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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمددد  هلل ال النيدددلصال  اللددد ع  السددد أل بيدددو ملردددرو اى آيدددلح  اصر ددديال  بيدددو  لددد    ددد آ  

 .اتآنيهم بإحسلن إىل يوأل ال ين ملمجنيال  من 
 ظدرع   "     حممد  بدن  دييملن اىردقر و بهوا د / فق   قفت بيدو مقدلل ليد ر وا –ململ بني  

 . "اىدلة الشربية حول مشلارة اصرملع   الوظلئف الرئل ية  اجملللس الهيلبية  حنوهل 
هدم مدن مشدلارة اصدرملع   بون ملن الشرع اإل  مي ميإن ملهم مس ه  يس ه  إلي  من ي   : مث قلل 

 ملخرجد   9977  2244اصيلدين اص ق مة هو احل يث اصشهوا الذي ملخرجد  الآادلاي      
ر مهددددل بددددن مل  ب ددددرع   49244 49294  492902اإلمددددلأل ملمحدددد    مسدددده   بدددرقم  يضدددل  مل

"  لدن يفيدق قدوأل مل ده  ا ملمدرهم إىل امدرملع: " اضي اهلل به  ملن الهد   ديو اهلل بييد    ديم قدلل 
 . هذا لفظ الآالاي 

 . "يفيق قوأل متي هم امرملع  ال"  به  ملمح  
هددذا احلدد يث هددو اصسدد ه  الرئيسددي ل دد  مددن يدد  يم   هددذا اىمددر و    يددرد هددذا : " مث قددلل 

 .  ل   خر غري مل  ب رع  ملي   احل يث من ا اية
بهدد  هددو ملمددر   تلدد يق الآاددلاي  غددري  دددذا احلدد يث  غددري  مددن مر يددل  مل  ب ددرع اضددي اهلل

 احلجددة   كلدد  مددل بددرو   ر ددال ال ددلاي  اإل دد مي رمددل  و غريددال ال يهآ ددي ملن يقآدد   ددلل
ملمدري  بدن ردنيآة بدللوو    د  الدرب إىلابه  الطربي  ابن رثري  غريمهل ملن ملبل ب رع قذو اص ريع 

ن كلدد  اصدممهال بمدر بدن الطدلل فدضمر  ضدوا الددرجيال مدن ال وفدة إليد    اص يهدة فسدضدمل بد
 طيال بمر اضي اهلل به  من مل  ب رع ملن يضيت بشهود  بيو مل ادبل  فيدم تد م الشدهلدع الد  

 الدذين يرمدون انلدهل  مث   : ) هي رمل قلل اهلل تنيلىل ملابنية رهود و قلل اهلل تآلاك  تنيدلىل 
( فل دقون  مل لئ  هدم ال ملب ا يضتوا بضابنية ره اح فلجي  هم مثل ال جي ع  ال تقآيوا دم رهلدع

 . (2)و اآلية   واع الهوا
 :ف  م بيو من يقذو امرملع حملهة  الرج  انلن مثيهل بث ثة ملح لأل 

بنيدد  كلدد  بيددو  فدد  تقآدد  رددهلدت   الثددلأ ملن تسددقا رددهلدت  و اى ل ملن جييدد  مثددل ال جيدد ع
 دي وا إال الدذين تدلبوا مدن بنيد  كلد   مل)  الثللث مل   حم وأل بيي  بللفسد  و  متدلأل اآليدة  ريح

 ( .فإن اهلل غفوا احيم 
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 : يل مم ال ر وا حمم    ف ر   مههج    الهق   قفل  
سية وفي ئار ال الوظائف هي أدلتك على مشروعية مشاركة المرأة في ما : األولىالوقفة 

نصب القضاء أو إمارة قرية أو مدينة أو أن تتولى مالمجالس النيابية ونحوها كأن تتولى 
 .أو أن تكون نائبة في البرلمان  ، سة الوزراءئار 

 إمجددلعمددن قولدد  مل  فنييدد  مل  تقريددر  مل  مددن  هدد  بهدد ك ملدلددة مددن ر ددلل اهلل   ددهة ا ددول   -1
 اهللفدإن و  اضدي اهلل بدههم اىمة مل  من تطآي  اليفلح الرار ين مل  ب ر  بمر  بثملن  بيي

 .  إىل ا ول تنيلىل ق  ملمر اصممهال إكا اخ يفوا   ريح ملن يرد   إىل اهلل   
 ( . مل اخ يف م في  من ريح ف  م  إىل اهلل : ) قلل تنيلىل 
فإن تهلزب م   ريح فرد   إىل اهلل  الر ول إن ره م تممهون بلهلل  اليوأل اآلخر : )  قلل تنيلىل 

 ( .كل  خري  ملحسن تض ي  
اصدممهال  ولد    من يشلق  الر دول مدن بنيد  مدل تآدال لد  ادد    ي آدم غدري  دآي : )  تنيلىل  قلل

 ( .مل توىل   لي  جههم   لح  ملريا 
 إ ددد  مدددن ينيدددري مددده م فسدددري  اخ  فدددل رثدددريا فنييدددي م بسددده    دددهة : "   قدددلل ا دددول اهلل 

 إيلرم  حم ثل  اىموا فدإن رد  حم ثدة ب بدة  اصه يال بضوا بييهل بللهواجذالرار ين اليفلح 
 " . ر  ب بة ض لة 

 . ض ال فليل     ينيا اإل  أل مههل ريئل ليمرملع  هذ  اصهل ال ديهية  من فر 
إ هلد ريح مههدل ليمدرملع مدن اىمدوا ان ثدة الد    يشدربهل اهلل   ر لبد   ال ا دول    إن  -4

 : من جه ال  الرار  ن  حذا مه  اله    ه    ال فنيي  اليفلح
 مههدل هدذا احلد يث  و عرد  اىحلديدث الد  حدذا  مدن الآد  في هل لد رو د  ب بدة   :اجلهة اى ىل

ملأل ددم ردررلح ردربوا ددم مدن الد ين مدل  يدضكن : ) الذي  قهل    فل ب  ي هل ل  قول اهلل تنيدلىل 
 ( .ب  اهلل 

ملحلديدث الههدي بدن ال شدآ   ريح مدن هدذ  اصهل دال إىل اصدرملع ي هل لد  إ هلدملن  : اجلهة الثل ية
 . فلا بلل فلا و  اإل  أل ملرثر مل ول  قلئمة بيو خمللفة ال

اق ضدددلح اللدددراق اصسددد قيم خمللفدددة "  قددد  مللدددف ردددي  اإل ددد أل   هدددذا اصوضدددوع ر لبددد  النيظددديم 
 " .مل  لل اجل يم 
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ل  آنين  هن من رلن قآي م رربا  بشرب  كاابل  بذااع حىت لو دخيوا "   ي هل ل  قول الر ول 
 " .  ج ر ضال ل خي مو 

ة مل  به ل مل  ملخ دل مل  كا  قدرو  احدم  بدال لق  ررأل اإل  أل اصرملع  واح رل ت ململ مل  ز ج -0
هل ددال مل  ردديح مههددل يلدديق دددل لآيهدد  اهلل اهلل غليددة الآيددلن ملدددل مددن حقددو   لددو رل ددت هددذ  اص

 .غلية الآيلن 
الوقفة الثانية عند رميه للصحابي الجليل أبي بكرة بالكذب والفسق ودعوته إلى رد ما 

  رواه عن النبي 
   احددددأاأل مل دددد لل حممدددد   مه ددددرع خمللفددددة لي  ددددلل  السددددهة  هددددذا بمدددد  فظيددددم فيدددد  جددددرملع

إمجلع النييملح بيدو قآدول ا ايدة هدذا اللد ل  ال آدري مث  و  اإلرلدع مب ل  هم  اضو اهلل بههم
 ال تقآيدددوا ددددم ردددهلدع ملبددد ا  مل لئددد  هدددم : ) بقولددد  تنيدددلىل   القدددلكفالاىردددقر  فيقددد  ا  شددده 

بللشه اح فض لئ  به    يضتواك  فإ) -اهلل بههل اضي- بقول  فيمن قذو بلئشة  ( الفل قون
 ( .اهلل هم ال لكبون 

فإن اآلية ت م   بللفس   ال ذل  هذا يق ضدي :"  -اضي اهلل به -مث قلل   ح  مل  ب رع 
 "لددن يفيددق قددوأل متي هددم امددرملع"  فددرد بدد  رهددذا احلدد يث النيجيددال ممددل ا اد مددل ا ا  بددن الهدد  

  ." ىل اىحلديث اصوضوبة اص ذ بة بيو اله  فيهآ ي ملن يضم هذا احل يث إ
إن ال ريددال النيجيددال هددو هددذا الددرملي الفددص الآلطدد  ال تلدد يق الآاددلاي  غددري  صر يددل  : ملقددول 

 ململ  دددد    ابدددد    لدددد   اصنيددددر و بلدددد ق   واللدددد ل  اجلييدددد  كي اصهدددددولة ال آددددريع بهدددد  اىمددددة
  د    ململ دة اللد ل  اجلييد  مل  لإل  أل  اصسيمال و فيم يش  النييمدلح مدن هدذ  اىمدة  
 .ب رع اضي اهلل به     ي هم  ملح  بللفس   ال بلل ذل 

الفسد  بدن القدلكو  حدىت    ق  ملمجنيوا بيو قآول ا اي د  حدىت مدن يدر  مدههم ملن ال وبدة ال تويد
و بددد  حملدددهة مدددن انلدددهل  مل  مدددن يشدددأق مدددههم للددد ة توب ددد  ملن ي دددذل  فسددد  فيمدددل قدددذ

 .حملهل  
 : بيو احأام   قآول ا اي   ىموا  ريهم ملطآقوا

 .مههل مل   رله  من الشهود  ليس بقلكو  -1
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 مههل مل   من فقهلح الل لبة اجمل ه ين فدرمل  مل د  غدري قدلكو و  احلد  الدذي ملقديم بييد  ال  -4
لقذفدد   ال ل ذبددد   ل دددن الضدددطرال ملحددد  الشدددهود الددذي ردددلن  دددآآل   بددد أل ار مدددلل  لدددلل 

 .اهلل  الشهلدع اصشر طة   ر لل
 من ههل تر    الدر اع بهد  اىحهدف بدن قديس  احلسدن الآلدري  هدو مدن القدلئيال بدضن ردهلدع 

 . ال فل قل   ى   ال ير  ملبل ب رع قلكفل   ؛إمنل توب   فيمل بيه   بال اهلل القلكو ال تقآ  ملب ا  
 حممدد  بددن  ددريين و  ملبددو بثمددلن الههدد ي  هددو ممددن ردده  القلددة بهدد  بمددر  ابنيددي بددن حددرا  

 . محي  بن بآ  الرمحن احلمريي 
 تر  ا اي   بن همالح   ملمهل  احل يث من   ل    هن  جوامدم  مسدل ي   قد  ا   بهد  

اتفقدل بيدو مثل يدة  ا فدرد الآادلاي ومسدة  مسديم  والشيالن     ي همل ملابنية بشر حد يثل  
لل الواجددي    قدد وبواحدد  و  ملقددول   مددوع ا ايلتدد  بهدد  اجلملبددة يآيددث حددوايل  سددال حدد يثل  

لدد  ملئددة  اثهددلن  ث ثددون حدد يثل  اتفقددل بيددو مثل يددة  ا فددرد الآاددلاي ومسددة  مسدديم " :ال  ددة 
 ".بآخر

-4/04)بدلص را ا ظدر مسده     ا   به  اإلملأل ملمح    مسه   حدوايل ملئدة   سدال حد يثل  
44.) 

