حق الطريق واملرافق العامة

أوال  :العهاصر :م

 82مو مجادى اآلخرة 6341يـ املوافق  61مو أبريل 8162م

 -1مشوظقيُماإلدالممظؽلمجواغىماحلقوة .م
 -2عنمحؼوقماظطرؼقموآدابه:م
مشضّماظؾصرم .ممطفّماألذىم.مردّماظلالمم. -3دسوةماإلدالممإىلماحلػوزمسؾىمادلراصقماظعوعي .م
ثانيًا  :األدلـةم:
األدلة مو القرآى الكريم :
كررمَظؽُاممعِاومصِايماظلِاؿرووراتِم روعراومصِايماألَرضَم روأَدارؾ رم
 -1مضولمتعاوىلم:م{م َأظَاممترارروام َأنِماظؾَاهرمدرا ِ
ػمادًىمور م
ررـيًم رو ِعنرماظـِاوسَمعرانم ُؼفراو ِدلُمصِايماظؾَاهِم ِبغرقارَم ِسؾالامُم رو م ُ
ػ ررةًم روبرو ِ
رسؾَقؽُمم ِغ رع رؿهُمزَو ِ
طِؿروبٍمعّـِريُ}[ظؼؿون.]20:م
مم
ررؾ ُف ُ
 -2وضااولمتعااوىل:م{ رو ِسؾرااودُماظاارِح رؿنَماظَااذِؼنرمؼرؿعُااونرم رسؾَااىماظالاالَرضَمػروغًااوم رو َإذرامخرااو َ
اظالفروػِؾُونرمضَوظُوامدراؾَوعًوم*موراظَاذِؼنرمؼرؾِقؿُاونرمظِارربٔفَممدُافِدًامورضِقروعًاوم*موراظَاذِؼنرمؼرؼُوظُاونرمرربِمـراوم
اصرَفمسرـِومسرذرابرمجرفرـِمرمإَنِمسرذرابرفرومطَونرمشَرراعًاوم*مإَغِفراومدراوترتمعُلاؿرؼَرْامورعُؼَوعًاوم*موراظَاذِؼنرم
إَذرامأَغػَؼُوامظَممؼُلرَصُوامورظَممؼرؼالؿُرُوامورطَونرمبرقنرمذرظِكَمضَوراعًو}[اظػرضون:م-63م .]67م
 -3وضولمتعوىلم:م{ورظَومترؼالفُمعرومظَقسرمظَكَم ِبهِمسِؾالمٌمإَنِماظلِؿعرموراظالؾرصرررموراظالػُمرادرم ُطلّمأُوظَؽِاكَمطَاونرم
رماظلَرضرمورظَنمترؾؾُ رماظالفِؾرولرمرُوظًاوم
ِيماظلَرضَمعرررحًومإَغِكَمظَنمترك َرق ال
سرـهُمعرلؽُوظًوم*مورظَومترؿشَمص ال
*م ُطلّمذرظِكَمطَونرمدرقٔ ُؽهُمسِـدرمرربٔكَمعرؽالرُوػًوم}[اإلدرات:م36م-م.]38
 -4وضولمتعوىل:م{ضُلمظِؾالؿُمعِـِنيرمؼرغُضّوامعِنمأَبصرورَػِممورؼرقػَظُاوامصُارُوجرفُممذرظِاكَمأَزطَاىمظَفُامم
ػنِمورؼرقػَظالانرمصُارُموجر ُفنِم
إَنِماظ َؾهرمخرؾِريٌمبِؿرومؼرصـرعُونرم*مورضُلمظِؾالؿُمعِـروتِمؼرغضُضنرمعِنمأَبصرورَ ِ
ورظَومؼُؾدِؼنرمزَؼـرؿر ُفنِمإَظَومعرومزَفرررمعِـفرو}م[اظـور،30:م.]31
 -5وضولمتعوىل{:ؼروأَؼّفروماظَذِؼنرمآعرـُوامظَومؼرلكررمضَومٌمعِنمضَومُمسرلرىمأَنمؼرؽُوغُوامخرقارًامعِاـفُممورظَاوم
ِوظلَظالؼَاوبِمبِاؽسرم
ؽنِمخرقرًامعِـ ُفنِمورظَومترؾالؿِازُوامأَغػُلراؽُممورظَاومترـراوبرزُوامب ال
غِلروتٌمعِنمغِلروتٍمسرلرىمأَنمؼر ُ
رماظنَميرونَمورعرنمظَممؼرؿُاىم َصلُوظَؽِاكَمػُامُماظظَاوظِؿُونرم*مؼروأَؼّفراوماظَاذِؼنرمآعرـُاوام
اظِودمُماظالػُلُوقُمبرعد ال

