










ئثهئضسسٍ_سسئس
التيالصحيحة القيم حراتة مفهوم غرس أهمية جاءت هنا من 

ءإنماه: قوله ذ كما نئا اوئ أو الخيف الأملامغ دبما حا أم 
حكمالعظيم \ذتكب0تي )الحكم أقرها أو الأخلاق*، مكارم لأتمم بعثت، 

الأصوليونلحصه وهوما Jمن٠دها، ما الشؤع ق يوحد لا حيى الإباحة 
"الأصلقالمافعالإاحة".بقولهم: 
ُ

ولملهم، مملحأ فيها ووحدوا الناس، عليها تواطأ قيمة فكل 
بحين،عليها، الحفاظ ينبغي حميصة فهي يمنعها؛ ما الشؤع من يكن 

نزولبل العولمة، مثرؤع هومقتمئ كما الثقاق المهر بنزول لا 
لهمأنفع قيمه تزاحمها حينما الناس لطائع الفطري التاريخي بالتغير 

منها.

المعنويالوجود مدد خطيرة اله مالثقال القهر عثر القيم ؤإزالة 
للأمم.

أ0أو الثّرع أوامر من هي التي القيم بيتعلق فيما حطنه أما 
إلئحاجة ق نا لفواضح، الشمع مطالس، هومن عتها الانتهاء 

*دفمحساله 

إزالتهافال المباحة، العامة الهلباغ قبيل س هي التي القيم وأما 
الأحلأمةاحتياحاما نشى عن الأثة لنيران _jj التقاق بالقهر 

الاحتياجات،تللثح محي على القدرة عن نمليلها وبالتالي لوكثة، وال





وامفيتهاياا>وحية امم 

ا:ومكانتهالرؤح قيمة 

الروح،ق وقيمته سعادته وجعالث، وروح، حسد من الإنسان حلى 
يعاينها،ويعد بثقائها يثض الرؤح، لهده وعاء مءمد الجد وكان 

عنانهلباعه وتشكيل الإنسان حياة تكوين ق عالية قيمة لها فالروح 
الروحيةالقيم عن الحديث، كان هنا ومن وجوده، سر هي التي، الحياة 

الفالمايت،جميع ق عقلينا حديثا للمشخمى الصحيح التدين كوين تق 
والأدان.

وحياتي:انرؤح يغذاء الإسلام عتاة 

علئوجعلها حاصا، اهتماما الروحية للقيم الإسلام أولى وقد 
عناممه تكلم فحين مقاصدها، من ومقصدا الأحلاقية التشريعات، قائمة 
التزكيةيواجت، قيامه منها جعل .ؤ النكا يئحثة ■مائه على ْئه 

تذرمزلإ ،؛ ٠٠٥بمك إي ألموييين عر آقُ نى سبحانه! قال، والتربية، 
ألكشكوبمؤمهم وإحؤمم ،؛^، ١٠عيم أمس،ريئلوأ 
هوءؤ تعالى! وقال، اآآ[، صران: ]آل ه يي صثل لإى مل من ولنَكااوأ 

وبمبمئمآ'يخ،ءابجب،رزيم ثاوأءثأم يتيم تبموب آلأثئ ف، بمق آري 
٢[.]الجمعة: وأ"لآئدإنكامإيننزنجاظي،لهإه 







التكاليف،حانب، ق الروحية القيم إلى أيضا القرآن أحال وقد 
ألصيدنى خأ* أئن ءامنوأ قأ آأ:بم ؤ ت سبحانه فقال 

مسنح:تذمحمح/مملإه
البلوئوفائدة الصيد، من بشيء افه ليخت،رنكم أي! [، ٩٤]المامم0: 

البلوئ،إلئ له حاجة فلا ؤإلأ العاصي، من المملح اؤلهار والأخبار• 
~وكانواأصحابه مع بالحدسة نزل لما افه رسول أن هل"ات وسبب 

الأية.فنزلت، بالأحد؛ فهموا الصيودوالوحوش؛ متهم يدنو محرمين~كان 

ءؤورتاثلإ4الصيود، صغار من ينتي: وتامحأدظ(4 وقوله؛ 
الفرخيمي؛ ونامحأدآؤ(ه مجاهد؛ مال الوحوم،، كار من بمنح،ث 

الخار.الصيود تعني: والبيض، 
يخافهمن الله ليعلم معنا0ت ؤذ•' ؤدعامآسشبماضتإونم،ه وقوله! 

وقيل;للعدل، إظهارا للحمل؛ العلم يمللما من معاملة فيعامله بالغستا، 
يحاف،أن هو ه ألنسب بماض ؤ«ن وقوله! بالغي>ءتا، يخافه من ليرئ معناه؛ 

.٢١افمجزئزلآيزاةل
الروحيخ:القيم مامة 

الفردنمورات نيا تقوم ومعايير صوابط هما الاعتبار !يذا والقيم 
عالمإلى تستند أنما بمعنى الروح، إلمح، بة الروحية والقيم وتصرفاته، 

الأيايتحتجد ولذا واستقرارها؛ غداؤها فيها النهاية، عالم لا الغيب 

(.١٤٠)\(يظررضاسق)؟/ 



|لثالخبمنماههؤنممظتاتجل الشم إلث ترثي اش 
هلق:اا[-وؤآووثاؤةيوإةيأؤإ؛و أ'لإمشوئثثمضشبمسة، 

ومرجعيه،أصول إلئ تستند الإسلام إليها أرثد التي القيم وهده 
ومصدريالدين أساس باعتبارهما النبوية والسنة الكريم القرآن هي 

يرةوالحياتمم، شؤون جمح ق لمين المحياة ومنهاج التثرج 
المؤمنينأم قالت كما للقرآن، العملي التمحلبيق تعد التي الجوية 

حلقه#كان قالت: ه، الرسول أحلاق عن مثلت حين عائشة.١ 
القرآن«راا.

الروحية؛للقيم خادمة الإسلام سرالع 
حميعالإسلام جعل فقد الروحثة للقيم الدينية للمنزلة ونظرا 

عنتنهى أنما الصلاة فوائد فمن إليها، ومرثية لها حائمة الشعائر 
١لفحثكا.؛ثن،ياشح ألكتلؤه ءؤإ>1قث.> اممه: قال كما والمنكر، الفحشاء 
القوس،يهدبط أنه كيلك، الصوم فوائد ومن ْأتا، ]المكبوت: ه ولكؤ 
كتأيهاؤ تعالى• قال للمعاصي، تاركة افه، على مقبلة فيجعلها 

ددؤمثنمقم ين ألذئركث> عث َآفيتا 'كما ألصثام ءداًظلم *كب  ٢٣٠١٠
[.١٨٣]1^: 4 تنموف 

أشرالأمالس؛ماتروحية:
الأمنيود فانه اف أراد كما الفرد يتمئلها حين القيم وهدم 

رتجطولدللئ، والمشاكل؛ والبلابل القلاقل وتقل المجتبمع، ق والأمان 

)ام؟(.المفرد الأدب صحح ق الألباق وصححه أحمد أحر-بم )١( 



الأخلأتة،القيم ترك على العفليمة الكونية العقوات بعض الّ؛ي. 
معشررايا فقال؛ الله رسول علينا أقبل قالت عمر بن الله عبد فعن 

تظهرلم تدركوهن: أن باليه وأعوذ بهن ابتليتم إذا حمس المهاجرين، 
التيوالأوجاع الطاعون فيهم فشا إلا بها يعلنوا حتى قهل قوم j الفاحشة 

والميزانالكيال ينقصوا ولم مضوا، الذين أسلافهم ق مضت، تكن لم 
زكاةيمتعوا ولم عليهم، اللْلان وجور المئونة وصية تين يالأحدوا إلا 

ولميمهنروا، لم البهائم ولولا الماء، من القطر منعوا إلا أموالهم 
غيرهممن عدوا عليهم الله ّالهل إلا رسوله وعهد الله عهد ينقضوا 
وتحيروااف بكتاب أئمتهم تحكم لم وما أيديهم، ل ما بعض فأحدوا 

افهبأسهم؛ينهم«لا،.إلاجعل افه مماأنزل 
عقوبةأمام أمان صمام هي قيمة فكل القيم، حلاصة هي وهده 

يدركالتي العقوبة بمم حالت، إلا القيمة هده الناس ترك ما كونية، 
والحياة.الكون على آثارها وحجم حطرها الجميع 

بطن،وما منها ظهر ما الفتن، من يحفظنا أن تعالى الله أل ن
العالين.رب لله والحمد 

(.١٧٦١والرمب)الرغٍب صحيح ق الألبانر وصححه ماجه ابن أحرجه )١( 



نمىي وامميتها اضم حراسة 

وتزدهر:الحضارات تموم بالميم 

قبه يحتدئ مثالا تكون أن لها يراد التي السامية المجتمعات بناء 
صناعةالأمم هذه صناعة عبر إلا بتم أن يمكن لا البشرية الحضارة 
بةبالنوالقيم الأخلاق عن الحديث كان هنا ومن محكمة، أخلاقية 
ميزاتمن وميزه البعثة مقاصد من ومقصدا الأصول من أصلا للأملأم 
قال:جسا عباس ابن فعن الموالين، قبل الأعداء ما يعترفح الش الدعوة 

الوادي،هذا إلئ اركب، ت لأخيه قال الجي، بث ذر أبا بلغ لما 
الماء،من الفر يأتيه نبي أنه يزعم الذي الرجل هذا عالم لي فاعلم 

تمقوله، من وسمع قدمه حتئ الأخ فانهللق ائتني• ثم قوله، من واسمع 
الأخلأق١١؛.بمكارم يأمر رأيته له؛ فقال ذر أبي إلئ رجع 

الفمجتمع وازدهارها، ونموها المجتمعات بقاء مز هي والقيم 
يشهدهما خلل ول مهللما■ البشرية المجتمعات ق عده يمكن لا له قيم 

يجعل—مما ببحفها الثقافات واحتكاك الامالات ثورة من عصرنا 
تومالتي المؤثرات من كثير لوجود نتيجة وذلك، لكنير؛ قابلة القيم 
لحمايةمجتمعية ممانعة صناعة الملمين عالي لزم وتضعفها— عليها 

الحضارية.أمتهم هوية على والحقافل القيمي بنائهم 

(.٣٦٤٨الخاوي))>(ا-؛محه 





مدىيدورها القيم وهده يالعهد. والوفاء والأمانة الصدق مثل يدوما؛ 
عرفا،ة والمهللوبرعا مس_نه _المسسنمحسّالمساكتارت من كبمير إلى 
ررإوقال: المسي. أن ز. عود مابن عن البخاري أحرج فقد 

لمحدقالرجل  j\jالجنة، إلن المريهدى دل0 الر، إلى يهدي المحاق 
الفجوريهدييإن الفجور، إلى يهدي الكدتحط  oliصدما، يكون حتئ 

منوأحرج كدابالأنا؛، عنداف يكتس، حتى ليكذب الرجل ؤإن المار، إلى 
كانمه كى من ررأربع قال: أنه عمرو بن اف عبد حديث 

النفاقمن حصالة فيه كائن منهن حصالة فيه كانت ومن خالصا، منافئا 
وإذاغدر، عاهد ؤإذا كذب، حدث ؤإذا خان، اؤتمن إذا يدعها: حتى 

ءجر((رأا.خاصم 
"محلطةب: من يأوما الشرعية، الرقابة قيمة كذللث، ومنها ٢"" 
الإجراءاتوصعق الماس حياة عن القانون غياب فمع ، الضمير 
الباٍللةإلاوالممقدات الميئة اوسلكيات إلئتفادى سيل لا الرائعة 
لمالميتقي ببها بإذ ه؛ اممه حشية وأولاها اكينية، القيم بتفعيل 

الفلواهرمن كيرا يفئر القرآن نجد ولذا كلها؛ بل انماصي، من الكثين 
الله.حشية وهى القيمة، هذه إلى بارحاعها ر العند والإيجابية لبية ال

سبحانه:قوله القيمة نبذه المفسرة الإيجابية الفلاهر أمثلة فمن 
وآمهاألتيوؤألاصال ثه, مج محيًُقرذآاآنثث ئمحئ اثث أدث ا.مت ؤؤ 

ثننابخامن  ٥٥١دإ؛؛ء"اش دؤ ص يع ؤمحُ بم/أ لاُل؛؟م بمال 
(.٦٠٩)!البخاري صحح )١( 
)!٣(.البخاري صحيح )٢( 



العملهدا أرجع فقد ،؛"؟[. rU]الزر: و؛لآبمتثنزه آلماوث فه ثمئث 
->نيءءؤوُءلمثزنأظعامعق >سحاممث قوله ومثله ١^٠^، اليوم حشية إلى 

سس0ا،نحائ
[.]الإنسان:٨—٠١^١^١موماثز،ه 

هدهبغياب فئرت التي المعتقدات ق اليية الظاهر ومن 
وإقاكبم<الملائأكة: و معتفدامم ق المثركن عن ه ذكره ما القيمة 

يتأثاؤ وقولهI [، ٢٧ه آلأق منه لإثثؤنأنوكم الآ>رة لايؤهمن 
ولافيؤي رثاء م\مح ينفق ى ئ'ةلن ؤألأذ بآلءي لأبطلوأهدئيم٢ ^ ٣٠١٠^؛_، 

هرءقهُ^^مئزىنانشدرابقاثاثئ,واُل ثويثأأغولإثبآلبر 
هسييحى١لإمأهون عقشؤمثاءظثتزأ لأيميروث• ص-لأا 
لا-أ[.]القرة: 

له،حائما القيم من كثر يتبعه أخلاقية كقيمة الضمير رقابة وتفعيل 
قالتجاوز وعدم ودمه، وعرصه غيره مالط حرمة لم الماعتقاد ومنه 
الملم ٠١قال! حين الّك، أجر كما مثاليا المؤمن يجعل وهدا حقه، 
افهنهى ما هجر من والمهاجر ويده، انه نمن لمون المسلم من 
ته«را،.ئ

راحةق المجتمع يكون القيم لهده التفعيل وهدا المعتن وبهيا 
ومجتمعه،ه ينفالنهوض معها الإنس—ان تهليع ياجتماعية، وعافية 

فيهماذت إذا الإسلامي للمجتمع اكالية الصورة الني. >ر وقد 

(.الخاري)٠١أحرجه )١( 





سميمضا،اماه
ذءجذج1ااومعتس قضايا 

ان:الإيمضعف ايرمن القعتعظيم انعدام 

والواجب،والمندوب والمكروه والحرام الحلال اممه أحكام 
تعفليمصعقا وكلما صحيحا، إيمايا المؤمن من تعظيم محل وكلها 

ولاJاوحياته؛ ملوكه ق ذللث، ظهر المؤمن قلب ق والواهي الأوامر 
تعاملونهلا "أي؛ [، ١٣ل؛وحت لن لاتيمذ ما ؤ لقومهت توح قال 

هُأؤوزونرءة تعالى• قوله ومنه العقلة، والتوقير! توقرونه، من معاملة 
وقالتشكرونه، ولا حما ف تعرفون لا لكم ما المحن؛ قال ٩[، ]الغتح؛ 

ابنوقال طاعة، لله ترون لا نيل؛ ابن وقال ربكم، عفلمة تبالون لا مجاهد؛ 
وهوواحد، محنى إلى ترجع الأقوال وهده عفلمته. حى تعرفون لا عباس؛ 

فطاعتهومكروه، وأطاعوه وحدوه عفلمته حق وعرفوا الله عفلموا لو أمم 
وةاره"لا،.بحم، والحياءمنه معاصيه، اجتناب سبحانه 

مشرعهابقدر وتعفليمها الشعائر مع التعامل ق التعفليم ويتجلئ 
ؤوصأتعالئ؛ قال القلوب، أعمال اجل من التعقليم وهدا سبحانه، 

منمور>آلمنيبهأ؟،.ُؤ؛ئها أوامره، أي؛ ؟هم 
(.١٧٧)ا(المائد)ص: 

؛(.٢١)؟(يظر:-ضاينهم)ه/ 



يالممضم:أول المدة انل م

علىفهي ارممتقدا ائل متعظيمها يتبني الش ائل المأعظم ومن 
منيتوعد كما يعظمها من افر يمدح وليلك والنوامي؛ الأوامر رأس 

يلذتائ>أ ؤأؤ:بم بحانه: نوله إلئ ترئ ألا مخالفتها، ل أويقع ينتهكها 
ا[؟ ٨٢زالأنمام: ه نهتدوث ثمأقو؛6وم أولئك يسوأ.إبمنثهرطم 

الشرك:عن الهي سليم 

الشركأنو؛ع جمع ليعم الشركل١ا هو الذي الظلم نكر فقد 
عاتشةفعن ذلك، من ء بني المسالم تهين يلا حتئ والأكر؛ الأصغر 

عندررالدواوين اف رسول مال يالت،: عنها الله رصي المؤمنين أم 
شيئا،منه اف يترك لا وديوان شيئا، به افه يعبأ لا ديوان ثلاثة: ه افه 

قالباممه، فالشرك اممه يغفره لا الذي الديوان فأما الله، يغفره لا وديوان 
وأما[، ٧٢]المائدة: ه أس حرم سد ائه يثرك من ؤإئه' ه: افه 

منربه وبين بينه فيما ه نفالعبد فظلم شيئا به الله يعبأ لا الذي الديوان 
ثاء،إن ويتجاوز ذلك، يغفر ه افه فان تركها، صلاه أو تركه يوم صوم 
بعضابعضهم العباد فظلم شيئا منه الله يترك لا الذي الديوان وأما 

لأمحالة«رأ،.القصاص 

(.٣٦٩)ا(يفار:-ضرامي)بم/ 
بنصدت س ول (، ٨٧١٧المدرك)ل والحاكم احمد الإزم أ-محرحه )٢( 

وكانموصى بن صدة حدثنا إبرامم؛ بن لم مونال الجمهور، صعقه وند موسى، 
(.٣٠١)•ا/ الزوائد مجمع انذلر1 ثقات. رحاله وبقية صدوئا، 



