
 5 احلسبة يف النظام اإلسالمي                                                                                             املقدمة

اإلسالمي: أصولها  في النظام الحسبة
 الشرعية وتطبيقاتها العملية

 رسالة ماجستير
 لألخ األستاذ إدريس محمد عثمان

  المقدمـــة
عس ذب  لذا علذ  عدذدو سولذسلا دبلقلذم سلذل    ذ  تذب الكهلل الذي  نزذ    الحمد      

صذد  دذبلح   الذي  سإمبل الم بهد ن محمذد  المولل ن،سالصالة ساللالل عل  ل د 
اللهذذل  فصذذ األمبزذذة صذذبدوا محتلذذدب ادتضذذبهللا مواذذبة   ت ذذبل    ،سندىفدلذذا الولذذبلة 

لذذ  ت ذذبل  ع  سلذذلل عل ذذا سعلذذ  حلذذا سصذذحدا سمذذن لذذلع مو قذذا فذذ  الذذدعسة إلذذ  
 دص وة سهد  القوحن الكو ل سزهج الزدسة القس ل .

 ،د د  نمب
ال سهو ذذة  القاذذب بمساذذس  الحلذذدة فذذ  الزسذذبل اتلذذالم  مذذوتدم دذذ هل   فذذ ن       

عمذسل زسذل  فذ المت لقة د صالح ال م  اال تمبع  ف  عق دتا سنخالقا سلذلسكا ، س 
قذذذب  نحذذذد  ح بتذذذا ،سهذذذس مساذذذس  خم ذذذو، سالدحذذذ  ف ذذذا اذذذب   سف ذذذا مت ذذذة ،كمذذذب

ألز ذا  مذ   دصذلة إلذ  التذبو ال اتلذالم  فذ  تلذع الحقدذة مذن عصذسو  الدبحث ن،اب  
ال اهذذوة س ذذدل  دذذوحل ساذذ  ة تذذوتدم دحكمذذة التاذذو ك اتلذذالم  ، ست كذذد  اتلذذالل
سالتزبصذذو دذ ن دزذ  اتزلذذبن الذي ن سوثذسا حدل خل أذذة   فذ  نواذذا   الت ذبسناذوعة 

، ف  المدى الي  قدو لدقبهللا ال بلل ف  تلع الح ذبة الذدز ب   من فالا  حتبول لتمتك دمب 
.1  

اتلذالل نن  الزذبال ال تذتل مصذبلحهل إال  دبال تمذب   فذ ف  تاو ك الحلدة  ساللو     
المابو ،سنزهل محتب سن دا مب إل  زسبل  ل وسن  سدفكسالت بسن عل   ل  المزبفك  

دزذ   كذ  بة الم تمذك ،ألن   الزسبل ف  ح هياعل  هد ا سللمة تحوص عل  تحق   
ف  اآلخوة إال  دبال تمذب  سالت ذبسن سالتزبصذو    سالحدل ال تتل مصلحتهل ال ف  الدز ب 
لدفك مابوهل   ف يا ا تم سا فالدد لهذل مذن  سالتزبصوفبلت بسن عل   ل  مزبف هل ، 

زذسن نمسو  أ لسزهب   تلدسن دهب المصلحة  سنمسو   تزدسزهب لمب ف هب مذن مألذدة س كس
كبن الدد من مبعة  سإيا… تلع المأبلد  عنمم   ن لآلمو دتلع المقبصد ، سالزبه  

سهذس الولذس   ،لذا  فم لسل نن دخس  المذوهللا فذ  مبعذة   سولذسلا خ ذو، حمو سزبٍو 
المزكو  عنالزد  األم  المكتس  ف  التسواة ساتز    ، الي    مو دبلم وسف س زه  

   هل الخدب   سيلذع هذس السا ذ  علذ   م ذك خلذ  ، س ح  لهل الم دب  س حول عل
  2ت بل   

علذذ  نصذذ  مذذن نصذذس  اتلذذالل ال س مذذة سهذذس األمذذو  مدز ذذةفذذ  اتلذذالل  فبلحلذذدة  

ذٍة  َخْ ذوَ  ُكْزذتُلْ    دا المللم ن دقسلذا    سصفدبلم وسف سالزه  عن المزكو الي   نُمَّ
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ِ َسلَذْس حَمذَن نَْهذُ   َعنِ  َستَْزَهْسَن نُْخِوَ ْ  ِللزَّباِل تَ ُْمُوسَن دِبْلَمْ ُوسفِ  اْلُمْزَكذِو َستُْ ِمزُذسَن دِذب َّ

   3لَُهْل ِمْزُهُل اْلُمْ ِمزُسَن َسنَْكثَُوهُُل اْلأَبِلقُسَن  َخْ وا  اْلِكتَبِ  لََكبَن 
، فحق    الأذت  علذ  ن ذد هل ، سزاذوسا  سعمالاهتل  دا للف األمة قسال قد س

ستحق  لهل مب سعد   دا المذ مز ن فذ   ال بللالدقب  السال ة من  دعسة الح  ف  تلع

ُ الَّذِي َن حَمزُذسا ِمذْزُكْل  َسَعدَ  قسلا ت بل   ذبِلَحبِ  لَ َْلذتَْخِلأَزَُّهْل فِذ  األَْوِ   َسَعِملُذساَّللاَّ الصَّ
زَنَّ لَُهْل ِد زَُهُل  الَِّي نَ َكَمب اْلتَْخلََف  لَزَُّهْل ِمذْن دَْ ذِد  لَُهذلْ الَِّي  اْوتََاذ  ِمْن قَْدِلِهْل َسلَ َُمك ِ َسلَ ُدَذد ِ

  اْلأَبِلذقُسنَ دِ  َاْ  ب  َسَمْن َكأََو دَْ َد يَِلَع فَ ُسلَ ِذَع هُذُل   ُْاِوُكسنَ َخْسفِِهْل نَْمزب   َْ دُُدسزَزِ  ال 
4  

ب التهبز  األمة دهيو الأو اة تقهقو  عن  سلكن       الحابوة سالتقذدل فذ  وك لم 
علذ  نلذال سنصذس   تقذسلزسمهب سقساز زهب الت  التحدثتهب مذن الذزسل الساذ  ة التذ  

 الساذذ  ةالذتضز  عذن الحلذذدة سنصذسلهب ، س  لذذ  اللذلمة كلهذذب زبد ذة مذذن اللذلمة 
احتذذوال القذذساز ن سقستهذذب فذذ  زألذذ ة الأذذود صذذبو المملقذذة .فتوتذذ  علذذ  يلذذع كلذذا نن  

ة عذن الدسلذة فحلذ  سلهذب قذسة اتلذ ال سالم تمك المللل عب د إلذ  نزهذب صذبدو المللل
،سال دح  سواهللا يلع عن ال دالة سالح  سالدح  عن الق ل اتلالم ة اللبم ة  الداو 

ب. الساك ف  اتلالل فذ ن األلذبال الذي   وتكذ  عل ذا الزسذبل اتلذالم  كلذا ـ فذ   نم 
 ذبل  مذن ـ هس ات مبن دبهلل ت بل  سهس  قسل علذ  ال مذ  دمذب نزذ     ت زساح ا م ك 

ساللزة ستحو  المصبل  سالمقبصد الاوع ة الت   دسو اال تهبد ف   الكتب زصسص 
 إمبوهب.
 

سملذذذ سل ة  تكل ذذذفدذذذبلم وسف سالزهذذذ  عذذذن المزكذذذو دذذذبلمأهسل الاذذذبم   ساألمذذذو     
 سدلذمهب مبع ة سفو  ع ن دقدو السلك،سوقبدة عل  حلن تز    القذ ل اتلذالم ة 

 لكذ التقذس ل الذدا ل سالموا  ذة الملذتموة سالتلذد د عل  الساقذك سهذ  زذس  مذن مذزهج 
خمسة زحس المأهسل الصح   للمدبدئ اتلالم ة ،فه  المزهج الي   ذسقس وسح األمذة 

الذتمواوهب س حذس  دسن خوادهذب سازقوااذهب دتلذتوهب علذ  الخمذ ، سفذذ   س اذمن، 
 السلل ساالزحواف. ا س يلع مب ف ا من 

 

كلهب   من د ن سزأذال  اتزلبز ة حكبل تحأس مصبل   بهللا  الاو  ة الضواهللا د فقد     
هذ  نسامذو سزذساو  إزمذبسعق  سزل  سمب   سك  نحكبل الاذو  ة فذ  هذيا الخصذسص 

سالحلذدة  الاوا ك،للحأبس عل  هيو الكل ب  األصس  الم مك عل  حمب تهب ف   م ك 
ساه  الزذ سا تزذب إزمب اوع  ف  الزسبل اتلالم  للتحق  مذن تمد ذ  هذيو األسامذو 

 ف  الللسع سالم بمال  اال تمبع ة. 
 

ساألخذذال    سالاذذو  ةاتلذذالل تلذذتهدف فذذ  إصذذالحهب مذذب  اذذم  ال ق ذذدة  سولذذبلة   
إل  ات مبن سال مذ  الصذبل  ، سدذيلع  زتاذو الم ذوسف  سالم تمكدتس ا الأود  سيلع

ة سالدضذ  سال ذدسان سالألذبد فذ  األو  لتتحقذ  غب ذ السلذلس زحلو المزكذو ،س زذدثو 
ف  د دهب ات مبز  ل ل  حز ة  تسقف س سدهذب  ،سه الحلدة سه  غب ة عبلم ة خبلدة 
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ف  الزسبل تهذدف إلذ  حأذس مقبصذد الاذو  ة  سه  سإقواوهب عل  س سد زسبل د  زا.
الاذذوسو ب  سالحب  ذذب  سالتحلذذ ز ب  ، سدهذذيا اذذمل  ولذذبلة اتلذذالل  تاذذم التذذ  

، سالقساعذذد ،  األصذذس ع ذذة ،سولذذم  مذذن سال مب الأود ذذة  سالمبد ذذةالح ذذبة الوسح ذذة 
 د صذذسلهبسالاذذسادم ، مذذب هذذس كأ ذذ  دحذذ  الماذذكال  المت ذذددة فذذ  الح ذذبة اتزلذذبز ة 

الثبدتذذة سقساعذذذدهب الموزذذذة سمزبه هذذب المت ذذذددة السلذذذب   فذذ  تحق ذذذ  المقبصذذذد سدوهللا 
 . المأبلد

 

صذذد ن ذذ  حمب ذذة مقب مذذناذذو    ت ذذبل  األمذذو دذذبلم وسف سالزهذذ  عذن المزكذذو  سقذد
 اذ  علذ  عدذبدو ،  الالاو  ة ف  الخل  ،ف  لا تبوة نموا  كأب  ب ،ستبوة ع ز ذب حتذ  

تمد    ف    الزد سعل  هيا الزهج التاو    المساف  للأموة اتزلبز ة اللل مة لبو 
علذ هل ستذد هل   قساعد الاذو  ة سحدادهذب ، ثذل لذبو علذ  زه هذب الصذحبدة واذسان 

الخ ذوة  خبصذ ةسمن د دهل إل  عصوزب الحباو حت  تدق  عل  مزسالهل التبد سن ، 

ٍة نُْخِوَ ْ  ِللزَّذباِل  ُكْزتُلْ  الت  سصأ  دهب هيو األمة ف  قسلا ت بل      تَذ ُْمُوسنَ َخْ َو نُمَّ
ِ دِبْلَمْ ُوسِف َستَْزَهْسَن َعِن اْلُمْزَكِو َستُْ ِمزُذسَن  َخْ ذوا  لَُهذْل َسلَذْس حَمذَن نَْهذُ  اْلِكتَذبِ  لََكذبَن  دِذب َّ

تمذ  هذذيو الأاذذ لة لالمذذة إال د ذذد تحق ذذ   سمذذب، 5َسنَْكثَذذُوهُُل اْلأَبِلذذقُسنَ  اْلُمْ ِمزُذذسنَ ِمذْزُهُل 

ح ذة ح هذب فذونى مذن الزذبال  فذ  الميكسوة ف  اآل ة كمب قب  ل دزب عمو  الصأب 
 لذوو نن  كذسن مذن هذيو األمذة فل ذ د اذوم   مذن   قب مزكوا فقون اآل ة اللبدقة ثل 

  6ف هب 
 

علذ  األمذة لمذب  الس ذس نمذو   ت ذبل  دبلق ذبل دسا ذ  االحتلذب  دصذ ضة  سقذد      

ذذة  ِمذذْزُكْل  َسْلذذتَُكنْ الاذذو  ة سغب بتهذذب ، فقذذب  ت ذذبل     مقبصذذد حأذذس  توتذذ  عل ذذا مذذن  نُمَّ

 ،7َسنُسلَ ِذَع هُذُل اْلُمْأِلُحذسنَ  اْلُمْزَكذوِ  َعنِ  َْدُعسَن إِلَ  اْلَخْ ِو َس َ ُْمُوسَن دِبْلَمْ ُوسِف َس َْزَهْسَن 

ا فَْل ُضَ  ِْووُ دِ َِدِو  َمنْ   الزد   سقب  لَْل  َْلتَِمْك فَدِِلَلبزِِا فَ ِْن لَْل  َْلتَِمْك  فَ ِنْ َونَى ِمْزُكْل ُمْزَكو 
نَْا َُف اأِل َمبِن.  َسيَِلعَ فَدِقَْلدِِا 

8 
 

علذذ  س ذذس  األمذذو مذذن اللذذلف سالخلذذف  الم تهذذد نثذذل  اتأقذذ  كلمذذة  سمذذن
فتمذذبد   9دذال خذالف مذن نحذد مذزهل. ت ذبل دذبلم وسف سالزهذ  عذن المزكذو حلذدة هلل 

المزكذو الكتذب  ساللذزة سإ مذب  األمذذة ،  نسالزهذ  عذذ دذبلم وسفعلذ  س ذس  األمذو 
 10الد ن .  ه سهس ن اب من الزص حة الت  

 

ة األمذذذو سمزذذذبهج مت ذذذددة ،فذذذ  د ذذذبن فو اذذذ نلذذذبل  كذذذبن لذذذدعبة اتلذذذالل  سقذذذد     
فذذ  دا ذذوة اتقتذذداهللا،ساالقتدبال مذذن    تم ذذسندذذبلم وسف سالزهذذ  عذذن المزكذذو سلكذذزهل 
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  ت ذبل  ل هذسدهل ثمذبوا نصذدح  مذن الكزذس  التذ   ف  ذ  مزهج الولس  الكذو ل 
دهب هيو األمة فذ  الحلذدة ساالحتلذب  ،سفذ  الذدعسة إلذ  ات مذبن دسحداز ذة    تأخو
األلبل ة الكدوى الت  تقسل عل هب ك  قساعذد الاذو  ة س   سهس الضب ة سالقا ة  ع   

الزبال إل  الخ و الي   دعسة سالم مزسن ، فكبن نس   مب اعتز  دا الولس    سزسمهب

ال سهذيا المقصذد  11 ِل َْ دُذُدسنِ َخلَْقذُ  اْلِ ذنَّ َساأِلْزذاَل إالَّ  َسَمب نوادو   للزبال كبفة ،
ل سفوسعذا علذ  ساقذك الح ذبة ، سكمذب  قذس  اتمذبل نصس  اتلال دتمد   تل كمبلا إال 

المزكذو هذس القمذ  األعسذل  عذناألمو دبلم وسف سالزه   إنـ     الض ال  ـ وحما 
، سلذس مذس  دلذبما  ن م ذ نلذا الزد ذ ن  ف  الد ن سهس األمذو المهذل الذي  ادت ذ   

  الاذاللة ، سفا ،سنهم  عملا ، لت مل  الزدسة ، ساامحل  الد بزة سعم  الأتوة 
،  ال دذبدسابع  ال هبلة سالتاوى الألبد ساتلذك الخذو  ، سخودذ  الذدالد ، سهلذع 

12 .سلل  ا وسا دبلهالع إال   سل التزبد
  

الملذلم ن عذن الذد ن الحذذ   نغلذذ األمذة اتلذالم ة خ ذذو اذبهد علذ  ازحذواف  سساقذك
د ذ   عزذد الأاذ لةسازتابو المزكوا  حت   بهو دبلم بص  ال صبة ،دذ  نصذدح  

 الم تم ذب ،الزبال نموا ملتضودب ، سنصد  اآلمذو دذبلم وسف  لذته ن دذا فذ  د ذ  
 الساذ  ةسغب  مأهسل الحلدة عن نيهبن األ  ب  الت  تود  علذ  تاذو  ب  الذزسل 

الت  ال ت  و اهتمبمب لمب هذس حذ  هلل ت ذبل  ،سدهذيا غبدذ  الحق قذة القوحز  ذة الموك   ذة 
ة ال القة القب  الت  مة د ن نصس  اتلذالل ستاذو  بتا سدذ ن مقبصذدو سغب بتذا ت ك د قس 

َكذبةَ  إِنْ  الَّذِي نَ  فذ  قسلذا ت ذبل     ،كمذب ذالةَ َسحتَذُسا ال َّ َمكَّزَّذبهُْل فِذ  األَْوِ  نَقَذبُمسا الصَّ

ِ َعبقِدَذةُ اأْلُُمذسوِ  َسنََمُوسا داللذة هذيا األصذ   ذد  س 13دِبْلَمْ ُوسِف َسزََهْسا َعِن اْلُمْزَكِو َسِ َّ
تمك ن األمة من حأس اذ ب و   سحذدسدو سمقبسمذة  عزدسالضب ة  الهدفسااحة عل  
 مزسم دبلدسلة. سا  ، دبعتدبوو الاو سالألبد 

 

ذذب      سدعذذب  اآل ذذب نس   مذذن عمذذ  دمأهذذسل هذذيو  كذذبن  المصذذمأ الاذذع  ف ذذا نن   سمم 
 نهذذدافهبحذذ  الصذذحبدة واذذسان   علذذ هل ، سالزذذبال  م  ذذب  إلذذ  كذذ   مذذب  زاذذس  ت

ذة سلذ  ت   ال     ة سالكل  ة سه  كث وة ال حصذو لهذب فذ  ح ذبة الأذود سالم تمذك ساألم 
 لهب ف  ثزب ب الدح . التمث  

 

                                                

 56اآل ة  او ب ياللسوة  - 11
 .ل1992هـ 1412داو قت دة /د وس  //1/م 2/333للض ال   الد نإح بهللا علسل  - 12
.   41اآل ة الحجلسوة   - 13           

This file was downloaded from QuranicThought.com



 9 احلسبة يف النظام اإلسالمي                                                                                             املقدمة

 -سنلدب  اخت بوو   المساس  نهم ة ▪
 

نصس  اتلالل  مننهم ة مساس  الحلدة تكمن ف  كسزهب نصال اوع ب  إن       
ساأل مبن،  األحسا اتلالم  سف  مقتا ب  الي  تت دد نهدافا سغب بتا ف  الزسبل 

سالزه  عن  دبلم وسفسمن ثل  دو    ف  الزسبل اتلالم  ك حد نهل  تمد قب  األمو 
اتلالم   الزسبلالمزكو ،سعوف  ديلع عزد نغل  الأقهبهللا، ساعتدو  الحلدة ف  

مهمة    تسلت   ن من  تل سال ة د ز ة سا دة  قسل سل  األمو ـ الحبكل ـ دمقتابهب 
 ف لااألمو دبلم وسف إيا نسهو الزبال توكا ،سالزه  عن المزكو إيا نسهو الزبال 

ص بزة للم تمك من االزحواف،سحمب ة للد ن من الا ب  ، ستحق قب لمصبل  الزبال 
 سالدز س ة سفقب لقساعد الاو  ة سمدبد هب. الد ز ة

 

عل  الدو  الت بسننهم ة الحلدة ف  الزسبل اتلالم  لتحق   اوعة  ست ت      
الضب ة  ،ستحق  سالتقسى حت   تمكن ال م ك من الق بل دسا   الخالفة ف  األو  
ك  مب نس دا  ف األلبل ة من خل  اتزلبن ، سه  إفواد   ت بل  دبل دسد ة المملقة 

ف   المزهجمن األمو دبلم وسف سالزه  عن المزكو ، سهس سا    تمل  سلب   د بن 
تكل ف  نموداسادم الاو  ة ـ ف مب نمو   دا سمب زه  عزا ـ سهيا  إل ال الم تمك

 ،ل ال ده  ن سال د ل و   سيلع دبلزسو إل  مد  تا،سصداما داهسا  الزبال سز ساتهل 
الحبكل  سف هلسمزبفك د اهل سغوسو د اهل سكدو ب هل ،فأ هل ال د بو الضبال  

هل الملتوخ  الي   كوو االاتداد ، الص سد  سف   كووالمتلل م ، سف هل الهبدم الي  
السبلل الي   كوو ال د  ،سف هل المزحوف الي   سف هلسف هل المزح  الي   كوو ال د  

الم وسف س  وفسن المزكو ، سقد سهو  ك  هيو   زكوسن كوو االلتقبمة سف هل من 
 عن نيهبن األ  ب  الزبا ة مأهسل الحلدة ،سغب األصزبف ف  ساقك األمة الم بصو 

المزكوا  سإ التهب حمب ة لمقبصد  عل ساالحتلب  ، سنهم تا سدسوو ف  القابهللا 
لقدس  الزسبل اتلالم   سيلع  الم تمكالاو  ة سحدادهب ست م  الحلدة عل  ته  ة 
 لالمةالي   زتم  دا سوو   ات  بد دتدع ل الأاب   سإزمب هب ،سد عداد الم من 

وص عل  وعب ة حقس  األمة الت  نمو   حمب ة مدبد هب سق مهب ،س ح إل س ل   
 .مقبصد الاو  ة سق مهب الوسح ة سالمبد ة  سه دوعب تهب 
 

الحلدة ف  الزسبل اتلالم  نصسلهب  مساس   اخت بوعل  مب لد  ون    سدزبهللا     
ديلع نلهل ف  إدوا  دسو هيا الزسبل ف  حمب ة  ل ل   الاوع ة ستمد قبتهب ال مل ة 

 . سالمبد ةتلالم  الوسح ة ق ل الم تمك ا
 

 -  اللبدقة الدوالب  ▪
تحتذذ   موكذذ ا   مساذذس إلذذ  مساذذس  الدوالذذب  اللذذبدقة لدوالذذة ن    اتاذذبوة     

ف  مصذبدو  سالحلدةمتم   ا  دبلزلدة للمساس   سم بالتا سقاب بو ، سمساسعبتا ، 
احتل ذ  مكبزذب   ل ةالملذتقالتوا  اتلالم  التبو خ  ذة سكتذ  التأبلذ و سالأقذا سالكتبدذب  

سالثقبف  ة ، إال  نن  نغل   ساالقتصبد  ةل وة الح بة اال تمبع  ة مكد وا  زسوا  الوتدبمهب د
كمذب تاذ و إلذ  يلذع مسلذسعة  اذبع هيو الدوالب  الملذتقل ة مذن كتذ  التذوا  قذد 
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مذب  إل  مب زاذو مزهذب نس اتابوةالحابوة ال ود  ة اتلالم  ة ، سلكن هيا ال  مزك من 
كتدذذب نل ولذذب    نكبزذذ هذذس مخمذذسم ناذذبو  إل ذذا المصذذبدو التذذ  زقلذذ  عزهذذب لذذساهللا 

 لن  الأقه ذذةتحذذدث  عذذن الحلذذدة اذذمن مساذذسعبتهب   نل م لأذذبنفذذود  للحلذذدة ، 
 سمن هيو المصبدو   - ةنل المسلسع التبو خ ة ، 

 )نحكبل اللس  ل ح ذ  دذن عمذو  كتب من نقدل الكت  الت  تزبسل  المساس     ال  نس
الزبم  دبلح ، الزبصو ( هـ 304)   لإلمبل ال  د  االحتلب سكتب   (هـ 289    

سالزهذ  عذن المزكذو ألدذ  دكذو نحمذد دذن  دذبلم وسفللح  ساألحكذبل ، سكتذب  األمذو 
إح بهللا علذسل الذد ن لإلمذبل الض الذ   سكتب ، (هــ 311  )هبوسن الم وسف دبلخال  

األمذو دذبلم وسف سالزهذ  عذن المزكذو  اند زذسالي  نفود لهب فصال  مأصال  ف  كتبدذا 
،سفذذ  حدا  الحلذذدة، (هـذذـ  450 ) المتذذسف ،سكتذذب  األحكذذبل اللذذلمبز  ة للمذذب سود  

الدذذن عدذذدسن  سالحلذذدة،سولذذبلة فذذ  القاذذبهللا (هذذـ  500    )      لللذذقم  المذذبلق  
  )  للاذ  و ، سكتذب  زهب ذة الوتدذة فذ  ملذ  الحلذدة  (هذـ  541    )اتاد ل   

ذن  ذب سا د ذدو سقذد  اعتمدو، سهس المصدو الي  ( هـ589  الم ل أسن ف  كتبدبتهل، مم 
ذذبل  زهب ذذةعزذذسن د اذذهل دذذزأال ال زذذسان   ككتذذب   الوتدذذة فذذ  ملذذ  الحلذذدة الدذذن دل 
د دن  سم بللالمحتل  حسال  القون اللبدك اله و   ،  القودة ف  نحكبل الحلدة لمحم 

، ثذل  ذبهللا اللذمبز   (هذـ  729    ) نحمد القواذ  الم ذوسف دذبدن األخذسةدن محمد 
تزبسلتهذذب المصذذبدو  التذذ االحتلذذب  ، لخذذص ف ذذا م مذذ  القاذذب ب  زصذذب فذذ لف كتبدذذا 

عزذبس ن متقبودذة فذ   لهباللبدقة ،سقد تسال  د د يلع الدوالب  الملتقلة الت  نفود  
دة ال (هـ728   )مزهب  ولبلة الحلدة ف  اتلالل لإلمبل ادن ت م ة سنغلدهب  عذن متأو 

فذ  التذ ل ف  المذبسود هيو الم ل أب  ف  ت ص لهب للحلذدة سإن كذبن ف هذب تقل ذد لمذزهج 
 فذذ   (هذـ 751    )مذن ح ذ  المزه   ذة  سلذبو علذ  زه ذذا تلم ذيو اتمذبل ادذن القذ  ل 

 .الاوع  ة ، فتزبس  الحلدة امن ندسا  كتبدا  الل بلةكتبدا   المو  الحكم ة ف  
الحلذدة ،كتذب   زهب ذة األو  فذ  فزذسن األد   تزبسلذ سمن الكت  المسلسع ة التذ   

فذذذ  صذذذزبعة األزاذذذبهللا للقلقاذذذزد   األعاذذذ سكتذذذب  صذذذد   (هذذذـ733  )  للزذذذس و
 .(هـ820  )
سإغبثذة األمذة  (هذـ808  )دن خلدسن  الوحمنسمن كت  التبو ال كيلع ،مقدمة عدد  

ة   (.هـ845  )للمقو                     دكاف الضم 
التواث ة التذ  تزبسلذ  الحلذدة ، سودمذب إحصذبهللا مصذبدو الحلذدة   الم لأبهيو د   
 -إحصبهللاا دق قب ص دب إن لل  كن غ و ممكن سيلع للدد ن   اتلالم ف  التوا  

 المصبدو الت  تزبسل  الحلدة ف  التوا  اتلالم  .  كثوة –  األس 
دبلوغل د اهب . س سفقدان  س سد د   مصبدو الحلدة ف  التوا  المخمسم  الثبز 

   قلم ن  إل من يلع  مكن تصز ف هيو المصبدو التواث ة مخمسمهب سممدسعهب 
 مصبدو التوا . نغل المصبدو الت  تزبسل  الحلدة ف  فصس  سزدي سه   -ن
 . ملتقلةالمصبدو الت  تخصص  ف  الحلدة سنفود  لهب م لأب   - 

ة الزبال س ودمب  و ك اللد  ال لم  ة لل  سهو نثوهب ف  ثقبف ق متهبالم ل أب  مك  سهيو
 نلبل  ن   عبمل نف  يلع إل  
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لهمب التذ  نزت هذب التذوا   المصذملحب   د د الم تم ب  اتلالم  ة عن المأبه ل س  نس 
 مأهسل الق ل اتلالم  ة .  عنالأكو  للحابوة اتلالم  ة ، سهيا   د  ف  ياتا غودة 

الحلذذدة اذذمن  مساذذسعب د ذذ     فقذذدان نغلذذ  المصذذبدو التواث ذذة ستزذذبثو ثبز همذذب
 نلأبو اخمة  ص   السصس  إل هب من قد  ال بمة . 

ناذذو  إل ذذا ، فذذ ن  الدوالذذب  التبو خ ذذة اللذذبدقة ت ذذد  مصذذبدو  مذذبدزذذبهللا علذذ   س     
مذن قاذب بو مذوسوا دمذب  ذد مذن دوالذب  حد ثذة سدهذيا  كث وازمال  لهيا الدح  ف  

ن  كذذذسن فذذذ  يلذذذع تكذذذواو مخذذذ  دسن ن مأ ذذذدالذذذ كسن اذذذل المذذذبوف للتل ذذذد إلذذذهبمب 
 .  دمساس  الدح  ف  الزق  عن هيو المصبدو إن ابهللا 

ذب ثـبز ـب    سالدحذس  الم بصذوة عذن الحلذدة ، فهذ  عد ذدة سهذ  تتزذبس   الدوالذب   نم 
مختلأة سمتأوقذة ،ناذ و إلذ  د ذ  األد ذبد التذ  تأتذو    ساز مساس  الحلدة من 

 - اآلت ف هب هيو الدوالة عزهب ف  
  س ه  نموسحة دكتذسواو ،  عددعدد   محمد     سال ة الحلدة ف  اتلالل د نسال  

الم للذب  الل بلذ ة  ك حدىزسقا  ف  األ هو الاو ف ، سقد وك   عل  السال ة 
إال  نن  الحلذدة فو اذة  نهم تاالدبو ة ف  تبو ال المللم ن ، سهيا الم ب  دبلوغل من 

دسن غ ذوو مذن  التذبو خ  و محصسو عل  ال بزذ  اوع ة ابملة ،سنمو الق بل دهب غ
ندذ ن ال القذة دذ ن  ننالم بال  سال ساز  اتزلبز ة ساال تمبع ة د بمة . سقد حبسلذ  

الحلذدة    نمذوالد د التذبو خ  الحاذبو  سملذتس ب  الساقذك الم بصذو الذي   تملذ  
ال تلذقم عذن  التذ لساهللا نكبز  متمثلة ف  الزسبل سالللمة سالسال ة نل الحلدة ال بمة 

كمب ف  هيو الدوالة  السال ةسإز  لل نتتدك الأتوة التبو خ ة لت ودة ، األمة إال دبألداهللا 
زسذذبل الحلذذدة  تمد قذذب سإزمذذب اكتأ ذذ  دزمذذسيا عصذذو الزدذذسة سالخلأذذبهللا الوااذذد ن فذذ  

 سالت ص   لهب.
هذذب ، لمسلذذ  لقدذذ زاذذ تهب  الحلذذدة الميهد  ذذة فذذ  دذذالد المضذذو  ال ودذذ  ثبز ذذب ب  ستمسو 

،سهذ  تمثذ  دوالذة تبو خ ذة  ال  ا ذوفذ   بم ذة  زسقاذ   مب لذت وسه  ولذبلة   
اتلذذالم  فذذ  ال  ا ذذو  المضذذو للحلذذدة فذذ  المضذذو  اتلذذالم  ، سلكزهذذب اخت لذذ  

نقمذذبو المضذذو   مذذنساألزذذدلال دذذبلوغل مذذن لذذ ة مأهذذسل المصذذمل  ساذذمسلا لل د ذذد 
 ح ة المزه  ة . اتلالم  . سهيا ف مب نعتقد   د قصسوا ف هب من الزب

سالدوالذة التذ  نومذ  إل هذب تكمذن فذ  نن هذيو  الدوالذب الأبو  دذ ن هذيو  سل       
م بصوة ، سال  زأص  عزهذب ال بزذ  التذبو خ   زقد ةاألخ وة دوالة ت ص ل ة ساق  ة 

 . الحلدةف  نزمسي ا األمث  ف  تمد   زسبل 

 -الدح    مزهج ▪
دوالذة هذيا المساذس  ، سل ذ   مذن نهمهذب ن مك د ن عدة مزذبهج فذ   نن حبسل      

الملذب   مذن نهذل  مصذذبدو الحلذدة األصذس    مذن كتذذ   ت صذذ  المذزهج السثذب ق  فذ  
التحل لذ  ، سالسصذأ   المذزهجسنمهب  كتذ  الحلذدة كمذب الذتخدم   سالتأبل واللزة  

الحلذذدة  مساذذس سغ وهمذذب حلذذ  مقتاذذ ب  الحذذب  ، سنعتقذذد نن ت ذذدد المزذذبهج فذذ  
فذذ  ال بزذذ  الت صذذ ل  الذذي    تمذذد علذذ   المساذذس  مذذن زذذبح ت ن   تأواذذا مد  ذذة

اوع ة من القوحن ساللزة ،سمذن الزبح ذة التبو خ ذة التذ  تمذسو فذ  سوفهذب  زصسص
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سنخذذي ملذذبحة كد ذذوة مذذن  سازذذ  الح ذذبة اال تمبع ذذة ، ساالقتصذذبد ة  الحلذذدةزسذذبل 
 اقتا  الاوسوة التخدال المزهج المقبون .  هزبسالل بل ة.سمن 
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  الدح  خمة

   سخبتمةسثالثة فصـس  ستمه د ه ك  الدح  فقد ااتم  عل  مقدمة  نمب 
سخصسصذذذ بتا  الدحذذذ الدحذذذ  علذذذ  هذذذيا الزحذذذس اقتاذذذتا نسال  مساذذذسعب   ستقلذذذ ل

 ساتمبو ال بل الابدم ل    بتا .
دقاذذذذ ة  ال القذذذذة سف هذذذذب موحذذذذ   ملذذذذة مذذذذن القاذذذذب ب ال بمذذذذة ، يسا   المقدمذذذذة

مذب  نهلمن اع ف  نن   ل مصبدو الحلدة كمب لد  يكوو، سمبالحلدة،سناو  إل  نه
  قتا ا الدح  هس  

ف  قل  سللسع الملذلل ،  االحتلب تحد د ال القة د ن الق ل الت   تامزهب مأهسل  -1
اتلذالم ة ، سمذن ثذل  ت ذبز   األمذةسد ن هيو التداع ب  ساالزه بوا  الت  ت ذبز  مزهذب 

ال صذو الزمذسيا الصذح    هذيا  األمل سالا س  ف  مزهب الداو ة كلهب ح   تأتقد ك
 ساألسف  لالمة الم مزة حقب.

حقسقا سسا دبتا ف   عمل بقساعد الادم ال مبع  د صس  اوع ة   تحدد للمللل  -2
ال بمذة مذك كذ   عالقبتذاعالقبتا الخبصة مذك ال مبعذة الملذلمة داخذ  األمذة ، ثذل  فذ  

فذذ  إثذذبوة قاذذ ة  سل ذذ   ب ممتهزذذة عمل ذذب . الزذذبال .سهذذيو القساعذذد مس ذذسدة زسو ذذب لكزهذذ
االعتدذبو مذن  إعذبدةالحلدة علم ب سإعالم ب مب  مث  خمسة ف  االت بو الصذح   زحذس 

الم تم ذذب   دهذذبقدذذ  ال م ذذك لهذذيو القساعذذد ، سإدوا هذذب فذذ  المزسسمذذب  التذذ  تتك ذذف 
 اتلالم ة عمل ب .

دذ ن الملذلل سالدسلذة ،  س ةالمهذ هزبع للد ة ال مبو  ف هب نحد تتمث  ف  ال القذة  -3
الدح  للكاذف سإسهذبو  عمل ب سهيا المساس   حتبا إل  موا  ة سم بل ة . سف  

 ف  هيا السلم . القب مةهيا الم لل اتلالم  مب  لبعد عل  ح   د   الماكال  
هذذيا المساذذس  الذذي    ذذد د ذذ  القاذذب ب التذذ   لذذ ل ف مذذب نوى التقذذد ل دهذذب دذذ ن  هذذيو

 أصسلا نهل قاب بو ف  اآلت    نحل  نز  اختو  ل

  -تمه د س اتم  عل  نود ة مدبح    •
 المدح  األس    زا ة الدسلة ست ودة الحلدة.

 المدح  الثبز    ال القة د ن األمة سالدسلة ف  الزسبل اتلالم  .
 المدح  الثبل    الزسبل اتلالم  مأهسما سخصسص بتا .

 . األمة اتلالم ة المدح  الوادك   عزبصو الخصسص ة ف  دزبهللا
    

الت و ذذذف سالت صذذذ    – الحلـــــــذذذـدة -األس    الأصذذذ  
 الاوع  .

     
ن ذ  تحد ذد علمذ  لمحذ م الذدا وة التذ   تحذوع  مذنالأص  األس  هيا  سعقد 

نن هذذيا التحد ذد نمذذو ال ل ، دبعتدذذبو  سنحلذ ف هذب الدحذذ  ، دأصذسلا سمدبحثذذا  كلهذذب 
لدى الدبح  سالقذبوئ ، كل همذب  الخلمتدبو عدل تس  ا الدح  ف  خما الصح   سدبع

م هذب مذن دحذس  يا  عالقذة   تقذبمكد ن قاب ب هيا الدح  سد ن مذب قذد  سا  هذب، نس 
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تحذدد  مدبحذ  هذيا  سقذد  سالضب ذب دهيا المساس  ، لكزهب تختلف عزذا فذ  الذدسافك 
 اآلت     الزحسالأص  عل  
 

 الحلدة لضة ساصمالحب   ت و فاألس      المدح 
 .  الت ص   الاوع  للحلدة الثبز   المدح 
 .  الم ب  التمد ق  للحلدة    الثبل  المدح 
 المأهسل الاوع  للم وسف سالمزكو .   الوادك  المدح 

 المدح  الخبمال   سلب   الحلدة لتض  و المزكو .
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الزاذ ة   تمد قب  الحلدة ف  الزسبل اتلالمالثبز    الأص 
  سالتمسو .

 
التبو خ ذة لزاذسهللا هذيو الزسو ذة فذ  المحذ م  الخلأ ذةالأصذ  تدذوا  هيا  سعقد

مزي الزا ة سعدو مواح  تمسوو دهذيا التس ذا  اتلالم اتلالم ، س تدوا  تم   الزسبل 
 نمذذب، الاذذ سو ة الأود ذذة سند ذذبدو اال تمبع ذذة  دبز كبلذذبتااتصذذالح  ال ملذذ  الاذذمسل  

 الأص  فه     هيامدبح  
 بل الحلدة الزا ة سالتمسو.المدح  األس    زس

   زسو ة الحلدة . الثبز  المدح 
   صسو االحتلب  سدو بتا . الثبل  المدح 
 . اوسم المحتل  - الوادك المدح 
 حدا  المحتل  . -   الخبمال المدح 

 

 . د ن الزسو ة سالتمد   الحلدةزسبل  -الثبل    الأص 
  م مسعة من الق ل زسبل الحلدة  قسل عل نن  الأص  دوهزة عل   سهيا

اتلالم  ف  غ بدهب . كمب نن  ف  هيا  دبلمأهسلالح بت ة ال مل ة الت  ال تلتق ل الح بة 
األتل إل  إدواا ك   الق ل سالمأبه ل  التس االأص  كيلع محبسلة للتزد ا عل  نن  
ة ،سنن  مأهسل الحلدة د د بدو ات مبز  دبلتدوااتلالم ة ف  قسال  زسو ة إزمب  تل 

ثل  د د هيو الت ودة  كسن الدب  مأتسحب   ،الح بت ة   م  نمثلة ساف ة لل بز  التمد ق  
الحلدة ف  ساقك الح بة .سقد  تمد قب تدواا ك  التاو  ب  اتلالم ة عل  زل  
 -تحدد  مدبح  هيا الأص  عل  الزحس اآلت   

 .اتلاللالحلدة ف  اتمبو ال بل لمقتا ب   -األس    المدح 
  سزمبيا . صسو  من تمد قب  الحلـــــــــــــدة .. -الثبز    المدح 
 غ ب  زسبل الحلدة . ف صسوة الم تم ب  اتلالم ــــــــة  -الثبل    المدح 
  .سددا لــــــازســــــــــبل الحلــدة  -الوادك   المدح 

 
، سنخ وا نحمد    نهل  الزتب ج الملتخلصة من الدوالة امزتهبثل الخبتمة الت   سمن

 الي  سفقز  ف  الددهللا 
سالختبل فلا الاكو سالثزبهللا عل  مب سف  سنعبن ف  إتمبل هيا الدح  المتسااك سنل لا 
ـ لدحبزا ـ نن  زأك دا س دبوع ف ا س   لا ف  م  ان حلزب  ك  من لبهل ف ذا ، سال 

اللذذب   علذذ   أذذستز  نن نتقذذدل د   ذذ  الاذذكو سال وفذذبن أللذذتبي  الأباذذ   الذذدكتسو 
من سقتا س هدو ، سماسوتا سزصحا   حل ن الي  ناوف عل  هيا الدح  سقد نعم

سمن إدداهللا تس  هبتا اللد دة كلمب و    إل ا ، فكبن ل  مثبال عبل ب لاللتبي األمذ ن ، 
لذذ  مزه ذذب   لسالمحتلذذ  الزبصذذ  سال ذذبلل المخلذذص المحذذ  لمالدذذا  الخ ذذو ، سقذذد قذذد  

ال لمذ  سلذو  علذ  زه ذا فذ  كذ  الولذبلة سدخبصذة فذ  متكبمال  فذ  كتبدذة الدحذ  
مزه  ة الهسامش المتللللة للولبلة ، سدبلوغل من المتبد ذة سالتس  ذا قذد  ذود الخمذ  
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سالزلذذ بن فذذ ن سود تقصذذ و نس خمذذ  فذذ  مذذتن نس هذذسامش الولذذبلة فهذذس تقصذذ و غ ذذو 
  .مقصسد مز  ، نل     المضأوة ف  يلع، سدبهلل التسف   
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 تمه د
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 المدح  األس 

زا ة الدسلة ست ودة الحلدة
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 زا ة الدسلة اتلالم ة
علىزا تهب من خال  د    الت وفتحد د مصمل  الدسلة اتلالم ة  مكن  قد   

للدسلة  الل بل  وقساعد الأكحدد   الت ف  مكة المكومة  المساقف لدعسة الزد  
 الدعسة  لزسا  من فد د ثال ،قد  تكس زهب سدوس  قبعدتهب دبلمد زة المزسوة 

دَِمب تُْ َمُو  فَبْصَد ْ   ت بل    فقب ، دبلدعسة  دبل هو   ت بل  الزد  نمو 14اللو ة.

األمو اتله  سازمل  ددعستا  هيا الزد   فتلق  15َسنَْعِوْ  َعِن اْلُمْاِوِك َن 
سم بوا ن لهب ،مبعز ن ف  صد   م بزد ن،ال هو ة ، إال نن  الماوك ن سقأسا 

َمب نَتَ  الَِّي َن ِمْن قَْدِلِهْل  َكيَِلعَ   ت بل دعستا سولبلتا كمب لد  للول  من قدلا قب  

هيا  سف   16َمبُغسَن   قَْسل  َوُلسٍ  إالَّ قَبلُسا َلبِحو  نَْس َمْ زُسن  نَتََساَصْسا دِِا دَْ  هُْل  ِمنْ 
 ع ع تكي   قسمع     فك ن    ت بل  قب    ال  كي ِ  قددل   عل  نن ك  ولس  

دسا. ف ن من عزبدهل سم بواتهل لدعستا  سدبلوغل ، 17 نقسامب قدلع كي دسا سولال كُي ِ
 س  كد  حثا عل  الصدو، ،سللع الزد  مو قا ف  دعستا سالسح   اد من عادو 

دَْ  ُوُل   ِمْن قَْدِلَع  َسلَقَدْ   ت بل      لا حتم ة زصوو ف قس  َمب  َعلَ  فََصدَُوساكُي ِ

دُسا َسنُسيُسا َحتَّ  نَتَبهُْل زَْصُوزَب َسال  ِ َسلَقَْد َ بهللَاَع ِمْن زَدَِ  اْلُمْوَلِل َن  ُمدَد ِ َ ُكي ِ  ِلَكِلَمبِ  َّللاَّ
18 
 

ابقب ف  لد   زاو دعستا صبدوا محتلدب مت قزب من   هدا دي  الزد   سقد
دسا إال نن   يدسهل دات  ن الماوك ندا من نه  مكة عدد قل   سلكن  فآمن   زصو 

 عل  حمب تهل فحثهل عل  قبدوا  كن ح زهب الزد   سللسلب   الت ي   حزياع  
إل  نو  الحداة ، ف ن ف هب ملكب ال  سلل  خو تل لسالخوسا إل  الحداة ، فقب      

 سدخوس هل 19نو  صد  ، حت         لكل فو ب ممب نزتل ف ا  سه عزدو نحد  
ف  ملبو الدعسة، ح   ازتق  صداهب من ال   وة ال ود ة إل  حد  نس  تحس  

الحد  اتل   وق ة الدعسة إل  هيا الد ن ، سلمك دهب القبص   سدهياخبو هب، 
ندوك  مب ف  اله وة من اتعداد للملتقد  ف ولل  إل  ملع  قو ابسالداز  ، سلكن 
 س بهللاسا…  ن قسمهل د فبوقساإل  قسمهل دبعتدبوهل    المهب و ن الحداة دمل  ود 

علل مب هل ف ا ود لأ و   سلمب 21دح  نموهل. الحداةسلكن ملع  20 مدتد دد ن 

                                                

  خبتل الزد  ن  ازسود   الدبحث ن المحدث ن نن الدعسة اللو ة مب كبز  إال ف  ال ساز  الت دد ة.  س وى - 14
  1/388هوة    محمد ندس  

 94الح و اآل ة  لسوة - 15
 53 /52الياو ب  اآل تبن   لسوة - 16
 .ل1995 –هـ 1411داو الكت  ال لم ة / د وس  /  /1م/  7/674الض    مأبت   - 17
 34األز بل اآل ة  لسوة - 18
  / دسن / المكتدة ال لم ة / د وس سحخوسنتحق    مصمأ  اللقب /331/ 1الزدس ة الدن هابل  الل وة  - 19

 تبو ال.
 1/335زألا   المصدو  - 20

  نزب خم دكل ال سل ، فتد سو ، فدخ  فللل . فقبلسا   مب لع ال تل د  الملع ف  ملدهل ، فقب    أو  نول  - 21

  خبلأسزعال بص   ف زهل   دن؟ قب    إزب ال زل د إال هلل ع  س    ، سنموزب دبلصالة سال كبة ، فقب  عموس  للملع
  سكلمتا  وسح. قب   فمب تقسلسن ف  ادن مو ل س نما . قب    كمب قب    ع  س        نماو ل س ف  ادن م

،  األو الدتس  الت  لل  ملهب داو سلل  أواهب سلد  قب    فوفك الز با  عسدا من  ال يواهللانلقبهب إل  مو ل 
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ب ف  مكة المكومة ، قو ش دسن مل  قسمهل  قو ش للدعسة  محبصوةدبلوغل من فنم 

د صحبدا إل  ا ب  مكة  تلس عل هل القوحن   خوا سصد الزبال عزهب كبن الزد  
عل  السالهللا هلل ت بل  سالخوسا من عق دة ال بهل ة  ،س ود هلس  لمهل نمسو د زهل 

الا ف من  دسادو الت ي   سالتزك   دبلم مز ن لم  الزد  سمك 22فكوا سللسكب.
دبلو بهللا س األم   غاداد   نصحبدا سالت  بلهل الزصو ، فضا  سلكزا قون 

 نَتَْ  ُ    َُخدَّب فح  الصحبدة عل  احتمب  األيى ، ساحتلب  األ و عزد    َقُسُ  

د  دُْوَدة  َسهَُس فِ  ِس  ِ اْلَكْ دَِة َسقَْد  َسهُسَ  الزَّدِ َّ  فَقُْلُ   َب ، ِمْن اْلُمْاِوِك َن ِادَّة   لَِق زَبُمتََسل ِ
ِ ناَلَ تَْدُعس  َ َوُلسَ  َّللاَّ   ُْمَامُ لَ لَقَْد َكبَن َمْن قَْدلَُكْل    فَقَب َ ، فَقَ ََد َسهَُس ُمْحَموٌّ َسْ ُهاُ  َّللاَّ

يَِلَع َعْن ِد زِِا َس ُسَاُك   َْصِوفُاُ دِِمَابِم اْلَحِد ِد َمب ُدسَن ِعَسبِمِا ِمْن لَْحٍل نَْس َعَصٍ  َمب 
ُ  فَ َُا   اْلِمْزَابُو َعلَ  َمْأِوِ  َونِْلِا  نَّ َّللاَّ األَْمَو  َهيَادِبثْزَْ ِن َمب  َْصِوفُاُ يَِلَع َعْن ِد زِِا َسلَ ُتِمَّ

اِكُ  ِمْن َصْز َبهللَا إِلَ  َحْاَوَمْسَ  َمب َحتَّ  َ.   ََخبفُ    َِل َو الوَّ  كبن  فبلولس  23إالَّ َّللاَّ
عل  الصدو سالتوخبص ك  ا هللا ف  لد     ،  فحثهلعل   ق ن من زصو    

تد  عل  االلت ال ساحتلب  األ و سالمثسدة  الصحبدةسهزبع صسو عد دة ف  ل و 
ف  قلس  الصحبدة واسان   عزهل  ال ق دةقف تد  عل  ولسخ عزد   .سه  مسا

  .   لمزهج، كمب تد  عل  االلت ال سالمبعة المملقة 
 

دعستا سهس  ف  سدبلوغل من ت ي   قو ش سمقبم تهب لهل ما  الزد 
 ِنَّ  َْحِمْلزِ  إِلَ  قَْسِمِا فَ  َوُ     دح  عن مزملقب  حمزة د ن القدب   سهس  قس    ناَلَ 

كبن محبسلة ت  بد  سالمز ةسمل  الزصو 24َكالََل َود ِ    نُدَل ِاَ قَُوْ ا ب قَْد َمزَ ُسزِ  نَْن 
 ق ل عل هب اتلالل دسلتا لل  الت    األو مكبن حمن للم مز ن، فبلتأك و ف  المكبن  

 تا  من خال  المسقف اللبلف ح ن نمو  سهيا  كن مت خوا عن زهج ولس    
سف  المسلل من اللزة الحبد ة عاوة  الحداةدة وا    عزهل دبله وة إل  الصحب

عو  زألا عل  القدب   ف  المسلل  فآمن دا لتة من  ف  ا تهدد د الد ثة   
  25فأاب ف هب اتلالل  المد زةو لبهللا األزصبو سو  سا إل  

 

 حت األزصبو دو  نس  ت مك إلالم  ملتقو ف     وة ال و     سد لالل
المقد  ساف  المسلل من األزصبو اثزب عاو و ال فلقسو دبل قدة األسل  ،  ال بلإيا كبن 

د  ة الزلبهللا ، سيلع قد  نن تأو  عل ا الحو  .. سزصهب  عل  ولس     فدب  سا

ال قدة األسل  عل  نن ال زاوع دبهلل ا  ب  سال زلو  سال  ل لة ولس     دب  زب  
نو لزب سال ز ص ا ف  سدزب ، سال ز ت  ددهتبن زأتو ا د ن ن د زب ، سال زقت  نسال ز ز 

من يلع ف خيتل دحدو ف  الدز ب فهس ا هللا ف ن سف تل فلكل ال زة سإن غا تل  م وسف

                                                                                                                                       

 قسلسن ، ن اهد إزا ولس    ، سإزا الي  الوهدبن ، مب ت  دسن عل  مب  سم او الحداة سالقل ل ن   بفقب     
الملع ألت تا ، ف كسن نزب الي  نحم  ز ل ا سنسا ا سقب    منمب نزب ف ا  لسالف  اتز    س    ع ل داو دا 

مزاسوا   /3م/1/148األثو الدن ل د الزبال  ع سندهد ة اآلخو ن فود  عل همب     نمونز لسا ح   ا تل ، س 
 ل.1982 دة / د وس /داو اآلفب  ال د

 1/263  الل وة الزدس ة الدن هابل ازسو - 22
 .. 3563ح/دمكةالدخبو  كتب  المزبق /دب  مبلق  الزد  سنصحبدا من الماوك ن  صح   - 23
 2849ح/الزد التومي  / كتب  فاب   القوحن /دب  مب بهللا ف  ك ف كبز  قواهللاة  لزن - 24
 . 2/428ازسو  الل وة الزدس ة الدن هابل س 1/37األزساو سممبلك األلواو  حدا   - 25
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سإن لتوتل عل ا إل   سل الق بمة ف موكل إل    ع  س   ،إن ابهللا عي   ،لا  كأبوة
عقبلهب د د الم بزبة الت  كبددهب ازملق  الدعسة من  الد  ةدهيو  26 غأوسإن ابهللا 

 سقد ولم  هيو الد  ة نمسوا نهمهب   سصحدا الولس  
لدعسة التسح د . سعدل االاواع دبهلل سهس الهدف األلبل  الي  كذبن  االلت بدة – 1

 .   ولس لا   ل  
األصس  الت  ل قسل عل هب الم تمك اتلالم  ،كبل أبف سالمهو سااللت ال  ولل – 2
الحز ف سهس ممب  د  عل  تول ال قساعد األحكبل مك ال ق ذدة لدزذبهللا م تمذك  الد نل دق 

 سللسكب.  عق دةلس  

   مو دا س ف مب  زه  عزا . ف مب االلت ال سالمبعة لولس     - 3
صذذذسوة االحتلذذذب  فذذذ  هذذذيو الد  ذذذة فذذذ  امتثذذذبلهل ألسامذذذو   سولذذذسلا  تسهذذذو – 4

 ة كبللوقة سالقت  سال زب سالدهتبن. ال بهل  الح بةسإزكبوهل ك  صسو 
 

علذ   ندذب  كل   د  ة ال قدة األسل  د  ة ثبز ة ، قب  لهل ف هب ولذس     تل  سقد
مذن هذيا القذس  ادتذداهللا  س لذتخلص 27نن تمز سز  ممب تمز سن مزذا زلذبهللاكل سندزذبهللاكل 

 مز سن الم مز ن من نه   ثو  عل  نن  مز سو ممب  دب ك عالمب  اله وة إي الزد  
سمل  الحمب ة س الزصوة ، مب كبن دملتمب  نه   ثو  س هس  سندزبهللاهل،مزا زلبهللاهل 

، دهب ناد سنسثذ  مذن نهذ   ثذو  ال ا ذو ن لهذب فذ  المسالذل  كبز دمكة   ألن قو اب 

فذ  ملذبو  كد ذوتحذس   مذك نهذ   ثذو  حذد ال قدذة الثبز ذة  د  ةسلكن لمب عقد الزد 

ِ  دَب َْ زَذب   م  الذدعسة كمذذب قذذب  عدذبدة دذذن الصذذب ذذْمكِ  إِزَّذذب َوُلذذسَ  َّللاَّ دَب َْ زَذبوُ َعلَذذ  اللَّ
َسَعلَ  الزَّأَقَِة فِ  اْل ُْلِو َساْل ُْلِو َسَعلَذ  األَْمذِو دِذبْلَمْ ُوسِف  َساْلَكَل ِ َسالمَّبَعِة فِ  الزََّابِم 

ِ تَدَذ َسالزَّْه ِ  َسالَ زََخذبَف لَْسَمذةَ الَ ِذٍل فِ ذِا  َستَ َذبلَ بَوَع َعْن اْلُمْزَكذِو َسَعلَذ  نَْن زَقُذسَ  فِذ  َّللاَّ

ذب زَْمزَذُك ِمْزذاُ نَْزأَُلذزَب َسنَْ َساَ زَذب  فَزَْمزَ ُذاُ قَذِدَل َعلَْ زَذب  َثْذِوَ   إِيَا  الزَّدِ َّ َسَعلَ  نَْن زَْزُصَو  ِممَّ

ِ  َسلَزَذبَسنَْدزَبهللَازَب  دَب َْ زَذب َعلَْ َهذب فََمذْن زََكذَ  فَ ِزََّمذب  َْزُكذُ   تِذ الَّ  اْلَ زَّذةُ فََهذِيِو دَْ  َذةُ َوُلذسِ  َّللاَّ

ُ  َعلَ  ِ َسفَّ  َّللاَّ  َستَ َبلَ  دَِمب دَب ََك َعلَْ ِا زَدِ َّذاُ  تَدَبَوعَ زَْأِلِا َسَمْن نَْسفَ  دَِمب دَب ََك َوُلسَ  َّللاَّ
 سالمذ مز ن  هيا  تا  نن الد  ة الثبز ة كبز  دمثبدة عقد التذ ال دذ ن الولذس من 28

 من نه   ثو  س ت ل  ف  هيو الد  ة اآلت   

 ذذد  علذذ  ولذذسخ ال ق ذذدة فذذ   سهذذيا هلل سلولذذسلا  المملقذذةسالمبعذذة  اللذذمك -ن
 الم مز ن.زأسال 

 الت ال األمو دبلم وسف سالزه  عن المزكو . -  
 عن الدعسة ستدل ضهب . الدفب  – ا

تضبهللا مواذبة   ت ذبل  ساحتلذب  الللل سالحو  اد ف     ولس عن   الدفب  – د
 مب عزدو من مثسدة 

                                                

 2/434الزدس ة الدن هابل  الل وة - 26
 2/442 زألا  لمصدوا - 27
 .21706/ دبق  ملزد األزصبو/دب  حد   عدبدة دن صبم  /ح نحمد - 28
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ولم  نهل م بلل الم تمك اتلالم  ، ف ن الد  ذة الثبز ذة  األسل كبز  الد  ة  إيا –هـ
كبزذ  ملذبوا  المذ مز ن مذن نهذ   ثذو  دهذيو الم بهذدة فذبلت الكبز  عقد التذ ال عذبل 

 . عزهب سعن الزد   الدفب  د دا للدعسة ، سهس موحلة 
 

للدسلذة اتلذالم ة التذ  تاذكل   الل بلذ د   الدبحث ن إل  إن الأكو  يه س 
سعذدسا األخ ذوة ، الد  تذ ن اللذبلأت ن زتذباده كلهب التزس مذ  فذ  المد زذة المزذسوة كذبن 

  29.اتلالم ةدمثبدة ح و ال اس ة ف  دزبهللا الدسلة 
 

ااذحة ازدال هب كبزذ  سال تذ ا  س مزي الون  نن دعسة الزد  هياسممب      
 صذسودصذسوة تخذبلف كذ   ستاذكلاات مذبز    للم تمكالمالم  تولل الخمسم الد زة 

قذذد كبزذذ  د  ذذة ال قدذذة األسلذذ  فال بهل ذذة قذذد مهب سحذذد ثهب عق ذذدة، سفكذذوا ، سلذذلسكب .
دمثبدذذة   ال قذذسد اال تمبع ذذة التذذ  دذذدا لذذد   فاللذذأة الل بلذذة فذذ  ال صذذسو  سالثبز ذذة
 سإنهب األلذبال الذي  تقذسل عل ذا الذدس  سالحكسمذب   نن  ت ملسهب م تدو ن نز الحد ثة

 عقذدعلذ  نلبلذا الدسلذة اتلذالم ة   سقبمذ ال قد الي  حد  هزب مذوت ن عزذد ال قدذة 
، سهس حق قة   وفهب ال م ك تل ف ا االتأب  د ن إ وادا  إزلبز ة حوة سنفكذبو  تبو خ 
 30زبا ة من ن   تحق   ولبلة لبم ة. ساع ة

 

دذبله وة إلذ   للصذحبدة  ال ف  ال قدة الثبز ة نين الولذس  م بهدة االلت سد د
لحذذ  دهذذل سده وتذذا إلذذ  المد زذذة  حتذذ  31المد زذذة ، فخو ذذسا إل هذذب نفذذوادا س مبعذذب .

األمذذة إقل مذذب تلذذتقو عل ذذا  س ذذد المزذذسوة تكبملذذ  نوكذذبن الدسلذذة اتلذذالم ة، عزذذدمب 

 م ثبقذذب الزدذ  ساذك سقذدسس ذد  اللذلمة التذ  تتذذسل  اذ سن األمذة ستذزسل نمسوهذذب 
مصذبل  الم تمذك سالدسلذذة سفذ  ت ذبل ل الذذسح    حأذس 32للم تمذك كذبن دمثبدذة دلذذتسو.

 أو  د زهل ف  الحقس  سالسا دب  ، إال  سلل، اتله  الي  لبسى د ن نفواد الم تمك 
،  ذذد ن دذذبلسالهللا المملذذ  هلل ت ذذبل   الذذي دذذبلتقسى سعلذذ  قبعذذدة التقذذسى قذذبل الم تمذذك 

مدذبدئ الحلذدة فذ  الم تمذك  ساذوع   مو دا ، س زه  عزا    مبف سالمبعة لولسلا
 ساألخال  ، سالم بمال . الللسعاتلالم  من ن   تمد   المدبدئ اتلالم ة ف  

 
 

                                                

مد زذة دبل سالذتقواوو د د ه وة الزد  إالد   الدبحث ن نن الأكو الل بل  للدسلة اتلالم ة لل  زا    س وى - 29
،سزسذبل الحكذل فذ  اتلذالل ،د.محمذد  47  ال ذساالمزسوة ، ازسو   الزسذبل الل بلذ  للدسلذة اتلذالم ة لمحمذد لذل ل 

 . 20 سلف مسل  
 . ل1966/ مصو /  4م  /20الد ن الو ال  ا بهللاالل بل ة اتلالم ة ،د.  الزسو ب     ازسو - 30
 .173 /1األثو الدن ل د الزبال  سع سن  2/468الزدس ة الدن هابل   الل وة ازسو  - 31
 . 501 /2الزدس ة الدن هابل  الل وة ازسو  - 32
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 المدح  الثبز 

ال القة د ن األمة سالدسلة ف  الزسبل 
 اتلالم 
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 الدسلـــــــة ت و ف
 

  لتحلن  اتلالم مة سالدسلة ف  الزسبل الاوس  ف  ال القة د ن األ قد 
دا وة الأكو اتلالم  لتحد د مالم  الدسلة  ف ادم ستحد د مصمل  الدسلة 

  دبتلالم ةد ن الدسلة المسلسمة   ال سهو اتلالم ة، سنوكبزهب األلبل ة سالأو  
  و الدلتسو  تت دد ت و أبتهب، حل  الم ب القبزسنغ وهب . فبلدسلة عزد علمبهللا  عن

من  م مسعةلد   المثب  نن  الدسلة ه     عل الت  سا سهب لمأهسل الدسلة سمزهب 
من التزس ل مب      لل مبعة ف  مسا هة  سلهباألفواد ملتقوة عل  إقل ل م  ن 
 األفواد للمة عل ب حموة قبهوة  .

ملذذتموة علذذ  نو  م  زذذة ،  دصذذأةملذذتقلة مذذن األفذذواد    اذسن   مبعذذةنزهذب     نس
 33ل مدقة حبكمة ، سنخوى محكسمة. د زه
من الزبال تق ل عل  س ا الدسال فذ  إقلذ ل م ذ ن ، ستقذسل فذ هل لذلمة   مبعة   نسازهب
  34تزس ل ا سزهل ستدد و نمسوهل ف  الداخ  سالخبوا.  تتسل حبكمة 
    دآالت تحد د نوكبن الدسلة الم بصوة   مكنهيو الت و أب   سمن
 الت   قسل عل هب الا   إقبمة ملتقوة سدا مة . األو اتقل ل سهس وق ة من -ن
 هيو القم ة ال ضواف ة من األو  . عل الا   نس األمة المق مة - 
  الللمة الحبكمة .-ا

 
ه  الت  تاكل  مزهب الدسلة اتلالم ة مزي  ال زبصوالقس  إن  هيو  س مكن

مأهسل الدسلة اختلأ  عن  سلكزهب -كمب لد  د بزا  - زا تهب ف  عهد ولس    
األوكبن  فتسافو    ا سزهبالحد ثة د ابفة وكن نلبل  سهس تحك ل اتلالل ف  ك  

ف  الأقا الدلتسو  الم بصو من ا   سإقل ل سللمة ل بل ة سالت   للدسلةاأللبل ة 
  تسافو نن   إلالم ةالوكن المبد  ، سإزمب  تحتل لك  ت تدو الدسلة    تحق دتسافوهب 

 سالمملقةلا اله مزة التبمة ،  لع الك بن المبد  ك بن وسح  تكسنلهب إل   بز  ي
عل  الك بن المبد  ، س  ثو ت ث وا مدباوا ف  ك  عزصو من عزبصوو سف  ك  

من نسابعا ، س تمث  هيا الك بن ف  القساعد سالمدبدئ الت  نس دهب  ساك
   35اتلالل .
 

 عن  اتلالم ة  الدسلة المسلسمة  د نهيا المأهسل الأو  من  س تا 
د ق دتهب ساو  تهب الممثلة ف  الدلتسو الحبكل  المت لقةغ وهب ، ف  القساعد ساألحكبل 

من األفواد  م مسعة    د زهبعل  هيا  مكن ت و ف الدسلة اتلالم ة  سدزبهللاللم تمك  
س لت مسن  األو عل  وق ة من     اسن –دحل  الضبل  من المللم ن  هل –

زمب  ال ق دة  ف  –م  ب دبلقساعد ساألحكبل سالاسادم اتله ة الت امب حتم ب سق

                                                

ممدسعذذب   بم ذذة الكس ذذ  / الكس ذذ  /  /2/م 21زسذذبل الحكذذل فذذ  اتلذذالل ، د . محمذذد فذذبوس  الزدهذذبن   - 33
1978  
 .1996 –هـ  1416/ م مكتدة ال هواهللا / مصو /  26  الحلدة ف  اتلالل ،د. عدد   محمد عدد   سال ة34- 
 ل..  1968/داو الأكو / د وس  /  23الحكل ف  اتلالل ،د.محمد عدد   ال ود    زسبل -35
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ف  مصبدوهب التأص ل ة ، س خا سن لللمة ل بل ة تلت ل  المد زة – سالتاو ك
 36سكأبلة تحق   مب نمو دا الابو .  دبالمتثب 

مك لساحقهب تددس خصسص ة المأهسل اتلالم  للدسلة سهس  االعتدبوا  سدهيو
ساق ب م باب ل دة قوسن دد  خاللهب قا ة الحلدة ك زهب  نزمسي بمأهسل تحق  

م تم ب  ت  ش ف  س  دسلة  اك نصسلهب اتلالل سد ن  ح بةال المة الأبوقة د ن 
كبن  د ن تاو  ب  سا  ة  دم  مزهب ال سل مب تتقل م تم ب  ت  ش ف  س  دسلة 

 االلتأبف عل هب . ن  دبألمال ثبدتب س تحب   المسامزسن من 
 
 
 
 

                                                

–هذـ 1400داو الكتذب  ال ذبم  /  /1/41.محمذد فذ اد دالأقا الل بلذ  سزسذبل الحكذل فذ  اتلذالل  مسلسعة -36
 ل  1980
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 الدسلة اتلالم ة مهبل
      

ال ذذد  سالحو ذذة  إقبمذذةكذذبن الهذذدف مذذن ق ذذبل الدسلذذة فذذ  الم تمذذك اتزلذذبز   إيا     
، فهيو المدبدئ  التبو خ سالملبساة، سف  قساعد لزتهب الداو ة عدو مواح  تمسوهب 

ن لذا ن اتلالل من مددن ازد بثذا مقذدوا فكبن  نقوتهب دسلة اتلالل مزي د ثة الولس  
، سلحمتذذا تزأ ذذي تلذذع الذذدعسة د  ذذد   سال ذذد  كذذسن زسبمذذب لذذداو الذذدعسة إلذذ  الحذذ  

دا ف  حبلة  كسن الحذ  علذ  مذن  د  الم مز ن. سنن ال  كتأ  دسهسو الح  ، الي  
الحق قة الكبملة للد ن نن  زقبد  ألن زحوف عزا مسكسال إل  قسة غ و قسة يلع الد ن ، 

إِْن َمكَّزَّبهُْل فِ  األَْوِ   الَِّي نَ  د ن ف  قسلا ت بل    هياس 37إل ا نتدبعا ازق بدا كبمال. 
َكبةَ َسنََمُوسا دِذبْلَمْ ُوسِف َسزََهذْسا  نَقَبُمسا ِ َعبقِدَذةُ اأْلُُمذسو  َعذنِ الصَّالةَ َسحتَُسا ال َّ اْلُمْزَكذِو َسِ َّ

 ِِ38 فذ  األو  القوحز  نن غب ة الدسلة اتلالم ة عزذد التمكذ ن  األص ، فد  ن هيا
مزه ذذا سدلذتسوو ، سمذن دعذذب ل هذيا المذذزهج اتلهذ  األمذذو  سفذ هذ  إقبمذة اذذو    

دذبلم وسف سالزهذذ  عذن المزكذذو . سهذيا القذذبزسن  دزذ  عذذ  تقبل ذد والذذخة فذ  التزسذذ ل 
 سمذبف  األمو دذبلم وسف سالزهذ  عذن المزكذو   اال تمبع ةاال تمبع  سف  ات  بد ة 

الم تمذذك الذذي   قذذسل ف ذذا الزذذبال د غلذذ  اذذ سزهل مذذن اذذع نن الم تمذذك األمثذذ  هذذس 
ف ذذا دسو اللذذلمبن ألاذذ   الحذذدسد ألن اللذذلمبن  لذذت م  ندسا  القهذذو  س تاذذبهللا 
ذب الذد ن  السبهو ذةساألحكبل  مسافذ  للس ذدان سمبعذة   عذ    فهذس – د ذسهوو –، نم 

هللا سلذذيا كل مذب تذذد ن الم تمذذك سنفذوادو مذذن تلقذذب ،س ذ   توتذذ  عل هذذب ال ذ اهللا األخذذوس  
وهدذة   ت ذبل  سوغدذة ف مذب عزذدو مذن  سلكذننزألهل دسن نن  وهدهل لذلمبن الدسلذة 
 39سالدسلةمثسدة  قسمسن د غل  سسب ف الد ن  

                                                

 ل  2001داو الزأب ال /األودن / /1م/324 اسوعبالزسبل اال تمبع  ف  اتلالل لمحمد المبهو دن  نصس   -37
 . 41الحج / اآل ة  لسوة  - 38
 هـ.1408قمو//19وقلللللة كتب  األمة/  /1م/2/35  فقا الدعسة مالم  سحفب  ، د. حلن التواد   ازسو - 39
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ف  اتلالل سإن كبز  مهمة سإقبمتهب سا دة عل  األمة فه  ل ل  غب ذة  الدسلةس     
  كذ  عصذو . سلكزهذب سلذ لة لتمد ذ  مذزهج   المتكبمذ  سفذ  مقتاذ ب ياتهبف  حد 

القوحن ساللزة صسوة تأص ل ة لتمد ذ  المذزهج اتلذالم  علذ   زصسصسلل تود ف  
 ذبهللا اتلذالل فذ  اذ سن  إزمذبا سن الحكذل ستحق ذ  ال ذد    ف الدسال دسلب   م  زة 
عمسم تهب ، سموسزتهب دبلتمد   ف  صسو سنلبل   مختلأة  تلم الحكل دمدبدئ عبمة 

نن  كذذسن ازأصذذبل دذذ ن الذذد ن  دسن ،40لمكذذبن .سا ال مذذبنحلذذ  مذذب تقتاذذ ا سذذوسف 
، سدهذيا التذسا ن دذ ن  المذبد الي   اك  الك بن الوسح  ، سالدسلة الت  تمث  الذوكن 

دزذ  حدل ال  كذ ، سود التاو ك كمب  قذس  ادذن ت م ذة     ساألخوس ةمصمل  الدز س ة  
،  التزبصذذوسال فذذ  الذذدز ب سال فذذ  اآلخذذوة إال دبال تمذذب  سالت ذذبسن   مصذذلحتهلتذذتل 

لدفك مابوهل ، ف يا ا تم سا فال دد لهل من  سالتزبصوفبلت بسن عل   ل  مزبف هل ، 
، سنمسو   تزدسزهب لمب ف هب من المألدة ن  الدد  المصلحةنمسو  أ لسزهب   تلدسن دهب 

نموا سزه ذب س م ذك دزذ  حدل الدذد لهذل مذن  سالمأبلدمن س سد تاو ك ابدم للمقبصد 
الكتذذ  اتله ذذة ،سال مذذن نهذذ  د ذذن ، فذذ زهل  نهذذ ، فمذذن لذذل  كذذن مذذن مبعذذة حمذذٍو سزذذبٍو 

دز ذذبهل ، مصذذ د ن تذذبوة سمخم ذذ ن  دمصذذبل  م  ذذسن ملذذسكهل ف مذذب  ذذوسن نزذذا   ذذسد 
زحن المللم ن ف ززب زدخ  ف  مبعة   سولسلا الي    موزب دذبلم وسف  نمبنخوى   
  41عن المزكو.  س زهبزب

  

الدسلة سمب  ل ل لذلمبزهب مذن سسذب ف تتمثذ  فذ   اتمبل المبسود  نن مهبل س وى 
ت   علذ  لذلمبن الدسلذة ، س لذ ل األمذة علذ  نلبلذهب المبعذة ساالزق ذبد  نمسو ملة 
 سه    
   حأس الد ن من التدد   ف ا ، سالح  عل  ال م  دا ، من غ و إهمب  لا . نسال  
ٍ ف  الد ن نسد ثبز ب    بغ  زأال نسمب .   حوالة الد اة سالي   عن األمة من عدس 
 الدلدان دبعتمبد مصبلحهب ، ستهي   لدلهب سملبلكهب.  عمبوة  ثبلثب  
 ن  تحو ف ف  نخيهب سإعمب هب. من  تقد و مب  تسالو من األمسا  دلزن الد ِ ن  واد ب  
 ساعتمبد الزصأة ف  فصلهب.  نهلهب  م بزبة المسبلل ساألحكبل دبلتلس ة د ن  خبملب
 عل  ملتحق هب من غ و ت بس  ف هب ، سال تقص و عزهب. سدالحد  إقبمة  لبدلب  

 42الكأب ة ف هب ساألمبزة عل هب. نه   اخت بو خلأب ا ف  األمسو نن  كسن من  لبد ب 
 

 هذ علذ  الدسلذة  المتوتذ  السا ذ سدزبهللا علذ  هذيا  مكذن القذس  دذ ن  المهذبل س
سا تزذب  كذ   ،حم  الزبال عل  تمد   قساعذد الاذبو  الحكذ ل فذ  التذ ال كذ  م ذ  

، سهذذس الهذذدف الذذي   تسافذذ  مذذك مدذذبدئ التاذذو ك سوسحذذا س حقذذ  المصذذلحة  خد ذذ 
سالأود ذذة فذذ  قساعذذد ال دالذذة اال تمبع ذذة نمذذبل القذذبزسن الذذي  كلأذذ  الدسلذذة  ال مبع ذذة
الزذذبال تلذذتق ل فذذ  الذذدز ب مذذك ال ذذد  الذذي  ف ذذا  نمذذسودصذذسوة عبدلذذة ألن    دتمد قذذا
ممب تلتق ل مك السلل ف  الحقس  سإن لل تاذتوع فذ   ف  نزسا  اتثل ، اكثو االاتواع

 سإنسلهيا ق    إن    قذ ل الدسلذة ال بدلذة سإن كبزذ  كذبفوة ، سال  قذ ل السبلمذة  اتثل
                                                

 ل   1987/اتلكزدو ة /مصو / 34زسبل الحكل ف  اتلالل ل دد الحم د متسل   مدبدئ -40
 ،مصدو اللبد  .4اتلالل  ف  الحلدة -41
-هذـ1423/دما داو ادن كث و / /2م/221الدز ب سالد ن للمب سود  / تحق      بل ن محمد اللساال /  ند  - 42

 .51سازسو األحكبل الللمبز ة للمب سودى  2002
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 سقذدكبز  مللمة ، س قب  الدز ب تدسل مك ال د  سالكأو سال تدسل مك السلل ساتلالل . 

ُ ِمذْن يَْزذٍ  نَْ ذَدُو نَْن  ُ  َمذب   قب  الزدذ   ذَ  َّللاَّ اْل ُقُسدَذةَ فِذ  الذد ْز َب َمذَك َمذب  ِلَصذبِحدِاِ  َ  ِ
ِحِل   ِمنْ  َدَِّخُو لَاُ فِ  اآْلِخَوةِ   صو  ف  الدز ب سإن كبن  فبلدبغ  43اْلدَْض ِ َسقَِم  َِة الوَّ

، فذ يا نقذ ل نمذو الذدز ب  اذ مضأسوا لا موحسمب ف  اآلخوة سيلذع نن ال ذد  زسذبل كذ  
تقل د د  لل تقل سإن  لللل  كن لصبحدهب ف  اآلخوة من خال  سمت  د د  قبم  سإن 

 44كبن لصبحدهب من ات مبن مب    ى دا ف  اآلخوة. 

                                                

 .. 2435/ ح مزاالتومي  / كتب  صأة الق بمة سالوقب   سالسو  عن ولس    /الدب   لزن - 43
داو الزاذو  /146الوحمن محمد قبلذل الز ذد /  عدددبلم وسف سالزه  عن المزكو الدن ت م ة/تحق      مواأل -44

 /1/م 2/257. سااللتقبمة   الدن ت م ذة /تحق ذ  / محمذد واذبد لذل ل  تبو المكتدة ادن ت م ة / دسن مكبن / سدسن 
 هـ. 1403اتمبل محمد دن ل سد/  بم ةمزاسوا  
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  نن  مهبل الدسلة ف  اتلالل مث  دسو الخبدل للد ن ، سمن هزب تتوت   القس  خالصة
أبه مذا قد  تمد   قساعد األحكذبل ،   ذ  عل هذب تولذ ال قذ ل الذد ن سم نسلس ب عل هب 
سم تم هب ، سمن ثل   دى األفواد دسوهذل كذ   حلذ  قدواتذا سإمكبزبتذا  نفوادهبعل  

 الدسلذةالوسح ة سالمبد ة ، سدذيلع  ذ دسن سسذب ف الذد ن ، س حمذسن   الق لف  حمب ة 
لذا اتلذالل نمذوا فذ   الذي  ساذك المذبد الت  تاك  مك ازتمذب هل الوسحذ  ، الذوكن 

سالحذوال ، سهذ  كل ذب  ثبدتذة ال  الحذال لم تمذك قساعذد قسال  الق ل الد ز ة ، سولذل ل
حوامب  ال سل ، سال ال كال  حذد  ،  دبألمالتتض و مأبه مهب ، سال  صد  مبكبن حالال  

نس اقتصذذبد ة ، سلودمذذب حتذذ   ا تمبع ذذة،دتاذذو ك قذذساز ن تحذذدثهب ، مذذن ن ذذ  مقبصذذد 
الدسلذة اتلذالم ة هذس  إل ذا ، فسا ذ  تزتمذ الثقبف ة الت   قوهب اتلالل للا س  الت  

 سالمدذبدئسالتودس ة ... الال عل  األصس   ساالقتصبد ةنن تقسل ل بلتهب اال تمبع ة  
تحذذدد صذذسوة ال القذذة دذذ ن األمذذة سالدسلذذة فذذ   ثذذل   سمذذنالمقذذووة فذذ  الاذذو  اتلهذذ   

 . سقساعدهبالم تمك اتلالم  عل  نلال الاو  ة 
قذة دذ ن األمذة سالدسلذة فذ  سذ  سقد  ل ل القس  ف  هذيا اللذ ب  مذن د ذبن ال ال

غ و ساودة ف   الضود د ن صأة الث سقوام ة ن  الدسلة الد ز ة سف  المأهسل   اتلالل
داذ هللا مذن  كال  تمتذالحذبكل فذ  المزسسمذة اتلذالم ة  ال هذب  ألناتمذبو اتلذالم   

األمذو دذبلم وسف سالزهذ  عذن المزكذو لذ ال  قبعذدةسدوهبن يلذع نن  ةنس عصمقدالة 
س تاذبعف ن ذو  باوسوتهب سفبعل تهذ تت كدد   بمب  لتس دهالتثزبهللا ح    كسن ف هب 

 .  إيا ت بس الحكلالق بل دهب ف  دا وة من نسكل  إل ا األمة ا سن 
     

ت و ذف مأهذسل الدسلذة اتلذالم ة ، ساتاذبوة  د ذد سسدزبهللا عل  هيو المأذبه ل  
وكة الم تمذك سزمذسو ال موازذ  المت ددة سالمتمسوة دل و حمهبمهب السس أ ة نهل  إل  

اتلذالم  مذن  المأهسلال القة د ن األمة سالدسلة ف  صسوة من حدد ن سالداو  ل ل 
األمذذة  عالقذذةفذذ   -الاذذوع ة  خذذال  مذذب ولذذمتا األصذذس  سالمدذذبدئ الكل ذذة للل بلذذة 

 ف  الزسبل اتلالم  سيلع ف  اآلت    -دبلدسلة 
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   س س  التق د دبلاو    نسال   
هذذس الاذذو  اتلهذذ    اتلذذالم ةنن مزملذذ  اللذذ بدة فذذ  الدسلذذة  فب لذذلممذذ تدذذ ن

 الخوسا عل  ملبو الاو  كأذوا ،نس فلذقب ،نس سلمذب فقذب  ت ذبل  ت بل        سقد

    ْفَ ُسلَ َِع هُُل  َسَمن ُ  َسَمذنْ   :  عذ   س ذ  سقذب  45 اْلَكبفُِوسنَ لَْل  َْحُكْل دَِمب نَْزَ َ  َّللاَّ

ُ لَْل  َْحُكْل  نَْزَ َ   دَِمبلَْل  َْحُكْل  َسَمنْ    ت بل  سقب  46هُُل السَّبِلُمسنَ  فَ ُسلَ ِعَ دَِمب نَْزَ َ  َّللاَّ

ُ فَ ُسلَ َِع هُُل اْلأَبِلقُسنَ  فذ  م زذ  الكأذو الذساود فذ  اآل ذة  ال لمذبهللاست ذدد  حواهللا  47َّللاَّ
ا إثذل سال  خذوا ساألس   توت  عل ذ اعتقبدتأل و ن همب كأو عم  ، سكأو  اسيكوسال

ب ،دصبحدا عن الملة اتلالم ة  كأو االعتقبد فال خالف ف  خذوسا صذبحدا عذن  سنم 
 كأذودذا  هذس.س نثو عن عدد   دن عدبال وا    عزهمب ف  يلع قسلذا     اتلالل

يكذو فذ  ت س ذ  اآل ذب  نقذسا   سقذد 48سل ال كمن كأو دبهلل سمال كتا سكتدا  سولذلا. 
 ملة نقذسا  يكوهذب قذس   د نل و ،و   ادن  و و المدو  من مختلأة ف  كت  التأب

د ذدهب مذن اآل ذب  ،  سمذبمن قب  ز ل  هيو اآل ب  ف  كأبو نه  الكتب  ألن مب قدلهب 
خدذوا عذزهل  فكسزهذبفأ هل ز ل  سهل الم ز سن دهب سهيو اآل ذب  لذ ب  الخدذو عذزهل ، 

مذن لذذل   م ذكخدو دذيلع عذذن نسلذ  ، فذ ن قذذب  قب ذ    فذ ن   ت ذذبل  يكذوو قذد عذذل دذبل
عذن قذسل  ديلع حكل دمب نز     ، فك ف   لتا خبصب؟ ق   إن   ت بل  عل دبلخدو 

علذ   الحكذلكبزسا دحكل   الي  حكل دا ف  كتبدا  بحد ن ف خدو عزهل نزهذل دتذوكهل 
دذا   بحذدالد   مب توكسو كبفوسن سكيلع القس  ف  ك  من لذل  حكذل دمذب نزذ     ، 

فذ   نز لذادبهلل كذبفو ،كمذب قذب  ادذن عدذبال  ألزذا د حذسدو حكذل   د ذد علمذا نزذا هس 
التق ذد دبلاذو  نمذو ال ل  فس س  49كتبدا زس و  حسدو زدسة زد ا د د علما نزا زد . 

هذس ال ل لالمذة  كمبتمد قب  الحدسد ،  ف ، ساأل مبن   األحسا للدسلة مك اعتدبوا  

ال  َسَود ِذعَ  فَذال   ت ذبل دكمذب  ات مذبن كمذب فذ  قسلذا ف  نفوادهب س مبعبتهب ، لت لقا 

ُمسَع فِ َمذب َاذَ َو دَْ ذزَُهْل ثُذلَّ ال  ذب قََاذْ َ    َِ ذُدسا ُْ ِمزُسَن َحتَّ   َُحك ِ فِذ  نَْزأُِلذِهْل َحَو ذب  ِممَّ

ود اذذ  ب مذذن نسامذذو    مذذننن  هذذيا األصذذ  داللذذة علذذ   سفذذ   50َس َُلذذل ُِمسا تَْلذذِل مب  

خبوا عذن اتلذالل لذساهللا ودو مذن  هذة الاذع ف ذا   فهس نسمن نسامو ولسلا  ت بل 

اْلُحْكذُل  إِنِ  فذ  قسلذا ت ذبل   سكمذب 51من  هة توع القدس  ساالمتزذب  مذن التلذل ل. نس

 ِ فذبهلل   52 َْ لَُمذسنَ  الزَّذباِل ال نَْكثَذوَ ناَلَ تَْ دُُدسا إالَّ إِ َّبوُ يَِلذَع الذد ِ ُن اْلقَذ  ُِل َسلَِكذنَّ  نََموَ إالَّ ِ َّ
فذذذ  هذذذيا الذذذزص القوحزذذ  إن الحكذذذل ال  كذذذسن إال هلل سمذذذب علذذذ  الحذذذبكل   قذذذووت ذذبل  

التذذذبل لاذذذو    سزه ذذذا لذذذساهللا ت لذذذ  داذذذو  ة ت دد ذذذة نل   الخاذذذس سالمحكذذذسل إال 
الأقهذذبهللا إلذذ  ال هذذة المزذذسم دهذذب  ناذذبونخالقذذ ،نس ت لذذ  داذذو  ة قبزسز ذذة سقذذد  دتس  ذذا

                                                

 .44 ة المب دة اآل لسوة  -45
 . 45المب دة  لسوة  -46
 . 47المب دة  لسوة  -47
 لبد  . ،مصدو 256/ 6الد بن عن ت س   ح  القوحن   بمك -48
 .257/ 6اللبد   المصدو  -49
 65لسوة الزلبهللا اآل ة  -50
 داو الكتب  ال ود  /د وس  / دسن تبو ال. / 213/ 2  نحكبل القوحن لل صبص  ازسو  - 51
 . 40 اآل ة سلف   لسوة - 52
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سنملقذسا عل هذب  -سالقاذبة  المحتلذد نعزذد ع ذ   -اعذد الاذو  ة الت كد من تمد   قس
فذذ  تزأ ذذي مذذب  مهبمهذذبقاذذبهللا المسذذبلل سهذذ  نعلذذ  لذذلمة فذذ  تزأ ذذي الاذذو  ستذذتلخص 

 ع   عزا المحتلدسن سالقابة ف  المصبل  ال بمة . 
  

مذن القاذبهللا سالحلذدة  كذ التق د دبلاو  ف  الزسبل اتلالم   مث  ف ذا  فس س  
الاذوع ة  المخبلأذب او  الت  ال  أو  ف هب د ن الحبكل سالمحكسل عزذد للمة تزأ ي ال

اتلذالم  الذي   القاذبهللاإلذ  ندذ  مسلذ  نزمذسيا  ، سف  ولبلة عمو دن الخمذب  
محكمذة سلذزة  فو اذةالقاذبهللا  إنتدسو حسلا صسوة القاذبهللا ال ذبد   قذس  ف هذب     

دذ ن الزذبال فذ   سحالزأذبي لذا ، فبفهل إيا ندل  إل ع ف زا ال  زأذك تكلذل دحذ  ال  ، متد ة
س هذذع سم للذذع سعذذدلع حتذذ  ال  ممذذك اذذو ف فذذ  ح أذذع سال   ذذ ال اذذ  ف مذذن 

الد زة عل  من ادع  ، سال م ن عل  من نزكو ، سالصذل   ذب   دذ ن الملذلم ن   عدلع
نحذذ  حوامذذب نس حذذول حذذالال ، سال  مز ذذع قاذذبهللا قاذذ تا نمذذال فوا  ذذ   صذذلحبإال 

قذد ل سموا  ذة  الحذ  فذ نع نن تو ذك إلذ  الحذ   ف ذا لواذد سهد  ال سل ف ا عقلع 
فذذ   لذذ الالحذذ  خ ذذو مذذن التمذذبد  فذذ  الدبمذذ  ، الأهذذل ف مذذب  ذذتل لج فذذ  صذذدوع ممذذب 

كتب  سال لزة ثل اعوف األمثب  ساألادبو سقال األمسو دزسب وهب سا  ذ  لمذن ادعذ  
حلل  غب دب نس د زة نمدا  زتهذ  إل ذا ، فذ ن نحاذو د زتذا نخذي  لذا دحقذا سإال الذت حقب

عل ا ، فذ ن يلذع نزأذ  للاذع سن لذ  لل مذ  ،الملذلمسن عذدس  د اذهل علذ   القابهللا
فذذ  زلذذ  نس سالهللا  بنس سز زذذفذذ  حذذد نس م ذذوى عل ذذا اذذهبدة  سو  م لذذسداد ذذ  إال 

ات مذذبن سدون دبلد زذذب  ، سإ ذذبع سالقلذذ  سالاذذ و سالتذذ فف  عذذنفذذ ن   لذذدحبزا عأذذب 
  سل   دا األ ذو س حلذن دذا الذيكو مسامن الح   ف دبلخصسل ف ن التقواو الح  

هذيا التس  ذا ال مذو  مذب  حقذ  عمل ذب صذسوة التكبمذ  دذ ن غب ذب   سف  53ساللالل. 
مذذن   التذذآ والقاذذب   فذذ  ح ذذبة الم تمذذك اتلذذالم  ح ذذ   الزسذذبلالحلذذدة سمقبصذذد  

 مزهب سلل نس فلبد نس ت بس .  تلل لد ك  الثضوا  الت  قد  ن  

  - لدسلة لمحبلدة األمة  الاسوى سخاس  اثبز ب  
اتلذالم  قبعذدة الاذسوى  الزسبلنهل قساعد ال القة د ن األمة سالدسلة ف   من

سالملذذبساة سالذذتقبمة  ساألمذذنالتذذ  تمثذذ  الاذذمبزة الحق ق ذذة فذذ  إولذذبهللا قساعذذد ال ذذد  
الملذذذ ل  الملتذذذ لالم تمذذذك ، سخاذذذسعا للاذذذو  ة سمبعتذذذا للحذذذبكل الاذذذوع  ال ذذذبد  

. س  الدسلذذة  األمذذة فذذ  الاذذسوى الاذذمبزة الدا مذذة فذذ  مواقدذذة دحذذدسد   ك كمذذب تمثذذ
 الحذذبكلالدسلذة هذذ  اله كذ  الل بلذذ  للحكذل فذذ  اتلذالل  اذذتوع فذ  توك دهذذب موفذبن 

ساألمذذة ، ساألمذذة هذذ  التذذ  تزصذذ  الحذذبكل علذذ  قبعذذدة الاذذسوى ، سهذذ  التذذ  ت ذذ   
  مذن ح ذ  إيا خذوا عذن الماذوسع ة الدلذتسو ة سال  لذتثز  عذن تزأ ذي اذو الحبكل

الاذذو  ة سالدلذذتسو الذذي  تاذذ ا األمذذة سمو   تهذذب ف ذذا الكتذذب   لقذذبزسنخاذذسعا 
 ساللزة .

                                                

 .داو ال    / د وس  / دسن تبو ال/242الدن خلدسن  المقدمة  -53
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 قذف نمبمذا مذب  تضزذ   ال  الحابو اتلالم  سد دو  دمأهسما  الاسوى  سمصمل 
لذذ تضزسن دذذا فذذ  ملذذتقد  األ ذذبل مذذن  مذذبدذذا الزذذبال ال ذذسل س لذذمسزا دبلد مقوام ذذة  نس 

حلذ  الم زذ  المذواد مزهذب  ساد بدهذبكلمذة الاذسوى كلمب  ساصمالحب  ألن  احزة 
الداذذو ال  لذذتزد إلذذ   مصذذملحب ال تملكهذذب ن  ذذة كلمذذة نخذذوى ، سال ن   مصذذمل  مذذن 

كلمذذبتهل الحبملذذة لمذذب  ألن  هذذدى   المزذذ   علذذ  خذذبتل األزد ذذبهللا سالمولذذل ن . سيلذذع 
اف ، سمذن نهذد هذساهل و دسزا من م بن سمصملحب  تاو   ة ال تخلذس مذن موامذ  

 قذب    ت ذبل     كمذب 54اهساتهل ، سالح  ال  تدك هساهل سال  لذت    لاذهساتهل. 
دَذْ  نَتَْ زَذبهُْل دِذِيْكِوِهْل  فِذ ِهنَّ اْلَح   نَْهذَساهللَاهُْل لَأََلذَدِ  اللَّذَمبَساُ  َساألَْوُ  َسَمذْن  اتَّدَكَ  َسلَسِ 

 55 فَُهْل َعْن ِيْكذِوِهْل ُمْ ِوُاذسنَ 
لاذمبزة الحق ق ذة لتمد ذ  المذزهج تمثذ  ا فبلاذسوى، 

المتكبمذذ  الذذي    مذذ  نكدذذو ملذذبحة للملذذبهمة ال مبع ذذة سللماذذبوكة ف مذذب  اتلذذالم 
ل بلة األمة ، سمن ثل  فذ ن األمذة تكذسن قذبدوة علذ  وقبدذة الدسلذة  ف هس ح  سعد  

ذذة   َذذْدعُ  ِمذذْزُكلْ  َسْلذذتَُكنْ  الذذساود فذذ  قسلذذا ت ذذبل    القوحزذذ دمس ذذ  التكل ذذف  سَن إِلَذذ  نُمَّ

 ف لذذ   56َعذذِن اْلُمْزَكذذِو َسنُسلَ ِذذَع هُذذُل اْلُمْأِلُحذذسَن  َس َْزَهذذْسنَ اْلَخْ ذذِو َس َذذ ُْمُوسَن دِذذبْلَمْ ُوسِف 
األمذذة تقذذك ملذذ سل ة وقبدذذة الاذذو  ة سوقبدذذة االزحذذواف فذذ  لذذلسع الم تمذذك السذذبهو 

 علذذ  المزكذذوا  داذذت  السلذذب   الماذذوسعة سالمقذذدسو عل هذذب سقذذد نعمذذ  فتحتلذذ 
تثدذذب  القذذ ل اتلذذالم ة سحصذذو دسا ذذو الاذذو سالمخبلأذذب   سالذذ ةالاذذو  ملذذبحة 

ا فَْل ُضَ  ِذْووُ دِ َذِدِو فَذ ِْن لَذْل  َمنْ     ،فقب  فَدِِلَلذبزِِا فَذ ِْن لَذْل  َْلذتَِمْك   َْلذتَِمكْ َونَى ِمذْزُكْل ُمْزَكذو 
كذذ  فذذود مذن نفذذواد الم تمذذك  المأهذذسل  صذد  سدهذذيا 57 اأِل َمذبنِ فَدِقَْلدِذِا َسيَِلذذَع نَْاذذ َُف 

 ألز ا   هللا ال  ت  ن من األمة . دالا علل  وق دب عل  الدسلة ف  حدسد مب
وسح ذب سمبد ذب  اتزلذبنالقس    دمب نن الدسلة اتلذالم ة تهذدف إلذ  إصذالح  خالصة

فذ ن يلذع ال  الاذوع ةسقمك دادو الألبد د قبمة او    سف  مب ولمتا من الل بلذة 
 إال د مو ن  ت ت  للدسلة 

سنفكذبوو سق مذا سنخالقذا  ستصذسواتا  إصالح الأود ، سيلع د صالح عق دتا  نسلهمب 
 سإقبمذةاعتقذبد الحذ    اتلذالم سمسا  زا كلهذب سفذ  مذزهج    ألن  نلبلذ ب  الذد ن 

، ست مذ ل الم ذبمال  ساتخذبهللا ، ستخس ذ  عمذسل األفذواد حو ذة  الم تقذدالدوهبن علذ  
 58دح   تحأس الح بة اال تمبع ة ، ساالقتصبد ة.  لاو  ةامحاة محدسدة دحدسد 

  إصالح الم تمك اتزلبز  د صالح عالقبتا سزسما سقساز زا مد  نصس   ثبز همب
 . ساسادمهبالاو  ة 

الت   اتلاللسإيا تحق  هيا س   عل  األمة مبعة الدسلة الت  ت د من نهل نهداف  

َ نَ  َهب الَِّي َن حَمزُسا نَِم  ُسا   َب نمو دهب   ت بل  الم مز ن ف  قسلا ُلسَ   َّللاَّ َسنَِم  ُسا الوَّ

                                                

 // داو قت دذذة  1/406د. إدذواه ل حلذن دذن لذبلل   الم تذدل نالكذو ل دذ ن الضذذالة س  الت س ذ  فذ  القذوحن  قاذ ة -54
 1993 –هـ  1413د وس  / 

 71الم مزسن اآل ة  لسوة -  55
 .104لسوة ح  عموان اآل ة  -56
 اتخو  لد   -  57
 .  تبو ال/د وس  / داو الكتب  ال ود / دسن  1/13الحكسمة الزدس ة ل دد الح  الكتبز   زسبل - 58
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ُلسِ  إِْن ُكْزتُْل تُْ ِمزُسَن  فِ َسنُسِل  األَْمِو ِمْزُكْل فَ ِْن تَزَبَ ْعتُْل  ِ َسالوَّ َاْ هللٍا فَُود سوُ إِلَ  َّللاَّ

 ِ   59 ال  َساْل َْسِل اآْلِخِو يَِلَع َخْ و  َسنَْحَلُن تَ ْسِ  دِب َّ
نمو لدحبزا ست بل  القابة سالسالة إيا  لمب قس  اتمبل الاسكبز  ف  د بن اآل ة  
 س    ع   سمبعةالزبال دمبعتهل هبهزب   نموحكمسا د ن الزبال نن  حكمسا دبلح  
ف مب نمو دا سزه  عزا ،سنسلسا األمو  ولسلا سمبعةدبمتثب  نساموو سا تزب  زساه ا  

لا سال ة اوع ة ال سال ة  كبز م ن سالقابة سك  من  هل األ مة ساللال
  60مبغست ة .

  سا دة عل  األمة سمبعة ولس    من مبعة   سلكن مبعة نسل  األمو  فمبعة
 -د مو ن   وه زة
 .  مزكل  نن  كسن نسلس األمو من  مبعة المللم ن   نسلهمب
لا ، فذذال مبعذذة لمخلذذس  فذذ  األمذذو وه زذذة دمبعذذة   سولذذس نسلذذ   مبعذذة  ثبز همذذب

واذ     –حد ثذا عذن عدذد   دذن عمذو  فذ  الزدذ   يلذعم ص ة الخبل  كمب نكد 

إالَّ  َسَكذِووَ اْلَمْوهللِا اْلُمْلِلِل اللَّذْمُك َسالمَّبَعذةُ فِ َمذب نََحذ َّ  َعلَ      قب  عن الزد   -عزهمب
 تدذذ ن يلذذع فذذ   سقذذد 61َسالَ َمبَعذذةَ  َلذذْمكَ ٍة فَذذالَ فَذذ ِْن نُِمذذَو دَِمْ ِصذذ َ ، نَْن  ُذذْ َمَو دَِمْ ِصذذ ٍَة 

اللذ ب  القوحزذ   خال .س دد سمن  ثزب ب الدح ت ودة الحلدة ف  الزسبل اتلالم  ف  
الزسذبل الحذبكل  سإل الي   ود ف ا لأس الاسوى نن الخمب  القوحز   تس ا إل  األمة 
 ستمد قبتهذبصذسوهب  د وادتهب ه  . سم للة الاسوى  م  هذب عذن الد مقوام ذة دكذ 

نن الاسوى إل ال قوحز  تاو    دلذتسو  داخذ  فذ  مأهذسل كمذب  ات مذبن سمحقذ  
تخلأذ  األمذة عذن تحق ذ  هذيا  سإياخصسص ب  األمة ف  الزسذبل اتلذالم    تحدى

زسبل الحلدة سالقب م ن عل ا م ز ذسن  ف نالمقصد القوحز  ات مبز  التاو    الح بت  
 سفقب لاسادم االحتلب  .دم بل ة هيا الت بس  

 
 

                                                

 . 59الزلبهللا اآل ة  لسوة - 59
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 الزسبل لضة ساصمالحب   ت و ف
  

الزسبل ف  اللضة عل  مب زسم  ف ا الاذ هللا مذن خذ م سغ ذوو . سكذ  اذ دة   مل      
  زسبلل ال ألموهل   قب ك نزسمة سزسل  سال م مالكاك  نمو  سزسبلسنص  مزا زسبل  

   62.دال ال ألموهل هدى سال مت ل   ت ل   ن 
 

التذ  تحذدد  ساتواذبدا   سالزساه األسامو  م مسعةالأقهبهللا الزسبل هس     سعزد     
  ذذ  اتدبعهذذب فذذ  تصذذوف م ذذ ن سمزذذا الزسذذبل االقتصذذبد  سالزسذذبل  التذذ المو قذذة 

  63اتداو ... 
 

مذذب علذذ  نزهذذب سا دذذة  اذذ  األحكذذبل التذذ  اصذذمل   م مسعذذة   الزسذذبل د زذذا  فسعذذو  
سهيا الت و ف  حدد 64االحتوال سسا دة التزأ ي لتزس ل الح بة الماتوكة لهيا الا   . 
مذن قذواوا  هذ   عزذااتمبو الي      الت اما ، فذ  دا ذوة م تمذك مذب لمذب  صذدو 
وغدب  سم س   سدحل دمثبدة قساز ن قبدلة للتض  و دحل  التمسو ال مز  من  هة ، 

الل بلذ  ،  األلذبالالم تمذك مذن  هذة نخذوى س ملذ  مصذمل  الزسذبل ال ذبل علذ    
الي   قسل عل ا ك بن الم تمك ف  الدسلة ، كمذب  سالخلق ساال تمبع  ، ساالقتصبد   

 65ف هب سك  اتأب   خبلف الزسبل ال بل  كذسن دذبمال مملقذب .  الممدقةتولما القساز ن 
الزسبل  عل هبالمصمل  اقو  إل  الامسل ة إال نن القبعدة الت   قسل سودمب  كسن هيا 

الداو ة ،  األزسمةاتلالم  تختلف اختالفب  سهو ب عن القساعد الت  تقسل عل هب ك  
، سلذب و  للداذو ةفبلزسبل اتلالم   قذسل علذ  نلذبال نن   سحذدو هذس الذي   اذو  

ال  قبعدتبنالي   او  لزألا سهمب  األزسمة السا  ة تقسل عل  نلبال نن الا   هس
من ح   المصدو التاذو    تلتق بن سمن ثل فبلزسبل اتلالم  ال  لتق  مك ن  زسبل  

التلذب   اآلتذ   مذب هذس   ذ ت   س  سصأا دض و صأة اتلالل سدزذبهللا علذ  هذيا  سال، 
 مأهسل الزسبل اتلالم  ؟ سمب ه  خصسص بتا؟

  

حذددهب  الت مسعة األصس  سالمدبدئ الكل ة اتلالم  هس م  الزسبل مـأهــسلف
التذ   سالمدذبدئالقوحن الكو ل ساللزة الزدس ة ف  تزس ل ا سن الحكل ، سهذ  األصذس  

 سمقتاذ ب مدق  ف  صدو اتلالل تمد قب ساق  ب ملتق مب فذ  اذسهللا سذوسف الد  ذة 
سيهذذ  د ذذ  ال لمذذبهللا إلذذ  القذذس   دذذ ن الذذد ن فذذ  المأهذذسل اتلذذالم  هذذس 66ال صذذو .