-2ظنٔمإَثمٌمورظَومترفرلِلُوامورظَومؼرغؿرىمبرعضُؽُممبرعضًومأَؼُقِاىّم
ظنٔمإَنِمبرعضرماظ َ
اجؿرـِؾُوامطَـِريًام ِعنرماظ َ
مم}م
ؽرَػ ُؿؿُااوهُمورا ِتؼُااواماظؾَااهرم َإنِماظؾَااهرمترااوِابٌم ررحِااق ٌ
دطُممأَنمرؼلالطُاالرمظَقاامرم َأخِقااهِمعرقؿًااوم َص َ
َأحراا ُ
[احلفرات:م]12،11م .م
 -6وضولمتعوىل{:مورإَذرامحُقٔقؿُممبِؿرقِ ِقيٍمصَقرقّوام ِبلَح رلنرمعِـفراومأَومرُدّوػراومإَنِما َمطَاونرمسرؾَاىمطُالٔم
ذريتٍمحرلِقؾًو}[اظـلوت:م.]86م .م
 -7وضااولمتعااوىلم:م{ورظَااوممتُػاللِاادُواممصِاايمماظالاالَرضَمبرعاادرممإَصااؾَوحِ رفوممذرظِؽُاامممخرقاارٌممظَؽُاامممإَنمطُـااؿُمم
عُمعِـِنير}[األسراف:م.]85
 -8وضولمتعوىل{:ورعرنمؼرغؾُلمؼرلالتِمبِؿروم َشلرٍمؼرومرماظالؼِقرو رعيِمثُمرٍمتُورصَىم ُطلٍُمغرػالسُمعرومطَلرؾرًمورػُامم َم
ؼُظالؾَؿُونر}[آلمسؿران.]161/مم
رلَمإَظَومأَنمترؽُونرمتِفروررةًم
 -9وضولمتعوىل:م{ؼرومأَؼّفروماظَذِؼنرمآعرـُوامظَومترلالطُؾُوامأَعوراظَؽُممبرقـرؽُممبِوظالؾرو ِ
سرنمتررراضُمعِـؽُممورظَومترؼالؿُؾُوامأَغػُلرؽُممإَنِماظ َؾهرمطَونرمبِؽُممررحِقؿًو}[اظـلوت:م .]29م
مم

ماألدلـة مو الســهة :م

 -1سرنمأَبِىمػُررؼررةَم(رضيما مسـه)مضَولرم:مضَاولرمرردُاولُماظؾَاهِم(صاؾىما مسؾقاهموداؾمم):م«م
اإلَميرونُمبِضعٌموردرؾعُونرمأَومبِضعٌموردِاؿّونرمذُامعرؾيًم َصلَصالضراؾُفرومضَاولُم َمإَظَاهرمإَ َماظؾَاهُمورأَدغروػراوم
ريُماألَذرىم رسنَماظطَرَؼقَموراظالقرقروتُمذُعرؾيٌم ِعنرماإلَميرونَم»م(رواهمعلؾم)م.
إَعرو َ
يم(صاؾىما مسؾقاهموداؾمم)م
 -2وسنمسرنمأَبِىمدرعِقدٍماظالكُدرَىٔم(رضيما مسـاه)مسرانَماظـِؾِام ٔ
ضَولر:م«مإَؼِوطُمموراظالفُؾُوسرميفماظطُّرُضَوتِم».مضَوظُوا:مؼرومرردُولرماظ َؾهِمعرومظَـرومبُدٓمعِانمعرفروظِلِاـروم
غرؿرقردِثُمصِقفرو.مضَولرمرردُولُماظؾَاهِم(صاؾىما مسؾقاهموداؾمم):م«مصَاَنذرامأَبرقاؿُممإَ َماظالؿرفؾِاسرم
َصلَسطُواماظطَرَؼقرمحر َؼهُم».مضَوظُوام:مورعرومحرؼُّاهُم؟مضَاولرم«مشَاضّماظالؾرصرا َرم،مورطَافّماألَذرىمم،موررردّم
اظلِالَمَم،موراألَعرُمبِوظالؿرعرُوفِموراظـِفىُم رسنَماظالؿُـؽَرَم» (رواهمعلؾم).م
 -3وسراانمحُذرؼػَ ايَم(مررضِ ايرماظؾَ اهُمسرـ اهُ)مضَااولر:مضَااولرمرردُااولُماظؾَ اهِم(صر اؾَىما ُمسرؾَق اهِموردر اؾَمر):م
«اظـِظالررةُمدرفمٌمعِنمدِفرومَمإَبؾِقسرمعرلؿُو رعيٌمصَؿرنمترررطَفرومعِنمخراوفِماظؾَاهِمأَثروبراهُمجرالِمورسرازِم
إَميروغًومؼرفِدُمحرؾَووررتهُمصِيمضَؾال ِؾهِ»م(ادللؿدركمظؾقوطم) .م
دلَظالًُمرردُولرماظؾَاهِم(صاؾىما مسؾقاهم
 -4وسرنمجررَؼرَمبنَمسرؾدِماظ َؾهِم(رضيما مسـه)مضَولرم:م" ر
ودؾم)مسرنمغرظَرَماظالػُفروترةِم َصلَعرررغِيمأَنمأَصرَفرمبرصر َريَم".م(رواهمعلؾم).م