٥١أمر تعضم  <؛؛;^•٥٠٠١١

فضلها،على والتأكيد الشهادة، تعظيم الترغيب جانب ي ومثاله 
قلمه،من وقالها ا بمعناهالتزم من اركل النمن تنجي ا وأتبم
لش_فاعتلئ،الناس أمعد من اش، رسول يا قيل؛ قال؛ أنه هريرة أبى فعن 
أنهريرة- ا أب-يا ظشت، رركد اش: رسول قال الشامة؟ يوم 

علئحرصك من رأينا لما مئلث،؛ أول أحد الحديثه هدا عن يسألني لا 
حالصااممه إلا إله لا قال؛ من القيامة يوم بشماعش الناس أسعد الحديث، 

ارم4االا/منقاله«أو:

ه،،اش عند وعغلمه حهلرْ لتبيين هو كان أيا الشرك من فالتحدير 
قلبق ولتعفليمه والأجرة، الدنيا ق مفاسد من عليه يترتب، ولما 

ؤينبدع مئمغثن غر ِش فقال؛ له حية أمثاله افه صرب المؤمن 
ؤ،آلئ يع يهؤيمه أؤ آلهلير نت>كنئ مىكتئق حز ئكأث1ا اثي ينك 
إلئ4 ّقءل، أي: 4 خث [• ٣١]١^: 4 حي تم 

والخمحلفبه، وتدم، الهلير تستلبه أي؛ 4 آلقتر ؤثث>ظفه الأرض، 
بفتح)فتحطقة( المدينة؛ أهل وقرأ بسرعة، الشيء تناول والأ-محطاف،؛ 

تميلأي؛ 4 يدآلي لهؤى يتخطفه، أي؛ الخاءوتشديدالطاء، 
عنأشرك من بعد أن معناه بعيد، أي؛ سجىه نعان 4ذأ به، وتدم—، 

الريح،به هولت، أو الطير به فدهستا الماء من سضل من كبعد الحق 

الخارى)\'ا'(.)ا(اخرجه 



ت1تممهثص=^===_=محمح
ماءالمن الهاوى بحال المشرك حال شبه ت وقيل بحال. إليه يمل فلا 
هالكفهو الريح، تمهله يحبث، يقع حتى حيلة لفه يمللث، لا نه أق 
المكانإلئ قوؤله بؤإما لحمه، الهلير باستلأب إما محالة، لا 
ندهج،أنها ق الحال بلْ الكفار أعمال شبه الحسن- وقال حيق، ال

•شيءمنهارا، عن فلايقدرون وتجلل، 
الاعتماد:وصحة أمرالأيمان سليم 

قوتأثيرهما المحح والأعتة.اد للأيمان حية أمثلة صرب، كما 
رأ/تينىمرالتّمنوثتي وش تعالئ! فقال هما، يعتقد الذي المؤمن حياة 

وإودرتمسمه^^تمإقادتيبابمسم_(ء 
^علأئاتء.،وآلأء،

محهث4]اض:ْم[.

يناملا افه ررإن بأربع؛ افه. رسول فتنا قام قال؛ موسى أ؛ي، وعن 
النهارعمل إليه ويرفع ويخففه، القسعل يرفع ينام؛ أن له يشغى ولا 

باكها%،.الأيل ^^شل،وءمل 

فاو_،ق المعتقد هدا تعفليم على تبعث، النصوص هد0 وكل 
حاصرةالعقيدة وتجعل المزمن، حياة ق تزثر بهلريقة وتقريره الإنسان 

(.٣٣٩)؛(طر:شراسمى)م/ 
(.١٧٩لم)عأحرجه )٢( 





^تثهصسسس^ٍٍٍٍخٍص
ومليسمع، ونل رأساك، ارفع محمد، يا الطويلت الثماعن 

اف،إلا إله لا ثال; فيمن لي ائذن رب، يا فأةول،ت تشي، واشني نمله، 
قال:من منها لأخرجن وعفلسي، وكبربائي لجلالي لعزتي مقول؛ 

.٢١١لأإلهإلأاف«

الممفليم:لعدم مبرزا أونوعية خلافية ائة المكون يس 

الأوامرتعفليم على الشريعة فمسي يقل، لم ا ملقس ثم 
تتعلقحين التعظيم هذا يكون ما وآكل ورسوله، النه وتوقتر والنواهي، 

منغيرْ ثبوت ثابئا ليس أو ثانويا الأمر كون فليس ُالعقايد، الأمور 
يؤكدفإنه أنحر ؤإذا يعتمد، أن بد لا بل أويرك، يتجاوز أنه ائل الم

المنةأهل علماء تجد ولذا المنكر؛ ويؤدب الجاهل، وينبه عليه، 
مباحة،الأغلب ق أتيا مع عقائدهم ل الفقهية الرخص بحض يذكرون 
علئوالمح فر، الل القمر مثل واجبة؛ ولا مندوبة وليت 
بغضاش، شؤخ من وهي ينكرها من وجد أنه هو ذلك وسما الخفض، 

اوأصوله؟ الدين صلب ابماهومن فكيفحكمها، درجة النظرعن 

ا-م-بم)١( 



اساءض اوسمح>ية ْل1صة 

1قؤ\وهوج1و؛اس1ْكات ش ة>اءة 

ومكانتهم:اسماء قيمة 

أهلمن والعدول الخشية، أهل وهم الأنبياء، ورثة العلماء 
الذيذلشو؛آ توقتر يإجلالهم فتوقيرهم بحملها، كلفوا الذين الشريعة، 
دينهلحمل اختارهم الذي اممه بقضاء ورصا صدورهم، ق يحملونه 

إلاينهلبق لا المعنئ هذا إن أن القول نافلة ومن نبيه، وحلافة 

لمثلإذ به؛ ويؤمنون تلاوته حش الكتاب يتلون من منهم، الرباين 'عبي، 
الصنف،هذا على إلا يهللق لا إصافة يدون الشؤع عرفج ل العلماء 

ةالمعثتحم اللائفة اف الأوصإلئ افتهم بإصيتمتزون اقون والب
لحقيقتهم.
بحقوناموا البؤة، ورثوا الذين العلماء عن ا كلامنفان وعليه 

هذا.يومنا إلئ اتعهم ومن النه رمول صحابة لدن محن العلم، 
الدين؛لهدم الْلريق أول الماء ْن السخرية 

اكاسوابتعاد الحياة على المادة ؤلغيان ~سسما عالمنا شهد وقد 
أخلافئؤلغيان موجة الدنيا— الحياة وانشغالهم؛فلاهر الثؤع عن 

لعلمهيوقر كبير يحد لم حتئ والكبار، الصغار عم تربية وسوء 
العلماءبج العام للشأن المتصدرين من كثير واسنمرأ لمه، ولا 





خفاياتكشف أحز ذنوب من العالم أهل من الحرية يصاحب ما الكريم 
والظلمعلم بغير اممه على والقول والقذف والغيمة كالنميمة أصحاما؛ 

الأجر.اف ثؤع ق حمه من بتأثيم ى اض علئ التألي مع هذا والغي، 
بالريمةالعلماء من الساحرين منمي إلئ المنلر كان هنا ومن 
زرعةأبو ال نلف، الد عنمتثعا لكا مات اليق والشك 

اشرمول أصحاب من أحدا ينتقص الرجل رأيت، إذا ' نيخقثؤ■' الرازي 
جاءوما حق، والقرآن حق، الله رسول أن وذلك، زني«يق، أته فاعلم 

يجرحواأن يريدون وهولاع الصحابة، كله ذاكا إلينا أدئ ؤإنما حق، به 
را،،زنادقة وهم أولى، حم والجرح والسنة، الكتاب ليهللوا شهودنا؛ 

عندنافهو أحمد عاب من محنة، عندنا أحمد وكح! بن سفيان وقال 
يهمحنة، حنبل بن أحمد الهمذاق؛ أبوالحسين وقال أ؟،، فامحق 
أم.الزنديق من الملم يعرف 

ؤإياكافه وفقنا أحي —يا "واعلم عساكر ابن وقال 
—العلماء لحوم أن تقاته— حق ويتقيه يخشاه ممن وجعلنا لمرضاته، 

متتقصيهمأصسار هتك ق الله وعادة مسموئ، عاليهم~ الثه رحمة 
والتناولعظيم، أمره براء منه هم بما ليهم الوقيعة لأن معلومة؛ 

اختارهمن علئ والاختلاق وخيم، مرتع والافتراء بالزور لأعراضهم 
قولبه الله مدح بما والاقتداء ذميم، خلق العلم لنعش منهم الله 

M(.المحاه)\إ نمز j الإصاة بطر: )١( 
(.٩٠بغداد)ا*/ تاؤخ ينظرن )٢( 
(.٦٠٢)ص: أحمد الإمام .ناف، نظر: )٣( 



لعليهم مقتا قال إذ ^^؛٣؛ وصف سمهم لمن الاستغفار من المتعن 
بمدهممآءوثئ ؤوأؤ.ت عليم.■ وصدها الأخلاق بمكارم وهو كتابه 

ولأمتعنقداإلآ"يتني سبئوثا أؤ-.ت■ اعي-رفانلإحمةا رثا دموأور-ى 
 cلهيوالارتكاب •١[، ]الحشر: ^ نجم رءوف ءامنوأ ئاوثاغلأ,4^،؛؛

ب\بيتبمِواتيهةنالأغتياب 
وعلئالأمة علئ خهلرها عن العلماء تحدث الظاهرة وهدم 

اللهمنة مفت وند أهلها، ق وفجور سوء علامة أتبما وبيتوا أصحاببما، 
وينتهوايفتضحوا أن مل الحياة هده من يخرحوا لا بأن صحاما أق 

•ه اش عناية تتداركهم لم ها شر؛ إلئ 
اسطء:ْن اخرين الماف أمن

هذهبينهم حممتا الاس، من فثام العلماء ب مسالك تبنى وقد 
ونزبعالومعل، الأمة علئ وتهمق المرء، ق بيتهم تفاوت، علئ الخصلة 

الرموزٌب غير متنمنا يجد لا الذي المائي العلمال ففيهم بينهم، 
المالكينمن الغز الجاهل وفيهم تجاوزهم، ومحاولة وإمقاءلهم 

بأئمةفابتلوا العقلاء، الميوخ اختيار ق يومموا لم لكنهم الهللم، لهلريق 
عليهمعمي حتن الأمور، لهم وقلوا الصراط■، عن بمم انحرفوا ضلالة 
مناممه ميل عن ويمدون يوعدون صراط بكل لهم وقعدوا الحق، 

عويا.

الثري)ص:بم؟-'ا(.)؛(نيزكذب 



منيجعلوا أن أمرهم فعجب العلمانيون— —ومم الأوائل أما 
المرجوحةالفتاوئ بعمى مجن ؤيتخذوا مالطة، عالخاء العالخاء جمح 
لهممحاكمة أول محي وهم عنهم، بمدر وما الفقهاء لامقاؤل ذريعه 

كانمواء القنا يتركون لا فهم معايترهم، ازدواجه تتنن الواقع إلى 
أمالخير ق طبه وظف، عامة، طببس، أو ملطان طثببج أوحرافثا، لكفرا 

التجريبيةالدنيوية الملوم هدْ من ميء لترك الناس يدعوا ولم لشر، اق 
هوفها الحياة، مجالأيت، من مجال أي ق أصحا-را لانحرافج نتيجأ 

الوثنية،ا إفريقيق المحرفة المحرانية يخدم ودوائه بعله العلبيبا 
هوالمهندسوها الباطل، دينه إلئ يعومم ل الماس آلام ويستغل 
الظالمةالجيوش ق يعملون الحرف أصحاب، س وغيرهما والطببث، 

أصحابيا،ولا الملوم، هازه من سيء يجزم لا ذللثإ ومع المحتلة، 
كماأو تجز، لا وباء تجر باء أن أم والخلاء؟إ الشرعي الخم فلماذا 

حضكل من للطير حرام دوح اله بلابلعلن حلال 

صنيعهم،سوء يدركون لا المومتض من الغافلين من والاحرون 
طلابهمعليهم ينقلب حين إلا الويلات، من الأمة على يجرم ما ولا 

ورحمهوالإنصاف الخيل، يتذكرون فحينها الئوء، تربية ربوهم ومن 
سقوافد حميما ماء ونقوا الئحر، عليهم انقلس، أن بعد الخم، أهل 
ينفعلا حين لكن الخم، أهل بحرمة تتجدون فيمل، من إحواثمم منه 

نفخ.وفوك أوكتا يداك الألم: لصاحب، فيقال الدم، 





ةا|غر|

اسومميهء الورع بين 

اوجْاس:ولزوم المتن اعتزال بجن التعارض توهم 

ومواطنالفتن من تحذر كثيرة شرعية نموص جاءت لقد 
كماؤيفدْ، دينه يضر ئد ما كل عن بالابتعاد المؤمن وتأمر الشبهات، 

والحرصالمسالمين جماعن بلزوم تأمرْ أحرئ شرعية موص جاءت 
للخيرءلال_ا كل مع والتعاون بر كل ق والخثاركة الخير مجالس على 
بينهاتعارض يفلهر قد النموص هده أن شك ولا والتقوئ، الر على 

الإنسانيدري فلا ر، الؤيوحد الخير يوحد حي، المواحلن عصر بق 
الملامة.رجاء الثر يترك أم الأجر، رجاء الخير ل أيسارك 

اجتهاديةعملية يخلومن لا الأمرين أحد ترجيح أن شلث، ولا 
الفتن،ي، وتجنبالعزلة تآمر التي الأدلة ق الناس بعض غلا وقد شاقة، 

يفرطواوالمر، بالجاهالية عليها والحكم المجتمعات ترك ق فترعوا 
تعرضبعضهم إن حتئ منه، فروا ما بعض ل ووقعوا كثير، ير حل 

لمينللمتكفير مجن الذنوب ائر كبل والوقؤع المرع ل للأ؛تدإع 
ودنياه.دينه ق علم من يحتاجه قد لما وترك المالحين، على وتكثر 



لامجتْع:الغير بانمال اشام لايناقض الاعتزال 

الفهم،لهذا ٠ المرثي• الأدلة بعض القال هدا ل نورد ونحن 
ذاتهبحد الاعتزال أن نجن، الكريم القرآن ق نتنلر حض أنتا ذلك وأول 

والقيامالنكر عن والنهي بالمعروف والأمر الناس مخاكلة يناقض لا 
بأنماالعزلة ير نفاش— —رحمهم المالف عن حاء فقد الخير، بأفعال 

الخيرتق والمشاركة الشر عن الابتعاد 

أذاهمعلن ويصبر الناس يخالهل الذي المزمن  ٠٠ااحدث1 ففي 
أذاهم''را،•دلابمرعلى الناس لايخالهل الذي المؤمن أحرامن أعفلم 

نإذاالقوم، مع نكرن أن العزلة؛ نمير ق ك المجار ابن نال 
١.٢ فاسكت، ذللث، غير ق خاصوا ؤإن معهم، فخض الله ذكر ق خاصوا 

السالف:س الماس ومخالطة الكة اعتزال 

إنفقال: منبه بن وب إلئ رحل حاء نال: الورد بن وهيب وعن 
تفعل؛لا فقال؛ أحالهلهم. ألا نفي حالنت، وقد وقعوا، فيما وقعوا الناس 

إيكولهم حوائج، إلهم وللثج متلئإ، لهم بل، ولا الناس، من للتا بد لا إنه 
نطوقاسكوتا بصيرا، أعمئ سميعا، أصم فيهم كن ولكن حوائج، 

الشر،عن الابتعاد على محمولة الباب، ق الواردة فالأحاديث، 
المسلمينبين الواقعة والفتن الدماء بإراقة الأمر تعلق إذا وخصوصا 

"صحح".^: ٧٧١الثح لأل 0"ا-ا(، ص ابن سن )١( 
(.٣٦١)أ(يطر:-فرامض)•^ 
(.٣٦٢)م(طر;-ضرمض0\/ 











وصن<سحانهتوةال [، Nrt :jl__]آو 

دئضّؤممما ءؤ أبح\يح] وقال [، ١٤٨عموان: ]أل يج؛أ ؤأس 
عنآل=؛قام ;ممر؛ث\ قمته هدوبهم دجعلثا دقهم مثثهم 

إلاكتلاتمم •٠^>^ عك قغ ل ي ة نثاذكروأيوء وئسوأحْلا مواتي«عهء 
وقال[، ١٣^٠: ١٠١١]ه \ ألمتسنإأت محت اقت إن وآصفح عمم ذلف يمم 

ماطعثوأإدا س١ وءمؤأأثلحس،،:١٤ ! ^١٣عق ه ؤ «سحانهت 
محبإش ولعسنوأ أقوأ ثم وءامنؤأ أيموأ ثم آلقيحنت وعملوأ  ١٣٠١^آقموأ 

وعيؤإ\هت ؤ\0 سبحانه: وقال [، ٩٣]IU_: اشثزه 
سبحانه؛وقال •٣[، زالكهف: ه عملا لحن من لم >ماأِح لا آلْندمحتإدا 

آقهثتك حوهأ وادعوه إصشها بمد في>آمحكفي قسسدوأ لا وؤ 
[.٠٦]١^١^ ه كحءسثث يريب 

وتعليله،بايماته ودلالة بمنهلونه، دلالة "له القيم ابن قال 
أهلمن الرحمة قرب على بمتهلوفه فدلألته بمفهومه، ة ودلال

مستحيالقرب هذا أة على ؤإيمائه ه بتعليلودلالته الإحنان، 
علىبمفهومه ودلالته منهم، اءمة الث-قرب ل الثبب فهو يالإحنان، 

الجملة.لهذه دلالات، ثلاث، فهده المحسنين، غير من الإحمة تعد 
اممهمن إحسان لأيها منهم؛ الثحمة بقرب الإحنان أهل احتتص ؤإيما 

لأفالإحن—ان؛ لأهل يكون إثما تحالئ انه ؤإحالثاح٠ين، أرحم 
برحمته.إليهم أحن بأعمالهم أحنوا فكما العمل، حنس من الجزاء 





به،التمثيل عن نين قد ما وتمثيله تعذيبه، عن نيئ قد ما تعدمه منهات 
إلئله كان ما ماله من اده ؤإمبه، إصابته عاليه يحفلر قد بما ؤإماتته 

المنهيالمال تضيع من وذلك بالتدكية، سبيل به والانتفاع إصلاحه 
)١(" عنه

بثنافنزل انملس، عليه فاشتد يمشي رحل اربيتا قوله وكيلك 
انملس،من الشرئ يأكل يلهن، هوبكلب فإذا حرج، ثم منها فشربخ 

رئي،ثم بفيه أمسكه نم فملأحمه بي، بغ الذي مثل هذا بغ لقد 
قلتا وإن الله، رسول يا نالوا! لا، له فغفر له افه فشكر الكلب، قئ ف

>اوكلكدرطةأجرهل؟/قال: الهائمأجرا؟ا 

قيهبحي حيوان كل إلئ الإحثان ق "معناه: إيخه.' الووى قال 
مهحيجص الميت، لأل رطبة؛ كثي ذا الحي وّمئ أحر، ونحوه 
وهوالمحرم، الحيوان إلئ الإحسان على الحث، الحديث، ففي وكبده. 