 . ملمجم بيملح اىمة بيو قآول ملحلديث   ال شرو بر اي هل 
ىل قددول اجدد  ينيدديري   بلددر الفددت الددذي  ددلد  فيدد  احلضددلاع ال ربيددة اصي دد ع فهدد  يي فددت إ

ليرجدد    ردد  ردديح و   للدد  هددو  لبإحللدهددل  بيمل ي هددل  مههددل دبوحتددل إىل أريددر اصددرملع  مسددل احت
 . غري  رثري مل  قيي  من غآلا هذ  الفت 

   تفسددديق   اد ملجيددوز صسدديم ملن يي فددت إىل مدددن هددذا حللدد  فيدد بوا إىل ت دددذيال  دد ل  جييدد
بددللقآول إىل   ة مههددل اللدد ي لن اليددذان تيقلمهددل اىمدد وا ايلتدد    قيهددل مددن د ا يددن السددهة اصني ددربع

 .ر ال اصوضوبل  و إهنل  اهلل إلح   ال رب 
اصسدد ال ملتددرد إمجددلع بيمددلح اىمددة بيددو احددأاأل هددذا اللدد ل  اجلييدد   ال شددرو بقآددول  ليددل مليهدد

 الفقهيدددة  يسدددجيوهنل   د ا يدددن السدددهة النيظيمدددة  ة يدددة  السيل ددديمر يلتددد     دددلئر اصيدددلدين النيق
  .   ر ال الفق   النيقلئ   ال فسري 
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مث إن هددذ  اآليددة فيهددل تربئددة لنيلئشددة ملأل اصددممهال ال قيددة الهقيددة الربيئددة الدد   ولددت براححتددل مددن فددو  
ن اصهددلفقال    ددآم وددل ا  ممددل املهددل بدد  اصهددلف  بآدد  اهلل بددن مل  ائدديس الهفددل   مددن رددلار  مدد

ال اجدددة اى ىل فددد  رددد    هب دددلهنم  ردددذهبم فهدددم اصقلدددود ن بلل  دددذيال  الوبيددد    ال اجدددة 
ن بنيدددمل اصفسدددرين خدددع هبدددذا الوبيددد  مدددن إحدددىت  اى ىل  يي ددد  بنيلئشدددة ز جدددل  الر دددول 

 إن رددددلن و فقددددا   بنيضددددهم خددددع ز جددددل  الر ددددول  -اضددددي اهلل بههددددل-قددددذو بلئشددددة 
لدن مددن انلدهل  الشددريفل   إن رددن ال يي قددههن   بيددو اصهدددولة اللدوال مل دد  يي دد  هبددن ملمثدد
 .وا  السفول  ال ذل الواضق الفلضق  الفجهن ولة من يقذفد ال ي ون قلكو غريهن مبه

آنيدد  بددن حددلل بلئشددة الطددلهرع الهقيددةو  اصددرملع الدد  ردده  بييهددل ملبددو ب ددرع  مددن منيدد  بنييدد ع ردد  ال
مدن ملجد  هدذ  م   الفجدوا  ال دذل؛ فقال  مدن يشدلهبه حلل مل  ب رع غدري حللدة هدمالح اصهدل

الفر   ملبطو بيملح اىمة من الل لبة  ال لبنيال  من تآنيهم بإحسلن إىل يومهل هذا ملبدل ب درع 
 .اصهولة ال رمية ال  يس  قهل 

فق  رلن ملبو ب رع ير ي اىحلديث النيظيمة ال  ت نيي  بقضليل اىمة ال رب  فيدم ي ذبد  ملحد  
ييدد  ملحدد    ردديح مددن هددذ  اصر يددل  ال اللدد لبة  ال ال ددلبنيون  ال بيمددلح اىمددة       يه ددر ب

يهدددول بييدد  ملحدد  مددههم هددذ  اآليددة  ال تيدد  رمددل  ودمددل بييدد  حممدد  اىرددقر   القددرن الددلمس 
بشددر ادجددري يفنيدد  هددذا حممدد  اىرددقر فيمددل اب قدد  ال ته ددرا  لإل دد أل  ل ههددل ال فيددة  ال قييدد  

بللهظريل  ال ربية من الوبملح السيل ال الذين ا آهر ا بلحلضلاع ال ربية  تضثر ا  اىبمو صن تضثر
بهظريلحتددل الفل دد ع  مللآسددوهل لآددلو اإل دد أل  مههددل احلريددة  ال ميقراطيددة  اصسددل اع  مههددل مسددل اع 

 .الهسلح بللرجلل   ر  ريح  ال  يمل احلقو  السيل ية 
ب قد   اهلل ملبيدم   سدضل اهلل لد  ال وبدة الهلدو  مدن هدذ  همالح ملتدو هدذا الرجد  فيمدل مل ِقَآ ِ فمن 

 .الواطة ال آريع  غريهل 
 .وفضيلته وإجماع األمة على قبول روايته  -رضي اهلل عنه-مكانة أبي بكرة 

هو داخ    بموأل الل لبة الذين زرلهم اهلل  ملثىن بييهم   ب هم احلسىن قلل تنيلىل  –مل ال  
م خددري ملمددة ملخرجددت ليهددلو تددضمر ن بددلصنير و  تههددون بددن رهدد : )    مدد   مل دد لل  آيدد  

 ( .اصه ر 



 7 

 ردددذل  جنييهدددلرم  ملمدددة   دددطل  ل  و دددوا رددده اح بيدددو الهدددلو  ي دددون الر دددول : )  قدددلل تنيدددلىل 
 ( .بيي م رهي ا  
 السلبقون اى لون من اصهلجرين  اى للا  الذين ملتآنيوهم بإحسلن اضدي اهلل : )  قلل تنيلىل 

 .( بههم  اضوا به  
خددري ملمدد  قددرأ مث الددذين ييددوهنم مث الددذين ييددوهنم مث جيدديح قددوأل : "   يدد خ    بمددوأل قولدد  

 " .تسآ  ملميلهنم رهلدحتم  يشه  ن قآ  ملن يس شه  ا 
بددلل مددل جددلح   تنيدد ي  اهلل  ا ددول  ليلدد لبة  مل دد  ال  –امحدد  اهلل -قددلل الطيددال الآ دد ادي 

رد  حد يث اتلد  إ دهلد  بدال مدن : "مث قدلل حي لج إىل  دمال بدههم  إمندل جيدال فديمن د هندم 
  ييوأل النيم  ب  إال بني  ثآو  ب الة اجلل   جيال الهظر   ملحوادم  دو   ا ا   بال اله  

ىن ب الدددة اللددد لبة ثلب دددة منييومدددة ب نيددد ي  اهلل ددددم  اللددد ل  الدددذي افنيددد  إىل ا دددول اهلل 
   يدل   ملحلديدث   بيدلن فضديهم مث  ل و  إخآلا  بن طهلاحتم  اخ يلا  دم    ع القر ن

 ( .79-70ص)ال فلية "  مهول هم اضي اهلل بههم 
 بيو هذا اصدههص رد  بيمدلح اإل د أل  السدهة إىل يومهدل هدذا ملي بيدو اإلميدلن بني الدة اللد لبة 
مجينيددل   قآددول ا ايددلحتم حدددىت اجملهددولال مددههم    يسدد ثهوا ملبدددل ب ددرع  ال غددري    الفضدددلئ   ال   

حتم ب  ملمجم اصسيمون بيو قآول ا اية مل  ب رع رمل ملمجنيوا بيو قآول ا ايل  غري  قآول مر يل
صل بيموا من  دريت  مل د  مدن خيدلا اللد لبة  فقهدلئهم و  صدل بيمدوا مدن  د ق    ابد    د ب  

 . بلحل    ل   لإل  أل  اصسيمال
دفددم الفددت بددن فممددل يدد ل بيددو  ابدد   ديهدد   خوفدد  مددن اهلل  فقهدد    الدد ين  بددذل جهدد     

 :اىمة   نيي    مجم ريمة اصسيمال ا اي   لألحلديث اآلتية 
ح ثهل بثمدلن بدن اديدثم حد ثهل بدوو بدن احلسدن :  -امح  اهلل-قلل اإلملأل الآالاي : اى ل 

ملن  لقدد   فنيدد  اهلل ب يمددة مليددلأل اجلمدد  صددل بيددث الهدد  : قددلل  -اضددي اهلل بهدد -بددن مل  ب ددرع 
 " .لن يفيق قوأل  لوا ملمرهم امرملع : " سر  قلل فلا ل  مي وا ابهة ر

ا   هذا احل يث مم مل   رلن حيال بلئشة  يقد اهل  مييد  إىل  لدرع ق يدة بثمدلن فادللف رد  
 .كل   ا   هذا احل يث 
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 قددد  ا   احلدددد يث الأمدددذي  الهسددددلئي مدددن طريدددد  محيددد  الطويدددد  بدددن احلسددددن : قدددلل احلددددلفظ 
قدلل فيمدل قد مت بلئشدة كردر   مدن ا دول اهلل بلم  اهلل بشديح وني د  " الآلري بيفظ 

 " .كل  فنيلم  اهلل 
و  ملخرج بمر بن رآة من طري  مآلاك بن فضللة بن احلسن ملن بلئشة ملا ديت إىل مل  ب درع 

لدن يفيددق قدوأل  لددوا : " يقددول  إ دد  ىأل  إن حقد  لنيظدديم  ل دن ونيددت ا دول اهلل : فقدلل 
 " .ملمرهم امرملع 

فيمدل ا  لددر بيددي بيدديهم محدد  ملبدو ب ددرع امليدد    تددرك الق ددلل : "لدد    قد  احلددلفظ بددن اصهيددال قو 
 . إن رلن املي  موافقل  لرملي بلئشة   الطيال ب أل بثملن  ممنيه

إكا "    بنيضدد   ظددر يظهددر ممددل كررتدد   ممددل  ددضكرر   تقدد أل قريآددل    بددلل :  بيدد  بييدد  بقولدد  
لددر بييددل  فيقيدد  ملبددو ب ددرع مددن حدد يث اىحهددف مل دد  رددلن خددرج يه " ال قددو اصسدديملن بسدديفيهمل

فههددل  بددن الق ددلل  تقدد أل قآيدد  بيددلن قددول مل  ب ددرع صددل ح ددر   ابددن احلضددرمي مددل يدد ل بيددو مل دد  ال 
ير  الق لل   مث  كل  مل    فييس هو بيو املي بلئشة  ال بيو املي بيي   جواز الق دلل 

مد  بدن مسديمة بآدد  بدال اصسديمال مل د    إمندل ردلن امليد  ال دف  فلقددل  لسدني  بدن مل   قدلص  حم
 .اهلل بن بمر  غريهم  دذا   يشه   فال مم منيل ية  ال مم بيي 

 من مواقف  مل   من ملهد  ال قدو  الدواع  اجلد     و فواضق ج ا  من هذ  اىحلديث ال  ير يهل
 والسنيي   إطفلح الفت بال اصسيمال 

ىن اصنيدر و مدن : " ال د أل  ابأاض احللفظ بيو اصهيال في   ظر ىن اصهيال قلل قآ  هذا 
مددذهال مل  ب ددرع مل دد  رددلن بيددو املي بلئشددة   طيددال اإل دد   بددال الهددلو    ي ددن قلدد هم 
الق لل و ل ن صل  شآت احلرل   ي ن صن منيهل ب  من اصقلتية و    يرجم ملبو ب رع بن املي 

"  (1)  ملمدر فدلاو بلئشة  إمنل تفرو ملهنم ي يآون صل امل  الذين مم بلئشة أت ملمرهل صل وم
 ( 01-10/09)ا ظر الف ق 

                                                 

ردددلن يدددر  الق دددلل مدددم ملهددد  اجلمددد   ل هددد  غدددري امليددد  صدددل تدددذرر   -اضدددي اهلل بهددد -إن ملبدددل ب دددرع : ملقدددول ( 1)
 -اضددي اهلل بهدد -بددن مل  ب ددرع ( 2244)الددذي ا ا  الآاددلاي   اص ددلزي حدد يث  حدد يث ا ددول اهلل 

مليدلأل اجلمد  بنيد  مدل رد   ملن ملحلد  بض د لل   نيد  اهلل ب يمدة وني هدل مدن ا دول اهلللقد   ف: مل د  قدلل 
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إكا ال قددددو اصسدددديملن بسدددديفيهمل "  رمددددل ا   ملبددددو ب ددددرع هددددذا احلدددد يث ا   حدددد يث : الثددددلأ 
 .  ال يل  ( 0294)الآالاي " فللقلت   اصق ول   الهلا 

بددن بآدد  الددرمحن بددن مل  ( 9992)ا   الآاددلاي    دد ي   ر ددلل الفددت حدد يث :  ثللددثال
ملال تد ا ن ملي :"خطدال الهدلو فقدلل اج  ملفض  مدن بآد  الدرمحن ملن ا دول اهلل ب رع  بن 

مللدديس يددوأل : حددىت ظههددل مل دد   يسددمي  ب ددري اودد  فقددلل : يددوأل هددذا ل قددللوا اهلل  ا ددول  ملبيددم قددلل 
بيو يل ا دول : بيو يل ا ول اهلل قلل ملي بي  هذا ملليست بللآي ع احلراأل ل قيهل : اله ر ل قيهل 

دمددلحرم  ملمددوال م  ملبراضدد م  ملبشددلارم بيددي م حددراأل ر رمددة يددوم م هددذا   فددإن : اهلل قددلل 
اليهددم ملردده  فييآيددث الشددله  :  نيددم و قددلل : رددهررم هددذا   بيدد رم هددذا ملال هدد  بي ددت ل قيهددل 

ال لئددال  فإ دد  ال مآي ددث يآي دد  مددن هددو مل بددو لدد  ف ددلن رددذل  و قددلل ال ترجنيددوا بنيدد ي رفددلاا  
 .يضرل بنيض م اقلل بنيمل 

ملردرفوا بيدو مل  ب درع و : يوأل ح ر   ابدن احلضدرمي حدال حرقد  جلايدة بدن ق امدة قدلل  فيمل رلن
 .هذا ملبو ب رع يراك : فقللوا 

 ".لو دخيوا بيي مل هبشت بقلآة : " قلل بآ  الرمحن ف  ث   ملمي بن مل  ب رع مل   قلل 
 . في  مل هبشت إليهم بقلآة ( 4/07) ا ا  ملمح  

 " .لم د  ي ي إىل قلآة  ال تهل ل هل ىدافم هبل بن  فسي ملي مل دافني هم ف ض   قلل م
( 4992)ا   اإلملأل الآالاي بإ هلد  إىل احلسن الآلري   ر دلل اللديق حد يث :  رابمال