-3 -5وسنمسرؾدما ِمبنمسرؿرُوم(رضيما مسـفؿو)مضول:مدرؿِعًُمرردُولرما ِم(صرؾَىما ُمسرؾَقهِم
وردرؾَمر)مؼرؼُولُ:م«ماظالؿُلؾِمُمعرنمدرؾِمرماظـِاوسُمعِانمظِملراو ِغهِمورؼرادِهِمم،موراظالؿُفراوجِرُمعرانمػرفراررمعراوم
غرفرىما مسرـهُم»م(علـدمأمحد).
 -6وسرنمعُعروذِمبنَمجررؾلُم(رضيما مسـه)مضَولر:مطُـًُمعرعرماظـِؾِئم(صرؾَىماظؾَاهُمسرؾَقاهِموردراؾَمرم)م
ري،مصَؼُؾالاًُ:مؼراومرردُاولرماظؾَاهِ،مأَخؾِرغِايم
صِيمدرا َػرُ،م َصلَصاؾرقًُمؼروعًاوم َضرَؼؾًاومعِـاهُم روغرقانُمرغلِا مُ
ريم
دغِيمعِانماظـِاورَ.مضَاولر:م"َظؼَادمدراَلظالًرم رسظِقؿًاو،م رو َإغِاهُمَظرقلِا ٌ
ف ِـيَم رو ُؼؾروسِا ُ
خ ُؾـِيماظال ر
ِب رع رؿلُمؼُد ِ
سرؾَىمعرنمؼرلِررهُماظ َؾهُمسرؾَقهِ:مترعؾُدُماظ َؾهرمظَومتُعرَكُم ِبهِمذراقؽًو،مورتُؼِاقمُماظمصِاؾَوةَ،مورتُامتِيماظزِطَاوةَ،م
قٍِماظالؾرقًر"مثُمِمضول:م"أَظَومأَدُظُّكَمسرؾَىمأَبورابِماظالكرقرَ؟ماظصِومُمجُ ِـيٌ،م
ورترصُومُمررعرضرونر،مورتر ُ
وراظصِدر َضيُمتُطالػِهُماظالكرطِقرؽيَمطَؿرومؼُطالػِهُماظـِوررماظالؿروتُ،مورصرؾَوةُماظرِجُالَمعانمجراوفِماظؾَقالَم"م
ثُمِمضَررأَ:م{ترؿرفروصَىمجُـُوبُفُممسرنماظالؿرضروجِعَ}محرؿِاىمبرؾَا رم{جرازراتًمبِؿراومطَاوغُوامؼرعؿرؾُاونرم}م
[اظلاافدة:م16م-م،]17مثُامِمضَااولر:م"أَظَااومأُخؾِارُكَمبِ اررأالسَماظالالَعرَمورسرؿُااودِهِمورذُرورةِمدراـرو ِعهِ؟م
اظالفِفرودُ"،مثُمِمضَولر:م"أَظَومأُخؾِرُكَمبِؿِؾَوكِمذرظِكَمط خملُؾهِ؟م"مضُؾالًُ:مبرؾَاى.م َصلَخراذرمبِؾِلراو ِغهِمصَؼَاولر:م
ؽ َؾمُمبِاهِ؟مضَاولر:م
ػذرا"م ُضؾالًُ:مؼراومرغؾِايِماظؾَاهِ،م رو َإغِاومَظ ُؿمراخراذُونرم ِبؿراومغرارؿ َ
"ترؽُفّم() 1م رسؾَقكَم ر
"ثرؽِؾَؿكَمأُعّاكَمؼراومعُعراوذُمم،موػرالمؼُؽِاىّماظـِاوسرمسرؾَاىموُجُاوػِمفَممصِايماظـِاورَمإَظَاومحرصراو ِدُم
أَظاللِـرؿِفَم؟!م"م(دـنمابنمعوجه) .م
رىماظؿُلاؾِؿِنيرم
 -7وسرنمحُذرؼ َػيَمبنَمأَدِقدٍمأَنِماظـِؾِيِمصرؾَىما ُمسرؾَقهِموردرؾَمرمضَاولر:م«معرانمآذ ال
صِيمرُرُضِفَممورجرؾرًمسرؾَقهِمظَعـرؿُفُمم»م(ادلعفمماظؽؾريمظؾطرباغي) .م
 -8وسرنمأَبِيمػُررؼررةَم(رضيما مسـاهم)مسرانماظـرٍؾِايٍَم(صراؾٍَىماظؾٍَاهُممسرؾَقاهِموردراؾٍَمرم)مضَاولر:م«مظَؼَادم
ي
طرَؼاقَمطَوغراًمتُام ِذ م
ط رعفراومعِانمزَفارَماظ ٍَ
ف ررةٍم َض َ
فرـٍايِمصِايمذرا ر
ررأَؼًُمررجُالًمؼرؿرؼَؾٍَىُمصِي اظال ر

اظـرٍوسر»م(صققحمعلؾم).
 -9وسرنمأَبِىمػُررؼررةَم(رضيما مسـه)مضَولرم:مضَولرمرردُولُماظ َؾهِم(صاؾىمما مسؾقاهمموداؾم):مم«م
َمتردخُؾُونرماظالفر ِـيَمحرؿِىمتُمعِـُاواممور َمتُمعِـُاواممحرؿِاىممترقراوبّوامم،مأَور َمأَدُظُّؽُامممسرؾَاىممذراىتٍمم
إَذرامصَعرؾالؿُؿُوهُمترقروبرؾؿُممأَصالعُواماظلِالَمرمبرقـرؽُمم»(.رواهمعلؾم) .م

