الحقوق والواجبات
على الرجال والنساء
في اإلسالم
تأليف

الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي
تقدمي
الشيخ العالمة صاحل بن فوزان الفوزان
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل احلكيم اخلبري الري خ ق ريل الري ار ثا وجريل ثكعريم لكريم موقمريا حقوهريا ث يري
حقريريوو ثثاكبريريال ثالوريريال ثالس ريالم ريريل وبيوريريا ومريريد ث ريريل هل ري ثص ري ب ثمريرين اتب ري
هبدي ثمتسك بسوت ثبعد :
ف ريريال ا ريريك ان اهلل ريريب او ثتع ريريا ا ريريرح لعب ريريادن م ريريا يوري ري دي ريريوقم ثدوي ريريا م ث م ريرير م
بالعدل فيما بيوقم باتباح الكتاب ثالسوة ال باتباح ا واء ثالرغبريال (ثلريو اتبري احلريل
واء م لفسدل السماثال ثا رض ثمن فيقن ) .
فمن مل يرض مبا ارير اهلل فقريو غري مريقمن هريال تعريا  ( :ثمريا اريان مريقمن ثال مقمورية
إذا هضل اهلل ثر ول مرا ن يكون هلم اخل من مر م ثمرين يعريا اهلل ثر ريول فقريد
ضريريم ضريريالال مبيوريريا) ثهريريال تعريريا  ( :فريريال ثربريريك ال يقموريريون حريريف مكمريريو فيمريريا اري ر
بيوقم مث ال جيدثا يف وفسقم حركا مما هضريي ثيسري موا تسري يما ) ثمرين ذلريك هضريية
امر اليت تجار يف ا الوه ثيتك م فيقا ام من ب ثدب من الركال ثالوساء إما
جبقريم ثإمريا هبريوم ثمريرين ذلريك مريا دار يف موتريريدم الوسرياء الري خ قريريد يف كريد موري يريريام
ثهريريد تعقريريب ذلريريك الشريرييخ الفاضريريم  :ربي ري بريرين ريريادخ م ري امريريدق -حفظ ري اهلل-
ثبريريا مريريا كريريرم يف ذلريريك اموتريريدم مريرين اخل ريريا ثاظقريريم ثد ريريوم ن الوسريرياء مظ ومريريال
ثمقضومال حقوهقن  ،ث ا إن اان اهتاما لإل الم بأو ظ م امر فقو افر باهلل ،
ثإن اان اهتاما لريبع الركريال ريم يظ مريون الوسرياء فقري ا هريد موريم لكرين ال يوسريب
ذلك إ اإل الم ثإمنا يوسب إ من صدر مو  ،ثامريا وري هريد يقري ظ ريم مرين بعري
الركريريال ل وسريرياء فريريالظ م ال ري خ موريريم مريرين الوسريرياء ل ركريريال اجريرير  ،ث ريريبيم رف ري ذلريريك
يرك في إ احملرياام الشرير ية ال إ اموتريديال امريا ذارير ذلريك الشرييخ ربيري -حفظري
اهلل -فقد كاد ث فاد كزان اهلل ق ا ثوف مبا اتب .
اتب  :صاحل بن فوزان الفوزان ضو يئة ابار الع ماء
بسم اهلل الرمحن الرحيم
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احلمد هلل ثالوال ثالسالم ل ر ول اهلل ث ل هل ثص ب ثمن اتب دان .
ما بعد – فقد ظقر يف ن ا يام يف بالد احلرما من يوادخ حبقريوو امرير ثيتبرياال
يقا ثثكد من بع الوساء من يت اثب م ا الوداء  ،ث ا مر يضطر امس م
إ ن يقول ا مرية احلريل يف بيريان حقريوو الركريال ثالوسرياء ثثاكبرياهتم يعريا ،ث ن يبريا
ثض امر ود ا مم ا قرم غ امس ما إذ بضد ا تتبا ا اياء .

حال الواس هبم اإل الم ثحال امر

مريرين حريريدي يريرياض بريرين محريريار الطويريريم هول ري ص ري ل اهلل ي ري ث ري م  " :ثإين ق ق ري
رييقم مريا
بادخ حوفاء ا قم ثإ م تتقم الشياطا فاكتالتقم رين ديريوقم ثحرمري
ح ري هلريريم ث م ريرهتم ن يشريريراوا ز مريريامل وريريزل ب ري مريرين ري طاوا ث ن اهلل وظريرير إ ريريم
ا رض فمقتقم ريرهبم ث مقريم إال بقايريا مرين ريم الكترياب " رثان مسري م  ،حريدي
( )2682ث محد (. )182/4
ثه ريريد ذا ريرير الق ريريرهن الك ريريرمي ص ريريورا اجري ري م ريرين اظا ي ريريال ث قالهق ريريم م ريرين ثنيوي ريريا ث ريريم
الكتاب .
ثموقريا ظ ريريم العريريرب ل مرير ثاحتقريريار م هلريريا ث ريريقود موزلتقريا وريريد م ثالتريريأف ثالتضري ر
موقا موري ثالدهتريا ثث د ريا طف رية ثفتريا ( ثإذا بشرير حريد م بريا وجل ظريم ثكقري مسريودا
ث ريريو اظريرييم يت ريوارم مريرين القريريوم مريرين ريريوء مريريا بشريرير ب ري سريريك ريريل ريريون م يد ري يف
الرتاب ال اء ما مكمون ) الو م (. )9-6
ث ري وريريد ا مريريم ا قريريرم ريريو حريرياال موقريريا وريريد العريريرب فكاوري ا مريرية اليوواويريرية توظريرير
إليقا بأ ريا مرين ريقا امترياح  ،ثمل يكرين هلريا خ حقريوو يرية ثااوري تبرياح ثتشريرتم يف
ا واو .
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ثيف احلضار الرثماوية اان ل ركم السياد امط قة ثل احلقوو الكام رية ريل ري ف ري
ن مك ريريم ريريل زثكتري ري بالقت ريريم د هتم ريرية ثلري ري ن يقت ريريم ثالدن ث يعري ري هبم دثن خ
مسئولية .
ث ري وريريد اهلوريريود يف غايريرية اهل ريوان ثال ري ل ثإذا مريريال زثكقريريا فع يقريريا ن ريريرو كسريريد ا
ل مقربة من كسدن .
ثهد تفرح هب ا امو خت وا من االضطقاد ثاهلوان ال خ ت قان .
ث ود اليقود لعوة ا غول هدم  ،ث ود بع طوائفقم بيقا احلريل ن يبيعقريا
ثال جيالسو ا ثال يقاا و ا إذا حاض ثال ت مس ث اء حف ال يو س .
ثه ريريرر الوو ريريارم ا ثائ ريريم ن ال ريريزثات دو ريريس جي ريريب االبتع ريرياد و ري ث وري ريوا ن ام ريرير ب ريرياب
الشريرييطان ث ن العالهريرية هبريريا ركريريس  ،ث قريريد الفروسريرييون ريريام 268م مريقمترا ل ب ري ريريم
تعريريد امريرير إوسريرياوا ث غ ري إوسريريان ث ريريم هلريريا رثح ث لريرييس هلريريا رثح  ،ثإذ اريريان هلريريا رثح
فقم ري رثح حيريوان ث رثح إوسريان  ،ثهريررثا قري ا ريا رثح إوسريان ثلكوقريا ق قري
خلدمة الركم ف سب .
ثظ ري الوسريرياء طبقريريا ل قريرياوون اإلي يريزخ العريريام حريريف موتوري القريرن اماضري تقريبريريا غري
معدثدال من "ا اخاص" ث امواطوا ال ين اصريط القرياوون ريل تسريميتقم هبري ا
اال ريريم  ،لري لك مل يكريرين هلريرين حقريريوو اخوريريية ثال حريريل يف ا مريوال الريرييت تكسريريبقا ثال
حل يف م كية ا ء حف امالبس اليت ان ي بسوقا.
بم القاوون اإلي يزخ حف ام 1602م اريان يبريي ل ركريم ن يبيري زثكتري ثهريد حريدد
مثن الزثكة بستة وتال (وو ا ن).
ثهريريد حريريد ن بريرياح إي يريريزخ زثكت ري ريريام 1931م خبمسريريمائة كوي ري ثهريريال وامي ري يف
ال ريريدفاح وري ري "إن الق ريرياوون االي ي ريريزخ ريريام 1601م م ريريدد مث ريرين الزثك ريرية بس ريريتة ريريوتال
بشرد ن يتم البي مبوافقة الزثكرية  ،فأكابري احملكمرية إن ري ا القرياوون هريد لمري ريام
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1602م بقاوون و بي الزثكريال ث التوريازل ريوقن ثبعريد امداثلرية حكمري احملكمرية
ل بائ زثكت بالس ن شر اقر .
ثكري ريرياء يف ض ري ريرية حضري ريريار اإل ري ريريالم السري ريريوة الجاويري ريرية (ص " : )1006حري ريريد يف العري ريريام
اماض ري ن بريرياح إيطريريا زثكت ري آلقريرير ريريل هسريرياد ف مريريا امتو ري امشريريرتخ ريرين ريريداد
ا هساد ا ق هت البائ " .
ثهريريال ا ريريتاذ ومريريد راريرييد رضريريا -رمح ري اهلل": -مريرين المرائريريب الريرييت وق ري ريرين بع ري
إي ريرتا يف ري ن ا يريريام و ري ال ي ريزال يوكريريد يف بريريالد ا ريريريا اإلي يزيريرية ركريريال
ص ري
اإلي يزيريرية
يبيعريريون وسريرياء م بريريجمن خبريريس كريريدا اجالنيريريا اري وا ثهريريد ذاريريرل خ الوري
مسري ريرياء بعضري ريريقم" وقري ريريال ري ريرين ري ريريود احل ري ريرياب ( )40-41/2ثهري ريريد اقتوري ريريرل بع ري ري
وووص .
ثوريقريم ريرين حريريد الدار ريريا يف مريكريريا ن يف ا مريريكيا هوامريريا يتبريريادلون زثكريرياهتم مريريد
مع ومة مث يسرتك اريم ثاحريد زثكتري امعريار متامريا امريا يعري القريرثخ دابتري ث احلضريرخ
يف بالدوا ايئا من متاح بيت .
ثتاريخ امر ود الويويا ثالفرس يف غاية السوء .
حوال الوساء ود ا مم غ اإل المية .
ن
ما اإل الم فقد اوتشم امر من ث دهتا ثبدد وقا اوابيس الظ م ثالظريالم ثاإلذالل
ثاال تعباد ث وزهلا موريزال ار ريا ثمكاورية ال وظري هلريا وريد ا مريم ريواء ااوري مريا ث بوتريا
ث زثكة ث قتا .
فقريريرر اهلل إوسريرياويتقا مريرين فريريوو ريريب مسريرياثال فقريريال ( يريريا يقريريا الوريرياس إو ريا ق قوريرياام مريرين
ذار ث وجل ثكع واام اعوبا ثهبائم لتعارفوا إن ارمكم ود اهلل تقاام إن اهلل يم
قب ) .
ثمل ريريتا امريرير امسري مة إ قريريد مريقمترال إلنيبريريال إوسريرياويتقا ثحقوهقريريا فقريريد هرر ريريا اهلل
ثر ول ثهمن هبا امس مون .
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ثهل ريريا ح ريريل اهل ريرير ثالوو ريرير ثاحلماي ريرية م ريرين ام ريريقموا (ي ريريا يقري ريا الري ري ين هموري ريوا إذا ك ريرياءام
امقمو ريريال مق ريرياكرال ف ريريامت وو ن اهلل ريريم به ريريا ن ف ريريهن متم ريريو ن مقمو ريريال ف ريريال
تركعو ن إ الكفار ال ن حم هلم ثال م م ون هلن) .
ثحريريرم اهلل م ريرين ي ريريقذخ ام ريريقموا ثامقموريريال بم ري مريريا ااتس ريريبوا (ثال ري ين ي ريريقذثن ام ريريقموا
ثامقموال بم ما ااتسبوا فقد احتم وا هبتاوا ثإمثا مبيوا).
ثتو ريريد مريرين يفريرين امريريقموا ثامقموريريال ريرين ديريريوقم بع ري اب كقريريوم فقريريال  ( :إن ال ري ين
فتووا امقموا ثامقموال مث مل يتوبوا ف قم اب كقوم ثهلم اب احلريل ) .
ث مر اهلل ر ول الكرمي ن يستمفر لوفسري ثل مريقموا ثامقموريال فقريال تعريا ( :فريا م
و ال إل إال اهلل ثا تمفر ل وبك ثل مقموا ثامقموال ).
ثإذا راد امو ون ث داء اإل الم ن يعرفوا ايئا ن موزلة امر يف اإل الم ف يمدثا
بوريريار م إ تشريرييي كوازهتريريا ثالوريريال يقريريا ثلعريريم ممريريا يريريد ني الكفريريار ثاموريريافقا ن
يرثا مئال اآلال يف امس دين الشريفا توتظم صفوفقم ل وال ريل كورياز امرير
مقموة ث طف تقا .
فقري ري ن مزاي ريريا طا ريريا اإل ريريالم ل م ريرير امقمو ريرية يس ريريت يم مج ق ريريا يف خ دياو ريرية ورف ريرية ث
خمرت ة ث هواوا مزيفة مقما بالم يف تكرمي امر اما تز م  ،بريم احلضريار امعاصرير
اليت يقود ا اليقود ثالووارم هد مسخ امر مسخا اويعا ف ع تقريا ري عة رقيورية
ثا ريريالل،
ثم عبريرية ل ركريريال يف ميريريادين العمريريم ثا ريواو ثمعريريارض ا زيريرياء ثالو ري
من الوور الوسائية اخل يعة الفاض ة ل وساء ليت قل هبرين
فكم ترم يف ن الو
الف ار ثيستمتعوا هب ن امواظر الفاض ة امخزية ثلعم اإلحوائيال هريد ريزل رين
تس يم حواد احلمم ثا ثالد غ الشر يا .
ا ووف امر ث طتقريا حقوهقريا ثموقريا احلريرية
ام ا وتي ة ل قواوا اليت تد
ثامساثا .
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ثوتي ة لإل الم اخلبي ال خ تش ع ن القواوا ثا وظمة اليت ريارب تشريري اهلل
اخلالل احلكيم ال خ تضمو اإل الم اتابا ث وة  ،ال خ طل اال من الركم ثامر
حق بشر ث دل ثإووا .
ن ا وظمة ثالقواوا اليت يسيم يقا لعاب امو ا من اإل الم االع ماويا
ثال رباليا ثاإلباحيا يف بالد اإل الم ثيريدثن ن جيرثا امر امس مة إ مستوقعاهتا
امق كة .
لقريريد طريريل اإل ريريالم اريريال مريرين الركريريم ثامريرير حقري بالعريريدل ثالقسريريطاس امسريريتقيم فشريريرح
ل ركريريال م ريرين احلقريريوو ثالواكبريريال م ريريا يالئريريم رك ريولتقم ثه ريوا م ث ق ريريوهلم ثا ريريتعداد م
مواكقة ا قطار ث مم امشاو ثفطر م اليت زثد م اهلل هبا .
ثاريريرح ل وسريرياء م ريرين احلق ريريوو ثالواكبريريال م ريريا يالئريريم و ريونيتقن ثضريريعفقن ثوقو ريريقن ريرين
الركال يف العقم ثالقو ثضعفقن يف اال تعداد مواكقة ا قطار ثامشاو .