المذذدلس  لل ق ذذدة فذذ   اذذمس  مذذكزسذذبل فذذ  االصذذمالحب  الحد ثذذة   لكلمذذةمذذوادف ال
 الد نف  مأهسل   داخلةالام و ، سالخل  ف  الللسع ، سالاو  ة ف  الم تمك فكلهب 

  ، س قذوو اتلذالل مذب لذل   قدلااتلالل . سمن ثل ال  مكن نن  كسن هزبع زسبل  ف  
، سنهذل مذن هذيا كلذا نن  لذساهباتلذالم ة دسن  كن هيا الزسبل ملتمدا مذن الاذو  ة 

                                                

هذذذـ 1412 /د ذذذوس إح ذذذبهللا التذذذوا  ال ودذذذ  / داو/ 2 م / 14/196 الدذذذن مزسذذذسو نزسذذذو   للذذذبن ال ذذذو    - 62
 ل.1992

 .ل 1985 -هـ 1405/د وس  / الزأب ال/داو  482م  ل لضة الأقهبهللا لوف   ال  ل ،   - 63
 .هـ 1411م للة ادب  ال بم ة/اتلكزدو ة /مصو // 11عدد المز ل زسبل الحكل ف  اتلالل لأ اد  - 64
 .هـ 1404/داو الكتب  اللدزبز / د وس  / 1م/330م  ل مصملحب  ال لسل اتداو ة ألحمد  ك  ددس   - 65
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 ذدعسن ألزألذهل حذ  إصذداو  فذال يعن نصحب  هيا الزسبل أللسه ذة   سودذس د تذا  
 67 أتو  الزسبل اتلالم  عن ك  الزسل الداو ة. سهزبالاوا ك ، ساألزسمة 

 

المأهسم ن اللبدق ن  مكن القس    د ن الضب ب  ، ساألهداف الت   ولذمهب  سمن
اتلالم  للح بة اتزلبز ة تزل ل مك الضب ة التذ  خلذ  اتزلذبن مذن ن لهذب كمذب  زسبلال

سال دذبدة تقتاذ  المبعذة 68 ِل َْ دُذُدسنِ  إالَّ  َساأِلْزذالَ  اْلِ نَّ  َخلَْق ُ  َسَمب قسلا ت بل    ف 
نحكبمهذب د ف ذب  ال دذبد  نحبمذ   ستاذو  ب المملقة هلل ت بل  ، ف مب او  من نحكبل 

د بن مب  ح  من األمسو ، سمب  حول سمب هس مزدس  سمب هس مكذوسو ثذل مذب  ح  من 
ذب  الاو  ة قس  ادن ح ل      كمب، هس مدبح  ب فذو    صذ  مذن توكذا ، سإم  كلهب إم 

ب مدبح ال   ص  من ف لا ، سال من توكا ، سهيا المدذبح  منحوال   ص   ف لا ، سإم 
ب مزدس  إل ا    ثالثة زقلل إل   ب نقلبل   إم   و من ف لا ، سال   ص  من توكا ، سإم 
ذب مملذ  ال  ذ  و مذن ف لذا سال     ومكوسو  من توكا ، سال   صذ  مذن ف لذا ، سإم 

سفذ  دا ذوة المدذبح هذيو  مكذن لذن  69 .مذن ف لذا سال مذن توكذا   ص من توكا سال 
قذة المت ل كبلاذ سنالتض  ذو ال مزذ     اذملهبالقساز ن ، المال مة لل من ف  األمسو الت  

كذ   سالاذو  ةالحكسمة ، نس الأزسن الصذزبع ة  نس القذساز ن االقتصذبد ة...الال   داك 
ال تذزص علذ  نحكذبل ملذهدة ، سلكزهذب  اتزلذبز ال تقف ح و عثوة فذ  لذد   التقذدل 

ب د ولبهللا قساعد عبمة فحل  ، نس  إ اهللاهب ك  الصذم  فذال تلذن ن   تصم تكتأ  إم 
  70ز تهد ف ا. نن، س زدض  لزب تاو ك ، سهيا هس المساك الي    س  

 
أذذ  زسذذبل الحكذذل لذذل  قذذوو القذذوحن الكذذو ل اذذكال م  زذذب   ذذ  نن تكذذسن عل ذذا ف
قذذوو األلذذال سالقساعذذد  سإزمذذباتلذذالم ة سلذذل  ذذزص علذذ  ك أ ذذة لذذلمبتهب   الحكسمذذة

    ت ذبل الت      نن  قسل عل هب الزسبل مزهب   قبعذدة ال ذد  كمذب فذ  قسلذا  الثبدتة،
َ  إِنَّ  دَْ َن الزَّباِل نَْن تَْحُكُمذسا دِبْل َذْدِ   َحَكْمتُلْ  َ ُْمُوُكْل نَْن تَُ د سا األََمبزَبِ  إِلَ  نَْهِلَهب َسإِيَا  َّللاَّ

ب  َ زِِ مَّ َ َكذبَن َلذِم  ب  دَِصذ وا    َِ ُسُكلْ إِنَّ َّللاَّ سهذس عذد  اذبم  المحبدذبة ف ذا  71دِِا إِنَّ َّللاَّ

ِ  الَّذِي نَ نَ  َهب   َب ف  قسلا ت بل   سال  أو  د ن دز  الداو كمب  اِم َن ِ َّ حَمزُذسا ُكسزُذسا قَذسَّ
َساتَّقُسا  ِللتَّْقَسىَازَآُن قَْسٍل َعلَ  ناَلَ تَْ ِدلُسا اْعِدلُسا هَُس نَْقَوُ    َْ ِوَمزَُّكلْ ُاَهَداهللَا دِبْلِقْلِم َسال 

َ َخدِ و  دَِمب تَْ َملُسنَ  َ إِنَّ َّللاَّ ِ َعذ َّ َسَ ذ َّ  إِلَذ نََح َّ الزَّباِل  إِنَّ    قس  الزد    س، 72َّللاَّ َّللاَّ
ِ  َذذْسَل اْلِق َبَمذذِة  إَِمذذبل   َذذْسَل اْلِق َبَمذذِة َسنَْقذذَودَُهْل ِمْزذذاُ َمْ ِلل ذذب  َعذذبِد   َسإِنَّ نَْدضَذذَ  الزَّذذباِل إِلَذذ  َّللاَّ

وُ  . َسنََادَّ   73"َعيَاد ب إَِمبل  َ ب ِو 

                                                

-هذـ1405عذبلل الكتذ  / القذبهوة//1م/33  اتلالل ،د.حلذن اللذ د الدلذ سز  ازسو   الدسلة سزسبل الحكل ف - 67
عدذد  محمذدلسزسذبل الحكذل فذ  اتلذالل  ، 324الزسبل اال تمبع  ف  اتلالل للمبهو دذن عباذسو  نصس  ل،1985
  79. 
 .56لسوة الياو ب  اآل ة  -68
اذذسوا  داو اآلفذذب  ال د ذذدة/د وس /دسن /مز 1/64نح ذذبهللا التذذوا  ال ودذذ   ل زذذةتحق ذذ    المحلذذ  الدذذن حذذ ل -69

 .تبو ال
 .ل  1983/ د وس  /  للمال  ن/داو ال لل  6/ م  39نلد  لمحمد  الحكلسو  مزهبا اتلالل ف  از70- 

 . 58لسوة الزلبهللا اآل ة  -71
 8لسوة المب دة اآل ة  -  72

 10745لزن التومي  / كتب  األحكبل/ دب  مب  بهللا ف  اتمبل ال بد / ح  - 73
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 مأوساذة سهذ  ، الاذسوى قبعدة اتلالم  الزسبل عل هب  دز  ت ال القساعدنهل   سمن

ِلذذَود ِِهْل  اْلذذتََ بدُسا سالَّذذِي نَ     ت ـذذـبل  لقسلذذا عصذذسوهب  م ذذك فذذ  األمذذة لعلذذ  زسذذب

بَسنَقَبُمسا الصَّالةَ َسنَْمُوهُْل ُاسَوى دَْ زَُهْل  ذب  74َوَ ْقزَبهُْل  ُْزِأقُذسنَ  َسِممَّ  ، تمد قهذب ك أ ذة نم 
 ، د  ذذذبتهل حلذذذ  كذذذ  للملذذذلم ن فمتذذذوسع الاذذذك  ح ذذذ  مذذذن دهذذذب ال مذذذ  ل  سنلذذذب

 فذذ  سالملذذبساة سال ذذد  الحكذذل فذذ  الاذذسوى قبعذذدة سعلذذ  ، عصذذوهل سمقتاذذ ب 
 مذن   المت ذددة اتلالم ة الزسل نصس  عن كث وة تأص ال  الاو  ة قدم   التمد  
 إلذ  ، اسوى ل بل  زسبل سمن ، متسا ن ا تمبع  زسبل إل  ، عدبد  وسح  زسبل
 سمذن ، الحذو  لسذوسف زسذبل إل  الللل ألساب  زسبل سمن  مبع  اقتصبد  زسبل
 د ذزهل ال القذب   حذدد عذبل زسبل إل  ، دد اهل المللم ن عالقب  دادم خبص زسبل
 75.  تأص ل  قبزسز  زسبل إل  كل  دلتسو  زسبل سمن ، األخوى األمل سد ن

 

 

 الأود ذة ، سالمبد ة الوسح ة الح بة  ام  م اتلال الزسبل مأهسل نن   القس  خالصة
 كأ   هس مب ، سالاسادم ، سالقساعد ، األصس  من الاو  ة ولم  سقد  سال مبع ة

 ، الموزذة سالقساعذد ، الثبدتذة دبألصذس  اتزلذبز ة الح ذبة فذ  المت ذددة الماكال  دح 
 .  ةالسا  الزسل عن  م  و مب اتلالم  الزسبل خصسص ب  د بن ف  سل تا 

                                                

  38لسوة الاسوى اآل ة   - 74
 ل1979-هـ1399ممد ة سهدة / مصو /1/ م 89نصس  الاو  ة ل ل   و اة   -75
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 الزـسـبل اتلالم  خصـسص ـب 
   

 الاذوعة خصسصذ ب  زألذهب ه  ، نحكبما ف  اتلالم  الزسبل خصسص ب 
 زصذذسص ال لمذذبهللا الذذتقون سقذذد ، للاذذو  ة سالتأصذذ ل ة الكل ذذة األدلذذة مذذن الملتخلصذذة

 عاو ف  خصب صهب د اهل فحصو ، الاو  ة مقبصد ف  سزسوسا ، ساللزة الكتب 
 ساألصذذذبلة ، الد ز ذذذة سالصذذذأة ، سالتكبمذذذ  ، الح ذذذبة ازذذذ  س لكذذذ  الاذذذمس    سهذذذ 

 ، الأمذوة مك سالتساف  ، السق  زأال ف  سساق  ة مثبل ة سنزهب ، سالموسزة سااللتقال 
 ال  اهللا سثزب  ة ، المل سل ة ثزب  ة عل  سادتزب هب ، اتزلبز ة للمصبل  تحق قهب سحتم ة

 فذ  الخصسصذ ب  هذيو د   عل  سل قتصو76.سالمكبن ال مبن ف  ال مسل سصأة ،
 .  الدح  مساس  الحلدة ل ب 

 

 -  خـبص ة المصدو التـاو  ـ نسال    
 

 ، كتبدذذب ، الذذسح  علذذ  م لذذال نزذذا ، اتلذذالم  الزسذذبل خصذذب ص نهذذل   مذذن إن       
 هذذذيو سعلذذذ   ،سالتزأ ي ذذذة التاذذذو   ة المو   ذذذة فذذذ  نحكبمذذذا  لذذذتمد سمزهمذذذب  سلذذذزة

 سالقساعذذد الكل ذذة األصذذس  فذذ  التاذذو ك كمذذب  هللا ذذب   المصذذدو ودبز ذذة   الخبصذذ ة

ْلزَذذب   ت ذذبل      قذذس  التاذذو    المصذذدو هذذيا كمذذب  سعذذن،  األلبلذذ ة َعلَْ ذذَع  َسزَ َّ

 اْل َذْسلَ     ت ذبل  س قذس 77َسدُْاَوى ِلْلُمْلذِلِم َن  َسَوْحَمة  اْلِكتَبَ  تِْد َبزب  ِلُك  ِ َاْ هللٍا َسهُدى  

 الذد ن فكمذب ،  78َسنَتَْمْمُ  َعلَْ ُكْل زِْ َمتِ  َسَوِاذ ُ  لَُكذُل اأِلْلذالَل ِد زذب   ُكلْ ِد زَ نَْكَمْلُ  لَُكْل 
 كمذب  سفذ  ، الم ذبمال  سنصس  ، سال دبدا   سالاو  ة  ال ق دة نصس  كمب    ز 

ْمزَذذب فِذذ  اْلِكتَذذبِ  ِمذذْن    ت ذذبل  قذذب  كمذذب الزقصذذبن عذذدل   كذذد مذذب األصذذس  هذذيو َمذذب فَوَّ

 ، سالسلذذل ، سالزقذذب   الزقذذب ص مذذن خلسهذذب   كذذد مذذب الاذذو  ة كمذذب  فذذ س 79َاذذْ هللاٍ 
  لذتم ك ال التذ  الصأب  من يلع سزحس ، سالدبم  ، سالزل بن ، سالمحبدبة ، سالهسى
  دتاذو  بتهل  لذتقلسن حذ ن مزهذب  خلصذسا نس  ز سا نن ، السا  ة نزسمتهل ف  الداو
 اتلذالم  الزسذبل  تلذل ، التاذو    المصذدو فدخصسصذ ة الذسح  هذدى عن دم   
 ، ساللذذمس  كبلكمذذب  ، الساذذ  ة سالقذذساز ن ، الذذزسل عذذن تم ذذ و ،  سهو ذذة دم ذذ ا 
 المأبه ل تح  ال    ب  من المت دد لادم التمسو سقبدل ة األصس  سثدب  ، سالدسال
 .  الكل ة

  

 سنزهذب  ، سمدذبدئ قساعذد مذن تحتب ا مب ك   التكمل  مصدوهب دحكل لاو  ةسا     
 الد  د سالملتقد  ، القو   الحباو ف  ، ال مبعة حب ة لد تكأ  الت  دبلمدبدئ ز ةغ
 دذا تذزسل مذب نلذم  هذ  سمدذبدئ دقساعذد تمتذب  الساذ  ة القذساز ن عن لمسهب سف  ،

                                                

 ،ل 1994هذذـ 1415داو الداذذ و /عمذذبن / األودن/  /1/م 5الد ذذبت   الحم ذذد ل دذذدازسذذو   الذذزسل اتلذذالم ة   -76
 ل .1999 -هـ 1419/ مكتدة سهدة /القبهوة /مصو/5/م 5ال بمة لإللالل ل سلف القوابس   سالخصب ص

 . 89لسوة الزح  اآل ة   - 77
 .3لسوة المب دة اآل ة   -78
 .38لسوة األز بل اآل ة   - 79
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 ملذتسى اوتأذك مهمذب اللذبم  الملتسى هيا لهب  حأس مب المدبدئ من سف هب ، ال مبعة
 80.سقساعدهب نصسلهب ف  سالتدد   للت د   قبدلة وغ س ، سملتقوة ثبدتة ألزهب ال مبعة

  

                                                

-هذذـ  1384/ القذذبهوة /  ال وسدذذةمكتدذذة داو  /24القذذبدو عذذسدة  ل دذذد  اتلذذالم ازسذذو   التاذذو ك ال زذذب    - 80
 ل. 1964
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 -  خـبصــ ــة الاــمـسلـ ـــة  ب  ثبز 
 المصذدو علذ  مدز ذة الت   ذة تقد  ال الت  امسل تا ف  اتلالم  الزسبل خبص ة     

 كلا سال من كلهب الح بة نحكبمهمب   التسعد  اللي ن – ساللزة الكتب  –مزا الملتق 
 ازتسم  حت  عواب سامتد  ال من حدبد امل  حت  مسال امتد  لاتلال سولبلة ،
 81 .ساآلخوة الدز ب ا سن التسعد  حت  عمقب سامتد   األمل حفبقهب ف 

 فذ  الح ذبة ألن   ستاذو  بتا اتلذالل زسذل خصذب صنهذل   مذن الاذمسل ة ست د
  سازدهذذب فذذ  ، متداخلذذة عزبصذذو مذذن م لأذذة سحذذدة عذذن عدذذبوة اتلذذالم  المزسذذسو

 سند  ، المذذبد  ال بزذذ  عذذن خمذذوو  قذذ  ال الوسحذذ  فبل بزذذ  ، سالمبد ذذة سح ذذةالو
 اعتمذذبد ، نخالق ذذة نلذال علذذ  ت تمذد سالم ذذبمال  ، ال مبعذذة ند  عذن  قذذ  ال الذزأال

  م  هذذب سالأاذذب   حقذذس  مذذن لل مبعذذة مذذب سللأذذود ، وسح ذذة نلذذال علذذ  ال دذذبدا 
  ذدعس هذيو الامس  خبص ة سف  ، األخوى عن ساحدة تضز  ال ، االتدب  ف  متلبس ة
 مت ذبسن ، سالاذواهللا اللذواهللا فذ  ماذتوع فباذ  م تمذك إقبمذة إلذ  اتلذالم  الزسبل
 الصذذسوة هذذيودس، 82.كلهذذب المزكذذوا  عذذن سزذذبوٍ  دذذبلم وسف حمذذو ، سالتقذذسى الدذذو علذذ 

سالم تمذك ساأللذوة  ح ذبة الأذود تاذك الوسحذ  سالمذبد   الدزذبهللافذ  قبعذدة المتمبلكة 
 الزسبل الابم  ف  األمة.  بنللهعل  س قسل سالدسلة 
 ،سال مذبز  المساذسع  الاذمس  زهج عل  تقسل اتلالم ة الامسل ة خبص ةس
 ال ق ذذدة سدذذ ن  سال مبز ذذبن الوسح ذذب  دذذ ن   زسبمذذا اتلذذالل زلذذ  سقذذد  ،سالمكذذبز 
 ، مكذبن نس  مبن ف  نحكبما تزحصو سال 83  ،سالم بمال  ال دبدا  ،سد ن سالتاو ك

 َذب نَ  َهذب الزَّذباُل إِز ِذ   قُذ ْ    ت ذبل   قسلذا فذ  كمب ، سالمكبز  ال مبز   دللد ابملة فه 
ِ إِلَْ ُكْل  َس ُِم ذُ    ُْح ِذ الَِّي  لَاُ ُمْلُع اللََّمبَساِ  َساألَْوِ  ال إِلَذاَ إالَّ هُذَس  َ ِم  ب  َوُلسُ  َّللاَّ

 ِ ذ   ِ اأْلُم ِ ِ َسَوُلسِلِا الزَّدِ   ِ َسَكِلَمبتِذِا َساتَّدِ ُذسوُ لَ َلَُّكذْل تَْهتَذُدسنَ  ِي الَّذفَآِمزُسا دِب َّ  84 ُذْ ِمُن دِذب َّ

َ  اْلأُْوقَبَن َعلَ  َعْدِدِو ِل َُكسَن  تَدَبَوعَ   ت بل  سقسلا   85زَِي وا   ِلْل َبلَِم نَ الَِّي  زَ َّ

 

  -  خـبصــ ـــة الثدـب  سالمــوسزـــــة   ب  ثبلث
    

 سالقذذ ل سال دذذبدا  ال قب ذذد نصذذس  فذذ  اتلذذالم  الزسذذبل فذذ   الثدذذب خبصذذ ة تت لذذ   
 الاذوع ة، نصذسلهب علذ  المدز ذة اال تهبد ذة ، نحكبما فوس  ف  سالموسزة  األخالق ة
 ، الاذوع ة ساألمذبوا  سالقذوا ن ، األحكذبل ندلذة دبلتقواهللا الاو  ة علمبهللا قوو سلهيا
 زسعبن األحكبل   الق ل ادن فقب  سالتض  و سالموسزة ، سالقمك ، الثدب  صأة تقو و إل 
 ا تهبد سال األمكزة سال األ مزة دحل  ال  عل هب هس  ساحدة حبلة عن  تض و ال زس   

 علذ  دبلاذو  المقذدوة سالحذدسد ، المحومذب  ستحذو ل ، السا دذب  كس ذس  ، األ مة
 سالزذذس . عل ذذا ساذذك مذذب  خذذبلف ا تهذذبد إل ذذا  تمذذو  ال فهذذيا  يلذذع سزحذذس ، ال ذذوا ل

                                                

 لبد  . ،مو ك 99الخصب ص ال بمة لإللالل   - 81
 ل.1964 /9/35مقب  ف  م لة األ هو  / 183تلحب  مسل  الحل ز   اتلاللو   زسبل الحلدة ف  ازس - 82
 ل1976-هـ1396/داو ال لل للمال  ن /د وس  /  55 الصبل الزسل اتلالم ة لصدح   - 83
 .158لسوة األعواف اآل ة   -  84
 1لسوة الأوقبن اآل ة   - 85
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 كمقذذبد و ، سحذذبال ، سمكبزذذب ،  مبزذذب لذذا المصذذلحة اقتاذذبهللا دحلذذ   تض ذذو مذذب   ثذذبز ال
  86 . المصلحة دحل  ف هب  زس  الابو  ف ن   ، سصأبتهب سن زبلهب ، الت    ا 
 فذ  سالموسزذة ، الم ذبمال  سنصذس   سال دذبدا  ، ال قب د نصس  ف  سالقمك فبلثدب 

 المصذذذبل  لتحق ذذذ  ساألحذذذسا  األ مذذذبن دتض ذذذو تتض ذذذو التذذذ  ، اال تهبد ذذذة الم ذذذبال 
 نزسمذة دزبهللا ف  تدخ  الت  الأقه ة فبلأوس   الاو  ة مقبصد اعسل من سهس اتزلبز ة
     مزهب نمسو  ملة يلع مزا  ألن   الداو ة المصبل  دت دد تت دد اتلالل

 ، المولذذذلة سالمصذذلحة سالق ذذبال كبت مذذب  ، التد  ذذة التاذذو ك مصذذبدو موسزذذة -  ن
 سالتصوفب  سالزسا   ، سالقاب ب السقب ك لك  حلسال تقدل الت  المصبدو من سغ وهب

  87.سالدز س ة ، الد ز ة ساالزحوافب  ،
 ئعلذ  المدذبد دمد  تهذب للتمذسو تخاذك التذ  الم ذبد ن فذ  ساللزة الكتب  زص -   

 للساقذك المال ذل الأقهذ  لال تهذبد ، سالتأو  ذب  سالتأصذ ال  ال    ذب  ستوع  ال بمة
 . سالمكبز  ال مبز 

 ساألحذذذسا  ، األ مذذذبن دتض ذذذو اال تهبد ذذذة األحكذذذبل تض ذذذو  ذذذسا  فذذذ  الموسزذذذة - ا
 األ مذبن دتض ذو األحكذبل ف   التض و هيا إمكبز ة    لسن ال لمبهللا س مهسو  سالمصبل 

 88.صح   إ مب  ف  سال اللزة نس الكتب  ف  زص دا  ود لل مب لك  ابمال
 

 -ملـ سل ــة    خـبص ة ثزب  ة ال واد ب  
 نفذوادا الم تمذك نن ف   تمث  الي  ، المل سل ة ثزب  ة مددن اتلالم  الزسبل  قوو     

 نكبن لساهللا مللل سك  ، مل سل ت ن نمبل اتلالم  الزسبل ف  نزألهل   دسن ، سللمة
  تاذمن دمذب اتلالم  الاو  تزأ ي عن مل س  الحبكمة الللمة امن كبن نل  فودا
 الاذو  تزأ ذي عل  غ وو سحم  نسال زألا عل   ال دبد سحقس  ،    حقس نحكبل من

 .ثبز ب

اتلذذذالم   الزسذذذبلعلذذذ  مدذذدن ثزب  ذذذة الملذذذ سل ة تقذذوو  الحلذذذدة فذذ   سدزذذبهللا 
دذدهللا تكذس ن الم تمذك اتلذالم  األس  ،  مزذيستقوو  األصس  الاوع ة لهيا الزسبل  

سلذلسك ب ،  سفكو ذبك تس  هذب عقذد ب ،ستس  ذا الم تمذ ساألخالق ذةلحمب ة الق ل الد ز ذة  
 دذذبلم وسف كذذسن فذذ  يلذذع كلذذا سال و هلل سمبعتذذا ألسامذذوو فذذ  تزأ ذذي فو اذذة األمذذو 

دَْ ذٍ   نَْسِل َذبهللاُ َساْلُمْ ِمزَذبُ  دَْ ُاذُهْل  َساْلُمْ ِمزُذسنَ  سالزه  عن المزكذو كمذب قذب  ت ذبل   
َ  َس ُِق ُمسنَ   َ ُْمُوسَن دِبْلَمْ ُوسِف َس َْزَهْسَن َعِن اْلُمْزَكوِ  َكبةَ َس ُِم  ُسَن َّللاَّ الصَّالةَ َس ُْ تُسَن ال َّ

َ َعِ  ذ   َحِكذ ل   نُسلَ ِعَ َسَوُلسلَاُ  ُ إِنَّ َّللاَّ دذبلم وسف المقذوو فذ   فذبألمو 89َل َْوَحُمُهُل َّللاَّ
عن المزكذو كذيلع ، سدهذيو الخصسصذ ة  سالزه الاو  مل سل ة ثزب  ة د ن الم مز ن  

اتلالم  مزه ا ف  ادم الق ل سحمب ة الحقس  كلهب، إي   ذ  كذ  فذود  لالزسبولل 
عل  مواقدة تزأ ي الاو  ، حبولب لمدذدن الماذوسع ة ، ملذهمب فذ   قسامبف  الم تمك 

                                                

داو الم وفذذذة /1م/1/331تحق ذذ    محمذذد حبمذذد الأقذذ  ،القذذ ل  الدذذذنإغبثذذة اللهأذذبن مذذن مصذذب د الاذذ مبن   - 86
 ل  1975 -هـ1395د وس / /

داو الثقبفذذذة /الذذذداو الد اذذذبهللا/المضو   مزاذذذسوا  /1/م 26ازسذذذو   خمذذذة الحلذذذدة ل دذذذد الذذذوحمن الأبلذذذ   -87
 ل.1984 - هـ1404/

 ،مو ك لبد  15  للد بت ازسو   الزسل اتلالم ة  - 88
 . 71آل ة ا التسدةلسوة  -  89

This file was downloaded from QuranicThought.com



 42 احلسبة يف النظام اإلسالمي                                                                                             املقدمة

َسُكل ُكذذْل  َوا ٍ ُكل ُكذذْل  ناَلَ    الاذذوع ة كمذذب فذذ  قذذس  ولذذس     القساعذذدإولذذبهللا مدذذبدئ 
ُ ذُ   الزَّذباِل ألَِم ُو الَِّي  َعلَذ  َمْل ُس   َعْن َوِع َّتِِا فَب َوا ٍ َسهُذَس َمْلذ ُس   َعذْن َوِع َّتِذِا َسالوَّ

َسَسلَذِدِو َسِهذَ   دَْ ِلَهذبَسهَُس َمْل ُس   َعْزُهْل ، َساْلَمْونَةُ َواِع َة  َعلَذ  دَْ ذِ   دَْ تِاِ َوا ٍ َعلَ  نَْهِ  
 َعْزُهْل ،َساْل َْدُد َوا ٍ َعلَ  َمب ِ 

َسهُذَس َمْلذ ُس   َعْزذاُ ، ناَلَ فَُكل ُكذْل َوا ٍ َسُكل ُكذْل  َلذ  ِِدوِ  َمْل ُسلَة 
الثزب  ذذة ،  تمذذد الزسذذبل اتلذذالم  فذذ  زقذذ   الملذذ سل ة دهذذيوس 90َعذذْن َوِع َّتِذذِا.  َمْلذذ ُس   

مل سل ة التكل ذف الأذود  سال مذبع  ملذ سل ة   ألننحكبما من الزسو ة إل  التمد   
فذ  نقصذ  دو بتهذب مذن تزأ ذي الاذو  ،  الم تمذك ذ  وقبدذة إل ام ة متدبدلة دح   ت 

 .الزساه   سا تزب سالت ال األسامو  
 

  -  خـبصـ ـة ثزب  ة ال ــ اهللا   خبملب  
 

مقتوزذب د ذ اهللا تسق ذا الدسلذة نن  كذسن من خصب ص القذبزسن الساذ    كبن إيا      
القساز ن السا  ة عل  نحكبمهب ، ف ن الاو  ة تتأ  مك   خواعزد االقتداو عل  من 

تقتون د  اهللا  سقك عل  المخبلف ، سلكزهب تختلف م هب ف   سنحكبمهبف  نن قساعدهب 
فذ  ن   تهذب هذس ال ذ اهللا األخذوس  ،  األص سدز س  د  إن  نخوس نن ال  اهللا ف هب 

الذذذتقواو الم تمذذذك ، ستزسذذذ ل عالقذذذب  األفذذذواد  ساذذذوسوةسلكذذذن مقتاذذذ ب  الح ذذذبة 
 كسن مك ال  اهللا األخوس    اهللا دز س ،فقب   نن  سامبن الحقس   ك  يلع التدع

َ َسَوُلسلَاُ َس َْل َْسَن فِ  األَْوِ   َ َ اهللاُ  إِزََّمب ت بل    نَْن  ُقَتَّلُسا  فََلبدا  الَِّي َن  َُحبِودُسَن َّللاَّ
األَْوِ  يَِلذَع لَُهذْل ِخذْ    نَْس  ُْزأَذْسا ِمذَن ِمْن ِخالٍف  َسنَْوُ لُُهلْ نَْس  َُصلَّدُسا نَْس تُقَمََّك نَْ ِد ِهْل 

 عذذدل  اذذمن لكذذ  اتلذذالم  فبلزسذذبل 91الذذد ْز َب َسلَُهذذْل فِذذ  اآْلِخذذَوةِ َعذذيَا   َعِسذذ ل    فِذذ 
 الاذوع ة ال قسدذب  فذ   تمثذ  دز س ذب  ذ اهللا  ذ اهللا ن قبعذدة لكذ   قوو عل ا الخوسا
 حذذد و الاذذ فذذ  لهذذب لذذ ال إي الحذذبكل دب تهذذبد عقسدذذة سهذذ  الت   و ذذة نس ، المقذذدوة
 ، عقسدذب  للمحتلذ  سحذددسا ، ا تهذدسا الأقهذبهللا نن مذن دذبلوغل ، كأبوة نس م وسف
 حلذ  ، مزبلذدب  ذواو دمذب األخي ف   سالتدد و اال تهبد م ب  ف  اسفلحسال...م دسدة
 سالحذدال ال لذد إلذ  سال  ذو  الت د ذ  مذن ادتذداهللا ، خموهذب سمدلذا ، المخبلأذة دو ة
 92.المبل ة ال قسدة نس سالزأ 

 

ب  نكبز  لساهللا ، الاو  ة ألحكبل مخبلف ك  عل  ف توت  األخوس  ال  اهللا نم 
 ملذذب   مذذن نكبزذذ  سلذذساهللا ، ال ذذساوح نعمذذب  مذذن نل ، القلذذس  نعمذذب  مذذن المخبلأذذة
 ،   بقذ  لذل نل الذدز ب فذ  عل هذب عسقذ  لذساهللا  ال زب ذب  ملذب   نل المبل ة الم بمال 

  الأذذذو   سهذذذو سهزذذذب ، الض ذذذو حذذذ  مذذذن ستحلذذذ  زصذذذسح دتسدذذذة مخبلأتذذذا تقتذذذون مذذذبلل
 إ قذذب  توت ذذ  فذذ  ، الساذذ  ة سالتاذذو  ب  ، اتلذذالل تاذذو  ب  دذذ ن ، ال ذذسهو 
 الي  السق  ف  ال  اهللا ثزب  ة  خبص ة سزسمهب الاو  ة قساز ن ك  ستلسد  ال قسدب 

                                                

 .3408ح/ال بد صح   مللل /كتب  اتمبوة/ دب  فا لة اتمبل  -  90
 .33 اآل ةالمب دة   لسوة  -91
 ،مو ك لبد  ،.26خمة الحلدة س 107ت م ة   الدنالحلدة ف  اتلالل     ازسو -   92
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 ساذذذ هب دلذذد  عل هذذب س ت ذذيو،  اسحذذد  ذذ اهللا إال  الداذذو ة للقذذساز ن ف ذذا  ت لذذو ال
 93  .عقبدب نل ثسادب نكبن لساهللا اآلخوة ف  د  اهللا الزبال عدتسا نن التاو   

 

  -  سااللتقال   خـبص ة األصـبلة  لبدلب  
 

 األسلذ  الخبص ة إل  تو ك  اتلالم ة الزسل ف  سااللتقال  األصبلة خبص ة
 اتلذالل نزسمذة زا   المصدو ن هبي ن سمن ، سلزة كتبدب  التاو    المصدو سه 
 الح ذبة قاذب ب كذ  تزبسلذ  حتذ  الأقهذ  اال تهذبد دمو   عهبفوس ستسل   تزبم  ثل
 زألذذهب الاذذو  ة فذذ  نصذذس  لهذذب التذذ  ، اال تهذذبد سنصذذس  الاذذو  ة قساعذذد إمذذبو فذذ 

 ، سالمصذذلحة سالق ذبال ، كبت مذب  ، الح ذبة فذ   المت ذددة للسقذب ك األحكذبل اللذتزدبم
 مزذبهج هذ  دذ  ، هللالالهذسا ف هذب المذدخ  ن اذب سهذيو ، التد  ذة المصذبدو من سغ وهب
 فذ  ت بل    حكل مسزة نس ،   حكل م وفة إل  تسص   مولسمة سقساعد  م لسمة
 .اال تهبد دمو   الملب  

 الزسذبل نصذس  الذتقالل ة تدذ ن التذ القوحز ة سالزدس ة  الزصسص تابفو  سقد

َود ُِكذْل َسال تَتَّدِ ُذسا ِمذْن  َمذب نُْزذِ َ  إِلَذْ ُكْل ِمذنْ  اتَّدِ ُسا   ت بل  كقسلا سقساعدو،  اتلالم 

الَِّي َن  َُخبِلأُسَن َعْن نَْمِوِو نَْن  فَْل َْحيَوِ  ت بل   سقسلا  94 نَْسِل َبهللَا قَِل ال  َمب تَيَكَُّوسنَ  ُدسزِاِ 

  95فِتْزَة  نَْس  ُِص دَُهْل َعيَا   نَِل ل   تُِص دَُهلْ 
 سهذس،  غ ذوو دسن و  ةالاذ مزهج اتدب  س س  تد  ن سغ وهب الزصسص فهيو   

مزهج كبم  ف  نصسلا سابم  ف  فوسعذا سقبدذ  اللذت  ب  الملذت دا  مذن األمذسو 
 نصذذذسلا فذذ  دياتذذذا  الح بت ذذة  المبو ذذة علذذذ  زمذذس الم تمذذذك ستمذذسوو ، سهذذذس ملذذتق

 . الأص  القبدل ح بمد امن يلع د بن س  ت  ، التمد ق ة سقساعدو ، الاوع ة
 غب بتهذب لهذب التاو    مصدوهب دحكل اتلالم ة زسلال مدبدئ نن  القس  خالصة     
 الضب ذذة سهذذيو ، عزذذدو األ ذذو ساحتلذذب  ت ذذبل  هلل إواذذبهللا الت دذذد سهذذ  التمد ذذ  مذذن

 سا دذة سقساعذدو اتلذالم  الزسذبل نصذس  نن ،كمذب السا  ة القساز ن ف  لهب الس سد

ُ َسَوُلذسلُاُ نَْمذوا  نَْن ِلُمذْ ِمٍن َسال ُمْ ِمزَذٍة إِ  َكذبنَ  َسَمب   ت بل  لقسلا سإل ام ة يَا قََاذ  َّللاَّ

َ َسَوُلسلَاُ   َُكسنَ    96َا َّ َاالال  ُمدِ زب فَقَدْ لَُهُل اْلِخ ََوةُ ِمْن نَْمِوِهْل َسَمْن  َْ ِص َّللاَّ
 سعقب  ثسا  من عل ا  توت  لمب السا  ة القساز ن ف  مأقسد  الس س  سهيا

 سثزب  ة ال  اهللا ثزب  ة عل  اتلالم  الزسبل ف  ةالاوع  القساعد ادتزبهللا ف ن   سكيلع. 
 االلتذ ال إل  المخبلأة سمن  ، التمد   إل  الزسو ة من زقلهب إمكبز ة      المل سل ة

 سقذذد.  اآل لذذةاألخوس ذذة  ال قسدذذب  نس ، ةالدز س ذذة ال ب لذذ ال قسدذذب  مذذن خسفذذب إمذذب ،
 .د قبتهبستم الحلدة م بال  د بن ف   األخوى الخصسص ب  د   تتا 

 

                                                

 ،،مو ك لبد  .27الزسل اتلالم ة للد بت   -  93
 .3لسوة األعواف اآل ة  - 94
 .63 الزسو اآل ة لسوة  - 95
 . 36لسوة األح ا  اآل ة   -96
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 المدح  الوادك

 عزبصو الخصسص ة ف  دزبهللا األمة اتلالم ة
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 45 احلسبة يف النظام اإلسالمي                                                                                             املقدمة

 األمــة ت و ف
فمذزهل مذن دلضهذب إلذ   عذدةف  اللضة كلمة يكو لهذب علمذبهللا الللذبن م ذبز   األمة

الساحد الذداع  إلذ   الو  نود  ن مزهب   نن األمة دم ز  ال مبعة س مزهب   نن األمة 
ك   مبعة   م هب نمو إمب د ن نس  من نس مكبن ساحذد لذساهللا  األمة  ق  س، 97الح .

ولذس   إل هذبنمذة مذن الزذبال نولذ   سكذ ، 98تلذخ وا نل اخت ذبوا.  ال ذبمككبن األمو 
 نمذذةل دلضهذب ولذذبلة ودذا فهذذ  نمذة دذذالس يلذذع الولذس  سمذذن ن بدذا مذذزهل س اتد ذا فهذذل 

 ستدب  الولذس  ، فهذل نمذة الذدعسة ات بدة س من قبل دسا   الدعسة إل  د ن   من ن
من قبل دسا   ال هبد ف  لد     مزهل فهل نمة ال هبد، سالأو   من األمذة الساحذدة 

ا تم سا عل  ون  ساحد متم    افتوقسا دا عذن لذب و إخذسازهل تملذ  علذ هل كلمذة  إيا
  99نمة.

 مزهذبة  اآل ذب  القوحز ذ مندهيو الم بز  سغ وهب سود مأهسل األمة ف  ال د د س

ذٍة َوُلذسال   َسلَقَذدْ  قس    ت ذبل    َ َساْ تَزِدُذسا المَّذبُغسَ   نَنِ دَ َثْزَذب فِذ  ُكذ  ِ نُمَّ اْعدُذُدسا َّللاَّ
 ُ َكْ ذَف  فَبْزُسُوساَمْن َحقَّْ  َعلَْ ِا الاَّاللَةُ فَِل ُوسا فِ  األَْوِ   َسِمْزُهلْ فَِمْزُهْل َمْن َهَدى َّللاَّ

دِ نَ َكبَن َعبقِدَةُ الْ  ِ َحزِ أذب  َسلَذْل  إِنَّ  ت بل   سقسلا   100ُمَكي ِ ة  قَبزِتب  ِ َّ   َذعُ إِْدَواِه َل َكبَن نُمَّ

ذة   َذْدُعسَن إِلَذ  اْلَخْ ذِو  َسْلذتَُكنْ  س قسلا ت بل     101ِمَن اْلُمْاِوِك نَ   َس َذ ُْمُوسنَ ِمذْزُكْل نُمَّ

القوحز ذة  الذدالال سهذيو   102اْلُمْأِلُحذسنَ نُسلَ ِذَع هُذُل دِبْلَمْ ُوسِف َس َْزَهْسَن َعذِن اْلُمْزَكذِو سَ 
فذذ   سهذذ تدذذ ن نن األمذذة تكذذسن دم زذذ  ال مبعذذة المتحذذدة فذذ  نهذذدافهب سمقبصذذدهب، 

المزسسو القوحز  عدبوة عن ت مك عقد  ق م  زب ل عن تأبعذ  نفذواد مذن الداذو مذك 
د ن الزبال من لسن كل ة سق ل عبمة تت بس  الخصسص ب  المد   ة الت  تمب    مدبدئ
   103نس لضة نس إقل ل . عو نس 

 

متدب زذذة دذذ ن الأكذذو  ت و أذذب لذذا  مصذذمل  األمذذة فذذ ن: فذذ  االصذذمالح  نمذذب
مأهذسل األمذة ستكذس ن  فذ اتلالم  سدذ ن الزسو ذب  األخذوى التذ  تتدذب ن مزملقبتهذب 

ف  األمة  لداذو ثبدتة مذن ا  مبعةد زهب      زل  هب اال تمبع  سمن هيو المأبه ل عو 
االقتصذذذبد ة  سالح ذذذبةزاذذذ   تبو خ ذذذب علذذذ  نلذذذبال االاذذذتواع فذذذ  اللضذذذة س األو  
  104سالتكس ن الزأل  الي    د ت د وا عزا ف  الثقبفة الماتوكة. 

                                                
تحق ذذ  محمذذد علذذ  الد  ذذبس / داو الم وفذذة / د ذذوس / دسن  / 1/292ال ودذذ   الدذذن  نحكذذبل القذذوحن  ازسذذو -  97

 .  تبو ال
 هـ1410داو الأكو الم بصو / د وس  / /1/ م 1/23لمحمد عدد الو سف المزبسى  الت و أب   - 98

 ل . 1996/د وس /م للة الو بن /  2/م 44الوحمن حدزكة/  ل دد ة الساحدة    األمة الودبز ازسو - 99
 .  36الزح  اآل ة  لسوة  - 100
 . 120الزح  اآل ة   لسوة  - 101
 . 104ح  عموان اآل ة  لسوة - 102

الم بصذو  الأكذوم/ داو /102  ال ق دة سالل بلة م بلل زسو ة عبمة للدسلة اتلالم ة للذ   الصذبف   ازسو   103
 2001 /هـ1422/د وس /

 –هذـ  1406/ د ذوس /  ال ودذ /م / م هذد اتزمذبهللا  111/ 1الأللذأ ة ال ود ذة / د. م ذن   ذبد المسلسعة  - 104
   ل.1986
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ثبدتة من الداو تت لف تبو خ ب عل  اك  تمذسو ا تمذبع  ، زاذ     مبعة    نزهب نس
ث   علذ  سحذدة األو  ساللضذة الح بة االقتصبد ة الماتوكة دبالوتدبم الس قبعدةعل  

   105سخصسص ب  الثقبفة سالسع  الزأل  سالقسم  .  الماتوكة
 

عل  األلذبال  القب مةالمأهسمبن المتقبودبن ف  دالالتهمب لمأهسل األمة  سهيان 
تتكذسن مزهذب  نلبلذ ةاالقتصبد  المبد  نس اللضة ساألو  سإن كبزذ  ف همذب     ذب  

األمذذة التذذ   ألنمذذب علذذ  مأهذذسل األمذذة دم زذذبو الذذدق   األمذذة إال نزهمذذب ال  صذذ  إمالقه
الوسحذ   الذوادمتاكلهب هيو المأبه ل ، قد تكسن الوادمة ف هب قس ة إلذ  حذد مذب سلكذن 

الذوادم   مث ن  الد ن قد  أكع نسصب  هيو الوسادم إيا اختلأ  ف ا األمة، إين الد ن 
 الوق ذذةألزذذا  ت ذذبس   الزألذذ  سالاذذبدم ال مذذبع  فذذ  المأهذذسل األصذذ  ف مذذب نعتقذذد  

 إنال ضواف ة الا قة لقد لة نس ا   نس دسلة مب، كمب هس فذ  الساقذك الم بصذو ح ذ  
زلم هل  سقدنكثو ا س  ال بلل عدبوة عن نمل إمب صبحدة كت  لمبس ة نس سا  ة   

تدبعذد  د ذزهل المذسامن ستح ذ   دهذل الحذدسد س  كلمذبدبصمالح األلمبهللا نممب كث وة 
قد  هذيا االخذتالف نمذة ساحذدة لهذب إلذا ساحذد  لكزهلقب د س اللضب ، س تا د  د زهل ال 

األمذة دذ ن الأكذو اتلذالم   فذ  مأهذسل  تدذب نالهزذب  ذ ت   سمذن106هس و  ال بلم ن. 
 سالزسو ب  األخوى .

 

 - ف  الأكو اتلالم  األمة مأهسل   
 

 ال عالقذةسالمدذدن  ال ق ذدةف  المأهسل اتلالم  سالهللا سازتلب  قب ل عل   األمة
المختلأذذ ن فذذ     مذذكلذذا دذذبل زال سالذذدل سالقودذذ    ألن ال ق ذذدة فذذ  اتلذذالل ودذذبم 

لمأهذسل  التألذ والأذوس ، سمزملذ  هذيا  وتت ذبس  هذيقسم بتهل سلضبتهل ف  نمة ساحدة 

 ت ذبل      قذس  –القوحن الكو ل ساللزة الزدس ة الممهوة  –األمة األصس  الاوع ة 

تُُكلْ  إِنَّ  ذة  َساِحذَدة  َهِيِو نُمَّ تت ذبس  الحذدسد ال ضواف ذة  عدذبدة 107َود ُكذْل فَبْعدُذُدسنِ  َسنَزَذب نُمَّ
المسحدة ف  ك  ح بتهب  الساحدةلاللوة سالقد لة ساللضة ساللسن سال زال لت وف دبألمة 

 وسحب سمبدة.
 

األمذة علذ  مدذدن ال ق ذدة فذ  اتلذالل ال   زذ  إغذال  الدذب  نمذبل  مأهسل سق بل
سلذ ال ال كذذال، فهذذس اتمذذبو ال ذذبمك  ملذذتسِع فبتلذذالل      األخذذوى، ذذبن نتدذب  األد

حدسدو ال بمة ،نس مب   دو عزذا فقهب زذب دبلزسذبل ال ذبل، ح ذ   سامنلاتب  اآلخو ن 

 ال  ل ذذدل اتكذذواو الذذساود فذذ  قسلذذا     ت ذذبل سالذذد بزب   سالمدذذبدئتذذ اس  الحو ذذب  

و ل تمد  نس  مب تمد  عزذدمب  حكذل اتلذالل ف  القوحن الك ح ة 108إِْكَواوَ فِ  الد ِ ن 

نخذوى تلذتسع  دحوسفهذب سكلمبتهذب  سح ذة 109ِللزَّذباِل ُحْلذزب   َسقُسلُذسا    قسلا ت بل 

                                                

 . 1/112المو ك  زأال -  105
 / القبهوة / دسن تبو ال . الزهاة/ داو  47ف  القوحن ل دبال محمسد ال قبد  اتزلبن -  106
 .  92األزد بهللا اآل ة  لسوة - 107
 .  256الدقوة اآل ة  لسوة - 108
 . 83الدقوة اآل ة   لسوة - 109
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نَ  َهذب الزَّذباُل   َذب سالت بسن كمب ف  قسلذا ت ذبل      الت بوفستدعسهل إل   110.ال م ك
ِ ُا ُسدب  َسقَدَب َِ  ِلتَ َبَوفُسا إِنَّ نَْكَوَمُكْل ِعْزَد  بُكلْ َسَ  َْلزَ إِزَّب َخلَْقزَبُكْل ِمْن يََكٍو َسنُْزثَ   نَتْقَبُكْل  َّللاَّ

َ َعِلذذ ل  َخدِ ذذو   ال تأباذذذ  د زهذذب فذذ  المأهذذذسل  ساألعذذوا سهذذذيو الاذذ س    111 إِنَّ َّللاَّ
سا    كذذ القذوحن دذذبلتقسى سهذ     عزهذباتلذالم  ،إال دبلقبعذدة ات مبز ذذة التذ    دذذو 

الزهذذس  دبلتد  ذذة س  علذذ سنقذذدو الزذذبال علذذ  نمبزذذة التقذذسى نقذذدوهل  ذذ   الاذذم و 
ات مبز ذة هذ   فبلقبعذدة 112نعوفهل دمسااك الم وسف سالمزكو س المدبح سالمحيسو. 

ات مبز ذذة  القبعذدةاأللذبال األس  لالمتثذب  ساالحتلذب  سال س ذذسد للحلذدة مذب لذذل تكذن 
نهل األلدب  الت   ل   دهب  بدبعتدبوهوالخة ف  ام و الأود قد  الم تمك سالدسلة  

الوسح  كمب  ل   دلب و نلدبدا الحل ة فذ  م بلذا المذبد  ، فذ يا  م بلااتزلبن ف  
نخذي  سإياتوع األلدب  الحل ة فهس  به  م م  لس سدو الذساق     سنخي دتقسى   

سنقساهذب سلذزة    نلدبدادبأللدب  الحل ة س توع تقسى   فهس فب و م م  أللم  
  113. م  بالت  ولمهب ل دبدو ه  نن  ديلسا المبقة الوسح ة سالحل ة 

   

فذ  مأهذسل اتلذالل  األمذةالتسا ن دذ ن ال ذبزد ن  الوسحذ  سالمذبد  تتاذك   سدهيا
سن زبلذذهب س  نلسازهذذبفتتذذآلف ستلذذتحل دذذبلوغل مذذن اتلذذب  م بلهذذب ال ضوافذذ  ساخذذتالف 

 ضواف ذة  وق ذةة نس لسن نس  زال نس ف  اتلالل ددسل ةحدسد لمأهسل األم نللزتهب سال
لذدحبزا   د  زهب ، فحدسد األمة تقف عزد عق دة التسح د الخبلص الت  ولل مزه هب 

حخذو ولذبال    إلذ  الزذبال  فذ  ست بل  سنول  قساعدهب عل  ساقك الح بة محمذد 
 كبفة.
 

                                                

م للذذذة نعمذذذذب   /2/م 2/288 سحخذذذذوسناتلذذذذالم ة الم لذذذوة   د. عكذذذذبل محمذذذسد   المسلذذذسعةازسذذذو   - 110
 ل.1999ال ود ة الل سد ة  المملكةالمسلسعة /الو ب / 

 . 13الح وا  اآل ة  لسوة  - 111
 د  ./مو ك لب 50ف  القوحن  اتزلبن - 112
 ل . 1987/ القبهوة  /  االعتصبلداو  /1/ م 64  حدل عل ا اللالل للده  الخسل  ازسو - 113
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 الولبلة اتلالم ة خصسص ب 
الت  اكل   الخصسص ب ابوة إل  نهل تحد د مأهسل األمة اتلالم ة تل ل ات د د

،سهذذذ   سالضب ذذذب األمذذذة اتلذذذالم ة سم   تهذذذب عذذذن لذذذب و األمذذذل مذذذن ح ذذذ  الذذذدسافك  
لت ذذدد خصذذب ص الولذذبلة اتلذذالم ة علذذ   سزسذذواخصسصذذ ب  الولذذبلة اتلذذالم ة 

مذن التسافذ  دذ ن هذيو الولذبال  مذن  دذبلوغلسغ وهب من الولبال  اتله ة اللبدقة ، 
لهذذب مد  تذذبن م   تبهذذب عذذن لذذب و  اتلذذالللمولذذلة مزذذا ، فذذ ن ولذذبلة ح ذذ  المصذذدو ا

   سهمب الولبال  اللمبس ة الت  لدق  ولبلة محمد 
عل  ف ة ، نس قذسل نس  ذزال  تقتصو  مبدك الامس  ف  الدعسة إل    دح   ال  نسال  

 ة سف  من الولبال  اللمبس لدقهبد  زا سهيا   ز  نزهب ولبلة لك   الزبال دخالف مب 
 يلع إابوة سااحة الزقمب  السح  اللمبس  د دهب .

ساللزة ، سصذالح ة هذيو  القوحن  ثدب  سامس  نصسلهب الاوع ة ف  مسبزهب من ثبز ب  
 األصس  لل مبن كلا  سالمكبن ك أمب كبن سن زمب كبن .

 

التذ  تزتلذ   األمةف  د بن هبت ن الخبصت ن تتا  د الهللا خصسص ب   سل  
الحاذبو   ستواثهذبلة الخبتمذة سهذ  تزلذ ل سزلذ ج األمذة اال تمذبع  إل  هيو الولب

الداخل   زل  هبالي  تاكل  مزا دبلوغل من التدب ن د ن ا سدهب إال نزهب متوادمة ف  

  ِل َْ دُُدسنِ َخلَْقُ  اْلِ نَّ َساأِلْزاَل إالَّ  َسَمب سو اهب الماتوكة ف  غب ة الس سد اتزلبن
سل ذ     األمذةو  اك  سحدة االزلذ بل الذداخل  فذ  مأهذسل سهيا الزص لقوحز  سحد114

 ف  د بن هبت ن الخبصت ن مب  د ن يلع . 
 

                                                

 .56الياو ب  اآل ة  لسوة -114
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 -  امسل ة الولبلة اتلالم ة   نسال  
 

اتلذالم ة فذ  اذمسل تهب إلذ  دعذسة القبصذ  سالذداز  فهذ  دعذسة  الولذبلة تهدف     
  لدق  ولبلة محمد دا عن لب و دعسا  السحداز ة الت اختص للزبال كبفة سهيا مب 

 تكذذناألزد ذذبهللا سالولذذ  كبزذذ  دعذذساتهل خبصذذة دذذ قسامهل سفذذ  حذذدسد نممهذذل سلذذل  إي 
تت بس هل إل  غ وهل مذن الاذ س  ساألمذل كمذب دذ ن   ت ذبل  عذن دعذسة زذسح عل ذا 

َ َمب لَكُ  اْعدُُدسازُسحب  إِلَ  قَْسِمِا فَقَبَ   َب قَْسِل  ْلزَبنَْولَ  لَقَدْ    اللالل ْل ِمْن إِلَذٍا َغْ ذُووُ إِز ِذ  َّللاَّ

الول  تتوى من د دو داع ة إل  ات مبن  سكبز   115 َْسٍل َعِس لٍ  َعيَا َ نََخبُف َعلَْ ُكْل 

ٍة َوُلسال   َسلَقَدْ  دسحداز ة   ت بل    َ َساْ تَزِدُسا المَّبُغسَ   نَنِ دَ َثْزَب فِ  ُك  ِ نُمَّ اْعدُُدسا َّللاَّ
ُ فَِمْزُهْل َمْن هَ  َكْ ذَف  فَبْزُسُوساَمْن َحقَّْ  َعلَْ ِا الاَّاللَةُ فَِل ُوسا فِ  األَْوِ   َسِمْزُهلْ َدى َّللاَّ

دِ نَ  سحذذذدة فذذذ  المذذذزهج سسحذذذدة فذذذ  الهذذذدف سالضب ذذذة سهذذذيو ، 116 َكذذذبَن َعبقِدَذذذةُ اْلُمَكذذذي ِ

دعستا عل ا اللذالل لذل  سلكن ه  الت  ختم  دهب ولبال  اللمبهللا دمحمد  السحداز ة
اذبملة فذ  ماذمسزهب سمزه هذب  ولذبلةخبصذة دقسمذا سإن كبزذ  دللذبزهل ، فهذ   تكن

دعذذسا  األزد ذذبهللا  دخذذالفسكبملذذة فذذ  تصذذسواتهب سند بدهذذب عبمذذة لكذذ  الزذذبال، سهذذيا 

 َسَمذذب    ت ذذبل سالمولذذل ن الذذي ن لذذدقسو فذذ  الذذدعسة إلذذ  السحداز ذذة كمذذب فذذ  قسلذذا 

ال بلم ن ندو  خصسص ة ف  ولبلة اتلالل  فدعسة 117 ِلْل َبلَِم نَ نَْوَلْلزَبَع إالَّ َوْحَمة  
،سلذذل تقتصذذو ولذذبلة اتلذذالل فذذ   سالزصذذواز ةإيا مذذب قسوزذذ  دض وهذذب مذذن ال هسد ذذة 

الوسح ب  سال مب ز ب  ساذملتهب  د نامسل تهب عل  ال بز  ال قد  فحل  د  سفق  

ْلزَذذب دتأصذذ   سدقذذة متزبه ذذة فقذذب  ت ذذب    َاذذْ هللٍا َسهُذذدى   ِلُكذذ  ِ ْد َبزذذب  َعلَْ ذذَع اْلِكتَذذبَ  تِ  َسزَ َّ

س اذم  د حكبمذا كذ  مذب  حتذبا  دد بزذافذبلقوحن  حذ م  118َسَوْحَمة  َسدُْاَوى ِلْلُمْلِلِم نَ 
الدز س  نس مآلهب األخوس  ، إي  مسهوهبإل ا الزبال ف  مل وتهل الح بت ة ، لساهللا ف  
،لذل  تذوع اذ  ب مذن  الاذبملة ستس  هبتذاهس د حكبما الكل ة سال    ة سدقساعدو ال بمة 
.  119 زلذ ل مذك فمذوة اتزلذبن ستسافذ نمسو الزبال سقاب بهل إال سندبزا ف  تذسا ن 

عذذن اتزلذذبن سال عالقذذة تقذذسل د زذذا سدذذ ن غ ذذوو إال  مذذن حذذد  سال عمذذ   صذذدو فمذذب
ف هذذب فذذ مسو ال ق ذذدة ساألخذذال  سال دذذبدا  تذذدخ  فذذ  زمذذب  اذذمس   حكذذلسللاذذو  ة 
سهذيو الاذمسل ة للح ذبة  120 ل القذساز ن الساذ  ة . تزسذ زمذب تدخ  فذ   الاو  ة سال
 مدوكة من التقواهللا الزصسص الاوع ة كتبدب سلزة. اتزلبز ة

 

 -  د مسمة نصس  ولبلة اتلالل   ثبز ب  
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 ذبهللا  د مسمذة ولذبلة اتلذالل ساذمسل تهب دبعتدبوهذب حخذو الولذبال  اتله ذة  قد   

د  نَدَذب  َمب لول  فقب  ت بل   ختل دهب   ت بل  لزة الكسن ف  إولب  ا الت  َكبَن ُمَحمَّ

ِ نََحذذٍد ِمذذْن ِوَ ذذبِلُكْل َسلَِكذذْن َوُلذذسَ   ُ دُِكذذ  ِ َاذذْ هللٍا َعِل مذذب  َّللاَّ   121َسَخذذبتََل الزَّدِ  ِذذ َن َسَكذذبَن َّللاَّ
اتله  د د اكتمب  نصس  ال ق دة سالاذو  ة ، سقذد دذ ن الولذس   السح ديلع  سازقمك

  َكَمثَذِ   قَْدِلذ َمثَِلذ  َسَمثَذَ  األَْزدِ َذبهللِا ِمذْن  إِنَّ      قَذب َ الحذد   ح زمذب الزدسة دذا فذ   ختل
ِمذْن َ اِس َذٍة فََ  َذَ  الزَّذباُل  َُمسفُذسَن دِذِا  لَدِزَذةٍ َوُ ٍ  دَزَ  دَْ ت ب فَ َْحَلذزَاُ َسنَْ َملَذاُ إالَّ َمْسِاذَك 

 122 .َخبتُِل الزَّدِ  ِذ َن  َسنَزَباللَّدِزَةُ. قَبَ   فَ َزَب اللَّدِزَةُ َهالَ ُسِا َْ  َهِيِو  َس َقُسلُسنَ َس َْ َ دُسَن لَاُ 
 عل ا اللالل مذن ماذكبة الولذبال  اللذبدقة سقذد  ذبهللا  متممذة سمكملذة  ولبلتافكبز  

سالضب ة ياتهب  اعددسا   ، فولم  األصس  ال قد ة  الهدفسقد دع  إل  سمه مزة ، 
بتهب ف   بزذ  التاذو ك، فهذيا دل ذ  علذ  اكتمذب  خصسص  لهبللسحداز ة ، سإن كبز  
لا نزا مهذ من ساذه د  سا ن القوحن من الكت  اللبدقة سمزه بد ن   عق دة ساو  ة 
الاذوا ك ، فذال هذد  إال هد ذا سال اذو  ة إال اذو  تا  ل م ذكعل هب ساو  تا زبلذخة 

 123المملذ .، سالحكذل دذا  مثذ  الحذ  ال ذد   اتزلذبنالت  تحذ م ست ذل  م ذك قاذب ب 

ِ  نََمذب  س هذا      كذول قس  اتمبل علذ   ناَلَ إِزََّهذب   َقُذس ُ  إِز ِذ  قَذْد َلذِمْ ُ  َوُلذسَ  َّللاَّ
ِ فِ ذِا زَدَذ ُ  اْلَمْخذَواُ َلتَُكسُن فِتْزَة  فَقُْلذُ  َمذب  ِ ؟ قَذبَ    ِكتَذبُ  َّللاَّ َكذبَن  َمذبِمْزَهذب  َذب َوُلذسَ  َّللاَّ

لَذْ اَل دِذبْلَهْ ِ  َمذْن تََوَكذاُ ِمذْن َ دَّذبٍو  اْلأَْصذ ُ دَْ َدُكْل ،َسُحْكُل َمب دَْ زَُكْل َسهَُس قَْدلَُكْل َسَخدَُو َمب 
 ُ ِ  َسَمنْ قََصَماُ َّللاَّ ُ ، َسهَُس َحْدُ  َّللاَّ ْكُو  اْلَمتِ نُ اْدتَضَ  اْلُهَدى فِ  َغْ ِوِو نََالَّاُ َّللاَّ ، َسهُذَس الذي ِ

َوامُ  الَ تَِ  ُا دِِا األَْهَساهللُا َسالَ تَْلتَداُِل دِِا األَْلِلزَةُ َسالَ  الَِّي اْلُمْلتَِق ُل هَُس  اْلَحِك ُل، َسهَُس الص ِ
د ِ َسالَ   َْادَكُ  َعَ ب ِدُاُ هَُس الَِّي  لَْل تَْزتَِا اْلِ ن   تَْزقَِا ِمْزاُ اْل ُلََمبهللُا،َسالَ  َْخلَُ  َعلَ  َكثَْوةِ الوَّ

ْاذِد قَذ َحتَّذ إِْي َلذِم َتْاُ  َمذْن قَذبَ  دِذذِا  .دِذذاِ  فَآَمزَّذببلُسا إِزَّذذب َلذِمْ زَب قُْوحز ذب َعَ د ذب  َْهذذِد  إِلَذ  الو 
َعَدَ  َسَمْن َدَعب إِلَْ ِا َهذَدى إِلَذ  ِصذَواٍم ُمْلذتَِق ٍل  دِاِ َصَدَ  َسَمْن َعِمَ  دِِا نُِ َو َسَمْن َحَكَل 

 124 
 

ف  دعستا  كبم  ف  نصسلا  سياع نن المزهج اتله  ابم  هيامن   تا      
س قد مد  عل  ساقك الح بة فكبن مزه ب ممبولب، دز    األخالق ةال قد ة سالاوع ة س

الأكو سالللسع  ت م هب قسالل ماتوكة ف   ف نمة لهب خصسص تهب التكس ز ة 
حابوة  اتلاللاألخوس  ، سف  إمبو سحدة المزهج اك   سمآلهبمل وتهب الح بت ة  

دلضبتهب  ساألمل ة حابوة ف  تبو ال اتزلبز ة التسعد  م سل الا س  ال تمبثلهب ن
 سنعواقهب ستقبل دهب فصدضتهب دصدضة اتلالل . 

التصسو   ف ن الل ا  الي   موح ف  ساقك األمة الم بش هس  هيااسهللا  سف 
إله  كبم  ف  عق دتا ساو  تا سنخالقا ثل ه  مت خوة  مزهجك ف تكسن نمة لهب  - 

سل ل  ملتسِعدة  ؟ سمت ثوة دبلتمواو مك كثوة  سملتسَعدة  حابوة ؟ عن وك  ال
الأو  الابلك د ن الساقك الم بش ، سالتبو ال  ل  عدتهب ، سعتبدهب الحابو ؟ 

  - عدة نمسو نهمهب ف الزبصك المدسن لالمة اتلالم ة  تمث  
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سد ال م وسحد د نغل  الم تم ب  اتلالم ة عن وسح الاو  ة سه مزة  -(ن) 
 سالتقل د.

دمس هبتا  الحابو كثوة الأو  اتلالم ة سادت بد مزبه هب عن الدزبهللا  -( )
 القوحز ة.

 ساز دال المزهج الماتوع. اتلالم الخالفب  الميهد ة المت ي وة ف  الم تمك  -(ا)
صض وة،ن  نقمبوا،      ب االلت مبو الي  ت بق  عل  نقمبو األمة س  لهب  -(د)

مزسسمة المأبه ل  فكك ج ت ل م ة ف  نغل  نقمبو األمة اتلالم ة، سنحد  لهب مزبه
ات مبن دسحدة  عل سالق ل اتلالم ة،سنصد  ات مبن دبلسمن سالقمو سالدسلة مقدمب 

عن  التخلفد   نلدب   هيوسمص وهب الماتوع ، األمة سمصبلحهب الماتوكة 
 دزبهللاب  الهدل فمب نلال وك  الحابوة ف  الساقك الم بش ، سإيا كبز  هيو ه  نلد

ت ا  سلتس   الم تمك اتلالم  ؟ إن مقسمب  الم تمك اتلالم  الحابو  ال
تتمث  ف  م مسعة من المدبدئ ساأللال  وتك  عل هب الم تمك ف  دز تا  سه قب مة 

ال بل المدز  علىم مسعة ق ل مس سزة د صس  الاو  ة سمزبه هب  سللسكاالداخل ة 
ت تدو من الموتك ا  الت  تحدد مالم  الم تمك اتلالم   ساأللال،سهيو المدبدئ 

 . اآلت ة مكن إ مبلهب ف  الصسو 
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 نلال سموتك ا  دزبهللا الم تمك اتلالم 
 الخبلص   التسح د  عق دة  نسال  
اتلذذالم ة فذذ  سحذذدتهب سدزب هذذب كذذبن نلبلذذا عق ذذدة التسح ذذد التذذ   األمذذة مزملذذ      

حدد غب ة الس ذسد  الي مزهج القوحن   سف   د  الز قساعدهبادمهب القوحن سنول  

َخلَْقذُ  اْلِ ذنَّ َساأِلْزذاَل إالَّ  َسَمذب   ت ذبل              قسلذااتزلبز  ف  هيا الكذسن فذ  

مق دة دبلتسح د فهذ  عدذبدة دبملذة مهمذب كثذو  نس  تكنلل  سال دبدة مب،  125ِل َْ دُُدسِن 
قم الذي  هذس تصذد   حكمذ  فذ ن يلذع مذن ات مبن ف ل الف  التسح د  سالم تدوقل   

صأة مزا تتك ف دهذب الذزأال كمذب نن المملذس   حصس حد   الزأال سإزمب الكمب  ف ا 
  اذساغساالزق بد ستأو ا القلذ  مذن  المبعةمن ال م  سال دبدا  ن اب حصس  ملكة 

عق دتذا سلذلسكا سزسمذا  فذ  126. ودبز ذبمب لسى الم دسد حت   زقل  المو د اللذبلع 
لذل  كذن زبد ذب نصذال مذن  إياق مة لللسع مهمذب كذبن حلذزب  الزا سم بمالتا إي   سقساز 

دبلاذوسوة سهذيا  إزلبز ةعق دة صح حة ، حت  إيا كبن الللسع اعتقبد ب كبن يا ق مة 
 127هس الابن ف  ك  ح  لس .  –ف  زسو ال ق  سالاو  

 

 تم ب متوادمذب م فدز تحقق  صسوة ال ق دة اللس ة ف  صدو تبو ال األمة،  سقد     
الم سا عل  نص     قسلمت زب مدز ب عل  الح  ف    سالدض  من ن   حومب    

 إِزََّمذب ات مبز ذة  ساألخذسةالد ن الزص حة ، فبزتاو  ف ا ال دالة س المسدة س الملبساة 

َ  اْلُمْ ِمزُذذسنَ  هذذس  سهذذيا  128تُْوَحُمذذسَن  ُكذذلْ لَ َلَّ إِْخذذَسة  فَ َْصذذِلُحسا دَذذْ َن نََخذذَسْ ُكْل َساتَّقُذذسا َّللاَّ
 س ذوتدممحسو مأهسل األمذة فذ  دز تهذب ال ال ق ذة سهذس  ت ذبس  وادمذة الزلذ  سالذدل، 

 دبل ق دة دبعتدبوهب ال سهو الي   تاك  مزا عق  اتزلبن سقلدا. 
تمد ذ  التاذو ك  فذ غمو  ال ق دة القل  كبن صبحدهب مللمب سإن قصذو  ف يا

إيا لل تتذسفو ال ق ذدة  نمبإثمب   واا ل قب    ت بل    ساألخال ، سلكن  وتك  ديلع
ف زذذا ال   تدذذو ملذذلمب سإن نفزذذ  عمذذوو كلذذا فذذ  ال دذذبدة  سإدواكذذا،الكبملذذة فذذ   ق زذذا 

د  ن  ف  قسلا ت بل    سهيا،  129.د حكبل الاو  ة سحدادهب كلاسالمبعب  سصدا للسكا 

  ْ ُاْلَح َبةِ الد ْز َب َسهُْل  َْحَلذدُسَن  فِ َا َّ َلْ  ُُهْل  الَِّي نَ   ال  نَْعَمبَهْ  زُزَد ِ ُُكْل دِبألَْخَلِو َن  ق
َسِلقَب ِِا فََحدَِمْ  نَْعَمبلُُهْل فَذال زُِقذ ُل  َود ِِهلْ الَِّي َن َكأَُوسا دِآ بِ   نُسلَ ِعَ نَزَُّهْل  ُْحِلزُسَن ُصْز ب   

لبال  حتبا ف  ساق زذب الم ذبش إلذ  ت د ذد هيا األ سل    130َسْ زب     اْلِق َبَمةِ لَُهْل  َْسَل 

وْ  الدعسة إل ا ستيك و الم مز ن دا لقسلا ت بل     نلبل  ف   ْكَوى تَْزأَذُك  َسيَك ِ فَذ ِنَّ الذي ِ

الكأذبو إلذ   دعذسةالمأذبه ل ات مبز ذة دذ ن الملذلم ن نسلذ  مذن  ست د ذد 131 اْلُمْ ِمزِ نَ 
سمذن هزذب  سالقدذس ل دا وة د ن الذوف  ات مبن   ألن  دعسة غ و الم مز ن إل  اتلال

                                                

 .  56الياو ب  اآل ة   لسوة -  125
 ،مصدو لبد  . 510خلدسن  الدن المقدمة - 126
 ل.1988داو قت دة / دما /  /1م / 2/562لأت  الدو ز   س دحس  ف  الأكو اتلالم  الم بصو دوالب  - 127
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ستكذسن   كبز  إل ام ذة التذيك و حتذ  ال تزحذوف الم تم ذب  اتلذالم ة عذن مذزهج 
 الدفب القبعدة األسل  والخة ف  ام و ك  فود حت   كسن قبدوا عل  الدعسة لهب نس 

عزهذب ستمثذذ  ال ق ذذدة ح ذذو األلذبال سمذذن قصذذو ف هذذب فقذد ندمذذ  غب ذذة س ذذسدو سدبتذذ  
  132فبوغة من القصد خبس ة من م زبهب األص  . تاح ب

تصل  الأود س تُمهذو وسحذا س تلذمس دأكذوو، س  الت ف  اتلالل ه   فبل ق دة
لل ل م بف  من ك  حفب  األفكذبو الهدامذة  م تمكت  لا عزصوا صبلحب ملت دا لدزبهللا 
دئ سالقذ ل المتمث  ف  م مسعة من المدذب اتلالم سمن ال ق دة  زدث  ات مبن دبلزسبل 

كوامة اتزلبن ساوادتا سالصذد  فذ  الت بمذ   ساحتوالكبل دالة سالملبساة ساألخسة ، 
السلذذل ساالعتذذداهللا ستحذذو ل كذذ  نزذذسا   ناذذكب سالتلذذبم  سحلذذن ال ذذساو سمزذذك  م ذذك 

 الأساحش سالمزكوا .
 

   - األخالق   الدزبهللا  ثبز ب  
ك المسحذذد ، فذذبألخال  هذذ  التسح ذذد هذذ  نس  ودذذبم لدزذذبهللا الم تمذذ قبعذذدةكبزذذ   إيا    

اتلالم ة للسك ب  ألن الدزبهللا األخالق  ف  المزهج اتلذالم   للق لالصسوة المتو مة 
الابملة لملب   الد ن سالدز ب ، نلبلهب ال ق ذدة ، سحل ذب   الاوع ةلا نصسلا سقساعدو 
م  بو اوع  لادم للسع الأود سالم تمك سالدسلة فذ  اتلذالل  نهلالتاو ك، سل   

س الزه  عن المزكو عل  نصذس  الاذو  ة سمدبد هذب امتثذبال  دبلم وسفس مددن األمو ه
 لمب عزدو من مثسدة .  ساحتلبدبألسامو    

اتزلذذبن عملذذا لودذذا  دتضذذ  دذذا   خلذذص نندم زذذبو األخالقذذ  هذذس    ساالحتلذذب      
عزذد   نعسل ثسا ، سنن مب  ال م وابو س قصد دا س ها سحدو مسقزب د ن تقد    

  س هذذس دذذيلع لذذل  ذذواهللا  عذذن ضز ذذا عذذن كذذ  الزذذبال سنن مذذب عزذذد كذذ  الزذذبال ال  ضز ذذا 
لم ة سليلع  قذسل ال دذد  سالدبل م  ، سلل  خبد  ف ا ، سلل  ود دا  بهب سال مزصدب ، 

إزمذذب عملذذا  غذذو دبل مذذ  علذذ  نحلذذن صذذسوة ممكزذذة ، ثذذل ال  ملذذ  مذذن الزذذبال ن  
  133لس ا   

 الزسذذبلت  المذذزهج الاذذمسل  التكذذبمل  دذذ ن ال ق ذذدة ساألخذذال  فذذ  هزذذب  ذذ  سمذذن      
 مزسسمذذةاتلذذالم  لدزذذبهللا الأذذود ساأللذذوة سالم تمذذك دزذذبهللا فكو ذذب سلذذلسك ب لذذل مب  ألن 

 كد واألخال  اتلالم ة متلقة متسا مة متوادمة كحدب  ال قد ال  زدس ف ا صض و سال 
 نهذذلاألخالق ذذة مذن  فبلدز ذة، 134قذ دذ  تلتقذ  فذذ  نزهذب مذن   ستتأذذ  مذك الاذذو  س ال 

 َمثَذذ ُ نلذال دزذبهللا التذذواحل سالت باذد فذ  الم تمذذك اتلذالم  كمذب قذذب  عل ذا اللذالل    
ِهْل َستََواُحِمِهْل َستَ َبُمِأِهْل َمثَُ   إِيَا اْاتََك  ِمْزاُ ُعْاس  تََداَع  لَاُ  اْلَ َلدِ اْلُمْ ِمزِ َن فِ  تََساد ِ

سهيو الدز ة التوك د ة ف  الم تمك ال  مكن تحق قهب  135َساْلُحمَّ .   وِ دِبللَّهَ َلب ُِو اْلَ َلِد 
تكذذن غب ذذة  سح ثمذذبساأللذذوة زذذساة الم تمذذك دزذذبهللا عقذذد ب سنخالق ذذب .   الأذذودإال إيا دزذذ  
  ت بل   كذن اتصذالح اال تمذبع  ستحق ذ  المصذبل  ساق ذب اذمزب   واباألخال  

                                                

 هـ .   1394/داو األوقل /د وس  /  2/ م  318  سال  القوحن ألحمد فب     مو   الدعسة فازسو -  132
  1985 -هـ 1405داو الوا د ال ود  /د وس /  /2م/5/33. نحمد الاودبص  دنخال  القوحن   مسلسعة - 133
 -هذذـ1419 /2م للذذة نعمذذب  المسلذذسعة / الو ذذب  / م /1/336ال ود ذذة ال بلم ذذة   المسلذذسعة    ازسذذو - 134

 ل.1999
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ل   كذذسن قذذد حقذذ  كذذ  صذذأب  الكمذذب    لذذدحبزا س ت ذذب دواذذبهللاألن الذذي   ممذذك 
الت  تاك الام و اتزلبز  ف  مساك متسلم  ه األخالق ة  فبلدز ة،  136الداو ة. 

دم ب   د  إلذ  تض  ذو مذ دسا فذ  كل همذب  د زهمبد ن المثبل  سالساق   ست  لا  دمج 
زحس األفاذ  كمذب نن القبعذدة المثبل ذة هذ   االت بوفأ  عبلل الساقك  حد  تض  و سهس 

 م م ذذب  سفذذ 137زألذذهب لذذتال ل الساقذذك . ت ذذد األخذذوى دبحتكبكهذذب دبلحق قذذة الحلذذ ة 
الاو  ة الت   بهللا  نحكبمهذب سزسمهذب لتضذوال صذأب  خلق ذة فذ  زأذسال مذن  زتمذسن 

س ال كبة س الصسل س الحج ه  الت   كبلصالة ت بل سالتكبل ف الت  اوعهب     إل هب
الودذبم الوسحذذ  لالمذذة إيا مذذب  ستدزذذ تحذوع الس ذذدان ستذذسقس الاذم و ستس ذذا الأذذود 
 مسول  هيو القساعد عل  نلبال عق دة لل مة.

ق ذسدا اذوع ة  سنهذل الصذأب  الخلق ذة التذ  ساذك لهذب اتلذالل اذسادم  سمن
س األمبزذة ، س السفذبهللا دبل هذد ، س ند  القذذس  س  الصذد لدزذبهللا م تمذك إلذالم  لذل ل   

سال سد سالصدو سال أبف ساخت ذبو  سالصأ  سالحلللالمة القل  من الحقد سالحلد ، 
 الأودمن فا لة خلق ة تدز   سمب... الال   ال للاألصدقبهللا ، سالد د عن قوزبهللا اللسهللا س 

س األلوة سالم تمذك ساألمذة إال سلهذب اذبدم فذ  الاذو  اتلهذ  ، سمذب مذن وي لذة إال 
 الذد ن  هذمقسل  زكوهب س هدمهب ل ق ل مكبزهب الأا لة ، فبألخال  فذ  اتلذالل    سلهب

  138كلا س ه  الدز ب كلهب 
مدح دهب   ت بل  الولس   فقدلهيا األثو الدل ا لالخال  ف  دزبهللا الم تمك  سزسوا     

  ت بل            فقب   َلَ َلَذ  ُخلُذٍ  َعِسذ ٍل  َسإِزَّذع 139 هذيا المزملذ  القوحزذ   سمذن

بلذا دقذدو الملذتمب  كذ  نقسالذا سنف  فذ  نصد  من سا   األمذة االقتذداهللا دبلولذس  
 االلت ال  . عدلدسن إفوام   د  إل  الضلس نس تأو م   د  إل  

ف  ال ق دة   د  إلذ   خل مب  مكن قسلا ف  األلبل ن اللبدق ن نن ن   سخالصة     
هذس زذبتج عذن فلذبد  نخالقذ فلبد فذ  األخذال   سفلذبد فذ  الح ذبة كلهذب ، سكذ  فلذبد 

َ ال  إِنَّ  ت ذبل   قذب ة فذ  ثدبتهذب نس تض وهذب كمذب عقد  الوتدبم ال ق ذدة دذزسل الح ذب َّللاَّ

فذ  الأذود سالم تمذك  الذيا سعلذ  تض  ذو   140دِ َْزأُِلذِهل ُضَ  ُِو َمب دِقَْسٍل َحتَّ   ُضَ  ُِوسا َمب 
 اتلالم  . للم تمكسالتس ا زحس الكمب  ت لال الدز ة اال تمبع ة سألخالق ة 

 

 -    ال دالةثبلثب  
 اللضذةلقبعذدة الاذوع ة األلذبال لدزذبهللا م تمذك متذوادم ، سهذس فذ  ال د  ا  مث 

 عمب  ز    االلتقبمة سف  الاو  ة عدبوة عن االلتقبمة عل  مو   الح  دبالخت بو 
 141نن   مذ  مذب عل ذا س  خذي مبلذا . هذساالصذمالح   ال ذد   سفذ هس محيسو د زذب  

                                                

 لذ  د/ دوالذة س تحق ذ  / د. محمذد  37الض الذ   لإلمذبلند  الصذحدة سالمدباذوة فذ  نصذزبف الخلذ    كتب 136-
 ال  ز  /ممد ة نلهبز / دضداد / دسن تبو ال  .

 ل . 1989دوا  د ، هـ/ م للة الولبلة / د وس /   ن الكو ل/ د.عدد   دلتسو األخال  ف  القوح ازسو - 137
 هـ . 1408/ داو الصحسة / القبهوة /  34المللل لمحمد الض ال   خل  -  138
 . 4القلل اآل ة  لسوة -  139
 . 11لسوة الوعد اآل ة  - 140
مزاذسوا  س اوة /3/253  الكأذس الدقذبهللاالكل ذب  م  ذل فذ  المصذملحب  سالأذوس  اللضس ذة ألدذ    ازسو -  141

 ل 1983الثقبفة ساتوابد القسم / مصو / 
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بة   ألزذا مذن قساعذد القذ ل اتلذالم ة  ت لذ  فذ  كذ  مزذبح  الح ذ مزسسمةف   سال د 
مدزبهذذب سنلبلذذهب علذذ  الحكذذل ،  الاذذو  ة قذذس  ادذذن القذذ ل      كمذذبالاذذو  ة سنصذذسلهب 
سالم ذبد ، تقذسل علذ  ال ذد  ، فهذ  عذد  كلهذب ، سوحمذة  الم ذبشسمصبل  ال دبد ف  

خو ذ  عذن ال ذد  إلذ  ال ذسو ، سعذن الوحمذة إلذ   ملذ لةكلهب سمصبل  كلهذب فكذ  
 الاذو  ةالحكمة إل  ال د  ، فل ل  من  سعن  المألدةادهب ، سعن المصلحة إل  

  142، سإن دخل  ف هب دبلت س   فبلاو  ة عد    د ن عدبدو ، سوحمتا د ن خلقا . 
موتك ا  ق بمذا سدزب ذا دزذبهللا لذل مب  نهلكبن ال د    د ف  الم تمك اتزلبز  من  سإيا

ز  عل هب الم تمك اتلالم  الت   د األلالفقد قوو اتلالل هيا المددن س  لا من نهل 
لسالذ ة   القذس   اتلذالم سيلع د عمبهللا ك  ي  حذ  حقذا ح ذ  الكذ  نمذبل الهذد  

 الاذذ  فمذذزهل سالاذذ  ف فذذ  ملذذتسى ساحذذد فذذ  م ذذب  الحقذذس  ، فذذال  هاذذل حذذ  
 اذ  أبلا أا سال  توع حقا للقس  لقستذا دذ   صذد  القذس  نمذبل ال دالذة اتلذالم ة 

قذس   فذ كل سالاذ  ف     قب  ل دزب ندذس دكذو الصذد   حت    خي الح  مزا ، كمب 
ف كل ا  ف حت  حخي الح  مزا إن  سالقس عزد  حت  نو   عل ا حقا إن ابهللا    

كمب نن ال دالة ف  المزهج اتلالم  ال تخذتص دهذب مب أذة دسن غ وهذب،  143ابهللا    
 دس سديلع سود  سالصد   سال ساألزث  ساليكو لتس  ف هب المللل سغ و المللل   د 

 سقب   ِِ144َحَكْمتُْل دَْ َن الزَّباِل نَْن تَْحُكُمسا دِبْل َْد  َسإِيَا األصس  القوحز ة فقب  ت بل  

 َساتَّقُذساتَْ ِدلُسا اْعِدلُسا هُذَس نَْقذَوُ  ِللتَّْقذَسى   ناَلَ  َْ ِوَمزَُّكْل َازَآُن قَْسٍل َعلَ   َسال  ت بل    

َ خَ  َ إِنَّ َّللاَّ   145دِ و  دَِمب تَْ َملُسن.َّللاَّ
     

 مكذن الأصذ   سالفهيو األصس  تد ن امسل ة ال دالة ساوتدبمهب دبل ق دة س األخال  ، 
سزسمهذب مذبلل  قساز زهذبد ن ال دالذة سال ق ذدة فذ  اتلذالل ، ألن ن  عدالذة مهمذب كبزذ  

اتلهذ   للمذزهجتكن موتدمذة دذبلمزهج اتلهذ  سمسافقذة لاذوعا فهذ  عدالذة  ا أذة ألن 
نكم  مصدو ف  دز تذا سلق ذبل م تمذك عذبد  سمحصذن مذن كذ  الت ذبس ا  األخالق ذة 

  ساالقتصبد ة سالل بل ة ...الال  اال تمبع ةس
 

                                                

 ل .1973داو ال    /د وس /  / 3/5إعالل المسق  ن الدن الق ل ، تحق     عدد الو سف ل د - 142
 ل   1997-هـ 1417صبدو/ د وس /  داو /1/ م 89الخلأبهللا للل سم  / تحق     إدواه ل صبل   تبو ال -  143
 .  58اآل ة  الزلبهللا  لسوة -  144
 .  8  اآل ة  المب دة  لسوة -  145
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 -  التكبف  اال تمبع    واد ب  
األمذذة   زذذ  ملذذ سل ة الأذذود الملذذلل سال مبعذذة الملذذلمة  مقسمذذب التكبفذذ  فذذ  

فذذذبلأود فذذذ  الم تمذذذك اتلذذذالم  ،  ن سإ اهللا اآلخذذذو زألذذذاسالم تمذذذك كذذذ  مذذذزهل إ اهللا 
س  حدد المزهج القوحز  مل سل ة الأود  م تم امل س  عن زألا كمب هس مل س  عن 

تَذِ ُو َساِ َوة  ِسْ َو نُْخذَوى َسإِْن تَذْد ُ ُمثْقَلَذة  إِلَذ   َسال عن زألا ح    قس    ت ذبل   
 َْخَاذْسَن َودَُّهذْل دِبْلضَْ ذِ   الَّذِي نَ قُْودَذ  إِزََّمذب تُْزذِيُو  ال  ُْحَمْ  ِمْزذاُ َاذْ هللا  َسلَذْس َكذبَن يَا ِحْمِلَهب

ذذذالةَ َسَمذذْن  ذذذ َسنَقَذذبُمسا الصَّ ِ اْلَمِصذذذ وُ  ِلزَْأِلذذذاِ  َتََ كَّذذ   فَ ِزََّمذذذب  تََ كَّ س قذذذس  .146َسإِلَذذ  َّللاَّ

علذ   نمذب ت ذبو م تم ذا فملذ سل بتا تقذسل  147َوِه زَذة َكَلذدَ ْ زَْأذاٍل دَِمذب  ُكذ    ت بل  
ف   ال د د مذن اال تمبع ة عل  المزهج الم مسو دا  الوسادمالت بسن سالت باد لتقس ة 

َعلَذ   تَ َذبَسزُساَعلَ  اْلدِذو ِ َسالتَّْقذَسى َسال  َستَ َبَسزُسا  اآل ب  القوحز ة مزهب   قسلا ت بل   

 َ َ إِنَّ َّللاَّ الذي   دزذ   اال تمذبع  سالتكبفذ  148قَذب اْل ِ  َاذِد دُ اأِلثِْل َساْل ُذْدَساِن َساتَّقُذسا َّللاَّ

اْلُمذذْ ِمزِ َن فِذذ   َمثَذذ ُ   تصذذسوو فذذ  حذذد   ولذذس      مكذذنعل ذذا الم تمذذك المذذ من  
ِهْل  لَاُ َلب ُِو اْلَ َلذِد  تََداَع َستَ َبُمِأِهْل َمثَُ  اْلَ َلِد إِيَا اْاتََك  ِمْزاُ ُعْاس   َستََواُحِمِهلْ تََساد ِ

التكبفذ  مذن    تدذوالصذسوة تتاذك  دبلقبعذدة ات مبز ذة إي  سهذيو ،149ُحمَّ  دِبللََّهِو َسالْ 

  150  ُِح   ِلزَْأِلِا. َمبالَ  ُْ ِمُن نََحُدُكْل َحتَّ   ُِح َّ أِلَِخ ِا  قَب َ    كمب  ات مبن كمب قب  
ف  تقس ة الوسادم الوسح ة  ةالحلدة التمد ق  مث  التكبف  صسوة من صسو  س
ال  خأذ  مذب للتذوادم المذبد  القذب ل علذ   إيد ن نفذواد الم تمذك .   توكةالماسالمبد ة 
الماتوكة د ن نفواد ال مبعة سالتالق  األخس  المتكوو من حثبو عس مة ف   المصبل 
ال زبصذذو الأكو ذذة ، سالقلد ذذة ، سالزألذذ ة سإدوا هذذب فذذ  ساقذذك عملذذ  ملمذذسال س  تذدع ل
فهذذب الم زس ذذة س المبد ذذة ، الداخل ذذة مذذن  م ذذك نموا اتزلذذبز ةالاخصذذ ة  تكذذسندذذيلع 

االت بو م مسعة ال سامف ، ملمسمة األمذواف غ ذو مزأصذمة سال  متحدةسالخبو  ة 
 كسن دز بن األمة اتلذالم ة ، دز بزذب متمبلذكب  اذد د اذا د اذب  سديلع 151مقلمة . 

ب . َكبْلدُْز َبِن  َُاد  دَ  ِلْلُمْ ِمنِ  اْلُمْ ِمنُ     دقسلا كمب مثلا الولس   مب  سإيا 152ْ ُااُ دَْ ا 
 هذدفبتحق  التكبف  اال تمبع  عل  نلال األخسة ات مبز ة تحققذ  ال دالذة سالملذبساة 

 اتلالم  . لسغب ة للزسب
 

  -  الملبساة  خبملب  
المدذذذبدئ  نهذذذلست ذذذد الملذذبساة مذذذن  153ت زذذ  فذذذ  اللضذذذة الممبثلذذة سالم بدلذذذة.س

ت كد هذيا  الزدس ةسالزصسص القوحز ة س  األلبل ة الت   قسل عل هب الم تمك اتلالم 

نَ  َهذب الزَّذباُل   َذب المددن كمقسل لل مبعة المللمة سالم تمك اتلالم   قس    ت بل    
                                                

 .  18  اآل ة فبمو  لسوة -  146
 .38اآل ة  المدثو  لسوة - 147
 . 2 اآل ةالمب دة   لسوة - 148
 تخو  ا . لد  - 149
 .12/ كتب  ات مبن/دب  من ات مبن نن  ح  ألخ ا مب  ح  لزألا/ح الدخبو  صح   -150
 .  ،مو ك لبد  114الودبز ة  األمة - 151
 4684المللم ن ست بمأهل ست بادهل/ح تواحلمللل / كتب  الدو سالصلة ساآلدا  / دب   صح   -152
 ،مصدو لبد   . 2/247للبن ال و    ازسو - 153
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ِ نَ  ِلتَ َبَوفُساَخلَْقزَبُكْل ِمْن يََكٍو َسنُْزثَ  َسَ  َْلزَبُكْل ُا ُسدب  َسقَدَب َِ   إِزَّب تْقَبُكْل إِنَّ نَْكَوَمُكْل ِعْزَد َّللاَّ

 َ َودَُّكذذُل الَّذذِي  َخلَقَُكذذْل  اْعدُذذُدسانَ  َهذذب الزَّذذباُل   َذذب س قذذس  ت ذذبل     154َخدِ ذذو   َعِلذذ ل  إِنَّ َّللاَّ

الزصسص تد ن نن الزبال متلبسسن من ح    فهيو 155تَتَّقُسنَ َسالَِّي َن ِمْن قَْدِلُكْل لَ َلَُّكْل 

  َذب     د زهل إال دبلتقسى كمذب قذب    تمب الزا ة سمن ح   المل سل ة عن ال م  سال 
ٍ َسالَ  الَ الزَّباُل ناَلَ إِنَّ َودَُّكْل َساِحذد  َسإِنَّ نَدَذبُكْل َساِحذد  ناَلَ  نَ  َهب ٍ َعلَذ  نَْعَ ِمذ   فَْاذَ  ِل ََودِذ  

 ٍ ٍ َعلَذذ  َعَودِذ    156  دِذذبلتَّْقَسىالَّ أِلَْحَمذذَو َعلَذ  نَْلذذَسَد َسالَ نَْلذَسَد َعلَذذ  نَْحَمذَو إ َسالَ ِل ََ ِمذ  
 اال تمبع ذةفبلملبساة وكن نلبل  لق ذبل الم تمذك اتلذالم  سمقذسل اذوسو  ددز تذا 
الدسال  عل سعل  نلبال الملبساة  كسن دزبهللا األمة الت  نوادهب   نن تكسن خ و نمة 

ة   َْدُعسَن إِلَ  اْلَخْ ِو َس َ ُْموُ  ِمْزُكلْ  َسْلتَُكنْ  كمب قب  ت بل    ،   َس َْزَهْسنَ سَن دِبْلَمْ ُوسِف نُمَّ

هيا الزص القوحز   قوو إقبمة ه  ة نس ه آ  س  157َعِن اْلُمْزَكِو َسنُسلَ َِع هُُل اْلُمْأِلُحسَن 
مهمتهذذذب االحتلذذذب  لتحق ذذ  هذذذيو األغذذذوا  الثالثذذذة  تكذذسنفذذ  الم تمذذذك اتلذذذالم  

دهب تزأ ذيهب دبلذل  عل  ك  مزهب اله  ة المزسم تقسلالميكسوة ف  اآل ة ، سه  سسب ف 
هذذ   مذذب  اذذ سن الحكذذل فذذ  الدسلذذة  الذذثال الم تمذذك اتلذذالم  سهذذيو السسذذب ف 

إل  الخ و تام  تحق   الوخذبهللا سالوفبه ذة سكأبلذة لذ بدة الزذبال  فبلدعسة ،اتلالم ة 
ستذذسف و ممبلذذ  الح ذذبة ، ساألمذذو دذذبلم وسف س الزهذذ  عذذن المزكذذو    األمذذن  سحأذذس

، سإقبمذذة الحذذدسد ،إولذذبهللا ال دالذذة سالذذدفب  عذذن الذذدالد الدسلذذة مذذن  زاذذبم اذذمالن كذذ  
 158دبل هسد سغ وهب من األمسو. سالسفبهللاساحتوال ال قسد 

    

                                                

 .  13الح وا  / اآل ة  لسوة - 154
 .  21 اآل ةالدقوة     لسوة - 155

 علذذ  الملذذتدوع، س   ملذذزد نحمذذد/كتب  دذذبق  ملذذزد األزصذذبو/دب  حذذد   و ذذ  مذذن نصذذحب  ولذذس   - 156
 . 375/  503 /2الصح ح ن للحبكل 

 .  104ح  عموان اآل ة   لسوة - 157
 ل. 1983/ القبهوة / مصو /  ال ود /داو الأكو  630ازسو   الحو ب  ال بمة ،د. عدد الحك ل حلن ال ل   - 158
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نزهذب   تقذسل علذ   اتلذالم ةمذب  مكذن قسلذا فذ  مقسمذب  دزذبهللا األمذة  خالصة 
دبتصذذذس   موتدمذذذةموتكذذذ ا  مت زذذذة نلذذذبال قبعذذذدتهب ال ق ذذذدة ، س كذذذ  زسذذذل ح بتهذذذب 

إل  خلذ     د س ن  تأو م نس إفوام ف  القبعدة ات مبز ة  –لزة كتبدب س –الاوع ة 
ساللذزة  الكتذب ف  المزسسمة كلهب سال تلتق ل ح بتهب خبوا الزسبل اتله  الذي  ولذل 

تد ذب لسذوسف  ال لمذبهللامدبد ا الكل ة ، تبوكب الأوس  سالتأبص   لأهل األمة سا تهبدا  
 الم تمذك، سهذيو الموسزذة ت مذ   ك  عصو سعوف ك  ف ة دوهللاا  للماقة عذن الزذبال

 سقساعدواتلالم  ملبحة اللت  ب  الملت دا  الح بت ة ل اكلهب عل  اسهللا نصسلا 
 حتذ الثبدتة.فمحسو دزبهللا الم تمك اتلالم  قذب ل علذ   ملذة مدذبدئ موتدمذة دبل ق ذدة 

ِ َسِوْاذَساٍن َخْ ذو  نَْل  ِمذنَ نَلَّاَل دُْز َبزَاُ َعلَ  تَْقَسى  نَفََمنْ   كسن الدزبهللا الي  نوادو    َّللاَّ
ُ ال  َْهذِد   ُ ذُوفٍ َمْن نَلَّاَل دُْز َبزَاُ َعلَ  َاأَب   اْلقَذْسلَ َهذبٍو فَبْزَهذبَو دِذِا فِذ  زَذبِو َ َهذزََّلُ َسَّللاَّ

ذذبِلِم َن  دزذذبهللا ح ذذبة الأذذود نس الم تمذذك علذذ  غ ذذو ال ق ذذدة   زأذذ فذذبهلل ت ذذبل  ال   159السَّ
األصذ  سفموتذا اللذل مة  هذس  دصذبحدا إلذ   محتذساو الصح حة لكزا دز بن خذبس مذن

اتلذالم  الذي   ولذل غب بتذا مذن خذال   الم تمكزبو  هزل سهيا دخالف قساعد دزبهللا 
لمذب دزذ  يلذع الدزذبهللا لس ذا   ت ذبل   الدذبز المزسسو القوحز  ف حتل  ف  دز تذا ألن  
لدزذبهللا الذي  دزذبو نفاذ  سنكمذ  مذن ا الدزذبهللاوهدة من عقبدا سوغدة ف  ثسادا كبن يلذع 
 160. دبل دبدالدبز  الداع ة إل  الكأو دبهلل ساتاواو 

 

                                                

 .  109  اآل ةالتسدة   لسوة - 159
 ،مصدو لبد   .16/156الض    مأبت   -  160
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 الأص  األس 

الت و ف سالت ص    -الحلدة  
 الاوع  .
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 المدح  األس 

 ت و ف الحلدة لضة ساصمالحب.
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 اللضــس  لمصــمل  الحلــدـة  التـــحـد ـد
ستلك ن اللذ ن ، الذل مذن االحتلذب  كبل ذدة مذن  الحبهللالضة   دكلو ف  ال الحلدة     

 ،سهس عل  م بن عدة مزهب    الحل االعتداد. ساالحتلب  م خسي من 
 161، إيا عددتذا . سحلذدبزبـ ال دد سالحلب  .  قب    حلد  الا هللا نحلدا حلذبدب  1

َكزب  َسالاَّذْماَل َساْلقََمذَو ُحْلذدَبزب  َلذ اللَّْ ذ َ اأِلْصذدَبحِ َسَ  َذَ   فَذبِل ُ  سمزا قس    ت ذبل    

َسالزََّهبَو ح َتَْ ِن فََمَحْسزَب ح َذةَ  اللَّْ  َ  َسَ  َْلزَب سقسلا ت بل     162اْل َِل لِ  اْل َِ   ِ يَِلَع تَْقِد ُو 
ذذزِ نَ لَُمذذسا َعذذَدَد ُمْدِصذذَوة  ِلتَْدتَضُذذسا فَْاذذال  ِمذذْن َود ُِكذذْل َسِلتَ ْ  الزََّهذذبوِ اللَّْ ذذِ  َسَ  َْلزَذذب ح َذذةَ   الل ِ

ْلزَبوُ تَْأِص ال   س زذدوا تحذ  هذيا الم زذ  ال ذد احتلذب    163َساْلِحَلبَ  َسُك َّ َاْ هللٍا فَصَّ
ف مذب  ذدخوو عزذد   ت ذبل  سعل ذا حذد   ندذ   اعتذداتزلبن األ و عزد   ت بل  إيا 

سفذذ   ن  نعذذدهب فذذ  لذذد     ت ذذبل ،خمذذب  هذذيو  نحتلذذ إزذذ   – –دكذو الصذذد   

َل ِمذْن  إِ َمبز ذبَصبَل َوَمَابَن  َمنْ     الحد   قب  ولس        َساْحتَِلذبد ب ُغِأذَو لَذاُ َمذب تَقَذدَّ

ُمْلذِلٍل إِ َمبز ذب َساْحتَِلذبد ب َسَكذبَن َم َذاُ َحتَّذ   َ زَذبَ ةَ اتَّدَذَك  َمذنْ     الزدذ    س قذس  164 يَْزدِاِ 
ُكذ   قِ ذَواٍم ِمثْذُ  نُُحذٍد  دِِق ذَواَمْ نِ زَِهب فَ ِزَّذا  َْوِ ذُك ِمذْن األَْ ذِو َس َْأُوَس ِمْن َدفْ  َعلَْ َهب َُصلَّ  

  165 .قَْدَ  نَْن تُْدفََن فَ ِزَّاُ  َْوِ ُك دِِق َوامٍ  َوَ كَ َسَمْن َصلَّ  َعلَْ َهب ثُلَّ 
فذذدل  هذذيو األحبد ذذ  علذذ  م زذذ  احتلذذب  األ ذذو عزذذد   سهذذس ال ذذد سفذذ  

عمب  دبلز ة سالحلدة سلك  اموئ مب زسى . فذدخ  ف ذا ات مذبن ، األ إزمبالدخبو      
ن  األعمذب  الاذوع ة م تدذوة  166سالصالة ،سال كبة سالصسل ،ساألحكذبل   سالساسهللا

سالحلدة سالمواد دبلحلدة مل  الثسا  . كمب وسى عن ادن ملذ سد واذ     دبلز ة

قَة  َعلَ  نَْهِلِا َسهَُس  َْحتَِلدَُهب َكبزَْ  لَاُ َصَدقَة . زَأَ  اْلُمْلِللُ نَْزأََ   إِيَا   ولس     قب عزا 
  نفذبد مزمسقذا نن األ ذو فذ  اتزأذب  إزمذب  حصذذ   القومدذ قسلذا  حتلذدهب  قذب  167 

 قصذد القودذة لذل  لذلنكبز  سا دة نس مدبحة سنفبد مأهسما نن من  لساهللادقصد القودة  
علذ   الصذدقةب م قسلذة الم زذ  سنملذ     و ، لكن تدون يمتا من الزأقة السا دة ألزهذ

  168الزأقة م ب ا سالمواد دهب األ و 
 

ذذب المكوسهذذة التذذ  تزذذ   دبتزلذذبن ، ف كذذسن دبلصذذدو  األعمذذب االعتذذداد فذذ   نم 

ِ َمذب  إِنَّ ت   ة ادزتا نزا قذب      ف  وسى عن الزد   كمبسالتلل ل ألمو   ت بل  ،  َّ ِ
 169  فَْلتَْصدِْو َسْلتَْحتَِلْ   ُمَلمًّ  ٌّ إِلَ  نََ ٍ  نََخيَ َسلَاُ َمب نَْعَم  َسكُ 

                                                
 .3/164 مزسسوازسو  للبن ال و  الدن  - 161

 .96لسوة األز بل اآل ة  -162 
 .12لسوة اتلواهللا اآل ة   -  163
 .37الدخبو  /كتب  ات مبن/دب  صسل ومابن احتلبدب من ات مبن/ح صح    -  164
 .45الدخبو  /كتب  ات مبن/دب  اتدب  ال زب   من ات مبن/ح صح   -   165

 -هذـ1409داو الو ذبن للثذوا / القذبهوة/  /2م/ 1/163الدخذبو  الدذن ح ذو   داذوح صذح  فت  الدبو   -  166
 ل.1988
 .1/167فت  الدبو  -  167

 .165 /1المصدو زألا   - 168
 .6894/كتب  التسح د /دب  مب  بهللا ف  قسلا ت بل  إن  وحمة   قو  /ح الدخبو صح    - 169
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  ت ذبل ـ من م بز  الحلدة   الكأب ة ،ف قب  احتلذ  دكذيا اكتأذ  دذا سمزذا قذس     2

 َزَب فَذَ اَدهُْل إِ َمبزذب  َسقَذبلُسا َحْلذدُ  فَبْخَاْسهُلْ قَبَ  لَُهُل الزَّباُل إِنَّ الزَّباَل قَْد َ َم ُسا لَُكْل  الَِّي ن

ُ َسزِْ َل  ِ  َسَكأَ  سقسلا ت بل     170 اْلَسِك  ُ َّللاَّ     171َحِل دب   دِب َّ
نحتلذ  عل ذا   ن  نزكذو عل ذا قدذ   عملذا  ،ف قذب ـ مذن م ذبز  الحلذدة   اتزكذبو   3

قد ذذ  تلذذم ة الملذذد  دبللذذد   ألن اتزكذذبو علذذ   مذذنستلذذم ة اتزكذذبو دبالحتلذذب    
الن الم ذوسف إيا تذوع فذبألمو د  الذة توكذا نمذو  تلب االحالض و لد  د  التا سهس 
  172د  التا هس الزه  عن المزكو.  فبألمو  ف  دبلم وسف ، سالمزكو إيا 

ـ مذن م ذذبز  الحلذدة ن اذب   التذذدد و . ف قذب    فذالن حلذذن الحلذدة فذ  األمذذو ن   4
بص ، التدد ولا سالزسو ف ا سف  القساز ن ساألزسمذة سالمحتلذ   قذسل دتذدد و خذ حلن

  173الاو  اتلالم  سهس احلن س سو التدد و . تمد  سهس تدد و 
ـ من الم ب   قب    خو ب  حتلدبن األخدذبو   ت وفبزهذب كمذب  ساذك السذن مساذك  5

 ساحتلد  مب عزد فالن   اختدوتا سل وتا . كمب سود ف  الا و  ال لل
 174ن مب نددىمب نخأ  س  لم ل  لمنزلبهللا  حتلدن مسدت      ***     تقس      
تصذذوفب  سالمحتلذ   زسذذو فذذ  تصذذوفب   مذذنعزذد الو ذذب   مذذبالزلذبهللا  ختدذذون   ن 

مزهذب د ذد التذدق   سالزسذو فذ   المزكوالزبال السبهوة س حكل عل هب  س قدل عل  تض  و 
 المآال . 