-4ثالثًا  :املـــوضــــــوع :
ظؼدمخؾقما متعوىلماإلغلونموطرٍعهم،موػقالمظاهمعانماألداؾوبمعاومؼملاوسدهمسؾاىماحلقاوةم
اظؽرمييم،مصلكرمطلمعوميفماظلؿواتموعوميفماألرضمخلدعؿاهموعـػعؿاهم،مضاولمداؾقوغهم:م{مأَظَامم
رـرا ًيم
ػ ررةًم روبرو ِ
تررروامأَنِماظ َؾهرمدركِررمظَؽُممعِومصِيماظلِ ؿرووراتِم روعراومصِايماألَرضَم روأَدارؾ رم رسؾَاقؽُمم ِغ رعؿراهُمزَاو ِ
ري}[ظؼؿون.]20:م م
ور ِعنرماظـِوسَمعرنمؼُفرو ِدلُمصِيماظ َؾهِمبِغرقرَمسِؾالمُم رو مػُدًىمور مطِؿروبٍمعّـِ ُ
وادلؿلعلميفمذارؼعيماإلداالمم ادمأغفاومضادممشؾاًمواداؿوسؾًمطالمعـاوحيماحلقاوةم
وذؽوغفوم،مصؾممتدعمجمو ًميفماظلؾوكماظعوممأوماخلوصمإ موحـًٍمسؾقهم،موعنمػـاومصاالمشارومأنم
تؽونمظؿوجقفاوتماإلداالمموأحؽاومماظعارؼعيمدورٌمباوظ ٌميفمتـظاقممذاؽونماجملؿؿاعم،مو مأدلم
سؾااىمذظااكمعاانمأنمعاادوغوتمأػاالماإلدااالمميفماظػؼااهمواألخااالقم متاازالمععااقوغيمبااوحلؽمم
واألحؽومميفمصفممذؽونماإلغلونمودقوديماجملؿؿعوتم،مععممنوذجمحقيمودِريُمصذةموتطؾقؼاوتٍمم
جؾقيٍمسؾىمعدىمتورؼخماألعيماجملقد.م م
وإنمممومؼُظفرممشوظقيمػذاماظدؼنموجالترمحِؽَؿِامهموأحؽوعاهمعاومأوضاقمؿهمآؼاوتماظؼارآنم
احلؽقمموأحودؼٌماظاـ

ماظؽارؼمم(مصاؾىما مسؾقاهموداؾمم)م،موعانمذظاكمضوظاهمتعاوىل:م{ورسِؾراودُم

ػؾُونرمضَاوظُوامدراؾَوعًوم*موراظَاذِؼنرم
ررؾ ُفمُماظالفراو ِ
ا ظرِح رؿنَماَظذِؼنرمؼرؿعُاونرم رسؾَاىماظالالَرضَمػروغًاوم رو َإذرامخراو َ
نم
جفرا ِـمرم َإنِمسراذراربفرومطَاو ر
ؼرؾِقؿُونرمظِرربٔفَممدُفِدًامورضِقروعًوم*م وراَظذِؼنرمرؼؼُوظُونرم رر ِبـراوماصارَفم رسـِاومسراذرابرم ر
شَرراعًوم*مإَغِفرومدروترتمعُلؿرؼَرْامورعُؼَوعًوم*موراظَذِؼنرمإَذرامأَغػَؼُوامظَممؼُلرَصُوامورظَممؼرؼالؿُارُوامورطَاونرمبراقنرمذرظِاكَم
ضَوراعًو}[اظػرضون:م-63م .]67م
وضوظهمتعوىل:م{ورظَومترؼالفُمعرومظَقسرمظَكَم ِبهِمسِؾالمٌمإَنِماظلِؿعرموراظالؾرصرررموراظالػُمرادرم ُطلّمأُوظَؽِكَمطَونرم
رماظلَرضرمورظَنمترؾؾُ رماظالفِؾرولرمرُوظًاوم*مطُالّم
ِيماظلَرضَمعرررحًومإَغِكَمظَنمترك َرق ال
سرـهُمعرلؽُوظًوم*مورظَومترؿشَمص ال
ذرظِكَمطَونرمدرقٔ ُؽهُمسِـدرمرربٔكَمعرؽالرُوػًوم}[اإلدرات:م36م-م .]38م
وصقؿومرواهماإلعوممعلؾمميفمصقققهمبلاـدهمسرانمأَبِاىمػُررؼاررةَم(رضايما مسـاه)مضَاولرم:م
ضَااولرمرردُااولُماظؾَ اهِم(صااؾىما مسؾقااهمودااؾم):م«ماإلَميرااونُمبِض اعٌموردرااؾعُونرمأَومبِض اعٌموردِ اؿّونرمذُااعرؾيًم
ريُماألَذرىم رسنَماظطَرَؼقَموراظالقرقروتُمذُعرؾيٌم ِعنرماإلَميرونَم» .م
َصلَصالضرؾُفرومضَولُم َمإََظهرمإَ َماظ َؾهُمورأَدغروػرومإَعرو َ
ودلومطوغًمذرؼعؿـوماظغراتمضدماػؿؿًمبلاعودةماظـاوسميفمدغقاوػممومأخارماػم،مذارسًمم
هلممعنماآلدابمواألخالقماظيتمظوماظؿزعوامبفومظعوذوامحقوةمرقؾيمطرميايميفماظادغقومواآلخارةمم،م
ضولمتعوىلم{:ورأَظَوَمادؿرؼَوعُوامسرؾَىماظطَرَؼ َؼيِمَظلَدؼَقـروػُممعروتًمشَدرضًو}[اجلن:م .]16م

