صمؿ ٟمر ّده٤م إًمٞمؽ .وم٠مرؾمٚم٧م هب٤م طمٗمّم٦م إمم قمثامن ،وم٠مُمر زيد سمـ
طم٤مرصم٦م وقمبداهلل سمـ اًمزسمػم وؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص وقمبداًمرمحـ سمـ احلرث سمـ هِم٤مم
ومٜمسخ قه٤م ذم اعمّم٤مطمػ .وىم٤مل قمثامن ًمٚمرهط اًم٘مريِملم اًمثالصم٦م :إذا اظمتٚمٗمتؿ أٟمتؿ وزيد
سمـ صم٤مسم٧م ذم رء ُمـ اًم٘مرآن وم٤ميمتبقه سمٚمس٤من ىمريش ،وم٢مٟمام أٟمزل سمٚمس٤مَّنؿ ،طمتك إذا
ٟمسخقا اًمّمحػ ذم اعمّم٤مطمػ ر ّد قمثامن اًمّمحػ إمم طمٗمّم٦م وأرؾمؾ إمم يمؾ أومؼ
سمٛمّمحػ مم٤م ٟمسخقا وأُمر سمام ؾمقاه ُمـ اًم٘مرآن ذم يمؾ صحٞمٗم٦م أو ُمّمحػ أن حيرق.
إن ُم٤م ىم٤مم سمف قمثامن  ،يم٤من ٟمتٞمج٦م ُم٤م أظمؼمه سمف طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ُ مـ اخلقف
ُمـ حتريػ اًم٘مرآن دون وضمقد ُمرضمع يرضمع إًمٞمف اعمسٚمٛمقن ذم ؿمتك سم٘م٤مع إرض اًمتل
دظمٚمٝم٤م اإلؾمالم ،هق ٟمٞم٤مسم٦م قمـ إُم٦م اسمتٖم٤مء وطمدهت٤م واسمتٖم٤مء وضمقد ُمرضمع ُمقطمد ُمـ
ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دون حتريػ أو شمبديؾ وىمد همدا ذًمؽ ومرض يمٗم٤مي٦م قمغم إُم٦م.
وىمد أويمؾ هذه اعمٝمٛم٦م ًمٗمريؼ يمت٤مسم٦م اعمّم٤مطمػ اًمذيـ ىم٤مُمقا سم٤معمٝمٛم٦م ٟمٞم٤مسم٦م قمـ إُم٦م .صمؿ
سمٕمد ذًمؽ أرؾمٚمٝم٤م إمم اعمدن اًمرئٞمس٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م وهل اًمبٍمة واًمٙمقوم٦م واًمِم٤مم
واعمديٜم٦م اعمٜمقرة وُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م .وأسم٘مك ًمٚمخٚمٞمٗم٦م ٟمسخ٦م .وهق سمذًمؽ ىم٤مم سمٕمٛمؾ ه٤مم خيدم
وطمدة إُم٦م ًمٚمرضمقع إمم ٟمسخ ُمقصم٘م٦م ُمـ اعمّمحػ اًمنميػُ ،مقزقم٦م قمغم إُمّم٤مر يمل

يرضمع إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس وذًمؽ ُمـ طمٗمظ اهلل شمٕم٤ممم ًمٙمت٤مسمف طمٞم٨م ىم٤مل( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ) [احلِجر:

.]9

اإلماو مالو وتتليف املوطت
ذم ُمقؾمؿ احل٩م ،ـمٚم٥م اخلٚمٞمٗم٦م أيب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر ُمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس
 ،)11(شم٠مًمٞمػ يمت٤مب ذم اًمٗم٘مف جيٛمع اًمِمت٤مت ويٜمٔمؿ اًمت٠مًمٞمػ  -سمٛمٕم٤ميػم قمٚمٛمٞم٦م طمدّ ده٤م
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ودون ُمٜمف يمت ًب٤م ودمٜمّ٥م ؿمدائد عبد هللا بن قمٛمر،
ًمف  -ىم٤مئال« :ي٤م أسم٤م قمبد اهلل ضع اًمٗم٘مف ّ
ِ
وؿمقارد قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ،واىمّمد إمم أواؾمط
ورظمص قمبد اهلل سمـ قمب٤مس،
ُ
إُمقر ،وُم٤م اضمتٛمع إًمٞمف إئٛم٦م واًمّمح٤مسم٦مً ،مٜمحٛمؾ اًمٜم٤مس إن ؿم٤مء اهلل قمغم قمٛمٚمؽ
ويمتبؽ ،وٟمبثٝم٤م ذم إُمّم٤مر ،وٟمٕمٝمد إًمٞمٝمؿ أّٓ خي٤مًمٗمقه٤مشً .مٙمٜمّف سمٕمد شم٠مًمٞمٗمف يمت٤مب اعمقـم٠م،
رومض ـمٚم٥م اعمٜمّمقر أن ُيٚمزم اًمٜم٤مس قمغم يمت٤مسمف ،ومٚمؿ يقاوم٘مف قمغم ذًمؽ ،وذًمؽ ُمـ مت٤مم
قمٚمٛمف وإٟمّم٤مومف ،وىم٤مل« :إن اًمٜم٤مس ىمد مجٕمقا وا ّـمٚمٕمقا قمغم أؿمٞم٤مء مل ٟمٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤مش(.)12
وم٤مإلُم٤مم ُم٤مًمؽ أـم٤مع اعمٜمّمقر ذم ـمٚمبف اًمذي اقمتؼم ومرض يمٗم٤مي٦م طمٗم ًٔم٤م ًمٚمسٜم٦مً ،مٙمٜمف
ٟم ّبٝمف قمغم أُمر ومٞمف ُمّمٚمح٦م إُم٦م .ومٚمٞمس مجع إُم٦م قمغم يمت٤مب واطمد همػم اًم٘مرآن ،هق ذم
ُمّمٚمحتٝم٤م .صمؿ أوضح ؾمب٥م ذًمؽ ،وم٤مًمّمح٤مسم٦م شمٗمرىمقا ذم سم٘م٤مع اًمبالد اعمختٚمٗم٦مّ ،
ويمؾ
ُم ٜمٝمؿ ًمديف قمٚمؿ مل يبٚمغ همػمهً .مذًمؽ وم٢من إًمزام اعمسٚمٛملم سمٙمت٤مب واطمد ومٞمف ضٞم٤مع ًمٙمثػم
ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وًمٗم٘مف اًمّمح٤مسم٦م.

مكاومة وفضح األفهار امليخزفة  -اإلماو الػشالي وتتليف نتاب فضائح
الباطيية مجاالً
إٟمتنم قمدد ُمـ اًمٗمرق اًمب٤مـمٜمٞم٦م ذم اًمٗمؽمة اًمتل ؾمب٘م٧م طمٞم٤مة اإلُم٤مم اًمٖمزازم وذم
زُمٜمف ،ومٙم ّٚمػ اخلٚمٞمٗم٦م اعمستٔمٝمر سم٤مهلل (512 – 487هـ) اإلُم٤مم اًمٖمزازم سمت٠مًمٞمػ يمت٤مب
ًمٚمرد قمغم اًمب٤مـمٜمٞم٦م .وم٘م٤مم سمت٠مًمٞمػ يمت٤مب ومْم٤مئح اًمب٤مـمٜمٞم٦م( .)13وومٞمف ذح أصقل ٟمِم٠مة
ّ
اًمٗمرق اًمب٤مـمٜمٞم٦م يم٤مًم٘مراُمٓم٦م واإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م واخلرُمٞم٦م واًمب٤مسمٙمٞم٦م ،وهمػمه٤م ُمـ اًمٗمرق اًمتل
ؿم٤مع أُمره٤م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة او ُم٤م ؾمب٘مٝم٤م .وىمد ذح ذم اًمٙمت٤مب قم٘م٤مئد هذه اًمٗمرق
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وأؾمب٤مب ىمٞم٤مُمٝمؿ سمدقمقاهتؿ وـمرق اٟمتِم٤مره٤م ووؾم٤مئٚمٝم٤م ذم شمْمٚمٞمؾ اًمٜم٤مس ًمٖمرض
آٟمتامء إًمٞمٝم٤م ،وطمٞمٚمٝمؿ وطمججٝمؿ واؾمتدٓٓهتؿ وشم٠مويالهتؿ ذم جم٤مل قم٘م٤مئدهؿ ،وُم٤م
يٜمبٜمل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اخلروج قمغم دوًم٦م اخلالوم٦م .يمام ذح متسٙمٝمؿ سم٤مًمٕمّمٛم٦م واإلُم٤مُم٦م ،ورد
قمٚمٞمٝمؿ ر ًدا ُمٗمّم ً
ُمِمػما إمم أن إُم٤مُم٦م اعمسٚمٛملم ذم زُمٜمف هل ًمٚمخٚمٞمٗم٦م اًمٕمب٤مد.
ال
ً
وهٙمذا يم٤من شمّمدّ ي اإلُم٤مم اًمٖمزازم ًمٚمب٤مـمٜمٞم٦م هق ومرض يمٗم٤مي٦م ٟمٞم٤مسم٦م قمغم إُم٦م ذم
شمبٞم٤من اًمٗمرق اًمب٤مـمٚم٦م واًمتحذير ُمٜمٝم٤م ،سم٠مُمر ُمـ اخلٚمٞمٗم٦م ذم زُمٜمف.
إن ُمقاضمٝم٦م احلج٦م سم٤محلج٦م ظم٤مص٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد وإومٙم٤مر هق اجلقاب إُمثؾ ًمٚمر ّد
قمغم اجلامقم٤مت ذات إومٙم٤مر واًمٕم٘م٤مئد اًمزائٖم٦م ،وًمٞمس اًم٘مٛمع واًمٔمٚمؿ .ومذًمؽ ي١مدي إمم
ُمزيد ُمـ اًمٖمٚمق واًمتٓمرف واًمٕمٜمػ .وهٙمذا وم٢من اإلُم٤مم اًمٖمزازم ىم٤مم سمٗمرض يمٗم٤مي٦م ذم
وىمتف ًمردء أظمٓم٤مر شمٚمؽ اجلامقم٤مت.

اليظز يف حاجات اآلمة  -املتموٌ والرتمجة مجاالً
ؿمٝمد قمٍم اعم٠مُمقن (وًمد ؾمٜم٦م 171هـ وشمقذم ؾمٜم٦م 218هـ) َّنْم٦م طمْم٤مري٦م
حي٥م
يمبػمة( ،)14وم٘مد يم٤من اعم٠مُمقن حم ًب٤م ًمٚمٕمٚمؿ وإدب ويم٤من
ؿم٤مقمرا وقم٤معمً٤م وأدي ًب٤مّ ،
ً
اًمِمٕمر وجي٤مًمس اًمِمٕمراء ويِمجٕمٝمؿ (رهمؿ ظمٓم٠مه ذم إظمذ سمآراء اعمٕمتزًم٦م وإًمزام اًمٜم٤مس
سمدقمقى ظمٚمؼ اًم٘مرآن) ،ويم٤من يٕمج٥م سم٤مًمبالهم٦م وإدب واًمٕمٚمقم .أرؾمؾ اعم٠مُمقن
اًمبٕمقث إمم اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م واإلؾمٙمٜمدري٦م وإٟمٓم٤ميمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ اعمدن ًمٚمبح٨م قمـ
ُم١مًمٗم٤مت قمٚمامء اًمٞمقٟم٤من ،وأضمرى إرزاق قمغم ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمؽممجلم ًمٜم٘مؾ هذه اًمٙمت٥م إمم
اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وأٟمِم٠م جمٛم ًٕم٤م قمٚمٛم ًٞم٤م ذم سمٖمداد ،وُمرصديـ أطمدمه٤م ذم سمٖمداد وأظمر ذم
شمدُمر ،وأُمر اًمٗمٚمٙمٞملم سمرصد طمريم٤مت اًمٙمقايم٥م ،يمام أُمر سمرؾمؿ ظمريٓم٦م ضمٖمراومٞم٦م يمبػمة
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ًمٚمٕم٤ممل .ويم٤من ًمتِمجٞمٕمف طمريم٦م اًمؽممج٦م أيمؼم إصمر ذم ازده٤مره٤م ذم قمٝمده ،ومٔمٝمر قمدد يمبػم
ُمـ اًمٕمٚمامء ممـ ىم٤مُمقا سمدور ُمٝمؿ ذم ٟم٘مؾ اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن وأداب واًمٗمٚمسٗم٦م إمم اًمٕمرسمٞم٦م،
واإلوم٤مدة ُمٜمٝم٤م .وُمـ ه١مٓء طمٜملم سمـ إؾمح٤مق اًمٓمبٞم٥م اًمب٤مرع اًمذي أ ًّمػ اًمٕمديد ُمـ
اعم١مًمٗم٤مت اًمٓمبٞم٦م ،وحيٞمك سمـ ُم٤مؾمقيف اًمذي يم٤من ينمف قمغم «سمٞم٧م احلٙمٛم٦مش ذم سمٖمداد
ويم٤من ي١م ًّمػ سم٤مًميري٤مٟمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م ،يمام يم٤من ُمتٛمٙمٜمً٤م ُمـ اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ،وُمٞمخ٤مئٞمؾ سمـ ُم٤مؾمقيف
ويم٤من ـمبٞم٥م اعم٠مُمقن اخل٤مص ،ويم٤من يثؼ سمٕمٚمٛمف ومال ينمب دوا ًء إّٓ ُمـ شمريمٞمبف.
ًم٘مد يم٤من قمٛمؾ اعم٠مُمقن وم٤محت٦م ًمٚمت٘مدم اًمٕمٚمٛمل ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ،ومؼمز اًمٕمٚمامء ذم
اًمٗمٚمؽ واًمٓم٥م واًمٙمٞمٛمٞم٤مء واًمري٤مضٞم٤مت وسمٜمٞم٧م اعمراصد واعمستِمٗمٞم٤مت واؾمتٛمر ذًمؽ
قمدة ىمرون ،صمؿ اٟمت٘مٚم٧م شمٚمؽ اًمثروة اًمٕمٚمٛمٞم٦م إمم أورسم٤مُ ،مـ ظمالل احلروب اًمّمٚمٞمبٞم٦م
وُمـ ظمالل اًمبٕمث٤مت إورسمٞم٦م إمم إٟمدًمس ،طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمٜمقاة ًمٚمت٘مدم ومٞمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ.
ًم٘مد يم٤من اًمبدء هبذا اًمٕمٛمؾ ومرض يمٗم٤مي٦م أوم٤مدت ُمٜمف إُم٦م ىمروٟمً٤م ُمـ اًمزُمـ .ومٗمروض
اًمٙمٗم٤مي٦م ٓ شمٜمحٍم ذم إُمقر اًمديٜمٞم٦م اًمبحت٦م ،سمؾ يمؾ أُمر ضوري عمّمٚمح٦م إُم٦م ذم
ديٜمٝم٤م ودٟمٞم٤مه٤م هق ومرض يمٗم٤مي٦م.

اخلالصة:
يمثػما ُمـ اًمقاضمب٤مت اًمتل يٜمبٖمل اًم٘مٞم٤مم هب٤م
ٓ ؿمؽ أن و ّزم أُمر اعمسٚمٛملم يٚمٛمس ً
أيمثر مم٤م يراه٤م إومرادً .مذًمؽ وم٢من قمٚمٞمف ذم هذه احل٤مًم٦م أن جيد ُمـ هق إصٚمح ًمٚم٘مٞم٤مم
سمذًمؽ اًمقاضم٥م يمل يٙم ّٚمٗمف سمتٚمؽ اعمٝمٛم٦م.
واًمٞمقم ٓ ي٘مّمد ّ
ُمديرا أو
سمقزم إُمر
ً
وزيرا أو ً
ؿمخّم٤م سمٕمٞمٜمف ،سمؾ يٛمٙمـ أن يٙمقن ً
ُمس١موًٓ قمـ طمٗمظ ُمٝمٛم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،وىمد شمٙمقن جلٜم٦م أو ومريؼ قمٛمؾ أو جمٛمققم٦م أومراد
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ُمٙم ّٚمٗملم سمٛمٝمٛم٦م ُمٕمٞمٜم٦م .ومٗمل هذه إطمقال جي٥م قمٚمٞمٝمؿ إن عمسقا احل٤مضم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم
سمٛمٝمٛم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،ومٕمٚمٞمٝمؿ اظمتٞم٤مر أومْمؾ ُمـ يٜم٤مؾمبٝم٤م وشمٙمٚمٞمٗمف سم٤مًم٘مٞم٤مم هب٤م سمٕمد شمقومػم
ّ
اإلُمٙم٤مٟم٤مت اعم٤مدي٦م واعمس٤مقمديـ واخلؼمات اًمتل حيت٤مضمٝم٤م ًمٚم٘مٞم٤مم سمتٚمؽ اعمٝمٛم٦م قمغم أومْمؾ
وضمف .وىمد يٙمقن اًمتٙمٚمٞمػ سمتٙمقيـ ومريؼ قمٛمؾ أو اؾمتحداث وزارة أو ُم١مؾمس٦م أو
شمٕمديؾ ٟمٛمط قمٛمؾ.
وهٙمذا وم٢من ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م اًمٞمقم واؾمٕم٦م ضمدً ا ،وشمِمٛمؾ ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة اعمٕم٤مسة
يم ّٚمٝم٤م .وشمب ًٕم٤م ًمذًمؽ ٓ سمدّ عمـ ّ
أُمرا ُمـ إُمقر اًمٕم٤مُم٦م أن يٗمتش قمام يراد اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف
يتقمم ً
عمّمٚمح٦م إُم٦م واعمجتٛمع وقمٚمٞمف أن يٓمٚمع قمغم دم٤مرب إُمؿ إظمرى صمؿ قمٚمٞمف أن حيرص
قمغم أن خيت٤مر أومْمؾ ُمـ ي٘مقم سم٤معمٝم٤مم اًمرضوري٦م سم٠مُم٤مٟم٦م وطمرص ويمٗم٤مءة.
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الباب الثالث
القيام بفرض كفاية باختيار اجلناعة
بيعة املضلنني للصديل  خليفة بعد وفاة رصول اهلل صلى اهلل عليُ
وآلُ وصله

٤مس ىم٤مل :ضم َٚمس قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  قمغم ِ
قمـ قمبدَ اهللِ سم َـ قم َّب ٍ
اعمٜمؼم يقم اجلٛمٕم٦م
ِ
ِ
ِ
ِ
رؾمقل اهللِ ﷺ (سمٕمد ووم٤مشمف) إذ ٌ
اجلدار:
وراء
رضمؾ ُيٜم٤مدي ُِمـ
ُمٜمزل
وم٘م٤ملَ :سم ْٞمٜم٤م ٟمح ُـ ذم

اظمر ْج إ َّزم ي٤م اسم َـ اخل َّٓم ِ
ُ
أُمر
٤مب وم ُ٘م ْٚم ُ٧م :إًمٞمؽ قمٜمِّل وم٢مٟمَّ٤م
ُمِم٤مهمٞمؾ قمٜمؽ وم٘م٤مل :إٟمَّف ىمد طمدَ ث ٌ
ُ
إن إٟمّم٤مر ىمد اضمتٛمٕمقا ذم ؾم ِ
٘مٞمٗم٦م سمٜمل ؾم٤مقمد َةِ ،
وم٠مدريمقهؿ ىم ْب َؾ ْ
ٓ سمدَّ ُمٜمؽ ومٞمف َّ
أن
َ
َ
َ
ِ
طمرب .وم ُ٘م ْٚم ُ٧م ٕيب ٍ
َ
سمٙمر :اٟمٓمٚمِ ْؼ سمٜم٤م إمم إظمقاٟمِٜم٤م
ومٞمٙمقن سمٞمٜمَٙمؿ وسمٞمٜمٝمؿ ومٞمف
أُمرا،
ٌ
ُحيدصمقا ً

سمٙمر ِ
ِ
وم٠مظمذ أسمق ٍ
اجلراحِ َ .
سمٞمده،
ه١مٓء ُِمـ
إٟمّم٤مر ،وم٤مٟمٓم َٚم ْ٘مٜم٤م ُٟم١م ُُّمٝمؿ ،ومٚم٘م َٞمٜم٤م أسمق ُقمبٞمد َة سم ُـ َّ
ِ
ِ
ص٤محل٤من ومذيمَرا ا ًَّمذي صٜمَع اًم٘مق ُم.
رضمالن
ومٛمِمك سمٞمٜمل وسمٞمٜمف طمتَّك إذا دٟم َْقٟم٤م ُمٜمٝمؿ ًم٘م َٞمٜم٤م
ريدون ي٤م ُمٕمنم اعمٝم٤مضمري َـ؟ وم ُ٘م ْٚم ُ٧مُٟ :مريدُ إظمقاٟمَٜم٤م ُِمـ ه١مٓء إ ِ
َ
ٟمّم٤مر .ىم٤مٓ:
وىم٤مٓ :أيـ ُشم
َ
أُمريمؿ وم ُ٘م ْٚم ُ٧م :واهللِ ًمٜم٠مشم َٞمٜمَّٝمؿ
شم٘مرسمقهؿ .ي٤م
ُمٕمنم اعمٝم٤مضمري َـ اىمْمقا َ
ٓ قمٚمٞمٙمؿ َّأٓ َ
َ
وم٤مٟمٓم َٚم ْ٘مٜم٤م ،طمتَّك أ َشمٞمٜم٤مهؿ وم٢مذا هؿ ذم ؾم ِ
أفمٝم ِرهؿ ٌ
ُمز ُِّم ٌؾ
رضمؾ َّ
٘مٞمٗم٦م سمٜمل ؾم٤مقمد َة .وم٢مذا َ
سملم ُ
ْ
َ

وم ُ٘م ْٚم ُ٧مُ :مـ هذا؟ ىم٤مًمقا :ؾمٕمدُ سم ُـ ُقمب٤مد َةُ ،ىم ْٚم ُ٧م :ومام ًمف؟ ىم٤مًمقا :هق ِ
وضم ٌع ،ومٚم َّام ضم َٚم ْسٜم٤م
َ
ِ
هلل
أٟمّم٤مر ا ِ
صمؿ ىم٤مل :أ َُّم٤م سمٕمدُ ومٜمح ُـ
ظمٓمٞم٥م
شمٙم َّٚمؿ
ُ
ُ
إٟمّم٤مر ،وم٠مصمٜمك قمغم اهللِ سمام هق أه ُٚمف َّ

رهط ُمٜمَّ٤م وىمد د َّوم٧م دا َّوم ٌ٦م ُِمـ ِ
ٌ
ىمقُمٙمؿ .ىم٤مل
ُمٕمنم اعمٝم٤مضمري َـ
ويمتٞمب ُ٦م اإلؾمال ِم وأٟمتؿ ي٤م
َ
ِ
ِ
أن ِ
ريدون ْ
َ
ومٚمام ىم٣م ُم٘م٤مًمتَف
قمٛمر :وإذا هؿ ُي
خيتزًمقٟم٤م ُمـ أصٚمٜم٤م وحي ُّٓمقا سمٜم٤م [ ُمٜمف ] ىم٤ملَّ :
ُ
سملم يدَ ْي أيب ٍ
أقمجبتْٜمل ُأريدُ ْ
َأر ْد ُت ْ
سمٙمر.
أن أىمق َم هب٤م َ
زو ْر ُت ُم٘م٤مًم ً٦م َ
أن أشمٙم َّٚم َؿ و ُيمٜم ُْ٧م ىمد َّ
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ِ
أن أشمٙم َّٚم َؿ ،ىم٤مل أسمق ٍ
و ُيمٜم ُْ٧م ُأداري ُِمـ أيب ٍ
ت ْ
سمٙمر :قمغم
ومٚمام َأر ْد ُ
سمٙمر َ
سمٕمض احلدَّ ةَّ .
أن ُأ ِ
همْمبَف ومتٙم َّٚمؿ أسمق ٍ
ِر ْؾمٚمِؽِ ،
ومٙمر ْه ُ٧م ْ
سمٙمر وهق يم٤من أطم َٚم َؿ ُمٜمِّل وأو َىم َر .واهللِ ُم٤م َشمرك
ٍ
ِ
أومْم َؾ ذم سمدهيتِف ،طمتَّك ؾمٙمَ٧م.
أقمجبتْٜمل ذم شمزويري َّإٓ شمٙم َّٚمؿ سمٛمثٚمِٝم٤م أو َ
ُمـ يمٚمٛم٦م َ

ومتِمٝمد أسمق ٍ
إٟمّم٤مر ،ومام ذيم َْر ُشمؿ
صمؿ ىم٤مل :أ َُّم٤م سمٕمدُ ُّأهي٤م
َّ
ُ
سمٙمر وأصمٜمك قمغم اهللِ سمام هق أه ُٚمف َّ
ومٞمٙمؿ ُِمـ ٍ
ظمػم وم٠مٟمتؿ أه ُٚمف .وًمـ ِ
ٍ
ىمريش .هؿ
احلل ُِمـ
اًمٕمرب هذا
ف
شمٕمر َ
ُ
إُمر َّإٓ هلذا ِّ
َ
اًمر ِ
ضمٚملمِ ،
ِ
ِ
ُ
ومب٤ميٕمقا َّأهيام ِؿمئْ ُتؿ.
ودارا ،وىمد
أوؾمط
رضٞم٧م ًمٙمؿ أطمدَ
ُ
هذيـ َّ
اًمٕمرب ٟمس ًب٤م ً
ِ
ِ
وم٠مظمذ سمٞمدي ِ
وسمٞمد أيب ُقمبٞمد َة ِ
همػمه٤م .يم٤من واهللِ ْ
َ
أن ُأىمدَّ َم
اجلراحِ  .ومٚمؿ َ
سمـ َّ
أيمر ْه ُمـ ُم٘م٤مًمتف َ
٥م إ َّزم ُِمـ ْ
أن ُأؤ َُّم َر قمغم ىمق ٍم ومٞمٝمؿ أسمق سمٙمرٍ،
أطم َّ
٘مر ُسمٜمل ذًمؽ إمم إصم ٍؿَ ،
رض َب ُقمٜم٘مل ٓ ُي ِّ
وم ُت َ
ِ
ِ
ومٚمام ىم٣م أسمق ٍ
سمٙمر ُم٘م٤مًمتَف ىم٤مل ٌ
َّإٓ ْ
إٟمّم٤مر :أٟم٤م
ىم٤مئؾ ُِمـ
شمٖمػم ٟمٗمز قمٜمدَ اعمقتَّ .
أن َّ

ٍ
ُضم َذ ْي ُٚمٝم٤م اعمُحٙم ُ
قمٛمر:
ُمٕمنم
ُمػم ،ي٤م
اعمرضم ُ
َّؽ و ُقم َذ ْي ُ٘مٝم٤م َّ
ىمريش .ىم٤مل ُ
َ
أُمػم وُمٜمٙمؿ أ ٌ
٥مُ ،مٜمَّ٤م ٌ
ٖمط وارشم َٗم ِ
ومٙم ُثر اًم َّٚم ُ
اسمس ْط يدَ ك ي٤م أسم٤م
إصقات طمتَّك أؿم َٗم ْ٘م ُ٧م
ٕم٧م
َ
ُ
آظمتالفُ .ىم ْٚم ُ٧مُ :
ومبسط أسمق ٍ
ٍ
َ
هلل ُم٤م ر َأ ْيٜم٤م
وإٟمّم٤مر .ٍ... ،وإٟمَّ٤م وا ِ
اعمٝم٤مضمرون
سمٙمر يدَ ه ومب٤م َي ْٕم ُتف وسم٤م َيٕمف
ُ
سمٙمرَ ،
أُمرا أىمقى ُِمـ سمٞمٕم ِ٦م أيب ٍ
طمرض ُِمـ ِ
َ
وم٤مر ْىمٜم٤م اًم٘مق َم ىم ْب َؾ ْ
سمٙمر ،ومخِمٞمٜم٤م ْ
شمٙمقن
أن
ومٞمام َ
إن َ
أُمرٟم٤م ً
أن ُٟم ِ
َ
ب٤مي َٕمٝمؿ قمغم ُم٤م ٓ ٟمرىض وإ َُّم٤م ْ
أن ُحي ِدصمقا سمٕمدَ ٟم٤م سمٞمٕم ً٦م ،وم٢م َُّم٤م ْ
سمٞمٕم ٌ٦م ْ
ومٞمٙمقن
أن ُٟمخ٤مًم ِ َٗمٝمؿ
إن سمٞمٕم َ٦م أيب ٍ
أن َ
ي٘مقلَّ :
اُمرؤ ْ
ومتٛم ْ٧م ،وم٘مد يم٤مٟم٧م َوم ْٚمت ً٦م.
يٖمؽم َّن ٌ
سمٙمر يم٤مٟم٧م َوم ْٚمت ً٦م َّ
ومس٤م ًدا .ومال َ َّ

ذه٤م(.)15
وًمٙم َّـ اهللَ وىمك َّ
إن سمٞمٕم٦م اعمسٚمٛملم ٕيب سمٙمر ٟ ،متٞمج٦م هذه اعمب٤مطمث٤مت اًمتل يم٤من ٓ سمدّ ُمٜمٝم٤م ،يم٤مٟم٧م
وؾمٞمٚم٦م ُمٜم٤مؾمب٦م ًمذًمؽ اًمٕمٍم وذم ذًمؽ اًمٔمرف اًم٘م٤مد سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ .ورهمؿ ىمٞم٤مم اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ طمرضوا اًمس٘مٞمٗم٦م سمذًمؽ ُمبدئ ًٞم٤م ،إّٓ أن
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اًمب ٞمٕم٦م ايمتٛمٚم٧م سمٕمد سمٞمٕم٦م قم٤مُم٦م اًمّمح٤مسم٦م ذم اعمسجد اًمٜمبقي .وم٘مد ىم٤مم سمٛمٝمٛم٦م اًمٜمٞم٤مسم٦م قمـ
إُم٦م ٟمٗمر ُمٜمٝمؿ أوّٓ صمؿ شم٤مسمٕمٝمؿ قمغم ذًمؽ قم٤مُم٦م اعمسٚمٛملم .وسمذًمؽ ىم٤مم ومريؼ ُمـ
اعمسٚمٛملم سمٗمرض يمٗم٤مي٦م هق شمرؿمٞمح ىم٤مئد هلؿ ذم ذًمؽ اًمٔمرف اًمٕمّمٞم٥م ،صمؿ طمٔمٞم٧م شمٚمؽ
اًمٜمٞم٤مسم٦م سمٛمقاوم٘م٦م إُم٦م.