ثهريريد رضري امسري مون ركريرياال ثوسريرياء ري ا التشريري اإلهلري احلكريرييم الريريرحيم ثا تريريربثن مريرين
قائد م امس مة .
ثمن تف مو ف يس بامقمن  ،ثيعتريرب مسريتدراا ريل اهلل ثر ريول ثحااريا مقموريا برياهلل
ثر ثاتب ن يق يف ذلك .
ثهريريد را ريريل اإل ريريالم ري ا التفريرياثل فبريريج ي ري احلقريريوو ثالواكبريريال لكريريم مريرين الركريريم
ثامر ث يقما بعد حقوو اهلل فمن حل اهلل ل بادن ركاال ثوسرياء ن يعبريدثن ثال
يشراوا ب ايئا ث ن يقوموا بأراان اإل الم ثاإل ان امعرثفة .
ث ن يقوموا برب الوالدين ثص ة ا رحام ثا مر بامعرث ثالوق ن اموكر ثغ ذلريك
من ا مور امشرتاة با الركال ثالوساء .
ثمن الواكبال اليت ختا الركال .
 -1اظقريرياد بريريالوفس ثامريريال يف ريريبيم اهلل إل ريريالء ا م رية اهلل ثوشريرير اإل ريريالم  ،ثال ري ياد
ن ديار اإل الم .
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 -2صال اظمعة ثاظما ة يف امساكد .
 -3الوفقريرية ثالكسريريو ثالسريريكن لريريب ريريل الركريريال لزثكريرياهتم بريريامعرث ث ري ن ثت ريريك
مور ظيمة تب ل فيقا ا موال ثالطاهال ثا وفس ثال طاهرية ل وسرياء هبريا إال مريا تقريوم
ب ل ثك التطوح موقا .
 -4تكوين اظيوش ال يكون إال من الركال دثن الوساء .
ثمن احلقوو امشرث ة اليت فضم فيقا الركال ل الوساء .
 -1القوامريرية هريريال تعريريا ( الركريريال هوامريريون ريريل الوسريرياء مبريريا فضريريم اهلل بعضريريقم ريريل
بع ثمبا وفقوا من مواهلم فالواحلال هاوتال حافظال ل ميب مبا حفظ اهلل ) .
 -2الوالية ل امر يف قد الوكاح إذ ال تكون ري ن الواليرية إال ل ركريال فريال تتريو
امر قد الوكاح ل وفسقا ثال ل غ ا .
 -3تفضريرييم ال ري ار ريريل ا وجريريل يف العقيقريرية إذ يعريريل ريرين المريالم بشريرياتا ث ريرين اظاريريرية
بشا ثاحد .
 -4تفضيم ال ار ل ا وجل يف ام ا ف مر وو م ا الركم بوتريا ااوري ث
قتا ث ما ث زثكة .
 -2التفاثل يف الديال إذ دية امر ل الوو من دية الركم .
 -8يفضريريم الركريريم ريريل امريرير يف الشريريقاد إذ اريريقاد الركريريم تعريريدل اريريقاد امريرير تا
ث وا مور ال تقبم فيقا اقاد امر ااظوايال .
 -0ثموقريريا اخلالفريرية ثاإلمريريار ثالقضريرياء ثهيريرياد اظيريريوش ثتريريدب مريرير ا مريرية فقري ن ل ركريريال
ث يقم .
 -6ثل رك ريريال ن يع ريريددثا الزثك ريريال إ ربري ري ثل ريرييس ل م ريرير ن تع ريريدد ا زثات ث ري ري ا
التفضيم حف يف اآلقر .
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ثلقد طل اإل الم امر حقوها اجر من الواكبال اليت افرتضقا يقا فالواكبال
الجقي ريرية ثالشريرياهة ثموقريريا مريريا فيري بري ل امريريال ثالريريوفس فهمنريريا فرضريريقا ريريل الركريريال مريريا امريرير
فق معفو موقا فأخ وظام يف اماض ثاحلاضر يعط امر مجم ا العطاء ؟
فمن الواكبال يقا :
 -1طا ة زثكقا يف غ معوية اهلل ثحل الركم يقا ظم من حل بويقا .
 -2ر اية البي ثا ر " ،ثامر را ية يف بي زثكقا ثمسئولة ن ر يتقا".
 -3ال تووم تطو ا إال بهذو .
 -4ث ال تأذن حد يف بيت إال بهذو .
 -2ث ال خترت من بيتقا إال بهذو .
 -8ن فظ يف ديو ث رض .
ث وا حقوو قرم ل يقا .
ثمن حقوو امر ل الركم :
 -1ن يدف هلا مقرا ل زثات هبا .
 -2الوفقة يقا يف حدثد امعرث .
 -3ن يقمن هلا ام بس ثالسكن .
 -4ث ن يعاار ا بامعرث .
ث ري ا ل ري تفاص ريرييم موق ريريا ن يت ب ريريب إليقريريا ثيواديق ريريا بأح ريريب ا مسريرياء إليق ريريا ث ن م ريريرتم
حديجقا ثجيمعقا حسن ا قالو معقا .
ثإين مري إ ريرياين بفضريريم الركريريم ريريل امريرير فريريهين حريريرتم امريرير ريواء ااوري مريريا م بوتريريا م
زثكة م قتا ث خ هريبة من القريبال .
ث رم ن ري ريريل امس ري ري ما ن مرتمو ري ريريا ث ن يكرمو ري ريريا ث ن يستوص ري ريوا هبري ريريا ق ري ري ا امري ريريا
ثصا م ب لك ر ول اهلل ث مقم حقوهقا اليت بتقا اظا يال فا تعاد ا هلا.
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ث ثصريريل الوسريرياء ن يعريريرفن حريريل الركريريال ث ن يقم ريرين ب ري ريريل الوك ري ال ري خ اريرير اهلل
ثبقيريريام اريريم مريرين الطريريرفا حبقريريوو اهلل ثحبقريريوو اآلقريرير ثثاكباتري يسريريعد الزثكريريان ثتسريريعد
ا ر ثا مة ثتطيب هلم احليا يف الدويا ثاآلقر .
ل ما وشر يف كريد امديورية يف م ققريا الوريادر يريوم ا ربعرياء اموافريل
ثلقد اط ع
22ذخ القع ريريد  1424ري ري ري ري و ري ريوان اموت ري ريدم الوس ريريائ لع ريريدد م ريرين الكاتب ريريال يف
امم كة العربية السعودية .
ثهل ريرين يف ري ا اموت ريريدم مطالب ريريال با ريريم اإل ريريالم ثه ريريد ريريقن ق ريريالل ح ريوار ن هي ريريال
الو ابيال الكر ال -رض اهلل وقن. -
ث حادي ثد و إ مراكعة
ث يقن مقاق ال ال يتس امقام ال تقوائقا ثيوبم ن ذار بعضقا .
ثال – موقا اإل ال يف العبارال مث التو يف امطالب .
ثمن ا اإل ال :
 -1امطالبة بالعدالة ثاحلل ثامساثا الوو ية .
 -2احلرية ثالت رر .
 -3ا ري ريريتخرات مظري ريريا ر احلقري ريريوو اإلوسري ريرياوية الكاموري ريرية يف الري ريريدين ثإظقار ري ريريا ثتطبيقق ري ريريا
باإلكراءال التشريعية ثالقواوا يضاً .
 -4مطالبتقن بوالية متكافئة ث الهال متوازوة .
()1
 -2ا تبار ثالية الركم ل امر ثهوامت يقا قدمة ل مر ثتك يفا ال تشريفا.
 -8هال إحدا ن  " :رمبا ا ترب وفس اجر من و مرين هبريم هريراء مرين الركريال
بسبب اتابيت رب زاثييت س ة تت ريد رين كقريم امرير حبقوهقريا ثهتاث ريا ث ري بيتقا
لان حقوهقريا  ،ثمريا ريريد هولري حقيقرية ن لريديوا الكجري ممرين جيق ريون اإل ريالم ثيعتريربثن
ن امر ما ري إال ترياب ل ركريم  ،ثامرير ليسري ترياب ل ركريم بريم وريدا ل ركريم ريواء يف
احلقوو ث الواكبال "...اخل
( )1بم

تشري ثتك ي بر اية امر ثمو تقا.
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 -0الرتايز ل حقوو الوساء ثإاارال مقتضبة إ حقوو الركال .
 -6التظ م ل وساء دثن ن ي ارن ظ م الوساء ل ركال .
 -9اهتريريام بعضريريقن ل ع م رياء بقوهلريريا  :ا تقريريد االكتقريريادال معظمقريريا تعتمريريد ريريل دلريرية
اوتقائية مبعج ووتق ما وريدن .
فريريامر هلريريا حقريريوو ث يقريريا ن تطالريريب حبقوهقريريا ثال تشريريعر ن ا تمري ثا ريرا اب تقريريا
ثضيق اخلواو يقا .
قاصريرية ن بع ري اخلطابريريال الديوي ريرية توتق ري بع ري اآليريريال القرهوي ريرية ثا حادي ري م ريرين
قالل ما يتوا ب م العادال ثالتقاليد لك تريرب ن ثتجبري ن امرير هريم مرين الركريم
ثصاية الركم دائما .
ث ن امر جيب ن تكون
ري ا ريريرض مريريوكز لريريبع مريريا ثرد يف ري ا االكتمريرياح الوسريريائ ال لكريريم مريريا ثرد فيري ثال
يتس ري ثهريرييت إللقريرياء ا ض ريواء حريريف ريريل ري ا امريريوكز غ ري ين ر ي ري ن ثض ري بع ري
ا مريريور امقمريرية موري ثلسريريو ضري اريريال مريرين الركريريم ثامريرير يف موضريريع الري خ ثضريريع فيري
اإل ريريالم دثن زيريرياد ث وقريريا ،ث تقريريد ن العقريريول الس ري يمة ثالفطريرير امسريريتقيمة ريريرتم
ري ا التشريري ثتريريرم وري ريريو ريريا العريريدل ثاإلووريريا ثتقري ري ن العقريريول مبقريريور مريريام
ا التشري احلكيم و ب غ الوقاية يف احلكمة ثالعدل.

األمور التي أريد توضيحها من مطالب صواحب المنتدى
 -1امساثا با الركال ثالوساء يف احلقوو ثالواكبال .
 -2القوامة اليت ار قا اهلل ثدان هبا امس مون ثبيان باهبا .
 -3م دلة الع ماء اوتقائية .
امظ ومة فقا .
 -4م امر
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أوالً  :المساواة بين الرجال والنساء ومنها
المساواة في الحقوق والواجبات
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ري ن امس ريرياثا اد ا ريريا بعض ريريقن ث ري زيو ريريب غاص ريريب ال ا ق ريرين ثص ريريرح ب ريريأن ام ريرير
ليس تابعة ل ركم بم ود ل ركم واء يف احلقوو ث الواكبال ثاحت بقول
اهلل تع ريريا  ( :مريرين مريريم صريرياحلا مريرين ذاريرير ث وجريريل ث ريريو م ريريقمن ف و ييو ري حي ريريا طيب ريرية
ثلو زيوقم كر م بأحسن ما ااووا يعم ون ) .
مث هال  :فرياهلل ريب او ثتعريا مل جيعريم العمريم ثا كرير حكريرا ريل الركريم ثمل جيع ري
مضريريا فا لري ثإمنريريا ريرياثم بيوقمريريا يف احلقريريوو ثالواكبريريال ثذاريريرل ن اهلل فضريريم الركريريم
بدركة ث الوفقة ثا تمرل تتك م مبا في ضاوبة ل وواب اوطالها من رؤيتقا ن .
فأهول  :إن ن امساثا اليت تد يقا ن امر مل يأل هبا ارح ثال قم .
مريريا الشريريرح فريرياهلل ريريب او ثتعريريا هريريد بريريا يف وكريريم اتابري وري ق ريريل امريرير ل ركريريم فق ري
وعمة من الوعم اليت امن اهلل هبا ل الركال يف الدويا ثاآلقر .
 -1هال تعا ( ثاهلل كعم لكم من وفسكم زثاكا ثكعم لكم من زثاككم بوريا
ثحفد ثرزهكم من الطيبال ) ور الو م هية (. )01
 -2ثهريريال تعريريا  ( :ثمريرين هيات ري ن ق ريريل لكريريم مريرين وفسريريكم زثاكريريا لتسريريكووا إليقريريا
ثكعم بيوكم مود ثرمحة إن يف ذلك آليال لقوم يتفكرثن) .
تريريأم وا يقريريا امقموريريون ثامقموريريال العقريريالء هريريول اهلل تعريريا ( ق ريريل لكريريم مريرين وفسريريكم )
ث(كعريريم لكريريم مريرين وفسريريكم ) لتريريدراوا مريريا ميريريز اهلل بري الركريريم ريريل امريرير ث ريريا كع ري
ل ركم ثمن ك ث ن وعمرية ظيمرية ،ثيوشريأ وقريا وعمرية قريرم ث ري ريا تو ريب لري
ا ثالد ثا حفاد الري ين ال يوسريبون إال إليري ال إ امرير فيقريال ابرين فريالن ثبوري فريالن
ثحفيريريد ثحفيريريد فريريالن ،ثاري لك اآليريرية مريرين ريريور الريريرثم ري وريريا يف ن امريرير ق ق ري
ل ركريريم حلكمريرية ظيمريرية ث ري ن موريريم ل ري السريريكن ثاال ريريتقرار الوفس ري ث اريريد ري ن
الوعمة بريأن كعريم بريا الريزثت ثالزثكرية امريود ثالرمحرية فهوري ال تت قريل ت ريك الوعمرية ث ري
السكن إال إذا ااو يف كو ف ثتعطرن امود ثالرمحة .
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فهذا ااو امرير توظرير إ الركريم بأ ريا فضريم موري ث وريدا لري ث ريا تسرياثي يف احلقريوو
ثالواكب ري ريريال ول ري ري احلي ري ريريا إ ص ري ريراح مري ري ريرير ثك ري ريرييم ال يط ري ريرياو ثذ بري ري ري الس ري ريريكيوة
ثاال تقرار الوفس درات الرياح ثذ ب امود ثالرمحة .
هريريال الر ريريول ص ري ل اهلل ي ري ث ري م  " :الريريدويا متريرياح ثق ري متا قريريا امريرير الو ريرياحلة "
قرك مس م حدي ( )3233ثالوسائ ثابن ماك .
فامترياح ريريو مريريا يوتفري بري مريرين ريرض الريريدويا ه ي قريريا ثاج ريا  ،ثقري مريريا يوتفري بري الركريريم
امقمن امر الواحلة .
فامر الواحلة وعمة ثغ الواحلة وقمة .
هال تعا  ( :يا يقا الري ين هموريوا إن مرين زثاككريم ث ثالداريم ريدثا لكريم فاحري رث م
ثإن تعفوا ثتوف وا ثتمفرثا فهن اهلل غفور رحيم ) .
فريريامر غ ري الوريرياحلة هريريد تفريرين الركريريم يف ديوري ثتجبط ري ريرين الطا ريريال ث ريرين فعريريم اخل ري
ث م ل هطيعة الرحم ثغ ذلك ف ي ر ا ن فع قا ا فعم ا داء  ،ث يري
بوو قا ثتوكيققا ثث ظقا ثختويفقا برياهلل مث العفريو ثالوريف ثاممفرير مريا يعاويري مرين
تورفاهتا ال يما إذا ااو ترم وفسقا ودا ل .