-5وعنمػذهماآلدابموتؾكماألخالقماظيتمحاٌِممسؾقفاومدؼــاوماحلـقاف:مممإسطاوتماظطرؼاقم
يم
حؼَهم،موا ظؿزامُمبكدابهموواجؾوتهم،مصعنمسرنمأَبِىمدراعِقدٍماظالكُاد َرىٔم(رضايما مسـاهم)مسرانَماظـِؾِام ٔ
(صؾىما مسؾقهمودؾم)مضَولر:م«مإَؼِوطُمموراظالفُؾُوسرميفماظطُّ ُرضَوتِم».مضَوظُوا:مؼرومرردُولرماظ َؾهِمعرومظَـراومبُادٓم
عِنمعرفروظِلِـرومغرؿرقردِثُمصِقفرو.مضَولرمرردُولُماظ َؾهِم(صؾىما مسؾقهمودؾم):م«مصَانَذرامأَبرقاؿُممإَ َماظالؿرفؾِاسرم
رؼهُم؟مضَولرم«مشَضّماظالؾرصرارَمورطَافّماألَذرىموررردّماظلِاالَمَموراألَعارُم
َصلَسطُواماظطَرَؼقرمحر َؼهُم».مضَوظُوام:مورعرومح ُّ
بِوظالؿرعرُوفِموراظـِفىُم رسنَماظالؿُـؽَرَم» (رواهمعلؾم).م
وؼمطدمضرورةمػذهماحلؼوقمظؾطرؼقميفمحقوتـوم;حقٌمملمتعدماظطرضوتمطؿومطوغًم
ضدميًومجمؿؿعًو ظؼضوتمحوا ٍماظـوسمواظـؼوشميفمعلو ؾفممادلؾقيم،مبلمأصؾقً عرتعًومظذويم
األشراضماظدغقؽي،مادلؿؾعنيمظؾعفواتم ،وادلؿؿؾعنيمظؾعورات .م
موسؾىمذظكمتلتيمػذهماحلؼوقمسالجًومدلومػومحوصلميفمواضعمحقوتـومعنمخموظػوتم
ؼرتؽؾفومبعضماظـوسميفماظطرضوتم ،موحلىمترتقىماحلدؼٌماظـؾويمهلذهماآلدابمؼؼعمشضٍم
اظؾصرمماحلقماألولمعنمحؼوقماظطرؼق :م
وضدمجوتماألعرمبغضماظؾصرمسوعوميفماظرجولمواظـلوتمسؾىماظلواتم،موذظكمخلطرماظـظرم
اظػوحشمعنمطالماظطرصنيمظًخرم،موؼمطدمػذامعومجوتميفماحلدؼٌ مسرن محُذرؼ َػيَ م( ررضِيرماظؾَهُم
سرـهُ) مضَولر:مضَولرمرردُولُماظؾَهِم(صرؾَىما ُمسرؾَقهِموردرؾَمر):م« ماظـِظالررةُمدرفمٌمعِن مدِفرومَمإَبؾِقسرمعرلؿُوعريٌم
جلِمورسرزِمإَميروغًومؼرفِدُمحرؾَووررتهُمصِيمضَؾال ِؾهِ»م(ادللؿدركمظؾقوطم) .م
صَؿرنمترررطَفرومعِنمخروفِماظ َؾهِمأَثروربهُم ر
وألجلمػذامدسوماإلدالممأتؾوسهمإىلمشضماظؾصر م ،مصؼولمتعوىل{:ضُل مظِؾالؿُمعِـِنيرمؼرغُضّوام
عِنمأَبصرورَػِممورؼرقػَظُوامصُرُوجرفُممذرظِكَمأَزطَىمظَفُممإَنِماظ َؾهرمخرؾِريٌمبِؿرومؼرصـرعُونرم*مورضُلمظِؾالؿُمعِـروتِم
َظنر مصُرُوجر ُفنِ مورظَو مؼُؾدِؼنر مزَؼـرؿر ُفنِ مإَظَو معرو مزَفررر معِـفرو} م[اظـور :م،30م
ػنِ مورؼرقػ ال
ؼرغضُضنر معِن مأَبصرورَ ِ
.]31موسؾىمذظكمصؾومشضماإلغلونمبصرهم رؿلغًمغػلهموػدأمضؾؾهمودؽنمصماده .م
وضدمراسىماإلدالمميفماإلغلونماخلطلمشريمادلؼصودم،مصؾممؼغػلمعومضدمؼؼعمعنماظـاوسم
بدونمضصدمعـفم،مظذامأعرمعنمغظر إىلماعرأةمأجـؾقيمأنمؼصرفمبصارهمسـفاومو مؼؿؿاودىمم،مدلاوم
رواهمعلؾمميفمصقققهمسرنمجررَؼارَممبانَمسرؾادِماظؾَاهِم(رضايما مسـاه)مضَاولرم:م"درالَظالًُمرردُاولرماظؾَاهِم
(صؾىما مسؾقهمودؾم)مسرنمغرظَرَماظالػُفروترةِم َصلَعرررغِيمأَنمأَص َرفرمبرصررَيَم".م(رواهمعلؾم) .م
أعوماحلقماظـوغيمعنمحؼوقماظطرؼقمصفومطفّماألذىمسنمادلورِةِم،موسدمماظؿعرضمهلمم
بليمظونمعنمأظوانما سؿداتم،مدواتمطونمػذاميفمأبداغفممأومأسراضفم م ،مبغضماظـظرمسنم
أجـودفمموأظواغفمموأدؼوغفمم ،مصػيماحلدؼٌمسنمسرؾدما ِمبن مسرؿرُو م(رضيما مسـفؿو)مضول:م