اختيار املضلنني خالد بً الوليد يف معزنة مؤتة
قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل :سمٕم٨م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ً
ضمٞمِم٤م إمم ُم١مشم٦م ،وأ َُّمر
قمٚمٞمٝمؿ زيد سمـ طم٤مرصم٦م ،وم٤من أصٞم٥م زيد ،ومجٕمٗمر سمـ ايب ـم٤مًم٥م أُمػمهؿ ،وم٢من أصٞم٥م
ضمٕمٗمر ،ومٕمبد اهلل سمـ رواطم٦م أُمػمهؿ .وم٤مٟمٓمٚم٘مقا طمتك ًم٘مقا اسمـ أيب ؾمؼمة اًمٖمس٤مين سمٛم١مشم٦م،
وهب٤م مجقع ُمـ ٟمّم٤مرى اًمٕمرب واًمروم ،وهب٤م شمٜمقخ وهبرام .وم٠مهمٚمؼ اسمـ أيب ؾمؼمة دون
اعمسٚمٛملم احلّمـ صمالصم٦م أي٤مم صمؿ ظمرضمقا ،وم٤مًمت٘مقا قمغم زرع أظمرض ،وم٤مىمتتٚمقا ىمت٤مًٓ ؿمديدً ا
وأظمذ اًمٚمقاء زيد اسمـ طم٤مرصم٦م وم ُ٘متؾ ،صمؿ أظمذه ضمٕمٗمر وم ُ٘متؾ ،صمؿ أظمذه اسمـ رواطم٦م وم ُ٘متؾ،
صمؿ اصٓمٚمح اعمسٚمٛمقن سمٕمد أُمراء رؾمقل اهلل ﷺ قمغم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ،ومٝمزم اهلل اًمٕمدو،
وأفمٝمر اعمسٚمٛملم.
ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىمد ٟمٕمك ًمٚمّمح٤مسم٦م سم٤معمديٜم٦م زيدً ا
وضمٕمٗمرا واسمـ رواطم٦م ىمبؾ أن ي٠مشمٞمٝمؿ ظمؼمهؿ ،وم٘م٤مل« :أظمذ اًمراي٦م زيد وم٠مصٞم٥م ،صمؿ
ً
أظمذه٤م ضمٕمٗمر وم٠مصٞم٥م ،صمؿ أظمذه٤م اسمـ رواطم٦م وم٠مصٞم٥مش  .وقمٞمٜم٤مه شمذروم٤من« :طمتك أظمذ
اًمراي٦م ؾمٞمػ ُمـ ؾمٞمقف اهلل ،طمتك ومتح اهلل قمٚمٞمٝمؿش(.)16
ٍ
إن احل٤مضم٦م إمم
ىم٤مئد ٕي٦م جمٛمققم٦م ضوري٦م .وذم هذه احل٤مدصم٦م ،يم٤من ٓ سمدّ
ًمٚمٛمسٚمٛملم ُمـ ىم٤مئد سمٕمد اؾمتِمٝم٤مد اًم٘م٤مدة اًمثالصم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ .ويم٠من رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿُ ،مع قمٚمٛمف ُمسب ً٘م٤م سم٤مؾمتِمٝم٤مد اًم٘م٤مدة اًمثالصم٦م ،وم٢مٟمف مل خيؽم هلؿ راسم ًٕم٤م،
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ويم٠مٟمف شمرك هلؿ ومريْم ً٦م قمٚمٞمٝمؿ أن ي٘مقُمقا هب٤م ذم ُمثؾ شمٚمؽ احل٤مًم٦م .وشمرك هلؿ ُمـ خيت٤مروٟمف
ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ممـ يرون يمٗم٤مءشمف سمٕمد ومجٕمتٝمؿ سمٗم٘مدان صمالصم٦م ىم٤مدة ،واطمدً ا سمٕمد أظمر .وىمد
ورد قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ« :إذا ظمرج صمالصم٦م ذم ؾمٗمر ومٚمٞم١م ُّمروا
أطمدهؿش( .)17ومٝمؿ ىمد ىم٤مُمقا سمٗمرض يمٗم٤مي٦م يم٤من ٓ سمد ُمٜمٝم٤م سمتٕمٞملم ىم٤مئد هلؿ ذم شمٚمؽ
اًمٔمروف احلرضم٦م.

اخلالصة
شمٙمثر احل٤مضم٦م إمم اظمتٞم٤مر اعمجتٛمع ُمـ ي٘مقم سمٛمٝم٤مم ىمٞم٤مدي٦م .واًم٘م٤مقمدة اًمرئٞمسٞم٦م ذم
ذًمؽ أن ُمـ يٓمٚم٥م اًمقٓي٦م ٓ ّ
يقمم.
ومٕمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري  ،ىم٤ملَ :د َظم ْٚم ُ٧م َ
ور ُضم َال ِن ُِمـ
قمغم
اًمٜمبل ﷺ أٟمَ٤م َ
ِّ
اًمر ُضم َٚم ْ ِ
أظم ُر ُِم ْث َٚم ُفَ ،وم َ
ؾمقل اهللََِّ ،
لم :أ ُِّم ْرٟمَ٤م ي٤م َر َ
َىم ْق ُِملَ ،وم َ
وىم٤مل َ
٘م٤مل« :إٟمَّ٤م ٓ ُٟم َق ِّزم هذا
٘م٤مل َ
أطمدُ َّ
َُمـ َؾم َ٠م ًَم ُفَ ،
ص قمٚمٞمفش(.)18
وٓ َُمـ َطم َر َ
وم٤مًمؽمايض قمغم ُمـ ي٘مقد اجلامقم٦م أُمر ُمٝمؿ ،واًمقصقل إمم اًم٘مٞم٤مدة هق ًمٞمس ساع
ًمٚمقصقل إمم اًمسٚمٓم٦م.
ويتْمح مم٤م ؾمبؼ أن قمغم اجلامقم٦م واضم٥م اظمتٞم٤مر ىم٤مئد هل٤م إذا ظمغم ُمٜمّم٥م اًم٘مٞم٤مدة
دون وضمقد آًمٞم٦م ٓظمتٞم٤مر ُمـ حيؾ حمٚمف .وم٢من وضمدت شمٚمؽ أًمٞم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمسب ً٘م٤م،
ومٕمغم اجلامقم٦م آًمتزام هب٤م واعميض ىمد ًُم٤م سمتٜمٗمٞمذ سمٜمقده٤م قمغم أومْمؾ وضمف .وذم هذه احل٤مًم٦م
وم٢من ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م ي٘مع قمغم قم٤مشمؼ اجلامقم٦م ًمٚمقصقل إمم اظمتٞم٤مر ىمٞم٤مدهت٤م ،ومتٙمٞمٜمف ُمـ
شمرؿمٞمح٤م ُمـ واطمد أو أيمثر ُمـ أومراد
اًم٘مٞم٤مم سمقاضمبف .وىمد شمٙمقن سمداي٦م اظمتٞم٤مر اًم٘مٞم٤مدة
ً
اجلامقم٦م وًمٞمس ُمـ اعمٕمٜمل ٟمٗمسف يمام ؾمبؼ أقماله .ورسمام يٙمقن هٜم٤مك شمدارس وُمٜم٤مىمِم٤مت
ًمٚمقصقل إمم اًم٘مرار اعمٜم٤مؾم٥م وشمٜمٗمٞمذه.
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الباب الرابع
القيام بفرض الكفاية بتطوع من فرد
مؤمن آل فرعون
ُمـ آُمثٚم٦م قمغم ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م ىمّم٦م ُم١مُمـ آل ومرقمقن(:)19
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ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ).
ذم هذا اعمث٤مل ٟمرى أن ومرقمقن وُمـ طمقًمف ،ظم٤مضقا ذم ذ ّم ُمقؾمك  ،وسمدأوا
سمٛمٜم٤مىمِم٦م يمٞمٗمٞم٦م اًمتخٚمص ُمٜمف أو ىمتٚمف .وذم هذه احل٤مًم٦م ىم٤مم رضمؾ ُمٜمٝمؿ يم٤من خيٗمل إيامٟمف،
سم٤مًمدوم٤مع قمـ ُمقؾمك  سمؾ وشمقضٞمح أؾمس دقمقشمف .وهذا هق ومرض يمٗم٤مي٦م ذم ذًمؽ
اًمٔمرف ،ىم٤مم سمف هذا اعم١مُمـ ،ومسدّ سمذًمؽ ومرض يمٗم٤مي٦م قمـ إُم٦م.

تطوّع يوصف  إلدارة خشيً الدولة
ذم ىمّم٦م يقؾمػ  :ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)

()20

.

وم٤معمٚمؽ سمٕمد صمبقت سمراءة يقؾمػ  مم٤م ُو ّضمف إًمٞمف ُمـ هتؿ ،وطمسـ إضم٤مسمتف قمغم
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شم٠مويؾ رؤي٤م اعمٚمؽ دون أن يٓمٚم٥م إظمراضمف ُمـ اًمسجـ ،أُمر سم٠من ُحيرضوا يقؾمػ قمٚمٞمف
ٟمديام ًمف .وخيٓمئ ُمـ ئمـ أن يقؾمػ  ـمٚم٥م
اًمسالم ًمٞمٙمرُمف وجيٕمٚمف
ُمستِم٤مرا أو ً
ً
اإلُم٤مرة ،وم٢من يمالم اعمٚمؽ ومٞمف قمرض قمغم يقؾمػ أن يس٤مقمده ذم أُمر ُم٤م ،ومتٓمقع يقؾمػ
 ،سم٤مظمتٞم٤مر ُم٤م هق أٟمٗمع ًمألُم٦م ،وُم٤م سم٢مُمٙم٤مٟمف أن ي٘مقم سمف سم٠ميمٛمؾ وضمف .وهٜم٤م يتبلم

شمٓمققمف ًمٚم٘مٞم٤مم سمام هق ومرض يمٗم٤مي٦م يمام رآه٤م هق( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) (.)21

أىط بً اليضز يف معزنة أحد
ُمـ إُمثٚم٦م قمغم شمٓمقع اًمٗمرد ًمٚم٘مٞم٤مم سمٗمرض يمٗم٤مي٦م ُم٤م ورد()22قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ
قمٛمل أٟمس سمـ اًمٜمرض قمـ ىمت٤مل سمدر ،ومٚمام يم٤من يقم أطمد ،واٟمٙمِمػ
 ،ىم٤مل :هم٤مب ّ
اعمسٚمٛمقن ،ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ إين أقمتذر إًمٞمؽ مم٤م صٜمع ه١مٓء ،يٕمٜمل أصح٤مسمف ،وأسمرأ إًمٞمؽ مم٤م
صٜمع ه١مٓء ،يٕمٜمل اعمنميملم .صمؿ شم٘مدم وم٤مؾمت٘مبٚمف ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ وم٘م٤مل :ي٤م ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ،
اجلٜمّ٦م ورب اًمٜمرض إين أضمد رحيٝم٤م ُمـ دون أطمد .ىم٤مل :ؾمٕمد ومام اؾمتٓمٕم٧م ،ي٤م رؾمقل اهلل
ُم٤م صٜمع .ىم٤مل أٟمس :ومقضمدٟم٤م سمف سمْم ًٕم٤م وصمامٟملم ضسم٦م سم٤مًمسٞمػ أو ـمٕمٜمف سمرُمح أو رُمٞم٦م
سمسٝمؿ .ووضمدٟم٤مه ىمد ىمتؾ وىمد َُم َّثؾ سمف اعمنميمقن ،ومام قمرومف أطمد إّٓ أظمتف سمبٜم٤مٟمف .ىم٤مل

أٟمس :يمٜم٤م ٟمرى أو ٟمٔمـ أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ومٞمف وذم أؿمب٤مهف (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)(.)23
ومٝمذا اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ وضمد ،طملم اٟمٙمِمػ اعمسٚمٛملم ذم ُمٕمريم٦م أطمد ،أن اعمسٚمٛملم
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سمح٤مضم٦م إمم ُمـ يثبتٝمؿ ويرضب هلؿ اعمثؾ ذم اإلىمدام ،وم٘م٤مم هبذا اًمٗمرض اًمٙمٗم٤مئل ذم ذًمؽ
اًمٔمرف اًمٕمّمٞم٥م.

الرباء بً مالو يف معزنة الينامة
زطمػ اعمسٚمٛمقن إمم اعمنميملم يقم اًمٞمامُم٦م ،طمتك أجل٠موهؿ إمم طمدي٘م٦م ومٞمٝم٤م قمدو اهلل
ُمسٞمٚمٛم٦م .وم٘م٤مل اًمؼماء سمـ ُم٤مًمؽ :ي٤م ُمٕمنم اعمسٚمٛملم أًم٘مقين إًمٞمٝمؿ .وم٤مطم ُتٛمؾ ،طمتك إذا
أذف قمغم اجلدار ،اىمتحؿ وم٘م٤مشمٚمٝمؿ قمغم طمدي٘م٦م طمتك ومتحٝم٤م اعمسٚمٛمقن (ومٗمتح اًمب٤مب)
ودظمؾ قمٚمٞمٝمؿ اعمسٚمٛمقن وم٘متؾ اهلل ُمسٞمٚمٛم٦م.
وهٜم٤م اًمؼماء سمـ ُم٤مًمؽ  ،يتٓمقع ًمٚم٘مٞم٤مم سمٗمرض يمٗم٤مي٦م ،وهق اًمٚمجقء إمم وؾمٞمٚم٦م ُم٤م
ًمٚمدظمقل قمغم طمدي٘م٦م ُمسٞمٚمٛم٦م ،واًم٘مْم٤مء قمغم ومتٜمتف .ومتٓمقع اًمؼماء سمـ ُم٤مًمؽ سم٤مًم٘مٞم٤مم هبذا
اًمٕمٛمؾ اًمِمج٤مع .وىمد ُضم ِرح يقُمئذ سمْمٕم٦م وصمامٟملم ضمرطم ً٤م ،وًمذًمؽ أىم٤مم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد
قمٚمٞمف ؿمٝمر ًا يداوي ضمراطمف(.)24

حزاصة أبي بهز الصديل لزصول اهلل صلى اهلل عليُ وآلُ وصله أثياء
اهلجزة
قمٜمدُم٤م ىمرر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اهلجرة ،اظمت٤مر أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ
وُم١مٟمس٤م وُمداوم ًٕم٤م قمٜمف
ص٤مطم ًب٤م ذم اًمسٗمر .وم٘مد اظمت٤مر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يٙمقن ًمف ُمراوم ً٘م٤م
ً
وم٘م٤مم  سم٤مًمقاضم٥م ظمػم ىمٞم٤مم وم٘مد ورد أٟمف :عم٤م ه٤مضمر اًمٜمبل ﷺ ظمرج وُمٕمف أسمق سمٙمر ،
وم٠مظمذا ـمريؼ صمقر .ومجٕمؾ أسمق سمٙمر يٛمٌم ظمٚمٗمف ،ويٛمٌم أُم٤مُمف .وم٘م٤مل ًمف اًمٜمبلُ :م٤م ًمؽ؟
وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل أظم٤مف ان شم١مشمك ُمـ ظمٚمٗمؽ وم٠مشم٠مظمر وأظم٤مف أن شم١مشمك ُمـ أُم٤مُمؽ
وم٠مشم٘مدم(.)25
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وهٜم٤م ي٘مقم اسمق سمٙمر  سم٤مًم٘مٞم٤مم سمحراؾم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ
طمرص٤م يمل ٓ ي١مشمك ُمـ أي٦م ضمٝم٦م .وواضح أن ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م هذا سم٤محلرص قمغم أن ٓ
ً
يّمؾ أطمد سمسقء إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ،مل يٙمـ هٜم٤مك ُمـ يستٓمٞمع
اًم٘مٞم٤مم سمف إّٓ أسم٤م سمٙمر  ،وهق ىمد أدرك ذًمؽ وم٘م٤مم سمف ظمػم ىمٞم٤مم.

أصابت امزأة وأخطت عنز
صٕمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب(ُ )26مٜمؼم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وأًمف وؾمٚمؿ ،صمؿ ىم٤مل:
أهي٤م اًمٜم٤مس ُم٤م إيمث٤مريمؿ ذم صداق اًمٜمس٤مء! وىمد يم٤من رؾمقل اهلل ﷺ وأصح٤مسمف وإٟمام
اًمّمدُ ىم٤مت ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ أرسمع ُم٤مئ٦م درهؿ ومام دون ذًمؽ ،وًمق يم٤من اإليمث٤مر ذم ذًمؽ شم٘مقى
َّ
قمٜمد اهلل أو يمراُم٦م مل شمسب٘مقهؿ إًمٞمٝم٤م .ومال أقمروم َّـ ُم٤م زاد ٌ
رضمؾ ذم صداق اُمرأة قمغم أرسمع
َّنٞم٧م اًمٜمَّ٤مس أن
ُمئ٦م درهؿ ،صمؿ ٟمزل وم٤مقمؽمضتف اُمرأة ُمـ ىمريش وم٘م٤مًم٧م :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم َ
يزيدوا ذم ُمٝمر اًمٜمس٤مء قمغم أرسمع ُم٤مئ٦م درهؿ؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،وم٘م٤مًم٧م :أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أٟمزل اهلل

ذم اًم٘مرآن؟ ىم٤مل :وأي ذًمؽ؟ وم٘م٤مًم٧م :أُم٤م ؾمٛمٕم٧م اهلل ي٘مقل( :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
اًمٚمٝمؿ همٗمر ًاّ ،
يمؾ اًمٜمَّ٤مس أوم٘مف ُمـ قمٛمر ،صمؿ رضمع
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)( )27وم٘م٤مل:
َّ
ومريم٥م اعمٜمؼم ،وم٘م٤مل :أهي٤م اًمٜم٤مس إين يمٜم٧م َّنٞمتٙمؿ أن شمزيدوا اًمٜمس٤مء ذم صدىم٤مهتـ قمغم
أرسمع ُمئ٦م درهؿ ،ومٛمـ ؿم٤مء أن يٕمٓمل ُمـ ُم٤مًمف ُم٤م أطم٥م .ىم٤مل أسمق يٕمغم :وأفمٜمف ىم٤مل :ومٛمـ
ـم٤مسم٧م ٟمٗمسف ومٚمٞمٗمٕمؾ.
شم٘مقيؿ ظمٓم٠م احل٤ميمؿ ومرض يمٗم٤مي٦م .وىمد ىم٤مُم٧م سمف شمٚمؽ اعمرأة ذم زُمـ قمٛمر ريض اهلل
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ومقرا ،وم٠مًمٖمك ُم٤م ىمد أُمر سمف.
قمٜمف ،وهق ريض سمذًمؽ ً

الذب عً عزض املضله الػائب
قمـ أؾمامء سمٜم٧م يزيد  ىم٤مًم٧م :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ:
ِ
رض ِ
قمغم اهللَِّ أن ُي ْٕمتِ َ٘م ُف ُم َـ اًمٜم ِ
ذب قمـ ِقم ِ
سم٤مًمٖمٞمب٦مَ ،
يم٤من طم ًّ٘م٤م َ
َّ٤مرش(.)28
أظمٞمف
« َُمـ َّ
ُ
رؾمقل اهللِ ﷺ
يمٕم٥م سم َـ ُم٤مًمؽ  قمـ ختٚمٗمف ذم همزوة شمبقك()29وم٘م٤مل :دم َّٝمز
طمٙمك
َ
واعمسٚمٛمقن ُمٕمفِ ،
ِ
أىمض ؿمٞم ًئ٤م ،وأىمقل ذم
وم٠مرضمع ومل
أدمٝمز ُمٕمٝمؿ،
٘م٧م أهمدو ًمٙمل
وـمٗم ُ
َ
ْ
أردت .ومٚمؿ ْ
اؾمتٛمر سم٤مًمٜم٤مس
يزل ذًمؽ يتامدى يب طمتك
ىم٤مدر قمغم ذًمؽ ،إذا
ُ
َّ
ٟمٗمز :أٟم٤م ٌ
ِ
ِ
ُ
أىمض ُمـ ضمٝم٤مزي ؿمٞم ًئ٤م .صمؿ
رؾمقل اهللِ ﷺ هم٤مد ًي٤م واعمسٚمٛمقن ُمٕمف ،ومل
اجلدُّ  .وم٠مصبح
ِ
أىمض ؿمٞم ًئ٤م .ومٚمؿ ْ
يزل ذًمؽ يتام َدى يب طمتك أرسقمقا وشمٗم٤مرط
ومرضمٕم٧م ومل
همدوت
ُ
ُ
َ
ومٓمٗم٘م٧م ،إذا
ومٕمٚم٧م .صمؿ مل ُي َ٘مدَّ ْر ذًمؽ زم.
أرحتؾ وم٠مدريمَٝمؿ ،ومٞم٤م ًمٞمتٜمل
ومٝمٛمٛم٧م أن
اًمٖمزو.
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
رؾمقل اهللِ ﷺُ ،حي ِز ُٟمٜمل أين ٓ أرى زم ُأؾمق ًة إّٓ ً
رضمال
ظمرضم٧م ذم اًمٜم٤مس ،سمٕمد ظمروج
ُ
ِ
ُمٖمٛمقص٤م قمٚمٞمف ذم اًمٜم ِ
ُ
رضمال ممـ َ
ِّٗم٤مق ،أو ً
رؾمقل اهللِ
ذيمرين
قمذر اهللُ ُمـ ُّ
ً
اًمْمٕمٗم٤مء .ومل َي ْ
ٍ
َ
ُم٤مًمؽ؟ش ىم٤مل
يمٕم٥م سم ُـ
سمتبقك «ُم٤م ومٕمؾ
ضم٤مًمس ذم اًم٘مق ِم
ﷺ طمتك سمٚمغ شمبقيمً٤م وم٘م٤مل :وهق
ُ
ٌ
َ
ٌ
واًمٜمٔمر ذم َقمٓمِ َٗمٞمف (وذم هذا ذ ّم ًمف).
رؾمقل اهللِ! طم َبسف ُسمرداه
رضمؾ ُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم َ٦م :ي٤م
ُ
ِ
ٍ
َ
ظمػما.
ىمٚم٧م .واهللِ ي٤م
وم٘م٤مل ًمف ُمٕم٤م ُذ سم ُـ
سمئس ُم٤م َ
ضمبؾَ :
رؾمقل اهللُِ ،م٤م قمٚم ْٛمٜم٤م قمٚمٞمف إّٓ ً
ُ
رؾمقل اهللِ ﷺ  -وسم٘مٞم٦م اًم٘مّم٦م ُمٕمرووم٦م إذ ٟمزًم٧م آي٦م اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا ذم
ومسٙم٧م
ؾمقرة اًمتقسم٦م(.)31()30
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ومٝمٜم٤م ٟمجد ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ  ،يِمٝمد أُم٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٠من
يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ رضمؾ ص٤مًمح ذم همٞم٤مسمف ،ويذب قمٜمف يمٚمٛم٦م اًمسقء اًمتل ىمٞمٚم٧م ومٞمف .ومٝمق ىمد
ىم٤مم سمسٜم٦م شمِمبف ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م سم٤مًمذب قمـ أظمٞمف.
اًمذب قمـ اًمٖم٤مئ٥م ًمٞمس ومرض يمٗم٤مي٦م سمؾ ي٘مع ذم جم٤مل اًمسٜم٦م أو
ورهمؿ أن
ّ
اعمستح٥م ،سمحس٥م احل٤ملٕ ،ن ُمٕمروم٦م اًمٜم٤مس ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ٓ شم٘مع طمدّ اًمٞم٘ملم سمؾ هق هم٤مًم٥م
واضح٤م أو ؾمٜم ً٦م أو
اًمٔمـ .وهذه إُمث٤مل اًمتل ٟمسقىمٝم٤م شمّمٚمح ؾمقاء يم٤من اعمقضقع واضم ًب٤م
ً
أُمرا ُمستح ًب٤م ،ومٚمٛمـ ىم٤مم سمف أضمر اًمٜمٞم٤مسم٦م قمـ همػمه ذم ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م أو اًمسٜم٦م أو اًمٜم٤مومٚم٦م.
ً
ومرض٤م أو ؾمٜم ً٦م
وم٤معمث٤مل هٜم٤م إليْم٤مح ؾمٕم٦م أقمامل اخلػم اًمتل يٜمبٖمل اًم٘مٞم٤مم هب٤م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ً
أو ٟم٤مومٚم ً٦م.