والمأمورقتله، ق الشرع أمر فيمتثل بقتله المأمور قاما بقتله. يؤمر لا ما 
الخمسوالفوامق العقور والكلب.، والمرتل. الحربي كالكافر بقتله 

اكواب،فيحصل المحرم وأما معناهن. ق وما الحديث، ق المن.كوراُت، 
أوممّلوكا كان مواء وغيره، بإطعامه أيصا إليه، والإحسان قيه ب

أولغيره"ل'آ؛.له مملوكا كان وسواء مباحا، 

A؟i(.)ْ/ البخاري صحيح نرح )١( 
اوخارى)أّا؟؟(ّ)؟(أخرجه 

(.ViU /Nt)ملم صحيح ثرح )٣( 



قال:فقد الحيوانات، بب يأناس لتمذيب ذكره مع هذا 
منتآكل ندعها ولم تطعمها فلم ربطتها هرة؛ ل النار امرأة ررلحك 

خشاشالأرض«راد

مواءالبشر، حق ق الإحسان عن الحديسثإ ق لنا ولوامرم
يحتاجذلالث،  jpالمعاملات، ل أو العبادات أوق أوبالفعل، بالقول 

علئتدل، والتي المفهمة ارة الإثسبنا وحكثيرة، مجلدات إلئ منا 
جديدة،قوانين تحتاج لا وأتبما الإسلام، ق وسعتها الثقافة هده تأصل 

بلالقانون، من هرول له الحالم، ينفع لا رثاف إلهي حكم هي بل 
وندذكرها، تقدم التي الأحاديث، بثنت كما الأحرة 3، تلاحقه الشريعة 

حياةل المؤثرة الإسلامية الشخصيات عند ا حاضن الأمر هذا كان 
الش_اةلأ،،الشاة؛جانب، تذبح أن ينهى كان ءمحهه عمر فهذا الملمين، 

يخرجلم غرصا الروح فيه مما شيئا اتخذ من يقول: كان اممه عبد وابنه 
قارعة"لم/تصيبه حتئ لدنيا اص 

عزيز:وخلق ام مبدأسالإحسان 

الموجودات،جمع ؤيشمل الإسلام، دين 3، سام مبدأ فالإحان 
علئر فيعالناس، من الخاصة إلا به يتحلق لا كريم حلق، وهو 

بينالتناقض هذا الإسلام أدار فلذلك، حين؛ كل تمثله الإنسان 

الخاوي)؛(أخرجه 
ا(.٩٣)؟(رواْءدالرزاق)ق/ 
(.٧٩لأينطال،)ْ/ )ما(ب>:شرحاسرى 



فكعوزَا
تركه،أ-محدا يسع لا الذي بالعدل أمر فوالأهداف، الأحداث 

وشمولهتعميمه وطلب المهللوب، وهو الأصل لأنه بالإحسان؛ وأمر 
كتباف "إن مر: الذي البي. نول ل ولعل الكائنات، لجمع 

الثمافةهذه عموم من ذكرنا ما على دليلا نيءار كل علئ الإحسان 
علىمعل ردة تكن لم فهي المسلمين، عند كدللث، وترنحها وشمولها، 

ى.اممه عد من منزل تشريع هي ز معين، حدث مع تفاعلا ولا وامع، 
وصحبهآله وعالئ محمد، نبينا على ارك وبوسلم اش يصلى 

أجممن•





ماحةالمعنئ ق أخرئ عقول وبالغت الجرم، طبيعة مع يتناب لا 
عنوبالمروءة المذلة، إلئ معناها عن بالمماحة فخرجت، والمروءة، 

بالضيم.والرضا الحق ضياع إلى معناها 

بعضنمدُت، ~ اليومية الحياة وهوتسيير ألا — آحر حاب وق 
الخموصيةانتهاك ق فوقعن، والثقة، الكلفة زوال إلى الفالسفانه 

فادحة.ومشقة شا.ود ق-مج الجتمعاث، هاز0 أوغ منا احترامها؛ وعدم 
الأخلاق:باصول جاء القرآن 

الحنةللمعاق ومكملا الأخلاق، لأصول مبينا القرآن حاء وقد 
والمجتمع،الفرد عند ميئ ملوك كل فالقي الناس، عند ين، وحو التي 

نتناس،وضوابط حدودا لها وجعل الأحرئ، لوكات البعض ورئي 
-أيهاوكفيلث، وأحكام، عوارض من عليهم يطرأ وما الماس حياة مع 

خلقأذ تعرف، أن بالأخلاق القرآن اهتمام إدراك ق الكريم— القارئ 
.مقالت كما القرآن نمثل ق مسونا كان المي. 

القرآن؛ق الأخلاق موضؤع توعِ، يأن لحث، يمكن فلا وعليه 
ولحياته ق للقرآن ونمثله اليومية المبى يرة هوسار باحتصلأنه 

لبعضنالمثين والعبير المهمة بالإثارة نقوم أن حسبنا لكن علاقاته، 
بينمن سورة وهي المور، محورة علئ ذللث، ق معتمرين المعال؛ هده 

منكبرا جانبا فيها الاجتماعي المالوك عن يحؤ الحال. أحذ متعددة صور 

■المرأن• لكن ه اض ض خلق •يإن ولفظه; (، ٧٤٦لم)مأخرجه )١( 





اجتماص؛سلوك من السورة هذه ؤ ذكر ما تمصيل ني وفيما 

الشانعات:اسوكالأجتماعيتجاه 

منلمون الماكشف عظيما درتا الإفاك حادثة كانت كد 
أس-لعفقد معها، والتفاعل الشائعات تناول ق التساهل حطورة حلالها 

يفهمتصل ق وقع حتى ورددوما، وتنوها الإفك حادثة المنافقون 
نمرةق السابقة له كاك ومن بدرا، شهد ممن المجتمع فضلاء بعض 

نتجتالمجتمع، على حطيرة تداعيات الحادثة لهده وكان الّكا 
الإثمهدا ق حهنأ وقع من تجاه أيما مرضية تكن لم ملوكات عنها 

وانتقدتبا،لوكات التلك كل على السورة هده علقت وقد وتلممه، 
التعاملوكيفية والشائعات، الأحبار لتناول ليم الالهلريق وبينت 

تجاهالصحابة يعص عن صدرت التي الفعل ردة رفضت، كما معها، 
بالحادثة.المعنيين بعض 

للمسلمين،مهم درس بأما الحادثة هده عن الحديث، الله فافتتح 
فقالالمث؛، التجربة هده س يتفيدونبا موف التي الفوائد وبين 

ظلأًشثالإتلمضمحجسءانه; 
هظتم هياب ث بمم ركبجُ ؤى أوثزآلأيإ أكسب ما تنثم لآلإ،ميى 

:^[١١.]

وهوالإثم، يوحعب، الخر هدا تناول أن إلئ الأية ^٥ ق فأرشد 
ذالث،وءمِح غيره، دون أصالة له والمنشئ منه الغرض بحسسبج 





لمثلمءمهمدؤأ أن سلكإأس ؤ سبح\م' فقال السيئة، الأحيار مع التفاعل 
إثعؤ. علةِ نأس صأ1لآنيء مههى.٠^١^ 

ؤ،آلدوؤآلاختألم عداب ئم  ١٢٠١•،ؤ،أفمك< أن أق؛لجث0 
U\-؟\[.]اش: ه ويمتوو\تحيتذئذ 

تذيعأن بمني؛ ه ؤإُقائينحؤذأنشيعآلقجثه ثعالى؛ وقوله 
بكر،أبي وآل وصفوان عائشة اي1 ه ءامإ الزرك< ءؤق وتشتهر، 

كدابلغلث، أما لة؛ مقول يحقا يلقئ كاف بمصهم أن إشاعتهم وكائت، 
عائشة؟!محر من وكدا 

صالدثا في اكداب أل؟فيآلثتا ثوث م زقونه: 
الآ•نمةهوالنار.في واكداب الحد، 

وأنهعائشة بناءة يمني؛ ه ملعوق لا ؤأتنر يعار وقوله؛ 
طاهزةل١،.طتة حلقها 

القرآنفان المجتمع على تداعياتبما وكثرة الحادثة هالْ حطر ومع 
بشكلالأحبار متناولي لدئ الاجتماعي السلوك يتهديب كتف لم 

يقبلولم والمتفررة، المعنية الجهاُت، إلئ التفت، أيما بل فضولي، 
تجاهالإسلامية الأحلاق مع ت، نتناملا التي الفعل ردة كدللث، منها 

بعدرحل ئاق —وهو وك بكر أبو كان فقد الاجتماعية، القضايا 

(-٥١٢المعان)٣! ضير ينظر: )١( 





آلملينثتآتمملتت آيحمتشت، يثؤيكآ ألزن ون مبحانه1 قال المقرين، 
قهذا زيدت ابن قال [. ٢٣]١لور: ه ؤ(آلونثاوإ"لآحرءو1؛زعو\بعظم لممأ 

عايثةولكن اض، قال ما فله المسالمات، ق اليوم هذا صغ ومن عائنة، 
كانتسممذلالئ،"لا؛.

وآثارهاجوابا حميع واستغلال القصة هذ0 على القرآن وتعليق 
للسلوكالقرآنية الطرة عمق على دليل الناس على أحكامها وتعميم 

فردياسلوكا ان الإنعن الصادر الفعل برئ لا فهو الاجتماعي، 
يةنقوتداعياُنتج كثيرة انعكا>،ادت، له بل والحياة، الواغ عن معزولا 

كلإلن الفلر يمكن فلا وعليه المجتمع، وعلئ الفرد علئ وأحلاقية 
صاحبهدوافع عن معزل الرأي عن تعبير ومجرد قول أنه علئ تمرف، 

فهذهالمجتمع، ق الآح_رون ثمنها يايغ التي وأصراره تأثيراته وعن 
نفلرةق اطها برغم حطيرة، معنوية أصرار ا لهكان الحادثة 

مصداقيةتضرب أن كادت فقد فيها، وحرصهم ابتداء لها المتاولين 
القدرة،المجتمع يفقال وهذا المسالم، المجتمع بين الّبي زوجة 

أمرتأنبما كما المجتمع، لهذا الدينية القيادة عن سلبثا انملباعا ويع3لي 
نمةي الحال هو كما الأقارب، بعض بين الاجتماعية العلاقات علن 
الأثارهذه كل القرآن عالج وقد مح.ا، أثاثة بن ملح وميكر أبي 

البينةوءلد_إ ت، التثبوهو فيها، الإيجابي السلوك إلئ وأرني السلبية، 
باكارات.الأحذ أو العورات نتع وعدم 

(.١٣٩/ ١٩امى)شر )١(يفز: 



والأسريت:المريخ الخموصخ مراعاة 

تدقمن ع—ال متوئ على بدل الخصوصية انتهاك أن شك لا 
جملإلن الفضول يقوده الماس من وكثير الاجتماعي، الوعي 

وقدالدينية، وأحيانا المقافية، اهتماماته من جرءا الاخرين خصوصية 
بلوحده، ان الإنسسعلى يقصرها فلم الخصوصية مفهوم الشؤع وسع 

الشرعيةالإرشادات س كثيرا وقدم به، يحيط وما أشياءه تشمل جعلها 
منالحياة. ب، جوانمجن ب، جانمن اكنر وق مراعاما، على تدل المي 
الخصوصيات؛هده 

١٠^٠٠٠^^
٠٠٠ ٠٠ص

جوانبق الخصوصية هذه مراعاة عن السورة تحدثت فقد 

ومافيه، الأكل وحكم الزيارة وأوقات البيت لحول حكم منها متعددة، 
إرادةعند أولا الاسئدان فشرعت بحرج، ليس وما دلك من حرج هو 

قالالخصوصية، لحرمة انتهاك من بدونه الدخول ق لما الدخول؛ 

متاشؤاحف مؤنساعرمؤتهمحمحم لامدحلؤأ ءامتإ هتأخ ؤ سحانه! 

ثابتبن عدي عن وعيره الهلمري رواه ما الأية هل.ه نزول وسّبب 
حالعلى بيتي ق أكون إق اش، رمول يا قالت،؛ الأنصار س امرأة أن 
علي،فيدخل الأب فياق ولد، ولا والد لا أحد، عليها يراق أن أحن، لا 

(.٢٤٢تفسراسرى)7ا/ )١( 



فكيفالحال، تااش< علئ وأنا أهلي من رجل علق يدخل يزال لا وإنه 
أفرأيتاممه، رسول يا ؤثغي! بكر أبو فقال الأية. فنزلت أصنع؟ 

تعالئتاش فأنزل ساكن، فيها ليس الشام ؤلرق ق والمساكن الخاناُت، 
[.٢٩]النور; ءمِمسءثةه ررعي^جواحردمإسويا كؤ 

هي،غاية إلي، بتك هو لّر، بيت دخول j، التحريم . افه ومد 
الاستئناسمالك! قال وهب! ابن قال الاستئذان، وهو الاستئناس، 

عباسيوابن أبي قراءة ق وكدا الاستئذان، أعلم" ~واش يرى فيما 
إنونلت أهبها(• علي، وسلموا تنتاذنوا )حش، جترتبن، وسعيد 

قالالبيبمت،، ق من تتعلموا أيُ تتعلموا، تسننانمؤأه! ؤ I معنئ 
معرقل أنه قدرمايحلم ويتاش، أْكر،، وجه أوبأي بالتنحنح مجاهد! 

إثرذللئ،أاا.ويدخل به، 
الأسثدان،مالك،! قال مرات، ئلأيث، يكون أن الأستثدان ؤ، والمنة 

أرئ،فلا يسمع، لم أنه علم من، إلا عليها، أحد يزيد أن أحب لا ثلايثح، 
يقولأن الاستئذان وصورة يمع. لم أنه تيقن امإذا يزيد أن بأسا 

بالرجؤعأمر ؤإن دخل، له أذن فإن ١^^١٠،؟ عليكم، الملام الرجل! 
الثلامثهبعد من يمرق، يم ثلاثا، استأذن عنه سكت، ؤإن انصرفح، 

مجاضمن مجلي ؤ، جالما كنت، قال! الخيري، سعيد أيي، فعن، 
عمرأمرق قال! أفزعلثؤ؟ ما له! فقلنا فزعا، موسى أبو فجاء الأنصار، 

(.٣١٣)ا(تفسرمني)؟ا/ 
(.!١٣)٢١; ف )؟(اسر 



)قٌصسسٍٍسس^^ذس
متعكما فقال؛ فرجعت، لي، يؤذن فلم ثلاثا فاستأذنت، فأتيته آتيه، أن 
قالوقد لي، يؤذن فلم تلأثا فاستأذنت، جنت، ئد قالت،ت تأتيني؟ أن 

قال;فليرجع٠٠، له بوذن فلم ثلاثا أحدكم استأدن ءاذا افه رمول 
أصغرإلا معلث، ينوم لا أبومعيدت فمال قالت بالبينة، هذا على لتأتص 
لهر١ا.فشهد معه معيد أبو فقام ةالت القوم، 

عشالتجثس لأنل يوعد ه عيث يثا ؤة يعاش• ويوله 
يحللا ما إر والنظر لiمعاصي عمله عل الدحول وطل_إ يت، ٠٥١
طلب،العلماء عد وقد ا، محفلورر ق يقع ممن ولغيرهم يجوز، ولا 

البيت،يكن لم ما محله وهذا محزنا، بدونه والدخول واجبا، الاستئذان 
أمهعلئ يستأذن أن له ددب« فإنه له كان فإذا المستأذن، للشخص 

بخلافالأحوال، جم،ح ل معه الكلمة عنه تزل لم من وكل وأخته 
خصوصياتمراعاة سببه بديع، قرآق ؤإرثاد رفتع أدب وهذا الزوجة، 

التيالثيوُت، ق الثؤع أذن ولذللث، عورامم؛ علئ الاحللاع وعدم الناس 
وانتهاكالحورايت، علئ الأتللاع حرمة هي العلة لأن تكن؛ لم 

بعدهاتسبحانه قال ولذا الحكم؛ زال العلة زالت، فإذا الخصوصيات،، 
ماينو ناس وثؤز تثخ ثثث1 د-نلوأ 1ن س إلؤ 

[.٢٩\دوو: ]ه 

(.٥١٨داود)•ايي صحح ق الألباق وصححه (، ٠١٨٠أبوداود)احرجه )١( 
(.٣٢٠)؟(يطر:تمراكرض)؟\/ 



منالمحققين قول هو كما المنفعة ~وهو ُالتاع الدحول وتعليق 
وبرييمنفعة، فيه للأسأن ما كل ق عاما الحكم جعل التفسير— أهل 
فيهالامتئدان هللب يعر مما مشرك هو وما المهنئ، هدا باعتبار عاليه 

خصوصيةفيه تتحمق لا مما وغيرها والفنادق والجامعات كالمدارس 

احينهر١،.لفرد 

ؤرالزيارة:الغصوصية احترام 

قيمحال هو كما بيوتم ل الناص زيارة الشيع يمع لم 
منسوبويرش، المروءة، فيها تندر التي المتفككة الخجتهعات 
الإسلامرقد وإنما الإحسان، حساب على فيها والمنفعة الخصوصة 

الماسعلئ الحرج يقع لا لكي وأوثانا صوابمل لها وجعل الزيارة، 
العلأءاات،ق الحمراء الخهلوحل يعرفون لا الذين الفضوليين بسبب 

قالأولا، الزيارة اداب ق لالسالما ورم الهده فكانت، الاجتماعية، 
زتلمإ iy^[jؤنقكِ ملكئ أصت يتآيهثاأفيبمثءامؤأيتءدكأ ؤ سبحانهت 

بمدوين مننفيصنلإ_تألجكاسنعو0ياةلم>ت ممث أم 
عاتهم->ثاخبمدهنءوكت؛٤٦ هئي ءوريي< ثكثه صاوؤألمشاؤ 

[.٥٨]التورت ه ثر 

الإيماءمن المت على التردد منه يكثر عمن تتحدث والأية 
أوقائالمة أن إلئ وترس العمال، من معناهم ق ومن والعبيد 

•1ا(.)؟/ فرحون لابن الحكام، بصرة ينظرن )١( 



أهلفول هو كما ؤإناثا ذكورا الجمع من مراعاما يبغي مخصوصة 
٢•ر المقرين من التحقيق 

عنهميرفع أن الممرض من كان من فيها يستأذن الأوقات وهذه 
ومنؤإناثا، ذكورا والعبيد العمال وهم إذن، دون الدخول ق الحرج 

فإنهرأئ، ما وصف وسطع يميز لكنه الأحرار، من الحلم يبلغ لم 
يستاذ0كدكلأ،.