-6درؿِعًُمرردُولرما ِم(صرؾَىما ُمسرؾَقهِموردرؾَمر) مؼرؼُولُ :م« ماظالؿُلؾِمُمعرن مدرؾِمرماظـِوسُمعِن مظِلرو ِغهِمورؼردِهِ م،م
وراظالؿُفروجِرُمعرنمػرفرررمعرومغرفرىما مسرـهُم»م(علـدمأمحد) .م
ودلومطوغًماجملوظسمطـريًامعاومتعاؿؿلمسؾاىماظغقؾايمواظـؿقؿايموا داؿفزاتمواظلاكرؼيم;م
طااونمتعاادؼدماإلدااالممسؾااىمخطااورةماظؾلااونمبوسؿؾااورهماألداةماألوىلميفماإلؼااذاتم;مظااذامجااوتم
احلدؼٌمسرنمعُعروذِمبنَمجررؾلُم(رضيما مسـه)مضَولر:مطُـاًُمعراعرماظـِؾِائم(صراؾَىماظؾَاهُمسرؾَقاهِموردراؾَمرم)م
صِيمدرػَرُ،م َصلَصؾرقًُمؼروعًومضَرَؼؾًومعِـهُمورغرقنُمغرلِريُ،مصَؼُؾالًُ:مؼرومرردُولرماظ َؾهِ،مأَخؾِرغِيمبِعر رؿلُمؼُادخِمؾُـِيم
دلَظالًرمسرظِقؿًو،مورإَ ِغهُمظَقرلِريٌمسرؾَىمعرنمؼرلِررهُماظ َؾهُمسرؾَقهِ:مترعؾُادُم
اظالفر ِـيَمورؼُؾروسِدُغِيمعِنماظـِورَ.مضَولر:م"ظَؼَدم ر
اظ َؾهرمظَومتُعرَكُم ِبهِمذرقؽًو،مورتُؼِقمُماظصِؾَوةَ،مورتُمتِيماظزِطَوةَ،مورترصُاومُمررعرضراونر،مورترقُاٍِماظالؾرقاًر"مثُامِممضاول:م
"أَظَومأَدُظُّكَمسرؾَىمأَبورابِماظالكرقرَ؟ماظصِومُمجُ ِـيٌ،موراظصِدر َضيُمتُطالػِهُماظالكرطِقرؽيَمطَؿراومؼُطالػِاهُماظـِاوررماظالؿراموتُ،م
ع}محرؿِىمبرؾَا رم{جرازراتًم
جلَمعنمجروفِماظؾَقلَ"مثُمِمضَررأَ:م{ترؿرفروصَىمجُـُوبُفُممسرنماظالؿرضروجِ َ
ورصرؾَوةُماظرِ ُ
بِؿرومطَوغُوامؼرعؿرؾُونر}م[اظلفدة:م16م-م،] 17مثُامِمضَاولر:م" َأظَاومأُخؾِا ُركَمبِا ررأالسَماظالالَعرَم رو رسؿُاو ِدهِم روذُر رو ِةم
ذمبِؾِلراو ِغهِمصَؼَاولر:م
ففرودُ"،م ُثمِمضَولر:م" َأظَاومأُخؾِا ُركَم ِب ِؿؾَاوكِم رذظِاكَمطُؾخملاهِ؟م"م ُضؾالاًُ:مربؾَاى.م َصَلخرا مر
دـرو ِعهِ؟ماظال ِ
ر
"ترؽُفّمسرؾَقكَمػرذرا"مضُؾالًُ:مؼرومغرؾِيِماظ َؾهِ،مورإَغِومظَؿُمراخرذُونرمبِؿرومغرؿرؽَؾَمُم ِبهِ؟مضَاولر:م"ثرؽِؾَؿاكَمأُعّاكَمؼراوم
عُعروذُم،موػرلمؼُؽِىّماظـِوسرمسرؾَىموُجُوػِفَممصِيماظـِورَمإَظَومحرصرو ِدُمأَظاللِـرؿِفَم؟!م"م(دـنمابنمعوجه) .م
صؾققذرمادللؾممأظوانماإلؼاذاتمظًخارؼنمبوظؾلاونمأوماظقادم;مصاالمؼلاكرمأومؼلاؿفزومو م
ؼعؿممو مؼلىمو مؼغؿوبمو مؼـممو مؼؿفلسم،محقٌمغفىماحلقمتؾوركمسنمذظكمطؾهم،مصؼاول:م
{ؼروأَؼّفروماظَذِؼنرمآعرـُوامظَومؼرلكررمضَومٌمعِنمضَومُمسرلرىمأَنمؼرؽُوغُوامخرقرًامعِـفُممورظَومغِلروتٌمعِنمغِلروتٍمسرلراىم
رماظنَميراونَم
ِوظلَظالؼَاوبِمبِاؽسرماظِودامُماظالػُلُاوقُمبرعامد ال
ؽنِمخرقرًامعِـ ُفنِمورظَومترؾالؿِزُوامأَغػُلرؽُممورظَومترـروبرزُوامب ال
أَنمؼر ُ
ورعرنمظَممؼرؿُىم َصلُوظَؽِكَمػُمُماظظَوظِؿُونر*مؼروأَؼّفروماظَذِؼنرمآعرـُاواماجؿرـِؾُاوامطَاـِريًاممعِانرماظظَانٔمإَنِمبرعاضرم
اظظَانٔمإَثامٌمورظَااومترفرلِلُااوامورظَااومؼرغؿرااىمبرعضُاؽُممبرعضًااومأَؼُقِاىّمأَحرادُطُممأَنمؼرلالطُالرمظَقامرمأَخِقاهِمعرقؿًاومم
صَؽَرَػؿُؿُوهُموراتِؼُواماظ َؾهرمإَنِماظ َؾهرمتروِابٌمررحِقمٌم}م[احلفرات:م]12،11م .م
طذظكمصؾققذرمادللؾممأنمؼعؿديمسؾىماآلخرؼنمبليمغوعمعنماظؿطاوولم،موخوصايمعاوم
ؼؽااونمبوظقاادمطضااربمبااريتمأومضؿاالمغػ اسُمأومدااػكمدمُمأومدمااومذظااكم،موظااقعؾممأنمػااذامعاانم
اإلصلودميفماألرض{وراظؾَاهُمظَاومؼُقِاىّماظالؿُػاللِادِؼنرم}م[ادلو ادة:م.]64موسرانمحُذرؼػَايَمبانَمأَدِاقدٍمأَنِم
اظـِؾِيِم(صرؾَىما ُمسرؾَقهِموردرؾَمر)مضَولر:م«معرنمآذرىماظالؿُلاؾِؿِنيرمصِايمرُارُضِفَممورجرؾراًمسرؾَقاهِمظَعـراؿُفُمم»م
(ادلعفمماظؽؾريمظؾطرباغي) .م