 -3ثهال تعا  ( :زين ل واس حب الشقوال من الوسرياء ثالبوريا ثالقورياط امقوطرير
مريرين ال ري ب ثالفضريرية ثاخليريريم امسريريومة ثا وعريريام ثاحلريرير ذلريريك متريرياح احليريريا الريريدويا ثاهلل
ودن حسن الجواب ) هل مران (. )14
ف عريم ري ن ا اريياء مريرين اريقوال الركريريال ثمطرياوقم ثممريا يتمتعريون بري يف ري ن احليريريا
الدويا ثمن ضمن ذلك بم ثهلا امر فق من متاح الركم ثيف مقدمة اقوات .
فهن اان الركم صاحلا ثامر صاحلة فوعم امتاح .
ثا لك ا موال إن ا تعان هبا ل طا ة اهلل فوعم امال الواحل ل ركم الواحل .
ثإن اان الركم ثامر غ صاحلا فبئس امتاح ثامستمت .
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ثامريريا ن امريرير مريرين وعريريم اهلل ريريل الركريريم يف ري ن احليريريا الريريدويا فق ري يف اآلقريرير وعمريرية
تدقم ضمن ما جيازخ اهلل ب بادن الواحلا ل إ ا م ث م قم الواحل .
 -4هال تعا بعريد اآليرية السريالفة الري ار  ( :هريم ؤوريبكم خبري مرين ذلكريم ل ري ين اتقريوا
ود رهبم كوال لرخ من تقا ا ار قالدين فيقا ث زثات مطقر ثرضريوان مرين اهلل
ثاهلل بو بالعباد ) هل مران (. )12
 -2ثهريريال تعريريا  ( :ثبشريرير الري ين هموريوا ث م ريوا الوريرياحلال ن هلريريم كوريريال لريريرخ مريرين
تقريريا ا ريريار ا مريريا رزه ريوا موقريريا مريرين مثريرير رزه ريا هريريالوا ري ا ال ري خ رزهوريريا مريرين هبريريم ث ت ريوا ب ري
متشاهبا ثهلم فيقا زثات مطقر ث م فيقا قالدثن ) البقر (. )22
ثهد ذار اهلل كزاء امقموا يف اآلقر يف دد من ور القرهن ثمن ضمن ا اظزاء
احلور العا من الوساء .
 -8ثهريريال تعريريا يف ريريور الوبريريأ  ( :إن ل متقريريا مفريريازا حريريدائل ث وابريريا ثاوا ريريب ترابريريا
ثاأ ا د اها ال يسمعون فيقا لموا ثال ا ابا ) اآليال (. )32-31
ثإذا ذا ريرير كري ريزاء امقمو ريريال فهمن ريريا يري ري ارن تبع ريريا ظري ريزاء ام ريريقموا ثال يع ريريد ن برك ريريال م ريرين
ثصافقم ا ا ثا ا .
هال تعا  ( :مجم اظوة اليت ث د امتقون فيقا ار من ماء غ ه ن ث ار من لنب
مل يتم طعم ث ار مرين ررير لري ل شرياربا ث ريار مرين سريم موريفل ثهلريم فيقريا مرين
ام الجمرال ثممفر من رهبم ) ور ومد (. )12
ثهريريال تعريريا  ( :ليريريدقم امريريقموا ثامقموريريال كوريريال لريريرخ مريرين تقريا ا ريريار قالريريدين
فيقا ثيكفر وقم يئاهتم ثاان ذلك ود اهلل فوزا ظيما ) الفت (. )2
ثمن ن اآليال يدر امقموون ثامقموريال برياهلل فضريم الركريال ريل الوسرياء يف الريدويا
ثاآلقريرير ث ن امريرير دثن الركريريم يف الريريدويا ثاآلقريرير ال يوريريازح يف ذلريريك إال مريرين جيريريادل يف
هيال اهلل بالباطم ليدح ب احلل فيا ثيم ل من قاب اهلل .
يقاد ام ا ما يأيت من الوووص القرهوية ثالوبوية :
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 -0هال تعا  ( :ثمن يوشأ يف احل ية ث و يف اخلوام غ مبا ) تسفيقا ثتوبيخا
لسفقاء امشراا ال ين هالوا امالئكة بوال اهلل ثمبيوا ب لك حقيقة ا وجل.
هال الشوااين رمح اهلل " :معج يوشأ  :يرز ثالوشوء  :الرتبية  ،ثاحل ية :الزيوة ثامعريج
ث كع وا ل ب او من اأو ن يرىب يف الزيوة ث و اكز ن يقوم بأمور وفس ثإذا
قوصم ال يقدر ل إهامة ح ت ثدف ما جيادل ب قوم لوقوريان ق ري ثضريع
ري " .
ثهال ابن زيد  " :امراد ا صوام".
ث و تفس غ ص ي يردن ما يكاد جيم ي امفسرثن ثموقم ابن باس.
ثهال :ث قرت بريد برين محيريد وري خ رين ابرين برياس ( ث مرين يوشريأ يف احل يرية) هريال:
ريريو الوسريرياء ،فريريرو بريريا زيقريرين ثزخ الركريريال ثوقوريريقن مريرين ام ري ا ثبالشريريقاد ث مريرير ن
بالقعد ثمسا ن قوال " فت القدير (. )829-826/4
ثاان العرب يف كا يتقم يعبدثن ا ثنيريان ثجيع ريون موقريا اريرااء هلل يف العبرياد ثموقريا
الريريالل ثالعريريزم ثموريريا الجالجريرية ا قريريرم ثمسو ريريا بأمسريرياء اإلوريريا فريريوخبقم اهلل ريريل ري ن
ا مال .
 -6فقريريال  ( :فريرير يتم الريريالل ثالعريريزم ثموريريا الجالجريرية ا قريريرم لكريريم ال ري ار ثل ري ا وج ريل
ت ك إذا هسمة ضيزم ) .
هال احلافظ ابن اج -رمح اهلل :-خ لع ون ل ثلدا ثلع ريون ثلريدن وجريل ثختتريارثن
وفسريريكم ال ري اور ف ريريو هتسريريمتم وريريتم ثخم ريريوو مريريج كم ري ن القسريريمة لكاو ري هسريريمة
ضريرييزم خ كريريورا باط ريرية  ،فكي ري تقريريامسون ربكريريم ري ن القسريريمة الريرييت لريريو ااو ري بريريا
خم وها ااو كورا ث فقا " تفس القرهن البن اج ( . )202/4
 -9ثمن السوة الوبوية ما رثان بو عيد اخلدرخ -رض اهلل و  -رين الوري  وري
هريال " :يريريا معشريرير الوسرياء توريريدهن فريريهين ر يريتكن اجريرير ريريم الوريار فق ريرين  :ثمب يريريا ر ريريول
اهلل ؟ هال تكجرن ال عن ثتكفريرن العشري  ،مريا ر يري مرين واهوريال قريم ثديرين ذ ريب
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ل ب الركم احلازم من إحداان ه رين  :ثمريا وقوريان ديووريا ث ق وريا يريا ر ريول اهلل؟ هريال:
ليس ري اريريقاد امريرير مجريريم وو ري اريريقاد الركريريم ؟ ه ريرين  :ب ريريل  ،هريريال  :ف ري لك مريرين
وقوان ق قا  .ليس إذا حاض مل توم ثمل توم ؟ ه ن  :ب ل ،هريال فري لك مرين
وقوريريان ديوقريريا".رثان البخريريارخ يف اتريرياب احلريريي حريريدي ( )304ثمس ري م يف اإل ريريان
بو ون من حدي ابن مر حدي ( )132ث اار إ حدي ز ريعيد ري ا ثإ
حنون من حدي ز رير رض اهلل وقم عا .
فق ا احلدي في توري بوقوان دين الوساء ث قوهلن ثالظريا ر ن ري ا الريوقا مرين
باب إاجار ن ال عن ثمن باب ثهو قن يف افران العش .
اما ن احلدي صري يف ن اقاد امر تا تعدل اقاد ركم ثاحد بب وقوان
ق قا .
هريريال احلريريافظ ابريرين ح ريرير -رمحري اهلل -ث اريريار بقولري " :مجريريم ووري اريريقاد الركريريم إ
هول ري تعريريا  ( :فركريريم ثامر تريريان ممريرين ترضريريون مريرين الشريريقداء ) ن اال ريريتظقار بريريأقرم
مقذن بق ة ضبطقا ث و مشعر بوقا ق قا " .
 هريريال  ":ريريا امريريرمء
 -10ث ريرين ز مامريرية -رض ري اهلل و ري  -ثغ ري ن ريرين الو ري
مسري م تريريل امريرير مسري ما اريريان فكااري مريرين الوريريار جيريريزخ اريريم ضريريو موري ضريوا موري ث ريريا
مريريرخء مس ري م ت ريريل امريرير تا مس ري متا ااوتريريا فكاا ري م ريرين الوريريار جيريريزخ اريريم ض ريريوين
موقما ضوا مو " .
هال الرتم خ ا حدي ص ي .
هال ابن القيم -رمح اهلل " : -ث ا يدل ن تل العبد فضم ث ن تل العبد يعدل
تل متا فكان اجر تقائ  من العبيريد ث ري ا حريد امواضري اخلمسرية الرييت تكريون
فيقا ا وجل ل الوو من ال ار .
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ثالجريرياين العقيقريرية  ،فهو ري ريرين ا وجريريل اريريا ث ريرين ال ري ار اريرياتان وريريد اظمقريريور ثفي ري ريريد
حادي ص اح ثحسان ثالجال الشقاد فهن اقاد امرير تا بشريقاد ركريم ثالرابري
ام ا ثاخلامس الدية " زاد امعاد (. )180/1
ث وا مور ال تقبم فيقا اقاد الوساء :
ا ثل  :الزوا ثما يوكب حريدن فريال يقبريم فيري إال اريقاد ربعرية ركريال حريرار فريال تقبريم
وا اقاد الوساء .
الجاين  :القواص ثاحلدثد فال يقبم في إال ركالن حران .
الجال  :ما ليس مبال ثال يقود ب امال ثيط ي الركال يف غالب ا حوال غ
احلدثد ثالقورياص اريالطالو ثالوسريب ثالريوالء ثالواالرية يف غري امريال ثالوصريية إليري ثمريا
اب ذلك فال يقبم في إال ركالن ثال يقبم في اقاد الوساء ثإذا اقد
بقتريريم العمريريد ركريريم ثامر تريريان مل يجبري هوريرياص ثال ديريرية ث وريريا مريريور تقبريريم فيقريريا اريريقاد
الركريريم ثامريرير تا اريريالبي ثالقريريرض ثالريرير ن ثالوصريريية ل ري ثا ري لك اخليريريار يف البي ري ث ك ري
ثاإلكريريار ثالشريريراة ثالشريريفعة ثاحلوالريرية ثالموريريب ثالو ري " امقو ري ثاريريرح (-008/3
. )006
ثا مور اليت ختتا بشقاد الركال ال يقبم فيقا العشرال من الوساء ثا لك ا مور
الريرييت تقبريريم فيقريريا اريريقاد الركريريال ثالوسريرياء ال يقبريريم فيقريريا اريريقاد الوسريرياء إذا اوفريريردن ريرين
الركال ثلو اجرل داد ن .
ثا م ري ريريور ال ري ريرييت ال يط ري ري يق ري ريريا الرك ري ريريال اعي ري ريريوب الوس ري ريرياء ري ري الجي ري ريرياب  ،ثالرض ري ريرياح
ثاال تقالل ثالبكار ثالجيوبة ثاحلي يقبم فيقا اقاد امر ثاحد ثيف رثاية لإلمام
محد ال يقبم يف ذلك هم من امر تا  -امقو ثارح .
هريريال بريريو بكريرير امعريريرث بريريابن العريريرز -رمحري اهلل -يف تفسري هولري تعريريا (:ثا تشريريقدثا
اقيدين من ركالكم فهن مل يكووا رك ا فركم ثامر تان) :
" فضم اهلل تعا ال ار ل ا وجل من تة ثك :
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ا ق ق مو اما ذار اهلل يف اتاب .

ا ثل  :و كعم ص قا ثكع فر ،
الجاين  :ا ق ق من ض ع العوكاء .
هريريال الوري  " : إن امريرير ق قري مريرين ضري ريريوت فريريهن ذ بري تقيمقريريا اسريرهتا ثإن
ا تمتع هبا ا تمتع هبا ل وت  ،ثهال  :ثاسر ا طالهقا " .
الجال  :و وقا ديوقا .
الراب  :و وقا ق قا .
ثيف احلدي  " :ما ر ي من واهوال قم ثدين ذ ريب ل ريب الركريم احلريازم مريوكن
" ه ريرين  :يريريا ر ريريول اهلل  ،ثمريريا وقوريريان ديووريريا ث ق وريريا ؟ هريريال  " :لريرييس متكري حريريداان
ال يا ال تووم ثال تو ثاقاد إحداان ل وو اقاد الركم؟" .
اخلامس  :و وقا حظقا يف ام ا  ،هال اهلل تعا  ( :ل ار مجم حظ ا وجيا)
.
السادس  :ا وقو هوهتا فال تقاتم ثال يسقم هلا ث ن ا قا معان حكيمة .
فريريهن هيريريم  :ايري وسريريب الريريوقا إلريرييقن ثلريرييس مريرين فع قريرين ؟ ه وريا  :ري ا مريرين ريريدل اهلل
ما ما ااء ثيرف ما ااء  ،ثيقض ما راد  ،ث دح( )1ثي ريوم ثال يسريأل مريا يفعريم
ث ريريم يسريريألون  ،ث ري ا وري ق ريريل امخ وهريريال موريريازل  ،ثرتبقريريا مراتريريب  ،فبريريا ذلريريك لوريريا
فع موا ثهموا ب ث موان " حكام القرهن (. )301-300/1
ثامتأمريريم فيمريريا ثردوريريان ريريابقا مريرين اآليريريال القرهويريرية ثا حاديري الوبويريرية جيريريد ن كقريريال
تفضريرييم اهلل الركريريم ريريل امريرير اجريرير مريرين ري ن اظقريريال الريرييت ذار ريريا ابريرين العريريرز -رمحري
اهلل. -
ثذلك فضم اهلل خيتا بفض من يشاء .

( )1دح من يست ل امدح ثي وم من يست ل ال وم ثال يظ م ربك حدا .
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ثامقمن امس م ثامستس م هلل يت قل ذلك به ان ثرضل ثاري لك امقمورية امسري مة ث ري ا
مقتض ريريل ربوبي ريرية اهلل ث لو يت ري ثحكمت ري ثم ريرين ي ريريأو ثيس ريريتكرب ل ريريان حك ريريم اهلل ثهيات ري
الشر ية ثالكووية ف ن يضر إال وفس ثلن يضر اهلل ايئا .
ثهد ر ام مس م كزاء امستكربين .
ثهري ريريد ظقري ريريرل يف ا ري ريريعة اهلل هنيري ريريار ري ري ا التفري ريرياثل بري ريريا الركري ريريال ثالوسري ريرياء يف احلقري ريريوو
ثالواكبريريال في ريريب ريريل الركريريال مريرين ا مريريور العظيمريرية مريريا ال جيريريب ريريل الوسريرياء مجريريم
اظق ريرياد بام ريريال ثال ريريوفس ثص ريريال اظمع ريرية ثاظما ريرية يف ا ريريم امكتوب ريريال ثيف امس ريرياكد
ثيشرتاان يف ثكوب الوريال ثالزاريا ثالورييام ثاحلريا ثالطقريار ثتوابري ذلريك ثتفاصريي
معرثفة ثجيب ي مقر ريا ثالوفقرية ريل امرير ث ريكوا ا ثاسريوهتا ثمعااريرهتا بريامعرث
ثجيب ي وفقة ا ثالد ث ن مريور ظيمرية ثارياهة ال تطيققريا امرير لضريع ترايبقريا
ثبويتقا ثضع ق قا ثوفسقا .