 

 لد   مكن إ مب  م بز  الحلدة ف  اآلت     سممب
 ال د سالحلب  . -ن ( 
   ساالكتأبهللا دا . مل  األ و سالثسا  من -(  
 حلن التدد و ف  األمسو سالزسو ف  مآالتهب . -(  ا
 اتزكبو . -( د
 االختدبو ساللدو .  -( هـ

                                                
 .173لسوة ح  عموان اآل ة  - 170
 .6لسوة الزلبهللا اآل ة  -  171

/داو مكتدة المبل   83عمو اللمبز  ،تحق    مو  ن ل  د / دنزصب  االحتلب  ل مو دن محمد   - 172
 تبو ال  دسنال بم  / مكة المكومة/  

 . 83 اللبد ازسو   المو ك  -  173
 ل . 1992 –هـ  1412لدزبن / –/ داو صبدو/ د وس   1م  /125نلبال الدالغة لل مخاو    -  174
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 الحلدة لمصمل الأقه   التحل  
 

، فقذذد عوفهذذب  اللضس ذذةت و أذذب  الحلذذدة االصذذمالح ة تد ذذب لمذذدلسالتهب  ت ذذدد 
إيا سهذذو  المزكذذوسزهذذ  عذذن  مهذذسو الأقهذذبهللا د زهذذب نمذذو دذذبلم وسف إيا سهذذو توكذذا ، 

فذذ  ت و أهمذذب سإصذذالح دذذ ن الزذذبال    177سادذذن األخذذسة176سناذذبف الاذذ  و 175ف لذذا.
سهس  ام  ك  مب نمو الاذبو   ال مهسو ، ت و فساعتقد نزهمب لل  ا أب  د دا عل  

 ام  ك  مذب زهذ  عزذا الاذبو  الحكذ ل  ،كمبالحك ل دا عل  لد   الس س  نس الزد  
 .سالم بمال  د سال دبدا  ،س دخ  ف  ك  يلع ال قب

فذذذ  ت و ذذذف الحلذذذدة   د زهذذذب سس أذذذة د ز ذذذة مذذذن دذذذب  األمذذذو  178ادذذذن خلذذذدسن سقذذذب 
نن هذيو الت و أذب  تتقذبو   س الحس، 179.  المزكوعن             دبلم وسف سالزه  

للحلذدة مذذن 180ادذن ت م ذا  .ثل  ذذ ت  ت و ذفال مهذسومذك ساذسح ، سإمذال  ت و ذف 
اختصبصذذذبتا  دذذذ ن ساذذذ ا م  ذذذبوا عبمذذذب  م ذذذ  خذذذال  ت و أذذذا للمحتلذذذ  سمذذذن ثذذذل

دذبلم وسف سالزهذ   األمذوالمحتل  فلذا  نمبساختصبصب  السالة سالقابة ف قس      
سهيا  181. سزحسهلعن المزكو ممب ل ال من اختصبص السالة سالقابة سنه  الد سان 

سالتق  ذد سهذس مذب يهذ  إل ذا تلم ذيو  االختصذبصالت و ف  الحذس ف ذا نمذوان سهمذب   
دذ ن الزذبال فذ  الزذس  الذي  ال  تسقذف علذ   الحكذل، ح   قذب      182مبل ادن الق لات

دسال ة الحلدة سقبعدتا سنصلا هس األمو دبلم وسف ، سالزهذ   الم وسفالدعسى هس 
 183عن المزكو. 

 

                                                

 240 سود ،مبز ة للمب األحكبل اللل -ـ  175
هذـ  لذا ال د ذد مذن الم لأذب   589هس   عدد الوحمن دن زصو دن عدد   ال دسى الا  و      الا  و  ـ 176

 سغ وهذبالملسع ، سات ابح ف  نلواو الزكبح   ل بلةمزهب   زهب ة الوتدة ف  مل  الحلدة ، سالزهج المللسع ف  
 . 1/209 خل أة، سكاف السزسن   لحب    1/528. ازسو   الدضداد    هد ة ال بوف ن 

هذـ  729نحمذد دذن ندذ    ذد دذن األخذسة القواذ  اذ بهللا الذد ن المحذد    دذنادن األخسة هس محمد دن محمد  -177
 7،لل وكلذ   األعذالل،   4/168الكبمزذة  الذدووصبح  كتب  م بلل القودة ف  نحكبل الحلدة . ازسو   ادن ح و   

/263 . 
دذن الحلذن الحاذوم  ، اتاذد ل  األصذ  ثذل  محمذدعدد الوحمن دن محمد دن محمد دذن ادن خلدسن هس   ـ  178

من ااهو م لأبتا كتب  ال دو سد ذسان المدتذدن سالخدذو  ـ.ه 808لزة  ستسف  هـ 732التسزل  ثل القبهو  سلد لزة 
 4/145خبسى ، سالاذذسهللا الالمذذك لللذذ7/76الدودذذو ، ازسذذو  اذيوا  الذذيه  ،ادذذن ال مذذبد  سال  ذذلفذ  ن ذذبل ال ذذو  

 .2/278السزسن لحب   خل أة   سكاف
 .مصدو لبد  249المقدمة  الدن خلدسن ،  -  179
الد ن نحمذد دذن عدذد الحلذ ل دذن عدذد اللذالل ، الحوازذ  ، الدماذق  الحزدلذ   تق ادن ت م ة هس   ندس ال دبال  - 180

اتلذالل سغ وهمذب مذن المصذزأب   فذ  سالحلذدةلا ال د د من الم لأب  مزهذب  م مذس  الأتذبسى   اتلاللمن نعالل 
 /14كث ذو  الدذنسالددا ذة سالزهب ذة   ، 4/29هـ  ازسو   الي   عل  مدقب  الحزبدلة ،الدذن و ذ    728الزأ لة    

 4/29،لل وكل    ساألعالل،  234
 .15  ت م ةالحلدة ف  اتلالل الدن  -ـ  181
ندذذذ  دكذذذو ال وعذذذ  ، الدماذذذق  ، الحزدلذذذ      اذذذمال الذذذد ن محمذذذد دذذذن عدذذذداتمذذذبل ادذذذن القذذذ ل هذذذس   ندذذذس  -182

المذذسق  ن ، سالمذذو  الحكم ذذة فذذ  الل بلذذة الاذذوع ة  إعذذاللهذذـ سلذذا ال د ذذد مذذن الم لأذذب  ، مزهذذب    751المتذذسف 
 . 56 /6 لل وكل ، ساألعالل  14/234سالزهب ة الدن كث و  الددا ةسغ وهمب ، ازسو    

 .ل1953-1372/ممد ة اللزة المحمد ة/ 232ق ل الدن ال الاوع ةالمو  الحكم ة ف  الل بلة  -183
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عدذبوة  الحلدة قس  ف ا      184ت و ف حخو مختصو سهس لإلمبل الض ال  س  ت      
فذ   ز بمزه  عن المزكو .  سقو   من هيا مب يكوو اللابملة لالمو دبلم وسف  سال

ف  الاذو  ة   نمذو عذبل تتزذبس  كذ  ماذوس   أ ذ  هلل ت ذبل  ، كذبآليان  الحلدةقسلا  
ق ذذ  القاذذبهللا دذذب  مذذن ندذذسا   سلهذذيا، سنداهللا الاذذهبدة مذذك كثذذوة ت ذذدادهب ،   ساتقبمذذة

بح  الحلذذدة صذذ سعذذوف185الحلذذدة ، سق ذذ  القاذذبهللا  ذذ هللا مذذن ن ذذ اهللا االحتلذذب   
ساختصبصذذبتهب ال بمذذة مذذن ساقذذك  مهبمهذذبكاذذف السزذذسن ت و أذذب م تمذذدا علذذ  تد ذذبن 

 علل دبح  عن األمسو ال بو ذة دذ ن  االحتلب  عللفقب        فبعل تهب ف  الم تمك ،
دذدسزهب مذن ح ذ  إ وا هذب علذ  القذبزسن  التمذدننه  الدلذد مذن م ذبمالتهل التذ  ال ذتل 
، سعن ل بلذة ال دذبد دزهذ  عذن المزكذو  لمت بمل ناالم د  ، دح    تل التواا  د ن 

وحو  ستأذبخو دذ ن ال دذبد دح ذ  مذب ماذب وا سنمو دبلم وسف ، سح   ال   د  إل  
نمذسو التحلذبز ة زباذ ة  ،سد اذهبالخل أة مذن ال  ذو سالمزذك سمدبد ا،د اذهب زقذص 

سهذذيا الت و ذذف ودمذذب قصذذد مزذذا الحلذذدة التذذ  تسل هذذب الدسلذذة  186عذذن ون  الخل أذذة. 
الحلدة عل  السال ة سال  ذدخ  فذ  هذيا الت و ذف المحتلذ   قصواهتمبمب ،فهس ديلع 

 دسن إين السال .     الحلدةالمتمس  الي   دباو 
 

لد  نن الم ز  االصمالح  للحلدة ال  قتصو عل  تض  ذو المزكذو  ممبتد ن  فقد     
ت ذبل  كذبألمو   ام  ك  مب  أ   س ذواد دذا ادتضذبهللا مواذبة   سإزمبالسبهو فحل   

المزكذذذو ، سالصذذذدقة ساأليان ، ساتقبمذذذة سنداهللا الاذذذهبدة ،  عذذذندذذذبلم وسف سالزهذذذ  
نزسا  الدو ، س   ذد يلذع ال د ذد مذن الاذساهد القوحز ذة  س م كسال هبد ف  لد     ، 

ذذالةَ اْدتِضَذذبهللَا َسْ ذذِا َود ِِهذذْل َسنَقَذذبُمسا  َصذذدَُوسا َسالَّذذِي نَ ت ذذبل   سالزدس ذذة ، مزهذذب قذذس   الصَّ
ذذذب  ذذذ  ِ َةَ  َوَ ْقزَذذبهُلْ َسنَْزأَقُذذسا ِممَّ ا  َسَعالزِ َذذذة  َس َذذْدَونُسَن دِبْلَحَلذذذزَِة اللَّ لَُهذذذْل ُعْقدَذذذ   نُسلَ ِذذعَ ِلذذذو 

ِ َستَثْدِ تذب   الَِّي نَ  َسَمثَ ُ  ت بل   سقسلا 187الدَّاوِ   ِمذنْ  ُْزِأقُسَن نَْمَسالَُهُل اْدتِضَبهللَا َمْوَابِ  َّللاَّ
ِاذْ أَْ ِن فَذ ِْن لَذْل  ُِصذْدَهب َسادِذ   فََمذ ٌّ  نُُكلََهذبْل َكَمثَِ  َ زٍَّة دَِوْدَسةٍ نََصبدََهب َسادِ   فَآتَْ  نَْزأُِلهِ 

ُ دَِمذذب  ِمذذْن َخْ ذذٍو فاَِلَْزأُِلذذُكْل َسَمذذب  تُْزِأقُذذسا َسَمذذب ت ذذب    سقسلذذا  188دَِصذذ و   تَْ َملُذذسنَ َسَّللاَّ

ِ َسَمب تُْزِأقُسا ِمْن َخْ ٍو  َُسفَّ إِلَْ ُكْل َسنَْزتُْل ال  اِ َس ْ تُْزِأقُسَن إالَّ اْدتِضَبهللَا      189تُْسلَُمسنَ َّللاَّ
 

مواذبة   ت ذبل   ادتضبهللااآل ب  تد ن نن نعمب  المللم ن     نن تكسن  فهيو

ِ  َعذذْن ُعْقدَذذةَ ْدذذِن َعذذبِمٍو ، سكمذذب سود فذذ  الحذذد    َ َعذذ َّ  َعذذْن الزَّدِذذ   َسَ ذذ َّ قَذذبَ  إِنَّ َّللاَّ
اِمذَ  دِذِا   ُْدِخُ  ثاَلَثَةَ زَأٍَو اْلَ زَّةَ دِبللَّْهِل اْلَساِحذِد َصذبزِ َاُ  َْحتَِلذُ  فِذ  ُصذْزِ ِا اْلَخْ ذَو َسالوَّ

ذاُ دَِلذَوِوِو إِلَذ   َسالَِّي     سقب   190. َسُمزَد ِلَاُ  ْقَم لَ َُ و  نُمَّ إِيَا  اْلَ زَّذةِ زَْأِل  دِ َِدِو إِنَّ الل ِ

                                                

الذي ن  م ذذسا دذ ن المزقذذس   اتلذذاللمحمذذد دذن محمذذد الض الذ   مذذن نعذالل  دذناتمذبل الض الذذ  هذس   محمذذد  - 184
ساأبهللا الضل ذ  سغ وهذب    الد ن سالملتصأ  ، سالمزخس  علسلإح بهللا   سالم قس  ، سلا زحس مب ت  مصزف ، مزهب  

 . 7/247لل وكل   ساألعالل،  6/191  المدقب  ، لللدك   ازسو (هـ 505 ،) من التصبز ف الق مة 
 ،مصدو لبد    84 االحتلب زصب   -185
المثزذ  / دضذداد  مكتدذةمزاسوا   / 1/665  كاف السزسن ف  م وفة نلبم  الكت  سالأزسن لحب   خل أة - 186

 دسن تبو ال./
 . 22 اآل ةلسوة الوعد  - 187
 . 265لسوة الدقوة اآل ة  - 188
 . 272لسوة الدقوة اآل ة  -  189
/ح - 190    3095لزن الزلب   /كتب  ال هبد/دب  ثسا  من وم  دلهل ف  لد     ع   س   
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 ذب ولذس    إن قتلذ      فقذب  س بهللا و   إل  ولس    صل     191  تََلدَتْاُ احْ 

  غ و مذددو ن كأذو عزذ  خمب ذب  ؟ فقذب  ولذس     محتلدبف  لد     صبدوا 
الحلدة سعدل  مأهسلالزصسص سغ وهب ممب ل  ت  د بزا تد  عل  ل ة  هيوف 192ز ل.

 .اقتصبوهب عل  زس  م  ن من األحكبل 
      

ت و أب  اصمالح ة عدة ال تخوا  المحدث نسدزبهللا عل  يلع ساك لهب د   
الحلذذدة وقبدذذة  إنقذذسلهل     الت و أذذب فذذ  فحساهذذب عذذن الت ذذبو ف اللذذبلأة سمذذن هذذيو 
م ذب   فذ ، عل  زاذبم األفذواد   خبص نإداو ة تقسل دهب الدسلة عن مو   مسسأ ن 

، سالأا لة ، سفقذب للمدذبدئ المقذووة فذ   سالد ن ، ساالقتصبد ، تحق قب لل د  األخال 
  193اتلالم  ، سلالعواف الم لسفة ف  ك  د  ة س من .  الاو 

 

تقسل دهب الدسلذة علذ   إداو ةالت و ف قد  أهل مزا د ن الحلدة م ود وقبدة  سهيا     
ال  تسقف عل  وقبدة  الي نزامة األفواد فحل  ،سهس خالف لمأهسل الحلدة الابم  

لذا ،سحمب ذة القذ ل  سالتصذد إزمب  ام  وقبدذة نفذواد الم تمذك الملذلل للمزكذو الدسلة س
الوقبدة اتداو ة  ب،نم ملللاتلالم ة سا   عل  ال م ك دقدو المبقة الت   متلكهب ك  

 فه  تمث  دسو المحتل  المكلف . 
 

ل الملذلل فذ  الق ذب الم تمذك فبعل ذةن الحلدة هذ      إف  ت و ف من قب    سل       
حمب ذذذة لمقبصذذذد  ،د عمذذذب  الدذذذو سالخ ذذذو ستض  ذذذو المزكذذذو ، سفذذذ  الل بلذذذة الاذذذوع ة 

نقذذذو  إلذذذ  الم زذذذ  الاذذذبم  لت و ذذذف  مهذذذسو الأقهذذذبهللا 194الاذذذو  ة اتلذذذالم ة . 
 المتقدم ن.

 

                                                

 1598لزن ادن مب ة /كتب  مب  بهللا ف  ال زب  /دب  مب  بهللا ف من نص   دلقم /ح - 191
 .2157 ب/حه  ال ل  لزن ند  داسد /كتب  ال هبد/ دب  من قبت  لتكسن كلمة  -  192
 ل.1995لسو ب /  –/داو الأكو / دما   73الحلدة عزد ادن ت م ة لمحمد المدبوع   سزسبلالدسلة  -  193
 // مقذب  مزاذسو فذ  لللذلة كتذب  األمذة  135 اذد وإح بهللا ستمذس و م للذة الحلذدة   د. محمذد عثمذبن  -  194

 ل.2002 –هـ  1423/  87قمو / /س اوة األسقبف سالا سن اتلالم ة  مزاسوا 
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عل  ق ل الم تمك اتلذالم   ال بمةالقس    نن الحلدة تمث  الوقبدة التمد ق ة  خالصة

األمذو دذبلم وسف سالزهذ  عذن  هذسق ة سقبعذدتهب سنصذلهب ، دبعتدبوهب سس أة د ز ة خل
األمة ، سفاذلهب مذن ن ذ   هيوالمزكو ، كمب قب  دن الق ل   سه  صأة سصف   دهب 

ذٍة نُْخِوَ ذْ  ِللزَّذباِل تَذ ُْمُوسَن  َخْ ذوَ  ُكْزتُلْ  فقب    ت بل     195األمل. وعل  لب يلع  نُمَّ
ِ َسلَذْس حَمذَن نَْهذُ  اْلِكتَذبِ  لََكذبَن الْ  َعنِ دِبْلَمْ ُوسِف َستَْزَهْسَن  لَُهذْل  َخْ ذوا  ُمْزَكِو َستُْ ِمزُذسَن دِذب َّ

سهيا األمو اتله  الخبص دبألمة اتلالم ة    196ِمْزُهُل اْلُمْ ِمزُسَن َسنَْكثَُوهُُل اْلأَبِلقُسن
تذدخ   المزكذوف ا  م ك مب نمو   دا سك   نزسا  الدو سهس من االحتلذب  ، س   دخ 

 دذذ نف ذذا كذذ  الم بصذذ  المخبلأذذة لقساعذذد الاذذو  ة سزسبمهذذب سمذذن هزذذب  ذذ ت  التذذداخ  
مأهسل الحلدة سفو اة األمو دذبلم وسف سالزهذ  عذن المزكذو ، فمذب هذ  مد  ذة هذيا 

 ؟ لد بن يلع  مكن عقد مقبوزة د زهمب.  التداخ 
 

                                                

 لبد  . مصدو،  232ازسو   المو  الحكم ة ف  الل بلة الاوع ة  - 195
 . 110لسوة ح  عموان اآل ة  - 196
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 سفو اة األمو دبلم وسف سالزه  عن المزكو الحلدة
   

قبعدة األمذو  سد ن أب  الأقهبهللا لمصمل  الحلدة التمبد  د زا  وتمن    الحس
المزكذو ،  عذندبلم وسف سالزه  عن المزكذو ، إال نن مدذدن األمذو دذبلم وسف سالزهذ  

ت م ذة  ادننمو اله  عبل سود ف  ك  الاوا ك اللمبس ة سدا  بهللا الموللسن كمب  قس  
ولذلا مذن  دا دا كتدا سنول  دبلم وسف سالزه  عن المزكو الي  نز     األمو    

الَّذِي َن  َْكأُذُوسَن دآ َذبِ   إِنَّ  ت ذبل    كمب يكو المألوسن ف  د بن قس     197الد ن  
 ِ ٍ َس َْقتُلُسَن الَِّي َن  َ ُْمُوسَن  َس َْقتُلُسنَ َّللاَّ ْوهُْل دِ َيَاٍ   دِبْلِقْلمِ الزَّدِ  ِ َن دِضَْ ِو َح   ِمَن الزَّباِل فَدَا ِ

سالزهذ  عذن المزكذو كذبن سا دذب  دذبلم وسفاآل ة دل  عل  نن األمو  فهيو  198ِل ٍل نَ 
ألزهذذل كذذبزسا  قتلذذسن مذذن  ذذ مو  إلذذوا   فذ  األمذذل المتقدمذذة سقذذد ز لذذ  اآل ذذة فذذ  دزذ  

َكأَُوسا ِمْن  الَِّي نَ  لُِ نَ  سقد ل زهل   ت بل  دقسلا   199دبلم وسف س زه  عن المزكو.
 َكذبزُسايَِلَع دَِمب َعَصْسا َسَكبزُسا  َْ تَُدسَن  َمْو َلَ لَ  ِلَلبِن َداُسَد َسِع َل  اْدِن دَزِ  إِْلوا  َ  عَ 

دذبلم وسف سالزهذ   فذبألمو  200ُمْزَكٍو فَ َلُذسوُ لَدِذ اَْل َمذب َكذبزُسا  َْأ َلُذسنَ  َعنْ ال  َتَزَبَهْسَن 
اثذذو  علذذ ساألزد ذذبهللا   سسس أذذةعذذن المزكذذو مصذذمل  قوحزذذ    دذذو عذذن مهمذذة الولذذ   

مذب  نحذ   201اللوخلذ األزد بهللا  قتد  ف همب ،لد بن زهج اتلالل ساو  تا كمذب  قذس  
م وفتهمذذب  ذذتل  سعدذذوألن م سذذل االدذذتالهللا دهمذذب ،    دذذدن دذذا فذذ  الد ذذبن األمذذو سالزهذذ  

سمن هزب  مكن القس  إن ال القذة دذ ن  202  .م وفة األحكبل ، س تم   الحال  سالحوال
فبلحلذذدة قذذد تكذذسن قب مذذة سالس ذذسد  ،قذذة عمذذسل سخصذذسص هذذيا المدذذدن سالحلذذدة عال

 مزكو ساقك نس متسقك. اثوللمزكو نمب الزه  عن المزكو ، فال  كسن إال  عل  
 

دبلم وسف سالزه  عن المزكذو ، ست ذد ندلذة س سدذا  األموتام  مددن  فبلحلدة

ذذة   ِمذذْزُكلْ  َسْلذذتَُكنْ  ت ذذبل      كمذذب فذذ  قذذس     ندلذذة للحلذذدة ،   َذذْدُعسَن إِلَذذ  اْلَخْ ذذِو  نُمَّ

   ت ذبل  سقسلذا203َعِن اْلُمْزَكِو َسنُسلَ َِع هُُل اْلُمْأِلُحذسَن    َس َْزَهْسنَ َس َ ُْمُوسَن دِبْلَمْ ُوسِف 

  ََعذذِن  َس َْزَهذذْسنَ دَْ ُاذذُهْل نَْسِل َذذبهللُا دَْ ذذٍ   َذذ ُْمُوسَن دِذذبْلَمْ ُوسِف  َساْلُمْ ِمزَذذب ُ  َساْلُمْ ِمزُذذسن
َكذبةَ اْلُمْزكَ  ُ  َس ُِم  ُذسنَ ِو َس ُِق ُمسَن الصَّالةَ َس ُْ تُذسَن ال َّ َ َسَوُلذسلَاُ نُسلَ ِذَع َلذ َْوَحُمُهُل َّللاَّ َّللاَّ

 َ سعل  هيا التس  ا القوحز  ت تدذو فو اذة األمذو دذبلم وسف  204َحِك ل   َعِ     إِنَّ َّللاَّ
 صذد  إغأبلذا لذذ ال  لا تمد قبتذا المختلأذة ، دح ذ اذوع ب  سالزهذ  عذن المزكذو، نصذال  
ح س ة الم تمك اتلالم  ، سفبعل ة الأذود الملذلل   زه مخبلأة د ز ة فحل  ، د  إزا 
كمواذذد سدو ال مبعذذة اتلذذالم ة ، كحذذبوال سدسو  األمذذة، فهذذس زسذذبل  ت كذذد دذذا دسو 

                                                

 . 48الدن ت م ة  اتلاللالحلدة ف   - 197
 . 21لسوة ح  عموان اآل ة  -  198
 ل 1988هـ1408/داو الكت  ال لم ة /د وس / 1م  /31/ 4ال بمك ألحكبل القوحن، للقومد   -  199
 .  79،  78لسوة المب دة اآل تبن  -  200
ك هذـ  483كدذبو علمذبهللا األحزذبف     مذن  لذه هس   ندس دكو امال األ مة محمد دن نحمد دن  اللوخل  - 201
 .   208/ 6ناهو م لأبتا   المدلسم ف  الأقا . ازسو األعالل ، لل وكل   منس

/ مزاذذسوا   بم ذذة  388 /1   ، تحق ذذ    د.عدذذد اللذذالل ندذذس زذذب لالومذذسىالحبصذذ  مذذن المحصذذس  ،  - 202
 1994قبو سزال /دزضب   /

 . 104لسوة ح  عموان اآل ة  - 203
 . 71لسوة التسدة اآل ة  - 204
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فود ذذة نمذذبل   عذذن الق ذذبل دسا دذذا الذذد ز  ،  ملذذ سل ةالأذذود الملذذلل دبعتدذذبوو ملذذ سال 
، سالحلذذدة تدذذو   خبصذذةل صذذد   هذذب  وقبدذذة ، يا  فبعل ذذة  ال تمذذبع ساسالخلقذذ   

، فذبلأود هزذب  اتلذالم نهم ة المل سل ة الأود ة ، سمكبزتهب ف  تمد   قساعذد الاذو  
المزكو السبهو المالحس  تض  وتقتصو الحلدة عل   سال 205مل س  مل سل ة م دس ة.

دا س ا   ت بل   س واد أ   ف  د   الت و أب  اللبدقة فحل  سإزمب تام  ك  مب 
قبلذ   –  عزهب  وا  –سهيا  ددس  ل ب ف  التس  ا الزدس  فقد وس  عن نل للمة 

 ِ ِ َسإِزَّذب إِلَْ ذِا َواِ  ُذسَن .اللَُّهذلَّ  إِزَّذبنََصبدَْ  نََحَدُكْل ُمِص دَة  فَْل َقُذْ   إِيَا    قَبَ  َوُلسُ  َّللاَّ َّ ِ
ا ِمْزَهب  ِص دَتِ مُ ِعْزَدَع نَْحتَِلُ    . 206فَآِ ْوزِ  فِ َهب َسنَْدِدْ  ِل  دَِهب َخْ و 

ِ إالَّ نُِ ْوَ  َعلَْ َهب  لَنْ  إِزَّعَ      س قس   َمب تَْ  َُ  فِ   َحتَّ تُْزِأَ  زَأَقَة  تَْدتَِض  دَِهب َسْ اَ َّللاَّ
فذ  اذمسل تا  لذدةالحهذيو اتاذبوا  الزدس ذة  تدذ ن نن مأهذسل  سمذن 207  فَِل اْمَونَتِذَع.

 الدو  سهيا من المدلسال  اللضس ة للحلدة ن اب. نعمب  ح م د م ك  
      

ذذب دبعتدذذبو الخصسصذذ ة التزس م ذذة       تمثذذ  نحذذد التمد قذذب  اتلذذالم ة  فبلحلذذدةنم 
، الي   ام   م ذك السال ذب  ،  المزكوالخبصة لمددن األمو دبلم وسف ، سالزه  عن 

السال ذب  هذس نمذو  سزهذ   ، فذبألمو  س م ذككبن  مذب  الذد ن  إياكمب  قس  ادن ت م ة  
سالزهذذ  عذذن المزكذذو ، سهذذيا ز ذذ   ،الذي  د ذذ    دذذا ولذذسلا هذذس األمذذو دذبلم وسف 

َساْلُمْ ِمزُسَن َساْلُمْ ِمزَبُ  دَْ ُاُهْل نَْسِل َبهللُا دَْ ٍ   كمب قب  ت ـــــبل    ن سالم مز الزد  

قبدو، سهذس  ملللسهيا سا   عل  ك   208َس َْزَهْسَن َعِن اْلُمْزَكو  َ ُْمُوسَن دِبْلَمْ ُوسِف 
 سالقذدوةلل  قل دا غ وو ،  الي فو  عل  الكأب ة س ص و فو  ع ن ، عل  القبدو 

فيسس الللمبن نقدو من غ ذوهل ، سعلذ هل مذن الس ذس  مذبل ال الللمبن سالسال ة  سه
كذ  إزلذبن دحلذ  قدوتذا ،  عل  غ وهل ف ن  مزبم الس س  هس القدوة ، ف  ذ  علذ 

َ َمب اْلتََمْ تُلْ  قب  ت بل    س م ك السال ب  اتلالم ة إزمب مقصس دهب  209 فَبتَّقُسا َّللاَّ
سالزه  عن المزكو ، لساهللا ف  يلع سال ة الحو  الكدوى مث  ز بدة  دبلم وسفاألمو 

  سال ذة مث  سال ة الاومة سسال ة الحكل ، نس سال ذة المذب  سهذ سالصضوىالللمة ، 
سمذذن هزذب تذذ ت  ال القذذة دذ ن الحلذذدة ، سالذذزسل  210سسال ذة الحلذذدة   المبل ذذةالذدساس ن 

 اتلالم ة األخوى كبلقابهللا ، سقابهللا المسبلل.
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 المدح  الثبز 
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 .للحلــــدـــــــة
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لذد  فذ  ت و أبتهذب سنن  اتلالم  حق قة اذوع ة ، سزسبم ذة كمذب الزسبلف   الحلدة 

عذن المزكذو ، فهذ   سالزهذ األمو دبلم وسف   :ه تدز  عل هب   الت اصلهب سقبعدتهب 
عمذال تزس م ذب خبصذب  التزس مذ ف  م بلهب ال بل تمث  حكمب تكل أ ب مل مب سف   بزدهب 

القذذذوحن ساللذذذزة  مذذذندبلزسذذذبل اتلذذذالم  سقذذذد الذذذتزدم  نصذذذسلا سقساعذذذدو الاذذذوع ة 
  بزا ف  اآلت   سات مب  ، سد

 
 الاـوع ـة للحلـدة من القوحن الكو ل األصس 

      

الاوع  ألصس   اللزدندلة ماوسع ة األمو دبلم وسف سالزه  عن المزكو  تمث      
حدذ    إلذ   سقذدالحلدة ف  القوحن دبعتدبوهب لد   اتواذبد ،سالهدا ذة سالتس  ذا ، 

نمذوهل دمزذك  كمذبو سمز هل مذن اقتوافذا ، عدبدو الخ و سنموهل دا ، سزهبهل عن المزك

 اأِلثْذذلِ َعلَذذ  اْلدِذذو ِ َسالتَّْقذذَسى َسال تَ َذذبَسزُسا َعلَذذ   َستَ َذذبَسزُسا  غ ذذوهل عزذذا فقذذب  ت ذذبل    

َ َاذذِد ُد اْلِ قَذذبِ   َ إِنَّ َّللاَّ ذذة    َسْلذذتَُكنْ   ت ذذبل      سقذذب  211َساْل ُذذْدَساِن َساتَّقُذذسا َّللاَّ ِمذذْزُكْل نُمَّ
 هُذُل اْلُمْأِلُحذسن َسنُسلَ ِذعَ َعذِن اْلُمْزَكذِو   َس َْزَهذْسنَ إِلَ  اْلَخْ ِو َس َ ُْمُوسَن دِذبْلَمْ ُوسِف   ُعسنَ  َدْ 

212 ،ت ذدىإل  الخ و سالق بل د عمب  الدو غ و قبصو علذ  الأذود ، سإزمذب  فبلدعسة  
إلذ   الذدعسةخ و  ذد  إل ذا اتلذالل هذس  سنس   اآل ب د ز   كمبإل  ال مبعة ساألمة  

 سقذذد .عق ذذدة التسح ذذد ، فذذ ن الذذتقبل عل هذذب الزذذبال نل مذذسا دذذ سامو الاذذو  ة سزساه هذذب
  ت ذذذبل  نهذذذ  ات مذذذبن د سصذذذبف ملذذذتقوة ،سدا مذذذة ،س  ذذذ  مذذذن نخذذذص  سصذذذف

فقب  ت بل    ،اال تمبع  سمتبد ة الدعسة إل ا احتلبدب هلل  دبتصالحخصب صهل الق بل 

  ََعذذنِ  َس َْزَهذذْسنَ  دِذذبْلَمْ ُوسفِ   َذذ ُْمُوسنَ ِمزَذذبُ  دَْ ُاذذُهْل نَْسِل َذذبهللُا دَْ ذذٍ  َساْلُم ْ  َساْلُمْ ِمزُذذسن 
َكبةَ  الصَّالةَ  َس ُِق ُمسنَ اْلُمْزَكو ِ  َ َسَوُلذسلَاُ   َس ُِم  ُذسنَ َس ُْ تُسَن ال َّ ُ   نُسلَ ِذعَ َّللاَّ َلذ َْوَحُمُهُل َّللاَّ

َ َعِ  ذ   َحِكذ ل   إِنَّ  خصذب ص نهذذ  ات مذبن الذي ن   ذذ ن  خذصنهذذيو اآل ذة  سفذ 213َّللاَّ
المحسسوا   ف  تحذبدهل  دتوعد اهل د اب عل  المبعب  ،س تساصلسن ف مب د زهل 

،توكذسا حسذسسهل لحذ    ف    سق بمهل دح    ،سصحدتهل هلل ،سعداستهل أل ذ  
الحذب  ،سلذ وحمهل  فذ   سحثوسا عل  هساهل وابهللا   ،نسل ع الذي ن عصذمهل   

 214المآ . ف 
  ذذ    مق ذذذبال التأو ذذ  دذذ ن المذذذ مز ن سالمزذذبفق ن األمذذو دذذذبلم وسف  سقذذد

َساْلُمزَبفِقَذذبُ  دَْ ُاذذُهْل ِمذذْن دَْ ذذٍ   اْلُمزَذذبفِقُسنَ    فقذذب  ت ذذبل  ،  المزكذذو،سالزهذذ  عذذن 
َ فَزَِلذذذ َُهْل إِنَّ زَُلذذذس نَْ ذذذِد َُهلْ دِذذذبْلُمْزَكِو َس َْزَهذذذْسَن َعذذذِن اْلَمْ ذذذُوسِف َس َْقدُِاذذذسَن   َذذذ ُْمُوسنَ  ا َّللاَّ

 د اذهلسصف الم مز ن   ف قب  ت بل      ال لمبهللا   قب   215اْلأَبِلقُسنَ اْلُمزَبفِِق َن هُُل 
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 ق نالتحبد قلسدهل ف  التساد سالتواحل سالت بمف سقب  ف  المزذبف سيلعنسل بهللا د     
 216حكل.قلسدهل مختلأة سلكن  ال د اهل إل  د   ف  ال ألنمن د     د اهل 

 المتأو نن زأب  األتدب  كبألمو  عل من د     د اهل د  سصف المزبفق ن    سقد
 دلد عل  زأب  األلالف ،ساألمو ف  زألا كيلع ،ألن زأب  األتدب  ،سكأوهل حص  
 الحبصلةالتقل د ألسل ع األكبدو ،سدلد  مقتا  الهسى سالمد  ة سال بدة نمب المسافقة 

 االلذتدال ال دلد  الم   سال بدة د  دلد  المابوكة ف  د ن الم مز ن ف زمب حصل  
 217.د  من  د اهل،سالتسف   سالهدا ة .فلهيا اللد  قب  ت بل  ف  المزبفق ن  

تقد ل األمو دبلم وسف سالزه  عن المزكو ف  اآل ذة علذ  الأذوس   ف  سودمب
تتحقذ   سمبعة   سولذسلا مذب  ذسح  دذ ن هذيو المبعذب  ال س كبةال  ز ة من صالة 
إال دهذذيا التس  ذذا اتلهذذ  الذذي   حذذ  الأذذود علذذ  التذذ ال  الم تمذذكدصذذسوة كبملذذة فذذ  

ال مبعة ف  عالقبتهب عل  الت ال الاو  فقدل عل  نزا  س ح األسامو ستوع الزساه  
 ك  ال القب  الاوع ة . إمبوومزهج تودس  تحأس ف  

َ  إِنَّ  فذذذ  نصذذذ   ذذذبمك لالسامذذذو سالزذذذساه    ت ذذذبل  سقذذذب    َذذذ ُْمُو دِبْل َذذذْدِ  َّللاَّ
َساْلدَْضذذ ِ  َِ ُسُكذذْل لَ َلَُّكذذْل  َساْلُمْزَكذذوِ َسإِ تَذذبهللِا ِي  اْلقُْودَذذ  َس َْزَهذذ  َعذذِن اْلأَْحَاذذبهللِا  َساأِلْحَلذذبنِ 

الاذذو  ة كلهذذب نمذذوا سزه ذذب سامتثذذبال سا تزبدذذب،لحأس حذذدسد    فكبزذذ   218تَذذيَكَُّوسَن 
عذن المزكذو   ذد   سالزهذ األمو دذبلم وسف   نص  د   عل  ك ،س  زدض ساو  تا كمب 

سود  نلذبل    سقدعل هب الحلدة ف  الزسبل اتلالم    تدز نصال من األصس  الت  
س  لهذب لذددب لخ و ذة ستأاذ     الم مز نالقوحن متزسعة ف  يلع ، فتبوة نمو   دهب  

متثذذبلهل سمذذبعتهل هلل فذذ  ا سال هذذلاألمذذة ، سمذذسوا   لهذذب سصذذأب للمذذ مز ن فذذ   هذذيو
،سقذذد   ذذ    فو اذذة األمذذو دذذبلم وسف سالزهذذ  عذذن  لزساه ذذاألسامذذوو سا تزذذبدهل  

مقبل ذد األمذسو نن تقذسل  علذ نس  سا دذب  األمذة عزذد تمك زهذب سالذت ال هب  منالمزكو  

َكذبةَ َمكَّزَّبهُْل فِ  األَْوِ  نَقَبُمسا الصَّالةَ َسحتَُسا ا إِنْ  الَِّي نَ  فقب   الأو اة هيودتزأ ي   ل َّ

ِ َعبقِدَةُ  َسنََمُوسا قسامذسن علذ   فبلم مزسن 219اأْلُُمسوِ دِبْلَمْ ُوسِف َسزََهْسا َعِن اْلُمْزَكِو َسِ َّ
  موسن دبلم وسف س زهسن عن المزكو إ مبزب مزهل د ن زل  الح بة ال  لتق ل  الم تمك

 سولذسلا  دذا  لذل  ذ مو دذبلم وسف الذي  نمذو فمذندمب نمو   دا ،سزه  عزذا    إال
 س زهذ  ،س زا عن المزكو الي  زه    عزا سولسلا...فالدد نن   مو س زهذ  س ذ مو 
 ز لذا  لذلإمب دمب  ابد يلع ،سإمب دمب  اتوع ف ا الح  الي  نز لا   ،دبلدبم  الذي  

الي   زسل عالقة الأود ساأللوة سال مبعة الم مزة  قذسل علذ  االلتذ ال  فبألمو 220  
 نموا ،سزه ب،سال  تحق  هيا إال داوم ن نلبل  ن  اتله زهج دبلم

 االقتداهللا المقوسن دبل لل.   نسلهمب

  حذ  فبلم من الي   قتد  دمزهج ولذس    .القس  سال م   ف اتخالص   ثبز همب

  ُْ ِمُن نََحُدُكْل َحتَّ   ُِح َّ  الَ     كمب قب  ولس   لم تم ا مب  ح  لزألا من الخ و 
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ِ  نَنَّ  نَدِ  هَُوْ َوةَ  سَعنْ  221ِلزَْأِلِا    ُِح   أِلَِخ ِا َمب   َْدُخُ  اْلَ زَّةَ  الَ      قَب َ  َوُلسَ  َّللاَّ
هيا د بن لمزهج األمة ف  تمد قهب ألصس  اتلالل  سف  222دََسا ِقَاُ   َ بُووُ َمْن الَ  َ َْمُن 

مذك مذن كذ  السذساهو المخبلأذة سحمب ذة الم ت ستس  هذاسفوسعا سيلع د صالح الأود 
تتأذذود األمذذة الم مزذذة عذذن دق ذذة األمذذل فذذ   القوحزذذ للاذذو  ة سحدادهذذب سدهذذيا التس  ذذا 

تمك ن األمذة الم مزذة تدذب ن كذ  غب ذب  األمذل سالاذ س  فذ   فضب ةغب بتهب،سنهدافهب ، 
 زساه ا.  سا تزب سه  الدعسة إل  امتثب  نسامو     ،دعستهب سحكمهب 

 

 فذذذ األمذذذو دذذبلم وسف سالزهذذ  عذذذن المزكذذو قذذد  كذذذسن لذذددب  ستذذوع فو اذذة

َكأَذُوسا  الَّذِي نَ  لُِ ذنَ  حد  لدزذ  إلذوا     كمبمن وحمة    سالمودالتحقب  الل زة  
دَِمذذذب َعَصذذْسا َسَكذذذبزُسا  يَِلذذعَ   َمذذذْو َلَ ِمذذْن دَزِذذ  إِْلذذذوا  َ  َعلَذذ  ِلَلذذذبِن َداُسَد َسِع َلذذ  اْدذذِن 

 223 َتَزَبَهْسَن َعْن ُمْزَكٍو فَ َلُسوُ لَدِ اَْل َمب َكبزُسا  َْأ َلُسَن  َكبزُسا ال. َْ تَُدسنَ 
 

الزصسص القوحز ة عل  نن فو اة األمو دبلم وسف سالزه  عن المزكو  ستد 
سلب   التس  ذا اتصذالح  سالتودذس  للم تمذك المذ من ، سهذيا التس  ذا  نهلت د من 

  كذبن لذددب فذ  ز ذبة القذب م ن دذا سهذيا قب مب عل  األمل اللذبدقة دذ فواباتله  كبن 

ب  ت بل د  ن ف  قسلا  ُوسا دِذِا نَْزَ ْ زَذب الَّذِي َن  َْزَهذْسَن َعذِن الل ذسهللِا  زَُلسا فَلَمَّ  َسنََخذْيزَبَمب يُك ِ

اذذهد   ت ذذبل  دبلصذذالح  سقذذد 224الَّذذِي َن َسلَُمذذسا دِ َذذيَاٍ  دَ ِذذ اٍل دَِمذذب َكذذبزُسا  َْأُلذذقُسن َ

َلَساهللا  ِمذْن  لَْ ُلسا   ت بل  فقب  ن نابفسا إل  إ مبزهل الق بل دهيا السا   للم مز ن الي
ة  قَب َِمة   ِ حزَذبهللَا اللَّْ ذِ  َسهُذْل  َْلذُ ُدسَن    َتْلُسنَ نَْهِ  اْلِكتَبِ  نُمَّ ِ َساْل َذْسِل   ُْ ِمزُذسنَ ح َبِ  َّللاَّ دِذب َّ

َسنُسلَ َِع ِمذَن  اْلَخْ َوا ِ َن َعِن اْلُمْزَكِو َس َُلبِوُعسَن فِ  دِبْلَمْ ُوسِف َس َْزَهسْ  َس َ ُْمُوسنَ اآْلِخِو 

ذبِلِح نَ  سقذذد سود فذ  سصذذ ة لقمذبن الحكذذ ل الدزذا د ذذد مذب نمذذوو دبت مذبن دذذبهلل  225 الصَّ
دذذا ، سالق ذذبل ددذذو السالذذد ن سالثقذذة د دالذذة ال ذذ اهللا ، سالتس ذذا إلذذ     اتاذذواعسعذذدل 
عن المزكو ، سيلع ف  قسلذا ت ذبل   سالزه و دبلم وسف  ، نموو دبلق بل دبألم دبلصالة

  َساْزاَ َعِن اْلُمْزَكذِو َساْصذدِْو َعلَذ  َمذب نََصذبدََع إِنَّ  دِبْلَمْ ُوسفِ دُزَ َّ نَقِِل الصَّالةَ َسنُْمْو   َب

اتزلذذبز    الم تمذذكهذذيا األلذذبال  كذذسن إصذذالح  سعلذذ  226ِمذذْن َعذذْ ِل اأْلُُمذذسِو  يَِلذذعَ 
 وعل  المزكتسقس الا سو ستزدا الام و ، ستخ ف المقِدل  ممبولتا  نن إل دبتابفة

نزهذب ال تقتصذو  إال  الخ و سالزهذ  عذن المزكذو فذ  الحلذدة   إل هيا ف   بز  الدعسة 
الخ و ستض  و المزكو فحل  سإزمب تام  ك  مب  أ   س واد دا س ا  إل  الدعسةعل   
  . 

 
عمذذذب  الملذذذلل إيا مذذذب قوزذذذ  دز ذذذذة دا ذذذوة االحتلذذذب  لتاذذذم  كذذذذ  ن ستتلذذذك

الزَّباِل َعلَْ ذِا َصذَدقَة   ِمنْ 227ُلالََم  ُك       د ن الزبال كمب قب   اتصالحالقودة،سمزهب 
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ُ ذذَ  فِذذ  َدادَّتِذذِا  تَْ ذذِد ُ ُكذ َّ  َذذْسٍل تَْملُذذُك فِ ذذِا الاَّذْماُل قَذذبَ     دَذذْ َن ااِلثْزَذذْ ِن َصذَدقَة  َستُِ ذذ ُن الوَّ
المَّ  ِدَذذةُ َصذذَدقَة  َسُكذذ    َساْلَكِلَمذذةُ ْ َهذذب نَْس تَْوفَذذُك لَذذاُ َعلَْ َهذذب َمتَبَعذذاُ َصذذَدقَة . قَذذبَ    َعلَ  فَتَْحِملُذذاُ 

الَةِ     228َستُِم ُم األَيَى َعْن المَِّو ِ  َصَدقَة  .  َصَدقَة  ُخْمَسةٍ تَْمِا َهب إِلَ  الصَّ
 

َخْ ذَو فِذ   ال    ت ذبل لا نصس  الحلدة التاو   ة الت  تد ن هيو الل ة قس سمن     
نََمذَو دَِصذَدقٍَة نَْس َمْ ذُوسٍف نَْس إِْصذالحٍ دَذْ َن الزَّذباِل َسَمذْن  َْأ َذْ   َمذنْ َكثِ ٍو ِمْن زَْ َساهُْل إالَّ 

ِ فََلذذْسَف زُْ تِ ذذِا نَْ ذذوا  َعِس مذذب   يَِلذذعَ  هذذيا األصذذ  القوحزذذ   سفذذ  229اْدتِضَذذبهللَا َمْوَاذذبِ  َّللاَّ
ذب نن هيو األقلبل ا يكو  د  صذب  المزأ ذة ، نس دذدفك   كذسنلثالثة   ألن  عم  الخ ذو إم 

ب نن  كسن من  ب إ صب  الخ و ف م  ال لمبز ة سهس إعمبهللا المذب   الخ وا الماوة ، نم 
ذب نن  إال  من نمو دصدقة   سإل ا نابو دقسلا مذن الخ ذوا  الوسحبز ذة سهذس   كذسنسإم 

تكم ذذ  القذذسة ال مل ذذة دبألف ذذب  الحلذذزة  نسعدذذبوة عذذن تكم ذذ  القذذسة الزسو ذذة دذذبل لسل  
نس  عدبوة عن األمو دبلم وسف ، سالزهذ  عذن المزكذو سإل ذا ناذبو دقسلذا  سم مسعهب
ذب إ الذة الاذوو ف ل هذب ناذبو دقسلذا  م وسف  فثدذ  نن    نس إصذالح دذ ن الزذبال  سنم 
عل  يلع كلا المثسدة إن كبز  هيو  سوت  230ميكسو ف  هيو اآل ة .  الخ وا  بمك 

ِ فََلْسَف زُْ تِ ِا نَْ وا    َْأ َ ْ  َسَمنْ  األف ب  حلدة هلل ت بل  فقب   يَِلَع اْدتِضَبهللَا َمْوَابِ  َّللاَّ

 الدالة عل  ماوسع ة الحلدة. القوحز ةد   الزصسص  هيو  َعِس مب  
 

  نن اآل ب  القوحن الدالة علذ  األمذو سالزهذ  ال تحصذ  ، فهذ   القس  سخالصة     
نمو   دا ،سإمب زه  عمب حيو من السقس  ف ا ،سدهيا  كذسن األمذو  مببتدب  إمب نمو د

عن المزكو ال م ن لإلزلبن ف  ك  نحسالا كمب  قس  ادن ت م ذة     سالزه دبلم وسف 
س ا األو  فال ددلا من نمو سزهذ  سالدذد نن  ذ مو س زهذ  حتذ  لذس  عل داو  سك 

 قذب  ت ذبل  كمذب 231 ذوسف سإمذب دمزكذو. إمذب دم ،زألذا س زهبهذب  ذ مونزا سحذدو لكذبن 

ُئ زَْأِلذ  إِنَّ الذزَّْأاَل  َسَمب   عل  للبن امونة ال      ذبَوة  نُدَذو ِ دِبلل ذسهللِا إالَّ َمذب َوِحذَل  الَمَّ

  232َود ِ  إِنَّ َود ِ  َغأُسو  َوِح ل  
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 الاـوع ة للحلـدة من اللزة الزدس ــة األصـس 
 

الكو ل ، فقد نمو دهب  القوحنست ص لهب للحلدة مللع للك  اللزة ف  تقو وهب  قد     

دهذب سمذن   قذسل، س لدهب ساق ب ممبولب ، سيل تبوكهب سامتدح مذن  قسال ولس    
 -األصس  الدالة عل  ماوسع تهب  

ا  ِمذْزُكلْ َونَى  َمذنْ       قذس  قب    لذم   ولذس     - مب وساو ندس ل  د   - ُمْزَكذو 
   اأِل َمذبنِ ،فَذ ِْن لَذْل  َْلذتَِمْك فَدِقَْلدِذِا َسيَِلذَع نَْاذ َُف  فَدِِلَلذبزِاِ دِ َِدِو، فَ ِْن لَْل  َْلذتَِمْك  فَْل ُضَ  ِْووُ 

233 
 

 وعن المزكذ سالزه   دبلم وسفاللزة الكتب  الكو ل ف  ودم األمو  ن  د  سقد

ُ  نْ مِ  َمب     قب     ولس نن   -  -  دن مل سد   عدددبت مبن ف ن  ٍ دَ َثَذاُ َّللاَّ زَدِذ  
ٍة قَْدِل  إالَّ َكبَن لَاُ ِمْن  تِاِ فِ  نُمَّ  دِذ َْمِووِ َحَساِو  سَن َسنَْصَحب    َ ُْخذيُسَن دُِلذزَّتِِا َس َْقتَذُدسَن  نُمَّ

 ُذْ َمُوسَن ، فََمذْن  َس َْأ َلُذسَن َمذب الَ   َْأ َلُسنَ ثُلَّ إِزََّهب تَْخلُُف ِمْن دَْ ِدِهْل ُخلُسف   َقُسلُسَن َمب الَ 
دِقَْلدِذِا فَُهذَس  َ بَهذَدهُلْ ُمْ ِمن  َسَمذْن َ بَهذَدهُْل دِِلَلذبزِِا فَُهذَس ُمذْ ِمن  ، َسَمذْن  فَُهسَ َ بَهَدهُْل دِ َِدِو 

 234 َخْوَدٍ  .  َحدَّةُ ُمْ ِمن  َسلَْ اَل َسَواهللَا يَِلَع ِمْن اأِل َمبِن 

  قذب     قذب  -  -عدذد   دذن ملذ سد  بهللا فذ  التحذي و مذن توكهذب ف مذب وساو قد س -

َ  َمب  نَّ إِ     ولس     ُ ذَ   َدَخ َ نَسَّ ُ ذُ   َْلقَذ  الوَّ الزَّْقُص َعلَ  دَزِ  إِْلذَوا ِ َ  َكذبَن الوَّ
َ َسَدْ  َمب تَْصزَُك، فَ ِزَّاُ الَ  َِح    فَ َقُس ُ  ِد فاَلَ  َْمزَ ُاُ يَِلَع ، ثُلَّ  َْلقَبوُ ِمْن اْلضَ  لَعَ  َب َهيَا اتَِّ  َّللاَّ

ُ قُلُسَ   نَِك لَاُ نَْن  َُكسَن  ب فَ َلُسا يَِلَع َاَوَ  َّللاَّ دِدَْ ٍ  ، ثُلَّ  دَْ ِاِهلْ َسَاِو دَاُ َسقَِ  َدوُ ، فَلَمَّ
إِلَذ  قَْسِلذِا َعلَ  ِلَلبِن َداُسَد َسِع َل  اْدِن َمْو ََل  إِْلَوا ِ  َ قَبَ    لُِ َن الَِّي َن َكأَُوسا ِمْن دَزِ  

ِ لَتَذ ُْمُونَّ دِذبْلَمْ ُوسِف  فَبِلقُسنَ  َعذْن اْلُمْزَكذِو َسلَتَ ُْخذيُنَّ َعلَذ   َسلَتَْزَهذُسنَّ ، ثُلَّ قَبَ    َكذالَ َسَّللاَّ
ِ  َسلَتَ ُْمُوزَّاُ  ََدْ  السَّبِلِل  ا َسلَتَْقُصُوزَّاُ َعلَ  اْلَح   ِ نَْمو  اَعلَ  اْلَح   ساقتذدى دذا  235. قَْصو 

 إِزَُّكذذلْ قَذذبَ    نَ  َهذذب الزَّذذباُل  نَزَّذذاُ    يلذذع الصذذحبدة مذذن د ذذدو ف ذذن ندذذ  دكذذو الصذذد    فذذ

ُكْل َمْن َا َّ  َعلَْ ُكلْ  نَ  َهب الَِّي َن حَمزُسا  َب تَْقَوهللُاسَن َهِيِو اآْل َةَ   اْهتَذَدْ تُلْ  إِيَانَْزأَُلُكْل الَ  َُاو 

 236   ِ َلِمْ  ُ  َسإِز  ِ السَّبِلَل فَلَْل  َ ُْخذيُسا َعلَذ   َونَْساالزَّباَل إِيَا  إِنَّ       َقُس ُ   َوُلسَ  َّللاَّ
ُهْل  ُ  ََدْ ِا نَْسَاَع نَْن  َ ُمَّ  237دِِ قَبٍ  ِمْزاُ  . َّللاَّ

ستهذذي   لذذلسع  األخالق ذذةاألصذذس  الزدس ذذة الدالذذة علذذ  اذذدم القذذ ل   سمذذن

َساْلُ لُساَل فِذ   إِ َّبُكلْ  فقب      الم بلالمزكوا   من  الزد الم تمك اتلالم  تحي و 

ِ َمب لَزَب دُدٌّ ِمْن َمَ بِلِلزَب  .الم ُوقَب ِ  ِ  زَتََحدَّ ُ قَبلُسا    َب َوُلسَ  َّللاَّ  فِ َهذب. قَذبَ   َوُلذسُ  َّللاَّ
بَ    َغذ   اْلدََصذِو . قَذبلُسا   َسَمذب َحق ذاُ ؟ قَذَحقَّذاُ نَدَْ تُْل إالَّ اْلَمْ ِلاَل فَ َْعُمسا المَِّو ذَ   فَ ِيَا
قساعذذد  فهذذيو 238 َساألَْمذذُو دِذذبْلَمْ ُوسِف َسالزَّْهذذُ  َعذذْن اْلُمْزَكذذوِ ،اللَّذذالَِل  َسَود  َسَكذذف  األَيَى ،

 الم تمذذكتمثذذ  القذذ ل الح بت ذذة فذذ  اذذدم لذذلسع الأذذود سالم تمذذك،سه  دذذيلع تم ذذ  
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 ذذذا القذذذ ل اتلذذذالم  دق مذذذا الزبد ذذذة مذذذن مأذذذبه ل نصذذذس  اتلذذذالل سفوسعذذذا فذذذ  تس 
 سالللسك ة ف  الم تمك اتلالم . اال تمبع ة

 نن –  –وس  عذذن تمذذ ل الذذداو   األصذذس  ال بم ذذة ألمذذو الحلذذدة مذذب سمذذن 

ِ َسِلِكتَبدِِا َسِلَوُلسِلِا  ِلَمْن ؟ قَب َ  قُْلزَبالد ِ ُن الزَِّص َحة.ُ  قَب َ      قب             الزد   َّ ِ   ،
ذِة  تِِهْل.  ،   ِم نَ اْلُمْلذذلِ َسأِلَ ِمَّ سحذذدو  هذسد ذبن الحذذد        فذذ  240قذذب  الزذسس  239َسَعذبمَّ

  فبلزصذ حة هلل سصذأا  يكوهذبمحص  لضو  الد ن   ألزا مزحصو ف  األمسو الت  
دأ ذذ  مبعتذذا ،  محبدذذالذذا سذذبهوا سدبمزذذب ، سالوغدذذة فذذ   دمذذب هذذس نهلذذا ، سالخاذذس 

  241.  إل اال بص ن  سالوهدة من ملب خما ، دتوع م ص تا ، سال هبد ف  ود  
 

ُ َعْن نَُلبَمةُ ْدُن َ ْ ٍد َوِاَ   سو  - ِ  َّللاَّ إِنَّ اْدز ب ِلذ   إِلَْ اِ  َعْزُهَمب قَبَ   نَْوَللَْ  اْدزَةُ الزَّدِ  
ِ َمذب نََخذيَ َسلَذاُ َمذب نَْعَمذ  َسُكذ ٌّ  إِنَّ َس َقُذسُ     اللَّذالَلَ قُدَِ  فَ ْتِزَب، فَ َْوَلذَ   ُْقذِوُئ   ِعْزذَدوُ ِ َّ

تُْقِلُل َعلَْ ِا لَ َ ْتِ َزََّهب فَقَبَل َسَم َاُ َلذْ ُد ْدذُن  إِلَْ اِ  فَ َْوَللَ ْ دِ ََ ٍ  ُمَلمًّ  فَْلتَْصدِْو َسْلتَْحتَِلْ    

ِ  َسِوَ ذب   َسَم َبيُ ْدُن َ دٍَ  َسنُدَ   ْدُن َكْ ٍ  َسَ ْ ذُد ْدذُن ثَبدِذٍ   ُعدَبَدةَ    فَُوفِذَك إِلَذ  َوُلذسِ  َّللاَّ
دِ      َك َزََّهذب َاذنٌّ فَأَبَاذْ  َعْ زَذبوُ. فَقَذبَ  َلذْ د    َذب قَذب َ َسزَْأُلاُ تَتَقَْ قَُك قَبَ   َحِلْدتُاُ نَزَّذاُ  الصَّ
ِ َوُلسَ   ُ فِ   َهِيوِ َمب َهيَا ؟ فَقَبَ     َّللاَّ ُ ِمذ قُلُس ِ َوْحَمة  َ  َلََهب َّللاَّ ْن ِعدَبِدِو َسإِزََّمذب  َذْوَحُل َّللاَّ

َحَمبهللَا .  الحد   من نعسل قساعد اتلالل ، الماتم   هياالزسس      قب ، 242ِعدَبِدِو الو 
سفوسعا ، ساآلدا  سالصدو عل  الزسا   كلهذب سالهمذسل  الد نعل   م  من نصس  

ال ذبلل كلذا ملذع  ننهلل مب نخذي   إن  سم ز  قسلا  األعوافساأللقبل سغ و يلع من 
اذ هللا  سك لذا عزذدكل فذ  م زذ  ال بو ذة.  ،د  هس حخي مب هس كللهلل ، لل   خي مب هس 

ت  عذسا فذ ن مذن قداذا فقذد ازقاذ  ن لذا الملذم  ، فمحذب   فال  ملم عزدو د    
 لحكلسف  الحد   د بن 243.ف يا علمتل هيا كلا فبصدوسا ساحتلدسا ،ت خ وو نس تقد ما 

ال  ن حوال  دمكل سنن نن  م ك نزسا  الدكبهللا حوا الدكبهللا عل  الم   ، فقد سن ل د 

م ود الدكبهللا سدمك د ذ ن لذ ال دحذوال  نن فيكوو ف علما الزد  زل  سسن نن الزد  
، سإزمب المحذول الزذسح سالزذد  سالدكذبهللا المقذوسن  سفا لةسال مكوسو ، د  هس وحمة 

  244دهمب نس د حدهمب.
ساألحكبل من اآلدا    ملةاألحبد   سمب لدقهب من الزصسص القوحز ة تمث   فهيو     

دل با من  اتلالم ف  الحلدة سه  دمثبدة قساعد دلتسو ة لالمة تح م الم تمك 
تهم  ال ساز   فالالق ل الوسح ة ات مبز ة ستل و الح بة سف  اسادم ماوسعة  

 تصسو الد   ، سال تمل  ال زبن للح بة  كمبالمبد ة عل  حلب  الوسحبز ب  
وقبدة الحلدة ف  الزسبل اتلالم   كبز هزب سمن ، المبد ة كمب  و د الد  اآلخو 

 المزكو . عنمن نهل تمد قب  فو اة األمو دبلم وسف سالزه  
                                                

 . 62مللل/كتب  ات مبن/دب  نن الد ن الزص حة/ح صح   - 239
زس  من قوى دماذ  ، سصذف د زذا كذبن ح ذة  إل  زلدة ،الد ن  ح  دن اوف الح ام  الزسس   مح هس  - 240

 اذوحمذن ناذهو م لأبتذا   ،هذـ  676 -631عذبل  دذ ن، سالذسو  ، سالتسااذك ، عذبش  سال هذد  سالأقذاف  الحأس، 
 . 2/476 لاللزس الابف  ة    مدقب    ازسوالزسس  عل  صح   مللل  

 ،مصدو لبد  . 1/167فت  الدبو  داوح صح   الدخبو   - 241
 . 1204دد   دكبهللا نهلا/ح الم  بو  /كتب  ال زب  /دب  قس  الزد    ي  صح   الدخ -242
 داو إح بهللا التوا  / د وس  / دسن تبو ال. /3م/ 6/225ازسو   صح   مللل داوح الزسس   -243
 .6/225المصدو زألا  -244
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 من تقـو ـو الـحلدـة ف  األدلـة الأوع ـة زمبيا
 دبلم وسفكلمة الم تهد ن من الللف سالخلف عل  س س  األمو  اتأق 

ال لمبهللا عل  س س   سقد التد  245سالزه  عن المزكو حلدة هلل سادتضبهللا موابتا .
ال ملة من ح   ه  دبألدلة الت  سود   ملة ستأص ال ف  األمو  عل الحلدة  

نن الحكل د ن الزبال  سالمقصسدعن المزكو ، فقب  ادن الق ل      سالزه دبلم وسف ، 
سقبعدتا  ،ال  تسقف عل  الدعسى هس الم وسف دسال ة الحلدة  الي ف  الزس  

سنز   دا ، سالزه  عن المزكو الي  د     دا وللا  ، دبلم وسفسنصلا  األمو 

ٍة نُْخِوَ ْ  ِللزَّباِل تَ ُْمُوسَن  ُكْزتُلْ    ف  د بن قسلا ت بل   سيكوسا 246كتدا   َخْ َو نُمَّ

 إ مب  األمة من س سو    ةعل  صحداللة   247َستَْزَهْسَن َعِن اْلُمْزَكِو  دِبْلَمْ ُوسفِ 
 سهذذلخ ذذو نمذذة  سال  لذذتحقسن مذذن   صذذأة المذذدح إال    سصذذأهل دقسلذذا كزذذتل نحذذدهب

 قب مسن دح    ت بل  غ و ابل ن .
   ت ذبل   إخدبوو د زهل  ذ موسن دذبلم وسف ، ف مذب نمذوسا دذا ، فهذس نمذو    بمسثبز ه

 ألن  الم وسف هس نمو  
 هذذيون   نزهذذل  زكذذوسن المزكذذو ، سالمزكذذو هذذس مذذب زهذذ    عزذذا ، سال  لذذتحقس بمذذثبلثه

 دذاالصأة إال  سهل هلل واب   فثد  ديلع نن  مب نزكوتذا األمذة فهذس مزكذو ، سمذب نمذو  
مب  مزك سقس  إ مبعهل عل  اذال  ،  يلعحكل   ت بل  ، سف   سهسفهس م وسف  

  248.ت بل س س   نن  مب حص  عل ا إ مبعهل هس حكل   
 اقسلذن المزكذو الذساود فذ  سلكن اختلف ال لمبهللا ف  حكل األمو دذبلم وسف سالزهذ  عذ

ة   َْدُعسَن إِلَ  اْلَخْ ِو َس َ ُْمُوسَن دِبْلَمْ ُوسِف َس َْزَهْسَن َعِن اْلُمْزَكِو ت بل     َسْلتَُكْن ِمْزُكْل نُمَّ

نل فذو  عذ ن ؟ سقذد دزذسا  عل  األمذة نهس فو  كأب ة   249َسنُسلَ َِع هُُل اْلُمْأِلُحسَن 
 لا  مزكل  .خالفهل عل  ت س    من  ف  قس

 

فيه  فو   من ال لمذبهللا إلذ  نن  مذن  فذ   مذزكل   للتد ذ   ،سهذيا  ذد  علذ  نن  -
 ع ز  ، س وسن نن األمو دبلم وسف سالزه  عن المزكو  ال  صل ال الس س  كأب   

سعلل ك ف  وت  األمو ف  إقبمتا سك ذف  دباذوو ، لا إال من علل الم وسف سالمزكو 
 ذوسف سنمذو دمزكذو ،سودمذب عذوف الحكذل فذ  ميهدذا ،ف ن ال به  ودمذب زهذ  عذن م

،س هلا ف  ميه  صبحدا فزهبو عن غ و مزكو ،سقد  ضلذس فذ  مساذك اللذ ن ،س لذ ن 
اتزكذبو  من كبنف  مساك الضلسة س زكو عل  من ال    دو إزكبوو إال تمبد ب نس عل  

  250 ب عل ا عدث
     لدل ل ن  سيه  حخوسن إل  نن  من   ف   مزكل   للد بن سل ال للتد -

                                                

 مصدو لبد  . 5/19ازسو   الأص  ف  المل  ساألهساهللا سالز ِح  الدن ح ل  -245
 ، مصدو لبد  . 344المو  الحكم ة  -246

 110لسوة ح  عموان اآل ة 247- 
 .  مصدو لبد  /2/35ازسو  نحكبل القوحن لل صبص  -  248
 104لسوة ح  عموان  اآل ة  - 249
 / داو الم وفة/  د وس  لدزبن / دسن تبو ال. 1/452مخاو  لل  الكابف   - 250
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نسلهمذب  نن   ت ذبل  نس ذ  األمذو دذبلم وسف سالزهذذ  عذن المزكذو علذ  األمذة فقذذب  

ذذٍة نُْخِوَ ذذْ  ِللزَّذذباِل تَذذ ُْمُوسَن دِذذبْلَمْ ُوسِف َستَْزَهذذْسَن َعذذِن اْلُمْزَكذذِو  ت ذذبل   ُكْزذذتُْل َخْ ذذَو نُمَّ

 ِ  251َستُْ ِمزُسَن دِب َّ
األمذو دذبلم وسف سالزهذ  عذن المزكذو ،إمذب د ذدو نس ثبز همب  ال مكلف إال س    عل ا 

فذذ ن   دللذذبزا نس دقلدذذا س  ذذ  علذذ  كذذ  نحذذد دفذذك الاذذو وعذذن الذذزأال .فذذ يا ثدذذ  هذذيا
زذبه ن عذن المزكذو سنمذب  دذبلم وسف حمذو ن م ز  هيو اآل ة   كسزسا دعبة إلذ  الخ ذو

ْ اَل فَذبْ تَزِ    ت ذبل    كقسلذا  ،252كلمة  من   فه  هزذب للتد ذ ن ،ال للتد ذ   دُسا الذو ِ

  253ِمَن األَْسثَبنِ 
 

ف  توت   س س  الخمذب  فذ  اآل ذة دذ ن سالة األمذسو  254سيه  اتمبل الاسكبز  -
   زدضذ  نن ت لذل نن زصذ   األ مذة الثبدذ  فذ  هذيو  فقب  سالوع ة من ح   الس س 

مذذن  سقسعذذا دبلأ ذذ  د ذذد مستذذا ثذذل الاذو  ة ثدستذذب ال  زكذذوو مذذن   وفهذذب مذذن نقسالذذا 
حبدة فمن د دهل ل ال ف ا مب  زأ  س ذس  األمذو دذبلم وسف سالزهذ  عذن المزكذو الص

حقذسن دذا لكذن إيا لالعل  نفواد المللم ن ، سإن كبن األ مة هل المقذدمسن فذ  يلذع سا
ف لذذسا كذذبن يلذذع ملذذقمب لهذذيا الأذذو  الم لذذسل دبألدلذذة القم  ذذة مذذن الكتذذب  ساللذذزة 

سا نس لل  مل سا عل  يلع فبلخمذب  دذب  سالم مك عل ا من  م ك األمة ، سإن لل  أ ل
علذذ  نفذذواد الملذذلم ن ، ال لذذ مب علذذ  ال لمذذبهللا فذذ ن   لذذدحبزا قذذد نخذذي علذذ هل الد ذذبن 

ُ ِم ثَبَ  الَِّي َن نُستُسا اْلِكتَبَ  لَتُدَ  ِزُزَّاُ ِللزَّباِل َسال تَْكتُُمسزَذاُ  للزبال فقب      255َسإِْي نََخيَ َّللاَّ

 َن  َْكتُُمسَن َمب نَْزَ ْلزَب ِمَن اْلدَ  ِزَبِ  َساْلُهذَدى ِمذْن دَْ ذِد َمذب دَ َّزَّذبوُ ِللزَّذباِل فِذ  إِنَّ الَّيِ     سقب 

ُ َس َْل َذذزُُهُل الالَِعزُذذسَن  فذذ يا كذذبن الد ذذبن ال  ذذتل إال د  قذذب    256اْلِكتَذذبِ  نُسلَ ِذذَع  َْل َذذزُُهُل َّللاَّ
السا ذذ  إال دذذا سا ذذ  كس سدذذا.  حكذذل   دذذبلحكل مذذك الذذتمكن مذذن يلذذع فمذذب ال  ذذتل

.نسلهمب سنهمهمب  انسالحبص  نن الضو  المقصسد للابو  من زص  األ مة هس نمو
  إقبمة مزبو الد ن ستثد   ال دبد عل  صواما الملتق ل سدف هل عن مخبلأتا سالسقس  

سثبز همب   تدد و المللم ن ف   ل  مصلحهل سدفذك المأبلذد عذزهل سقلذمة ف  مزبه ا.
 257   ف هل ... نمسا 

 ن  من  للتد    ألن نمو الحلدة ودمب ال  حلزا إال من كبز إس مكن القس  
لا القدوة الأ ل ذة سال لم ذة سمذن تذسافو  ف ذا اذوسم الداع ذة المذ من ددعستذا القذبدو 

س كذذسن يلذذع علذذ  مواتذذ  مذذن الأذذوس     فأذذو   علذذ  نداهللا الولذذبلة كمذذب  زدضذذ  ،
علذذ   ذذبدة ال لذذل ،سفذذو  الذذسالة تض  ذذو المزكذذو سحمذذ   ال لمذذبهللا تزد ذذا الذذسالة سحملهذذل

                                                

   110لسوة ح  عموان  اآل ة  -  251
  145/ 8 ازسو  مأبت   الض   مصدو لبد  - 252
  30لسوة الحج  اآل ة  - 253
 ل.1985/د وس   /داو الكت  ال لم ة / 3/331الل   ال واو للاسكبز    - 254
 .187لسوة ح  عموان اآل ة - 255
 . 159لسوة الدقوة  - 256
 سمب د دهب. 3/331الل   ال واو - 257
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الزذذذبال علذذذ  األمذذذو دذذذبلم وسف سالزهذذذ  عذذذن المزكذذذو سفذذذو  الكأب ذذذة وفذذذك يلذذذع 
 258 للحكبل.
 

سدهيو األحكبل ال  دق  ف  األمذة مذن ال  حتلذ  متذ  سهذو المزكذو فذ  الم تمذك      
لذذ  المهذذبوة .نمذذب الذذدعسة إلذذ  الخ ذذو فتاذذم  الذذدعسة إلذذ  اتلذذالل ستاذذم  الذذدعسة إ

ساتخالص ف  القس  سال م  سمقبسمة األهساهللا سالاهسا  سإل  مب ف ا مصلحة الأود 
 .                               سالم تمك ساألمة سالدعسة إل  الخ و 

 

       

ال دس  عن الللف الصبل  من  الثقبة ونهم ة االحتلب  مب وسانكد  كمب     
السا   سهس قبدو عل ا  هيالخم   ، لك  من  توع اتزياوا  دبل يا  سالتحقب  

َ تَدَبَوَع  َكبنَ    فقد سو  َعْن ُعَمَو ْدَن َعْدِد اْل َِ  ِ   ، ُ   َستَ َبلَ  ُقَبُ  إِنَّ َّللاَّ الَ  ُ َي ِ
ِة َسلَِكْن إِيَا ُعِمَ   ةَ دِيَْزِ  اْلَخبصَّ ا اْلتََحق سا اْل ُقُ  اْلُمْزَكوُ اْل َبمَّ  سحثبو259سدَةَ ُكل ُهْل .  ِ َهبو 
 -الللف ف هب الكث و من الاساهد مزهب  

 

قبل خم دب ف  الزبال ،  الصد    ونن ندب دك امبوسو ادن  و و المدو  ف  تبو خ -

لك  نمو  سامك ، فمن  نثل قب   نال إ فحمد   سنثز  عل ا سصل  عل  ولسلا  
 كل دبل د سالقصد ، ف ن  القصد ندلا دلضهب فه  حلدة ، سمن عم  هلل كأبو   ، عل

ال د ن ألحد ال إ مبن لا ، سال ن و لمن ال حلدة لا سال عم  لمن ال ز ة  ا،نال إز
 260لا.

 

خوا ف  م لال سهس ف   عمو دن الخمب   نن   اسوسى الحبكل ف  ملتدوك -

   يكوسن لو ة من اللوا ب هلك  ف  لد     ، ف قس  قب  سهل مل د ولس    
سقد س   لهل ن وهل عل ا ، س قس  قب     ، عمب    هلكسا ف  لد لا  هلمزهل 

مب احتلدسا ، فلمب ونسا عمو مقدال متسك ب عل  عصبو لكتسا ، ف قد   لهلنعلل دهل 
فقب    مب كزتل تتحدثسن ؟ قبلسا   كزب زيكو هيو اللو ة الت   عل هلعمو حت  للل 
  مزب   هل عمب    هلكسا ف  لد لا، سقد س   لهل  قس  قب   هلك  ف  لد   

    نعلل دهل لهل مب احتلدسا .فقب   عمو   نعلل ، إن من قب  ن وهل عل ا. س قس  
سإن همهل القتب  فال  لتم  سن إال إ بو ، سإن من الزبال زبلب   قبتلسنالزبال زبلب 
ضبهللا س ا   ف سل ع الاهداهللا ، سإن من الزبال زبلب  قبتلسن ادت سلم ة قبتلسن و بهللا 

عل  الي   مس  عل ا ،س  مب تدو  زأال مبيا مأ س  دهب،   د  سك  اموئ مزهل 
  261لا مب تقدل من يزدا سمب ت خو. د ن لزب نزا قد غأو قدل ال هيا الو   الي  

 

                                                

دح  مزاسو   نعمب  زدسة /298 ال بز  الأقه  ف  تأل و ند  عدد   الخوسد   عدد اللالل ندس ل د -258
 ل. 1985/موادلال ،ل د ب /التساص  الثقبف  د ن نقمبو المضو  ال ود  

 .1574د م  الخبصة/ح ال بمةمسم  مبلع كتب  ال بمك/دب  مب  بهللا ف  عيا    -  259
 هـ.1407داو الكت  ال لم ة / د وس / /1م/2/333تبو ال المدو   -260
إزمب اتأقب من هيا   خو بو، سقب    هيا حد   صح   عل  اوم الدخبو  سلل 2520ح/2/119نخو ا الحبكل ف  ملتدوكا  - 261

   ه  ال ل ب فهس ف  لد      . كلمةمن قبت  لتكسن  الدب  عل  حد   ند  مسل  
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   ن هب الزبال احتلدسا نعمبلكل ، ف ن من احتل  عملا  س قس  عمو دن الخمب    -
من اآلثبو الموس ة عن الللف  عإل  غ و يل 262ا ن و عملا سن و حلدتا .كت  ل

 ممب ل  ت  عل ا الدح  .

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                

داو ال    د وس  / دسن  /1/282تبو ال ع ب   اآلثبو ف  التوا ل ساألخدبو ل دد الوحمن ال دوت   - 
262تبو ال.  
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  المدح  الثبل 

 الم ب  التمد ــــق  للحلــــــــــــــدة.
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 81 احلسبة يف النظام اإلسالمي                                                                                             املقدمة

 م ب  الحلدة ت و ف
  

غب بتذا ، سنهدافا س مقدمبتاكبن لك   مساس  ف  الدح  ال لم  م ب   حدد  إيا      
، سنهذدافهب سمقبصذدهب ،  التمد ق ذةالت  تولل مالمحا ، فبلحلدة كذيلع لهذب م بالتهذب 

مصذزأب  نعذالل التألذ و  فذ سقد حس ذ  مدبحذ  الحلذدة ستأو  بتهذب دبهتمذبل متم ذ  
الأقا   س و ك لد  يلع كلا إل  نن  تلع الم للة ت دو ت د وا  سن مةساواح اللزة  

د زذا. سقذد   ذد المملذك  ست ذبوبو زألذا ست ذبو م تم ذا سع  اتزلذبن ت ذ عن  صبدقب
مذن قاذب ب  لكث ذوم ذبال  الحلذدة ساذمسل تهب فذ  عل  كتذ  الحلذدة التمد ق ذة لذ ة 

 دبلذذتزدبمهلال ق ذذدة ساألخذذال  سالاذذو  ة سقذذد ساذذك لهذذب ال لمذذبهللا القساعذذد التاذذو   ة 
سود دا زا   كنلل  األحكبل ال    ة من القساعد الكل ة لتحق   مب   د من المصبل  إيا

 للمصذذبل زذذص خذذبص دذذا ، نس زس ذذو  قذذبال عل ذذا نسلذذل  ز قذذد عل ذذا ات مذذب  ،تحق قذذب 
 مصذذبل اال تمبع ذة المت ذذددة دت ذذدد صذذسو الح ذذبة ، سقذد نقذذوسا نزذذا ال   ذذس  إهمذذب  

 لهذذيوالدسلذذة نس األمذذة نس األفذذواد دسن تحق قهذذب دسلذذب   عمل ذذة ا تهبد ذذة إيا لذذل  كذذن 
  263بصة دهب ف  التمد  .المصبل  ثمة زصسص خ

 

الحلذدة مدذدن  اعتدذوسام ب  الحلدة نلود د ذ  نواهللا ال لمذبهللا الذي ن  سلتحد د
حأس ف  إمبوو مصبل  الأود سالم تمك ساألمة ، سمذن نهذل  ت ،د ز ة  سسس أةاوع ب  

نكذد نن الحلذدة مذن القساعذد الد زذة التذ  ال  لذي ا  المذبسودهيو اآلواهللا مب يه  إل ذا 
سقد نابو ادن خلدسن إل  ال بز  الت ص ل  الاوع  سإلذ  الصذسو  264 لقم حكمهب 
سس أذذة د ز ذذة ، مذذن دذذب  األمذذو دذذبلم وسف سالزهذذ  عذذن  الحلذذدة     دقسلذذاالتمد ق ذذة 
لذا ،  لذيلع مذن  ذواو نهذال   ذ نهس فو  عل  القب ل د مسو الملذلم ن   الي المزكو  

ادذن ت م ذة نن للحلذدة  ،س ذوى 265ف ت  ن فواا عل ا ، س تخي األعسان ، عل  يلع  
لذا    لسسذب ف المحتلذ  الذي  كذبن تحد ذدوم بال  د ز ذة سمدز ذة سالذ ة مذن خذال  

لذ ال مذن خصذب ص الذسالة ، سالقاذبة ،  ممذبدبلم وسف ، سالزه  عن المزكو   األمو
سزحسهل ، فكبن  ذ مو دبلصذلسا  الخمذال فذ  مساق تهذب س  بقذ  مذن لذل  الد سانسنه  

س  مو دبل م ة سال مبعب  ، سدصد  الحد   ، سنداهللا  ...،  سالحدال ص  دبلاو  
يلذذع مذذن  فذذ الكذذي  سالخ بزذذة ، سمذذب  ذذدخ   مذذن  المزكذذوا األمبزذذب  ، س زهذذ  عذذن 

 سالضذشتمأ ف المك ب  ، سالم  ان ، سالضذش فذ  الصذزبعب  ، سالد بعذب  سالذد بزب  
التذذدل ال  ل عقذذسد الودذذب سالم لذذو سممبولذذةادذذوإفذذ  الزقذذسد نس ال ذذساهو نس ال مو...س

الذذي   ذوى ت ذذدد  267 سإلذ  قو ذذ  مذن هذذيا الد ذبن  ذذيه  القلقاذزد 266.  ساالحتكذبو

                                                

مزهذب  دبلحلذدة  عل  لد   المثب  نهل  كت  الم بال  التمد ق ة الت  سا   قساعد تاو   ة خبصة  سواز - 263
حيسو م لف كتب    م ذبلل القودذة فذ   حيا  زهب ة الوتدة ف  مل  الحلدة  ل دد الوحمن دن زصو الا  و  ، سقد 

ف مل  عل  كتبدا الذل  احمدهس محمد دن الحلدة  محمد دن محمد الم وسف دبدن األخسة ثل   بهللا ادن دلبل س نحكبل
ذب فذ  المضذو   زمبياكتب  الا  و  اللبد   زهب ة الوتدة ف  مل  الحلدة  هيو  من ماذو  ال ذبلل اتلذالم  ، نم 

هسكتذب   نحكذبل اللذس   ل حذ  دذن عمذو س حدا  الحلذدةألد  عدذد    الدذبحثسناتلالم  ف قذدل كتذب  ناذبو إل ذا 
 ق  .دبللقم  المبل الم وسف

 ،مصدو لبد  258 الللمبز ة األحكبلازسو    - 264
 لبد  . ،مصدو  249المقدمة الدن خلدسن  -  265
 ل.1991هـ 1412/م /داو عبلل الكت  / الو ب / الل سد ة /  69/ 28الدن ت م ة  الأتبسىم مس   - 266
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سس أة  ل لة وف  ة الاذ ن سمساذسعهب التحذد   ه     ف قس الم بال  ف  الحلدة  
علذذ  الم ذذب ش سالصذذزب ك ساألخذذي علذذ   ذذد الخذذبوا عذذن  سالتحذذد فذذ  األمذذو سالزهذذ  

السسذذب ف ال حصذذو ل ذذددهب علذذ   ... سهذذيو سصذذزبعتامو ذذ  الصذذالح فذذ  م  اذذتا 
 268تأبس  الموات    عل التأص   سال لد   إل  الت أبهللا يكوهب 

 

ك   م ب  افتقد  اللبلأة  مكن تحد د م ب  الحلدة دبلقس    هس ال لمبهللاحواهللا  سمن     
مذذون عل ذذا مزكذذو تحق قذذب لل ذذد ، سالأاذذ لة ، ستمد قذذب للمدذذبدئ  نسإلذذ  الم ذذوسف ، 
 .      لالم اتالمقووة ف  الاو  

 

                                                                                                                                       

األصذ  ،  القلقاذزد هللا هس نحمد دن عل  دن نحمد دن إلمبع   دن محمد دن إلمبع   ، المح  دن ال ذال  -  267
هذـ  مذن ناذهو تصذبز أا صذد  األعاذ  فذ  قذساز ن اتزاذبهللا . ازسذو   الاذسهللا 821 ،تسف       القبهو   الابف   

 .       1/77ساألعالل لل وكل    2/7 لللخبس الالمك 
 ل.1987داو الأكو/ دما  / /1/م 4/37صد  األعا  للقلقازدى ، تحق    د.  سلف عل   -  268
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مدذذدن األمذذو  التمد قذذ علذذ  الت و ذذف اللذذبد  تاذذم  الحلذذدة فذذ  م بلهذذب  دزذذبهللاس    

ٍة نُْخِوَ ْ   ُكْزتُلْ   كمب ف  نصسلهب الاوع ة    المزكوعن  سالزه دبلم وسف   َخْ َو نُمَّ
ِ َسلَذْس َستَْزَهذْسَن َعذِن اْلُمْزَكذِو َستُْ ِمزُذسنَ  دِذبْلَمْ ُوسفِ ِللزَّباِل تَ ُْمُوسَن  نَْهذُ  اْلِكتَذبِ   حَمذنَ  دِذب َّ

اآل ذذة تدذذ  ن قبعذذدتهب  فهذذيو 269 اْلأَبِلذذقُسنَ لََكذذبَن َخْ ذذوا  لَُهذذْل ِمذذْزُهُل اْلُمْ ِمزُذذسَن َسنَْكثَذذُوهُُل 
ناذكب  الألذبد ،   م كسنصلهب التاو    ، سم بلهب التمد ق  ف  حمب ة الم تمك عن 

فكو ذب سوسح ذب  دزذبهللايلع تمه دا لدزذبهللا اتزلذبن ساالزحواف ف  ح بة الأود سالم تمك س
 270سوسح ب متمبلكب . سنخالق بسللسك ب ، ستزس ل الم تمك تزس مب قبزسز ب  

 

الخم اتلالم    تا اسهللا هيا المأهسل الابم  للم ب  التمد ق  للحلدة  سعل      
مذذب  األع كذذ   ت ذذبو وصذذد حوكذذة الساقذذك إ  بدذذب سلذذلدب، سفذذ  الزسذذبل اتلذذالم  ت تدذذو 

نس  تاذس هبالما زة مزكوا  ، لساهللا ت لق  دبل ق دة ، كبلملبال دحومة الد ن دذدعب نس 
 فذذذ تحو أذذب نل م ذذذب  الم ذذبمال  المدز ذذذة اقتصذذبد ة كبزذذذ  نس ا تمبع ذذة ممذذذب  ذذ ثو 

 سالوقبدةال القب  اتزلبز ة سلهيا كبن م ب  الحلدة نكثو ل ة ف  تحق   اتاواف ، 
 سو بلهذبنكبز  نزامة األفذواد نل نزاذمة ل مذب  الدسلذة عل  األزامة المختلأة لساهللا 

 حثبلسم ب  الحلدة نكثو موسزة من ح   إمكبز ة ت ق  ك   مب  سهو ف  الم تمك من 
مك اختالف نزسا  اتثذل سدو بتذا ، ستزذس  دو ذة اآلثمذ ن ، سنكثذو موسزذة فذ  ت ذدد 

 271ب  سالموات  .الت  تتدك لتسا ا ن ب من هيو األزسا  سالدو  الحتلب ا نلبل  
 ف زذاسإيا كبن التاو ك فذ  م ذب  الحلذدة  هذدف إلذ  تقذس ل لذلسع الأذود سالم تمذك  

 لتتحم الم وسف سالمزكو ف  الم ب  التمد ق  لإللالل  توصد    عل  األمة نن   
 مزمقذذةملذذ سل ة األمذذو دذذبألس  سالزهذذ  عذذن الثذذبز  دكذذ   اتمكبزذذب  المتبحذذة لهذذب فذذ  

مب  سهس  الزأل  للمزكو ، سالت بمف الوسح  مك الم وسف  الا سو الداخل  دبلوف
نس دذذ مال  الكلمذذة القس ذذة التذذ  ت  ذذد  الت د ذذو  دذذو عزذذا دذذبلتض  و دبلقلذذ  ، نس مزمقذذة 

دبلذذدخس  إلذذ  صذذم ل الساقذذك  المسا هذذةسهذذس التض  ذذو دبلللذذبن ، نس فذذ  م ذذب    تذذوف
ك الألذبد الذي  زهذ    لمزذ 272  دبل دسالاضم عل ا دادة سهس مب   دو عزا دبلتض  و 

َخْسفب  َسَمَم ذب  إِنَّ  َساْدُعسوُ تُْأِلُدسا فِ  األَْوِ  دَْ َد إِْصالِحَهب  َسال عزا دقسلا ت ـبل    

ِ قَِو ذ   ِمذَن اْلُمْحِلذذزِ َن  دذيلع  تاذمن كذذ    سهذذسعذبل   الألذبد  سلأذس  273َوْحَمذَ  َّللاَّ
ا هللا دسن ا هللا تحكل  ستخص صل  دبلزه  هس عل  ال مس سالقصدإفلبد ق  نس كثو  

 –تألذدسا فذ  األو   ال –س دخ  ف  هيا الزهذ   274. المثب إال  نن  قب  عل  س ا 
مقبصذذد  علذذ الألذذبد الذذد ز  ساألخالقذذ  ساال تمذذبع  ، دسلذذب   الزهذذ  المتوتدذذة  دفذذك

                                                

 . 110  عموان اآل ة لسوة ح -269
مقب  فذ   م لذة الثقبفذة /141  ناوف الأوا   األمو دبلم وسف سالزه  عن المزكو لحلبن عدد    ازسو -270

 ل . 1992 -ـ ه1412 /41/ دما اتلالم ة / الملتابو ة الثقبف ة لل مهسو ة اتلالم ة ات واز ة / 
/ داو   الحذذساومقذذب  فذذ   م لذذة مزدذذو  /86الداذذو    م للذذب  الدسلذذة فذذ  الذذزسل اتلذذالم ة لمذذبو  ازسذذو -271

 ل .1989 - هـ1410الكسثو / د وس / 
 ،مو ك لبد  . 141الأوا    ناوف - 272
 .56األعواف اآل ة  لسوة - 273
دأذبال  األعلذ   المحوو الس    فذ  تألذ و الكتذب  ال   ذ  الدذن عم ذة األزدللذ  / تحق ذ ، الم لذال  ازسو -274

 ل. 1977هـ 1397ف سالا سن اتلالم ة دبلمضو / س اوة األسقب /1م / 5/522
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دبلم وسف سلذ لة  ساألمونفا  السلب   متوتدة عل  نفا  المقبصد   سإنالابو   
سالزه  عن المزكو سل لة إلذ  دفذك مألذدة يلذع المزكذو   ،لع الم وسف إل  تحص   ي

 سالزهذ دبت مبن نفا  من ك  نمو ، سالزه  عن الكأو نفا  من كذ  زهذ  ،  فبألمو
عذن كذ   كد ذوة نفاذ  مذن الزهذ   سالزه عن الكدب و نفا  من الزه  عن الصضب و  

ب دسزهب ، سكيلع األمو دمب توكا  مذو دمذب توكذا صذض وة ، ثذل  نفاذ  مذن األ كد ذوةعم 
  275سالمأبلد.  المصبل تتوت  فاب   األمو سالزه  عل  وت  

سدتوت   نسلس ب  المقبصد الاوع ة  كسن م ب  الحلدة نكثو امسل ة ف  دفك 
الأود ة سال مبع ة ، لساهللا نكبز  د ز ة تت ل  د مو االعتقبد نل نخالق ة نس  المزكوا 
  السا   الداخل  ات مبز  مك التاو ك ، سالوقبدة س لتق  ف  هيا التوت  ا تمبع ة
 للحلدة ف  دفك المزكوا  . الخبو  ة

 
 

 
 

                                                

  الم بصذو/  الأكذوداو /140الأسا د ف  اختصبو المقبصد لل   دذن عدذد اللذالل ، تحق ذ    إ ذبد خبلذد المدذب   -275
 ل. 1996د وس  /
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يا  دالال  سعالقب  دمصمل   مصملحب 
 الحلدة

اتلالم  سزمسو  الم تمكالحلدة الي  اتل   دا وة اختصبصبتا دتمسو  مأهسل     
 المدذدنسس أذة   نداهللا ، اتص  دمأبه ل نخوى من مدبدئ الزسذبل اتلذالم  تاذبوكا فذ 

عذن المزكذو مذك خصسصذ ة كذ  فذ  لذ بقا التمد قذ    سالزهذ ال بل لالمذو دذبلم وسف 
نهذذل هذذيو المصذذملحب  القاذذبهللا سقاذذبهللا المسذذبلل سالحلذذدة د زهمذذب كمذذب  قذذس   سمذذن

سزسوا لهيو المد  ذة التكبمل ذة  276سالمة د ن القابهللا سالمسبلل   الحلدة   المبسود
 من عقد مسا زب  تم   كال ف  ل بقا ال مل  . الدده ل  د ن هيو المصملحب  سالمأب

 

 -   الحلـدــة سالقــاـبهللا نسال  
إل  الم ز  اللضذس    هزبلد  ت و ف الحلدة سد بن م بز هب سدالالتهب ، نا و  كمب     

لا م بن كث وة إال نن مب حل  إل ا نقسا   فهس ف  اللضة ،للقابهللااالصمالح   سالم ز 
 277الا هللا قسال سف ال .   إتمبل  نه  اللضة هس  

   

عذن حكذل اذوع  علذ   اتخدذبوفذ  االصذمالح   فقذد عوفذا ادذن وااذد د زذا     نمب 
سعوفا فقهبهللا الاذبف  ة دقذسلهل   القاذبهللا هذس فصذ  الخصذسمة دذ ن  278لد   اتل ال  
سمن هيو الت و أب   تد ن نن القابهللا هس اتخدبو  279  ت بل    دحكلخصم ن ف كثو 

سإسهذبو الحذ  المذدع  دذا دذ ن الخصذسل مذك إلذ امهل  ت ذبل بح عن حكذل   ساتفص
السسذب ف الداخلذة تحذ  الخالفذة ألز ذا مزصذ   منلا،فبلقابهللا كمب  قس  ادن خلدسن  
للتزذب   إال  نز ذا دبألحكذبل  سقم ذبللتذداع    حلذمبالأص  د ن الزذبال فذ  الخصذسمب  

  280المتلقبة من الكتب  ساللزة   الاوع ة
 

ذب      مذن اآل ذب  التذ   ال د ذدندلذة ماذوسع تا مذن الكتذب  ساللذزة فقذد سود  فذ   نم 
 -تس   الحكل سالقابهللا نيكو مزهب عل  لد   المثب   

ِ ِلذتَْحُكَل دَذْ َن الزَّذباِل دَِمذب  نَْزَ ْلزَب إِزَّب قسلا ت بل     -1 ُ َسال  نََواعَ إِلَْ ذَع اْلِكتَذبَ  دِذبْلَح   َّللاَّ

 281زِ َن َخِص مب  تَُكْن ِلْلَخب ِ 

َ  إِنَّ  سقسلذذا ت ذذبل    -2  دَذذْ َن  َحَكْمذذتُلْ  َذذ ُْمُوُكْل نَْن تُذذَ د سا األََمبزَذذبِ  إِلَذذ  نَْهِلَهذذب َسإِيَا  َّللاَّ

ب  َ زِِ مَّ َ َكبَن َلِم  ب  دَِص وا     َِ ُسُكلْ الزَّباِل نَْن تَْحُكُمسا دِبْل َْدِ  إِنَّ َّللاَّ  282دِِا إِنَّ َّللاَّ

َسنَْزَ ْلزَب َم َُهُل اْلِكتَذبَ  َساْلِم ذَ اَن ِل َقُذسَل  دِبْلدَ  ِزَب ِ نَْوَلْلزَب ُوُللَزَب  لَقَدْ     سقسلا ت بل  -3 

 283دِبْلِقْلمِ  الزَّبالُ 
 

                                                

 ، مصدو لبد  . 245األحكبل الللمبز ة   -   276
 .مصدو لبد  4/8الكأس   لدقبهللااالكل ب  م  ل ف  المصملحب  سالأوس  اللضس ة ألد    -  277
 ل.1958-هـ1378/ممد ة مصمأ  الحلد  / مصو / 1/8تدصوة الحكبل الدن فوحسن  - 278
 هـ.977/ ممد ة مصمأ  نحمد / مصو  371/ 4مضز  المحتبا للاود ز   - 279
 ، مصدو لبد  . 243الدن خلدسن   المقدمة - 280
 .105لسوة الزلبهللا اآل ة  -  281
 58 ة لسوة الزلبهللا اآل -  282
 .25لسوة الحد د اآل ة  -  283
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فذذ  القاذذبهللا سالحكذذل دذذ ن الزذذبال إزمذذب  األصذذ الزصذذسص سغ وهذذب تدذذ ن نن   فهذذيو     
فذذ  اللذذزة الزدس ذذة الاذذو أة القسل ذذة   سود كذذسن دمذذب نزذذ     ت ذذبل  فذذ  كتبدذذا سقذذد 

دزألذذذا فذذذ  كث ذذذو مذذذن  القاذذذبهللا سالأ ل ذذذة ماذذذوسع ة القاذذذبهللا ، فقذذذد تذذذسل  الزدذذذ  
سعذ ن القاذبة فذذ  األمصذبو الد  ذدة عذن داو اله ذذوة مذن يلذع مذذب وساو  الخصذسمب 

لََع   َكْ َف تَْقِا  إِيَا َعَوَ   قَب َ د ثا إل  ال من  لمب نن  ولس       د م بي دن 
 .ِ ؟ قَبَ  نَْقِا  دِِكتَبِ  َّللاَّ ِ . قَذبَ    فَدُِلذزَِّة َوُلذسِ   قَب َ قََابهللا    فَ ِْن لَْل تَِ ذْد فِذ  ِكتَذبِ  َّللاَّ

 ِ ِ  َوُلس ِ   فَ ِْن لَْل تَِ ْد فِ  ُلزَِّة  قَب َ   َّللاَّ ِ . قَبَ   َسالَ  َّللاَّ َونْ ِ  َسالَ  نَْ تَِهدُ فِ  ِكتَبِ  َّللاَّ

ِ حلُس ، ِ الَّذِي  َسفَّذَ  َوُلذسَ   َصذْدَووُ  فََاَوَ  َوُلسُ  َّللاَّ ِ ِلَمذب  َوُلذس ِ َسقَذبَ   اْلَحْمذُد ِ َّ َّللاَّ
.ِ مذذن ندذذسا  األمذذو دذذبلم وسف سالزهذذ  عذذن  دذذب   فبلقاذذبهللا 284  ُْوِاذذ  َوُلذذسَ  َّللاَّ

 ، نن الحلدة كيلع قبعدتهب سنصلهب األمو دبلم وسف سالزه  عن المزكذو كمب  المزكو
سدبلوغل ممب د زهمب من صال  ف  تحق   هيا المددن إال نزهمب  ختلأبن مذن س ذسو فذ  

 ،فهزذبع س هذبن تسافذ  ف همذب الحلذدة القاذبهللا ، سس هذبن تخبلأذا ف همذب  االختصبص
   285.القابهللاتزأود دهمب الحلدة سال  ت و  لهمب  سس هبن

 

 د ن الحلدة سالقابهللا   التساف  
 

فذذ  كذذسن المحتلذذ    ذذس  لذذا لذذمب  دعذذسى الملذذت دى تسافذذ  الحلذذدة القاذذبهللا  -1
ف  ثالثة نزسا  من الدعبسى الت  تت ل  إمب دمزكو سذبهو سهذس مزصذس   يلعس كسن 

دم ذذوسف دذذ  ن هذذس مزذذدس  إلذذ  إقبمتذذا ، سيلذذع ألن مساذذس   اختصبصذذات التذذا نس 
علذذ  الذذت أب هب ، سلذذ ال للزذذبسو ف هذذب الحذذ  فذذ  نن  سالم سزذذةالحلذذدة إلذذ ال الحقذذس  

، سالأصذ  الدذب  ، سالذدعبسى التذ  للمحتلذ  الزسذو  الزذب  ت بس  يلع إل  الحكذل  
 ف هب ه    

 نن  كسن المساس  المتزب   ف ا  ت ل  ددخال نس تمأ ف ف  ك   نس س ن .-ن
 نن  كسن المساس  المتزب   ف ا  ت ل  دضش نس تدل ال ف  د ك نس ثمن .-  
تذذ خ و لذذد ن ملذذتح  مذذك المكزذذة مذذن نن  كذذسن المساذذس  المتزذذب   ف ذذا ممذذ  نس  -ا

 .  سفب ا
ستساف  الحلدة القابهللا ف  كسن المحتل    س لا إل ال المذدع  عل ذا دذبلخوسا  -2
الح  الي  عل ا سهس نمو خبص ف  الحقذس  التذ   ب لذا لذمب  الذدعسى ف هذب ،  من
ب دبعتواف نس إقواو مك تمك زا سإ لبوو  ف ل ل المقو المسلو الخوسا عزه س د سإيا 
 286سهس مزصس  ت التا. ا  إل  ملتحق هب   ألن ف  ت خ وو لهب مزكو سدف هب، 

التكبمذ  دذ ن الذسال ت ن  ف كسنعل  هي ن الس ه ن تاتوع مك نحكبل القابهللا  فبلحلدة
نحكذبل  سك زهذب كسن هيا مذب قصذدو ادذن خلذدسن دقسلذا     سودمبف  الدعبسى اللبدقة  

نغوااذهب فتذدفك إلذ  صذبح  هذيو السس أذة    ل مسم تهذب  سلذهسلة عزهب تز و القبا  
 287خبدمة للقابهللا    تكسنالمحتل   ل قسل دهب ، فسا هب عل  يلع نن 

                                                

284 3119القابهللا/ح ف لزن ند  داسد /كتب  األقا ة /دب  ا تهبد الون    -   
 ل. 1998هـ   1419الكت  الثقبف ة / د وس  /  م للة/  3/م  646ازسو   األادبو سالزسب و للل سم   - 285
 .   285 ة للأواهللا الللمبز ساألحكبل،  241ازسو   األحكبل الللمبز ة للمب سود   - 286
 . 249الدن خلدسن   المقدمة - 287
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ذذب كذذسن الحلذذدة عزذذد ادذذن خلذذدسن سس أذذة  زذذ و عزهذذب القباذذ  دذذدعسى ال مسم ذذة  نم 
فض و مللل دا يلع نزا ال قسال للحلدة دسن فقا دمب   مو دا س زه  عزا من  ساللهسلة
سالذذدز ب سهذذيا ممذذب لذذ ال داذذ ن عمذذسم  هذذ ن ،كمذذب نن كذذال مذذن الحلذذدة الذذد ن  اذذ سن

سس أة اوع ة  ل لة م تدوة ،سقد تكسن الحلذدة ع ز ذة علذ  القباذ     تدوسالقابهللا 
،سعل  ون  اتمبل ادن ت م ة نن اختصبص المحتلذ  كذبن  تلذك  غ ووإيا لل  قل دهب 

سخصسصهب سمب  لتأ دو  سالدالد ف مسل السال ب  ساألحسا س ا   دبختالف ال وف 
، ساألحذسا  سال ذوف سلذ ال لذيلع حذد فذ  الاذو   األلأذبسالمتسل  دبلسال ة  تلق  من 

ساأل مزذذذة مذذذب  ذذذدخ  فذذذ  سال ذذذة  األمكزذذذةفقذذذد  ذذذدخ  فذذذ  سال ذذذة القاذذذبة فذذذ  د ذذذ  
 288الحلدة.

 

    -س هب المخبلأة د ن الحلدة سالقابهللا  
خبو ذة عذن سذساهو المزكذوا  ـ عدل تس ا الحلدة إلذ  لذمب  عمذسل الذدعبسى  ال  ن

مث    دعبسى ال قسد سالم بمال  سلب و الحقس  سالممبلدب  ، فذال   ذس  للمحتلذ  
ف هذذب الذذدعبسى سال  ت ذذو  للحكذذل ف هذذب إال إيا كلذذف دذذيلع دذذزص صذذو     لذذمكنن 

د ن الحلدة سالقابهللا ، س واع  ف  ت   زا عزد ي نن  كسن مذن  المكلفسعزدهب   مك 
 289سال وف  . ع الاونه  اال تهبد 

 ف ذاسقد فوقسا د ن اال تهبد الاوع  سال وف  د ن  اال تهبد الاوع  هس مذب وسعذ   

 ُخذيِ  نص  ثد  حكما دبلاو  ساال تهبد ال وف  مب ثد  حكما دذبل وف لقسلذا ت ذبل 

الأذو  د زهمذب دتم ذ  مذب  س تاذ   290دِذبْل ُْوِف َسنَْعذِوْ  َعذِن اْلَ ذبِهِل ن َ َسنُْمذوْ اْل َْأَس 
 291المتأ  عل هب. دبلمزكوا  لسس ف ا ا تهبدو إيا كبن عبوفب 

ب مب  تداخلا الت بحد سالتزب      كوــ الحلدة مقصسوة عل  الحقس  الم توف دهب ، نم 
 292فبلمحتل  ال   س  لا الزسو ف ا .