معالرحل حلوات أوقات لأنيا الثلاثة؛ الأوقات هذه خص ؤإنما 
فقدحده، من برئ أن يكره ما خلوته عند فيها بدا ربما ولأنه أهله؛ 
رسولإليه فأنفذ القائلة، وقت منزله ق كان الخهل١ب بن عمر أن روى 

بغيرعمر على فدخل مدلج، ؛ ٠١١يقال الأنصار أولاد من بصبي اه 
حده،من شيء فانكشف بسرعة، عمر فاستيقفل نائما، وكان إذن، 
أبناءناتبمئ بفضله اش لوأن وددت فقال: عمر فحزن الغلام، إليه فنغلر 

البي.إلئ انهللق ثم بإذننا، إلا الاعات هذه ي علينا الدخول عن 
ضل"آا.ذكزا ساجدا فخؤ أنزلت، قد الأية هذه فوحد 

فقالالأوقات، جمح ق عام وأنه البالغ استئذان حكم بين ثم 
مننكثاأسثثنلألت< ئكتثنمأ مش>ثأألمحو ٠^^٥١بخآمحءلئJ تعالى• 

[.٠٩]١^^ ه وث>تعناثقظمءاشؤء 

(.٢١١اسرى)٩٨ يقلو:-ض )١( 
(.١٢•لل-اوردى)A والموز، الكت يظر: )٢( 
(.١٢٠والموز)ا/ الكث، طلر: )-ا( 



منرجلا أن بلغا قال: حيان بن مقاتل عن حاتم أبي ابن أحرج 
فقالتطعاما، للبي صنعا مرشدة بنت أمماء وامرأته الأنصار 
—وزوجها المرأة على ليدخل إنه هدا؛ أقبح ما الله، رسول يا أسماء؛ 

يتأيهثاؤ ذلك،; ق اض فانزل إذن، بغير غلامهما واحل— ثوب ق وهما 
زؤوآك؛ن والإماء العبيد من ؤمقؤثه ، L^sJUأكن ءام؛رايتتءوكر هت 

والماءرالالرجال من أحراركم من ال؛ قه 
منأناس كان قال؛ الأية هدم ل السيئ عن حاتم أبي ابن وأحرج 

اعايتجايهذه ق اءهم تيواقعوا أن يعجبهم النه رسول أصحاب 
المملوكينيأمروا أن اممه فأمرهم الصلاة، إلى يخرجوا نم لوا ليغت

باذزرأ،.إلا ازعات، -طلئ، ق عليهم يدحازا لا أن والغلمان 
امتثدانعش اشنملت، الكريمة الآان، "هدْ ص كثير ابن قال 
اصتثذانفهو السورة أول ل تقدم وما بعض، علئ بعضهم الأقارب 
يتأذبمأن المومين تعالئ افه فأمر بعض، على بعضهم الأجاست، 
لمهم الحلم يبلغوا لم الدين وأطفالهم أيمانبمم ملكت مما خدمهم 

يكونونذاك إذ الاس لأن الغداة؛ صلاة قبل من الأول أحوال؛ ثلاثة 
القيلولة؛وقتر ي أي؛ يابجا مضجألثمن فرشهم، محا نياما 
صازؤبمد ؤو،س أهله، مع الحال تللئ، ق ثيابه يضع قد ان الأتلأن 

(.٢١٧)،■/ الض j المثور الدر ينفر: )١( 
نفسه.المرجع ينظرت )٢( 



أهلعلئ يهجموا ألا والأطفال الخدم فيؤمر النوم، وقت لأنه ه آلمثاء 
أهله،على الرجل يكون أن من يخشى لما الأحوال؛ هذْ ل البيت، 

ونحوذلاك،منالأءمال"راا.

يريدالاحتلام، • أي مكأألموه ٠^^١تثئأمحءإئ)ا ودولةثعالئت 
قالأوئا١تج جمح ق يتأذنوا أي: ه بلغوا، الذين الأحرار 
الأحرارمن ثيهر4 ين آلايك< آنتثدف ؤ>=فت\ عليكم، الدخول 
وبئ^وموسى إبرامم مع كانوا الدين يعتي ت وقيل والمجار• 

^^١؛^عاشور: بن الطاهر قال قبل، الأية إلئ إحالة إنه وقيل: 
ؤوأل!بمقوله: ق الصفة بمفهوم التصريح موقع ق !;ه ^^١٧ممنو 

لحكمهم تغير الحلم بلغوا إذا الأطفال أن ليعلم أمحأه إ مبؤ 
كأ؛؛اأكنثاصوأؤ قوله: ق الذي الرحال استدان حكم إلئ الاستئذان 

ينءؤأكمت< بقوله: فالراد الآياات،، ه ثئت؟ٍظلم عؤ ^١ ثدثنإ لأ 
قبلهم،من يستأذنون كانوا الدين أو السائقة، الأية من ذكر فيما ه تيهم 
رم.الرحال مبلغ الأطفال أولثالث، يبلغ أن قبل رجالا كانوا وهم 

قالمتمثلة الأسرية الخصوصية باحترام القرآن من الاهتمام فهدا 
يكونومتى يحق(، لا ومن انمحول له يحق من وبيان الزيارة، ترشد 

(.٨١)ا(تمراينممير)ا■/ 
؛(٢٩)؟(بظر:-ضرابوى)م 

(.٢٩٦واض)٨٨ )٣(الحرير 



وخطرالإيجابي الاجتماعي الملوك أسة علن دليل هزا كل ذلك، 
كماالقرآن لأغفلها أهمية ذات المسالة ذكن فلولم الملبي، الملوك 
•هذهورة التكتم، م ولعموا، ا وتركهائل المبعض أغفل 

وهوخصوصيةمهما، آخر حانثا تناولت، بل الأسرية، الخصوصية 
أجلمن المانم، يفتح ومتن خصوصية، تكون ومتن نقمها، ق المرأة 

لهيحق ومن الزينة، إبداء حكم من الأيات تناولته ما وهو الحرج، رفع 
لا.ومن يراها أن 

لأرجال:بائسة المرأة زينة حكم 
كلق يصعّس، للمرأ؛ ية بالناللباس ق المحقفل أن لعلوم اس 

انتهاكس عليه يرتِا لما مهم القابل ق لكنه أحد، كل ومع وقت 
علنكارثية آثار من ذلك، علن يترتب وما المسوية، الخصوصية 

والتيالخصوصية هده أحكام المورة هذه بينتا فقد المجتمع، 
الرحالبحمب، تختلف، اتبا كما انمهن، ل الماء يحمبط تختلفا 

منسيمس لثؤؤنت، ؤؤقل سبحانه; قال بالرأة، وعلاقتهم كدللث، 
^.ةهاُونةؤبمثظنمثحهن ؤءط 

ءا؟يهرق<أوأز إلاذملمهى بميثن 
يحويهكآوبؤآآؤ بمكؤرك< أرمحآء امحآبمنت< أؤ بموكه>ى ءاده 

رآشعتركأيثنهن مأكث، ، أخرنينأوبي اخٌث 
وممهثيإ ز أوآذ1دلآكت، زآلئحال ب م
آمهجما وذوبجأإث<آش زثهى تن بميتين ما تنام يأنْلهن ^؛٠ 

[.٣١]الور: ه عسى 



)ثتممذممس^^^ٍسسخس
يخرجوما معناها ق يدخل وما الزينة معنى مرح بصدد هنا تا ل
حانثاالزينة ؤإخفاء البصر بغض الأمر ق الإسلام راعئ وقد منها، 
منلكثير الحقيمي الداع هي إذ الشهوة؛ وهو الناءس حياة من مهما 

السريعةفحمت الاحرين، نج—١٥ الئ لوكهم ومالنامي تمجرفايت 
منالتحفثل هذا على يرتب لما ونفلرا ذرائعه، وأغلقت البابا هدا 

المشقة،ق ويوقع الحمج يوجج، ما كل الشريعة استثنت، فقد حرج 
أوالرحال من النساء ق رغبة له ليس ومن والعبيد الأقارب، فاسشت، 
يعدالشريعة من التسامح وهدا العورات،، يميزون لا الدين الأمحلفال 

ترشيدهاأن كما للمجتمعات، الاجتماعية الحاجات تفهم ق قمة 
لودالم يتثلممات، من محمه يحد والناء الرحال بن للعلاقة 

—ببعض بعضهم الأفراد علاقات تضبهل م لإذا لأنه الاجتماعي؛ 
مريج.أمر ق يبقى المجتمع فان والنساء" الرجال بين وخصوصا 

علنتتنزل كانت، الأيات هلْ أن الكريم القارئ على يخفى ولا 
الأولنالجاهلية محرفة بين جمع وهومجتمع الأول، المجتمع 
الصحابةفكان لم؛ سعليه اه صلئ ورسوله اه أرائه كما والإسلام 
والواقعية،المثالية صورتيها ق الأيات هده لتهلبيق عمليا نموذجا 

لهم•تع والناس 
يحتاجفيه والأكل البيت فدخول الحد، هدا عند السورة ، تقفولم 

فيهأذن إذا البيته لأن الأوامر؛ هال.0 مع يتعارض قد لأته تنثليما؛ أيصا 
الحرج،عنهم ربع الذين هؤلأء من ليس من الحال طيعة يدخله 



معنىتراعي التي الضوابط ْع والدحول الأكل ذريعق الشريعة ففتحت 
يمكنفما تتسامح لا لكنها المجتمع، احلباف بين والتواصل الإحسان 

منالقواعد عن الأية تكنمت، فقد أخلاهي، صرر أو معصية إلئ يجر أن 
ذلك،عقبت ثم معينة، حالة ق ؤإيدائها زينتهن حكم وعن النساء، 

الناسوكان أحوالهم، بحسا وحكمهم لالمنزل، الزوار عن بالحديث، 
أملألكمئأيتكلوأ ^١ ٢١٠^؛^> ي؛-أبها ءؤ تعالى• اه قول نزول بحد 

ظ;لأءأأصألآانمحثبمنآشَتيني، 
بعضهممواكلة من تحرجوا قد [ ٢٩زاياء: ه رحيثا كم اقت'َلكن إن 

—لأتجنح إق له; فيقول للطيام صاحبه يدعو الرحل صار حتئ يعفا، 
ؤلإم،ءل،آلآذخماف• فأنزل مني، به أولى المساكين ، — أتحرج يحنئ؛ 
أنأفءقلم حج 

محبلمحبم؛ظمأو أنلائإ أو-حمت بيوت أو ثن 
قمتيً=ظمأربتحت، 

ؤ^١^ ضًمح ^١ آز صج يتحي أز ثنِوم -آ
أرأنتاتاءؤ؛جميعا دأ»كلوأ أن جناح ءثة=ظلم وتَإ صدمهنكم 

ثتهأثومثت»=كه بمي مى بجته وأنمسكإ ملء دئئرصأ 
هتقلؤى آلأينت لة=ظلم أثه تهمل دكد!إاكت 

(.٣٦٠صاممري)٧٨ يقلو: )١( 



)شممثحمسءسسٍ^^ٍذس
إلئدعوا إذا هزلاع ,زاكلوا أن يتحرجون كانوا الأنصار إن مل: 

يستطيعلا والأعرج الطعام، أطيب يمر لا الأعمئ فيقولون: الطعام، 
قالمححح مشاركة عن يضعفا والمريض الطعام، عند الزحام 
يكونواأن من أفضل أنه ؤيرون مفرد، طعامهم يقولون: وكانوا الهلعام. 
قالهمواكالتهم. ق عنهم الحرج ورفع فيهم، الأية هذه اطه فأنزل شركاء، 

اينء؛اسواكحاكواصرُ

فيهثثوتا=ظلمه من تاحإ أن أفطتر ءئ ؤرثُ تعالئ: ونوله 
أقاويل:ثلاثة 

بته.ق لأمم وأزواجكم؛ عيالكم أموال من أحدها: 
أنفهمبيويت، إلى الأولاد بيوت قنب أولادكم، بيوت من الثاف: 
حننالأبماء بيوت، اث يذكر لم ولدللث، لأبيك«؛ ^ *أتت لقوله.: 

الذكر.حذا اكتفاء والأقارب، الأباء بيوت، ذكر 

واتصالالأهلها خدمة ساكنوها؛ هم التي التوت حا يعني اكالث،: 
والخدم.كالأهل ؛أرباحا 

أزل-مبمظم ثيوت أو أملاثأ •مت أر بيوت 
قأو ءشءءظم بيوت أو بتوت أو محذم بيوت 

لمكانهؤلاء بيوت من الأكل فأباح ه، 

(.١٣ا)ا(يطر:-ضاسوردي)ا/ 







يمعنلد أس التوبة! محورة ق تعالئ لقوله ناسخة الأية هذه إن 
ؤثثهنلهلاكوة:ماا.

وقوله:أمرهم، أي! ينمى أنتثدمأف ؛زلإدا وموله: 
شئتؤإن ماذن، محش إن معناه: *نئزه شمك لمن ^^0 

ثلاثآذزص.

منكل ق وهوعام الّحم،.، ُدع اكرآن به يأمر السلوك وهدا 
منبمربد الجي. جص يند الملمن، أمور من عام أمر ل كان 

الأحلأنيالسلوك على التاكسي ويعد النبوة، لمقام والاحترام التوقير 
وحدوده.الشرعي الأتباع لمعتئ تجيدا معه 

فيهانلتزم لم الكريم، للقارئ انتخثناها لهليفة نبد هده الختام، وق 
الأحكام،ق الظائر بين جمعنا ؤإنما السورة، ق كما الآيات^ ترتيب 
بالتفصيل،الاجتماعي لوك البقا كما المسورة هده تناولت ومد 

الفرديلوك الممق الأعلئ نحوالمثال الأول المجتمع ووجهن، 
ين؛الأخر طرف من الخصوصية احترام علئ أكيلت، كما والجماعي، 

تهلغىلا حتى الخصوصية ورئيين، انيته، إنالإنسان يفقد ذوباتبا لأن 
المرعلن وتعاون تواصل من الجميلة الأخرئ المحانر حاب، عالئ 

والمنهلقى،المثالي المملوك بين السورة هده ت، جمعوقد والنقوئ. 
بشكليرها سنقمن الاجتماعية للعلاقات، صوابهل وصعتؤ كما 

■( ٥٠٤)؛(؛ننر:شراسن)م/ 



)قتثحمص^^ءسس^^ءخص
السلوكق الضمير سلطة تفعيل ويلاحظ سيئة، تبعات، دون مستقيم 

الشريعةتذكر فلم والعقوبة، القضاء ميف، إعمال من أكثر الاحتماعير 
اقيالبوتركن، والزنئ، القذف، ق إلا اللوكات، ق دنيوية عقوبة 

أقوئالثارع نفلر ق الأخروية العقوبة لأن تماونا؛ هذا وليس للأخرئ، 
يتمثلأن المؤمن يحتاج وإنما ظهريا، يتخذها لا فالمؤمن الدنيوية، من 

دافعهلموة الزنئ أما طمعا، ولا خويا لا وقناعه، لوكا مالأخلاق، 
منه.الوقاتي الإجراء بمثابة تكون عقوبة من بد لا الشهوة 





ووظيفتهاطبيعتها مع ينجم الذي القدر والأمت٠حما٠ات الامتيازات 
أنيقلن التي المواصع ل حقوقها على وأكد الدينية، وفطرتما الحياتية 

كالوليخصما يكون قد ه نفالحق يمنح الذي لأن وذلك، فيها؛ تضح 
أوالميراث باب ل مواء المالية حقوقها على وأكد وغيرهما، والزوج 

الزوجة-

يدعوالتي الاجتماعية للعدالة نمودجا اء النمورة كانت، وقد 

بالمرأةالمتعلقة الحقوق نتناول وسوف المرأة، حق ق القران إليها 
الكريمة.السورة هن.ه حلال من القران عليهأ أيو والتي 

المالية:العقوق 

إذافإنه ولذا إنسان؛ لكل يالنسة صرورة يمثل المال أن ثالث، لا 
اونظن منقوص، غير كاملا له صرفه العدل كمال من يكون امتء>قه 

دب_،—إما لها المستحق المال حق ق المرأة على التحايل لإمكانية 
علنأكل القرآن فإن آخر— سبب أوبأي الورثة أوسبا الزواج عقد 

فأكدالمجالات، بحسب التأكيد هذا وتننع لها، الحقوق هذه صرف 
بمجردا حقه—ا له بمرق أن وطالب، الاعتيادية، ة الحالل عليه 

