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 وأثره يف بناء الدول حتقيق مصاحل العباد يف ضوء ترتيب األولويات: اجلمعة القادمةخطبة 
 

 عناصر الخطبة:
 العنصر األول: قوام الشريعة على جلب املصاحل ودرء املفاسد
 العنصر الثاين: مناذج حتقيق مصاحل العباد يف ضوء فقه األولوايت

 وأثره يف بناء الدول على اخلاصةصاحل العامة العنصر الثالث: حاجة اجملتمع إىل تقدمي امل
 المقدمة:                                                            أما بعد:     

 العنصر األول: قوام الشريعة على جلب املصاحل ودرء املفاسد
 ( يف أمور الشريعة اإلسالمية . من املبادئ اإلسالمية اليت تعمل على جلب املصاحل ودرء املفاسد ) فقه األولوايت

األولههوايت الئا ههب عههن  ياتذهها والههىل  يههدعوص إ  تقههدف األ،ههوق علههى الفههروى  ومقا،ههد الشههريعة علههى  ترتيههب إنههه فقههه
فههرا الافايههة والفههرا علههى العههذة  والعلهه  و الوسهها ل وايليههات  واإلعههاب علههى دههر الوالههدين  ودههر الوالههدين علههى ا  ههاد  

وتههرا الابهها ر قبههل   ف علههى الاهه   والعمههل الههدا   علههى املذقلههب  وعمههل القلههب علههى عمههل ا ههوار قبههل العمههل  والايهه
 إخل.......والافر والشرا قبل البدى  الصئا ر

 ولو نظرص إ  نداءات املؤمذني يف القرآب الارف لوجدصها جاءت لتحقيق مصلحة أو درء مفعدة والذ ي عذ ا .
اي أي هها الههىلين ” أتههى عبههد  دههن معههعود فقههاقإ اع َ ههد  إ ل  فقههاق لهههإ إ ا  ع ههَ    يقههوقإَرو  ادههنأ أح  ههاَّ أبل رجههالا 

 . أ.ه ؛ فالشريعة جاءت لتحقيق املصاحل ودرء املفاسد . ََيمر ده  أو َشرٌّ يَذ ى عذهفَأر ِع ا َ  عك؛ فإنه خير ” آمذوا
الشههرى مههن امخلههق نعههةإ أب مفههن علههي   ديههذ    ونفعهه    واملصههلحة امهها قههاق اإلمهها: الئههةا إ امافظههة علههى مقصههود 

وعقل    ونعهل    ومها،   فاهل مها يتحهمن  فهن ههىل  األ،هوق امخمعهة ف هو مصهلحة  واهل مها يفهوت ههىل  األ،هوق 
 ف و مفعدة  ودفع ا مصلحة.

  واملهههاق   وجممهههوى الحهههرورات نههظ ههههيإ  فهههن الهههدين   والهههذفظ   والذعهههل” يقههوق اإلمههها: الشهههااف يف املوافقهههاتإ و 
والعقههل  هههىل  الحههرورات إب فقههدت حل اههر مصههاحل الههدنيا علههى اسههتقامة   دههل علههى فعههاد و ههار    وفههوت  يههاة  ويف 

وضب الشرا ب إمنها ههو ملصهاحل العبهاد يف » إ  -أيحاا  –يقوق و  ”ايخرة فوت الذجاة والذعمة  والرجوى ابمخعراب املبني.
 [.املوافقات«]العاجل وايجل

إب الشريعة مبذاها وأساس ا على احِلا  ومصاحل العباد  يف املعاش واملعهاد  وههي عهدق ال ها  » ما: ادن القي إاإل ويقوق
ورمحة ال ا  ومصهاحل ال ها  و امهة ال ها   فاهل معهألة خرجه  عهن العهدق إ  ا هور  وعهن الرمحهة إ  ضهدها  وعهن 