 

 -الحلدة عن القابهللا  بمف هالس هبن الليان تزأود 
و  لمذذب  ذذ مو دذا مذذن الم ذذوسف ،   ذس  للزذذبسو فذ  الحلذذدة نن  تصذذأ  س ت ذ -(ن) 

من المزكو ، سإن لذل  حاذوو خصذل ، سلذ ال للقباذ  نن  ت ذو  ألمذو  عزاس زه  
 خصل   س لا لمب  الدعسى مزا . دحاسومن اختصبصبتا إال 

ب كبن نمو الحلدة مت ل  دمحبودة المزكوا     -( )  ، فال  كسن خوسا  السبهوةسلم 
كمذذب  قذذس  ادذذن األخذذسة   كذذوا  ت ذذس ا ف هذذب فذذ  د ذذ  المز دبلضلسذذةالمحتلذذ  إل هذذب 

خوسا المحتل  إل هب دبللذالمة سالضلسذة  نالحلدة مساسعة عل  الوهدة ، فال  كس
ت س ا ف هب سالخوقب ف  مزصدا ، سلا نن  دحذ  عذن المزكذوا  السذبهوة ل صذ  إلذ  

يلذذع إلذذ   الإزكبوهذذب س أحذذص عمذذب تذذوع مذذن الم ذذوسف السذذبهو ل ذذ مو د قبمتذذا سلذذ 

                                                

 13الحلدة ف  اتلالل الدن ت م ة  - 288
 . 286، ساألحكبل الللمبز ة للأواهللا  242سودى  للمبازسو   األحكبل الللمبز ة  - 289
 .199األعواف  لسوة - 290
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فذ  األمذسو  للأصذ   نخذصدبألزذبة سالسقذبو  فهذس  القاذبهللادخذالف   سهذيا 293.غ وو 
  .خأ ب المزكوالت   كسن ف هب 

القس    نن غب ة الحلدة سالقابهللا حأس الزسبل سدفك الاوو سزصوة المسلسل  خالصة
سنداهللا الح  إل  ملذتحق ا ، سود السذبلل عذن سلمذا سإصذالح دذ ن الزذبال ستخلذ ص  ،

 294دسا  القو .سيلع من ن د  لد اهل من 

 -  الحـلـدـة سقاــبهللا الـمـســبلل   ثبز ب  
المتسذذبلم ن إلذذ    قذذسد  الأقهذذبهللا د زهذذب    ذذالزسذذو فذذ  المسذذبلل   وفهذذب د سال ذذة    

س قذس  ادذن خلذدسن   295التزبصف دبلوهدة س  و المتزذب ع ن عذن الت بحذد دبله دذة  
قاذبهللا ستحتذبا إلذ  ال سزصأةالزسو ف  المسبلل سس أة ممت  ة من لمسة الللمزة ، 

سك زذا  ماذ  مذب  الم تذدىعلس  د سعس ل وهدة تقمك السبلل من الخصم ن ، ست  و 
سعلذذ  هذذيا فقباذذ  المسذذبلل عملذذا لذذ ال 296ع ذذ  القاذذبة نس غ ذذوهل عذذن إماذذب ا 

األمذسو السااذحة دبلتزأ ذي ف ذذود    ذبلجقاذب  ب فحلذ   دذ  هذس قاذب   ستزأ ذذي  فقذد 
نحكبل المسبلل تضب و نحكبل  ف و  اتثدب  الح  لصبحدا دات  المو  سالسلب   سم

المسذبلل نن  حكذل دبألمذبوا   لزبسوالقابهللا فد زمب القبا  ال  حكل إال دبلد زب   ص  
لذذسال    لذذسسفقبلسا   سالقباذذ سقذذد يكذذو الأقهذذبهللا نس ذذا الخذذالف دذذ ن زذذبسو المسذذبلل 
 ال الت بحذذد س لذذ ل دذذ ل نمذذبوا المسذبلل نن  ألذذ  فذذ  مال مذذة الخصذذسل إيا ساذذح  
س  ذذدلسا عذذن الت بحذذد  التزبصذذفالكأبلذذة ف مذذب  لذذسس ف ذذا التكأذذ  ل زقذذبد الخصذذسل إلذذ  

 خذوا  سيلعفلقهل    ثد سالتكبي  ، سنزا  لمك اهبدا  من لل تثد  عدالتهل ، سلل 
مذذن نزهذذل ال  قدلذذسن إال اذذهبدة الم ذذدل ن ، سألن  زسذذوهل  ال ذذبد  نعذذن عذذوف القاذذبة 
 س  نن  دتدن دبلتدعبهللا الاهسد س لذ لهل عمذب عزذدهل الحلدة   ملب  نح بزب  كسن ف  

 297القابة الدد نن  لد  اتثدب  الدعسى .  د زمبف  تزب   الخصسل 

 

عل  هيا  مكن القذس    دذ ن قاذبهللا المسذبلل  ذدخ  فذ  إمذبو األمذو دذبلم وسف  سدزبهللا
عن المزكو ، سهس القبعدة األصذ  التذ  ت مذك دذ ن الحلذدة سالقاذبهللا سقاذبهللا  سالزه 

الخصسص ب  التمد ق ة سإن تابدهب من د ذ  الس ذسو  ف   أتوقبننزهمب  إالسبلل  الم
 ، سل   يلع  تا  من اآلت    

   

 -التابدا د ن الحلدة سقابهللا المسبلل   س ا
  

نن كذذذال مذذذن زسذذذبل الحلذذذدة سقاذذذبهللا المسذذذبلل مساذذذسعهمب ملذذذتقو علذذذ  الوهدذذذة ، -ن
 ت ل  دبلمزكوا  السبهوة .دبلللمة ، سقسة الصوامة ، سخبصة ف مب   المختصة

                                                

 . 241نزسو   األحكبل الللمبز ة للمب سودى ، ، س15  م بلل القودة ف  نحكبل الحلدة الدن األخسة -  293
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 سلس سا  الت و  ف همب أللدب  المصبل  ، سالتملك إل  إزكبو ال دسان السبهو  - 
 298لل  كن ثمة ُمْلت ٍد.

 

 - نس ا التدب ن د ن الحلدة سقابهللا المسبلل  
نن مذذن اختصذذبص قاذذبهللا المسذذبلل نن  زسذذو ف مذذب ع ذذ  عزذذا كذذ  مذذن القاذذبة  – 1

ل  المسذبلل نن  سقذك الل نعلذ  مزهمذب سمذن هزذب  ذب  لذسكبز  وتدذة المسذب لياسالحلدة 
فذ  المسذبلل مهبدذة  للزذبسومزهب فكبز   ألحدسالمحتل  ال  سقك   سالمحتلد نللقابة 

سقذد يكذو الأقهذبهللا  األقس ذبهللامك الدلمة ف  ال لل  قف دهب نمبل مض بن السالة ، سمسذبلل 
لذ ال للقاذبة فذ  كذف  مذبالمسذبلل مذن فاذ  اله دذة سقذسة ال ذد  لزذبسوف  سصأا نن   

 مذنسقذبلسا ن اذب  299الخصسل عن الت بحد ، سمزذك السلمذة مذن التضبلذ  سالت ذبي   
عسذ ل اله دذة سذبهو ال أذة  األمواوسم الزبسو ف  المسبلل نن  كسن  ل   القدو زبفي 
الحمبة ، ستثدذ  القاذبة ،  لمسةقل   الممك كث و السو    ألزا  حتبا ف  زسوو إل  

 300د ن صأت  الأو ق ن  فبحتبا إل  ال مك
   س  لقبا  المسبلل نن  حكل سل ال للمحتل  يلع . – 2
    عل  قبا  المسبلل التذ ز  فذ  الحكذل ، سلذا حذ  ت   ذ  الحكذل إيا احتذبا  – 3
تحق   ف  مساس  الز ا  نمذب المحتلذ  فذ ن فصذلا فذ  الزذ ا    ذ  نن  كذسن  إل 
  301حز ب.

 

كبمب ، سإزمب  س د حلسال عمل ة للماكال  نح  صدوالقس    نن المحتل  ال  خالصة
ال  كسن ف هب تزبكو نست بحد ، نس إثدب  ح    ننالت  تحد  د ن المتزب ع ن ، او مة 

القاذبهللا ، نس قاذبهللا المسذبلل كذ  حلذ   اختصذبصفهذ  مذن  يلذعإن س ذد ف هذب   نمب
الذذزسل الثالثذذة تتكبمذذ  فذذ  تحق ذذ  مقبصذذد الاذذبو  الحكذذ ل ، سهذذ   سهذذيواختصبصذذا  

متسا  ة ثل تلتق  ف  زهب تهب عل  هدف ساحد سهس تمد ذ  الاذو  ة  خمسم و ف  تل
 ف  ح بة الم تم ب  اتلالم ة . ال د اتلالم ة سزاو 

 

                                                

داو  /1/م 10/48/ تحق    محمد دذسخد ة  للقواف   ساليخ وة/  273ازسو   األحكبل الللمبز ة للمب سودى  -298
 ل . 1994الضو  اتلالم  /د وس  /

تصح صذ  ست ل ذ    محمذد حبمذد الأقذ  /  /58ألدذ    لذ  الأذواهللا  ، سالسال ذب  الد ز ذة األحكبل اللذلمبز ة - 299
 ل.1403داو الكت  ال لم ة د وس  

 . 63 اللبد المصدو  - 300
 . 10/48، ساليخ وة للقواف   273ازسو   األحكبل الللمبز ة للمب سودى -  301
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 األصس  الاـوع ـة خصـسص ب 
 

ساآل ذ   ال ب ذ األصس  الاذوع ة مذن ن ذ  تحق ذ  مصذبل  ال دذبد فذ   سا       
 الاذوا كتأذ  علذ  وعب تهذب فذ   م ذك فكبن من نهل  مقبصدهب حأذس الاذوسو ب  الم

مصذذبل  الذذد ن سالذذدز ب  ألن  ، سالمذذب       سالزلذذ ، سال قذذ  ،  سالذذزأالسهذذ    الذذد ن  
لذس إزخذول الذد ن لذل  دذ  للذدز ب س ذسد مذن ح ذ   دح ذ مدز ة عل  المحبفسذة عل هذب ، 

مذذب سعذذد دهذذب فلذذس عذذدل الذذد ن عذذدل تو ذذ   ح ذذ اتزلذذبن المكلذذف ، سال لآلخذذوة مذذن 
، سلذس عذدل ال قذ  الوتأذك التذدد و   تد نالموت    سلس عدل اتزلبن ل دل من  ال  اهللا

لكذذ  يلذذع  302لذل  دذذ  عذذ ش.   المذذب سلذس عذذدل الزلذذ  لذذل  كذذن الدقذبهللا عذذبدة سلذذس عذذدل 
 الدز س ذذةساذذ   الاذذو  ة نصذذسال سقساعذذد فذذ  قساز زهذذب سزسمهذذب تحأذذس المصذذبل  

  -او   ة مزهب ساألخوس ة عل  حد لساهللا ، ستأود  ف  يلع دخصسص ب  ت
 

  اتلذذالم   خبصذذ ة المو   ذذة الثبدتذذة لالصذذس  سالقساعذذد الاذذوع ة فذذ  الزسذذبل  ال  نس
، سهيا  كلدهب  ملة خصذب ص كباللذتمواو ة  ساللزةقب مة عل  قساعد الكتب   سه 

 الت  ال تتصف دهيو الخصب ص . السا  ةسالكمب  سالامسل ة دخالف التاو  ب  
 

 ة مدز ة عل  دفك الاوو سهس من نهل القساعد الت   دز  عل هب   القساعد الاوع ثبز ب  
ف  دفك المزكوا  لساهللا نكبز  د ز ة نل دز س ة ، لتحق   المصبل  سدفذك  الحلدةزسبل 

 303َاَوَو َسالَ ِاَواَو.  الَ     الحلدة ف  يلع صسوة تمد ق ة لقسلا  ستمث المأبلد 
 

 الكذو لتكبل أهب ، فل ال ف  نحكذبل القذوحن    تتلل األصس  الاوع ة د لوهب سقلة ثبلثب  
نس اللزة الزدس ة ا  ممب   لذو علذ  الزذبال ستاذ   دذا صذدسوهل ، سد   علذ  يلذع 

سمذن ، التذ  ت ذد قساعذد تاذو   ة  سنف بلذا من اآل ب  القوحز ذة سنقذسا  الزدذ   الكث و

ُ ِل َْ  َذَ   ِو دُ  ُ  َمب   قسلا ت بل ، الدالة عل  ال لو سقلة التكبل ف  القوحز ةاألصس   َّللاَّ

مذب زأذبو   ت ذبل  مذن الحذوا فذ  هذيو  نن  س ذبهللا فذ  د بزهذب      304َعلَْ ُكْل ِمْن َحَواٍ 
من نعسل نصس  الذد ن ، تدزذ  عل ذا ستتأذو   سنص اآل ة قبعدة من قساعد الاو  ة  

لذ  ملب   كث وة ، سقد نمل  هزب زأذ  الحذوا ، سالمذواد دذا نسال سدبلذيا  مذب  ت  عزا
  305سدبلتدك    م ك نحكبل اتلالل .   سثبز باآل ة ، نس دمب تقدل من األحكبل   د حكبل

 

  ت مك األصس  الاوع ة د ن األصبلة سالثدب  ، سد ن الموسزة سالتمسو ،  واد ب  
سالثدب  ف  األصس  ساألهداف سالضب ب  سالموسزة سمساكدة التمسو ف   فبألصبلة
الزسبل اتلالم  ف   نصس   عل هبلخبص ة ت تمد ا سهيو  اال تهبد ةالأوس  
 د د سسا ا ف  قسال  سقساعد الاو  ة د و بعا إل  المصبدو  ك الت  ب  

، سلكن قد  يلع نا و إل  الم بال  التمد ق ة للحلدة  ف الاوع ة سقد  الحس يلع 
 .نهل خصسص ب  الزسبل اتلالم  د د ت و أا سد بن مأهسما 

                                                

 . / دسن تبو ال تسزال –الداو ال ود ة للكتب  / ل د ب  / 2/201ددا ك الللع ف  مدب ك الملع  - 302
 . 1234مسم  مبلع/كتب  األقا ة/دب  القابهللا ف  الموف /ح - 303

 

 .6المب دة اآل ة  لسوة - 304
 .تبو الد وس / دسن  /2/م 6/269تأل و المزبو لمحمد عددة ، م ا الا ال محمد وا د واب  -305
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المأهسل الاوع  للم وسف سالمزكو.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 93 احلسبة يف النظام اإلسالمي                                                                                             املقدمة

 األمو داالم ـوسف ف  ح ـبة الم تـمك سالتـ ال  تأقـد
 

الاذوس  فذ  ك أ ذة تأقذد  سقدذ  ،  ف مذب لذدد بن مأهسل الم ذب  التمد قذ  للحلذدة  د د
عن المزكو ف  م ب  الحلدة  حلن ادم تلذع الم ذبز  فذ   سالزه األمو دبلم وسف 

 . نسلس بتهب د المأهسل الاوع  لتحد
ف ن   306ستمم ن  إل ا. الخ وكبن الم وسف ف  اللضة هس   ك   مب ت وفا الزأال من  إيا

 سخصذسصال لمبهللا سا سا لا ف  المأهسل الاوع  عد ة م بن قد  كسن ،د زهب عمذسل 
سمزهل من سلك م بلا سدا وتا ف  لا ابمال لك   307فمزهل من قصوو عل  التسح د .

سصذذلة  السالذذد ن سدذذو  الخمذذال   كبلصذذلسا لذذد   الس ذذس    علذذ مذذب ملدذذا الاذذبو   
علذذذ  لذذذد   الزذذذد  كبلزسافذذذ  سصذذذدقب  التمذذذس  . سمذذذزهل مذذذن   ذذذ   نس… الذذوحل 

من يلع فقبلسا   الم وسف الل  بمك لك   مب عوف مذن  سنعل  للم وسف م بال اام  
عزا من الاو  سزه   إل اإل  الزبال سك   مب زد   ساتحلبن  إل امبعة   سالتقو  

الزذبال إيا ونسو ال  دذ نم وسف  ن من الصأب  الضبلدة   سهسالمحلزب  سالمقدحب   
الزبال ، سهس  من زكوسزا ، سالم وسف الزصأة سحلن الصحدة ، مك األه  سغ وهل 

 308ك  مب  حلن ف  الاو  .
مذن األمذو دذا فذ  كذ    سالمذوادهيو الم بز  سود الم وسف فذ  الكتذب  ساللذزة  سدك 

دا ف  ف   الخ وا   ساتقتداهللا الزبال عل  مبعة   ساتدب  مزهج ولسلا يلع حم  

ذذة   َذذْدُعسَن إِلَذذ   ِمذْزُكلْ  َسْلذذتَُكنْ   ت ذذبل        فذ  قذذس  عل هذذب الأذذالح ، كمذذب الموتذ  نُمَّ

 فذدعسة  309ُحذسَن َعذِن اْلُمْزَكذِو َسنُسلَ ِذَع هُذُل اْلُمْألِ  َس َْزَهْسنَ اْلَخْ ِو َس َ ُْمُوسَن دِبْلَمْ ُوسِف 
لذا  األمو دبلم وسف ، سالزه  عن المزكذو هبهزذب سا دذة س توتذ  عل هذب، ق ذبل م تمذك

الاذذوع ة ساألخالق ذذة ، سالحلذذدة فذذ  هذذيا تهذذدف إلذذ  تحق ذذ  مقبصذذد  خصسصذذ بتا
كمب نابو إل هب الابمد  ح   ودم د ن الحلدة سمقبصد الاذو  ة  الخل الاو  ة ف  

الثة نقلبل ، سه  الاوسوا  سالحب  ذب  ، سالتحلذ زب  ت دسا ث ال، سهيو المقبصد 
مزهذب فذ  ق ذبل مصذبل   الدذد.فبلاوسو ب  ه  التذ     نسلس بتهب، سه  موتدة حل  
فقذد  لذذل ت ذو مصذبل  الذدز ب علذذ  الذتقبمة ، دذ  علذ  فلذذبد  إياالذد ن سالذدز ب دح ذ  

تل حأذذس قذذب    س ذذ ثذذلفذذس  الز ذذبة سالز ذذ ل .   األخذذوىوا سفذذس  ح ذذبة سفذذ  بستهذذ
 الاوسو ب  د مو ن  

   مب  ق ل نوكبزهب س ثد  قساعدهب ، سيلع مواعبتهب من  بز  الس سد .  األس 
 مواعبتهذب  مب  دون عزهب االختال  الساقك نس المتسقك ف هب ، سيلع عدذبوة عذن  سالثبز 

الس ذذسد دذذبألمو   بزذذ فذذ  هذذيا كلذذا تحأسهذذب مذذن  سالحلذذدة  310 مذذن  بزذذ  ال ذذدل.
نفوادا نس  األمة بز  ال دل دبلزه  عن المزكو ، حأبسب عل  مصبل   دبلم وسف سمن

                                                

 ،مصدو لبد   9/155للبن ال و    -  306
ال لم ذة  الكتذ داو  /1م/3/24تحق    عبد  نحمد عدذد المس ذسد ازسو   تأل و الدحو المح م ألد  ح بن ،  -307
 ل1993 -هـ1413د وس  /       /

س اوة األسقذذبف سالاذذ ن اتلذذالم ة / الكس ذذ  /  /2/م 239/ 17  الكس ت ذذة  المسلذذسعة الأقه ذذة   ازسذذو - 308
 . ل1990 -هـ 1410

 

  104ح  عموان اآل ة  لسوة - 309
 ل. 1997هـ1417داو الم وفة /د وس  / /3/م 2/324إدواه ل ومابن  للابمد  ، تحق     المسافقب  -310
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مذب  كذسن  مزهب مبعب  ألن  الم تدو ف  تقو و هيو المصبل   ملة عدبدا  ، غ و نن 
التذ   سحذدهبخبلصب لساحد د  زا من اآلحبد. سالمب أة األسل  مذن هذيو المصذبل  هذ  

ذب الثبز ذة سهذ  تت ل  دهذب نحكذبل الس ذس  سالتحذو ل ، سالزذد  سال  مصذبل كواهذة . نم 
المدبح هس مب خ  و ف ا د ن  ألن  اآلحبد نس حسسسهل فتت ل  دهب نحكبل اتدبحة فحل   

الاذو  إقذدال سال إح ذبل فهذس مذن هذيا ال   هذةالأ   سالتوع دح   ال  قصد ف ا مذن 
سال حب   سال تكم ل  من ح   هس  ، توت  عل ا نمو اوسو  ف  الأ   نس التوع 

مصبل  الم مس  لذلدب   عل    فهس وا ك إل  ز   حس عب   خبصة ، سال نثولا   
نس  الس ذس ف  الاو  مب كذبن مملذس  الأ ذ  علذ  لذد    فبلم وسف.311سال إ  بدب  
ذب المدذبح  التذوعمب كبن مملس   سالمزكوالزد    علذ  لذد   التحذو ل نس الكواهذة ، نم 

إال  نن الم ت لة يهدذسا  312ستوكا   ف لا الاو فال  سصف د   مزهمب إي  لتس  ف  
 الم ذوسففقذبلسا      سال قذ ف  ت و أهل لمأهسل الم وسف إلذ  التلذس ة دذ ن الاذو  

ال  قذذب  فذذ  نف ذذب    ت ذذبل   سلهذذياهذذس كذذ   ف ذذ  عذذوف فبعلذذا حلذذزا نس د   عل ذذا  
سهيا التحد د ال  ص  إي الم وسف  313لل   وف حلزهب سال د   عل ا   لمبم وسف ، 

 ف زذاكذبن لل قذ  مذن مكذبن لاذدم مأهذسل الم ذوسف ،  سإياعوف اوعب ال عقذال  مب 
الحلن مب حلزا الاو  ، سالقد    ألن     دسو مك الاو  ، س  وف يلع من خاللا 

م وفة الم وسف سالمزكذو إال  دكتذب    عذ    ف مب قدحا الاو  ، سال مدخ  لل قس  

الاو  ، ف وتك  المحسسو  قدحالا مب  به   لتحلن د ق سو    زد ا   سلزةس     
  314 .سهس غ و عبلل دا 

هذذس  الحلذذدةعلذذ  هذذيا  مكذذن القذذس    دذذ ن اذذبدم الم ذذوسف فذذ  م ذذب   سدزذذبهللا
 م سذذلمصذذبل  الذذدز ب سمأبلذذدهب م وسفذذة دبل قذذ  ،سيلذذع  م سذذلالاذذو  سإن كبزذذ    

الاوا ك ، إي ال  خأذ  علذ  عبقذ  قدذ  سوسد الاذو  نن تحصذ   المصذبل  المحاذة 
المحاذذة عذذن زأذذال اتزلذذبن سعذذن غ ذذوو محمذذسد حلذذن ، سنن تقذذد ل  المأبلذذددوهللا س

محمسد حلن ، سنن  تقد ل المصبل  الوا حة عل  المصبل   ف و حهبنو   المصبل  
 سدبلوغل 315اتأ  الحكمبهللا عل  يلع سكيلع الاوا ك.  سقدالمو سحة محمسد حلن ، 

مزكو سالدذد مذن الاذو  كمذب من يلع ال  كسن ال ق  سحدو قبعدة لادم الم وسف سال
 عذنعزدزب عدبوة  الحكلاألمبل الض ال  ف  اسادم الحكل عل  األمو سالزه       قس 

  تأ لذسوخمب  الاو  إيا ت ل  د ف ب  المكلأ ن ، فبلحوال هس المقس  ف ا اتوكسو  سال 
لسو ، سالمدبح هس المقس  ف ا إن ا تل فبف  تتوكسوهس المقس  ف ا اف لسو سال  سالسا  

الخمب  من الابو  فالحكل ، فلهيا قلزذب ال قذ   هياسإن ا تل فبتوكسو ، ف ن لل  س د 

                                                

 الملذذلل/ دحذذ  فذذ  م لذذة   25  مس ذذ  الحلذذدة فذذ  الأقذذا الاذذوع  ، د. عذذس  محمذذد عذذس   ازسذذو -311
 ل. 1988 -هـ1408  /13  / د وس  /الم بصو  

ال وسة الذسثق /   للةم /1م/3/669ازسو   ال ددة الأقه ة ف  اوح الوساة الده ة لمحمد حلن توح ز   -312
 ل. 1994 -هـ1415داو الهبد / د وس / 

 مكتدذة /1/م 141اوح األصس  الخملة للقباذ  عدذد ال دذبو الم ت لذ  ،تحق ذ    د. عدذد الكذو ل عثمذبن  -313
 ل. 1965 -هـ1384سهدة / القبهوة /

داو /1م/ ال و زذذ  الدذذب  تحق ذذ    اللذذ د  6كتذذب  زهب ذذة الوتدذذة فذذ  ملذذ  الحلذذدة ل دذذد الذذوحمن الاذذ  و   -314

 .ل1981 -هـ1401الثقبفة/ د وس / 
 ل.1968/داو الاوس  / القبهوة /  2/135قساعد األحكبل ف  مصبل  األزبل لل   دن عدد اللالل  -315
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سال حكذل لالف ذب  قدذ  سوسد الاذو  .   المذز لال  حلن سال  قد  ، سال  س   اذكو 
316  
 اذوعب  دذا سالمزكذو المزهذ  عزذا   الم مسوتحد  د الم وسف   لتخلصسمن هيا       
تقتصو الحلدة عل  السا ذ  سالحذوال سلكز هذب تمذون علذ  الحلدة نسال  سال  م ب ف  

 لالخال ، ف  مو دا زددب سالتحلبزب ألزا فا لة من الأاب   المكملة  المتوسعالمدبح 
دبلم وسف  كسن سا دب سمزدسدب علذ  حلذ  مذب  ذ مو دذا سكذيلع  فبألمو   اتلالم ة

ب نس مكوسهذب كواه ذة عن المزكو ، ف زا  كسن سا دب إن كبن المزه  عزا محومذ الزه 
تتذذدوا  سدذذيلع،  317، سمزذذدسدب إن كذذبن المزهذذ  عزذذا مكوسهذذب كواه ذذة تز  ذذا  تحذذو ل
الحلدة ف  م ب  الم وسف سالمزكو لتام  الكدب و سالصضب و سهذيو الاذسادم  نحكبل
م بال  الحلدة  ف عل  نقلبل األمو دبلم وسف ، سالزه  عن المزكو   تمد قهب مكن 

  .سالتمث   لهب 
عن المزكذو فذ  م ذب  الحلذدة إلذ  مذب  سالزه الأقهبهللا األمو دبلم وسف   سقد قلل    

األمو دبلم وسف سإل  مب  دخ  تح  وفك المزكو ، زبسو ن ف  يلع إل   تح  دخ  
ت ذبل ، سمذب ف ذا حذ  ال دذد  سمذب   تمذك ف ذا الحقذبن م ذب ، إال  نن مذن   مب ف ا حذ  
هيا الزمم ، الي  سا ا الأقهبهللا م لال يلع د ن   زتقد تقل ل الحقس  عل  منالدبحث ن 

التقل ل ال  لتل ضا غ وهل من و ب  ال صو الحباو ، ألزهل   دسن ا  ب من  هيا  
 318التأو   د ن حقس    ، سحقس  اتزلبن ، سالحقس  الماتوكة د زهمب.  ف ال ز  

 الذي ن دذبد لذدى سودمب   ت  االلتدبال سعذدل التأو ذ  دذ ن حقذس    ت ذبل  سحقذس  ال
ذذب الزتمذذبهللا      علمذذبز كتدذذسا فذذ  الأقذذا نس الحلذذدة حذذد ثب علذذ  الخصذذسص للذذدد ن   إم 

ب  فحل ال  لتل ضسن من اتلالل حت  نصسلا ف  الحكل سل ل  فوسعا  يسسو ، سإم 
، سحقا  ت بل ل دل التأقا ف  نسا  نمسو الد ن .سإال  ك ف  خأ  عل  مللل ح    

،  ال دذذبدمذذوو سا تزذذب  زساه ذذا ، سك ذذف  خأذذ  علذذ  ملذذلل حذذ   عدبدتذذا سامتثذذب  نسا
سحقس  ال دبد ه  م بملتهل سف  مب اذو  لهذل مذن الذد ن ، سك ذف تخأذ  علذ  ملذلل 

الماذذتوكة ؟ إن كذذبن فق هذذب عبوفذذب  دذذ مسو الاذذو  ة سنلذذواوهب ؟ إزذذا مهمذذب  الحقذذس 
ذ سهذ ف هب ثبدتة   الحقس الح بة ، نس ت قد  ، ف ن  صسو  تمسو    ت ذبل ب حذ  هلل إم 

ب حقس  ماتوكة  نس  عل  تقل ل الأقهبهللا  .  د زهمبلل دبد ، سإم 
لل   تسا دا تسهمب نس  الحلدةعل  يلع ف ن  تقل ل الأقهبهللا للحقس  ف  م ب   سدزبهللا     

الاذو  ة التذ  حذددتهب  سقساعذدت  دا عل  الد ن سإزمب التزدمسو من نصذس  اتلذالل  
ف   ليلعالم وسف ف  ح بة الم تمك من خاللهب سالتمث    تأقد ،س مكنالاو  ة زألهب 

 اآلت   

    ت بل ـ األمو دبلم وسف ف  ح    نسال  
ٍ  لذ ل دعذذسة الأذود سالم تمذك إل ذذا هذس حذ    ت ذذبل  سحقذا إفذذوادو  نس          حذ  

 319ِل َْ دُذذُدسِن  إالَّ  َساأِلْزذذالَ َخلَْقذذُ  اْلِ ذنَّ  َسَمذب   كمذب قذذب  ت ذذبل ، المملقذذة  دبل دسد ذة

                                                

 هـ.1322 / داو الكت  ال لم ة /د وس /2م /1/55الملتصأ  من علل األصس  للض ال   -316
 ،مصدو لبد  . 4/185الكل ب   -317
 ل1985-هـ 1405داو الزأب ال /د وس / /1/ م 295د.مز و ال  الز   تلالل ف  نصس  الحكل ا عدقو ة -318
 . 56لسوة الياو ب  اآل ة  -319
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َ  َساْعدُُدسا  بل  ــت  سقب    عن م بي دذن  دذ  سوس   320َسال تُْاِوُكسا دِِا َاْ  ب   َّللاَّ

ُ َسَوُلسلُاُ نَْعلَُل .قَبَ   نَْن  َمب نَتَْدِو      لا قب  نن الزد   ِ َعلَ  اْلِ دَبد؟ قَبَ   َّللاَّ َح   َّللاَّ
ُ َسَوُلسلُاُ نَْعلَُل قَذبَ   نَْن الَ . َعلَْ اِ ِا َاْ   ب. نَتَْدِو  َمب َحق ُهْل  َْ دُُدسوُ َسالَ  ُْاِوُكسا دِ  قَبَ   َّللاَّ

دَُهْل . سال دبدة ف  هيو األصس  ت ز  المبعة ف  األسامو ساال تزذب  لكذ   مذب  321  ُ َي ِ
وس  لمثسدة عب لة نس ح لة .كمب نن ال دبدة تتزس  إل  نصس  سف دب  بعزا احتل  زه  
فمن األصذس  التذ  نس ذ    ت ذبل  عذدل التأذو م ف هذب د ذد نصذس  ات مذبن  يلعف  

، سالصذذسل سال كذذبة سغ وهذذب مذذن الأذذوا   التذذ   لذذ ل األمذذو دهذذب  الخمذذالالصذذلسا  
 كمذبخبلصة هلل ت بل    حقس  ألزهبالت  ال تلقم إال  دبألداهللا   الحقس س لم هب الأقهبهللا 
زسعبن حذ    سحذ  اآلدمذ  ، فحذ    ال مذدخ   حقس سال    الق ل قس  اتمبل ادن 

سال كذسا  سالكأذبوا  سزحسهذب ، سإزمذب الصذل  دذ ن ال دذد سدذ ن  كبلحذدسدللصل  ف ا 
ف  إهمبلهب سلهذيا ال  قدذ  دبلحذدسد ، سإيا دلضذ  اللذلمبن فل ذن    الودا ف  إقبمتهب 

 سعمذذال مذذن ولذذس    ألزهذذب ثبدتذذة دبلكتذذب  ساللذذزة ، قذذسال  322.  سالماذذأكالاذذبفك 
 سمذن، سإهمبلهذب   ذد  تأو مذب فذ  حذ       الاذبو   د  خوس ذب  عذن مذزهج  سإزكبوهب

م ف  ال دبدة السا دة دبألصس  القوحز ة سالزدس ة، فقد فوم ف  حذ  مذن     حقذس فو 
 الحلدة ف هب عل  اود ن  تكسنقب  الأقهبهللا  سلهياالخبلصة  

ف   مبعة   كصالة ال مبعة ف  الملب د سإقبمذة األيان    مب  ل ل األمو دا أحدهما 
للصلسا  سه  من نسهو ا ب و اتلالل سعالمب  الت دد الت  فذو  دهذب ولذس   ف هب

     د ن الو   سد ن الاوع سالكأذو تذوع الصذالة  إنفقب       سالكبفود ن المللل
دهل ستذوع األيان ف يا ا تمك نه  دلد نس محلة علذ  ت م ذ  ال مبعذة فذ  ملذب  323 

 صلساتهل كبن المحتل  مزدسدب إل  نموهل دبأليان سال مبعة ف  الصلسا  نسقب ف  
لَقَذذْد  دِ َذذِدوِ زَْأِلذذ   َسالَّذذِي      قذذب    قذذب  ولذذس     وس  عذذن ندذذ  هو ذذوة فقذذد 324

الَةِ َهَمْمُ  نَْن حُمَو دَِحَمٍ  فَ ُْحَمَ  ثُلَّ حُمَو  ثُلَّ حُمَو َوُ ال  فَ َُ لَّ الزَّباَل ثُلَّ  فَ َُ يََّن لََهب دِبلصَّ
َ  َعلَذْ ِهْل دُ ُذستَُهْل َسالَّذِي  زَْأِلذ   نَُخبِلفَ  لَذْس  َْ لَذُل نََحذُدهُْل نَزَّذاُ  َِ ذُد  دِ َذِدوِ إِلَ  ِوَ ذبٍ  فَذ َُحو ِ

 325. َحَلزَتَْ ِن لََاِهَد اْلِ َابهللاَ  ِمْوَمبتَْ نِ َعْوق ب َلِم ز ب نَْس 
د داهللا الصالة ف  سقتهب ، س واع   ك موو  مو دا المحتل  ححبد الزبال    مب : ثانيهما

ال    وو ، سإن توكهب لتذسان  زل بزب  ف  يلع اساهد حبلا سفحسى  سادا ، ف ن توكهب 
ذب مذن  مذذك دقذبهللا السقذ  فذال اعتذذوا     خوهذبنددذا س  ذوو ، سنخذيو دأ لهذب  دذذوا   نم 

إلذذ  حخذذو سقتهذذب س ذذو   الصذذالة و اتأذذ  نهذذ  دلذذد علذذ  تذذ خ إيا، للمحتلذذ  عل ذذا 
ال ألزا  ساف  ون ا  سهيالا نن   موهل دبلت     ،  المحتل  نن ت   لهب نفا  ، كبن

ال من إل  اعتقذبد  ما د  ألن  ت خ و  م ك الزبال لهب  أا  دبلصض و الزبا  عل  

                                                

 . 36لسوة الزلبهللا اآل ة  -320
 .6825نمتا إل  تسح د   تدبوع ست بل /ح الزد صح   الدخبو  /كتب  التسح د/دب  مب  بهللا ف  دعبهللا  -321
 .مصدو لبد 1/108ق ل إعالل المسق  ن الدن ال-  322
لذا علذة دس ذا مذن  حذد   صذح   اتلذزبد ال ت ذوف هذيا  سقذب ،  1/48/11نخو ا الحبكل ف  ملتدوكا -  323

 الحد   ابهد صح   عل  اومهمب  م  ب .  سلهياالس سو ، سلل  خو بو دهيا اللأس ، 
 .  275الللمبز ة للمب سود   األحكبل - 324
 . 451/651. 608س س  صالة ال مبعة/حكتب  اآليان/دب  /الدخبو صح    -325
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ذذب لذذس ع لهذذب د اذذهل ، سنخوهذذب  اآلخذذو فذذال  الذذد  نن  هذذيا هذذس سقتهذذب ال غ ذذو. نم 
 326  للمحتل  عل  من   خوهب مزهل .اعتوا

ذب  -دبلم وسف ف  حقس  ال دذبد   األمو ثبز ب   حقذس  ال دذبد المت لذ  دهذب  نم 

نمذو  دحلذ عب ذدة علذ هل  سهذ ، فه  مصذبلحهل   الحلدةاألمو دبلم وف ف  م ب  
   قذذس   327.الاذبو  سعلذذ  الحذد الذذي  حذذد و ال علذ  مقتاذذ  نهذسا هل ، ساذذهساتهل

ِس اتَّدََك اْلَح   نَْهَساهللَاهُْل لَأََلَدِ  اللََّمبَساُ  َساألَْوُ  َسَمْن فِ ِهنَّ دَذْ  نَتَْ زَذبهُْل َسلَ  ت بل    

فذذدل  اآل ذذة علذذ  نن  الحقذذس  مذذب كبزذذ   328دِذذِيْكِوِهْل فَُهذذْل َعذذْن ِيْكذذِوِهْل ُمْ ِوُاذذسَن 
ص تكذسن علذذ  اذود ن   عذذبل ، سخذذب الحقذذس ماذوسعة  اذذوعب  ، سالحلذدة فذذ  هذيو 

.329  
س  ذسد دذبلزأك  ،  الح  ال بل هس ك   مب  اذتوع فذ  االزتأذب  دذا الم تمذك  ال بل   أولا 

 ،لصذذذبل  الم مذذذس  ، كذذذبلمواف  ال بمذذذة ، مذذذن ملذذذب د ، سملتاذذذأ ب  ، سمذذذداوال 
سدسو األ تذبل ممذب  ت لذ   كذبلمال  سغ و يلذع مذن الحقذس  ال بمذة  سمو س لسو  

  يلذذع ال مذذ  علىبلمحبفسذذة عل هذذب مذذن المحتلذذ  فذذ سدسودمصذذلحة عمذذسل الزذذبال  
علذ  تذسف و المذساود المبل ذة الال مذة لهذب مذن د ذ  مذب   سال مذ التخو   من  هذة ، 

حقس  تل ل د   المب  دسزهل ، سكيلع لس  ألزهب،   ثبز ةالمللم ن إن س د  من  هة 
ملب دهل س سام هل ، ف مب إيا نعس  د ذ  المذب  كذبن األمذو ددزذبهللا لذسوهل  التهدم 

سعمبوة ملب دهل س سام هل سمواعبة دز  اللد   ف هل متس هب إل   اودهلإصالح س
مذذزهل ، سال  ت ذذ ن نحذذدهل فذذ  األمذذو دذذا سإن اذذو  يس المكزذذة فذذ   المكزذذةكبفذذة يس  
دز  اللد   سدباوسا الق بل دا لقم عذن المحتلذ  حذ  األمذو دذا  مواعبةعملهل سف  
 330  ، سال ف  دزبهللا مبكبن مهدسمب. ف  مواعبة دز  اللد  االلت يانسلل  ل مهل 

ا  ذب ف مذب  ت لذ  دحقذس  اآلدم ذ ن الخبصذة   فهذ  مثذ  الممبملذة فذ  الذد سن ،  ثانيا   نم 
المكزة عل  لدادهب ، فبلمحتل    مو القبدو ن علذ  اللذداد دقاذبهللا مذب  مكست خ وهب 
،  حقس  خبصة ألزهب  يلعحبن سق  الل داد ، سمل  مزا نصحب  الد سن  إياعل هل  

   سالممبملة مك المكزة سلل كمب قب  331.سالم بساة عل هب ،تقد  الصل  ساتلقبم 
ِ ُسْلل  فَذ ِيَا  َمْم ُ  ٍ فَْل َتْدَذْك.   نُتْدِذكَ اْلضَزِ   نََحذُدُكْل َعلَذ  َمِلذ  

علذ  تحذو ل  الحذد  فذد    ،332
ا ، نز ذذ الأبعذ الممذ  مذن الضزذ  ، سالم زذ  علذ  تقذد و نز ذا مذن إاذبفة المصذدو إلذ  
م زذ   سعلذ ، حول عل  الضز  القبدو نن  مم  دبلد ن د د التحقبقا دخالف ال ذب   

، فذال  غز ذبنز ا     سفبهللا الد ن سلس كبن ملتِحقا   تقد و إابفة المأ س  إل  الأبع  
 333كبن يلع من ح   الضز  فأ  حذ   الأق ذو نسلذ  . سإيا كسن غزبو لددب لت خو حق ِا  

                                                

 ل.1990/  لدزبن–داو الحداثة / د وس   /1م / 50القودة ف  نحكبل الحلدة للقوا  م بلل -326
 ، مصدو لبد  . 2/473ازسو   المسافقب   -327
 .71لسوة الم مزسن اآل ة  - 328
 .   276األحكبل الللمبز ة للمب سود   -329
 .276 اللبد المصدو  -330
 مصدو لبد  . 1/108إعالل المسق  ن  ازسو    -331
 .2125الدخبو  /كتب  الحساال  /دب  الحسالة سه   و ك ف  الحسالة/ح صح   -332
ا نحبد ثذا  محمذد عدذد القذذبدو نحمذد عمذب  ازسذو -333 ال لم ذذة/  الكتذ داو  /3/62  لذد  اللذالل للصذز بز  ،خذذو 

 ل . 2000 -هـ1420 د وس  /
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لزأقذذب  سكأبلذذة مذذن ت ذذ  كأبلتذذا مذذن الصذذضبو سالسصذذب ب دذذبلحقس  الخبصذذة ا ستلحذذ 
للمحتل  نن   مو ف  السصب ب سالسدا ك نع بن الزذبال . سححذبدهل ،  سل ال ،سالسدا ك 
سمقصذسد 334  مو دهب عل  ال مسل حثب عل  الت بسن عل  الدذو سالتقذسى. ننس  س لا 

بكل فلذذ ال كبزذذ  ممذذب  حتذذبا إلذذ  حكذذل مذذن الحذذ إيايلذذع نن حقذذس  اآلدم ذذ ن الخبصذذة 
ف زذذا  زأذذي الحكذذل إيا ملذذ  مزذذا  الحذذبكلللمحتلذذ  نن  ت ذذو  لهذذب إال  إيا حكذذل دهذذب 
ب إيا كبن األمو ال  حتبا إل  حكل  فللمحتل  نن   مو دا سقد لد   الحبكلداوسما نم 

مذذب كذذبن مذذن اختصذذبص سالمسذذبلل ، سقاذذبهللافذذ  د ذذبن الأذذو  دذذ ن الحلذذدة سالقاذذبهللا 
  إيا خس  ديلع.القابهللا فال مدخ  للمحتل  ف ا إال

                                                

 291، ساألحكبل الللمبز ة ألد    ل   247ودى ازسو األحكبل الللمبز ة للمبس -334
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ا:   تعاال بين حقوق هللا  المشتركةاألمر بالمعروف في الحقوق  ثالثا
 :العباد  وحقوق

نخذذوى لهذذب  زبح ذذةالحقذذس  تتصذذ  دبلزسذذبل اتلذذالم  مذذن زبح ذذة ، سمذذن  سهذذيو
ت ذبل    اتصب  سث   دحقس  األفواد ، ست خي نحكبمهب دحل  مذب  ضلذ  ف هذب ، حذ  

ِ ال دد المح      نسح  ال دبد ألن  الم ز فمذب مذن حذ   سإالنلقما للقم ،  لس  دح  
ف س ذد حذ    ملذتحق الل دد إال  سف ا ح  هلل ت بل  سهس نموو د  صب  يلع الح  إلذ  
  ذوف  سإزمذب  ت ذبل هلل ت بل  دسن ح  ال دد ، سال  س د ح  ال دذد إال سف ذا حذ  هلل 

 ذذبهللا دزكذذبح األ ذذبم  مذذن س مكذذن التمث ذذ  لذذيلع دذذ مو األسل335. اتلذذقبميلذذع دصذذحة 
ف مزك ت لف األسل بهللا ف  ح   السال ة علذ هن  ، سإلذ ال   للمحتل نكأب هن  إيا ااتك ن 

سيلذذع لحَكذذٍل فذذ   ال ذذدةت د ذذ  مذذن خبلأذذ  فذذ   سلذذاإيا فذذسوقن   ال ذذدةالزلذذبهللا د حكذذبل 
سنن ال   تمذك مذبهللا  الذوحلددذواهللاة  ال لذلالاو  ة فأذ  اذو  ال ذدة عذدة ِحَكذل مزهذب    

الألبد مب تمز ا  من ن ف كثو ف  وحل ساحد فتختلم األزلب  ، ستألد سف  يلع السم 
سمزهذب  اذوفاالاو  ة سالحكمة ، سمزهب ت س ل خمو هذيا ال قذد سوفذك قذدوو سإسهذبو 

 مذنتمس    مبن الو  ة للممل  إي ل لا نن  زذدل س أذ هللا ف صذبدف  مزذب  ذتمكن ف ذا 
بو تذ ث و فقذدو فذ  المزذك مذن التذ  ن الو  ة ، سمزهب قابهللا ح  ال سا المتسف  سإسه

سليلع او  الحداد عل ا نكثو من الحداد عل  السالد سالسلد سمزهذب االحت ذبم  سالت م 
سالحكذل  336ال سا سمصلحة ال س ة سح  السلد سالق ذبل دحذ    الذي  نس دذا  لح 

 ندى إلذذ  إياإيا كذذبن دا ذذوا دذذ ن حذذ    ت ذذبل ، سحذذ  ال دذذد ال  صذذ  لل دذذد إلذذقبما 
 األمواألمثلة اللبدقة  مكن ق بال الحقس  المت ل  دهب  سعل  337إلقبم ح     ت بل .

بدبلم وسف ف  م ب  الحلدة   لتتدك المزكوا  سالزهذ  عزهذب فتتسقذف علذ   دبلزلدة نم 
سالاذوسم المس دذذة لإلزكذبو فذذ  م ذب  الحلذذدة  نسال  م وفذة الحق قذذة الاذوع ة للمزكذذو 

 ثبز ب  .
 

                                                

 هـ. 1346إح بهللا الكت  ال ود ة / مصو /  داوممد ة   /1/م 141/  1الأوس  للقواف   -335
 ،مصدو لبد  . 2/84 المسق  نإعالل  -336
 .  2/375ازسو   المصدو زألا  -337

This file was downloaded from QuranicThought.com



 100 احلسبة يف النظام اإلسالمي                                                                                             املقدمة

 ــــــوعــــ  للمزـــــكــوالاـ المـأـهـسل
سك  مب قدحا الاو  سحومذا ،  338المزكو ف  م ب ل اللضة د زا اد الم وسف. سود 

كمذب ،   تض  ذو المزكذو  ت زذ  ساتزكبوسال مك مزبك و. سالزك و  فهس مزكو ، نس كوها 

 ن  إزكبو  ستض  و  . 339فََكْ َف َكبَن زَِك وِ     ف  قسلا ت ـبل 
 

ب حق قة الاوع ة فقد ت دد  ت و أب  الأقهبهللا للمزكذو ، ساختلأذ  ح   ال من نم 
م زذبو دذ ن ال مذسل سالخصذسص ، فمذزهل مذن قصذوو علذ  الكأذو  تحد ذدعدبواتهل فذ  

 الاو محيسو السقس  ف   ك سمزهل من   لا ابمال لمحومب  الاو  فقب      340.
كذ  ف ذ  عذوف  المزكذوإل  القس   د ن    للمزكوسيه  الم ت لة ف  مأهسمهل   341 

سهيا    ذ  مذداو م وفذة المزكذو ال قذ  ، سهذس خذالف  342د   عل ا . نسفبعلا قدحا  
لم وفذذة الم ذذوسف سالمزكذذو ،  الاذذو اذذبدم   فذذ لمذذب يهذذ  إل ذذا نكثذذو علمذذبهللا اللذذزة 

ال ق  تد ب لا ف  يلع  سإيا لل  كن الاذو  هذس الاذبدم للم ذوسف سالمزكذو ،  س كسن
مدقذب لاذسادم نخذذوى    سم وسفذبلاذسادم ال قذ   اللذلسع الساحذد مزكذوا   كذسنفقذد 
ت  ذذ  التاذذو ك الساذذ   هذذس  التذذ السذذبهوة ملمسلذذة فذذ  الذذدس  الم بصذذوة ،  سهذذيو

 لاذذسادمال قذذ     بزذذ الاذذبدم الولذذم  للم ذذوسف سالمزكذذو ، ستألذذ  الم ذذب  إلذذ  
مل مة دس ا عبل . فذد   التاذو  ب  الساذ  ة تدذ    غ ونخو  مكملة  سإن كبز  

سلسا   ،  دقساز نالخمو سالت بم  دبلودب ، ستزسل يلع  ساو سل   الم لو  الدضبهللا ، 
 343  .سهيا   ز  نزهب ال ت د هيو األف ب  مزكوا  

 

 تزكذوومذب  هذسسيه  حخوسن إل  قس  نام  ممب لد  فذ  ت و ذف المزكذو فقذبلسا     
،  ووالذتكدب ست ذبسلالمدذك   سزذبفوالزأسال اللل مة  ستت ي  دا ، ممذب حومذا الاذو   

 ذد  علذ  يلذع  ذسا  ولذس   سممذب 344سقد  غب ة القد  التسهبوو ف  مح  المذال. 

  َمذب َحذبَع فِذ  زَْأِلذَع  َساأِلثْذلُ ُحْلذُن اْلُخلُذِ   اْلدِذو   ساتثذل قذب      الدذولذ   عذن  لمذب
ِلَك َعلَْ ِا الزَّبال .   345  َسَكِوْهَ  نَْن  َمَّ

نس ف   نس قصذد   قس المزكو هس ك  عل  هيا األص   مكن القس    د ن  سدزبهللا
 فذ ساك ال لمذبهللا لاذدم المزكذوا  القسل ذة سالأ ل ذة   سقدالابو  سزه  عزا ،  قدحا

عل هب نحكبمب سف  مواتدهذب سدو بتهذب ، لحمب ذة  وتدسا سقساعدم ب  الحلدة اوسمب  
 نمبل الت بوا  اتدبح ة المختلأة . ساالزه بوالم تمك اتلالم  من التصد  

                                                

 ،مصدو لبد . 5/233  للبن ال و   ازسو -338
 .44لسوة الحج اآل ة  -339
 ، مصدو لبد  .3/24سو   تأل و الدحو المح م از -340
 ،مصدو لبد  . 2/468علسل الد ن  إح بهللا -341
 لبد  . مصدو،  145األصس  الخملة للقبا  عدد ال دبو   -342
 ، مو ك لبد  . 24ازسو مس   الحلدة ف  الأقا الاوع   -343
 . مو ك لبد /3/220مسلسعة نخال  القوحن   د.نحمد الاودبص   -344
 ..4633للل/كتب  الدو سالصلة ساآلدا /دب  تأل و الدو ساتثل/حصح   م -345
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 لإلزكـبو ف  م ـب  الحـــلدــة المس دـــة ــوسمالا
 
 مذب اتوم الأقهبهللا لس س  الزه  عن المزكو س سدو ف ال كذبن نس قذسال    ألن  كذ   -1

فذذ  يلذذع فبعذذ   س لذذتسىقدحذا الاذذو  مذذن ف ذذ  نس قذذس  سلذذس صذض وة  لذذم  مزكذذوا   
 346المزكو مكلأب كبن نس غ و مكلف.

 

سن حبال  ، د ن  كسن صبحدا مدباذوا لذا سقذ   اتوم ف  الزه  عن المزكو نن  ك -2
ذذب إيا ازقاذذ  المزكذذو فلذذ ال ثمذذة مكذذبن للزهذذ  عزذذا نس تض  ذذوو ،  الزهذذ  نس التض  ذذو، نم 

ب إقبمة الحد سال قسدة فه  إلذ   سللمحتل  ف  هيو الحب  نن   س موتك  المزكو ، نم 
 سالحكبل سل ال للمحتل  سال ة ف  يلع .  السالة

 

  َذب سبهوا  للمزِكو دض و ت لذال للزهذ  الذساود فذ  قسلذا ت ذبل    نن  كسن المزَكو -3
  َْضتَذ ْ ِمذَن السَّذن ِ إِنَّ دَْ ذَ  السَّذن ِ إِثْذل  َسال تََ لَُّلذسا َسال  َكثِ وا  نَ  َهب الَِّي َن حَمزُسا اْ تَزِدُسا 

ا    ب  َمْ تدَْ ُاُكْل دَْ اب  نَ ُِح   نََحُدُكْل نَْن  َ ُْكَ  لَْحَل نَِخ ِا  َ تَذسَّ َ إِنَّ َّللاَّ فََكِوْهتُُمسوُ َساتَّقُسا َّللاَّ

دِِلَلذبزِِا َسلَذذْل  ُْأذِ  اأِل َمذذبُن إِلَذ  قَْلدِذذِا الَ  نَْلذلَلَ َمْ َاذَو َمذذْن   َذذب     س قذس   347َوِحذ ل  
تَتَدَّذَك َعذْسَوةَ نَِخ ذِا اْلُمْلذِلِل  نْ َمذَسالَ تُ َ  ُِوسهُْل َسالَ تَتَّدِ ُذسا َعذْسَواتِِهْل فَ ِزَّذاُ  اْلُمْلِلِم نَ تُْ يُسا 

ُ َعْسَوتَاُ َسَمْن  ُ َعْسَوتَاُ  َْأَاْحاُ َسلَْس فِ  َ ْسِف َوْحِلاِ  تَتَدَّكَ تَتَدََّك َّللاَّ  348" َّللاَّ
 

  اال تهبد اتوم ف  المزَكو المحتل  ف ا نن  كسن م م ب عل  إزكبوو ، د ن ن مة  -4
ألن  كذ   م تهذد مصذ   نس المصذ   ساحذد فذال   ا المختلف ف ا فذال  حتلذ  ف ذ سنمب

 وا –لمب وس  عن عدد   دن عمو  349.إثل عل  المخم  ف  ا تهبدو سالز لما  

 فَلَذذاُ َحَكذذَل اْلَحذبِكُل فَبْ تََهذَد ثُذذلَّ نََصذبَ   إِيَا     قذس  لذذمك ولذس     نزذا –  عزهمذب 
نن الحذ  ساحذذد ، سقذذد  هذذيا س أ ذذد 350"ْخَمذذ َ فَلَذذاُ نَْ ذو  .نَْ ذَواِن َسإِيَا َحَكذذَل فَبْ تََهذذَد ثُذلَّ نَ 

 خبلأا د اذهل ، ف قذب  لذا  سقد سافقا د   الم تهد ن ف لتحقسن الثسا  الما  ف  
األ ذذو ال  لذذتل ل كسزذذا مصذذ دب ، سالذذل الخمذذ  عل ذذا ال  الذذتحقبقامخمذذ  ، إال نن 

قذذب  كذذ  م تهذذد  مذذنف      الاذذسكبز كمذذب قذذب  اتمذذبل   ن ذذو لذذتل ل نن ال  كذذسن لذذا 
دت ذدد الم تهذد ن فقذد نخمذ  خمذ  د زذب سخذبلف الصذسا   مت ددامص   س    الح  

سقلذمب مخم ذب سلذس  مص دبالم تهد ن قلم ن قلمب      مخبلأة سبهوة ف ن الزد 
إن الحذ  ساحذد  قذب كبن ك  ساحد مزهل مص دب لل  كن لهيا التقل ل م زذ  سهكذيا مذن 

الزدذ  لذم   ألن   ود عل ا ودا د زب س دف ذا دف ذب سذبهوا سمخبلأا حثل فبن هيا الحد 
الذي   فذبلح من لل  ساف  الح  ف  ا تهبدو مخم ب سوت  عل  يلع التحقبقا لال و 

                                                

 ،مصدو لبد  . 2/468ازسو   إح بهللا علسل الد ن -  346
 . 12لسوة الح وا  اآل ة  -347
،  غو ذ سقب  ندذس ع لذ  حذد    1955/كتب  الدو سالصلة/دب  مب  بهللا ف  ت س ل الم من/ التومي لزن  -348

 سالحد   ازأود دا التومي  
 . 2/470و   إح بهللا علسل الد ن ازس -349
 6805/كتب  االعتصبل دبلكتب  ساللزة /دب  ن و الحذبكل إيا ا تهذد ف صذب  نس نخمذ  /ح الدخبو صح    -350
 .31032.سندس داسد ف  األقا ة /3240سمللل ف  كتب  األقا ة/ح، 
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 اال تهبدال اع ف ا سال ادهة إن الح  ساحد سمخبلأا مخم  م  سو إيا كبن قد سف  
  351حقا 

 
عمذ  دخذالف  مذنلذ   سهو الخالف ف  هيا الاذوم هذس هذ  تصذ  الحلذدة ع سل  

فذ  محذ  اال تهذبد الاذوع  نس ال وفذ  ؟ سألهم ذة  الساق ذةال ؟ إيا كبزذ   نلميهدا  
س س  التأوقة د ن الأق ا سغ وو ، إيا احتلدب فقذبلسا  الأقهبهللاهيا الاوم سدقتا ، ونى 

لذذا نن ال  حتلذذ  إال  فذذ  ال ل  ذذب  الم لسمذذة ،   زدضذذ  ال ذذبم   ال سالفذذ  احتلذذب  
سال زب ، ستوع الصالة ، ف مب مب   لل كسزا م ص ة دبتابفة إل  مب  ،كاو  الخمو 
، س أتقو ف ا إل  ا تهبد ، فبل بم  إن خب  ف ا كبن مب  ألذدو  األف ب  م ف دا من 

 إيالحلدة إال  دت   ن السال    سال ةهيا  ت ك د سن من ال  ثد   سعن   صلحانكثو ممب 
قصسو د بزتا ، ف  د  يلع إل   نسم وفتا  قصسوللهب من ل ال نهال لهب    زتد ودمب 

 352س سو من الخل  

                                                

 .1982 -هـ1412داو الأكو / د وس  / /1م / 437 /1 للاسكبز    الأحس  إوابد -351
داو  /4م/152،سازسذذو   تلدذذ ال إدلذذ ال الدذذن ال س  ذذة ،تحق ذذ    ن مذذن صذذبل   2/462الذذد ن  علذذسلإح ذذبهللا  -352
 ل .2001-هـ1422/ القبهوة /  الحداثة
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 -خالصة القس  نن المأهسل الاوع  للمزكو المحتَل  ف ا ال  خلس من نمو ن   
  نن  كذذسن مزكذذوا  محومذذب  محسذذسوا  ، سهذذس كذذ  مذذب نلذذ ل الاذذبو  الحكذذ ل  أحاادهما
سيلع لسوسد تحو ما  ع ةسال مب  الأود ةمزا ح بتهل  س مهوسانن   تزدسو   المللم ن
 ف  نصس  الاو  ة كتبدب سلزة . صو حب

 
تز  ا سهس كذ  مذب نسهذو الاذبو  الحكذ ل  كواه ةنن  كسن مزكوا  مكوسهب      ثانيهما

وكواه تا صواحة  نس كزب ة  ،  مزا المللمسن لادهتا .سدزبهللا عل  هيا  مكذن تتدذك  ف حي ِ
فذ  التقلذ ل الذي  قدمذا الأقهذبهللا لهذب فذ  نسلس بتهب  توت  المزكوا  سالزه  عزهب ، مك 

 م ب  الحلدة .
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 المزــكوا  ف  ح ـبة الم تمك سالت ال الزه  عزــهب تتدك
 

الحلذدة  م ذب سإن كبز  من دب  ساحد ف  س س  الزه  عزهب فذ   المزكوا 
، قلمسهب كتقل ل الم ذوسف دحلذ  مذب تت لذ   الأقهبهللانن  إال  عزد التكمب  اوا مهب  

 دذبلحقس  ل  المزكو دحقس    المحاة ، سقذد  ت لذ  دحقذس  اآلدم ذ ن نس  ت فقددا  
 سالتمث ذ الماتوكة د زهمب ، سعل  هيا التقل ل  مكن تتدك المزكوا  ف  م ب  الحلدة 

 لهب .
 

  -  عن المزكو ف مب  ت ل  دحقس    الزه  -ن
 

ا فذ  اذوعا حقس    تتمث  ف  مبعتا سالت ال مب نمو د ننف  الدح    لد 
سنن مذب كذبن حقذب هلل   ماوةنن تلحقا من يلع االلت ال مصلحة نس دفك  دسنالمز    

المزأ ذة  كذسن فذ  الذدز ب  س لذ ت بل  عب د لل دبد ف  توت ذ  المصذبل  سالمأبلذد ،   
ف هب مصلحة للخل  مذن غ ذو   قب سف  الد ن ، فأ  الدز ب كبلم بمال  ساألعمب  الت  

سال هبدا  التذ   سال دبدا ككث و من الم بوف ساألحسا  ،  حسو اوع  سف  الد ن
عل  ال قسدب   المصبل  قب  ف هب مصلحة لإلزلبن من غ و مزك اوع  ، فمن قصو 
فذ  حقذس   353.   قصوالت  ف هب دفك الألبد عن تلع األحسا  ل حأس ال لل فقم فقد 

علذ   ت ذبل  سهذس الزهذ  عذن المزكذو ف مذب  ت لذ  دحقذس     ذ ت   ت بل  سمن هزذب 
 ، نسالمحسسوا  الاوع ة ، نس الم بمال  . دبل دبدا ناو    مب  ت ل   ةثالث

 

ه  بتهذذب الماذذوسعة سالمت مذذد تض  ذذو  مخبلأذذة  فكبلقبصذذد  أّمااا مااا يتعاااب بالعبااادا  -1
اتلذواو ، نس    ذد فذ  الصذالة  صذالةنسصبفهب الملزسزة مثال  من  قصد ال هو ف  

لذل  قذ   إياالم بزذد   ست د ذ   يلذعبوا غ و ملزسزة فللمحتل  إزكبو نس ف  اآليان نيك
دتمه و  لدو نسثسدا نسمساذك صذالتا نزكذوو  نخ دمب اوتكدا إمبل متدس  سكيلع إيا 

الأقهبهللا فذ  م ذب   تزبسلهبسكيلع من األمسو الهبمة الت  ، 354عل ا إيا تحق  يلع مزا.
لإلفتذبهللا ممذن ال  التصد علل اوع  الحلدة سنس دسا اتزكبو عل  من  قسل دهب دسن 

س ذد مذن  تصذدى  إياتتسافو ف هل اوسم اال تهبد الاوع  سال وف  ،فبلمحتلذ     
من فق ذا نس ساعذس سلذل  ذ من اغتذواو الزذبال دذا فذ  لذسهللا  نهلال لل الاو  سل ال من 

التصد  لمب ل ال هس من نهلذا سنسهذو نمذوو لذ ال  عل ات س   نس تحو ف  سا  نزكو 
 سمذن 355عل ذا دبتزكذبو إال د ذد االختدذبو .   قذدون ناذك  عل ذا نمذوو لذل  ضتو دذا سمذ

مزهب قمو إلذالم  دزذبهللا األاذوحة سالتملذ    خلسسالت  ال  الساق  ةنمثلة المخبلأب   
من المزكوا  الت  تلح   سهيوالتدوع دتودة األاوحة   نسدبلقدسو سالتسل  دبلمست   

سالخوافذذب   األسهذذبل، ست لذذ  للم تمذذك ال دذذبدا   ستدمذذ  ، ستملذذهباذذووا دبل ق ذذدة 

                                                

 ،مصدو لبد  . 11/343م مس  الأتبسى   -353
 . 248ازسو   األحكبل الللمبز ة للمب سود    -354
 . 79ل القودة ف  نحكبل الحلدة الدن األخسة  ، سازسو   م بل 280للمب سود   الللمبز ةاألحكبل  -355
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إفذوادو  سهذسالت  تهدل ك بزذا الأذود  ، ساال تمذبع  ستمذال  ذسهو حقذس    ت ذبل  
 دبل دسد ة المملقة لا.

 

كمساقف  لادهتا  فه  ك  مب حسوو الابو  الحك ل فيما يتعاب بالمحظورا   أما -2

 دَذ  ِن   اْلَحالَ ُ     ب ف  قسلا الو    سمسبن التهمة الت  زه  الاو  عزهب لادهتهب ، كم
الزَّذباِل فََمذْن اتَّقَذ  اْلُمَاذدََّهبِ  اْلذتَْدَونَ  ِمنْ َساْلَحَواُل دَ  ِن  َسدَْ زَُهَمب ُمَادََّهب   الَ  َْ لَُمَهب َكثِ و  

،    َُساقِ َذاُ ْن َسقََك فِ  الا دَُهبِ  َكَوا ٍ  َْوَع  َحْسَ  اْلِحَم   ُسِاذُع نَ  َسَمنْ ِلِد زِِا َسِعْوِاِا 
ِ فِ   َمَحبِوُماُ ناَلَ َسإِنَّ فِ  اْلَ َلِد ُمْاضَة   نَْوِااِ ناَلَ َسإِنَّ ِلُك  ِ َمِلٍع ِحم   ناَلَ إِنَّ ِحَم  َّللاَّ

 فذد  356 .اْلقَْلذ ُ َسإِيَا فََلَدْ  فََلَد اْلَ َلُد ُكل ذاُ ناَلَ َسِهذَ  ، ُكل اُ  اْلَ َلدُ إِيَا َصلََحْ  َصلََ  
عل  نن الحوال مزا مب هس د ن سمزا مب  لتدال عل  كث ذو مذن الزذبال لاذدهتا فسصذف 

ل ال الوع  حس  الحم  إزمب  سالمحولمزا دحب  الواع   وع  حس  الحم    القو 
حذول  فذ ياالابو  عن الادهب  الت  ت ذد سلذ لة إلذ  يلذع ،    فحيوهس السقس  ف ا  

ا ف زذذا  حومهذذب س مزذذك مزهذذب تحق قذذب ت ذذبل  اذذ  ب سلذذا مذذو  سسلذذب   تأاذذ  إل ذذ الذذو 
سمز ذذب نن  قذذو  حمذذبو سلذس ندذذبح السلذذب   سالذذيوا ك المأاذذ ة إل ذذا  استثد تبلذذلتحو مذا 
للتحذذو ل سإغذذواهللا للزأذذسال دذذا سحكمتذذا ت ذذبل  سعلمذذا  ذذ د  يلذذع كذذ   زقاذذبلكذذبن يلذذع 

تا الدز ب ت د  يلع ف ن نحدهل إيا مزك  زدو نس وع تا نس نه  د  ملسعاتدبهللا د  ل بلة 
عد متزبقاب سلحص  من  إل اساأللدب  ساليوا ك المسصلة  المو   ندبحمن ا هللا ثل 

مز ذسا صذبحدا مذن  الذداهللاوع تا س زدو اد مقصسدو سكيلع األمدبهللا إيا نوادسا حلل 
فمذب السذن دهذيو  إصذالحاالمو  ساليوا ك المسصلة إل ا سإال فلد عل هل مب  وسمذسن 

سمذن ت مذ   سالكمذب  ذب  الحكمذة سالمصذلحة الاو  ة الكبملة الت  ه  ف  نعلذ  دو
المحبول د ن  إل مصبدوهب سمساودهب علل نن   ت بل  سولسلا لد اليوا ك المأا ة 

 للذساهللا نكذبن فذ  ال دذبدا  ن -سلذ لة تزقذ  المحسذسو  فك ،  357حومهب سزه  عزهب  
 ف  الاو  ستكسن الحلدة ف هب ال مة .  عزهبإل  الحوال مزه   -الم بمال  

 

الزهذ   ف تزذبس    أّما فيما يتعاب بالمعامال  من حقوق هللا تعاال  وحقاوق العبااد -3
،  األثمذذبنكبفذذة الصذذسو المزكذذوة فذذ  الم ذذبمال  مثذذ    الضذذش فذذ  الد ذذس  ، ستذذدل ال 
 نصذحب سالتمأ ف ف  المكب    سالمسا  ن ، س ام  زه  المحتل  كذ   مذب  قذسل دذا 

 358  الحصو .الحوف سالصزبعب  ف  يلع ممبال  قك تح
 

  -الزه  عن المزكو ف مب  ت ل  دحقس  ال دبد   - 
نز هذب ماذسدة  ن ال دبد سإن كبز  محاة فه  يا  مد  ة م دس ذة ،  سحقس 
 لقم د لقبمهل ، نس ال  لقم د لقبمهل ، إال سف ا  لل دبدمن ح   فمبدح    ت بل   

ال  لممب  دبح دبتدبحة ، ن سالمبعة ، لساهللا نكبن الح  ات بدةح  هلل ت بل  سهس ح  

                                                

 . 50الدخبو  /كتب  ات مبن/دب  فا  من التدون لد زا/ح صح   -356
 ،مصدو لبد  . 3/135إعالل المسق  ن   -357
  م لأذذب  الحلذذدة ال د ذذد مذذن المزكذذوا  فذذ  الم ذذبمال  ،سخبصذذة مزكذذوا  نودذذب  الحذذوف  يكذذوسقذذد  -358

سالصذزبعب   الحذوف  نحكبل الحلدة  للقوا  نسود تلك ستلذ  ن مذن نصذحب  ، فأ  م بلل القودة ف سالصزبعب 
. إلذذ  غ ذذو يلذذع ممذذب سصذذل  إل ذذا الحذذوف   ..سالزحبلذذ ن  ،  سالمدذذبخ نالأذذواز ن     مزهذذب علذذ  لذذد   المثذذب 

 ف  عهدو . سالصزبعب 
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اآلدم  دبل أس فه     و من عل ا الح  الزتهذبع الحومذة ؟  ح  دبح دهب ، سإيا لقم 
،  359.ال  لذذقم إغالقذذب لدذذب  ال ذذونة علذذ    عذذ   س ذذ  نز ذذاف ذذا اخذذتالف سالمختذذبو 
فلذل  د تذاال  ذوة كو ذ  هذدل  دحقذس م ب  الحلذدة   ف  ال دبدس مكن التمث   لحقس  

سال ة  لهلل  وان  تاووسن دا كبن لهل  دوو عل  الدزبهللا إيا كبن قبدوا ، ألن  دن سا
   دذودفك الاوو مذك الخذالف فذ  يلذع، سالمختذبو نزذا لذ ال لهذل يلذع ألن المذوهللا ال 
 عل ذاعل  دزبهللا ملكا ، سكو   لا داو نواد نن  وفك دزبهللاهب س مز ذا ال ذبو، ألزذا  لذد 

األصل ة  ف ن مز ا ألزا  لد عل ذا الاذمال  الاسهللا فلا المزك ألن الاسهللا من الحسا ج
لا يلع ألزهمب مذن الحذسا ج ال ا ذدة ساألصذ  نن مذن تصذوف فذ  ملكذا  فل ال سالو  

 فذ  قسلذا  كمب 360د بوو اووا د زب  مزك ، سإال فال ، سعل ا الأتسى .  اوتصوفب 
علذذ  حقذذس    حتلذذ سعلذذ  هذذيو القبعذذدة الاذذوع ة  361اذذوو سال اذذواو .  ال    

 لهب.ال دبد ك

 -الزه  عن المزكو ف مب  ت ل  دبلحقس  الماتوكة    -ا
 

الزه  عن المزكو ف  م ب  الحلدة دبلحقس  الماذتوكة دذ ن   ت ذبل   س ت ل 
ال دذذبد ف مزذذك المحتلذذ  مذذن اتاذذواف علذذ  مزذذب   الزذذبال ، ساالمذذال  علذذ   سدذذ ن

ن اذذب علذذ  حومذذة الح ذذبة الخبصذذة ، سمذذن الحقذذس  الماذذتوكة  س  مذذ عذذسواتهل ، 
ف  من  م   مزهل ف  الصلسا  ، حت  ال    ذ  عزهذب  الملب داالحتلب  عل  ن مة 

نن - -وس  عذن  ذبدو دذن عدذد    فقذدالحب ذب    يسسالا أبهللا ، سال  زقمذك عزهذب 

، فقذون  الصذالةثل    ت  قسما ف صل  دهل  - كبن  صل  مك الزد  - -م بي دن  د  
مزذبف   إزذا  صالة خأ أة ، فدلا يلع م بي فقب    عل هل الدقوة قب  فت س  و   فصل

   إزذذب قذسل ز مذذ  د  ذذد زب سزلذذق   ولذذس  ذب  فقذذب   . فدلذا يلذذع الو ذذ  فذ ت  الزدذذ  
، فت ذس   ، فذ عل نزذ  مزذبف  ،  الدقذوةإن م بيا  صل  دزب الدبوحة فقون س دزسااحزب

ْ َ  دَِلذذد ِ ِ اْلذذَل َود ِذذَع ثَذذ نَفَذذبتِن  ُم َذذبيُ نَفَتَّذذبن  نَْزذذَ  نَْس   َذذب   فقذذب    
الََ  ِمذذَواٍو فَلَذذْسالَ َصذذلَّ

ذذذْماِل  ذذذِ  ُف َسيُس  اْلَكدِ ذذذوُ َسُاذذذَحبَهب َساللَّْ ذذذِ  إِيَا  َْضَاذذذ  فَ ِزَّذذذاُ  َُصذذذل ِ  َسَواهللَاَع  َسالاَّ َسالاَّ
ت بل  ، سهس  هذة الت دذد فذ ن حذ    سال  خلسا حكل اوع  عن ح   362اْلَحبَ ِة . 

، سعدبدتذا امتثذذب  نسامذوو سا تزذذب   اذ  ب  د ،نن   دذذدسو سال  اذوكسا دذذا   علذ  ال دذب
م ودا  فلذ ال كذيلع دذ مال  ،دذ   لل ددزساه ا ،د مال  ، ف ن  بهللا مب سبهوو نزا ح  

نن  كذ   حكذل اذوع   ف ذا حذذ   كمذب ذبهللا علذ  تضل ذ  حذ  ال دذد فذ  األحكذبل الدز س ذة 
ب ح ال ،دزبهللا  عل  نن  ب عب ال  سإم   363سا   لمصبل  ال دبد  الاو  ةلل دبد إم 

 

 الأود ذةالحلدة ف  م ب  الحقس   ام  الحقذس   تاو كالقس    نن    خالصة
 مذنسال مبع ة س ام  مب كذبن حقذب هلل ت ذبل  نس لل دذبد س مكذن الق ذبال علذ  مذب لذد  

 . األمثلة

                                                

 .مصدو لبد  229لل   دن عدد اللالل  األحكبلقساعد  -359
 ،مصدو لبد  . 198  االحتلب ازسو زصب   -360
 . تخو  الد   -361
 ..664كتب  األيان/دب  من اكب إمبما إيا مس /ح الدخبو صح    -362
 ،مصدو لبد  . 2/317المسافقب   -363
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 المدح  الخبمال

 .تض  و المزكولالحلدة  سلب  
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فذذ  ت و أهذذب تهذذدف إلذذ  التمد ذذ  ال ملذذ  للمدذذدن القوحزذذ  األمذذو لذذد   كمذذب الحلذذدة 
المزكذو ستقبمذذة هذذيا المدذذدن سلذب   سحل ذذب  ، تتذذدوا ستتزذذس   عذذندذبلم وسف سالزهذذ  

المزكذو قذسال دذبمال نس ف ذال مخبلأذب للزسذبل اتلذالم    كذسندحل  زسع ة المزكو فقد 
 ساالقتصبد ة .  ساال تمبع ةسق ما األخالق ة 

 د   الأقهبهللا سلب   دفك المزكوا  ف  اآلت     حصو سقد
 . اوح المزكو للزبال   -1
 سالسعس. دبلزص الزه   -2
 الضل س .  دبلقس الزه   -3
 ليا  المزكو .  دبل دالتض  و  -4
 . سالتخس فالتهد د -5
 .  الاو مدباوة  -6
 364. دبلض وااللت بزة -7

التأصذ   للخذوسا دبلحكمذة مذن   مكن تزبس  ك  سل لة مزهب دا هللا من السلب   سهيو
 ك سلتد ن حل ب  األداهللا سدو بتا ف  هيا الل ب  .ستدو هبتوت دهب 

 

هذذس نس  سلذ لة فذذ  دفذك المزكذذوا  عذذن س  -   -اذوح المزكذذو للزذذبال  -1

ت بل  عل  المحتل  عل ا ، الت و ف دد بن حكل    الم تمك  سمن سا   المحتل  
سإيا عذوف نزذا مزكذو قد  قذدل عل ذا المقذدل د هلذا ، سكمب  قس  الض ال    ف ن  المزكو 

ت و أذا دذبللمف مذن غ ذو  ف  ذ توكا كبلي   صل  سال  حلن الوكس  ساللذ سد .. 
الت و ف زلدة إل  ال هذ  سالت ه ذ  إ ذياهللا ، سقلمذب  واذ   امنسيلع ألن    عزف 

حذوال  زلذ  إلذ  ال هذ  دذبألمسو ال لذ مب دبلاذو  .. فذ ن إ ذياهللا الملذلل  دذ ناتزلبن 
دذبللمف سالوفذ  هذس نس   سالت و ذف 365 عل  المزكو محذيسو تقو وومحيسو كمب نن 

نن  تسخبهذب المحتلذ  فذ    زدض مب     نن  ددن دا المحتل   ألزا من الحكمة الت  
ذذ – اللذذالل   الذذدعسة إلذذ  الحذذ  ، فقذذد قذذب    ت ذذبل  لمسلذذ  عل ذذا نولذذلا إلذذ   بلم 

دبلقس  الل ن نسقك  فبلت و ف 366نَْس  َْخَا   َتَيَكَّوُ   ِزب  لَ َلَّاُ لَاُ قَْسال  لَ  فَقُسال    -فوعسن

دعستا ستدل ا ولذبلة ودذا  ف  ف  القل  سنقو  إل  اللمك ، سهس مزهج ولس    
دد ذبن حكذذل  الت و ذف، إي  زه ذذاسهذذس المذزهج السا ذ  ، دبلحكمذة سالمسعسذة الحلذزة 

حكل الاو  ف مذب    وفالمزكو الي  ال  الاو  ة نسل  من إقبمة الحدسد عل  موتك 

 ف ن ند  هَُوْ ذَوةسنقسالا ،  سالاساهد عل  هيا المزهج كث وة ف  ل وة الزد  اوتك  

   فَثَبوَ نَنَّ نَْعَوادِ ًّب دَبَ  فِ  اْلَمْلِ ِد  ِ  َدُعذسوُ  إِلَْ ِا الزَّباُل ل َقَ ُسا دِِا فَقَبَ  لَُهذْل َوُلذسُ  َّللاَّ
ذِو َن َسلَذْل تُْد َثُذسا  َمذبهللاٍ َعلَ  دَْسِلِا يَزُسد ب ِمْن َمبهللٍا نَْس َلذْ ال  ِمذْن  َسنَْهِو قُسا فَ ِزََّمذب دُِ ثْذتُْل ُم َل ِ

ذِو َن.  ُم َل ِ
ست ل مذذا دذذبلل ن قدذذ  اتزكذذبو  دبل بهذذ  دل ذذ  علذذ  وفذذ  الزدذ   سهذذيا  367

                                                

علذ  اللذو مذبس   لمحمذد  اتلذالم ة الاذو  ة، سالذدفب  الاذوع  فذ   2/474  إح ذبهللا علذسل الذد ن  ازسو -364
 ل. 1998األودن   – عمبنداو الأكو /  /50

 
 .  2/475  إح بهللا علسل الد ن  ازسو - 365
 . 44ما اآل ة  لسوة - 366

 . 5663سال ت لوسا / داوسا الدخبو  كتب  األد /دب  قس  الزد   صح   - 367
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حكذبل الاذو  ، سال   بقذ   بهذ  د  الاذوع ةعل ا ،فبل لل لبد  س تدز  عل ا األحكبل 

يلذع فقذد زهذ   ف  زهج ولس     للكساقد  م وفتا،سالصحبدة واسان   عل هل 

و ال  صل  م هن ، فاودا دبلدوة ،  ونىنن  صل  الو ب  مك الزلبهللا ، ثل  عمو 

 نل   فمب علمتز  ، فقب  عمو  كز لا الو   ل ن كز  تق ب لقد سلمتز  ، سإن  فقب 
، فذذ لق  إل ذذا عمذذو الذذدوة ، سقذذب   ع مذذةمذذب اذذهد  لذذع  نمذذب اذذهد  ع متذذ  ؟ قذذب   

  ال نقتص ال سل، قب   فبعف ،قب    ال نعأس ، فبفتوقب عل  يلع ثل  فقب مز    اقتص

الو      ب نم و الم مز ن ، ك ز  نوى مب كبن  ،فقب  لسن عمو  فتض والضد   منلق ا 
 368عأس  عزع. قب    ف اهدع نز  قد ،نلو  مز  قد نلو  ف ع ، قب  ن   

     

اللذذلف  سلذذ وة    ولذذس لذذ سل الت و ذذف سالت لذذ ل كث ذذوة فذذ  نحبد ذذ   سدال ذذ  
سالت ل م ذة القب مذة علذ   التودس ذةالصبل  سال لمبهللا، سهيا مب تأتقدو األمة ف  مزبه هذب 
دزسبل الحلذدة سلذم هذيا  فك فنلال خبل ة من م وفة قساعد ات مبن سمزهج اتلالل 

فذبلت و ف دمحذيسوا   ؟وف المتزبقاة مك نحكبل الاو  ة سنخالقهب الوكبل من الم ب
 الاو  ة نس  سل لة لق بل زسمهب سعل ا تقسل السلب   الوادعة .

 

دذذبلقس  سهذذيو الدو ذذة  المزكذذو تض  ذذو  - دذذبلسعس سالزصذذ  الزهذذ  - 2

الم تمذك ف ذ    لتحلذند اذهل د اذب ، دذ ن  ى لتم  هب نغل  الزبال خبصة إيا قس
دذذا  تقذذسللمزكذذو س لذذته ن لذذكس  مذذن نقذذو الدبمذذ  ، ساالحتلذذب  دذذبلقس  مذذن  ض ذذو ا

 د زساعهذبالح ة عل  ال بمة سالخبصة ، سالللمبن سالوع ة س دخ  ف  القس  الكتبدذة 
هذيو الموتدذة مذن  سفذ ، سالخمبدة ، سالاذو م الملذ   ، سالحذساو المدباذو سزحذسو  

و األلذذلس  األمثذذ  ، سدا ذذوة اخت ذذبسمزهذذب   م وفتهذذب  زدضذذ تاألمذسو الاذذوسو ة التذذ  
الذي ن  حدذسن نن تاذ ك نحكذبل   ت ذبل   األفذوادالقس  متل ة دح   تام  زابم كذ  

  ت بل ، سال زوى ف   او  –ال ملة  ف –ستختأ  الأساحش س المخبلأب  س  لسد 
 .369الز س  عن هيو الدو ة اتلالم ةهيا ال صو الي  عم  ف ا الصحسة 

عل  سل لة السعس سالزصذ  لزاذو القذ ل األخالق ذة سالحذ  عل هذب  الحلدة ست تمد     
الدعس ة للتسع ة سالتزس و ودا للمخبلأب  المحتم  سقسعهب   سهيا  السل لةست تدو هيو 

ف ب  ف  تس  ا األفواد سال مبعذب  إيا قذبل علذ  نلذال علم ذة تسافذ   تودس نللس  

ِللزَّذذباِل  َسقُسلُذذسا ت ذذبل            . فذذبلسعس ال  كذذسن مخبلأذذب لقسلذذا  اتلذذالم الاذذو  

 فذذبلقس ، 371دَِل ضذذب  َسقُذذْ  لَُهذذْل فِذذ  نَْزأُِلذذِهْل قَذذْسال   َسِعْسُهذذلْ  ت ذذبل   سقسلذذا 370ُحْلذذزب  
 الم ذوسفالحلن ف  اتوابد سالتس  ا   د من نهل السلب   لمقبسمة المزكذو ،سزاذو 

ِ نَنَّ الذد ن ،  نلذبال الزص  ف  صأسف الم تمك ،سقد     الزد   ف َذْن تَِمذ ٍل الذدَّاِو  

ِ َسِلِكتَبدِِا    قَب َ ؟ الد ِ ُن الزَِّص َحةُ قُْلزَب ِلَمْن     قَب َ  الزَّدِ َّ  ِة اْلُمْلِلِم َن  َسِلَوُلسِلاِ ِ َّ َسأِلَ ِمَّ
                                                

 للقوافذ سالذيخ وة داو إح بهللا التوا / د وس  / دسن تبو ال،  / 99مزبق  عمو دن الخمب  الدن ال س     - 368
10/51 . 

 23الدحذس  اتلذذالم ة/ الو ذب  / اللذذ سد ة / ال ذذدد  م لذذة   فذ  مقذذب  ،272حتلذذب    حكمذذة ماذوسع ة اال ازسذو - 369

 .ل1987/
 . 83الدقوة اآل ة  لسوة - 370
 . 63الزلبهللا اآل ة  لسوة - 371
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تِِهْل .  هلل سصذذأا دمذذب هذذس نهذذ   فبلزصذذ حةتس  ذذا اذذبم  للقذذ ل كلهذذب    سهذذيا 372َسَعذذبمَّ
سدبمزذذب ، سالوغدذذة فذذ  محبدذذا دأ ذذ  مبعتذذا ، سالوهدذذة مذذن  سذذبهوا لا،سالخاذذس  لذذا

، س زدضذذ  نن تكذذسن 373فذذ  ود ال بصذذ ن إل ذذا   ال هذذبدملذذبخما دتذذوع م صذذ تا س 
 سعذس مذنف  اللو سال الز ة ، سف  اللو نسل  ،فقد قب  اتمبل الابف       المسعسة

 فذ سالزصذ  ،374نخبو لوا فقد زصحا س ازا سمن سعسا عالز ة فقد فاذحا ساذبزا 

فذ  الذد ن   اذومب او  ة اتلذالل فذو  ال ل لكذ  ملذلل ، سقذد   لذا ولذس     

 ِ ِ    قَب َ  ف ن َ ِو ِو ْدِن َعْدِد َّللاَّ َكذبةِ  َعلَذ  دَب َْ ذُ  َوُلذسَ  َّللاَّ ذالَةِ َسإِ تَذبهللِا ال َّ إِقَذبِل الصَّ
سعل ا  قسل  الدسلة،س  ساأللوة تحق  تس  ا الأود   سدبلزص  375ُمْلِلٍل. ِلُك  ِ َسالز ْص ِ 

مذزه هل فذ   علذ هلزسبل الاسوى سال د  سالملبساة، سقد كبن الصحبدة واذسان   

ن هذب   بعلذ  زصذحا  الملذلم نسهذس  حذ   الح بة التزبص   قذس  ندذس دكذو الصذد   
، سإن نلذذ    فذذ ع زسز الزذذبال إزذذ  قذذد سل ذذ  علذذ كل سللذذ  دخ ذذوكل، فذذ ن نحلذذز  

نو ذ   حتذ مبزذة ، سالكذي  خ بزذة ، سالاذ  ف فذ كل قذس  عزذد  فقسمسز ، الصد  ن
 د   العل ا حقا إن ابهللا   ، سالقس  ف كل ا  ف حت  حخي الح  مزا إن ابهللا   ، 
إال  قذمقسل ال هذبد فذ  لذد     إال اذودهل   دبلذي  ، سال تاذ ك الأبحاذة فذ  قذسل 

 فذذالفذ يا عصذذ     سولذسلا   عمهذل   دذبلدالهللا ، نم  ذذسز  مذب نم ذذ    سولذسلا
الخمذذب   تاذذمن م مسعذذة قذذ ل نخالق ذذة تمذذال األفذذواد  سهذذيا 376مبعذذة لذذ  علذذ كل 

سالحو ذة سالملذبساة سهذ  القذ ل التذ   قذسل عل هذب  ال ذد سالم تمك سالدسلة ف  تحق   
 زسبل األمة. 

عذدل  ذدسى سلذ لة الزهذ  دذبلسعس  تدذ ن إيا  -دبلقس  الضل س   الزه  -3

سلكذن فذ  حذدسد الاذو  ة س  الضلذ سن القذس  تكذسن سلذ لة الزهذ  دذبلقس  سالزص  سل 
مذن ح ذا مزهذب قذس     ال د ذدنخالقهب ، سقد سود هيا األللس  ف  القوحن الكذو ل فذ  

سعزذبدهل سإصذواوهل  لذا ل ذدل الذت بدتهل ات بل  حكب ة عذن هذسد عل ذا اللذالل لقسمذ

َعبٍد نََخبهُْل هُسدا  قَبَ   َسإِلَ  للالل  عل  كأوهل قب  ت بل  عل  للبن زد ا هسد عل ا ا
 َ َعلَْ ِا نَْ وا   نَْل َلُُكلْ لَُكْل ِمْن إِلٍَا َغْ ُووُ إِْن نَْزتُْل إالَّ ُمْأتَُوسَن  َب قَْسِل ال  َمب َب قَْسِل اْعدُُدسا َّللاَّ

ِل اْلذتَْضِأُوسا َودَُّكذْل ثُذلَّ تُسدُذسا إِلَْ ذِا تَْ ِقلُذسَن َس َذب قَذسْ  نَفَذالإِْن نَْ ِوَ  إالَّ َعلَ  الَِّي  فََمَوزِ  

ة  إِلَذذ    ُْوِلذذ ِ  ذذَمبهللَا َعلَذذْ ُكْل ِمذذْدَواوا  َس َذذِ ْدُكْل قُذذسَّ تُِكلْ اللَّ  377َسال تَتََسلَّذذْسا ُمْ ذذِوِم َن  قُذذسَّ
دبالفتواهللا سعدل ال ق  ، سات وال كلهب نلبل   ف هب غلسة سخاسزة تلت م   فبلسصف

القوحن من قذس   ومب حكب  وتد  دبلسعس سل ن القس  ،سمث  يلع مك من ال الحلدةف  

ِ لَُكْل َسِلَمب تَْ دُُدسَن ِمْن ُدسِن  نُف ٍ  اللالل لقسما    عل اإدواه ل  ،   378نَفاَل تَْ ِقلُسنَ  َّللاَّ

مذذذك علذذذس مز لتذذذا سإ مبزا،عزذذذدمب لذذذبد  و ذذذال ف  ذذذوو  يو  ندذذذب سدذذذال الزدذذذ   سقذذذد
                                                

 .62مللل/كتب  ات مبن/دب  نن الد ن الزص حة/ح صح   - 372
 .166/ 1 ح و ادن  فت  الدبو  داوح صح   الدخبو    ازسو - 373
 . 2/24اوح صح   مللل للزسس      ازسو - 374
 . 55الدخبو  /كتب  ات مبن/دب  الد ن الزص حة/ح صح   - 375
،سالددا ذذذة سالزهب ذذذة الدذذذن  89لللذذذ سم   الخلأذذذبهللا تذذذبو الازسذذذو  ،س  2/661اللذذذ وة الزدس ذذذة الدذذذن هاذذذبل  - 376
 5/248كث و

 52، 50،51هسد اآل ب   لسوة - 377
 . 67األزد بهللا اآل ة  لسوة - 378
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ذِا إِزَّذَع  ب َ      الزد   د ما،فقب  زهذ   فقذد 379فِ ذَع َ بِهِل َّذة   . اْمذُو   نَدَذب يَو ٍ نََع َّْوتَذاُ دِ ُم ِ
اتلالل عن الأحش ف  القس  ساللخو ة من الملذلم ن سحذ  علذ  محبلذن األخذال  

 إِنَّ    ملبس  األخال  ف  نحبد   كث وة مزهب قسلا  من سقد حي و الزد   سفاب لهب
  380فُْحِاِا.  ات ِقَبهللاَ َوَكاُ الزَّباُل نَْس َسَدَعاُ الزَّباُل َاوَّ الزَّباِل َمْن تَ 

عل هب إال عزد الاوسوة سعدل  دسى نللس    قدل  نال  نسلهمب:  نددبنالسل لة  سلهيو
 اللمف .
، دمذب ال  حتذبا إل ذا ، دذ   الحذد   إال دبلصد  ، سال  لتول  ف   زم   نال  ثبز همب

  381.الحب ة قتصو عل  قدو 

ت تدذو هذيو الدو ذة هذ  األسلذ   فذ    -دبل د لذيا  المزكذو  ه  زال -4

سهذذيو مواتذذ  االحتلذذب  ،  سهذذ  نعذذالتض  ذذو المزكذذو حلذذ  سوسدهذذب فذذ  الحذذد   ،
نودب  اتمبمة، سمن سلتا الدسلة نمو االحتلب  ، سقد  قدو عل هب  عل هبالموتدة  قسل 
تأذذس  إل ذذا د ذذ  إلذذ  القاذذبهللا ، نس إلذذ  المحتلذذ  الذذي  قذذد  األمذذوال بمذذة دوفذذك 

دكذ  ف ذذ  مذن اذ زا إدمذذب   التض  ذو، س كذسن  382.سالت د ذذ الصذالح ب  فذ  الت   ذو 

 مذن    الم ص ة ، لقسلذا  اوتكبداالمزكو س إ التا نس مزك الأبل  من االلتمواو ف  
 لذذتمك فدقلدذذا سيلذذع  لذذلونى مذذزكل مزكذذوا فل ض ذذوو د ذذدو فذذ ن لذذل  لذذتمك فدللذذبزا فذذ ن 

فذ  الد ذبن  دذدن هيا الحذد   مذن غو ذ  الأقذا إن الزدذ   سف   383نا ف ات مبن  
دبلللذبن ، سالد ذبن فذ ن لذل  كذن   ددندبألخ و ف  الأ   ، سهس تض  و المزكو دبل د سإزمب 

فهيا  ا و إل  عدل اقذواو نحذد علذ  مزكذو دباذبعة السقذ  فذ  اقزبعذا إن ،384فدبل د 
بل ذذد  كذسن مذن المذذ من د المزكذو تض  ذو  ألن  كذبن المحتلذ  ممذذن لذا صذالح ة يلذذع 

ِ  اْلُمْ ِمنُ     القس  س هس مث  قسلا  ذِ  ِف  ِمذنْ اْلقَِس   َخْ و  َسنََح   إِلَ  َّللاَّ اْلُمذْ ِمِن الاَّ
القس  نكثو إقدامب عل  مبعذة   ، سإزكذبو المزكذو، إال  فبلم من، 385َسفِ  ُك  ٍ َخْ و   
  المزكذو دمذب هذس نزكذو مزذا مثذ  نن ألحد نن     سل المملقب،   ل النن التض  و دبل د 
 و د نن  قمك  ذد اللذبو  ، س   لذد الاذبو  ، س قذ ل الحذدسد ،  الزبال قسل ساحد من 
غ وو ، س  دع    او ساحد  ك إل  الهوا سالألبد   ألن   نفا إزا إن ف   يلع 
 اتمذذبل س ذذوى 386نن  قتصذذو ف ذذا علذذ  نسلذذ  األمذذو  زدضذذ ، فهذذيا  يلذذعنزذذا الذذتح   

 ن زمذبعص  إي   ذ  زه ذا  عزاك  من ونى مزكوا فلك   إنخالف يلع    الض ال  
 ونى سك أمب ونى عل  ال مسل فبلتخص ص داوم التأس   من اتمبل تحكل ال نص 

من ت م ما هيا تض  ذو المزكذوا  التذ  تس ذ  الت   ذو دبلسلذب    قصد، سودمب 387 لا

                                                

 . 29الدخبو  /كتب  ات مبن /دب  الم بص  من نمو ال بهل ة/ح صح   - 379
 .5594صح   الدخبو  / كتب  األد  /دب  مب   س  من اغت ب  نه  الألبد سالو  /ح - 380
 . 234، سم بلل القودة ف  نحكبل الحلدة الدن األخسة  2/477  إح بهللا علسل الد ن  ازسو - 381
  . 53مبس   اللودفب  الاوع  ف  الاو  ة اتلالم ة لمحمد عل  ،سال 2/478 إح بهللا علسل الد ن  ازسو - 382
 تخو  ا . لد  - 383
 مصدو لبد . 1/293نحكبل القوحن الدن ال ود   - 384
 . 4816ح/دبهللمللل / كتب  القدو/ دب  ف  األمو دبلقسة ستوع ال    سااللت بزة  صح   - 385
 . 27  الحلدة ف  اتلالل الدن ت م ة ازسو - 386
 2/455 إح بهللا علسل الد ن  سواز - 387
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سالقت  فال تكسن إال دبلسال ة  الت  تس   الحدسد كبل لد سالقمك  المزكوا الللم ة نمب 
 من  هب  التخص ص. سد مو

 

  الزد ال د ف  تض  و المزكو تكسن مزادمة دحدسد الاو  ة   ألن   سل لة سالتخدال
  س ولذسلا   حداألمتا إ  ب  إزكبو المزكو ل حص  د زكبوو من الم وسف مب  او 

ف زذا ال  سولذسلاضذ  إلذ    ، ف يا كبن إزكبو المزكو  لذتل ل مذب هذس نزكذو مزذا، سند
 .388 لسس إزكبوو 

 تدبحة التض  و دهيو السل لة اومبن   س اتوم
 

قذد الذتزأي م ذا نلذلس   المزكذو كسن صذبح   ك ناتزكبو دض و ال د   ت يو    نسلهمب
سالتوغ ذذذ  ،  سالتخس ذذذفالزصذذذ حة المدباذذذوة  سغ ذذذو المدباذذذوة ، سالوفذذذ  ساللذذذ ن ، 

المزكو الي   ننسمك يلع دق  مصوا عل  مزكوو سعلل  سالحكمة سالمسعسة الحلزة ،
  389ف  التض  و . ال د قسل دا ال   ا  إال دبل د د د ت يو اتزكبو دض وهب ح ز ي تلتخدل 

عل  سن المزكو للمزكو نن تض  وو د ذدو ال  لذد  مزكذوا ناذد مزذا    ضل   نن  ثبز همب
ا من قتلا نس قت  غ وو دلذد  سزا نن تض  وو د دو  لد  مزكوا ناد مز عل غل   ف ن
  390 . دوكف 

تض  ذذو المزكذذوا  الساق ذذة مذذن األفذذواد  كذذسن سفقذذب لاذذسادم الاذذو  ة  فذذ فبالحتلذذب  
الساقك الي  ت  اا األمة اتلالم ة فال  لتحلن ف ا إال السلذب    تض  وسحدسدهب، نمب 
لقسة الت  قد األ  ب  سد  وسح اتلالل سق ما ، دسن الل سهللا إل  ا تود ةالم زس ة من 
ت مذ  مذذب  ذوى علذذ  اتلذالل مذذن الأذذتن  سمذذنفذذ  الم تمذك .   ااذموا تذ دى إلذذ  

من إابعة هذيا األصذ  ، سعذدل الصذدو علذ  مزكذو ، فملذ   وحهبالكدبو س الصضبو 

دمكة نكدو المزكوا    وى مزا ، فقد كبن ولس     نكدوإ التا ، فتسل  مزا مب هس 
داو إلالل ،عذ ل علىتض  ذو الد ذ   سصبو ت    مكة ،سال  لتم ك تض  وهب،د  لمب ف

خاذ ة سقذس  مذب هذس  -عل ذا  قدوتذامذك  -سودو عل  قساعذد إدذواه ل سمز ذا مذن يلذع 
سكذسزهل حذد ث  عهذد  دبتلاللنعسل مزا من عدل احتمب  قو ش ليلع، لقو  عهدهل 

 مذب  زذبف  األمذة ف تقذكسحتذ  ال 391. دبل ذددكأو سلهيا لل   ين ف  اتزكبو علذ  األمذو 
،سمذن السلذب    سالذزسلالاو  تتدوا ف  سلب لهب من ال ق دة ساألخال  إل  الاذو  ة 
وسح الاو  ة ال  األمةالم زس ة إل  السلب   المبد ة سهيا توت   الولبلة فمب لل تأهل 
دتض  ذو الذيا  كمذب  تدذدنتحوع لبكزب للممبلدة دزسمهب سقساز زهب،فموحلة تض  و المزكذو 

َ ال  ُضَ  ُِو َمب دِقَْسٍل َحتَّ   إِنَّ  قب  ت بل    مب دبلزأال  ستض  و  392َمب دِ َْزأُِلِهلْ   ُضَ  ُِوساَّللاَّ
فحل  ،  ساألخال المملس  نس الزمسيا المزاسد ل ال المقصسد دا التحل  دبلأاب   
ن اب، تز ب   الحث  د   كسن دبلأهل الوا د نسال ، ثل دتمث   خل  اتلالل  سدبلل   

                                                

 .2/12إعالل المسق  ن الدن الق ل   - 388
 . 2/31نحكبل القوحن لل صبص زسو  ،س 1/172اآلدا  الاوع ة للمقدل    - 389
 .143الخملة للقبا  عدد ال دبو  األصس ،ساوح  2/25اوح صح   مللل للزسس    - 390
 ،مصدو لبد  .  2/12إعالل المسق  ن   - 391
 11وعد اآل ة ال لسوة - 392
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التذذ  يكوهذذب   ب سحخذذو الذذدو 393ع ال مذذ  الصذذبل  فذذ  مختلذذف م ذذبال  الح ذذبة.يلذذ
التذبل ، فذ   سال  ذ الحد   ه    االحتلب  دبلقلذ  سهذيا  كذسن عزذد الاذ ف ال ذبل 

مذن  األخ ذوةسهيو ه  الدو ذة ، حبلة تللم الألقة سالملحد ن سالمتللم ن القبهو ن 
اتزكبو القلد  للم بص  سالاوسو  ألن ، سه  سا دة د  مب  ال لمبهللادو ب  اتزكبو 

نن  قذذسل دذذا كذذ  نحذذد ، سفب ذذدة هذذيو الدو ذذة زقذذبهللا قلذذ  المذذ من فذذ    مكذذنسالمسذذبلل 

 الذدو ب  هذ  التذ  ولذمهب حذد   ولذس     سهيو394. للمزكوحلبل تا سوفاا 
عذد ال لمذبهللا هذيا الحذد   نصذ  فذ  صذأة  سقذد 395  فل ض ذوو.. ونى مزكل مزكذوا من 

  ذذو نن  ض ذذوو دكذذ  س ذذا نمكزذذا  سالذذا دذذا ، قذذسال  كذذبن نس ف ذذال فحذذ  المض ،التض  ذذو 

المزكو عل  هيو الدو ب  حت   ابوع ف ا  م ك المذ مز ن  إزكبو س    الزد  396.
، سدهيا ال  لذقم س ذس  إزكذبو المزكذو فذ  كذ  األحذسا . قذب  ادذن  سالا  فالقس  

زكذذبو مذذب  ذذدخ  فذذ  لذذل  دذذ  د ذذد هذذيا ات نزذذاات مبن  ناذذ ف   دقسلذذات م ذذة   مذذوادو 
 أ لا الم من د  اتزكبو دبلقل  حخو حدسد ات مبن سل ال مذوادو نن مذن  حت ات مبن 

 ف  ذ سواهللا يلذع    لذ القذب      سلهذيام ا من ات مبن حدذة خذود     كنلل  زكو لل 
الذال ل  سمذن 397  ذ  عل ذا . الذي الم مز ن ثال  مدقب  ، فك  مزهل ف ذ  ات مذبن 

لحلذذدة مزسمذذة دم مذذس  األمذذة مذذن خذذال  م للذذبتهب الولذذم ة القذذس  دذذ ن ملذذ سل ة ا
سكيلع م للبتهب األهل ذة .سالملذ سل ة إلذ   بزذ  يلذع مزسمذة دكذ  ملذلل  الحكسم ة
نس دو ب  ازحلذبو الم ذوسف  امب تقتا المل سل ة ف  الدا وت ن سف   ستت كدمكلف 
دزذذبهللا األمذذة ك سمذذن المدذذ ن نن هذذيا األصذذ  الاذذوع  الذذي   قذذسل عل ذذا المزكذذو وازتاذذب

سفقا هس تهب إح ب و موهسن دمدى سع  األمة سالللمة د هم تا ف   ستتحدداتلالم ة 
  حق  ف  سلا من نمن سعد  سالتقبمة. دمب ةالح بة ال بم

سالتخس ذف مذن سلذب   التض  ذو  التهد ذد   تدذو  -سالتخس ذف   التهد د –5

 س زدضذ ال ساذوعب .  عقذ الم قس س اتوم ف  التهد د سالتخس ف نن  كسن ف  حدسد 
، سال   س  للزبه  عذن المزكذو  دبلأ  نن  قدل التهد د عل  إ قب  الاو  ، ستحق قا 
مبلذع نس ألاذودن سلذدع سمذب  ألزهدن  نن  هدد موتكدا دسع د ال   س  تحق قا ، كقسلا 

قبلذا مذن غ ذو عذ ل فهذس  سإن  و  م واو  د  يلع إن قبلذا عذن عذ ل فهذس حذوال ، 

َساْلَكذذِيَ  فَذذ ِنَّ اْلَكذذِيَ   َْهذذِد  إِلَذذ   إِ َّذذبُكلْ      زهذذ  عزذذا دقسلذذا الكذذي  م س 398كذذي  
ُ َ   اْلأُُ سوِ  ى اْلَكذِيَ  َحتَّذ   ُْكتَذَ   لَ َْكِي ُ َسإِنَّ اْلأُُ سَو  َْهِد  إِلَ  الزَّبِو َسإِنَّ الوَّ َس َتََحذوَّ

ِ َكيَّاد ب  ْدِ  فَ ِنَّ ال َسَعلَْ ُكلْ ِعْزَد َّللاَّ ْدَ   َْهِد  إِلَ  اْلدِو ِ َسإِنَّ دِبلص ِ  َْهذِد  إِلَذ  اْلَ زَّذِة  اْلدِذوَّ ص ِ
ى  ُ َ  لَ َْصُدُ  َس َتََحوَّ ْد َ َسإِنَّ الوَّ ِ ِصد ِ ق ب  الص ِ الصد   فتحوى 399َحتَّ   ُْكتََ  ِعْزَد َّللاَّ

 علذذ  ،س ضلذذسنمذذو ال ل علذذ  المحتلذذ  فذذ  سعسذذا سزصذذحا ، ستهد ذذدو ستخس أذذا  

                                                

داو  /1م/53لأهمذذذ  هس ذذذدى  الساذذذ  ة الحاذذذبوة اتزلذذذبز ة دذذذ ن التصذذذسو الذذذد ز  سالزسو ذذذب  ازسو -393
 .1989الاوس / القبهوة /

 ،مو ك لبد   . 260 نصس  الدعسة  ازسو - 394
 تخو  ا . لد   - 395
 .2/385ازسو   صح   مللل داوح الزسس   - 396
 .،مصدو لبد  127 /28الأتبسى   م مس  - 397
 .  2/479إح بهللا علسل الد ن   - 398
 .4337ح/الكي ند  داسد / كتب  األد  /دب  التاد د ف   لزن  - 399
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غ ذذا سالملذذوف فذذ  دمبلتذذا إيا نمذذن نن  ذذ ثو إغالسذذا مزكذذوا ناذذد  ممذذب  المتمذذبد  فذذ 
س زذا نن تض  ذوو د ذدو  علذ ، ل كسن  بزدا محم ب عن لمسة السذبلل ، فذ ن غلذ   غ  وو
ناد مزا ، من قتلا نس قتذ  غ ذوو دلذدٍ  كذفَّ  ذدو، ساقتصذو علذ  القذس   مزكوا لد  

 .400سالتخس ف  السعسدبلللبن س 
 

عذذدل  ذذدسى سلذذب   الزصذذ  سالذذسعس  تدذذ ن إيا -  الاذذو  مدباذذوة – 6

سقد نابو القوحن الكو ل إل   الاو سالتهد د س التخس ف من مزك المزكو ت ت  سل لة 

 زُُاذذسَ هُنَّ تََخذذبفُسَن  َسالالَتِذذ   هذذيا التوت ذذ  فذذ  قاذذ ة زاذذس  المذذونة فقذذب  ت ذذبل   
نََمْ زَُكْل فاَل تَْدضُذسا َعلَذْ ِهنَّ َلذدِ ال   فَ ِنْ نَّ فَِ ُسسهُنَّ َساْهُ ُوسهُنَّ فِ  اْلَمَابِ كِ َساْاِودُسهُ 

َ َكبَن  الزسل القوحز  نزذا   ذس  للذ سا نن  أ ذ   م ذك  سسبهو 401َكدِ وا   َعِل  ب  إِنَّ َّللاَّ
تزاذ   المذونةادذن عدذبال واذ    عزهمذب      ، قس هيو األمسو عزد مخبفة الزاس  

ف موو   نن   سهب س  يكوهب دذبهلل س د سذل  ، نمووستلتخف دح   س هب، سال تم ك 
ف  الما ك سال  كلمهب من غ و نن  يو زكبحهذب  ه وهبحقا عل هب ، ف ن قدل  س إال 

اذودهب اذودب غ ذو مدذوح ، سال  كلذو لهذب  سإال، س يلع عل هب تاد د ، ف ن و    
تذدوا فذ  مواتذ  االحتلذب  س تزذس  فذ   سهذيا،  402عسمب ، سال   وح دهب  وحب 

ستهدل دا مزكوا . سال  ل   المحتل   ق لسلب لا ، تواع  ف ا الحقس  ، ستقسل عل ا 
السلذب   الم زس ذة ، ثذل ال تكذسن د ذد  زأذبدإل  السلب   المبد ة لتض  ذو المزكذو إال د ذد 

  .اسادم الاو  ة عنيلع إال عل  قدو الحب ة حت  ال  كسن خوس ب 

   اللذبدقة فذ  تض  ذو المزكذو مذن كذ  السلذب زأذد  إيا االلت بزة دبلض و  -7

سالتهد د سالتخس ذف ،   ذس  عزذد  سالاو ت و ف سسعس سزص  ، سالزص  دبلقس  
قتذ ، مثذ  المأذو  ل مبعذة  دبلقت الاوسوة ف من ال  زدفك عن فلبدو ف  األو  إال 

ب نَْ ذِ  يَِلذَع َكتَْدزَذ ِمذنْ  ت ذبل       قذب  403إلذ  الدذد  فذ  الذد ن  سالداع المللم ن  
فََك َزََّمذب قَتَذَ  الزَّذباَل  األَْوِ  نَزَّاُ َمْن قَتََ  زَْألب  دِضَْ ِو زَْأاٍل نَْس فََلبٍد فِ   إِْلوا   َ َعلَ  دَزِ  

ا  َكثِ ذو إِنَّ الزَّباَل َ ِم  ب  َسلَقَْد َ بهللَاتُْهْل ُوُللُزَب دِبْلدَ  ِزَذبِ  ثُذلَّ  نَْح َبَ ِم  ب  َسَمْن نَْح َبَهب فََك َزََّمب 

ال قسدة إزمب اوع  للود  س ال  و  ف ن 404لَُمْلِوفُسَن    ِمْزُهْل دَْ َد يَِلَع فِ  األَْوِ  
إن لذذل تذذ د المقصذذسد مزهذذب  سال قسدذذة، سالمحبفسذذة علذذ  مصذذبل  الأذذود سالم تمذذك .  