-7ودرمػذامأنما سؿداتمسؾىمحرعوت اظطرضوتمأعرمؼؽرػهماإلدالمموهذرمعـهماظعرؼعي،م
وذظكمدلو صقاهمعانمخماوررمسؾاىماظػاردمواجملؿؿاع;محقاٌمهاوملمبعاضماظطرؼاقمعانموداقؾيم
إلنوزمحوا ٍماظـوسمإىلمأداةمظرتوؼعفمم،موأصاؾحماإلغلاونم-مرجاالًممطاونمأوماعارأةم-مم مؼالعنم
سؾىمغػلهمأو أػؾهمعنماظلريميفماظطرؼقمدلومؼؽؿـػهمعنمخموررم.م م
ثممإنمجزاتمذظكمعـصوصمسؾقهميفمضوظهمتعوىلم:م{إَغِؿراومجرازراتُماظَاذِؼنرمؼُقراورَبُونرماظؾَاهرم
ِيماظلَرضَمصَلرودًامأَنمؼُؼَؿِؾُوامأَومؼُصرؾَؾُوامأَومتُؼَطَعرمأَؼدِؼفَممورأَرجُؾُفُاممعِامنمخِؾَاوفٍم
وررردُوَظهُمورؼرلعرونرمص ال
مم*مإَظَاوماظَامذِؼنرم
خ ررةِمسراذرابٌم رسظِاق مٌ
أَومؼُـػَوام ِعنرماظاللَرضَم رذِظكَمَظفُممخِزيٌمصِايماظادّغقروم روَظفُاممصِايماظالاك ِ
تروبُوامعِنمضَؾلَمأَنمترؼالدِرُوامسرؾَقفَممصَوسؾَؿُوامأَنِماظ َؾهرمشَػُورٌمررحِقمٌ}[ادلو دة:م،33م .]34م
وؼومظقًماظـوسمؼعؾؿونمسظممصضلمإعوريماألذىمسنمررؼاقمماظـاوسم وجموظلافممم،مصؿاوم
أسظؿهمعنمأجرممؼـوظهماإلغلونمحقـؿومؼرصعماألذىمسانماظـاوسم،مصعرانمأَبِايمػُررمؼاررةَم(رضايما م
سـه)مسرنماظـرٍؾِيٍَم(صرؾٍَىماظ ٍؾَهُ سرؾَقهِموردرؾٍَمر)مضَولر:م«مظَؼَدمررأَؼًُمررجُالًمؼرؿرؼَؾٍَاىُمصِايم اظالفرـرٍايِمصِايمذرافرررةٍم

ضَطَعرفرومعِنمزَفرَماظطٍَرَؼقَمطَوغرًمتُمذِي اظـرٍوسر»م(صققحمعلؾم) .م
موطااذظكمعاانمأباارزمحؼااوقماظطرؼااقم:مردّماظل االم.مصفااومأدبٌمطاارؼمٌمؼؿكؾااقمبااهمأبـااوتم
اإلداااالمم،موحاااقمحيػظوغاااهمإلخاااواغفمم،مؼغااارسماحملؾااايموؼااازرعماألظػااايموؼغلااالماألحؼاااودم،م
وؼلؿفؾىُمبهمرضوما متعوىلموشػراغهم،مصػيماحلدؼٌمسرنمأَبِىمػُررؼاررةَمم(رضايما مسـاهم)مضَاولرمم:م
ضَولرمرردُولُماظ َؾهِم(صؾىما مسؾقهموداؾمم):م«م َمترادمخُؾُونرماظالفرـِايَممحرؿِاىممتُمعِـُاواممور َمتُمعِـُاواممحرؿِاىمم
ترقروبّوام،مأَور َمأَدُظُّؽُممسرؾَىمذرىتٍمإَذرامصَعرؾالؿُؿُوهُمترقروبرؾؿُممأَصالعُواماظلِالَمرمبرقـرؽُمم»(.رواهمعلؾم) .م
صؿنمجؾسمبطرؼقمميرمبهمادلورةمصقلؾؿونمسؾقهموجىمسؾقهمأنمؼرد سؾقفمم،موضدمضاولم
ققّوام ِبلَحلرانرمعِـفراومأَوم ُردّوػراوم َإنِما َمطَاونرم رسؾَاىمطُالٔمذراي ٍتم
ق ِقيٍم َص ر
حقٔقؿُمم ِبرؿ ِ
ا متعوىلم:م{م رو َإذرام ُ
حرلِقؾًو}[اظـلوت:م .]86م
أعومإذامجؾسماإلغلونميفمررؼقموملمؼردماظلالممسؾىمأحدم،مأومؼردمسؾاىمعانمؼعارصفمم
صؼط،مأومؼردمسؾىمعن طونميفمعـزظؿهمطػعلمبعضمادلؿؽربؼنم،مصننمذظكمؼُعدّمعنمدوتماألدبم
واطؿلوبماإلثم،موإخاللمحبقماظطرؼق،مصؿنمجؾسميفمررق اظـاوسموجاىمسؾقاهمأنمؼامديم
هلممحؼوضفممم،مصننماظلالممدـيم،موردهمواجىمسؾىمعنمدؾمم .م
وعنمادلعؾوممأنماظطرؼقمظقسمعؾؽوًمألحدمععنيم،مإمنومػيمعنمادلراصاقموادلؿؿؾؽاوتم
اظعوعيماظيتمؼـؿػعمبفوماجلؿقعم،مظؽنمظألدفماظعدؼدمغرىمسؾٌماظؾعضمبفوموا سؿداتمسؾاىمعاوم