 [. إعال: املوقعني«]ة  وإب أدخل  في ا ابلتأويل املصلحة إ   املفعدة وعن احلاة إ  العبث  فليع  من الشريع
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إب الشريعة جاءت دتحصيل املصاحل وتاميل ا  وتعليل املفاسهد وتقليل ها بعهب اإلماهاب   " ادن تيميةإ اإلما: ويقوق
 ."فتاو يذدفعا مجيعا " ." جمموى الومللوهبا ترجيح خي امخيين إ ا حل عان أب جيتمعا مجيعا  ودفب شر الشرين إ ا حل 

ولقد جاءت الشريعة اإلسالمية العمحة لتحقيق مصاحل العباد ودفب املفاسد عذ    وهىلا ههو ا،هدم مهن دعاهة األنبيهاء 
علهههي   العهههال:؛   يهههث اهههاب اإل،هههال  ههههو سهههبيل أ مهههة املصهههلحني مهههن األنبيهههاء والرسهههل علهههي   الصهههالة والعهههال: وههههو 

ههَتلَع  أ   ]هههودإ مههذ ج    فشههعيب عليههه العههال: يقههوق لقومهههإ   ِإب  أأ  ههاَلَ  َمهها اس  [  وأو،ههى موسههى 88رِيههدأ ِإ ل اإل ِ، 
ِعِديَن   ]األعرامإ  لأف ِِن يف قَهو ِمي َوَأ، ِلح  َوَ  تَهتلِبب  َسِبيَل ال مأف  [  فاهلل عهة 142عليه العال: أخا  هاروب فقاقإ   اخ 

اَلِ َ ا   ]األعرامإ وجل هنى عن اإلفعاد فقاق سبحانهإ   َوَ  تهأف ِعدأوا يف األ َ  [  وأخه  جهل وعهال 56ر ِا دَهع َد ِإ، 
ِعهههَد ِفيَ ههها  َر ِا لِيهأف  أنهههه   مهههب الفعهههاد و  مهههب املفعهههدين فقهههاق مبيذهههاا  هههاق دعهههس الذهههااإ   َوِإَ ا تَههههَو ل َسهههَعى يف األ 

هه ههَل َوا لأ َ  مِأ ََ َوالذلع  َههر  لِههَك احل    ودههني جههل وعههال الفههار  العظههي  دههني أهههل اإل،ههال  [205بُّ ال َفَعههاَد   ]البقههرةإ َويهأ  
َُ َعههلأ ال   َر ِا أَ:   ِعههِديَن يف األ  َُ َعههلأ اللههىِليَن آَمذأههوا َوَعِملأههوا الصلههاحِلَاِت َاال مأف  ههاِر   وأهههل الفعههاد فقههاقإ   أَ:   مأتلِقههنَي َاال فأجل

 [.28]صإ 
يصههور  لههك سههيدص جعفههر دههن أح ؛  –،ههلى   عليههه وسههل   –وحنههن نعلهه  الفعههاد املعتشههرق يف ماههة قبههل دعاههة الذههف 

ههَل َجاِهِليّههة  نَهع بأههدأ ” يف المتههه الههيت ألقاههها أمهها: الذجاشههي قهها الاإ    -رضههي   عذههه –االههب  أَيّهَ هها ال َملِههكأ اأذّهها قَهو ماهها أَه 
َر   َتَة َوََن ِت ال َفَواِ َش َونَهق َلبأ األ  َذاَ: َوََن األأ ال َميه   ،َ َواَر َوََي األأ ال َقِوّق ِمّذا الّحِعيَف َفاأّذا َعَلى َ لِهَك َ هّ  األ  َ اَ: َونأِعيءأ ا ِ 

َقهأ َوأََمانَهتَههأ َوَعَفافَههأ فَهَدَعاَص إَ  ا ِّ لِذهأَوّ ه َذا َرسأو ا ِمّذا   نَهع ِرمأ َنَعَبهأ َوِ،د  نَهع بأهدأ حَن هنأ َد أ َونَهع بأهَد أ َوَخ لَهَب َمها اأذّها دَهَعَث اّ أ إلَيه 
ََمانَههِة َوِ،ههَلِة الهههرّ  َهههِديِث َوأََداِء األ  ِ  احل  َمِب َوأََمهههَرَص ِدِصههد  َو  َجههاَرِة َواأل  ِهههَواِر َوال َاههّف َعهههن  َوآاَبؤأَص ِمههن  دأونِههِه ِمهههن  احلِ  ههِن ا   ِ ِ  َو أع 