ر  احلسن بن بيي إىل جهآ  دبيو اصهآ امليت ا ول اهلل :  لق  ونيت ملبل ب رع يقول : قلل 
إن اب  هذا  دي   لنيد  اهلل ملن يلديق بد  بدال " :لبيو الهلو مرع  بيي  ملخر   يقو   هو يقآ 

و  قدد  ا ا  الآاددلاي   مواضددم ملخددر مددن  دد ي     فضددلئ  " اصسدديمال مددنفئ ددال بظيم ددال 
 .   اصهلقال    الفت  ا ا  ملبو دا د  الأمذي  الهسلئي  اله  

تآييث  هة ا ول  مل ملحر   بيو  اضي اهلل به  مل مل اب   مل ملر  ال وام  بسهة ا ول اهلل 
اصسديمال بنيضددهم بنيضددل    الفددت    مددل ييددم  اهلل  ال  ديمل اىحلديددث ال الددة بيددو أددر  ق ددلل
  .مش  اصسيمال  جيمم ريم هم  يوح   فوفهم 

                                                                                                                                            

 إىل الآلددددرع كرددددر  قددددول ا ددددول اهلل  -اضددددي اهلل بههددددل-اجلمدددد  فضقلتدددد  منيهددددم فيمددددل قدددد مت بلئشددددة 
 ".فنيلم  اهلل ب  
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 :ثناء العلماء عليه 
  يهددول الآلدرع مدن اللد لبة ممدن  د ههل ملفضد  مدن بمدران بدن : " قلل احلسدن الآلدري  -1

 " .حلال  مل  ب رع 
قلل ابن  ني   رلن اج    لحلل  ابل  صل ا  سال ملخو  زيلد إىل مل   فيلن هجر  إىل ملن  -4

 هدذا مدن مل ضدق اىدلدة ( 2/004) اصلهف لنيآد  الدرزا  ( 9/10)طآقل  ابن  ني  و مل  
بيدو  واه د    د ق    ديهدد    الئد  هلل  غضدآ  مددن ملجيد  حيدث هجدر ملخددل  مدم إررامد  اجلويدد  

 .رع ى الد مل  ب 
 قدددلل ملمحددد  بدددن بآددد  اهلل النيجيدددي   ثقلتددد    مل  ب دددرع اضدددي اهلل بهددد   ردددلن مدددن خيدددلا  -0

 ( .09/0)حتذيال ال ملل "  مل  لل اله  
بيهدد   بددال مل   ردلن اجدد    ددلحلل  ابددل  خدو ا ددول اهلل :"  قدلل ملبددو  نيدديم اى ددفهلأ  -2

( 120ص )   طآقدل  خييفدة   يو بييد  ملبدو بدرزع بهد  موتد( 09/0)حتذيال ال ملل " برزع 
 ( . 09/7) حتذيال ال ملل 

 رددلن مثدد  :  رددلن مددن فضدد ح اللدد لبة  قددلل : " قددلل ابددن بآدد  الددرب   ترمجددة مل  ب ددرع  -4
 مل ددي    اصلددهف لنيآدد  ( 197-2/192)ا ظددر اال دد ينيلل  "الهلدد  مددن النيآددلدع حددىت مددل 

 (. 9/022)النيق  الثمال ا ظر   ( 2/004)الرزا  
  لحليهم  رلن رثري النيآلدع   رلن من فض ح مل  لل ا ول اهلل  : "اىثري  قلل ابن -0

مل دددد  ال لبددددة " حددددىت مددددل   رددددلن مل الد    الآلددددرع مشددددهواين ب ثددددرع اصددددلل  النييددددم  الواليددددل 
(0/02 . ) 
 .(0/0) ري ملب أل الهآ ح  و"   ن الآلرع  رلن من فقهلح الل لبة  " : قلل الذه   -9

إن  دق هدذا فأل د  ام هدم : و فقلل (1)"ق  فسقوأ"   ة قول مل  ب رع  ق  ر  الآيهقي  
 .من ال وبة من قذف   ملقلأل بيو كل  

  ملقدددذو اص دددريع  إمندددل مل دددل ردددله  فجدددهق إىل الفدددر  بدددال : رض ددد  يقدددول : قيدددت : قدددلل الدددذه  
 ملبدد أل  ددري" ل نيدال الددرجم  صددل ودوا قددلكفال بددللرابم القدلكو  الشددله  إك  لددلل الشدهلدع لددو م

 .(0/9)الهآ ح 

                                                 

 . هو   يلق فني   ( 1) 
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 فهذا ي ل مل   رلن موضم ثقة به  الهلو يل قو    يثقون بضقوال  ى    لحال ا دول اهلل 
. 
اإل دلبة "   رلن من فض ح اللد لبة  ملبدال مل الدا  ددم ردهرع: " قلل احللفظ ابن حجر  -2
(0/444. ) 
ك ي اصوايدددددل مدددددن   ردددددلن مدددددن : "  قدددددلل  دددددلحال الريدددددلض اصسددددد طلبة   ترمجدددددة مل  ب دددددرع -7

 ( .490ص )"          ول الآلرع  ره  اجلم     يقلت  فيهل  مل  لل ا ول اهلل
 
 

 .أسباب اإلجماع على قبول مرويات أبي بكرة 
 اإلمجدلع بيدو  -اضدي اهلل بهد -من ملهم مل آلل قآدول ا ايدة اللد ل  ال آدري مل  ب درع  -مل ال  

 مددل بددرو مددن بآلدتدد   زهدد     لدد     قآودددل مددل بددرو مددن  دد ق     دد آ   لر ددول اهلل
لإل دد أل  اصسددديمال  مل ددد  هبدددذ  اللددفل   غريهدددل لددديس مدددن ال ددذابال  الفل دددقال  ل ددد  بمدددوأل 

 .ختليع  ل   قلب ع رواك رمل يقلل 
إك يشدأق   قآدول الشدهلدع النيد د مدن االثهدال  (1)بدال الر ايدة  الشدهلدع تفدريقهم مههل  -ثل يل  

فيهل احلرية  الذرواع و و الر اية فإهنل تقآ  بني  الني الدة  الضدآا مدن إىل اىابنية رمل يشأق 
 .الواح  حرا  رلن مل  بآ ا   من اصرملع حرع رل ت مل  ملمة 

 قددد  ح دددو اإلودددلبييي   اصددد خ  ملن بنيضدددهم ا  شددد   إخدددراج : قدددلل احلدددلفظ ابدددن حجدددر 
بددد ع مواضدددم و الآادددلاي هدددذ  القلدددة  اح جلجددد  هبدددل مدددم رو ددد  احددد ص  ددد يث مل  ب دددرع   

 ملجلل اإلولبييي بللفر  بال الشدهلدع  الر ايدة  ملن الر ايدة يطيدال فيهدل مويد  تثآدت ال يطيدال 
 .  الر اية رللني د  احلرية  غري كل  

 ا  هآا اصهيال من هذا ملن إرذال القلكو  فس  ليس ررطل    قآول توب   ىن ملبل ب درع   
 .    بميوا هبل ي ذل  فس   مم كل  فق  قآ  اصسيمون ا اي

يني  ملن ملبل ب رع فقي    ه   ق  خللف ملمري اصدممهال بمدر بدن الطدلل   هدذا الشدرق فمدلل 
وا مدددن الفدددر  بيهددد   بدددال القدددلكفال ال دددلكبال مدددن الفسدددل  يمددداصسددديمون إىل املي مل  ب دددرع صدددل ب

                                                 

 .مهلمللف القرا  ر لبل    الفر   بال الر اية  الشهلدع  غري ( 1) 
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فض لئدد  )  : اصهدلفقال  اجملددرمال الدذين ي يددال بيدديهم ال دذل  الفجددوا   القددذو فقولد  تنيددلىل 
يهدددول بيددو ال للددال  ال للددال إمنددل ي ددون القددذو مددن (  مل لئدد  هددم الفل ددقون ( )هددم ال ددلكبون 
 .هذ  اى هلو 

 مدددن هدددذا اصهطيددد  ملطآددد  بيمدددلح اإل ددد أل مدددن خيدددلا ال دددلبنيال فمدددن بنيددد هم مدددن بيمدددلح اىمدددة 
ىمدة امدل   فض ئهل  فقهلئهل بيو قآول ا اية هذا الل ل  اجلييد  الدذي ال ملبيدم ملحد ا  مدن ا

 .بلل ذل  الفس   دبل إىل افمل مر يلت   و  حمم  اىرقر
( 4/447) ق  ح دو اإلمجدلع بيدو قآدول ا ايدة مل  ب درع احلدلفظ ابدن رثدري   مسده  الفدلا   

فضمدددل قآدددول ا ايدددة مل  ب دددرع :"فقدددلل  -اضدددي اهلل بههمدددل-بنيددد  ا اي ددد  لقلدددة مل  ب دددرع  اص دددريع 
 ( .1/149" ) فمجمم بيي 
اإلمجدلع بيدو قآدول ( : " 4/149)  إب أل اصدوقنيال  –امح  اهلل  –لفظ ابن القيم  ح و احل

 " .ا اية مل  ب رع 
قدلل القلضدي ملبدو ينييدو فقد   -1و  بدال القدلكو احلقيقدي  بدال الشدله  تفدريقهم مههل  -ثللثل  

فضمددل ملبددو ب ددرع  مددن جيدد  منيدد  فدد  يددرد خددربهم ىهنددم جددلح ا ( : " 722-0/729)  النيدد ع 
يح الشهلدع  ليس بلريق   القذو  ق  اخ يفوا    جول احل   يسوغ في  االج هدلد  ال  

ترد الشهلدع مبل يسدوغ فيد  االج هدلد  ىن  قلدلن النيد د منيدىن مدن جهدة غدري  فد  ي دون  دآآل  
 ".  اد رهلدت 

آَدددر  مل   ال يد ددَردخ خَ : قددلل ملمحدد ( :" 4/49" )الواضددق   مل ددول الفقدد " ابددن  َبِقيدد   قددلل    -4
 يسدوغ  .؛ ى د ه دم جدلح  ا  ديَح الشدهلَدِعو    يدضت وا بلدريق القدذوِ _ ال َمدْن ج يِدَ  منيد  _ َبْ رع 

 "في  االج هلد ؛  ال تد َردخ الشهلدع  مبل يسوغ  ِفيِ  االج هلد
إكا رددلن الددرا ي حمدد  دا    : "فلدد  ( 0/149) قددلل ملبددو الطددلل ال يددوكاأ   ال مهيدد   -0

خييددو ملن ي ددون قددذو بيفددظ الشددهلدع مل  ب ددري لفظهددل و فددإن رددلن بيفددظ الشددهلدع    قددذو فدد 
يرد خرب  و ىن  قللن ب د الشهلدع ليس من فنيي  و فيم يدرد بد  خدرب  و  ىن الهدلو اخ يفدوا 

 " .ه  ييوم  احل  ملأل ال ل  إن رلن ب ري لفظ الشهلدع اد خرب  ى   ملتو ب آريع إال ملن ي ول
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فضمدددل ملبدددو ب دددرع  مدددن جيددد  منيددد    ( : "99ص)ل  الشدددريازي   اليمدددم  قدددلل ملبدددو إ ددد  -2
القذو و فإن ملخآلاهم تقآ  ىهنم   خيرجوا خمرج القذو و ب  ملخرجو  خمرج الشهلدع و  إمنل 

 " .جي هم بمر ررأل اهلل  جه  بلج هلد  فيم جيو ملن يق   بذل    ب ال هم    يرد خربهم 
اند  د   القدذو إن ردلن بيفدظ الشدهلدع : مسدضلة ( " 442ص)   اصسودع آلل تيمية  -4

و فد  يدرد خدرب  ىن  قدع النيدد د لديس مدن فنييد   ىن كلدد  يسدوغ فيد  االج هدلد  لددذل  ا   
الهلو بن مل  ب رع و  إن رلن ب ري لفظ الشهلدع   يقآ  حىت ي ول كرر كل  القلضي  ملبو 

 .بيي  الطلل  اصق  ي  ابن بقي   كرر بن ملمح  مل ي ل 
-024ص) قددلل حممدد  بددن ملمحدد  الف ددوحي اصشددهوا بددلبن الهجددلا   رددر  ال ورددال اصهددري  -0

إن قددذو بيفددظ الشددهلدع قآيددت ا اي دد  ىن  قددع النيدد د : قددلل مل دد لبهل  غددريهم ( : " 029
 لدديس بلددريق   القددذو  قدد  اخ يفددوا   احلدد  " : النيدد ع"لدديس مددن جه دد  و زاد القلضددي   

 ال تدددرد الشدددهلدع مبدددل يسدددوغ فيددد  االج هدددلد  ردددذا زاد ابدددن بقيددد  و قدددلل  يسدددوغ فيددد  االج هدددلد 
 ملبو ب رع  من ره  مني  تقآ  ا اي هم ىهنم ملخرجدوا مللفدلظهم خمدرج " : " اليمم"الشريازي   

القلكو بيفظ الشهلدع مدم (  حي  )و " اإلخآلا و ال خمرج القذو و  جي هم بمر بلج هلد  
 .قآول ا اي   
اتفدد  الهددلو بيددو الر ايددة بددن مل  ب ددرع  اصددذهال بهدد هم حيدد  و  ا ي "   ريددررددر  ال"قددلل   