الدفاع عً مضله بظَز الػيب :الفزسدم وٍشاو بً عبد امللو مجاالً
عم٤م طم٩م هِم٤مم سمـ قمبد اعمٚمؽ ،ذم أي٤مم أسمٞمف ،ـم٤مف سم٤مًمبٞم٧م ،وضمٝمد أن يّمؾ إمم
احلجر إؾمقد ًمٞمستٚمٛمف ومٚمؿ ي٘مدر قمغم ذًمؽً ،مٙمثرة اًمزطم٤مم (ومٚمؿ يٙمـ هٜم٤مك طمرس
يقؾمٕمقا ًمف اًمٓمريؼ ًمٞمٓمقف سمسٝمقًم٦م) ،ومٜمُّم٥م ًمف يمرد وضمٚمس قمٚمٞمف يٜمٔمر إمم اًمٜم٤مس،
وُمٕمف مج٤مقم٦م ُمـ أقمٞم٤من أهؾ اًمِم٠مم .ومبٞمٜمام هق يمذًمؽ إذ أىمبؾ زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ
()32
أرضم٤م
احلسلم سمـ قمكم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ  ،ويم٤من ُمـ أمجؾ اًمٜم٤مس وضمٝم ً٤م وأـمٞمبٝمؿ ً

ومٓم٤مف سم٤مًمبٞم٧م ،ومٚمام اٟمتٝمك إمم احلجر ،شمٜمحك ًمف اًمٜم٤مس طمتك اؾمتٚمؿ احلجر ،وم٘م٤مل رضمؾ
ُمـ أهؾ اًمِم٤مم هلِم٤ممُ :مـ هذا اًمذي ه٤مسمف اًمٜم٤مس هذه اهلٞمب٦م؟ .وم٘م٤مل هِم٤مم ٓ :أقمرومف،
طم٤مضا وم٘م٤مل أٟم٤م أقمرومف :وم٘م٤مل اًمِم٤مُمل
خم٤موم٦م أن ُير ِّهم٥م ومٞمف أهؾ اًمِم٤مم ،ويم٤من اًمٗمرزدق
ً
ُمـ هق ي٤م أسم٤م اًمٗمقارس؟ وم٘م٤مل اًمٗمرزدق:
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هـــذا اسمــــ ظمـــػم قمبـــ٤مد اهلل يمٚمٝمـــؿ

هــذا اًمت٘مــل اًمٜم٘مــل اًمٓمــ٤مهر اًمٕمٚمــؿ

هــذا اًمــذي شمٕمــرف اًمبٓمحــ٤مء وـم٠مشمــف

واًمبٞمـــ٧م يٕمرومـــف واحلـــؾ واحلـــرم

إذا رأشمــــف ىمــــريش ىمــــ٤مل ىم٤مئٚمٝمــــ٤م

إمم ُمٙمـــ٤مرم هـــذا يٜمتٝمـــل اًمٙمـــرم

يٜمٛمــك إمم ذروة اًمٕمــز اًمتــل ىمّمـــرت

قمـــ ٟمٞمٚمٝمــ٤م قمــرب اإلؾمــالم واًمٕمجــؿ

يٙمــــ٤مد يٛمســــٙمف قمرومــــ٤من راطمتــــف

ريمـــ احلٓمــٞمؿ إذا ُمــ٤م ضمــ٤مء يســتٚمؿ

ذم يمٗمــــف ظمٞمــــزران رحيــــف قمبــــؼ

ُمــــ يمـــػ أروع ذم قمرٟمٞمٜمـــف ؿمـــٛمؿ

يٖمْمـــل طمٞمــ٤مء ويٖمٗمــك ُمـــ ُمٝم٤مسمتــف

ومــــام يٙم ّٚمــــؿ إّٓ طمــــلم يبتســــؿ

يٜمِمــؼ ٟمــقر اهلــدى ُمـــ ٟمــقر همرشمــف

يم٤مًمِمٛمس يٜمج٤مب قمـ إذاىمٝمـ٤م اًم٘مـتؿ

ُمِمــــت٘م٦م ُمـــــ رؾمــــقل اهلل ٟمبٕمتــــف

ـم٤مسمـــ٧م قمٜمـــ٤مسه واخلـــٞمؿ واًمِمـــٞمؿ

هــذا اسمـــ وم٤مـمٛمــ٦م إن يمٜمــ٧م ضم٤مهٚمــف

سمجــــده أٟمبٞمــــ٤مء اهلل ىمــــد ظمتٛمــــقا

اهلل ذومــــــف ىمــــــد ًُم٤م وقم ّٔمٛمــــــف

ضمـــرى سمـــذاك ًمـــف ذم ًمقطمـــف اًم٘مٚمـــؿ

وًمــٞمس ىمقًمــؽ ُمـــ هــذا سمْمــ٤مئره

اًمٕمرب شمٕمـرف ُمــ أٟمٙمـرت واًمٕمجـؿ

قمـــؿ ٟمٗمٕمٝمـــام
يمٚمتـــ٤م يديـــف همٞمـــ٤مث
ّ

يســــتقيمٗم٤من وٓ يٕمرومهــــ٤م قمــــدم

ؾمـــٝمؾ اخلٚمٞم٘مـــ٦م ٓ ختِمـــك سمـــقادره

يزيٜمــف اصمٜمــ٤من طمســـ اخلٚمــؼ واًمِمــٞمؿ

محـــ٤مل أصم٘مـــ٤مل أىمـــقام إذا اىمؽمطمـــقا

طمٚمـــقا اًمِمـــامئؾ حيٚمـــق قمٜمـــده ٟمٕمـــؿ

ُمــــ٤م ىمــــ٤مل ٓ ىمـ ُّ
ـــط إّٓ ذم شمِمــــٝمده

ًمـــقٓ اًمتِمـــٝمد يم٤مٟمـــ٧م ٓؤه ٟمٕمـــؿ

ــؿ اًمؼميـــ٦م سم٤مإلطمســـ٤من وم٤مٟم٘مِمـــٕم٧م
قمـ ّ

قمٜمٝمـــ٤م اًمٖمٞم٤مسمـــ٦م واإلُمـــالق واًمٕمـــدم

وسمٖمْمــٝمؿ
ُمـــ ُمٕمِمـــر طمــ ّبٝمؿ ديـــ
ُ

وىمـــرهبؿ ُمٜمجـــك وُمٕمتّمـــؿ
يمٗمـــر
ُ
ٌ
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إن ُقمــدّ أهــؾ اًمت٘مــك يمــ٤مٟمقا أئٛمــتٝمؿ

هـؿ
أو ىمٞمؾ ُمـ ظمػم أهؾ إرض ىمٞمؾ ُ

ٓ يســـتٓمٞمع ضمـــقاد سمٕمـــد همـــ٤ميتٝمؿ

يــــداٟمٞمٝمؿ ىمــــقم وإن يمرُمــــقا
وٓ
ُ

هــؿ اًمٖمٞمــقث إذا ُمــ٤م أزُمــ ٌ٦م أزُمــ٧م

وإؾمد أؾمد اًمِمـرى واًمبـ٠مس حمتـدم

ٓ يــٜم٘مص اًمٕمســر سمســٓم ً٤م ُمـــ أيمٗمٝمــؿ

ؾمــٞم٤من ذًمــؽ إن أصمــروا وإن قمــدُمقا

ذيمــــرهؿ
ُم٘مــــدم سمٕمــــد ذيمــــر اهلل
ُ

ذم يمـــؾ سمـــدء وخمتـــقم سمـــف اًمٙمٚمـــؿ

أي اخلالئــــؼ ًمٞمســــ٧م ذم رىمــــ٤مهبؿ

ٕوًمٞمـــــ٦م هـــــذا أوًمـــــف ٟمٕمـــــؿ

ُمــــ يٕمـــرف اهلل يٕمـــرف أوًمٞمـــ٦م ذا

وم٤مًمــديـ ُمـــ سمٞمــ٧م هــذا ٟم٤مًمــف إُمــؿ

ومٖمْم٥م هِم٤مم قمغم اًمٗمرزدق ،وأُمر سمحبسف ،وم٠مٟمٗمذ ًمف زيـ اًمٕم٤مسمديـ اصمٜمل قمنم
أًمػ درهؿ ومر ّده٤م ،وىم٤ملُ :مدطمتف هلل شمٕم٤ممم ٓ ًمٚمٕمٓم٤مء :وم٠مرؾمؾ إًمٞمف زيـ اًمٕم٤مسمديـ ،وىم٤مل
ًمف :إ ّٟم٤م أهؾ سمٞم٧م إذا وهبٜم٤م ؿمٞم ًئ٤م ٓ ٟمستٕمٞمده ،واهلل  يٕمٚمؿ ٟمٞمتؽ ويثٞمبؽ قمٚمٞمٝم٤م ،ومِمٙمر
اهلل ًمؽ ؾمٕمٞمؽ ،ومٚمام سمٚمٖمتف اًمرؾم٤مًم٦م ىمبٚمٝم٤م(.)33
ىمّمٞمدة اًمٗمرزدق ر ّد قمغم إٟمٙم٤مر هِم٤مم عمٕمروم٦م قمكم زيـ اًمٕم٤مسمديـ  واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ
ُمر ُمـ دوم٤مع
ُمٙم٤مٟمتف ،وهذا اًمذب قمـ آؾمتٝم٤مٟم٦م سمٛمسٚمؿ سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م هق ُمـ صٜمػ ُم٤م ّ
ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ قمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمٝمام .وهٜم٤م اًمدوم٤مع قمـ رضمؾ ُمـ آل سمٞم٧م
اًمٜمبقة ،سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمٜمٞم٤مسم٦م قمـ إُم٦م ذم ُمثؾ هذه اعمقاىمػ وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ يمٚمٛم٦م طمؼ
أُم٤مم ؾمٚمٓم٤من ضم٤مئر.

التطوع للكضاء على خزافة :أبو الربنات املػزبي يف جشر املالديف مجاالً
ىم٤مل اسمـ سمٓمقـم٦م ذم طمديثف قمـ اعم٤مًمديػ :طمدصمٜمل اًمث٘م٤مت ُمـ أهٚمٝم٤م :يم٤مًمٗم٘مٞمف
قمٞمسك اًمٞمٛمٜمل ،واًمٗم٘مٞمف اعمٕمٚمؿ قمكم ،واًم٘م٤ميض قمبد اهلل ،ومج٤مقم٦م ؾمقاهؿّ :
أن أهؾ هذه
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يمٗم٤مرا ،ويم٤من ئمٝمر هلؿ يمؾ ؿمٝمر قمٗمري٧م ُمـ اجلـ ي٠ميت ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمبحر
اجلزائر يم٤مٟمقا ً
ٙمرا ومزيٜمقه٤م
يم٠مٟمف ُمريم٥م ممٚمقء سم٤مًم٘مٜم٤مديؾ ،ويم٤مٟم٧م قم٤مدهتؿ أَّنؿ إذا رأوه أظمذوا ضم٤مري٦م سمِ ً
وأدظمٚمقه٤م إمم سمٞم٧م إصٜم٤مم ،ويم٤من ُمبٜم ًٞم٤م قمغم ضٗم٦م اًمبحر ،وًمف ـم٤مق ُيٜمٔمر إًمٞمف ُمٜمٝم٤م،
ويؽميمقَّن٤م هٜم٤مًمؽ ًمٞمٚم٦م ،صمؿ ي٠مشمقن قمٜمد اًمّمب٤مح ومٞمجدوَّن٤م ُمٞمت٦م ُمٗمتْم٦م اًمبٙم٤مرة وٓ
يزاًمقن يمؾ ؿمٝمر ي٘مؽمقمقن سمٞمٜمٝمؿ ،ومٛمـ أص٤مسمتف اًم٘مرقم٦م أقمٓمك سمٜمتف.
يت٤مسمع اسمـ سمٓمقـم٦م ذم يمت٤مسمف :صمؿ إٟمف ىمدم قمٚمٞمٝمؿ ُمٖمريب يسٛمك سم٠ميب اًمؼميم٤مت
اًمؼمسمري ،ويم٤من طم٤موم ًٔم٤م ًمٚم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،ومٜمزل سمدار قمجقز ُمٜمٝمؿ ،ومدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م يق ًُم٤م وىمد
يٗمٝمٛم َـُ ،
وم٠مشمـ َِل
مجٕم٧م أهٚمٝم٤م وهـ يبٙملم يم٠مَّنـ ذم ُم٠مشمؿ ،وم٤مؾمتٗمٝمٛمٝم ّـ قمـ ؿم٠مَّنـ ،ومٚمؿ ْ
سمؽممج٤من وم٠مظمؼمه أن ىمرقم٦م اًمِمٝمر وىمٕم٧م قمغم اًمٕمجقز ،وًمٞمس هل٤م إّٓ سمٜم٧م واطمدة ي٘متٚمٝم٤م
قمقض٤م ُمـ سمٜمتؽ سم٤مًمٚمٞمؾ ،ويم٤من أُمرد اًمقضمف،
أشمقضمف ً
اًمٕمٗمري٧م ،وم٘م٤مل هل٤م أسمقاًمؼميم٤مت :أٟم٤م ّ
وم٤مطمتٛمٚمقه شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م وم٠مدظمٚمقه إمم سمٞم٧م إصٜم٤مم وهق ُمتقضئ ،وأىم٤مم يتٚمق اًم٘مرآن ،صمؿ
فمٝمر ًمف اًمٕمٗمري٧م ُمـ اًمٜم٤مومذة ،وم٤مؾمتٛمر يتٚمق ،ومٚمام اىمؽمب ُمٜمف وؾمٛمع اًم٘مراءة ،هم٤مص ذم
اًمبحر ،وأصبح اعمٖمريب وهق يتٚمق قمغم طم٤مًمف ،ومج٤مءت اًمٕمجقز وأهٚمٝم٤م وأهؾ اجلزيرة
ًمٞمستخرضمقا اًمبٜم٧م قمغم قم٤مدهتؿ ومٞمحرىمقه٤م (فمٜمً٤م ُمٜمٝمؿ أن اًمٕمجقز وضٕم٧م سمٜمتٝم٤م هٜم٤مك)،
ومقضمدوا اعمٖمريب يتٚمق اًم٘مرآن ،ومٛمْمقا سمف إمم َُمٚمِٙمِٝمؿ ،ويم٤من يسٛمك (ؿمٜمقرازة) ،وأقمٚمٛمقه
سمخؼمه ،ومٕمج٥م ُمٜمف ،وقمرض قمٚمٞمف اعمٖمريب اإلؾمالم ور ّهمبف ومٞمف ،وم٘م٤مل ًمف اعمٚمؽ :أىمؿ
قمٜمدٟم٤م إمم اًمِمٝمر أظمر .وم٢من ومٕمٚم٧م يمذًمؽ وٟمجقت ُمـ اًمٕمٗمري٧م ،أؾمٚمٛم٧م.
سٛمك سم٤مؾمؿ حمٛمد سمـ
يم٤من هذا اًمداقمٞم٦م ؾمبب ً٤م ذم إؾمالم ُمٚمؽ اجلزر « َؿمٜمقرازةش وشم ّ
قمبد اهلل ،وأؾمٚمؿ سمٕمده ّ
يمؾ أهؾ اجلزر ،ومٚمؿ يبؼ أطمدٌ ُمـ ؾمٙمّ٤مَّن٤م إّٓ ودظمؾ اإلؾمالم.
اعمٚمديٗمل ُمـ أيب اًمؼميم٤مت أن
ىم٤مم اًمسٚمٓم٤من سمبٜم٤مء ُمسجد قمرف سم٤مؾمٛمف .ـمٚم٥م اعمٚمؽ
ُّ
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شمذيم٤مرا ُيِمػم ومٞمف إمم شم٤مريخ إؾمالم اعمٚمؽ قمغم يده ،وهل اًمٚمقطم٦م
يٜم٘مش قمغم ًمقطم٦م
ً
اًمتل ٓ زاًم٧م حمٗمقفم٦م إمم طمد أن ،وشمٕمتؼم أىمدم ظمط قمريب ذم ُمٜمٓم٘م٦م اعمحٞمط اهلٜمدي،
وضمٕمؾ صمٚم٨م ُم٤م جيبٞمف ُمـ ؾمٙم٤من اجلزر صدىم٦م قمغم أسمٜم٤مء اًمسبٞمؾٕ ،ن إؾمالُمٝمؿ يم٤من قمـ
ـمري٘مٝمؿ.
يت٤مسمع اسمـ سمٓمقـم٦م ذم يمت٤مسمف :صمؿ أىم٤مم قمٜمدهؿ وذح اهلل صدر اعمٚمؽ ًمإلؾمالم،
وأؾمٚمؿ أهٚمف وأوٓده وأهؾ دوًمتف ،صمؿ ُمحِؾ اعمٖمريب عم٤م دظمؾ
وم٠مؾمٚمؿ ىمبؾ مت٤مم اًمِمٝمر،
َ
اًمِمٝمر إمم سمٞم٧م إصٜم٤مم ،ومل ِ
ي٠مت اًمٕمٗمري٧م ،وضمٕمؾ يتٚمق طمتك اًمّمب٤مح .وضم٤مء اًمسٚمٓم٤من
واًمٜم٤مس ومقضمدوه قمغم طم٤مًمف ُمـ اًمتالوة ،ومٙميروا إصٜم٤مم ،وهدُمقا سمٞمتٝم٤م ،وأؾمٚمؿ ُ
أهؾ
اجلزيرة ،وسمٕمثقا إمم ؾم٤مئر اجلزر ،وم٠مؾمٚمؿ أهٚمٝم٤م ،وأىم٤مم اعمٖمريب قمٜمدهؿ ُمٕم َّٔمام ومتذهبقا
سمٛمذهبفُ :مذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل ،وهؿ إمم هذا اًمٕمٝمد يٕمٔمٛمقن اعمٖم٤مرسم٦م سمسببف(.)34
وؾمقاء يم٤من ذم اًم٘مّم٦م قمٗمري٧م ومٕمالً ،أو رضمؾ ُمـ اًمبنم ،اقمت٤مد أن يتٛمثؾ هلؿ
سمِمٙمؾ قمٗمري٧م ،وم٤معمٖمزى أن أسم٤م اًمؼميم٤مت ىم٤مم سمٗمرض يمٗم٤مي٦م ٟمٞم٤مسم٦م قمـ اعمسٚمٛملم سمٜمٞم٦م
اًم٘مْم٤مء قمغم ظمراوم٦م ،ومٙم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م قمٛمٚمف إؾمالم أهؾ شمٚمؽ إٟمح٤مء ُمٜمذ ذًمؽ اًمٞمقم
وطمتك يقُمٜم٤م هذا سمؾ وطمتك ُم٤م يِم٤مء اهلل ُمـ أي٤مم ُمست٘مبالً.

الدنتور عبد الزمحً الضنيط والعنل اخلريي يف أفزيكيا
يم٤مٟم٧م سمداي٦م رطمٚم٦م اًمديمتقر قمبداًمرمحـ اًمسٛمٞمط رمحف اهلل(ُ)35مع اًمٕمٓمػ قمغم
اًمٗم٘مراء أٟمف عم٤م يم٤من ـم٤مًمب ً٤م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمٙمقي٧م ،ويم٤من يرى اًمٕمامل اًمٗم٘مراء
احلر اًمِمديد طمتك شم٠ميت اعمقاصالت ،ومام يم٤من ُمٜمف إّٓ أٟمف مجع هق وأصدىم٤مءه
يٜمتٔمرون ذم ّ
اعم٤مل واؿمؽمى ؾمٞم٤مرة ىمديٛم٦م ،ويم٤من يمؾ يقم يقصؾ ه١مٓء اًمٕمامل جم٤مٟم ً٤م رمح٦م هبؿ.
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واؾمتٛمرت ُمٕمف قم٤مدشمف وطمرصف قمغم اًمقىمقف إمم ضم٤مٟم٥م اعمٕمقزيـ وأصح٤مب
احل٤مضم٦م ،وطمٞمٜمام ؿمٕمر سمخٓمر اعمج٤مقم٦م هيدد اعمسٚمٛملم ذم أومري٘مٞم٤م ،وأدرك اٟمتِم٤مر محالت
اًمتبِمػم اًمتل دمت٤مح صٗمقف وم٘مرائٝمؿ ذم أدهم٤مل اًم٘م٤مرة اًمسقداء ،آصمر أن يؽمك قمٛمٚمف اًمٓمبل
ـمقاقمٞم٦مً ،مٞمجسد ُمنموقم ً٤م ظمػمي ً٤م رائد ًا ذم ُمقاضمٝم٦م همقل اًمٗم٘مر ،واؾمت٘مٓم٥م ُمٕمف ومري٘م ً٤م
ُمـ اعمتٓمققملم ،اًمذيـ اٟمخرـمقا ذم شمدؿملم هذا اعمنموع اإلٟمس٤مين ،اًمذي شمتٛمثؾ ُمٕم٤معمف ذم
ُمداواة اعمرىض ،وشمْمٛمٞمد ضمراح اعمٜمٙمقسملم ،وُمقاؾم٤مة اًمٗم٘مراء واعمحت٤مضملم ،واعمسح قمغم
رأس اًمٞمتٞمؿ ،وإـمٕم٤مم اجل٤مئٕملم ،وإهم٤مصم٦م اعمٚمٝمقوملم .وٟمت٩م قمـ قمٛمٚمف أن أؾمٚمؿ قمغم يديف
سمئرا وأٟمِم٠م
أيمثر ُمـ ُ 11مٚمٞمقن ؿمخص ذم إومري٘مٞم٤م وسمٜمك ُ 5711مسجدً ا وطمٗمر ً 9511
ُ 861مدرؾم٦م و 4ضم٤مُمٕم٤مت و(ُ )214مريمز ًا إؾمالُمٞم ً٤م .وطمٞمٜمام ٟم٤مل ضم٤مئزة اعمٚمؽ ومٞمّمؾ
اًمٕم٤معمٞم٦م خلدُم٦م اإلؾمالم شمؼمع سمٛمٙم٤موم٠مهت٤م ًمتٙمقن ٟمقاة ًمٚمقىمػ اًمتٕمٚمٞمٛمل ٕسمٜم٤مء أومري٘مٞم٤م.
وُمـ قم٤مئد هذا اًمقىمػ شمٚم٘م٧م أقمداد يمبػمة ُمـ أسمٜم٤مء أومري٘مٞم٤م شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م ذم اجل٤مُمٕم٤مت.
شمٕمرض ذم أومري٘مٞم٤م عمح٤موٓت ىمتؾ ُمرات قمديدة ُمـ ىمبؾ اعمٚمٞمِمٞم٤مت اعمسٚمح٦م
سمسب٥م طمْمقره اًمٓم٤مهمل ذم أوؾم٤مط اًمٗم٘مراء واعمحت٤مضملم ،وٓىمك ذم ؾمبٞمؾ ذًمؽ
صٕمقسم٤مت ٓ طمٍم هل٤م .يمام أصدر أرسمٕم٦م يمت٥م قمـ أومري٘مٞم٤م ،سم٤مإلض٤موم٦م إمم اًمٕمديد ُمـ
اًمبحقث وأوراق اًمٕمٛمؾ وُمئ٤مت اعم٘م٤مٓت اًمتل ٟمنمت ذم صحػ ُمتٜمققم٦م.
اًمٕمٛمؾ اًمذي ىم٤مم سمف اعمرطمقم اًمسٛمٞمط ،يم٤من ومرض يمٗم٤مي٦م ٟمٞم٤مسم٦م قمـ إُم٦مً ،مٙمـ
اًمس١مال هق هؾ يم٤مٟم٧م ضمٝمقده رمحف اهلل يم٤مومٞم٦م؟ اجلقاب سم٤مًمت٠ميمٞمد يمال ،وم٤محل٤مضم٦م ذم
أومري٘مٞم٤م وأٟمدوٟمٞمسٞم٤م وسمٜمٖمالديش وسمقرُم٤م وهمػمه٤م ه٤مئٚم٦م وهل سمح٤مضم٦م إمم قمدد يمبػم ُمـ
أُمث٤مل اًمسٛمٞمط وُمـ زيمقات أُمقال اعمقرسيـ ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل.

اليِّيا َبةُ عًِ األُمَّةِ فِي فُزوضِ الهِفَايَةِ

37

اخلالصة
ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م يمام ورد ذم ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب قمـ شمٕمريػ آُم٤مم اًمٖمزازم رمحف اهلل هق
ومريْم٦م قمغم إُم٦م ،وم٢مذا وضمد اًمٗمرد أٟمف ذم احل٤مل اًمتل هق قمٚمٞمف ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مقم هب٤م
أطمد همػمه ،وم٤مًمٗمرض قمٚمٞمف ىمد حت٘مؼ سمقضقح شم٤مم ،قمٜمد ذًمؽ قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مم سمف .وهٜم٤م جي٥م
أن شمٙمقن ٟمٞمتف ظم٤مًمّم٦م ًمقضمف اهلل ٓ ُمـ أضمؾ ؾمٛمٕم٦م أو ضمزاء دٟمٞمقي ،وم٢مٟمام إقمامل
سم٤مًمٜمٞم٤مت .وُمـ ظمٚمّم٧م ٟمٞمتف ؾمٞمٙمقن ًمف قمقن ُمـ اهلل شمٕم٤ممم .إن اًمتٓمقع ٕقمامل ومروض
اًمٙمٗم٤مي٦م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من حيت٤مج إمم ؿمج٤مقم٦م ظم٤مص٦م ٕٟمف هم٤مًم ًب٤م يٙمقن ومٞمف خم٤مًمٗم٦م
ًمٚمٖم٤مًمبٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ُمـ اًمٜم٤مس.
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الباب اخلامس
قيام العلناء بفروض الكفاية
قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ« :أومْمؾ
()36
سمٕمْم٤م ُمـ ُمقاىمػ اًمٕمٚمامء أُم٤مم
اجلٝم٤مد يمٚمٛم٦م قمدل قمٜمد ؾمٚمٓم٤من ضم٤مئرش  .وؾمٜمقرد ً

سمٕمض إُمراء:

أمساء بيت أبي بهز واحلجاج
أرؾمؾ احلج٤مج إمم أؾمام َء سمٜم٧م أيب سمٙمر  وقمـ أسمٞمٝم٤م سمٕمد ىمتٚمف إسمٜمٝم٤م قمبداهلل سمـ
اًمزسمػم  ،)37(وشمٕمٚمٞمؼ ضمثتف ذم ُمٙم٦م ،وم٠مسم٧م أن شم٠مشمٞمف وم٠مقم٤مد إًمٞمٝم٤م اًمرؾمقل(ً :)38مت٠مشمٜمٜمل أو
ٕسمٕمثـ إًمٞمؽ ُمـ يسحبؽ ُمـ ىمروٟمؽ وم٠مسم٧م ،وىم٤مًم٧م :واهلل ٓ آشمٞمف طمتك يبٕم٨م إ ّزم ُمـ
يسحبٜمل سم٘مروين ..ومام يم٤من ُمـ احلج٤مج إّٓ أن رضخ ًمّمالسمتٝم٤م واٟمٓمٚمؼ طمتك دظمؾ
ِ
أرأي٧م يمٞمػ ٟمٍم اهلل احلؼ و أفمٝمره؟ ىم٤مًم٧م :رسمام أديؾ اًمب٤مـمؾ قمغم احلؼ
إًمٞمٝم٤م ،وم٘م٤مل:
وأهٚمف .ىم٤مل :يمٞمػ رأيتٜمل صٜمٕم٧م سمٕمدو اهلل؟ ىم٤مًم٧م :أراك أومسدت قمغم إسمٜمل دٟمٞم٤مه
وأومسد قمٚمٞمؽ آظمرشمؽ .ىم٤مل :إن اسمٜمؽ أحلد ذم هذا اًمبٞم٧م وىمد ىم٤مل اهلل( :ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)( ،)39وىمد أذاىمف اهلل ذاك اًمٕمذاب إًمٞمؿ .ىم٤مًم٧م:
ويمؼم
ورس سمف رؾمقل اهلل وطمٜمّٙمف سمٞمده ّ
يمذسم٧م يم٤من أول ُمقًمقد ُوًمد ذم اإلؾمالم سم٤معمديٜم٦م ُ ّ
اعمسٚمٛمقن يقُمئذ طمتك ّ
ىمقا ًُم٤م سمٙمت٤مب
صقا ًُم٤م ّ
ومرطم٤م سمف .ويم٤من ًسمرا سم٠مسمقيف ّ
اردم٧م اعمديٜم٦م ً
ُمبٖمْم٤م عمـ يٕمَم اهلل – أُم٤م إن رؾمقل اهلل طمدصمٜمل أن ذم صم٘مٞمػ
ٕمٔمام حلُرم اهلل،
ً
اهللُُ ،م ً
ؾمٗم٤مطم٤م ىمت٤مًٓ) وم٠مُم٤م اًمٙمذاب وم٘مد رأيٜم٤مه (شمٕمٜمك اعمخت٤مر سمـ قمبٞمد
وُمبػما (أى
يمذا ًسم٤م
ً
ً
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ُمٜمٙميرا يتٛمٜمك ًمق مل
اًمث٘مٗمل) وأُم٤م اعمبػم ومال إظم٤مًمؽ إّٓ إي٤مه .ومخرج احلج٤مج ُمـ قمٜمده٤م
ً
ُمزهقا يريد أن يتِمٗمك.
يٙمـ ًم٘مٞمٝم٤م سمٕمد أن دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م
ً
ومٝمذا اعمق ىمػ ُمـ أؾمامء هق ٟمٞم٤مسم٦م قمـ إُم٦م ذم رومْمٝم٤م اًمسػم إمم أُمػم ضم٤مئر وطملم
ضم٤مءه٤م أؾمٛمٕمتف يمٚمٛم٦م احلؼ ،يمام ورد ذم طمدي٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.