ههَد أ َ  ال َمَحههارِِ: َوالههّدَماِء َوهَنَههاَص َعههن  ال َفههَواِ ِش َوقَهههو ِق الههّةوِر َوأَ  َصههَذاِت َوأََمههَرَص َأب  نَهع بأههَد اّ َ َو   ِم ال مأح  ههِل َمههاِق ال َيتِههيِ  َوقَههىل  ا 
اَلِ:  ئاا   َوأََمَرَص اِبلّصاَلِة َوالةَّااِة َوالّصَياِ: ؛ فَهَعّدَد َعَلي ِه أأمأوَر اإل ِس  رِاأ ِدِه َشيه  فاان  دعاته ،لى    سية دن هشا:(.“)نأش 

 قيقاا للمصاحل ودرءاا للمفاسد .عليه وسل  حت
سهألِن ” ظ دهن مالهك قهاقإعهن أنهو،ىلا قاو: الرسهوق ،هلى   عليهه وسهل  املفعهدين وناهل هبه  وعاقبهه أشهد العقودهة؛ ف

قاق قل  إ قد: على رسوق   ،هلى  ؟احلجا  قاقإ أخ ين عن أشد عقودة عاقب هبا رسوق   ،لى   عليه وسل 
من عريذة من البحرين  فشاوا إ  رسوق   ،لى   عليه وسل  ما لقوا من دلهوهن   وقهد ا،هفرت   عليه وسل  قو: 

ألواهن  وضمرت دلوهن   فأمره  رسهوق   ،هلى   عليهه وسهل  أب َيتهوا إدهل الصهدقة فيشهردوا مهن أدوا،ها وألباهنها   ه  
قتلههو  واسههتاقوا اإلدههل  فأرسههل رسههوق   ،ههلى   عليههه إ ا رجعهه  إلههي   ألههواهن  واخمصهه  دلههوهن  عمههدوا إ  الراعههي ف

[. هههىلا يف البخههارق ومعههل ]”وسههل  يف آمرههه   فقلههب أيههدي   وأرجل هه  و ههر أعيههذ   م ألقههاه  يف الرمحههاء  هه  مههاتوا 
 ؛ ويععوب يف األرا فعادا !!وازدهارهاوإ،ال  ا سيا  من يقلعوب اللريق أما: إعمار األرا 

عههة -وجههب اإلسههال: علههى اههل معههل  أب يعههعى لال،ههال  يف األرا   لالفعههاد في هها  وهههىلا أمههر   لقههد أ عباااد  :
-لذهف [   وجهاءت سهذة ا 56قاق سبحانهإ  َو َ تهأف ِعدأوا يف اأَلر ِا دَهع َد ِإ، الِ َ ا  ]سورة األعرام إ ايية  -وجل
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،هههحادته علههى اإلياهههار وحتقيهههق مصهههلحة  -وسهههل   ،ههلى   عليهههه -؛ دهههل قهههد رح الذهههف دههىللك  -،ههلى   عليهههه وسهههل 
 إب شاء   تعا . العذصرين التاليني   امخا،ة؛ وهىلا ما سذعرفه يف اجملتمب على مصاحل

 العنصر الثاين: مناذج حتقيق مصاحل العباد يف ضوء فقه األولوايت
لعهلفذا الصهاحل وايهف اهانوا يلبقهوب تعالوا دذا يف ههىلا العذصهر لذقهف مهب  حهراتا  مهب ،هور ومنها   مشهرقة  عباد  :

 على امخا،ة يف ضوء فقه األولوايت !!مبادئ اإلسال: يف تقدف املصاحل العامة 
من األمالة التلبيقية يف  ياة رسهولذا ،هلى   عليهه وآلهه وسهل  مها جهاء يف احلهديث الشهريفإ عهن أ: املهؤمذني العهيدة ف