الحق،ضخ وهومظنة الاختلاف، عند عليه أكد كما استحقاقه، 
عليهأكد كما غيره، م ظالمقابل ق ه لفالأقوئ الهلرف وانتصار 
باليتم،واتصافها المرأة صعق، حالة ق اش من موقعة فتوئ وجعله 
السورة!ق ورد كما ذللثج تفصيل ودونلثا 



الياة:حال ق المائة الحقوق 

الزواج:وهي الاعتياديت الحالة الأود: الحالة 

كاملا،المهر وهو حقها المرأة إعطاء المورة أوائل ق طلم، فقد 
وءازأآلتثاتءؤ بحانه! فقال منها، نفس طسب، إلا شيء منه يوحل وألا 

i ]ه ^^١ متق! ئكاأوْ \ joسرمنه عن ظ' تيآ ه،ى صدنين  : ،LJI ] .،نال
عطيةمهورهن النساء وأعطوا ذكرْت تعالى بذلك، يعني ' جعفر• أبو 

رادلازمة وفريضة واجبة، 

يكونوالم لأتم معا؛ والأزواج للأولياء متجه هنا والخطاب 
تييالأية ق ويكون ا، الجاهليةل ق شيئا مهورهن من النساء يعهلون 

أمحه،يزوجه أن علئ أمحه الرجو الرحل يزوج أن وهوت الشنار، عن 
/مهرل سهما ليس 

كثيرا،أو كان قليلا للمرأة، مالي حق الهر أن الأمر وحاصل 
أخدولا إمقاطه، أوزوجا— وليا كان —سواء الطرفين من لأط وليس 
الحقهدا الله جعل وقد الأية، منطوق هو وهدا رصاها، بدون منه شيء 
أ؟ا؛ تعالئ! قوله مفهوم هو كما وفريضة ديانة 

(.٠٥٢)؛(تمراسري)7/ 
(.٢٧٣اكاويل)h وعجاتب الضر >اب يتفلر: )٢( 

(.٥٠٦)م(يظر:فراسمي)^ 
 )i( :(.١٧٨زاداو؛ر)ا/ يطر





تنبيههو نيكماعليظاه منهمحكم ءؤولخذرنث\ بحانهI وقوله 
فيهاالتصرف يمكن لا مقدسة، علاقة والعلاقة الحياة هذه أن على 

الميالمعى هذا أكد وقد العوامحلف، تمليه وما الهوئ بمقتضى 
واست٠حالاكماممه، أحذتموهن؛امان فإنكم النساء؛ ق الله ®فاتقوا 

.٢٧٠٠تكرهونهأحدا فرشكم يوطئن ألا عليهن دلكم اف، بكلمة فروجهن 
الضعف:حالة الثالم: الحالة 

فيهاالمرأة تكون أن بالضرورة ليس نقدت التي الحالات، هذه 
منيتها،وبلؤخ حقها لأمر-؟١٤ أحرئ حيارات لها تكون قد بل ضعيفة، 

وأكده؛الحق هذا لها وحفنل الهلريق عليها اختصر قد الشؤع كان ؤإن 
معمتنازعة المرأة فيها تكون الص الحالة وهي الثالثة الحالة تثقئ من 

لظلمهولا دفعا له المرأة تتهلح لا ما الملاحيان، من يمتلك، طرف 
فقال:سبحانه، منه فتيا فيه الحكم وجعل الأمر هذا اف تولى فهنا رفعا، 

يعقء==ئلم تتق وما أةهيفًطمنخيى ؤ النء ة متئتومح، وؤ 
أنورحموف لهى ماَمحب، وؤدهس لا ١لمء٢قفي بمص ؤ، أؤشا 

وماموموأوأف أردن يحن، 
[.١٢٧،: ]١٧ه عي-نا يهء ح؛؛رؤ0محَكايى ساوأبى 

(.١٢١٨)مالم صحح )١( 



قوثتتمتوين، "ؤ بفوك! ثناوْ حل يعني جعفرت أبو قال 
النساء،أمر ق تفتيهم أن أصحابلث، محمد— —يا ويسألك اكا؛؟ااث 
لدلالةثمأنس؛ ذكر من النساء بدكر ناكتض وعليهن، لهن والواجس، 

قلA' فتؤس آة جؤ منه• المراد على الكلام من خلهر ما 
ثئقؤوما النساء، ل يعني: 4، ؤألأيف؛طمنخيى محمد: يا لهم 

َمح1حما ؤظ0 'ؤثُ أئق اوء بمص ؤ، ١لكشا ؤ، عقة==فم 
لثةهس.

وإنؤ محققا عائشة سأل أية الزبير بن عروة عن الخاري روئ 
قالت:٣[، ^: i [1يجأتامحمحإينأوأء 

أنويريد وماله، -؟٠١٧ ق فيرغب وليها، حجر ق لليتيمة هي 
لهنيقسعلوا أن إلا نكاحهن عن فنهوا نسائها، تنة من بأدنئ يتزوجها 

تعائشة قالت الماء. من سواهن من بنكاح وأمروا الصداق، كمال إق 
ؤاودسهتوثم< ءؤ ؤهٌت اطه فأنزل بعد الله رسول الناٌى استفتى يم 

هذهق افه فبين قالت: [، ١٢٧]اشاء: ه ألنتء 
نكاحها،ق رغبوا ومال حمال ذات كانت إدا اليتيمة أن الأية 
قلةق عتها مرغوبة كانت فادا الصداق، اكمال سستتها يلحقوها ولم 

فكماال. الماء. من غرها والتمسوا تركوها، والجمال المال 

إلافيها رغبوا إذا ينكحوها أن لهم فليس عنها، يرغبون حثن يتركوما 

(.٢٠٣)>(شيرمي)و/ 





امرأةوترك تول الأنصاري، ثابت، بن أوص ل نزلت، الأية وهذه 
الميتعم ابنا هما رجلان فقام منها، له بنات وثلاث كجة أم لها• يقال، 

 Iشيئا،بناته ولا امرأته يعهليا ولم ماله فأحدا وعرفجة، سويل• ووصياه
الصغيركان ؤإن الصغير، ولا النساء يورثون لا الجاهلية ق وكانوا 
قاتلمن إلا نعطي لا ويقولون• الرجال، يورثون كانوا ؤإنما ذكرا، 
ثايث،ين أوص إن اطه، رمول يا ت فقالت، كجة أم فجاءت الغنيمة، وحاز 
وقدعليهن، أنفق ما عندي وليس امرأته، وأنا بنات ثلاث علي وترك مات 
بناتهولا يعهلياق ولم وعرفجة، ٌّّويال عنل• وهو حنا، مالأ أبوهن ترك 

اللهرسول فلءعاهما يقين، ولا يطعمن لا حجري، ل وهن سيئا، 
ينكيولا كلأ يحمل ولا فرما يركب، لا ولدها الله، رسول يا فقالأت 
أولادمن للدكور ت يعني إلخ، ه قييب ُؤلأرجال ه• الله فأنزل ءا.وا، 
منه وألأ،ررول آلو؛إدايا رق ءؤننا حفل ه وأقربائه المبتح 

الولدايررق نما منهم وللأناث ؤمحلأؤساءه الميراث، 
منهال٠ال، من أي: ٠£<^، م وا*لأريرث 
لهنفأثبت نصيبا ذللث، جعل وفيل: القطع، علئ نصب مثثوضاه، 

وعرفجة:سويد إلئ هؤ الله رمول فأرمل هو، كم يبين ولم الميراث، 
نصيباليناته جعل تعالئ الله فإن شيئا؛ ثابت، بن أوص مال من تفرقا لا ١١

تتعالى الله فأنزل ، ٠٠فيهن ينزل ما أنظر حتى هو كم محين ولم ترك، مما 
اممهرسول أرمل نزلت، فلما [. ١١]آلتاء; ه أولندْءكم ؤآ أثه ءؤ 

بناتهولل5!، ترك مما اكمن كجة أم إلى ادفعا أن وعرفجة؛ سويد إلى 



،.UJUiباقي وص الثلثن، 
وأمرحقهن، تقرير ق القرآن ندحل النوة لأء ٢ مع فعندما 

الذيللميت، اويراُث، أصل ي الرحال وبين بينهن وسوئ بصرفه، 
بجعلذلك، على القرآن عمط ثم واحدة، بدرجة القرابة ق اشتركوا 
فقال!يبدل ولا ينخ لا معلوما وحما مقروصة وصية الميرايث، 

لغلولأبجتو هلهاألبمم،ج وحسده وإن'كاثق رق م، ٥^١ هثهن 
١^١^ووريه, وقأ* ق دم؛١؛^، ؤ0 ولتُ نث إن'كان رق مثا آكدش ننئما و1جني 

أودمتؤهىبت1 بمدومئة التاوس'ئ ؤديه هإلآمهأشث،ظنحانثآإمة 
آئة,١٤ ^ ^^٠٢٤رببمتثه ت؛ؤساً آهمب آيهم ثدردن لا ءابآوة؛ 

[.١١لال_اء: ^ َكانعليثانكسمأ 

والوصيةللولد، الميرايث، )كان قال: اس.١ عبابن فعن 
للولدفجعل أحنمّط، ما ذللث، من ه اض فنح والأقربين، للوالدين 

للزوجوجعل دين، الللوالدين وجعل الأنشتن، حفل مثل الذكر 
أوالثمن(أأ،.الرع للمرأة وجعل أوالريع، النصغح 

منمة القهذه به وصمت، ما الكريم القارئ على يخفى ولا 
الذيفهو وسعته، علمه وكمال ه؛ الله حكمة إلى ؤإرجاعها الفرض 

(.٥٧٢الغوي)\ر شر يفلر: )١( 
(.٢٦٨)ص! مجاهد تمسر ينظرن )٢( 





فثلثأبوين، غير يخلف لم إذا أي• ُاؤهإلآنيألثلثه تعالى• وقوله 
علئاقتصر لو لأنه بالدكر الأم خص ؤإنما للأب، والافى لأمه، ماله 
نصفين،بينهما يكون المال أن الظان ظن اؤوورده1أماهه قوله 
التفضيورا/علئ دل خصهابالثلث فلما 

موضععن بنا لخرج لوتتبعناه مما ذكر ما آخر إلئ وهكذا 
البابهذا ق عليه والتأكيد المرأة حق تقرير أن الملاحفل فمن الورقة، 

مةقمن الآيات، تضمنته لما وذللئ، الآياتا؛ هذه من جزء منه يخل لم 
منيمويت، ان.ي ااالميت ق المالي المرأة لحق توعية مكافية وافية 

أوحقها منعها يمكن فلا كالزوج،  ١٦٢حياتية علاقة له ممن أو أقارببما 
قتنفيذها ويتولئ ئؤ، الله عند من حاءمحت القمة لأن عليه؛ التحايل 
يجعلمما عدولهم؛ من أوالمحكمون المسلمين قضاة الأعم الأغلِح 

الزلع-محل عن خارجا الحمحا 
قمسالة علن نعرج المالية، الحقوق تبيين من انتهينا أن وبعل• 

الخلافأثناء الحق تقرير وهي المورم، ق تكررت وقل• الأهمية، غاية 
سمت،فحين مرعا؛ الخلاف ا هل، إدارة وكيفية الزوجية لحياة اق 

بينيقع خلاف كل ترك لم فإنها ^^!١؛ ميثاقا الزوجية الحياة المريعة 
قضائي؛أوتشريع حكم باعهل-اء إما شرعي تدخل دون عفوا الزوجين 

الموالي!الموصؤع ق نفصله موف ما وذللثج 

(.٣٧٩)>/ المتر زاد )١( 





رجلاه أنليء من حكما ؤف1دعثوأ وقوله! اهتماما، تهدا وحمك 
لأنه؛ أهلها تى ؤو-حكا بينهما، والإصلاح لالحsكوئ يملح 

الزوجينونفوس للصلاح، وأؤللب الأحوال ببواطن أعرف، الأقاربإ 
ؤإرادةوالبغض الحس، ص ضمائرهما ق ما فيثرزان إليهما، أمكن 

ولامراده، ويفهم بصاحبه منهما حكم كل ويخلو والفرقة، المحثة 

الحكمانأي! ب، ميدا ءؤإن اجتمعا إذا ميتا حكم عن حكم يخفي 
هوما علن يقدرهما أي: الزوجين، أي؛ تثبمآه أقه يؤه ا؛ؤإصأكحا 

ؤ"ئاأأهشيء، بكل عليئاه ءؤإ0آسَكا0 أوفراق، إصلاح من الءلاعة 
•٢١١٠^؛الحكمان اتفق ما الزوجين على فيهفئ كالظواهر، ؛البواطن 

وذللث،العدل، غاية ق الأزواج أهل من للمحكمين الشريعة فاحتيار 
حقه،نومته علئ حرصه ؤيعتقد قريبه إلئ يركن الزوجين من كلأ أن 

هذهغير ق الحكم ق فالقرابة ؤإلأ القضية، •يذم خاص الحكم وهذا 
أنهشلث، ولا الشاهد، شهادة وترد الحكم تضل تيمه تعتم الخصومة 

لأنحقه؛ صيلع يدعي أن الفريقين من لأحد يمكن لا الإجراء هذا ُع 
علىحرصه ؤيعلمم أهله ص ارتضاه الذي الحكم هو به حكم الذي 
بينالفرقة سبع—، حددلت، فقد الأخرئ الأية أما بمراده، ومعرفته حقه 

الظنوغلبة ، الخوفمجرد وهو المرأة، ا طرفس وم،رره الزوجين 
إذاالزوجية ربقة من الخروج ق الحق لها فجعلت الحق، صيغ علئ 

(.٣٢٤)v/ الموطأ على الزرقان( شرح يطر• را، 



فثوزابعها من حافت أمَرآه ُ؛ؤوإن سبحانه! فقال الصلح، من تتمكن لم 
سبمامماجصؤنس

هئ؛/؟ أةت؛اىثاسإوى ؤرنث> نزأويتئوأ قصسوإن التح الآذنس 
٤^؛طالب أبي بن علي سمت قال؛ عرعره بن حالي فعن حأا؛1- اءت ]الن

ةلأ'جنثاغيثورا مىتلها حامث  ٥١۶١ؤوأ0 ه؛ قوله ي يقول 
امرأتان،عنده يكون الرجل )هو قال؛ ملحاه، يصلحا.يمعا أن عنيءآ 

فتصالحهفراقها، فيريد دميمة، تكون أو عجزيتح، قد إحداهما فتكون 
طاستحفما يفارقها، ولا ليار الأحرئ وعند ليلة عندها يكون أن على 

بينهما(لاا.سوئ رحعتح فان به، هافلابأس نفبه 
دوامه ؤذثوزا وقوله• دومعتر؟ا، بمعش• ^ ^< ١٠^-وقوله! 

جوازمنها أحكاما، المسألة هده ق الشريعة جعلتح وقد النشوز، 
التنازلأو المست، ق حقها عن التنازل مقابل ق مال على المصالحة 

عنهسهأوالإطرلى•
بينيتعلق فيما العدل مشقة مع وأنها حقها، على أكد هذا ْع ثم 
وشءؤ الحق! تضع يجتن لا ذللئح فإن القلبية الأمور ق الأزواج 

ظبجشأوأذئً
هرحهعا ع-،نورا أسَكاو( ؤنكث وسقوا وإن ئتدروها 

(.٢٦٠الطجري)\أ نمير i\؟(، مجاهد)ص: ير نفيطر؛ )١( 
(.,؛٠٣القرطي)ْ/ نمير ينخر؛ )٢( 
(.٣٠٥)؛،/ السابق انرجع يفلر: )٣( 



منأحد على تغلق لا التي الحلول أحد الفراق أن ذكر ثم [. ١٢٩: ٠٧١]
وإنبمرظمحآس¥ حتركمحر؛ مها يكون قد بل الخير، باب الزوجين 
[.١٣٠اء: ]النه -حكم1 وسعا ؤكازأق ء سمتع حكلامن 

هيبل مهملة، غير للمرأة الشرعية الحقوق أن سبق مما فيعلم 
حلفه،من ولا يديه بين من البامحلل يأتيه لا محفوظ، كتاب ق مقررة 
وكثيرأصولها السورة هده ق قررت فقد ولدا حمد؛ حكيم من تنزيل 

بعدها،القلم يفي لا مجلدات منه لخرجت لوتتح مما فروعها، من 
القارئإرشاد ريعة الالوقفات ط0 من والمراد بحصّرها، العقل ولا 
يكتبفعليه التوسع أراد ومن لالثارع، المقصودة القريبة المعاق إلئ 

وقدالاستيعاب، ل الختتهئ ؤإليها البغية، ففيها والأحكام، التفسير 
حصوصاالمرأة وحقوق عمونا الحقوق حففل ق القران أحكام تميزت 

والحسن،الإتقان وهو العالين، رب من المنزلة الأحكام به تتميز بما 
ولاأومائي، فكري ظاح ذات فعل ردة عن ناتجة ليت فهي 

ويوردالحق، طور عن يخرج عاؤلفثا امتحفارا المعاق تتحفر 
وهوعالملعباده، يشؤع الذي الخبير الحآكيم من هي بل الهالاJئا، 
العدلين بيجمح الذي يالأصلح ؤيحكم يهليقون، وما بحالهم 

الخلاف.ويزيل والإحسان 









التاءمثل الشهود بعض شهادة لرد الموجبة والعلة احتلافها، ومحبب 
هوؤإنما امتنقاصا، ولا تمييزا ليس ذللث، وأن الحقوق؛ هذ0 عفى بق 

الأو الشخص عاليه يطلع لا فما والتخصص، للعلم الشريعة من اعسار 
قبوليمكن لا عاليه الاطلاع تخوله موهلأين، لديه وليست، به له علم 

ومماللممالح، وتفويت، للحقوق تقيح من ذللثؤ ق لما فيه؛ شهادته 
صرامةمدئ الحقوق حففل ق الإسلامي الطام حدية على يدل 

وتبت؛الخصومة تقبل حتى فيها الدعوئ قبول ل المتبعة الإحراءايت، 
بعدطرف، أي يطالب، حتئ الدعوئ قبول ثروط علن الفقهاء نص ولدا 
بنروط!إلا الدعوئ تقبل فلا بالبينة، ذللث، 