-8صقفومعنمعراصقمحبفيمأغفومحقمسومموظقلًمألحدمبعقـهم،موػامذامضاربمعانماإلصلاودمادلاذعومم
ذاارسوًمم،مضااولمتعااوىلمم{:ورظَاااومتُػاللِاادُواممصِاايمماظالاالَرضَمبرعاادرممإَصااؾَوحِ رفوممذرظِؽُاااممخرقاارٌممظَؽُاامممإَنمطُـااؿُمم
عُمعِـِنير}[األسراف:م .]85م
صػيماآلوغيماألخريةمطـرتمصورما سؿداتاتمسؾىمادلراصقموادلؾؽقوتماظعوعيمألدؾوبم
ذؿىمعنمبقـفاوم:مضعفماظؼقمماإلميوغقيمواألخالضقيمظدىماظاؾعضمعانماظـاوسمواظاذؼنمؼؾقؼاونمم
أضراراًمجلقؿيمبوظػردموبوجملؿؿعم،ميفمحنيمأنماإلدالممضدمأطدمسؾاىمضامرورةممحوؼايمادلاولم
اظعوممعانماظلاورضنيموادلكؿؾلانيم،مواظغؾاوظنيمواظـصٍاوبنيموادلرتعانيمواألصَاوضنيم،موادلارابنيم
وادلؼااوعرؼنم،مومماانمؼؿؾػااونموؼلاارضونمومماانمؼلااؿغؾونمادلمراصااقماظعوع ايمدلـااوصعفمموعااكربفمم
اظعكصقيمعنمدونماظـوسممجقعوً .م
إنمادلرصقماظعوممعؾكمظؾفؿقعموخترؼؾهمػوماسؿداتمسؾىمادلولماظعومماظذيمحاذٍرما م
متعوىل-معنمدرضؿهمأوماإلضرارمبهم،مصننمذظكمؼعدمعنماظغؾول،مضولمتعوىلم:م{ورعرنمؼرغؾُلمؼرالالتِمبِؿروم َشلرٍمؼرومرماظالؼِقرو رعيِمثُمرٍمتُورصَىم ُطلٍُمغرػالسُمعرومطَلرؾرًمورػُمم َمؼُظالؾَؿُونر}[آلمسؿران.]161/
صوظواجىمسؾقـوممجقعًومأنمغؿعاوونميفماحلػاوزمسؾاىمػاذهمادلمراصاقمموتطوؼرػاومواظؾعادم
سؿٍااومؼاامديمإىلمإتالصف اومم;مألغفااومعااولمسااوممؼـؿػااعمبااهماجلؿقااعم،مومؼعؿااربماحلػااوزمسؾقااهمإحاادىم
اظضرورؼوتماخلؿسماظيتمجوتتمبفاومذارؼعؿـوماإلداالعقيماظغاراتم،مضاولمتعاوىل:م{ؼراومأَؼّفراوماظَاذِؼنرم
رلَمإَظَومأَنمترؽُونرمتِفروررةًمسرنمتررراضُمعِـؽُممورظَومترؼالؿُؾُوامأَغػُلرؽُمم
آعرـُوامظَومترلالطُؾُوامأَعوراظَؽُممبرقـرؽُممبِوظالؾرو ِ
إَنِماظ َؾهرمطَونرمبِؽُممررحِقؿًو}[اظـلوت:م .]29م
صوحلػااوزمسؾقفااومعلااؽوظقؿـومممجقعًااو،موا سؿااداتمسؾقفااوماسؿااداتمسؾااىمجمؿااوعماألصاارادم
واجملؿؿعم،مألنماظذيمؼلرقمعنمادلولماظعوممصنغهمؼلرقمعنماألعيمطؾفو،موسؾقاهمإثاممطالمعانم
ظهمحقميفمػذامادلولم،مصلارضؿهمأسظاممجرعًامومعانمدارضيمادلاولماخلاوصم،مطاونمعُمعرقؼِقاىمسؾاىم
بقًمعولمسؿرم،مصؽـسمبقًمادلولمؼوعًومصوجدمصقهمدرػؿًومصدصعهمإىلمابنُمظعؿر،مضولمعُعقؼقى:م
ثمماغصرصًمإىلمبقيت،مصنذامردولمسؿرمضدمجوتغيمؼادسوغيم،مصفؽاًمصانذاماظادرػمميفمؼادهم
صؼولمظايم:موحياكمؼاومعُمعقؼقاىم،مأوجادتمسؾايٍمميفمغػلاكمذاقؽًمو؟مضاولم:مضؾاًم:معاومذاكمؼاومأعاريم

ادلمعـني؟مضول:مأردتمأنمختوصؿينمأعيمحمؿدم(صؾىما مسؾقهمودؾم)ميفمػذاماظدرػم؟!م م
غلللما ماظؿوصققمواظرذودمظؽلمعومحيؾهموؼرضوه .م