رأة املخةوميههة الههيت سههرق  فقههالوا مههن يالهه  رسههوق   ،ههلى   عليههه أب قريشههاا أهههت   املهه -رضههي   عذ هها  -عا شههة 
وسل   ومن جيرتئ عليه إ  أأسامة ِ ب رسوق   ،لى   عليه وسل   َفَالل  رسهوق   ،هلى   عليهه وسهل   فقهاقإ 

هنههه  اهههانوا إ ا سهههر  " أتشهههفب يف  هههد مهههن  هههدود   " م قههها: فخلهههب  قهههاقإ " اي أي ههها الذهههاا إمنههها ضهههل مهههن قهههبلا  أ
الشريف تراو   وإ ا سر  الحعيف في   أقهاموا عليهه احلهد  واف   لهو أب فاامهة دذه  قمهد سهرق  لقلهب قمهد يهدها 

 .[البخارق ومعل ".]
واحلههديث الشههريف يتحهههمن امافظههة علهههى املصههاحل امخا،هههة  وتتماههل يف عههد: التعهههدق علههى  قهههو  ايخههرين  وإيهههىلا    

ا يتحمن امافظة على املصاحل العامة دتلبيهق احلهق العها:  وههو إقامهة  هد العهرقة علهى العهار   وفيهه دعرقة أموا،   ام
 ردى لال من تعّوق له نفعه التعدق على  قو  ايخرين سواء عامة  أو خا،ة.

يف امافظههة  -رضهي   عذهه  -ومهن األمالهة املشهرقة يف  يهاة سهلف األمههة  مها قها: دهه امخليفهة الراشهد عمههر دهن امخلها  
إ اشهرت  إدهالا وأرسهل ا -رضهي   عذهه  -الشديدة على املصاحل العامة  فمن مواقفه املعروفةإ إب ادذه عبهد   دهن عمهر 

إ  احلمههى  هه   ذهه   فههدخل عمههر العههو  فههرأ  إدههالا  ههاصا فقههاقإ ملههن هههىل  اإلدههل؟ قيههلإ لعبههد   دههن عمههر  قههاقإ 
. ادهن أمهي املهؤمذني  مها ههىل  اإلدهل؟ قهاقإ قله إ إدهل اشهرتيت ا ودعاه  هبها خ.. دهخ.عل يقوقإ اي عبد   دهن عمهر دهفج

إ  احلمى  أدتئي ما يبتئي املعلموب  قاقإ فقاقإ فيقولوبإ ارعوا إدهل ادهن أمهي املهؤمذني  اسهقوا إدهل ادهن أمهي املهؤمذني  
 . [؛ واتريخ دمشقسذن البي قي.]اي عبد   دن عمر اغد إ  رأا مالك  واجعل ابقيه يف دي  ماق املعلمني

والةهد  وامافظة على املصاحل العامة  وعهد: تقهدف املصهاحل امخا،هة علي ها  ويف احلقيقهة أب العهية  موقف يف غاية الورى
ا زاخرة هبىل  املواقف املحيئة  واملشرقة يف  هاء اجملتمهب املعهل   و  شهك أب ههىل لشريفة  وسية امخلفاء الراشدينالذبوية ا

سر عظي   ومفتا  أساا يف امافظة على اجملتمب  وتلور   والرقي ده  فحيذئهىل حنهن باجهة ماسهة جهداا للعهودة الصهادقة 
 إ  سية سلف األمة  وتلمظ أسرار ُا  ا  وتفوق ا    نعتليب أب نعيد لألمة جمدها وعةها.

إ  العبههادة مههرات ومههرات  لههىللك قههرر الفق ههاء أب  ومههن هذهها اههاب فحههل العلهه  والههدعوة إ    أعظهه  أجههراا مههن ا نقلههاى
املتفرغ للعبادة   َيخىل مهن الةاهاة  فهالم املتفهرغ للعله   ألنهه   رهبانيهة يف اإلسهال:  وألب تفهرغ املتعبهد لذفعهه  وتفهرغ 

فقيامههه االههب العلهه  ملصههلحة األمههة !   فقههد: العمههل املتعههدق نفعههه إ  الئههي؛ علههى العمههل القا،ههر نفعههه علههى ،هها به  
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دتعلي  الذاا أو  من العبادة  و لك لتعدق نفعه ومشوق خي   وهىلا الىلق جعل الشيلاب يفر  مبوت العلماء أاار ممها 
 .يفر  مبوت العباد 