 –الزبال من خدثذ  زألذا ، ساذ أ  خاذ تا مذن   ت ذبل   سمن كسن اوعهب عدثب  
دذ   م زذ  مذن م ذبز  الخ ذو  ف عذدال مثذ  هذيا ف ذا خذالص  والا سفبز دل ف  زألا 

ملذذتم و سال  زذذدفك فلذذبدو إال د عدامذذا ، ستمه ذذو  سدذذالهللاالم تمذذك مذذن اذذو عسذذ ل ، 
إن المألد ف  األو   كبلصب   إيا لل  زدفك  الأقهبهللاالم تمك من اوسوو ، سقد قوو 

الحذذدسد فذذ   إقبمذذة  ألننن المحتلذذ  لذذ ال لذذا القتذذ  سالقمذذك   إال 405إال دبلقتذذ  قتذذ  

                                                

 .25 /2اوح صح   مللل للزسس   - 400
 . 34 اآل ةالزلبهللا   لسوة - 401
 مصدو لبد  . 1/740فت  القد و  - 402
 .  38  الحلدة ف  اتلالل الدن ت م ة ازسو - 403
 . 32المب دة اآل ة  لسوة - 404
 .53، سالل بلة الاوع ة الدن ت م ة  39الحلدة ف  اتلالل الدن ت م ة  - 405
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الأتزذة، مذك مذن لذ ال م ذا  إثذبوةسا دة عل  سالة األمذسو، خاذ ة   الاوع ةال قسدب  
دذ ن المحتلذ  سالمتمذس   الأذوس نمو من للمبن المللم ن ، فقد يكذو اللذمبز  فذ  

، سإن لذذل  كأذذا نعسازذذا ملذذ   المزكذذوللمحتلذذ  اتخذذبي األعذذسان ت الذذة  نندبلحلذذدة  
مذب سلذ  إال ت التذا المزكذوا    ألزاال يو ف  توع اتزكبو  لا نعسان الللمبن  فل ال

ب المتمس  دبلحلدة ف لت  ن  الصالح ، ف ن لل   زا نحد   ذيو  د ه دات  المو  ، نم 
بف  هيا سال  كسن حثمب  دتوكا   الثذسا   ألن  ثسا  االحتلب  فذال  زبلذا إال دأ لذا    سنم 

 406    اهللا ال م  ، سهس لل   م  مب  لتح  الثسا 

سلب   الحلدة ستتمسو مك تمسو الم تمك  تت دد   سالمقبم ة ال  لة -8 

ف  نحكبمهب سحكمتهب من نصسلهب الاوع ة كتبدب سلزة ، فبل  لة سالمقبم ة من  حخية
الت د د ة لمذن  مذبوال المزكذوا ، سقذد اذو    يلذع فذ  كتبدذا الكذو ل فقذب   السلب  

َ  َعلَْ ُكْل  َسقَدْ    ت بل  ِ  ُْكأَُو دَِهب َس ُْلتَْهَ نُ دَِهب فاَل  إِيَافِ  اْلِكتَبِ  نَْن زَ َّ َلِمْ تُْل ح َبِ  َّللاَّ
َ َ ذبِمُك اْلُمزَذبفِِق َن  ِمذثْلُُهلْ َم َُهذْل َحتَّذ   َُخسُاذسا فِذ  َحذِد ٍ  َغْ ذِوِو إِزَُّكذْل إِيا   تَْق ُُدسا إِنَّ َّللاَّ

اله ذذو ت د ذذ  ستس  ذذا سهذذيو السلذذ لة  مكذذن نن  فأذذ  407َ ِم  ذذب  َساْلَكذذبفِِو َن فِذذ  َ َهذذزََّل 
دذذبلق ل سالمدذذبدئ الخ ذذوة ، فاذذبو   س لذذته ن مذذس  دهذذب كذذ  مذذن  مذذبوال المزكذذوا  

.. الذذال ،إيا فواذذ  عل ذذا ال  لذذة سالزمذذبلالخمذذو سالموتاذذ  ، سالموادذذ  سالكذذيا   
ودمب  ا و دبل  لذة س توا ذك عذن مزكذوو. فمذن تخلذف عذن مذزهج األمذة ،  سالمقبم ة
 س   عل  األمة مقبم تا سه وو . دق مهبسالتهبن 

فذذ   -التذذ  ت ذذد مزه ذذب تودس ذذب ست د د ذذب للمذذ مز ن  -سمذذن الاذذساهد التبو خ ذذة 

 الذي ن تخلأذسا عزذا  الثالثذةه وسا  سنصحبدا   الزد وس  نن مب ةال  لة سالمقبم 

دذسع غذ سة ت فذ    تخلذف عذن ولذس   لمب   غ سة تدسع  قس  ك   دن مبلع  ف 

يلذع خملذ ن ل لذة   فلدثزذب علذعذن كالمزذب  الملذلم ن فيكو حد ثذا سزهذ  ولذس    

الثَّالثَذذِة الَّذذِي َن  َسَعلَذذ  سزذذ   قسلذذا ت ذذبل     408  عل زذذب. دتسدذذة سحين ولذذس    
َسَسز سا نَْن ال  ُلُهلْ نَْزأُ َابقَْ  َعلَْ ِهُل األَْوُ  دَِمب َوُحدَْ  َسَابقَْ  َعلَْ ِهْل  إِيَاُخل ِأُسا َحتَّ  

ِ إالَّ إِلَْ ذِا ثُذلَّ  ِح ُل  تَذب َ َمْلَ  َ ِمَن َّللاَّ اُ  الذوَّ َ هُذَس التَّذسَّ  فذبله و 409َعلَذْ ِهْل ِل َتُسدُذسا إِنَّ َّللاَّ
الماذوسعة ،  الت   و ذةزذس  مذن نزذسا  ال قسدذب  لمذن اوتكذ  الم بصذ  سالمقبم ة 

آل ة دل ذ  علذ  ه ذوان نهذ  الم بصذ  ت د دذب سف  هيو ا   الاسكبز كمب  قس  اتمبل 
  410 .الم بص لهل ل ز  وسا عن 

                                                

 مصدو لبد  . 100زصب  االحتلب   - 406
 .140الزلبهللا اآل ة  لسوة - 407
 . 6/2640 فت  الدبو   ازسو - 408
 . 118التسدة اآل ة  لسوة - 409
 . 2/584فت  لقد و  - 410
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 سلب ـــــــــ  الحلدــــــــــة ف  التدوا
  سنحكبل حكل

 
لذد  قذد  كذسن ملذتحدب  الذي ف  سلب   الحلدة س حل بتهب عل  الزحذس  التوت  

 411  فقذم.الت و ف سالسعس ل ال سا دب س لكزا مزدس د ن فبلتوت  سقد  كسن سا دب  
اللذذد   األمثذذ  فذذ  دعذذسة اتصذذالح س تض  ذذو المزكذذوا  .نمذذب التوت ذذ  دذذ ن  دبعتدذذبوو
دبلزصذذ  قدذذ  التقو ذذك  الذذسعسالحكمذذة تقتاذذ   إيفحكمذذا الس ذذس    سالت ز ذذفالذذسعس 

فال  دبح للمحتل   السلب  سالت ز ف ف  دفك المزكو ، سكيلع     التوت   د ن دق ة 
فذ  السصذس   م د ذةلاذو  مبدامذ  السلذب   األلذه  دفك المزكو دبلسل لة األاد كب

الاذو    أ دوإل  الهدف، سهس دفك المزكوا  عن الم تمك اتلالم  . سهيا التوت   

إِلَ  َلدِ ِ  َود َِع دِبْلِحْكَمِة  اْد ُ  سال ق    فأ  مزهج الدعسة ساتصالح  قس    ت بل  
َاذ َّ َعذْن َلذدِ ِلِا  دَِمذنْ بلَّتِ  ِهَ  نَْحَلُن إِنَّ َودََّع هُذَس نَْعلَذُل َسَ بِدْلُهْل دِ  اْلَحَلزَةِ َساْلَمْسِعَسِة 

  412َسهَُس نَْعلَُل دِبْلُمْهتَِد َن 
نس غ وهذب  مكذن نن  حقذذ  زسذبل الحلذدة األمذن سال ذد  للأذذود  السلذب   سدهذيو

. سفذذذ  المصذذذزأب  التذذذ  عواذذذ  ألصذذذس  الحلذذذدة  سالدسلذذذةساأللذذذوة سالم تمذذذك 
دو ب  االحتلب  ،سك  حكل  دوا ف   د نعو  ساف ألحكبل التوت   ست و أبتهب 

هيا الل ب  مقصدو تحق   حكمذة مذن حكذل اذو    ك علذ  نن لملذ لة التوت ذ  دذ ن 
اذذوع ةكل ة  قساعذذددو ذذب  الحلذذدة نحكبمذذب سحكمذذب تتاذذمن الثسادذذ  التذذ  مو  هذذب 

 متح ذذواسبمذذب ستتاذمن إلذذ   بزذذ  هذذيو الثسادذذ  متض ذذوا  ألن زسذذبل الحلذذدة لذذ ال ز
  بمدا د  إن نلبل   تمد قا متمسوة دتمسو الح بة اال تمبع ة.

                                                

 ل.1987 -هـ1407م وفة / د وس / داو ال /2م/1/491  تأل و ادن كث و  ازسو - 411
 .125الزح  اآل ة  لسوة - 412
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 ف  الت مب  سلب   الحلدة خصسص ب 
الذ سا سالحذبكل ، فذال س ،من د   سلب   الحلدة اللبدقة ، السالذدان   لتثز 

هذيو الأ ذب  عزذد  ت ذبوتقبل الحلدة عل  ه الهللا دات  السلب   ، د  تتسقذف الحلذدة ، 
الحكذل الاذوع   دد ذبنزة  فبالحتلب  عل  السالد ن من االدذن ال  كذسن إال سلب   م    

األدذسة  لحذ سالمسعسة الحلزة سال   س  ت دى يلع إلذ  السلذب   األخذوى ، وعب ذة 

َسدِبْلَساِلذذَدْ ِن  إِ َّذذبوُ َود ذذَع ناَلَ تَْ دُذذُدسا إالَّ  َسقََاذذ  لقسلذذا ت ذذبل   سامتثذذبال 413ساألمسمذذة .
ٍ َسال تَْزَهْوهَُمذب َسقُذْ   نََحُدهَُمبب  َْدلُضَنَّ ِعْزَدَع اْلِكدََو إِْحَلبزب  إِمَّ  نَْس ِكالهَُمذب فَذال تَقُذْ  لَُهَمذب نُف 

ْحَمِة  لَُهَمب ِ اْوَحْمُهَمب َكَمب َودَّ َذبزِ   َسقُ ْ قَْسال  َكِو مب  َساْخِأْ  لَُهَمب َ زَبَح الي   ِ ِمَن الوَّ َو  

د ن ساتحلبن إل همب ادم االحتلب  عزذد سلذ لة الت و ذف ، السال فدو 414َصِض وا  
اللذذ ن الذذي  ال  اذذ وان م ذذا إال دبلوحمذذة ت بههمذذب سنكذذد  دذذبلقس سالمسعسذذة الحلذذزة 

ِ َمذْن نََحذ   الزَّذباِل دُِحْلذِن  عزذدمبالح  لهمذب  هيا الزد   ذبهللاو و ذ  فَقَبَ   َذب َوُلذسَ  َّللاَّ
َع.قَبَ   َصَحبدَتِ  َع .قَبَ   ثُلَّ ؟ قَبَ    نُم  َع .قَبَ   ثُلَّ َمن ؟ قَبَ  ثُلَّ نُم   ثُلَّ َمْن ؟ قَبَ    ثُلَّ نُم 

َمن ؟ قَبَ  ثُلَّ نَدُسَع . 
415. 

 ف يا   ضا عن السلد ك ف  حتل  عل  سالدو قب     سا مب لل  ل   الحلن  سلمب 
 416غا  لك  عزا.

       

ت بل  زه  عن الت فف مزهمب ، سإ يا همب، الخصسص ة للسالد ن نن    هيو سعلة     
سقد سود ف  ح  األدس ن مب  س ذ  االلذتثزبهللا مذن ال مذسل ، إي ال   اآل ةكمب لد  ف  
ال  قبد دسلدو ، سنن ال الد ل ال لا نن  قت  ندبو ف  ال زب حذدا ، س  األ خالف ف  نن 
  د قسدذة هذ  حذ  إقبمة الحد عل ذا ، فذ يا لذل   ذ  لالدذن إ ذياهللا األ  دباول ال لا نن 
 سنمذب 417ملذتقدلة متسق ذة   زب ذة  س  إ يا و دمب هس مزك عن  فال  لبدقةعل   زب ة 

كز  حمذوا  لس    الولس   لقس  418ال س ة فحكمهب مك ال سا حكل السلد مك ندس ا 
د ذدو  محمذدالمونة نن تل د ل س هذب ، س الذي  زأذال  ألمو نحدا نن  ل د لض و    

ودهب حت  ت د  ح   س هب ،سلس ل لهب زألذهب سهذ  علذ  قتذ  ،الت د  المونة ح  
ال سا نن   د   س تا إيا لل تم ا ف مب نس دا   عل هب من  ح ،فمن 419تمز ا  لل

تََخبفُسَن زُُاذسَ هُنَّ فَِ ُسذسهُنَّ  َسالالَتِ  قسلا تدبوع ست بل    الح مبعتا سنلبال هيا 
َ َكبَن  تَْدضُسادُسهُنَّ فَ ِْن نََمْ زَُكْل فاَل فِ  اْلَمَابِ كِ َساْاوِ  َساْهُ ُوسهُنَّ  َعلَْ ِهنَّ َلدِ ال  إِنَّ َّللاَّ

لذا هذيو  الذال ل فذ  هذيا اللذ ب  نن  اذبو إلذ  نن الذ سا الذي  سمذن 420َعِل  ذب  َكدِ ذوا  
الذ سا الملتذ ل داذو    سولذسلا نمذوا سزه ذب المتحقذ   إزمذبهسالمكبزة عزذد  س تذا 

 دآدا  اتلالل .
 

                                                

 ، مو ك لبد   . 186، سنصس  الدعسة  460/ 2  إح بهللا علسل الد ن  ازسو - 413
 24 ،23اتلواهللا اآل تبن  لسوة - 414
 .5514الدخبو  / كتب  األد /دب  من نح  الزبال دحلن الصحدة/ح صح   - 415
 .2/461إح بهللا علسل الد ن  - 416
 .1/509سالتاو ك ال زب   اتلالم   2/461  إح بهللا علسل الد ن  زسوا - 417
 . 2/461الد ن   علسل  إح بهللا ازسو - 418
  1842لزن ادن مب ة / كتب  الزكبح/ دب  ح  ال سا عل  المونة/ح - 419
 . 34 اآل ةالزلبهللا   لسوة - 420
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متدو ة مك المزكو ، سالتوت   ف هبسا   فال   س  الاو  قدذ   السلب   سهيو     
سفذذذ  مذذذب اذذذو     سالتس  ذذذاساتواذذذبد سالضب ذذذة مزهذذذب التود ذذذة  سالتس  ذذذا ،الذذذسعس 

، تحق ذو المذونة،  ساله ذوللمحبفسة عل  الق ل اتلالم ة ، س ل ال الضب ة من الاو  

 دبلزلذبهللا الزدذ  نسصذ دلة د ن الذ س  ن ، سقذد سالتقل   من ا زهب   ألن الحقس  متدب
ادِبلز َِلذذبهللِا  اْلتَْسُصذسافذ  ح ذة الذسدا  فقذب    فَذ ِزَُّهنَّ ِعْزذَدُكْل َعذَساٍن ،لَذْ اَل تَْمِلُكذذسَن  َخْ ذو 

فِذ  اْلَمَاذبِ كِ  فَبْهُ ُوسهُنَّ يَِلَع ،إالَّ نَْن  َ ْتِ َن دِأَبِحَاٍة ُمدَ  ِزٍَة ،فَ ِْن فَ َْلَن  َغْ وَ ِمْزُهنَّ َاْ   ب 
حٍ،  نََمْ ذذزَُكْل فَذالَ تَْدضُذذسا َعلَذذْ ِهنَّ َلذدِ ال  .إِنَّ لَُكذذْل ِمذذْن  فَذذ ِنْ ،َساْاذِودُسهُنَّ َاذذْود ب َغْ ذذَو ُمدَذو ِ

ذذب َحق ُكذذْل َعلَذذ   زَِلذذب ُِكلْ  َمذذْن  فَذذالَ  ُذذَسم ِ َنَّ فُُوَاذذُكلْ  زَِلذذب ُِكلْ َحقًّذذب َسِلزَِلذذب ُِكْل َعلَذذْ ُكْل َحقًّذذب فَ َمَّ
إِلَذْ ِهنَّ فِذ   تُْحِلذزُسادُ ُستُِكْل ِلَمْن تَْكَوهُسَن ناَلَ َسَحق ُهنَّ َعلَْ ُكْل نَْن  فِ تَْكَوهُسَن ، َسالَ  َ ْيَنَّ 
 .421ِكْلَستِِهنَّ َسَم َبِمِهنَّ .  

ساتمبل من ح  األمذة ت ذبو مذن سلذتهل نمسوهذب ، مك الحبكل نس الللمبن  الوع ة سنمب

الزص حة هلل  الد ن     المزكو ، ستقدل لهل السعس سالزص  لقسلا سااكدمنن ت وفهل 
علذ   إعذبزتهلالملذلم ن    أل مذةسالزصذ حة  422سلولسلا سأل مة المللم ن سعذبمتهل 

عزد الهأسة ، س مك الكلمة عل هل   خلتهلمب حملسا الق بل دا ستزد ههل عزد الضألة ، سلد 
زصذذذ حتهل دف هذذذل عذذذن السلذذذل دذذذبلت  هذذذ   نعسذذذل سمذذذنالقلذذذس  الزذذذبفوة إلذذذ هل   سود

التخدال السلذب   األخذوى فقذد تدب زذ  ف هذب حواهللا ال لمذبهللا سا تهذبداتهل  نمب 423نحلن 
 د   التأص   سالد بن. إل ممب  حتبا 

 

 

 

 

                                                

 . 22391ادن مب ة /كتب  الزكبح/دب  ح  المونة عل  ال سا/ح لزن - 421
 تخو  ا.  لد  - 422
 .1/167فت  الدبو  داوح صح   الدخبو    - 423
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 الأص  الثبز 

ف  الزسبل  الحلدة تمد قب 
 اتلالم 
 الزا ة سالتمسو
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 المدح  األس 

 ة الزا ة سالتمسو.زسبل الحلد
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التثزبهللا عل  نن نص  الحلدة س زسبمهب ملتلهل من  دسزمب 424المصبدو قبمدة ت مك 

تذذب و فذذ  اللذذس  ، عزذذدمب قذذبل  مذذن الزدذذ   مسقذذفلذذزة زدس ذذة اذذو أة  تذذتلخص فذذ  

  هللا من دابعتا  فس دهب غ و صبلحة، سال تمبد  اوسم الد ذك  دأحص الولس  
ح  الداذذبعة إلذذ  عواذذهب علذذ  المذذال ك مذذب  اذذتوسا اذذ  ب ، فذذدع  صذذب الصذذح حة

َوُلذسَ   نَنَّ  هَُوْ ذَوةَ   نَدذ، فقد وسى عذن  425قد  اوا ا. سفحصا لتم  سن و  تا 

 ِ نََصبدِ ُاُ دَلاَل  فَقَذبَ     َذب َصذبِحَ   فَزَبلَ ْ َعلَ  ُصْدَوةٍ ِمْن َم َبٍل فَ َْدَخَ   ََدوُ فِ َهب  َموَّ  َّللاَّ
ِ قَبَ   نَفاَلَ َ  َْلتَاُ قَب َ  َمب َهيَا ؟ المَّ َبلِ  المَّ َذبِل َحتَّذ   فَْس َ   نََصبدَتْاُ اللََّمبهللُا  َب َوُلسَ  َّللاَّ

سفذذ  هذذيا الحذذد   داللذذة علىتمد ذذ   426ِمزَّذذب.  فَلَذذْ الَ َغذذشَّ  َمذذنْ  َذذَواوُ الزَّذذباُل .ثُذذلَّ قَذذبَ   

خذذوا إلذذ   نزذذا  د عزذذا،كمذذب سوالم بمال مقذذوسن دبلت صذذ   للقذذ ل اتلذذالم ة فذذ  

ِ   َذذب المصذذل  فذذونى الزذذبال  تدذذب  سن فقذذب    ذذبِو فَبْلذذتََ بدُسا ِلَوُلذذسِ  َّللاَّ  َمْ َاذذَو الت  َّ
ا إالَّ َمذْن  إِنَّ نَْعزَبقَُهْل َسنَْدَصذبَوهُْل إِلَْ ذِا فَقَذبَ    َسَوفَ ُسا ذبو  ذبَو  ُْد َثُذسَن  َذْسَل اْلِق َبَمذِة فُ َّ الت  َّ
َ اتَّقَ    427  َسدَوَّ َسَصَدَ . َّللاَّ

بوِ َمْ َاَو   َب    فقب  قب    خوا عل زب ولس     428سعن ق ال دن ند  غو ة   الت  َّ
َدقَِة.   دَْ  َُكلْ إِنَّ الاَّْ َمبَن َساأِلثَْل  َْحُاَواِن اْلدَْ َك فَُاسدُسا   429دِبلصَّ

 س و كتلالم  األس  سدهيا التس  ا الزدس  التاو    ادتدن  الحلدة ف  الم تمك ا 

نزذا كذبن  سم ذي فذ  موحلذة ت ل لذ ة  ولذال ف هذب نن  إلذ  هيا االهتمبل من الولذس  
عل  الا ب و الت دد ة سحدهب ، سنن هذيا الذد ن الذي  د ثذا    محصسوةولبلتا غ و 
عل  كذ  اذ سن الذد ن سالذدز ب ، سمذن ثذل زذ   الذيكو الحكذ ل دآ ذب   ق لللزبال كبفة ، 
، سمن د زهب الم بمال  الت بو ة ، دمب قذد تكذسن عل ذا مذن  الدز س ة سن كث وة ف  الا
فذذ  الت بمذذ  دبألخذذذي سال مذذبهللا ، سمذذن األخذذذي دبلودذذب ، سمذذذن  سالتذذذدل المزكذذو الضذذش 

، سمذب هذس مذن هذيا القد ذ  الذي  مذن اذ زا إن  اذو  سالمسا  نالتمأ ف ف  المكب    

 سلذيلع دذ ن الولذس   430الزهب ة.سدبلصبل  ال بل ف    ددا ةدمصلحة الأود المت بم  
ك  ةمهمذة الوقبدذدذ عالل الصذحبدة  مقذد نزذبعن نزذا  فاالالحلدة قسال سف ال   مهمب 

مواقدة لس  المد زة ، كمب الذت م  لذ  د دذن لذ  د  مهمةفقد نزبم د مو دن الخمب  
 .431.الأت دن ال بص عل  لس  مكة د د 

 

                                                

فذ   الميهد ذة،سالحلذدة  1/284،سالتوت ذ  اتداو ذة  11  األخسة  م بلل القو ة ف  نحكبل الحلدة الدن  ازسو -424
 .ل 1971الاوكة السمز ة للزاو سالتس  ك / ال  ا و /  /1م /22دالد المضو  ال ود  لمسل  لقدب  / 

 ل. 2002األودن / –الملوة / عمبن  داو /1م/70زسبل الحلدة / د   خبلد خل   السبهو    ازسو -425
 174صح   مللل /كتب  ات مبن /ح -426
سادن مب ة /كتب   1131/كتب  الد س /دب  مب  بهللا ف  الت بو ستلم ة الزد  إ  بهل/ح التومي  لزن - 427

 َصِح     َحَلن   َل  َهيَا َحِد    قَبَ  نَدُس عِ س.  2137الت بوا /دب  التسق  ف  الت بوة/ح
،سقد وسى عذن  الكسفةهس ق ال دن ند  غو ة دن عم و دن سه  الضأبو  ، سق   ال هز  ،صحبد  لكن  - 428

 5/493،ساتصبدة فذ  تم  ذ  الصذحبدة ،الدذن ح ذو3/1297عدد الدو  الدنساحد ازسو  االلت  ب   حد   الزد  
 .ـه1328م للة الولبلة / د وس  /   /1م/

 .1129ستلم   الزد  إ بهل/ح الت بولزن التومي / كتب  الد س /دب  مب  بهللا ف   -  429
 . مو ك لبد  11  خمة الحلدة ل دد الوحمن الأبل  ازسو - 430
 زهاذذة/  2/621االلذذت  ب  فذذ  م وفذذة األصذذحب  الدذذن عدذذد الدذذو ،تحق ذذ   محمذذد علذذ  الد ذذبس ،  ازسذذو - 431

 ال.  مصو/ الأ بلة / القبهوة /دسن تبو 
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 مذبعمبلذا علذ      حبلذ      كن نمو الحلدة مواقدة فحل  د  كبن ولذس   سلل
نخذذيو ال مذذب  سغ ذذوهل مذذن مذذب  الملذذلم ن دض ذذو حذذ  ، فكذذبن عل ذذا الصذذالة ساللذذالل 

 سممذب 432. سالمصذوسف  الملذتخواعلذ   س حبلذدهلعل  ال مب    الحلب  لتسف  

 ِ ِ ا  قَب َ   وسى عزا ف  هيا َعْن نَدِ  ُحَمْ ٍد اللَّبِعِد   َعلَذ   ُ ذال  وَ  ْلتَْ َمَ  َوُلذسُ  َّللاَّ
ب َ بهللَا َحبَلدَاُ.قَبَ  َهيَا َمذبلُُكْل َسَهذيَا  اْللَّتَدِ َّةِ َصَدقَبِ  دَزِ  ُللَْ ٍل  ُْدَع  اْدَن  فَقَذبَ   َهِد َّذة  ، لَمَّ

 ِ ذَع َحتَّذ   فََهالَ  َوُلسُ  َّللاَّ لَّ َهذِد َّتَُع إِْن ُكْزذَ  َصذبِدق ب ثُذ تَ ْتِ َذعَ َ لَْلَ  فِ  دَْ ِ  نَدِ َع َسنُم ِ
 َ ُ َ   اِ َعلَ ْ  َسنَثْزَ َخَمدَزَب فََحِمَد َّللاَّ ب دَْ ُد فَ ِز ِ  نَْلتَْ ِمُ  الوَّ ب  ِمْزُكلْ ثُلَّ قَبَ  نَمَّ َعلَ  اْل ََمِ  ِممَّ

ُ فَ َ ْتِ  فَ َقُسُ  َهيَا  ذاِ  ذِا َسَهيَا َهِد َّة  نُْهِد َْ  ِل  نَفاَلَ َ لاََل فِ  دَْ ذِ  نَدِ  َمبلُُكلْ َسالَزِ  َّللاَّ  َسنُم ِ
ِ الَ  َ ُْخيُ نََحد  ِمْزُكْل  َ  َْحِملُذاُ  َذْسَل اْلِق َبَمذِة  َاْ   بَحتَّ  تَ ْتِ َاُ َهِد َّتُاُ َسَّللاَّ دِضَْ ِو َحق ِِا إالَّ لَِقَ  َّللاَّ

ا لَاُ ُوَغبهللا   فاَلَْعِوفَنَّ  َ  َْحِمُ  دَِ  و  ب ُخذَساو  نَْس َاذبة  تَْ  َذُو ثُذلَّ دَقََوة  لََهذ نَسْ نََحد ا ِمْزُكْل لَِقَ  َّللاَّ
  433نُيُزِ .  َسَلْمكَ دَ َبُ  إِْدِمِا  َقُسُ  اللَُّهلَّ َهْ  دَلَّْضُ  دَْصَو َعْ زِ   ُو ِ َ َوفََك  ََدوُ َحتَّ  

 

  مذذ  مزذذي د ثتذذا علذذ  تولذذ ال مدذذدن  كذذبن القذذس    إن الزدذذ    مكذذنلذذد   سممذذب     
خلذذ  اذذم و إزلذذبز  سسعذذ  إلذذالم  فذذ  هذذيو   سإلذذالتكبمذذ  دذذ ن الذذد ن سالذذدز ب ، 

ساألخالق ذذة ، سإن سال ذذة الحلذذدة زاذذ   فذذ   ساال تمبع ذذة االقتصذذبد ة –الم ذذبمال  

كذذبن اذذ ن هذيو السال ذذة اذذ قب محذدسدا كمذذب هذذس اذ ن ن  سال ذذة فذذ  دذذدهللا  سإن عهذدو 

مواقدذذة  فذذ  ستكس زهذذب سمذذن ثذذل  زهذذج الخلأذذبهللا الوااذذدسن مذذزهج ولذذس     زاذذ تهب
 الذد نسا  سعدو ممبولة مدباوة سساق  ة عل  زحس ال  قد  االزأصبل عن ت بل ل األل

 كذبن   د زألهل كمب  قس  المذبسود    لقذداتلالم  ، فمبولسا الحلدة عل  الم تمك 
لمذب  سلكذنثسادهذب ،  س   ذ ،ل مذسل صذالحهب   د زألذهلن مة الصدو األس   دباوسزهب 

 سقدذذس ن سصذذبو  عواذذة للتكلذذ   نعذذو  عزهذذب اللذذلمبن ، سزذذد  لهذذب مذذن هذذب
،سلكن ل ال إيا سقك اتخذال  دقبعذدة  خموهب العل  الزبالوابسى الن نموهب ،سهبن 

نكأ ذع  نزب   لا عمو   الخالفة ، قب  فلمب سل  ندس دكو الصد    434. لقم حكمهب
تذيكو المصذبدو ف مذب  سلذل 435ال  خبصل إل ا نحذد.   لزةالقابهللا ف  لا قبا ب فمك  

عمذ  القذ ل  إلذ سل ذ  اللذد   و ذك ، حذساد  كث ذوة عذن الخل أذة األس   سقأ  عل ا

لمب تسل  الخالفذة عمذو  ثل  الح بة د هد ولس     سقو  الت  ولخهب ولس   

 مسف ف  األلذسا  دزألذا متأقذدا نحسالهذب م بقدذب كذ  مذن خذبلف  كبن الخمب   دن

 -  يلع كث وة مزهب  ف عل  وقبدة عمو  سالاساهد 436، سنعوافهب. نحكبمهب
وفقة من الت بو فز لسا المصل  فقب  عمو ل دد الوحمن  قدم   ادن عمو قب   نن -

 من اللوقة ؟ فدب   حولهل س صل  مب كتذ    الل لةدن عسف ه  لع نن تحولهل 
فقذب  ألمذا اتقذ    ساحلذز  إلذ  صذد ع. ثذل  زحذسولا فلمك عمو دكبهللا صد  فتس ا 

فقب  لهب مث  يلع. ثل عذبد إلذ  مكبزذا ، فلمذب  نمادكبهللاو ف بد إل   عبد إل  مكبزا فلمك
فقذب  س حذع إزذ  ألواع نل لذسهللا مذب لذ  نوى  نمذاكبن ف  حخو الل   لمك دكبهللاو ف ت  

                                                

 . 17،سالحلدة ف  اتلالل الدن ت م ة  50الاوع ة الدن ت م ة  الل بلة -432
 3413/األمبوة،سمللل ف  6464/كتب  الح  /دب  احت ب  ال بم  ل هدى لا/ح الدخبو  صح   -433
 245 األحكبل الللمبز ة -   434
 هـ. 1358داو صبدو د وس / /1/م 4/70ف  تبو ال الملسع ساألمل الدن ال س    المزتسل -435
 .268/ 1الزدس ة  الحكسمة، سزسبل 4/1151االلت  ب    ازسو - 436
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قد ندومتز  مزي الل لذة إزذ  نو ضذا عذن الأمذبل   ادزع ال  قو مزي الل لة ؟ قبل   ب عدد 
ل قب  سكل لا ؟قبل   كذيا سكذيا سأممإال لل  أو ،ف  د  قب  سلل ؟ قبل  ألن عمو ال 

 لتد ن الزبال قواهللاتا من غلدذة الدكذبهللا  سمباهوا قب    س حع ال ت  ل ا فصل  الأ و 
الملذلم ن ثذل نمذو مزبد ذب فزذبدى نال ال  نسالدفلمب للل قب     ب د لب ل مو كذل قتذ  مذن 

لع إلذذذ  فذذذ  اتلذذذالل سكتذذذ  دذذذي مسلذذذسدت  لذذذسا صذذذد بزكل الأمذذذبل ف زذذذب زأذذذو  لكذذذ  
  437اآلفب . 

و ذذال قذذد اذذب  اللذذدن دبلمذذبهللا ف واقذذا  ونىنزذذا     عمذذو دذذن الخمذذب  عذذن س ذذيكو

ثذل ،  فذ  الحلذدة كث ذوة سحثبو عمو إ وا  ب لمزك الاوو،  بزدبسهيا   د  438 عل ا

الخل أذة سكذبن  حمذ   مبولذهب عأبن  دنسف  خالفة عثمبن  د د سفبة الخل أة عمو 
عوف عن عل  كذول   س هذا نزذا كذبن  كمب 439.الصالةدوتا حت  ف  المل د عزد 

س صل  األخمذبهللا س ذ مو دحلذن  الزبال تأقد نمو الوع ة  س  ما  ف  األلسا   واد 

 ماذ  فذ  األلذسا  سحذدو سهذذس   سكذذبن، 440.الد ذك ساالمتزذب  عذن التذدل ال سالألذبد
س قذون  سالدقذب  ف أذت  عل ذا القذوحن دبلد ذب خل أة  واد الاب  س   ن الاذ  ف س مذو 

ا  فِذ  األَْوِ   ِللَّذِي نَ الذدَّاُو اآْلِخذَوةُ زَْ  َلَُهذب  تِْلعَ  ت بل        قس     ال  ُِو ذُدسَن ُعلُذس 

 قس  ز ل  هذيو اآل ذة فذ  نهذ  ال ذد  سالتسااذك  ثل 441 ِلْلُمتَِّق نَ َسال فََلبدا  َساْل َبقِدَةُ 
  442. الزبالمن السالة سنه  القدوة من لب و 

 

لد  نن الخلأبهللا الوااد ن نعمذسا زسذبل الحلذدة اهتمبمذب كد ذوا ، فكذبن  ممب د ن ت     
ألهم ة الحلذدة فذ   سزسوادزألا نس    ن لهب من  واو نهال للق بل دهب ،  تسالهبالخل أة 

ة الحلدة  الم تمكولل قساعد األخال  ف  ح بة  اتلالم  كبن سال  األمو   هد دمهم 
ن  اخت بوهل للزسو فذ  نحذسا  الوع  ذة ،مذن نهذ  ال لذل  حلن إل  من   تمزا عل هب مم 

لذا  من ند   ال لسل سن لهب ، سال  دوكذا إال  مذن علمبسالصالح ، حت  غدا االحتلب  
، إي األاذذخبص ساأل مذذبن ساألحذذسا  ل لذذ  علذذ  ست ذذوة  صذذب  فهذذل ثبقذذ ، سحذذدال 
ذة   سيلذ ساحدساحدة ، فال دد  لك    ع مذن نصذ   من األ مبن ساألحسا  ل بلذة خبص 

ة ت ه لذا للق ذبل دسا دذب   ال لمبهللااألمسو ،سمن ثل  ااتوم  ف  المحتل  مقسمب  خبص 
ة،سالمتا  دة     ت  د بزهب ف  اوسم المحتل                                             ، االختصبصب هيو السس أة المهم 

فو ذدا مبولذا  اتلذالم  كبزذ  تمثذ  زسبمذب التوا فبلحلدة كمب تود ف  كت   

ف مب د ذد الخالفذة الوااذدة ، سمزذي ال صذو  ثلالواادسن من د دو   سالخلأبهللا الولس 
اتلذذالم  مسسذذف  ملذذ  عل ذذا المحتلذذ   التذذبو الال دبلذذ  األس  خبصذذة ،دذذو  فذذ  

قس ذذب عبلمذذب د حكذذبل الاذذو  ة ،  نم زذذب تذذسل  د ذذسان الحلذذدة ،س اذذتوم ف ذذا نن  كذذسن 
لهذيا ال مذ  ستأذو  لهذل   تأوغذسنالمحتلذد ن   س لبعدو ف  عملا ناخبص  لذمسن

، دبتاذذبفة إلذذ  المتمذذسع ن الذذي ن  تدوعذذسن دبل مذذ  تحذذ   المذذب وساتذذ  مذذن د ذذ  

                                                

 /داو صبدو/ د وس  / دسن تبو ال .  3/301الكدوى الدن ل د  المدقب  - 437
 . 42الحلدة ف  اتلالل الدن ت م ة   - 438
 .1/289 زألا  المصدو  ازسو  - 439
 ل.1966د وس /  /مكتدة الم بوف  /1م/ 18 /3  الددا ة سالزهب ة  ازسو - 440
 . 83القصص اآل ة  لسوة - 441
 .  5/ 8  الددا ة سالزهب ة  ازسو - 442
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 كسن لهل الح  ف  واتذ  مذبل  سدصذالح ب  نقذ  مذن  ننإاواف سال  الحلدة دسن 
  443صالح ب  المحتلد ن.

ال ذب  س زسبمذب الحلدة د د يلع ف  الدسلة اتلالم ة سال ة مذن الس صبو ثل  
لذا مذن  هذة الحذبكل فهذ   اذوسو ب نن  كذسن لهذب سا  مذ يسن ف صذد من األزسمذة ، 

كبزذ  الحلذدة فذ   سقذد 444   ن ليلع من  واو نهاللذا. األمةفو  عل  القب ل د مسو 
دبألزذذدلال  ساألمذذس  نكث ذذو مذذن الذذدس  اتلذذالم ة مثذذ  ال د ذذد  ن دمصذذو سالمضذذو  ، 

سس أذة اللذلمبن  ازأذود سل  ف هب دبخت بوو ، ثل لمذب داخلة ف  عمسل سال ة القبا   
  الملذذععذذن الخالفذذة سصذذبو زسذذوو عبمذذب فذذ  نمذذسو الل بلذذة، ازذذدو   فذذ  سسذذب ف 

كبزذذ  لذذلمة المحتلذذ  فذذ  الدسلذذة اتلذذالم ة تقذذسل علذذ   ،سقذذد 445.دبلسال ذذة سنفذذود 
 الوقبدة دمو قت ن 

 

قذسة نداة لهذب سسلذ لة مذن ال د  سال ت    فذ  لذد   يلذع ال عل تقسل  وقبدة   األسل 
سعلذ  الوغدذة  المزكذو،الت  تقسل علذ  األمذو دذبلم وسف سالزهذ  عذن  سه سلب لهب  

مب      اتلالم ف  الخ و ، سالزأسو من الاو  ، ف  د  ك  فود من نفواد الم تمك 
 عل ا مدقب ألحكبل الاو  ة. 

 

سال  الحلدة ح ن ازتاذو  سال قب  ، سقد تد هب سالقسة  وقبدة تقسل عل  الح ل  الثبز ة
لاذذو    زت  ذذة  المخبلأذذةوق ذذة الدسلذذة اتلذذالم ة ، سكثذذو الدذذد   سات لذذ  اتلذذالل  

ل امذب نن  س ذد  نصذد ا ف السا   ات مبز  الذي   مثذ  نلذبال الوقبدذة اليات ذة لذيا 
الحلذدة  فكبزذ وق   خبو    قسل عل  قسة ال قب  إل   بز  قسة وقبدذة الاذم و ، 

 .سالمبد ة الوسح ةة للدفب  عن مصبل  األمة سعن ق ل اتلالل للمة الدسل

                                                

 ،مصدو لبد .5/1098  المسلسعة اتلالم ة الم لوة  ازسو - 443
 .258سود    للمباألحكبل الللمبز ة   س،مصدو لبد   249  المقدمة الدن خلدسن  ازسو - 444
 ،مصدو لبد  .249الدن خلدسن  المقدمة - 445
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  د ن زسو ة الحلدة  القس  مكن د بن زا ة زسبل الحلدة ستمسوو ف مب لد   د د 

زصذسص القذوحن فذ   سل لذ ، فقهب ستمد قب ه  حص لة ا تهبدا  الأقهذبهللا سالذسالة ، 

عزد الأقهبهللا لل   وف  الحلدةتأص ل ة لهب د  مصمل   نحكبل  الزد لزة  نسالكو ل  
سمن ثل تدلسو مأهسل ، ت بل دمأهسل مزأص  عن لب و نعمب  الدو ساحتلبدهب عزد   

الحلدة ف  ال صسو الت  تل  الخالفة سعوف  ك حد الم للب  الوقبد ة الأبعلذة فذ  
ساكدذ  الدزذبهللا  التذ دزبهللا زسو ة الحلدة  الد ن سالدسلة سمن ثل   بهللاادم التسا ن د ن 

  الح ذذبةالأكذذو  سالحاذذبو  للم تمذذك اتلذذالم  لتذذودم دذذ ن اكدذذو عذذدد مذذن مسذذبهو 
فزسم  لهب مزه ب ف  تتدذك المزكذوا  سالثقبف ة ،  سالل بل ة، اال تمبع ة،ساالقتصبد ة

حتلب  هس الزذبسو فذ  نمذسو علل اال ألن  سف  قساعد مولسمة ف  الاو  اتلالم 
عمب  خبلأهذب ، فهذس تزأ ذي  سالزه نه  المد زة د  واهللا مبو لل ف  الو بلة اتصالح ة 

لحمب ذذة المصذذبل   المزكذذومذذب قذذوو فذذ  الاذذو  مذذن األمذذو دذذبلم وسف سالزهذذ  عذذن 
سف  قل  م للة الحلدة كبن المحتل   مثذ  دسو المودذ  سالقب ذد فذ  446ال مبع ة 
 سمذذننسامذذوو لتقس ذذة ال القذذب  اال تمبع ذذة دبالت ذذبو الصذذح     تذذ ت  سكبزذذ حن م ذذب 

نس دز س ذة صذوفة ، فهذس  حذبفس  يات ةمزمل  اتخالص لل ق دة سل ال لتحق   نهداف 
مذذن نزمذذبم ال مذذ   متمذذسوعلذذ  سحذذدة الم تمذذك اذذمن إمذذبو ال ق ذذدة دتحق ذذ  زمذذم 

 م للذب الال مبع  سدمابوكة ا د ة سال ة سف  ال بزذ  المساذسع  تتكبمذ  مذك 
سليلع نسل  ،447األخوى كبلقابهللا سسال ة المسبلل،لتحق   نهداف الد ن وسح ب سمبد ب

 دبلحلدة سدسزسا لهب ف  م لأبتهل الأقه ة سالتأل و ة سالتبو خ ة . لال لمبهللا االهتمب

                                                

  / د ذوس / داو الكت  ال لم ة   1/ م  1/393ازسو   مأتبح الل بدة سمصدبح الل بدة ألحمد دن مصمأ   - 446
 1985 –هـ 1405
/ عمبن األودن  المل وةداو  /1/م 172ازسو   زسبل الحلدة ،د.خبلد خل   ، سد.حلن مصمأ  مدوة  -447

 ل1997- هـ1417
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 التدس ن ف  الحلدة 
عذذن  مزأصذذال  الاذذوع فذذ  موحلذذة ت لذذ ال الذذزسل لذذل  كذذن مأهسمهذذب  الحلذذدة
كض وهب من الزسل اتلذالم ة إلذ  نن نصذدح   تدو  ثل كمب لد    ،التمد   الساق 

، سقد نهتل دهب ال لمبهللا الحابوة اتلالم ة  ت و السال ة ملتقلة عوف  دهيا االلل ف  
مزذذي سقذذ  مدكذذو د ذذد سهذذسو عصذذو التذذدس ن سالتذذ ل ف فذذ  الدسلذذة اتلذذالم ة ،سمذذو  

الحلدة امن ندسا  الأقا  ف  ف  الحلدة دموحلت ن مختلأت ن موحلة التدس ن التدس ن
 سموحلة التدس ن الملتق  عن ندسا  الأقا .، 

  -  الأقاالتدس ن ف  الحلدة امن ندسا   -ن
دياتهب ، د   ملتقلةالدبحثسن هيو الموحلة دسو الت ل ف ف  الحلدة غ و    لم

  إلذاتلذالم     المضذو نس  مب س ا االهتمبل ف   سننكبز  دبدب من ندسا  الأقا.   

قبمذ  عل ذا الح ذبة ،التاذو   ة فذ   الذي  448هيا المساس  كبن مسمذ  اتمذبل مبلذع
كبزذذ  هذذ   ،دم ذذبمال  الزذذبال سد لذذساقهل متصذذلةسفذذ  المسمذذ  ندذذسا  ، هذذيو الذذدالد 

هذيو الحقدذذة  سفذذ  449ساألزذدلال    المضذو تزذبس  الحلذدة فذذ   نال مذبد األس  لكذ  مذذ
سمضودذا  اتلذالم د ن كتذب  الماذو   ال مز ة تدب ز  نواهللا الكتب  ف  تلم ة الحلدة

خالفذب    ، س خمذة اللذس   نحكذبل اللذس   اتلذالم    مضو ف  الد نمل  عل هب قف
  كذذد الداولذذسن نن  سلهذذيا، للهذذب دمصذذمل  الحلذذدة فذذ  مذذدسزب تهذذ الماذذبوقةلتلذذم ة 

نلد   زسوا أللذدق تهل فذ   إل اماوق  سكبن المابوقة  اصمالحمصمل  الحلدة   
فقد س   األفبوقذة علذ   المضو ات   اتلالم ة.سهيا المصمل  مبوئ عل  تلق  التو
نحكذبل اللذس  ، سلذل   ذوف مصذمل  الحلذدة دذبلمضو   دمصمل   محتأس ن الدسال 

 سالاللذذس   خم ذة ساللذس    نحكذذبل  مصذملح سال دبألزذدلال فذ  عهذذد مدكذو ،ألن  
                                              450مودد ن ف  مصزأب  األزدلل  ن إل  سق  مت خو  

 

 -التقال  الحلدة دبلتدس ن  - 
 اتلذذذذالم ةموحلذذذذة تمذذذذسو ال لذذذذسل اذذذذمن موحلذذذذة االلذذذذتقال  دبلتذذذذ ل ف  ت ذذذذد 

 ال لسل،ستأو  هب،ستا  دهب ،سساك دالال  سمصملحب  ملتقلة لك  فو  من فوس  
ق  فذ  الحلذدة سالأزسن ،س  د كتب  نحكبل اللذس   ل ح ذ  دذن عمذو نس  م لذف ملذت

مذذن هذذيو األلذذدق ة فذذ  التذذ ل ف  سدذذبلوغل 451مذذب ناذذبو إل ذذا د ذذ  الدذذبحث ن . حلذذ 

                                                
  المدز عبمو دن عمو دن الحبو  األصدح  ، الحم وى   ع دن ند  مبلع دن نزال دن مبل هسمبلع  األمبل   -  448
هـ من ناهو مصزأبتا المسم   179   المبلك ةاأل مة األود ة عزد نه  اللزة سال ا تزل   نحدداو اله وة   إمبل

 4بن سسف ب  األع بن  الدن خلك 316 /6   لالصأهبز  سحل ة األسل بهللا 8/48.ازسو   اليهد    ل و عالل الزدالهللا 
 . 257/ 5لل وكل   ساألعالل  135 /

 المصذذو مزاذذسوا  الم هذذد  /17  محمذذد علذذ  كذذود  ،  تحق ذذ نحكذذبل اللذذس  ، ل ح ذذ  دذذن عمذذو   كتذذب  -449
 ل .   1984دمدو د/  /للدوالب  اتلالم ة

  محمذسد اذ   تحق ذ دوالذة س ،سالتدس ن ل دذد الذوحمن الأبلذ   –، ف  الزسو ، سالتمد    الحلدةخمة  -  450
 ل.1988-هـ1408م لة الم مك ال لم  ال واق  /دضداد //2/272خمب   

ملذذتق  فذذ  الحلذذدة سصذذ  إل زذذب ،قذذدل السزاو لذذ   كتذذب سنن هذذيا الكتذذب  نقذذدل   دذذدفذذ اد لذذ ك ن    قذذس  –  451
 /1/ م 2/145تو ل إلذ  األلذدبز ة ، ازسذو  تذبو ال التذوا  ال ودذ  ،لأذ اد لذ ك ن  سقد   الم  بولا ف    خالصة

 ل.1970  ة المصو ة ال بمة للت ل ف سالزاو /اله
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اتلذذالم  إال نن الكتذذب  لذذل  اذذو إلذذ  مصذذمل  الحلذذدة  دذذبلمضو الملذذتق  للحلذذدة 
س ذسد ن   ولذبلة حق ق ذة عذن الحلذدة دذبلم ز  الذدق    الدذبحث ن،سلهيا التد د د ذ  

له ذو  ، فذ  المضذو  اتلذالم  ،سزهب ذة القذون ا الخذبمالللكلمة حتذ  زهب ذة القذون 
،إلذذ  حذ ن تذذدس ن كتذب  فذذ  حدا  الحلذذدة  اتلذالم اللذبدال اله ذذو  فذ  الماذذو  

 سل ذذ   452،الدذذن عدذذدسن اتاذذد ل . سالحلذذدة،لللذذقم  المبلق ،سولذذبلة فذذ  القاذذبهللا 
من نقدل المصبدو الملتقلة ف  الحلدة عزذد الذد    اللس عدل اعتدبو ،كتب  نحكبل 

، سخمذة اللذس  سهذ  المصذملحب   اللذس ألحكذبل  –ك إل  كسزا كتبدب تمد ق ب  و 
،سهذذيو المصذذملحب   اتلذذالم التذذ  عوفذذ  دهذذب الحلذذدة عزذذد زاذذ تهب فذذ  المضذذو  

نلذذد  إلذذ   اتلذذالم للحلذذدة تتمذذبد  فذذ  ماذذمسزهب سدالالتهذذب ، سإن كذذبن الماذذو  
كبلمذذب  اللذذلمبز ةبل تحد ذد المصذذمل  ست و أذا ، كمذذب هذذس فذ  م لأذذب  مذذ وخ  األحكذ

سغ وهمب من الي ن تزبسلسا مساس  الحلذدة اذمن 454، سند    ل  الأواهللا453سود  
سالتحل ذ  الأقهذ  لهذذب سولذمسا لهذذب زذسع ن مذذن  الاذذوع ندذسا  الأقذا سد  زذذسا المأهذسل 

 الممبولة ف  إمبو الم تمك اتلالم  
    

 -  الحلدـة نزــسا 
ال ذذبل لالمذذو  المدذذدنتهب لتمد قذذب  علذذ  المأهذذسل السالذذك للحلذذدة ساذذمسل  دزذذبهللا

 سحلذذدةدذذبلم وسف سالزهذذ  عذذن المزكذذو  فهذذ  تزقلذذل إلذذ  قلذذم ن حلذذدة ولذذم ة ، 
اتلالم ة ست  ن لهب مسسأذب  الدسلةالت  تخاك لل بدة  ه الولم ة  فبلحلدةتمسع ة.

، من دب  األمو دذبلم وسف سالزهذ   د ز ةسس أة  ه  تسالهب كمب  قس  ادن خلدسن   
  ذ ن لذيلع مذن  ذواو نهاللذا  الملذلم ندذ مسو  لعل  القذب كو الي  هس فو  عن المز

عن المزكوا  س   و س  د   س دح ف ت  ن فواا عل ا س تخي األعسان عل  يلع ، 
ال ذبدة دذ فواد هذيا   ذو سقذد   455عل  قدوهب س حم  الزبال عل  المصبل  ال بمذة  

 لذم   لهذبة خبصذة سالمتذسل  نفذود  سال ذة المسذبلل دسال ذ كمذبالزس  دسال ة خبصة  
 األزكحذةسال  المسبلل ... سالمتسل  لأصذ  الخصذسمب  سإثدذب  الحقذس  سالحكذل فذ  

سالمذذال  سالزأقذذب  سصذذحة ال قذذسد سدمالزهذذب المخصذذسص دبلذذل الحذذبكل ، سالقباذذ  
فتكذذسن فذذو  عذذ ن دحكذذل السال ذذة علذذ  اتمذذبل سالمحتلذذ  . ستخذذتص سال ذذة  456 

القاذذب ب التذذ  ال تحتذذبا إلذذ  دعذذسى سد زذذب  ف دحذذ  دذذ ن الزذذبال فذذ   دذذبلحكلالحلذذدة 
الموقذذب  سمزذك الحمذذبل ن سنهذذ   مزكذوا السذذبهوة مثذذ      المزكذوا المحتلذ  عذذن 

المدذذبز  المتداع ذذة لللذذقسم دهذذدمهب   علذذ  نهذذالحمذذ  سالحكذذل  فذذ اللذذأن مذذن اتكثذذبو 

                                                

 ل.1998 -هـ1418موك  الابوقة/دد  / /1/ م 1/3730ازسو   دا وة الم بوف اتلالم ة  -  452
كبن من س سو الأقهبهللا فذ  مذيه  اتمذبل –ندس الحلن المبسود  –دن حد    محمدالمبسود  هس  عل  دن  - 453

تصذذبز ف كث ذذوة مزهذذب ،ند  الذذدز ب  سلذذا  دبل ود ذذة ،سالتأل و،دصذذ وا ،ساألصذذس إمبمذذب فذذ  الأقذذا   سكذذبنالاذذبف    
،  الاذذبف  ةهذذـ ازسذذو  مدقذذب  450الزدسة،ساألحكذذبل اللذذلمبز ة،سغ و يلذذع،   ساتقزب ،سدال ذذ سالذذد ن ،سالحذذبس  

 .3/285،سايوا  اليه ، ادن ال مبد 2/267لللدك  
ا ال الحزبدلذة ،كذبن –  ل   ندس الأواهللان نحمد دن ندس   ل  الأواهللا هس محمد دن الحل ن دن محمد دن خلف د -454
اللذلمبز ة  ،ساألحكذبلاألصس  سالأوس ،سلا تصبز ف كث وة،مزهب  نحكبل القوحن سالكأب ة ف  نصس  الأقا  ف عبلمب 

 3/306،سايوا  اليه  ،ادن ال مبد 2/193ادن ند    ل  مدقب  الحزبدلة ازسو س.(هـ458  )، سغ وهب، 
 .1/262األ و   الدنف  مدب ك الملع   الللع، سازسو   ددا ك  249خلدسن المقدمة الدن  - 455
 ، مصدو لبد  . 237المو  الحكم ة    -  456
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زذك عل  اللبدلة ،سالاو  عل  ن ذد  الم لمذ ن . .. سم اووهبسإ الة مب  تسقك من 
  عل  نصحبتقتصو للمة المحتل   سال457الم بش سغ وهب  ف الضش ،سالتدل ال  

إل  السالة ، سالقابة كمب يكو ال د د من المصزأ ن ف   تت داهبالمهن سالحوف سإزمب 
المحتلذ  نن  كذسن عذدال يا ون  سصذوامة سه دذة سعلذل  ف الحلدة سلهيا ااتومسا 

فذذذال  كذذذسن خذذذوسا المحتلذذذ  إل هذذذب للوهدذذذة  مساذذذسعة الحلذذذدةدذذذبلمزكوا    ألن  
 . سهيا كلا ف  م ب  الحلدة الولم ة 458دبللالمة سالضلسة ت س ا ف هب سال خوقب  

الت   قسل دهذب اللذلل امتثذبال ألمذو   ت ذبل  الذساود  فه الحلدة التمسع ة  نمب
ألزذا  قذسل دهذب     المتمذس س مل  الأقهبهللا علذ  مذن  قذسل دهذب   سالزساه ف  األسامو 

دهذب علذ  السا ذ  الذد ز  الملقذ   الق ذبلسل  األمو ، سإزمب  لذتزد فذ   من  ت   ن دسن
سقدوتذا ، سال   زذ  ق ذبل  مبقتذاعل  عبتقا سهس سا ذ  عذبل   د ذا كذ  ملذلل حلذ  

دقذذدو مذذب هذذس ق ذذبل  الم ذذ  نمذذن قذذدو المحتلذذ   ازتقبصذذبالمحتلذذ  المتمذذس  دبلحلذذدة 
 إن قس  ال س ز     كمبا من القودب  دسا   قد  كسن كأب  ب ف  د   األحب  ن سلكز

فوس  الكأب ب  نحوى د حوا  الدو ب  سنعل  من فزسن القودب   منالق بل دمب هس 
مذذب ت ذذ ن علذذ  المت دذذد المكلذذف لذذس توكذذا سلذذل  قبدذذ  نمذذو  ،فذذ ن  مذذن فذذوا   األع ذذبن 
سلس فو  ت م    مثب  .الالم ثل دا سلس نقبما فهس  اختص 459الابو  ف ا دبالوتلبل

 و ب عل  الكبفذة علذ  اخذتالف الوتذ  سالذد الم ثل  من فوس  الكأب ب  ،ل ل  فو
الحذذوا سال قذذب ، سحمذذ  نفاذذ  الثذذسا   المخذذبمد ن،سالقذذب ل دذذا كذذبف زألذذا سكبفذذة 

فذ  الق ذبل دمهمذة مذن مهمذب  الذد ن  ن م ذ ن،سال هسن قدو من  حذ  محذ  الملذلم ن 
لف،سالتلقم عن ال م ك نال سالحلدة ف  حكمهب الاوع  سا دة دقدو مبقة المك 460 

قذبدو ، سا ذ  علذ  كذ  ملذلل  سهذيا   حد ادن الق ل مزبم الس س  فقذب  سقد دبألداهللا،
القذبدو مذبال   ذ   علذ مزبم الس ذس  هذس القذدوة ، ف  ذ   ألن…كأب ة  فو  سسه

َ  فَبتَّقُسا  كمب قب    ع   س     461عل  ال ب     نَِم  ُذسا َمذب اْلذتََمْ تُْل َساْلذَم ُسا سَ  َّللاَّ

 س قذذس   462َسَمذذْن  ُذذسَ  ُاذذ َّ زَْأِلذذِا فَ ُسلَ ِذذَع هُذذُل اْلُمْأِلُحذذسَن   أِلَْزأُِلذذُكلْ َسنَْزِأقُذذسا َخْ ذذوا  

َاذذذْ هللٍا  َعذذذنْ دَِاذذذْ هللٍا فَذذذ ْتُسا ِمْزذذذاُ َمذذذب اْلذذذتََمْ تُْل َسإِيَا زََهْ ذذذتُُكْل  نََمذذذْوتُُكلْ  إِيَا  الولذذذس  
 463فََدُعسوُ. 

 

هذذس مذن زذذد  زألذا للذذدعسة إلذ  الخ ذذو سالأاذ لة ، فهذذس فبلمحتلذ  المتمذس    
تودس ذذب سدعس ذذب عبمذذب سقذذد فذذو  الأقهذذبهللا دذذ ن صذذالح بتا سصذذالح ب   دسوا مذذبوال 

لذا نن ف  س الم  ن  قسل مقبل سال  األمو ف  هيا ال مذ    كسنالمحتل  المكلف ف  

                                                

 . ،مصدو لبد  249 المقدمة  -  457
 .   242األحكبل الللمبز ة  للمب سودى  -  458
 ذذو  الدذذن مزسذذسو االوتلذذبل اتمتثذذب  ،  قذذب  ولذذم  لذذا كذذيا فبوتلذذما إيا امتثلذذا . نزسذذو   للذذبن ال -  459
/12/242. 

/داو  261المذز ل نحمذد  عدذد د. مصذمأ  حلمذ  ، سد.فذ اد  ،تحق ذ   ال ذس ز الم بل   ألد غ ب  األمل   - 460
 الدعسة للمدبعة / اتلكزدو ة /دسن تبو ال.

 ، مصدو لبد  . 237المو  الحكم ة   -  461
 . 16لسوة التضبدن اآل ة  -  462

 2380فو  الحج موة ف  ال مو/ح صح   مللل /كتب  الحج/دب   -  463
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السلب    الحلدةلا من     و س  بق  ف  المزكوا  السبهوة ، دخالف المتمس  الي 
         .من السلب   كمب لد  د بزا الللم ة كبلزص  سالسعس سالحساو سالم بدلة سغ وهب
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 سالحلدة ال بمة الخبصة الحلدةالأو  د ن 
د ن الحلدة ال مسم ة الت   مبولهب مسسف ولم  ت  زذا  فوسقبالأقهبهللا  ساك 

 دذب د ز ذب  قذك سا دبعتدبوهذبالخبصذة التذ   مبولذهب اذخص متمذس   سالحلدةالدسلة  

نََمذْوتُُكْل دَِاذْ هللٍا  إِيَا    عل  عبت  ك  فود قبدو من نفواد الم تمك اتلذالم ، لقسلذا 
َسإِيَا زََهْ تُُكْل َعْن َاْ هللٍا فََدُعسوُ.  اْلتََمْ تُلْ فَ ْتُسا ِمْزاُ َمب 

سقد ادد الابو  الحكذ ل فذ   464
  المحذول ، سالمكذوسو لكذ  مذن اوتكذ ،سقذووالمزه ب  سحيو من اوتكب  المزكذوا  

تكذذسن سا دذذة علذذ   ،سالحلذذدة،عقسدذذة تختلذذف دحلذذ  زذذس  المزكذذو سمقذذداو اذذووو 
  ذ ن لهذذب مذذن  األمذذةالكأب ذة علذذ  عبمذة الزذذبال ستكذسن فذذو  عذذ ن علذ  القذذب ل دذ مو 

دذذ مو  المكلذذف زذذس  عزذذا ، سلهذذيا فذذو  ال لمذذبهللا دذذ ن المتمذذس  دبلحلذذدة سالمحتلذذ  
 المحتلذذ د  سندذذس   لذذ  الأذذواهللا الأذذوس  دذذ ن الحلذذدة ، سقذذد حصذذو األمذذبل المذذبسو

 - نس االم  ن ف  تل ة  سالمحتل المتمس   

مت ذ ن علذ  المحتلذ   فذو   الق بل دبألمو دذبلم وسف سالزهذ  عذن المزكذو  أحدها

 . الكأب ةالم  ن دحكل السال ة ، سفو  عل  المتمس  داخ  ف  فوس  

الحقذس   مذنعذن المزكذو   سالزهذ   ق بل المحتل  الم ذ ن دذبألمو دذبلم وسف  الثاني

  ذذس  نن  تاذذبغ  عزهذذب سق ذذبل المحتلذذ  المتمذذس  دهذذب مذذن زسافذذ   سالالسا دذذة عل ذذا 
 ض وو .دعزا   تابغ عملا الي    س  نن 

    إزكبوو سل ال المحتل   ف مبإل ا  ت داهللا  المحتل  الم  ن مزصس  لالل الثالث

 المتمس  مزصسدب لاللت داهللا .

عل  المتمس  إ بدتا  ،سل اللمحتل  الم  ن إ بدة من الت داو       عل  ا الرابع

. 

، ل صذ   السذبهوة      عل  المحتل  الم ذ ن نن  دحذ  عذن المزكذوا   الخامس

من الم وسف السبهو ، ل  مو د قبمتذا ، سلذ ال علذ   توععمب  س أحصإل  إزكبوهب  
 غ وو من المتمسعة دح  سال فحص .

  ألزذا عمذ  هسلذا  نعسازذبنن  تخذي علذ  اتزكذبو      س  للمحتل  الم  ن السادس

نن  المتمذذس مزصذذس ، سإل ذذا مزذذدس  ل كذذسن لذذا نقهذذو سعل ذذا نقذذدو سلذذ ال للمحتلذذ  
  زد  ليلع نعسازب . 

سال  ت بس هذب إلذ   السذبهوةلا نن   ذ و علذ  المزكذوا     المحتل  الم  ن السابع

علذذ  مزكذذو تذذل  ت   و ذذةالحذدسد ، نمذذب المحتلذذ  المتمذذس  فلذذ ال لذذا نن  سقذك عقسدذذة 
 اوتكبدا .

 تقباذ  عزذا واتدذب مذن  سس أذة  االحتلب  دبلزلدة للمحتلذ  الم ذ ن   تدذو  الثامن

المذب  سال   ذس   د ذ حلذدة مذن الالدسلة نس د دذبوة المذبسود    لذا نن  وتذ   علذ  
 للمحتل  المتمس  نن  وت   عل  إزكبو المزكو . 
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دسن الاذو  سلذ ال  دذبل وفن ذا ف مذب  ت لذ  لذا ا تهذبد و   المحتل  الم ذ ن التاسع

 465هيا للمحتل  المتمس .
 

الس ذسو فوقذسا دذ ن الحلذدة ال مسم ذة سالحلذدة الخبصذة علذ  نن هذيو الأذوس   سدهيو
 سالمكذبن ف ذا اعتدبوكسمزهذب نمب لل مذباتمبل المبسود  ف  تحد دهبك مزهب  ا تهدالت  
فذ  الدسلذة اتلذالم ة سدخبصذة فذ   دبلتسا   مك متض وا  الزسذبل إل االزسو  لمب  ل 

فذ  الح ذبة  التذسا نالمذ ثوا  سال القذب  مذك اعتدذبو لملذ لة  ست ددتقلدب  األساب  
االهتمذبل دهذب مذن قدذ   دو ذةتت كد الصدضة ال مسم ذة للحلذدة إيا تذدز   ح  ال مل ة  

الح ذذبة اتلذذالم ة  فذذ ن هذذ ة الدسلذذة فذذ  الم تمذذك اتلذذالم  ك فبلملذذ لة يا  نهم ذذة 
الال ل ح ذ   االهتمبلالم بصوة كلكن األدحب  الأقه ة الواهزة لل ت م هيا المساس  

سالتزأ ي ذة  القبزسز ذةلذدى الم للذب   نهم تذالل تدو ا ف  صسو عمل ذة تدذد  دو ذة 
 القذذبزسز سهذذيا المساذذس  قذذد   ذذ  مذذن مأهذذسل الحلذذدة زضمذذة غو دذذة فذذ  الخمذذب  

 الم بصو.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الثبل  المدح 

 بتـا.ــب  سدو ـحتلاال صـسو
     

                                                

فذذ   دتصذذوف  285-284،ساألحكذذبل اللذذلمبز ة ألدذذ    لذذ   245  األحكذذبل اللذذلمبز ة للمذذب سود   ازسذذو - 465
 .33ف  نحكبل الحلدة الدن األخسة  القودةد   ال دبوا  سم بلل 
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إل  حلدة تمسع ة ، سحلدة   زقللكبن االحتلب  دحل  الزسو إل  المحتلد ن   إيا 
المحتلذذ  الم ذذ ن مقبدذذ  واتذذ   تقباذذبو مذذن الدسلذذة ، فذذ ن للحلذذدة  دهذذبإل ام ذذة  قذذسل 

 -ثال  موات   عل ادبعتدبو المحتل  

 : اللإلذذ  اتلذذ األمذذل  دعذذسة األمذذة اتلذذالم ة لذذب و  نسال  
تتمذسو المذو  سالمزذبهج  سقذدإل  اتلالل لهب مزبه هذب سموقهذب سنصذسلهب   سالدعسة

سلكذن ال ذسهو  دبختالفذادحل  مقتا ب  ال صو سدتمسو ال مبن سالمكبن ستختلذف 
سال  تض ذذو دتض ذذو   تدذد سالماذمسن الذذي  تذدعس إل ذذا األمذذة اتلذالم ة لذذب و األمذذل ال 

فذ  قسلذا  كمذب  الكذو ل سف  نصس  مزهج القذوحن ال مبن سالمكبن سهس الدعسة إل   

َسَ بِدْلُهْل دِذبلَّتِ  ِهذَ  نَْحَلذُن  اْلَحَلزَةِ إِلَ  َلدِ ِ  َود َِع دِبْلِحْكَمِة َساْلَمْسِعَسِة  اْد ُ  ت بل    

األمذو  ذدخ   سهيا  466دِبْلُمْهتَِد نَ َا َّ َعْن َلدِ ِلِا َسهَُس نَْعلَُل    دَِمنْ إِنَّ َودََّع هَُس نَْعلَُل 
 صذذذل  لل مذذذ  الذذذدعس  حلذذذ  إمكبزبتذذذا ال لم ذذذة سالثقبف ذذذة  ملذذذللفذذذ  إمذذذبوو كذذذ  

 قذسال مزهج الدعسة فذ  اآل ذة سد زذا للذدعبة الولذس  ت بل سالاخص ة. سقد ولل   

ُكْزذَ   َسلَذسْ    فقب  ت بل  ف  د بن مزهج الزدذ  ، سالمسعسة الحلزة  دبلحكمةسعمال 

سا ِمْن َحْسِلع ََغِل َس الْ  فَس ب   هس المزهج السا   اتدبعا من نتدبعا  سهيا 467قَْلِ  الَْزأَا 

فمذذزهل  الزذذبالمواتذذ   لتأذذبس  مذذو  دعستذذا  تأبستذذ  سإزمبسالذذداع ن إلذذ  مزه ذذا 
 االز ذيا خساص سهل نصحب  زأسال ماوقة قس ة االلذت داد تدواع الم ذبز  قس ذة 

  ذدعسن ن علذ  اخذتالف مواتدذا ،سهذ الهللا إل  المدبدئ ال بل ة مب لة إل  تحصذ   ال قذ
اتلذذذف   دةدبلحكمذذة سمذذذزهل عذذذسال نصذذحب  زأذذذسال كذذذدوة اذذ  أة االلذذذت داد نس اذذذد

، قس ة الت ل  دبلولسل سال بدا  ، قبصوة عذن دو ذة الدوهذبن لكذن ال  دبلمحلسلب 
س هذذ الهللا  ذذدعسن دبلمسعسذذة الحلذذزة سمذذزهل مذذن   بزذذد س  ذذبد  دبلدبمذذ   عزذذدهلعزذبد 

ف ا من ال قب د الدبملة ،  سولالغل  عل ا من تقل د األلالف ،  لمب  الح ل دح  دا 
الح ذذو د حلذذن مذذو   إلقبمذافصذبو دح ذذ  ال تزأ ذذا المذذساعس سال دذو، دذذ  ال دذذد مذذن 

هذذذ   دذذذبلت  د ذذذدالهل ال ذذذدا  لتلذذذ ن عو كتذذذا ستذذذ س  اذذذك متا سهذذذ الهللا الذذذي ن نمذذذو
دو ال ذدا  خبو ذب عذن الوا   الدعسة عل  القلم ن األسل ن ساعت سقصو 468نحلن 

كبزذذ  دبلذذدال   القم  ذذة فهذذ  الحكمذذة ، سإن كبزذذ  دبلذذدال    إن الذذدعسةالذذدعسة فقب  
نمب ال دا  فل ال من دذب  الذدعسة دذ  المقصذسد مزذا  الحلزة،السز ة ، فه  المسعسة 

ساتفحذبل ، فلهذيا اللذد  لذل  قذ  اد  إلذ   اتلذ الغو  حخو مضذب و للذدعسة ، سهذس 
األحلذن دذ  قمذك ال ذدا  عذن دذب   سال ذدا ة سالمسعسذة الحلذزة لد   ودع دبلحكم

 469مزا ا هللا حخو.  الضو الدعسة تزد هب عل  نزا ال  حص  الدعسة سإزمب 
قد  حق  نغوااب دز س ة نكثو  ال دا ألن    مب يه  إل ا الوا   هس الصسا   سل  
عذذدل  حقذذ  ز بحذذب للذذدعسة، سخبصذذة مذذك ال هذذسد سالزصذذبوى الذذي ن عذذوف عذذزهل  ممذذب

لزدستا سولبلتا ،ح ن الد ثة سد دهب ف  األ مزة  الممل  سإزكبوهل  دبلزد االعتواف 

َعْزذذَع اْل َُهذذسُد َسال  تَْوَاذذ  َسلَذذنْ  قسلذذا ت ذذبل     فذذ الالحقة،سهذذيا مذذب نكذذدو القذذوحن 
                                                

 . 125ة لسوة الزح  اآل  - 466
 .159لسوة ح  عموان اآل ة  - 467
 /داو إح بهللا التوا  /د وس  / دسن تبو ال.  254/ 14وسح الم بز  لاللسل    - 468
 ،مصدو لبد . 111/ 20مأبت   الض    - 469
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ِ هَُس اْلُهَدى َسلَ ِِن  إِنَّ الزََّصبَوى َحتَّ  تَتَّدَِك ِملَّتَُهْل قُْ    الَّذِي اتَّدَْ َ  نَْهذَساهللَاهُْل دَْ ذَد هَُدى َّللاَّ

ٍ َسال زَِص ٍو  ِ ِمْن َسِل   مزذا مذب هذس محمذسد  سال دا  470َ بهللَاَع ِمَن اْلِ ْلِل َمب لََع ِمَن َّللاَّ
هذس مذيمسل سهذيا خذالف  مذبسمملس  إيا كبن المقصسد مزا د بن دعذسة الحذ  ،سمزذا 
ف دبوة عن مذواهللا  ال دا  سنمب  الحكمة سالمسعسة الحلزة سكمب  قس  اتمبل الض ال  

 .471 ت ل  د سهبو المياه  ستقو وهب 

نَْهذذَ   تَُ ذذبِدلُسا َسال كمذذبف  قسلذذا ت ذذبل   دبلدبمذذ قذذد  كذذسن دحذذ  سقذذد  كذذسن  سال ذذدا 

سقب  ت بل  ف   دا  المزكو ن للح  الي   ذبهللا دذا  ،472اْلِكتَبِ  إالَّ دِبلَّتِ  ِهَ  نَْحَلنُ 

ِ إالَّ الَّذذِي َن  َُ ذذبِد ُ  َمذذب هذذدى القذذوحن  فَذذال  َْضذذُوْوَع تَقَل ذذدُُهْل فِذذ   َكأَذذُوسا فِذذ  ح َذذبِ  َّللاَّ

. ف ن كبن ال دا  للسقسف عل  الحذ  ستقو ذوو كذبن محمذسدا تقذوو نصذس  473اْلداِلدِ 
كمذذب سود فذذ  اللذذ ب  القوحزذذ  اللذذبد ، سإن كذذبن فذذ  مداف ذذة غ ذذو  سمدبد هذذبالاذذو  ة 
التأصذذ   تتزذذ   الزصذذسص  سعلذذ بن مذذيمسمب  علذذل كذذ دض ذذونس كذذبن  ذذداال ، الحذذ  

  474. سيماالساودة ف  إدبحتا 
لذ ال مذن دذب  الذدعسة دذ  المقصذسد  ال ذدا      مب يه  إل ا الوا   مذن نن  سهيا

الحلذزة خبصذة مذك  سالمسعسذةمزا غو  حخذو سالحلذدة دعذسة إلذ  الحذ  دبلحكمذة 
 ال سال من الزبال . 

 

الحلذدة تكذسن دعذسة إواذبد  ألن   -  الذدعسة ال بمذة للملذلم ن   ثبز ذب  

سالسعذبس  ال لمذبهللادهذب  س قذسل حبفس علىق ما سللسكا   ك ستس  ا للم تمك اتلالم  
قذب     ،كمذبمن الدعبة س د زذسن للزذبال مذو  الخ ذو سالأذالح س حذيوسن مذن عذيا    

َمب ِأَة  ِل َتَأَقَُّهسا  ِمْزُهلْ ُك  ِ فِْوقٍَة  ِل َْزِأُوسا َكبفَّة  فَلَْسال زَأََو ِمنْ  اْلُمْ ِمزُسنَ َكبَن  َسَمب    ت بل 

 هيوالقومد      قس  475 َْحيَُوسن لَ َلَُّهلْ إِلَْ ِهْل   َوَ  ُسافِ  الد ِ ِن َسِل ُْزِيُوسا قَْسَمُهْل إِيَا 
 كسن من  قسل دذ مو الذد ن نمذوا سزه ذب إال  سال 476اآل ة نص  ف  س س  مل  ال لل 

اآل ذة  سدلذ ال  ذ مو دمزكذو س زهذ  عذن م ذوسف    حت زه  عبوفب دقساعد األمو سال
التأقذذا سالذذت لل دعذذسة الخلذذ  إلذذ  الحذذ  ،  مذذنعلذذ  نزذذا   ذذ  نن  كذذسن المقصذذسد 

تذد  علذ  نزذا ت ذبل   اآل ذةألن   ،سإوابدهل إلذ  الذد ن القذس ل ، سالصذوام الملذتق ل 
سنسل ع  حذيوسن  ف  الد ن أل   نزهل إيا و  سا إل  قسمهل نزيوسهل ، دبلتأقانموهل 
س وغدسن ف  قدس  الد ن ، فك  من تأقا ست لل لهذيا الضذو  كذبن  سالم ص ة،ال ه  

الذدز ب دبلذد ن كذبن مذن  سملذ عد  عزا  سمنسالصوام الملتق ل   القس لعل  المزهج 

                                                

 . 120اآل ة  الدقوةلسوة   - 470
 لبد   مصدو، 2/117إح بهللا علسل الد ن    - 471
 .46لسوة ال زكدس  اآل ة  - 472
 . 4اآل ة  لسوة غبفو -473
الذذذذذذدعسة  كل ذذذذذذةمزاذذذذذذسوا  /1م/2/986وساذذذذذة األعذذذذذذالل الدذذذذذذن األ و  ،تحق ذذذذذذ  لذذذذذذ  دة ال لمذذذذذذ    -474

 ل1999اتلالم ة/موادلال/ ل د ب / 
 . 122لسوة التسدة اآل ة  -475
 ،مصدو لبد   186/ 8ال بمك ألحكبل القوحن   -476
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 حلذذدسن نزهذذل  حلذذزسن  سهذلاألخلذو ن نعمذذبال الذذي ن اذذ  لذ  هل فذذ  الح ذذبة الذذدز ب 
  477صز ب. 
الاذذو  ة سنحكبمهذذب سحكمهذذب حتذذ  ال  دذذ مسون إال د ذذد علذذل سم وفذذة ال تكذذس سالحلذذدة

من الم وسف ، سف  هيا الصدد  ددالتسقك الم تمك ف  تأوقة ساتب  ، س قسل المزكو 
دخ  عل ا ادزا عدد الملع، فقب   عزدمب 478 مكن التمث   دمسقف عمو دن عدد ال    .

تمز هب  فللددعة  ون  ل لع فقب    لودع غدا إيا قب  نم و الم مز ن مب نز    بلا     
إن قسمذع  ،نس لزة فلل تح هب ؟ فقب  لا ندسو   وحمع   س  اع من سلد خ وا  بدز  

 مذبقد ادسا هيا األمو عقدة عقدة ،سعوسة عوسة،سمت  نود  مكبدوتهل علذ  ازتذ ا  
من  عل هسن ف  ن د هل لل حمن نن  أتقسا عل  فتقب تكثو ف ا الدمبهللا،س  ل سا  الدز ب ن

نن  ذوا  فذذ  لذذدد  مح مذذة مذن دل نس مبتواذذ  نن ال ذذ ت  علذذ  ند ذع  ذذسل مذذن ن ذذبل 
دل ذ  علذ  سعذ  عمذو  سهذيا 479إال سهس  م   ف ذا ددعذة س ح ذ  ف ذا لذزة ؟   الدز ب

دذذ حسا  الم تمذذك  سم وفتذذاال م ذذ  دأواذذ ة األمذذو دذذبلم وسف سالزهذذ  عذذن المزكذذو، 
فذ  سحذدة األمذة،  اوخلتدوا حت  ال  حد  سكسامزا اال تمبع ة ، فزهج م هل زهج ا

مصذذبل   علذذ فبلذذدعسة ال بمذذة تحتذذبا إلذذ  علذذل دقساعذذد الاذذو  ة سنحكبمهذذب للحأذذبس 
 ال مبعة المللمة سسحدتهب. 

                                                

 لبد  . مصدو 16/181مأبت   الض      - 477
عبصذل دذن عمذو دذن  دزذ ن عدد ال   ذ  دذن مذوسان دذن الحكذل ،سنمذا نل عبصذل هس نم و الم مز ن عمو د - 478

فذ   المد زةد اج دز  نم ة لمب ف   دهتا من نثو حبفو دادة اودتا ،وس  إزا تسل  إمبوة    وف كبن  الخمب  

دذبوو فذ  هذـ ،سنخ 99لذل مبن لذزة   مذنعهد السل د ثل التس وو لل مبن دن عدد الملع دبلاذبل سسلذ  الخالفذة د هذد 
عاذو  سمذب . مسلذدو  سنود ذةلذ وتا  اذو  دهذب المثذ  ،سكبزذ  خالفتذا لمذدة لذزت ن سخملذة ناذهو   سحلنعدلا 

نزذال   مذب صذل    قذب هـذـ   101هذـ سسفبتذا دبلمد زذة المزذسوة لذزة  61نس  60لزة  دبلمد زةدحلسان مصو ، سق   

ستذذبو ال  5/330زسذذو  المدقذب    ادذذن لذ د  هذيا الأتذذ  عمذو دذن عدذذد ال   ذ  ا مذذنخلذف إمذبل ناذذدا دولذس    
 . 5/209ساألعالل لل وكل   5/38،س الكبم  ف  التبو ال  5/253سحل ة األسل بهللا  6/550المدو  

 مصدو لبد  . 282تبو ال الخلأبهللا للل سم   - 479
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  -  الدعسة ال    ة   ثبلثب  
ال    ذذة فذذ  الحلذذدة دذذ ن نفذذواد الم تمذذك المت ذذبوف ن دبلذذدال    الذذدعسة تكذسنس 

س لذذتس  ف هذذب ال ذذبلل سال بهذذ  ،كذذ  ساحذذد   خذذي مذذن  الاذذو عذذنعلذذ  الخ ذذو سالزهذذ  
األمة إيا قبل ك  ساحد مزهل دزص حة اآلخو دعذسة  نفوادالأو اة ال بمة دقدوو   ألن 
  480ف هل. سالمزكوسنموا سزه ب امتزك فاس الاو 

د ذذ  الدذذبحث ن نن الذذدعسة ال    ذة نكثذذو المواتذذ  التصذذبقب دمساذذس   س ذوى 
 فذذ يافذذ  األفذذواد   نسال  سهذذوف سإثدذذب  المزكذذو إزمذذب الم ذذوس تذذوع  ألناالحتلذذب   

 تحق  سلك  481نصد  المزكو م وسفب، سالم وسف مزكوا. واد ،تمبدسا سلل  ودعهل 
علذذ  األفذذواد الذذداع ن إلذذ  الخ ذذو    ذذ الذذدعسة ال    ذذة الضب ذذب  المو ذذسة مزهذذب ، 

دو الملذتمب  نقسالذا سنف بلذا دقذ فذ  عن الاو نن  قتدسا دمزهج ولذس     سالزبه ن

َ  فَبتَّقُسا الاو  ة   عل  قسلا ت بل    مداودسن إفوام مخ  نس تأو م ماو  ألن  َّللاَّ

َ َح َّ تُقَبتِاِ  اتَّقُسا ت بل   لقسلا  المألو  482َمب اْلتََمْ تُْل  قذس  الزدذ   سعلذ  483َّللاَّ

    َسإِيَا زََهْ ذذتُُكْل َعذذْن َاذذْ هللٍا فَذذَدُعسوُ.  اْلذذتََمْ تُلْ نََمذذْوتُُكْل دَِاذذْ هللٍا فَذذ ْتُسا ِمْزذذاُ َمذذب  إِيَا
484 

نن السا ذذذ  تحصذذذ   المصذذذبل  ، ستكم لهذذذب ست م ذذذ  المأبلذذذد ستقل لهذذذب ،فذذذ يا  سعلذذذ 
تحص   نعسل المصلحت ن دتأس   ندزبهمب سدفك نعسذل المألذدت ن مذك  كبنت بوا  

د سقذفود ذة كبزذ  نس  مبع ذة  الحلذدة، سهذس غب ذة  485الماوس . هساحتمب  ندزبهمب 
 .  تد ن يلع ف  سلب   الحلدة سحل بتهب ف  تض  و المزكوا  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 .  26  الحلدة ف  اتلالل تدواه ل الاهبس   ازسو - 480
 .مو ك لبد  271د عثمبن صبل    حكمة ماوسع ة االحتلب ، د  محم ازسو - 481
 . 16التضبدن اآل ة  لسوة - 482
 . 102ح  عموان اآل ة  لسوة - 483
 تخو  ا . لد   - 484
 .53  الل بلة الاوع ة الدن ت م ة ازسو - 485
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 المدح  الوادك

 . المحتلــــــــــ  اـــــوسم
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،ست قذذد زسذذل الح ذذبة اال تمبع ذذة ،كبزذذ  تتمذذسو  اتلذذالم الم تمذذك  دتمذذسو 
 ،سد ذذبنسفذذ  محبسلذذة لت صذذ   الحلذذدة  مقتاذذ ب  كذذ  عصذذو  سفذذ سلذذب   زسمذذا  

اوع ة دذي  الأقهذبهللا  هذدا كد ذوا فذ  إدذوا  الاذوسم السا ذ  تسافوهذب فذ  نحكبمهب ال
ة ف  المحتل  يكوتهب     كت  الحلدة ، المحتل  ف  مك ال لمبهللا عل  اوسم خبص 

  -ف  م بل هب الزسو  سالتمد ق  مزهب    486
 ـ نن  كسن مللمب  دبلضب  عبقال  عدال.  1
 سمقبصدهب.  الاو  ةد حكبل ـ نن  كسن يا ون  سصوامة ف  الد ن عبوفب   2

 .ـ نن  كسن مساسدب  عل  لزن الولس    3
الز  ذذة ال تاذذسدا   خذذبلصـ نن  قصذذد دقسلذذا سف لذذا س ذذا   ت ذذبل  سملذذ  مواذذبتا  4

 ل زاذو ت ز   ف  و بلتا مزبفلة الخل  سمأبخوة ندزبهللا ال زال  سو بهللا سالمواهللا  اب دة
   عل ا وداهللا القدس  سالتسف   .

 مخبلأب  لأ لا. قسلام  دمب   لل سال  كسن نن    -5
عب  عن قدس  الهد  ة مذن المت  اذ ن 6  سنودذب ـ نن  كسن عأ أب  عن نمسا  الزبال متسو 

 ف ن  يلع واسة لا .  الصزبعب 
مذن التمذبد  فذ   المزكذونن تكسن الدعسة إلذ  الخ ذو مثمذوة دح ذ  تمزذك صذبح   -7

 مزكوو .
حمزب عل  زألا من السقس  ف  خمذو  هذدد ح بتذا نن  كسن المحتل  حب  الدعسة  -8

،سمذذن ثذذل قلذذل الأقهذذبهللا سلهذذيو االعتدذذبوا  تزسعذذ  صذذسو الحلذذدة  .نس نهلذذا  نسمبلذذا
 اوسم المحتل  إل  زسع ن   

 سه    ات مبن ، التكل ف ، القدوة، ال لل دبلمزكوا . عل هباوسم متأ   -ن
د ذذدو  مذذنإين اتمذذبلكن  ، الذذيكسوة ،  ال دالذذةسهذذ      ف هذذباذذوسم مختلذذف  -  

 مقبل د الحكل.
 دا هللا من التأص  . مسل تزبس  هيو الاوس   

 

  -  ات مــبن
علذذ  ااذذتوام ات مذذبن فذذ من  قذذسل دذذ مو الحلذذدة فذذ  الم تمذذك  الأقهذذبهللا اتأذذ 
، ساذ ب وو  اتلذاللال بحد ألص  ات مبن غ و م ز  دتمد ذ  زسذل  ألناتلالم     

ُ  َسلَذذنْ  لقسلذذا ت ذذبل   ةنس سال ذذلذذدة تمسعذذب فذذال   س لذذا الق ذذبل دذذ مو الح  َْ  َذذَ  َّللاَّ

السعد اتله   تحق  ألفواد األمة سم مسعهذب  سهيا 487َلدِ ال   اْلُمْ ِمزِ نَ ِلْلَكبفِِو َن َعلَ  
 488دبلدبم ، سال تبوك ن للزه  عن المزكو  واا ندامسا عبمل ن دبلح  غ و  مب  
       

دة ف ا دل   عل  التلبم  مك غ و المللم ن ف  ف  نمو الحل ات مبن سااتوام
ف ا األمو   دخ    المزكودبلم وسف سالزه  عن  األموألن   ال ق دةتقو و مددن حو ة 

                                                

 10ال و زذ   الدذب  ازسو   كتب  زهب ة الوتدة ف  مل  الحلدة ل دد الوحمن الا  و  ، تحق     اللذ د  -  486
مكتدذة داو ال وسدذة / القذبهوة/  /1/م 19الدلذسق   تدذواه لسالحلذدة فذ  اتلذالل ب  لللمبز   ،س زصب  االحتل

 ل.1962هـ 1383
 . 141الزلبهللا اآل ة  لسوة - 487
 ،مصدو لبد  . 1/833القد و  فت   - 488
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سص بل سحذج س تسح ذد  صالةدك  مب نس د  الاو  ة عملا نس حدد  للزبال ف لا من 
ة مذن الاذو   خذبلفس غ و يلذع . سالزهذ  عذن المزكذو  ذدخ  ف ذا الزهذ  عذن كذ  مذب 

الخز  و  لحلنف ب  سعقب د ف دخ  ف ا الزه  عن المزكو سعن او  الخمو سعن نك  
 غ ذوسعن غ و يلذع ممذب تخذبلف ف ذا الاذو  ة اتلذالم ة الذزسل األخذوى ، فلذس نلذ ل 

الملذلل دسا ذذ  األمذو دذذبلم وسف سالزهذذ  عذن المزكذذو أللذ ل دذذ ن  قذذس  دمذب  قذذس  دذذا 
لذذلل ، سأللذذ ل دذذ ن  دمذذ  عق دتذذا الد ز ذذة س سهذذو ، سدذذ ن   تقذذد دمذذب   تقذذدو الم الملذذلل
اتلالل ، س هيا هس اتكواو ف  الد ن الي  تحوما الاو  ة اتلالم ة كمذب فذ   عق دة

ن   حمب ة حو ة ال ق دة     هذيا السا ذ   فمن 489إِْكَواوَ فِ  الد ِ ن ال ت بل   قسلا
عذذن  سالزهذذ م وسف دذذبل األمذذو –دهذذيا األصذذ   فذذبلم من، 490إلذذ  الملذذلل دسن غ ذذوو.

 سالمسعسذذة حمذذ  عق دتذذا سزسمذذا سق مذذا  س ذذدعس إلذذ  ات مذذبن دبلحكمذذة ،  -المزكذذو

ف زذا دذ  ن سااذ   لذ   ،دال لذا سدواه زذا ال  ، 491إِْكَواوَ فِذ  الذد ِ ن ال الحلزة ،سال 
دذ  مذن هذداو   لإللذالل ساذوح صذدوو    تحتبا إل  نن  كوو نحد عل  الدخس  ف ا 

،  سدصذوو  قلدا،سختل عل  لم ا   نعم دخ  ف ا عل  د  زة ،سمن سزسو دص وتا ،
نمذو ات مذبن علذ   وى  ذ لذلت ذبل     س  492ال  أ دو الدخس  ف  الد ن مكوهذب . ف زا

الََمَن َمذْن  َود عَ َابهللَا  َسلَسْ فقب  ت بل    ساالخت بوات دبو س القلو سلكن عل  التمك ن 

لذذس اذذبهللا  ن  493َحتَّذذ   َُكسزُذذسا ُمذذْ ِمزِ َن  الزَّذذبالَ  ذذب  نَفَ َْزذذَ  تُْكذذِووُ فِذذ  األَْوِ  ُكل ُهذذْل َ ِم 
 .494لقلوهل عل  ات مبن س لكن لل  أ   سدز  األمو عل  االخت بو 

      

 لذذقم عزذذا األمذذو دذذبلم وسف  الفذذ مذذن اختذذبو ات مذذبن دمذذب  ذذبهللا دذذا محمذذد  نمذذب     
اذوم ات مذبن فذ  الحلذدة  الأقهبهللااتوم سالزه  عن المزكو إال إيا قبل دا غ وو  ليا ا

المذ من علذ  نمذو األمذة  لض ذودبعتدبوهب من ا ب و األمة الم مزذة سال   ذس  تسل تهذب 

َسالزََّصبَوى نَْسِل َذبهللَا دَْ ُاذُهْل نَْسِل َذبهللُا  اْل َُهسدَ نَ  َهب الَِّي َن حَمزُسا ال تَتَِّخيُسا   َب لقسلا ت بل   

َ ال  َْهِد  اْلقَْسَل  لْ  َتََسلَّهُ دَْ ٍ  َسَمْن   495 السَّبِلِم نَ ِمْزُكْل فَ ِزَّاُ ِمْزُهْل إِنَّ َّللاَّ
 

علذ  اذوم التكل ذف لمذن  قذسل دذ مو الحلذدة ستكذسن  الأقهذبهللا اتأذ   -  التكل ـف

المكلذذف كبلصذذض و سالم زذذسن ال تخبمدذذا نسامذذو  سغ ذذوسا دذذة عل ذذا دحكذذل التكل ذذف 
، سلكزا  ثب  دأ لا سال  مزذك مذن الق ذبل دهذب    وكادتالاو  ة سزساه هب فال  كسن حثمب 
سغ وهب من لب و القودب  ، سالتكل ذف   ذد   كبلصالةألن الحلدة قودة سهس من نهلهب 

س سا و ، فال  لتدع  إال ال ق  حت  إن الصد   الأ  الس س  ، ف مب إمكبن  اوم  
الخمذو   و ذ كو ، سلا نن ، فلا إزكبو المز مكلأب   كنالمواه  للدلسس المم    سإن لل 

                                                

 . 256الدقوة اآل ة  لسوة - 489
 مو ك لبد  . 1/497  التاو ك ال زب    ازسو - 490
 . 256ة  الدقوة اآل  لسوة - 491
 مصدو لبد   . 1/551تأل و ادن كث و    ازسو - 492
 . 99 سزال اآل ة  لسوة - 493
 ،مصدو لبد  . 1/303 الكابف - 494
 . 51 اآل ةالمب دة   لسوة - 495
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إزا ل ال  ح  س كلو الماله  ، س إيا ف   يلع زب  دا ثسادب  سلل  كن ألحد مز ا من 
  496دمكلف ، ف ن هيو قودة س هس من نهلهب 

 

عل  تض  و المزكو اومبَ اتأ  عل ا  القدوة ت تدو  -  االلتمبعةنس  القدوة

ا فَْل ُضَ  ِذذْووُ دِ َذذِدِو فَذذ ِْن لَذذْل  َونَى َمذذنْ    ال لمذذبهللا ،سهذذيا  ذذد   عل ذذا قذذس  الزدذذ  ِمذذْزُكْل ُمْزَكذذو 
الحذد    مذنفبلساا   497فَ ِْن لَْل  َْلتَِمْك فَدِقَْلدِِا َسيَِلَع نَْا َُف اأِل َمبِن   فَدِِلَلبزِاِ  َْلتَِمْك 

 س  ذ عدل س س  دفك المزكو دبلقسة عزد عدل االلتمبعة س  كأ  اتزكبو دبلللذبن ، 
  سهذذيا ال ل ل م ذذك الملذذلم ن سيلذذع دكواه ذذة المزكذذو ساعتذذ ا  نهلذذا اتزكذذبو دبلقلذذ
 قذس  ادذن ملذ سد كمب سع ما عل  اتزكبو دبل د سالللبن لس تمكن من يلع  سموتكد ا

    لذذا  المذذوهللا إيا ونى مزكذذوا ال  لذذتم ك تض  ذذوو نن   لذذل   مذذن قلدذذا نزذذا دحلذذ

 ال التكبل ف الاوع ة فقب     ت بل  االلتمبعة اومب ل م ك  ، سقد     498 كبوو

ُ زَْألذذب  إالَّ ُسْلذذ ََهب  َ  فَذذبتَّقُسا عذذ  س ذذ   سقذذب  499 َُكل ِذذُف َّللاَّ  سلهذذيا  500َمذذب اْلذذتََمْ تُلْ  َّللاَّ
الت  توفك سا   الحلدة عذن  القدوةكبز  االلتمبعة اومب لس س  الحلدة ،سعدل 

 المكلف ت خي صسوا ثالثب  
،  ال مذ لحلذدة فذ  حبلذة ال  ذ  الحلذ  عذن الكذالل س ا تلذقمالحلذ      ال     -1

 .501سال ب   ل ل  عل ا حلدة إال دقلدا
   لقم ال    ال لم  س س  الحلدة ، ليلع يه  ال لمذبهللا إلذ  نن  ال لم ال     -2

سال  زه  فذ  غ ذو األمذسو ال ل ذة كتذوع الصذالة ساتفمذبو فذ  زهذبو    موال بم  ال 
من األمسو الد زة ، نمذب الملذب   التذ  ال  لذتم ك سغ وهب  اوع ومابن دض و عيو 

 إنال ذذس ز     اتمذذبل مزذذسم دبل لمذذبهللا سفذذ  يلذذع  قذذس    ف هذذبإدواكهذذب فذذبألمو سالزهذذ  
الخبص سال ذبل فأ ذا لل ذبلل سغ ذو ال ذبلل األمذو  إدواكاالحكل الاوع  إيا التسى ف  
لل ذسال ف ذا نمذو اخذتص مدوكذا دبال تهذبد فلذ ال  سإيادبلم وسف سالزه  عن المزكو، 
 .502 اال تهبدسزه  د  األمو ف ا مسكس  أله  

 

  سمن خا  مكوسهب  ص دا  واهللا ق بما دذ مو الحلذدة لذقم عزذا  المكوسوخا ة  -2
 قف لقسم الس س  عل  ال  ذ  الحلذ  دذ   لتحذ   ال  ألزا    ل   ونمو الس س  

 .503 زبلا فيلع ف  م ز  ال       مكوسهبدا مب  خبف عل ا 
 

  -  دبلمزكوا  ال لل

                                                

 ،مصدو لبد  .2/451إح بهللا علسل الد ن  - 496
 تخو  ا. لد  - 497
 . 4/48ال بمك ألحكبل القوحن   - 498
 . 286الدقوة اآل ة   لسوة - 499
 . 16التضبدن اآل ة   لسوة - 500
 . 2/461  إح بهللا علسل الد ن  ازسو - 501
سازسو   اوح ل ، 1985تحق   نل د تم ل / د وس  / م للة الثقبفة /  / 369اتوابد ، لل س ز   كتب   - 502

دسن  /تحق ذ    عدذد الذوحمن عم ذو / مكتدذة الكل ذب  األ هو ذة / القذبهوة  /5/174لل د الد ن التأتب از   المقبصد
 .تبو ال
 .2/461علسل الد ن  إح بهللا - 503
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عل  س س  علل دافك المزِكو د ن مب  زكوو من قد   المزكو الذي   الأقهبهللا اتأ 
ق ذذبل الزذذسام ال  ف همذذبدذذبلم وسف سالزهذذ  عذذن المزكذذو  األمذذو  ألن  504ق مذذا الاذذو .

فذ  ال ساقذ  ،  س ت م الد ز ة ف زدض  لمن  قسل دهيو السس أة نن  زسو زسوا خبلصب ، 
ناذد مذن المألذدة  عل همذبسالزه  ، فقد تكسن المألدة المتوتدة سمب  توت  عل  األمو 
 مقبصذدهذيو الحبلذة ال  قذدل عل همذب المحتلذ    ألن   فأذ  505المتوتدة علذ  توكهمذب  

 ذذ مو س  إزمذذبالاذذو  ة مدز ذذة علذذ  تقذذد ل المصذذبل  س دوهللا المأبلذذد . قذذب  الزذذسس      
  فذ ن  الاذ هللالذف دذبختالف  زه  من كبن عبلمب دمب   مو دا س زهذ  عزذا ، سيلذع  خت

 الخمذوكبن من السا دب  السذبهوة كبلصذالة سالصذ بل نس سذبهو دذبلمزكوا  كبل زذب س 
سزحسهذذب فكذذ  الملذذلم ن علمذذبهللا دهذذب ، س إن كذذبن مذذن سقذذب ك األف ذذب  ساألقذذسا  ، سممذذب 

.سمذن 506دبال تهبد لل  كن لل سال مذدخ  ف ذا ، سال لهذل إزكذبوو دذ  يلذع لل لمذبهللا   ت ل 
ل الت      نن  تلذل  دهذب المحتلذ  فقذا الحلذدة د حكبمهذب سال لذل دذبلحال  ال لس نهل

 القصذد فذ نسمساقك األمو سالزه  ساتلمبل دمساقك الاو  المت لقذة دبلحلذدة   سالحوال
سال م  إن لل  كن د لل كبن  هال ساالال ساتدبعذب للهذسى سهذيا هذس الأذو  دذ ن نهذ  

 سالدذدلل دذبلم وسف سالمزكذو سالتم  ذ  د زهمذب  سنه  اتلالل ، فال دد من ال  ال بهل ة
 ذ مو  ال، س بهللا فذ  األثذو عذن د ذ  اللذلف   507من ال لل دحب  الم مسو سالمزه . 