 .بن ملمح   الشلفنيي مل   ال حي  
في وج  من هذ  الر اية بقلح ب ال   و  قللد  الشدلفنيية و  هدو منيدىن مدل جدوأل بد  : قلل ابن مفيق 

 " .اآلم ي  من  افق  و  مل   ليس من اجلر  و ى     يلر  بللقذو
هفيددة بقآددول ا ايددة اندد  د   القددذو مطيقددل   ددواح رددلن حمدد  د الشددهلدع ملأل غريهددل  قددلل احل -9

   ا ايدددة احلسدددن بدددن مل  حهيفدددة  فدددي قآدددول ا اي ددد  مطيقدددل  ل دددن ال مدددلل قدددلل  الظدددلهر مدددن 
 قي ددد  مدددن حلردددية ردددر  ال وردددال اصهدددري بدددن ( 29و0/44)اصدددذهال خ فددد  و تيسدددري ال  ريدددر 

 . ال ر وا  وي  محلد  انققال ال ر وا حمم  الوحييي
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 عند تخريجه للحديث لثةالوقفة الثا
 ملخرجد  مليضدل  اإلمدلأل ملمحد    مسده   بدرقم  9977   2244حيث قلل ملخرجد  الآادلاي   

 .و ر مهل بن مل  ب رع اضي اهلل به   49244   49294   49202
 " .لن يفيق قوأل مل ه  ا ملمرهم إىل امرملع "   ل  احل يث بيفظ 

 " .  يفيق قوأل متي هم امرملع ال"  بيفظ 
 ابدن حآدلن    د ي    4404 ملقول ملخرج  مليضل الأمدذي   جلمنيد  ملبدوال الفدت حد يث 

)   (  79/ 0)   الآيهقددددي(  471/ 2)  (  112/ 0) لرم   اصسدددد  اك حلدددد ا(  2410) 
 ( 4022 ) ح يث(  2/449)  الهسلئي ( 4220) الآ وي   رر  السهة  (  119/ 19

 .لههي بن ا  نيملل الهسلح   احل مبلل ا
مليدلأل اجلمد  بنيد مل   لق   فني  اهلل ب يمة وني هل مدن ا دول اهلل " :  الآالاي   من مللفلظ 

 . "ر   احل  بض  لل اجلم  فضقلت  منيهم
فيمددل قدد مت بنيلئشددة بيددو  لقدد  بلددم  اهلل بشدديح وني دد  مددن ا ددول اهلل : "    الأمددذي 

 . "فنيلم  اهلل ب  الآلرع كرر  قول الر ول 
 ابأافدد  بددضن اهلل قدد  بلددم   فددل ظر إىل فقدد  هددذا اللدد ل   ردد ع متسدد   بسددهة ا ددول اهلل 

ف دلن يهآ ددي الد  ال ينيدرو قد اهل إال اىتقيدلح   د  لدذل  دالل ب يمدة ونيهدل مدن ا دول اهلل 
 .لألرقر ملن يذرر هذ  اىلفلظ ال  ت ل بيو فقه       ديه    اب  

 
 

تكلم في هذا يرئيسي لكل من هذا الحديث هو المستند ال :" قولهعند  رابعةلالوقفة ا
 ." األمر

لو رلن ح يث مل  ب رع هو مس ه هم الوحي  ل فلهم و ريف ال  هو ممل تيق   اىمة : ملقول 
 .اجلهلبذع  ال غريهم من ملئمة اإل  أل بللقآول    يطنين في  ملح  من ملئمة احل يث 

 . ملن اصرملع ال جيوز ملن ت وىل اصهل ال ال يهية  السيل ية    جون ب   ريف ال يقآيو    حي
 . به هم ملدلة من ال  لل  السهة الهآوية القولية  النيميية 
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الرجدددلل قوامددون بيدددو الهسددلح مبددل فضددد  اهلل بنيضددهم بيدددو  ):   تنيددلىل لددفمددن اىدلددة القر  يدددة قو 
مددن  ددواع  02اآليددة ( حفددظ اهلل بنيددمل  مبددل مل فقددوا فلللددلحلل  قل  ددل  حلفظددل  لي يددال مبددل 

 . الهسلح 
ملي الرجدد  قدديم  (الرجددلل قوامددون بيددو الهسددلح : ) يقددول تنيددلىل  : " قددلل ابددن رثددري   تفسددريهل

مبدل فضد  اهلل بنيضدهم ) بيو اصرملع ملي هو ائيسهل  رآريهدل  احلدلرم بييهدل  ممدهبدل إكا ابوجدت 
مددن اصددرملع و  دددذا رل ددت الهآددوع  الرجدد  خددري  الهسددلحل ملفضدد  مددن لملي ىن الرجدد( بيددو بنيددمل 

ا ا  " لدددن يفيدددق قدددوأل  لدددوا ملمدددرهم امدددرملع "  خم لدددة بللرجدددلل  ردددذل  اصيددد  اىبظدددم لقولددد  
 .الآالاي من ح يث بآ  الرمحن ابن مل  ب رع بن ملبي  

 . ( 1/490)  تفسري القر ن النيظيم"  رذا مهلال القضلح  غري كل  
ة  احل يث و ب  ا  ارج من اآلية مدل هدو مل  دم مدن احللفظ ابن رثري بال اآليا ظر ريف ابا 
 .م لول احل يث 

ا ظدر تفسدري   لأ  ملن تفسريهم لآلية ال خي يف بن تفسري ابن رثري   ااجم إىل ر ال ال فسري
 .  غري  القرط 

 . من السهة ح يث مل  ب رع هذا  
  "إ  ن  لقلل  بق   دين " ليهسلح   قول  

رددلن يسدده  اصهل ددال ريهددل إىل الرجددلل  ال يسدده    ملن ا ددول اهلل يددة الأر مددن السددهة الفنيييددة   
 .مههل ريئل  إىل الهسلح 

 لدددذل   دددلا بيدددو هنجددد  خيفدددلا  الرارددد  ن و ردددل وا يسددده  ن اصهل دددال ال آدددريع  اللددد ريع إىل 
 .  يل ا للة   بيلن حقو  الرجلل  الهسلح   اإل  أل الرجلل د ن الهسلح

آخر غير أبي صحابي  أي ولم يرد هذا الحديث من رواية " :عند قوله  الخامسةالوقفة 
 ".بكرة 

 .ه  تري  ملن الل ل  إكا ا فرد بر اية ح يث ال يل   في   ال يقآ  مه : ملقول 
إن رهددت تريدد  هددذا ف ددم  ددأد مددن اىحلديددث الهآويددة الدد  تفددرد بر اي هددل  دد ل   احدد   مههددل 

 .احل يث ...  مل  و  مريحهيل   إمنل ل   اإمنل اىبملل بلل " ح يث بمر اضي اهلل به 



 16 

 تفدرد بد   فق  تفرد ب  بمدر بدن الطدلل اضدي اهلل بهد   تفدرد بد  بهد  بيقمدة بدن  قدلص الييثدي
 . به  حيىي بن  نيي  اى للاي 

 .ال رائال    الل ي ال ملئ ل ح يث من 
بنيشرا  اىدلدة مدن  هذا الرملي الذي تشري إلي  يقول ب  ا او اصني ولة  الر افمل  هو يلط أل 

 . قآول خرب الواح  الثقة   جول تفي  ال  القر ن  السهة
من اىفراد ليآي وا به  دين اهلل الذي ريف  اهلل ب آيي    ال ملداي ملهذ    رم ملا   ا ول اهلل 

 ل بيي     خر مليلم  طرمل مل  ملهنل بقي ع تني ق هل  ل زلة قيم مه 
البخاري وغيره لهذا الحديث وغيره من مرويات  وتصحيح: "  لهعند قو  سادسةالوقفة ال

 .أبي بكرة رضي اهلل عنه هو أمر غريب ال ينبغي أن يقبل بحال 
والحجةةة فةةي ملةةك مةةا عةةرل فةةي كتةةب التةةاري  اإلسةةالمي كمةةا عنةةد ال بةةري وابةةن كثيةةر 
وغيرهما أن أبا بكرة قذل المغيرة بن شعبة بالزنا ووصل الخبر إلةى أميةر المةيمنين عمةر 

فسةةألهما عةةن ملةةك  فةةي المدينةةة خ ةةاب فةةأمر بحضةةور الةةرجلين مةةن الكوفةةة إليةةهبةةن ال
وطلب عمر من أبي بكرة أن يأتي بشهوده على ما ادعاه فلم تتم الشهادة التي هي كمةا 

والذين يرمةون المحصةنات ثةم لةم : ) تعالى و  اهلل تبارك قال اهلل تعالى أربعة شهود ، قال
ين جلةةدة وال تقبلةةوا لهةةم شةةهادة أبةةدا وأول ةةك هةةم يةةأتوا بأربعةةة شةةهداء فاجلةةدوهم ثمةةان

 ." (4)سورة النور ، اآلية  (الفاسقون
إن ال ريدددال اىغدددرل هدددو ا ددد ه لا اىردددقر تلددد يق ملئمدددة اإل ددد أل  مدددههم اإلمدددلأل   :ملقدددول    

 .بإ قلطهل  ه مهل    مهلداتالآالاي صر يل  الل ل  اجليي  مل  ب رع اضي اهلل به  
ى  ب درع  مر يلتد   اإل دقلق  ادد ألبيدو هدذا  ردقراى حممد  ة الد ر واهدي حجد مل: مث ملقول 

 اد  إلمجددددلع بيمددددلح اىمددددة بيددددو قآددددول مر يلتدددد   تدددد  يههل   د ا يددددن اإل دددد أل  بيددددو امل ددددهل 
 الل ي لن ل

 احلجددددة   كلددددد  مددددل بددددرو   ر ددددال ال دددددلاي  : " اجلددددوال ملن حج دددد  مددددل  دددددر  هددددو بقولدددد  
...  لبددن رددنيآة بللو دداري  غريمهددل ملن ملبددل ب ددرع قددذو اص ددريع اإل دد مي رمددل بهدد  الطددربي  ابددن رثدد

 .اخل 
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تددوااخيهم  هدد  يني قددد     قددول مددم اى ددف فهدد  ال ددوأل اصماخددون اللددد ة   ردد  مددل يواد  دد   
ا ددول اهلل  دديو اهلل بييدد  بيمددلح اإل دد أل ملن ملخآددلا اإلخآددلايال  مملفددلحتم حجددة تددرد هبددل  ددهة 

 .   الل لبة ال راأل هبل  يطنين للقآول  يم الثلب ة ال  تيق هل اىمة ب
إىل اإل دددهلد لي دددون  مل ددد  حييددد   مدددل يهقيددد    تلاخيددد   بهددد عإن ابدددن جريدددر قددد  ملخدددرج  فسددد  مدددن 

 .القلايح بيو بلريع من ملمر   ح م  بيو اىخآلا  اىح اث 
 مل ت حيهمل اجنيت إىل تلاي  ابن جرير الطربي ه  رهت حريلدل  بيدو منيرفدة  د ة مل  بد أل 

 سال إىل هذا الل ل  ال آري مل  ب رع و اهلل ملبيم بذل   م ل ة الل ل  ليسدت   ة مل 
 .من السهولة بضن ي هل دل الآلحث مل  اص  يم بضطراو مل لمي  

مل  ب رع  لةجي  ملن م اا ق(  94-2/07) إىل تلاي  ابن جرير الطربي  الذي يرجم  : ملقول 
ال ميمددي  حممدد  بددن بمددر الواقدد ي  مهددل  اص دريع بددن رددنيآة  رددهود القلددة بيددو  دديف بدن بمددر 

( 1/171)و ا ظددددر اصدددد خ  ممددددن امددددي بلل ددددذل  امددددو ابددددن حآددددلن  احلددددلرم  دددديفل  بللو  قددددة 
 ( . 0/004) (4/444) اصيوان (  1/0244) ال  اجملر ح

مر  ملن ب ب رع  من مني  رهودا  ال قلكفال ليني رب ملب –امح  اهلل  – ب  قول ابن جرير الطربي 
 . إن رلن بنيمل النييملح ي ف  بن هذا  دا    ت م  رهلدحتماب ربهم رهو 
يثآدت  اىردقر   القلة ال  ا اهل ابن جرير  ال  هدي بمد ع الد ر وا حممد   ع  احلل   ملن

 . بللطر  ال   قف بييهل
ل دن ابدن اصسديال  –امحد  اهلل  – ق  جلح  من طر  ملخر  م ااهل بيدو  دنيي  بدن اصسديال 

م لدية   جودهدل  دي  ابدن اصسديال  هدياف  مويدة مر يمر ية  اصر   ضدني  ي اك بمر فر اي   
 .هذ  الر ايل  ال  م ااهل بيي   ر    توج   ملخ ل من جهة مل  جه

بييهدددل     مثددد  هدددذ  اى دددل ي  ال يني مددد  بييهدددل  ال حيددد ص هبدددل   ملدو اىمدددوا ف يدددف يني مددد 
ريهددل  دد    دد آ   بلطهددل  حيلتدد    ت ملثآ دد  الطنيددن    دد ل  رددرف  اهلل بلدد آة حممدد  