فههروق أب جذههود الشههيلاب جههاءوا إليههه فقههالوا لهههإ اي سههيدص نههراا تفههر  مبههوت الوا ههد مههن العلمههاء  و  تفههر  مبههوت آ م 
العأبلههاد؟!!! ف ههىلا العادههد الههىلق يعبههد   لههيالا وهنههاراا يعههّبح وي لههل ويصههو: ويتصههد     تفههر  مبههوت األلههف مههذ   فر ههك 

  علهى ههىلا  فهىلهب إ  عادهد فقهاق لههإ اي أي ها الشهيخ ههل يقهدر   أب مبوت الوا هد مهن العلمهاء. قهاقإ نعه  أص أدلاه
جيعههل العههماوات يف جههوم ديحههة؟ قههاق العادههدإ  . وهههىلا ج ههل ابههي. م  هههب إ  العههاحل وقههاق لهههإ هههل يقههدر   أب 

إ اههن فياهوب  فههإ ا جيعهل العهماوات يف ديحههة؟. قهاق العههاحلإ نعه   قهاقإ ايههف؟ قهاقإ إمنهها أمهر  إ ا أراد شهيئاا أب يقههوق لهه
 قاق للعماواتإ اوين يف جوم ديحة اان   فقاق الشيلاب  ذود إ انظروا الفر  دني هىلا وهىلا.

 فماالا إيذبئي على فرد أب يوازب دني املصاحل واملفاسد ؛ وأب يراعي فقه األولوايت يف  لك؛  أيها املسلمون:
 الصالة ويذقىل الشخص الئريق م يقحي الصالة.لو رأ  إنعاب يؤدق الصالة شخصاا غريقاا فعليه أب يقلب 

 ف ذا مجب دني مصلحتنيإ إنقا  الئريق  وقحاء الصالة. 
 لو رأ  إنعاب شخصاا ،ا ماا يف رمحاب غريقاا ولن يتمان من إنقا   إ  ابلفلر فإنه يفلر مجعاا دني املصاحل.و 
وم بيههث   يههتمان املقاتههل مههن اسههتقباق القبلههة معلههو: أب الصههالة إ  غههي القبلههة مفعههدة قرمههة  لاههن لههو سههيلر امخههو 

 قواعد األ اا: يف مصاحل األص:   دن عبد العال:[.انظرإ ].  سقط استقبا،ا
قيهق امخهي للمجتمهب ودفهب الشهر عذهه؛ يف ضهوء فقهه وهاىلا جاءت مرونة الشريعة يف املوازنة دهني املصهاحل واملفاسهد ؛ لتح

سههددص علههى أنفعههذا ااههياا مههن أدههوا  العههعة فقههد  دههني املصههاحل واملفاسههد؛ وازصتإ ا غهها  عذهها فقههه املههأمهها األولههوايت؛ 
ههها لاهههل تعامهههل  وا نئهههال  علهههى الهههىلات تاهههأة للفهههرار مهههن مواج هههة املشهههاالت   والرمحهههة  وا هههىلص فلعهههفة الهههرفس أساسا

أمهههر متههها  إ  سهههياوب أسههه ل شهههيء عليذههها أب نقهههوقإ " " أو " هههرا:" يف اهههل  ؛ وا قتحههها: علهههى امخصههه  يف عقهههر دار 
 إعماق فار واجت اد.

أمههها يف ضهههوء فقهههه األولهههوايت فعهههذجد هذهههاا سهههبيالا للمقارنهههة دهههني وضهههب ووضهههب  ودهههني  هههاق و هههاق  واألولهههوايت دهههني 
املااسب وامخعا ر  على املد  القصي  واملد  اللويل  وعلى املعتو  الفردق  واملعتو  ا ماعي  وختار دعد  لك 

 لحة  ودرء املفعدة.ما نرا  أدىن  لب املص
 وأثره يف بناء الدول على اخلاصةالعنصر الثالث: حاجة اجملتمع إىل تقدمي املصاحل العامة 