الجنسمحددة تكون أن بدلاو؛إ والقصد معالومة، تكون أن الأول؛ 
والقدر١١/

أوهبة عليه فلوادعئ لزمه، المدعى -يا أقر لو مما كون أن اكاراأ 
فإنالوفاء، على يجبر لا الواعد أن على بناء بشيء وعدم أنه ادعى 

ااحالة١٢،.هدم ق لاتقبل الدعوئ 
ما، بخلافصحيح أوغرض حكم به يتعلق مما مون أن الثالث،؛ 

القاصيأواستحلف، كدبوا ما أ*ءم الشهود عليه المدعى ، استحلفإذا 
ءاليهر'آ،.حار ما أنه 

بناث لعبد المختار لتعيل والاحيار (، ٤٤٠)ا/ يرحون ابن تمرة ينقلون )١( 
(.١١٠الوصالي)؟/ مولول بن محمود 

(,١٢٥)٦/ حليل مختمر ثرح الجليل مجواهب، ينظر• )٢( 
(.٤٤٩)ا/ فرحون لابن التمرة ينظر: )٣( 





إنباض مقسمان ؟ل1ناؤه بعد من نحبسمونهما ألموت تصحبة فأصندق^م 
يى٤^^١ أس ثننده ولاقكت،ر مذ يا 3فكأ ثقا يمء ثنرى لا أربتم 
حمل أصل الأية "وهدم يخقص.' القرطي قال ا''ا[• ]؛_^ ه أإك0 

اسيفاوهبملح ما منها ت مين نعلى والحقوق حق، عليه وحب من 
عليهمن حلي فان موحلا، إلا امنيفاؤْ يمكن لا ما ومنها معجلا، 

قامامنه، التوثق من بد كن فلم ونوى الحق وبهلل واحض غاب، الحق 
قمنابه ينوبج بشخص ؤإما رهنا، المسمئ وهو الحق عن بعوض 

يضباأن يجوز لأنه الأول؛ دون وهو الحميل، وهو والذمة المaلالبة 
فإنهدا، من أكثر يمكن لا ولكن كتعدرْ، وجوده ويتعذر كمغيبه، 

كانلما التوفئة منه تقع حتى ه بحبالتوثق إلا يبق لم حميعا تعذرا 
البدليقبل لا ؛دنيا الحق كان فإن عسرته، تبين أو حق، من عليه 

التوثقإلا فيه يكن لم معجلا استيفاؤه يتفق ولم والقصاص كالحدود 
رالالسجن نؤع الحكمة هذه ولأحل جنه، ب

المدعىمسب المحرمت بالأفعال الدعاوى أحوال 

ف،والفذ رقة والالقتل كدعوئ المحرمة الأفعال ق والدعاوئ 
أنمام؛ثلاثة على فيها المئهمتن فإن والدوان 

لها،مغلنة وليس أهلها ومن التهمة من بريئا كان من الأول: لمم اص 
يستدعئ.ولا يجن لا فهذا 

(.٣٠٢القرطى)٨ )١(تمر 



أهلها.فا-ماومن كان من اكاق: والخم ص
حاله.ولا حكمه الوالي لايعرف الحال مجهول كان من الثالث<ت لمم ام 

عقوبته.على متفق الثاف م فالق
اءءالم_عامة عند حاله ينكشف حتئ يحبس الثالث م والث

القاصيه يحبأنه الأئمة أكنر ءناأ عاليه والمنصوصى المسمن، الم
أحمدالإمام وهومنموصى وأصحابه، مالك، عليه نمى هكذا والوالي، 
التهمةق والحبس حنيه_ةلا،، أبى أصحاب، وذكره أصحابه، ومجحققى 

حصنالتعويؤ؛ ؤإنما الصؤ،، المكسان ق اابخ^ثس به الممصود لى 

قه أوحببه الخصم توكيل صوره ومن التمرفا، من ومنعه 
المرية.الإقامة تحت، أوححله 

المسفيالآموال:ام أق
ام:أقثلاثة عش الأموال j والحس 

حاله•جهل فيمن واحتار تلوم حبس حدها؛ أ٠ 
وغيبه.ماله حثأ بأنه وامم ألد من حبس ٠والثاق: 

الع\.م،وادعى ءاليه_ا وتقعد النامن أموال أحل. من حس الئالث،: وه 
منعنده حصل ما أذم، مسبا عليه جرئ أنه يعلم لم إذ كذبه؛ شين 
الناس.أموال 

(.١٠٢الثرعة)ص: اواّة j الحكمية الطرق ينظر: )١( 
i-\(.ازبق)ص: الرجع )٢( 



سرأما فبقدر الحال المجهول ق والاختبار التلوم حبس فأما 
ابنروئ خيما الدين باختلاف يختلف وذلك حاله، عن ؤيكشف أمره 

نصفقدر السيرة اليريهمالت، ق فيحبس الماحثون، ابن عن حبيبا 

ووجهشهرين؛ منه الومهل ول أشهر، أربعة المال من الكثير ول شهر، 
فدرعلى يكون أن فوجب، حاله، اختبار وجه على يجن أنه ذلك، 

أجله.من يجن الدي الحق 

حتىبممى فإنه وغيه، مالأ خبأ بأنه وانم ألد من همس وأما 
ويثح.فيحلم، عدمه يبتا أو يؤدى، 

فتبينالعدم وادعى عليها وتقعد الناص أموال أخذ ص حبي وأما 
الجن؛ق أويموُتا الماس، أموال يؤدي حتى أبدا يحص فانه كذبه، 
أمواليودي حتى المرة بعد المرة يفرُّا؛اكرة أنه محنون عن وروي 

الاسص•
شرغا؛اكسرة بالييغات إلا المتهم عل التهمة لانقيت 

يقومما أو شرعا، العتارة ايتخ بالبيثالتهم على التهمة وتثبتذ 
معنا؛مريتط التي الحقوق يحسا تفصيلها ودونلث، مقامها، 

ليت،الشرعية الحدود أن المعلوم فمن ا: الزنحد الخدود: أولا: 
وذللثخمعنا، مر كما عليه الاحللاع يصعب، ما فمنها واحدة، درجة على 

(.٢٧سطتب\ت)؟إ )١( 



البيتانمن أنولع ثلاثة الشريعة فيها \ءت؛رت وهده واللوامحل، كالزتئ 
لأسستوغيرهات

تصريحابالزتئ ه نفعلى المرء وهواعراف الإقرار• حدها• أه 
مرة.ولو يقول بما عالما تلميحا لا 

منحالين أّرار عدول رحال أربعة بمم والممصود التهود؛ انيها؛ ثه 
والمكان.الزمان ق ثهادتم تتفق التهمة 

أمارةظهور ولا نكاح شبهة ولا عمد غير من الحمل ظهور الثهات ثه 
تدلءلنإماْص.

الشروطهذه الشريعة فيه اشترطت حكم أو حد يوحل ولا 
الناسلأعراض منها .ا حفغلوذلك واللواط، الزنى حد غير مجتمعة 
الجتمعات،ق الأفعال -بدم يقوم فيمن الغالب، لأن لحقوقهم؛ وصيانة 

صحبةعليه الدعوئ فكانت والماء، الرحسال عن ز ينلمة الم
لتحلقهاالوجه ا هن. على البينة فيها الشريعة فطالمت، أشد، وقبولها 
أيفافيها الخد ولأن العرض؛ حففل وهو الشريعة مقاصد من بمقصد 

أنولع•أربعة على 
أنثئ،أو كان ذكرا بكر حر كل ق وذللث، حلد.ة، مائة الأول لنؤع اه 

•قول على عام وتغرببإ 

؟(.ii\فض)ص: ب لالق1صى اكلمن يقلو: )١( 



توقل أنثى، أو لكن ذكرا نب حر كل ل وذلك الرجم، الثاو؛ النوع ٠
الجلد.ْع الرجم 

بم،وسفيكلعدذمالكنأوياا.
اكلفياماط.لوعاراع:ا٠ 

حداازن\:ؤ اسنهم حق ْراعأة علة 
العرصىوذهاب الكرامة هدر مع لااعق.واة متضمن الحق هذا ولأن 

أنوذلك الماوعي، حق مراعاة من أثوئ فيه المتهم حق مراعاة كان 
التهمة،ثيويتذ عدم حالة ل نيئا يفقد ولا حق عليه يضح لا المدعي 
أشدمن عقوبة به تنزل وند عرصه، يفض. فإنه عليه، المل.ءئ بخلاف 

منواكوثق الإجراء ل التنديد فكان باممه، عياذا لكلرجم العقوبات 
أوولوبتفاوات، البيتان من نؤع ق تخالف، وأي المتهم، هولصالح البتة 

عالئالقذف حد يوجب وقد المتهم، عن الحد يضل ممة وجود 
الكاح،شبهة للحال المضلة الشبه ومن الحالات، بعض ل المدعي 

عمروهومذهبا المالكية، من أصغ عنال الزنى بحرمة العلم وعدم 
واحدرآا.غير واحتاره 
والمروقبالسارق المتعلقة الشرومحل امتوفيت، إذا رقن: ايحد 

شاهاJينشهادة أو الإقرار وبينتها ببينة، إلا سرعا عليه تثيت، لا فإنبما 
متعلقةلأتها ُصاهدين استراحل وسبب باتفاق، لكيفتتها صابتلين عدلين 

بعدها(.وما خأّا )؟/ رشد لابن الممهدات المقدمات ينظرن )١( 
(.٣٥٣اسر؟/ اورجم؛،)؟(يطر:



تقبللم الشريعة أن إلا الأموال، ق الشرُعة قاعدة هي وتللث، بالأموال، 
أوجهمعرفة أو لها، النساء محبط وصعوبة لندرتها فيها الماء شهادة 

الحدرا؛.وقوعهاممايوجب 

فحقالمتهم، وحق الماس حق الحد هدا ق الشريعة راعت، وقد 
بدنهحفظ المتهم وحق العقوبة، فغلظتا علمهم أموالهم حفظ الماس 

روقالميكون أن فاشترطت، بال، له فيما إلا كهذه عقوبة يحافب، فلا 
وكمالالنص_ابا، بالغا حفية، حرز0 من مأحوذا شرعا، حرمة له مالأ 

ومنمحرق، فيما له بهة شلا مكلفا، يكون أن ارق المسق \رطتا اسس
فإنالحقوق، لحففل منها وسعيا الزوحيةل؟ا. أو كالأبوة القرابة الشبهة 
رئيت،المارق بيد وحييت، إن المرونة المالحة أن على أجمعوا العلماء 

لا؟أم بالقيمة يتبع هل وقطع عاليه تلفت، إذا واحتلفوا صاحبها، على 
صاحبحير من ومنهم العدم، حالة ومحا اليسر حالة ل فرق م، بين 

علىالأمر فجعل تلفها، حالة ق الجمح حق راعى وبعضهم الملعة، 
أنهوالصمح القيمة، إليه ويودي السارق بها يتح أن ف الملعة صاحبا 

واتثاعيده ق3ني عقوبتان! عليه تجتمع لكيلا العدم؛ عند بالقيمة ينع لا 
وهيله ونكال كب، ما جزاء هي واحدة عقوبة له جعل قد وافه ذمته، 

القطع١٣/

)a/للخرشي حليل •ختم وثرح (، ١١)لأ/ للمني الهيابة شؤح النابه ينظر• ، ١١
(.٣٣١)؟/ اومهاوا<ت، واوقاوئ>تح (، ٩٨

•ا؟(.)ص: ^Uj، عد للقاضي اكلمن يفلر: )٢( 
(.٣٣٥المهداتح)؟/ اوفد1<ت، سنلر: )٣( 



حفظااء النشهادة ا فيهالشريعة تقبل لم الحدود وائر 
الغفلةوغلبة الضثهل عدم من شهادتس ل الشبهة لقيام وذلك للحقوق، 

عاليهثبتت بمن تنزل عقوبات الحدود ولكون الاطلاع، عدم ومقلته 
قوالضابمل المدعي، حق مراعاة من أولى حقه مراعاة فكان التهمة، 

الالذي الباب ق شهادته رئيت، الاطلاع فيه ندر من أن الحقوق باب 
المحةق١١،.منزلة الغالب، تنزل والشريعة عليه، يطلع 

أوشاهدينالحدود، كسائر بالإقرار تكون فيه والبينة اممل: حد 
فوليهأحد ق والتافعي لئ، مالعند اللويث، مع امة أوبالقعدلين، 
أولياءيحلفها يمينا حمسون عندهم امة والقاء، العلمِمن وحماعق 

ليكفي لا أنه اللومحت، مع القسامة اشتراط ق ب، جوالالمقتول، 
ذللث،أأا.تقوى قرينة من بد فلا رفعها مجرد التهمة ونول الدعوئ 

منباليمين يبدأ أن والدعاوئ الأحكام حميع ق الأصل لأن 
أنترئ ألا عليه، أومدعئ مدعيا كان مواء صدقه الغلن علئ يغلب 

وطالبتهفهللقها طويلة مدة معها وأقام بزوجته، لحل إذا الرحل 
لمااليمين مع قولها القول فان ها؛ مقد أنه عليه وادعت، بالصداق 

البي.حكم ق هوالسبب، وهدا صدقها، من الظن علن يغلب 
ميهيالذي وهو بب، الوحول مع المقتول أولياء على امة بالق

i واودر;ة)؛١١(، للوحي)^/ الم—وط يقلو: )١(  /i ،)علنالكم والشرح ؟
 /U(٠٨.تنالمع.)؛

(.٣٧٥اسدات،)؟/ والقدمان (، ٢١٧فرحون)م/ لأبن التمرة يفتر: )٢( 



)أتممصسسسٍس^=ءئص
لكلعداوةالتهمة يوجب سبب كل يه والمقصود اللوث، العلماء 

عندنلازرا/دمي المقتول: أوقول الظاهرة، 
وماوالعمد، الخaلأ حالة بين والفرق القتل ل تفصيلهم مع هدا 

كالأبغالبا عنه بمدر لا عمن صدوره أو يقتل، لا وما عادة يقتل 
علىتدل أمور كلها يامتثنائهم، الشريعة ورئين، ممن والأجداد والأم 

هداوحياتهم. الناص حقوق حفظ. الراد وأن الأمر، هدا ق التدقيق 
قالكما به الحياة فعا!ق.تا صاعه، الشريعة تقبل فلم للحد بالنسبة 

هثتعون ثالخكم ألأقس، ئتأوؤ، حتؤأ أأتماْرر ل ولتلإ ؤ سسمحانه: 
لاوقرة:وباا.

تأكدحيث آحر حاو_، من القتل ق الحق الشريعة راعت، وقد 
الديةق وأوحبتا الخطأ، على فحملته فعله، وجه يتبين ولم وجوده، 

مو.متاإييفتل أن ؤوماكرك،إ>موم سبحانه؛ قوله ق كما والكفارة 
^^٥١إق متث؛لتة به ود مؤمنة رمم ر ثم حْلئا محوينا كل وش حهلء\ 

إلأ'أنبمتدمأ
سثيكةئدبثث نثق وبجنهر ببمًظم م؛؛ ًقاقين وإن محكتم 

ثء-رنيمحيام يجذ لم ئش مديكم رمو دآشم-و أهلي، ءقآ 
كما[. ٩٢]اكا»: ه حهسيما عليما آشأوكرتت>آقء من ؤكتث حههي 

له،طالبا ولا للقصاص متشوقا ليس لن الحمد للقتل مخرجاآحر جعلتا 

الكموالشرح (، ١٧٨المرواف)؟/ زيان أيي ابن رسالة علن ١لالواني الفواى بظر: )١( 
<.٢٧٥»عحاش؛ةالو...وتي)ا/ 



؛٢٠١٠أمحة يجخآ ؤ ت بحانه اض قال كما الدية أخد أو العفو خيار وهو 

ويجأبن ءسأق د'إك يانستن محأدآءإثب ^٠،-؛?؛، ١٤أبموّيىء^-؛١٤ بن لث' 
منوهدا [. ١٧٨أل-حِه عئاب ئئث د"لك بتي آسئ م وتنمه 

المين،المبين والمودة الأخوة حق وهو آخر لحق حفظ الشريعة 
قل،التي الخهليرة والحران الثاران أصحاب على الفرصة وتفويت 

نسيجها.وتفكك المجتمعات تفتت 

الحدود:ؤ، اش حقوق 
علنثبتت ؤإن قاما واضح، فأمرها الحدود j ه اف حقوق أما 

قكما القتل فحقه يصر أن وإما عليه، شيء فلا يتوب أن فإما الشخص 
وغيرهما.والحر الردة حد 

حد:عليها لايرتب اثني وسن؛غ المالة القوق 
عليهلايرنك، مما والبدنية المالية الأخرئ للحقوق ية وبال

لأنمتقاربة؛ فيها الحقوق تحففل الخي الشريعة ق ات فالبينحد، 
هما•مهمين جانين فيها راعت الشريعة 

الأملعءاليها١يمكنه س الأولأ ب، 
اءالمفيها قالمن، فيها؛ الخصومة إمكانية الثازات والجاني، 

بضميرتتعلق اعتبارية مسألة فيها الهنة جعلت بل غيرهم، فيها ونلت 
تفصيلهاتوهدا به، تثبت، أن يمكن مما كاليمين ؤإيمانه؛ المؤمن 



ئسكضد^ٍ_ٍٍٍئئة
المتعلقةا وحقوقهالأموال ق وامرأتين رجلا المنة فجعلت 

\إوب-معلئ والشهادة كالوكالة بالأبدان 
الأموال.ق واليمين والشاهد 

كيلك.الأموال ذ والمن والمرأتين 
فقهللآ،لأاّل به يقصد وما الأموال ق والكول 

الماءإلا عليه يطالع لا وما اء التعيوب ق فمهل والمرأتين 
صارحا.والامتهلأل كالولادة 

؛.الرصاع١٣ل والانتهار الظهور مع والمرأتين 
مقامها،يقوم وما القرائن القاصي يتح البينان هده انعدام وعنا 

يءعن زودني هم( ^٥١^٠ سبحانه: قوله بالقرائن الحكم ق والأصل 
بنمحم دمدمغ مل ئيههءئدين أهلهاإنَكأرك من وشهدشاهد 