المزكو إال من كذبن ف ذا ثذال  خصذب    وف ذ  دمذب  ذ مو دذا  عندبلم وسف سال  زه  
بلل دمذب دا سعد  دمب  زه  عزا عبلل دمب   مو دا عذ   مووف   دمب  زه  عزا عد  دمب 

 508 زه  عزا. 
 

  -  ال ــدالـة
ندس الحلن المبسود   فيه ف  ااتوام ال دالة ف  المحتل    ال لمبهللا اختلف

زاذذ  خالفهذذل هذذيا علذذ  خالفهذذل فذذ   سودمذذب 509س د ذذ  الأقهذذبهللا إلذذ  عذذدل ااذذتوامهب.
تمزذذك مذذن اقتذذواف الكدذذب و س  ملكذذةم زذذ  ال دالذذة فمذذزهل مذذن قذذب    إن ال دالذذة هذذ  

الكدذب و ، سعذن  اقتذوافالصضب و ، سقب  د اهل هذ  ملكذة تمزذك مذن اتصواو عل  
المبعذة  نمذووف   صض و  ا و دبلخلة ، س قب  د اهل ال د  من كذبن األغلذ  مذن 

نصذذلهب ات مذذبن  إنال صذذبص مذذب تتحقذذ  دذذا ال دالذذة ، فقذذب    سدذذ ن 510سالمذذوسهللاة  .
 سل ب  سصذذد  حقذذس    ت ذذبل  فذذ  السا دذذب  سالملذذ ،سمواعذذبةسا تزذذب  الكدذذب و 
 -عل  هيا المأهسل لل دالة افتوقسا إل  ميهد ن   سدزبهللا 511الله ة ساألمبزة  

                                                

 الخملذذذة،ساذذذوح األصذذس   241لمذذبسود  ل،س األحكذذذبل اللذذلمبز ة  2/480  إح ذذبهللا علذذذسل الذذد ن  ازسذذو - 504
 . 142للقبا  عدد ال دبو

 ل. 1972/د وس  / لدزبن /  الم وفة/ داو  3/478 للمزبس   ف   القد و  ازسو - 505
 . 23/ 2اوح صح   مللل للزسس   - 506
 .71الحلدة ف  اتلالل الدن ت م ة  - 507
داو  /1م/96دكذذو الخذذال  ، تحق   عدذذد القذذبدو نحمذذد عمذذب  ألدذذ دذذبلم وسف سالزهذذ  عذذن المزكذذو  األمذذو- 508

 1975هـ1395االعتصبل/ القبهوة /
 . 45،سالحلدة ف  اتلالل تدواه ل الاهبس   2/451  إح بهللا علسل الد ن  ازسو - 509
 مو ك لبد  . 153لدة ف  اتلالل ، د  عدد   محمد عدد    سال ة الح ازسو - 510
 .  292 /1الدن ال ود   القوحننحكبل زسو  ،س 2/233نحكبل القوحن لل صبص   - 511
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فذ  المحتلذذ  ، سلذذ ال للأبلذ  نن  ذذ مو دذذبلم وسف  ال دالذذةاألس     اذذتوم  المذيه 
 سلكذن 512نن هيا الون   زل  للمدتدعة . القومد س زه  عن المزكو ، س وى اتمبل 

 لزة سالم قس .  لتد  القب لسن دا دبلكتب  سال
من  اتوم ال دالة ف  المحتل  دآ ب  من القوحن الكو ل مزهب  التد  :   الكتب  سال  ن

تَتْلُسَن اْلِكتَذبَ  نَفَذال  َسنَْزتُلْ الزَّباَل دِبْلدِو ِ َستَْزَلْسَن نَْزأَُلُكْل  نَتَ ُْمُوسنَ   ت بل           قسلا 

ال تَْأ َلُذسَن  َمذبنَ  َهذب الَّذِي َن حَمزُذسا ِلذَل تَقُسلُذسَن   َب ت بل              سقسلا  513تَْ ِقلُسَن 

514 لذدحبزا ست ذبل  قذذد  ننالذتدال  نصذحب  هذيا الذون  دهذبت ن اآل تذ ن  سس ذا  
المزكذذو سال  عذذناذدد الزك ذذو علذذ  الذذي ن  ذذ موسن الزذذبال دذذبلدو سال   ملسزذذا ،س زهذذسن 

علذ هل   ممزسعذب اذوعب لمذب نزكذوو  خاسزا،ف قسلسن مبال  أ لسن  سلذس لذل  كذن يلذع 
 ،فد  يلع عل  س س  ال دالة ف  المحتل . 

   التدلسا من اللزة دحد ث ن او أ ن همب    اللـــزة  ثبز ب  

 تُْقذذَو ُ لَْ لَذذةَ نُْلذذِوَ  دِذذ  َعلَذذ  قَذذْسٍل  َمذذَوْو ُ قذذب      نزذذا    ولذذس مذذب وس  عذذن  -
ُخَمدَذذبهللُا ِمذْن نَْهذذِ  الذذد ْز َب َكذذبزُسا  قَذذبلُسابَ  قُْلذذُ  َمذذْن َهذُ الَهللِا ِاذأَبهُُهْل دَِمقَذذبِو َ  ِمذذْن زَذبٍو قَذذ

 سس ذذا، 515   َْ ِقلُذذسنَ َس َْزَلذذْسَن نَْزأَُلذذُهْل َسهُذْل  َتْلُذذسَن اْلِكتَذذبَ  نَفَذالَ  دِذبْلدِو ِ  َذ ُْمُوسَن الزَّذذباَل 

ال ذيا  إال  مذب الذتحقسا هذيا ، االلتدال  دبلحد   نن ه الهللا الي ن وحهل ولس    
عزا،فد  على ن من   مو غ وو دبلخ و ،  سزهسهلألزهل فومسا ف مب دعسا الزبال إل ا ، 

إن   خذي زألذا دمذب  ذدعسا إل ذا نسال    ذ س دعسو إل  الم ذوسف ، س زهذبو عذن الاذو 
 .516سهيو ه  ال دالة  فت  ن ق بمهب دبلمحتل .

 
زألع فذ ن  عسعل ا اللالل   وس  نن   ت بل  نسح  إل  ع ل   دمبكمب التدلسا  -

 517 .سإال فبلت  مز   الزبالات س  ف س 
   ذوى القذب لسن دباذتوام ال دالذة نن نمذو الأبلذ  دذبلم وسف س زه ذا  الم قـس    ثبلثب
لالهتذذداهللا سكذذيلع تقذس ل الض ذذو فذذو   فذو الض ذذو  هدا ذذةال فب ذذدة ف ذا  ألن   المزكذذوعذن 

دصبل  ف  زألا ، فك ذف  ل الفمن لاللتقبمة ، ساتصالح  كبة عن زصب  الصالح 
 518 صل  غ وو ؟ سمت   لتق ل الس  سال سد نعسا ؟ 

 

   وى نصحبدا عدل ااتوام ال دالة فذ  دافذك المزكذو س لذتدلسن علذ   الثبز  الميه 
 سات مب  سالم قس  .  ساللزةميهدهل دبلكتب  

زكذذو دآ ذذب  مذذن د ذذدل ااذذتوام ال دالذذة فذذ من  ذذدفك الم القذذب لسن  الكتذذب    الذذتد  سال  ن

ذة   َذْدُعسَن إِلَذ   َسْلذتَُكنْ  ت ذبل     قسلذاالقوحن الكو ل مزهذب    َس َذ ُْمُوسَن  اْلَخْ ذوِ ِمذْزُكْل نُمَّ

                                                

 ،مصدو لبد   . 4/47  ال بمك ألحكبل القوحن للقومد   ازسو - 512
 .44الدقوة اآل ة  لسوة - 513
 .3 ،2 اآل تبنالصف   لسوة - 514
 .11766حمد /كتب  دبق  ملزد المكثو ن / دب  ملزد نزال ادن مبلع/حن ملزد - 515

 ، مو ك لبد  . 155  سال ة الحلدة ف  اتلالل ازسو -5
داو/ الكتذذ  ال لم ذذة /د ذذذوس / /1/م 8/29الذذد ن لل د ذذذد   علذذسلاللذذبدة المتقذذ ن داذذذوح إح ذذبهللا  إتحذذبف  - 517

 ل.1989
/ مكتدذة داو ال وسدذة / القذبهوة /  46اتلذالل للاذهبس   فذ  سالحلذدة  2/452  إح بهللا علذسل الذد ن  ازسو - 518

  ل.1962 -هـ 1382

This file was downloaded from QuranicThought.com



 144 احلسبة يف النظام اإلسالمي                                                                                             املقدمة

َخْ ذَو  ُكْزذتُلْ  ت ذبل   سقسلا 519هُُل اْلُمْأِلُحسَن  َسنُسلَ ِعَ دِبْلَمْ ُوسِف َس َْزَهْسَن َعِن اْلُمْزَكِو 

ٍة نُْخِوَ ْ  ِللزَّباِل   سقسلا 520دِبْلَمْ ُوسِف َستَْزَهْسَن َعِن اْلُمْزَكِو َستُْ ِمزُسَن دِب َّ  تَ ُْمُوسنَ نُمَّ

 سس ذا 521اأِلثِْل َساْل ُذْدَساِن  َعلَ َعلَ  اْلدِو ِ َسالتَّْقَسى َسال تَ َبَسزُسا  َستَ َبَسزُسا ت بل    
 سغ ذوواألمذة ال ذد  االلتدال  دهيو اآل ب  نن   ت بل  خبم  ف هب األمة كلهب سفذ  

سلذذذس كبزذذذ  ال دالذذذة اذذذومب لخصذذذص   ت ذذذبل  المخذذذبمد ن سالمذذذ مسو ن د حكبمهذذذب 
اذومب   ال دالة ، سلكن اآل ب   بهللا  عبمة فد  يلذع علذ  نن ال دالذة ل لذ دباتوام
 .522س زه    موف من 
 ذب ولذس   قلزذبمن اللزة دمب وس  عن نزال دن مبلذع قذب       التدلسا : اللــزة  ثبز ب  

كلذا ، فقذب   ز تزدذا  ال ز مو دبلم وسف حت  ز مذ  دذا سال ززهذ  عذن المزكذو حتذ  

 لذلمذوسا دذبلم وسف سإن لذل ت ملذسا دذا،س ازهذسا عذن المزكذو سإن  دذ     ولس    
نن  دذبلم وسفمن هذيا الحذد   نزذا ال  اذتوم فذ  مذن  ذ مو   تا  523ت تزدسو كلا 

 دأذوا  ا كلذا سال دالذة تقتاذ  الق ذبل  قسل دذا كلذا سمذن  زهذ  عذن المزكذو نن  توكذ
لل  اتوم ف  الحد   فد  يلع عل  عدل ااتوام سكيلع مزه بتا  م  هب سالد ن كلهب 

 ال دالة الكبملة ف  المحتل . 
 

الخلذف علذ  س ذس  األمذو دذبلم وسف  س  ات مذب    اتأذ  ال لمذبهللا مذن اللذلف ثبلثب   
 524.سالزه  عن المزكو حلدة هلل ت بل  عل  ك  مللل

 

الم قس    ااتوام ال دالة فذ من  ذ مو دذبلم وسف س  زهذ  عذن المزكذو  ذ د  -  واد ب  
تتذسفو فذ   م ذك  ال ال دالذةسالزه  عذن المزكذو   ألن   دبلم وسفإل  لد دب  األمو 

يلذع  سفذ  525عبل ل م ك الزبال.  الخل  ، ساألمو دبلم وسف سالزه  عن المزكو نمو
للصذذحبدة فاذذال عمذذن دسزهذذل ، ساألزد ذذبهللا علذذ هل  عصذذمة ال قذذس  اتمذذبل الض الذذ    

، سالقذوحن ال   ذ  دا  علذ  زلذدة حدل عل ذا  الخمب ذباللالل اختلف ف  عصمتهل عن 
األزد بهللا . سلهذيا قذب  لذ  د دذن  د ذو   إن لذل  مناللالل إل  الم ص ة ، سكيا  مبعة 
حذد داذ هللا ، من ال  كسن ف ا ا هللا  لل  ذ مو ن إال  مو دبلم وسف سلل  زا عن المزكو 

 .526يلع من ل  د دن  د و - -ف ع   مبلكب 
فذ  الذزأال مزذا اذ هللاك إي  الصذسوةف  إ واد اتمذبل الض الذ  الملذ لة علذ  هذيو  سل  

ت دد اآلواهللا سصسو  مو كال صمة ا هللا سال دالة دو تهب ندز  من ال صمة . سل   
ال دالذة .  مأهذسلااللتدال  حذس  هذيو الملذ لة مو  ذا إلذ  عذدل االتأذب  علذ  تحد ذد 

 سل   مو ك األمو إل  الاو  سإل  ال وف كل همب. 

                                                

 . 104ح  عموان اآل ة  لسوة - 519
 . 110ح  عموان اآل ة   لسوة - 520
 . 2المب دة اآل ة   لسوة - 521
 .46،سالحلدة ف  اتلالل للاهبس   156  سال ة الحلدة ،د  عدد   محمد عدد    ازسو - 522
 981/ 176 /2لمدواز  ف  م  ما الصض و انخو ا  - 523
 . 46،س الحلدة ف  اتلالل للاهبس   2/452  إح بهللا علسل الد ن  ازسو - 524
 ، مصدو لبد . 4/171الأص  ، الدن ح ل    ازسو - 525
 .2/452إح بهللا علسل الد ن  - 526

This file was downloaded from QuranicThought.com



 145 احلسبة يف النظام اإلسالمي                                                                                             املقدمة

فذ  المحتلذ  علذ   ال دالذةالوغل من نن نصحب  هذيا المذيه  ال  اذتومسن  سعل 
نن  زهذ   الم صذ ةس ا ال مسل إال نزهذل  لذتثزسن اتزكذبو الذسعس  ، فلذ ال لموتكذ  

مذب تزأذو مزذا المدذب  ، ف  هيو الحبلة م إزكبووغ وو الي    وف اوتكبدا إ بهب   ألن  
دألقا ، فل ال عل ا الحلدة دذبلسعس إي الفب ذدة فذ  سعسذا ،  الزبالسقسلا ال  قد  ل لل 

كالما ، ثل إيا لقم  فب دة كالما لقم س س  الكالل ،  فب دةفبلأل    ثو ف  إلقبم 
ف هذب ال دالذة   ألزهذب عدذبوة عذن تض  ذو مذبد  للمزكذو   اتومسنمب الحلدة القهو ة فال 

الخمذذسو س كلذذو المالهذذ  س غ ذذو يلذذع إيا قذذدو  إواقذذة حذذوا علذذ  الأبلذذ  فذذ  فذذال
  527عل ا

 

 ف  اوم ال دالة  الوا   الون 
دبعتدذبو  ةنن  قب  إن اوم ال دالذة فذ  المحتلذ  المذسل  سا دذ الصسا  ل  

السبلل نموا من نمسو المللم ن ، سقد كبز  ال دالة من نلذال  تسل ةالسال ة سال   س  

ت تمد عل  الكأب ة س القذدوة  سكبز من د دو   سالخلأبهللا     ولس عهد  الت   ن ف 

     دكذو الصذد    ندذس من  هة ساألمبزذة ساتخذالص مذن  هذة نخذوى ،كمذب  قذس  
 528  .نلذذ   فقسمذذسز  سإنفذذ ن نحلذذز  فذذ ع زسز  ، علذذ كل س للذذ  دخ ذذوكل  سل ذذ 
هذذس  ال ذذد ة   ألن  ال دالذذة اذذوم سا ذذ  فذذ من  تذذسل  ن  نمذذو مذذن نمذذسو األمذذ سهذذيو

ت ذبل     فقذب نمو ديلع القوحن الكو ل  سقد  اتلالم ةاأللبال الي  تقسل عل ا الدسلة 

  ََّذذ ُْمُو دِبْل َذذْدِ  َساأِلْحَلذذبِن  إِن  َ ِي  اْلقُْودَذذ  َس َْزَهذذ  َعذذِن اْلأَْحَاذذبهللِا َساْلُمْزَكذذِو  َسإِ تَذذبهللاِ َّللاَّ

َ  َ ُْمُوُكْل نَْن تَُ د سا  إِنَّ  ت بل    سقب   529كَُّوسنَ لَ َلَُّكْل تَيَ   َِ ُسُكلْ َساْلدَْض ِ   األََمبزَذب ِ َّللاَّ
َ  تَْحُكُمساإِلَ  نَْهِلَهب َسإِيَا َحَكْمتُْل دَْ َن الزَّباِل نَْن  ب  َِ ُسُكْل دِِا إِنَّ َّللاَّ َ زِِ مَّ  َكذبنَ دِبْل َْدِ  إِنَّ َّللاَّ

سنن  سلذسا    علذ  الحكذبل نن  ق مذسا ال ذد  ع  س ذ  نس ذ فبهلل 530َلِم  ب  دَِص وا  
اذوم فذ من سلذ  نمذو الحلذدة ،نمذب مذن  قذسل دهذب  ،فبل دالذةال ذد  الو   نمسو األمة 

 لتحلن ف ا ال د  سال  اذتوم نن  كذسن عذدال سنو ذ   فهيا  الحبكلدسن سال ة من  
 ال  وى ااتوام ال دالة ف  الحلدة تمسعب . الي الميه  الثبز  

 األس  فقد ندم  ت س لهب ال لمبهللا دبآلت     الون صحب  ندلة ن نمب
 

َسنَْزذتُْل تَتْلُذسَن اْلِكتَذبَ  نَفَذال  نَْزأَُلذُكلْ الزَّباَل دِبْلدِو ِ َستَْزَلذْسَن  نَتَ ُْمُوسنَ  قسلا ت بل     -ال  نس

الاذتوام ال دالذة فذ  مذن  ذ مو دذبلم وسف س  زهذ  عذن  ح ةال  صل   531تَْ ِقلُسَن 
ال من ح ذ   الم وسفعل هل ف  اآل ة الكو مة من ح   توكهل  اتزكبون  المزكو  أل

نموهل دبلدو غ وهل عل  قسة علمهذل ، سعقذب  ال ذبلل ناذد  سد  532نموهل للض و دا .
  533. علما ألزا ال عيو لا مك قسة 

                                                

 .2/454 اللبد   المصدو  ازسو - 527
 مصدو لبد  . 5/248بلددا ة سالزهب ة ل - 528
 . 90  اآل ةالزح    سوةل - 529
 58الزلبهللا اآل ة   لسوة - 530
 . 44الدقوة اآل ة   لسوة - 531
 .1/285،سال بمك ألحكبل القوحن للقومد   1/112دن ال ود  ال  نحكبل القوحن  ازسو - 532
 .2/454إح بهللا علسل الد ن    ازسو - 533
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ِ نَْن تَقُسلُذسا  َكدُوَ     ت بل نمب قسلا  - ف ذا ح ذة  فلذ ال 534ال تَْأ َلُذسنَ  َمذبَمْقتب  ِعْزَد َّللاَّ
ف  اآل ة الكو مذة  زصذ  علذ  السعذد الكذبي  س لذ ال  المق الاتوام ال دالة   ألن  
  535الأ   . توعالمواد دا نمو الض و س 

 ال دالةال  د  عل  ااتوام  ف زال لة نلو  د ..   موو دبلحد      التداللهلنمب  -

 موسن دذا غ ذوهل علذ  خصذسص تذوكهل مذب  ذ عسقدسا وحهل الولس   الي ن  ألن  
 536.سف   مب  زهسن عزا غ وهل لقدحا

زألذع فذ ن  عذست بل  ف  الحد   القدل  ل  ل  عل ا اللالل      سسقسلا لدحبزا  -
 ذذد  علذذ  ااذذتوام ال دالذذة فذذ من  ذذ مو  السإال فبلذذت  مزذذ     ،ات سذذ  ف ذذس الزذذبال 
لذت  مزذ  تحو ل سعس الض ذو ، دذ  م زذبو ا عل سال    المزكو،دبلم وسف س زه  عن 

  537دبلمهل   ستاتض فال تتوع األهل 
ال دالة م زذبو لذقسم فو اذة األمذو س الزهذ  دبوتكذب  م صذ ة   دباتوام  القس   ثبز ب  
س ه  زت  ة ال  مكن  الأوا  اوتكب  م ص ة من الم بص    د  إل  لقسم  فك ن

ب لذل عذن اذو  الخمذو علذ  الملذلل مذ الزهذ التلل ل دهب   إي  لتح   القس  دس س   
او  لذقم عزذا الزهذ  ، سالصذح   فذ  هذيو الحبلذة نن عل ذا عقذسدت ن  ف يا او  ، 

فذو  مذن  ستذوععذن عذدل الزهذ  عذن الم صذ ة  سالثبز ذة  الخمذواألسل  عن او  
اتزلذذبن لذذد    تذذوع  ألن   538الأذذوس  ال  لذذقم عذذن الملذذلل الأذذوس  األخذذوى.

الة ال  لقم عزا فو  غ وهب نال توى نن توكا للص فوسابالأوس  ال  لقم عزا 
لذذل  أ ذذ  لذذب و الم ذذوسف سلذذل  زتذذا عذذن لذذب و  مذذنالصذذسل س لذذب و ال دذذبدا  فكذذيلع 

 539عن المزكو غ و لبقم عزا  سالزه ف ن فو  األمو دبلم وسف  ك والمزب

فذذ  ااذذتوام إين اللذذلمبن ، فذذيه  د اذذهل إلذذ   ال لمذذبهللا اختلذذف - اتمذذبل إين

  األمو دبلم وسف سالزهذ  عذن المزكذو  سا عدلااتوام اتين ، سيه  حخوسن إل  
عزدهل ، س وى  مهسو الأقهبهللا عدل  الح مب لل  خوا اتمبل الم صسل ، سهس اتمبل 
 .  اآلت ااتوام إين اتمبل نس الحبكل سد بن يلع ف  

للق ذذذبل دسا ذذذ  األمذذذو  اتمذذذبلنصذذذحب  هذذذيا الذذذون  إين   اذذذتوم   األس  الذذذون 

س الزهذ  عذن  دبلم وسف تهل ف  يلع نن األمو دبلم وسف س الزه  عن المزكو ، سح
 ثدذذ  آلحذذبد  نالالمزكذذو إثدذذب  لذذلمزة سسال ذذة ساحتكذذبل علذذ  المحكذذسل عل ذذا  ف زدضذذ  
 –كسزذا حقذب  مذك –الوع ة ، إال دتأس   من السال  سصبح  األمو سليلع لذل  ثدذ  

الذي   حذتج نصذحب  هذيا الذون  دذ ن اتمذبل نس الحذبكل هذس  كمذبعل  المللل .  للكبفو
إلذ  دا ، نمب توكا آلحبد الزبال دسن ق سد ف زا   د   الق بل لتم ك اخت بو من  حلن 

 540سفتن ف  الم تمك. دمأبل

                                                

 . 3الصف اآل ة   لسوة - 534
 . 2/454  إح بهللا علسل الد ن  ازسو - 535
 .4/47  ال بمك ألحكبل القوحن  ازسو - 536
 .2/452إح بهللا علسل الد ن   - 537
 .  452 /2 اللبد   المصدو  ازسو  - 538
 .  2/40 نحكبل القوحن لل صبص  ازسو - 539
 .1/500، سالتاو ك ال زب   اتلالم  2/455  إح بهللا علسل الد ن  ازسو - 540
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عن ح تهل األسل  د ن الكبفو إزمب مزك من الحلذدة لمذب ف هذب مذن اللذلمزة  ن    سقد 
حذبد سالكبفو يل   سال  لتحلن نن  زب  ع  االحتكبل عل  المللل نمذب ح االحتكبلسع  
ف لتحقسن هيا ال   دبلذد ن س الم وفذة ، سال  حتذب سن ف ذا إلذ  تأذس   نس  م نلالمل
 .541 اتمبلإين 
د ن اتمبل  حلن اخت بو من  قسل دهيا ال م  ودمب فذ  نمذو السال ذة ست ذ ن  قسلهل نمب 

 ود  عل هل د ن الخمب  القوحز  مس ا إل  األمذة كلهذب ، ف، نمب خالف يلع  المحتل 
فذذود مذذن نفوادهذذب فذذ ن قصذذو عذذن م ذذوسف نس اوتكذذ  مزكذذوا ، س ذذ  نمذذوو  ساتمذذبل

سا   ال  لذقم دض ذو  المزكودبلم وسف سالزه  عن  فبألموالثبز    عندبألس  سزه ا 
 االختالف ف  حل ب  األمو سالزه .  اعتدبو مكلساهللا  يلع ف األداهللا ، سالحبكل سغ وو 

إلذذ  نزذذا ال   ذذس  األمذذو يهدذذسا  الذذي ن 542ون  الذذوساف . سهذذس   الثذذبز  الذذون 

سهذذس اتمذذبل الحذذ   الم صذذسلدذذبلم وسف سالزهذذ  عذذن المزكذذو مذذب لذذل  خذذوا اتمذذبل 
دهيو الأوا ة ندذدا مذب  الق بلعدل  م زبوالون  دمالزا ساا    ألن   سهيا 543عزدهل.

الض الذ  دقسلذا   اتمذبللل  ثد  خوسا اتمبل الم صسل ، سقذد ن ذب  عذن هذيا الذون  
لحقذذسقهل فذذ  دمذذب هل  مذذبلد نن  قذذب  لهذذل إيا  ذذبهللاسا إلذذ  القاذذبهللا  ذذسادهل ن سهذذ الهللا 

من سلمكل زهذ   ن د سنمسالهل ، إن زصوتكل نمو دبلم وسف سالتخواا حقسقكل من 
السلذل س  عذنعن المزكو ، سملدكل لحقكل من  ملة الم وسف  سمب هذيا  مذبن الزهذ  

 544مل  الحقس    ألن اتمبل الح  د د لل  خوا. 
 

ااتوام إين  عدل 545سالكتب  الم بصو ن. الأقهبهللا مهسو   وى   الثبل  الون 

ف   سح تهلالحبكل ، سثدس  األمو دبلم وسف سالزه  عن المزكو آلحبد المللم ن ، 
الل ب   هياالساودة ف   يلع عمسل اآل ب  القوحز ة الكو مة ساألحبد   الزدس ة الاو أة

 كبز مللل نن  قسل دبألمو دبلم وسف سالزه  عن المزكو ، ن ب فه  تس   عل  ك  
 546 .صسوتا سف   م ك األحسا  ، فبلتخص ص داوم اتين من اتمبل ال دل   عل ا

ال مهسو د ن الحبكل نس السال  ممن  س ا إل هل األمو دبلم وسف  احتج كمب     
سف س زه ا عن المزكو ، ف يا كبن من السا   نمو اتمبل دبلم و المزكوسالزه  عن 

 547لت د ة السا  .؟ إيزافك ف  حتبا ف  
الذسالة فذ  الصذدو األس  ، س  غ ذوال مهسو نخ وا إل  إ مذب  الملذلم ن فذ ن  س لتزد

عذن المزكذو مذن غ ذو   زهذسزهلال صو الي   ل ا كبزسا   موسن السالة ، دذبلم وسف س 

                                                

 .2/455  إح بهللا علسل الد ن  ازسو - 541
دذذن علذذ  دذذن    ذذدوقذذة مذذن الاذذ  ة لذذمسا دذذيلع لوفاذذهل إمبمذذة ندذذ  دكذذو سعمذذو . نس ألن    ف الذذوساف  - 542

هابل دن عدد الملع ، فم ن علكوو فذ  ندذ  دكذو ، فمذز هل مذن يلذع ،  عل الحل ن دن عل  دن ند  مبل  خوا 
. ازسذو  بلوساف دذ د  م ا إال مب ة فبوال ، فقب  لهل   د  وفاتمسز  ؟ فقبلسا ز ذل ، فلذمسا  للفتأوقسا عزا ، س 

 .77  اعتقبدا  فو  المللم ن س الماوك ن ، الوا   
 ،مصدو لبد  . 5/172ساوح المقبصد  2/455إح بهللا علسل الد ن   - 543
 . 2/455إح بهللا علسل الد ن  - 544
 اتلذذالم ،سالتاذذو ك ال زذذب    320،سزسو ذذة الذذدفب  الاذذوع   54  الحلذذدة فذذ  اتلذذالل للاذذهبس   ازسذو -545

1/500. 
 .1/500،سالتاو ك ال زب   اتلالم   48  الحلدة ف  اتلالل للاهبس   زسوا - 546
 . 500 /1  التاو ك ال زب   اتلالم   ازسو - 547
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لمحتلذ  للاذو  ساذهو اتين من اتمبل ودمب   ت  عزد الت ذبهللا ا ساوم. 548سال ة 
و دهذذبت ن السلذذ لت ن مذذب لذذل  ذذ ين لذذا  المتمذذس  نن   ذذ للمحتلذذ اللذذالح ، فذذال   ذذس  
 عل  زسبل األمة سسحدتهب سالتقواوهب .  المحبفسةاتمبل ،س هيا من ن   

ااذتوام إين عذدل مذب يهذ  إل ذا ال مهذسو مذن  هذس   المل لة هيو ف  الوا   سل  
فذذ  كذذ   ال مذذ المزكذذو   ألن   عذذنلم وسف سالزهذذ  اتمذذبل للق ذذبل دسا ذذ  األمذذو دذذب

لالمذو  نو ذبال م  زذ سالسالة ، األسقب  الت  خصص ف هب الخلأبهللا  ف ال صسو حت  
ن  فود من نفواد األمذة   مزكدبلم وسف سالزه  عن المزكو ، ف ن هيا التخص ص لل 

 إلذذذ  الذذذسالة س  تصذذذدسنالق ذذذبل دهذذذيا السا ذذذ  ، دذذذ  لقذذذد كذذذبن د ذذذ  األفذذذواد  مذذذن
 التذ مذن السقذب ك   الكث ذول ل  الت ودة التبو خ ة للزسذبل اتلذالم   سقد549،الخلأبهللا

ألمو السالة فبحتلدسا عل هل دسن نن   تذو  الذسالة ، دذ  كذبزسا  الم مزسنسقف ف هب 
 الضبل  ،سهيا مب سود ف  عدة مساقف مزهب   ف  لت  دسن لهل 

سدذ ن و ذ  كذالل فذ    قب   كذبن دذ ن عمذو دذن الخمذب   الحلنمب وسى عن  -1
لا الو    اتذ     ذب نم ذو المذ مز ن فقذب  و ذ  مذن القذسل  نتقذس  ألم ذو  فقب ا هللا 

ات    ؟ فقب  عمو دعا ، فل قلهب ل  ، فز ل مب قب  ، ثذل قذب  عمذو ال خ ذو  الم مز ن
 550إيا لل تقسلسهب ، سال خ و ف زب إيا لل زلم هب. ف كل

ْوَداهللِا مذذب وس  َعذذذْن َ ْ ذذذِد ْدذذذِن نَ  -2 ْلذذذلََل نَنَّ َعْدذذذَد اْلَمِلذذذِع ْدذذذَن َمذذذْوَساَن دَ َذذذَ  إِلَذذذ  نُل ِ الذذذدَّ
ب نَْن َكبَن يَاَ  لَْ لٍَة قَبَل َعْدُد اْلَمِلِع ِمْن اللَّْ ِ  فََدَعب َخبِدَماُ فََك َزَّاُ 551دِ َْزَ بد ٍِ ِمْن ِعْزِدِو فَلَمَّ

ذذب نَْصذذدََ  قَ  ْوَداهللِا َلذذِمْ تَُع اللَّْ لَذذةَ لَ َْزذذَ  َخبِدَمذذَع ِحذذ َن نَْدَمذذ َ َعلَْ ذذِا فَلَ َزَذذاُ فَلَمَّ بلَذذْ  لَذذاُ نُل  الذذدَّ

 ِ ْوَداهللِا  َقُس  قَبَ  َوُلسُ  َّللاَّ     َدَعْستَاُ فَقَبلَْ  َلِمْ ُ  نَدَب الدَّ
 552 .ِق َبَمةِ الْ   َْسلَ  َُكسُن اللَّ َّبزُسَن ُاأَ َبهللَا َسالَ ُاَهَداهللَا  الَ   
صالة ال  د ، فقذب  لذا و ذ   إزمذب  قد  553دن الحكل خم  انموسسمب وس  عن  -3

فالن ،فقب  ندس ل  د   نمب هيا فقد   بلا موسان   اتوع يلع  الخمدة د د الصالة  فقب 

 .سيكو الحد   ونى مزكل مزكوا   من    لزب ولس     قب  ،قا  مب عل ا 
إلذذ  عدذذد   دذذن دذذن صذذبل  قذذب    كتذذ  عمذذوس دذذن عد ذذد    الحلذذنسوس  عذذن  -4

فكت  إل ا عدد    عن األمو دبلم وسف سالزه  عن المزكو ، تخلٌّأا ِيلا ف  دادومة 
 دن ادومة  
 دا هلل نزصــبو. سال بملسندبلم ـوسف زبفلة         ***          س ب عمو األمو

 اواو.لهل ف  ياع نَ  سالَّال ِمسنلــهل عُْيو      ***        ا أب  لا  سالتبوكسن 
ة إن   عل ***        دبلل ف تاهوو  ال ب عموس  األمو  554إاواو . القت األ م 

 

                                                

 .1/51  اوح صح   مللل للزسس   ازسو - 548
 .  لبد ، مو ك  48،س الحلدة ف  اتلالل للاهبس  1/501  التاو ك ال زب   اتلالم   ازسو - 549
 مو ك لبد  . 110ف  اتلالل الحلدة  نصس  - 550
  مك ز د سهس متب  الد   الي     زا من فوش سزمبو  سلتسو . - 551
 . 4702ح/سغ وهبمللل /كتب  الدو سالصلة ساآلدا  / دب  الزه  عن ل ن الدسا   صح   - 552
 .  2/456  إح بهللا علسل الد ن  ازسو - 553
 لبد . ، مصدو 92األمو دبلم وسف سالزه  عن المزكو للخال  - 554
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سغ وهب عن الللف الصبل  ، تد ن مدى فهل الم تمك المللل لأو اة  الموس ب  فهيو
سالزهذذ  عذذن المزكذذو سنزهذذبفو  ثبدذذ  علذذ  كذذ  فذذود مذذن نفذذواد  دذذبلم وسفاألمذذو 

 ة فذذ  زأذذسال الم تمذذك، سإقصذذبهللا هذذيو  تقذذسى نثذذو الاذذو  سدهذذبالم تمذذك اتلذذالم  

ِ  َمثَذ ُ    الهذالع كمذب قذب   إلذ الأو اة نس احتكبوهب قد  ذ د   اْلقَذب ِِل َعلَذ  ُحذُدسِد َّللاَّ
نَْعالََهذب َسدَْ ُاذُهْل نَْلذأَلََهب  دَْ ُاذُهلْ فِ َهب َكَمثَِ  قَْسٍل اْلتََهُمسا َعلَ  َلِأ زٍَة فَ ََصبَ   َساْلَساقِكِ 
سا َعلَ  َمذْن فَذْسقَُهْل  نَْلأَِلَهب َن فِ  فََكبَن الَّيِ  لَذْس نَزَّذب َخَوْقزَذب  فَقَذبلُساإِيَا اْلتَقَْسا ِمْن اْلَمبهللِا َمو 

 نََخذيُسافَ ِْن  َتُْوُكسهُْل َسَمب نََواُدسا َهلَُكسا َ ِم   ب َسإِْن  فَْسقَزَبفِ  زَِص دِزَب َخْوق ب َسلَْل زُْ ِي َمْن 

نن ندذبن عالقذة القذب م ن علذ   د ذد  فبلولذس  555 .َ ذْسا َسزََ ذْسا َ ِم   ذبَعلَ  نَْ ذِد ِهْل زَ 
الح ة علذ  كذ  ي  عقذ    نن  نقبل ،سدبلمداهز ن  ف هبحدسد   ف  الد ن، دبلساق  ن 

عل ذذا نن  كذذسن صذذبلحب سنن  كذذسن  فو اذذةصذذالح المذذوهللا فذذ  زألذذا غ ذذو كذذبف دذذ  
علذ  مذب حسلذا فذال  ذد  ن ذذد   ااذدةالومصذلحب مذب حسلذا قب مذب دبالحتلذب  س الوقبدذة 

.  556ال بدث ن ممتد ة دبلاو 
 
 

                                                

 .2313الدخبو  / كتب  الاوكة/ دب  ه   قو  ف  القلمة سااللتأهبل ف ا /ح صح   - 555
 ل. 1994/للللة كتب  األمة / قمو /  44  فقا تض  و المزكو ،د  محمسد تسف    ازسو - 556
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 -خالف ال لمبهللا ف  سال ة المونة الحلدة   
ف   سا  تسل ة المونة الحلدة س هيا خالف زبا  عن خالفهل ف   الأقهبهللا اختلف     

 ندلتا. سلك ف  يلع ميهدبن  سهلعمسل السال ب    عل سال ة المونة 

سد ذذ  الم بصذذو ن  يهدذذسا إلذذ  عذذدل  القذذدام الأقهذذبهللا   مهذذسو : األس  المذذيه 

 ُْأِلذَ  قَذْسل  َسلَّذْسا نَْمذَوهُْل  لَذنْ     ،دقسلذا  لمذيهدهل سا  تسل ة المونة الحلدة سالذتدلسا 
دبلحذد   الاذو ف نن الاذو  قذد زهذ  زه ذب  ب مذب عذن  االلذتدال سس ذا  557اْمَونَة   

سهذس مدبلضذة فذ  زأذ  الأذالح عمذن  سل هذب ،   أ ذد الت د ذدلذن دتسل ة المونة ألن الت د ذو 
، ف كسن الزه  قذد  ذبهللا مقوسزذب  دقو زذة تذد  علذ  ملذ   ال ب لسهس قو زة عن الزه  

تصذل   سالادذن قدامذة      س قذس  558المذونة حوامذب  تسل ذةالتوع ملدب  ب مذب فكبزذ  

خلأب ا سال  نحد من سال  س  الزد  للالمونة لإلمبمة ال سم  سال لتسل  الدلدان سلهيا 
سلذذس  ذب  يلذذع لذل  خذذ  مزذا  م ذذك  دلضزذبمذن د ذدهل امذذونة قاذبهللا سال سال ذذة دلذد ف مذذب 

الوسا ب  التبو خ ة نن الخل أة الثذبز  عمذو دذن   تيكو د  سلكن 559ال مبن غبلدب.  

إزمذب ، دزألا،مك د ذ  الصذحبدة  دبل م    كتف سلل ،دا وة الحلدة  سلك الخمب  
  اذذبوك  ف هذذب المذذونة ، كمذذب  قذذس  ادذذن عدذذد الدذذو  إن دا ذذوة عمذذ  الحلذذدة حتذذ سلذذك

، تذذ مو دذذبلم وسف س  األلذذسا سكبزذذ  تمذذو فذذ   عمذذو زه ذذ  األلذذد ة   دزذذ لذمواهللا 
هيا األثو عقذ  عل ذا  نن   إال 560تزه  عن المزكو ستزه  الزبال عن يلع دلسم م هب.

وة ادذن قل  عدذب  فقذب  ف  عهذد عمذو  ةمهمة الحلدالكتبز  ساكع ف  تسل ة المونة 
فذذ   صذذو حةعدذذد الدذذو سكبزذذ  تمذذو فذذ  األلذذسا  ستزهذذ  عذذن المزكذذو ستزهذذ  الزذذبال 

س   دو مذب فذ   خالف ت س لا، ز ل عدبوتا كبلصو حة ف  نزهب لل تس  يلع ف   مزا 
ال ودذ   الدذن مهوة ادن ح ل كبن عمو الذت ملهب علذ  اللذس ، سفذ  نحكذبل القذوحن 

ِمْن ُك  ِ َاْ هللٍا َسلََهذب َعذْوش   َسنُستِ َ ْ ُ  اْمَونَة  تَْمِلُكُهْل َسَ دْ  إِز ِ  ت ل قب عل  قسلا ت بل  

وس  نن عمو قدل امونة علذ  حلذدة اللذس  سلذل  صذ  فذال تلتأتذسا  سقد  561 َعِس ل  
سإزمب هس من دلب ال المدتدعة ف  األحبد  ، سممذب لذد  عذن ادذن عدذد الدذو مذن  إل ا

  ادذن لذ  د مذن تس  ذا نن سال تهذب يكو فذ  تو مذة لذمواهللا، سعذن القباذ دمبال  ل 
د مو الزلبهللا مب  زح  دا إ واد ادن ال ود  سإال فهس س  ذا   ت ل كبز  ف  نمو خبص 
ن اب ف  األحكبل ال  ت ت  لهب نن تدو  إل  الم ذبلال ستخذبلم  هسألن المونة كمب قب  
 الزس ذذو للزس ذذو ألزهذذب إن كبزذذ  فتذذبة حذذول الزسذذو إل هذذب مأبساذذةالو ذذب  ستأبساذذهل 

لذل   م هذب سالو ذب  م لذال تذ دحل ف ذا م هذل سلذل  دذو ةسكالمهب سإن كبز  مت بلذة 
  ذس  نن تقذسل  ال     المذبسودىس قس   562.مزهب  لل قم من تصسو هيا سال نعتقدو 

لمذذب تاذذمزا م زذذ  السال ذذة  مقدذذسالسإن كذذبن خدوهذذب  امذذونة –س اوة التزأ ذذي -دذذيلع 

قذسل سلذسا نمذوهل امذونة  سألن ف هذب مذن  مذب نفلذ  المصوسفة عن الزلبهللا لقس  الزد  

                                                

 . 4073الدخبو  /كتب  الأتن/دب  كتب  الزد  إل  كلوى سق صو/ح صح   - 557
 . 1997داو صبدو /د وس  //1/م 296حكل ف  اتلالل ،د.محمسد خبلد   قساعد زسبل ال ازسو - 558
 مصدو لبد  . 15/127الدن قدامة  المضز  - 559
 . 1/285،سالتوات   اتداو ة  4/1680االلت  ب    ازسو - 560
 23لسوة الزم  اآل ة  -  561
 مصدو لبد . 286/ 1اتداو ة  التوات   - 562
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سمن السهسو ف  مدباوة األمسو مذب  الزلبهللاب  ال  ل مب تا ف عزا ثدمل  الون  س
  563هس عل هن محسسو .

ال لمبهللا الم بصو ن ميه  القدام  ف  مزك سال ة المونة الذتزبدا  د   سيه 
مزذك المذونة مذن الحكذل الملذتأبد مذن الحذد   سهذس  هذيا    فقذبلساإل  الحد   اللبد  
الكدوى سالقابهللا سق بدة ال  ش سمب إل هب مذن لذب و السال ذب   اتمبمةالسال ة ال بمة   
ت دذذد ب  قصذد م ذذود امتثبلذذا دسن نن ت لذل حكمتذذا سإزمذب هذذس مذذن  حكمذبال بمذة ، لذذ ال 

ساعتدذذبوا  ال   هلهذذب الساقأذذسن علذذ  الأذذوس  المد   ذذة دذذ ن  دم ذذبناألحكذذبل الم للذذة 
 سسااذ  ،األزسثذة  لل  زم دا هللاسواهللاهيا الحكل  سنن  . سالمونةلو   زسع  اتزلبن ا

كبهللا سالأمزة سإزمذب اذ  يل ال من مقتابهب عدل ال لل سالم وفة سال عدل ال األزسثةنن 
سهس ال بمأة سال ساو  المد   ة التذ  تاذ ف مذن قذسة المذونة الم زس ذة  يلعسواهللا 

  564. ع  متهبستسهن من 
، سالخاسزة ، سم وفة المزكوا  السذبهوة سالدبمزذة ، الصوامة   قتا  االحتلب س 

ح   نه  اللس  سالت بوة ، ستزس  نلبل دهل ف  التدل ال س الضش  عل هبسالمونة تخأ  
عن الق بل دمهذبل هذيو السال ذة . سال ذة المذونة الحلذدة تذ د  دهذب  عب  ة، ممب    لهب 
الألذ  س الأ ذسو ، سقذد المزكو من األواي  س نهذ  اللذسهللا ، س دموتك إل  االختالم 

مذسامن الاذكسع سمساقذف الو ذ  لذيلع ال   ذس  ق بمهذب  عذنصبزهب الاو  الاو ف 
 .565الادهب دبالحتلب  حأبسب عل هب من 

 

ادذذن حذ ل سادذن  و ذو المدذو  سد ذذ   سون   مذيه  الحزأ ذة  الثذبز  المذيه  

دذب   فمذن 566الأتذسى سالقاذبهللا. علذ الم بصو ن  س سا للمونة سال ة الحلدة ق بلذب 
فذذذ  القاذذذبهللا نقذذذسى مزذذذا فذذذ  الحلذذذدة  السال ذذذةم زذذذ   ألننسلذذذ  نن تتذذذسل  الحلذذذدة  

دذبلم وسف سالزهذ  عذن المزكذو  دذبألمو،سالتدلسا عل  ميهدهل د ن   المذونة مخبمدذة 

 متس ذذاسهذذيا   567َحَكْمذذتُْل دَذذْ َن الزَّذذباِل نَْن تَْحُكُمذذسا دِبْل َذذْدِ   َسإِيَا سلقسلذذا ت ذذبل    
   س المونة إال ح ذ   ذبهللا الذزص دذبلأو  د زهمذب ف لذتثز  ح ز ذي مذن د مسما إل  الو

 –المدذو   سمذزهل –لقاذبهللا المذونة فذ  كذ  القاذب ب  الم  ذ سنسالذتد   568.ال مسل
ن م ذذسا علذذ   ذذسا  تسل ذذة المذذونة  قذذدسالملذذلمسن  569.الأتذذسىالقاذذبهللا علذذ   دق ذذبال

زذذسا  القاذذبهللا المذذونة ن تذذسل لمزصذذ  اتفتذذبهللا فقبلذذسا القاذذبهللا عل ذذا سحكمذذسا د ذذسا  
إيا  ب  للمونة نن تكسن مأت ذة  ذب  لهذب نن  ن –د بمك اتخدبو دبلحكل ف  ك  مزهمب 

نن كذذال مذذن القاذذبهللا س اتفتذذبهللا مسهذذو للحكذذل الاذذوع  .  دبعتدذذبو 570تكذذسن قباذذ ة.

                                                

 .27الللمبز ة  األحكبل - 563
وماذذبن /144عذذدد  /34-33ل زذذة الأتذذسى ل مبعذذة كدذذبو علمذذبهللا األ هذذو ، ازسذذو   م لذذة ال ودذذ   فتذذسى - 564

 ل .1970-هـ زسفمدو1390/
 ، مو ك لبد  .146سال ة الحلدة ف  اتلالل ازسو   - 565
 .126/ 4 قس  الصز بز    سيه  الحزأ ة إل   سا  تسل تهب األحكبل إال الحدسد .ازسو  لد  اللالل  - 566
 .  58الزلبهللا اآل ة  ةلسو - 567
ال بلم ذذة للذبلل ال هزلذذبس    القذساز ن،سمكبزذذة المذونة دذ ن اتلذذالل س  430/ 9حذ ل  الدذذنازسذو    المحلذ    - 568
 /د وس  / دسن تبو ال . القللداو  /109
 . 65،ساألحكبل الللمبز ة للمبسود   9/39ازسو المضز  الدن قدامة  - 569
 . 39/ 9ازسو   المضز    - 570
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الهدف من  سإن.  571سالحكل كالهمب إخدبو عن حكل   ت بل   الأتسى إنسقبلسا     
، سإ صذب  الحقذس  ألصذحبدهب كمذب  المتقباذ  نل ذد  دذ ن القابهللا هس سقس  الحكذل دب

ف  ك  ا هللا قب   إن األص  هس نن ك   زبفياونى حكل المونة  من قس  ادن واد     
مذب خصصذا ات مذب  مذن اتمبمذة  إالمن  ت ت  مزا الأص  دذ ن الزذبال فحكمذا  ذب   

ص   ألن   س سا قابهللا المونة ف  ك  ا هللا إال الحدسد س القصب سديلع، 572الكدوى 
 باهبدتهب ف ا كبلو     ألزهذ ت س  س  اهبدتهب ، ف ب  قاب هب ف  مث  مب ت المونة
تزأ ي األحكبل فصبو   م وفةف هب اوا م القبا  ، من ال لل س اال تهبد ، س   س د

، من ت ه   ال لذبكو ،  المونةكبلو   دخالف اتمبمة ، ف ن لهب اوا م ال تس د ف  
 ل المب يه  إل ا د   ال لمبهللا الم بصو ن    سهيا 573لوع ة.سلقبهللا ال دس سل بلة ا

ماوعة ألن التاذو ك  حتذبا قدذ  كذ  اذ هللا إلذ   المونةف  اتلالل مب  مزك نن تكسن 
الت  الدذد مزهذب ، ساتلذالل   مذ  حذ   ساوسواتاال لل مك م وفة حب ب  الم تمك 

  فذ  الحذد   سالأقذا كث و من ال بلمب ت و خزبال لل للو   سالمونة عل  اللساهللا سف  
ف زذذا ال خلذذسا مذذن نن  كذذسن نمذذوا  التزأ ي ذذةساألد  سغ ذذو يلذذع سنمذذب مواقدذذة اللذذلمة 

يلذع لذساهللا فذ  زسذو اتلذالل  قذس   ف دبلم وسف سزه ب عن المزكو سالو   سالمونة 

بْلَمْ ُوسِف َس َْزَهذْسَن دَْ ٍ   َ ُْمُوسَن دِ  نَْسِل َبهللاُ َساْلُمْ ِمزَبُ  دَْ ُاُهْل  َساْلُمْ ِمزُسنَ    ت بل  
َ َسَوُلذسلَاُ  َس ُِق ُمسنَ َعِن اْلُمْزَكِو  َكبةَ َس ُِم  ُذسَن َّللاَّ َلذ َْوَحُمُهُل  نُسلَ ِذعَ الصَّالةَ َس ُْ تُسَن ال َّ

َ َعِ     َحِك ل   ُ إِنَّ َّللاَّ ف  زصسص اتلالل مب  لل  نهل تهذب  فل السعل  هيا   574َّللاَّ
 د  عل  نزهب تتسل  الحلدة ف  ون هل دذ   سيلع 575سمواقدة  لل م  الز بد  كتاو ك 

السال ذذة فذذ  القاذذبهللا نقذذسى مزذذا فذذ   م زذذ ودمذذب كذذبن  ذذسا  الحلذذدة لهذذب نسلذذ    ألن 
 الحلدة ف يا  ب  األقسى  ب  األدز  . 

 

 -  الوا   الون  

سادذن حذ ل سد ذ  الم بصذو ن  الحزأ ةمب يه  إل ا  اخت بو   مكنلد    سممب      
 نلدب  مزهب   ل دةق بل المونة د مو الحلدة سال ة ستمسعب ،سيلع ف  

 خذذتص دبلذذدعسة إلذذ  الخ ذذو   ف مذذب  صذذو   القذذوحن الكذذو ل دملذذ سل ة المذذونة  ال  نس 

سالزه  عن المزكو ، ساتوابد إل  الأاذب   سالزهذ  عذن الويا ذ   دبلم وسف ساألمو

َساْلُمْ ِمزُذسَن  فذ  قسلذا ت ذبل  هذيو الملذ سل ة دذ ن المذونة سالو ذ   فذ سقد  مك   
َعذِن اْلُمْزَكذِو َس ُِق ُمذسَن  َس َْزَهذْسنَ دَْ ُاذُهْل نَْسِل َذبهللُا دَْ ذٍ   َذ ُْمُوسَن دِذبْلَمْ ُوسِف  َساْلُمْ ِمزَب ُ 

َكبةَ  َ  َس ُِم  ُسنَ الصَّالةَ َس ُْ تُسَن ال َّ ُ إِنَّ َّللاَّ َ َسَوُلسلَاُ نُسلَ َِع َل َْوَحُمُهُل َّللاَّ َحِك ل    َعِ      َّللاَّ

576 الاذذمسل ة تتكبمذذ  صذذسوة الم تمذذك المذذ من الزقذذ  مذذن ندوان  الملذذ سل ة،فدهذذيو
الامسل ة تقسل دساع  الح  ، ستلقم دساعذ  الدبمذ  ،  المل سل ةالمزكوا  ، سدهيو 
، سد زا هس المو س  إل ا ، الم س  عل ذا ، سكتبدذا الكذو ل  ال ل بستكسن كلمة   ه  

                                                

 ، مصدو لبد  . 4/48لأوس  للقواف  ا  - 571
 ل. 1988لدزبن /  – د وس داو الم وفة /  /9م/2/460ددا ة الم تهد سزهب ة المقتصد الدن واد   - 572
 ،مصدو لبد  . 9/39  المضز   ازسو - 573
 . 71التسدة اآل ة  لسوة - 574
 ل. 1997/داو صبدو د وس  /2م/156د ن الأقا سالقبزسن ،د.مصمأ  اللدبع   المونة - 575
 .  71التسدة اآل ة  لسوة- 576
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فذ   ةإل همذب األمذالم  بو الي  تذس ن دذا نعمذب  ال دذبد ، ستو ذك  همب سلا سلزة ول
سديلع تز لذ  سلمذب  الدذد  ، ستزأصذل سهذسو السلذل ستزكلذو  س ل لهب،دق   األمسو 

 تملذذ  ماذذبوكة الم تمذذك  سهذذيا 577وا ذذب  الاذذو . ستخأذذ زأذسال نهذذ  م بصذذ    
تكذذف المذذونة  نن    المذذ من فذذ  دفذذك المزكذذوا  سال   ذذس ، دذذ   حذذب  مذذن األحذذسا

نس سهذل، د زذا  سذنالم مزة عن األمو دبلم وسف سالزه  عذن المزكذو ، اعتمذبدا علذ  
تلذع  مذنا ن خبص دبلو ب  دسن الزلبهللا ،سل ال من اتلذالل نن تلقذ  المذونة حسهذب 

  لذم المل سل ة عل  الو   سحدو دح ة نزا نقدو مزهب عل ا ، نس نزهب يا  مذبدك ال 
إال  تلذتق للا دا وتا سللمونة دا وتهب ، سالح ذبة ال  لسا   ، فبلو  لهب نن تقسل دهيا ا

تخذذبيال ، نس تخذذبي  نحذذدهمب ، ازحوفذذ   فذذ ندتكذذبف  الزذذسع ن ، ف مذذب  ذذزه  د متهمذذب  
 .578 الح بة ال بدة عن لد لهب الملتق ل

نمو اللس  ف  عصو عمو دذن الخمذب   المونة  اآلثبو الت  وس   عن تسل   ثبز ب   

   ندوك   صحبد ةلمواهللا دز  زه   األلد ة  إندن عدد الدو ف  االلت  ب      ا قب

سكبز  تمو ف  األلسا  ت مو دذبلم وسف ستزهذ  عذن المزكذو دلذسم  سعمو  الزد 
دذبلوغل ممذب ق ذ  ف ذا نلذتزد  عل ذا نغلذ  مصذبدو التذوا  فذ   األثوسهيا  579 م هب

 تسل  المونة الحلدة .
  ملذذذ لة سال ذذذة المذذذونة فذذذ  الزسذذذبل اتلذذذالم  نن الت ق ذذذ  دذذذا علذذذ  مكذذذن سمذذذب      

ل ب  التقل د للضو  مك نن سال ة المذونة فذ  الذزسل الضود ذة  ف الت و  هيو المل لة 
ف  سال ب  ثبزس ة حت  لدى الون  ال بل .سسال ذة المذونة  حت السا  ة نمو التثزب   
  س لذ ل ف هذب التحد ذد الزسبل اتلالم   ل ل ف هذب الت صذ  ل سدةف  الموحلة التمه د ة 

فذ   نمذب السال ذة إ مذبالسلد اليوا ك سالكأبهللاة . هذيا فذ  نمذو  الأموةكيلع مك اعتدبو 
مو  هب زصذسص سسقذب ك ت مذ  الحذ  للمذونة ستل مهذب  فبلمل لةل ب  دح  الحلدة 

ال مبعذذة ساألمذذة مذذك اعتدذذبو األسلس ذذب  فذذ  نداهللا  لصذذبل الق ذذبل دذذا  بمذذب  مكزهذذدكذذ  
قا ة سال ة المونة ف  الحلدة ك سالحلدة  ت و من توف الأكو نن سسب أهب . سل   

 ستاو  ب ستزأ يا.  دعسةفو اة م ملة ف  الم تم ب  اتلالم ة 
 

 

                                                

 ل .1970المزدو ة / د وس  / لدزبن /  الولب  م مسعة  53 للاسكبز   وفك الو دة   ازسو - 577
 ل.1968داو الاوس  / القبهوة / /4م/246 لمحمسد التس   عق دة ساو  ة اتلالل - 578
 ،مصدو لبد  . 4/1863االلت  ب  ف  م وفة األصحب   - 579
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 المدح  الخبمال

  المحتلــــــــــ  حدا 
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ال مذذسل ، إال نن مهمذذة  س ذذاالمحتلذذ  سإن كبزذذ  مذذن اآلدا  اتلذذالم ة علذذ   حدا  
ساللذذلسك ة ل ذذ دسا  سال لم ذذة قذذسل دهذذب إال الذذي ن نهلذذتهل الأاذذب   الخلق ذذة ، الحلذذدة ال 

 دسوهل ف  األخي د د الم تمك إل  المو   القس ل.
نن تتذسفو فذ  ن  ملذلل   زدضذ قلل الدبحثسن حدا  المحتل  إلذ  حدا  اخصذ ة  سقد

سس أ ذذة تتصذذ   سحدا دبعتدبوهذذب مذذن مقسمذذب  الاخصذذ ة اتلذذالم ة ،  عبمذذةدصذذأة 
اذذسهللا هذذيا التقلذذ ل  مكذذن تساذذ    سعلذذ  580ممبولذذة المحتلذذ  لسا دذذب  الحلذذدة.د

تكسن التكمبال آلل ب  الحلدة  ودمب ملة من اآلدا  الاخص ة ، ساآلدا  السس أ ة ، 
 من  بز  س لاوسم المحتل  من  بز  حخو. 

 

  -  اآلدا  الاخص ة للمحتل   ال  نس
كذ  ملذلل س مذك نن  لت مهذب  ض  زدالمحتل  ف  اآلدا  اتلالم ة الت    اتوع

،   ذذ  علذذ   مزهذذبلكذذن لتكذذسن دعذذسة المحتلذذ  مقدسلذذة سمثمذذوة سم د ذذة المقصذذسد 
س تض  ذو  سالتس  ذاالمحتل  نن  تحل  دهب نكثو من غ وو دبعتدبوو قدسة ف  اتواذبد 

 المزكوا  ، سمن هيو اآلدا  الاخص ة   

سصذف   ت ذبل  دهذب اتلذالم ة التذ   الاذمب    سهس من نهل  حلن الخل  -ن

عدبال سم بهد  ادنقب  ، 581لَ َلَ  ُخلٍُ  َعِس ٍل  َسإِزَّعَ  ت بل               فقب  الزد 
 ،سقذب د ن نح  إلذ  سال نواذ  عزذد  مزذا س هذس د ذن اتلذالل ال ل ل  د ن عس ل 

لذذ ل   سلمذذب582عزذذا مذذن زهذذ   . س زهذذ قتذذبدة   هذذس مذذب كذذبن  ذذ مو دذذا مذذن نمذذو    

        583. اْلقُْوحنَ َكبَن ُخلُقُاُ     قبل   وا    عزهب عن خل  ولس    عب اة 
الم زذ  فذ  الحلذدة ل لذ  اآلدا  اال تمبع ذة التذ  تقووهذب األعذواف  الخلذ  سحلن

ستض وهب ، سلكذن الم زذ  هزذب القذ ل المملقذة التذ   ذبهللا دهذب اتلذالل  دزلد تهبسال بدا  
خل  اتلذذالم  لذذ ال ساق ذذة ا تمبع ذذة زلذذد ة سمتض ذذوة سم تزق ذذا ، فذذبل ألتدبعذذامل مذذة 

ثبدتة، سمملقة تمث  م  بوا للللسع ، سم  ازب لالفكبو ، سحلن الخل   د ز ةسلكزا ق ل 
س  له  عمل ة اتقزذب  ، س   ذ  األمذو دذبلم وسف سالزهذ  عذن المزكذو  األلأة سو  
لذ  قلذس  ال بمذة ، هيا الدب   زأذي المحتلذ  إ سمن، 584لو ك الزت  ة  الثموة،م كد 

زساه ا ، سقدس  دعستا ، سال  أ د ف  مقذبل  سا تزب ل حملهل عل  امتثب  نسامو   ، 
 585حلن الخل  كمب قب  الض ال .  أ دالحلدة ال لل سالسو  دقدو مب 

الَّذِي   اْلُمذْ ِمنُ      عمو واذ    عزهمذب قذب    قذب  ولذس    ادنعن  وس قد س 
ا ِمذْن اْلُمذْ ِمِن الَّذِي  الَ  َُخذبِلُم  َعلَ َس َْصدُِو   َُخبِلُم الزَّبالَ  َسالَ  الزَّذبالَ نَيَاهُذْل نَْعَسذُل نَْ ذو 

    نحسا هيو الحب   كسن المحتل  مك الزبال عل  ثالثة  سف  586 َْصدُِو َعلَ  نَيَاهُْل. 

                                                

/  القذذبهوةداو الهدا ذذة / /1م/109  همذذسل المثقأذذ ن فذذ  ال ذذبلل اتلذذالم  ،د. محمذذد كمذذب  الذذد ن  ازسذذو - 580
 ل.1986
 . 4لسوة القلل اآل ة  - 581
 ، مصدو لبد   . 355 /5  فت  القد و  ازسو - 582
 .24139نحمد /كتب  دبق  ملزد األزصبو / دب  حد   الل دة عب اة /ح ملزد - 583
 ،مو ك لبد    . 109،سهمسل المثقأ ن ف  ال بلل اتلالم   71ف  اتلالل   نصس  الحلدة ازسو - 584
 .63سالحلدة ف  اتلالل تدواه ل الاهبس   2/456  إح بهللا علسل الد ن  ازسو - 585
  4022ادن مب ة / كتب  الأتن/ دب  الصدو عل  الدالهللا/ح لزن - 586
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 س زهبهل دمب ف ا مصلحتهل .    موهل  نن  نحدهب
 يلسزا ممب عل هل من مبعة .   خي مزهل مب  د نن     ثبز هب
م ا قلمبن   مساف  لا مسا  ، سم بد لا م بو  ، سعل ا فذ  كذ   الزبال  نن  ثبلثهب

ساحد من هيو سا    فسا دا ف  نموهل سزه هل   نن  ذ موهل دذبلم وسف ، س  زهذبهل 
لذذا مذذن مبعذذة   نن   خذذي مذذزهل مذذب لذذه  علذذ هل   ديلسزذذاعذذن اذذدو . سسا دذذا ف مذذب 

سال  حملهذل علذ  ال زذ  سالماذقة ف ألذدهل  ساخت ذبوازألذهل لذمبحة سمسع  لذا دذا ن
587. 

نن  قصد دقسلا سف لا ادتضذبهللا مواذبة  المحتل  عل   س ا   ادتضبهللا –  

مذن مأهسمهذب  سالحلذدة الحأذبس علذ  الماذوسع ة اتلذالم ة ،  غب ة  ت بل    ألن  
  قصذدة المحتلذ  فذال مل  األ و من   س ادتضبهللا موابتا ، سهيا  قتا  حلن ز 

دبحتلذذبدا كاذذف عذذسوا  الزذذبال نس إعذذالن نخمذذب هل علذذ  المذذال ، س قتاذذ  لذذالمة 
  قس . 588ال تكسن الحلدة و بهللا ل قب  ا ب  ف  الح   دافك عن ال ق دة  حت المس ة 

علذذ  المحتلذذ  نن  قصذذد دقسلذذا سف لذذا س ذذا   ت ذذبل  سملذذ     ذذ الاذذ  و      
ا ف  مس تا و بهللا ، سال مواهللا ، س  تزذ  فذ  و بلذتا ، خبلص الز ة ال  اسد موابتا
، سمزبصوة ندزبهللا ال زال ، ل زاو   عل ا وداهللا القدس  ، سحكل التسف    الخل مزبفوة 

لذذذذا فذذذذ  القلذذذذس  مهبدذذذذة س ذذذذالال، س مدذذذذبدوة إلذذذذ  قدذذذذس  قسلذذذذا دبللذذذذمك  س قذذذذيف، 
 589.سالمبعة 

   سهذذيا مذذن ند  اتلذذالل لذذزن ولذذس     علذذ المساسدذذة  - ا

عذن المزكذو نلذ ل دذا مذن غ ذوو   زهذ ال بل إال نن المحتل  الي   ذ مو دذبلم وسف س 

 س م ك عل  لزن ولس     مساسدبللمحتل  نن  كسن  ف زدض ل قتد  دا الزبال.   
ف ن يلع ن  د ف   سالسا دب لزن الاو  سملتحدبتا ، هيا مك الق بل عل  الأوا   ، 

د   اآلدا  الاخص ة للمحتل  ، سه   سهيو ،590تسق وو ، سنزأ  للم ن ف  د زا 
  ألنالقذذدسة فذذ  خلقذذا    سالمحتلذذ مذذن ال زبصذذو األلبلذذ ة لتكذذس ن اخصذذ ة الملذذلل 

 .591الحلن سصف إلالم  س ادتضبهللا س ا   سا   د ز   الخل 

سقاذبهللا سس أذة الحلذدة سالذمة دذ ن القاذبهللا  -  السس أ ذة  اآلدا   ثبز ب  

مب     علذ  الداع ذة كذبلوف   حدادهبسالقابهللا سمن  ، سه  م  ج من الدعسة لالمسبل
س ال أذة عذن نمذسا  الزذبال  الس ذاس الل ن ،سمن حدادهب مب  ت ل  دبلقبا  مث  مالقذة 

 َسقُسلُذسا                           سالد د عن مسامن الو دذة  قذس    ت ذبل  للذدعبة  

هَُس نَْقَوُ   اْعِدلُسا َازَآُن قَْسٍل َعلَ  ناَلَ تَْ ِدلُسا  َْ ِوَمزَُّكلْ  َسال ،سللقابة 592ِللزَّباِل ُحْلزب  

َ َخدِ و   َ إِنَّ َّللاَّ نن القذس  الاذد د لذ ال مملسدذب  سكمذب 593تَْ َملُسَن  دَِمبِللتَّْقَسى َساتَّقُسا َّللاَّ
                                                

 ل .1955الق م ة /القبهوة/ المكتدة  /413  تهي   مداوا اللبلك ن الدن الق ل ازسو - 587
 مو ك لبد   . 119  همسل المثقأ ن ف  ال بلل اتلالم   ازسو - 588
 .  لبد ،مصدو  7الوتدة ف  مل  الحلدة للا  و   زهب ة - 589
 .8 زألا  المصدو  ازسو - 590
 .111همسل المثقأ ن ف  ال بلل اتلالم   - 591
 83الدقوة اآل ة  لسوة - 592
 .8ة المب دة اآل  لسوة - 593
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السس أ ذة للمحتلذ  هذ   ساآلدا ، من الداع ة ، فكيلع السلل تت ثو دا نهل ة القاذبهللا 
 594. مب  يلع 

  -  اآلدا  الت  تل ل المحتل   ملةسمن 
 الوفذ الوف  ف  احتلبدا ، لساهللا نكبن نموا دم ذوسف نل زه ذب عذن مزكذو   ألن   – أ

دعستا سولبلتا  ف  يا مزهج الزد  سه ،ف  التمبلة القلس  سحصس  المقصسد ندلا 

ِ ِلْزذ َ  فَدَِمذب .ليلع سصذأا   ت ذبل  دقسلذا   ذب   َوْحَمذٍة ِمذَن َّللاَّ  َغِلذ سَ لَُهذْل َسلَذْس ُكْزذَ  فَس 

سا ِمْن َحْسِلَع فَذبْعُف َعذْزُهْل َساْلذتَْضِأْو  ،   595َسَاذبِسْوهُْل فِذ  األَْمذِو   لَُهذلْ اْلقَْلِ  الَْزأَا 

ْفذَ  فِذ  اأْلَْمذِو ُكل ِذِا.  نزا  الزد  ثد  عن سقد َ َوفِ     ُِحذ   الو ِ قَبَ      إِنَّ َّللاَّ
 سقذد 596

قسلسا لهل القس   ن  597ِللزَّباِل ُحْلزب   َسقُسلُسا ت بل  دبلوف  ف  القس  فقب      نمو
كذبن هذيا  ن ذب  الم   س بدلسهل د حلن مب  حدسن ، سالمحتل  ممبل  دبلقس  الحلن 

 الزأذذسال،المذذدعس دذذوا كذذبن نس فذذب وا لمذذب للقذذس  الحلذذن مذذن تذذ ث و دل ذذا فذذ   لذذ  

نخدو  عزا  كمب او. سقد كبن مزهج ولس    سالتمبلتهب إل  الخ و سدف هب عن ال
َمذب ُخ  ِذَو    قبل نل الم مز ن عب اة وا    عزهب وف قب م لوا ف  األمسو كلهب كمب 

 ِ ذب َكذبَن نَْد َذَد  َوُلسُ  َّللاَّ ذب ، فَذ ِْن َكذبَن إِثْم  دَْ َن نَْمَوْ ِن إت  نََخذيَ نَْ َلذَوهَُمب َمذب لَذْل  َُكذْن إِثْم 

ِ الزَّباِل  ِ دَِهب  ِمْزاُ َسَمب اْزتَقََل َوُلسُ  َّللاَّ ِ فَ َْزتَِقَل ِ َّ  598 ِلزَْأِلِا إت  نَْن تُْزتََهَع ُحْوَمةُ َّللاَّ

اْل َْأذَس َسنُْمذْو  ُخذيِ    ت بل  زد ا الكو ل دبل أس سالل ن فذ  قسلذا عذ  س ذ     نمو سقد

مكذبن الضاذ  ل كذسن نقدذ  للزصذ حة   فذبل أس.   599اْلَ بِهِل نَ  َعنِ دِبْل ُْوِف َسنَْعِوْ  
الزبال من  قدس دبل م   الملتحلن من األف ب  ،ف زهب قو دة من  ن دبل وف    سنمو 

فذ  يلذع  إل ذاغ و زك و سلمب كبن الزبص  لض وو كذبلم و   ل دسازذا ثل ذ  دمذب  حتذبا 
  دمثذذفقذب  سنعذو  عذن ال ذبهل ن ن  المصذو ن علذ   هلهذل ، فذال تكذبف  اللذأهبهللا 

لأههل سال تمبوهل ساحلل عزهل ساغا  عل  مب  لسهللا مزهل . سل ال ف  القوحن ح ة 

 فذبلوف ،  .600من هيو اآل ة لمكذبول األخذال  كمذب وس  عذن   أذو الصذبد   ن مك
األد  السس أ    د  من حل ب  الدعسة سالداع  المحتل  دح   لس حد  إفوام نس  ف 

أذذسوا مذذن دعستذذا كمذذب  قذذس  اتمذذبل فذذ  نلذذلس  الذذداع  المحتلذذ  ،  حذذد  ز تأذذو م
  س ذذد  علذذ  س ذذس  الوفذذ  مذذب الذذتدد  دذذا المذذ مسن إي سعسذذا ساعذذس ،  601الض الذذ 
لا من القس  فقب     ب و   اوف  فقد د     من هس خ و مزع إلذ  مذن هذس  سعزف

اُ لَذذاُ قَذذْسال  لَ  ِزذذب  لَ َلَّذذ فَقُذذسال لمسلذ  سهذذبوسن    ت ذذبل اذو  مزذذ  سنمذذوو دذذبلوف . فقذذب  

                                                

 ، مو ا لبد  . 46،سخمة الحلدة   74  نصس  الحلدة ف  اتلالل  ازسو - 594
 .159ح  عموان اآل ة  لسوة - 595
 .4173لزن ند  داسد / كتب  األد  / دب  الوف  / ح - 596
 .83الدقوة اآل ة  لسوة - 597
 3296صح   الدخبو  / كتب  المزبق /دب  صأة الزد / -  598

 

 . 199اآل ة  األعواف - 599
هذذذـ  1398داو الأكذذذو / د ذذذوس  / /2م/7/325  محبلذذذن الت س ذذذ  لمحمذذذد  مذذذب  الذذذد ن القبلذذذم   ازسذذذو - 600

 ل. 1978
 مصدو لبد   . 2/482علسل الد ن  إح بهللا - 601
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ادن كث و   هيو اآل ة ف هب عدو عس مة ح ذ  كذبن فوعذسن  قب   602 َْخَا  نَسْ  َتَيَكَُّو 
صذأسة   مذن خلقذا إي ياع سمذك هذيا نمذو نن ال  سمسلذ ف  غب ة ال تس سااللذتكدبو 
 603. سالمالمأة خبم  فوعسن إال دبلل ن 

لح بة ف مب وساو ندس س نللسدب مبولا عل  ساقك ا مزه ب لزب ولس     ولل سقد     

زَذب ،  غالمب ابدب نت  الزد   إنقب      نمبمة  ِ ا ْيَْن ِلذ  دِبل  ِ  فَ َْقدَذ َ فَقَبَ   َب َوُلسَ  َّللاَّ
فََدزَب ِمْزاُ قَِو د ب ، قَذبَ   فََ لَذاَل ،قَذبَ     اْدزُاْ اْلقَْسُل َعلَْ ِا فََ َ ُوسوُ ،قَبلُسا   َمْا َمْا . فَقَبَ    

عَ اُ نَتُِحد   ُ فَِداهللَاَع ، قَبَ    َسالَ  أِلُم ِ ِ َ  َلَزِ  َّللاَّ َهذبتِِهْل ،قَذبَ   الزَّبالُ ؟ قَبَ  الَ َسَّللاَّ  ُِحد سزَاُ أِلُمَّ
ُ فِذذَداهللَاَع قَذذبَ    قَذذب َ   نَفَتُِحد ذذاُ اِلْدزَتِذذَع ؟  ِ َ  َلَزِذذ  َّللاَّ ِ  َذذب َوُلذذسَ  َّللاَّ الزَّذذباُل  َسالَ   الَ َسَّللاَّ

ُ فِذذَداهللَاَع ،قَذذبَ    َسالَ  قَذذب َ زَذذاُ ِلدَزَبتِِهْل،قَذذبَ    نَفَتُِحد ذذاُ أِلُْختِذذَع ؟  ُِحد س ِ َ  َلَزِذذ  َّللاَّ   الَ َسَّللاَّ
تَِع؟ قَذبَ    الَ   ُِحد سزَاُ الزَّباُل  ِ أِلََخَساتِِهْل ،قَبَ   نَفَتُِحد اُ ِل َمَّ ُ فِذَداهللَاَع ،قَذبَ     َسَّللاَّ َ  َلَزِذ  َّللاَّ
بتِِهلْ الزَّباُل  ُِحد سزَاُ  َسالَ  ِ  ِل َمَّ ُ فَِداهللَاَع ،قَبَ   َ  َلَزِ ،قَبَ    نَفَتُِحد اُ ِلَخبلَتَِع ؟ قَبَ   الَ َسَّللاَّ َّللاَّ

ذوْ  ، َسالَ الزَّباُل  ُِحد سزَاُ ِلَخبالَتِِهْل   قَبَ   فََسَاذَك  َذَدوُ َعلَْ ذِا ، َسقَذبَ  اللَُّهلَّ اْغِأذْو يَْزدَذاُ َسَمه ِ
ْن فَْوَ اُ   قَْلدَاُ   604َسَحص ِ

ف  إزكبو المزكذو ساحتلذبدهل  عزهلمث  هيا األللس  لبو الصحبدة وا     سعل 
اتلذالم ة سمذن دذب   الق لعل  المللم ن فبلمحتل  إزمب  هدف من احتلبدا إلىضوال 

 نسل  نن  كسن قدسة ف  اتدب  زهج الزدسة ف  نساموو سزساه ا . 
ة مزا  سقد نمو    حت  التأني والصبر  - ب  حق  االحتلب  نهدافا سغب بتا المو س 

من اآل ب  القوحز ة ،مزهب  قسلا ت بل  حكب ذة عذن لقمذبن فذ   ال د دت بل  دبلصدو ف  

ذالةَ   َذب مب  صذ دا دلذد  الزهذ  عذن المزكذو    عل نموو الدزا دبلصدو  دُزَذ َّ نَقِذِل الصَّ

  ِمْن َعذْ ِل اأْلُُمذسوِ  يَِلعَ َعِن اْلُمْزَكِو َساْصدِْو َعلَ  َمب نََصبدََع إِنَّ َساْزاَ  دِبْلَمْ ُوسفِ َسنُْمْو 
حاذب علذ    قتاذ علذ  مذب نصذبدع   ساصذدوالقومد    سقسلا ت بل       قس . 605

ذة األمذو دذبلم وسف سالزهذ   ند  فبلصذدو. 606تض  و المزكو  سسلذ لة لمذن  قذسل دمهم 
حمذ  زألذا نمبزذة الهدا ذة سهذ  ولذبلة الولذ   مذنعن المزكو ، فال    ال سال      

  ، كمذب قذب  ت ذبل  مخبمدذب الولذس   المزكوسهل ن مة األمو دبلم وسف سالزه  عن 

 ث ُِوقُْل فَ َْزِيْو   َب ْ َ  فَذبْهُ ْو َسال تَْمذزُْن  َسَودَّعَ نَ  َهب اْلُمدَّ ْو َسالو   تَْلذتَْكثِوُ فََكد ِْو َسثِ َبدََع فََمه ِ

  لدحبزا ست ذبل   - افتت يلع اتمبل ادن ت م ة دقسلا     سد ن  607َع فَبْصدِْو َسِلَود ِ 
دذبألمو دبتزذياو سختمهذب دذبألمو دبلصذدو سزأذال اتزذياو  الخلذ اتولذب  إلذ   ح ب  –

 سلذذ كن  608ف لذذل نزذذا   ذذ  د ذذد يلذذع الصذذدو  المزكذذونمذذو دذذبلم وسف ، سزهذذ  عذذن 
  اخذي نحذدا دذ س  يزذ  صذدو مزذا ، سال  سالدة المحتل  مت ز ب غ و مدبدو إل  ال قس
 609ف  الخل  مأقسدة ف مب لسى األزد بهللا. ال صمة  بق  عل  نس   لة تددو  ألن  

                                                

 .44مـا اآل ة  لسوة- 602
 مصدو لبد  . 3/153تأل و القوحن الكو ل الدن كث و  - 603
  21185الدبهل  /ح نمبمة ند  نحمد/كتب  دبق  ملزد األزصبو /دب  حد   ملزد  - 604
 .17لقمبن اآل ة  لسوة - 605
 ،مصدو لبد   . 14/68ال بمك ألحكبل القوحن  - 606
 .7-1المدثو اآل ب   لسوة - 607
 ، مصدو لبد   .60الحلدة ف  اتلالل ادن ت م ة  - 608
 ،مصدو لبد   . 9    و  زهب ة الوتدة ف  مل  الحلدة للا ازسو - 609
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 حتذ ال أ ة عن نمسا  الزبال ، سهيا األد  من لذسا ل السال ذب  اتلذالم ة عبمذة – ا
نن  المحتلذذ  ف لذذ ال  حذذس  الممذذك فذذ  نمذذسا  الض ذذو عذذن نداهللا السا دذذب  السس أ ذذة  

 لَ َذنَ قذب       عن قدس  الواسة ، ف ن ندذ  هو ذوة   دت د تسو  عن قدس  الهدا ب س 

ِ َوُلسُ   اِا َ   َّللاَّ تخ   د دالة المحتل  كمذب تخذ   د دلذا  سالواسة 610َساْلُمْوتَِاَ   الوَّ
لا الحبكل دض و حذ     فهذ  حذوال ، علذ  اآلخذي  ل حكلكبز   إنف  الحلدة   ألزهب   

ع  مذذة فهذذ  حذذوال علذذ  الحذذبكل دسن  علذذ سإن كبزذذ  لذذ حكل لذذا دذذبلح  سالم مذذ  
 611. اتثلسق   تحول   ألزهب تسقك الحبكل ف   حقاالم م    ألزهب اللت أبهللا  

ل و  المحتل ، سنقسل له دتا ، س ل ل المحتل  نعسازا دمب الت ما  نصسن فبلت أف
هد ذة صذوفا عذن الحلذدة ف ن علل نن نحدا مزهل نخي واسة نس قد   ،من هيو اآلدا  

عذن الواذسة لذساهللا تمث لذ  فذ   الت أذفس زدضذ   612.الادهب لتحبا  السزسن ست ل   
سذذبهوة نل كبزذذ  مقز ذذة  الواذذسةهد ذذة نس عم ذذة نل تمث لذذ  فذذ  خدمذذة لذذساهللا نكبزذذ  

 613ملتسوة .
حدا  سس أ ة سمن نهمهذب التلذل  دبلم وفذة سال لذل دمقبصذد الاذو  ة   ملة فهيو

الحكل ف  محلا سال  خوا دبلحلدة عن مقبصدهب الاوع ة .سقد   ز  سقساعدهب حت  
فذذ  هذذيا ال صذذو نن  قذذس    إياكذذبن هزذذبع زسذذبل  الحلذذدة حذذ  لمذذن د ذذو  لقاذذ ة 

نزذا زسذبل إلذالم  فحذو  دهذيا الزسذبل نن   دع ل بل  قب ل اآلن ف  ن  دلد إلالم  
 ع  .  المهمة عل  دص وة سس دهيو زا هللا مدولة عبل ة تعداد زأو  قسمسن 

  إن  هذذيو اآلدا  سمذذب لذذدقهب مذذن اذذوسم سسلذذب   تمثذذ  فذذ  مب قذذب  سخالصذذة
مذذن خاللهذذب دسو هذذيا الزسذذبل فذذ  المحبفسذذة علذذ  قذذ ل   دذذو م ملهذذب حل ذذب  الحلذذدة س

سالحلدة عل  هذيا الزحذس زسذبل إلذالم  إزلذبز   سالمبد ةالم تمك اتلالم  الوسح ة 
لتا،نس دتا زصسص اوع ة   ،  م مزة، سمد قتا زمبيا إلالم ة  ص بغب  فقه ة سفص 

كبزذذ  ت ذذوف دسوهذذب األصذذ   ، سملذذ سل بتهب ال س مذذة ، سمس ذذ  صذذأحة الملذذلم ن 
سخلذذف مذذن د ذذدهل خلذذسف إلذذ   سمزذذب هذذيا فتذذو  فذذ هل همذذة الو ذذب  سقذذسة   األسا ذذ 
  614الحلدة من نس  مب توع من فوس  اتلالل الهبمة. فكبز ات مبن 
عد ذدة لمذذن  ساذذسادماذبو  الحكذذ ل ساذك اذمبزب  لذد   مكذذن القذس    إن ال سممذب

 التذذ  قذسل دمهمذة االحتلذب  حتذ  تصذسزا عذن االزحذواف ستحذد مذن اآلثذبو الاذبوة 
  مكن نن تقك من المحتل  سنهل هيو الاسادم الاوع ة   

نسلس بتهذب ف دذدن دذبألسل   حلذ تقد ل األهذل علذ  المهذل ، فبلمحتلذ   وتذ  األمذسو -ن

ادن عدبال وا    عزهمبقب   قب  ولذس   ف ن زهج الزد ساألهل سهيا مثد  ف  م

   ذب نَْهذَ   إِزَّذعَ ادن  د  ح ن د ثا إلذ  الذ من    لم بي فَذ ِيَا ِ  ْذتَُهْل  ِكتَذب ٍ َلذتَ ْتِ  قَْسم 
ِ فَذ ِ  إالَّ فَبْدُعُهْل إِلَذ  نَْن  َْاذَهُدسا نَْن الَ إِلَذاَ  ذد ا َوُلذسُ  َّللاَّ ُ َسنَنَّ ُمَحمَّ ْن هُذْل نََمذبُعسا لَذَع َّللاَّ

َ قَذذْد فَذذَوَ  َعلَذذْ ِهْل َخْمذذاَل َصذذلََساٍ   دِذذيَِلعَ  ُكذذ  ِ  َذذْسٍل َسلَْ لَذذٍة فَذذ ِْن هُذذْل  فِذذ فَذذ َْخدِْوهُْل نَنَّ َّللاَّ
َ قَْد فََوَ  َعلَْ ِهْل َصَدقَة  تُْ َخيُ ِمْن نَْغزِ َب ِِهلْ  نَنَّ نََمبُعسا لََع دِيَِلَع فَ َْخدِْوهُْل  َعلَ   فَتَُود   َّللاَّ

                                                

 . 1256ف  الواا  سالموتا  ف  الحكل/ح هللامب  بب  األحكبل/دب  التومي / كت لزن - 610
 

 مصدو لبد  . 4/127لد  اللالل للصز بز   - 611
 ، مصدو لبد  . 10  زهب ة الوتدة ف  مل  الحلدة للا وا    ازسو - 612
 ،مو ك لبد  . 113  همسل المثقأ ن  ازسو - 613
 ،مو ك لبد  . 5  نصس  الحلدة ف  اتلالل  ازسو -614
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نَْمَساِلِهْل َساتَِّ  َدْعَسةَ اْلَمْسلُسِل فَ ِزَّاُ لَذْ اَل  َسَكَوا ِلَ فُقََوا ِِهْل فَ ِْن هُْل نََمبُعسا لََع دِيَِلَع فَ ِ َّبَع 
.   دَْ زَاُ  ِ ِحَ ب    615َسدَْ َن َّللاَّ
 الم ذذذوسف المتذذذوسع نساتدذذذب  السلذذذب   الماذذذوسعة لم وفذذذة المزكذذذو الموتكذذذ   - 

 الضش  ال   سنن  ت لال ،كمب  ا  س لفبلمحتل  مل ل دقساعد الاو  ف  يلع، فال 
 سالخدا  ف  لد   يلع سإزمب سا دا سعملا مت ل  دبلمزكوا  السبهوة فقم.

إزمذب هذس الاذو  فمذب ثدذ   مزكونن م  ان الحكل عل  الا هللا د زا م وسف نس نزا  -ا
 زه  عزا . ف ا نزا م وسف نمو دا سمب ثد  اوعب نزا مزكو

 التدوا ف  اتزكبو حل  السلب   الماوسعة . -د
ألمو الابو  الحك ل      امتثبالاتخالص سالت ود ، فمن  قسل دسا   الحلدة  -هـ

تكسن غب تا اتصالح  سإزمبلا مصلحة اخص ة ف مب   مو دا س زه  عزا  نن ال تكسن

ب قَْسِل نََونَْ تُْل إِْن ُكْزُ  َعلَ  دَ  ِزٍَة  َ  قَب َ  ، كمب قب  ت بل  عل  للبن ا    عل ا اللالل 
َمب نَْزَهبُكْل َعْزاُ إِْن نُِو ُد إالَّ  إِلَ َسَوَ قَزِ  ِمْزاُ ِوْ قب  َحَلزب  َسَمب نُِو ُد نَْن نَُخبِلأَُكْل  َود ِ ِمْن 

ْلذ َسَمباأِلْصالَح َمب اْلتََمْ ُ   ِ َعلَْ ذِا تََسكَّ ُ  َسإِلَْ ذِا نُزِ ذ ُ تَْسفِ ِق  إالَّ دِذب َّ
616   سدزذبهللا علذ

الضب ب  المو ذسة  اتلالم هيو القساعد  مكن نن  حق  مزهج االحتلب  ف  الم تمك 
نل كبزذذ  سس أذذة  الم تمذذكمزذذا لذذساهللا نكبزذذ  الحلذذدة تمسع ذذة  مبولذذهب نغلذذ  نفذذواد 

  ت  لذ، س اتلذالم ة مبولهب و ذب  نهلذتهل الدسلذة للق ذبل دهذب فذ  لذد   حمب ذة القذ ل 
 .ةالتبل  ح بالمدالتمث   لم مسعة من الق ل الح بت ة ف  الزسبل اتلالم  ف  

ح  مالحسذة م داهذب نن الق ذبل دهذيو الأو اذة د ذد ال لذل بالمد وقد  هي زسود لكزب     
ال ذذسل نمذذوا سا دذذب ألزذذا متذذبح مذذن خذذال  هذذيو التصذذز أب   وسمواتدهذذب صذذبداذذسادمهب 

ك مذذذن مسذذذبهو اللذذذسهللا سالألذذذ  ساآلثذذذبل د ذذذ  المساقذذذ ومذذذب تزاذذذاتعالم ة.ست ذذذدد 
مك يلع زاو  دبلتسا   زدض  نن  تل ، سإيا لل   د دبمكبن مزك هيا الألبد فسالمزكوا  

سهذذيا التذذدز   المخذذب  دعذذسة سالذذ ة إلذذ  الأاذذب   اتزلذذبز ة تد ذذبد الداذذو عذذن هذذيو 
 الللسك  من غسا ب  الا مبن .      

 

                                                

 . 1401الدخبو  /كتب  ال كبة/ دب  نخي الصدقة من األغز بهللا /ح  صح   - 615
 .88هسد اآل ة  لسوة - 616
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 سالت ل م  التودس  التس  ا ف  الحلدة
ألهم  ة التس  ا التودس  سالت ل م  ف  تكس ن اخص  ة المللل سثقبفتا  زسوا       
مهبل  المحتلد ن كبز  تتمث   ف  وقبدة دسو الت ل ل للت ك د  ال مل ة ف ن   الللسك ةسق ما 
وا  الت ل م ة ، فه  دمثبدة وقبدة تأت ش  من الت امهب دتمد   المزبهج سالمقو 

وا   سيلعسإاواف  دحم  األفواد سالم ل لب  الم ز  ة دتود ة األ  ب  سف  مقو 
م ب  الزاو سالتثق ف ال بل لساهللا ف  م ب  التود ة سالت ل ل نس ف   اتلالم التس  ا 
يلع من الم بال  ال لم  ة سالثقبف  ة حلت  تقتا هب الق ل اتلالم ة الزد لة  غ ونس ف  
المحتل    سو المداوال سالكتبت   د ن ح ن  كبنيلع  قس  نحد الدبحث ن     سف 

من لالمة المحال  ، سمواعبة قبزسن االعتدا  ف  ت د   الصد بن  ل ت كدسحخو 
ف  ت ل مهل سكبن  مزك ندع بهللا ال لل من التصد   لت ل ل الزبال نس  الاو  ةعد سقسا

لهل ف  األحكبل نس ال لسال للأص  ف  قاب بهل سود مب كبز   الأتسىعال هل نس 
م ل لب  الت ل ل تتزبس  ن اب  حاسو د   الدوسال ساالم ال   ف  سالتا التأت ا  ة 

 617 سكتدهبعل  مزبهج الدوالة 
سل  مصبدو الحلدة اهتمبمهب دهيا الم ب  الح س  ،فاوع  ف  اوسم ن سقد     

ا مك الزبا  ن  سسا  المود   لا قساعد ف  يلع ، ساهتم  دبلتود ة سالت ل ل دبلتدو 
عل  مأبه ل اتلالل فكوا سللسكب مقتد ب ف  يلع دزهج اتلالل  ال   حت   تود  
 األسامو سالزساه  . تمد  سقساعدو ف  

 

فهس ف   ملللالقس  سال م  سا دب عل  ك   ف  كبن الت د  د د  الزد   اسإي     
 ف ح  المحتل  نسكد ألزا  مث  التمد   ال مل  ساتوابد الم داز  لهيو الل وة 

الم تمك ف قس  د د نن   م  س  مو د د نن   تمو ف يا صل  ،صل  الم تمك سلبو 
تود  ة ال مل  ة كبن  اتوم ف  المود   االقتداهللا دا ، سألهم  ة القدسة ف  ال زهجعل  
 ننف  الم ل ل   اتومخلق  ة سا تمبع  ة سعلم  ة كمب  قس  ادن األخـسة     اوسمب  

للكتب  ال     حلن الخم  ، س دو   حأبسب   ساألمبزة كسن من نه  الصالح سال أ ة  
ل ل الصد بن ل ب   نن  أت  مكتدب  لت   لم الحلب  ، ساألسل  نن  كسن مت س ب  سال 

 دبلت ل لااتهو دبلد ن سالخ و سمك يلع فال   ين لا  سقد، إال  نن  كسن ا خب  كد وا   
م مسعة  تمث  فبلصالح سال أ ة ساألمبزة  618إال  دت ك ة موا  ة سثدس  نهل  ة ليلع  

اتلالل ، فقد  زهجق ل ح بت  ة نس دهب الابو  الحك ل ، لتقس ل الم تمك سالتقبمتا عل  

 ب ولس    ، ق  ل  ف  اتلالل قسال   قل      قب  نز ا  عن ند  عموة الثقأ   وس

ِ ثُلَّ اْلتَِقْل   قُ ْ     قب   غ وعال نل   عزا نحدا   حَمْزُ  دِب َّ
 دباللتقبمة ف مك  619

من  م ك نزسا  الاوع سصالح  ستصأ تا االعتقبدعل  ات مبن د ن صالح ن صالح 
سحدادهب سهيا  مث  م م  الق ل  الاو  ةع السبهو المزادم دقساعد ال م  سهس الللس

 التودس  ة ف  المزهج اتلالم .

                                                

 .103 للا  و   م بلل القودة ف  نحكبل الحلدة سازسو ، 71الحلدة الميهد  ة ف  دالد المضو  ال ود   -617
  229م بلل القودة ف  نحكبل الحلدة   -618
 55صح   مللل /كتب  ات مبن/ح -619

This file was downloaded from QuranicThought.com



 164 احلسبة يف النظام اإلسالمي                                                                                             املقدمة

من نكدو اتاكبل ب  حلت   سا ههب ال بلل اتلالم  ال سل ف  قاب ب  ل    س
اال تمبع  قا ة ت ص   ال لسل عل  زهج اتلالل سق ما خبصة ال لسل  اتصالح

ن  هيو ال لسل دصأة عبمة قب مة عل  نصس  مزبقاة ، أل ساتزلبز ةاال تمبع ة 
من  سغ وهبزسو ب  التود ة سعلل الزأال ، سعلل اال تمب    مث لل ق دة اتلالم ة 

سه  ف   الت ل م ةالزسو ب  االقتصبد ة الت   دولهب المال  ف  مختلف المواح  
إل   الداع ةلدب  نغلدهب مزبقاة للمدبدئ سالق ل اتلالم ة ، سل    هيا  كسن نهل األ

 الت ص  إدواا التس  ا التودس  سالت ل م  ف  قا ة الحلدة لتل و دهب سف  
 دزبهللا إل اتلالم  لك   ال لسل اال تمبع ة سالدوالب  اتزلبز ة سه  عمل ة تحتبا 

سقد حبس  ال د د من الدبحث ن  620.ال لسل سالدوالب  اتزلبز ة عل  زهج اتلــالل
 ا اتلالم  لل لسل اال تمبع ة ساتزلبز ة الت  تاك  فكو الأود نهداف التس  تحد د

 -سف  و  ة إلالم ة ف  عدة زقبم  مكن إ مبلهب عل  الزحس التبل    سللسكا
   تدع ل ات مبن سالق ل اتلالم ة سالدفب  عزهب دبل لسل .نسال
  تحق   امبن التخدال ال لسل ف  الخ و ال ف  الاو .ثبز ب
د المت لم ن من الددا ة إل  ت لل ال لسل من ن   نهداف إلالم ة سإزلبز ة   إواب ثبلثب

 . لبم ة
دبل لسل لتحق   نهداف التود ة اتلالم ة ف  دزبهللا اخص ة المللل  االلت بزة  واد ب

 اتلالم ة . سالحابوةساألمة 
المقووا  ال لم ة من ح   الكل سالك ف دحل  ق مهب سنهم تهب ف   تحو   خبملب
 اتلالل . زسو
   امبن ل و التقدل ال لم  سالحابو  لالمة ف  اسهللا اتلالل.لبدلب
  إوابد الدوالب  ال لم ة دبتلهبمب  التواث ة ل لمبهللا المللم ن .لبد ب
 التخدامب  تلع ال لسل ف  قاب ب تخدل زاو الدعسة اتلالم ة . تس  ا  ثبمزب
  ل اتلالم ة .   تزم ة ال لسل ستمس و مزبه هب ف  اسهللا الق تبل ب
الم لم ن سالدبحث ن إل  نلبل   تزق ة تلع ال لسل ممب  ت بو  مك  إوابد  عباوا
  621اتلالم ة سالق لال ق دة 
 تللكاكبن مص و الم تم ب  وه زب دبلم تقدا  الت  تتملع دهب سالللسع الي   سإيا

 تقدا  دزبهللا عل  سلب   التود ة ف ن  التود ة ه  تس  ا عمل  ستزا ة عل  الم
، ف يا ز ح  التود ة سكبز  سلب لهب لل مة صل  الم تمك ، سإيا ازحوف   ساألخال 
سلبو  ف  مو   غ و صح   فلد الم تمك ، سالمل س  عن هيو التود ة  التود ة
سالمدولة ثبز ب  سالم تمك ثبلثب  ، سالاع نن  المود  لساهللا نكبن ندب نس نمب  نسال  الد   
و المل سل ة كبملة  كسن قد نلهل ف  دزبهللا الأود الصبل  ح ن  قسل دهي م لمبنس 

  622سالم تمك القس ل.  الصبلحةساأللوة 

نوس   او  من اآل ب  القوحز ة ،سولسلزب   كث وسقد س ا   ت بل  ليلع ف  

نَْفَاَ   َسلََدوُ زََحَ  َساِلد   َمب   الللسك ة قسال سعمال فقب    الأكو ةاألمثلة ف  التود ة 
                                                

داو  /1م/36.مقذذداد بل ن دنلبلذذ ب  الت صذذ   سالتس  ذذا اتلذذالم  لل لذذسل سالم ذذبوف سالأزذذسن ،  ازسذذو   -620
 ل.1996 -هـ1416عبلل الكت / الو ب  /

  104 -103 اللبد نزسو  المو ك   - 621
 ل.1987-هـ11407/ مكتدة الحوم ن/  38ازسو   التدوا ساالحتلب  عل ا ل د د عدد ال       - 622
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ِ  قَب َ  سَعْن َ بدِِو ْدِن َلُمَوةَ  623ْن نََدٍ  َحَلٍن  مِ  ُ ُ   الَنْ  قَبَ  َوُلسُ  َّللاَّ َ  الوَّ  َُ د ِ
 َتََصدََّ  دَِصب ٍ .  نَنْ َخْ و  ِمْن  َسلََدوُ 

ف  التود ة  ال بمةإل  غ و يلع من األحبد    624
 نس الخبصة ف  مساس  م  ن.

سد زسا مزبهج  الت ل لنللس  الت د   سمو    ف  للع علمب زب مللع الزد   سقد    
د  التود ة سنلبل دهب المختلأة فيكو ادن األخسة مب  اتوم ف   دبعتدبوو القدسة ف   الم  

دبلصض و سنن   ل ما اللسو   توف   ننتأ    ال مل ة التودس ة ، س اتوم عل ا   
، س  دو  ا ديلع  دبلاك  سادمهبالقصبو من القوحن ، د د حيقا دم وفة الحوسف 

سمب  لتحلن من  الحلب حت    لأا مد ب  ثل    وفا عقب د اللزن ، ثل  نصس  
س كل أهل عو   المثب الموالال  سف  سق  دمبلة ال بدة   موهل دت س د الخم  عل  

سمن كبن عموو لدك لز ن نموو دبلصالة ،  سزسوا   ،مب نمالو عل هل حأسب  غب دب  
من الكالل سغ و يلع من األف ب  الخبو ة عن  سالضش  د  س اودهل عل  إلبهللاة األ

  625قبزـسن الاو . 
ف  الدح  عن الم ل ل القدسة  تتلخ صمهبل  المحتلد ن   نن  س لتخلص من هيا  

سل وتا ثل   دح  عن المساد الدوال ة الت   قسل دت ل مهب للزبا  ن  لم تاس دح  عن 
با  ن.س ملة مب  الحس ف  عملا المحتل  ق ل اتلالل ف  تود ة الز  خبلفس مزك مب 

 اآلت   ف عل ا تتلخص 
 عل  زسبفتهب . للمحبفسةكبن  مزك نن تتخي الملب د نمكزة لت ل ل األمأب   -1
ا ف  ت ل ل األمأب  ،  -2 دت ل ل القوحن الكو ل   ادتداهللا اتوم ف  الم ل ل نن  تدو 

 سالمدبدئ الخلق  ة . الد ز  ة سال لسل
، س احتوامهمب سامتثب   السالد نالم ل ل نن   ل ل مال دا األد  مك   اتوم ف  -3

 . نساموهمب
الم لل نس الاو  ف  األمبكن  الاو  مزك الم ل ل من او  األمأب  ،   - 4

 .  ال للالحل بلة من 
ة . ناضبلا مزك الم ل ل من التخدال تالم يو ف  حسا  ا س  -5  626الخبص 

ة للسس أة التودس  ة ف  الم تمك القساعد  قد ل زسبل ا سدهيو  فبلحلدةلحلدة صسوة هبم 
 سلب  ف  مامسزهب سنهدافهب تمث   لسزب من نلسان الحوالة اال تمبع  ة ، سسل لة من 
 الزسبلاألمن اال تمبع  ساألخالق  سلهيو االعتدبوا   وى ال د د من الدبحث ن ف  

 كل ب   زسبل الحلدة د زابهللا اتلالم  نن  الم تمك اتلـالم  دحب ة مبلة إل  د 
متخصصة تلح  دبل بم ب  اتلالم ة تكمن مهمتهب ف  تكس ن المحتلد ن من 

الزسو ة سالتمد ق ة ألن  المزبهج نس المو  الت   قتا هب الحب   مكن نن  الزبح ت ن
ألن  نلبل   الح بة تض و  سسهو  نمسو لل تكن ف  عهسد الحلدة ستمد قبتهب  ت دد

                                                

 16111المك  ن / دب  حد    د إلمبع   دن نم ة /ح ملزدد نحمد / كتب  ملز - 623
 .1874سالصلة /دب  مب بهللا ف  ند  السلد /ح الدولزن التومي  /كتب   - 624
 . 230الحلدة  نحكبلم بلل القودة ف  - 625
األخذذسة  الدذن، سم ذبلل القودذذة فذ  نحكذبل الحلذذدة  103ازسذو   زهب ذة الوتدذذة فذ  ملذ  الحلذذدة ، للاذ  و  - 626
 .  106، س زهب ة الوتدة ف  مل  الحلدة ، الدن دل بل  229
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ال د د من الدبحث ن إل  م بواة القاب ب الساق ة ستق  مهب امن اتمبو   دعسسلهيا 

 627لك    مبن سمكبن . الصبلح ن ف  كتب    سلزة زد ا  المز   الاوع  
الدبحث ن نن إعبدة زسبل الحلدة ف  الم تمك اتلالم  ال د د من عل  هيا  وى  سدزبهللا

خال  كل ب  متخصصة تلح    مكن إدوا ا ف  المزسسمة الت ل م ة من الم بصو
 دوال ف هب المال  خال  اللـزسا  األودك زسع ن من  اتلـالم ةدبل بم ب  
 الدوالة 
 سالل بلةاألس    ال لسل اتلالم ة   ستتزبس  التبو ال اتلالم  ال بل ،  الزس 

 سالزسو ب الاوع ة ، سالزسو ب  الل بل ة اتلالم ة سالت م  ف  الأقا اتلالم  ، 
 بمة ،للتاو ك ال زب   اتلالم  سنحكبل الم بمال  ، سالزسل اتلالم ة .ال 

،  سال قب الثبز    ال لسل الحد ثة سالتمد ق ة   ستتزبس  دوالة علسل ات وال  الزس 
 ال بز سنلبل   الدح  الأز  لل و مة ، سغ و يلع من ال لسل الاوم ة ، س تزبس  

 ،سالتدو الاومة ، سدسو اتصالح اال تمبع   التمد ق  ال  بوا  الم داز ة ألقلبل
 628عل  م بال  عم  المحتل  ف  المو  ساأللسا  سغ وهب .

نن مث  هيو الو ى قد تكسن مدبدوة تقتا هب سوسف ال صو سمد  ة الساقك  سنعتقد
للم تم ب  الم بصوة ، سإيا مب موح  قا ة الحلدة ف  السلم ال لم   اتلالم 
الداول ن صسوا  تمد ق ة حد ثة سمت ددة ف  م بال  متدب زة  ال د د من لهبقد   د 

كبم  لقساعد الاو  ة سنحكبمهب،س لح  دبل بز  التودس   لتمد  تكسن ممهدة 
الي   مث  سل لة تودس ة ستثق أ ة سمهمة دعس ة نلبل ة  اتعالم سالت ل م  الم ب  
 للق ل اتلالم ة . 