إنذا يف ظهل ههىل  الظهروم ا قتصهادية جيهب أب نعمهل علهى تقهدف املصهلحة العامهة علهى امخا،هة؛ مهب التحلهي  عباد  :
 احل القدوة واألسوة .ابإلياار وترا األثرة واألصنية ؛ ولذا يف سلفذا الص

 ىلا عاماب رضي   عذه له الفحل يف ا يهة جهيش الععهرة؛ فقهد جهاء إ  الذهف نلهف ديذهار يف امهه فذارهها يف  جهر ف
 . ) أمحد والرتمىلق ( مرتني .” اليو: ما ضر عاماب ما عمل دعد ” الذف ،لى   عليه وسل  فجعل يقلب ا ويقوق إ 
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املشههرم لعامههاب لالنفهها  يف سههبيل    فقههد قهها: دتوسههيب املعههجد الذبههوق ليعههب العههدد  لههيظ هههىلا هههو املوقههف الو يههدو 
لمني أاي: مليئههة ابللعهها: للمعهه د ووهبههه للمعههلمني  وتصههد  دقافلههةة مههن الي ههو ايههد مههن املعههلمني  واشههرت  دئههر رومههاملتة 

 .. ف ل من عاماب لألمة ايب؟فابعاماب دن عايب األمة تعاين أاار مما اان  تعاين أاي: ؛ و القحط. هىلا هو عاماب
فعهن ” عبهدالرمحن دهن عهوم مهب سهعد دهن الرديهب؛  تقدف املصلحة العامة والذفب للمعلمني ما فعلهومن أروى األمالة يف 

أنههظ  قههاقإ قههد: عبههدالرمحن دههن عههوم فهه خى الذههف ،ههلى   عليههه وسههل  ديذههه ودههني سههعد دههن الرديههب األنصههارق  فعههرا 
ومالههه  فقههاق عبههدالرمحنإ ابرا   لههك يف أهلههك ومالههك  دلههخ علههى العههو . فخههر  إ  العههو   عليههه أب يذا،ههفه أهلههه

واتجر    أ،بح من أغخ أغذياء املديذة؛ يقوق عبدالرمحن دن عومإ فلقد رأيتخ ولو رفع   جرا لرجوت أب أ،يب 
األمالهة يف اإلياهار واملواسهاة؛ وضهر  لذها  )العية الذبوية  دن ااي( ؛ فقد ضر  لذا سعد دن الرديهب أروى”  هبا وفحة.

ومهن يعهتعفف يعّفهه    ومهن ” عبدالرمحن دن عوم أروى األمالة يف العفة؛ وهىلا تصديق لقوله ،هلى   عليهه وسهل إ
 البخارق ومعل ( .”)يعتئن يئذه  .

يف جههيش الععههرة ؛  –أيحههاا  –ي  دههل إب سههعيه واعههبه أ،ههبح نفعههاا وعههوصا للمعههلمني ؛ فلههه الفحههل يف املعههاهة مبههاق  ابهه
فعن أح مععود قاق إ ملا نةله  آيهة الصهدقة اذها نتحامهل علهى ظ هورص      ا مه املذافقوب ابلرايء من اارة اإلنفا  ؛ 

فجههاء عبههدالرمحن دههن عههوم فتصههد  دشههيء ااههي   فقههالوا إ مرا ههي . وجههاء رجههل ا ههه ) أدههو عقيههل ( فتصههد  دصههاى   
ِن عن ،دقة هىلا الصعلوا. فذةل   اللىِليَن يَهل ِمةأوَب ال مأللوِِّعنَي ِمهَن ال مأهؤ ِمِذنَي يف الصلهَدقَاِت َواللهىِليَن  َ فقالوا إ إب   لئ

ههَخرأوَب ِمههذه  أ   َسههِخَر اّ أ ِمههذه  أ   َوَ،أهه   َعههىَلا ر أَلِههي ر  ) التودههةإ  ههَدهأ   فَهَيع  ههدأوَب ِإ ل جأ     أيحهها وهههىل” (  قههاق ادههن ااههيإ79جيَِ
من ،فات املذافقني إ   يعل  أ د من عيب   وملةه  يف مجيب األ واق      و  املتصدقوب يعهلموب مهذ    إب جهاء 