األوساعي وعبد اهلل بً علي
عم٤م دظمؾ قمبد اهلل سمـ قمكم دُمِمؼ ،سمٕمد أن أضمغم سمٜمل أُم ّٞم٦م قمٜمٝم٤م ،ـمٚم٥م إوزاقمل
رمحف اهلل( ،)40ومتٖم ّٞم٥م قمٜمف صمالصم٦م أي٤مم ،صمؿ طمرض سملم يديف ،ىم٤مل إوزاقمل :دظمٚم٧م قمٚمٞمف
وهق قمغم رسيره وذم يده ظمٞمزراٟم٦م واعمسقدة قمـ يٛمٞمٜمف وؿمامًمف ُمٕمٝمؿ اًمسٞمقف ُمّمٚمت٦م،
واًمٖمٛمد واحلديد ،ومس ّٚمٛم٧م قمٚمٞمف ومٚمؿ ير ّدٟ .مٙم٧م سمتٚمؽ اخلٞمزراٟم٦م اًمتل ذم يده .صمؿ ىم٤مل :ي٤م
أوزاقمل ُم٤م شمرى ومٞمام صٜمٕمٜم٤مه ُمـ ازاًم٦م أيدي أوًمئؽ اًمٔمٚمٛم٦م قمـ اًمٕمب٤مد واًمبالد؟ أضمٝم٤م ًدا
ورسم٤م ًـم٤م هق؟
وم٘مٚم٧م :أهي٤م إُمػم ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري اًمتٞمٛمل ي٘مقل :ؾمٛمٕم٧م حمٛمد
سمـ اسمراهٞمؿ ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص ي٘مقل :ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف
ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ﷺ ي٘مقل« :اٟمام إقمامل سم٤مًمٜم ّٞم٤مت واٟمام ًمٙمؾ اُمرىء ُم٤م ٟمقى ،ومٛمـ
يم٤مٟم٧م هجرشمف امم اهلل ورؾمقًمف ،ومٝمجرشمف امم اهلل ورؾمقًمف ،وُمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف امم دٟمٞم٤م
يّمٞمبٝم٤م أو اُمرأة يٜمٙمحٝم٤م ومٝمجرشمف امم ُم٤م ه٤مضمر اًمٞمفش( .)41ومٜمٙم٧م سم٤مخلٞمزراٟم٦م أؿمدّ ُم٤م
يٜمٙم٧م وضمٕمؾ ُمـ طمقًمف ي٘مبْمقن أيدهيؿ قمغم ىمبْم٤مت ؾمٞمقومٝمؿ .صمؿ ىم٤مل :ي٤م أوزاقمل ُم٤م
شم٘مقل ذم دُم٤مء سمٜمل أُمٞمّ٦م؟.
وم٘مٚم٧م :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺّ ٓ« :
حيؾ دم اُمرىء ُمسٚمؿ إّٓ سم٢مطمدى صمالث ،اًمٜمٗمس
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سم٤مًمٜمٗمس ،واًمث ّٞم٥م اًمزاين واًمت٤مرك ًمديٜمف اعمٗم٤مرق ًمٚمجامقم٦مش (ُمتٗمؼ قمٚمٞمف) .ومٜمٙم٧م أؿمد ُمـ
ذًمؽ.
صمؿ ىم٤ملُ :م٤م شم٘مقل ذم أُمقاهلؿ؟ ىمٚم٧م :ان يم٤مٟم٧م ذم أيدهيؿ طمرام ومٝمل طمرام قمٚمٞمؽ
أيْم٤م ،وان يم٤مٟم٧م طمالل ومال حتؾ ًمؽ إّٓ سمٓمريؼ ذقمل .ومٜمٙم٧م أؿمدّ ُم٤م يٜمٙم٧م ىمبؾ
ً
ذًمؽ .اٟمتٔمرت رأد أن يس٘مط سملم يدي ،وم٠مُمرين سم٤مٟٓمٍماف .صمؿ ىم٤مل :أٓ ٟمقًمٞمؽ
قمكم ذم ذًمؽ ،إين أطم٥م ُم٤م اسمتدأوين سمف
اًم٘مْم٤مء؟ ىمٚم٧م :إن أؾمالومؽ مل يٙمقٟمقا يِم٘مقن ّ
ُمـ آطمس٤من .وم٘م٤مل :يم٠مٟمؽ حت٥م آٟمٍماف؟ وم٘مٚم٧م :إن ُمـ ورائل طمر ًُم٤م وه ّـ حيتجـ
اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝم ّـ وؾمؽمهـ وىمٚمقهبـ ُمِمٖمقًم٦م سمسببل.
ومٚمام ظمرضم٧م إذا سمرؾمقًمف ُمـ ورائل ،وإذا ُمٕمف ُم٤مئت٤م ديٜم٤مر ،وم٘م٤مل ي٘مقل ًمؽ آُمػم:
اؾمتٜمٗمؼ هذه.
ىم٤مل :ومتّمدىم٧م هب٤م ،وإٟمام أظمذهت٤م ظمق ًوم٤م.
ص٤مئام ومٞم٘م٤مل إن آُمػم عم٤م سمٚمٖمف ذًمؽ قمرض قمٚمٞمف
ىم٤مل :ويم٤من ذم شمٚمؽ آي٤مم اًمثالصم٦م
ً
اًمٗمٓمر قمٜمده وم٠مسمك أن يٗمٓمر قمٜمده(.)42
قمغم اًمٕمٚمامء قمٝمد ُمـ اهلل أن يبٚمٖمقا ديٜمف ومٞمام يٓمٞم٘مقن وان يٕمتزًمقا احلٙم٤مم اًمٔمٚمٛم٦م،
وم٢من اسمتٚمقا سمٛمقىمػ حمرج ُمع احلٙم٤مم أن ي٘مقًمقا احلؼ ويّمؼموا قمغم شمبٕم٤مشمف ،ومذًمؽ ومرض
يمٗم٤مي٦م قمٚمٞمٝمؿ ٟمٞم٤مسم٦م قمـ إُم٦م .وهذا هق ُمقىمػ اًمٕمزيٛم٦م ،وم٢من ظم٤مف اًمبٓمش ووضمد
رظمّم٦م ذم سمٕمض اعمقاىمػ ومال سم٠مس يمام ومٕمؾ إوزاقمل سم٠مظمذ اعم٤مل صمؿ اًمتّمدق سمف.

صفياٌ الجوري واخلليفة املَدي
ىم٤مل آُم٤مم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري رمحف اهلل( :)43عمّ٤م طم٩م اعمٝمدي ىم٤مل ٓ :سمدّ زم ُمـ ؾمٗمٞم٤من،
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ومقضٕمقا زم اًمرصد طمقل اًمبٞم٧م ،وم٠مظمذوين سم٤مًمٚمٞمؾ .ومٚمام ُمثٚم٧م سملم يديف ،ىم٤مل زمٕ :ي
رء ٓ شم٠مشمٞمٜم٤م ومٜمستِمػمك ذم أُمرٟم٤م؟ ومام أُمرشمٜم٤م ُمـ رء سٟم٤م اًمٞمف وُم٤م َّنٞمتٜم٤م قمـ رء
اٟمتٝمٞمٜم٤م قمٜمف .وم٘مٚم٧م ًمف :يمؿ أٟمٗم٘م٧م ذم ؾمٗمرك هذا؟ ىم٤مل ٓ :أدري ،زم أُمٜم٤مء وويمالء.
ىمٚم٧م :ومام قمذرك همدً ا اذا وىمٗم٧م سملم يدي اهلل شمٕم٤ممم ومس٠مًمؽ قمـ ذًمؽ؟ ًمٙم ّـ قمٛمر سمـ
اخلٓم٤مب  عم٤م طم٩م ىم٤مل ًمٖمالُمف يمؿ أٟمٗم٘م٧م ذم ؾمٗمرٟم٤م هذا؟ ىم٤مل :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم صمامٟمٞم٦م
ديٜم٤مرا .وم٘م٤مل :وحيؽ أضمحٗمٜم٤م سمٞم٧م ُم٤مل اعمسٚمٛملم.
قمنم ً
وىمد قمٚمٛم٧م ُم٤م طمدصمٜم٤م سمف ُمٜمّمقر قمـ إؾمقد سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ اسمـ ُمسٕمقد أن
ُمتخقض ذم ُم٤مل اهلل وُم٤مل رؾمقًمف ومٞمام ؿم٤مءت ٟمٗمسف ًمف اًمٜم٤مر
رب
ّ
رؾمقل اهلل ﷺ ىم٤ملّ « :
همدً اش ،ومٞم٘مقل أسمق قمبٞمد اًمٙم٤مشم٥م :أُمػم اعم١مُمٜملم يست٘مبؾ سمٛمثؾ هذا؟ ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من :اؾمٙم٧م،
اٟمام أهٚمؽ ومرقمقن ه٤مُم٤من وه٤مُم٤من ومرقمقن(.)44
درؾم٤م ذم احلٗم٤مظ قمغم أُمقال اعمسٚمٛملم
هٜم٤م يٕمٓمل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري اخلٚمٞمٗم٦م اعمٝمدي ً
واإلىمتّم٤مد ذم اًمٜمٗم٘م٤مت اخل٤مص٦م ،وهق سمذًمؽ ي٘مقم سمٗمرض يمٗم٤مي٦م ذم ٟمّمح إُم٤مم سمذخ ذم
اًمٍمف قمغم ٟمٗمسف وطم٤مؿمٞمتف.

أبو حييفة وامليصور
اٟمتٗمض أهؾ اعمقصؾ قمغم أيب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر ،وىمد اؿمؽمط اعمٜمّمقر قمٚمٞمٝمؿ أَّنؿ إن
اٟمتٗمْمقا حتؾ دُم٤مؤهؿ ًمف ،ومجٛمع اعمٜمّمقر اًمٗم٘مٝم٤مء وومٞمٝمؿ آُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل(.)45
صحٞمح٤م أٟمف  ىم٤مل« :اعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿش؟( )46وأهؾ اعمقصؾ
وم٘م٤مل :أًمٞمس
ً
قمكم ،وىمد ظمرضمقا قمغم قم٤مُمكم وىمد طم ّٚم٧م دُم٤مؤهؿ.
ىمد ذـمقا أّٓ خيرضمقا ّ
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وم٘م٤مل رضمؾ ُمٜمٝمؿ :يدك ُمبسقـم٦م قمٚمٞمٝمؿ وىمقًمؽ ُم٘مبقل ومٞمٝمؿ ،وم٤من قمٗمقت وم٠مٟم٧م
أهؾ اًمٕمٗمق وان قم٤مىمب٧م ومبام يستح٘مقن .وم٘م٤مل ٕيب طمٜمٞمٗم٦مُ :م٤م شم٘مقل أٟم٧م ي٤م ؿمٞمخ؟ أًمسٜم٤م
ذم ظمالوم٦م ٟمبقة وسمٞم٧م أُم٤من؟.
وم٠مضم٤مب :اَّنؿ ذـمقا ًمؽ ُم٤م ٓ يٛمٚمٙمقن (وهق اؾمتحالل دُم٤مئٝمؿ) ،وذـم٧م
قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ًمٞمس ًمؽٕ ،ن دم اعمسٚمؿ ٓ حيؾ إّٓ سم٠مطمد ُمٕم٤من صمالث (يِمػم آُم٤مم أيب
طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم امم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمّ ٓ« :
حيؾ دم اُمرىء ُمسٚمؿ إٓ
سم٤مطمدى صمالث :اًمث ّٞم٥م اًمزاين واًمٜمٗمس سم٤مًمٜمٗمس واًمت٤مرك ًمديٜمف اعمٗم٤مرق ًمٚمجامقم٦مش(.))47
وم٠مُمرهؿ اعمٜمّمقر سم٤مًم٘مٞم٤مم ومتٗمرىمقا ومدقم٤مه وطمده .وم٘م٤مل :ي٤م ؿمٞمخ ،اًم٘مقل ُم٤م ىمٚم٧م.
اٟمٍمف إمم سمالدك وٓ ِ
شمٗم٧م اًمٜم٤مس سمام هق ؿملم قمغم إُم٤مُمؽ ومتبسط أيدي اخلقارج.
يم٤مٟم٧م ومتقى أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل ذم اٟمتٗم٤مض٦م أهؾ اعمقصؾ ىمقًم٦م طمؼ قمٜمد ؾمٚمٓم٤من
ضم٤مئر يريد أن يبٓمش هبؿ .وهق سمتٚمؽ اًمٗمتقى طم٘مـ دُم٤مء اًمٙمثػم ُمـ اعمسٚمٛملم .وهذه
اًمٗمتقى هل ومرض يمٗم٤مي٦م ىم٤مم هب٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م.

امليذر بً صعيد مع عبد الزمحً الياصز
أىمبؾ اخلٚمٞمٗم٦م قمبد اًمرمحـ اًمٜم٤مس ًمديـ اهلل قمغم قمامرة اًمزهراء أ ّيام اىمب٤مل ،وأٟمٗمؼ
ُمـ أُمقال اًمدوًم٦م ذم شمِمٞمٞمده٤م وزظمرومتٝم٤م ُم٤م أٟمٗمؼ ،وهل ذم طم٘مٞم٘م٦م طم٤مهل٤م جمٛمققم٦م ُمـ
اًم٘مّمقر اًمٗم٤مظمرة .ويم٤من ينمف سمٜمٗمسف قمغم ؿم١مون اًمبٜم٤مء واًمزظمروم٦م طمتك ؿمٖمٚمف ذًمؽ
ُمرة قمـ ؿمٝمقد صالة اجلٛمٕم٦م ،ويم٤من ُمٜمذر سمـ ؾمٕمٞمد رمحف اهلل()48يتقمم ظمٓمب٦م
ذات ّ
ظمروضم٤م ُمـ شمبٕم٦م اًمت٘مّمػم ومٞمام أوضمبف اهلل قمغم اًمٕمٚمامء أن يٚم٘مل
اجلٛمٕم٦م واًم٘مْم٤مء ،ورأى
ً
درؾم٤م سمٚمٞم ًٖم٤م حي٤مؾمبف ومٞمف قمغم إرساومف وإٟمٗم٤مىمف ذم ُمديٜم٦م اًمزهراء .ورأى
قمغم اخلٚمٞمٗم٦م اًمٜم٤مس ً

44

ُمةِ فِي فُزوضِ الهِفَايَةِ
اليِّيا َبةُ عًِ األ َّ

أن يٙمقن ذًمؽ قمغم ُمأل ُمـ اًمٜم٤مس ذم اعمسجد اجل٤مُمع سم٤مًمزهراء ،ومٚمام يم٤من يقم اجلٛمٕم٦م
هم٤مص سم٤معمّمٚملم واسمتدأ ظمٓمبتف وم٘مرأ ىمقًمف
اقمتغم اعمٜمؼم واخلٚمٞمٗم٦م اًمٜم٤مس طم٤مض واعمسجد
ّ

شمٕم٤ممم( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ) ( .)49صمؿ ُم٣م ذم ذم آرساف قمغم اًمبٜم٤مء سمٙمؾ يمالم ضمزل وىمقل ؿمديد ،صمؿ شمال

ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣ)()50وراح حيذر ويٜمذر وحي٤مؾم٥م طمتك ا ّديمر ُمـ طمرض ُمـ اًمٜم٤مس وظمِمٕمقا وأظمذ
اًمٜم٤مس ُمـ ذًمؽ سم٠موومر ٟمّمٞم٥م ،وىمد قمٚمؿ أٟمف اعم٘مّمقد سمف ،ومبٙمك وٟمدم قمغم شمٗمريٓمف .همػم
أن اخلٚمٞمٗم٦م مل حيتٛمؾ صدره ًمتٚمؽ اعمح٤مؾمب٦م اًمٕمٚمٜم ّٞم٦م ًمِمدة ُم٤م ؾمٛمع .وم٘م٤مل ؿم٤ميم ًٞم٤م ًمقًمده
قمكم وأومرط ذم شم٘مريٕمل..
احلٙمؿ :واهلل ًم٘مد ّ
شمٕمٛمدين سمخٓمبتف وُم٤م قمٜمك هب٤م همػمي ،وم٠مرسف ّ
صمؿ اؾمتِم٤مط همٞم ًٔم٤م قمٚمٞمف ُمتذيم ًّرا يمٚمامشمف وأراد أن يٕم٤مىمبف ًمذًمؽ!!.
وم٠مىمسؿ أن ٓ يّمكم ظمٚمٗمف صالة مجٕم٦م ،وضمٕمؾ يٚمزم صالهت٤م وراء أمحد سمـ ُمٓمرف
ظمٓمٞم٥م ضم٤مُمع ىمرـمب٦م.
وًمٙمـ عم٤م رأى وًمده احلٙمؿ شمٕم ُٚمؼ واًمده سم٤مًمزهراء واًمّمالة ذم ُمسجده٤م اًمٕمٔمٞمؿ.
ىم٤مل ًمفُ :م٤م اًمذي يٛمٜمٕمؽ ُمـ قمزل ُمٜمذر قمـ اًمّمالة هب٤م اذا يمرهتف؟ وًمٙمـ اًمٜم٤مس زضمره
ىم٤مئال :أُمثؾ ُمٜمذر سمـ ؾمٕمٞمد ذم ومْمٚمف وظمػمه وقمٚمٛمف (ٓ أ ّم ًمؽ) يٕمزل ٓرض٤مء ٟمٗمس
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ٟم٤ميمب٦م قمـ اًمرؿمد ؾم٤مًمٙم٦م همػم اًم٘مّمد؟ .هذا ُم٤م ٓ يٙمقن ،واين ٕؾمتحل ُمـ اهلل أٓ
أضمٕمؾ سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ذم صالة اجلٛمٕم٦م ؿمٗمٞم ًٕم٤م ُمثؾ ُمٜمذر ذم ورقمف وصدىمف ،وًمٙمـ أطمرضمٜمل
وم٠مىمسٛم٧م ،وًمقددت أن أضمد ؾمبٞم ً
ال امم يمٗم٤مرة يٛمٞمٜمل سمٛمٚمٙمل ،سمؾ يّمكم ُمٜمذر سم٤مًمٜم٤مس
طمٞم٤مشمف وطمٞم٤مشمٜم٤م ان ؿم٤مء اهلل ،ومام أفمـ أٟم٤م ٟمٕمت٤مض ُمٜمف أسمدً ا .وعم٤م اؿمتدت اًمٗمجقة سملم
اًمِمٞمخ ُمٜمذر سمـ ؾمٕمٞمد واخلٚمٞمٗم٦م قمبد اًمرمحـ ٟمتٞمج٦م حم٤مؾمب٦م اعمٜمذر ًمف ذم ارساومف قمغم سمٜم٤مء
اًمزهراء ،أراد وًمده احلٙمؿ أن يزيؾ ُم٤م سمٞمٜمٝمام وم٤مقمتذر ًمف قمٜمد اخلٚمٞمٗم٦م .وم٘م٤مل :ي٤م أُمػم
ظمػماً ،مق رأى ُم٤م أٟمٗم٘م٧م وطمسـ شمٚمؽ اًمبٜمٞم٦م
اعم١مُمٜملم اٟمف رضمؾ ص٤مًمح وُم٤م أراد إّٓ ً
ًمٕمذرك (ويريد سم٤مًمبٜمٞم٦م هٜم٤م اًم٘مب٦م اًمتل سمٜم٤مه٤م اًمٜم٤مس سم٤مًمزهراء واختذ ىمراُمده٤م ُمـ ومْم٦م
وسمٕمْمٝم٤م ُمـ ُمٖمش سم٤مًمذه٥م ،وضمٕمؾ ؾم٘مٗمٝم٤م ٟمققملم صٗمراء وم٤مىمٕم٦م امم سمٞمْم٤مء ٟم٤مصٕم٦م
يستٚم٥م إسمّم٤مر ؿمٕم٤مقمٝم٤م) .ومٚمام ىم٤مل ًمف وًمده ذًمؽ أُمر وم ُٗمرؿم٧م سمٗمرش اًمديب٤مج وضمٚمس
ومٞمٝم٤م ٕهؾ دوًمتف .صمؿ ىم٤مل ًم٘مراسمتف وزرائف :أرأيتؿ أم ؾمٛمٕمتؿ ُمٚمٙمً٤م يم٤من ىمبكم صٜمع ُمثؾ ُم٤م
صٜمٕم٧م؟ .وم٘م٤مًمقا ٓ :واهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ،واٟمؽ إوطمد ذم ؿم٠مٟمؽ .ومبٞمٜمام هؿ قمغم
ٟم٤ميمس٤م رأؾمف ،ومٚمام أظمذ جمٚمسف ىم٤مل ًمف ُم٤م ىم٤مل ًم٘مراسمتف،
ذًمؽ ،اذ دظمؾ ُمٜمذر سمـ ؾمٕمٞمد ً
وم٠مىمبٚم٧م دُمقع اعمٜمذر شمٜمحدر قمغم حلٞمتف ًمسقء ُم٤م رأى .وىم٤مل :واهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ُم٤م
فمٜمٜم٧م أن اًمِمٞمٓم٤من يبٚمغ ُمٜمؽ هذا اعمبٚمغ ،وٓ أن متٙمٜمف ُمـ ىمٞم٤مدشمؽ هذا اًمتٛمٙمـ ُمع ُم٤م
آشم٤مك اهلل وومْم ّٚمؽ سمف قمغم اعمسٚمٛملم طمتك يٜمزًمؽ ُمٜم٤مزل اًمٙم٤مومريـ .وم٤مىمِمٕمر اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ
ىمقًمف وىم٤مل ًمف :اٟمٔمر ُم٤م شم٘مقل يمٞمػ أٟمزًمٜمل اهلل ُمٜم٤مزهلؿ؟ .وم٘م٤ملٟ :مٕمؿ ،أًمٞمس اهلل ي٘مقل:

(ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ)( .)51ومقضمؿ اخلٚمٞمٗم٦م وٟمٙمس رأؾمف ُمٚم ًٞم٤م ،وضمٕمٚم٧م
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ظمػما،
ظمػما وقمـ اًمديـ ً
دُمققمف شمٜمحدر قمغم حلٞمتف صمؿ أىمبؾ قمغم اعمٜمذر وىم٤مل ًمف :ضمزاك اهلل ً
وم٤مًمذي ىمٚم٧م هق احلؼ .صمؿ ىم٤مم ُمـ جمٚمسف ،وأُمر سمٜم٘مض ؾم٘مػ اًم٘مب٦م وأقم٤مده شمرا ًسم٤م قمغم
صٗم٦م همػمه٤م(.)52
اًمٜمّمح وىمقل احلؼ أُم٤مم وٓة إُمر ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م .واًمٜمّمح هلؿ ذم ظمٚمقة
أومْمؾ ُمـ اًمٜمّمح أُم٤م اعمأل ،يمام ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل:
شمٕمٛمــــدين سمٜمّمــــحؽ ذم اٟمٗمــــرادي

وضمٜمبٜمــــل اًمٜمّمــــٞمح٦م ذم اجلامقمــــ٦م

ومـــ٢من اًمٜمّمـــح سمـــلم اًمٜمـــ٤مس ٟمـــقع

ُمـــــ اًمتــــقسمٞمخ ٓ أرىض اؾمــــتامقمف

وإن ظمــــ٤مًمٗمتٜمل وقمّمــــٞم٧م ىمــــقزم

ومــــال دمــــزع إذا مل شمٕمــــط ـم٤مقمــــ٦م

وًمٙمـ اعمٜمذر سمـ ؾمٕمٞمد ىمد قمرف أن اًمٜمّمح أُم٤مم اًمٜم٤مس ذم اًمبذخ ذم اًمبٜمٞم٤من هق
أومْمؾ ٕن اًمبذخ فم٤مهر أُم٤مم اًمٜم٤مس وهق ٟمّمٞمح٦م ًمٞمس ًمٚمح٤ميمؿ وم٘مط وًمٙمـ ًمٕم٤مُم٦م
اًمٜم٤مس .يمام أٟمف ىمد قمرف ُمـ اخلٚمٞمٗم٦م ؾمجٞمتف ًم٘مبقل اًمٜمّمح ،واهلل أقمٚمؿ.

أمحد بً حيبل واملعتشلة
عم٤م أىمتٜمع اعم٠مُمقن (ظمالومتف سملم قم٤مُمل  195و 218هـ) سمرأي اعمٕمتزًم٦م ذم اًم٘مقل سم٠من
اًم٘مرآن خمٚمقق يمٖمػمه ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ،محؾ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ىمبقل ذًمؽ ،وًمق اىمت٣م ذًمؽ
شمٕمريْمٝمؿ ًمٚمتٕمذي٥م ،وم٤مُمتثٚمقا ظمق ًوم٤م وره ًب٤م ،واُمتٜمع أمحد سمـ طمٜمبؾ()53وحمٛمد سمـ ٟمقح
قمـ اًم٘مقل سمام يٓمٚمبف اخلٚمٞمٗم٦م ،وم ُٙم ّبال سم٤محلديد ،و ُسمٕم٨م هبام ُمـ سمٖمداد إمم اعم٠مُمقن اًمذي يم٤من
ذم ـمرؾمقسً ،مٞمٜمٔمر ذم أُمرمه٤م ،همػم أٟمف ِّ
شمقذم ومه٤م ذم ـمري٘مٝمام إًمٞمف ،وم٠مقمٞمدا ُمٙم ّبٚملم إمم
سمٖمداد.
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وذم ـمريؼ اًمٕمقدة ىم٣م حمٛمد سمـ ٟمقح ٟمحبف ذم ُمديٜم٦م اًمرىم٦م ،سمٕمد أن أوص رومٞم٘مف
سم٘مقًمف« :أٟم٧م رضمؾ ُي٘متدى سمف ،وىمد ُمدَّ اخلٚمؼ أقمٜم٤مىمٝمؿ إًمٞمؽ عم٤م يٙمقن ُمٜمؽِ :
وم٤مشمؼ اهلل
واصمب٧م ُٕمر اهللش(.)54
ويم٤من اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل قمٜمد طمسـ اًمٔمـ ،ومٚمؿ شمٚمـ قمزيٛمتف ،أو يْمٕمػ إيامٟمف
ومحؾ إمم
أو هتتز صم٘متف ،ومٛمٙم٨م ذم اًمسجـ قم٤مُملم وصمٚم٨م قم٤مم ،وهق ص٤مُمد يم٤مًمروادُ ،
اخلٚمٞمٗم٦م اعمٕمتّمؿ (ظمالومتف سملم قم٤مُمل  218و 229هـ) اًمذي واصؾ ؾمػمة أظمٞمف قمغم
محؾ اًمٜم٤مس قمغم اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآنُّ ،
واختذت ُمٕمف ذم طمرضة اخلٚمٞمٗم٦م وؾم٤مئؾ اًمؽمهمٞم٥م
وا ًمؽمهٞم٥مً ،مٞمٔمٗمر اعمجتٛمٕمقن ُمٜمف سمٙمٚمٛم٦م واطمدة ،شم١ميدهؿ ومٞمام يزقمٛمقن ،ي٘مقًمقن ًمفُ :م٤م
شم٘مقل ذم اًم٘مرآن؟ ومٞمجٞم٥م :هق يمالم اهلل .ومٞم٘مقًمقن ًمف :أخمٚمقق هق؟ ومٞمجٞم٥م :هق يمالم
اهلل .وٓ يزيد قمغم ذًمؽ.
ويب٤مًمغ اخلٚمٞمٗم٦م ذم اؾمتامًمتف وشمرهمٞمبف ًمٞمجٞمبٝمؿ إمم ُم٘م٤مًمتٝمؿً ،مٙمٜمف يم٤من يزداد
إسارا ،ومٚمام أيسقا ُمٜمف قم َّٚم٘مقه ُمـ قم٘مبٞمف ،وراطمقا يرضسمقٟمف سم٤مًمسٞم٤مط ،ومل شم٠مظمذهؿ
ً
ؿمٗم٘م٦م وهؿ يتٕم٤مىمبقن قمغم ضمٚمد ضمسد اإلُم٤مم اًمقاهـ سمسٞم٤مـمٝمؿ اًمٖمٚمٞمٔم٦م طمتك أهمٛمل
قمٚمٞمف ،صمؿ ُأـمٚمؼ رساطمف وقم٤مد إمم سمٞمتف ،صمؿ ُُمٜمع ُمـ آضمتامع سم٤مًمٜم٤مس ذم قمٝمد اخلٚمٞمٗم٦م
اًمقاصمؼ (232 -227هـ846 -841/م) ٓ ،خيرج ُمـ سمٞمتف إٓ ّ ًمٚمّمالة ،إمم قمٝمد
اعمتقيمؾ (شمقمم اخلالوم٦م ؾمٜم٦م 232هـ وشمقذم قم٤مم 247هـ) ،ومٛمٜمع اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن
قمٜمد شمقًمٞمف اخلالوم٦م ،ور َّد ًمإلُم٤مم أمحد اقمتب٤مره ،ومٕم٤مد إمم اًمدرس واًمتحدي٨م ذم اعمسجد.
صمب٤مت اإلُم٤مم أمحد قمغم رومض اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ـمٞمٚم٦م صٕمقد ٟمجؿ اعمٕمتزًم٦م
وإىمتٜم٤مع اخلٚمٗم٤مء سمرأهيؿ ذم ظمٚمؼ اًم٘مرآن ،أ ّدى ذًمؽ اًمثب٤مت إمم أومقل ٟمجٛمٝمؿ وىميض قمغم
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اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن .ومٝمق ىمد ىم٤مم سمٗمرض يمٗم٤مي٦م ٟمٞم٤مسم٦م قمـ إُم٦م ذم وىم٧م اطمت٤مضم٧م إًمٞمف
أ ّيام طم٤مضم٦م.