ثل يقا القوامة ثالطا ة ثك ب السريكن ثالراحرية لري ثال ختريرت مرين بيتري إال بهذوري ثال
تسافر إال بهذو مع ث م ذخ ورم هلا .
ثحق يقا ظيم ف قد هال الر ول الكريرمي مبيوريا ظرييم حريل الركريم ريل امرير " لريو
مرل حدا ن يس د حد مرل امر ن تس د لزثكقا " .
ثلو بات اكر لفراا لعوتقا امالئكة حف توب .
ثهالري زيوريريب الماصريريب  " :إن لريريديوا الكجري ممريرين جيق ريريون اإل ريريالم ثيعتريريربثن امريرير مريريا
ري ري إال ت ريرياب ل رك ريريم ثام ريرير ليسري ري تابع ريريا ل رك ريريم ب ريريم و ريريد ل رك ريريم ري ريواء يف احلق ريريوو
ثالواكبريريال ،ثيقريريول اهلل ريريب او ثتعريريا  (:مريرين مريريم صريرياحلا مريرين ذاريرير ث وجريريل ث ريريو
مقمن ف و ييو حيا طيبة ثلو زيوقم كر م بأحسن ما ااووا يعم ون ) .
فريرياهلل ريريب او مل جيعريريم العمريريم ثا كريرير حكريرا ريريل الركريريم ثمل جيع ري مضريريا فا لري ثإمنريريا
ريرياثم بيوقم ريريا يف احلق ريريوو ث ريرياثم بيوقمري ريا يف الواكب ريريال ثام ريريا ه ري ري إوري ري يف بعري ري
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الوس ريرياء جيق ريرين حق ريريوهقن فم ريريا رف ري و ريريا م ريريجال و ري يك ريريون و ريريا ام ريرير قرجي ريرية اري ريريعة
إ ريريالمية ثدرا ريرية يف ري ا ا ريريال تقريريول إن اهلل فضريريم ري الركريريم بدركريرية يف ا ريريم
اري ء مري ن اهلل ريريب او ثتعريا فضريريم ري الركريم بدركريرية ثاحريد ث ري الرييت ذارهتريريا
ا تاذ وادية ث الوفقة (ثمبا وفقوا من مواهلم ) فقو لرييس مفضريال يقريا يف اريم
ا ء ف ماذا و مفضم فرياهلل ريب او مل يعريا ري ن ا حقيرية ارير ا بريم بعري الوسرياء
طيوقا لركاهلن تطو ا إ كاوب لا م اج من الوساء حلقوهقن .
ثضرب مجال ركم وائم ال يم ثالوقار ثزثكت تعمم ثلتقد مث تساءل يقما فضريم
؟ خ ن امر إذا م فق فضم من الركم .
ثذاريرل ن اإل ريالم مل يفريرو بريريا الركريم ثامرير يف خ حريل مريرين احلقريوو ( ثهلرين مجريريم
ال خ يقن ) ث ا يعين معادلة تامة من الشريعة اإل المية فو د مريجال ن امرير يف
قريريد الر ريريول  ااو ري تستفسريرير ثال ريرين حقوهقريريا الديويريرية هبريريم اريريم ا ري ء ث وريريا
السريرييد وسريرييبة امازويريرية باإلضريريافة إ ريريا ضا ريريد معرثفريرية فعوريريدما ر ل يف البريريدايال ن
القريريرهن ي ري ار ثيريريتك م ريرين مواه ري الركريريال ثال يريريتك م ريرين الوسريرياء ذ ب ري إ ر ريريول
اهلل ثهالري  :مل ر الوسريرياء يري ارن يف اري ء ف ريريم جيبقريريا ر ريريول اهلل  ثإمنريريا كريرياب
يق ري ريريا اهلل ري ريريب او ثتع ري ريريا ث و ري ريريزل هي ري ريرية يف ري ريريور ا حري ري ريزاب تق ري ريريول (إن امسري ري ري ما
ثامس مال).
مث هال ري بعريريد اريريالم :يضريريا الوسريرياء اريريان هلريرين حريريل امشريريور ثمعريريرث ن الر ريريول 
ق ري بريرير خ السريرييد م ري مل (تعريريين م ري مة) وريريدما غضريريب امس ري مون ثمل م ق ريوا
رؤث قم فقال افعم و ث م و يتبعووك .
ثبالتا فهن القوامة ط ( تعين طيري ) تكر ريا ل مرير مرين يفقمريا مبعريج مريجال يف
حالة السفر ث ا كن ن يكون اجر ا ء ثال خ يتط ب ثكود احملرم ث ري ا ا مرير
طان اإل الم تكر ا ل مر وظرا لتكويواهتا اظسدية لك يكون الركم حاميا هلا يف
ريريق ة مبعريريج ووريريا وريريريد ثاليريرية
ذلريريك الوهري لكريرين يف وريروا اآلن امواصريريالل صريريب
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تتوا ريريب م ري العوريرير ال ري خ وعيشري لريرييس ن و ريأيت مبريريا يف العوريريور القد ريرية ثمريرياال يوكريريد
اآلن يف وريروا يطريريالبون بري  ،فريريامر ليسري واهوريرية ا يريرية فاإل ريريالم اريرير امريرير يف
ن توقريريم قطريرير الع ريريوم ث ريريو الفقري ثزثكريريال الر ريريول اريرين يدر ريرين الوري ابة ثهريريد هريريال
ر ول اهلل " ق ثا وو ديوكم رين ري ن احلمري اء " ثإن يري ب الريبع إ وري
حدي ضعي ليربرثا فقا هواهلم ".
هول تضمن االم ن امر ما يأيت :
 -1إن الكج من الواس جيق ون اإل الم م يعتربثن امر تابعا ل ركم .
 -2إ ال ريريا ن ام ريرير ليسري ري تابع ريرية ل رك ريريم ب ريريم ري ري و ريريد ل رك ريريم ري ريواء يف احلق ريريوو
ثالواكبال .
 -3وسبة ا التشريري إ اهلل مسريتدلة بقريول اهلل تعريا ( مرين مريم صرياحلا مرين ذارير
ث وجل ث و مقمن ف و ييو حيا طيبرية ثلو ريزيوقم كرير م بأحسرين مريا ارياووا يعم ريون
).
 -4إوكريريار ن اهلل فض ريريم الركريريم ث طريريان ري ن ا حقيريرية ثإمنريريا طا ريريا بع ري الوس ريرياء
لركاهلن .
 -2ا ريريتوبط مريرين ري ن اآليريرية الكر ريرية ن اهلل ريريب او ثتعريريا مل جيعريريم العمريريم حكريرا
ريريل الركريريم ثمل جيع ري مضريريا فا لري ثإمنريريا ريرياثم بيوقمريريا يف احلقريريوو ث ريرياثم بيوقمريريا يف
الواكبال .
ثوقول  :إن وووص القرهن ثالسوة ثاض ة يف ن امر تابعة ل ركريم ثيف ريا ق قري
ل ركم ث ن ل ركم يقا السياد ثالقوامة .
ث ري ا الت قيريريم لكج ري مريرين الوريرياس هريريد يتوريرياثل امفس ريرين ثاحمل ريدنيا ثالفققريرياء ريريرب ربعريرية
شر هروا م مل يتوص وا إ ما توص إلي ن امر من ا الفق العظيم ث ريو
ن امرير وريد ل ركريم تسرياثي يف احلقريوو ثالواكبريال ثيفقريم مرين االمقريا ن امسرياثا يف
ام احلقوو ثالواكبال .
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ال تريريرم ن ري ن اآليريرية الريرييت احت ري هبريريا هريريد كريرياءل امريرير تابعريرية ل ركريريم حي ري هريريدم
ال ار ل ا وجل ث ال ترم ن الضم يف لو ييو ائدا ل ار ث ن الضمائر يف هول
" ثلو ريزيوقم" ثهولري " كريرير م " ثهولري " اريرياووا " ثهولري " يعم ريريون" ا قريريا ائريريد ريريل
ال اور دثن اإلوا .
ماذا مل تعد الضمائر إ اإلوريا ث تكريون بامواصريفة بريا الركريال ثاإلوريا إذا ااوري
امريرير مسريرياثية ل ركريريم ثوريريدا ل ري يف احلقريريوو ثالواكبريريال قاصريرية إذا ااو ري اآليريرية وزل ري
لبيان ذلك ل حد ز م ن امر .
ثهوهلريريا  " :فريرياهلل ريريب او ثتعريريا مل جيعريم العمريريم ثا كريرير حكريرا ريريل الركريريم ثمل جيع ري
مضا فا ل  ،ثإمنا اثم بيوقما يف احلقوو ث اثم بيوقما يف الواكبال" .
ه ري ريريول :مل يق ري ريريم حري ريريد إن العم ري ريريم الو ري ريرياحل حكري ريرير ري ريريل الركري ريريال دثن الوس ري ريرياء ،ثم ري ريرين
امسري ري ري مال ن احلس ري ريريوة يف الش ري ريريعة اإل ري ريريالمية ل رك ري ريريم ثام ري ريرير بعش ري ريرير حس ري ريريوال إ
بعمائة ضع إ ضعا اجري حبسريب ظريرث احلسريوة ثحبسريب إقريالص العامريم
.
ثاآلية ليس ثارد لبيان احلقوو ثالواكبال ل ركم ثامر ثال لبيان ضاالل العمم ل
ث هلريريا ثال لبيريان يقمريريا فضريريم ،فقري ن ا مريريور هلريريا هيريريال ث حاديري قاصريرية ثهريريد مضريريل
بعضقا ثلوضرب وا مجال باظقاد .
فقو من الواكبال اليت ختا الركال ثيعفل و الوسرياء لضريعفقن ثقريور ن ث ريباب
قرم .
فا ا د يب ل وفس ثمال وري هريد برياح وفسري هلل ريز ثكريم ف ري كرير ا ا ريدين الري خ
يشمم حيزا اب ا من اآليال ثا حادي تضموتقا اتب احلدي ثالتفس ثالفق .
ثموقا هول اهلل تعا ( ال يستوخ القا دثن مرين امريقموا غري ث الضريرر ثا ا ريدثن
يف ريريبيم اهلل فضريريم اهلل ا ا ريريدين ريريل القا ريريدين ك ريرا ظيمريريا دركريريال مو ري ثممفريرير
ثرمحة ).
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ثهريال ر ريول اهلل  " ل م ا ريد يف ريبيم اهلل مائرية دركرية مريا بريا الريدركتا امريا بريا
السماء ثا رض " .
ثهال " : لمدث ث رثحة يف بيم اهلل ق من الدويا ثما يقا ".
ثلوض ريريرب م ريريجال هق ريرير بالو ريريال يف اظمع ريرية ثاظما ريرية ،ري ري ن م ريرين الواكب ريريال اخلاص ريرية
بالركريريال ثمريرين خت ري مريريوقم ريرين القيريريام هب ري ا الواكريريب تعريريرض ل و يريريد الشريريديد ثا تريريرب
خت فري ري م ريرين الم ريريال الوف ريرياو ،ثإن ه ريريام هبري ري ا الواك ريريب ض ريريا اهلل م ري ري إ ريريب
ث شرين دركة .
فق ريريم ص ري ريواحب اموتري ريريدم يس ري ري من هب ري ري ن اخلووص ريريية ل رك ريريال يف اإلجي ريرياب ثامقاق ري ري
ثوتائ قما ث ال فهن من قط د وا ن يف امساثا يف احلقوو ثالواكبال.
ثا لك يف احلقوو فالركم ثامر يفرتهان مو الوالد إذ ارح اهلل ن يعل ن المريالم
بشاتا ث ن اظارية بشا ثاحد .
ثيف امواري فرو اهلل با ال ار ثا وجل .
ف ري ار مجريريم حريريظ ا وجيريريا قتريريا ااو ري ث بوتريريا ث زثكريرية ريريل التفاصريرييم ال ريوارد يف
الكتاب ثالسوة .
ثيف الشقاد فشقاد الركم تعدل اقاد امر تا .
ثل رك ريريم ن يع ريريدد الزثك ريريال إ رب ري ثل ري ن يتس ريريرم باإلم ريرياء ثل ريرييس هل ريريا ن تتس ريريرم
بأحد مرين بيريد ا ث قتوري اهلل يف اآلقرير يف اظورية بعريدد مرين الزثكريال ثلرييس ذلريك
ل وساء يف اظوة .
ثإذا اار بع الوساء يف المزث فال يسقم هلن من الموائم اما يسقم ل ركريال ثإمنريا
يرضخ هلن رضخا .
فقم يس م صواحب اموتدم هب ن ا مور ثغ ريا ممريا ميريز اهلل بري الركريال ثقوريقم هبريا
دثن اإلوا .
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ف ريريهن ري ري من بري ري لك ريريقط د ري ريوا ن يف امس ريرياثا ب ريريا الرك ريريال ثالوس ريرياء يف احلق ريريوو
ثالواكب ريريال ث ريرييقن التوب ريرية الوو ريريوح ث إ ريريالن ذل ريريك ثا تري ري ار ن إ امسري ري ما ثإ
مائقم ن بعضقن طعن يف الع ماء ثغ م من امس ما يف فقققم ث ماوتقم .
ث إن با ذلك ر الواس ماذا يردن ث ن ال الهة هلن بالو ابيال ثال يكم ن
دثر ن ثإمنا ن امتداد ل موظمال الوسائية اليت ارب اإل الم .
ن ا ديبة :
هال
"ثامريريا ه ري يف بع ري الوسريرياء جيق ريرين حقريريوهقن فمريريا رف ري وريريا مريريجال إو ري يكريريون وريريا
امر قرجية اريعة إ المية ثدرا ة يف ا ا ال تقريول إن اهلل فضريم ري الركريم
بدركة يف ام اري ء مري ن اهلل ريب او فضريم ري الركريم بدركرية ثاحريد ث ري الرييت
ذارهتا ا تاذ وادية ث ري الوفقرية (ثمبريا وفقريوا مرين مريواهلم ) ف مرياذا ريو مفضريم فرياهلل
ب او مل يعا ن ا حقية ار ا بم بع الوساء طيوقا ل ركال ن تطو ا إ
كاوب لا م اج من الوساء حلقوهقن ".
ن امر ثفقققا فق لقم الكج من الواس فيما م في ل حل ث م
وظر إ
.
ثلقريم وريريا امريرير متخووريرية يف الشريريعة يف ا رتافقريريا حبقريريوو الركريريم ث ريريتا با ريريتاذ
بدركة
وادية اليت مل تتخوا يف الشريعة ث مل تدر قا فتقول فضم اهلل الركم
ثاحد ث اليت ذارهتا ا تاذ وادية ث الوفقة (ثمبا وفقوا من مواهلم) .
ثتقريريدم ر يقريريا ثر خ واديريرية ريريل حكريريم اهلل الكريريوين ثالشريرير ثمو ري مريريا تقريريدم ريريردن مريرين
الووريريوص ثمريرين ذلريريك هريريول اهلل تعريريا  ( :الركريريال هوامريريون ريريل الوسريرياء مبريريا فضريريم اهلل
بعضقم ل بع ثمبا وفقوا من مواهلم ).