 .  حيلت  ريهل     ديه     ظلهرا     ق
ب درع ب  دذيال  فسد  ل دي يقآد  ردهلدت  إن  د ت القلدة ملمدر  بمر اضي اهلل بهد  مل  ر   ملمْ 

 .اج هلدي من بمر اضي اهلل به  
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ي دن قلكفدل    إبلح مل  ب رع ت ذيال  فس   الرجدوع بدن ردهلدت  يد ل بيدو ثق د  بهفسد   مل د   
 .يظيم اص ريع حسال اب قلد     مل   

ف  مهدل  د ل  جييد   القدول الدذي يييد  بلللد لبيال  ريع مليضدل دي همدون اص  ملن اصسيمال ال
بيههدل  بدال اصدرملع الد  رده  ملبدو ب درع  مدن منيد  اجليييال ملن اص دريع إمندل ردلن جيدلمم ز ج د   ردلن 

اىمراح  اىرراو فآسآال هذا  كاك  ت شو ل رآ  قوي  رل ت هذ  اصرملع برزع بضهنم امل   يواقنيه
 .رلن ملبو ب رع جلزمل  بل    فس  فيذا ملو ملن ي ذل  فس  

   بن ال ذل  الفس   اخ  و حلل  بن حدلل القدلكفال اجملدلزفال َ نيْ  ترجق ليهلو  النييملح بد  
 امل ا ملن ل ددددد  مدددددن اللددددد ل  اجلييددددد  اص دددددريع بدددددن ردددددنيآة  و فضددددد   بدددددن اصهدددددلفقال   الشدددددهلدع

 .لل ل  اجليي  مل  ب رع بذا   ا
ن توريدددة اهلل ليلددد لبة  ثهدددلح  بيددديهم   بددد   مل قآدددول ا اي همدددل    بلددد ة  ددد آ هملفددد ا وا هلل 

قد  مشيهمدل رمدل مشد  رد  اللد لبة  اتفقدت اىمدة بيدو   الرضدوانبلجلهدة  ى د لل حممد  
 .ب ال هم  قآول ا ايلحتم 

 : مل  لب   اضي اهلل به  بض  ب رع ههل يهآ ي ملن ملكرر ا ايل  ملخر  ت نيي  : ملقول 
 .بلل الشهلدع بيو الو ل ريف هي ( 19/71)قلل ملبو ب ر بن مل  ريآة   ملهف   -1

صل ق أل ملبو ب رع   دلحآل  بيدو اص دريع جدلح : ح ثهل ابن بيية بن ال يمي بن مل  بثملن قلل 
هدلاا    يسدل   ديئل  فقدلل امليدت ا آ: زيلد فقلل ل  بمر اج  لن يشه  إن رلح اهلل إال    قدلل 

م فجي  ا  ظلهر هذا اإل هلد الل ة إن  هب فضمرو ال : بمر ه  امليت اصر د   اص  ية قلل 
 . رلن ملبو بثملن هو الهه ي 

صل  : ح ثهل ملبو مل لمة بن بوو بن قسلمة بن زهري قلل : "  قلل ملبو ب ر بن مل  ريآة  -4
فشه  ملبو ب درع  ردآ  بدن منيآد   ملبدو بآد  " حل يث    ا... رلن من رضن مل  ب رع  اص ريع 

اهلل  ددلفم فقددلل بمددر حددال ردده  هددمالح الث ثددة مل د  اص ددريع ملابنيددة  ردد  بيددو بمددر رددض   جدد ا 
ملمددل الو دددل فددد  ملرددده  بددد  : إن تشدده  إن ردددلح اهلل إال  ددد  مث رددده  قدددلل : فيمددل قدددلأل زيدددلد قدددلل 

فجي  هم فيمدل فدرغ مدن جيد  مل  ب درع  اهلل ملررب ح  هم:  ل   امليت ملمرا قآي ل فقلل بمر 
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ملره  مل   زان فهم بمر ملن ينيي  بيي  احل  فقلل بيي إن جي تد  فدلاجم  دلحآ  : قلأل فقلل 
 ( .19/70)اصلهف "  (1)فأر  فيم جيي       فمل قذو مرتال بني 

ملخرب ددل ملبددو بآدد  اهلل احلددلرم : قددلل (  4/442) و  قددلل الآيهقددي و بددلل رددهلدع القددلكو  -0
رب ل الولي  الفقي  ملخرب ل ملبو القل م الآ دوي حد ثهل بآد  اهلل بدن مطيدم بدن هشديم بدن بييهدة ملخ

بدن بآد  الددرمحن بدن جورددن بدن ملبيد  بددن مل  ب درع فددذرر القلدة رمدل تقدد أل    إ دهلد ابددن مل  
ريآة قسلمة بن زهري   ي اك بمر    إ هلد الآيهقي هشيم بن بشدري مشدهوا بلل د ليس  قد  

ي ددد  هدددذ   هدددذ  الر ايددل  الدددث ث لددديس فيهدددل ملن بمددر طيدددال مدددن مل  ب دددرع ال وبدددة بددهنين   ا ا
ليقآد  رددهلدت  فهددي بيدو مددل فيهددل مدن ردد أل تقدد أل بيددو ا ايدة  دديف بددن بمدر  حممدد  بددن بمددر 

 .الواق ي ال  فيهل ملن بمر طيال مه  ال وبة ليقآ  رهلدت  
ي ددذل  فسددد  ليقآددد   فآطدد  رددد  مددل تنييددد  بدد  اىردددقر  ال  ددديمل طيددال بمدددر مددن مل  ب دددرع ملن

  . رهلدت  
ولذلك جلد عمر رضي اهلل عنه أبا بكةرة ثمةانين جلةدة  ةد : " عند قوله  بعةالوقفة السا

القةذل فةي الزنةةا ثةم قةةال لةه تةةب أقبةل شةةهادتك فةأبى أن يتةةوب وأسةق  عمةةر بعةد ملةةك 
إن : شةةهادته فكةةان أبةةو بكةةرة بعةةد ملةةك إما استشةةهد علةةى شةةيء يةةأبى أن يشةةهد ويقةةول 

 .ين قد أب لوا شهادتي الميمن
مث إن ثآدت مدن ملقوالد  ههدل ددذا القدول   ي يف ال ر وا اىرقر  فس  بذرر ملي إ هلد : ملقول 

قددول مل  ب دددرع فهدددذا مدددن اىدلدددة بيدددو ديهددد   تقدددوا   لددو ردددلن رلكبدددل  فل دددقل  صدددل قدددلل هدددذا القدددول 
 .اصهسول إلي  

 .  وو ملتطوع لألرقر بذرر ا اية تضمهت منيىن مل ي بي  
و اىزهددر ثهددل بددملبددو حلمدد  بددن بدد ل ثهددل مل بهددلململخرب ددل ملبددو طددلهر الفقيدد  : قددلل ملبددو ب ددر الآيهقددي 

ردلن ملبدو ب درع إكا : قدلل  بل دمبمر  بدن حممد  بدن قديس بدن  دل  اىفطدس بدن  دنيي  بدن 
 هدذا إن  دق " : قدلل الآيهقديره  غريي فإن اصسديمال قد  فسدقوأ ململتل  الرج  يشه   قلل 

) السهن ال رب  "  ول من قذف   ملقلأل بيي   لو رلن ق  تلل صل مللومو  الفس فأل   ام هم ملن ي
19/144. ) 

                                                 

 .رذا   اى    -1 
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إن   إ هلد هذ  الر اية  دنيي  بدن بل دم الدرا ي بدن مل  ب درع  هدو  هدول    ملقدف :  ملقول 
 ال كرر ( 0-09/4)ترمجة  ال كرر ل    الر اع بن مل  ب رع و ا ظر حتذيال ال ملل  ل  بيو

 ( .19/104) ل  بن بج ن اىفطس و ا ظر حتذيال ال ملل  ل    ريوخ
 . دذا ر  الآيهقي        

فهدد  جيددوز صسدديم بلقدد  ملن جيددلزو مثدد  هددذ  اجمللزفددل    حدد   دد ل  رددر  برفددت اىمددة لدد  
مهول ددد   م ل  ددد  فريميددد  بللفسددد   ال دددذل  يسدددقا مر يلتددد  ريهدددل  ييدددوأل بيمدددلح اإل ددد أل بيدددو 

 .تل يق مر يلت  
 ددد    هدددذا ادجدددوأل ا ايدددل  ال تثآدددت بيدددو حمددد  الهقددد  النييمدددي بددد  بنيضدددهل مدددن ا ايدددل   حج

 .ال ذابال  اص همال 
علةى أنةا نقةول جةدال  لةو صةح هةذا الحةديث افتراضةا  جةدليا  : " قولةه  عنةد ثامنةةالوقفة ال

لكان  جة فق  في منع أن تتولى المرأة الملك أو رئاسة الدولة وال يصةلح  جةة لمنةع 
ال يصةةلح أن ى المةةرأة القضةةاء أو إمةةارة قريةةة أو مدينةةة فلةةيس معنةةى كةةون الرجةةل أن تتةةول

يكون ملكا  أنه ال يصلح أن يكون قاضيا  أو أمير مدينة أو قرية أو يكون رئيس دائةرة أو 
فهةةو  علةةى ملةةك وزيةةرا  أو رئةةيس وزراء أو نائبةةا  فةةي البرلمةةان ، مةةن ا ةةت  بهةةذا الحةةديث

على أن مما يةدل علةى ب ةالن هةذا تبره يسيء الفهم جدا  خ أ كبيرا  بل إنني اع مخ يء
ال يمكةن أن يفلةح قةوم تتةولى رئاسةة دولةتهم امةرأة فةي  ةال مةن  يقتضي أنه الحديث أنه

 ةاأل وال ومعنى هذا أنه لو وجدت امرأة علةى رأ  إ ةدا الةدول ونجحةك تلةك الدولة
كةذوب علةى النبةي في أمورها الدنيوية فيكةون ملةك داال  علةى أن هةذا الحةديث كةذب م

 وقد وجد في العصور الحديثة دول كثيرة تولك رئاسةتها نسةاء ونجحةك تلةك الةدول 
نجا ةةات بةةاهرة تحةةك رئاسةةة النسةةاء نةةذكر مةةن ملةةك رئاسةةة أنةةديرا غانةةدي للهنةةد ورئاسةةة 
مارغريةةك تاتشةةر لبري انيةةا وغيرهمةةةا كثيةةر فةةي القةةديم والحةةةديث وإنمةةا قلنةةا فةةي األمةةةور 

لمةةا بلةة  : " ورد علةةى ملةةك ، ففةةي روايةةة البخةةاري قةةال أبةةو بكةةرة  الدنيويةةة ألن الحةةديث
لةن يفلةح قةوم ولةوا " قةال "   قد ملكةوا علةيهم بنةك كسةرا ر أن أهل فا  رسول اهلل 

 " .أمرهم امرأة 
 : ملقول 
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 .  يق  ق  تيق   اىمة بللقآول ف بهل من االفأاضل  اجل لية  ثإن احل ي -1
الد  كررحتدل ا د هلدا    ال اجدة اى ىل إليهل ريح من الواليل   إن اصرملع ال يشرع ملن يسه  -4

 . خيفلئ  الرار ين   إىل تطآي  الر ول 
 قدد  مددر بهددل  جدد  ال اللددة ( الرجددلل قوامددون بيددو الهسددلح : )  ا دد هلدا  إىل قددول اهلل تنيددلىل  -0
 .هل مه
ن ملال يشدددرع  اصدددرملعا دد هلدا  إىل هدددذا احلدد يث اللددد يق  قددد  ا دد  ل بددد  النييمدددلح بيددو ان    -2

 . القضلح  مل   منيهلمهل ال    اإلملاع ال  ال فة إليهليسه  
 ( .  اى ىل اجللهيية قرن   بيوت ن  ال تربجن تربج ) قول  تنيلىل  إىلا  هلد  -4
 " .إ  ن  لقلل  بق   دين " ليهسلح   إىل قول اله   -0

اصنيل در  قشدت فيهدل حممد  ال دوايل اصلدريال   ل  ق  ههل  لل  من الهلوصملن مل من اصهل ال 
 طنيه    بنيمل الل لبة    قول  بلالرأارية    ملموا رثريع مههل طنيه     هة ا ول اهلل 

ت   قو  اصرملع  غيو    كل      سآة هذ  النيقلئ   اىف لا إىل اإل  أل   ا للية    مهلدلا
) بنيددمل  اائدد   ممددل قي دد    هددذا ال  ددلل  ر ددل  رشددف موقددف ال ددوايل مددن السددهة  ملهيهددل   قدد 

 ( : 44-49ص
قضددليل اصددرملع  غدد  فيهددل غيددوا ردد ي ا  حنددو فيهددل مه ددو دبددلع أريددر  ال ددوايل  مددن ههددل اح ضددن"

اصرملع مطللآل دل  قو  من اصسل اع يوبم ملهنل ق  مه هل إيلهل اإل د أل  يرت دال   هدذا الآدلل 
ظيددم فيدد  اإل دد أل  اصسدديمال  اصددرملع  فسددهلو  ي جددىن مددن اىخطددلح  اص للطددل  مددل يددر  مل دد  قدد  