 “.أ د مذ   مباق جةيل قالواإ هىلا مراء  وإب جاء دشيء يعي قالوا إ إب   لئِن عن ،دقة هىلا 
هههَعافاا  وههههىلا أدهههو الد هههدا  األنصهههارق  ملههها نهههةق قهههوق   تعههها إ َمن   هههِراأ ا لَ قَهر ضاههها َ َعهههذاا فَهيأَحهههاِعَفهأ لَههههأ َأض  َ ا اللهههىِلق يهأق 

إ وإّب   لييهههد مذلههها القهههرا؟ قهههاق عليهههه الصهههالة -،هههلى   عليهههه وسهههل   –[ ؛ قهههاق للرسهههوق 245َااِهههيَةا   ]البقهههرةإ 
يههد   فقههاق أدههو  –،ههلى   عليههه وسههل   –والعههال:إ نعهه  اي أاب الد ههدا   قههاقإ أرين يههدا اي رسههوق    فذاولههه الذههف 

خلهههة( وأ: الد هههدا  فيهههه وعيا،ههها   600الد هههدا إ إين قهههد أقرضههه  رح عهههة وجهههل  ههها لي )أق دعهههتاين  واهههاب فيهههه 
فذاداهههاإ اي أ: الد ههدا   قالهه إ لبيههك  قههاقإ أخرجههي مههن احلهها طإ يعههِنإ أخرجههي مههن البعههتاب فقههد أقرضههته رح عههة 

ا  عته يذادي ا عمدت إ  ،بياهنا  ر  التمر من أفواه    وتذفس ما يف أامام  . تريد وجل. ويف روايةإ أب امرأته مل
،لى   عليه وسهل   –دفعل ا هىلا األجر اامالا غي مذقوص من  . لىللك اان  الذتيجة ،ىل  املعارعة أب قاق الذف 

 د والل اين[.]أمح” ا  من عىل   ردا  )أقإ مامر وممتلئ( يف ا ذة ألح الد دا إ “-
  فقههاق اي رسههوق  إ يقههوق   تبههارا وتعهها  يف  -،ههلى   عليههه وسههل   –وهههىلا أدههو الحههة األنصههارق؛ جههاء إ  الذههف 

بُّوَب ]آق عمرابإ  ا [؛ وإّب أ ب أموا  إ ل َدي أ اء  واان   ديقة يدخل 92اتادهإ  َلن  تَهَذالأوا ال ِ ل َ  ل تهأذ ِفقأوا مملا حتِأ
،ههلى    –  ويعههتظل هبهها  ويشههر  مههن ما  هها  ف ههي إ    عههة وجههل  وإ  رسههوله -،ههلى   عليههه وسههل   –الذههف 
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إ دهخ -،لى   عليهه وسهل   –  أرجو دّرها و خرها عذد    فحع ا اي رسوق    يث أراا    فقاق -عليه وسل  
مذههك  ورددص  عليههك  فاجعلههه يف األقههردني  فتصههد  دههه أدههو الحههة  اي أاب الحههة   اا مههاق رادههح   اا مهها رادههح  قبلذهها 

 البخارق ومعل [.”]على  وق رمحه.
أنّههه أخههىل أردعما ههة ديذههار فجعل هها يف ،ههرّة  فقههاق للئههال:إ ا هههب هبهها إ  أح  -رضههي   عذههه -وعههن عمههر دههن امخلّهها 
ذب  فهىلهب هبها الئهال: إليهه  فقهاقإ يقهوق لهك أمهي سهاعة يف البيه   هّ  تذظهر مها يصه« تلبّهث»عبيدة دهن ا هرّا  مّ تلهّه 

املؤمذنيإ اجعل هىل  يف دعس  اجتك  فقاقإ و،له   ورمحه  مّ قاقإ تعا  اي جارية ا ههف هبهىل  الّعهبعة إ  فهالب  
ب وهبهىل  امخمعههة إ  فهالب   ههّ  أنفههدها  فرجهب الئههال: وأخهه    فوجهد  قههد أعههّد مال ها إ  معهها  دههن جبهل  فقههاقإ ا ههه