فقد با اهلل ن حل القوامة يعتمد ثال ل ما فضم ب الركم ل امر ث مور
ثمزاي ريريا اق ريريتا اهلل هب ريريا الرك ريريال ثمل يعطق ريريا ل م ريرير مبقتض ريريل ربوبيتري ري ث مري ري ثحكمتري ري
ثحكم الكوين ثالشر .
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ثالجاوية ث الوفقة ث هم من ا ث .
لاثزل ن امر ما هررن اهلل يف اتاب ث وة وبي ثمضل يري امسري مون طريوال ربعرية
شر هروا ثفرض ر يقا ل اإل الم ثامس ما ثح تقا هول ا تاذ وادية .
ثهب ري ا الفق ري ريريقط حق ريريوو الركريريال ثموقريريا القوامريرية ثاد ري ن اهلل مل يعريريا ري ن
ا حقية ار ا بم بع الوساء تطو ن هبا ل ركال تطو ا .
مث تقدم قطو قرم فضرب مجال بركم وائم ال يم ثالوقار ثزثكت تعمم ثلتقد
مث تسريرياءل يقمريريا فضريريم؟ تريريريد ن امريرير يف ري ن احلالريرية فضريريم ثتوريريب ري القوامريرية
ل ا الركم؛ و ال يوفل يقا فسقا حق ثصار احلل ثالفضم هلا ي .
ثهريريد اريريان يف قريريد الر ريريول  فقريراء ثااوري زثكريرياهتم تعمريريم مجريريم المريريزل ثحنريريون فتوفريريل
ريل زثكقريريا مريريوقن زيوريريب الجقفيريرية زثكريرية بريريد اهلل بريرين مسريريعود رضري اهلل وري ف ريريم يقريريم
ر ريريول اهلل  ث قريريدن قريريد التشريري إن ريريقالء الوسريرياء صريريب ن فضريريم مريرين زثاكقريرين
ف يس هلم هوامة ل زثكاهتم و ال فضم ل ركال ل الوساء إال بالوفقة .
مث ادل د وا ا الفققية بقوهلا ":إن اإل الم مل يفرو با الركم ثامر يف خ حريل
من احلقوو (ثهلن مجم ال خ يقن) ث ا يعريين معادلرية تامرية مرين الشريريعة اإل ريالمية
".
ال ياداتور مريا كري ا ا ماورية ثال كري ا الفقري (مريا كري ا يريا ريعد تريورد اإلبريم ) فريأين
بقية ن اآلية ث ين اآليال ا قرم ثا حادي الكج اليت تبا فضريم الركريم ريل
امر ثتبا حقوه .
فاآلية الكر ة ووقا ( ثهلن مجم ال خ يقن بامعرث ثل ركال يقن دركة ) فهذا
ردل ن تبتريريزخ حقريريوو الركريريال فريريال تسريريودخ ري ا االبت ريزاز إ اإل ريريالم ثلريرين لريريدخ
ذلك يف ام موادرن ث ل ر قا الكتاب ثالسوة .
ين امعادلة التامة اليت كقرل هبا ؟!.
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فامعادلريرية التامريرية ال توكريريد حريريف بريريا الركريريال وفسريريقم فقوريريا الر ريريم فضريريم البشريرير ثهريريد
فاثل اهلل بيوقم إذ فضم بعضقم ل بع .
ث وا الوديقون ثالع ماء ثالشقداء ثالواحلون مقدمون ل غ م ث ريم يتفرياثتون
يف ام مرتبة ثفوو ام ذخ م يم .
ثالعامل العامم فضم من اظا م (هم م يستوخ ال ين يع مريون ثالري ين ال يع مريون)
.
ثال جيوز التسوية با امس م ثالكافر ( فو عم امس ما اا رما ) .
ثال جي ريريوز التس ريريوية ب ريريا امتق ري ري ثالف ريرياكر ( م يع ريريم ال ري ري ين همو ري ريوا ث م ري ريوا الو ريرياحلال
اامفسدين يف ا رض م يعم امتقا االف ار ).
البد ل مس م ن يقمن هب ا التفاثل يف امراتب ثاموازل اليت اهتضتقا حكمرية اهلل الرييت
ال ميا هبا ثال بالق يم موقا حد ثاهتضا ا دل ثربوبيت .
فريريهن ىب حريريد ذلريريك ف ريرييس بامسري م  .ثال افريرير ريريقالء الوسريريو الريرياليت ووريرينب وفسريريقن
ل مطالبريريال حبق ريريوو الوسريرياء ثإ ريريقاد حق ريريوو الركريريال ث ق ريريا لش ريريد كق قريرين ح ريريف
بالبريريد يال يف اإل ريريالم بريريم ظق قريرين حبريريل اهلل يف التشريري ثيف رفري مريرين يشريرياء ثقفري
م ريرين يش ريرياء ث وري ري مك ريريم يف ق قري ري يف ري ري ا الك ريريون مب ريريا يش ريرياء ثال راد حلكمري ري الك ريريوين
ثالشر كم كالل ثتعا كدن .
مريريا هوهلريريا  " :فو ريريد م ريريجال ن ام رير يف قريريد الر ريريول  ااو ري تستفسريرير ثال ريريل
حقوهقا الديوية هبم ام ا ء ث وا السيد وسيبة امازويرية باإلضريافة إ ريا ضا ريد
معرثفريرية فعوريريدما ر ل يف البريريدايال ن القريريرهن ي ري ار ثيريريتك م ريرين مواه ري الركريريال ثال
يريريتك م ريرين الوسريرياء ذ ب ري إ ر ريريول اهلل ثهال ري  :مل ر الوسريرياء ي ري ارن يف ا ري ء
ف ريريم جيبقريريا ر ريريول اهلل  ثإمنريريا كريرياب يقريريا اهلل ريريب او ثتعريريا ث وريريزل هيريرية يف ريريور
ا حريزاب تقريريول (إن امسري ما ثامسري مال ثامريريقموا ثامقموريريال ثالقريرياوتا ثالقاوتريريال )
إ هقر اآلية الكر ة يف ور ا حزاب " .
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هول  :من ين لك ن امر يف قد الر ول : 
ااو تستفسر ثال ن حقوهقا الديوية  ،فكم دد الو ابيال الرياليت اريان قرين
ثام قن الشاغم ا تفسار الر ول ث غ ن ن حقوهقن الديوية .
إن ا تووير ء ثلئك الواحلال القاوتال هلل مث زثاكقن .
فققالء زثكال الر ول  ، فكم قاال ألن ر ول اهلل ن حقوهقن ؟
تأمريريم مريريا يريريأيت  :ريرين ز الريزب ريرين كريريابر بريرين بريريد اهلل رضري اهلل وري هريريال دقريم بريريو
بكر يستأذن ل ر ول اهلل فوكد الواس ك و ا ببابري مل يريقذن حريد مريوقم  ،هريال:
فأذن ز بكر فدقم  ،مث هبم مر فا ريتأذن فريأذن لري  ،فوكريد الوري كالسريا حولري
وسريرياؤن ثا ريريا ريريااتا ،فقريريال  :هريولن اريرييئا ضري ك الوري  فقريريال  :يار ريريول اهلل لريريو
ر ي بو قاركة ألتين الوفقة فقم إليقا فوكأل وققا  ،فضري ك الر ريول 
ثهال  :ن حريو امريا تريرم يسريألوين الوفقرية  ،فقريام بريو بكرير إ ائشرية جيريأ وققريا ،
فقريريام مريرير إ حفوريرية جيريريأ وققريريا اال ريريا يقريريول تسريريألن ر ريريول اهلل مريريا لريرييس وريريدن ،
فق ريرين ثاهلل ال وس ريريأل ر ريريول اهلل ا ريرييئا ب ريريدا ل ريرييس و ريريدن مث ا ت ري ريزهلن ا ريريقرا ث تس ريريعا
ي ري ري ري ري ن اآلي ري ريرية ( ي ري ريريا يق ري ريريا الو ري ري ه ري ريريم زثاك ري ريريك) ح ري ريريف ب ري ريريغ
ث ش ري ريرين مث وزل ري ري
(ل م سوال موكن كرا ظيما ) .
هريريال  :فبريريد بعائشريرية  ،فقريريال  :يريريا ائشريرية إين ريريريد ن ريريرض يريريك م ريرا حريريب ال
تع ري في ري حريريف تستش ري خ بويريريك هال ري  :ثمريريا ريريو يريريا ر ريريول اهلل فريريتال يقريريا اآليريرية
هالري ري  :في ريريك ي ريريا ر ريريول اهلل تشري ري ب ريريوخ ب ريريم قت ريريار اهلل ثر ري ريول ثال ريريدار اآلق ريرير
ث ريريألك ال ختريريرب امريرير مريرين وسريرياء بال ري خ ه ري  ،هريريال  :ال تسريريألين امريرير مريريوقن إال
قربهتريريا إن اهلل مل يبعجريريين معوتريريا ثال متعوتريريا ثلكريرين بعج ريين مع مريريا ميس ريرا .رثان مس ري م يف
الطالو حدي (.)1406
فققالء الو ابيال يف ال رث من الشر ثالوسب ثموقن زثكال الر ول  ثابوتا
الوديل ثالفارثو ما ط نب الوفقة ثليس ود ر ول اهلل مريا ط بوري ثال وريدرخ مريا حريال
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مريرير رض ري اهلل و ري مريريا ط ريرينب الوفقريرية ض ريربن يف وريرياهقن ثالضريريارب بريريو بكريرير ث مريرير
ثر ول اهلل  يمضب ثيق رير ن اريقرا ثاهلل تعريا يوريزل يف هوريتقن هرهوريا خيري ن يف
البقريرياء مري ر ريريول اهلل مري الز ريريد يف الريريدويا ثهلريرين ا كريرير العظريرييم ث يريريردن الريريدويا ثزيوتقريريا
فيمتعقن ر ول اهلل ثيسرحقن راحا يال فاقرتن اهلل ثر ول ثالدار اآلقر .
ال ريريتبعد ن اج ري ا م ريرين امقمو ريريال يس ريريتفدن م ريرين ري ري ن القو ريرية ثاآلي ريرية ث قش ريريل ريريل
امطالبريريال حبقريريوو الوسريرياء ال يسريريتفدن موقريريا ثإن د ريون إ اتبريرياح ري الو ري ابيال
الكر ال .
السيدال الو ابيال زثكال ر ول اهلل . 
ن
مث ماذا ال تكون ئ تقن ثال ن حقوو اهلل رب العاما مث ن حل الر ول  مث
ن حل زثاكقن مث ن حقوو اظ ان مث ن حقوو موم امس ما .
يقا الكاتبرية إن الوري ابية الرييت ثردل الرثايريال بأ ريا ريأل ري ا السريقال إمنريا ري م
مة ال وسيبة ل ن يف نيبول ن الرثايال وظرا ل متأمم يف اويد ا.
لو اان ا تفسار الوساء يف قريد الر ريول  مرين برياب امطالبرية برياحلقوو ريل الوكري
ال ري خ يوريريادخ ب ري ص ريواحب اموتريريدم لكريريان اريريمبا ريل اهلل ث ريريل ر ريول ثافريريل هب ري ا
ا ريريتعالء ثمتريريردا ثتعوتريريا ثحااريريا ثلئريريك الوري ابيال رض ريوان اهلل ريرييقن مريرين اري ء مريرين
ا.
وسأل ن الكاتبة بواء ل االمقا ماذا مل ي ار اهلل الوسرياء يف القريرهن طريوال العقريد
امكري ث ريريووال مريرين العقريريد امريريدين ث ريريو يري ار الركريريال فقريريا طريوال ري ن امريريد ال يريريدل
ذلك ل البون الشا با الركال ثالوساء .
هول ا ل حسب توور ا ثإلزامريا هلريا ثإال فرياهلل يري ار الوسرياء يف القريرهن لكرين يف
بع ا حيان ثتبعا ل ركال مما يدل ل فضم الركال ل الوساء .
فاآليريرية ( إن امس ري ما ثامس ري مال ثامريريقموا ثامقموريريال ) إ هقر ريريا مل ي ري ار الوسريرياء
إال تبعريريا ل ركريريال مث قريريتم اهلل اآليريرية بقول ري ريريد اهلل هلريريم ممفريرير ث ك ريرا ظيمريريا بض ريريم
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ال اور ال بضم اإلوا م ن اآلية ما وزل إال كم الوساء اما تري ار الرثايريال
فعالم يدل ا ؟
ال يرم العقالء ن ام ما متا ب قالء الوسو يو ح ا يقن ال هلن .
ثصريريدو اهلل العظريرييم القائريريم يف حريريل اإلوريريا ( ثمريرين يوشريريأ يف احل يريرية ث ريريو يف اخلوريريام
غ مبا) .
فقري ا قريرب رين ق ققرين فآموريريا بري ثصريدهوا ثثاهري الوسريرياء ثتريارخيقن مرين هريوم الشريوا د
ل ذلك .
هال ري  :يض ريريا الوس ريرياء ا ريريان هل ريرين ح ريريل امش ريريور ثمع ريريرث ن الر ريريول  ق ري ب ريرير خ
السيد م مة ودما غضب امس مون ثمل م قوا رؤث قم فقال  :افعم و ث م
و يتبعووك ثبالتا فهن القوامة ط (تعين طيري ) تكر ريا ل مرير مرين يفقمريا
مبعريريج مريريجال يف حالريرية السريريفر ث ري ا كريرين ن يكريريون اجريرير اري ء ثالري خ يتط ريريب ثكريريود
احملريرم ث ري ا ا مرير طريريان اإل ريالم تكر ريا ل مرير وظريرا لتكويواهتريا اظسريدية لكري يكريريون
الرك ريريم حامي ريريا هل ريريا ثم ريريدافعا وق ريريا يف ذل ريريك الوه ري لك ريرين يف و ريروا اآلن امواص ريريالل
ق ة مبعج ووريا وريريد ثاليرية تتوا ريب مري العورير الري خ وعيشري لرييس ن وريأيت
صب
مبا يف العوور القد ة ثماال يوكد اآلن يف وروا يطالبون ب  ،فريامر ليسري واهورية
ا ية فاإل الم ار امر يف ن توقم قطر الع وم ث و الفق  ،ثزثكال الر ول
ا ريرين يدر ريرين الوري ري ابة ثه ريريد ه ريريال ر ريريول اهلل " قري ري ثا ووري ري دي ريريوكم ريرين ري ري ن
ل و حدي ضعي ليربرثا فقا هواهلم " .
احلم اء " ثإن ي ب البع
ه ريريول  :إذا اريريان الوسريرياء هلريرين حريريل امش ريريور يف ا م ريريور العامريرية م ريرين السيا ريرية ثاحل ريريرب
ثالس م ثالعالهال الدثلية  ،فكريم ري ا ريالس الرييت قريد ا ر ريول  معقرين قاصرية
ث م الركال من الو ابة رض اهلل وقم يعا .
ثام ض سا قدن معقن بو بكر ث مر ث جمان ث رض اهلل وقم ؟
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ثاان القراء صري اب مشريور مرير برين اخلطرياب رضري اهلل وري ثمريوقم ابريار الوري ابة
ثبع الشباب اابن باس ثاحلر بن هيس .