 . بيو اجمل منيل  اإل  مية  بيو النييملح مبل ي ذب  الواقم 
 ملهدد  احلدد يث جينييددون ديددة اصددرملع بيددو : )فهددو يددر  اصسددل اع بددال الرجدد   اصددرملع   ال يددة فيقددول 

ون و فلل يدددة   الهلدددف مدددن ديدددة الرجددد  و  هدددذ   دددوملع خيقيدددة  ف ريدددة افضدددهل الفقهدددلح انققددد
القددر ن  احدد ع ليرجدد   اصددرملعو  الددوبم بددضن دأل اصددرملع ملاخددع  حقهددل ملهددون زبددم رددلكل خمددللف 

 . (1)(لظلهر القر ن 

                                                 

 ( .17ص)السهة الهآوية ( 1) 
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 هو   قول  هذا ظل  ىه  احل يث قلئ  بيو اهلل  بيو اإل د أل  القدر ن ب دري بيدم  خمدللف 
يددو الهلددف مددن ديددة الرجددد  لي  ددلل  السددهة  إمجددلع اىمددة الدد  ملمجنيددت بيدددو ملن ديددة اصددرملع ب

 .(4)  يضيت توضيق كل    مهلقش  ل  
مدددن تدددضثر  بلحلضدددلاع ال ربيدددة اصويفدددة  مدددن غيدددو    قضدددليل اصدددرملع  -   ظدددري-الرجددد   يتَ  إمندددل مل  

م هل يل ال فل   بال الرج   اصرملع الذي بيه  القر ن  السدهة  الواقدم  ال دلاي  اإل سدلأ  ملن هدذا 
 . اى ثو بلاز حىت   احليوا ل    ريهل  رآريهلال فل   بال الذرر   

 . فللقر ن فل   بال الرج   اصرملع   اصواايث فلىخ يضخذ ضنيف مل تضخذ  ملخ   من اصرياث 
 .  إكا ملتت الو جة  ليس دل  ل   اث ز جهل  لف ملدل فإن رلن دل  ل  ملخذ ابم ملدل

مللد  فدإن ردلن لد   لد   اثدت الدثمن  إن رددن  إن مدل  الدو ج  لديس لد   لد   اثدت الو جدة ابددم 
 .ب دا من الو جل  ارأرن   هذا الثمن 
الثيثلن  إن مل  الرج  بن ابن طف  ملخذ مجيم   ىبي  إن مل  بن ملبوي  فقا فألم  الثيث 

 . ملل  
 الرجدد   يل اصددرملع   الددو اج   و مددن الثيثددال  ملرثددر إن مددل  بددن بشددرا  الآهددل  ال يضخددذن 

 .  قآي  اإل  أل 
اصرملع ال تليق دذا ال بيو  فسهل  ال بيو غريهل من الهسدلح  ال بيدو الرجدلل مدن بدلل مل ىل   
 . 

 ددددواع  (مل مددددن يهشددددض   احلييددددة  هددددو   اللددددلأل غددددري مآددددال):  يهسددددو ال ددددوايل قددددول اهلل تنيددددلىل 
 ينيددأو بقوامددة الرجدد  بيددو اصددرملع بيددو إغمددلض  مضددمل و مث يقلددر و ( 12)الوخددرو اآليددة 

فلإل ددد أل .   يسدددآق  إليددد  ملحددد  ي هدددو املي   حددد  د بيمدددو    القوامدددة بيدددو الآيدددت فقددداهدددذ
 .ال خترج من بيت ز جهل إال بإك   يفرض بيو اصرملع ملن

 ليمددرملع ) :اصهل ددال النيييددل   ال  لددة فيقددول     ددلل السيل ددة يددر  ال ددوايل ملن ليمددرملع ملن ت ددوىل
  (1)(ن تيي ملي مهلال ملب ا ال فة النيظموكا  ال فلحع النييمية  اإلدااية  السيل ية مل

 : -يري  إكا مل يموا  - يقول بن مله  مل ا بل 
                                                 

 .هذ  اإلحللة بيو ر ل  رشف موقف ال وايل من السهة  ملهيهل ( 194-72ص)من ( 4) 
 ( .22ص: ) ر تضخر النيرل  اصسيمال ( 1) 
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 إكا ااتضوا ملن ت ون اصدرملع حلرمدة مل  قلضدية مل   زيدرع مل   دفريع فيهدم مدل ردلاا  لهدل  جهدل  )
  (1)( ظر فقهية جتيو كل  

مدددل دلييددد  بيدددو هدددذا  فدددأا  ال يسددد ث  مدددن اصهل دددال   ال  لدددة إال ال فدددة النيظمدددي  ال  ددد اي
 .  ثهلح اال

ئيسدة مجهوايدة مل  ائيسدة  زااح مل   زيدرع ا  بيو ر  حلل فيجوز بهد   ملن ت دون اصدرملع مي دة مل  
 . مل  قلضية مل  قلئ ع جيري 

 هدددو هبدددذا الدددرملي خيدددللف إمجدددلع اىمدددة  خيدددللف  دددهة ا دددول اهلل  ددديو اهلل بييددد    ددديم القوليدددة 
 .  ي نيي  بقول رلك خيللف ر  مل  آ  كرر  . ن  النيمييةو  خيللف بم  اليفلح الرار ي

مث  سضل  مل هي  جهل  الهظر الفقهية ال  يوبمهل  مدن هدم هدمالح الفقهدلح الدذين  دآقو  إىل 
هذا الرملي  مل هي ملدل هم  لني  الرج  يشري إىل مل كهال إليد  ملبدو حهيفدة مدن ملن اصدرملع تقضدي 

 .(4)فيمل تلق في  رهلدحتل
 مدم ملن قدول مل  . ا القول فش لن بال مدل يقدول ال دوايل  بدال هدذا القدول فإن رلن يرمي إىل هذ

 . حهيفة ضنييف ال دلي  بيي  فإ   ال يري  ب  مهلال القضلح
. فددإن قددول ال ددوايل غريددال جدد ا  بنييدد  جدد ا بددن اإل دد أل  بددن ملقددوال ملئمددة اإل دد أل  بيددو ردد   

جهم و  مدن ملبدرز ملدل د  قولد  بدن  ملدل   إمنل هي ملبملل اى ابيال  تقللي هم  تقللي  من هنص هن
فإ   جيال بييهل ملن خن لا ليهلو ملقرل اىح لأل إىل تقللي هم  اصرملع   مل ا بدل تآلردر :)اى ابيال

 إكا ااتضدوا ملن ت دون اصدرملع حلرمدة . . . ز اجهل بهفسهل  دل رالي هل الد  ال ت هدلزل بههدل 
 . (0)جهل   ظر فقهية جتيو كل  ري مل  قلضية مل   زيرع مل   فريع فيهم مل رلااو  ل يهل   

 .  ه ذا ي ون النييم  ه ذا ي ون االح جلج 
  هذا الهوع به   من اى ل يل  الىت يس اف بللسهة  ملهيهل من ملجيهلو  يسدمي السدهة لني  

 . قشواا

                                                 

 ( .41ص: )السهة الهآوية ( 1) 

 .مم احللرية ( 09ص: )اىح لأل السيطل ية ى  ينييو : ا ظر ( 4) 

 ( .44)ص : السهة الهآوية ( 0) 
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 من هذا اصهطي  ترا  ييهص بيهجة فاواع بف  وايل مي ة بريطل يل  تلتشر ائيسدة  زااح بريطل يدل 
  يرا اده  ريدة ائيسدة  زااح ادهد  ضدلابل بدرض احلدلئا ململئري ائيسة  زااح د لة اليهود    ا جول 

(( . و ملمددرهم امددرملع ل ددمددل ملفيددق قددوأل  َ : ))حيددث يقددول " بسددهة ا ددول اهلل  دديو اهلل بييدد    دديم 
تطآيقدد  النيميددي  تطآيدد  خيفلئدد  الراردد ين  مددل فهمدد   قددرا  بيمددلح اإل دد أل مددن فجدددر    يميدد 
 . إىل يومهل هذا اإل  أل

لو رلن مل يقول  ال دوايل حقدل مدن ملن مدن حقدو  اصدرملع   اإل د أل تدويل اصهل دال ل دلن ا دول 
اهلل  يو اهلل بيي    يم مل ل مهفذ دل  ل لبني    تهفيذهل بنيدوأل  قدوع خيفدلا  الرارد  ن  حلطدم 

اجللهييدددة رمدددل احلدددواجو  السددد  د اجللهييدددة إن ردددلن حرمدددلن اصدددرملع مدددن هدددذ  اصهل دددال مدددن ملمدددوا 
ي   ن حول كلد  ال دوايل   قضدليل اصدرملع  حرملهندل مدن حقوقهدلو لقد  حطدم اإل د أل اجللهييدة 
بض وابهل   ضنيهل ا ول اهلل  يو اهلل بيي    يم أت ق مي   من كل  قضدية الظهدلا  ال آد  

ت م مل جني  اهلل لرج  من قيآال   جوف   مل جني  ملز اج م ال ئو تظدلهر ن مدههن ملمهدل): 
ا ظدددر ريدددف هددد أل قضدددية الظهدددلا و ( 2) دددواع اىحدددوال اآليدددة  ( مدددل جنيددد  ملدبيدددلحرم ملبهدددلحرم 

 .الذي رلن يني رب ط قل   اجللهيية 
.  ريدددف هددد أل ال آددد  الدددذي ردددلن بيدددو مل ل ددد  يقدددوأل ال دددوااث  هددد أل مليضدددل  ال دددوااث بلل  دددللف 

اجلددلهيي مددن   ل آدد ا ظددر ريددف ي يددف ا ددول اهلل  دديو اهلل بييدد    دديم هبدد أل مددل يقددوأل بيددو ا
 إك تقدول ليدذي مل نيدم اهلل بييد   مل نيمدت ): إكا طيقهدل قدلل تنيدلىل  ىن  أر  الو اج من ز جدة اص آد

بيي  ملمس  بييد  ز جد   اتد  اهلل  ختفدي    فسد  مدل اهلل مآ يد   ختشدو الهدلو  اهلل ملحد  
  ملز اج  ملن ختشددل  فيمددل قضددو زيدد  مههددل  طددرا ز جهلرهددل ل ددي ال ي ددون بيددو اصددممهال حددرج

  ( .09) واع اىحوال اآلية  (ملدبيلئهم إكا قضوا مههن  طرا  رلن ملمر اهلل مفنيوال
ال طآي  ب د  مدل    للق  ملررأل اإل  أل اصرملع  ملبطلهل حقوقهل ال  تيي  هبل رلمية  ظريل يرافقه

 ال طآيدد  مددن ب الددة  دقددةو   دد ق مل ضددلبهل مجينيددلو  لددو رل ددت اصهل ددال ال آددريع  اللدد ريع  
ال  لددةو مددن حقددو  الهسددلح صددل توقددف ا ددول اهلل  دديو اهلل بييدد    دديم بددن بيلهنددل  توضددي هل 

ع م ةو  ف  ة ملمريع اليمن  ف  ة قلضية بي ع رذا  ف  ة ري  تهفيذهل بنيوأل  قوعو  لرمليهل ف  ة ملم
بلميدددة بمدددلن  ملخدددر  قلئددد ع اجلددديري الفددد أ مل  السدددرية الف  يدددة إىل جل دددال منيدددلك  بمدددر  بدددن 

 ب لل بن مل دي   النيد ح بدن احلضدرمي  زيد  بدن حلاثدة  بآد  اهلل بدن  بن الولي ا خلل   نيلصال
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ا احة  لرمليهلهن   ال فة الرارد ع يدوامحن مل  يسدآقن الرجدلل   مهل دال اإلمدلاع  القضدلح   
رددر  النيددل  اإل دد مي  غربدد  إك ملن ههددلك  وابددث مددن الهسددلح   النيلددوا الواهددرع   اإل دد أل   

الر ول  اليفلح الرار ين  بني  كل  من ال يضيت بيديهن النيد  مثد  بلئشدة  ملأل  ديمة  ملأل به  
 ددييم  ملوددلح بهددت بمدديس  ههدد  بهددت ب آددةو  غددريهن مددن  سددلح اصهددلجرين  اى لددلا  زيهددال 
  فيسددة  بمددرع بهددت بآدد  الددرمحن  بلئشددة بهددت طي ددة  فلطمددة بهددت بآدد  اصيدد   غددريهن مددن 

 . ممن يفقن رثريا من الرجلل بيمل  كرلح  ملدبل  امليلبيوتل  قريري  النيرل  اصوايل
ريف   قوأل هذ  اصي ة  السيطل ة مل  الوزيرع مل  ائيسة الوزااح مل  القلضدية مل    (1)  سضل ال وايل

السددفريع بللطلبددة  اىدل  القهددو   الضددوع لقوامددة الرجدد  الدد  مه هددل اإل دد أل لددألز اج  إكا  
  السفريع   بي   خر فه  يهق  الو ج  لغرا مل  تلبنيل لو ج   رلن مقر الو ج   بي   الوزيرع مل