عبد الكادر الهيالىي واملكتفي
وىمػ اًمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر اًمٙمٞمالين رمحف اهلل شمٕم٤ممم()55قمغم ُمٜمؼمه حم٤مؾم ًب٤م اعم٘متٗمل ُٕمر
وُمٜمٙمرا قمٚمٞمف شمقًمٞمتف حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد
اهلل (شمقمم اخلالوم٦م ذم 531هـ وشمقذم قم٤مم 555هـ)،
ً
اعمِمٝمقر سم٤مسمـ اعمزاطمؿ اًمٔم٤ممل اًم٘مْم٤مء ،وم٘م٤مل ًمف خم٤مـم ًب٤م :و ًّمٞم٧م قمغم اعمسٚمٛملم أفمٚمؿ اًمٔم٤معملم
وُم٤م ضمقاسمؽ همدً ا قمٜمد أرطمؿ اًمرامحلم؟ وم٤مرشمٕمد اخلٚمٞمٗم٦م وقمزل اعمذيمقر ًمقىمتف(.)56
طمٞمٜمام يٙمقن اًم٘مْم٤مء سمٞمد رضمؾ فم٤ممل ،خيِمك اًمٜم٤مس قمغم أٟمٗمسٝمؿ وأُمقاهلؿً .مذًمؽ
وم٤مإلقمالن قمـ فمٚمؿ اًمٔم٤ممل واًمٓمٚم٥م ُمـ سمٞمده إُمر قمالٟمٞم٦م رسمام يم٤من هق إصٚمح اًمذي
ىم٤مم سمف اًمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر اًمٙمٞمالين .وىمد ىم٤مم سمذًمؽ ٟمٞم٤مسم٦م قمـ إُم٦م أُم٤مم اخلٚمٞمٗم٦م.

ذلي الديً بً عزبي وامللو الظاٍز غاسي بً صال ح الديً األيوبي
يم٤مٟم٧م ًمٚمِمٞمخ حمل اًمديـ سمـ قمريب رمحف اهلل()57يمٚمٛم٦م ُمسٛمققم٦م قمٜمد اعمٚمؽ اًمٔم٤مهر
ص٤مطم٥م ُمديٜم٦م طمٚم٥م هم٤مزي سمـ صالح اًمديـ يقؾمػ سمـ أيقب (هق اإلسمـ اًمث٤مًم٨م
ًمّمالح اًمديـ إيقيب رمحٝمام اهللَّ .قمٞمٜمف واًمده وقمٛمره  15قم٤مُم٤م قمغم طمٚم٥م وضقاطمل
أُمػما قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ووم٤مة أسمٞمف إمم أن شمقذم قم٤مم 613هـ) ،ومٙم٤من
اعمقصؾ قم٤مم 581هـ وسم٘مل ً
يرومع إًمٞمف ُمـ طمقائ٩م اًمٜم٤مس وىمد رومع ًمف ذم جمٚمس واطمد ُم٤مئ٦م و صمامن قمنمة طم٤مضم٦م،
وم٘مْم٤مه٤م يم ّٚمٝم٤م ويم٤من ُمٜمٝم٤م إٟمف يم ّٚمٛمف ذم رضمؾ أفمٝمر رسه وىمدح ذم ُمٚمٙمف ،ويم٤من ُمـ مجٚم٦م
سمٓم٤مٟمتف ،وقمزم قمغم ىمتٚمف ،ي٘مقل اًمِمٞمخ حمل اًمديـ إن اعمٚمؽ ىمد أوص سمذًمؽ اًمِمخص
ٟم٤مئبف ذم اًم٘مٚمٕم٦م سمدر اًمديـ أي دُمقر أن خيٗمك أُمره طمتك ٓ يّمؾ إ ّزم طمديثف .ومقصٚمٜمل
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أقمرف اعمقمم ذٟم٥م هذا اعمذيمقر ،وأٟمف ُمـ
طمديثف ،ومٚمام يمٚمٛمتف ذم ؿم٠مٟمف ـمرق وىم٤مل طمتك ّ
مه٦م اعمٚمقك
اًمذٟمقب اًمذي ٓ شمتج٤موز اعمٚمقك قمـ ُمثٚمف ،وم٘مٚم٧م ًمف ي٤م هذا
ُ
ختٞمٚم٧م أن ًمؽ ّ
وأٟمؽ ؾمٚمٓم٤من ،واهللَّ ُم٤م أقمٚمؿ أن ذم اًمٕم٤ممل ذٟم ًب٤م ي٘م٤موم قمٗمقي وأٟم٤م واطمد ُمـ رقمٞمتؽ،
ًمدين اهلٛم٦م ،ومخجؾ
ويمٞمػ ي٘م٤موم ذٟم٥م رضمؾ قمٗمقك ذم همػم طمدّ ُمـ طمدود اهللَّ .إٟمؽ ّ
ظمػما ُمـ ضمٚمٞمسُ ،مثٚمؽ ُمـ جي٤مًمس اعمٚمقك.
ورسطمف وقمٗم٤م قمٜمف ،وىم٤مل زم ضمزاك اهللَّ ً
ّ
وسمٕمد ذًمؽ اعمجٚمس ُم٤م رومٕم٧م إًمٞمف طم٤مضم٦م إّٓ ؾم٤مرع ذم ىمْم٤مئٝم٤م ًمٗمقره ُمـ همػم شمقىمػ
يم٤مٟم٧م ُم٤م يم٤مٟم٧م(.)58

العش بً عبد الضالو مع امللو الصاحل إمساعيل
شمّم٤مًمح اعمٚمؽ اًمّم٤مًمح إؾمامقمٞمؾ إيقيب ُمع اًمّمٚمٞمبٞملم ،قمغم أن يس ّٚمؿ هلؿ صٗمدً ا
وىمٚمٕم٦م اًمِم٘مٞمػ وصٞمدا وهمػمه٤م ُمـ طمّمقن اعمسٚمٛملم اهل٤مُم٦مُ ،م٘م٤مسمؾ أن يٜمجدوه قمغم
اعمٚمؽ اًمّم٤مًمح ٟمجؿ اًمديـ أيقب! وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمف اًمِمٞمخ اسمـ قمبد اًمسالم()59ذًمؽ ،وشمرك
اًمدقم٤مء ًمف ذم اخلٓمب٦م ،ومٖمْم٥م اًمّم٤مًمح إؾمامقمٞمؾ ُمٜمف ،وظمرج اًمٕمز ُمٖم٤مضب ً٤م إمم ُمٍم
(639هـ) وم٠مرؾمؾ إًمٞمف اًمّم٤مًمح أطمدَ أقمقاٟمف يتٚمٓمػ سمف ذم اًمٕمقد إمم دُمِمؼ ،وم٤مضمتٛمع سمف
وٓ َيٜمَ ُف وىم٤مل ًمفُ :م٤م ٟمريد ُمٜمؽ ؿمٞمئ ً٤م إّٓ أن شمٜمٙمير ًمٚمسٚمٓم٤من وشم٘م ّبؾ يده ٓ همػم .وم٘م٤مل ًمف:
«ي٤م ُمسٙملمُ ،م٤م أرض٤مه ي٘م ّبؾ يدي ومْم ً
ال أن أىم ّبؾ يده! ي٤م ىمقم ،أٟمتؿ ذم واد وٟمحـ ذم
واد ،واحلٛمد هلل اًمذي قم٤موم٤مٟم٤م مم٤م اسمتاليمؿش.
وم٘م٤مل ًمفً« :م٘مد رؾمؿ زم إن مل شمقاومؼ قمغم ُم٤م يٓمٚم٥م ُمٜمؽ أن أقمت٘مٚمؽش .وم٘م٤مل اًمِمٞمخ:
«اومٕمٚمقا ُم٤م سمدا ًمٙمؿش .وم٠مظمذه واقمت٘مٚمف ذم ظمٞمٛم٦م سمجقار ظمٞمٛم٦م اًمسٚمٓم٤من ،ومٙم٤من اًمِمٞمخ
ي٘مرأ اًم٘مرآن واًمسٚمٓم٤من يسٛمع ،وم٘م٤مل يق ًُم٤م عمٚمقك اًمّمٚمٞمبٞملم طمٞمٜمام يم٤من يٚمت٘مل هبؿ:
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« أشمسٛمٕمقن هذا اًمِمٞمخ اًمذي ي٘مرأ اًم٘مرآن؟ ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ .ىم٤مل :هذا أيمؼم ىمسقس
قمكم شمسٚمٞمٛمل ًمٙمؿ طمّمقن اعمسٚمٛملم ،وىمد قمزًمتف قمـ
اعمسٚمٛملم! وىمد طمبستف إلٟمٙم٤مره َّ
اخلٓم٤مسم٦م وقمـ ُمٜم٤مصبف ،وىمد ضمددت طمبسف واقمت٘م٤مًمف ٕضمٚمٙمؿ!!وم٘م٤مل ُمٚمقك اًمٗمرٟمج٦م:
واهلل ًمق يم٤من ىمسٞمسٜم٤م ًمٖمسٚمٜم٤م رضمٚمٞمف وذسمٜم٤م ُمرىمتٝم٤مش!!!

()60

إن اًمّمٚمح ُمع اًمّمٚمٞمبٞملم وآؾمتٕم٤مٟم٦م هبؿ ضد اعمسٚمٛملم ُم٘م٤مسمؾ إقم٤مٟمتٝمؿ ًمف ًمٚمب٘م٤مء
ذم يمرؾمٞمف ،هق ُم٤م أٟمٙمره اًمِمٞمخ اًمٕمز سمـ قمبداًمسالم رمحف اهلل .وىمد اىمت٣م ذًمؽ ىمٓمع
اخلٓمب٦م سم٤مؾمؿ اعمٚمؽ ،وهق إؿم٤مرة سم٤مًمٖم٦م ذم إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر وأداء ومرض يمٗم٤مي٦م ٟمٞم٤مسم٦م قمـ
إُم٦م.

آم مشط الديً وذلند الفاتح
()61
إُمػم حمٛمد اًمٗم٤مشمح()62اًمٕمٚمقم إؾم٤مؾمٞم٦م ذم
درس اًمِمٞمخ آق ؿمٛمس اًمديـ
ّ
َ

ذًمؽ اًمزُمـ ،وهل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م واًمٗم٘مف واًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م واًمٚمٖم٤مت
اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمؽميمٞم٦م ويمذًمؽ ذم جم٤مل اًمٕمٚمقم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ اًمري٤مضٞم٤مت واًمٗمٚمؽ
واًمت٤مريخ واحلرب .ويم٤من اًمِمٞمخ آق ضٛمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ أذومقا قمغم اًمسٚمٓم٤من حمٛمد
قمٜمدُم٤م شمقمم إُم٤مرة ُمٖمٜمٞمس٤م ًمٞمتدرب قمغم ادارة اًمقٓي٦م ،وأصقل احلٙمؿ.
واؾمتٓم٤مع اًمِمٞمخ آق ؿمٛمس اًمديـ أن ي٘مٜمع إُمػم اًمّمٖمػم سم٠مٟمف اعم٘مّمقد سم٤محلدي٨م
اًمٜمبقيً« :متٗمتحـ اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ومٚمٜمٕمؿ إُمػم أُمػمه٤م وًمٜمٕمؿ اجلٞمش ذًمؽ اجلٞمشش(.)63
وقمٜمدُم٤م أصبح إُمػم حمٛمد ؾمٚمٓم٤مٟم ً٤م قمغم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ،ويم٤من ؿم٤مسم ً٤م صٖمػم اًمسـ
وضمٝمف ؿمٞمخف ومقر ًا امم اًمتحرك سمجٞمقؿمف ًمتح٘مٞمؼ احلدي٨م اًمٜمبقي ومح٤مس اًمٕمثامٟمٞمقن
ّ
اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م سمر ًا وسمحر ًا .ودارت احلرب اًمٕمٜمٞمٗم٦م  54يقُم ً٤م ()64اٟمتٝم٧م سمٗمتحٝم٤م.
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طملم أدرك اًمِمٞمخ أق ؿمٛمس اًمديـ اًمّمٗم٤مت احلٛمٞمدة ًمدى اًمِم٤مب حمٛمد اًمٗم٤مشمح،
وضمد أن قمٚمٞمف ومرض يمٗم٤مي٦م أن ي١مدسمف ويٕمٚمٛمف وهيٞمئف ًمٚم٘مٞم٤مم هبذا اًمٗمتح اًمذي اٟمتٔمره
اعمسٚمٛمقن ىمراسم٦م صمامٟمٞم٦م ىمرون .وهق سمذًمؽ ٟم٤مب قمـ إُم٦م ذم ومرض يمٗم٤مي٦م ىم٤مم هب٤م أومْمؾ
ىمٞم٤مم.

صعيد اليورصي واإلحتالل الربيطاىي بعد احلزب العاملية األوىل
قمٜمد اطمتالل سمريٓم٤مٟمٞم٤م اؾمت٤مٟمبقل ذم َّن٤مي٦م احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم سمدأت طمريم٦م
اعم٘م٤موُم٦م ضد اإلطمتالل إضمٜمبل ذم إٟم٤مضقلُ .مٙم٨م سمديع اًمزُم٤من ؾمٕمٞمد اًمٜمقرد رمحف
اهلل( )65ذم اؾمت٤مٟمبقل حيرض قمغم ُم٘م٤موُم٦م اإلٟمٙمٚمٞمز وأصدر ُمع جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ومتقى
حي٨م قمغم ُم٘م٤موُم٦م اعمحتؾ ،ورومض اإلٟمت٘م٤مل إمم ُمٜم٤مـمؼ آُمٜم٦م ُمـ اعمحتٚملم طمٞم٨م ىم٤مل :إٟمف
يريد أن جي٤مهد ذم أيمثر اعمٜم٤مـمؼ ظمٓمقرة .وعم٤م دقمل إمم أٟم٘مرة اًمتل شمِمٙمّؾ ومٞمٝم٤م جمٚمس
اعمبٕمقصم٤من وضمد أن أقمْم٤مء اعمجٚمس ٓ ي١مدون اًمّمالة ،وم٠مًم٘مك ذم اعمجٚمس ظمٓم٤م ًسم٤م حيثٝمؿ
ومٞمٝم٤م قمغم أداء اًمّمالة .ووضمف هلؿ ظمٓم٤م ًسم٤م يم٤من ُمـ ٟمتٞمجتف أن ىم٤مم ؾمتقن ٟم٤مئ ًب٤م سم٠مداء
اًمّمالة ذم ُمبٜمك اعمجٚمس .وعم٤م قم٤مشمبف ُمّمٓمٗمك يمامل قمغم أٟمف هبذا اخلٓم٤مب أطمدث ؿم٘م٤م ًىم٤م
سملم إقمْم٤مء وم٘م٤مل ًمف :إن اًمذي ٓ ي١مدي اًمّمالة ظم٤مئـ وطمٙمؿ اخل٤مئـ ُمردودً .مذًمؽ
ومٙمّر ُمّمٓمٗمك يم٤مُمؾ سم٢مهمرائف سم٤معم٤مل وإسمٕم٤مده قمـ أٟم٘مرة سمتٕمٞمٞمٜمف واقم ًٔم٠م قم٤م ًُم٤م ًمٚمقٓي٤مت
اًمنمىمٞم٦م ًمٙمٜمف رومض اًمٓمٚم٥م( .)66وم٘مد وضمد رمحف اهلل أن واضم٥م شمثبٞم٧م اًمٜم٤مس وُم٘م٤موُم٦م
اإلطمتالل سم٤معمٙمقث سمٞمٜمٝمؿ أضمدى ُمـ اخلروج وهق ذم ُمثؾ ُمٙم٤مٟمتف ىمدوة ًمٚمٜم٤مس .يمام أن
ٟمّمح أقمْم٤مء جمٚمس اعمبٕمقصم٤من واضم٥م اًمٕم٤ممل اًمذي ٓ خي٤مف ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ.
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الباب السادس
فروض كفاية أخرى وملحقاتها
من السنن أو املندوبات
شمِمٛمؾ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م ُمٜم٤مطمل احلٞم٤مة ّ
ويمؾ ُم٤م شمتؿ سمف اعمٕمٞمِم٦م يم٤مًمبٞمع واًمنماء
ّ
وشمقمم اعمٜم٤مص٥م اإلداري٦م وأداء اًمِمٝم٤مدة ذم اعمح٤ميمؿ وإقم٤مٟم٦م اًم٘مْم٤مة
واًمزراقم٦م واًمٓم٥م
قمغم اؾمتٞمٗم٤مء احل٘مقق واًم٘مْم٤مي٤م آضمتامقمٞم٦م يم٤مإلقم٤مٟم٦م قمغم اًمزواج يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)( .)67إن إهم٤مصم٦م اعمٚمٝمقف وإقم٤مٟم٦م اًمٗم٘مػم وإـمٕم٤مم اجل٤مئع
ويمٗم٤مًم٦م اًمٞمتٞمؿ واهلٜمدؾم٦م واًمتج٤مرة وشمٕم ّٚمؿ اًمٚمٖم٤مت إضمٜمبٞم٦م وشمٕم ّٚمؿ خمتٚمػ أٟمقاع احلرف
يم ّٚمٝم٤م ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م ،إذ إن إُم٦م ٓ شمستٓمٞمع أن حتٞم٤م وشمت٘مدم سمدوَّن٤م ،ويمذًمؽ يٕمتؼم
اجلٝم٤مد سمٛمختٚمػ أؿمٙم٤مًمف ُمـ ومروض يمٗم٤مي٦مٕ ،ن إُم٦م ٓسمد أن شمٙمتٗمل ذم يمؾ جم٤مل

ي٘مقده٤م إمم اًم٘مقة ،وم٤مهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ـم٤مًمبٝم٤م سم٘مقًمف( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ)( ،)68وىمد أسم٘مك اهلل شمٕم٤ممم ٟمقع هذه اًم٘مقة دون حتديد ،ومٝمل ؿم٤مُمٚم٦م
ًمٙمؾ ىمقة ُشمّمٚمح إُم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ىمقة روطمٞم٦م أم قمٚمٛمٞم٦م أم ومٜمٞم٦م أم ضمسدي٦م .وؾمٜمٕمرض
سمٕمض ضمقاٟم٥م ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م أو ُم٤م جيري جمراه٤م ُمـ ؾمٜمـ أو همػمه٤م مم٤م يٜمبٖمل اًم٘مٞم٤مم
سمف.
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األمز باملعزوف واليَي عً امليهز
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم (ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
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ومتٝمٞمئ٦م مج٤مقم٦م ُمتخّمّم٦م ذم ُم٤م حيت٤مضمف اعمجتٛمع هق واضم٥م جي٥م أن شم٘مقم سمف ومئ٦م
يم٤مومٞم٦م ُمٜمٝمؿ .إن اًمٜمٔمر إمم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر يِمٛمؾ ضمقاٟم٥م واؾمٕم٦م ذم
طمٞم٤مة إُم٦م .وم٤مٕم طملم شمٕم ّٚمؿ ـمٗمٚمٝم٤م قم٤مدة طمسٜم٦م ومٝمق أُمر سمٛمٕمروف وطملم شمٜمٝم٤مه قمـ
قم٤مدة ؾمٞمئ٦م ومٝمق َّنل قمـ ُمٜمٙمر .وعم٤م ي١مُمر سمف وُم٤م يٜمٝمك قمٜمف ُمستقي٤مت سم٘مدر أمهٞم٦م
ُمب٤مطم٤م .وم٤مُٕمر اعمب٤مح إن
اعمقضقع اًمذي جيٕمٚمٝم٤م واضم ًب٤م أو ؾمٜم٦م أو ُمٜمدو ًسم٤م سمؾ وطمتك
ً
دظمٚم٧م ومٞمف اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م يتحقل إمم ـم٤مقم٦م ُمث٤مل ذًمؽ اًمؽمويح قمـ اًمٜمٗمس اًمذي يث٤مب
اًمت٘مقي قمغم اًمٕمب٤مدة .وم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر سم٤مب
قمٚمٞمف اعمرء إن يم٤من سمٜمٞم٦م
ّ
واؾمع ُمـ أسمقاب ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م.

بياء املضاجد
قمامرة اعمس٤مضمد ُمـ أىمرب اًم٘مرسم٤مت قمٜمد اهلل .ويٜمبٖمل أن شمتقاومر اعمس٤مضمد ذم إطمٞم٤مء
واعمدن واًم٘مرى سمام يتٞمير شم٠مدي٦م اًمّمٚمقات سمٞمير .وهذا هق واضم٥م اًم٘م٤مئٛملم قمغم ختٓمٞمط
اعمدن واجلٝم٤مت اًمتل شمسٜمد هل٤م ُمٝم٤مم سمٜم٤مء اعمس٤مضمد أو اجلٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م أو اعمحسٜملم
اًمذيـ سم٢مُمٙم٤مَّنؿ اًمتؼمع ًمبٜم٤مء اعمس٤مضمد وصٞم٤مٟمتٝم٤م وإداُمتٝم٤مً .مذًمؽ ومقاضم٥م ُمـ يٓم ّٚمع قمغم
طمل أو ىمري٦م ُم٤م ،أن يب٤مدر ًمٚمٛمس٤ممه٦م ذم ذًمؽ .ومٕمامرة اعمس٤مضمد
ٟم٘مص ذم شمقاومر اعمس٤مضمد ذم ّ
ىمد شمٙمقن واضم ًب٤م إن مل يتقومر ُمسجد ذم احلل وىمد شمٙمقن ؾمٜم٦م أو ُمٜمدو ًسم٤م إن يم٤من هٜم٤مك
ضٞمؼ أو سمٕمد قمـ اًمسٙمـ ُمثالً.
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الضيً املتهزرة يف حياة املضله
يمثػم هل اًمسٜمـ اًمتل شمتٙمرر ذم طمٞم٤مة اعمسٚمؿ .ومتِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس وإرؿم٤مد اعمسؽمؿمد
طمقل اًمٓمريؼ وإُم٤مـم٦م إذى قمـ اًمٓمريؼ وُم٤م يِمبٝمٝم٤م ،يمؾ ذًمؽ يتٓمٚم٥م ُمب٤مدرة ُمـ اعمرء
ي١مدي سمذًمؽ واضم ًب٤م (ي٠مصمؿ إن مل ي٘مؿ سمف ُمثؾ رد اًمسالم) أو يث٤مب قمٚمٞمف إن ىم٤مم سمف شمٓمق ًقم٤م
ٟمٞم٤مسم٦م قمـ اجلامقم٦م أو ُمـ يتٕمٚمؼ إُمر هبؿ.

احملتاجوٌ ماليًا
اًمٗم٘مراء هؿ اًمذيـ حيت٤مضمقن اعم٤مل وًمٞمس ًمدهيؿ اعم٤مل واعمس٤ميملم اًمذيـ هلؿ ُمّمدر
رزق ًمٙمٜمف همػم ٍ
يم٤مف .إن شمقومػم اًمٕمقن ًمٚمٗم٘مراء وذوي اًمدظمؾ اعمحدود يتح٘مؼ ذم اًمٕمٍم
احلدي٨م سمتدظمؾ طمٙمقُمل قم٤مدة ،ومٛمـ يتقمم ؿم٠مٟمً٤م قم٤م ًُّم٤م قمٚمٞمف واضم٥م اخت٤مذ ُم٤م يٚمزم
ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اًمٗم٘مر وحتديد آضمراءات اًمٙمٗمٞمٚم٦م سمتقومػم اعم٤مل هلؿ .أُم٤م إذا يم٤من إُمر ومقق
اؾمتٓم٤مقم٦م اجلٝم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م ومٞم٘مع قمغم واضم٥م اعمجتٛمع شمقومػم اًمقؾم٤مئؾ اعمس٤مٟمدة إظمرى
يم٤مجلٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م جلٛمع إُمقال وإيّم٤مهل٤م إمم اًمٗم٘مراء واًمبح٨م قمـ اعمٕمقزيـ وظم٤مص٦م
اعمتٕمٗمٗملم اًمذيـ ٓ يس٠مًمقن اًمٜم٤مس وىمد يتسع ٟمٓم٤مق اًمٕمٛمؾ سمتقومػم وؾم٤مئؾ اًمٕمٛمؾ عمـ
يستٓمٞمع اًمٕمٛمؾ وٓ جيد ؾمبٞم ً
ال إمم ذًمؽ .إن اًمبح٨م قمـ اًمٗم٘مراء واعمس٤ميملم وُمٕمقٟمتٝمؿ
ٓ سمد ُمٜمف قمٜمد دومع اًمزيم٤مة ًمٙمؾ ومردً .مٙمـ اًمبح٨م اًمدىمٞمؼ ًمٞمس سم٢مُمٙم٤من يمؾ أطمدً .مذًمؽ
وؾمٝمؾ مجع إُمقال وإيّم٤مهل٤م عمستح٘مٞمٝم٤م سمِمٙمؾ ُمٜمتٔمؿ
ومٛمـ ىم٤مم سمٛمثؾ ذًمؽ اًمٕمٛمؾ
ّ
ي١مدي ومرض يمٗم٤مي٦م قمـ اعمجتٛمع وُمـ صمؿ قمـ إُم٦م.

احملتاجوٌ لزعاية ما
يم٤مٕيت٤مم واًمٕمجزة ويمب٤مر اًمسـ وذوي آطمتٞم٤مضم٤مت اخل٤مص٦م واعمرىض .ومٛمثؾ هذه
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اًمرقم٤مي٦م شم٘مع قمغم إىمرب وم٤مٕىمرب .وقمغم قم٤مشمؼ اجلٝم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م واضم٥م شمقومػم احلامي٦م
اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ُٕمقال إيت٤مم وشمقومػم دور رقم٤مي٦م اعمسٜملم وذوي آطمتٞم٤مضم٤مت اخل٤مص٦م .وىمد
يتٕمدى ذًمؽ إمم ضمٝم٤مت قمديدة يم٤مًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل ًمتقومػم أداة ُم٤م إلقم٤مٟم٦م قمقق ُمٕملم وُمـ
صمؿ شمقومػم اإلُمٙم٤مٟم٤مت عمثؾ هذه إسمح٤مث ُمـ شمقومػم اعم٤مل اًمالزم واًمٙمقادر اعمٓمٚمقسم٦م
واعمختؼمات اًمالزُم٦م  ..وهٙمذا وم٢من احل٤مضم٦م متتد سمتٓمقر اعمجتٛمع واًمت٘مٜمٞم٤مت اًمالزُم٦م ًمسد
شمٚمؽ احل٤مضم٤مت.

حاجة األمة للنًَ املختلفة
شمٕمٚمؿ اعمٝمـ اًمتل حتت٤مضمٝم٤م إُم٦م يبدأ سمتقومػم هذه احل٤مضم٦م سم٤مًمبح٨م قمٜمٝم٤م .ومام حتت٤مضمف
إُم٦م ُمـ ختّمّم٤مت همدً ا جي٥م اًمبدء سمتقومػمه اًمٞمقم .وىمد حيت٤مج اًمتخٓمٞمط عمثؾ هذه
اًمتخّمّم٤مت ؾمٜمقات قمديدة .وسمٕمد حتديد اعمٝمـ اعمٓمٚمقسم٦م سم٠مقمداده٤م وُم١مهالت ُمـ
ؾمٞم٘مقم هب٤م ويمٞمػ ؾمٞمجري شمقومػمه٤م وشمدري٥م ُمـ ي٘مقم هب٤م ...إن هٙمذا ُمٝمٛم٦م شم٘مع قمغم
قم٤مشمؼ اجلٝم٤مت اإلداري٦م اًمرؾمٛمٞم٦م وقمغم قم٤مشمؼ اعمجتٛمع وإومراد ًمٚمٛمس٤ممه٦م ذم ؾمد اًمٕمجز
ذم اًمتخّمّم٤مت اعمختٚمٗم٦م.
ذم سمٕمض إطمٞم٤من شمٙمقن دورة ؾمد اًمٕمجز ذات صبٖم٦م ـمبٞمٕمٞم٦م حيدده٤م اًمسقق.
ومحلم شمٙمقن هٜم٤مك ٟمدرة ذم ُمٝمٜم٦م ُم٤م ،شمرشمٗمع أضمقر ُمـ يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ،ومٞمزداد اإلىمب٤مل قمٚمٞمٝم٤م
إمم أن يسد اًمٕمجزً .مٙمـ احل٤مضم٦م إمم سمٕمض اعمٝمـ اًمتل متس احل٤مضم٦م هل٤م وٓ يرهم٥م اًمٜم٤مس
هب٤م حتت٤مج إمم شمدظمؾ ُمـ اجلٝم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م أو إمم شمٓمقع يث٤مب قمٚمٞمٝم٤م اعمرء أو اجلامقم٦م إذا
ىم٤مُمقا سمسد شمٚمؽ اًمثٖمرة.
ومٛمث ً
ال ىمد حتت٤مج إُم٦م إمم ـمبٞمب٤مت ًمألُمراض اًمٜمس٤مئٞم٦م ،ومٕمٜمد ذًمؽ شمتقزع اعمس١موًمٞم٦م
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قمغم اجلٝم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م وقمغم ُمـ يستٓمٞمع اًمدظمقل ًمٙمٚمٞم٤مت اًمٓم٥م وقمغم اًمٓمبٞمب٤مت
اعمتخرضم٤مت ًمٚمتخّمص ذم ذًمؽ اًمتخّمص .وُمثؾ ذًمؽ ُمٝمـ ٓ طمٍم هل٤م يم٤معمٕمٚمامت
وهمػمه٤م.