                                                

ل،س الذدفب  2001هذـ1421داو ادن حذ ل /د ذوس  / /1م/132ل سد  دز  لددو ةازسو  فقا إزكبو المزكو   - 627
 .1983عبلل الكت /القبهوة  /1/م 503، 502دوالة مقبوزة د.محمد ل دعدد التسا   اتلالم الاوع  ف  الأقا 

 . 503 -502، المصدو اللبد  ازسو    -628
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اتعــالمـ  اتمـبو ف  الحلدة


مذن نصذس  الزسذبل  ك صذ ف  د ذبن الت صذ   الاذوع  للحلذدة نز هذب زاذ    لد      
    محذسو صذالح  ساتلالم  ف  إمبو التساص  دبلح   سالخ و الي    لا   ع   

مذك الساقذك ،  متأذبعل نفودا  كبن نس نمة س من ثل  تسل   الأقهذبهللا التزس ذو لهذب ، اتزلبن 
ة فكبز  دا وة الحلدة تتأبس  ا قب   ةسات لبعب  مك تحس   األم  سصالحب  ، نس اذ أب   قس 

ةسازحمبمب  ، فمبولهب المللمسن عل  نسلك زمب  ف  عصسو  ، سح  نموهب فذ   القس 
نكثذذو  عزذذدعصذذسو االزحمذذبم لتقتصذذو علذذ  مأهذذسل نحكذذبل اللذذس  ، س ت ذذوف دذذا 

الدذذبحث ن ، سدذذبلوغل مذذن يلذذع كل ذذا لذذذل تضأذذ  مصذذبدو التذذوا  فذذ  الحلذذدة اتمذذذبو 
ذة الحلذدة  حذي وسن مذن الكتذ  التذ  تحتذس  علذ  نفكذبو سقذ ل  اتعالم  فقذد كذبن ن م 
الاذذو  ة سحدادهذذب ازمالقذذب مذذن مقتاذذ ب  التود ذذة اتلذذالم ة للم تمذذك  لقساعذذدمخبلأذذة 

للم د   م ل ل الصد بن نن  مزك الصذد بن  س زدض  قس  الا  و    هيااتلالم  سف  
با ا هللامن حأس  علذ  يلذع سكذيلع   اذودهلسالزسو ف ا س  ، 629من ا و ادن الح  

 631 ف ا  ف ز ا ال خ و 630د سان صو ك الدالهللا
ب      الكتب  هس السلذ لة اتعالم  ذة فذ  عهذدهل فقذد اذد دسا فذ  نمذو الوقبدذة  كبن سلم 

 ذ موهل دذ ن ال  كتدذسا كتبدذب  فذ  لذ    عو أب    مو عل  الكتب     المحتل عل ا فكبن 
لذا الاذدمة ، ال  أ ذ  يلذع  فذو  لذا األ ذوة  سعسمذ اذتما نس قيفذا سلذس س نسنحد 

سالل ب ب  سالزم مب  إل  نسل  األمذسو س حلأذسن دذبهلل ال سذ ل نن  اتغواهللاس مزك من 
 ذو  دذا ال ذبدة فذ  المكبتدذب  مذن الذت الل األخدذبو سيكومذب  ذوى  مذبال  ت بس سا 
  ن زدذ  فذال علذ هل نال   كتدذسا المذونة ولذبلة لو ذ   خذيسكيلع    632عل ا األحسا  

لذذا ، سال  كتدذذسا نمذذوا   ت ل ذذ  دذذ مسو الدسلذذة سال خمبدهب كذذبد  خأذذ  علذذ هل يلذذع مذذن 
ذة  من  بس سن مب  و  دا ال بدة  كتبدة ولبلة سالذت الل خدذو سمذب ف ذا فب ذدة مختص 

اوو للض و سمت  س د نحدا  مزهل خوا عن يلذع  ف ا -يلع ممب-دبلمول  سمب  ت د ى
   633. سند داالمحتل  سكت  مب مزك مزا نقبما 

س المو   ذة   ألن  سلذب    اللذم   ة،دهيا ق بل المحتل  دمواقدة سلب   اتعالل  س لح 
،  سالمكتسدذذذة المو   ذذذةاتخدبو  ذذذة   سدم ث واتهذذذباتعذذذالل د لذذذبل دهب الدعب   ذذذة الدواقذذذة ، 

 نحذذد قبلذانصذدح  سلذ لة هذدل للقذ ل ساألخذال  اتلذالم  ة ، سممذب  ذد   علذ  يلذع مذب 
الكث ذو عذن  المختلأذةن  بلزب دبت  ت وف من خال  السلذب   اتعالم  ذة  نن  الدبحث ن   

ذن نصذدحسا مذثال   لح ذبة ال د ذد مذن  نعلذ الأزبز ن سالمأتز ن سالممث لذ ن سالواقصذ ن مم 
ه  ف   ه  ممد  لتوا ل عسمب زذب سلذ و ندمبلزذب سوسا ذك  ح نف   سابدبتزبادبدزب  

                                                

با   هس ندس عدد   الحل ن دن نحمد دن محمذد   -629 ذبا ، كذبن مذن  دذنالابعو ادن الح     أذو دذن محمذد الح  
 ( 391 ) قذد تذسل   حلذدة دضذداد فذ  عهذد دولذة دذن دس ذا س ، كدبو الا  ة ، سااتهو اذ وو  دبلخالعذة سالم ذسن

 .2/329األعالل لل وكل  س ، 11/329كث و  الدنسالزهب ة  الددا ة   ازسو
لذزة  مصذو  هس الابعو عل  دن عدد الساحد الم وسف دصو ك الدالهللا ، قت   الضساز  ، قدل  الدالهللاصو ك  - 630
 .  1/453األع بن  سف بنهــ ، سمدح الخل أة السبهو الأبمم  س لا قص دة ف  الم سن ، ازسو   412
 105 - 104 ف  مل  الحلدة ، الوتدةزهب ة - 631
 113ل  الحلدة ، الدن دل بل مزهب ة الوتدة ف   -632
 .  245ف  نحكبل الحلدة األخسة   القودةم بلل - 633
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ن لذلسع الماذبهد سالملذتمك  اتعذالل و سهيا من ت ث 634تبو خزب    اللذلد  الذي   كذس 
اتعالم ة ، سمب يلع إال  زت  ة ات دب   للسل لةسالقبوئ ف  غ ب  زسبل الحلدة الابدم 

ة كمب نخدو ديلع        قذب  ولذس    قذب  ندذ  لذ  د  عن  الزد لزن نعداهللا األم 
ا دِِاْدٍو َسِيَواع ب دِِيَوا ٍ َحتَّ  لَْس َدَخلُسا فِ   قَْدِلُكلْ َلزََن الَِّي َن ِمْن  لَتَتَّدِ ُنَّ  ٍ  ُ ْحوِ ِاْدو  َا  

ِ حْل َُهسَد   636قذب  ادذن دمذب  635قَذبَ  فََمذْن ؟.   َسالزََّصذبَوىالَتَّدَْ تُُمسهُْل قُْلزَب  َب َوُلسَ  َّللاَّ

تا لتتدك المحدثب  من األمسو سالدد  ساألهساهللا  نن    نعللوحما         سقك  كمبنم 
الحد ثذة ساتلذك ازتاذبوهب ف صذدح  فذ   اتعاللسقد تزسع  سلب    637لالمل قدلهل. 

السلذب   لسس هذ  س هذة إلذالم ة سكذبن  فهذيومتزبس  المت لل ساألم  عل  اللذساهللا ، 
للح ، تس ا الصض و ست لل الكد و  سدعسةعل  ونلهب المحتلدسن لكبز  مزدوا للخ و 

دذبلخ و الكث ذو كمذب تلذهل فذ   دالدهذلد علذ هل سعلذ  ستاض  نسقب  المللم ن دمب   س
ب إيا س ه   ل  ب كبز  المل لة عل   تس  هبح  ماكالتهل سقاب بهل اال تمبع ة ، نم 

عذن الخ ذو س صذسو  الزذبالال كال من يلذع ممذب  لذبعد علذ  ازتاذبو المزكذو ف اذل  
   لحكذذذلالمأبلذذد مصذذذبل  سالماذذذبو مزذذذبفك سالمحومذذب  مدبحذذذب  دسن ن  اعتدذذذبو 

اتزلذبز  ة ،  الح ذبةسإيا كبن للمزكوا  ف  ك       دسوهب التخو د  ف   638دتحو مهب.
خدذذواهللا  للمزكذذوا فذذ ن  الداذذو  ة لذذل تاذذهد فذذ  موحلذذة مذذن مواحلهذذب ساذذ ب  كذذبن ف ذذا 

 صذ ضةسمتأللأسن ، سن هذ ة سم ل لذب  ك صذوزب هذيا الذي  ات خذي  ف ذا المزكذوا  
ب  قتا  نن الأللأة ، س الزسو  ة سالمددن عن مو   كسن   سلب   اتعالل ، س هيا مم 

ذذة  ذذا نخالقذذ  لدزذذبهللا األم  ذذة   مذذ  كمس    ،فذذ  مقبدلذذا فذذ  اتمذذبو اتلذذالم  إعذذالل لالم 
 س حبفس عل  ق ل اتلالل الوسح  ة سالمبد  ة ، س لت ل القساعد اآلت ة 

  - الدعسة إل     -ن
 ل   إلذ  تحق قهذب  ب ب سغكبن لك   إعالل دات  سلب لا نهداف مولسمة  إيا

هذدف ودذبز ًّ  دتضذ   اتلذالم ف ن  الهدف من سواهللا الولبلة اتعالم  ذة فذ  المذزهج ، 

َكذبَن ِلدََاذٍو  َمذب ت بل     قب سق مهب الوسح ة سالمبد ة كمب ، مزا زاو ولبلة اتلالل 
 ُ ةَ ثُلَّ  َقُ  اْلِكتَب َ نَْن  ُْ تِ َاُ َّللاَّ ِ َسلَِكْن  ِل سَ  ِللزَّباِل ُكسزُسا ِعدَبدا  َساْلُحْكَل َسالز دُسَّ ِمْن ُدسِن َّللاَّ

 فذ فولبلة اتعالل   639اْلِكتَبَ  َسدَِمب ُكْزتُْل تَْدُوُلسَن  تُ َل ُِمسنَ ُكسزُسا َودَّبزِ  ِ َن دَِمب ُكْزتُْل 
 القذ لالمزسسمة اتلالم  ة ه  الت  ت د ذو عذن الولذبلة اتلذالم  ة ، سهذ  التذ  تحمذ  

 ألخال  ، ستحم  الزسو  ة سالزمسيا سالمث  األعل  إل  األمل سالا س . سا
 

ات مذبن دولذبلتا عسذ ل المضذبالة  سث ذ    سصذأا نحذد ال لمذبهللااتلالم  كمب  اتعاللس
نن تزأذع عذن نعمبلذا سسلذب لا المختلأذة ،   مكذندهب سنن  الصدضة الد ز ة سال دب د ة ال 

                                                

/داو الأكذذو ال ودذذ  / د ذذذوس   31دذذ ن سلذذب   اتعذذذالل س نخذذال  اتلذذالل ، محمذذد محذذذ  الذذد ن  ندزب زذذب - 634
 ل.1998/

   4822زصبوى/ح/كتب  ال لل/ دب  إتدب  لزن ال هسد سال ملللصح    - 635
القومدذ  ، كذبن مذن ال اهذد ن  ل ذ  القذدو فذ   الدكذو ادن دمب  هس   ندس الحلن عل  دن خلف دذن دمذب   -636

 1/232سلا كتب  ف  ال هد س الوقب   ، ازسو  األعالل لل وكل   (هــ444   )ال لل نل ف اوحب  لكتب  الدخبو  
 . 13/301 الدبو فت   -  637
 1974 - هذـ1394م للة الولذبلة /د ذوس  / /186ختالم  ل دد الدبق  واسان  خمو التدوا ساال  ازسو -638
 ل.

 .79عموان اآل ة  ح لسوة  -639
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هذيو هذ  م ذبد ن  هذبد سملذب د صذالة  سالحذب سن ه ة اتعالل عزدمب ت دى دسوهذب 
الذدعسة ف زذا ملذ ل دتحد ذد  دخدمةتقسى سواسان . سدمب نن اتعالل ممبل   اسمداو

  640 ف  عقس  الزبال. دلهسلةندساتا سمزه ا ددقة حت   تلز  ألفكبوو نن تتضلض  

هل  ذدعس 641ساألمذواهللا الملذسعاتعالم ة ف  ولب لا إل   السل لة الزد    التخدل سقد
ال ق ذدة ساألخذال  سمذن  مذبلك  فذ إل  اتلذالل س زكذو علذ هل مذب هذل ف ذا مذن اذال  

 اآلت    ف لا مزهج الدعسة إل  اتلالل   تد  ن ولب   سكت  الولس   
ن الدعسة إل  اتلالل  كل هبسالولب     ألز هب  الكت مساس    سحدة   نسال   تتام 

سه  القاب ب الكدوى ألصس  الد ن  اآلخو سل ادتداهللا من ات مبن دبهلل إل  ات مبن دبل
 اتلالم  .

 نن     مواعذذبة حذذب  المولذذ  إل ذذا فذذ ن كذذبن مذذن نهذذ  الكتذذب  دذذ  ن لذذا الولذذس   ثبز ذذب  
ن ات مبن د  ل  عل ا اللالل سولبلتا.  اتلالل  تام 

سمذذن  642  د ذذبن التوغ ذذ  سالتوه ذذ  عذذن مو ذذ  إدذذوا  الحلذذب  األخذذوس . ثبلثذذب  
ف  ت ث و المكتس  اتلالم  تيكو كت  الل وة نن  لد  إلالل خبلذد   ق  ةالتمداألمثلة 

ف هب   ف ز ز  لل نو  قب ال  لاالسل د ، دنولبلة د   دهب نخسو ، السل د  كبن   السل دادن 
اتلالل  هلا نحد؟سقد لذ لزب  سمث نع   من يهب  ون ع عن اتلالل سعقلع عقلع 

، فقب  مثلا  ه  اتلالل؟ س لس كبن  داقل    ت      ن ن خبلد؟ ف سقب  ولس    
 ب نخ   فبلتدوعمزبو عل  غ وو    سلقدلا      زكب تا س د و مك المللم ن كبن خ وا  

ذب  عن قد فبتع من مسامن صبلحة ـ فقب  خبلد  مب الولبلة ] الت  كتدهبلا نخذسو   فلم 

ز  لذ ا  ولذس    وغدة ف  اتلالل س س ادز  بهللاز  كتبدا زام  للخوسا   لو 
 دذو  تذذ ث و ماذذمسن المكتذس  اتلذذالم  فذذ  تض  ذو ملذذبو ال ق ذذدة ،  سهزذذب 643.عز ذ 

مذذن دعذبة اتصذالح اال تمذبع  فذذ  التذبو ال كبتمذبل الض الذذ   ال د ذدسالأكذو ،سهزذبع 
سنهم تهب سحم   ال لمبهللا فلبد الم تمك ، سالا ف فذ  الذد ن  الحلدةالي  د ن نوكبن 
،فيكو ال د ذد مذن األمذوا  ال بمذة سالمزكذوا  المتأاذ ة فذ   األخال ساالزحال  ف  

نلدب  يلذع دمذو  ال لمذبهللا ساعذتاللهل سهذل نمدذبهللا القلذس     م لالمختلف المدقب  
سقد التسل  عل هل المو  ، فبلمد   المو   ، قل مب  لتأذ   ال لمبهللااألمدبهللا هل  ف ن  

مزب  ، سازدوال هيا ال لل سنزكذو الداهللا عابال ، سالمو  م  صبوإل  عال ا   فلهيا 
مواهب  سنقدذ  الخلذ  علذ  حذ   الذدز ب ، سعلذ  نعمذب   سنزكودبلكل  ة م  القلس  ، 

االحتلذذب   فو اذذةس حمذذ  غ ذذب   644 .سمذذواهللاا  عذذبدا سبهوهذذب عدذذبدة سدبمزهذذب 
 نلذدب ال لمبهللا ستقبعدهل عن فو اذة األمذو دذبلم وسف سالزهذ  عذن المزكذو س و ذك 

 مذببهللا فذ  اذدبع األمذواهللا سحذد هل للذدز ب سملذدهل لل ذبو  قذس  د ذد يلع إل  سقذس  ال لمذ
 وس  حكب ب  تد   عل  اذ بعة علمذبهللا الل ذلف سإزكذبوهل علذ  الملذسع سالكدذواهللا    
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كبز  ل وة ال لمبهللا سعذبداتهل فذ  األمذو دذبلم وسف سالزهذ  عذن المزكذو ، سقل ذة  فهيو
ت ذبل  نن  حولذهل ، سواذسا  دلمسة اللالم ن لكز هل ات كلسا عل  فاذ    مدبالتهل
ب نخلصذسا    الز  ذة نث ذو كالمهذل   دحكل القلذس   فذ   ت بل  نن  و قهل الاهبدة ، فلم 

ذبالقبل ة فل  زهب سن ا  قلذستهب ..  سقذد ق  ذد  األممذب  نللذن ال لمذبهللا ، فلذكتسا سإن  نم 
ال لل ألفلحذسا  ح   صدقسا سقصدسا  فلس، فلل  ز سا   نحسالهلتكل مسا لل تلبعد نقسالهل 

دبلذت الهللا  ال لمذبهللا، فألبد الوعب ة دألبد الملذسع سفلذبد الملذسع دألذبد ال لمذبهللا سفلذبد 
األواي  ،  علذ ح   المب  سال بو سمن التسل  عل ا ح   الدز ب لل  قدو عل  الحلذدة 

من الصأحب  الت  تيخو دهب كتذ   يلعإل  غ و  645فك ف عل  الملسع ساألكبدو ؟  
ف  التس  ا اتعالم  سالدعسة إل   دبلضةة سالتمد ق  ة سه  تمث   نهم  ة الحلدة الزسو   

ة الوسح  ة سالمبد  ة .  ق ل األم 
 

 عدل إابعة الأحش دبلكلمة سالصسوة سالصس     - 
ممب  قتا ا مزهج اتلالل ف  السل لة اتعالم ة مكتسدة كبز  نس مابهدة  هيا

ُ اْلَ ْهَو  ُحِ  ال الت بدة للتس  ا القوحز   سيلع ِمَن اْلقَْسِ  إالَّ َمْن ُسِلَل  دِبلل سهللاِ    َّللاَّ

ُ َلِم  ب  َعِل مب   تَِا َك اْلأَبِحَاةُ  نَنْ الَِّي َن  ُِحد سَن  إِنَّ  ت بل         سقسلا  646َسَكبَن َّللاَّ

ُ  الد ْز َبفِ  الَِّي َن حَمزُسا لَُهْل َعيَا   نَِل ل  فِ     647  َْ لَُل َسنَْزتُْل ال تَْ لَُمسنَ َساآْلِخَوةِ َسَّللاَّ
تزه  عن إابعة المزكوا  حأبسب عل  ق ل  الت سغ وهب من اآل ب  ساألحبد   

ب  يكو ف     السل لةالحلدة التمد ق ة الت  تحدث  عن التخدال  مصبدواتلالل ، سمم 
 عل بسب حأ648اتعالم  ة لمزك الزلسة من الخوسا سواهللا ال زب ة ف  ه  ة غ و ال قة 

ق ل الم تمك من التدوا الي  نصد  ف  ساقك نغل  الم تم ب  الم بصوة عبدة نلأهب 
سهس من نخمو السساهو اال تمبع ة ف  تأك ع الق ل اال تمبع ة لاللوة  الزبال

 المللمة .

 الت ال الصد  اتعالم   ـ - ـ
اتلالم  ة عل  لد   المثب  عزدمب  صبس     نن  صبس سف  القساعد  فبلخدو      
 سالقبوئنال   كسن كبيدب  س كسن خبل ب  من االفتواهللا حت    ث  اللبمك سالمابهد  دم ز 

بدمب  قب  ، سمب  دعس إل ا المول  ، ف يا حصل  الثقة تد هب القدس     الصحأ   نم 
 تضب والي   زاو عل  األلسف خدوا  دبمال  ، سالل بل  الي    م  الزبال صسوة 

د لس  التهل إل  الكدواهللا نسل ع  وتكدسن  وا ل الساقك ، سيس ال  نا   ضو  الي   ت م 

ال  ُْ ِمزُسَن  الَِّي نَ  َْأتَِو  اْلَكِيَ   إِزََّمب لقسلا ت بل    649عل  نصحبدهب سنلسن عبقدة 

ِ َسنُسلَ َِع هُُل اْلَكبِيدُسنَ  الكي  سمب  توت  عل ا  من حيو الزد   سقد، 650دِآ بِ  َّللاَّ
 َسإِنَّ  َْهِد  إِلَ  اْلأُُ سِو َسإِنَّ اْلأُُ سَو  َْهِد  إِلَ  الزَّبِو  اْلَكِي َ َساْلَكِيَ  فَ ِنَّ   َّبُكلْ إِ    فقب 
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ى اْلَكِيَ  َحتَّ   ُْكتََ  ِعْزَد  ُ َ  لَ َْكِيُ  َس َتََحوَّ ِ الوَّ ْدَ   َّللاَّ ْدِ  فَ ِنَّ الص ِ َكيَّاد ب َسَعلَْ ُكْل دِبلص ِ
ُ َ  لَ َْصُدُ   اْلدِو ِ   َْهِد  إِلَ  ىَسإِنَّ اْلدِوَّ  َْهِد  إِلَ  اْلَ زَِّة َسإِنَّ الوَّ ْدَ  َحتَّ   َس َتََحوَّ الص ِ

ِ ِصد ِ ق ب    651 ُْكتََ  ِعْزَد َّللاَّ
لا نهداف سغب ب   ل   إل  تول خهب  مولسل  إيا كبن ك   إعالل  القس  خالصة

 هدف إل  زق  ولبلة اتلالل ،دك    تلالم اف  الم تمك ، ف ن  اتعالل ف  اتمبو 
مقوسهللاة كبز  نس مابهدة نس  اتعالم  ةمابم زهب سوقبدة الحلدة عل  السل لة 
ساآلدا  سالق ل اتلالم  ة ، سقد  األخال ملمسعة إزمب ت ز  مزك ك   مب  تزبف  مك 
  ادم سالزسو  ة قساعد عد دة ف التمد ق ة  د الكبت  سالقبوئ ف  كت  الحلدة 
عصو  -ف  عصوزب الحباو- سزحن  الدبحث نالللسع اتعالم  سلكن كمب  قس  نحد 
دسل زب نن زقسل د مل ة اتصالح سالتض  و  ل الالتخم م سالتزس ل سالدواعة األللسد ة 

الم بد  لإللالل ، إال دبألللس   الحابو اال تمبع  سزقبسل سلب   الألبد سالض س 
الدعسة إل  التض  و سالق بل دسا   األمو  لتكسنة الأ  بلة ، المتأس  سدبلمو قة المتقز

نلبال من الساسح سالدص وة سدسع   عل دبلم وسف سالزه  عن المزكو قب مة 

ِ َعلَ  دَِص َوةٍ نَزَب َسَمِن  َلدِ ِل َهِيِو  قُ ْ  عمال  دقسلا ت بل    652سحكمة   نَْدُعس إِلَ  َّللاَّ

ِ  َسُلْدَحبنَ اتَّدَ َزِ   ،سودمب تتا  د   الصسو عن  653  َسَمب نَزَب ِمَن اْلُمْاِوِك نَ َّللاَّ
تمد قب  الحلدة ف  المدح  التبل  سقد  يلع إيا نسل  الدسلة االهتمبل  مختلف
تقواوهب ف  ح بتزب اال تمبع ة فهيا الدد نن  تل من خال  زصسص  الحلدةدقا ة 

ة تزس ل ددا ب  ال سدة إل  صح حة لق بل م للة تسك  إل هب مهم سقبزسز ةدلتسو ة 
م بال  هيو الددا ب    الم ب  التودس  سالت ل م  من خال   ،سمنزسبل الحلدة 

ند بدو ات مبز ة  قدل ك  يلع للزبا ة ف  الم للب   ستحد دتدل م هيا المأهسل 
ملتس بتهب  ستتسل  سلب   اتعالل تقد ما ف  صسوتا  ستدواالت ل م ة عل  ت دد 

 زتب ج إ  بد ة نثزبهللا اعتمبدو سال م  دا . منحق   مبد بن ال مل ة مك 
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 مبو الحلـــــــــدة ف  ا لاــــــــــو  ة إ
 كذسن  نن كمذب لذد   كبن الاوم ال سهو  لإلزكذبو فذ  مساذس  الحلذدة إيا

 لهذبلالم  ة سح   إن  مذن صذأب  الاذو  ة الاذمس  دم زذ  نن مزكوا  من الاو  ة ات
حكمب  ف  ك   ا هللا دذال الذتثزبهللا ،فذ ن  إمذبو الحلذدة فذ  الاذو  ة  ت لذك ل اذم   م ذك 

فب  سنف ب  اتزلبن سال  خوا من يلع إال  مب ال تتذسافو ف ذا اذوسم االحتلذب   تصو 
د ذسان الحلذدة كذبن مذن  فذ ن      اللذ ةزسذوا  لهذيو  س 654ف  سال ذة الحلذدة.  دخ سال 

د د خم ة القاذبهللا ناذوف مذن  سل ال حتبا إل  كث و من القساز ن  إي  الدساس ننعسل 
خم ذة القاذبهللا فذ  فصذس   مذكخم ة الحلدة   ألز هب من األمسو الد ز  ذة سهذ  تاذتوع 

سود الابود إل  ال قذب ... س  حتذبا الق ذبل  األحسا ادم ناتب   سفب دتهب… كث وة  
ل ذذتل  لذذا الضذو  ساتماذذبهللا مت د ذذب  حثذذبو مذذن  القاذذبهللااذذوسم  ا ذذدة علذ  د موهذب إلذذ  

د صذذزبف الم ذذب ش سم ذذ  الدبعذذة إي دذذيلع  عبوفذذب  ماذذ  مذذن نهذذ  اللذذز ة سال مبعذذة 
ذ  إلذ  م وفذة الضذذش  سالتذدل ال  فواذذ   سقذد 655دذ ن التحق ذذ  سالتلدذ ال  س م  ذ  تسص 

ن  زسذذذو فقذذذم فذذذ  فذذذ  الاذذذو  ة علذذذ  المحتلذذذ  المكل ذذذف دبلسال ذذذة ن الحلذذذدةنحكذذبل 
والمزكوا  السبهوة  ذة ،  ف     س  د   عل  قدوهب س حم  الزبال علذ  المصذبل  ال بم 
الحلدة ل ال هزبع تحد د لل قسدب  د   كتأ  الزبسو ف هب  عبل تهبإي ف  الملب   الت  

سمدلضذا فهمذب نمذوان متذوسع  الت   وك أ ب   نمب 656الحدسد دسنسهس عقسدة  ودبلت   
 ف  الاو .  المقد وةل  او مة نال   ت بس  الحدسد تقد وهمب للمحت

دبلسلذب    المزكذوسالت   و زألا ال  ل   إل ا إال  عزد ال    عن إقزب  موتك  
د  زتهذبمن قدذ   اللذلم ةالللم  ة ، كبلت و ف سالسعس س الت ز   ، سغ وهب من السلذب   
الهذدف  سإز مذب سال غب ذة ، س من لمبحة الاو  ة سكمبلهب نز هب لل ت    ال قسدب  هدفب  

 ت ذبل لهس خل  حبلة من االزل بل الداخل  ف  الم تمك سفذ  يهذن الملذلل كذ   مد ذ  
 اتلذالم الاو  ة الوسح  ة سالمبد  ة ست م  الحلدة ف  اتمبو الي   حق ذ  للم تمذك 
 هذة ،  منيات  تا سس سدو دبلتحبل نفوادو ف  عم  الخ و ست بسزهل عل  الدو  سالتقسى 

ت ذذبسزهل علذذ  دفذذك األيى ساتثذذل مذذن  هذذة نخذذوى .سدهذذيا تلذذمس الحلذذدة د هذذدافهب س
د الاو  ة سزسمهب   سغب بتهب  يلع سمنكمب تلمس دخصب صهب الأو دة الت  ت كال تأو 

 كل هذبنز هب ت د و عن ات لب  ستزبل  القساعد التذ  تحكذل لذلسع الملذلل دبعتدبوهذب تزدذك 
قاذبهللا ، كمذب هذ  سا دذة د زذب  دح ذ   لذبهللا  من مصذدو إلهذ  ساحذد فبلحلذدة سا دذة 

عذذن التقصذذ و فذذ  ندا هذذب دخذذالف القذذساز ن الساذذ   ة التذذ  ال تلذذ ل األفذذواد  اتزلذذبن
د وخصة للأود دبلموسهللاة لا نن   خذي دهذب نسال  سالز دة ، فت    من دفك المأبلد م و 

ذب ال علذ ،  م تمذذك نلذبال ازأصذب  دا ذوة األخذال  عذذن دا ذوة القذبزسن س التاذو ك ، نم 
ال ذذوف الصذذح   دسن  مذذكف ذذا قساعذذد األخذذال  مذذك قساعذذد التاذذو ك   فتت لذذ الملذذلل 
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و سقذذس   مذذنفهذذيو القساعذذد كل هذذب تزدذذك   الأبلذذد الذذي  ال اعتدبولذذا ـ ال ق ذذدة فذذال  تصذذس 
 657  .د زهب اختالف ف مب 

كمذب لذد  فذ  الدحذ  ،  ال دذبدتدسو نحكبمهب مذك قساعذد الاذو  ة س مصذبل   فبلحلدة
سالذذسعس سالذذود   الزهذذ ن األخذذسة نن  مواتذذ  الحلذذدة فذذ  الاذذو  ة هذذ    س ذذوى ادذذ

ذبسال  و س د  ن مسقذك كذ   ساحذدة مذن هذيو المواتذ  ف قذس      ال  ذو ف كذسن عذن  نم 
سهذذيو  658" الذذواهنالملذذتقد  سال قسدذذة تكذذسن عذذن المباذذ  سالذذدفك عذذن الحباذذو 

 ب  ح  الابو  دو تهب دحل  الاوو فمب عسم  مألدتا من األف تتأبس الموات  
قلذذ  مألذذدتا  ذذبهللا األمذذو دتوكذذا مخأأذذب .كمذذب قذذب  اتمذذبل  سمذذب، الحكذذ ل علذذ  توكذذا 

 التوك … ف  الت ك د ل ل  عل  وتدة ساحدة ف  المل   الزساه …إن  الابمد      
  659  .الزبا ة عن مخبلأة ا تزب  الزساه   المأبلد… تأبس سإزمب يلع دحل  

سالمزه ذذب  ، سقذذد  المذذ مسوا  ة دحلذذ  تأذذبس  ستتأذذبس  نحكذذبل الحلذذدة فذذ  الاذذو 
 إن     الاذذبمد ساذذك ال لمذذبهللا اذذبدمب لم وفذذة كد ذذو الم بصذذ  مذذن صذذض وهب فقذذب  

فهذ  ندزذ   ،كبز  من الاوسو ب  فه  نعسل الكدب و . سإن سق   فذ  التحلذ ز ب  
وتدذة  كذ وتدة دال إاكب  . سإن سق   ف  الحب  ب  فمتسلمة د ن الذوتدت ن . ثذل إن  

 المكم  ن هيو الوت  لهب مكم   سال  مكن ف  المكم   نن  كسن ف  وتدة المكم  ف ن م
، سسفذ   660مك المكم  ف  زلدة السلذم ة مذك القصذد سال تدلذا السلذ لة وتدذة القصذد 

األمذو دذبلم وسف سالزهذ   فتاذم مقبصد الاو  ة تتلك دا ذوة الحلذدة فذ  تمد قبتهذب 
دحذ  مذن حقذس  الزذبال  نسة مذن قذ ل اتلذالل عن المزكو لساهللا ت ل  يلع دق مة م مل

 .للحلدةالمهدوة سف مب  ل  د   األمثلة التمد ق  ة ف  م بال  مختلأة 
 

 - عل  ال قب د سالدد  سالمياه  الهد امة  الحلدة -ن
  

عزهذب فمذن نسهذو عق ذدة  سالذدفب الحلدة فذ  نمذسو ال ق ذدة فذ  تدل ضهذب  ت و 
حذوف الزصذسص  اتلالم  ة سدعذب الزذبال إل هذب نسمب  زبق  ال ق دة  ونس نسهدبملة  
سالزدس ذة نس ادتذذد  فذ  الذد ن ددعذذة ال نصذ  لهذذب مزذك مذن يلذذع س ذو  عل ذذا  القوحز ذة
لمب وس  عن  المحتل فبلدعسة إل  ال ق دة الصح حة من نسل  سا دب  ، 661.الحلدة

 قذسللذ  تقذدل ع إزذعد   م بي إل  ال من قذب      عزدمب ولس     نن   ادن عدبال 
نن   ف خدوهلمن نه  الكتب  ، فل كن نس  مب تدعسهل إل ا ، عدبدة   . ف يا عوفسا   

    قذذد فذذو  علذذ هل خمذذال صذذلسا  فذذ   ذذسمهل سل لذذتهل فذذ يا ف لذذسا فذذ خدوهل نن  
فو  عل هل  كبة من نمسالهل ستود عل  فقوا هل فذ يا نمذبعسا دهذب فخذي مذزهل ستذس  

 سالزه   دافبلدعسة إل  ات مبن  توت  عل هب االلت ال دمب نمو  662نمسا  الزبال  كو ل
 وخصوا    عزهب قبل     عب اةعن مخبلأتا ستقتداهللا دا حت  ف  وخصا ف ن 

                                                

د عس   -657 /للللة قاب ب الأكو اتلذالم  الم بصذو  16مد  ة الحلدة س اوسم المحتل    د. عس  محم 
 ل .1997 -هــ 1418مزاسوا  الم هد ال بلم  للأكو اتلالم  / القبهوة /  /

 .259م بلل القودة ف  نحكبل الحلدة   -658
 مصدو لبد  . 239/ 3المسافقب   - 659
 ل.2000-هــ1421الحد   /القبهوة /  داو /1م/2/38لابمد  ، تحق     ل  د إدواه ل ل االعتصبل - 660
 ،مو ك لبد   192ازسو   نصس  الدعسة  - 661
 لد  تخو  ا . - 662
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حتذ  دذبن  فضاذ  نمو فتز و عزا زبال من الزبال فدلذا يلذع الزدذ   ف  ولس    
صَ ب دَبُ  نَْقَساٍل  َْوَغدُسَن َعمَّ  َمبف  س ها ثل قب     ِ  ُوخ ِ ِ الَزَذب نَْعلَُمُهذْل دِذب َّ ِلذ  فِ ذِا فَذَسَّللاَّ

 الحذ  علذ  اتقتذداهللا دذا  ف ذاقب  الزسس  ف  هذيا الحذد      663   َخْا َة  َسنََاد هُْل لَاُ 
الضاذ   سف ذافذ  إدبحتذا   اذكبعن الت م  ف  ال دبدة سيل التز و عن المدذبح  سالزه 

ال  ت س ال  دبمال . الاو  سإن كبن ا حومب عزد ازتهبع    664لمزتهع مت س 
ب ال د ذد مذن األحبد ذ  مزهذب  ف هبالحلدة ف مب خبلف عق دة اتلالل فقد سود  نم 

 دكتب  الزد    نت   الخمب مب وساو اتمبل نحمد عن  بدو دن عدد   نن  عمو دن 

ُكذفقب       فضا  الزد   عل  نصبدا من د   نه  الكتب  فقونو  ِ فِ َهذب  َذب  سنَ نَُمتََهس 
 َاذْ هللاٍ لَقَذْد ِ  ْذتُُكْل دَِهذب دَْ َاذبهللَا زَِق َّذة  الَ تَْلذ َلُسهُْل َعذْن  دِ َذِدوِ اْدَن اْلَخمَّذبِ  ؟ َسالَّذِي  زَْأِلذ  

دُسا دِِا ، نَْس دِدَبِمذٍ   ٍ فَتَُكي ِ قُسافَ ُْخدُِوسُكْل دَِح   سَلذ  دِذِا َسالَّذِي  زَْأِلذ  دِ َذِدِو لَذْس نَنَّ مُ  فَتَُصذد ِ
 ُ األص   د  عل  نن   سهيا. 665َسَللََّل َكبَن َح ًّب َمب َسِل َاُ إالَّ نَْن  َتَّدِ َزِ   َعلَْ اِ َصلَّ  َّللاَّ

هب اتلذالل ،س ذ   ن دعسا  إل  مياه  ال  قو   الملذلم ن التصذد  علذ ك   مب تام 
ذة لا حمب ة ل ق دتهل، ب تكذسن ال ق ذدة ود مذ م ذب االحتلذب  فذ  هذيا الم ذب  ن   سمهم 

ب كبز  عل ا ف  ال صسو اللبلأة سهيا للدد ن   ابقة نكثو مم 
لهمب  الصذسو الماذسهة لإللذالل فذ  عق دتذا سزسمذا  تحمذ كثوة الم ل أذب  التذ   -  نس 

 سق ما.
ـ من إعالم  ة ملمسعة ، نس ممدسعة سهذيا  ازتابوهبلهسلة السلب   ـ ف   - سثبز همب

مواكذذ  إعالم  ذذة تتصذذد ى للذذدعبسى  زاذذبهللاسإمذذب  ذذدعس إلذذ  تمذذس و م ل لذذة الحلذذدة 
 الماسهة لإللالل سق ما الح بت ة كلهب.

ذذب فهذذ  كذذ   مذذب خذذبلف الاذذو  فذذ  ال ق ذذدة ساألخذذال   -الدذذد  الملذذتحدثة    نم 
فذذ  الذذد ن  مو قذذةالتذذ  لهذذب نصذذس  ثبدتذذة سقساعذذد اذذوع  ة نس هذذ      سالم ذذبمال 
  666فذ  الت د ذد هلل لذـدحبزا  تابه  الاو  ة  قصد دبللذلسع عل هذب المدبلضذة مختوعة

دَِهذب دَْ ذَدوُ ُكتِذَ  لَذاُ ِمثْذُ  نَْ ذِو َمذْن  فَ ُِمذ َ َلنَّ فِ  اأِلْلالَِل ُلزَّة  َحَلزَة   َمنْ     قس   كمب
َدوُ فَ ُِمَ  دَِهب دَ ْ  َل  ِ َة  ِمْن نُُ سِوِهْل َاْ هللا  َسَمْن َلنَّ فِ  اأِلْلالَِل ُلزَّة    َْزقُصُ َعِمَ  دَِهب َسالَ 

.  دَِهبُكتَِ  َعلَْ ِا ِمثُْ  ِسْ ِو َمْن َعِمَ    مل  لأس  سقد 667َسالَ  َْزقُُص ِمْن نَْسَ اِوِهْل َاْ هللا 
مذب عمذ   سفذ علذ  لذزتا إي اعمذ  علذ   فذالناللزة ن اب ف  مقبدذ  الددعذة ،ف قذب   

ادتد  ددعة  فمن  668فالن عل  ددعة إيا عم  عل  خالف يلع.  س قب  عل ا الزد  
سزساه هب سدعذب الزذبال إل هذب نس ه  ذ  لهذل نلذدب  مدباذوتهب كمذب  الاو  ةتخبلف نسامو 
فذ  ال ذبلل اتلذالم   حتلذ  عل ذا داذت   المزتاذوة 669سالأذو  المذياه هس ساقك ف  

 السلب   الممكزة .

                                                

 4346صح   مللل / كتب  الأاب   / دب  علما دبهلل ت بل  سادة خا تا/ح -  663
 .203 /13صح   مللل داوح الزسس   - 664
 436ح /مقدمةال / الداوم لزن  -665
 مصدو لبد  . 28االعتصبل   -666
 4830مللل /كتب  ال لل/دب  من لن لزة حلزة../ح صح   - 667
  .مصدو لبد ، 4/ 4المسافقب   - 668
القد بز  ذة ، سالأذو  الاذ    ة  سـ نعز  دبلمياه  س الأذو  ، كذ   الأذو  التذ  تزلذ  زألذهب لإللذالل كبلدهب   ذة  669

   ة س الا سع  ة الت  تدعس إل  مياهدهب دسلب   ات  .المياه  ال لمبزسالمضبل  ة  
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ب فتكسن دحلذ   الم تمكمو   االحتلب  سمزبه ا عزد حدس  الددعة ف   نم 
 نحذذسا مذذبل الض الذذ   زسذذو ف هذذب مذذن خذذال  مواعذذبة مقتاذذ  الحذذب  سدحلذذ  ون  ات
اللذز ة  علذ كبزذ  الددعذة غو دذة سالزذبال كل هذل  ف ياالم تمك الي  حدث  ف ا الددعة  

اللذز ة  سنهذ فلهل الحلدة عل ا دض و إين الللمبن سإن ازقلل نه  الدلد إل  نه  ددعة 
إال   المذياه ة فذ  ، سكبن ف  االعتذوا  تحو ذع فتزذة دبلمقبتلذة فلذ ال لآلحذبد الحلذد

    ذذودزصذذ  اللذذلمبن ، فذذ يا ونى اللذذلمبن الذذون  الحذذ   سزصذذوو سنين لساحذذد نن 
 اللا يلع سل ال لض وو ، ف ن  مب  كسن د ين اللذلمبن  المدتدعة عن إسهبو الددعة كبن

الون  الم ل   دبلساقك سهس  سهيا 670 تقبد  سمب  كسن من  هة اآلحبد  تقبد  األمو ف ا 
إزكذبو الدذد  نسلذ  مذن اللذكس   نن  اقذك نغلذ  الم تم ذب  اتلذالم ة إال  اللب د فذ  س

اتمذذبل   قذذس  671"َودٌّ  ،فَُهذذسَ َعِمذذَ  َعَمذذال  لَذذْ اَل َعلَْ ذذِا نَْمُوزَذذب  َمذذنْ      عل هذذب لقسلذذا  
المخبلأذة ألمذوو   س ذسوالحد   عد و ال لمبهللا ثل  اتلذالل   ألز ذا  مذك  هياالابمد    

  صذز ف ال لمذبهللا ال د ذد مذذن  سقذذد  672كذبن ددعذة نس م صذ ة.  فذ  يلذع مذذب س لذتس
سمزهذذب  هذذبالدذذد  الم بواذذة لل ق ذذدة اتلذذالم ة سفذذ  الذذدفب  عز مزكذذوا الم ل أذب  فذذ  

االعتصذبل للاذبمد  ستلدذ ال إدلذ ال الدذن ال ذس   سغ وهمذب  كتب عل  لد   المثب  
د  اللذ  ة. فقذد فذ  التأو ذ  دذ ن الدذد  الحلذزة سالدذ مزذبهجمن المصزأب  التذ  تمثذ  

األمذو مذن  سسالة ولذس     لذننزذا قذب     عزذا وس  عن عمو دن عدد ال     
سقذسة علذ  د ذن   لذ ال ألحذد تدذد لهب ، سال   د دو لززب  األخي دهذب اعتصذبل دكتذب  
اهتدى دهب فهس المهتدى ، سمن التزصذو دهذب  منتض  وهب سال الزسو ف  نمو خبلأهب ، 

سالَّو   مب تسل  سنصالو  هذزل  الم مز نن توكهب ساتدك غ و لد   فهس المزصسو سم
 673سلبهللا  مص وا . 

 

 الأود سالم تمك حيو الزد   عق دةلآلثبو الللد ة الت  توتدهب الدد  عل   سزت  ة     
َعذة  اْدتَذَدَ  قَذْسل  دِدْ  َمذبَعْن َحلَّذبَن قَذبَ      األَْسَ اِع    وسى ف  عدة نحبد   مزهب   مزهب
ُ ِمْن ُلزَّتِِهْل ِمثْلََهب ثُلَّ الَ  ُِ  ذُدَهب  ِد زِِهلْ فِ   ف لذ   674إِلَذ   َذْسِل اْلِق َبَمذِة .  إِلَذْ ِهلْ إالَّ زََ َ  َّللاَّ

  ذدو مذن زألذا مذن زسذو فذ  حبلذا مذن  نمذو سهذياادن ت م ة عل  هيا الحد   قب ال   
الزك ذذو علذذ  مذذن نحذذد   و  ةالاذذال لمذذبهللا سال دذذبد ساألمذذواهللا سال بمذذة، سلهذذيا عس مذذ  

لذا ـ لكذبن األمذو  عل ذا سال الالدد  سحي و  مزهب   ألن  الدد  لس خذوا مزهذب كأبفذب  ـ 
سدزذبهللا علذ  هذيا سلاذمبن حمب ذة  675خأ أب  د  ال دد  نن تس دلا فلبدا  ف  قلدا سد زذا  

 لدةالحاهتمبمب خبصب ف  م ب  االحتلب  سقبلسا     ال لمبهللاال ق دة الصح حة نسالهب 
سهيا ال بز   مكذن م بل تذا دسلذب    676ف  ك   المزكوا .  الحلدةف  الدد  نهل  من 
 لد . كمبالت ل ل ساتعالل 

 

                                                

 مصدو لبد  .، 172 /2إح بهللا علسل الد ن  - 670
 3242/دب  زق  األحكبل الدبملة سود محدثب  األمسو/ح األقا ةصح   مللل /كتب   - 671
 كمصدو لبد   . 51االعتصبل  -   672
  / دسن تبو ال./داو الم وفة /د وس 250، الدن و    سالحكل بمك ال لسل - 673
 98الداوم / كتب  المقدمة / دب  إتدب  اللزة/ح لزن - 674
 .تبو ال/ داو الم وفة /د وس  /دسن  218  ت م ة الدنالصوام الملتق ل   اقتابهللا - 675
 ، مصدو لبد   2/173إح بهللا علسل الد ن - 676
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 - الحلدة عل  األلسا   - 
اتلذذالم  الم ذذبال    الزسذذبلمذذن نهذذل  الم ذذبال  التمد ق ذذة للحلذذدة فذذ   كذذبن
الزسذذبل اتلذذالم  دبأللذذسا  سالم ذذبمال  ف هذذب، سقذذد نسلذذ   ال القذذةيا   االقتصذذبد ة
ة ك  مب هذس مزكذو فذ   اتلالم  ةحمب ة الق ل  للمحتل  دس ا عبل سيلع لامس  المهم 

ذذب  زذذبف  األيسا  ساألعذذواف سالمصذذبل   مزكذذوالذذد  ن ، سمذذب هذذس  فذذ  دز ذذب الزذذبال ، مم 
سالحب  ذذذب  سالممبلدذذذب  ستاذذذبدع الممبلذذذ  سق ذذذبل  الاذذذوسو ب ال بمذذذة .سالت لذذذب  

ب   و  نكثوو فذ  اللذس  دم زذبو  م دانغ و مب الصزبعب  ستأو  هب ف   سك   هيا مم 
كذذبن  التذذ سف مذذب  لذذ  ن مذذ  نهذذل  األعمذذب  سالمهذذبل االقتصذذبد  ة  677السالذذك سالمحذذدسد.
م ذذب  وقبدذذة القذذ ل الاذذوع  ة فذذ   فذذ  –الزسذذبل اتلذذالم   فذذ  – دباذذوهب المحتلذذ  
 األلسا  ف  اآلت    

 

مة   الزسو -1   -ف  الم بمال  المحو 
مهذذب التاذذو ك  س ذذواد لمخبلأتهذذب مدذذبدئ  اتلذذالم دذذا كذذ   الم ذذبمال  التذذ  حو 

المصذبل  اال تمبع  ذة  سحمب ذةاتلالل القب مذة علذ  نلذبال وعب ذة المدذبدئ األخالق  ذة 
سمب مزك الاو  مزذا  الأبلدةسمن نهل  الم بمال  المزكوة ف  األلسا  كبلودب سالد س  

سالذذ  الحلذذدة إزكذذبوو  ف لذذ ت أقذذب  علذذ  خمذذوو ، مذذك توااذذ  المت بقذذد ن دذذا إيا كذذبن م
ساذذذد ة  األحذذذسا سالمزذذذك مزذذذا سال  ذذذو عل ذذذا سنمذذذوو فذذذ  الت د ذذذ  مختلذذذف دحلذذذ  

ستذدل ال  المد  ب المزكوة من غش   دبلم بمال    تت ل  فمهبل المحتل    678الخمو.
الضذذش   هذذيااألثمذبن ف زكذذوو س مزذك مزذذا س ذ د   عل ذذا دحلذ  الحذذب  ف ذا ... فذذ ن كذبن 

م ثمذذب   سنعسمهذذبدل لذذب  علذذ  الماذذتو  س خأذذ  عل ذذا ، فهذذس نغلذذس الضذذش  تحو مذذب   ت
كذذبن  ىعلذ  الماذتوناذذد  ، سإن كذبن ال  خأذ   عل ذافبتزكذبو عل ذا نغلذس ، سالت د ذ  

مة كذ    679نخف  م ثمب  سنل ن إزكبوا    سقد امل  وقبدة المحتل  ف  الم بمال  المحو 
لذسا  حت ذ  ال  حذد  اذووا  دذبلم تمك كمذب زه  الاو  عن د  ا ساذوا ا فذ  األ مب

سعل ذذ  اتمذذبل الاذذسكبز  علذذ  هذذيا الحذذد   د زذذـ ا  680اذذوو سال اذذواو   ال   قذذب  
ذذةقبعذدة  اذهد لهذذب األحكذذبل تس، مذذن القساعذد التذذ   قذذسل عل هذب التاذذو ك اتلذذالم   عبم 
خ بزذذـة ال عذذنسالذذ  الحلذذدة   زهذذ س قذذس  اتمذذبل ادذذن القذذ  ل      681  سال     ذذةالكل  ذذة 

 المكب  ذذ ستمأ ذف الك ذذ  سالم ذ ان سالضذذش  فذذ  الصذزبعب  سالد بعذذب  س تأق ذد نحذذسا  
س  ل ذ   682سالمسا  ن سنحسا  الصز ب  الذي ن  صذز سن األم مذة سالمالدذال ساآلال   

ةه الهللا  ألدسن مصبل   د ن  لد  يلع     سالاوو دهل عذبل ال  مكذن االحتذوا   األم 
نمثبلهل ، سال  وفك عذزهل عقسدتذا ، فذ ن  دهلسنن  زك    مزا ، ف ل ا نن ال  هم  نموهل

  عزذذا سولذذسلا مذذن ال قذذسد  زهذذ فذذ  المزكذذوا  مذذب  س ذذدخ … الدل لذذة دهذذل عس مذذة 
مذذة مثذذ   كد ذذس  الضذذذوو ،  الم لذذوسعقذذسد ، عقذذسد الودذذب صذذو حب  ساحت ذذبال    المحو 

                                                

 .  لبد ، مو ك  26  خم ة الحلدة  ازسو - 677
 .253 سود  بللم  األحكبل الللمبز  ة  ازسو - 678
 .المصدو س الصأحة  زأال - 679
 لد  تخو  ا.- 680
 .ل1983 -هــ1403/داو الأكو / د وس /  2م/ 275 /5األسمبو  ز   - 681
 ، مصدو لبد  . 241الحكم  ة  المو  - 682
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   المبل ذة يلع الواسة التذ  نصذدح  متأاذ ة فذ  نغلذ  الم ذبمال سمث ،  683سزحسو. 
الذزص فذ  تحو مهذب يهذ  ال لمذبهللا إلذ   ساسح، سه  مك ف   م تم بتزب الم بصوة 

 -التأص   ف  نحكبمهب فقبلسا الواسة عل  س سو  
 الواسة إيا تقلد القابهللا فهيا حوال من ال بزد ن . إحداهب 
لا سهس حوال من ال بزد ن لساهللا قابهللا دح  نس  إل  القبا  ل قا  الواسةسالثبز   
  و ح  .دض

الواسة لخسف عل  زألذا نس مبلذا سهذيا حذوال علذ  اآلخذي غ ذو حذوال علذ   سالثبل 
 .  الدافك
 نخذيهبالواسة لتلس ة نموو عزذد اللذلمبن حذ  للذدافك دف هذب سال  حذ  لآلخذي  سالوادك

 .684 
لل   د مو قة سلا ح  ما ك  كبن سمنالا ال  سلف القوابس       س قس 

لا نفا  اللد   فبألفا  لا نن  صدو حت    لو  إل ا إال دبلواسة ،  للسصس 
سز   الح  .ف ن للع لد   الواسة من ن   يلع فبتثل عل  اآلخي  السلللوفك 

إثل الواا  ف  هيو الحبلة مبدال قد  و  ك  السلب   األخوى  عل االموتا  سل ال 
س   وفك عن زألا سلمب س  خي حقب دسن عدسان عل  حق سمبدالفلل ت   د دسى 

 685اآلخو ن  
  د  من نسلس ب  المحتلد ن  الساقكالقس  سمن األمثلة اللبدقة د ن  فقا  خالصة     

دسن اتخال  د حكبل  اال تمبع  ةالزبسو ن ف  الم بمال  الت بو  ة لحمب ة المصبل  
 الاو  ة سنصسلهب سمقبصدهب. 

 - األل بو عزد الاوسوة  تحد د -2
ل بو ف  األلسا  ، فمزهل من يه  إلذ  تحو مذا ال لمبهللا ف  تحد د األ اختلف

ال   ُو  إِنَّ     الزدذذ   عذذن سذذبهو الذذزص  الزدذذس  الذذي  وساو حزذذال  متذذ س  َ هُذذَس اْلُمَلذذ  ِ َّللاَّ
َ َسلَْ اَل نََحذد   اْلدَبِلمُ اْلقَبدُِ   اِ ُ  ، َسإِز ِ  الَْوُ س نَْن نَْلقَ  َّللاَّ  َُمذبِلدُزِ  دَِمْسلََمذٍة  ِمذْزُكلْ الوَّ

حذوال  فهسفد   الحد   عل  نن  التل  و مسلمة سإيا كبن مسلمة  686فِ  َدٍل َسالَ َمبٍ   
 علذ الزذبال ملذل مسن  إن  سقذب  اتمذبل الاذسكبز      687س إل  هيا يه  نكثو ال لمبهللا.

علذ هل ـ ساتمذبل مذ مسو دوعب ذة مصذلحة الملذلم ن سلذ ال  نمسالهل ـ سالتلذ  و ح ذو
الثمن د سل  من زسوو ف  مصذلحة الدذب ك دتذسف و مصلحة الماتو  دوف   ف زسوو 

صبح   سإل الاألموان س   تمك ن الأو ق ن ف  اال تهبد ألزألهل   تقبد الثمن سإيا 

نَ  َهذب الَّذِي َن حَمزُذسا ال   َذب ت ــــذـبل     لقسلذا   اللل ة نن  د ك دمب ال  وا  دا مزبٍف 

سإلذ  هذيا    688 إالَّ نَْن تَُكذسَن تَِ ذبَوة  َعذْن تَذَواٍ  ِمذْزُكلْ  بِمذ ِ دِبْلدَ تَ ُْكلُسا نَْمَسالَُكْل دَْ زَُكْل 

                                                

 242المصدو  زأال - 683
ال لم ذذة  داو الكتذذ  /1م/30سالكدذذب و ، الدذذن ز ذذ ل ، تحق ذذ   الاذذ ال خل ذذ  المذذ ال  الصذذضب واذذوح ولذذبلة - 684
 ل.1981-هـ 1401                      /د وس 
 ل.1994/ المكت  اتلالم  / د وس  / 309 د.  سلف القوابس   ف  اتلالل سالحوالالحال   - 685
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ادذن ت م ذة ون  ال مهذسو فذ  فهمذا لذزص   اتمبل سخبلف  689يه   مهسو ال لمبهللا . 
فذ  االحتلذب  علذ  اعتدذبو نن  مخبلأذة  التلذ  والحد   سحكمة التاو ك مزا فذ دوا 

تزب   الزبال من د ك مب      إيافقب       ،ف  الثمن من المزكوا   نس الضلسالتل  و 
عل  توكا ، كيلع من س ذ  عل ذا نن  س  بقدسنعل هل د  ا ، فهزب   موسن دبلسا   
مزا فهزب   مو دمب   ذ  عل ذا س  بقذ  علذ   د كثو د ك دثمن المث  فبمتزك نن  د ك إال  

ب  توكا دال و   سمن مزك التل  و مملقب   غلذم . فذ ن  هذيو دبلحد   اللبد ، فقد  محت  
  نس عمذنن نحدا  امتزذك مذن د ذك   ذ  عل ذا  ف هبقا  ة م   زة ل ل  لأسب  عبمب  سل ال 

 فذ ادذن القذ  ل  تلم ذيو، ستبد ذا  690 المث     عل ا نس مل  ف  يلع نكثو من عس  
ن  سمب همزا  التل  والمل لة، فقــب      ل سمزا مب هس عد   ب  ، ف يا تام  سلل محو 

ٍ علذ  سلل الزبال س ذب ندذبح   لهذل  د ذكإكواههل دض و حذ   دذثمن ال  واذسزا مذز هل مم 
ن ال ذذد  دذذ ن الزذذبال مثذذ  إكذذواههل علذذ  مذذب   ذذ  علذذ هل مذذن  سإيافهذذس حذذوال   تاذذم 
ب  حذول علذ هل مذن نخذي ال  ذبدة علذ  عذس  المثذ   الم بساة دثمن المث  سمز هل مم 

 المسك ذ   ]المحتلذ    صبح  اللس سعل سقب  ن اب       691د  سا      ب  فهس 
دمصذذلحتا نن   ذذوف مذذب  اذذتوسن دذذا ف   ذذ  لهذذل مذذن الذذود  مذذب  اذذدا لذذ و المثذذ  ، 

مذذن ال  ذذبدة علذذ  الذذود   ف مذذز هل… نن    ذذدسا علذذ  يلذذع ، س تأق ذذد اللذذس   س زهذذبهل
قس  مبلع ف  وسا ة  سهياالي    لا لهل فمن خبلف نموو عبقدا سنخو ا من اللس  

 692  .ادن المل                          سقب  دا ناه  سإل ا يه  ادن حد
ا الوقبد  ذة  المحتل سعل  ون  القب ل ن د سا  التل  و عزد الاوسوا   قسل   دمهبم 

اللذلك ساحتكوسهذب ، فذ ن   فذ ، ف يا كبن غالهللا األل بو لددب  مذن الت ذبو دذ ن تحك مذسا 
ب إيا كبن  بالتل  و ف  هيو الحب   كسن سا دب  ، نم  ال  تدخلسن ف  اللس  سإز مذب  والت  

فذذ   فلذ ال  ذس  التلذذ  و   ال ذتحك ل فذذ  األلذ بو ال ذذو  سالملذ  فأذذ  هذيو الحذذب  
سفهذل ا تهذبد  لمزذب  زألذاالتل  و إيا  مخبلأة زص  الحد   ـ سإز مب هس تمد ذ  للذزص  

 مذذن ولذذس     فبمتزذذب … دذذبلم ز  المزبلذذ   استألذذ ولمذذا سحكمتذذا فذذ  الساقذذك 
بو نزألذهل  سلل سه  –لكسزا تل  وا  سإز مب لكسن عل ة التل  و  التل  وال  غ ذو –الت  

 د  ذذسن دلذذ و المثذذ  ـ س إز مذذب كذذبن اوتأذذب  اللذذ و لذذ ال مذذن قدذذ   كذذبزسامتذذسف وة  فهذذل 
قبزسن ال و  سالمل  ـ فقد ق   عو  الداذبعة فذبوتأك اللذ و  دلد الت بو سإز مب 

بز  الللك متسف وة فذ  األلذسا  س تدذب  دلذ و إل ا د ن ك الحب ةسالتل  و إيا لل تد  
  693المث  دسن سلل  

مذن سلذب   اذدم  التلذ  وسهيا التس  ذا  تزبلذ  سالحذد   اللذبد   س صذد  
 د ذدة مذن صذسو السلذل  صسوالم بمال  المبل  ة الت  غبلدب  مب   د   الت بم  دهب إل  
 سااللتضال  سعزد ي   تدو التل  و  ب  ا  د  سا دب .

 

                                                

 .335 /5سمبو للاسكبز  األ ز   - 689
 .28ف  اتلالل  الحلدة  - 690
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ذذب  حتذذبا إل ذذا  - 3 المزذذك مذذن احتكذذبو اللذذلك سزحسهذذب مم 
 -الز بال  

 

احتدلذذذا ازتسذذذبوا   ن فذذذ  اللضذذذة الذذذل مذذذن الحكذذذو ساحتكذذذو الاذذذ هللا  االحتكذذذبو
الذي    مذد إلذ  اذواهللا مذب  حتذبا إل ذا الزذبال مذن الم ذبل  هذس   سالمحتكذو  694لضال ا.

بن لذذسال  علذذ هل سهذذس سذذبلل للخلذذ  الماذذتو ن .سلهذذيا كذذ إغذذالهللاوف حدلذذا عذذزهل س و ذذد 
مب عزدهل دق مة المث  عزد اذوسوة الزذبال إل ذا ، مثذ   د كاألمو نن  كوو الزبال عل  

الزبال ف  مخمصة ف ز ا   دو علذ  د  ذا للز ذبال دق مذة  سمن عزدو م بل ال  حتبا إل ا 

عل   السع دف  مزك االحتكبو ستاد د  صو حة سقد سود  نحبد   الزد    695المث   

  قَبَ   َوُلسُ   قَب َ  ْدُن اْلُمَل َِّ   َلِ  دُ تلع األحبد   مبوساو  المحتكو ن، سمن  ملة 

 ِ ِ  قَب َ  اْلَخمَّبِ   ْدنِ ُعَمَو  َعنْ س 696اْحتََكَو فَُهَس َخبِم     َمنْ    َّللاَّ    قَبَ  َوُلذسُ  َّللاَّ

دَلَضَاُ نَنَّ ُعَمَو ْدَن اْلَخمَّبِ   نَزَّاُ  سَعْن َمبِلع  697  َمْل ُسن  َساْلُمْحتَِكُو  ْوُ س   مَ  اْلَ بِل ُ    

  َ نَْيَهذبٍ  إِلَذ  ِوْ ٍ  ِمذْن  ِمذنْ   الَ ُحْكَوةَ فِ  ُلسقِزَب الَ  َْ ِمُد ِوَ ب   دِ َْ ذِد ِهْل فُُاذس    قَب
ِ زََ َ  دَِلبَحتِزَب  فِذ   َكدِذِدوِ ُمذسِد َعلَْ زَب َسلَِكْن نَ  َمب َ بِلذٍ  َ لَذَ  َعلَذ  عَ  فَ َْحتَِكُوسزَاُ ِوْ ِ  َّللاَّ

ْ ِف فَيَِلَع َاْ ُف ُعَمَو ، فَْل َدِْك َكْ َف  تَبهللِا َسالصَّ ُ.   َابهللاَ الا ِ ُ َسْل ُْمِلْع َكْ َف َابهللَا َّللاَّ   698َّللاَّ

 مزك االحتكبو سلكزا  أو  د ن من  اتو   كبن سهيا األثو  سا  نن عمو 
مزذذك األس  مز ذذب دبتذذب  ، سدذذ ن  بلذذ  اللذذلك مذذن دلذذد إلذذ  دلذذد ف   ل حتكذذوومذذن اللذذس  

فذ  الد ذك دذ   لذ و لذ ال  متزذك الزذبال عذن ال لذ  إال فذ  حبلذة  الحذ س  م  الثبز  
 س ذذد عزذذد غ ذذوو  دذذو علذذ  د  ذذا دلذذ و السقذذ  لوفذذك  ،سلذذلزذذ س  حب ذذة دبلزذذبال 

 ساحتذذذوالسمذذذن دالال  هذذذيو األحبد ذذذ  تتدذذذ ن مواعذذذبة حقذذذس  الم تمذذذك  699الاذذذوو.
ة  سه  من مقبصد  كمذبالاو  ة سزسبمهب اال تمبع  فهيو الزصسص  المصلحة ال بم 

 االحتكذبواع  نز هذب تذزه  دم مسعهذب للداللذة علذ  عذدل  ذسا   ال قس  الاسكبز     
األحبد   الساودة ف  مزذك  نن   خأ   السف  داللة الزصسص  قس  الصز بز      700. 

أللذلس  ، علذ  هذيا ا األحبد ذ االحتكبو سود  مملقة سمق  دة دبلم بل سمب كبن مذن 
د زهمذب دذ   دقذ  المملذ   الت بو ف ز ا عزد ال مهسو ال  ق  د ف ا الممل  دبلمق  د ل دل 

إال  نن   701مملقذذب    االحتكذذبوعلذذ  إمالقذذا سهذذيا  قتاذذ  نن   مذذ  دذذبلممل  فذذ  مزذذك 
ل  مكن إ مبلهب ف  اآلت    االحتكبوالأقهبهللا سا سا اوسمب  لتحق   م ز    -المحو 

ال    مب احتكو من الاوسو ب  .  نن  كسن  نس 
  الضذذالهللا  نن  لذذتض   المحتكذذو حب ذذة الزذذبال إلذذ  األاذذ بهللا س تذذودص دهذذل ن مذذب   ثبز ذذب  
 د فحش األثمبن . ل د ك
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 الزبال  نن  سق  المحتكو عمل  ة االحتكبو ف  السوسف الت  تمال  خاللهب حب ة  ثبلثب  
 ذذذ  علذذذ  تحققذذذ  هذذذيو الاذذذوسم س سإيا،  702إلذذذ  المذذذساد ساللذذذلك سالاذذذوسو ب .

 منعل  د ك لل هل دل و المث  كمب  قس  ادن ت م ة     المحتكو نالمحتل  نن  كوو 
نخيو مزا دض ذو اخت ذبوو دق مذة سلذس امتزذك عذن د  ذا إال  دذ كثو  الض واامو  إل  م بل 

مزذا مذب هذس سلذل ال   ذس   التل  وهزب  تد  ن نن   سمنإال  ل وو    لتح   من ل وو لل 
ن سلل الزبال سمزا مب هس عد   ب عل  الد ك دذثمن   دض و ح سإكواههل   ، ف يا تام 

ب ندبحا   لهل فهس حوال  ن ال د  د ن الزبال مث   إيا  ،ال  واسزا نس مز هل مم  تام 
ب  حول عل هل مذن  عل إكواههل  مب     عل هل من الم بساة دثمن المث  سمز هل مم 
ال ملة زخلص من هذيو  سعل  703عس  المث  فهس  ب   د  سا  .  عل نخي   بدة 

الحلذذدة علذذ  األلذذسا  تلذذتهدف تحق ذذ  مقبصذذد الاذذو  ة  وقبدذذةالتمد قذذب  علذذ  نن  
ال بمذذة ، ستذذدع ل القذذ ل سالمدذذبدئ  المصذذلحةسزسمهذذب س  مذذ  المحتلذذ  علذذ  وعب ذذة 

 األخالق  ة للزسبل اتلالم  .
 

    ـ الصح  ة الوقبدةالحلدة عل   -ا 

اهتمبمذب  دبلضذب  ،  الصذح  ةا  اتلذالم  الوقبدذة مصبدو الحلدة فذ  التذو نسل 
اهللا   نمذذو دبعتدبوهذذب نحذذد نهذذل قذذ ل اتلذذالل الوسح ذذة سالمبد ذذة ، فقذذد  الاذذو  ة الضذذو 

المللم ن من تلس ذ  نزألذهل سد  ذتهل ، سحلذد  نن ناذ و  سحي و سالتمه و  دبلزسبفة

ُ  َسنَْسَاذ َُهب اأِل َمذبُن دِْاذك  َسَلذْد ُسَن ُاذْ دَة  نَ      إل  قس  الزد   ْفَاذلَُهب الَ إِلَذاَ إالَّ َّللاَّ

ف  ذ  إمبمذة األيى عذن  704 . إَِمبَمةُ األَيَى َعْن المَِّو ِ  ، َساْلَح َبهللُا ُاْ دَة  ِمْن اأِل َمبنِ 

سقذذد نفذذب  الأقهذذبهللا فذذ  الحذذد   عذذن  سازذذ  ،  ات مذذبنالمو ذذ   ذذ هللا  ال  ت ذذ ن مذذن 
ف  ددزا سعالقبتا سم كلا سماودا سملكزا  مواعبتهبالمهبوة الت   زدض  عل  المللل 

ة فذ   سغ وسعملا سدسو عدبدتا سمو  موسوو  يلع من األمذسو التذ  تاذمن الصذح 
فذ  الزسذبل اتلذالم   سالد   ذة  الصح ةسكبز  وقبدة الحلدة ، الد  ة الت     ش ف هب 
 -تام  األمسو اآلت ة  

ال    ة   د     ـ   الملب د نس   سمسهذوا  موك  الدعسة األسل   المل د ف  ح بة األم 

 كذبنمن مسبهو حابوتهب الدبو ة سلل  كن دسو المل د مكبن عدبدة فحل  ، سإز مذب 
مكبن ا تمب  سمدولة علذل سم لذال حكذل للأصذ  فذ  القاذب ب الكدذوى سلذيلع نسلذ  

هذذ  المحتلذذ  نن  ذذ مو الق عزب ذذةالدسلذذة    مذذ نكد ذذوة دمسهذذوو ال مذذبل  سزسبفتذذا فس  
كذ    ذسل دبلضذدس  سال اذ  ، س زدضذ  للمحتلذ  نن  ذ مو دذ غال   فذ  دتزس ف الملذب د

الصذد بن س مزذذك ف هذذب نكذذ  الم ذذبل نس صذذزبعة  مذذنندسادهذب عقذذ  كذذ   صذذالة لصذذ بزتهب 
فقذد وس  عذن نل المذ مز ن  705كذ   يلذع. عننسد ك للك سيلع لسوسد الاو  دتز  ههب 

ِ  قَبلَ ْ َعب َِاةَ وا    عزهب   تُزَسَّذفَ اْلَمَلبِ ِد فِ  الذد سِو َسنَْن  دِدِزَبهللاِ     نََمَو َوُلسُ  َّللاَّ
                                                

 ل.1990داو قت دة / د وس  //2م/124سملتقد  الحابوة ، د.صدح  الصبل   اتلاللازسو   - 702
 .15الحلدة ف  اتلالل  - 703
 .4919لزن الزلب   /كتب  ات مبن ساوا  ا/دب  يكو ا   ات مبن/ح - 704
  135الدذذن دل ذذبل  ،، س زهب ذذة فذذ  ملذذ  الحلذذدة  110لاذذ  و  ل  زهب ذذة الوتدذذة فذذ  ملذذ  الحلذذدة ، ازسذذو - 705
 .  232دن األخسة ال الحلدةالقودة ف  نحكبل  سم بلل
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َ َ ِم ذذ    ُِحذذ    إِنَّ     ستذذوتدم دق مذذة الزسبفذذة ق مذذة ال مذذب  كمذذب قذذب   706"َستَُم َّذذَ   َّللاَّ
 707. اْلَ َمب َ 

ذذة التذ  نسلتهذذب  مذذن   الموافذذ  ال بمذة   ثبز ذب   الم ل لذب  اال تمبع  ذة الهبم 

سعلذ  الموافذ  الصذح ة المختلأذة لضب ف  الحابوة اتلذالم ة الحلدة اهتمبمب دب كت 
بمب  ال بمة  من المساقذك الح س  ذة التذ   قصذدهب كبز  ت د   سه لد   المثب  مزهب الحم 

الحمبل الصذح  ة سالتوف ه  ذة ، فقذد كذبن  سس أةفاال  عن ،الزبال من مختلف المدقب  
المحتلذ  الذي  كذبن  اذوافتهذيو المواكذ  للحمبل غواا الد ز  سمن ثل  نخا   

مب هذب سغلذلهب دبلمذبهللا  سزاذ مواوا  ف  ك   سل س  مو نصذحبدهب د صذالحهب  هب تأق د 
سللحأذذبس علذذ  الخصسصذذ  ة  708المذذبهو س ذذ موهل نن  أ لذذسا يلذذع مذذواوا  فذذ  ال ذذسل.

الملذذذلل كبزذذ  تخص صذذ  حمبمذذذب  للز لذذبهللا سكذذذبن  الم تمذذكاألخالق ذذة سالد ز ذذة فذذذ  
سقذد  اذبف  709س تأق ذد ندذسا  حمبمذب  الزلذبهللا. األخالق ذةقذ ل المحتل   واق  ف هب ال

الم بصوة ،سلكذن يكذو  اال تمبع ةللب   ال د د من المالقد مة ال سل  المواف   إل  
الح بة الت   اتوع  دمواف سزسمهب هيو الزمبيا تد ن مدى اهتمبل الم للة اتلالم ة 

 .  ةالمختلأال سم ة  الت م ب  نمبكنسالملب د سالم تمك كبلملتاأ ب  سالمداال  هبف 
الزذذذبال فذذذ  الملذذذب د سنمذذذبكن  ب وتبدهذذذ التذذذ  ةهذذذيو المسقذذذك الح س ذذذ ألهم ذذذة سزسذذذوا 

المحتلذذ  دخذذس  الحمذذب ل المواذذ  سنصذذحب  ال بهذذب    مزذذكالت م ذذب  ال بمذذة كذذبن 
  710السبهوة .

عذة  فهذ  وقبدذة  المحتلذ س الحس من هيا نن  الوقبدة الت  كبن  مبولذهب  كبزذ  متزس 
اهتمبمهذب دبلذيس  ال ذبل سحلذن  إلذ هتل  دبلزسبفذة ، سمزذك التلذس   سال ذدسى ، إاذبفة ت

 .المسهو ف  المواف  الت   وتبدهب الزبال 

  -المو   زسبفة   ثبلثب  

لمذب فذ  يلذع  المو ذ الاو  ة عل  دعسة الزبال تمبمذة األيى عذن  حوص 
ة ، س ذذوى ادذن خلذذدسن   نن  مذن مهذذ حمذذ   المحتلذ بل  مذن مصذذلحة عبمذة لكذذ   المذبو 

ة ف  المد زة مث   المزك من المابودة ف    سمزك  الموقب الزبال عل  المصبل  ال بم 
فذذ  الحمذذ  سالحكذذل علذذ  نهذذ  المدذذبز  المتداع ذذة  اتكثذذبوالحمذذبل ن سنهذذ  اللذذأن مذذن 

سف مذب  ت ل ذ  دصذحة  711اذووهب علذ  اللذبدلة. مذنلللقسم دهذدمهب سإ الذة مذب  تسقذك 
مذذوح الزأب ذذب  سال  ذذف فذذ  األلذذسا    مزذذككذذبن المحتلذذ  ملذذتخدم  اللذذس  ،فقذذد 

سإابفة  712ف  المو . ن دبلهلسالموقب  ، كمب  مزك الخابو ن سغ وهل عن موح 
فقذذد كذذبن  ت خذذي مكبزذذب  لدذذب     عمسمذذب  إلذذ  مذذب لذذد  كذذبن المحتلذذ   هذذتل  دتلذذس   الد  ذذة 

عب  كمذب كذبن  أذو  دذ ن نصذحب  الحذوف سالصذزب 713اللذس .  األلمبع دم    عن
                                                

 .542ح/الملب د    التوميى / كتب  ال م ة/دب  مبيكو ف  تم لزن - 706
 .3774دب  تحو ل الكدو سد بزا/ح/ات مبنمللل / كتب   صح   - 707
 .87دة ف  مل  الحلدة  للا  و  تالو زهب ةازسو  - 708
 . 212  م بلل القودة ف  نحكبل الحلدة،للقوا  ازسو - 709
 .210 زألاالمصدو - 710
 .249  خلدسنالمقدمة الدن - 711
 . ل1963/ الممد ة الكبثسل ك ة / د وس  /  146د. زقسال   بدة   اتلالل   الحلدة س المحتل  ف  ازسو - 712
 . 145زألا  المو ك - 713
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من الللك غ و المت بزلة   س مكذن القذس  دذ ن سسذب ف المحتلذ   سغ وهبالمختلأة ، 
 الحلذدة زسذبل  المهن الت  يكوهب الدبحثسن ف  عصو تمسو نزسا ل ل  قبصوة عل  

لذساهللا مذب  الم بصذوةسإزهب  مكذن نن تاذم  كذ  المهذن ف  تبو ال الحابوة اتلالم ة 
نخالقهذل  لن إعالمهذل لصحتهل نس ت لذ مهل ، ند نلت ل  مزهب دح بة الزبال سمصبلحهل  

 سم بمالتهل . 
 

الزسذبل اتلذالم  سقذد  فذ سمت ذددة  ةالقس    نن  مهبل المحتل  كث و خالصة
دك  تلع المهبل،  ق بماال  مختلأة من المل سل ب  للمحتل  سك أ ة بيكو الم لأسن ناك

األلسا  سزد هذ   لزسبفةة سقد نسل  مصبدو الحلدة ف  التوا  اتلالم  نهم  ة كد و
سيكو  ال د د من  ،المحتلد ن إل  س س  ات خبي عوفبهللا لمواقدة األلسا  سالمحال  

ن  اتوابدا  سهيوزدض  مواعبتهب عزد مواقدة ك   حوفة   ت القساعد الت  الصح  ة تكس 
 مذك سقصذد فذ   الذي م مسعة قساعد ف  الزسبفة تاك   لهب نصذلهب مذن فقذا الحلذدة 

 مبلذع  اتمذبلو دبلمضو  اتلالم  سف  الق ذوسان خبصذة علذ   ذد تالم ذي سق  مدك
الذي    تدذو نقذدل م ل ذف فذ   714 اللذس  نحكبلمدولتا ستدلسو  ف  كتب     سنعالل

  715فقا الحلدة . 
 

  د ن زسبل الحلدة  وم  ف   القس عل  الزمبيا التمد ق ة اللبدقة  مكن  سدزبهللا
سدبق ذذة. ستكاذذف  خبلذذدة  الخلذذ  سهذذ  غب ذذب  غب بتذذا إلذذ  حأذذس مقبصذذد الاذذو  ة فذذ

فذذ  تلذذع   الحذذسالحلذذدة عذذن قساعذذد الم ذذبمال  فذذ  الم تمذذك اتلذذالم  ، سنس  مذذب 
المزص   نسالقساعد نزهب عبمة  قصد دهب  م ك الزبال دسن تم    ف  الد ن نس ال زال 

 س  ،ألن الابدم ف  نمسو الحلدة هس الاو  الممهو ، فك  مب زه  عزا الاو  ة 
زكذذبوو حتذذ  ال  أقذذد الم تمذذك مسا  زذذا الملذذتق مة ستذذيس  مأبه مذذا الصذذح حة للقذذ ل إ

 الأبالة. اتلالم ة
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و  إيا لزسذبل الحلذدة فذ  الم تمذك اتلذالم  فذ ن   م ذ  نكبن من الممكذن تصذس 

وو خبوا المزسسمذة  لإللذالل الذي   مث ذ  عق ذدة  قذسل عل هذب  الكل  ذةيلع ال  مكن تصس 
و المض    عن  اتلذالم  هذس تمد ذ  قذساز ن الاذو  ة  الساقكزسبل ، سنعتقد نن  التصس 
ن ه   الوقبدذة الاذ د ة الأ  بلذة فذ  دفذك  نهل  اتلالم  ة ، سالحلدة ف  يلع تمث   نحد 

المختلأذة حلذ  األحذسا  ساألعذواف  سنلبل دهبهب المت د دة ، مختلف المزكوا  دسلب ل
اذذوا  ا تتلذذك ح زذذب ستاذذ    سحأذذس، سكبزذذ  نلذذبل   المحتلذذد ن فذذ  إقبمذذة الذذد ن 

، سكمذذب  الم تمذذكاختصبصذذبتهل فذذ  د ذذ  األحذذسا  ، حلذذ  األعذذواف اللذذب دة فذذ  
ال ذذة دبلس المتذذسل السال ذذب  سخصسصذذهب ، سمذذب  لذذتأ دو  عمذذسل قذذس  ادذذن ت م ذذة     

فذذ    ذذدخ  تلقذ  مذذن األلأذذبس ساألحذسا  سال ذذوف ، سلذذ ال لذيلع حذذد فذذ  الاذو  سقذذد 
سال ذذة القاذذبهللا فذذ  د ذذ  األمكزذذة ساأل مزذذة ،مذذب  ذذدخ  فذذ  سال ذذة الحذذو  فذذ  مكذذبن 

هذذذ  فذذذ  األصذذذ  سال ذذذب   السال ذذب هذذذيو  س م ك…حخذذذو ، سكذذذيلع الحلذذذدة س مذذبن
فلبلذهب د لذذل  سال ذذب الاذوع ة سمزبصذ  د ز ذذة ، فذ   مذذن عذد  فذذ  سال ذة مذذن هذيو 
سن  مذن سلذل  الصذبلح نسعد  سنمب    سولسلا دحل  اتمكبن فهس من األدذواو 

نموزذذب   ت ذذبل  دذذبألمو  فحذذ ن 716سعمذذ  ف هذذب د هذذ  فهذذس مذذن الأ ذذبو السذذبلم ن. 
الحكذ ل سلذب   سمذو  م  زذة فذ   الابو دبلم وسف سالزه  عن المزكو لل  حدد لزب  

ال  قذك الحذوا علذ  الزذبال   تدم دلذ و حوكذة الم تمذك حتذالمذو الح بت هيا ال بز  

 َحذَواٍ َ  ََ  َعلَْ ُكْل فِ  الذد ِ ِن ِمذْن  َسَمب ، كمب قب  ت بل     الاو  ةعزد تمد   قساعد 

 717    سقذذب  ت ذذبل  ُنَْن  َُخأ ِذذَف َعذذْزُكْل   ُِو ذذد ُ  سدوفذذك  718اأِلْزَلذذبُن َاذذِ  أب   َسُخِلذذ َ َّللاَّ
د  نحكذذذبل الاذذذو  ة كلهذذذب كذذذ  مذذذب تحقذذذ  المصذذذبل  المبد ذذذة الحذذذوا سالتخأ ذذذف سو

للزذذبال كبفذذة ، ستحق ذذ  ال دالذذة ، سدذذ  مكذذبول األخذذال  لل مبعذذة الملذذلمة  سالم زس ذذة
الم مزذذة دذذبألمو دذذبلم وسف سالزهذذ  عذذن المزكذذو الذذي   اذذم  كذذ  تمد قذذب   ساألمذذة
 . اتلالم الزسبل 
ة فذ  زسمهذب سقساز زهذب ازأصذ  الم تم ذب  اتلذالم  نغلذ الساقذك الذي  ت  اذا  سلكن

القساز ن الضود ة داك  نلبل  سلل  دذ  مذن ساذك  إل عن الاو  ة سمزبه هب  سل   
اوتدبمذذب سث قذذب دبل ق ذذدة سدبلح ذذبة الاخصذذ ة  تذذوتدمالاذذو  ة إال  د ذذ  الملذذب   التذذ  

سهذذذذيو الدق ذذذذة ن اذذذذب تذذذذدسو حسلهذذذذب  ،التذذذذ  عوفذذذذ  دقذذذذساز ن األحذذذذسا  الاخصذذذذ ة 
س و ذك نغلذ  الداولذ ن  ،هب سالتددالهب دقساز ن علمبز ة ساذ  ة الماوسعب  لتض  و

ذة إلذ  عذبمل ن  ساقكللزسل اتلالم  ة إل  نن االزأصبل د ن الاو  ة سالتمد   عن  األم 
 نلبل  ن   ـ 

لهمب المز لقذب  فذ  غ ذب  تمد ذ  المزسسمذة  نخمذو  لقسم مذن الذداخ  سهذس مذن  نس 
مذذن مزكذذوا  فكو  ذذة ساقتصذذبد  ة  اتلذذالم  ة اتلذذالم ة سل ذذ   مذذب ت بز ذذا الم تم ذذب 

اتلذالم  ة سمذب نعقذ  يلذع مذن غ ذب   الاخصذ  ةسل بل  ة كبن زت  ة حتم  ذة الزهذدال 
 .الأبعل  ة ف  ح بة المللل 

                                                

 .9 اتلاللالحلدة ف   - 716
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سخذذداعهب  الم تم ذذب   الضذذ س الأكذذو  سالثقذذبف  الذذي  عمذذ  علذذ  تاذذل    ثبز همذذب
س خوفذذة  الكلمذةمو ذ  تصذز ك  سالتمس ذا عل هذب سقلذ  الحقذب   ستاذس ا الحق قذة عذن

الأكذو   دباللتال القس  ،سزتج عن هي ن ال بمل ن نن نص د  الم تم ب  اتلالم  ة 
 719سال قل  م ب  .

سالتذذسا ن  االزتسذذبلالأكذذو  ند ى إلذذ  الأساذذ  الأكو  ذذة ،سغ ذذب   فباللذذتال 
  ذذة المختلأذذة األ زد سالأكو  ذذةزت  ذذة ت ذذبي  ال قل  ذذة اتلذذالم  ة دذذ ن المدذذبدئ ال قب د  ذذة 
، سمذن ثذل  ند ى يلذع  اتلذالم  ةالمت بواة مك الخصب ص ال قل  ة سال قد ذة للاذ س  

ال قلذ  مذن  بزدذا إلذ   االلذتال كمذب ند ى ، إل  فسا  ساختالم زسبل الح بة د كملا 
ذذب  إلذذ  اغتذذوا  اللذذـلسع  ند ىاخذذتال  الو  ذذة اتلذذالم  ة الصذذح حة للقذذ ل سالذذزسل مم 

سعلذ   720الملذلم ن. نكثذون الحال  سالحوال سالحلذن سالقدذ   لذدى سغ ب  التم    د 
و غ ب  الحلدة عن  ة ف  الم بال  اآلت ة   ـ  ساقكاسهللا هيو المقدمة  مكن تصس   األم 

 

  الم ب  ال قـد  

المزملذذ  األس   فذذ   فذذ ن  ال ق ذذدة نلذذبال كذذ   عمذذ  ولذذمتا الاذذو  ة   كبزذذ  إيا
اتلالم  األص   الساكف    تمث    ألز هب  التس  ا اتلالم  اتصالح  هس ال ق دة

، سمن ثل  فال س ذسد للاذو  ة  ال ق دةالي  تدز  عل ا الاو  ة سالاو  ة نثو تلتتد ا 
للاو  ة إال  ف  س   ال ق دة   يلذع نن   ا دهبوف  اتلالل إال  دس سد ال ق دة ، كمب ال 

ال مذ    كسن  ال ق دة ف ل  قدو صحة 721  نلباللا  الاو  ة ددسن ال ق دة غلس ل ال
تهذذب  كذذسن االحتلذذب  ف  ذذبال  سمذذ ث وا  فذذ  الح ذذبة  ت ذذبل مقدذذسال  عزذذد    سعلذذ  قذذدو قس 

ة ساالوتقذبهللا فذ  دز ذة  ساال تمبع  ةالأود  ة  ، سمن هزب كبز  الدو ة األسل  ف  الصذح 
ه  عق دة التسح د سالدو ة األسلذ  فذ  المذو  سالخوافذب  هذ   اتلالم الم تمك 
ة، سعذذن الثذذبز  تزدثذذ  كذذ   األمذذوا   األس  ، ف ذذن  الاذذوع تزدثذذ  كذذ   مسذذبهو الصذذح 

الت  مز   دهب م سل الم تم ب  اتلالم  ة فذ  الساقذك  الكساو سلودمب كبن من نكدو 
 فذ و الي  تلو   إل هذب زت  ذة الضذ س الأكذو  سالثقذبف    االعتقبد الم بصو الألبد 

ة الاع  ساتلحبد ف  كث و من زأسال ندزبهللا ا  عز أذة  سعذو     األم  وسح التذد  ن لهذ  
ذذد  د د ذذٍي لسهذذسو  اتلحبد  ذذة  ستلذذل مهب علذذ  دذذالد الملذذلم ن  االت بهذذب سمخ أذذة مه 
سدعبتذا تذبوة دذ مال  اتاذبعب  ساألوا  ذف ،  لإللذاللسمقدوتهب سمن ثذل  محبودتهذب 

وا سمسوا  دبختال  اليوا ك    722 .اللت صبلهل سالخالص مزهل سالمدو 
سال سا ذذ  التذذ  ت بدذذا تمد ذذ  زهذذج اتلذذالل فذذ ن   األ مذذب وغل مذذن كثذذوة سدذذبل

هس ات مبن دبهلل سالتصذد   د صذس  عق دتذا سدكذ    اتلالم  ةالمبدك ال بل للم تم ب  
سنحكذذبل سلكذذن هذذيا ات مذذبن تالحذذس ف ذذا م مسعذذة مذذن  تاذذو  ب مذذب  دزذذ  عل هذذب مذذن 

  ـاالزحوافب  ن ملهب ف  اآلت   
 

                                                

ذذة /قمذذو / 41ازسذذو   فذذ  الضذذ س الأكذذو  ، د.نحمذذد عدذذد الذذوح ل اللذذب    -719 هـذذـ ، 1414/لللذذلة كتذذب  األم 
ة  سااللتال   ل . 1994 -هــ 1415/  211مقب   الم ل ة ال ود  ة / /143الثقبف  لم   ندس ع  

 .32 اللبد المو ك  - 720
 ، مو ك لبد   .11س او  ة  عق دةاتلالل  - 721
 ل.1985 -هــ1406م ل لة الولبلة / لدزبن /  /9/م 59أتح   ك ن لإل  اتلالل   زدعسك ف - 722
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لذذمح  ال نثذذو لذذا فذذ  لذذلسع األفذذواد ،  إ مبزهذذبة الم تم ذذب  اتلذذالم ة   نغلد  ذذ نسال  
تاذهدهب األمذة ، سإزمذب نصذدح   التذ سال ت ث و لا فذ  م و ذب  األحذدا  ، سالسقذب ك 

د تصذذد قب  يهز  ذذة ال تت ذذبس  التود ذذد  األللذذزة ، إي كذذ   الملذذلم ن  علذذ ال ق ذذدة م ذذو 
دذذذ  إن  د اذذذهل  ود دهذذذب  دمقتاذذذ بتهبتذذذ ل  قسلذذذسن ال إلذذذا إال    سلكذذذن نغلذذذدهل ال  ل

 إل هب . الدعبةس   لهب ا بوا  لكالما ف  السق  الي    بد  ف ا 
 
مأبلذد كث ذوة كبلخوافذب  سالاذ سية ساللذحو سالكهبزذة  توافقذا   نصد  االعتقبد ثبز ب   

دبلمخلسقذذب  ، سغ وهذذب مذذن الخوافذذب  التذذ  نسق ذذ   سااللذذتضبثةسالت ل ذذ  دبألاذذوحة 
ب فذ  الم تمك  ف .سعلذ  ال ملذة كمذب  قذس  نحذد  الخزذس اتلالم  إم  نسالضلذس  سالتمذو 

نصذذبدهب الخلذذ  ، فاذذل  عذذن فبعل تهذذب سنفوغذذ  مذذن  اتلذذالم  ةال ق ذذدة  إن  الدذذبحث ن   
ذذةزهذذس   سنن  ال ق ذذدة هذذ  نخمذذو األخمذذبهللا   نخمذذبهللااذذحزبتهب سإيا علمزذذب نن   ال  األم 

كة ، سنن  االلتقبمة ال   كسن إال  ازمالقب  من عق دة فبعلة ح  ة إال  دزبهللا عل   تكسنمحو 
دذب  مذن الاذوسو   األلبالعق دة لل مة سقس  ة سنن  إقبمة الاو  ة ال  تل  إال  د قبمة 

الزأسال ، د ن  ف نن ز    من نسلس ب  ال م  اتلالم  تصح   ال ق دة ، ست د دهب 
فذذ   سالح ذذبةلحوكذذة تصذذح   االزحوافذذب   سزقذذف فذذ  س ذذا الت ذذبوا  الهد امذذة سزدذذ  ا

ة  723ال ق ذذدة سزو ذذك الصذذلة د زهذذب سدذذ ن اللذذلسع  تدزذذ  نحكذذبل  الم تقذذدف لذذ  صذذح 
الموا  إال  إيا  الس االاو  ة ، س قسل زسبمهب ف  الح بة كل هب ، سهيا ال  تحق   عل  

سإصذالح  االعتقبد  ذةتابفو   هذسد الذدعبة المحتلذد ن  لمقبسمذة كذ   مسذبهو الدذد  
سه  نلذبال اتصذالح لكمذب  الماذوس  اتلذالم  سق بمذا  ، الم تمكس ،عق دة الأود 

سكمب  وى ال د د من دعبة اتصالح اتلالم   ،نن  نهذل  ال سا ذ   عل  ثساد  وص زة
ه  إصالح اليا  ، سإصالح الذزأال نقذسى مذن إصذالح  الاو  ةالت  تقف نمبل زهج 
نس زت  ذذة حتم  ذذة  تصذذالح  ةازمذذس  مذذن ثمذذبو ال هذذسد  إال    الحبكم  ذذةالحبكم  ذذة ، سمذذب 

كز ذب قذد  إيا     الدذبحث نتتوت   عل  اتصالح الأذود  ساال تمذبع  سكمذب  قذس  نحذد 
كز ب ال  لزب زيكو نن  الولس   سإيا، ات أقزب عل  نن  اتلالل عق دة قد  نن  كسن او  ة 

  مذبن الداذو ستثد ذ  ات إعذدادثالثة عاو عبمب  ف  مك ة موك ا  ك    هدو ف   قا 
كز ذذب ساعذ ن لذيلع ف زدضذذ  نال   سإيافذ  قلذسدهل قدذذ  االزتقذب  إلذ  المد زذذة سإقبمذة الدسلذة 
نسال   دبالمم زذبن إلذ  لذالمة  الملذلل ت ح ح  ق ززذب داذوسوة الدذدهللا د عذداد اتزلذبن 
تا ثل  وعب تا حت   ال ت دل ستض      724ف  الثمبو سالحصبد    حمبلزبالضوال سصح 

 
سم ذذب  وو تكمذذن فذذ   ق مذذاتمد ذذ  المذذزهج اتلذذالم  دكذذ  نقصذذو المذذو  ل سإن  

إلذذ   القبعذذدةصذل  الم تمذذك مذن ،إصذالح الم ذذب  االعتقذبد ، فمتذذ  صذلح  ال ق ذذدة 

ة  َ  إِنَّ  ت ذبل     الذسقفذ  سهس قبزسن التض  ذو الذي  د  زذا القذوحن الكذو ل ، ، القم  ال  َّللاَّ

 َ . فبلددهللا دتض  و الذيا  سإصذالح ال ق ذدة    725ْزأُِلِهل  ُضَ  ُِو َمب دِقَْسٍل َحتَّ   ُضَ  ُِوسا َمب دِ 
                                                

مزاذسوا  الم هذد ال ذبل  للأكذو اتلذالم   /1/م 97سادم ، محمذد الذسك ل   دوالة فذ  الاذ األسلس ب فقا  -723
 ل .1997 - ـه1416/  فو  ز ب

داو الاذذذوس  / القذذذبهوة /  /1/م 117م بصذذذوة ، فهمذذذ  هذذذس  ذذذد   إلذذذالم  ةالقذذذوحن س اللذذذلمبن   همذذذسل - 724
 ل .1981 -هــ 1401

 .11لسوة الوعد اآل ة  -725
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 إن  الي   تدز بو نغل  دعبة اتصالح ،  قذس  الاذ ال  سلذف القواذبس      المزهجهس 
قد ت و   ف  نسمبززذب لتخو ذ  خم ذو فذ  داخلذا تخو ذ    لذا ال  هذتل  إال   اتزلبن
ذا مذن يا، الزسو إل  ال مبعذة نس األمذة  دسندياتا   فهذستذا إال   بزدذا المذبد    سال  هم 

غ ذذو مذذ ثو فذذ   ات مذذبنسنصذذد  مأهذذسل  726 لهذذ  سواهللا المزأ ذذة ساللذذي ة فحلذذ    
االعتقذبد ال  مكذن  مأهذسلالللسع السبهو الساقك الم بش سمك هيا الساقذك المض  ذ  ف ذا 

إلذذ   الم تمذذكإصذذالح الح ذذبة د م ذذك اذذ دهب إال  د صذذالح ال ق ذذدة التذذ  تلذذس  نفذذواد 
 قوحز ذذةلاذذو  ة خسفذب مذذن ال قسدذب  الاله ذذة اآل لذة الذذساودة فذ  زصذذسص الممبلدذة دب

 سزدس ة  ل ة .  

                                                

 / القذبهوة /   داو الاذوس /2/م 172من ال ود  اتلذالم  د. القواذبس  س همسل الس اتلالم  ةالصحسة  - 726
 ل .1984-هــ 1404
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 م ب  ال دــبدا 
     

ا  ال ق دة إل  كث و من االزحوافذب   كمب  لذل تذزج ال دذبدا  فذ   الأكو  ذةت و 
مأوم متلذبه  مهمذ  إلذ   فمنغ ب  الحلدة من مسبهو الضلس  ساتفوام ف  ندا هب   

 نموزذذب الزدذذ    سقذذد ذذ  علذذ  زألذذا مدذذبلا فذذ  الذذيكو سال هذذد سالتقا ذذف متكل ذذف متحب

 الذد ِ نَ الد ِ َن  ُْلذو  َسلَذْن  َُاذبدَّ  إِنَّ    ، فقب   اللل مةالي   زل ل مك الأموة  دبالعتدا 
ُدسا َسقَذذبِودُسا َسنَْدِاذذُوسا  سْ  َساْلذذتَِ  زُسانََحذذد  إالَّ َغلَدَذذاُ فََلذذد ِ َحذذِة َسَاذذْ هللٍا ِمذذْن دِبْلضَذذْدَسةِ َسالوَّ

ْلَ ةِ  ف  غ ب  ال د ذد مذن القذ ل سالمأذبه ل اتلذالم  ة  الحلدةسقد لبهل غ ب   727 .الد 
سعذدل نداهللا ال دذبدا  نداهللا صذح حب  علذ  س ههذب  الذد نل ه  نغل  الملذلم ن د حكذبل 

الم تم ب  اتلالم ة الم بصوة التقصذ و  نغل األكم  . سمن المزكوا  الساق ة ف  
  م ذةف  نغل  نسقبتهب إال فذ   ذسل ال ال مبعةا ب و اتلالل كتوع صلسا  ف  نهل  

دمأهذسل ال إلذا إال    التذ  نصذدح   ددهللاا  من هيا ازحوف  ف  حال األ  ب  المت خوة 
د كلمة تقب  دبلللبن سالقل  عزهب  ، سالللسع عزهب د  د إل  مأهسل القاذبهللا  غبف م و 
ة مثدمة   ازأصذلتبمأهذسل الذدز ب ساآلخذوة اللتذ ن  إلذ   خيلةمسالقدو الي  تحس  إل  قس 

لتب إل  م لكو ن متقبدل ن مت بد  ن ، ال م  ف  نحدهمب   د   إل   ال م   إهمب ستحس 
تحذس   مذن عمذبوة األو  دمقتاذ   الذي ف  األخوى ، إل  مأهسل عمبوة األو   

  ، سمذذن عذذسدة ال مذذبوة سلكذذن دض ذذو مذذزهج   نس إلذذمذذزهج   إلذذ  تسقذذف ال مذذبوة  
 ال قد  زا   ك   نلسان التخل ف الت  نصبد  ال بلل اتلالم  التخل ف

 

  

                                                

 . 38دب  الد ن  لو/ح/نكتب  ات مب/ الدخبو  -  727
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  م ب  الل بلة سزسبل الحكل 
الدح  عن مزسسمة الق ل ستداع ب  االزه بو الل بلذ  ساال تمذبع  ،  ف  تقد ل

المزاسد ال  لتق ل إال  عل  م مسعة ق ل كبلاسوى سال د   اتلالم نن دزبهللا الم تمك 
، سهذ  نهذل  األلذال الو  لذذة التذ   قذ ل عل هذب اتلذالل دزذبهللاو فذذ   سالملذبساةحو  ذة سال

هيو الق ل الاوع  ة التد د  عن ساقك الح بة اتلالم  ة ، سالتددل   سلكنزسبل الحكل 
ذة دبلاذ ف  سزسمهببلاو  ة د ة ، فبدتل   األم  القساز ن السا   ة ف  نغل  نقمبو األم 

ب  لد ذذدهب عذذن مذذزهج   الذذي   ولذذل لهذذب مو ذذ  الحذذ   سالاذذت   سالأوقذذةساالخذذتالف 
خذوا سالة األمذسو عذن الحكذل دض  ذو مذب نزذ      إيات م ة     ادنسال د  سكمب  قس  

د ذزهل.   د لذهلحكل قسل دض ذو مذب نزذ     إال  سقذك  مب    كمب قب   د زهلسقك د لهل 
ة د ذد  من نعسل نلذدب  تض  ذو الذدس  ، كمذب  ذوى مثذ  هذيا سهيا ةمذو  فذ   مبززذب  مذو 

ملذلع مذن  ف للعسغ و  مبززب . سمن نواد   ل بدتا   لا   تدو دمب نصب  غ وو  

 خيلذا   سنهبزذا ، فذ ن     قذس  فذ  كتبدذا  مذنن  دو   سزصذوو ، س  تزذ  ملذلع 
ُ َمذذْن  َْزُصذذُووُ إِنَّ  َسلَ َْزُصذذَونَّ  َ َّللاَّ زَّذذبهُْل فِذذ  األَْوِ    نَ الَّذذيِ لَقَذذِس ٌّ َعِ  ذذ    َّللاَّ  نَقَذذبُمساإِْن َمكَّ

َكبةَ َسنََمُوسا دِبْلَمْ ُوسِف َسزََهْسا  ِ َعبقِدَذةُ اأْلُُمذسوِ  َعذنِ الصَّالةَ َسحتَُسا ال َّ    728اْلُمْزَكذِو َسِ َّ
دزصوو سزصوو هس زصو كتبدا سد زا سولذسلا ال زصذو مذن   زصووفقد سعد   من 

فذ  د ذدهب  الملذلم نسنن  نغلذ  د ذبو  729دمذب ال   لذل  س ذتكل ل  حكل دض و مب نز    
علذ   دتمد قهذبعن مزهج ال دالة الت  ولمتهب الاو  ة ف  نصسلهب سفوسعهب سنمو  
اتلذالل  كبندز  الداو دسن نن تزحب  إل  لسن نس عو  نس قد لة ،قد ددى  ل ب  ،سإيا 

ال د   فهيا، سال دس سالصد      س   ال د  دبلقلمبال الملتق ل عل  القو   سالد  د
مب نز     سال ز د إال  المحبدبة سالمحلذسد  ة  غ وقد يه  من الدالد الت  تحتكل إل  
فذ  اغلذ  دس  ال ذبلل اتلذالم  فذبزحوفسا  الزأذسيف  ال د ذد مذن الم للذب  سمساقذك 

 ديلع عن  بدة الح .
فذذ  نغلذذ  الم تم ذذب   ب ل ذذغ ذذب  المزسسمذذة الكل ذذة لإللذذالل نصذذد  نمذذوا  سنن     

ة  هس اآلخو ف   فلبهلاتلالم ة سزتج عن يلع غ ب  مأهسل االحتلب  عن ساقك األم 
، سغ ذب   ساال تمبع  ةغ ب  التصسو الصح   لمأهسل المزكوا  ف  الح بة الل بل  ة 

الذذد ن  علمذذبهللاحلذذن الملذذ سل  ة الملقذذبة علذذ  عذذبت  ال لمذذبهللا سقذذد ند  مذذ ا وة د ذذ  
اتلالل  نصس   ن ف  فص  الد ن عن ل بلة األمة إل  د د الهسة د ن لل بلة ال لمبز

لذا غب ذة    لذفممذب  سإنسغب بتا ف  ل بلة األمة ، كمب  قس  الاذ ال القواذبس     
  ت بسزسناأللف نن ز د د   علمبهللا الد ن ، نس د   نعابهللا ال م  ب  اتلالم ة 

 ال ذبمل ناذد إخذسازهل  تهذبنح بزب مك  م  ب  س مبعب  علمبز ة صذو حة فذ  علمبز 
لإللذذالل ، فذذ  حوكذذب  نس  مبعذذب  تختلذذف م هذذل فذذ  المذذزهج نس المسقذذف الل بلذذ  

ديلع تس  هب  القوحن ساللزة سنقسا  للف األمة ، سعم  الهداة سالصبلح ن  مخبلأ ن
سال نوى لذددب   مذك ال د ذذد مذن اتاذذكبل ب   730فذذ  مختلذف األمصذذبو .  و بلهذبمذن 
لسى فقدان الوقبدة اليات  ة التلقب   ة المزدثقة عن عق دة  حتكل إل هذب  األمة تسا ههبالت  

                                                

 41،  40اآل تبن   الحجلسوة  -  728
 ، مصدو لبد  . 388 /35 الأتبسىم مس   -  729
 ل.1989هـ1410/ قموالدسحة /  /197سل الصحسة اتلالم ة د ن االختالف الماوس  سالتأو  الميم - 730
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ةٍ َخْ ذوا   َذَووُ  فََمذنْ  الأود ف  ك   ممبولبتا  للسع  َْ َمذْ  ِمثْقَذبَ   َسَمذنْ  َْ َمذْ  ِمثْقَذبَ  يَوَّ

ا   ََووُ  ةٍ َاو  ع  س   ف  مخ لة المللل ه  الت  ت لذد   فبلتحابو وقبدة  731 يَوَّ
ساحذدة مذن نهذل دعذب ل الزسذبل اتلذالم   تمثذ هسل الحلدة ف  الوقبدة اليات  ذة التذ  مأ

سإغأب  زسبل الحلدة ساختأب و من  كل هبحت   كسن ساق ب ملمسلب ف  الح بة اتلالم  ة 
سا تمبع ذذة سلذذد  تصذذدعب  ل بلذذ ةساقذذك الح ذذبة اتلذذالم ة ندى دبألمذذة إلذذ  كذذساو  

سم بل ذذة كذذ  هذذيو  ،لذذالل سدذذ ن ساقذذك الح ذذبة سنحذذد  هذذسة سالذذ ة سعم قذذة دذذ ن ات
إعذبدة  غب تهذبالماكال  ودمب ت ت  من خال  الق بل دخمسا   مبع ة عمل ة مدوسلة 

هذذيو الصذذ ضة سالخصسصذذ ة اتلذذالم ة إلذذ  ساقذذك الح ذذبة مذذن خذذال  إدوا هذذب اذذمن 
دلذذتسو ة صذذح حة سصذذو حة تزدثذذ  عزهذذب قذذساز ن لذذبو ة تحذذدد لهذذب حل ذذب   زصذذسص
   اهللاا  المخبلأب  . دهبودم التمد   ست

 

                                                

 9،  8لسوة ال ل لة اآل تبن  -  731
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   االقتصبد  الم ب 
      

األمثلذة التمد ق  ذة سنن  وقبدذذة الحلذدة كبزذ  تهذذدف فذ  الزسذذبل  عل ذذالذدق   قذد
ذذة سحوالذذة  االقتصذذبد اتلذذالم   إلذذ  تحق ذذ  مقبصذذد الاذذو  ة فذذ  المصذذبل  ال بم 

الودس  ذة سلذ موة سلكن ف  س   ل موة الزسل االقتصذبد  ة  ،المدبدئ سالق ل األخالق  ة 
السلذل اال تمذبع  سااللذتقال  الح دذ  ، ستأاذ   المدقذب ق مهب زا   مابك  حو  

سفاذذب الودذذب ، لهذذب مذذن الماذذبك  ال سم  ذذة  زهب ذذةساالحتكذذبو سالأقذذو سالدمبلذذة إلذذ  مذذبال 
ثذذل تأا ذذ  المزكذذوا  ، سنصذذد  مذذن  سمذذنساذذبع  نغلذذ  القذذ ل ات مبز ذذة لالخذذال  ، 

الدسلة سالم تمك الثذواهللا غ ذو  ملتسىنكثو اآلثبو للد  ة عل  ندو  اللمب  السبهوة س
الماوسع  ة اتلالم  ة سغ ب  زسبل الحلدة  غ ب الماوس  دموقا سسلب لا هيا ف   

  الساقك اتلالم . عن
 ذبدة مذن سالة األمذسو سعلمذبهللا الاذو  ة فذ   زسذوةممب  دعس إل  إعبدة  سهيا

قساعد الاو  ة سزسمهب للخوسا دبألمة مذن  أ يتزد بن المهبل الملقبة عل  عساتقهل ف  
سذذبهوة اللذذوا  االلذذتضواد  فذذ  الذذزسل  سواهللادا ذذوة التخلذذف ساالزه ذذبو سمذذن اللذذ   

 االقتصبد ة الودس ة.
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 المدح  الوادك

 زـسبل الحلــدـة سددا لـا
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مزي سق  مدكو  لالم اتف مب لد  نن  زسبل الحلدة زا  ف  الم تمك  تد  ن 

الوا    و ك  عل ف  تبو ال الحابوة سالزسل اتلالم ة سنن  تبو ال زا ة الحلدة 

 اال تمبع ةح   الت ص   الاوع  سالتمد ق  ف  إمبو الح بة  من إل  عصو الزد  
 الح بةدصسوهب المختلأة   إال  نن الزسبل الملتق  دسال ة خبصة تدلسو دتمسو 

، دهدف حمب ة الم تمك اتلالم  من المخبلأب   ل مواز ةصبد ة سااال تمبع ة ساالقت
الت  مون  عل  الم تمك اتلالم   لساهللا ت لق  دحقس    نل دحقس   الاوع ة
الأقه  ستمد قبتهب  ت ص لهبنس دبلحقس  الماتوكة د زهمب كمب لد  ف    اآلدم  ن
 ال مل ة .