منؤهو ت^دسن، دٍمو ين( فد همميمهء ؤوإنمك١ن [، ٢٦ت ]يرمق آلكي-د\نه 
كماأمارة وجعله الأموال ؤ( ياللوث حكم كما [. ٢٧ليوّفت ه آلصندتين 

ذ، L>J١نثرلثدهم ستلإإدا «^lj، ^١ ٠١٠يتؤاأل;بم ؤ ه: وله قق 
أ'محأ-اذ صميم آنتم. إذ ميمم بن ءامان أد بكم عدفي، ئدا آثم—ايا ألوصثو 

إنباته همستان آلصاوة بمد ثن ءسودهما ألمؤت ممبمدتة هأصنبمكم 

(.N'O /rالوماب)-عبد للقاضي العونة )١( 
(.١١٦الشرب)ص: المياسة j الحكب اللوق )٢( 
(.٢٦١الوض)ص: ب التالمنللخاض )٣( 



لمىإدآ"إذا أقه سهنيه يكتر وتُ منق يا ولؤَةادا ثة مء يقني، ث* آربثد 
بهلحكم المال ق لوث فهذا أ'اا• ه ( jrW^f؛'

والإحسان:العدل سن التجمع الشرخ: ؤ القاعدة 

العدلمفهومي بين الجمع المحة الشريعة هذه ل والقاعدة 
شرعيأمر ق شامل فلا الحقوق، وحففل الحرج رفع مع والإحسان 

الماسبأعراض يتعلق مما الخص أو؛الكلياُت، الدينية بالحقوق يتعلق 
علئوهوحفظها آخر حان—، ق يظهر الحقوق وحفغل أوأموالهم، 

مهاء،للالمال تجزإعطاء م فلنهم، متضح لا كي أصحابها 
تمرقافيها أويتصرفون دونها يفنل التي الأموال من تمكنهم ولا 
لإسقاؤلمرعي موحمت، والامحللاع المخصص عدم أن كما صالح، غير 

لبالإشهاد والمطالمة أصحا-ها، على لها حفظا الحقوق ق الشهادة 
قلنا.لما تشهد أمور كلها وكتابته، المح 

منكثير علن المابح هدا غموض الكريم القارئ علث يخفئ ولا 
للمعاقمعمل بين أفهامهم وحارت فيه أقدامهم فزلت، به، المعتنين 

مقاصدهامن لها مجرد المصوص عند وقاف، وبين للنصوص، محهلل 
سيفوأعمل الحقوق فضتع وزواجر، عقوبات الشريعة جعل حتى 

ابندر وفه المتكالم،، بالمأويل عليهم وسلطه العباد، رقاب، ق الفللم 
أقداممزلة موضع "وهال>ا فيقول.' وأهميته البابا هذا ا يصفحين القيم 

١(.الشرعية)ص: المياّة ق الحكمية الطرق، ينظر؛ )١( 





منومقصدها الث_روعة أساس هما والعدل الحقوق فحفظ 
حياةويحيوا أمرهم، من لينه على الناس حياة ستقيم لكي اليامة؛ 

مجتمعهأوق ه نفل المكلف، أحل ما ومتئ اش، أمرهم كما محليبة 
الحقفان الشرعية الضوابهل وفق معه يتعامل ولم الحقوق من بحق 

إلاالشؤع تخالف بمحاولة الماس يأق ولا يغسبا، والعدل يضع، 
والكالماءّتاشاهد، والزمان الشمع، حالفوا ما يقدر الفللم ق ووقعوا 

ينس،لم الأحر المعض فان البعض ني فإن نشئ، لا كلها والأجيال 
يومتضح لا فانه الشريعة، غياب، سِا بالدنيا ل محيصتا ؤإن والحقوق 

كبيرة.ولا صغيرة تغادر ولا تظش لا التي الحق موانين ربك يضع 





فلاوالهوئ، السريعة، وهو الوحي نيئين؛ ق الأمر حصر ففد 
قالحق نعتن وحين متضادان، فهما كذلك، كان ؤإذا لهما، ثالث، 

تعالى؛وقال للحق، مفاد الهوئ ءاباع صده، للهوئ توجه الوحي 
زأرؤ وذال،ت [، ٢٣]الجاية: عره عل ثوف امحدإلهن تن ءؤأءنءّث 

[،٧١: _Ayoه سمي>ى ف؛دبآئقث أنؤإءهم ، ^٠١٢٢
^١^٠وءالث [، ١٦]سد: ير 

^١[.لسد: َ؛اثعإايتؤ 
قبه حاء فإنما الهوئ فيه تعالئ اممه ذكر موضع فكل وتأمل، 

أنهعباس، ابن عن المحنئ هذا روى وقد ولمتبحيه، له الذم معرض 
فصالأن ق واصح كله فهذا ذمه(، إلا كتابه ل الهوئ اش ذكر )ما قاله؛ 

للمولئ"لا؛.التعجل تحت، والدخول الهوئ اساع عن الخروج 
إيْان؛ة:ضرورة الانقيادض 

شرعا،مهللوتا اهزا ولأوامره ه فه الاستسلام أصل كان هنا ومن 
معرضل القرآن يذكره ولذللث، ال-اُلل؛ من الحق معرفة إلى وميلا 

شَكايىإلأ يخز'آينه إن وئازأ ؤ اياؤلل؛ أهل من الحق أهل نمين 
حفنترإن هثاوأمذ أماذ1ئمٌ قفك أوكثتزئ ٥^١ 

رل،يت مء' ئدآ وجهه'ق أسأم من بق صني-ؤمى. 
[.١١٢، ١١١]القرة: ه ءم>ون ولأيتر عثهم ولاحوف 

(.٢٩١)ا(اووائناءت،،لأثاض)م 









لها،الرد وعدم والإنرار، بالقبول وتلقيها بالأحبار التصديق المعنئ 
بأقداروهوالرصا الأحر والمعتئ الاثار. ووردت لف الصرح وحذا 

العبديكون فلا اختيار. أو له مشورة غير من العبلّ علئ الجارية الله 
منهاختيارا ويتبناها ه، نفق المعاق هاوْ يحقق حتئ ه فه متالما 

بالثرع،معتنيا كان إذا عنده تجتمع الصوص فإن تحققها فإذا ورصا، 
الريبعنه وينتفن الدين، ق هدمه ت، وتثبوتم وتتوافق وتلتئم 

أصلالتسليم بمبدأ له حصل فإنه الماس عامة من كان ؤإذا والثالث،، 
مكروهكل من اممه؛ذللث، ويحفظه والإسلام، الإيمان ومعنن اليقين 

٠له عرصن موء أو به أريد 



الاختلاف،ائب 

اسقائب من اذج وفم

ورحمق:تكامل المصود: الاختلاف 
التكاملمن بنؤع يوحي قد اللغوي مدلوله ل الاختلاف 

ألقرتئمَلإاينَلمو ؤ تعالىت قوله المعنى هذا ومن والتناغم، 
ذإ0 بمابجع نهألإئد' محقق بء1ويهاثناب من دللأء_ءئج رنك نثل 

[.٦٩لالحل:ه ثلكلأم 
نآمحظئآأمحئ صنم ثأ-مبمغايب، آء ألثثا؛ ين اننل أثث ت وقوله 

لظطر:لأأ[.ه تؤد آلرم؛اطإ،بخ ، وح-غرمحثلفنيئيهش ألججال وإس 
مجنحىئ،أوصحُ

همغتيتقفؤر آنثه اليثؤأ عباده ين آثم بمثى ايما 
فهوليس حمال إلئ وحمال تكامل الايات ق الوارد فالاختلاف 

منسنهم لما صرورة؛ الناس بين واقع والاختلاف نمص، ولا ذم 
يقعما بقدر الاختلاف، على الدم يقع ولا والفهم، الإدراك ل التفاوت، 

والبغيكالفللم بأدبه؛ التخالق عدم عن الناتجة المميتة الخلكيات، على 
الخصم.وهضم للحق والرد 

ةصالْملم إذا المخالف أن إلى محمحب القيم ابن ار أثومد 
تفره؛لا لغيره مخالفته فإن الاستدلال ق العالم أهل محلويق ومللت، 





)تصثحمسٍسٍ^سخس
لْدظسءحمةقئذ ١، لمأ  ojأليه يكي ،أوأ ؤ 'سحانه؛ وقال 
[.UA;_<jj]عنآلممحسنقاه نكف إثا ته=قاثا،أ 
كمابه؛ يتوسل حما للكبير أن الجمالة هال0 من "الفقه العلماءت قال 

ر١ الشيوخ إحراج الاستسقاء ل ورد وقد يعقوب، بكثر توسلوا 
منأمتي من "ليس اف. رسول أن الصامت بن عبادة عن 

معفالأدب ا ل حقه لعالمنا ويعرف صغيرنا ؤيرحم كبيرنا يجل لم 
سرعا.بطلبه مقطؤع أمر حقوقهم ومعرفة العلماء من الأكابر 

اياخوعدم الق طاف وهو شه، بالأصل العالم ض لكم اي 
الهوى؛

فال:عمر ابن عن الشرومحل كتاب ق البخاري أحرج فقد 
قالالطربتا ببض كانوا حتى المحدسة زمن افه. رسول "خرج 

فخذواطليعة؛ لقريش حيل ق بالغميم الوليل. بن حالي إن الني 
فانطلقالجيش، بقرة هم إذا حتى حالي بمم معر ما قواه اليمين، ذات 

يهبعلالتي باكية كان إذا حتئ المبي. وسار لقريش، نذيرا يركضس 
فقالوا;فألحت، حل، حل الناس: فقال راحلته، به بركتا منها عليهم 
واء،القص حلان ما الحم،.ؤ-' فقال القصواء، حلأت القصواء حلأت 

الغيررص•حابس همها ولكن بحلق، لها ذاك وما 

تمراكاّس)آ/ه•؟(.)١( 
حن.بمدْ (: ١٣٢بجJمهموMد)^/

(.٢٥٨١الخاوي))٣( 



منعرف بما الشيء على الحكم "جواز ومه؛ حجر، ابن قال 
يعهدلا هفوة شخص من ولع فإذا غيره، عليه يطرأ أن حاز وإن عادته، 

ر،•إليها سه من إليهالنردعلى لاينب مثلها؛ منه 
منوالحط منه الخمص أجل من ظى الرد يكون لا تالي: 

الفاعل:لتأديب مدعاة فذلك قدره 
المنبرصعد العراق زياد ولى لما المدادتيت الحسن أبو فال 

ثلاثاخلالا رأبت، قد إق الناس أيها قال! م عاليه، وأش اش فمحمد 
أهلؤإجلأل الشرف ذوى \ءظ\؟ رأيت، ت الصيحة فيهن إليكم نبديتط 
،شريفيأتيني لا عهدا اممه أعاهد ؤإق الأسان ذوى وتوقير العلم 

لمبحدث كهل ياتيني ولا عافته، إلا شرفه حق له يعرف لم برضيع 
بجاهلعالم يأتيني ولا عاقبته، إلا حداتته على سنه قفل حق له يعرف 

بأشرافهمالماس ا فإنمعاقبته، إلا عليه عال_ه،َّنه ق لاحاه 
•؛ ل أسنامم وذوى وعلمائهم 
التأثيم:عدم رابما: 

مميب،اض بإذن فإنه ااحق~ يصت، لم —ؤإن المخالف، فالخجتهد 
نمفاجتهد الحاكم حكم *إذا قال الأجرين، من واحد لأجر 
أحراالٌأ،.فاله أحطأ ئم فاجتهد حكم يإذا أجران فله أصاب، 

(.٣٣٦حجر)لأبن ^ ٧١فتح )١( 
(.٢٦٣وغماك)\إ العالم بيان جامع )٢( 
ابارى)بم\بمآ(.صحح )٣( 



)كصهصس^س_س_دغص
اجتهاده،لأجل وذلك، أجر؛ له حطنه مع المجتهد أن شين 

إماالأحكام، أعيان جميع ق الصواب درك لأن له؛ مغفور وحهلوه 
متعذرأوماوسرلا،.

]١^٨٧[،ج4 ة آمح؛ ي عوؤ جنل، ^^١ تعالى• قال وق• 
[.١٨٥^]١١٨د١ء٤لمأكنزه آكزولأمس ؤؤمّتئ•تعالى• وقال 

يؤJموا،ولا الناس على فيه يوئع أن ينبغي ورٌرله  ٠١٧١وثعه فما 
الاجتهادق صاحبه وعذر فيه الخطسأ قبول على المسلمون اتفق وما 
jj  شر.ثالأ،.مطلوب أم الجماعة لزوم لأن ؛

والحكمةالشؤع قواعد س القيم ابن يقول المقام هذا ول 
ظاهر؛تأثير الإسلام ق له وكان و^١٠^؛،، حناته كثرُت، من أن أيصا 

فانغيره عن يعفى مالأ عنه ؤيعفى لغيره، يحتمل مالأ له يحتمل فإنه 
الماءبخلاف، الخلمثا، يحمل لم قلتين يلغ إذا والماء •صنا، العصية 

*دمالعمرت الني. قول هن-ا ومن حث، أض يحمل لا فإنه القليل، 
غفرُت،ففو شئتم ما اعملوا فقالت بدر أهل على اطغ الله لعل يد'ريلئإ 
السالمينوعلئ عاليه حئر من قتل من له الماع هو وهذا لكم*، 

أنعلى فدل، بدرا شهد أنه فأحبمر الحفليم، الذب، ذلك، مثل وارتكبج 
المشهدمن ماله عاليه أنره ترتم، من منع لكن قائم؛ عقوبته مقتضى 

منه مالجب ؤ، مغتفرة العفليمة قعلة السّلث، تلقوقعين، الحفليم، 

)ص\"؛(.الأعلام الأئمة عن اللام رغ )١( 
(.rttالفتاوئ)م )؟(بقز: 



>.عثمان فأخرج الصدقة عالئ المي. حض ولما نان، الح
اعاوها*راا.ماعمل عثماو ،اماصؤ قال: العظمة، الصدقة تلك 

السالف:من نماذج 

فيماالخلاف أخلاق — اف —رحمهم الصالح المالف، تمثل وقد 
وأدوها،حقوقهم لهم وعرفوا بالخب إحوانبمم فحففلوا ينهم، 

تشهدنماذج ؤإليك هكه والتابعون الصحابة الخلق هد ق وامتوئ 
iLJiiU

رأئطالب أبي بن على أن روي ما المححابة: بض أمثلته فمن 
قال:ثم وجهه، عن التراب قمح فنزل الأودية، بعض ق ملمى طلحة 
الماء،نجوم وتحت، الأودية ق مجندلا أراك أن محمد أبا علي عرير 

وبمرى"ل؟ا•أشكوعجري اه إلى 
لربه،التي رؤية ق ٠. عباس اض مع عاسة.١ اختلفت، وقد 

بينمايحرم، لا نتين اليعد الرصاع أن اس عتابن فرأى الرص؛ع ول 
التواصلمن الاختلاف هدا يمنعهما لم ذلك ومع خلافه، عايثة رأيته 

اثستكستهعانشة أن محمد ض القاسم عن البخاري روئ فقد والتراحم، 
علئصدق يرط- على تقدمين المؤمنين أم يا فقال: عباس اض فجاء 

بكر"رص•أبي وعلى اف. رسول، 

(.١٧٦دارالعادة)ا/شاح )١( 
(.٢٥٨لأبنممتر)U/والهايت اس النلأء)\/٦٣(، اعلأم سر )٢( 

(.٣٠١)م(اوخارى)•







)قصضصء^ٍٍسٍٍخص
المجتمع.أبناء بين السلمي التعايش روح يهدد أنه بحجة 

منوالتحذير عام، بشكل الاعتقاد بقضايا السلفيين اهتمام الثاز٠ت 
والمحدثاتالبيع من والتحذير الدين، أصول ق المخالفة الفرق 
مقدمتهموق الفرق، هذه لأصحاب بروق لا الخطاب وهذا عمونا. 