الصالة على امليت
ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م اًمتل شمتٙمرر يمؾ ؾم٤مقم٦م ذم ُمـ ًمٞمؾ أو َّن٤مر هل وضمقب اًمّمالة
قمغم إُمقات .واًمٞمقم وىمد اشمسٕم٧م دي٤مر اعمسٚمٛملم ووىمع سمٕمْمٝمؿ حت٧م ٟمٗمقذ همػم
اعمسٚمٛملم ،سمؾ وىمد اضٓمر سمٕمْمٝمؿ إمم إظمٗم٤مء إؾمالُمٝمؿ ،وسمٕمْمٝمؿ ُي٘متؾ دون أن يقضمد
ُمـ يّمكم قمٚمٞمف ،سمرزت احل٤مضم٦م ًمٚمّمالة قمٚمٞمٝمؿ ومٝمل ومرض يمٗم٤مي٦م شم٠مصمؿ إُم٦م إن مل ي١م ّدهي٤م
أطمد.
()69
دائام
يم٤من اًمِمٞمخ٤من حمٛمد اًمٜمبٝم٤من وٟم٤مفمؿ اًمٕم٤ميص اًمٕمبٞمدي رمحٝمام اهلل يّمٚمٞم٤من ً

سمٕمد صالة ؾمٜم٦م اعمٖمرب صالة اًمٖم٤مئ٥م سمٜم ّٞم٦م اًمّمالة قمغم ُمقشمك اعمسٚمٛملم اًمذيـ مل ُي ّ
ّمغم
قمٚمٞمٝمؿ.
وم٘مد صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم أن اًمٜمبل ﷺ ظمرج إمم أصح٤مسمف يقم ُم٤مت
اًمٜمج٤مر(ُ)70مٚمؽ احلبِم٦م رمحف اهلل ،ومٜمٕم٤مه هلؿ ،وص ّٗمٝمؿ وصغم قمٚمٞمف صالة اجلٜم٤مزة.
ومٝمذا احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمّمالة قمغم اًمٖم٤مئ٥م ،وم٘مد ذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م
واحلٜم٤مسمٚم٦م إمم أٟمف شمنمع اًمّمالة قمغم يمؾ هم٤مئ٥م قمـ اًمبٚمد ،وًمق ُص ِّكم قمٚمٞمف ذم اعمٙم٤من اًمذي
ُم٤مت ومٞمف .يمام أٟمف شمنمع اًمّمالة قمغم اًمٖم٤مئ٥م إذا يم٤من ًمف ٟمٗمع ًمٚمٛمسٚمٛملم ،يمٕم٤ممل أو جم٤مهد
أو همٜمل ٟمٗمع اًمٜم٤مس سمامًمف وٟمحق ذًمؽ .وهذا اًم٘مقل رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد ،وذم رواي٦م
أظمرى قمـ اإلُم٤مم أمحد أَّن٤م شمنمع سمنمط أٓ يٙمقن ىمد ُص ِّكم قمٚمٞمف ذم اعمٙم٤من اًمذي ُم٤مت
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ومٞمف .وؾمئؾ سمٕمض اًمٕمٚمامء()71قمـ واىمع اعمسٚمٛملم أن يٛمقشمقن مج٤مقم٦م ،وسم٤مًمت٠ميمٞمد مل ّ
يّمؾ
ؿمخّم٤م ُم٤م مل
قمٚمٞمٝمؿ يمام هق طم٤مصؾ ذم وىمتٜم٤م احل٤مض وم٠مضم٤مب سم٘مقًمف« :إذا شم٠ميمدت أن
ً
يّمؾ قمٚمٞمف ومٕمٚمٞمؽ أن ّ
شمّمكم قمٚمٞمف َّٕن٤م ومرض يمٗم٤مي٦م وٓسمد ُمٜمٝم٤مش .وقمغم ذًمؽ شمٕمتؼم
صالة اًمٖم٤مئ٥م قمغم ُمـ شمقذم ُمـ اعمسٚمٛملم ذم ذًمؽ اًمٞمقم ومل ّ
يّمؾ قمٚمٞمف أطمد ،ومرض
يمٗم٤مي٦م يم٤من ي٘مقم هب٤م اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٜمبٝم٤من رمحف اهلل ذم ؾمقري٤م ويمذًمؽ اًمِمٞمخ ٟم٤مفمؿ
اًمٕم٤ميص اًمٕمبٞمدي رمحف اهلل ذم اًمٕمراق وسمٕمض ُمـ شمتٚمٛمذ قمغم يدهيام ُمـ سمٕمدمه٤م وسمذًمؽ
ي١مدون ومرض يمٗم٤مي٦م ٟمٞم٤مسم٦م قمـ إُم٦م.

األوقاف مجال على الييابة عً األمة يف فزوض الهفاية
ؿمٝمد اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل أٟمقا ًقم٤م ؿمتك ُمـ إوىم٤مف ـمٞمٚم٦م اًم٘مرون اعم٤مضٞم٦م .حيتٗمظ
اعمٖمرب ُمث ً
يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس ،وظم٤مص٦م اًمٗم٘مراء
ال سمسجالت يمثػمة ،شمتٕمٚمؼ سم٠موىم٤مف شمس٤مٟمد ً
وؾمع اًمقاىمٗمقن قمغم اعمُحبس قمٚمٞمٝمؿ ،وم٠موىمٗمقا مح٤مُم٤مت
واعمٕمقزيـ وذوي احل٤مضم٦م .وىمد ّ
دورا ًمٚمْمٞم٤موم٦م أو إلىم٤مُم٦م طمٗمالت اًمقٓئؿ سم٤مًمٜمسب٦م
وآسم٤مر ،وؾم٘م٤مي٤مت ًمٚمسبٞمؾ ،يمام أوىمٗمقا ً
ّ
وطمكم يٚمٞمؼ سم٤مًمٕمرائس .يْم٤مف
ٕقمراس اعم٘م ّٚملم اعم٘مبٚملم قمغم اًمزواج ،إمم ضم٤مٟم٥م صمٞم٤مب
إمم ذًمؽ ُمس٤مقمدة إـمٗم٤مل اًمّمٜم٤مع اًمذيـ يِمتٖمٚمقن قمٜمد ُمٕمٚمؿ ُم٤م ،ومتتٙمير هلؿ سمٕمض
إواين ،وخي٤مومقن ُمـ قم٘م٤مب ُمٕم ّٚمٛمٝمؿ ،وم٢مذا سم٤معمحسٜملم يقىمٗمقن أوىم٤م ًوم٤م ظم٤مص٦م هبذا ،يمام
دورا ًمٚمقضقء سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٜمس٤مء ُمـ أضمؾ اًمتٓمٝمر ٕداء اًمّمالة .وضمٕمٚمقا أوىم٤م ًوم٤م
يقىمٗمقن ً
ظم٤مص٦م سم٤مًمٖمرسم٤مء ،سمٖمٞم٦م ختٚمٞمّمٝمؿ مم٤م يث٘مؾ يمقاهٚمٝمؿ ُمـ اًمديقن اًمتل ذم ذُمتٝمؿ ،يمام
ضمٕمٚمقا أوىم٤م ًوم٤م ،ىم٤مُم٧م وشم٘مقم سمدور وم٤مقمؾ ذم اًمتآزر واًمتٙم٤مومؾ اعمجتٛمٕمل ،طمٞم٨م يالطمظ
ِ
يمؾ أو ّ
إن اًمقاىمٗملم وىمٗمقا ّ
واًمزُمٜمك
ضمؾ ُم٤م يٛمٚمٙمقن قمغم اعمٕمتقهلم ،واعم٘مٕمديـ،
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ظمّمٞمّم٤م ًمتسٚمٞمٗمٝم٤م
واعمٙمٗمقوملم ...هٜم٤مًمؽ أوىم٤مف شمتقومر قمغم يمثػم ُمـ إُمقال وضٕم٧م
ً
ُمـ أضمؾ اعمحت٤مضملم سمدون وم٤مئدة ،وٓ قمقض .يم٤مٟم٧م هذه إُمقال ُمقضققم٦م سمخزيٜم٦م ذم
ىمب٦م اًم٘مٞمس٤مري٦م سمٗم٤مس ،يست٘مرض ُمٜمٝم٤م اعمحت٤مج ،ويٕمٞمد اًم٘مرض ُمتك وضمد ...وهٜم٤مًمؽ
ىمروض أظمرى ذم اًمٓمٕم٤مم ،وىمٗمٝم٤م أصح٤مهب٤م ُمـ أضمؾ شمسٚمٞمٗمٝم٤م ًمٚمٛمزارقملم اعمحت٤مضملم إمم
اًمبذور قمغم أؾم٤مس رده٤م إمم ظمزيٜمتٝم٤م ُمتك شم٠م ّشمك هلؿ ذًمؽ(.)72
وًم٘مد أمل ّ اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مقمر اًمٕمالُم٦م احل٤مج أمحد سمـ ؿم٘مرون رئٞمس اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل
سمٗم٤مس هبذه اعمٔم٤مهرُمـ إوىم٤مف سم٤معمٖمرب وؾمجٚمٝم٤م ذم ىمّمٞمدة ىم٤مل ومٞمٝم٤م:
اصــخ شمــدر ُمــ٤م أؾمــدى أخ اًمــذوق ُمـــ ضمــدا
وذم طمبــــٞمس يستحســـــ اًمســــبؼ ًمٚمخــــػم
إذا قمٓمــــــ٥م اًمٚم٘مــــــالق يقُمــــــ ً٤م وم٢مٟمــــــف
سمـــامل ُمــــ إوىمـــ٤مف جيـــؼم ُمــــ يمســــر
وإن مل دمــــــد أٟمثــــــك ُمٙم٤مٟمــــــ ً٤م ًمٕمرؾمــــــٝم٤م
ومــــدار ُمـــــ إوىمــــ٤مف شمٜم٘مــــذ ُمـــــ وم٘مــــر
وإن مل دمـــــــد قم٘مـــــــد اجلٞمـــــــد وم٢مٟمـــــــف
يٕمــــ٤مر ُمـــــ إوىمــــ٤مف يقصــــؾ ًمٚمخــــدر
وإن ضمـــــــ جمٜمــــــقن ،ومــــــ٢من قمالضمــــــف
سمــــامل ُمـــــ إوىمــــ٤مف يّمـــــرف ًمٚمٗمــــقر
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شمٕمـــــ٤مًم٩م ُمقؾمـــــٞم٘مك دُم٤مهمـــــ ً٤م ُمــــــ إذى
هبـــــ٤م يٕمـــــزف اًمٗمٜمـــــ٤من ُمبتســـــؿ اًمثٖمـــــر
وىمــــــد أوىمٗمــــــقا ضمــــــؼم إواين ،رسمــــــام
هيِمــــٛمٝم٤م ـمٗمــــؾ ،ومت٘مٓمــــع ُمـــــ أضمــــر
وًمٙمـــــ سمــــامل اًمقىمــــػ ي٠مظمــــذ همػمهــــ٤م
سمـــال قمـــقض ُمٜمـــف ،ومٞمســـٚمؿ ُمــــ ظمســــر
وىمــــــد أوىمٗمــــــقا دار اًمقضــــــقء ًمٜمســــــقة
يــــــردن صــــــالة ذم طمٞمــــــ٤مء وذم ؾمــــــؽم
وىمـــــد أوىمٗمـــــقا وىمٗمـــــ ً٤م خيـــــص ُم١مذٟمـــــ ً٤م
يــــ١مذن ًمٚمٛمــــرىض سمٕمٞمــــد ًا ُمـــــ اًمٗمجــــر
ًمٞمٙمِمـــــػ قمـــــٜمٝمؿ ُمــــــ يمث٤مومـــــ٦م همرسمـــــ٦م
طمجـــ٤مب فمـــالم اًمٚمٞمـــؾ واًمســـ٘مؿ واًمـــقشمر
ُمـــــــؼمات أوىمـــــــ٤مف إمم ىمّمـــــــدوا إمم
ُمٕمــ٤من ُمـــ اإلطمســ٤من ضمٚمــ٧م قمـــ احلّمـــر
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وهٙمذا وم٤مٕوىم٤مف سم٤مب ُمـ أسمقاب ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م ٟمٞم٤مسم٦م قمـ أُم٦م .ومٙمٚمام سمرزت
طم٤مضم٦م عمـ حيت٤مج اًمٕمقن ُمـ صٜمػ ظم٤مص ،اؾمتدقمك ذًمؽ ُمـ ي٘مقم سمف .ومٛمـ ىم٤مم سمف ٟم٤مب
قمؿ اإلصمؿ اجلٛمٞمع.
قمـ إُم٦م ذم ومرض يمٗم٤مي٦م ،وإن مل ي٘مؿ أطمد سمذًمؽّ ،

الكياو بضية حضية جديدة أو إحياء صية أميتت مً صيً الزصول عليُ
الصالة والضالو

ِ
إضم ِر ُِم ْث ُؾ ُأ ُضم ِ
َُمـ َدقم٤م إمم ُهدً ىَ ،
ص َ
ذًمؽ ُِمـ
قر َُمـ شمَبِ َٕم ُفَ ٓ ،يٜمْ ُ٘م ُ
يم٤من ًمف ُم َـ ْ
ِ
ِ
ُأ ُضم ِ
قر ِه ْؿ ؿمٞم ًئ٤م ،و َُمـ َدقم٤م إمم َضال ًَم ٍ٦مَ ،
ص
يم٤من قمٚمٞمف ُم َـ اإل ْصم ِؿ ُم ْث ُؾ آصم٤م ِم َُمـ شمَبِ َٕم ُفَ ٓ ،يٜم ُْ٘م ُ

ذًمؽ ُِمـ ِ
َ
آصم٤مُم ِٝم ْؿ ؿمٞم ًئ٤م(.)73

ِ
ِ
ىم٤مل َر ُ
و َ
٥م ًمف
اإلؾم َال ِم ُؾمٜمَّ ً٦م َطم َسٜمَ ً٦مَ ،وم ُٕمٛم َؾ َهب٤م َسم ْٕمدَ ُهُ ،يمت َ
ؾمقل اهللِ ﷺَُ :مـ َؾم َّـ ذم ْ
ُِم ْث ُؾ َأضم ِر ُمـ َقم ِٛم َؾ هب٤م ،و َٓ يٜمْ ُ٘مص ُِمـ ُأضم ِ ِ
اإلؾم َال ِم ُؾمٜمَّ ً٦م َؾم ِّٞمئَ ً٦م،
ُ
َ َ َ ُ
قره ْؿ ر ٌءَ ،و َُمـ َؾم َّـ ذم ْ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ُِمـ َأ ْو َز ِار ِه ْؿ ر ٌء (.)74
٥م قمٚمٞمف ُم ْث ُؾ ِو ْز ِر َُمـ َقمٛم َؾ َهب٤مَ ،و َٓ َيٜمْ ُ٘م ُ
َوم ُٕمٛم َؾ َهب٤م َسم ْٕمدَ ُهُ ،يمت َ

وقمغم ذًمؽ ومٙمٚمام سمرز أُمر ضمديد أو اٟم ُتبِف إمم ؾمٜمّ٦م ىمد أُمٞمت٧م ،يم٤من هٜم٤مك طم٤مضم٦م إمم ُمـ
ي٘مقم سمٗمرض يمٗم٤مي٦م ٟمٞم٤مسم٦م قمـ إُم٦م.
يمام أن هٜم٤مك ومروض يمٗم٤مي٦م أظمرى أو ؾمٜمٜمً٤مُ ،مثؾ شمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس وقمٞم٤مدة اعمريض
وصالة اجلامقم٦م وصالة اًمٕمٞمد وصالة اًمٙمسقف واخلُسقف وآؾمتس٘م٤مء وآقمتٙم٤مف
ذم ؿمٝمر رُمْم٤من .ورهمؿ أن هذه ؾمٜمـ سمٕمْمٝم٤م ُم١ميمد ،إّٓ أن اًمٙمالم هٜم٤م قمـ شمريمٝم٤م مجٚم٦م
وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م وإًمٖم٤مء اًمٕمٛمؾ هب٤م ،ومٕمٜمد ذًمؽ يتح٘مؼ اإلصمؿ وُمـ اًمرضوري إطمٞم٤مءه٤م .ومٝمل
هبذا يٙمٗمل أن ىمقم هب٤م اًمبٕمض ًمٙمل ٓ شمٜمدصمر شمٚمؽ اًمسٜمـ.
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جواىب حديجة يف فزوض الهفاية
يمؾ وىم٧م ًمف ظمّمقصٞم٦م ذم وضمقد قمٛمؾ هق أومْمؾ إقمامل ذم ذًمؽ اًمقىم٧م.
وم٠مومْمؾ اًمٕمب٤مدة ؾم٤مقم٦م أذان اًمٔمٝمر يقم اجلٛمٕم٦م هق أداء اًمّمالة ،وأومْمؾ اًمٕمٛمؾ سمٕمد
يمثػما ُمـ اًمٕمب٤مدات ًمٞمس هل٤م
همروب اًمِمٛمس ذم ؿمٝمر رُمْم٤من هق اإلومٓم٤مر .وهٙمذا وم٢من ً
حتري ُمرض٤مة اهلل شمٕم٤ممم ذم ذًمؽ اًمقىم٧م .وهذا ذم ومروض
همرض واضح ،سمؾ اعمٝمؿ هق ّ
إقمٞم٤من .وُمثؾ ذًمؽ ي٘مع ذم ومروض اًمٙمٗم٤مي٤مت.
وقمغم هذا قمٚمٞمٜم٤م اًمٞمقم أن ٟمتحرى ُم٤م حتت٤مج إُم٦م ومل ي٘مؿ سمف أطمد ،أو إن يم٤من هٜم٤مك
شم٘مّمػم ذم اًم٘مٞم٤مم سمف .وُمـ يٗمٙمّر ذم ذًمؽ جيد آٓف إسمقاب اًمتل قمٚمٞمٜم٤م اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م
وؾمدّ ُمٜم٤مومذ اًمت٘مّمػم ومٞمٝم٤م .ومامذا قمٚمٞمٜم٤م قمٛمٚمف دم٤مهٝم٤م؟
إن قمغم يمؾ اُمرئ أن يٜمٔمر أيـ ي٘مػ ويتٚمٛمس ُم٤م طمقًمف ُمـ شم٘مّمػم ذم أُمقر
يستٓمٞمع أن يّمٚمح ومٞمٝم٤م .ومٙمؾ اُمرئ حمت٤مج أن يٜمٔمر إمم اًمت٘مّمػم ذم ٟمٗمسف ومٞمّمٚمح ُم٤م
اؾمتٓم٤مع .وقمٚمٞمف أن يٜمٔمر إمم ُمـ يٕمٞمٚمٝمؿ ُمـ أومراد أرسشمف وُم٤م يٛمٙمٜمف ُمـ إصالح ،صمؿ ُم٤م
طمقًمف ُمـ أومراد أو أُمقر شم٘متيض اإلصالح ذم قمٛمٚمف وُمٝمٜمتف وُم٤م يّم٤مدومف ذم ؿمئقن
طمٞم٤مشمف ،صمؿ قمٚمٞمف أن يٜمٔمر إمم طم٤مل أُمتف وُم٤م يستٓمٞمع أن ي٘مدم هل٤م ؾمقاء ذم ُمٝمٜمتف ،أو
سم٤مًمتٕم٤مون ُمع همػمه .إن أيمؼم اًمٕم٘مب٤مت ذم ؾمبٞمؾ ذًمؽ هق اًمٞم٠مس ووم٘مدان إُمؾ ذم
اإلصالح ،وآٟمٙمٗم٤مء قمغم اًمٜمٗمس دون اًمٜمٔمر إمم ُم٤م شمٕم٤مٟمٞمف إُم٦م وقمدم آؾمتٕمداد
ًمٚمتْمحٞم٦م سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ذم ؾمبٞمؾ آصالح .وهذا ُمـ أيمؼم اًمٕم٘مب٤مت ذم َّنْم٦م إُم٦م اًمتل
حتت٤مج ضمٝمقد يمؾ أسمٜم٤مئٝم٤م وأن يتٕم٤موٟمقا قمغم ذًمؽ ،دون أن هيدم أطمدهؿ ُم٤م يبٜمٞمف
أظمرون.
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إن اًمِمٕمقر سم٤مًمقـمٜمٞم٦م واًمرهمب٦م ذم اإلصالح وأداء اًمقاضم٥م ىمبؾ اًمس١مال قمـ
اعمٙم٤مؾم٥م هق ُم٤م يدومع إُمؿ اعمت٘مدُم٦م اًمٞمقم ،وهق ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م شمداريمف واًمسٕمل ًمدقمٛمف .ومٛمـ
جيد ُمـ ذًمؽ ُم٤م يٜمبٖمل اًم٘مٞم٤مم سمف وىم٤مم هق سمذًمؽ وم٘مد ٟم٤مب قمـ إُم٦م ذم ومرض أو ؾمٜم٦م أو
ٟم٤مومٚم٦م قمغم ٟمحق اًمٙمٗم٤مي٦م.

املضاٍنة يف التكدو العلني والعوملة يف العامل
البحث العلمي

يِمٙمؾ اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل اًمٞمقم واطمدً ا ُمـ أهؿ اجلقاٟم٥م ذم شم٘مدم اًمبنمي٦م ذم خمتٚمػ

ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة .وإُم٦م اًمتل شمبذل ضمٝمدً ا أيمؼم ذم اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل شمٜم٤مل احلظ إوومر ُمـ
اعمٙم٤مٟم٦م سملم أُمؿ إرض اًمٞمقم .ي٘مقم اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل قمغم ضمٝمقد أومراد أو جمٛمققم٤مت
صٖمػمة ممـ آشم٤مهؿ اهلل اًم٘مدرة واًمدراي٦م ذم ختّمّم٤مهتؿ .وه١مٓء يسدّ ون قمـ همػمهؿ
ذًمؽ .ومٝمؿ يٜمقسمقن قمـ إُم٦م ذم ومرض يمٗم٤مي٦م ُمٝمؿ .وىمد يٙمقن ذًمؽ سمتقيمٞمؾ ُمـ ذوي
اًمِم٠من أو سمِمٕمقر ذايت ٟمٞم٤مسم٦م قمـ إُم٦م .وم٢من صدىم٧م اًمٜمٞم٤مت يم٤من ذًمؽ ذا صمقاب يمبػم هلؿ
وُمٜمٗمٕم٦م هلؿ وًمألُم٦م.

ىشز العله واإلعالو اهلادف

ٟمنم اًمٕمٚمؿ ُمـ ومرائض اًمٙمٗم٤مي٦م .وىمد ي٠مظمذ ٟمنم اًمٕمٚمؿ أؿمٙم٤مًٓ قمديدة .وم٘مد يٙمقن

ذم إٟمِم٤مء ُمدرؾم٦م أو يمٚمٞم٦م أو ضم٤مُمٕم٦م أو ُمريمز أسمح٤مث أو شم٠مًمٞمػ يمت٤مب وىمد يٙمقن ذم
ظمٓمب٦م وىمد يٙمقن ذم ٟمنم ُم٘م٤مل ذم جمٚم٦م أو صحٞمٗم٦م وىمد يٙمقن ذم اًمٜمنم قمغم اإلٟمؽمٟم٧م
سمِمٙمؾ ُم٘م٤مل أو ومٞمديق أو شمٕمٚمٞمؼ قمغم ُم٘م٤مل ،أو ىمد يٙمقن ذم اعمِم٤مريم٦م ذم وؾم٤مئؾ
اًمتقاصؾ آضمتامقمل سمتٕمٚمٞمؼ أو ٟمنم ظمؼم .وىمد يٙمقن سمِمٙمؾ ُمٜمٗمرد أو ُمِمؽميمً٤م ُمع همػمه.
إن هذه إقمامل إذا طمسٜم٧م اًمٜمٞم٦م أن شمٙمقن ذم ؾمبٞمؾ اهلل وًمٞمس اسمتٖم٤مء اًمٔمٝمقر أو ُمديح
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ىم٤مدرا قمغم ُمثؾ
اًمٜم٤مس ،وم٢من اهلل يب٤مرك ذم هذه إومٕم٤مل ويٜمٗمع هب٤م .وم٢مذا وضمد اعمرء ٟمٗمسف ً
هذه إقمامل وُمت٘مٜمً٤م هل٤م ووضمد طم٤مضم٦م إُم٦م إمم ُمثؾ هذه اعمٜم٤مومع ،ومل يٙمـ هٜم٤مك ُمـ
ي٘مقم هب٤م ،وم٢من قمٛمٚمف هق ومرض يمٗم٤مي٦م قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مم سمف .ودمدر اإلؿم٤مرة أن ُمثؾ هذه
إقمامل حتت٤مضمٝم٤م إُم٦م قمغم ىمدر أمهٞمتٝم٤م .وم٢من يم٤مٟم٧م قمغم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ إمهٞم٦م وضم٥م
اًم٘مٞم٤مم هب٤م ُمـ قمدد ممـ يت٘مٜمٝم٤م إمم طملم شمٖمٓمٞم٦م شمٚمؽ احل٤مضم٦م .وإن يم٤مٟم٧م أىمؾ أمهٞم٦م يم٤من
اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُؾمٜم٦م أو ٟم٤مومٚم٦م قمغم ىمدر أمهٞمتٝم٤م.

تتليف الهتب أو تزمجتَا

احل٤مضم٦م إمم اًمٙمت٥م اعمٜمٝمجٞم٦م شم٠مًمٞم ًٗم٤م أو شمرمج٦م ُم٤م هق ضوري أن يٓمٚمع قمٚمٞمف اعمجتٛمع

أصبح ُمـ احل٤مضم٤مت اًمتل يٜمبٖمل أن ي٘مقم هب٤م سمٕمض ُمـ يتٛمٙمـ ُمـ ذًمؽ .وم٤مًمبح٨م قمـ
اًمٜم٘مص ذم طم٘مؾ ُم٤م واحل٤مضم٦م إمم قمٚمؿ ُم٤م أو شمقومػم اعم٤مل ًمٓمبع وٟمنم يمت٤مب ُم٤م واإلقمالن
قمـ ُم٘م٤مًم٦م ُمٝمٛم٦م أو اعمس٤ممه٦م ذم ٟمنمه٤م وهمػم ذًمؽ مم٤م ي٘مع حت٧م قمٜمقان ٟمنم اًمٕمٚمؿ ومٝمق
واضم٥م حيت٤مضمف اعمجتٛمع وي٘مع قمغم ُمـ يستٓمٞمع اعمس٤ممه٦م ومٞمف ،وىمد يٙمقن ذًمؽ ؾمٜمّ٦م أو
ُمٜمدو ًسم٤م شمب ًٕم٤م ٕمهٞم٦م اعمقضقع واحل٤مضم٦م إًمٞمف.