النيظيمدددة مل  مدددلكا يلدددهم اصسددد ال ل  هددد  ي دددون إكا ردددلن موظفدددل    زااحتدددل مل   دددفلاحتل أدددت 
الل دددة  النيلمدددة بضقراهندددل مدددن  لاج ملبلحتددد هدددل خيضدددم ى امرهدددل  يدددذهال بنييددد ا  بهددد مل تنيقددد  امح

ا رل ت ف لع مجيية  حودل من الوزااح مل  السفراح من هدو الوزااح  السفراح  ريف ي ون احللل إك
مم يدديح رددآلبل  مجددلال إىل  خددر اصشددلر   انددلكير  الفددت الدد  يضبلهددل اإل دد أل  اجللدد  ال يددوا ن 

ملتنيجآدددون : ))ويهل  النيفيفدددل  و  الر ددول  ددديو اهلل بييدد    ددديم يقددول د  سددلا  ال دددريا ا  الهدد
 ((. هلل ملغري مىن من ملج  كل  حرأل الفواحري ل ريع  ني   اهلل ى ل ملغري مه   ا

 ا  كبير   من ا ت  بهذا الحديث على ملك فهو مخ يء خ أ  :" هعند قول تاسعةالوقفة ال
 .بل إنني اعتبره يسيء الفهم جدا  

 . هذ  جرملع رآريع بيو بيملح اإل  أل  طنين   فقههم  فهمهم: ملقول 
ه  خللف بيملح اىمة الذين اح جوا هبدذا مل تقول مليهل الرج  ل  فيمن تطنين ل   ه  ت اي

ال  ددددلل  السددددهة الدددد  دلددددت بيددددو  احلدددد يث بيددددو ملن اصددددرملع ال ت ددددوىل هددددذ  اصهل ددددال  لددددوصَ 
 مشر بية مل ت بي  ل 

 ل ه ي اليفلح الرار ين الذين بوا ا الهسلح هذ  اصهل ال  فوا  ريع الر ول له  خل
 ل هم  ترميهم بسوح الفهم ج ا  م بضي حجة رربية ختط

                                                 

 . رذل   سضل ال ر وا حمم  اىرقر هذ  اى ئية ( 1) 
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 دددلن لددد  النيدددذا ردددريطة ملن ال لردددلن بيمدددلح السدددهة اخ يفدددوا فضخدددذ  بقدددول ملقدددواهم حجدددة لدددو  
  ل هم  ليس ل  ملي مس ه  رربيقه  فهم اآلخرين ف يف تس جيو الطنين   فتطنين 

 . من اصهل ال ملن مل و  بنيمل ملقوال النييملح الذين اح جوا هبذا احل يث 
بددلل الههددي " تددرجم لدد  بقولدد ( 4022)قم بددر ( 2/449)ملخددرج هددذا احلدد يث اإلمددلأل الهسددلئي 
( 19/094)  ملخرجدد  ابددن حآددلن    دد ي   اإلحسددلن  " بددن ا دد نيملل الهسددلح   احل ددم 

بن  في الف   بن ملقواأل ت ون ملمدواهم مهوطدة  اإلخآلاكرر " ترجم ل  بقول  ( 2410)برقم 
 " .بللهسلح 

بلل رراهية توليدة : " بقول   ترجم ل  ( 99-19/90) الآ وي   رر  السهة   ملخرج  اإلملأل
 " .الهسلح 

 . هذا ح يث   يق:  قلل بقآ  
ىن اإلملأل حي لج إىل الر ج إلقلمة  و اتفقوا بيو ملن اصرملع ال تليق إململ   ال قلضيل   :مث قلل  

الدرب ز لفلد  اللدومل  و  اصدرملع بدواع  ملمر اجلهلد  القيلأل بضموا اصسيمال  القلضي حي دلج إىل
 ىن اصدددرملع  لقلدددة و  اإلملمدددة  و ليدددرب ز  تنيجدددو لضدددنيفهل بدددن القيدددلأل بدددضرثر اىمدددواال تلددديق 

 " . القضلح رملل الواليل  ف  يليق دل إال ال لم  من الرجلل 
مل دددواع الددوزااا   مههدددل ( 04-01ص ) كرددر ملبددو ينييدددو احلهآيددي   ر لبددد  اىح ددلأل السدديطل ية 

يمل  كرددر رددر طهل  قددلل    خرهددل  هددو الشددرق  هددي ملقدد  رددض ل  مددن  زااع ال فددو  زااع ال هفيددذ 
 ال جيدددوز ملن يقدددوأل بدددذل  امدددرملع و  إن ردددلن خربهدددل مقآدددوال  صدددل تضدددمه  مدددن منيدددلأ : " السدددلبم 

" مدل ملفيدق قدوأل مل ده  ا ملمدرهم إىل امدرملع :"   الواليدل  اصلدر فة بدن الهسدلح و  قد  قدلل الهد 
آلررع اىموا ممدل هدو لح و  الرب ز   م ثآل  النيوأل  مل يضنيف به  الهس ىن فيهل طيال الرملي 

الآددلل السددلدو   ( 04ص) قددلل اصددل ادي الشددلفنيي   اىح ددلأل السدديطل ية " بيدديهن حمظددوا
 ال جيوز ملن يقي  القضلح إال من ت لميت في  رر ط  ال  يلق منيهل تقيي   ":  الية القضلح 

 :  يهفذ هبل ح م   هي  آنية 
ج    هذا الشدرق جيمدم  دف ال الآيدوغ  الذروايدة فضمدل الآيدوغ ملن ي ون ا : فللشرق اى ل مههل 

 ال ي نيي  بقول  بيو  فسد  ح دم  ردلن مل ىل ملن ال ي نييد  بد   قيمفإن غري الآللث ال جيري بيي  
 .بيو غري  ح م 
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 ململ اصرملع فيهقع الهسلح بن اتال الواليل   إن تنيي  بقودن ملح لأل  قلل ملبو حهيفة جيوز ملن 
  رددذيمددل تلددق فيدد  رددهلدحتل و  ال جيددوز ملن تقضددي فيمددل ال تلددق فيدد  رددهلدحتل تقضددي اصددرملع ف

ابن جرير الطربي فجوز قضلحهل   مجيم اىح لأل  ال اب آدلا بقدول يدرد  اإلمجدلع مدم قدول اهلل 
ي ينيد    النيقد   الدرمل( الرجلل قوامون بيو الهسدلح مبدل فضد  اهلل بنيضدهم بيدو بنيدمل ) تنيلىل 

 " .الرجلل  و فيم جيو ملن يقمن بيو
 كرر الني مة   ي  حسن خلن ردر ق اإلملمدة  كردر مدن هدذ  الشدر ق ملن ي دون كردرا  قدلل 

 مدن ردلن ردذل  ال يلدديق    جهد  ملن الهسدلح  لقلدل  بقدد   ديدن رمدل قدلل ا ددول اهلل : 
ل دد بري ملمددر اىمددة  تددويل احل ددم بددال بآددلد اهلل  فلدد  خلددوملحتم مبددل تق ضددي  الشددرينية اصطهددرع 

 .ني ل و فييس بني   قللن ال ين  النيق  ريح ال  يوجآ 
اإلملمددة  ال تقددلو اإلملمددة  القضددلح بيددو الر ايددة فإهنددل تددر ي مددل بي هددل  أ ددي مددل قيدد  دددل  ملمددل 

و   الدد فهم حلقلئقهددل  القضددلح فهددو حي ددلج إىل اج هددلد الددرملي  رمددلل اإلدااك  ال آلددر   اىمددوا
بيدددو تددد بري ملمدددر النيآدددلد  الدددآ د بددد  هدددي   ليسدددت اصدددرملع    اد  ال  ددد ا مدددن كلددد   ال تقدددو 

مددل ثآددت   اللدد يق ليآاددلاي مددن حدد يث مل  ب ددرع  هددذا ملضددنيف مددن كلدد   ملبجددو و  يميدد 
قللد  صدل بي د  ملن ملهد  فدلاو قد   "لن يفيق قوأل  لوا ملمرهم امدرملع : "  اض اهلل به  من قول  

 .بهت رري ي  بن رسر   بواانمي وا بييهم بهت رسر  يني  
و  املو اىمددوا هددو اإلملمدة  القضددلح   ددم  الشد ي  فدي الفدد   ردديح مدن الوبيدد  يديس بنيدد  ف

 .اهلل بو  ج  ف خول  فيهل ي ون دخوال  مل ليل  
 .قلل الطل     احل يث ملن اصرملع ال تيي اإلملاع  ال القضلح ا  هو 

مدل جتدوز  هو قول اجلمهوا  ملجلز  الطربي  هي ا اية بن ملل   بن مل  حهيفة تيي احل دم في
 .( 197-192ص)إريي  ال رامة          " في  رهلدع الهسلح  احل يث حجة بيو همالح 

 ملقول ب  اآليل   اىحلديث   اقم الر ول  اليفلح الرار ين ريهدل حجدص بيدو هدمالح  ا ظدر  
ملن الهسددددلح  لقلددددل  بقدددد   ديددددن قآدددد   حدددد يث ريددددف ا دددد ه  الني مددددة  دددد ي  حسددددن بيددددو

اصس ه  الرئيسي صن مهم اصرملع من  إن  قلان بيه   بال قول اىرقر ا  شهلد    يث مل  ب رع
 .تويل اصهل ال إمنل هو ح يث مل  ب رع 

 . اخل..... ق  برو القلايح مس ه ا  اىئمة اصل نيال من كل   بيو امل هل القر ن ال ر  
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اخل فيدد  .....يفيددق قددوأل  نلدد: "  قددلل الشددورلأ   رددر  حدد يث مل  ب ددرع اضددي اهلل بهدد  قولدد  
دليد  بيددو ملن اصددرملع ليسددت مددن ملهدد  الواليدل   ال حيدد  لقددوأل تولي هددل ىن جتهددال اىمددر اصوجددال 

 بدددنلنيددد أل الفددد    اجدددال و قدددلل   الفددد ق  قددد  اتفقدددوا بيدددو اردددأاق الدددذرواع   القلضدددي إال 
لل رمدد  إىلاحلهفيددة  ا دد ثهوا احلدد  د  ملطيدد  ابددن جريددر  يميدد  مددل قللدد  اجلمهددوا ملن القضددلح حي ددلج 

 ا ددد  ل اصلدددهف مليضددددل  بيدددو كلدددد   و الرجددددلل حملفددد الدددرملي  املي اصدددرملع  ددددلقع  ال  ددديمل   
 يد  "  اجد  فد ل مبفهومد  بيدو خدر ج اصدرملع و اصدذروا   الآدلل لقولد  فيد  اجد   يث بري ع 

 ( .2/104)          اى طلا
ميددة قدد  تددرجم     رددلن اصلددهف  هددو اإلمددلأل بآدد  السدد أل ابددن تيميددة جدد  رددي  اإل دد أل ابددن تي

بدلل اصهدم مدن  اليدة اصدرملع  اللد   مدن ال حيسدن القضدلح : ر لب  اصه قدو   ملحد  ملبوابد  بقولد  
مههددل حدد يث مل  ب ددرع  ثمل  يضددنيف بددن القيددلأل  قدد   مل اد   هددذا الآددلل بدد دا  مددن اىحلديدد

ضمدل الدذي   القضلع ث ثة  اح    اجلهة  اثهلن   الهدلا ف:" قلل   ح يث بري ع بن اله  
اجلهددة فرجدد  بددرو احلدد  فقضددو بدد  و  اجدد  بددرو احلدد   جددلا   احل ددم فهددو   الهددلا  اجدد  

 .ا ا  ابن ملجة  ملبو دا د  "فهو   الهلا قضو ليهلو بيو جه  
 .قلل الشورلأ  ح يث بري ع ملخرج  مليضل  الأمذي  الهسلئي  احللرم      

 فيد  دليد  بيدو اردأاق ردون القلضدي " احل يث قلل اإلملأل بآ  الس أل ابن تيمية بقال هذا 
 . -امح  اهلل -رلأ شو  إىل ر م  هذا ملرلا ال" اج   

 ل   من الييفة  اىمري  القلضدي  الدوزير ردر ق قراهدل بيمدلح اإل د أل ال يي فدت إليهدل دبدلع 
ب طآيدد   ال ميقراطيدة  دبدلع أريدر اصددرملع ىن ملهد  هدذ  اصهل ددال بهد  بيمدلح اىمددة هدم اص يفدون

ليشددرينية اإل دد مية  اصهلهضددةهددم اص يفددون ب طآيدد  القددوا ال ال ربيددة الشددرينية  بهدد  الدد ميقراطيال 
 الدد  يريدد  ملبدد اح اإل دد أل ملن أدد  حمدد  الشددرينية اإل دد مية  ال ملب قدد  ملن اىرددقر مددن هدددمالح 

إىل ال  لل  ل ههل ال فية  لي   ب ل ملن جيلاي همالح رلن ق  قلأل ب بوع اصسيمال إىل الرجوع 
 السهة  االب للأل هبمل  الرجوع إىل  ريع اليفلح الرار ين اصه يال  ملن ينيظوا بييهدل بللهواجدذ 

  الددد  يل  اآلخدددرع  تطآيددد   بدددوحتم   دددنيلدحتم فدددذل  هدددو الواجدددال انددد م بيددديهم  هدددو ملددد ا
 ملبددددرز ب مددددل  الضددددوع  ال آنييددددة ىبدددد اح اهلل   كهددددلل احيهددددم كدددددملدددد ا ال ميقراطيددددة هددددو م