هبهىلا إ  معهها  دههن جبههل مّ تلهّه يف البيهه   ههّ  تذظههر مهها يصهذب  فههىلهب هبهها إليههه  فقههاقإ يقهوق لههك أمههي املههؤمذنيإ اجعههل 
هههىلا يف دعههس  اجتههك  فقههاقإ رمحههه   وو،ههله. تعهها  اي جاريههةإ ا هههف إ  ديهه  فههالب داههىلا وا هههف إ  ديهه  فههالب 

اني فأعلذهها وحل يبههق يف امخرقههة إّ  ديذههاراب  فذحهها هبمهها إلي هها ورجههب داههىلا. فااّلعهه  امههرأة معهها   فقالهه إ حنههن و  معهها 
 « .الل اين وأدو نعي  يف احللية «   » الئال: إ  عمر فأخ  . وسّر دىللك  وقاقإ إهّن  إخوة دعح   من دعس

   البههىلق فأنهه   ا اذهه  ممههن يعهه ل علههي   العلههاء و  يههؤملهذههاا فههر  دههني اإلياههار والعههخاء وا ههود؛ فههإ أحباايف يف  :
َسِخي  وإب اذَ  ممن يعلوب األاار ويأبقوب ألنفع   فأن  جواد. أما إب اذ  ممن يعلوب ايخرين مهب  اجتهك إ  

ورتبهة اإلياهار مهن أعلهى املراتهب  وإمنها يذشهأ ؛ ما أعلي  لاذك قدم  غيا على نفعك فقد و،هل  إ  مرتبهة اإلياهار
ة صههحاداللههىلا أثههخ   علههى ؛ والصهه  علههى املشههقة  مههب الرغبههة يف األجههر والاههوا  اإلياههار عههن قههوة اليقههني وتوايههد امبههة 

ن يا وايخرة.الارا: اَر َواإِلعَاَب   قاق   تبارا وتعا إ    ومد  املتحلِّني ده  ودنيل أهنل  املفلحوب يف الدُّ َواللىِليَن تَهبَهولؤأوا الدل
بُّوَب َمن  َهاَجرَ  لا أأوتأهوا َويهأهؤ ثِرأوَب َعلَهى أَنفأِعهِ    َولَهو  َاهاَب هِبِه   َخَصاَ،ه ِمن قَهب ِلِ    مِأ دأوَب يف ،أدأورِِه   َ اَجةا ممِّ ةر إِلَي ِ    َو  جيَِ

ِلحأوبَ  لَِئَك هأ أ ال مأف  ِعِه َفأأو  أقإ يقهدِّموب امهاويع علهى إ" ادهن ااهي يف تفعهي إ يقهوق  [.9]احلشرإ   َوَمن يأوَ  شأحل نَهف 
وأملها اإلياَهار مهب امخصا،هة " ويقهوق ادهن تيميهةإ ".  اجة أنفع    ويبدؤوب ابلذلهاا قهبل   يف  هاق ا تيهاج   إ   لهك

ف و أامل ِمن جمرلد التلصد  مب امبلة  فإنله ليظ الُّ متصدِّ  قبًّا مؤثراا  و  الُّ متصهدِّ  ياهوب دهه خصا،هة  دهل قهد 
 ( .مذ ا  العذة الذبوية)  ".دبعحه مب قبلة   تبلغ ده امخصا،ةيتصدل  مبا مبُّ مب ااتفا ه 

؛ مههب تقههدف املصههلحة العامههة علههى امخا،ههة ؛ والتحلههي  توهاههىلا ابملوازنههة دههني املصههاحل واملفاسههد ؛ ومراعههاة فقههه األولههواي
 خاء وأمن وسال: .؛ يتقد: اجملتمب ؛ وتذ س األمة ؛ ويعيش ا ميب يف سعادة ور ةابإلياار وترا األثرة واألصني

 ؛؛خاًء سخاًء وسائر بالد املسلمني؛ وأن جيعل هذا البلد أمناً ر جيعلنا مفاتيح للخري مغاليق للشرنسأل   أن 
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