 

 اتلذذالم   سالثقذذبف  سغ ذذب  الزسذذبل حلذذس  الذذزسل ال لمبز ذذة سالضذذ س الأكذذو سدساقذذك
دو   ف  ساقك ح بة الم تم ب  اتلالم ة  ،دصسوة خبصة  سالحلدةدصسوة عبمة  

د ذ   فيه تمد قبتهب زسبل الحلدة   د  ال د د من الزسل السا  ة الت  تابدا ف  
إل  نن  الحلدة كبز  زسبمب إداو ذب فذ  الدسلذة اتلذالم ة د زمذب  ذوى حخذوسن  الدبحث ن

الحلدة زسبل  ادا الز بدة ال بمة ف  د   الدس  سهيا الادا من د   ال سازذ   ،نن  
لل زذذبة د زب ذذبتهل سفذذ  المزب عذذب  ال لذذ وة التذذ  تتملذذ  حلذذمب لذذو  ب نس  كبالتهذذبل
إال  نن د ذذ   732الزذذ ا  م قتذذب  حتذذ   قاذذ  القباذذ  دذذ ن المتزذذب ع ن . حثذذبوإ قذذبف 
 دد الهيو الزسل تصل   ننالتابدا فقبلسا     يه  إل  ند د من القس  دصسو  الدبحث ن

 الملذلم نعن زسبل الحلدة خبصة د د نن د د الدسن د ن الاو  ة سالتمد   ف  عذبلل 
 تملذذ  المسا زذذة دذذ ن الحلذذدة سالذذزسل الم بصذذوة سالماذذبدهة لتمد قذذب   سهذذيا 733.  

 الحلدة .

                                                

الممد ذة  /1م/132ف  الحلدة من الزبح ت ن التبو خ ة سالأقه ة ،د.عدد الحلذ   واذسان  دوالب ازسو   - 732
 ل.1410/1990الحد ثة/ القبهوة /  اتلالم ة

 ،مو ك لبد   . 155الحلدة ف  اتلالل  نصس  - 733
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 الحلدــة سالاــومــــة زسبل
 

فذ  الزسذبل اتلذالم   الحلذدةة الماذبدهة لسال ذة مذن نهذل  السسذب ف الد ز  ذ ل    
سنعتقذد  734ساحذد. دو ذ سال ة الاومة سليلع كث وا  مب كبز  تزبم الحلذدة سالاذومة 

اتلذالم  ة إلذ  إمذال  مأهذسل  الذزسلنزا مذن هذيا المزملذ  يهذ  د ذ  المذ ل أ ن فذ  
سهذيا  735ساآلدا  ال ذـبمة . دبأللذسا المسكلذة  الاذومةالحلدة دم ز  ا   سهذس   

الماذذتوكة دذذ ن الاذذومة سالحلذذدة فذذ  الزسذذبل اتلذذالم  فذذ  د ذذ   المهذذبل  كذذبن مذذن 
مك سس أة القابهللا فكبن  تسالهب القابة . فقد يكو نن  الاومة  ااتوك األحب  ن كمب 

ل قسل دهب إابفة إل  عملا سمن يلع مب يكوو القواذ     الحلدةنا أ  إل  صبح  
و   من نه  ال لل ،  افيكول محتلدب  ، لا  للمبن دما  مل 736مأتك ننتبدع  نن    

ذذب ندصذذو دذذا قذذب    إز ذذ   نمذذو الحلذذدة علذذ  الزذذبال دذذبألمو  سل تذذعفذذ مو د حاذذبوو فلم 
كذيلع فقذل عذن هذيو المواحذة  األمذو  إن كذبن  قذب دبلم وسف سالزهذ  عذن المزكذو   

 فذ   قذب      ف ز ذا يهذ  فقذد ،ساوفك هيا الملزد ، ف ز همب حو ذو ساخلذك هذيا الخذبتل 
  فذذزه   قذذب علذذ  يكذذسو نمتذذ  حذذ   تزبثهذذب    حذذوالهذذي ن  إن  الذذيه  سالحو ذذو   

سخلذذك الخذذبتل مذذن إصذذد ا ، سقذذب    قذذد  ملذذزدواللذذلمبن عذذن المواحذذة سنمذذو دوفذذك 
 737محتلذذدب  نه ذذ  مزذذا.  الزذذبالاذذمم  إل ذذع الزسذذو فذذ  نمذذسو الاذذومة فمذذب ونى 

ة  نهذ  الاذو  سال ذدسان سيلذع ال  ذتل  لسال  الاومة مزك الألبد سقمذك  األلبل  ةفبلمهم 
ذة تتأذ   ادذن قذس   كمذبالم وسف ن دبت وال   للمتهم نإال  دبل قسدة  القذ  ل ، سهذيو المهم 

إال  نن  هزبع نس هذب تأتذو   اللبدقةمك سس أة المحتل  كمب ناو  إل هب ف  المدبح  
صب، ممب اتلالم  خصس الزسبلف هب سال ة الحلدة عن الاومة عمسمب سالاومة ف  

  - مكن إ مبلهب ف  الصسو اآلت ة  
 

التاذذذبدا دذذذ ن سال ذذذة الحلذذذدة سالاذذذومة فذذذ  الزسذذذبل  نس ذذذا - نسال  
 -اتلالم   

 الاذذو  ةإز همذذب سال تذذبن قب متذذبن علذذ  ال  ذذو سالوهدذذة لكذذ  المخذذبلأ ن لقساعذذد  -1
 سزسبمهب.

 ل بمة.  نز همب تقسمبن عل  زاو الأا لة سالمحبفسة عل  األخال  ساآلدا  ا -2
 إز همب تحبودبن الدد  سمساقف الو   .  -3
  738نز همب تابوكبن ف  تزس ل اال تمبعب  ساالحتأبال  . -4
 739نن  السال  عل همب    و س تخي نعسازب ف  لد   نداهللا مهمتا.- 5

                                                

 . لبد ، مصدو 3/487  صد  األعا   سواز  - 734
  ل.1996مكتدة لدزبن / د وس  /  /  1/377للتهبزس   الأزسن  اصمالحب كابف  - 735
اللذل سق  ،  ،لذسع اللذلمبن ممذشمممزصذسو ،  ندذس ،هس مأتك ن دن عدذد   نمذ ن الدسلذة سذبهو الذد ن  - 736

ازسذو   هذبمش كتذب  زهب ذة الوتدذة فذ  ملذ   ( هـذـ522  ) كث وةحوس    د نق   د زا سد ن الصلقد سددما  س
  7الحلدة ، للا  و 

 . 32، سالحلدة س المحتل  ف  اتلالل 13م بلل القودة ف  نحكبل الحلدة  -737
 ، مصدو لبد  . 4/307األعا   صد ازسو   -  738
 . 322، س م بلل القودة ف  نحكبل الحلدة للقوا   224  للمبسود   الللمبز  ةاألحكبل  -  739
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 س ذذد دذذ ن الذذسال ت ن ت ذذبسن فذذ  ت قذذ  المخذذبلأ ن سم ذذبقدتهل حتذذ  دذذو   هذذيو - 6
تلزبدهمب لاخص ساحد ف  نكثو األح بن ، س ود مب كبن هيا د ن السال ت ن  التداخال 

قذذذسا د زهمذذذب فذذذ   لذذذددب   فذذذ  مذذذ ا د ذذذ  الدذذذبحث ن دذذذ ن الاذذذومة سالحلذذذدة سلذذذل  أو 
 االختصبص.

ة ال القذة دذ ن الحلذدة  دذبلوغل  -  نس ا االفتوا  د ن الذسال ت ن  ثبز ب مذن قذس 

  دفك الاوو سمحبودة اتلالم  من ح   األهداف سالضب ب  ف الزسبلسالاومة ف  
نمذن الم تمذك سلذالمتا إال  نز همذب  أتوقذبن مذن عذد ة س ذسو  عل المزكوا  سالمحبفسة 
 نس  هب ف  اآلت  

  الزدذ   سس أة الحلدة نكثو إ الال  ست س مب  من سس أة الاذومة   سيلذع لمدباذوة  -ن
س  ادذذن هذذس اللذذد  فذذ  قذذ هذذياالكذذوال لمهذذبل الحلذذدة د زألذذهل سلود مذذب كذذبن  سنصذذحبدا

  740المزبص  الد ز  ة مزصد  القابهللا سالحلدة.  ن    األخسة   ...س    
إن مذن مهذبل سالذذ  الحلذدة متبد ذذة موتكدذ  المزكذذوا  فذ  الم تمذذك ، فهذس دحكذذل  - 

الاوع ة سالد ز ة  لتم ك   نن  قذسل دبتزكذبو علذ  الذسالة ساألمذواهللا سالقاذبة  السال ة
ذةلدسلة ، كمب لد  ف  المثب   من نصحب  المزبص  ال ل ب ف  ا سغ وهل سال ذة  فمهم 

ب الاومة فذ  الزسذبل اتلذالم  ادتذدن   القبم ةالحلدة نسامو الاو  ة سزساه هب  ، نم 
الاذو  ة سلكذن اختلذف نموهذب ف مذب د ذد حذ ن  هذدىكسس أة د ز  ة تحوص عل  اتدب  

  741من تس  هبتهب الد ز  ة. الكث وتضل د  مقبصد الحك بل سنهسا هل عل  
ذب سالذ  الاذومة فذ ن   -ـ   ختص  سالذ  الحلذدة دبلدحذ  عذن المزكذوا  السذبهوة ، نم 

نسلذك مذن يلذع ح ذ   دذبدو دبت خذبي إ ذواهللاا  سقب  ذة لمزذك ال ذوا ل قدذ   اختصبصبتا
 حدسثهب 

 سالت لذ ل ختلف الت ه   سالت ل ل الخبص دو ب  الاذومة الم بصذوة عذن الت ه ذ   -ـد
 الت ه  ا  ساألدسا  الت  تل ل لك   سال ة .  الخبص دو ب  الحلدة  كمب تختلف

 ت لك مأهسل الحلذدة عزذد نغلذ  الأقهذبهللا ل اذم  المحتلذ  المتمذس  سالمحتلذ   -هـ 
 ف  ح ن ال  س د مث  هيا المأهسل ف  سال ة الاومة ف  الزسبل اتلالم .  المسل  
  اتلذالم زسذبل كبز  هيو ه  اد و زقبم التالق  ساالفتوا  دذ ن الذسال ت ن فذ  ال سإيا
زسبل الاومة  قسل د غل  مهبمهب ه   مكذن نن  ساصد نن غ د  سال ة الحلدة  سد د

زسذبل الحلذدة ستذ د  كذ  اختصبصذب   عنتكسن الاومة ف  الدالد اتلالم ة دد ال 
 المحتل  ؟ 

 سس أذةنن الاومة ال صو  ة ف  دالد المللم ن ف  نخيهب سازتقب هذب مذن نعمذب   نعتقد
 الذد ن  ملت مة سمت أقة مك الل بلة ال لمبز  ة ، سمدذدن ل بلذة الأصذ  دذ ن الحلدة كبز

عل   فوك  سالل بلة ف خي  من الحلدة مب  خص  الم بمال  ، سنهمل  ال دبدا   
سلهيا يهذ  د ذ  الدذبحث ن إلذ  القذس   ست بل حقس  ال دبد سنهمل  ح    لدحبزا 

ب  الحلذدة فذ  الدسلذة اتلذالم  ة يا  نعمذ مذن قسل دا و   الاذومة ال ذسل  مبد ن    
ند ذبد  سلكذن… ال لمذبز     المحتل    لزب زمل  عل ا دح   الل    ال لمبز الزسبل  

                                                

 ، مصدو لبد  . 2ف  نحكبل الحلدة   القودةم بلل  -  740
إلذذ  زهب ذذة ال صذذو المملذذسك  ، لذذهبل ندذذس   ذذد  ال ودذذ الأذذت   مذذنفذذ  مصذذو اتلذذالم  ة   الحلذذدةازسذذو    - 741
 ل.1986/  ال بمةممد ة اله  ة المصو  ة  /1م/238
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الحلذدة كمذذب   ذ  نن تكذسن كساحذذد مذن المهذبل  السا دذذة علذ   هذب  الاذذومة  سس أذة
سف   742الدسلة اتلالم  ة الحد ثة ح زمب تحتكل إل  او    س زسبما   ف ال صو  ة 

الزسذذبل اتلذذالم  داذذمسل تا فذذ  سذذ   سذذوسف ال صذذو سقاذذب بو  إلذذ حبلذذة ال ذذسدة 
سمذذك التمذذسو الحذذد   فذذ  ن هذذ ة الاذذومة سإمكبز بتهذذب  سالمتاذذبدكةسماذذبكلا الم ق ذذدة 

فذ  خمذسم متسا  ذة كذ    هذب  حلذ  اختصبصذبتا   الزسبم ند مكبن األمة نن تل و 
صذو سسوسفذا اذل  الاذومة سالحلذدة لمد  ة ال   ل لسلكن  وى د   الدبحث ن نزا 

عصذوزب الحذد    فذ   الأذوس من دب     دبلحلدةف   هب  ساحد سال  صل  للق بل 
 -غ و و   الاومة سيلع لآلت   

 األلذسا لتسا د سال  الاومة دمد  ة عملا ف   م ك نزحبهللا الذدالد سفذ   م ذك   نسال  
 سالموقب  .

ح دذا س هذب  نفذوادو مس عذسن لمب  تمت ك دا من ه دة ولم  ة سلذال  ثبز ب    فذ ح مصذو 
 ك   مكبن سهل مزصسدسن ف ال  ل لت  و دهل الزبال سق  الل سل سحل  القدوة .

 نعمذب   سنهل  مذن يلذع نن  و ذ  الاذومة  قذسل ف ذال  سدحكذل عملذا الهذبل دذد   ثبلثب
لد   المثب  من  سعل  743المحتل  الت  عوفهب المللمسن نس  عهد الزبال دبلحلدة.

الم لأ ن  سممب هذس عمذدة زسذو المحتلذ  المزذك مذن  منالل المبوسد  سغ وو ساقك ك
اذومة  اختصذبصسهذس ال ذسل مذن  744. المذسا   نالتمأ ف سالدخال ف  المكب  ذ  س 

الاذو  مزذا  مزذكسمذب ، الأبلذدة  سالد ذس المزكوة كبل زب  الم بمال سكيلع   ، الدلد ة 
سالمزك  إزكبووموو ف ل  سال  الحلدة مك تواا  المت بقد ن دا إيا كبن مت أقب  عل  خ

ف  اختصبص اومة اآلدا   د اهبسهيو السسب ف  دخ   745 .سال  و عل ا، مزا 
 سد اهب من اختصبص اومة التمس ن. 

 

الحلذدة قذد مب  سحذد ثب   زسذبل   فذ ن  من هيا التابدا سالتذداخ  االختصبصذب   سدبلوغل
الحهب لوفذك الاذوو عذن الزذبال إصذ سمحبسلذة هدف ف  ال ملة إل  مواقدة األخمذبهللا 

  746نس م بملة.  خسفسمزك الأل  سال سو سالضش سالتدل ال سالسلل دسن 
 

 مكن نن  كسن زسذبل الاذومة دذد ال  عذن سال ذة الحلذدة فذ   السدزبهللا عل  هيا 
ال مك د ن السال ت ن كمب حذد  فذ  التذبو ال من  مزك  مبالزسبل اتلالم  سل ال هزبع 
إل  المحتل  ل قذسل دهذب مذك اختصبصذبتا  الاومةد سال ة اتلالم  عزدمب كبز  تلز

 المختلأة .    
 

                                                

هذذذذب فذذذذ  الدسلذذذذة اتلذذذذالم  ة  -742 داو ه ذذذذو للمدبعذذذذة  /1م/ 49د.فذذذذبوس  عدذذذذد اللذذذذالل   ،الاذذذذومة س مهبم 
 ل 1987 -هــ1408  /سالزاو/مصو

 . 46ازسو   المو ك اللبد   -  743
 مصدو لبد  . ، 248األحكبل الللمبز  ة   - 744
 . 248المصدو زألا  - 745
/مزاذسوا   بم ذة قذبو  ذسزال / دزضذب   / ل د ذب/  139 د. عدذد اللذالل الاذو ف الل بلة الاذوع  ة زسو  ة -  746

 .ل1996
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 ال بمـة سالز بدـةالحلـدة  زسـبل
الدذد مذن إ اذبح الت و ذف  ال بمذةالاوس  ف  المسا زة د ن الحلدة سالز بدذة  قد      

الاذدا ساالخذتالف مذن  نس ذااالصذمالح  لمأهذسل الز بدذة ال بمذة حتذ   تدذ ن للقذبوئ 
 ختصبص د ن السال ت ن نس د ن الزسبم ن .ح   اال

ف  الز بدذة ال بمذة د زهذب    القبزسز ةالت و أب  الت  سود  ف  د   الم ب ل  منس عو 
  علذذذ  نعمذذذبست ق دهذذذب ساتاذذذواف  ال ذذذبلمخذذذتص د قبمذذذة الذذذدعسى دذذذبلح    هذذذب   

ال تتسقذف  التذ ال ذوا ل   عذنالمحقق ن سنعابهللا الاذدم القاذب   سمواقدذة التحذو  
عل  اكسى س مك األدلذة التذ  تلذ ل للتحق ذ  ف هذب ساتخذبي كذ  مذب  ف هبمة الدعسى إقب

 747كاف م بلل ال و مة. إل من ا زا التسص  
التذ  توعذ  اذ سن  الم للذةعزد داول  الزسل اتلالم ة د زهذب      سعوف 

ت ذبل  ، فهذ  زب دذة عذن   الح  ال ذبل ، الذي  لذم  فذ  الاذو  ة اتلذالم ة حقذس  
نمذبل القاذبهللا سالز بدذة  تمثلذاك ف  الدفب  عزا ، سوعب ة مصبلحا ، سهذ  التذ  الم تم

ف مذذب د ذذزهل   س عذذسنال بمذذة ، فذذ  ال ذذوف الحذذد   تتذذ لف مذذن م مسعذذة مذذن القاذذبة 
 748األعمب . 

فذ  ال القذة دذ ن زسذبل  الدذبحث نمن المأهسم ن اللذبدق ن تدب زذ  حواهللا  سازمالقب
ال بمة دك   مب ف هب من  الز بدة  إل  القس  د ن    الحلدة سالز بدة ال بمة فمزهل من يه

 749حكل متمثلة ف  م للة الحلدة نصد  تمث   . 
من  وى التمبد  السس أ  ف  االختصبص د ن الحلدة سالز بدذة ال بمذة  سمزهل

الحلذذدة هذذ  التذذ   ملذذ  عل هذذب فذذ  االصذذمالح اآلن فذذ  التاذذو  ب   سس أذذةسدذذ ن   
 750ال بل .  الزب  الحد ثة 

الد   اآلخذو دذ ن الز بدذة ال بمذة تمذبوال  ذ هللا  مذن اختصذبص زسذبل الحلذدة  وىس 
  ذذ هللا إالال بمذذة فذذ  الذذزسل الم بصذذوة   الز بدذذةاختصذذبص  سلذذ ال    فقذذب   اتلذذالم 

  751.دل مب من سس أة المحتل  ف  الزسبل اتلالم 
 

سذبل قسون زسذبل الحلذدة دز مبهيا األخ و قد  كسن نقو  إل  الصسا  إيا  سل       
مذذن المحتلذذ   كذذ الز بدذذة ال بمذذة مذذن ح ذذ  االختصذذبص دبلذذدعبسى التذذ   قذذسل دهذذب 

ال بمذذة  الز بدذذةسالزب ذذ  ال ذذبل نمذذبل القاذذبهللا كمذذب لذذد  فذذ  ت و أهذذب الذذي   أهذذل مزذذا نن 
قد التص   المزكوا خبدمة للقابهللا ف  تتدك ال وا ل ، سالكاف عزهب إال  نزهب ف  دفك 

 داهللا للدد ن   إل  مهبل سس أة المحتل  ف  األ
  الز بدذذة ال بمذذة ال  قذذسل دهذذب إال ناذذخبص محذذددسن سمخسلذذسن مذذن ال هذذب   بهمذذنسل

 . القاب  

                                                

هذـ 1407مكتدة الزهاة ال ود ة / د وس  /  /1/م 38د. عدد الساحد نكول  ،المصملحب  القبزسز ة  م  ل - 747
 .ل 1987-

هذذـ 1398د ذذوس  /  /الزأذذب الداو /1م /2/630د . سذذبفو القبلذذم  ،زسذذبل الحكذذل فذذ  الاذذو  ة سالتذذ و ال  -  748
 ل .1978
 .2/631 زألاالمو ك   - 749
 .1971مزا ة الم بوف / اتلكزدو ة / مصو /  /1م/154الدفب    ما ندس الخ و  حو ة - 750
 .154 اللبد  المو ك –  751
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 فذذ لذذا االدعذذبهللا إال فذذ  الحذذبال  المزصذذسص عل هذذب    نن  الزب ذذ  ال ذذبل لذذ ال سثبز همذذب
ك   نن  القبزسن ، سه  قل لة  دا إيا مب قسوز  دمب  مبثلهب ف  الاو  ة اتلالم ة ، إي 

 ة ح    ت بل  ت س  ف ا دعسى الحلدة ، سودمب ت   .مبف 
 

سال  ذذوى مدذذووا  اتلذذالم ةون  اذذبي مدزذذ  علذذ  دعذذسى الدذذدا   للذذزسل  سهزذذبع     
تزسذ ل الز بدذة ال بمذة  إنلس سد زسبل الحلدة دس سد م للة الز بدة ال بمذة ف قذس      

ال بمة نسل  من غ وهب  الز بدةتزس مب سال ب قا  عل  مدووا  دعسى الحلدة  ألن  
اعتدذبو لهذب ألن   سمث  هيو الذدعبسى كث ذوة ، سلكذن ال 752للدفب  عن المصلحة ال بمة.

عل  نصس  الاو  ة سقساعدهب ست تدو الحلدة من قب مة ف  الزسبل اتلالم   الحلدة
د ن األمو دبلم وسف سالزه   ،من فوس  الكأب ة كمب قوو  مهسو ال لمبهللا ه ح   

كأب ة ،سهذس مذن نهذل تمد قذب  الحلذدة فذ  الزسذبل اتلذالم  ،قذب    فوعن المزكو 
األمو دبلم وسف سالزه  عن المزكذو فذو  كأب ذة إيا قذبل دذا  إنالزسس  وحما     
عن الدبق ن ، سإيا توكا ال م ك نثذل كذ  مذن تمكذن مزذا دذال  الحواد   الزبال لقم 
 سلكذن، هذيو الاذدهب  سقد لد  ف  ت صذ   الحلذدة مذب  ذود مثذ   753عيو سال خسف 

 ذذا التاذذبدا ساالفتذذوا  فذذ  نسمذذن  ال بمذذةل قذذد مسا زذذة دذذ ن زسذذبل الحلذذدة سالز بدذذة 
 االختصبصب  نا و إل  اآلت   ـ

 

 -  الزسبم نالادا د ن  نس ا
نن الز بدذذة ال بمذذة سسال ذذة الحلذذدة تقسمذذبن نلبلذذب علذذ  مكبفحذذة المزكذذوا  ،  ال   نس

ال  زدضذ  ألحذد مخبلأتذا نس الخذوسا عل ذا ، سيلذع الزسذبل ال ذبل ساآلدا  ممذب  سحمب ة
االتهبل سالتدل ا عن ال وا ل سمدباوتهب نمبل القابهللا ف  د   االختصبصب   دتس  ا

. 
،  ال ذوا ل    مك د ن الز بدة سالحلدة ف  نن لك  مزهمب سال ة الأص  ف  د    ثبز ب  

دح ذذ  تلذذك لذذلم  إال  نن سالذذ  الحلذذدة نسلذذك اختصبصذذب مذذن سالذذ  الز بدذذة ال بمذذة 
 754الملب   المدز ة سالملب   الد ز ة. المحتل 

 

 نس ا الخالف د زهمب فه     نمب
ب الحلدة فه  زسبل وقبدذة ، سكمذب ال  نس للز بدذة  نن  نن زسبل الز بدة نلبلب زسبل اتهبل نم 

 ال بمة ح  التحق   سالتأت ش خالفب لزسبل الحلدة .
التذ   الحلذدةإال  األعابهللا المخصصسن دهب، دخالف    الز بدة ال بمة ال  قسل دهب ثبز ب  

ممبولذة  مذنت تدو سا دب عبمب عل  ك  مللل سال  تق د ف هب ح   الأود دذ    ق ذد مذبزك 
 االحتلب  إال ال    عن الق بل دهيا السا  .

                                                

 33اللبد   المو ك - 752
 ، مصدو لبد  . 2/382مللل داوح الزسس   صح   - 753
  الذذدفب  الاذذوع  فذ  الأقذذا اتلذذالم    ،سازسذو، مو ذك لذذبد   130ازسذو   سال ذذة الحلذدة فذذ  اتلذذالل  - 754
 ل.1983عبلل الكت  / القبهوة /  /1/م 517ل د عدد التسا   محمد
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ب المحتلذ   ثبلثب    فم ذب   الز بدة ال بمة م ب  اختصبصهب ال وا ل ، دصأة عبمة ، نم 
زكذذوا  السذذبهوة ، سلذذس لذذل تكذذن  ذذوا ل ، مثذذ  مذذب  وتكدذذا الصذذض و اختصبصذذا الم

  755من نف ب  ف هب خوسا عن قساعد الاو  ة سحدادهب. سالم زسن
 

 اللذذذلمة  الز بدذذة ال بمذذذة دبعتدبوهذذب لذذلمة اتهذذذبل ت تدذذو الخصذذل الثذذذبز  نمذذبل  واد ذذب  
ب المحتل  فال صلة لا دبلخصسمة ، سهس  لتم ك االحتلب  ح  عل ت  القاب  ة ، نم 

  756الللمة القاب  ة .
 

مك الحلدة ف  س ذسو ستختلذف عزهذب  تتابدامب  مكن قسلا   نن الز بدة ال بمة  خالصة
الم تمك من المزكذوا  دصذسوة  لحمب ة  م   لت همبف  س سو نخوى سمن نهمهب نن  ك

ال  صذل  نن  كذسن دذد ال  الز بدذة، سلكذن زسذبل   عبمة مك االختالف فذ  مد  ذة ال مذ
الاذوع ة التذذ   القساعذذداهللا مهذبل الحلذذدة لأذبو   ذسهو  سهذذس نن الحلذدة مذن عذن ند

ذب  ال بمذة فهذ  سال ذة  الز بدذةت   عل  كذ  ملذلل دبلقذدو الذي   لذتم ك ت د تذا مزهذب نم 
سال   ذس  الق ذبل دهذب  مزهذبتكل ف من للمة  مز ة   د هب المكلف دهب دقدو مب  كلذ  

 إال  من قد  المت  ز ن لهب .

                                                

 ، مصدو لبد  . 472 /2ازسو   إح بهللا علسل الد ن   - 755
 ، مو ك لبد   .175  نصس  الحلدة ف  اتلالل  ازسو - 756
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 سالقاـبهللا الملـت ـ   الحلــدة
 

يس مد  ة م دس ة ،إداو ة سقاب  ة ف  د    الحلدةف  الدح  نن زسبل  لد      
قد توفك إل  المحتل  ، نس تص  إل  علما  الت الدعبسى الدل مة ال ب دة لالفواد 

ف  الد ك سالاواهللا نس التمأ ف ف   الخدا سمن هيو الدعبسى مب ت ل  دبلضش نس 
مك القدوة عل  اللداد نسك  مب  تص   الد نن ، سالممبملة ف  دفك المكب    سالمسا  

إل  لمب  د زة نس تحق   اهبدة سليلع  ف هبدبلحقس  الم توف دهب الت  ال  حتبا الد  
ف  كث و من الدس  اتلالم ة مث   فكبز اعتدو  الحلدة زسعب من نزسا  المحبكل 
 757ممب  دخ  ف  سال ة القبا . الدبألزدلال د د  ن ف  مصو  سالمضو  ساألمس  ن 

مب   وف دأكوة القابهللا الملت    سعوف ف  الأقا  الم بصوةسهو  ف  الزسل  سقد
الحق ق  المحد  دبلح  المواد المحبفسة عل ا  الخمو  هسااللت  ب  د زا ، سالقابهللا 

ال تكسن عبدة ف  التقبا  ال بد  سلس قصو   دلوعةسالي   ل ل دو و عزا 
 758 مساع دو .

 -ف  القابهللا الملت    اومبن   اتومس
، نس نص  الح  ن   المساس   نن ال  كسن لحكل القابهللا الملت    ت ث و ف  أولهما

نص  الحقس   ف لا د    حب  من األحسا  نن  قا   نن  كسن الحكل سقت ب، فل ال
من  امتزبعاسااللت امب  ساالتأبق ب  مهمب نحبم دهب من الت  ب  نس توت  عل  

ف هب من اوو ف  الخصسل ، د      عل ا توكهب لقبا  المساس   القابهللا
 سحدو دبلحكل ف هب. المختص
نمبما ، س تسفو  المموسحة  اوسوة تسافو االلت  ب  ف  المزب عة ثانيهما

 ت يو ت س اا  قداوو م كد  كف هب مزااللت  ب  ف  ك  حبلة  قصد من األ واهللا 
المحبفسة  نسقد تتض و نس ت س  مك ال من نس إصالحا إيا حد  ك ثدب  حبلة مبد ة 

عل  نمسا  متزب   عل هب ، تت ثو حقس  نصحبدهب نس من لا مصلحة ف هب من 
 759توكهب ف   د الحب   الأ ل  لهب. التمواو

القابهللا الملت    نادا مب  كسن دزسبل  ف نعل  هي ن الاوم ن  سدزبهللا
ا الدعبسىالحلدة الي   قتا  لوعة الأص  ف  د    للمألدة كمب  قس  ال    دوهللا 

عل  الأسو ألن الضو  مزا  سا   المزكوس   الزه  عن  إزمبدن عدد اللالل   
،سكيلع     عل  الأسو األمو  سالم ص ةالمألدة ، فلس نخو الزه  لتحقق  المألدة 

من الاوسم  سكيلع 760ف ا   س  دبلم وسف ك ال تت خو مصلحتا عن السق  الي  
إيا لل  فبلمحتل   سهس مب  الحس ف  القابهللا الملت    ، المس دة للحلدة الحلس

 سالحكبل ملك عل  المزكو حت  ازقا  ف لا سفب  محلا فلد   الزسو ف ا للقابة 
 761ألزا من دب  األحكبل ال التض  و لأسا  دفك المزكو .

 

                                                

 مصدو لبد  . ،249خلدسن  الدن  المقدمةازسو    - 757
 ل.1968/ القبهوة /  عبلل الكت  داو /5/م 1/50عل  وات  سحخوسن  لمحمد  الملت  لةقابهللا األمسو  - 758
 ،مو ك اللبد  . 51 الملت  لةقابهللا األمسو  - 759
 مصدو لبد  . ، 1/250لل   دن عدد اللالل  األحكبلقساعد  -  760
 مصدو لبد  . ، 229األمل  غ ب ازسو    - 761
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سزسبل الحلدة قد ت م همب سحدة  الملت   نن القابهللا    القس  خالصة
الت  ال تحتبا إل  مزبقاة  الدعبسىأص  ف  الخصسمب  ف  الأكوة سه  لوعة ال

الملت    الي   زسو ف   القبا ندلة الخصسل ،كمب تادا سس أة المحتل  سس أة 
الأقه ة نحبلا إل  محكمة  سالمزب عب سبهو األمو ، ف ن وحو ملتحقب لإلثدب  سالدل   

 المساس  المختصة دبلقابهللا .
مة د ن زسبل الحلدة سد   الزسل السا  ة سف  ختبل هيو المقبوزب  الدل 

الزسل غ وو من نهل الخصب ص الت  تم   زسبل الحلدة عن الم بصوة نا و إل  
 -ف  اآلت    السا  ة

ممن ابهد مزهل توع  المللم ننن  الحلدة ف  اتلالل سا دة س سدب  ت ل  ديمة  -ن
دا د اهل إيا كبن دق بمهل  لقبالم وسف نس إت بن المزكو سال تدون يمة ال م ك إال إيا 

  تحق  الضو  من كمب  السا   .
لا  الم وسف نس إت بن المزكو سع   عن اتزكبو   س  توعك  من ونى  نن –  

س قسل دالغا حلدة هلل ت بل  سال  كسن  المختصةدحكل الاو  ة نن  دلا ال هة 
د ن سحمب ة عبل سهس  ت ل  دحأس ال األمواتدالس خبصب دمن لحقا الاوو ألن  

 المصبل  الدز س ة .
للمبن ألحد  سالالمحتل  ف  زسو اتلالل ال  خاك أل  اضسم خبو  ة  -ا

نكبن متمسعب  لساهللاعل ا إال إ مبزا دبهلل ت بل  سمواقدتا سادتضبهللا الثسا  ف  اآلخوة 
 دبلحلدة نل محتلدب سقد لدق  الأوس  د ن المتمس  سالمكلف دبلحلدة.

ديلع نغل  المهبل الت    حق   سقاب   ف  د   األمسو سهس الحلدة زسبل وقبد -د
د   خصب صا سقد تابدا  هيو، تت ل  دأو اة األمو دبلم وسف سالزه  عن المزكو

الزسل الم بصوة ف  كث و من اختصبصبتا ف  دفك الاوو سحمب ة الم تمك  د  
و  د ن تكسن هيو الزسل دد ال عن زسبل الحلدة سالأبو  ال سه ننف  يلع دسن 

سالزسل المابدا للحلدة نن  الزسل كلهب  قسل دهب المكلأسن  سسسب أامأهسل زسبل الحلدة 
المحتل   قسل د داهللا مهمبتا امتثبال ألمو   ت بل   فحل ،د زمبمقبد  ن و مبد  
لا دوا ة  ،سلودمب لهيا ناتوم فقهب زب نن  كسن المحتل  ممن  محتلدب ن وو عزد 
 سنحكبمهب ف  الاو  سال وف الصح  . دبلزسا  ف  الأقا عبلمب 

 
السا  ة دا الحلدة عن غ وهب من الزسل  تتم  الخصب ص من نهل مب  سهيو

ف  نداهللا فو اة األمو  الددا  ، سديلع  ت ل  حلن زسبل الحلدة ستزتأ  دعسى 
المحدد نصسلا  المزكوسكيلع الزه  عن ، الم وسف المحدد من قد  الابو  الحك ل 

ودمب  القل لةضب و  صسوو دمقتا ب  األحسا  ساأل مبن ، سدهيو المسا زب  سإن ت
ف  الم تمك اتلالم   تا  للقبوئ نن  زسبل الحلدة إيا مب قبل دصسوتا المثل  

حأس التسا ن د ن ق مزب الوسح ة س  ،من ات  بد ب   الكث وقد  حق  الم بصو 
مملقة الت  غ   نقمبو األمة اتلالم ة المبد ة ال اتدبح ةنمبل الت بوا  ، سالمبد ة 

 من الق ل الزبد ة من وسح الاو  ة سزسبمهب. ال د ددسلب لهب المختلأة فهدم  
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  الخاتـمـةالخاتـمـة
خلذذ     فعلذذ  ناذذوهلل الذذي  دز مذذا تذذتل الصذذبلحب  سالصذذالة ساللذذالل  الحمذذد     

 سل الذد ن  حلا سصحدا سمن لبو عل  هد هل إل  سعل  ن م  ن ل دزب سزد زب محمد 
. 

 ، سد د
  ت بل  عل  دأالا سكوما دبلسقسف عل  نهل قاذب ب الحلذدة فذ   من  نن  فد د     

نيكذذو فذ  خبتمذذة هذذيا الدحذذ  المتسااذذك خالصذذة مذذب    دذذدس لذذ ف مذذبالزسذبل اتلذذالم  
 -  اآلت تامزتا فصسلا سمدبحثا ف  

بصبتهب مك نهذل الذزسل ف  الزسبل اتلالم  تلتق  ف  كث و من اختص الحلدةنن  -نسال
سقاذذبهللا المسذذبلل سغب ذذة هذذيو الذذزسل الثالثذذة تتكبمذذ  فذذ  تحق ذذ   كبلقاذذبهللااتلذذالم ة 

علذذ  سهذ  تلذذ و فذذ  خمذسم متسا  ذذة ثذذل تلتقذ  فذذ  زهب تهذذب  الحكذذ لمقبصذد الاذذبو  
الاو  ة اتلالم ة سزاو ال ذد  فذ  ح ذبة الم تم ذب   قساعدساحد سهس تمد    فهد

 اتلالم ة . 
مدبدئ الزسبل اتلالم  دحكل مصذدوهب التاذو    لهذب غب بتهذب مذن التمد ذ   نن -ثبز ب  

هلل ت ذبل  ساحتلذب  األ ذو عزذدو ، سهذيو الضب ذة الس ذسد لهذب فذ   إوابهللاسه  الت دد 
سا دذة سإل ام ذة لقسلذا  سقساعذدونن نصس  ،الزسبل اتلذالم   كمب  السا  ةالقساز ن 

ُ َسَوُلذذسلُاُ نَْمذذوا  نَْن  َُكذذسَن لَُهذذُل  قََاذذ ْ ِمزَذذٍة إِيَا َكذذبَن ِلُمذذْ ِمٍن َسال مُ  َسَمذذب ت ذذبل     َّللاَّ

َ َسَوُلسلَاُ فَقَْد َا َّ َاالال  ُمدِ زب   نَْمِوِهلْ اْلِخ ََوةُ ِمْن    الس ذس  سهذيا 762َسَمْن  َْ ِص َّللاَّ
عل ذا مذن ثذسا  سعقذب  . سكذيلع فذ  ادتزذبهللا   توتذ ف  القساز ن السا  ة لمذب  مأقسد
ثزب  ذة ال ذ اهللا سثزب  ذة الملذ سل ة    ذ   علذ د الاوع ة فذ  الزسذبل اتلذالم  القساع

المخبلأذة إلذ  االلتذ ال ، إمذب خسفذب مذن  ،سمذنإمكبز ة زقلهب مذن الزسو ذة إلذ  التمد ذ  
  األخوس ة اآل لة . ال قسدب ال قسدب  الدز س ة ال ب لة ، نس 

مهذب تحأذس المصذبل  الدز س ذة الاو  ة نصسال سقساعد ف  قساز زهذب سزس سا   -ثبلثب  
  -حد لساهللا ستأود  ف  يلع دخصسص ب  تاو   ة مزهب   عل ساألخوس ة 

 سهذ المو   ة الثبدتة لالصس  سالقساعد الاذوع ة فذ  الزسذبل اتلذالم    خبص ة -ن
 ملذذة خصذذب ص كباللذذتمواو ة   كلذذدهبقب مذذة علذذ  قساعذذد الكتذذب  ساللذذزة ، سهذذيا 

 تتصف دهيو الخصب ص . التاو  ب  السا  ة الت  سالكمب  سالامسل ة دخالف ال
الاوع ة مدز ة عل  دفك الاوو سهس من نهذل القساعذد التذ   دزذ  عل هذب  القساعد - 

ف  دفك المزكوا  لساهللا نكبز  د ز ة نل دز س ة ، لتحق   المصبل  سدفذك  الحلدةزسبل 

 763اواو سال الاوو    الحلدة ف  يلع صسوة تمد ق ة لقسلا  ستمث المأبلد 
األصس  الاوع ة د لوهب سقلة تكبل أهب ، فل ال ف  نحكبل القذوحن الكذو ل نس  تتلل -ا

ا  ممب   لو عل  الزبال ستا   دا صدسوهل ، سد   عل  يلع الكث و  الزدس ةاللزة 

الت  ت ذد قساعذد تاذو   ة .سمذن األصذس   سنف بلا سنقسا  الزد   القوحز ةمن اآل ب  

                                                

 . 36لسوة األح ا  اآل ة  -762
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ُ ِل َْ  َذَ  َعلَذْ ُكْل ِمذْن  َمب سقلة التكبل ف قسلا ت بل    ل لواالقوحز ة الدالة عل    ُِو ُد َّللاَّ

مب زأبو   ت بل  مذن الحذوا فذ  هذيو اآل ذة قبعذدة  نن      د بزهبس بهللا ف   764َحَواٍ 
ستتأذو  عزذا ملذب    عل امن نعسل نصس  الد ن ، تدز   سنص   الاو  ةمن قساعد 

 ت ل  د حكبل اآل ة ،  مبلحوا ، سالمواد دا نسال سدبليا  كث وة ، سقد نمل  هزب زأ  ا
  765سدبلتدك    م ك نحكبل اتلالل .   سثبز بنس دمب تقدل من األحكبل  

األصذذذس  الاذذذوع ة دذذذ ن األصذذذبلة سالثدذذذب  ، سدذذذ ن الموسزذذذة سالتمذذذسو ،  ت مذذذك -د
تمذسو فذ  ، ف  األصس  ساألهداف سالضب ب  ، الموسزة سمساكدة ال سالثدب فبألصبلة 
الزسذذبل اتلذذالم  فذذ   نصذذس ، سهذذيو الخبصذذ ة ت تمذذد عل هذذب   اال تهبد ذذةالأذذوس  

إلذذ  المصذذبدو  د و بعذذاالذذت  ب  كذذ   د ذذد سساذذ ا فذذ  قسالذذ  سقساعذذد الاذذو  ة 
 الاوع ة سقد تد ن يلع ف  الم بال  التمد ق ة للحلدة .  

 
  الأود ذة سال مبع ذة زسبل الحلدة دد بن نزسا  الحقس   ام  الحقذس تاو كإن -واد ب  

هلل ت بل  نس لل دبد ، سف  متبد تهب لحقس    ع  س   تمث  دعسة  حقبس ام  مبكبن 
مذذن عدسد ذة غ ذذو   سهذ  الوك ذذ ة األلبلذ ة التذذ   دزذ  عل هذذب  اتزلذبنإلذ  تحو ذذو 

 الزسبل اتلالم  .
 

،نلذذبال قبعذذدتهب  مت زذذةنلبلذذ ة    علذذ  موتكذذ االزسذذبل اتلذذالم   قذذسل  نن
س ن  تأو م  –كتبدب س لزة  –موتدمة دبألصس  الاوع ة  ح بتهبال ق دة ، س ك  زسل 
  د  إلذ  خلذ  فذ  المزسسمذة كلهذب سال تلذتق ل ح بتهذب  ات مبز ةنس إفوام ف  القبعدة 

ولذذذل الكتذذذب  ساللذذذزة مدبد ذذذا الكل ذذذة ، تبوكذذذب الأذذذوس   الذذذي خذذذبوا الزسذذذبل اتلهذذذ  
ال لمذبهللا تد ذب لسذوسف كذ  عصذو سعذوف كذ  ف ذة  سا تهذبدا سالتأبص   لأهل األمة 

ت م  الم تمك اتلذالم  ملذبحة اللذت  ب   الموسزةدوهللاا للماقة عن الزبال ، سهيو 
سقساعذذدو الثبدتذذة ، فذذ  زسذذل الح ذذبة  نصذذسلاالملذذت دا  الح بت ذذة ل اذذكلهب علذذ  اذذسهللا 

 كلهب.
 

خذذال  اللذذ ب  القوحزذذ  الذذي   ذذود ف ذذا لأذذس الاذذسوى نن الخمذذب   مذذن س دذذدس
سإلذ  الزسذبل الحذبكل د وادتهذب هذ  . سالاذسوى  م  هذب عذن  األمةقوحز   تس ا إل  ال

ألن الاذسوى إلذ ال قوحزذ  تاذو    دلذذتسو   ستمد قبتهذبالد مقوام ذة دكذ  صذسوهب 
تحذذذدى خصسصذذذ ب  األمذذذة فذذذ  الزسذذذبل  سمحقذذذ داخذذذ  فذذذ  مأهذذذسل كمذذذب  ات مذذذبن 

قوحزذ  ات مذبز  التاذو    ال المقصذداتلذالم  ، سإيا تخلأذ  األمذة عذن تحق ذ  هذيا 
دم بل ذة هذيا الت ذبس  سفقذب  م زذ الح بت  ف ن زسبل الحلدة من خذال  القذب م ن عل ذا 

 لاسادم االحتلب  .
 

دهيو الأو اة د د ال لل داسادمهب سمواتدهب صبو ال سل نموا سا دب  الق بل سإن
ك مذن مسذبهو خال  هيو المزبفي اتعالم ة.ست دد مب تزاو د   المساقذ منألزا متبح 

سالمزكوا   زدض  نن  تل دبلتسا   مك يلع زاذو دعذسة سالذ ة  ساآلثبلاللسهللا سالأل  
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تد بد الداذو ة عذن هذيو المخذب   سهذيا التذدز  اللذلسك  مذن  اتزلبز ةإل  الأاب   
 غسا ب  الا مبن 

 

ت بو زألا فذ  تض  ذو  كمل سل بتا    اتلالل مل سل ة الأود ت بو األمة  سقد
لل مبعذة ساذم و ال مبعذة  الأذود  ، إي  تمث  هيا األلبال ف  إ قبس ام و المزكوا

الدزذسة سالدذو دبل مبعذة ،  إحلبالللأود سدبلت ك د عل  م بز  المل سل ت ن  حال  الأود 
إدواع الملذذ سل ت ن  مذذنستحذذال ال مبعذذة إحلذذبال األمسمذذة سالوعب ذذة للأذذود ،س زاذذ  

االحتلب  ف   سس أةلمحبفس عل  نداهللا اللبدقت ن ساالامال  دهمب مب  لم  دبلون  ا
 الزسبل اتلالم  .

 

االلتذذ ال د حكذذبل  علذذ كبزذذ  مزسسمذذة القذذ ل فذذ  الم تمذذك اتلذذالم  تقذذسل  سإيا
من س سها  دس ااتلالم ة ه  مب ساف  الاو   سمةالاو  ة فل بلة األمة ف  المزس

د  فذذ  لذذد   تحق ذذ  المصذذبل  ال مبع ذذة سهذذ  قب مذذة علذذ  نلذذال كبلاذذسوى سال ذذ
، سمصبل  األمة ف  المزسسمة الق م ة تحأس ف  إمبو ق مهب الد ز ة سك  مب  سالملبساة
قذذ ل الذذد ن سوسح الاذو  ة سإن كبزذذ  ف ذذا مصذذلحة دز س ذة فهذذس هذذدل للاذذو  ة  خذبلف
 اتلالم ة الزبد ة من الاو  ة. للق لسهدل 
      

تحق ذ  ال دالذة  تاذمن  ألزذاال د  هس نلبال ق ذبل الدسلذة اتلذالم ة    فبلت ال
وقبدذة داخل ذة تتمثذ  فذ   لهذبللأود سالم تمك سالدسلة  سال دالذة فذ  الدسلذة اتلذالم ة 
األمذة سهذ  الحلذدة فذذ   نس بزدهذب ال قذد  ات مذبز  سوقبدذة خبو  ذة  قذذسل دهذب الأذود 

سالزهذذ  عذذن  دذذبلم وسفم ذذبال  تمد قبتهذذب ال بمذذة التذذ  تتقذذبمك مذذك فو اذذة األمذذو 
،دبلوغدذة  الم تمذكلق ل الد ز ة سالدز س ة من االزحواف ، ستس  ذا المزكو ، الابدمة ل

مب خبلأذ  الوع ذة القذ ل نل مهذب الحذبكل د حكذبل  ف ياسالوهدة إل  التمد قب  الاوع ة  
الحذبكل الاذو  ة نل متذا األمذة دبمتثبلهذب سهذيو هذ    خذبلفالاو  ة سحذدسدهب سإيا مذب 

 المل سل ة ف  الزسبل اتلالم  . قمة
 

مأهسل ات مبن ال  زحصو ف  ال بز  الوسح  فحل  ،سإزمذب  اذم  ح ذبة  نن -ب  خبمل
فذوا   ساذوا ك سحذدسدا سلذززب ،فمذن  لإل مذبنسالمبد ذة ألن  الوسح ذةاتزلبن كلهذب 

 ح ذبةالثساد  ه  الت  تق ل مسلة ات مذبن علذ   سهيو  766ات مبن   التكم التكملهب 
 ة ،سدهيا السصف الامسل   صذد  لإل مذبن الأود ساأللوة سالم تمك سالدسلة اتلالم

 -ا تمبع ة مزهب  سسب ف
 ات مبن اعتقبدا دمو   ة عل ب تخاك لهب األمة الم مزة   زا  نـ

اْلُمْ ِمزُذسَن إِْخذَسة  فَ َْصذِلُحسا دَذْ َن  إِزََّمب ات مبن إل  إزابهللا تابمن ف  األمة    د  - 

َ لَ َلَّكُ  َساتَّقُسانََخَسْ ُكْل  ات مذبن تذ د  إلذ  سحذدة الأكذو سسحذدة  فسحدة 767ْل تُْوَحُمسنَ َّللاَّ
ساألساب  لساهللا ف  س  األحكبل الاوع ة نسف  س   السلب  الأكو ت د  إل  سحدة 
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سحدة ال م  سسحدة المو قذة سالمذزهج فذ  إصذالح  إل ال دبدا  ساآلدا  سهيا   د  
 األمة 
 و نحكذبل   مق ذبال الحسذو ات مبن اذم وا يات ذب لذدى كذ  مذ من ،إي تصذ  زا  -ا

 حتلذذ  نفذذوادو علذذ   ا تمبع ذذبات مذذبن اذذم وا  س زاذذ كذذ  ملذذلل   لذذدىساتدبحذذة 
ألزهذب ت  لذا م ذبال  الملذللد اهل ، فبلحلدة ت م  عل  تكس ن الوسح ال مبع ة لذدى 

لهذب مذذن حثذذبو إ  بد ذذة فذذ  الت لذذ ل سالذذت لل  سلمذذب ،إلذ  نمتذذا اتلذذالم ة ، مت بسزذذب م هذذب 
، سالت ذذبسن فذ  نداهللا السا دذذب  الاذذوع ة سفذ  حأذذس اله دذة للقذذ ل اتلذذالم ة   سالت د ذ
ال   ذو  نحذد مذن نعذداهللا األمذة اتلذالم ة كمذب هذس الحذب  علذ  اختذوا  قذ ل  ثذل  سمن 

 سالمبد ة . الوسح ةاتلالل 
 

الم بال  الت   مكن نن تولال مأبه ل الحلدة همذب م ذب  التود ذة  نهلنن من  -لبدلب  
فذذ  اتمذذبو اتلذذالم   هذذدف إلذذ  زقذذ  ولذذبلة اتلذذالل دكذذ    اتعذذالل ن  ساتعذذالل فذذ

عل  السل لة اتعالم  ذة دمختلذف نزساعهذب إزمذب ت زذ  مزذك  الحلدةمابم زهب ، سوقبدة 
ساآلدا  سالق ل اتلذالم  ة ، سقذد   ذد الكبتذ  سالقذبوئ فذ   األخال ك   مب  تزبف  مك 

عد دة ف  ادم الللسع اتعالم  ،سلكن كمب سالزسو  ة قساعد  التمد ق ةكت  الحلدة 
عصذذذو التخمذذذ م سالتزسذذذ ل  -فذذذ  عصذذذوزب الحباذذذو - سزحذذذن  الدذذذبحث ن قذذذس  نحذذذد 

دسل زب نن زقسل د مل ة اتصالح سالتض  و اال تمبع  سزقبسل  ل السالدواعة األللسد ة 
قة الم بد  لإللالل ، إال دبألللس  المتأس  سدبلمو  الحابو سلب   الألبد سالض س 
إلذ  التض  ذو سالق ذبل دسا ذ  األمذو دذبلم وسف سالزهذ   الدعسةالمتقزة الأ  بلة ، لتكسن 

عمذال   768الساذسح سالدصذ وة سدذسع  سحكمذة    مذنعن المزكو قب مة علذ  نلذبال 

ِ  قُ ْ     ت بل دقسلا  بَن دَِصذ َوةٍ نَزَذب َسَمذِن اتَّدَ َزِذ  َسُلذْدحَ  َعلَذ َهِيِو َلدِ ِل  نَْدُعس إِلَذ  َّللاَّ

ِ َسَمب نَزَب ِمَن    769اْلُمْاِوِك نَ      َّللاَّ
 

سدزبهللا عل  مب لد  نن ك  الماكال  الت    بز  مزهب الم تمك اتلالم  إزمذب 
تتمثذذ  فذذ  غ ذذب  المأذذبه ل الصذذح حة للمذذزهج اتلذذالم  سال  س ذذد حذذ  لماذذكالتزب 

سق مزذذب اتلذذالم ة  اال تمبع ذذة نس االقتصذذبد ة ،نس الل بلذذ ة إال  دبلتأبعذذ  مذذك مأبه مزذذب
عق ذذذدة ساذذذو  ة سنخالقذذذب ،سهذذذيا  تملذذذ  مذذذن علمذذذبهللا األمذذذة دذذذي  م  ذذذد مذذذن ال هذذذد 

 سحخو دعسازب نن الحمد هلل و   ال بلم ن.   دو ساالحتلب  .ساتخالص سالص
 

 

 

 الفهارس
 

 فهرست اآليات القرآنية
 

                                                

 لبد  . مو ك ، 149األمو دبلم وسف سالزه  عن المزكو  الأوا  ناوف  - 768
 .108 اآل ةلسوة  سلف  - 769
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 وقل اللسوة                                       
   اآل ة

 الصأحة

 دقوةال

ُقونا   ُكْم واالَِّذينا ِمْن ق اْبِلُكْم لاعالَُّكْم ت ات َّ لاقا ا النَّاُس اْعُبُدوا رابَُّكُم الَِّذي خا َيا أاي ُّها 71 21 

نَتَ ُْمُوسَن الزَّباَل دِبْلدِو ِ َستَْزَلْسَن نَْزأَُلُكْل َسنَْزتُْل تَتْلُسَن اْلِكتَبَ  
 نَفاَل تَْ ِقلُسَن 

4

4 

185 
،189 

8 قُسلُسا ِللزَّباِل ُحْلزب  سَ  

3 

57 ،141 ،205 

1 َسلَْن تَْوَا  َعْزَع اْل َُهسُد َسال الزََّصبَوى َحتَّ  تَتَّدَِك ِملَّتَُهْل   

20 

174 

ِ َسإِزَّب إِلَْ ِا َواِ  ُسنَ   1 إِزَّب ِ َّ

56 

57 

2 ال إِْكَواوَ فِ  الد ِ نِ 

56 

81 ،180 

2  َُسفَّ إِلَْ ُكْل َسنَْزتُْل ال تُْسلَُمسنَ  َسَمب تُْزِأقُسا ِمْن َخْ وٍ  

72 

81 

 عموان ح 

 ٍ ِ َس َْقتُلُذذذسَن الزَّدِ  ِذذذ َن دِضَْ ذذذِو َحذذذ   إِنَّ الَّذذذِي َن  َْكأُذذذُوسَن دآ َذذذبِ  َّللاَّ
ْوهُْل دِ َيَاٍ  نَِل ٍل     َس َْقتُلُسَن الَِّي َن  َ ُْمُوسَن دِبْلِقْلِم ِمَن الزَّباِل فَدَا ِ

2

1 

84 

َسلَِكْن ُكسزُسا َودَّبزِ  ِ َن دَِمب ُكْزتُْل تُ َل ُِمسَن اْلِكتَبَ  َسدَِمب ُكْزتُْل  
 تَْدُوُلسَن 

7

9 

221 

َ َح َّ تُقَبتِاِ   1 اتَّقُسا َّللاَّ

02 

177 
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ة   َْدُعسَن إِلَ  اْلَخْ ِو َس َ ُْمُوسَن دِبْلَمْ ُوسِف  َسْلتَُكْن ِمْزُكْل نُمَّ
 ُمْزَكِو َسنُسلَ َِع هُُل اْلُمْأِلُحسنَ َس َْزَهْسَن َعِن الْ 

1

04 

8  ،38 ،55 ،72 
،85 ،87 ،98 
،119 ،186 

ٍة نُْخِوَ ْ  ِللزَّباِل تَ ُْمُوسَن دِبْلَمْ ُوسِف َستَْزَهْسَن  ُكْزتُْل َخْ َو نُمَّ
 ِ  َعِن اْلُمْزَكِو َستُْ ِمزُسَن دِب َّ

1

10 

6 ،8 ،83 ،97 
،98 ،105 ،186 

ِ حزَذبهللَا لَْ ُلسا َلَساهللا   ذة  قَب َِمذة   َتْلُذسَن ح َذبِ  َّللاَّ  ِمْن نَْهِ  اْلِكتَذبِ  نُمَّ
ِ َساْل َذذْسِل اآْلِخذذِو َس َذذ ُْمُوسَن  اللَّْ ذذِ  َسهُذذْل  َْلذذُ ُدسَن( ُْ ِمزُسَن دِذذب َّ
دِذذبْلَمْ ُوسِف َس َْزَهذذْسَن َعذذِن اْلُمْزَكذذِو َس َُلذذبِوُعسَن فِذذ  اْلَخْ ذذَواِ  

بِلِح َن َسنُسلَ َِع ِمَن ا  لصَّ

113-
114 

93 

ذذب  َغِلذذ َس اْلقَْلذذِ   ِ ِلْزذذَ  لَُهذذْل َسلَذذْس ُكْزذذَ  فَس  فَدَِمذذب َوْحَمذذٍة ِمذذَن َّللاَّ
سا ِمْن َحْسِلعَ   اَلْزأَا 

1

59 

173 ،201 

ُ َسزِْ َل اْلَسِك ُ   1 ِ  َسقَبلُسا َحْلدُزَب َّللاَّ

73 

77 

ُ ِم ثَبَ  الَِّي َن نُستُس  99 187 ا اْلِكتَبَ  لَتُدَ  ِزُزَّاُ ِللزَّباِل َسإِْي نََخيَ َّللاَّ
 الزلبهللا

ِ َحِل دب     77 6 َسَكأَ  دِب َّ

ال َخْ َو فِ  َكثِ ٍو ِمْن زَْ َساهُْل إاِلَّ َمْن نََمَو دَِصَدقٍَة نَْس َمْ ُوسٍف 
 ِ نَْس إِْصذذالحٍ دَذذْ َن الزَّذذباِل َسَمذذْن  َْأ َذذْ  يَِلذذَع اْدتِضَذذبهللَا َمْوَاذذبِ  َّللاَّ

 فََلْسَف زُْ تِ ِا نَْ وا  َعِس مب  

114 92 

ْزَلبُن َاِ  أب   ُ نَْن  َُخأ َِف َعْزُكْل َسُخِلَ  اْتِ 2  ُِو ُد َّللاَّ

8 

246 

2 ِِ إاِلَّ نَْن تَُكسَن تَِ بَوة  َعْن تََواٍ  

9 

233 

تِذذذذ  تََخذذذذبفُسَن زُُاذذذذسَ هُنَّ فَِ ُسذذذذسهُنَّ َساْهُ ذذذذُوسهُنَّ فِذذذذ   َسالالَّ
 كِ َساْاِودُسهُنَّ اْلَمَاب ِ 

3

4 

148 ،153 

َ َسال تُْاِوُكسا دِِا َاْ  ب   3 َساْعدُُدسا َّللاَّ

6 

123 
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5 َسإِيَا َحَكْمتُْل دَْ َن الزَّباِل نَْن تَْحُكُمسا دِبْل َْد ِ  

8 

44 
،69،109 
،188 ،197 

ُلسَ  َسنُ  َ َسنَِم  ُسا الوَّ سِل  اأْلَْمِو  َب نَ  َهب الَِّي َن حَمزُسا نَِم  ُسا َّللاَّ
 ِمْزُكْل 

5

9 

39 

6 َسِعْسُهْل َسقُْ  لَُهْل فِ  نَْزأُِلِهْل قَْسال  دَِل ضب   

3 

141 

ُمسَع فِ َمب َاَ َو دَْ زَُهْل ثُلَّ ال  فاَل َسَود َِع ال  ُْ ِمزُسَن َحتَّ   َُحك ِ
ب قََاْ َ  َس َُلل ُِمسا تَْللِ    مب   َِ ُدسا فِ  نَْزأُِلِهْل َحَو ب  ِممَّ

6

5 

36 

. ُ ِ ِلتَْحُكَل دَْ َن الزَّباِل دَِمب نََواَع َّللاَّ 1 إِزَّب نَْزَ ْلزَب إِلَْ َع اْلِكتَبَ  دِبْلَح  

05 

109 

ال َخْ َو فِ  َكثِ ٍو ِمْن زَْ َساهُْل إاِلَّ َمْن نََمَو دَِصَدقٍَة نَْس َمْ ُوسٍف 
ِ نَْس إِْصذذالحٍ دَذذْ َن الزَّذذباِل َسَمذذْن  َْأ َذذْ  يَِلذذ َع اْدتِضَذذبهللَا َمْوَاذذبِ  َّللاَّ

 فََلْسَف زُْ تِ ِا نَْ وا  َعِس مب  

114 92 

ِ  ُْكأَذُو دَِهذب  َ  َعلَْ ُكْل فِ  اْلِكتَبِ  نَْن إِيَا َلذِمْ تُْل ح َذبِ  َّللاَّ َسقَْد زَ َّ
َس ُْلذذتَْهَ نُ دَِهذذب فَذذال تَْق ُذذُدسا َم َُهذذْل َحتَّذذ   َُخسُاذذسا فِذذ  َحذذِد ٍ  

َ َ ذذبِمُك اْلُمزَذذبفِِق َن َساْلَكذذبفِِو َن فِذذ  َغْ ذذِوِو إِ  زَُّكذذْل إِيا  ِمذذثْلُُهْل إِنَّ َّللاَّ
 َ َهزََّل َ ِم  ب  

1

40 150 

ُ ِلْلَكبفِِو َن َعَل  اْلُمْ ِمِز َن َلِد ال    1 َسلَْن  َْ  ََ  َّللاَّ

41 

180 

ُ اْلَ ْهَو دِبلل سهللِا ِمَن اْلقَْسِ  ِإالَّ َمنْ  ُ  ال  ُِح   َّللاَّ ُسِلَل َسَكبَن َّللاَّ
 َلِم  ب  َعِل مب  

1

48 

224 

  المب دة

ثْذذذذِل   َستَ َذذذذبَسزُسا َعلَذذذذ  اْلدِذذذذو ِ َسالتَّْقذذذذَسى َسال تَ َذذذذبَسزُسا َعلَذذذذ  اأْلِ
 َساْل ُْدَساِن 

2 70 ،88 
،186 
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 اْل َْسَل نَْكَمْلُ  لَُكْل ِد زَُكْل َسنَتَْمْمُ  َعلَْ ُكْل زِْ َمتِ  َسَوِا ُ  لَكُلُ 
 اتلالل ِد زب  

3 46 

ُ ِل َْ  ََ  َعلَْ ُكْل ِمْن َحَواٍ    117 6 َمب  ُِو ُد َّللاَّ
،270 

َسال  َْ ِوَمزَُّكْل َاذزَآُن قَذْسٍل َعلَذ  ناَلَّ تَْ ذِدلُسا اْعذِدلُسا هُذَس نَْقذَوُ   
 ِللتَّْقَسى

8 44 ،69 ،205 

زَّاُ َمْن قَتََ  زَْألذب  دِضَْ ذِو ِمْن نَْ ِ  يَِلَع َكتَْدزَب َعلَ  دَزِ  إِْلوا  َ  نَ 
 زَْأاٍل نَْس فََلبٍد فِ  اأْلَْوِ  فََك َزََّمب قَتََ  الزَّباَل َ ِم  ب  

3

2 

149 

َ َسَوُلسلَاُ َس َْل َْسَن فِ  األَْوِ   َ َ اهللاُ  إِزََّمب الَِّي َن  َُحبِودُسَن َّللاَّ
ذذ فََلذذبدا   ِمذذْن  َسنَْوُ لُُهذذلْ َك نَْ ذذِد ِهْل نَْن  ُقَتَّلُذذسا نَْس  َُصذذلَّدُسا نَْس تُقَمَّ
الذد ْز َب َسلَُهذْل  فِذ نَْس  ُْزأَْسا ِمَن األَْوِ  يَِلذَع لَُهذْل ِخذْ    ِخالٍف 

 فِ  اآْلِخَوةِ َعيَا   َعِس ل

3

3 
51 

ُ فَ ُسلَ َِع هُُل اْلَكبفُِوسنَ   4 َسَمْن لَْل  َْحُكْل دَِمب نَْزَ َ  َّللاَّ

4 

35 

ُ فَ ُسلَ َِع هُُل السَّبِلُمسنَ َسَمْن لَْل  َْحكُ   4 ْل دَِمب نَْزَ َ  َّللاَّ

5 

35 

ُ فَ ُسلَ َِع هُُل اْلأَبِلقُسنَ   4 َسَمْن لَْل  َْحُكْل دَِمب نَْزَ َ  َّللاَّ

7 

35 

 َذذذب نَ  َهذذذب الَّذذذِي َن حَمزُذذذسا ال تَتَِّخذذذيُسا اْل َُهذذذسَد َسالزََّصذذذبَوى نَْسِل َذذذبهللَا 
 ْ ٍ  َسَمْن  َتََسلَُّهْل ِمْزُكْل فَ ِزَّاُ ِمْزُهلْ دَْ ُاُهْل نَْسِل َبهللُا دَ 

5

1 

181 

لُِ َن الَِّي َن َكأَُوسا ِمْن دَزِ  إِْلوا  َ  َعلَ  ِلَلبِن َداُسَد َسِع َل  
اْدِن َمْو ََل يَِلَع دَِمب َعَصْسا َسَكبزُسا  َْ تَُدسَن، َكبزُسا ال  َتَزَبَهْسَن 

  َمب َكبزُسا  َْأ َلُسنَ َعْن ُمْزَكٍو فَ َلُسوُ لَدِ اْلَ 

7

8-
79 

84 ،91 

ُكْل َمذذْن َاذذ َّ إِيَا   َذذب نَ  َهذذب الَّذذِي َن حَمزُذذسا َعلَذذْ ُكْل نَْزأَُلذذُكْل ال  َُاذذو 
ِ َمْوِ  ُُكْل َ ِم  ب  فَ ُزَد ِ ُُكْل دَِمب ُكْزتُْل تَْ َملُسنَ   اْهتََدْ تُْل إِلَ  َّللاَّ

1

05 

95 

 األز بل
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دَْ   دُسا َسنُسيُسا َسلَقَْد ُكي ِ ُوُل   ِمْن قَْدِلَع فََصدَُوسا َعلَ  َمب كُي ِ
ِ َسلَقَْد َ بهللَاَع ِمْن زَدَِ   َ  ِلَكِلَمبِ  َّللاَّ َحتَّ  نَتَبهُْل زَْصُوزَب َسال ُمدَد ِ

 اْلُمْوَلِل نَ 

34 22 

ْمزَب فِ  اْلِكتَبِ  ِمْن َاْ هللاٍ   3 َمب فَوَّ

8 

47 

9 بزب  َسالاَّْماَل َساْلقََمَو ُحْلدَ  

6 

76 

 األعواف

اتَّدِ ُسا َمذب نُْزذِ َ  إِلَذْ ُكْل ِمذْن َود ُِكذْل َسال تَتَّدِ ُذسا ِمذْن ُدسزِذِا نَْسِل َذبهللَا 
 قَِل ال  َمب تَيَكَُّوسنَ 

3 53 

5 َسال تُْأِلُدسا فِ  اأْلَْوِ  دَْ َد إِْصالِحَهب

6 

106 

َ َمب لَُكذْل ِمذْن لَقَْد نَْوَلْلزَب زُسحب  إِلَ  قَْسِمِا فَقَبَ   َب قَ  ْسِل اْعدُُدسا َّللاَّ
 إِلٍَا َغْ ُووُ 

5

9 

60 

ِ إِلَْ ُكْل َ ِم  ب   1 قُْ   َب نَ  َهب الزَّباُل إِز ِ  َوُلسُ  َّللاَّ

58 

49 

ُوسا دِِا نَْزَ ْ زَب الَِّي َن  َْزَهْسَن َعِن الل سهللِا َسنََخْيزَب  ب زَُلسا َمب يُك ِ فَلَمَّ
  َيَاٍ  دَ ِ اٍل دَِمب َكبزُسا  َْأُلقُسنَ الَِّي َن َسلَُمسا دِ 

1

65 

91 

 112، 106 199 ُخِي اْل َْأَس َسنُْمْو دِبْل ُْوِف َسنَْعِوْ  َعِن اْلَ بِهِل نَ 

 التسدة 

اْلُمزَبفِقُسَن َساْلُمزَبفِقَبُ  دَْ ُاُهْل ِمْن دَْ ٍ   َ ُْمُوسَن دِبْلُمْزَكِو 
َ فَزَِل َُهْل إِنَّ َس َْزَهْسَن َعِن اْلَمْ ُوسِف سَ   َْقدُِاسَن نَْ ِد َُهْل زَلُسا َّللاَّ
 اْلُمزَبفِِق َن هُُل اْلأَبِلقُسنَ 

6

7 

89 

َساْلُمْ ِمزُسَن َساْلُمْ ِمزَبُ  دَْ ُاُهْل نَْسِل َبهللُا دَْ ٍ   َ ُْمُوسَن 
 دِبْلَمْ ُوسِف َس َْزَهْسَن َعِن اْلُمْزَكوِ 

7

1 

50 ،85 ،86 ،89 
،198 ،199 

ِ َسِوْاَساٍن َخْ و  نَْل َمْن نَفَمَ  ْن نَلَّاَل دُْز َبزَاُ َعلَ  تَْقَسى ِمَن َّللاَّ
 نَلَّاَل دُْز َبزَاُ َعلَ  َاأَب ُ ُوٍف َهبٍو فَبْزَهبَو دِِا فِ  زَبِو َ َهزَّلَ 

172 
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09 

َسَعلَ  الثَّالثَِة الَِّي َن ُخل ِأُسا َحتَّ  إِيَا َابقَْ  َعلَْ ِهُل اأْلَْوُ  
ِ  دَِمب َوُحدَْ  َسَابقَْ  َعلَْ ِهْل نَْزأُُلُهْل َسَسز سا نَْن ال َمْلَ  َ ِمَن َّللاَّ

ِح لُ  اُ  الوَّ َ هَُس التَّسَّ  إاِلَّ إِلَْ ِا ثُلَّ تَبَ  َعلَْ ِهْل ِل َتُسدُسا إِنَّ َّللاَّ

1

18 

150 

ا فِذذ  الذذد ِ ِن فَلَذذْسال زَأَذذَو ِمذذْن ُكذذ  ِ فِْوقَذذٍة ِمذذْزُهْل َمب ِأَذذة  ِل َتَأَقَُّهذذس 
 َسِل ُْزِيُوسا قَْسَمُهْل إِيَا َوَ  ُسا إِلَْ ِهْل لَ َلَُّهْل  َْحيَُوسنَ 

1

22 

175 

 هسد

َ َمب لَُكْل ِمْن إِلٍَا َغْ ُووُ إِْن نَْزتُْل إاِلَّ ُمْأتَذُوسنَ    َذب قَذْسِل ، اْعدُُدسا َّللاَّ
لَذ  الَّذِي  فََمَوزِذ  نَفَذال ال نَْل َلُُكْل َعلَْ ذِا نَْ ذوا  إِْن نَْ ذِوَ  إاِلَّ عَ 

َس َب قَْسِل اْلتَْضِأُوسا َودَُّكْل ثُلَّ تُسدُسا إِلَْ ِا  ُْوِلذِ  اللَّذَمبهللَا ، تَْ ِقلُسنَ 
تُِكْل َسال تَتََسلَّْسا ُمْ ِوِم نَ  ة  إِلَ  قُسَّ  َعلَْ ُكْل ِمْدَواوا  َس َِ ْدُكْل قُسَّ

50 
،51  

52 

145 

أَُكْل إِلَذذذ  َمذذذب نَْزَهذذذبُكْل َعْزذذذاُ إِْن نُِو ذذذُد إاِلَّ َسَمذذذب نُِو ذذذُد نَْن نَُخذذذبلِ  
ْصالَح َمب اْلتََمْ ُ    اأْلِ

8

8 

210 

  سلف

ِ نََمَو ناَلَّ تَْ دُُدسا إاِلَّ إِ َّبوُ يَِلَع الد ِ ُن اْلقَ  ُِل َسلَِكنَّ   إِِن اْلُحْكُل إاِلَّ ِ َّ
 نَْكثََو الزَّباِل ال  َْ لَُمسنَ 

40 36 

بَوة  دِبلل سهللاِ إِنَّ    93 53 الزَّْأاَل أَلَمَّ

ِ َعلَذ  دَِصذ َوةٍ نَزَذب َسَمذِن اتَّدَ َزِذ   قُْ  َهذِيِو َلذدِ ِل  نَْدُعذس إِلَذ  َّللاَّ
ِ َسَمب نَزَب ِمَن اْلُمْاِوِك نَ   َسُلْدَحبَن َّللاَّ

108 225 
،274 

 الوعد

ب َسالَِّي َن َصدَُوسا اْدتِضَبهللَا َسْ ِا َود ِِهْل َسنَقَبمُ  سا الصَّالةَ َسنَْزأَقُسا ِممَّ
ذ  ِ َةَ نُسلَ ِذَع لَُهذْل  ا  َسَعالزِ َة  َس َذْدَونُسَن دِبْلَحَلذزَِة اللَّ َوَ ْقزَبهُْل ِلو 

 ُعْقدَ  الدَّاِو 

2

2 

81 

َ ال  ُضَ  ُِو َمب دِقَْسٍل َحتَّ   ُضَ  ُِوسا َمب دِ َْزأُِلِهلْ   1 إِنَّ َّللاَّ

1 

68 ،146 ،250 
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 الح و

9 ْصَدْ  دَِمب تُْ َمُو َسنَْعِوْ  َعِن اْلُمْاِوِك نَ فَب

4 

22 

 الزح 

َ َساْ تَِزدُسا  ٍة َوُلسال  نَِن اْعدُُدسا َّللاَّ َسلَقَْد َد َْثَزب ِف  ُك  ِ نُمَّ
ُ َسِمْزُهْل َمْن َحقَّْ  َعَلْ ِا  المَّبُغسَ  َفِمْزُهْل َمْن َهَدى َّللاَّ

ْوِ  َفبْزُسُوسا َكْ َف َكبَن َعبِقَدةُ الاَّاللَةُ فَِل ُوسا فِ  اأْلَ 
ِد نَ   اْلُمَكي ِ

3

6 

55 ،60 

ْلزَب َعلَْ َع اْلِكتَبَ  تِْد َبزب  ِلُك  ِ َاْ هللٍا َسهُدى  َسَوْحَمة    َسزَ َّ
 َسدُْاَوى ِلْلُمْلِلِم َن.

8

9 

46 

ْحَلبِن َسإِ تَبهللِا ِي  اْلقُْودَ   َ  َ ُْمُو دِبْل َْدِ  َساأْلِ َس َْزَهذ  َعذِن إِنَّ َّللاَّ
 اْلأَْحَابهللِا َساْلُمْزَكِو َساْلدَْض ِ  َِ ُسُكْل لَ َلَُّكْل تَيَكَُّوسنَ 

90 90 
،188 

ِ َسنُسلَ ِذذَع هُذذُل  إِزََّمذذب  َْأتَذذِو  اْلَكذذِيَ  الَّذذِي َن ال  ُْ ِمزُذذسَن دِآ ذذبِ  َّللاَّ
 اْلَكبِيدُسنَ 

1

05 

225 

 ِ ة  قَبزِتب  ِ َّ  55 120  َحزِ أب  َسلَْل  َُع ِمَن اْلُمْاِوِك نَ إِنَّ إِْدَواِه َل َكبَن نُمَّ

اْد ُ إِلَذذ  َلذذدِ ِ  َود ِذذَع دِبْلِحْكَمذذِة َساْلَمْسِعَسذذِة اْلَحَلذذزَِة َسَ ذذبِدْلُهْل 
دِبلَّتِ  ِهَ  نَْحَلُن إِنَّ َودََّع هَُس نَْعلَُل دَِمْن َا َّ َعْن َلدِ ِلِا َسهُذَس 

 نَْعلَُل دِبْلُمْهتَِد نَ 

1

25 
151  ،

173 
 اتلواهللا

زِ َن َساْلِحَلب   1 َسِلتَْ لَُمسا َعَدَد الل ِ

2 

76 
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ب َ ْدلُضَنَّ  َسقََا  َود َع ناَلَّ تَْ دُُدسا ِإالَّ ِإ َّبوُ َسدِبْلَساِلَدْ ِن إِْحَلبزب  إِمَّ
ٍ َسال  ِعْزَدَع اْلِكدََو نََحُدهَُمب نَْس ِكالهَُمب َفال تَقُْ  لَُهَمب نُف 

 ُهَمب َسقُْ  لَُهَمب قَْسال  َكِو مب    تَْزَهوْ 

2

3-
24 

152 

 الكهف

قُْ  َهْ  زُزَد ِ ُُكْل دِبأْلَْخَلِو َن نَْعَمبال الَِّي َن َا َّ َلْ  ُُهْل فِ  اْلَح َبةِ 
الد ْز َب َسهُْل  َْحَلدُسَن نَزَُّهْل  ُْحِلزُسَن ُصْز ب  نُسلَ ِذَع الَّذِي َن َكأَذُوسا 

ْل َسِلقَب ِِا فََحدَِمْ  نَْعَمبلُُهْل فاَل زُِق ُل لَُهذْل  َذْسَل اْلِق َبَمذِة دِآ بِ  َود ِهِ 
 َسْ زب  

103، 
104، 

1

05 

65 

 ما

 140 44 فَقُسال لَاُ قَْسال  لَ  ِزب  لَ َلَّاُ  َتَيَكَُّو نَْس  َْخَا 
،206 

 األزد بهللا

ِ نَفاَل ٍ لَُكْل َسِلَمب تَْ دُُدسَن ِمْن ُدسِن َّللاَّ 6  تَْ ِقلُسنَ نُف 

7 

143 

ة  َساِحَدة  َسنَزَب َود ُكْل فَبْعدُُدسنِ  تُُكْل نُمَّ 9 إِنَّ َهِيِو نُمَّ

2 

57 

1 َسَمب نَْوَلْلزَبَع إاِلَّ َوْحَمة  ِلْل َبلَِم نَ 

07 

60 

 الحج

ْ اَل ِمَن اأْلَْسثَبن   98 30 فَبْ تَزِدُسا الو ِ

زَّذذبهُْل فِذذ  اأْلَوْ  َكذذبةَ الَّذذِي َن إِْن َمكَّ ذذالةَ َسحتَذذُسا ال َّ ِ  نَقَذذبُمسا الصَّ
ِ َعبقِدَةُ اأْلُُمسوِ   َسنََمُوسا دِبْلَمْ ُوسِف َسزََهْسا َعِن اْلُمْزَكِو َسِ َّ

4

1 

90 
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4 ِْ فََكْ َف َكبَن زَِك ِو  

4 

128 

7 َسَمب َ  ََ  َعلَْ ُكْل فِ  الد ِ ِن ِمْن َحَوا  

8 

246 

 الم مزسن

ذذَمبَساُ  َساأْلَْوُ  َسَمذذْن َسلَذِس اتَّدَذذَك الْ  َحذذ   نَْهذذَساهللَاهُْل لَأََلذذَدِ  اللَّ
 فِ ِهنَّ 

7

1 

38  ،125 

 الزسو

إِنَّ الَّذذذِي َن  ُِحد ذذذسَن نَْن تَِاذذذ َك اْلأَبِحَاذذذةُ فِذذذ  الَّذذذِي َن حَمزُذذذسا لَُهذذذْل 
ُ  َْ لَُل َسنَْزتُْل ال تَ   ْ لَُمسنَ َعيَا   نَِل ل  فِ  الد ْز َب َساآْلِخَوةِ َسَّللاَّ

1

9 

224 

بِلَحبِ  لَ َْلتَْخِلأَزَُّهْل فِذ   ُ الَِّي َن حَمزُسا ِمْزُكْل َسَعِملُسا الصَّ َسَعَد َّللاَّ
 اأْلَْوِ  َكَمب اْلتَْخلََف الَِّي َن ِمْن قَْدِلِهْل 

5

5 

6 

ِص دَُهْل فَْل َْحيَِو الَِّي َن  َُخبِلأُسَن َعْن نَْمِوِو نَْن تُِص دَُهْل فِتْزَة  نَْس  ُ  
 َعيَا   نَِل ل  

6

3 

53 

 الأوقبن

َ  اْلأُْوقَبَن َعلَ  َعْدِدِو ِل َُكسَن ِلْل َبلَِم َن زَِي وا    49 1 تَدَبَوَع الَِّي  زَ َّ

 القصص

ا  فِذ  اأْلَْوِ   تِْلَع الدَّاُو اآْلِخَوةُ زَْ  َلَُهب ِللَِّي َن ال  ُِو ُدسَن ُعلُذس 
 ةُ ِلْلُمتَِّق نَ َسال فََلبدا  َساْل َبقِدَ 

8

3 

160 

 ال زكدس 

 174 46 َسال تَُ بِدلُسا نَْهَ  اْلِكتَبِ  إاِلَّ دِبلَّتِ  ِهَ  نَْحَلُن 
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 لقمبن

 َب دُزَ َّ نَقِِل الصَّالةَ َسنُْمْو دِبْلَمْ ُوسِف َساْزاَ َعِن اْلُمْزَكِو َساْصدِْو 
 ُ  ُمسوِ َعلَ  َمب نََصبدََع إِنَّ يَِلَع ِمْن َعْ ِل اأْل

17 107 

 األح ا 

ُ َسَوُلذسلُاُ نَْمذوا  نَْن  َسَمب َكذبَن ِلُمذْ ِمٍن َسال ُمْ ِمزَذٍة إِيَا قََاذ  َّللاَّ
َ َسَوُلذذسلَاُ فَقَذذْد   َُكذذسَن لَُهذذُل اْلِخ َذذَوةُ ِمذذْن نَْمذذِوِهْل َسَمذذْن  َْ ذذِص َّللاَّ

 َا َّ َاالال  ُمدِ زب  

3

6 

53 ،269 

ذد  نَدَذب نََحذ ِ َسَخذبتََل َمب َكذبَن ُمَحمَّ ٍد ِمذْن ِوَ ذبِلُكْل َسلَِكذْن َوُلذسَ  َّللاَّ
 الزَّدِ  ِ َن 

40 61 

 فبمو

1 َسال تَِ ُو َساِ َوة  ِسْ َو نُْخَوى 

8 

70 

 غبفو

ِ إاِلَّ الَِّي َن َكأَُوسا   175 4 َمب  َُ بِدُ  فِ  ح َبِ  َّللاَّ

 الاسوى

ا الصَّالةَ َسنَْمُوهُْل ُاسَوى دَْ زَُهْل َسالَِّي َن اْلتََ بدُسا ِلَود ِِهْل َسنَقَبُمس
ب َوَ ْقزَبهُْل  ُْزِأقُسنَ   َسِممَّ

3

8 

45 

 الح وا 

1 إِزََّمب اْلُمْ ِمزُسَن إِْخَسة  

0 

64 
،273 

 َب نَ  َهب الَِّي َن حَمزُسا اْ تَزِدُسا َكثِ وا  ِمَن السَّن ِ إِنَّ دَْ َ  السَّن ِ 
 إِثْل  َسال تََ لَُّلسا 

1

2 

130 

 َب نَ  َهب الزَّباُل إِزَّب َخلَْقزَبُكْل ِمْن يََكٍو َسنُْزثَ  َسَ  َْلزَبُكْل ُا ُسدب  
َ َعِل ل  َخدِ و   ِ نَتْقَبُكْل إِنَّ َّللاَّ  َسقَدَب َِ  ِلتَ َبَوفُسا إِنَّ نَْكَوَمُكْل ِعْزَد َّللاَّ

13 58 ،71 
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 الياو ب 

ِلِهْل ِمذْن َوُلذسٍ  إاِلَّ قَذبلُسا َلذبِحو  نَْس َكيَِلَع َمب نَتَ  الَِّي َن ِمْن قَذدْ 
 َمْ زُسن     

5

2 

22 

ْكَوى تَْزأَُك اْلُمْ ِمزِ نَ  ْو فَ ِنَّ الي ِ 5 َسيَك ِ

5 

65 

ْزاَل إاِلَّ ِل َْ دُُدسنِ  5 َسَمب َخلَْقُ  اْلِ نَّ َساأْلِ

6 

9 ،43  ،59  ،64 
،123 

 الحد د

زَذذبِ  َسنَْزَ ْلزَذذب َم َُهذذُل اْلِكتَذذبَ  َساْلِم ذذَ اَن لَقَذذْد نَْوَلذذْلزَب ُوُلذذلَزَب دِبْلدَ  ِ 
 ِل َقُسَل الزَّباُل دِبْلِقْلِم 

2

5 

109 

 الصف

ِ نَْن تَقُسلُسا َمب ال تَْأ َلُسنَ   185 3 َكدَُو َمْقتب  ِعْزَد َّللاَّ
،189 

 التضبدن

َ َمب اْلتََمْ تُلْ  1 فَبتَّقُسا َّللاَّ

6 

169  ،177 ،182 

 القلل

67،20 4 َع لَ َلَ  ُخلٍُ  َعِس لٍ َسإِزَّ 

2 
 المدثو

ْ ذذَ   ذذْو َسالو  ث ُِوقُْل فَ َْزذذِيْو َسَودَّذذَع فََكد ِْوَسثِ َبدَذذَع فََمه ِ  َذذب نَ  َهذذب اْلُمذذدَّ
 فَبْهُ ْوَسال تَْمزُْن تَْلتَْكثُِوَسِلَود َِع فَبْصدِوْ 

1

-7 

207 
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3 ُك   زَْأاٍل دَِمب َكَلدَْ  َوِه زَة  

8 

70 

 لةال ل 

ا   ةٍ َاذو  ةٍ َخْ وا   َذَووُ َسَمذْن  َْ َمذْ  ِمثْقَذبَ  يَوَّ فََمْن  َْ َمْ  ِمثْقَبَ  يَوَّ
  ََووُ 

7

- 8 

253 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس األحاديث النبوية واآلثار

 
 حرف األلف

 25…أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم 

 123. أتدري ما حقٌّ هللا على العباد ؟....

 85إذا أصابت أحدكم مصيبة....... 

 169إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ماستطعتم ..

 77إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة.. ..

 131إذا حكم الحاكم فأجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فأجتهد ثم أخطأ فله أجر.....

  .................. د تودع منهمإذا رأيت أمتي اليقولون للظالم منهم أنت ظالم فق

 157أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس..

 62أال إنها ستكون فتنة .....

 51أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ......

 158…......أّما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما والني هللا 

 231….................أمتهوكون فيها يابن الخطاب؟

 242….... ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيّب   أمر رسول هللا

 44… .....إّن أحب الناس إلى هللا عّزوجل يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا : إمام عادل

إّن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول : يا هذا أتقي هللا ودع ما تصنع ، فإنه ال 

 90حل لك ثّم يلقاه من الغد فال يمنعه..... ي

 157إّن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إال من أتقى وبر وصدق....

 251…..... إّن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه

 

 81إّن السقط ليجر أمه بسروره إلي الجنة إذا احتسبته . ....

 242إن هللا جميل يحب الجمال ...

 205رفيق يحّب الرفق ..إّن هللا 

 81إّن ال هللا عّز وجّل يدخل  ثالثة نفر الجنة بالسهم الواحد..
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 236….إن هللا هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر 

 124… إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة 

 143ه.......إّن شر الناس منزلة عند هللا يوم القيامة : من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحش

 96...… إّن هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. 

 61إّن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجّمله.. 

 209إنّك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فأدعهم .. 

 86..............   إنّك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه هللا إالّ أجرت عليها

 95إياكم والجلوس في الطرقات ....

 147إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور .......................

 241اإليمان بضع وسبعون شعبة ...

 101أيها الناس احتسبوا أعمالكم .....

 71.أيها الناس إّن ربكم واحد وإّن أباكم واحد كلكم آلدم وآدم من تراب .......

 153…استوصوا بالنساء خيرا......  

 حرف الباء

 142على : إقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ،والنصح لكل مسلم.......  بايعت رسول هللا

 25على السمع والطاعة........................    بايعنا رسول هللا

 129.....البر حسن الخلق واإلثم ما حاك في نفسك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس .

 187بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله........

 

 حرف الجيم

 239الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ...

                 

 

 حرف الحاء

 134الحالل بين والحرام بين وبينهما مشبهات ال يعلمها كثير من الناس...

 110رسول هللا...الحمد هلل الذي وفق رسول 

 

 حرف الدال

 140دعوه وهر يقوا على بوله سجال من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين...

 142الدين النصيحة ، قيل لمن يارسول هللا ؟ قال : هلل ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم...

 

 حرف العين

 186..عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإال فاستح مني............

 186على المرأى السمع والطاعة فيما احب وكره إالّ أن يؤمر بمعصية فال سمع وال طاعة ...

 147…..........عليكم بالصدق ،فإّن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة 

 حرف الفاء

 158…فهالّ جلست في بيت أبيك وأّمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ؟...

  

 حرف القاف

 206اللهم طهر قلبه وأغفر ذنبه وحصن فرجه .........…أتحبه ألمك ؟… وه قرب

 214قل آمنت باهلل ثّم استقم....

 حرف الكاف

كان يقال إّن هللا تبارك وتعالى ال يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة 

 100كلهم....

 92كل سالمي من الناس عليه صدقة..

وهللا لتأمرّن بالمعروف ولتنهوّن عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا وولتقصرنه  كال 

  94على الحق قصرا.........

 

 حرف الالم

 216ألن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع ....... 
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 270ال ضرر وال ضرار..

 91اليدخل الجنة من اليؤمن جاره بوائقه.........

 710ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه..

 193ال يكون اللعانون شفعاء وال شهداء يوم القيامة ..

 239….الحكرة في سوقنا 

 220لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع .... 

 208الراشي والمرتشي..  لعن رسول هللا

 24-23… ون عظامه من لحم أو عصب.لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما د

 195لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة  .

 22لو خرجتم إلى أرض الحبشة ، فإن فيها ملكا ال يظلم عنده أحد...

 

 حرف الميم

 203المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي ال يخالط الناس وال يصبر على أذاهم .

 144هللا من المؤمن الضعيف وفي كٍل خير .. المؤمن القوي خير وأحّب إلى

 71… المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا

 233ما أبتدع قوم بدعة في دينهم إالّ نزع هللا من سنتهم مثلها ....

 33ما من ذنب أجدر أن يعجل هللا لصاحبه العقوبة مع مايدخر له من البغي وقطيعة الرحم .

 94قبلي إالّ كان له من أمته حواريون وأتباع ....ما من نبي بعثه هللا في أمة 

 231مابال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه.؟.....

 252ماحكم قوم بغير ما أنزل هللا إال وقع بأسهم بينهم.... 

 215مانحل والد ولده نحال أفضل من أدب حسن...

 194مثل القائم على حدود هللا والواقع فيها ...

م وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر مثل المؤمنين في تواده

 66والحمى ...

 185مررت ليلة اسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار....

 126مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع.......

 239من أحتكر فهو خاطئ.........

 76نا واحتسابا...من اتبع جنازة مسلم إيما

 .182، 146، 144، 94، 38، 8من رأى منكم منكرا فليغيره...

 232من سّن في اإلسالم سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ال ينقص من أجورهم شيئا 

 76من صام رمضان إيمانا واحتسابا...

 233من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد.. 

 

 حرف الهاء

 96مة جعلها هللا في قلوب عباده الرحماء ..هذه رح

 

 حرف الواو

 124…والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصالة فيؤذن لها

 69والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء هللا ...

 

 حرف الياء

 188يأ أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم ... 

 143عّير ته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية..... يا أبا ذر أ

 136يا معاذ أفتان أنت؟.....

 157يا معشر التجار إن الشيطان واإلثم يحضران البيع ...

 130… يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض اإليمان إلى قلبه ال تؤذوا المسلمين 

 

 فهرس الموضوعات
           رقم الصفحة                                                 -الموضوع : •

This file was downloaded from QuranicThought.com



 222 احلسبة يف النظام اإلسالمي                                                                                             املقدمة

 5----- ------------------------------المقدمة: 

 11--------------أهمية الموضوع وأسباب اختياره  

 12---------------------الدراسات السابقة   

 15-------------------------منهج البحث  

 16 ------------------------خطة البحث   

 20  ----------------------------------التمهيد:      

 21 ------------المبحث األول : نشأة الدولة وتجربة الحسبة.

 22 ------------------نشأة الدولة اإلسالمية.  

 28--المبحث الثاني : العالقة بين األمة والدولة في النظام اإلسالمي .

 29 ------------------------تعريف الدولة 

 31-------------------مهام الدولة اإلسالمية  

 35 --------------وجوب التقيد بالشرع  -أوالً : 

 37 ---الشورى وخضوع الدولة لمحاسبة األمة  -ثانياً : 

 41 -----المبحث الثالث : النظام اإلسالمي مفهومه وخصوصياته .

 42 -------------تعريف النظام لغة واصطالحا.  

   46 --------------خصوصيات النظام اإلسالمي  

 46 -----------أوال : خاصية المصدر التشريعي    

 47   --------------ثانيا : خاصية الشمولية    

 49------------ثالثا : خاصية الثبات والمرونة     

 50 ----------رابعا : خاصية ثنائية المسؤوليــة.   

 51 ------------خامسا : خاصية ثنائية الجزاء.  

 52   --------سادسا : خاصية األصالة واالستقالل.  

 54  --المبحث الرابع : عناصر الخصوصية في بناء األمة اإلسالمية .

 55 -----------------------تعريف األمة . 

   57-------------مفهوم األمة في الفكر اإلسالمي . 

 59 ----------خصوصيات الرسالة اإلسالمية .من  

 60 --------شمولية الرسالة اإلسالمية. -أ ( )       

 61 ------ديمومة أصول رسالة اإلسالم. -ب( )      

 64 -------أسس ومرتكزات بناء المجتمع اإلسالمي  

 64 ---------أوالً : عقيدة التوحيد الخالص        

 66  -----------: البناء األخالقي . ثانياً         

 68 ------------------ثالثاً : العدالة.       

 70  --- -------رابعا: التكافل االجتماعي.       

 71-----------------خامسا : المساواة .      

 74 -------التعريف والتأصيل الشرعي -الفصل األول : الحسبة :     

ً المبحث األول :   75 ----------تعريف الحسبة لفة واصطالحا

 76 -----------التحديد اللغوي لمصطلح الحسبة    

 79 ------------التحليل الفقهي لمصطلح الحسبة  

 84---الحسبة وفريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 87-------------المبحث الثاني : التأصيل الشرعي للحسبة 

 88 -------ية للحسبة من القرآن الكريم األصول الشرع 

 94 -------األصول الشرعية للحسبة من السنة النبوية  

 97--------نماذج من تقرير الحسبة في األدلة الفرعية  

 102- -----------المبحث الثالث : المجال التطبيقي للحسبة 

 103-------------------تعريف مجال الحسبة  

 108–دالالت وعالقات بمصطلح الحسبة. مصطلحات ذات  

 108----------------أوالً : الحسـبــة والقــضـاء .                

 110 ---------------التوافق بين الحسبة والقضاء  

 111 ----------وجها المخالفة بين الحسبة والقضاء . 

 112 ---الوجهان اللذان تنفرد فيهما الحسبة عن القضاء . 
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 113-----------ثانياً : الحـسـبـة وقضــاء الـمـظــالم . 

 114- -------وجه التشابه بين الحسبة وقضاء المظالم . 

 114--------أوجه التباين بين الحسبة وقضاء المظالم . 

 116---------------خصوصيات األصول الشرعية  

 118---------المبحث الرابع : المفهوم الشرعي للمعروف والمنكر.

 119 ---تفقد المعروف في حياة المجتمع والتزام األمر به.  

 123  ---------األمر بالمعروف في حق هللا تعالى . -أ ( )           

 125 ----------األمر بالمعروف في حقوق العباد. -ب ( )          

---------------------تعالى   وحقوق   العباد األمر بالمعروف في الحقوق المشتركة بين حقوق هللا -ج ( )       

-------- 127 

 128  ---------------------المفهوم الشرعي للمنكر   

 130------------الشروط الموجبة لإلنكار في مجال الحسبة.. 

 133  -----تتبع المنكرات في حياة المجتمع والتزام النهي عنها  

 133 -------يتعلق بحقوق هللا تعالىالنهي عن المنكر فيما  -أ ( )

 135 -------النهي عن المنكر فيما يتعلق بحقوق العباد. -ب ( )

 136 ------ج ( النهي عن المنكر فيما يتعلق بالحقوق المشتركة. )

 138  -------------المبحث الخامس : وسائل الحسبة لتغيير المنكر.

 139   ----------------------------شرح المنكر.  

 141  ----------------------النهي بالنصح والوعظ . 

 143  -----------------------النهي بالقول الغليظ . 

 144 ---------------------التغيير باليد لذات المنكر . 

 147  -----------------------التهديد والتخويف .  

 148 --------------------------مباشرة الضرب . 

 149  -------------------------االستعانة بالغير . 

 150 --------------------------العزلة والمقاطعة . 

 151  ------------التدرج في وسائل الحسبة حكم وأحكام . 

 152   -----------خصوصيات في استعمال وسائل الحسبة . 

 

 .ظام اإلسالمي النشأة والتطورالفصل الثاني :تطبيقات الحسبة في الن 

 156  --------------المبحث األول : نظام الحسبة النشأة والتطور.

 163 ---------------------المبحث الثاني :  نظرية الحسبة 

 165   ------------------------التدوين في الحسبة  

 165   -------------التدوين في الحسبة ضمن أبواب الفقه  

 166 ---------------------استقالل الحسبة بالتدوين  

  157  ---------------------------أنواع الحسبة  

  170  ---------------الحسبة الخاصة والحسبة العامة . 

    172  ---------------المبحث الثالث : صور االحتساب ودرجاته.

 173   ----لى اإلسالم. أوالً : دعوة األمة اإلسالمية سائر األمم إ 

 175   ----------------ثانيا : الدعوة العامة للمسلمين. 

 177----------------------ثالثا : الدعوة الجزئية .   

 178---------------------المبحث الرابع : شروط المحتسب .

 180  ------------------------------اإليمان . 

 181-------------------------------التكليف . 

 182--------------------------------القدرة . 

 183---------------------------العلم بالمنكرات . 

 184-------------------------------العدالة .  

 190-----------------------------إذن اإلمام .  

 195 --------------خالف العلماء في والية المرأة الحسبة. 

 199----------------------------الرأي الراجح  
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 201  ------------------المبحث الخامس : آداب المحتسب . 

 202    ------------أوالً : اآلداب الشخصية للمحتسب .          

 204 ---------------------ثانيا : اآلداب الوظيفية.    

  . الحسبة بين النظرية والتطبيقالفصل الثالث : نظام  

 212 ------المبحث األول : الحسبة في اإلطار العام لمقتضيات اإلسالم .

 213  -------------الحسبة في التوجيه التربوي والتعليمي  

 219  -------------------الحسبة في اإلطار اإلعالمي . 

 221 -------------------------الدعوة إلى هللا . -أ()

  224 ------عدم إشاعة الفحش بالكلمة والصورة والصوت . -ب()

 224  -------------------التزام الصدق اإلعالمي . -ج()

 227   --------المبحث الثاني : من تطبيقات الحسبة "صور ونماذج" .

 228 ---------------------إطار الحسبة في الشريعة . 

 230   -------ائد والبدع والمذاهب الهدامة.الحسبة على العق -أ()      

 234 ---------------------الحسبة على األسواق . -ب()     

 234 -----------------النظر في المعامالت المحرمة . -1

 236  ----------------تحديد األسعار عند الضرورة   -2

  239-- -------------المنع من احتكار السلع ونحوها.  -3

  241   ----------------الحسبة على الرقابة الصحية . -ج()

 241    -----------------أوالً : الحسبة على المساجد     

 242  -----------------------ثانياً: المرافق العامة.          

 243   ----------------------ثالثاً : نظافة الطرق .          

  

  ــورة المجتمعات اإلســـالمية في غياب نظــام الحســــبةالمبحث الثالث : صـ

  248   -------------------------المجال العقدي . 

 251 --------------------------مجال العبادات . 

 252  ------------------مجال السياسة ونظام الحكم . 

  254   -----------------------المجال االقتصادي . 

 

 255 - ----------------المبحث الرابع : نظام الحسبة وبدائله :

 257 ----------------------نظام الحسبة والشرطة . 

 262  ------------------نظام الحسبة والنيابة العامة . 

 266  -------------------الحسبة والقضاء المستعجل . 

 269    ------------------------------الخاتمـــة .      

 275 --------------------------------الفهارس .       

 276 ----------------------فهرس اآليات القرآنية . 

 289  ----------------فهرس األحاديث النبوية واآلثار . 

 317  ------------------------فهرس الموضوعات . 
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