 . ملب ائهم 
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 ي أنةهتضةيق على ب الن هذا الحةديث أنةهعلى أن مما يدل  " : عند قولهشرة اعالالوقفة 
ال يمكن أن يفلح قوم تتولى رئاسة دولتهم امرأة في  ال من األ وال ومعنى هذا أنه لو 

ة فةي أمورهةا الدنيويةة فيكةون وجدت امرأة على رأ  إ دا الةدول ونجحةك تلةك الدولة
وقةد وجةد فةي العصةةور  ن هةذا الحةةديث كةذب مكةذوب علةى النبةةي ملةك داال  علةى أ

نجا ةةات بةةاهرة تحةةك  الحديثةةة دول كثيةةرة تولةةك رئاسةةتها نسةةاء ونجحةةك تلةةك الةةدول
رئاسة النساء نذكر من ملك رئاسة أنديرا غاندي للهند ورئاسة مارغريك تاتشةر لبري انيةا 

لدنيوية ألن الحديث ورد على وغيرهما كثير في القديم والحديث وإنما قلنا في األمور ا
ر  قةةد أن أهةةل فةةا لمةةا بلةة  رسةةول اهلل : ملةةك ، ففةةي روايةةة البخةةاري قةةال أبةةو بكةةرة 

 "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة  " :قال  ملكوا عليهم بنك كسرا
 : ملقول 
 يددل  قر  يددة  ض ددف جدد ا  دددذا اال آهددلا  اال دد  الل ال ريددال الددذين يمديددلن إىل ت ددذيال  -1

 ملمددوا  آويددة  دد ي ة مثدد  اآليددل   اىحلديددث الدد  تدد ل بيددو قددرل قيددلأل السددلبة   ملحلديددث
 .غيآية ملخر  

  ردد  اىحددوال فددض ال  جينيدد  احلدد يث مطيقددل  و ردد أل اىرددقر   ا ظددر إىل هددذا ال ضددلال   -4
 .ديهية رل ت مل  د يوية مث ملخريا  يقي   بللهجلحل  ال  يوية 

 مقدددلييس الفددد   بهددد    بهددد   مددد  ا دددول اهلل  يدددل ملخدددي إن اصددد  يم هبدددذا احلددد يث هدددو حم
برف  الي وي  برو مل  لب  اصالطآال ليا يف بدن بدرو إن غري مقلييس اصلديال   مل  لب  

 مدراد اصد  يم إمندل ينيدرو مدن خد ل برفد   مقلييسد   َلمال ملبراو رثري من النيدل ال فلا اصلديال
هة ل نيددرو منيددلأ الفدد    مددن  بددرو  مقددلييس مددن خيددلطآهم ااجددم إىل  لددوص القددر ن  السدد

 .من إط   الف      ا ولاهلل  مراد خ دل    ضوئهل ت اك مراد 
فق  اتال الف   بيو توريدة الدهفس (  ق  خلل من د لهل  ق  ملفيق من زرلهل: ) قلل تنيلىل 

 .بلإلميلن  النيم  الللحل  اتال اليآة  السران بيو ت  ية الهفس بلل فر  الشرك  اصنيل ي 
قددد  ملفيدددق اصممهدددون الدددذين هدددم    ددد حتم خلردددنيون  الدددذين هدددم بدددن الي دددو : )  قدددلل تنيدددلىل 

مل لئددد  هدددم الوااثدددون الدددذين يرثدددون : )إىل قولددد  تنيدددلىل ( منيرضدددون  الدددذين هدددم ليوردددلع فدددلبيون 
فرتدددال اهلل الفددد    إاث الفدددرد و  اليدددود فيهدددل بيدددو اإلميدددلن ( الفدددرد و هدددم فيهدددل خللددد  ن 
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 بيو ائل ة ال  ل ال لفرع  الهجل  اصوبوأل به  مل  لل اصقلييس اصلدية  اىبملل الللحلة ال
ى دد  ا دد  ااج مددن هددو بددال خسددراهنم  السيل ددي   الفل دد ع  و فددإن بددلحهم اصددلدي  النيسدد ري

فددذاأ  مددن ي ددذل هبددذا احلدد يث  هسدد  اجهم مددن حيددث ال ) :   إمدد ح دددم و قددلل تنيددلىلاهلل
 . (24-22)  لناآليالقيم و واع  (إن ري ي م الدم ينييمون  ملميي 
 (ملحيسآون ملمنل من هم ب  من ملل  بهال  سلاع ددم   الدريا  بد  ال يشدنير ن : )  قلل تنيلىل 

 . (40-44)  لنيو اآل واع اصممهون 
فيمل  سوا مل كرر ا بد  ف  هدل بيديهم ملبدوال رد  رديح حدىت إكا فرحدوا مبدل مل تدوا : )  قلل تنيلىل 

 . ( 22) واع اى نيلأل واآلية  (مآيسون  ملخذ لهم ب  ة فإكا هم
بيدددو مل ليلئددد  مل يل اىلآدددلل  بيدددلن مدددل ملبددد   اهلل ددددم مدددن اجلدددواح النيدددلطر  ئددد  قدددلل تنيدددلىل بنيددد  ثهل
ال ي ر ددد  تقيدددال الدددذين رفدددر ا   الدددآ د م دددلع قييددد  مث مدددض اهم جهدددهم : )  النيظددديم   اآلخدددرع

 ( .179-170)  لن واع  ل بمران و اآلي(  بئس اصهلد 
ل ن الدذين اتقدوا اهبدم ددم جهدل  جتدري مدن أ هدل اىهندلا خللد ين فيهدل  دوال  : ) مث قلل تنيلىل 

 النيلق  مدن يهظدر إىل  (172) واع  ل بمران  واآلية ( من به  اهلل  مل به  اهلل خري لألبراا 
 .الههليل   اصآال   ال يقلر  ظر  بيو الآ ايل  مهمل رلن بريقهل 

و لدديلأل   بشددرائني  مددن اللدد ع  الورددلع  الهلل يسددضل  بددن اإل دد أل فددضخرب  جددلح اجدد  إىل ا ددول ا
ال إال ملن تطدددوع فدددضدبر   الرجددد  يقدددول بهددد  رددد  فريضدددة هددد  بيدددي  غريهدددل فيقدددول ا دددول اهلل 

ملفيدددق إن : "   اهلل ال ملزيددد  بيدددو هدددذا  ال مل قدددع فقدددلل ا دددول اهلل : ) الرجددد   هدددو يقدددول 
( 2و7) مسديم   اإلميدلن حد يث  (4092)يث ملخرج  الآالاي   الشهلدا  ح "     

. 
بددن ا ددلل   مث بددن رددرائم اإل دد أل اللدد ع  اللدديلأل  الورددلع   جددلح  خددر يسددضل ا ددول اهلل 

فقلل الرج   الذي بنيث  بلحل  ال ملزي  بييهن  ال مل قدع مدههن خيرب  و   احلص  ا ول اهلل 
 ( .19)ح يث  مسيم ملخرج   "لئن     لي خين اجلهة : " فقلل ا ول اهلل 
ملخرجد  مسديم   " قد  ملفيدق مدن مل ديم  از  رفلفدل   قهنيد  اهلل مبدل ملتدل  : "   قلل ا دول اهلل 
 . ملخرج  الأمذي   الوه  ( 4/102) ملمح  ( 1942)الورلع ح يث 
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 اآليل   اىحلديدث رثدريع   ترتيدال الفدوز  الفد   بيدو اإلميدلن  اإل د أل  اىبمدلل اللدلحلة 
 .نيرف  اإل  أل  اصسيمون مجينيل   هذا هو الذي ي

رمل قرا القر ن  السهة السران  اد ك بلل فر  الشرك  الظيم  الط يلن  واح رلن من اىمدم 
اا ددلح  زااح مل  حددىت  ددنيللي  اا ددلح د ل مل    مل الشددنيول  احل ومددل  ملأل مددن اىفددراد ميورددل  

 . فقراح 
ن  مهدددوا  بميدددوا اللدددلحلل   توا دددوا  النيلدددر إن اإل سدددلن لفدددي خسدددر إال الدددذي: ) قدددلل تنيدددلىل 

ف  دم بيدو الهدلو مجينيدل  بللسدران    يسد ثن مدههم إال ملهد  اإلميدلن ( بلحل   توا دوا بلللدرب 
 . النيم  الللحل  مه  ال وا ي بلحل   ال وا ي بلللرب 

مل لئدد  :        )  قددلل تنيددلىل   ح يثدد  بددن ال ددلفرين اصفددأين بيددو اهلل  اللددلدين بددن  ددآيي  
(  ا مل فسدهم  ضد  بدههم مدل ردل وا يفدأ ن ال جدرأل ملهندم   اآلخدرع هدم اىخسدر ن ر ين خسدالذ

 .( 49-12) واع هود و اآليل  
فمددن رفددر فنيييدد  رفددر   ال يويدد  ال ددلفرين رفددرهم بهدد  اهبددم إال مق ددل  ال يويدد  : )  قددلل تنيددلىل 

 . (07) واع فلطر و  ية  (ال لفرين رفرهم إال خسلاا 
منيدد  الفدد   الددذي هددو غليددة مددن غليددل  ا ددلل    قدد  ملمددر اصسدديمال ملن  ا ددول اهلل  وهسدديمل

  هدذا احلد يث     بيدو اىقد  يهلد ا ب     سة مل قل  يوميل  و صلكا ال ي ون  فيد  ليفد  
 ال ددديمل  اليدددة ملمدددوا" إيدددلك ملبددد   اونيدددي يدددل جدددلاع" ملن ي دددون مدددن بدددلل اصثددد   اصهل دددآةهدددذ  

رددرائني  رمددل هددي رددر ق اإلملمددة   ددلئر  بقلئدد      اإل دد أل  و إىل خ مددةحتددديهيددة   مهل ددال
 .الواليل  

فاذ مليهدل الرجد  مدوازين  مقدلييس الفد    الهجدل   السدران  الآدواا مدن ر دلل اهلل  مدن  دهة 
ال مددن مقددلييس اصددلديال  النيق  يددال  ردد  مددن كرددر  مددن الهسددلح مل دد يرا بلبدد ع  ا ددول اهلل 

مدن ال دلفرا  رد  هدمالح مدن ادلل دل  ل بلب ع اللييال  غريمهد الآقر  القر د  تلتشر الهلرا ية
 . ق ن ملممهن إىل اد ك  مه  حملاب هن لإل  أل  اصسيمال 

 هدد  تنيدد  تسدديا مل دد يرا  قومهددل بآددلد القددر د  الفددر ج بيددو اإل دد أل  اصسدديمال  حددر هبم ضدد  
ا لآلطد   يدرد اصسيمال من الف    الهجل  و  ض دف ملرد  اى دف بيدو م فقد  يقدول مثد  هدذ

مبثددد  هدددذا و الددد  تيق هدددل اىمدددة  بيدددو امل دددهم بيملاهدددل الف دددول بدددللقآول   دددهة ا دددول اهلل 
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قومهددل  اح جلجدد  مبي ددة  ددآض الدد  رل ددت تنيآدد  هددي    .الآلطدد   مبثدد  هددذ  اصقددلييس اجللهييددة
الشددمس  رل ددت مددن قددوأل رددلفرين  هددي تقددودهم مددن هدد ك إىل هدد ك فمددن اهلل بييهددل بدد بوع 

 لوال هذا فضي ف     حت ي   دل  لقومهل إن   يضتو  مسيمال فض يموا    ييملن ا ول اهلل
 لرل ت   قودهم إلي  

 احدأأل مل د لل ا دول اهلل  احدأأل بقد ح  تال إىل اهلل مليهدل الرجد   احدأأل  دهة ا دول اهلل 
 .اىمة  بيملحهل 

 ال ميقراطيددة ال ددلفرع بلحل مددة  اصوبظددة احلسددهة  دبدد  مددن الدد بوع إىل ابدد   ددآي مث ادع إىل 
دبددددلع أريددددر اصددددرملع  اص آددددلرال بيددددو حقوقهددددل اصوبومددددة الددددذين  تقيدددد ن ملانلابددددة لإل دددد أل  إيددددلك 

هضدددم اصدددرملع  ظيمهدددل  قددد  ييوحدددون بض دددلليآهم اصدددلررع إىل الطنيدددن   اإل ددد أل ى ددد     ظدددرهم
 . حرمهل من حقوقهل 
إىل إفسلد اصرملع  تضدييم الآيدو   اى در  مل  لل اصقل   الفل  ع  ال بلع هم  اهلل الظلصون 

 . إفسلد اجمل منيل  هبل 
 .إيلك ملن تها ع هبم  تسري   ارلهبم فإهنم منيل ل ه أل بضي ي ملب اح اإل  أل 

 الدرد  إ د    ملن جيهآهدل مواقدم ادد ك مل ضل اهلل ملن يآلر ل  إيدلك  اصسديمال مجينيدل  بسدآ  ادد  
 .حمم   بيو  ل     آ    يم لسميم ال بلح   يو اهلل بيو  آيهل 

 :ر آ 
 ابيم بن هلدي اص خيي
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