عنل بزامج وأىظنة حاصوب
سمرزت أمهٞم٦م شم٘مديؿ سمراُم٩م احل٤مؾمقب خلدُم٦م اعمجتٛمع ذم اًمٕم٘مقد إظمػمة وهل
شمزداد أمهٞم٦م سملم جم٤مل وآظمر .واًمٞمقم ُمثؾ هذه اًمؼمجمٞم٤مت ىمد حتت٤مج إمم ومرد أو ومريؼ قمٛمؾ
أو ُم١مؾمس٤مت ًمٙمل شمٖمٓمل ضمقاٟم٥م شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م أو إقمالُمٞم٦م أو ًمٚمتققمٞم٦م أو شمسٝمٞمؾ ُمٝم٤مم أو
ٍ
طمٗم٤مظ قمغم اًمّمح٦م أو اعم٤مل أو همػمه٤م .ويمؾ ذًمؽ جي٥م أن ي٘مقم سمف ومرد أو مج٤مقم٦م قمغم
ومرض٤م أو ؾمٜم٦م أو ٟم٤مومٚم٦م .وىمد يٙمقن ٟم٤مشم٩م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ظمدُم٦م
ُم٘مدار أمهٞمتف ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ً
ُمٕمٞمٜم٦م قمغم اهل٤مشمػ اعمحٛمقل أو قمغم اإلٟمؽمٟم٧م أو ًمٕمب٦م شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م أو ذيط ومٞمديق أو همػم
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ذًمؽ .وم٤مًمٞمقم شمٖمزو إؾمقاق يمثػم ُمـ هذه اخلدُم٤مت اعمٜمتج٦م ُمـ دول أضمٜمبٞم٦م ويدظمؾ
ذم سمٕمْمٝم٤م شم٘م٤مًمٞمد أو قم٤مدات أو شمّمقرات ًمٞمس٧م ُمـ شم٘م٤مًمٞمد أو قم٤مدات أو ُُم ُثؾ إُم٦م.
ًمذًمؽ يّمبح ذم هذه احل٤مًم٦م قمٛمؾ ُم٤م يٜم٤مؾم٥م شم٘م٤مًمٞمد وقم٤مدات وشمّمقرات إُم٦م واضم ًب٤م
قمغم ُمـ ي٘مدر قمغم ذًمؽ ،ويستٛمر ذًمؽ حللم اًم٘مٞم٤مم سمام حتت٤مضمف إُم٦م قمغم ىمدر أمهٞمتف
وطمجٛمف.

اصتعنال التكيية خلدمة املضلنني
شم٘مدُم٧م اًمت٘مٜمٞم٦م اًمٞمقم سمِمٙمؾ همػم ُمسبقق .وأصبح٧م اًمت٘مٜمٞم٦م ه٤مُم٦م وضوري٦م ذم
خمتٚمػ ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة .وىمد شمتقومر اًمت٘مٜمٞم٦م ضم٤مهزة ُمـ دول أيمثر شم٘مد ًُم٤م .وىمد شمٙمقن
شمٙم٤مًمٞمػ شمٚمؽ اعمٜمتج٤مت سم٤مهٔم٦م وىمد يٙمقن إٟمت٤مضمٝم٤م حمٚم ًٞم٤م ممٙمٜمً٤م أو ىمد يٙمقن همػم ممٙمـ.
إن اًمٜمٔمر إمم اًمت٘مٜمٞم٦م يمح٤مضم٦م شمتحدد أمهٞمتٝم٤م وومؼ ُم٤م حتت٤مضمف إُم٦م وُم٤م يبٜمك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ
ومقائد ،وُم٤م يٛمٙمـ أن شمدومع ُمـ ُمْم٤مر .إن اخت٤مذ ىمرارات طمقل اًمت٘مٜمٞم٦م ىمد يٙمقن ُمـ ومرد
رارا اؾمؽماشمٞمج ًٞم٤م ُمـ ضمٝم٦م قمٚمٞم٤م ذم
وىمد يٙمقن ُمـ جمٛمققم٦م أو ذيم٦م أو ىمد يٙمقن ىم ً
اًمدوًم٦م .يمؾ ذًمؽ ي٘مع ذم دراؾم٦م أمهٞم٦م شمٚمؽ اخلٓمقة اًمتل ىمد شمٙمقن ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م وىمد
شمٙمقن أىمؾ أمهٞم٦م سمحس٥م وضٕمٝم٤م وشم٠مصمػمه٤م قمغم طمٞم٤مة إومراد أو شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ أو صحتٝمؿ أو
أُمقاهلؿ أو همػم ذًمؽ .وًمذًمؽ وم٢من ظمدُم٦م شم٘مديؿ شم٘مٜمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ىمد يٙمقن ومرض يمٗم٤مي٦م ٟمٞم٤مسم٦م
قمـ إُم٦م سمحس٥م أمهٞمتٝم٤م.

الصياعة أو الشراعة أو الػذاء
حيت٤مج اعمجتٛمع إمم أن يّمٜمع همذاءه أو ًمب٤مؾمف أو ُم٤م يس٤مقمده ذم ؾمٙمٜمف اًمٙمثػم.
وسمٕمض هذه احل٤مضم٤مت يٛمٙمـ شمقومػمه٤م سمنمائٝم٤م ُمـ دول أظمرىً .مٙمـ يمٚمٗم٦م ذًمؽ ىمد
شمٙمقن سم٤مهٔم٦م سم٤معم٤مل أو سمٗم٘مدان اًم٘مرار اعمست٘مؾ ويٜمت٩م قمـ ذًمؽ حتٙمّؿ اًمٖمػم ذم ؿم١مون
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اعمسٚمٛملمً .مذًمؽ وم٤مُٕمـ اًمٖمذائل واعم٤مئل ُمـ إُمقر اًمتل جي٥م شمقومػمه٤م ذم اعمجتٛمع.
وشم٘مع ُمٝمٛم٦م ذًمؽ قمغم ُمٗمٙمري إُم٦م واعمخٓمٓملم وأصح٤مب اًم٘مرار إض٤موم٦م عمـ يستٓمٞمع
أن يس٤مقمد ذم ذًمؽ يم٤مًم٘م٤مئٛملم سم٤مًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل أو اًمّمٜم٤مقمٞملم أو أصح٤مب رؤوس
إُمقال اًمذيـ قمٚمٞمٝمؿ أن يٗمٙمروا سمح٤مضم٤مت اعمجتٛمع وقمدم اإليمتٗم٤مء سم٤مٕرسم٤مح
اًمِمخّمٞم٦م .ومرب ُمنموع شمِمتد احل٤مضم٦م إلٟمت٤مضمف ًمٙمٜمف ىمٚمٞمؾ إرسم٤مح جي٥م أن ي٘م٤مم ىمبؾ
رسمح٤م ًمٙمـ إٟمت٤مضمف ذم قمداد اًمٙمامًمٞم٤مت.
ُمنموع آظمر أيمثر ً

توفري حاجة األقليات املضلنة إىل فزوض الهفاية
مكابز املضلنني يف الػزب
ُمـ اعمِم٤ميمؾ اًمتل شمٕم٤مين ُمٜمٝم٤م اجل٤مًمٞم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمبالد اًمتل شمِمٙمؾ ومٞمٝم٤م أىمٚمٞم٦م،
أُمرا
ختّمٞمص ُم٘م٤مسمر ظم٤مص٦م ًمٚمٛمسٚمٛملم .وذم هم٤مًم٥م إطمٞم٤من يٙمقن احلّمقل قمغم ُم٘مؼمة ً
ؿم٤م ًىم٤م يّمٓمدم سم٤مًمتٕمٚمٞمامت واًم٘مقاٟملم ،وحيت٤مج ذًمؽ إمم إسار وُمت٤مسمٕم٦م ُمـ اعمسٚمٛملم
سمِمٙمؾ مج٤مقمل .وىمد يٙمقن سم٤مإلُمٙم٤من احلّمقل قمغم ىمٓمع إرض ًمتٙمقن ُم٘مؼمة ذم ُمديٜم٦م
شم٘مٓمٜمٝم٤م ضم٤مًمٞم٦م يمبػمةً ،مٙمـ يٙمقن ُمـ اًمّمٕم٥م احلّمقل قمغم ذًمؽ ذم ُمدن شمٙمقن اجل٤مًمٞم٦م
اعمسٚمٛم٦م ومٞمٝم٤م صٖمػمة .هذا سم٤مإلض٤موم٦م إمم أن شمٙم٤مًمٞمػ اًمدومـ ذم سمٕمض اًمبٚمدان شمٕمتؼم
ُمرشمٗمٕم٦م ضمدً ا سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٕم٤مئالت ذات اًمدظمؾ اعمتقاضع .يمام أن سمٕمض اًمدول شمٕمتؼم
اًم٘مبقر ُم١مضمرة ًمٗمؽمة زُمٜمٞم٦م حمددة شمّمؾ  11أقمقام أو  15قم٤مم أو  31قم٤مُم٤م ،صمؿ جي٥م
سمٕمده إزاًم٦م روم٤مة اعمتقرم وطمرىمٝم٤م أو دمديد إجي٤مر اًم٘مؼم ُمدة أظمرىً .مذًمؽ وم٢من شم٘مديؿ
اخلدُم٦م ًمٚمٛمسٚمٛملم سم٤مًمٕمٛمؾ قمغم إجي٤مد اعم٘م٤مسمر هلؿ ،يٕمتؼم ومرض يمٗم٤مي٦م ،قمغم سمٕمْمٝمؿ اًم٘مٞم٤مم
سمف ٟمٞم٤مسم٦م قمـ اجل٤مًمٞم٦م ذم ذًمؽ اًمبٚمد.
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تعليه أبياء املضلنني
شمٕم٤مين اجل٤مًمٞم٤مت آؾمالُمٞم٦م ُمـ ُمِمٙمٚم٦م شمٕمٚمٞمؿ أوٓده٤م سمِمٙمؾ قم٤مم .شم٘مقم سمٕمض
اجل٤مًمٞم٤مت سمتٕمٚمٞمؿ أوٓده٤م ذم اعمس٤مضمد أصمٜم٤مء قمٓمٚم٦م َّن٤مي٦م إؾمبقع .وحيت٤مج ذًمؽ شمقومػم
اعمٕمٚمٛملم ُمـ سملم أومراد اجل٤مًمٞم٦م ،أو ُمـ أئٛم٦م اعمس٤مضمد .وىمد سمرزت حم٤موٓت ذم سمٕمض
اًمبٚمدان إلٟمِم٤مء ُمدارس ًمٚمٛمسٚمٛملم ُمٕمؽمف هب٤م ُمـ اًمسٚمٓم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م .يمام شمسٛمح
سمٕمض اًمدول سم٢مقمٓم٤مء دروس قمـ اًمديـ آؾمالُمل ًمٓمٚمبتٝم٤م وحيت٤مج ذًمؽ إمم يمٗم٤مءات
ظم٤مص٦م عمـ يٚم٘مل ُمثؾ هذه اعمح٤مضات .شمتٛمتع سمٕمض اجل٤مًمٞم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمٜمْم٩م
وؿمٕمقر سم٠ممهٞم٦م آقمتٜم٤مء سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ وآقمتٜم٤مء سمفً .مٙمـ اًمٙمثػم ُمـ أسمٜم٤مء اجل٤مًمٞم٤مت آؾمالُمٞم٦م
ٓ يزاًمقن ُمٜمدجملم ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘م٤مئؿ ذم شمٚمؽ اًمبالد دون أي شمٕمٚمٞمؿ ظم٤مص سم٤مًمديـ
آؾمالُمل ؾمقى ُم٤م ىمد يتٕمٚمٛمقن ُمـ واًمدهيؿ .إن اعمب٤مدرات اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م شمٕمتؼم ومروض
يمٗم٤مي٦م ًمٚمج٤مًمٞم٤مت آؾمالُمٞم٦م أيٜمام وضمدت.

اجلنعيات االصالمية
حتت٤مج اجل٤مًمٞم٤مت آؾمالُمٞم٦م إمم ُمـ يٛمثٚمٝم٤م أُم٤مم اًمسٚمٓم٤مت اعمحٚمٞم٦م وُمـ يٓم٤مًم٥م
سمح٘مقىمٝم٤م وُمـ جيٛمع ؿمت٤مت أُمره٤م .سمدأت ُمثؾ هذه اًمتجٛمٕم٤مت شمِمٙمؾ مجٕمٞم٤مت ظم٤مص٦م
هب٤م .وىمد حيّمؾ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من اًمتٜم٤مومس سمٞمٜمٝم٤م وقمدم اًمتٕم٤مون .إن اًمِمٕمقر سمرضورة
أن يٙمقن ًمٚمٛمسٚمٛملم ُمـ يٛمثٚمٝمؿ سمِمٙمؾ صحٞمح سمدأ يتبٚمقر ذم سمٕمض اًمدولً .مذًمؽ وم٢من
اًمسٕمل إلٟمِم٤مء ُمثؾ هذه اجلٛمٕمٞم٤مت وصدق متثٞمٚمٝم٤م ًمٚمج٤مًمٞم٤مت آؾمالُمٞم٦م هق ومرض
يمٗم٤مي٦م ٟمٞم٤مسم٦م قمـ شمٚمؽ اجل٤مًمٞم٤مت.
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إغاثة امللَوف

قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري  ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿَ :قم َغم
وم٢من َمل ْ َجيِدْ ؟ َ
ىم٤ملَ :وم َٞم ْٕم َٛم ُؾ سم َٞمدَ ْي ِف َوم َٞمٜمْ َٗم ُع َٟم ْٗم َس ُف و َيت ََّمدَّ ُق ىم٤مًمقاْ :
ُيم ِّؾ ُُم ْسٚمِ ٍؿ َصدَ َىم ٌ٦م ىم٤مًمقاْ :
وم٢من
وم٢من َمل ْ َي ْٗم َٕم ْؾ؟ َ
َمل ْ َي ْستَٓمِ ْع ْأو َمل ْ َي ْٗم َٕم ْؾ؟ َ
قف ىم٤مًمقاْ :
ىم٤ملَ :وم َٞم ْ٠م ُُم ُر
لم ذا
احل٤مضم ِ٦م اعمَ ْٚم ُٝم َ
ىم٤مل :وم ُٞم ِٕم ُ
َ
ِ
ِ
وم٢من َمل ْ َي ْٗم َٕم ْؾ؟ َ
ٕمروف َ
سم٤مخلَ ْ ِػم ْأو َ
ىم٤مل :سم٤معمَ
ىم٤ملْ :
اًمنم وم٢مٟمَّف ًمف َصدَ َىم ٌ٦م(.)75
ىم٤مل :وم ُٞم ْٛمس ُؽ َقم ِـ َّ ِّ
إهم٤مصم٦م اعمٚمٝمقف شمتٛمثؾ ذم يمثػم ُمـ ٟمقاطمل احلٞم٤مةُ ،مـ وم٘مر وُمرض وقمجز واهمؽماب
ويتؿ وشمرُمؾ وهمػمهً .مذًمؽ وم٢من إهم٤مصم٦م اعمٚمٝمقف اًمذي حيت٤مج إمم ُمٕمقٟم٦م ومردي٦م أو مج٤مقمٞم٦م
ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م وشم٘مع ذم ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م ظم٤مص٦م قمغم ُمـ طمرضه٤م أو قمرف هب٤م واؾمتٓم٤مع
اًم٘مٞم٤مم هب٤م.

ٍل يتوقف فزض الهفاية على املضلنني?
غري املضلنني ميهً أٌ يضاٍنوا يف أفعال ختدو املضلنني
إن ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م هق قمب٤مدة ي٘مقم هب٤م اعمسٚمؿ أو مج٤مقم٦م ُمـ اعمسٚمٛملم ظمدُم٦م
ًمٚمٛمجتٛمع أو ًمألُم٦مً .مٙمـ سملم همػم اعمسٚمٛملم ُمـ شمدومٕمف اًمٜمقازع اإلٟمس٤مٟمٞم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم سم٠مقمامل
اخلػم اًمتل ختدم اًمبنم ُمـ ُمسٚمٛملم وهمػم ُمسٚمٛملم وهٙمذا شمٙمثر اًمٞمقم أقمامل اإلهم٤مصم٦م
وإقمامل اًمتٓمققمٞم٦م اًمتل يراه٤م سمٕمض همػم اعمسٚمٛملم واضمب٤مت ختدم اإلٟمس٤مٟمٞم٦م .شمتْمٛمـ
واعمٝمجريـ وضح٤مي٤م احلروب وُم٘م٤موُم٦م إُمراض
ُمثؾ هذه إقمامل ظمدُم٤مت اًمالضمئلم
َّ
اعمٕمدي٦م وٟمنم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم إُم٤ميمـ اًمٗم٘مػمة وهمػمه٤م .وىمد شمٙمقن سمٕمض شمٚمؽ اجلٝمقد ذات
أهداف ظم٤مص٦م يم٤مًمتبِمػم أو ُمس٤مقمدة اًم٘مقى اعمستٕمٛمرةً ،مٙمـ سمٕمْمٝم٤م ذو أهداف إٟمس٤مٟمٞم٦م
ؾم٤مُمٞم٦م .ومٝمذه إقمامل يٛمٙمـ اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م يم٠مقمامل ُمس٤مقمدة ًمٗمروض اًمٙمٗم٤مي٦م .ومتٞمسػم
إقمامل اإلهم٤مصمٞم٦م اًمتل ٓ يتٓمرق اًمِمؽ ذم أَّن٤م ذات أهداف ظمٗمٞم٦م هق ُمـ واضم٥م ُمـ
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يستٓمٞمع اعمس٤مقمدة ذم شمقومػم شمٚمؽ اخلدُم٤مت.
وذم ٟم٘مض اًمّمحٞمٗم٦م اًمتل سمٛمقضمبٝم٤م ىم٤مـمٕم٧م ىمريش رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ واعمسٚمٛملم ذم ُمٙم٦مُ ،مثؾ قمغم ذًمؽ:

إغاثة امللَوف مً شيه العزب – ىكض الصخيفة –
ؿمٕمر سمٕمض أومراد ىمريش ،سم٤مخلزي واًمٕم٤مر ،عم٤م أص٤مب سمٜمل ه٤مؿمؿ وسمٜمل اعمٓمٚم٥م ُمـ
ض وأمل ٟمتٞمج٦م ُم٘م٤مـمٕمتٝمؿ هلؿ ،وعم٤م ّ
طمؾ هبؿ ُمـ ضمقع وقمٓمش ،وم٘م٤مم أطمدهؿ ويم٤من أول
ّ
ُمـ ؿمٕمر سمذًمؽ هق هِم٤مم سمـ قمٛمرو طمٞم٨م ؾم٤مر إمم زهػم سمـ أيب أُمٞم٦م اعمخزوُمل وىم٤مل
ًمف :ي٤م زهػم إٟمٜم٤م واهلل ىمد فمٚمٛمٜم٤م أهٚمٜم٤م وأىم٤مرسمٜم٤م ،وإن ُم٤م ومرضٜم٤مه قمٚمٞمٝمؿ جلٝمؾ ُمٜم٤م وفمٚمؿ
ُم٤م سمٕمده فمٚمؿ ،أومؽمىض ي٤م زهػم ،أن شم٠ميمؾ وشمنمب وشمٚمبس اًمثٞم٤مب ،وشمبٞمع وشمِمؽمي،
وشمٜم٤مم ه٤مٟمئ٤م ىمرير اًمٕملم ،وشمّمقل ودمقل؟ ،وأظمقاًمؽ سمٜمق ه٤مؿمؿ واعمٓمٚم٥م ذم اًمِمٕم٥م
حمٍمون ُم٘م٤مـمٕمقن ٓ ،ـمٕم٤مم قمٜمدهؿ وٓ ذاب ،يٗمؽمؿمقن إرض ويٚمتحٗمقن
اًمسامء ،ىمد وم٤مرق اًمزوج زوضمف ،وإب أسمٜم٤مءه .ىم٤مل زهػم :وحيؽ ي٤م هِم٤مم ،أومٜمخ٤مًمػ
ىمقُمٜم٤م؟ ومتدب اًمٗمرىم٦م ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م ،صمؿ إن حمٛمدً ا ُم٤م يزال حي٤مرسمٜم٤م وحي٤مرب آهلتٜم٤م ،وإن ٟم٘مْمٜم٤م
اًمّمحٞمٗم٦م ؿمٛم٧م سمٜم٤م أقمداؤٟم٤م ،وذهب٧م هٞمبتٜم٤م سملم اًم٘مب٤مئؾ .وم٘م٤مل هِم٤مم :إٟمؽ خت٤مًمػ
هقاك ورهمبتؽ ي٤م زهػم ،صمؿ إن حمٛمدً ا ًمـ يدع هذا إُمر اًمذي ضم٤مء سمف ،وم٘مد قمرومٜم٤مه
ؾم٥م آهلتٜم٤م وشمسٗمٞمف
وظمؼمٟم٤مه ،وؾمقاء قمٚمٞمف أٟم٘مْمٜم٤م اًمّمحٞمٗم٦م أم ٓ ،وم٢مٟمف ًمـ
ّ
يٙمػ قمـ ّ
يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس ًمإليامن سمف واًمدظمقل
أطمالُمٜم٤م ،صمؿ إٟمٜم٤م سمتِمديد احلّم٤مر قمٚمٞمف ،ىمد ٟمدومع ً
ذم ديٜمف ،ومٚمامذا ٓ ٟمدقمق إمم ٟم٘مض اًمّمحٞمٗم٦م وًمٞمٙمـ ُمـ ؿم٠من حمٛمد سمٕمد ذًمؽ ُم٤م يٙمقن.
وم٘م٤مل زهػم :وُم٤مذا قمس٤مي أن أومٕمؾ؟ وأٟم٤م رضمؾ واطمد ،واهلل ًمق يم٤من ُمٕمل رضمؾ آظمر
ًمسٕمٞم٧م ذم ٟم٘مض اًمّمحٞمٗم٦م ،وًم٘مٛم٧م سمتٛمزي٘مٝم٤م .وم٘م٤مل هِم٤مم :ىمد وضمدت رضم ً
ال .ىم٤مل
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زهػم :ومٛمـ هق؟ ىم٤مل هِم٤مم :أٟمـ٤م .وم٘م٤مل زهػم :أُم٤م شمرى أٟمٜم٤م ىمٚمٞمؾ ،وم٤مسمح٨م ًمٜم٤م قمـ صم٤مًم٨م
ٟمدقمؿ سمف ُمقىمٗمٜم٤م .ومذه٥م هِم٤مم إمم اعمٓمٕمؿ سمـ قمدي اًمٜمقومكم اًمذي يم٤من صدي ً٘م٤م ٕيب
ـم٤مًم٥م .وىم٤مل ًمف وحيؽ ي٤م ُمٓمٕمؿ أرضٞم٧م أن هيٚمؽ سمٓمٜم٤من ُمـ سمٜمل قمبد ُمٜم٤مف وأٟم٧م
ؿم٤مهد ذًمؽ ُمقاومؼ ًم٘مريش ومٞمف؟ واهلل إٟمٜم٤م ًمٜمٖمدو ؾمخري٦م اًمٕمرب إن واصٚمٜم٤م ُم٘م٤مـمٕمتٜم٤م
هلؿ واًمتِمديد قمٚمٞمٝمؿ .وم٘م٤مل اعمٓمٕمؿ :وحيؽ ي٤م هِم٤مم أومؽمىض أن شمتٗمرق يمٚمٛمتٜم٤م وشمسقء
ؾمٛمٕمتٜم٤م ،صمؿ ُم٤مذا أصٜمع وأٟم٤م رضمؾ واطمد وم٘م٤مل هِم٤مم :ىمد وضمدت صم٤مٟم ًٞم٤م وصم٤مًم ًث٤م .وىم٤مل:
ُمـ مه٤م؟ ىم٤مل :أٟم٤م وزهػم سمـ أيب أُمٞم٦م اعمخزوُمل .وم٘م٤مل اعمٓمٕمؿ :هال ضمٕمٚمتٝمؿ أرسمٕم٦م،
ومٞمٙمقن ذًمؽ أىمقى ًمٜم٤م وأوومؼ .ومذه٥م هِم٤مم إمم أيب اًمبخؽمي سمـ هِم٤مم إؾمدي .وم٘م٤مل
ًمف :ي٤م أسم٤م اًمبخؽميُ ،م٤م ىمقًمؽ ذم هذا اًمذي ّ
طمؾ سمبٜمل ه٤مؿمؿ واعمٓمٚم٥م أوم٠مٟم٧م راض أن
ً
قمٓمِم٤م؟ وسمٜم٧م قمٛمؽ ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد ُمٕمٝمؿ شمٙم٤مسمد اجلقع
يٛمقشمقا ضمققم٤م وهيٚمٙمقا
واًمٕمٓمش أيْم٤م؟ وم٘م٤مل أسمق اًمبخؽمي :وهؾ ُمـ أطمد يٕملم قمغم هذا؟ ىم٤مل هِم٤ممٟ :مٕمؿ ىم٤مل
أسمق اًمبخؽمي :وُمـ هق؟ ىم٤مل هِم٤مم :أٟم٤م وزهػم واعمٓمٕمؿ .وم٘م٤مل اًمبخؽمي :ومٝمؾ ُمـ
ظم٤مُمسٟ ،مر ّد سمف سم٠مؾم٤م وؿمدة .ومذه٥م هِم٤مم إمم زُمٕم٦م سمـ إؾمقد سمـ اعمٓمٚم٥م إؾمدي،
وذيمر ًمف طمؼ سمٜمل ه٤مؿمؿ واعمٓمٚم٥م وىمراسمتٝمؿ ،وأن هذه اعم٘م٤مـمٕم٦م ٓ دمقز سمؾ هل ضم٤مئرة
فم٤معم٦م .وم٘م٤مل زُمٕم٦م :أًمؽ ُمٕملم قمغم ذًمؽ ي٤م هِم٤مم؟ وم٘م٤ملٟ :مٕمؿ ،صمؿ ذيمر ًمف أؾمامء اًمرضم٤مل
اًمذيـ واوم٘مقه قمغم ٟم٘مض اًمّمحٞمٗم٦م ،ومام يم٤من ُمٜمٝمؿ إّٓ أن اضمتٛمٕمقا وشمٕم٤مىمدوا وشمٕم٤مهدوا
قمغم ٟم٘مض اًمّمحٞمٗم٦م اًمٔم٤معم٦م ،وشمؼمع زهػم أن يبدأ سمحدي٨م اًمٜم٘مض ،صمؿ إَّنؿ طمرضوا
ُمبتدرا اًم٘مقم سم٘مقًمف :ي٤م أهؾ ُمٙم٦م ،أٟم٠ميمؾ
ومٝم٥م زهػم واىم ًٗم٤م،
سم٠مؾمٚمحتٝمؿ ،أٟمدي٦م ىمريشّ ،
ً
اًمٓمٕم٤مم ،وٟمٚمبس اًمثٞم٤مب ،وٟمبٞمع وٟمبت٤مع ،وسمٜمق ه٤مؿمؿ واعمٓمٚم٥م هٚمٙمك ٓ ،يبٞمٕمقن وٓ
يبت٤مقمقن واهلل ٓ أىمٕمد طمتك شمِمؼ هذه اًمّمحٞمٗم٦م اًمٔم٤معم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م .وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ :يمذسم٧م
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واهلل ٓ شمِمؼ .وم٠مضم٤مسمف زُمٕم٦م سمـ إؾمقد سم٘مقًمف :سمؾ أٟم٧م اًمٙم٤مذب ي٤م أسم٤م ضمٝمؾ ،ومقاهلل ُم٤م
طم٤مضا
رضٞمٜم٤م هب٤م طملم يمتب٧م .وواوم٘مف اًمرضم٤مل اخلٛمس٦م وأيدوه .صمؿ إن أسم٤م ـم٤مًم٥م ويم٤من
ً
طمدي٨م اًم٘مقم ،وىمػ ىم٤مئال :ي٤م ىمقم ،إن اسمـ أظمل ىمد ذيمر زم ،أن اهلل ىمد ؾمٚمط إرض٦م
فمٚمام وىمٓمٞمٕم٦م وهبت٤م ًٟم٤م إّٓ أيمٚمتف ،وم٢من
اؾمام هلل إّٓ شمريمتف ،ومل شمدع ً
قمغم اًمّمحٞمٗم٦م ،ومٚمؿ شمدع ً
صحٞمح٤م ،أـمٚم٘مٜم٤مهؿ وأظمرضمٜم٤مهؿ ُمـ اًمِمٕم٥م ،وم٘م٤مم اًم٘مقم إمم اًمّمحٞمٗم٦م،
يم٤من ُم٤م ي٘مقًمف
ً
وىم٤مم اعمٓمٕمؿ سمـ قمدي ًمٞمِم ّ٘مٝم٤م ومقضمد إرض٦م ىمد أيمٚمتٝم٤م إّٓ ُم٤م يم٤من ُمٙمتق ًسم٤م سم٤مؾمٛمؽ
اًمٚمٝمؿ .ومّمٕم٘م٧م ىمريش ،ورأت أن إُمر ىمد ظمرج ُمـ يده٤م ،وأن ًمبٜمل ه٤مؿمؿ واعمٓمٚم٥م
أٟمّم٤مرا أىمقي٤مء ُمٜمٝمؿ ًمـ يسٚمٛمقهؿ ،وم٤مٟمّم٤مقم٧م ًمألُمر اًمقاىمع ورضٞم٧م قمغم ُمْمض
ً
متزيؼ اًمّمحٞمٗم٦م ،ومذه٥م اًمرضم٤مل اخلٛمس٦م إمم اًمِمٕم٥م ،وأقم٤مدوا سمٜمل ه٤مؿمؿ وسمٜمل اعمٓمٚم٥م
إمم ُمس٤ميمٜمٝمؿ ذم ُمٙم٦م ،ويم٤من ظمروضمٝمؿ ُمـ اًمِمٕم٥م ذم اًمسٜم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اًمبٕمث٦م،
ومتخٚمص سمٜمق ه٤مؿمؿ وسمٜمق اعمٓمٚم٥م ُمـ هذه اعمحٜم٦م اًم٘م٤مؾمٞم٦م واًمِمدة إًمٞمٛم٦م ،أُم٤م رؾمقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٘مد ُم٣م يدقمق ىمقُمف إمم اهلل قمز وضمؾ وإمم ٟمبذ إوصم٤من
وإصٜم٤مم ،وسمدأت ؿمقيم٦م اإلؾمالم شمزداد ىمقة وُمٜمٕم٦م سمدظمقل وومقد ضمديدة ذم اًمديـ
اإلؾمالُمل احلٜمٞمػ(.)76
وووم٤مء عمِم٤مريم٦م ُمٓمٕمؿ سمـ قمدي ذم ٟم٘مض اًمّمحٞمٗم٦م وذم إضم٤مرشمف ًمرؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٕمد قمقدشمف ُمـ اًمٓم٤مئػ ،يذيمره رؾمقل اهلل سمخػم طملم ىم٤مل:
قمـ ضمبػم سمـ ُمٓمٕمؿ ريض اهلل قمٜمف ّ
اًمٜمبل ﷺ ىم٤مل ٕؾم٤مرى سمدرً :مق يم٤من
أن
َّ
ُمٓمٕمؿ سمـ قمدي طم ًٞم٤م صمؿ يمٚمٛمٜمل ذم ه١مٓء اًمٜمتٜمك ٕـمٚم٘متٝمؿ ًمف(.)77
و ُمـ ذًمؽ يتبلم أن طم٤مضم٤مت اعمجتٛمع يٛمٙمـ أن يس٤مقمد ومٞمٝم٤م همػم اعمسٚمٛملم
اًمٖمٞمقريـ قمغم ظمػم اعمجتٛمع وشمراسمٓمف واعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمف.
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اخلالصة:

إُم٦م سمح٤مضم٦م إمم ُمـ يب٤مدر سمٕمٛمؾ اخلػمّ .
ومٙمؾ قمٛمؾ يبدأ سمخٓمقة ُمـ ومرد .ومروض

اًمٙمٗم٤مي٦م حتت٤مج ُمـ ي٘مقم هب٤م ٟمٞم٤مسم٦م قمـ إُم٦م أو قمـ جمتٛمع يمبػم أو مج٤مقم٦م صٖمػمة .وم٢من ىم٤مم
هب٤م واطمد أو ُم٤م يٙمٗمل ًمسدّ ذًمؽ اًمٗمرض اؾمؽماح اجلٛمٞمع .أُم٤م إن مل ي٘مؿ هب٤م أطمد أو ىم٤مم
هب٤م قمدد همػم ٍ
يم٤مف ،أص٤مب اًمٕمٜم٧م واًمْمٞمؼ واعمِم٘م٦م اجلٛمٞمع .وم٘مٞم٤مدة أي مج٤مقم٦م حتت٤مج إمم
ىم٤مئد .وم٢من شمقومر اًم٘م٤مئد اًم٘مقي إُملم يم٤مٟم٧م اجلامقم٦م قمغم طمظ ُمـ اًمٞمير واًمؽماسمط .أُم٤م إن
يٕمامن اعمجتٛمع .وإن يم٤من هٜم٤مك طم٤مضم٦م ًمٕمدد ُمـ
مل يٙمـ هٜم٤مك ىم٤مئد وم٤مًمٗمقىض واًمتٜم٤مطمر ّ
اعمختّملم ذم طم٘مؾ ُم٤م ،وضم٥م شمقومػم ذًمؽ اًمٕمدد ،وإّٓ أص٤مب اعمجتٛمع اًمْمٞمؼ واًمٕمٜمَ٧م.
ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م يٛمٙمـ أن يسده أُمر ُمـ رئٞمس اجلامقم٦م أو ىم٤مئده٤م .ويٛمٙمـ أن ي٘مقم
سمف ومرد أو أومراد سم٠مُمر ُمـ اًمرئٞمس إقمغم أو سم٤مىمؽماح ُمـ اجلامقم٦م ،ويٛمٙمـ أن ي٘مقم سمف ومرد
ُمتٓمقع ذم اعمجتٛمع ،أطمس سم٤محل٤مضم٦م عم٤م هق ٟم٤مىمص ،وم٘م٤مم ًمٞمٙمٛمٚمف .وي٘مع قمغم قم٤مشمؼ اًمٕمٚمامء
أن يٜمبٝمقا قمغم ُمقاـمـ اًمْمٕمػ واحل٤مضم٦م ،وأن ي٘مدُمقا ٟمّمحٝمؿ ًمقضمف اهلل وومؼ ُم٤م أراد
اهلل ،وذًمؽ ومرض يمٗم٤مي٦م قمٚمٞمٝمؿ .وشمؼمز أن ذم ضقء اًمت٘مدم اًمت٘مٜمل اهل٤مئؾ ،احل٤مضم٦م إمم
أٟمقاع ؿمتك ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م اًمتل حتت٤مج ُمـ ي٘مقم هب٤م .وٓ شمٜمحٍم احل٤مضم٦م إمم أُمقر
ذات ضورة ىمّمقى سمؾ هٜم٤مك طم٤مضم٦م إمم أُمقر ُمـ طم٤مضم٤مت اًمٜم٤مس وإُم٦م اًمٕم٤مدي٦م ذم
ضرا سم٤مًم ًٖم٤م أو صٕمقسم٤مت
طمٞم٤مهت٤م ،أو أُمقر شمر ِّومف قمغم اًمٜم٤مس طمٞم٤مهتؿ أو شمٍمف قمٜمٝمؿ
ً
ذات ُمستقى خمتٚمػ ُمـ اًمرضرّ .
يمؾ ذًمؽ سمح٤مضم٦م إمم ُمـ ي٘مقم سمف ويٙمٗمل أن ي٘مقم سمف
ومرد أو جمٛمققم٦م أومراد ،ومٝمق يِم٤مسمف ذم ذًمؽ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م.
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املصادر
( )1هق طمج٦م اإلؾمالم حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم وًمد ؾمٜم٦م  451هـ وشمقذم ؾمٜم٦م 515هـ
درس ذم اعمدرؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م سمبٖمدادً ،مف قمنمات اعم١مًمٗم٤مت
وم٘مٞمف ؿم٤مومٕمل صقذمّ ،
أؿمٝمره٤م يمت٤مب إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ .وًمف أصمر يمبػم ذم ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م واًمٗمٚمسٗم٦م
ُمـ ُمٜمٔمقر إؾمالُمل واًمٜمص إول ُمـ يمت٤مب اعمستّمٗمك ذم أصقل اًمٗم٘مف ،واًمث٤مين
ُمـ يمت٤مب إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ رسمع اًمٕمب٤مدات يمت٤مب اًمٕمٚمؿ.
(( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.)122 :
( )3

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/0221/55/02/

ومروض_اًمٙمٗم٤مي٦م_ودوره٤م_ذم_سمٜم٤مء_إُم٦م.
( )4رواه اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد واحلدي٨م رواشمف صم٘م٤مة.
( )5صحٞمح اسمـ طمب٤من ج 16 :ص.84 :

( )6طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن صح٤ميب ضمٚمٞمؾ يم٤من أُملم رس رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ وؿمٝمد ُمٕمف اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م قمدا ُمٕمريم٦م سمدر طمٞم٨م يم٤من اًمٙمٗم٤مر ىمد ىمبْمقا
قمٚمٞمف ومل يٓمٚم٘مقه إّٓ سمٕمد أن وقمدهؿ سمٕمدم آٟمْمامم عمٕمريم٦م سمدر اًمتل يم٤مٟم٧م قمغم
وؿمؽ احلّمقل ،ومٚمام وصؾ إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أُمره سم٠من
يقذم سمام وقمد سمٕمدم اعمِم٤مريم٦م سم٤معمٕمريم٦م .وىمد اختذه رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ يم٠مُملم رس وأقمٚمٛمف سم٠مؾمامء اعمٜم٤موم٘ملم .شمقذم ؾمٜم٦م  36ذم اعمدائـ .واحلدي٨م
أقماله ذم ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين.
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( )7ؾمقرة إطمزاب أي٦م .13
( )8ؾمقرة إطمزاب أي٦م .9

(ُ )9مٕمريم٦م اًمٞمامُم٦م :وىمٕم٧م ؾمٜم٦م 11هـ ذم زُمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ وهل أيمؼم ُمٕمريم٦م ُمع
اعمرشمديـ وىمٞمٝم٤م ىمتؾ قمدد يمبػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ طمٗمٔم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ويم٤من ىم٤مئد
اعمٕمريم٦م ُمـ اعمسٚمٛملم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد واٟمتٝم٧م سمٛم٘متؾ ُمسٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب.
( )11رواه اًمبخ٤مري.

ٍ
سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح.
( )11ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:
( )12آُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس – ص٤مطم٥م اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل ذم اًمٗم٘مف وًمد ؾمٜم٦م 93هـ وشمقذم
ؾمٜم٦م 179هـ..

(ُ )13مـ قمٚمقم احلدي٨م ًمٚمح٤مومظ اسمـ يمثػم.
(http://waqfeya.com/book.php?bid=3200)14
(https://archive.islamonline.net/?p=3000 )15

( )16رواه اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف – ومٞمٝم٤م سمٕمض آظمتّم٤مر.
( )17رواه اًمبخ٤مري قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.

( )18رواه أسمق داود.
( )19رواه اًمبخ٤مري.
( )21ؾمقرة هم٤مومر .45-28
( )21ؾمقرة يقؾمػ .54
( )22ؾمقرة يقؾمػ  55و .56
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( )23اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم وهق صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم.
( )24ؾمقرة إطمزاب أي٦م .23
( )25اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م قمـ أسمـ إؾمح٤مق.
( )26ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ًمٕمبد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمبؾ.
( )27رواه أسمق يٕمغم – يمام ذم «شمٗمسػم اسمـ يمثػمش قمـ ُميروق.
( )28ؾمقرة اًمٜمس٤مء .21
( )29أظمرضمف أمحد واًمٓمٞم٤مًمز واًمٓمؼماين سمسٜمد صحٞمح.
( )31همزوة شمبقك :وىمٕم٧م ذم رضم٥م ؾمٜم٦م 9هـ وظمرج ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وآًمف وؾمٚمؿ ذم ٟمحق  31أًم ًٗم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ًمدومع مجقع ُمرشم٘مب٦م ُمـ اًمروم
وطمٚمٗم٤مئٝمؿ .ومل حتدث ومٞمٝم٤م ُمٕمريم٦م سمسب٥م شمِمت٧م ىمقى اًمروم شمٗم٤مد ًي٤م ًمٚمٛمٕمريم٦م.
( )31ؾمقرة اًمتقسم٦م .118
( )32رواه ُمسٚمؿ.
( )33قمكم زيـ اًمٕم٤مسمديـ سمـ احلسلم  ،اعمٕمروف سم٤مًمسج٤مد .وًمد ؾمٜم٦م  38هـ ويم٤من ُمع
أسمٞمف احلسلم طملم ىمتؾ .يم٤من شم٘م ًٞم٤م ور ًقم٤م .اقمتزل اًمٗمتـ ،وشمقذم ؾمٜم٦م 95هـ .
( )34رواه أسمق داود (سمسٜمد ص٤مًمح) واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضم٦م.
( )35حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد اًمٚمقايت اًمٓمٜمجل اعمٕمروف سم٤مسمـ سمٓمقـم٦م .وًمد ؾمٜم٦م
713هـ ورطمؾ إمم أهمٚم٥م سمالد اعمسٚمٛملم واهلٜمد واًمّملم وؾمٛمل سم٠مُمػم اًمرطم٤مًملم.
يمت٥م يمت٤مسمف اعمٕمروف رطمٚم٦م اسمـ سمٓمقـم٦م وشمقذم ؾمٜم٦م 779هـ .
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(. http://albayan.co.uk/Article0.aspx?id=5202 )36
( )37رواه أسمق داود واًمؽمُمذي واًمٓمؼماين.
( )38قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم  ،يم٤من أول ُمقًمقد ُمـ اعمسٚمٛملم ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة سمٕمد
اهلجرة .ؾم٤مهؿ ذم يمثػم ُمـ اًمٗمتقطم٤مت ذم زُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ .رومض اًمبٞمٕم٦م
ًمٞمزيد ومجٝمز ً
ضمٞمِم٤م ًمٚم٘مبض قمٚمٞمف ذم ُمٙم٦م ًمٙمـ ووم٤مة يزيد أوىمٗم٧م اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمٕمد
شمٜم٤مزل ُمٕم٤موي٦م سمـ يزيد قمـ اخلالوم٦م ،وسمقيع سم٤مخلالوم٦م ًمٕمبد اهلل سمـ اًمزسمػم ذم ُمٙم٦م
ىمبؾ أن يب٤ميع عمروان سمـ احلٙمؿ ذم اًمِم٤مم .ومٙم٤من هق اخلٚمٞمٗم٦م اًمنمقمل .وعم٤م شمقذم
ُمروان سمـ احلٙمؿ سمقيع ًمٕمبد اعمٚمؽ ذم اًمِم٤مم وم٠مرؾمؾ احلج٤مج سمـ يقؾمػ اًمث٘مٗمل
إمم ُمٙم٦م عمح٤مرسمتف ،وم٘مذف اًمٙمٕمب٦م سم٤معمٜمجٜمٞمؼ وصٚم٥م قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم ُمب٤مًمٖم٦م ذم
اًمتِمٗمل واإلره٤مب ًمٖمػمه ،وذًمؽ ؾمٜم٦م 73هـ .
( )39اًمسػمة احلٚمبٞم٦م صٗمح٦م .285
( )41ؾمقرة احل٩م .25
( )41هق أسمق قمٛمرو قمبد اًمرمحـٰـ سمـ قمٛمرو إوزاقملٟ ،مسب٦م إمم إوزاع وهل ىمبٞمٚم٦م
يٛمٜمٞم٦م ٟمزل أٟم٤مس ُمٜمٝم٤م ذم ىمري٦م ُمـ ىمرى دُمِمؼ قمٜمد سم٤مب اًمٗمراديس ومسٛمٞم٧م
سم٤مؾمٛمٝمؿ .وًمد ؾمٜم٦م 88هـ  .شمٚم٘مك احلدي٨م واًمٗم٘مف قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح أطمد
أقمالم اًمت٤مسمٕملم ،وىمت٤مدة وهق أطمد أقمالم اعمٗميريـ واًمٚمٖمقيلم ،وحمٛمد سمـ ؿمٝم٤مب
اًمزهري أطمد أئٛم٦م اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،وٟم٤مومع سمـ قمٛمر اًمذي أظمذ إوزاقمل قمٜمف قمٚمؿ
قمبد اهلل سمـ قمٛمر ﭭ .يم٤من إمم ضم٤مٟم٥م قمٚمٛمف رضم ً
ال زاهدً ا ور ًقم٤م شم٘م ًٞم٤م يمثػم اًمٕمب٤مدة
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ىمٚمٞمؾ اًمٙمالم :يم٤من إُم٤م ًُم٤م ذم اًمٗم٘مف ًمٙمـ ُمذهبف اٟم٘مرض .ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ومٞمف:
يم٤من إوزاقمل إُم٤مم زُم٤مٟمف .شمقذم ؾمٜم٦م  157ودومـ ذم سمػموت.
(ُ )42متٗمؼ قمٚمٞمف.
( )43اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم.
( )44ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وًمد ؾمٜم٦م 97هـ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجتٝمديـ .سم٘مل ُمذهبف ُيت٤م َسمع طمتك
اًم٘مرن اًمس٤مسمع اهلجري وىمد ُقمرف سم٤مًمزهد .رومض شمقزم اًم٘مْم٤مء .شمقذم ؾمٜم٦م
161هـ.
( )45اعمسٜمد ٕمحد ؿم٤ميمر :اجلزء إول_ وومٞم٤مت إقمٞم٤من .387/2
( )46أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م  ،وًمد ذم اًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م 81هـ  .وهق أول إئٛم٦م
إرسمٕم٦م ص٤مطم٥م اعمذه٥م اًمذي ٟمس٥م إًمٞمف .اؿمتٝمر سمٕمٚمٛمف اًمٖمزير وقمب٤مدشمف وورقمف
ذم قمٛمٚمف ذم اًمتج٤مرة .ورث قمٚمٛمف قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ومح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن قمـ
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وقمبداهلل سمـ ُمسٕمقد ﭭ .شمٕمرض ًمٚمٛمحـ ذم آظمر اًمدوًم٦م
إُمقي٦م وسمداي٦م اًمدوًم٦م اًمٕمب٤مؾمٞم٦م ًمرومْمف شمقزم اًم٘مْم٤مء .شمقذم ؾمٜم٦م 151هـ .
( )47رواه اًمؽمُمذي وأسمق داود.
(ُ )48متٗمؼ قمٚمٞمف.
( )49اعمٜمذر سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ اًمبٚمقـمل ،وًمد ذم قم٤مم 273
هـ ذم ىمرـمب٦م ُمـ أرسة ُمـ اًمؼمسمر .شمقمم اًم٘مْم٤مء ويم٤من ؿمديد اًمّمالسم٦م ذم طمٙمٛمف
وأىمْمٞمتف ٓ خي٤مف ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ .شمقذم ؾمٜم٦م 339هـ .
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( )51اًمِمٕمراء .135-128
( )51اًمتقسم٦م .119
( )52اًمزظمرف .33
(ُ )53م٘م٤مل سملم ظمٚمٞمٗم٦م وىم٤مض ذم جمٚم٦م إزهر ًمِمٝمر رُمْم٤من ً 1371مألؾمت٤مذ قمبد
احلٛمٞمد اًمٕمب٤مدي ،واٟمٔمر اإلؾمالم سملم اًمٕمٚمامء واحلٙم٤مم .93
( )54اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ وًمد ؾمٜم٦م 164هـ وهق ص٤مطم٥م راسمع اعمذاه٥م إرسمٕم٦م
اًمذي يٜمس٥م إًمٞمف .مجع سملم اًمزهد واإلُم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف واإلُم٤مُم٦م ذم احلدي٨م ،ومٚمف
اعمسٜمد ذم احلدي٨م .وىمد شمتٚمٛمذ قمغم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل اًمذي شمتٚمٛمذ قمغم يمؾ ُمـ
حمٛمد سمـ احلسـ شمٚمٛمٞمذ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ .اسمتكم سمخٚمؼ اًم٘مرآن
ومّمٛمد .شمقذم قم٤مم 241هـ.
( )55وومٞم٤مت إقمٞم٤من إلسمـ ظمٚمٙم٤من.
( )56قمبد اًم٘م٤مدر اًمٙمٞمالين – ؿمٞمخ صقذم ووم٘مٞمف طمٜمبكم وًمد ؾمٜم٦م 471هـ وشمقذم ذم
سمٖمداد ؾمٜم٦م 561هـ  ،وإًمٞمف شمٜمس٥م اًمٓمري٘م٦م اًم٘م٤مدري٦مً .مف ُم١مًمٗم٤مت قمديدة ذم
اًمتزيمٞم٦م واًمٗم٘مف.
( )57ىمالئد اجلقاهر ص.8
( )58حمل اًمديـ سمـ قمريب أطمد يمب٤مر ُمِم٤ميخ اًمّمقومٞم٦م اؿمتٝمر سم٤مؾمؿ اًمِمٞمخ إيمؼم .وًمد
ذم إٟمدًمس قم٤مم 558هـ وؾم٤مومر إمم اعمنمقً .مف قمنمات اعم١مًمٗم٤مت ًمٙمـ سمٕمْمٝم٤م
قميص قمغم اًمٗمٝمؿً ،مذًمؽ ٓ يٜمّمح سمٛمٓم٤مًمٕمتٝم٤م ،وىمد ُاهتؿ سم٤مًم٘مقل سمقطمدة
ومٚمسٗمل
ّ
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اًمقضمقدً ،مٙمـ ؾمػمشمف وهم٤مًم٥م ُم١مًمٗم٤مشمف شمِمػم إمم ؾمٕم٦م قمٚمٛمف وشم٘مقاه واشمب٤مقمف اًمسٜم٦م.
ويم٤من يتبع ذم اًمٗم٘مف ُمذه٥م اسمـ طمزم اًمٔم٤مهري .شمقذم ذم دُمِمؼ قم٤مم 638هـ.
( )59اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م.
( )61اًمٕمز سمـ قمبد اًمسالم وًمد ؾمٜم٦م 577هـ وشمقذم ؾمٜم٦م 661هـ سمرع ذم اًمٗم٘مف
وإصقل واًمتٗمسػم واًمٚمٖم٦م.
( )61يمت٤مب اًمٕمز سمـ قمبد اًمسالم ًمٚمديمتقر اًمزطمٞمكم.
( )62أق ؿمٛمس اًمديـ :حمٛمد ؿمٛمس اًمديـ سمـ محزة يٜمتٝمل ٟمسبف إمم أيب سمٙمر اًمّمديؼ
ريض اهلل قمٜمف .قم٤ممل قمثامين سم٤مًمٗم٘مف واًمٜمب٤مت واًمٓم٥م وإدوي٦م وي٘م٤مل أٟمف أول ُمـ
ُمٕمٚمام وُمرسم ًٞم٤م ًمٚمسٚمٓم٤من حمٛمد اًمٗم٤مشمح.
قمرف اعمٞمٙمروسم٤مت .وًمد ذم دُمِمؼ ويم٤من ً
شمقذم قم٤مم 863هـ 1459/م.

( )63حمٛمد اًمٗم٤مشمح :هق حمٛمد سمـ اًمسٚمٓم٤من ُمراد اًمث٤مين وًمد ؾمٜم٦م 1429م شمٜم٤مزل ًمف واًمده
قمـ اًمسٚمٓمٜم٦م وقمٛمره  14ؾمٜم٦مً ،مٙمـ واًمده قم٤مد ًمٚمحٙمؿ سمسب٥م احلروب اًمتل
ضم٤مهب٧م اًمدوًم٦م .صمؿ شمسٚمؿ اًمسٚمٓمٜم٦م سمٕمد ووم٤مة واًمده قم٤مم 1451م .ضمٝمز ضمٞمِم٤م
ًمٗمتح اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ودظمٚمٝم٤م قم٤مم 1453م .وىمد ىم٤مم سمتقطمٞمد إٟم٤مضقل وىم٤مم
سمٗمتقطم٤مت يمبػمة ذم أورسم٤م ُمٜمٝم٤م ومتح اًمبقؾمٜم٦م واقمتٜمك سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء واًمٕمٛمران
ويم٤من ُمٝمتام سم٢مىم٤مُم٦م اًمٕمدل.
( )64رواه أمحد سمـ طمٜمبؾ واًمبخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمبػم واًمٓمؼماين.
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( )66ؾمٕمٞمد اًمٜمقرد رمحف اهلل وًمد ؾمٜم٦م 1876م1294/هـ ،أفمٝمر ذم ـمٗمقًمتف وصب٤مه
ىم٤مسمٚمٞم٦م همػم قم٤مدي٦م ذم احلٗمظ واًمذيم٤مء وًمذًمؽ ؾمٛمل سمديع اًمزُم٤منٟ .م٤مفمر اًمٕمٚمامء
وأًم٘مك اخلٓم٥م وىمدم اعم٘مؽمطم٤مت ًمٚمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م دون ضمدوى .ؿم٤مرك ذم احلرب
اًمٕم٤معمٞم٦م إومم وأرس أصمٜم٤مءه٤م وسم٘مل ذم إرس ُمدة .وذم أصمٜم٤مء اطمتالل شمريمٞم٤م سمٕمد
اٟمتٝم٤مء احلرب ؿم٤مرك ذم ُم٘م٤موُم٦م آطمتالل سم٘مٚمٛمف وًمس٤مٟمف صمؿ أسمدى اًمٙمثػم ُمـ
اجلٝمد ًمٚمٜمّمح واخلػم ًمٚمسٞم٤مؾمٞملم سمٕمد ؾم٘مقط اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦مً ،مٙمٜمف وضمد ذًمؽ
همػم جمد ،ومؽمك يمؾ ذًمؽ ،وأدرك أن إُم٦م حتت٤مج إمم طمٗمظ اإليامن .وم٤مقمتزل
اًمٜم٤مس ُمٜمذ قم٤مم 1926م وقمٙمػ قمغم يمت٤مسم٦م رؾم٤مئؾ اًمٜمقر وؾمٛمك ٟمٗمسف أصمٜم٤مءه٤م
ؾمٕمٞمد اجلديد .مل يسٚمؿ ظمالل هذه اًمٗمؽمة ُمـ ُمْم٤مي٘م٦م اًمسٚمٓم٤مت واإلقمت٘م٤مٓت
واعمالطم٘م٤متً .مٙمـ ضمٝمقده سمدأت شمثٛمر شمدرجيٞم٤م سم٤مٟمْمامم اًمٕمديد ُمـ ـمٚمبتف ًمٜمنم
رؾم٤مئؾ اًمٜمقر واًمتخٚمؼ سمام شمدقمق إًمٞمف ُمـ أظمالق وي٘ملم .شمقذم رمحف اهلل قم٤مم
1961م.

( )67إطمس٤من اًمّم٤محللٟ :مٔمرة قم٤مُم٦م قمـ طمٞم٤مة ؾمٕمٞمد اًمٜمقرد – صٗمح٦م .45
( )68ؾمقرة اًمٜمقر أي٦م .32
( )69ؾمقرة إٟمٗم٤مل أي٦م .61
( )71اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٜمبٝم٤من وًمد ذم 1318هـ1911/م قم٤مش ذم طمٚم٥م ومجع سملم اًمٕمٚمؿ
واًمزهد واشمب٤مع اًمسٜم٦م واًمتّمقف .ؿمٝمد ًمف سم٤مًمت٘مقى واًمٕمٚمؿ يمؾ ُمـ اًمت٘مك سمف ُمـ
اًمٕمٚمامء ُمٜمٝمؿ أسمق احلسـ اًمٜمدوي ُمـ اهلٜمد وُم٤مًمؽ سمـ ٟمبل وأجمد اًمزه٤موي .شمقذم
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رمحف اهلل قم٤مم  .1974وُمـ أشمب٤مقمف اًمِمٞمخ ٟم٤مفمؿ اًمٕم٤ميص اًمٕمبٞمديُ ،مـ ُمِم٤ميخ
قمِمػمة اًمٕمبٞمد ذم اًمٕمراق ،اًمذي اؿمتٝمر ذم اًمتقؾمط إلي٘م٤مف اًم٘مت٤مل سملم إيمراد
سم٘مٞم٤مدة اعمال ُمّمٓمٗمك اًمؼمزاين واحلٙمقُم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ذم زُمـ اًمرئٞمس اًمٕمراىمل
ؿمج٤مقم٤م ٓ ،خي٤مف
قمبداًمرمحـ قم٤مرف ،مم٤م ٟمت٩م قمـ اًمقؾم٤مـم٦م وىمػ اًم٘مت٤مل .ويم٤من
ً
ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ .شمقذم رمحف اهلل قم٤مم 1983م.
( )71اًمٜمج٤مر هق أصخٛم٦م سمـ أسمجر ُمٚمؽ احلبِم٦م .اؾمت٘مبؾ اًمّمح٤مسم٦م اعمٝم٤مضمريـ ُمـ
ُمٙم٦م وأطمسـ ضٞم٤مومتٝمؿ سملم قم٤مُمل 622 -611م .شمقذم ذم طمٞم٤مة اًمرؾمقل صغم
اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وصغم قمٚمٞمف صالة اًمٖم٤مئ٥م.
(ُ )72مٜمٝمؿ اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل.
( )73رواه اًمبخ٤مري.
( )74رواه ُمسٚمؿ قمـ أيب هريرة.
( )75رواه ُمسٚمؿ قمـ ضمرير سمـ قمبداهلل.
( )76رواه اًمبخ٤مري.

( )77قمـ يزيد سمـ ُمرصمد ،ىم٤مل اًمس٤مضمل :رأي٧م أسم٤م داود أدظمؾ هذا احلدي٨م ذم يمت٤مب
«اًمسٜمـش وٓ أراه ذيمره إّٓ وهق قمٜمده صحٞمح.
( )78رواه أسمق داود.
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