فأقربيوريريا ريرين يريريان الوسريرياء الريرياليت طريريا ن مريرير ري ا احلريريل ريواء يف ضريريالس قاصريرية
هبن ث م الوري ابة امريا موريم اليريوم يف الربماوريال ثإذا اريان الركريال مرين الوري ابة
ه ريريد ا ريريتأنيرثا هبري ري ا احل ريريل طري ريوال ري ري ن العقري ريود ف م ريرياذا مل يطال ريريب الوس ريرياء حبققري رين م ريرين
الو ابيال ثالتابعيال من خمت الب دان من احل از ثالعراو ثالشام ثمور ثاليمن
ثقرا ان ؟
بريم مريرياذا مل يطريالنب هبري ا احلريل يف العقريريود اإل ريالمية ا قريريا إ ري ا العوريرير ؟ ثمريا ريريو
السر يف ر الوساء اآلن يف امطالبة حبقوو اج ثموقا امشاراة يف الشورم .
مريريا م ري مة فمريريا هريريدم هلريريا ر ريريول اهلل  اال تشريريار ث ري يف ض ريريس اريريورم الوسريرياء
فأ طت ر يقا من قالل ا ا س ث يد ا وساء ا س ث قالفوقا .
ثإمنا ااو إحدم زثكات  ثهد ذار هلا حرياال طارئرية فقالري لري  :افعريم اري ا ثاري ا
يتابعريريك ص ري ابك فأق ري بر يقريريا رض ري اهلل وقريريا لك ريرين ال جي ريريوز ن وأق ري مريرين ري ن
احلادنيريرية صريريال مريرين صريريول اإل ريريالم ث السيا ريرية يف اإل ريريالم فوقريريول  :ثاريريان ل وسريرياء
حل امشور .
إذ لو اان ا مر اما تز م ن امر لقام ب ر ول اهلل  ل امم الوكون ثهام
ب ق فرياؤن الرااريدثن ث صري اب الكريرام ثالتريابعون هلريم بهحسريان ريل حسرين الوكريون ،
ثلتك م و الفققاء ثاحملدنيون ثامفسرثن ثامقرقون إذ ال يعقريم ن يكجريرثا الكريالم يف
مقلفاهتم رين احلريي ثالوفرياس ث ريائر ا حكريام الرييت تتع ريل بريامر مث ال يتك مريون رين
ا ا صم الكب .
ن ائش م امقموا رض اهلل وقا هال  :ما نيقم ر ول اهلل كرياء بريالل يقذوري
بالوال  ،فقال  :مرثا با بكر ن يو بالواس فق  :يريا ر ريول اهلل إن بريا بكرير
ركريم ريريي ثإوري مريف مريريا يقريريم مقامريك ال يسريريم الوريرياس  ،ف ريو مريريرل مريرير  ،فقريريال :
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مرثا با بكر يو بالواس فق حلفوة هو ل إن با بكر ركم ريي ثإوري مريف
مريريا يقريريم مقامريريك ال يسريريم الوريرياس ف ريريو مريريرل مريرير  ،فقريريال  :إوكريرين وريرين ص ريواحب
يو  ،مرثا با بكرير ن يوري بالورياس  .رثان البخريارخ يف ا ذان حريدي ( 013
) ثيف مواض قر ثمس م يف الوال حدي ( . ) 416
فهذا ا توبطوا من هوة م مة ها د حل الشورم ل وساء فمرياذا وسريتوبا مرين هورية
ائشة ثحفوة رض اهلل وقما ما بأن ائشة فضم من م مة وركريو اإلكابرية
الع مية القائمة ل احل ة ثالرب ان ثالعقم .

القوامة التي شرعها اهلل ودان بها
المسلمون وبيان أسبابها

ن الكاتبة ث زيوب غاصب " :ثبالتا فهن القوامة ط ( خ طي )
هال
تكر ا ل مر من يفقمقا مبعج مجال يف حالة السفر ث ا كن ن يكون اجر ا ء
ثال خ يتط ب ثكريود احملريرم ث ري ا ا مرير طريان اإل ريالم تكر ريا ل مرير وظريرا لتكويواهتريا
اظسدية لكري يكريون الركريم حاميريا هلريا ثمريدافعا وقريا ث ري ا بسريبب صريعوبة السريفر يف
ذلك الوه ".
هول :هوهلا إن القوامة طي تكر ا هلا خ و حل من حقوهقا ل الركم طان
اهلل تكر ريا هلريريا فالركريريم إمنريريا يقريريوم هبريريا قدمريرية ل مرير ث ري ا فقريريم اوفريريردل بري ري ن امريرير ،
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ما الع ماء فقد فقموا غ ا الفقم ثالقرهن ثالسوة يدالن ل قالف هريال تعريا :
( الركال هوامون ل الوساء مبا فضم اهلل بعضقم ل بع ثمبا وفقوا من مواهلم
فالواحلال هاوتال حافظال ل ميب مبا حفظ اهلل ثالاليت ختريافون وشريوز ن فعظريو ن
ثا رث ن يف امضاك ثاضربو ن فهن طعوكم فال تبموا يقن بيال).
ن اآلية ل مور موقا:
دل
ن اهلل ارح القوامة ل ركال ل الوسرياء ث ري ريياد ل ركريال رييقن ث ريم اهلل ذلريك
بتفضريريي ريريب او ل ركريريال ريريل الوسريرياء ثهريريد بيو ري ري ن الوكريريون فيمريريا ري يف ري ا
الب .
ث ة قرم ث مبريا وفقريوا مرين امقريور ثالوفقريال الشرياهة الرييت ال يت م قريا إال الركريال
ثقاصرية يف ري ا العورير الري خ تشريكم فيري الوفقريال ثامقريور ريل الركريال برياءا نيقي ريرية
من القوريور ثا نيريا مرين السري اد ثالكوريب ثامكيفريال ثاهلواتري ثمطالريب ل وسرياء ال
توتقري وريريد حريريد مريرين اجري مريريوقن  ،ا مريريور الريرييت نيق ري الركريريال بالريريديون البا ضريرية ثال
اك ن ا يقاد حل القوامة ل ركم .
ثهل ري ا ه ريريال اهلل بع ريريد ري ا (فالو ريرياحلال هاوت ريريال حافظ ريريال ل مي ريريب ) ف ريريامر الو ريرياحلة
الوا ية تشعر مبكاوة الركم مبا فض اهلل ثمبا يعاوي من برياء الوفقريال ثمريا يب لري مرين
كقود يف ا السبيم في م قا ا الو ث ا الشعور الوبيم إ كاوب تقوا ا هلل
ريريل ب ري ل القوريريول ث ريو الطا ريرية يف دب ثإكريريالل ل ركريريم ال ري خ تريريدر ثتشريريعر مريرين
مريرياو وفسريريقا مبكاوتري ثحبقري يقريريا ثمم قريريا ري ا اإلدرا الوبيريريم ريريل احملافظريرية ريريل
ارفقا ث رضقا ث ريرض زثكقريا ثاريرف امريا يريدفعقا ديوقريا ث ماوتقريا إ حفريظ مالري يف
حضورن ثغيبت .
ثه ريريد تك ريريون ام ريرير ص ريرياحلة وو ريريا م ريريا  ،لكوق ريريا ض ريريعيفة اإلدرا ثالفق ريريم ث غ ري ص ريرياحلة
فيريريدفعقا ري ا ث ذا إ الوش ريريوز ث ريريو الرتف ري ريريل الريريزثت ث وريريياو ث ريريدم مرا اهت ريا
مكاوت ثحقوه ثموقا هوامت يقا .
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إذا حوريريم موقريريا ذلريريك فقريريد طريريان اهلل احلريريل يف ا ريريتخدام حريريل القوامريرية ثال بو ظقريريا
ثبريريالتخوي بريرياهلل ث قاب ري هلريريا ريريل وريرييا ا ل ري  ،ثي ري ار ا حبقوه ري يقريريا فريريهن تاب ري
ثركعري إ الو ريواب ثالطا ريرية لزثكقريريا ف ري ا ثإال اوتقريريم إ اهل ريرير يف امض ري فريريهن
متادل يف غيقا ثوشوز ا اوتقم إ هقرير الريدثاء ث ريو الضريرب غري امريربح فريهن مل تر ريو
ف ن يط ققا ث تفتدخ مو .
ام ذلك من موط ل القوامة اليت طا ا اهلل اخلالو الع يم ل ركم ل امر .
فق ا ما يفيريدن ري ا الريوا الربرياين ث ري ا مريا يفقمري اريم مريقمن اهريم رير لمرية القريرهن
ث ر التشري اإل الم .
هال احلافظ ابن اج -رمح اهلل -يف تفس ن اآلية :
"يقريريول تعريريا  ( :الركريريال هوامريريون ريريل الوسريرياء ) خ الركريريم هريرييم ريريل امريرير خ ريريو
رئيسقا ثاب ا ثاحلاام يقا ثمقدهبا إذا ا وك (مبا فضم اهلل بعضقم ل بع
) خ ن الركال فضم من الوساء ثالركم ق مرين امرير ثهلري ا ااوري الوبريو خمتورية
بالركريريال  ،ثاري لك ام ريريك ا ظريريم لقولري  " لريرين يف ري هريريوم ثلريريو مريرير م امريرير " رثان
البخريريارخ مريرين حريريدي بريريد الريريرمحن بريرين ز بكريرير ريرين بيري ثاري ا مووريريب القضريرياء ثغري
ذلك.
(ثمبا وفقوا من مواهلم) خ من امقور ثالوفقال ثالك اليت ثكبقا اهلل يقم هلن
يف اتاب ث وة وبي  فالركم فضم من امر يف وفس ثل الفضم يقا ثاإلفضريال
فوا ب ن يكون هيما يقا اما هال اهلل تعا ( :ثل ركال يقن دركة ) اآلية .
ثهريريال ري بريرين ز ط ريرية ريرين ابريرين بريرياس( :الركريريال هوامريريون ريريل الوسريرياء) يعريريين مريراء
ري
ريرييقن خ تطيع ري فيمريريا مريرير اهلل ب ري مريرين طا ت ري  ،ثطا ت ري ن تكريريون وسريريوة إ
حافظريرية مال ري  ،ثا ري ا هريريال مقاتريريم ثالسريريدخ ثالض ري ا ث ريرياو ابريرين اج ري حادي ري يف
ثكريريوب طا ريرية امريرير لزثكقريريا ث ريريرمي معوريرييت  ،ثموقريريا هريريول الوري  " : لريريو اوري همريرا
حدا ن يس د حد مرل امر ن تس د لزثكقا من ظم حق يقا".
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ثفسر بقية اآلية مبيوا حقيقة الوشوز ثحكم اهل ر ثالضريرب امشريرثح ثال يتسري امقريام
لوق [ ،تفس القرهن العظيم ( .])203/1
ثهبري ن اموا ريريبة هريريول  :لقريريد هريرير الوريرياس طعريرين بعري الوسريرياء ري ن ا يريريام يف حريريدي ز
بكر بم يف ز بكر وفس ثه ل قريال مو ث ا مر يو ر بشر .
ثهريريال القريريرط يف تفس ري ري ن اآليريرية امسريريألة ا ث ( :الركريريال هوامريريون ريريل الوسريرياء)
ابت ريريداء ثق ريريرب خ يقوم ريريون بالوفق ريرية ريرييقن ثالري ري ب ريريوقن ث يض ريريا ف ريريهن ف ريرييقم احلك ريريام
ثا مريراء ثمريرين يمريريزثا ثلريرييس ذلريريك يف الوسريرياء  ،ث ريرياو رثايريريال فيقريريا ن امريرير ال تقريريتا
من زثكقا إذا ضرهبا.
ن اآلية ل تأديريب الركريال وسرياء م  ،فريهذا حفظرين حقريوو
مث هال الجاوية :ثدل
الركال فال يوبم ن يس ء الركم شرهتا .
"ثه ري ريوام" فعري ريريال ل مبالم ريرية مري ريرين القيري ريريام ريريل الش ري ري ء ثاال ري ريريتبداد ب ريريالوظر في ري ري ثحفظ ري ري
باالكتقريرياد ،فقيريريام الركريريال ريريل الوسريرياء ريريو ريريل ري ا احلريريد ث ريريو ن يقريريوم بت ريدب ا
ثتأديبقا ثإمسااقا يف بيتقا ثموعقا من الربثز .
ثإن يقا طا ت ثهبول مرن مامل تكن معوية ثتع يم ذلك بالفضي ة ثالوفقة ثالعقم
ثالقو يف مر اظقاد ثام ا ثا مر بامعرث ثالوق ن اموكرير مث ثاصريم يف تفسري
اآلية إ متام إحدم شر مسألة " اظام حكام القرهن (. )189-186/2
ثهال العالمة السعدخ يف تفس ن اآلية :
"( الركريريال هوامريريون ريريل الوسريرياء ) خ هوامريريون ريرييقن بريريهلزامقن حبقريريوو اهلل تعريريا مريرين
احملافظة ل فرائض ثافقن ن امفا د ثالركال يقم ن ي زمو ن ب لك ثهوامريون
ريرييقن يض ريريا باإلوف ريرياو ريرييقن ثالكس ريريو ثامس ريريكن مث ذا ريرير الس ريريبب اموك ريريب لقي ريريام
الركال ل الوساء فقال( :مبا فضم اهلل بعضقم ل بع ثمبا وفقريوا مرين مريواهلم)
خ بسبب فضم الركال ل الوساء ثإفضاهلم رييقن فتفضرييم الركريال ريل الوسرياء
من ثكون متعدد .
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من اون الواليال خمتوة بالركال ثالوبو ثالر ريالة ثاقتواصريقم بكجري مرين العبريادال
ااظقاد ثا ياد ثاظم .
ثمبا قوقم اهلل ب من العقريم ثالرزاورية ثالوريرب ثاظ ريد الري خ لرييس ل وسرياء مج ري اري لك
قوقم بالوفقال ل الزثكال ،بم ثاج من الوفقال خيتا هبا الركال ثيتميريزثن
ن الوساء.
ثلعم ا ر هول ( :مبا وفقوا) ثح امفعول ليدل ل موم الوفقة  ،فع ريم مرين
قادمة فوظيفتري ن
ا ا ن الركم االوا ثالسيد المر ت ث ودن اوية
يقريريوم مبريريا ا ريريرت ان اهلل ب ري  ،ثثظيفتق ريا القيريريام بطا ريرية رهبريريا ثطا ريرية زثكقريريا ،ف ق ري ا هريريال:
(فالوري ريرياحلال هاوتري ريريال) خ مطيعري ريريال هلل تعري ريريا (حافظري ريريال ل ميري ريريب) خ مطيعري ريريال
زثاكقن حف يف الميب فظ بع قا بوفسقا ثمال " تيس الكرمي الرمحن يف تفس
االم اموان (ص. )100
مث اريريررل د وا ريريا ن القوام رية طي ري ل مريرير تكر ريريا هلريريا ثض ريرب مريريجال حبالريرية السريريفر
ثهال  :ث ا كن ن يكون اجر ا ء .