لجذبمهليه الإمحلامية الوحدة شعارات يستخدمون الذين الرافضة، 
والرموزالجماعات بعض نفع وللأسف لهم• لمين المعموم 

إنمااامين الموحدة أن وظنوا الل.ءاوئ، هذه شراك ق الإسلامية 
البيع،وأهل السنة أهل بين الافتراق قضايا أوتمنح بتدويب، تتحقق 

عنها.التغاضي يمكن هامشية، حلافات أوامحارها 
والأمة:بالوحدة اصود 

منذلك قبل لابد الإسلامية؛ الوحدة سحقيق سل نبين ولكي 
الوحدة)الأمة، الممذ؛لالحين ين -بمن. باحتصار— المقصود— توضيح 

الاجتماع(.أو 
الكتابنصوص ق بالأمة يقصد غة: والالكتاب ؤ الأمة مفهوم 

الأمة،لمفهوم الحديثة البامية التعريفات كل يتجاوز معنئ والسنة 
عنالنظر بغض الساعة، قيام إلئ آدم لدن من المؤمنين حمامة فهي 

لنهآثتكأ هندهء ءؤإن تعالزت اش قال اللغة. أو اللون، أو العرق، 
AU■ ١^١٠]ه 

أمهودينكم. ملتكم أي• أمتكم، هن.ه إن ت يره نفق الغوي قال 
منالإسلام سوئ ما فأبهلل الإسلام، وهو واحاسا دينا أي. واحدة، 



واحد،مقصد علئ هي التي الجماعة ة الأموأصل ان، الأدي
"١١،.واحد مقصد على أهلها لاجتماع واحدة؛ أمة الشريعة فجعلتا 

هيللتي القران هدي ومن I تفسره ق الشنقيهلي الأمين وقال 
بينتربهل التي هي أما يعتقد أن يجب التي الراطة أن إلى هديه أقوم 

دينهي إنما غيرها دون حا بالارباؤل ينادئ وأن المجتمع، أفراد 
نالك،بقوة يصير حتى المجتمع أفراد بين ير؛هل هوالذي لأنه الإسلام، 

منهاثتكئ إذا واحد جد كأنه الإسلامي المجتمع جميع الرابعلة 
،.٢١والحمئ بالسهر الجد سائر له تداعئ عضو 

الأخرئ،الروابهل وجود مع نتناق لا الجامعة الرابهلة وهد0 
ينفلرأن بين وفرق لها. نافقة لا الرابطة، لهذه معززة ذكون أن شريطة 

هيوط٥ الإسلام، رابهلة عن بديلا باعتباره للوًلن،أوالقومية للأنتماء 
جزءاباعتبارها لها ينظر أن و الإسلام؛ حارما التي الجاهلية العصبية 

والخزرجالأوس بل والأنصار، الهاجرين روابهل كماكانت كل• من 
الإسلاميحارحا ولم الحرونم،، ق الألوية لها تعفد وكانت، موجودة، روابمل 

تمال عكسا عبداممه بن جابر حديثا ففي الجاهلي• التعصب، لبا حار إنما 
منرجلا المهاجرين، من رجل فكع غزاة، ق البك،. مع "كنا 

الي__اجريتال وقللأنصار، ا يت الأنصاري ال فقالأنصار، 
فالواتالجاهلية؟؛، دعوي بال ارما ه^ت اممه رسول فقال للمهاجرين، يا 

(.٣١٦البغوي)م تمم )١( 
أضواءالبيان)م/٢؛(.)٢( 



حآصحمصسٍسسصسسئس
فقال:الأنصار، من رجلا المهاجرين، من رجل كع اض رسول يا 

نمرةل الجاهلية لمبدأ رجوعهم فدم آ. آآر منتنة فإنها اردعوها، 
اوالأنصار.للمهاجرين الانتساب يحرم ولم أوبالباطل، بالحق أحيهم 

متتباالإنسان كون بين تنافقي ولا حرج لا الملقي الخظور ففي 
يتحوللم ما متعاصأ.ة، متداحلة روابمحل فهي ولوطثه، ولقومه لدينه 

الحقغير على والراء الولاء تعقد التي الجاهلية لعصبة لئ، ذل
والمنة.والكتاب 

وا1وحدة:الاجتماع وأمامفهوم 
بلزومالأمرة والأحاديث، الآيات، صوء ق لفيون الفيفهمه 

واغمموأءؤ تعالئ! اممه قال والاحتلافح. الفرقة عن والنهي الجماعق، 

يتآامنألنارةأنثدئإ سماحمتم ؤ يقم آ؛بميمحءإحدك 
j^r ،^^متدوزه إتئك ■*يؤبؤ، ثم أس ؛بق ؟ Tj[ا]ءمرافت'آ'ا

منوحدر ودينه، افه بمنهج لث، التمق الأجت١٠اع أن سبحانه فبين 
'ةؤ-تيولأدكوزأؤ تعالئ: فقال الافتراق، ق المشركين سبيل 

ْ'ا[صمان: آل ] ه عظيم عياب ثم ولإكق، ماجآمآتتقت بمي وآ->تلذوأمى 
البينارتsقامت، الن.ي الحق ترك عن الاسئ هو المدموم فالأفتراق 

والافتراقالاجتماع مثيل بيان الأيتين ففي صحته، على القاطعة 
عبارة.وأوضح بأوجز 

وس.لم)اخه؟(.(، ٤٩٠٥البخاري)رواه )١( 



ممبرة:الحماعت لزوم ؤ والأحاديث 
يرصئاف »إن الله:لأوسول قال قال! هته هريرة أبي عن منها؛ 

بهتشركوا ولا تعبدوْ، أن لكم؛ فيرصئ ثلاثا، لكم ويكره ثلاثا، لكم 
^_؛؛؛النووي قال مرقوااال١/ ولا حميعا افه بحيل تعتصموا وأن شيئا، 

وتألف،لمين المجماعة بلزوم فهوأمر تفرقواI ولا قوله 
الإسلام"رأ؛.قواعد وهذهإحدئ ببعض، بعضهم 

حمسةعلى الجماعة تفسير ق العلم أهل أقوال الشاطئ ذم وقد 
لمسمزتيرجع كلامهم ومحمل أقوالل'آ، 

الجماعةوالثاق: العلمي، الاعشادي بالمعئ الجماعة الأول: 
الإسلاملزوم يعني العالمي يالمهنئ الجماعن فلزوم العملي• بالمعى 

حاءكما الكرامر•؛، وأصحابه ه المي علمه كان الذي الصحيح بالفهم 
وأصحابي«رْ،.عليه أنا راما الماحية؛ الفرقة صفح وق 

الصحابةمنهج مفارقة يعني المعنى ببمذا الجماجة عن والخروج 
أصحابمايتحمل المي والأختلأئت، الأهواء إلئ الصالح، والملق 

الأول.بالأمر المتمسكين المنة أهل وليس الفرقة، هده وزر 
منالمحذير وهو يبها، مبعلاج يكون إنما الفرقة هذه وعلاج 

رواْسالم)ه\/>ا(.)١( 
(.١١)؟(شرح.سالم)؟\/

.٢١٦:٢٠٩ص الاعتصام اظر; )٣( 
السلفي.المنهج حقيقة وهذه )أ( 
(.٥٣٤٣)الجامع صحح ق الألباق وحسنه ( ٢٦٤١)الترمذي رواه )٥( 



وتعليمهاالة ونشئ ه، ارمول منها حذر التي النائية الفرق 
النبيقال كما البدعة. أنصار ويقل أنصارها يكثر حتى للناس، 

ومنةتي بفعليكم كثيرا، اختلافا فيرئ بعدي منكم يعس س ارفإنه 
بالنواجد،عليها وعصوا بها، تمسكوا المهديين، ارائدين الخلفاء 

صلأاة|را،ئوصة وكل بدعة، محدثة كل فان الأمور، ومحديامتح ؤإياكم 
وبلبالمنة التمسك على تحمى الاختلافر، عند النبوية القاعدة فهدم 

وأهلها.البدعة 
كلمةجمع على الحرص يعنى الثامحا؛ بالمعنى الجماعة وروم 
عالئالملاح وحمل الفتنة، بإئارة كلمتهم، تفريق وعدم الملمين، 

منوالتحذير ولايته• الثابت الملمين أمر ولي على والخروج الأمة، 
ذكرهعلئ الاعتقاد ائل مق المصنفون دأب، الأحاديث،، ق كثير ذللئج 

والجماعة،المنة أهل منهج معالم صمن 
احتماعق يتمثل مرعا، اتراحلإ-إ المثالي التهور أن ورغم 
نميرند الصورة هذ.ه أن إلا واحد؛ إمام تحتج كلهم اللين 

وتعاملالمملين، رقعة اتساع مع خاصة بعيدة، أزمنة س وجودها 
فأرموااكؤع، مقاصد يحقق بما اراقع الأمر هن-ا مع المسلمين فقهاء 

نطاقق المرعية ارلأية مقاصمد باقامة المختلفة اترلأيارت٠ حكام 
الأمثل،حلاف، كونبما رغم ناطة، شرعية ولايتهم واعتبروا سلطامم، 

،.التنكن١٢عند اراحِ، بل 

(.٢٥٤٩)الجائع صحيح ق الألباني وصححه )ْأ؛ما؛( أحمل. رواْ )١( 
العفلمن،الإمامة كتاب المبحث هذا ق وراجع (، ١٧٠)للجويني الغياثي، اظرت )٢، 

(.٥٥١للدبص،)ص 







اسوحدة 

مغهاة وموفوالإمام

والإحسان:العدل عل وتماسكهاقائم اس وحدة 

الأخلاقوئه نمتماسك مجتمع إيجاد إلى الإسلام سعى لفد 
تجمعهق المجتمع هدا يكون أن واثرؤل العالية، القيم وتحكمه 

هوحالا كم_العرفي الطاع ذات بقته، سالتي التجمعات عن محتلما 
وهدهالعربي. المحيهل هوحال كما أوالقبلي والروم، ارس ف

العدليثنائية الإسلام فجاء ا، منهالمقصود تحقق لم التجمعات 
عنيصدر أن يمكن حلل أي لإدارة أدوات بوصفها ان والإح

التثرع.ق له وغاية مقصدا منهما وجعل المجتمع، 

ممزكثروا كلنا الماص وكان به، يقوم ممن له بد لا الحق كان وفا 
-و_ايتحقق التي ائل الوسأحد الأحتماع الإسلام جعل = المكلس 

وهوكلئا أصاد تخدم جزئيات صورة ق تثريعاته فكانمت، مراده، 
منلمقاصده ومحقنا الله ءلاء_ة على يكون أن بثرْل لكن الأجتماع، 

والمقوي.الر علئ المعاون هي المي شرعه، 





الشريعةوهو عليه، يجتمع الذي الأصل هو فالدين الدين* وحدة 
كتابهق اممه بين ولذلك تعدد0، مع وحدة تكون ولا إليها، يتحاكم التي 

وقال;[، ١٩ءمراj:زآل ه آلإنثث آقؤ عند ألنم1نتث\ ؤ,إ0 ت واحد الدين أن 
لاقو^٤ومتجا,يف محتصؤ آصظزؤ، دبم١جص ألأسلم دمحأ جتيث 

فقال:والاختلاف فيه التفرق عن ونمى ه رحيث عس آممة 

ءله ؤبمتا وما أوحنة1إقائ، 3]؛^SX محا يهء ثش ما أليي بن إكم ^ثغ 
والأيات]اكردئ:ّاا؛1• ^ فيه محلإ ألدمث غ؛مأ أنا يجئ ومّكا ,ءامحمحم 

رابطةوجعلها الدينية الأخوة قزر الإسلام أن كما كثيرة. المعئ ذا هق 
الأخرة.ق ولا الدنيا ق تنقطع لا 

كاملاتحقئا تتحقق لا أنما يجد إليها نظر من كلها العناصر وهذه 
مكانتهانبين وسوف الإمامة، وهو ألا بها، مرتبهل آخر معنى بوجود إلا 
الأمة:حدة وق 

الأمالإسفيوح،وة صكاه 

هوكما الش_رع، ق بالإمامة مناطة صارت، الأمة وحدة أن ثلث، لا 
قيمةوتفلهر والأمة، كالجماعة لها المقاربة الألفافل من كثير شأن 

النصوصإلى ننظر حين الأمة وحدة تحقيق ق ومكانتها الإمامة 
خصتفقد خصوصا، والإمامة عموما الجماعة شأن من المعفلمة 

قولهذللئ، ومن عناية، بمزيد الجماعة ولزوم الإمامجه الشريعة 



أئمةومتاصحة ف، العمل إخلاص ت لم منلب عليهن ينل لا أثلاث 
ابنقال . ٢١ورائهمارمن تحيط الدعوة فان حماعتهم؛ ولزوم الملمن، 

من*هي أوت ورائهم* من تحيط دعوتهم *فإن نوله الثر عبد 
منممر ق الجماعة أهل أن ت العلم أهل عند فمعناه محيطة* ورائهم 
ذلكأهل فأثام إمام لهم يكن ولم إمامهم مات إذا الملمين أمصار 
عليهاجتمعوا هم لأنفإماما وموصعه الإمام حفرة هو الذي الصر 

يلزمهمالأفاق ق الملمين من وأمامهم حلفهم من كل فان ورصوه؛ 
معرونااد والميالفق معلنأ يكن لم إذا الإمام ذلك طاعة ق الدحول 

التخلفأحدا يع ولا إجابتها، يجب، بم محيطة دعوة لأنيا بدللث،؛ 
السن"رأا.ذات اد وفالكلمة اختلاف، من إمامين إقامة ل لما عنها؛ 

الإماممنازعة على أقدم لن عفويه القتل جعلت الشريعة أن كما 
قالإمام وحول أهمية على يدل وهدا الجماع-ة، تفريق إلى ومحعى 
واحد؛رجل على جمع يأمركم أتاكم *من ا: قال الوحدة، تحقيق 

®إذا iLوقال فاةتلوْاارص. جماعتكم، أويفرق عصاكم بس أن يريد 
أمراء،تكون *موقال متهمااال'؟ا. الأحر فاقتلوا لخليفتين، بؤع 

)٢٩(.والرمي، الرغستؤ صحيح ل الألياق وصححه الرعدىح)حه\ُ؟(، سن )١( 
(.٢٧٨افه؛د>>؟/)٢( 
؛(.٢٠٨لم)م)٣( 
؛(.٢١١لم)م)ا( 





)اصذصسسسًٍ_سٍئص
منارها،يممول حماة لها اممه جعل وقد صاعها، ق كله والشر اتباعها، 
والأمراء"لا؛.الملوك فحماتها! شعارها، يحفظون وحملة 

مماالموكولة الأمور وعظمة الإمام مهام ل النفلر خلالط ومن 
قالجماعة بل الأمة، وحدة ق الإمامة أهمية تتبين = مصلحة به تتعلق 

الملازمةالمسالمين جماعة على تطلق الشائع اصيللاحات أغل_، 
ونابذها،عنها حرج من كل على والجاهلية المنةة تطلق كما لإمامهم، 

-ولوالإمام علئ ■؛مج من يشهد لم التاريخ أن ذلك على الأدلة ومن 
الأغلب--ل ذلك عن ينتج بل حير، إلى أمره وآل فلفه- بسبب 
الملمينجماعة وتفريق مبرومة، عهود ونقض معصومة، دماء مفك 

كلمتهم.وتشتت 

)»_AA(.الإسلام أمل تدبير ل الأحكام تحرم )١( 





٢٥والْرحاهيق...... اسطاقات ؤ ثراءة اساء من الغرية ظاهرة )أ( 
٢٥ومكانتهم العالماء ءٍمة 

٢٥ّ.٠ . ... ٠ ٠ ؟ .٠ .٠ ٠ ّ ١ . ٠ الدين.٠ لهدم العلريق أول اء العالم—من الخربة 
٢٦عليهم... شنعوا يل العياء من يتتقهس بمن الفلن يحنوا لم اللف 

٢٨اء العلممن الس_احرين أصناف 
٣٠العالخاء تحفليم ل ة الأمصلاح 

٣١)ه(ادزكبجنمرعوصءالإ 
٣١..... .٠ ١ ؤ . ٠ ١ .٠ ٠ الجماعة ولزوم الفتن اعتزال بتن التعارض توهم 

٣٢................ للمجتمع الخير بأفعال القيام يناقض لا الاعتزال 
٣٢.......... ؟٠ .٠. ..٠ .٠ ٠ لف العند اس النومخالقلة الفتنة اعتزال 
,؛٣.... ١ ...... .......٠ ٠ به؛ المجتمع قيام يمكن لا فردى سلوك العزلة 

٣٦. ٠ ؤ..٠ ؤ..٠ ؤ . ادكايات..؛. نمع وثمومحا لام الإسؤ ان الإحممافق )٦( 
٣٦وأهميته الإحسان فضل 

٣٨الإمحلأم ل الإحّان ة شمولي
•أعزيز وخلق محام مبدأ ان الإح

الخور...اّ..ّّ.ّه...ؤ...لأ.؟اّودة حلأو من ا(لآجتناءتي تسر )٧( 
؟أالاجتماعي الملوك تنظيم أهمية 

٣!٠............٠ ...١ ١ ّ ........... ٠؟ الأخلاق بأصول حاء القرآن 
-؛-؛النور سورة يدي بتن 

دأالشائعات تجاه الاجتماعي الملوك 
٥٠........... ...٠ ١. ...  ٠.٠٠.  ٠٠والأمرين...١ الفردية الخصومجة مراعاة 

٥٠البيت خصوصية 

٥٣الزيارة ل الخصوصبة احترام 
٥٧للرجال ية بالنالمرأة ة زينحكم 



هَصئج(
٦٢ه مجلوق الرسول مع الأدب 

٦٠..............نموذجااء الخسورة اهرآن ؤ، المرأة حقوق حمظ )٨( 
٦٥حقه حق ذي كل أعهلى الإمحلأم 

٦٥...باسمها........ سورة بالذكروفيه وحقوقها المرأة حص القرآن 
٦٦ة الماليالحقوق 
٦٧الحياة حال ق المالية الحقوق 

٦٧الزواج..................... ومي الامحيادية الحالة الأولئ: الحالة 
٦٨الخلاف حالة الثانية: الخالة 

٦٩الضعف ة حالالثالثة: الخالة 

٧١الموت حال ق المالية الحقوق 
٧٦الزوجية الحياة ق الخلافات إدارة 

٠٨٠ ّ . ٠ ّ ء٠ . ٠ ّ . .٠ ٠ .٠ ٠ ٠ نموذجنا"...٠ اشرمة"ابنان ؤ الحقوق حفظ )٩( 
٨٠الإسلامي الحقوفي الفلام تكامل 

٨١الحقوق أنو١٤ 
١٨١ ٠. ء...١ عال.مه من إسقاؤلها ؤإمكانية متعلقها بحب الأول: الاعتبار 
فيها.........................٢٨الشهادة يحول بحب الثاق: الاعتبار 
عاليه..........٥٨المدعئ يحب المحرمة بالأفعال الدعاوئ أحوال 

٨٦الأموال ق الحبس ام أق
٨٧شرعا............ الماسرة باليتان إلا المتهم على التهمة تثبت لا 

٨٧ا الزنحد الخرود: أولا: 
٨٩الزنا حد ق المتهم حق مراعاة علة 
٨٩رقة الحد 
٩١القتل حد 





١١٥كثيرة الجماعق لزوم ل والأحاديث 
١١٧بالأوطان.............يعرف لا سلفي الالخطاب أن صحيحا ليس 

١١٨الأمة بوحدة الناس احفل السلفيون 
١١٩......٠ ٠ ّ.٠ .. ...٠ ٠ ّ..٠ ّ. .. ..؟ ٠ منها.١ الإمامة وموقع الأمة وحوة ( ١٣)

١١٩والإحسان................العدل على قائم وتماسكها الأمة وحدة 
١٢٠....١..١ . ٠.١الإسلامية.................١ للوحدة المكونة الخناصر 

١٢٠المعبود وحلوة 

١٢٠الأصل وحدة 
١٢١الدين وحدة 
١٢١الأمة وحدة ق الإمامة مكانة 

١٢٣بإمام إلا الناس حال يملح لا 
١٢٠ات الموضوعفهرس 