ثاأ ا ال ترم القوامة يف احلضر ثوسي هول اهلل تعا ( ثهرن يف بيوتكن ثال تربكن
ت ريريربت اظا ي ريرية ا ث ) فا ص ريريم يف حياهت ريريا الق ريرار يف بيتق ريريا ثهوام ريرية الرك ريريم يق ريريا يف
احلضريرير ثالسريريفر ث ري ال تسريريتمين ريرين هوامريرية الركريريم ،ثمحايت ري يف احلضريرير ثالسريريفر ف ريريو
احتاك ري ل خريريرثت ل سريريوو ثحنريريون فق ري حباكريرية إ محايريرية الركريريم مريرين ال ري ئاب البش ريرية
اليت إذا ر ل ري ا احلريام اوكسريرل ثفريرل ،ثإن ر ل امرير ثحيريد دفعقريا الطمري إ
االهريرتاب ثهريريد يفرت ريريقا بعضريريقم فريهن مل يفرت ريريقا حريريام حوهلريريا ليتمتري بريريالوظرال اآلمثريرية
إ ما يشاء من كسد ا ،ثهم مجم ذلريك ث اريد يف السريفر ث ري ثإن ا رتفري حباكرية
امريرير إ محايريرية الركريريم يف السريريفر وظ ريرا لتكويواهتريريا اظسريريدية خ لضريريعفقا ريرين محايريرية
وفسقا  ،ثوظرا لوعوبة امواصالل يف العوور القد ة لكوقا دودو حريول إ ريقاطقا
يف السفر يف ا العور لسقولة امواصالل اما تز م .
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ثاأ ا ال ترم حركا ن تسافر امر امس مة إ ثربا ث مريكا ثاليابريان بريدثن وريرم ال
فرو بيوقا ثبا اليقودية ث الووراوية ث اهلودثاية.
ما يف ا العور مرين الفسرياد ثاوفريالل الكجري مرين الركريال ثالوسرياء مرين
لقد لا
ا قالو ،ث ن امر اليت تسافر ثحد ا هد اوف ت من محاية اإل الم هلا حيري حريرم
يقريا السريريفر بمري وريريرم ثلريريو يف وريرير الوري ابة ثلريريو ااوري امسريريافر صري ابية ثرفقتقريريا
من الو ابة.
فعريرين ابريرين بريرياس رضري اهلل وقمريريا وري مسري الوري  يقريريول  " :ال خي ريريون ركريريم بريريامر
ثال تس ريافرن امريرير إال ثمعقريريا وريريرم  ،فقريريام ركريريم فقريريال يريريا ر ريريول اهلل ااتتب ري يف غريريزث
ا ا ثا ا ثقرك امر يت حاكة ،هال :اذ ب ف ا م امر تك " متفل ي .
ففري ري ا احلريريدي احلفريرياى ريريل ريريرض امريرير ث ريريرض قريريا يف حضريرير ا ث ريريفر ا فريريال
خي ون هبا الركم ثلو ااو ص ابية ث و ص از.
ثال مم هلا السفر إال م ورم.
ثاوظريرير اي ري صريرير الو ري  ري ا الو ري از ا ا ريريد ريرين اظقريرياد ث مريريرن ن مريريا م ري
امر تري  ،ث ري يف غايريرية ا مريرين ثيف رفقتقريريا ص ري ابة يف همريرية اإل ريريان ثالشريرير ثاالبتعريرياد
ن وارم اهلل ث م يقدثن باد ظيمة ث احلا إ بي اهلل احلرام .
ثلو ااو وا ظرث تسقا فيقا القوامة ثيرقا فيقا ل مر ن تسافر بم وريرم
لكاوري ري ن الظريريرث الريرييت ح ري فيقريريا ري ن امريرير الوري ابية ففري احلريريدي ثكريريوب
القيام ل امر يف السفر اآلمن فضال ن غ ن .
ثهريريد ثردل حادي ري اج ري يف ريريرمي ريريفر امريرير بم ري وريريرم موقريريا ري ا احلريريدي ال ري خ
ثموقا حدي ز عيد" :ال تسافر امر يوما من الد ر إال ثمعقا ذث وريرم
موقا ث زثكقا " .
ثموقريريا حريريدي ز ريريرير " :ال مريريم المريرير تريريقمن بريرياهلل ثاليريريوم اآلقريرير تسريريافر مسري يريريوم
ثلي ة إال م ذخ ورم " رثان مس م .
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ن الوووص طبق يف قد الر ول ثص ابت الكرام ثق فائ الراادين ثإ يوموا
ا.
ثلريريو ااو ري و ريريا امريرير تس ريريت ل ن يريريرقا هلريريا ن تس ريريافر ريريفرا هو ري ا فضريريال ريرين
الطويم لكاو م امقموا ائشة رض اهلل وقا .
فقد رثم مس م وقا ا هال  " :ه يريا ر ريول اهلل يركري الورياس بريأكرين ث ركري
بأكر فأمر بد الريرمحن برين ز بكرير ن يوط ريل هبريا إ التوعرييم هالري  :فريأردفين ق فري
ريريل ريريم لري هالري  :ف ع ري رفري رريريارخ حسريريرن ريرين وقري فيضريريرب رك ري بع رية
الراح ة ه ل  :ث م ترم من حريد هالري  :فأ ري بعمرير مث هب وريا حريف اوتقيوريا إ
ر ول اهلل  ث و يف احلوبة".
فق ري ن ائشريرية م امريريقموا ثزثكريرية اريريرم البشريرير ثبوري ز بكريرير الوريريديل ثفض ري قا ريريل
الوس ريرياء افض ريريم الجري ريريد ريريل ريريائر الطع ريريام ،مل يس ريريم هل ريريا ن تري ري ب م ريرين مك ريرية إ
التوعيم ال خ ال تزيد مسافت ل ربعة ميال مرين مكرية إال مري ورمقريا ،ثاريان ذ اهبريا
م قيقا ليال ث البسة رار ا فهذا اشفت ضرهبا بع ة الراح ة .
هال الووثخ -رمح اهلل -فيضرب رك ري امريدا يف صريور مرين يضريرب الراح رية ثامعريج
وري يضريريرب رك قريريا بسريريود ث وريريل ث غري ذلريريك حريريا تكشري رار ريريا ريرين وققريريا
 :ث م تريرم مرين حريد خ حنرين يف قريالء لرييس وريا كوري
غ يقا  ،فتقول ل
ترت مو ".
فقري ري ا ريريفر هوري ري ثا ثض ريرياح يف غاي ريرية ا م ريرين ثاال ريريتقرار يف ق ريريد الر ريريول  ثيف
ضتم الو ابة ق مة ،ثاوظر إ ق قا ثح مقا ثصريرب ا ثإ ري ار ا قيقريا الري خ
يضرهبا غ يقا .
فق ريريم ل مطالب ريريال ب ريرياحلقوو ن يقت ريريدين هبري ري ن الوري ري ابية الكبري ري يف مق ريريا ثاماهل ريريا
ثتطبيققريريا لإل ريريالم  ،ثموقريريا حكريريام السريريفر ثاحل ريرياب  ،ث ريريم هلريرين ن يقتريريدين بسريريائر
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الو ابيال يف ائر اقثن احليا  ،ما ثاهلل لريو همرين هبري ا الواكريب مريا مسعري ا مرية
ن ا صوال ثال ر ي مجم ن االكتما ال ثاموتديال .
ثهوهلا " :ثبالتا فهن القوامرية طري ( خ طيري ) تكر ريا ل مرير مرين يفقمقريا مبعريج
مريريجال يف حالريرية السريريفر ث ري ا كريرين ن يكريريون اجريرير اري ء ثالري خ يتط ريريب ثكريريود احملريريرم
ث ري ا مريرير طريريان اإل ريريالم تكر ريريا ل مريرير وظريرا لتكويواهتريريا اظسريريدية لكري يكريريون الركريريم
حاميا هلا ثمدافعا وقا ث ا لسبب صعوبة السفر يف ذلك الوه ".
هول  :لقد طي القوامة ل ركم تكر ا ل ثتشريفا لقوت ثخنوت ثا ا ت ثحفاظريا
ل امر ثرمحة هلا لضعفقا ثإذا اان ا و حال امر من الضع ثاد احلاكرية
إ الركم لي ميقا ثيداف وقا با رتافريك ف مرياذا تعارضريا بشريد يف تفضرييم الركريم
ل امر ثتد ا مامل يق ري حريد مرين ريا وريد ل ركريم يف احلقريوو ثالواكبريال ثتريأوفا
ن تكون امر تابعة ل ركم .
يتق ريريا امس ريريكيوة الض ريريعيفة ال تو ريرياط الوو ريريوص الرباوي ريرية ثكب ريريال الع ريريم م ريرين مفس ريرين
ثودنيا ثفققاء يف هضايا مس مة ار ا ث قال ثفطر .
إن امر ااو ثال تزال واهوة قم ثدين ثغ مق ة لال تماد ل ذاهتا ثال يما
يف م ائو ا ثيف اد احلاكة إ الركم حضرا ث فرا .
ريرييقن فريريأر ث قربريرياء مريريلن الريريدويا ص ريراقا
ف ريريو ن بيتريريا ممريريتل مريرين الوسريرياء ثقرك ري
ثالحريريت ن إ ركريريم ث صري ليريريدف ريريوقن ري ا اخلطريرير الكبري يف وظريرير ن فضريريال ريرين
ركم مس ث كيني ث د مجال ث تات دائمريا إ ر ايرية ثمحايرية ريفرا ثحضريرا
ثإال ا تقا ال ئاب البشرية من الفساو ا رما .
ث ري ن الفئريرية الريرييت تطعو ريا فيقريريا ث ري معظريريم ري ا الشريريعب ث ريريل ر ريريقم الع مريرياء مل
يقريريدرثا يريرية امريرير العق يريرية ثالقاووويريرية ثالشريرير ية بريريم طو ريريا اجريرير مريرين حقوهقريريا الريرييت
حدد ا هلا الشريرح مريا القريواوا الفا ريد فقريد طري اريال مرين امرير ثالركريم مريا يتوريا
م العقيد اإل المية ثا قالو اإل المية الرفيعة ثماال مسن ذارن .
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ث ما فرض الوصاية ث ري القوامرية ث ريو حريل ارير اهلل ثضريرثر مرين ضريرثرال احليريا ال
تقوم احليا ثال تسعد ا ر إال ب .
ثل قوامة ن ارثد ثضوابا من لاثز ا واء اريان الركريم ث امرير جيريب ن يوهري
و ريريد ح ريريدن يف ال ريريدويا ثإال ف ريرياهلل الب ريريد ن يأق ري ل مظ ريريوم حقري ري فيق ريريتا ح ريريف ل ش ريريا
اظ اء من الشا القرواء ا يف الشريعة اإل المية ما القواوا ف قا اأن هقر.
ثهوهلريريا " :إووريريا وريريريد ثاليريرية توا ريريب العوريرير ال ري خ وعيش ري لريرييس ن تريريأيت مبريريا يف العوريريور
القد ة ثماال يوكد اآلن يف وروا يطالبووا ب ".
هول  :قربيوا بالوالية اليت توا ب العور فقم ترين و من اموا ب هل ا العورير ن
تكون الوالية ل مر ث ترين قود الوالية ن امسافر يف ا العور ؟
ث م تريرين ري ا العورير فضريم مرين العوريور القد رية  ،ف مرياذا إذن تبوريا مطالبريك ريل
اآليال القرهوية ث ل ما تز ما من مطالبال الوري ابيال حبقريوهقن الشرير ية ثهوهلريا
:
" فريريامر ليسري واهوريرية ا يريرية فاإل ريريالم اريرير امريرير يف ن توقريريم قطريرير الع ريريوم وقريريال
ث و الفق ثزثكريال الر ريول  ارين يدر رين الوري ابة فقريد هريال الر ريول" :قري ثا
وو ديوكم ن ن احلم اء" ثإن ي ب الريبع إ وري حريدي ضريعي ليريربرثا
فقا هواهلم".
هريريول :مريرياذا تريريريدين بقولريريك "فريريامر ليسري واهوريرية ا يريرية( " )1إن ردل ريريا صريرياحلة
ل خالفة ثالقضاء ثهياد اظيوش ثقوض امعار لوشر اإل الم ثالري ياد رين ا ثطريان
اإل ريريالمية ثالقوام ريرية ريريل الرك ريريال ثامش ريرياراة يف يا ريرية ا م ريرية م ريرين ق ريريالل امري ريقمترال
ثضالس الشورم فق ن ا مور مل يعا اإل الم ل مر موقا ايئا ثليس ريال لشري ء
مريرين ذلريريك ثلريريو ااو ري ريريال لش ري ء مريرين ذلريريك طا ريريا بريريم هريريال  " :إوكريرين واهوريريال
( )1ال اك ا واهوة ا

ية إال يف بع

ا مور ثهد طا ا الشارح احلكيم ذلك اتب يريغ الع ريم ثحريل

التم ك ثالتربح ثهد مر ذار ما طا ا اإل الم .
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قريريم ثديريرين ثإوكريرين اجريرير ريريم الوريريار " ثهريريال  " :لريرين يف ري هريريوم ثل ريوا مريرير م امريرير "
ثبويتقن اظسدية ثثاهعقن ثتارخيقن ا يشقد ب لك ثإن ه :
إ ا هدر ل احلمم ثالرضاح ثتربية ا طفريال مرين الركريال ،فقري ا حريل ثلرين خياصريمقا
الرك ريريم يف ري ري ن اخلو ريريائا ال ريرييت ق قق ريريا اهلل هل ريريا ،ث ري ري توا ريريب تكويوق ريريا اظس ريريدخ
ثفطرهتري ريريا ث واطفقري ريريا فري ريرياحلل يقري ريريال إن موضري ريريعقا يف البي ري ري ثل ري ري ا هري ريريال اهلل( :ثهري ريريرن يف
بيريريوتكن) ثهريريال( :فا ريريألو ن مريرين ثراء ح ريرياب) ثال تقريوم حيريريا للمريرية إال إذا هريريام هبريريا
الوساء ل امم الوكون فأفضم ما تقريوم بري امرير ثتريربز فيري ريل الركريال ري ري ن
ا مور ثذلك وف للمة  ،ما إذا خت امر ن ثظائفقا ا ا ية ثذ ب تريزاحم
الركم يف مياديو اخلاصة ب ثتشريمب يري با ريم حقريوو امرير فه ريا تكريون هريد كوري
دا ري ريريدم ال دا بوري ريرياء  ،دا ري ريريدم ل ري ريريدين
ري ريريل وفس ري ريريقا ث ري ريريل ا مري ريرية ث ص ري ريريب
ن ديوقا من يقريود ثووريارم
ثا قالو اما و ثاه بع ا مم الضالة اليت خت
ثحطم قالهقا .
ثهد در ذلك قالؤ ا فودموا ثالل ا ة مودم ثالسعيد من ث ظ بم ن .
ما احت اكك بوقم زثكال الو  ل فق فوقول  :من طارد من الريتع م ثالتع رييم
لكريرين جيريريب ن تع م ري ن اهلل هريريال هلريرين (ثهريريرن يف بيريريوتكن ثال تريريربكن تريريربت اظا يريرية
ا ث ث همريرين الوريريال ثهتريريا الزاريريا ث طعريرين اهلل ثر ريول ) فقمريرين هبري ن الواكبريريال ريريل
امم الوكون ثموقا اال تقرار يف بيوهتن ثهد تأ ل هبن الواحلال القاوتال يف ن
ا مريريور ثاريرين م ريدنين ريرين ر ريريول اهلل  مريرين ثراء ح ريرياب ثمريرياان يدر ريرين الو ري ابة
الفقري امريا تري ارين ثإمنريا ااوري اريم ثاحريد مريوقن تب ريريغ مريا حفظتري رين ر ريريول اهلل 
من ثراء ح اب ثما ان يتخبطن فيما يوق ن اما ختبطن ون.
ثلوقريريم احلريريدي ثالع ريريم اريريرثد رااريرين مريرين بعريريد الوريرياس ريرين توفر ريريا فقريريد ر يو ريا مو ريريك
الع ائريريب ثاهلل مريرين اإلقريريالل بالوقريريم ثمريرين اال ريريتوباد الباطريريم ثمريرين اتمريريان احل ريل ثمريرين
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لقيريريم الوريرياس ثمريرين االحت ريريات هب ري ا احلريريدي الباطريريم ثمريرين الطعريرين فريرييمن يضريريعف مريرين
الع ماء ثاهتامقم بامقاصد السيئة .
فقم يطعوون يف حدي نياب ن ر ول اهلل ليريربزثا هريواهلم ؟ ثمريا ري ري ن ا هريوال
اليت ختال الشريعة ثال متش إال بالطعن يف حدي ر ول اهلل .
لقد طعن يف ري ا احلريدي ابرين القرييم  ،ثهريال احلريافظ ابرين ح رير ال رير لري إ ريوادا
ثال ر يت يف ا ء من اتب احلدي إال يف الوقاية البن ا ني ذارن يف ماد ح م ر.
ثمل ي ري ار مريرين قرك ري ثر يت ري يف اتريرياب الفريريردثس لكريرين بم ري لفظ ري ثذاريريرن مريرين حريريدي
وريريس بم ري إ ريريواد يضريريا ثلفظ ري "ق ري ثا ني ري ديريريوكم مريرين بي ري احلم ري اء" ثبريريي ل ري
صاحب الفردثس ف م خيريرت لري إ ريوادا ثذارير احلريافظ مرياد الريدين ابرين اجري وري ريأل
و ري ف ريريم يعرفريريان " وظريرير امقاصريريد احلسريريوة (ص )196بريريرهم
احلريريافظا امريريزخ ثال ري
. " 432
ف دي ال يعرف قالء ا ئمة احلفاى ثال يعرفون ل إ وادا تعرفيو و حف تطعين
فيمن طعووا في فأقربيوا بو ت  ،ثإال فاترا الت د با م اإل الم و ث مجالريك
فضال ن التو ي ثالتضعي ثدهائل امسائم .
ثهال إحريدم امشرياراال يف ري ا اموتريدم ث ري البتريول اهلاييرية ث ري تطالريب حبقريوو
يق ريريا الكجري ري م ريرين
الوس ريرياء ثذا ريريرل ن حق ريريوو الوس ريرياء ه ريريد اف تق ريريا الشري ريريعة ثدلري ري
الووريريوص القرهويريرية ثا حادي ري الش ريريفة ثموقريريا ريريل ريريبيم امجريريال ال احلوريرير هوريرية م
مل (تعين م مة) رضري اهلل وقريا حريا تسرياءل رين فضريم اهل رير ث ريم وريا
ختوريرييا ل ركريريال دثن الوسريرياء ثهال ري يريريا ر ريريول اهلل ال مس ري اهلل هريريد ذاريرير الوسريرياء يف
اهل ر بش ء فأوزل اهلل تعا ( فا ت اب هلم رهبريم ين ال ضريي مريم امريم مريوكم
مرين ذارير ث وجريل بعضريريكم مرين بعري فالري ين ريرياكرثا ث قركريوا مرين ديريريار م ث ثذثا يف
ريريبي ثه ريريات وا ثهت ريوا اف ريريرن ريريوقم ريرييئاهتم ث دق ريريوقم كو ريريال ل ريريرخ م ريرين تق ريريا
ا ار نيوابا من ود اهلل ثاهلل ودن حسن الجواب ) .
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مث هال  :فو د اجر ما تدل ي اآلية الكر ة ثال حرص الوساء يف ور الر الة
ا ث ريريل ن يكريريون هلريرين مكريريان يف الشريريقثن العامريرية ل ما ريرية امقموريرية ث ن ي ري ار ن
الريريوا القريريرهين ث ن خيريرياطبقن اهلل ريريز ثكريريم يف هيريريال وكمريريال فيوريريب ن ب ري لك كريريز
مرئيا ثظا را من حيا ا تم اإل الم يف كواوب الديوية ثاالكتما ية العامة .
اما ا تعكس حرص الوساء ل ن مظا بامكاوة ثالتقدير امع ن ظقريد ن ث ن
ال ي ريريتم إهو ريرياؤ ن ثل ريريا قن داق ريريم ا تمري ري  ،فق ريرين مل ي ريريرتددن يف ط ريريرح التس ريرياؤالل
ثالسع معرفة حقريوهقن ثوي قريا داقريم اظما رية ثال خي رين مرين التعبري رين ر يقرين ثال
يرتددن يف ن يطم ن إ ثض فضم ثمل يوقر ن حد ل ذلك.
ثتريرم ذلريك مت يريريا يف صريور ا ادلرية ( لع قريريا تقوريد ريور ) حريريا مسري اهلل هريول الريرييت
لريريادل ثا ريريت اب هلريريا رهبريريا ريريل الفريريور ث وريريزل هبريريا هيريريال بيوريريال بريريم ريريور ثإ ريريا لداللريرية
ظيمريرية لإلوو ريريال لو ريريول الوس ريرياء يف خ ريريياو تريريارخي ث ريريل تأ ريرييس هل ري ا احل ريريل
ثالتعامم مع باحرتام .
ثا تمادا ل ضوء ما ذاروا إن امر السعودية امسري مة وريدما تطالريب هبري ن احلقريوو
فق يف الواه تقوم بت سيد ثإامال ثلئك الوساء الو ابيال رض اهلل ريوقن مريا
بد ن في ل مطالبة بكامم حقوهقن الشر ية .
ثيف الوقاية حب ن هول ث ن قتم إ ريقالء يعريا الري ين يتخوفريون بريأن ذلريك هريد
يعكس رغبة اوفوالية من الوسرياء ث قيريل يمورية مرين وريوح هقرير لكرين ري ا لرين يوشريأ
إال ريرين فئريرية غ ري هريريادر ريريل فقريريم ثإدرا حقريريوو الشريريرح الكامريريم ل طريريرفا ريريل حريريد
ن الفئة تأقري با تبار ريا ن امرير واهورية قريم ثديرين ث ريا غري
واء ثاليت ما زال
مق ريرية لال تم ريرياد ريريل ذاهت ريريا فيق ريريدرثن بري ري لك يتق ريريا العق ي ريرية ثالقاوووي ريرية ثالش ريرير ية
ثجيع و ا ال تب غ ن الراد بدا  ،فيفرضون الوصاية يقا ثإن اان ذلك دثن ثك
حل ".
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يقريا الكجري مرين الووريوص
هول  :وعم إن حقوو الوساء هريد اف تقريا الشريريعة ثدلري
القرهويريرية ثا حاديري الشريريفة ثلكريرين ريريل غري الوكري الري خ يريريريدن ريريم ري ا اموتريريدم،
ثلرين جيريدن يف ري ن الووريوص الكجري اريرييئا ممريا يردوري ث ماثلوري مجريم امسرياثا الكام ريرية
با الركال ثالوساء ثمجم احلقوو السيا ية ...اخل .
مث إن يف اريريالم ري ن امريرير وظ ريرا هويريريا يف اريريم مريريا هالت ري فريريوا اآليريرية لريرييس في ري خ دليريريم
ل خ من د وا ا اليت ذارهتا يف تفس ا لآلية .
فالوسريرياء يف و ريرير الر ريريالة ا ريرين يت ق ريريا اآليريريال القرهوي ريرية ثا حادي ري الوبوي ريرية باإل ريريان
الكامريريم ثاال تسريريالم الوريريادو ثالجقريرية امط قريرية بالعقائريريد ثا حكريريام ثالتشريريعال العادلريرية
احلكيمريرية  ،فمريريا اريريان وريريد ن خ إحسريرياس بريريالظ م ث المريرينب ثمريريا ااوري الت سسريريال
بالس ب ثاهلضم إال ود اموريافقا ثاموافقريال فقريالوا  ( :لريو اريان لوريا مرين ا مرير اري ء
ما هت وا ا وا ) .
ثمل يكرين يف وريرير الر ريريالة صريراح يا ري ثال صريراح طبقري بريا الركريريال ثالوسريرياء حريريف
مرصن ل ن يكون هلرين مكريان يف الشريئون العامرية ل ما رية امقمورية ثال حرصرين ن
ي ري ار ن الريريوا القريريرهين حريريف يوريريزل القريريرهن ا ريريت ابة مطريريالبتقن هب ري ا احلريريل االكتمريريا
ثالسيا .
إذ لريريو فع ريرين ذلريريك لكريريان ذلريريك ا ريريتوكارا ريريل اهلل ثاريريمبا ي ري تعريريا اهلل ريرين ذلريريك
ثحااا امقموال يف ور الوبو ن يكون ود ن ن ا حا يس ثالو اثس .
مريريا ذاريرير الوسريرياء يف القريريرهن فقريريد ذاريريرن فيري يف السريريور امكيريرية بريريدثن حريريرص مريرين الوسريرياء
ثال ا ت ابة مطالبقن اليت تد يقا الكاتبة ثإمنا مقاصد قرم تتع ل باإل ان ثالعباد
ثالوكريرياح ثالطريريالو ثام ري ا  ،ث امريرية امخاطبريريال ل ركريريال يريريدقم فيقريريا الوسريرياء ريواء
ااو ث دا ث ث يدا ث مرا ث يا ث توكيقال ..اخل .
فال دا إذا ما وسب م مة رض اهلل وقا .
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ا احلريدي بريم ثاهري ري ا الريوا
ث ا الواه القرهين ال خ وو وا و يشعر بضع
ث ياه يدل ريل ضريعف فريالوا ريو  ( :إن يف ق ريل السريماثال ثا رض ثاقريتال
ال يريريم ثالوقريريار آليريريال ث ا لبريرياب ال ري ين ي ري ارثن اهلل هيامريريا ثهعريريودا ث ريريل كوريريوهبم
ثيتفكريريرثن يف ق ريريل السريريماثال ثا رض ربوريريا مريريا ق ق ري ري ا بريرياطال ريريب اوك فقوريريا
اب الوار ربوريا إوريك مرين تريدقم الوريار فقريد قزيتري ثمريا ل ظرياما مرين ووريار ربوريا إووريا
مسعوريريا مواديريريا يوريريادخ لإل ريريان ن همو ريوا ب ريربكم فأموريريا ربوريريا فريرياغفر لوريريا ذووبوريريا ثافريرير وريريا
يئاتوا ثتوفوا م ا برار ربوا ثءاتوا ما ث دتوا ل ر ك ثال ختزوريا يريوم القيامرية إوريك
ال خت ري اميعريرياد فا ريريت اب هلريريم رهبريريم ين ال ضريريي مريريم امريريم مريريوكم مريرين ذاريرير ث
وجل بعضكم من بع فال ين اكرثا ث قركوا من ديار م ث ثذثا يف بي ثهريات وا
ثهت وا افرن وقم يئاهتم ث دق وقم كوال لرخ من تقا ا ار نيوابا من ود
اهلل ثاهلل ودن حسن الجواب ) .
فف ري ري ا الريريوا الجوريرياء ريريل ث ا لبريرياب ب ري ارن هلريريم يف اريريم ح ريواهلم هيامريريا ثهعريريودا
ث ريريل كوريريوهبم  ،ث ريريل ظريرييم تفكريرير م يف ق ريريل السريريماثال ثا رض  ،ثتوظريرييم ري ا
الكون اهلائم  ،ثتريدب ن  ،مث الوصريول إ الوتي رية ث ري وري مريا ق قري اهلل برياطال ث بجريا
ثإمنا ق ق باحلل ثحلكم ظيمة مقتضل ربوبيت ث لو يت ث مسائ احلسج .
مث تو قم إ اهلل هبري ا اإل ريان الريوا  ،ثضريرا تقم إليري ن يقرييقم ري اب الوريار ث ن
يق ريرييقم اخل ريريزخ يف ت ريريك ال ريريدار  ،فا ريريت اب ال ريريرب الك ريريرمي هل ريريقالء ام ريريقموا الو ريريادها
امخبتريريا ال ري ين لريرييس ل ري مطالريريب يا ريريية ثال تط عريريال إ موريريازل اكتما يريرية ثزاد ريريم
نيواء اطرا ثث دا صادها بهدقاهلم كوال لرخ من تقا ا ار .
فق ن داللة ثاض ة ريل ضريع ري ا احلريدي  ،يقاريد ري ا مريا ري فوان مرين ذارير اهلل
ل وساء يف السور امكية ثامدوية هبم وزثل ا الوا بسووال اج .
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ثيقا ريريد ذل ريريك م ريرير ق ريريرم ن ري ن اآلي ريريال ا ق ريريا ح ريريدي ريرين الرك ريريال ث ا لب ريرياب
ثالضريريمائر ا قريريا ائريريد إلريرييقم فق ري ن امريرير احت ري مبريريا ريريو ح ريرية يقريريا ال هلريريا ثإن
ذارل امر فيقا فكم وويبقا موقا .
ثهوهلريريا " :فيوريريب ن كريريز مرئيريريا ثظريريا را يف حيريريا ا تم ري اإل ريريالم يف كواوب ري الديويريرية
ثاالكتما ية العامة" .
هول  :ثاهلل ماان مدفووال ثال مقضومال ال يف تعامم القريرهن ثالر ريول  ثال يف
ثاه ري ا تم ري ال ري خ يعشريرين في ري  ،ال ري خ يريريون في ري مريرين ال ري ل ثاهل ريوان ثالققريرير ثالكب ري
ثالريريو د ف قريريد ثاهلل قريريركن مريرين ري ن الظ مريريال بعريريد ظ مريريال الكفريرير ثالش رير إ وريريور
اإل ان ثالعز ثالكرامة .
فما اان خيطر بباهلن ا ء مما تقوليو .
ثهوهلريريا " :امريريا ريريا تعكريريس حريريرص الوسريرياء ريريل ن مظريريا بامكاوريرية ثالتقريريدير امع ريرين
ظقريريد ن ث ن ال يريريتم إهوريرياؤ ن ثلريريا قن داقريريم ا تم ري  ،فقريرين مل يريريرتددن يف طريريرح
التساؤالل ثالسع معرفة حقوهقن ثوي قا داقم اظما ة" .
ه ريريول  :ل ريرييس يف اآلي ريرية خ دلي ريريم ث إا ريريار إ م ريريا ذا ريريرل ري ري ن ام ريرير ثمل ي ريريئقن
اإل ريريالم إ السريريع معرفريرية حقريريوهقن  ،فقريريد طريريا ن مريرياال خيطريرير ريريل بريرياهلن  ،مث إن
االمقريريا اظريريائر يشريريعر ن امريرير ااوري تعريرياين ظ مريريا ث ضريريما ثإهوريرياء ثلريريا ال يف ذلريريك
ا تم الطا ر ال خ ال وظ ل يف التاريخ البشرخ مسوا ثوبال ث دال ثكقادا إل ريالء
ا مة اهلل  ،ثاحرتاما ل مر ثالو ثامسكا ثاليتيم ثحف احليواوال الع ماء .
فاآليريرية ثالواهري هلري ن اظما ريرية ثالقريريرهن ثالسريريوة ا قريريا ال الهريرية هلريريا هبري ن التخريرييالل الريرييت
طرهتا ن امر .
ثهوهلا  " :ثال خي ن ثال يرتددن يف ن يطم ن إ ثض فضم " .
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ريل فريرض صري ت
هول  :إن اآلية ال تدل ل ا ء من ذلك بريدا ثحريف احلريدي
ال يريدل ريريل اري ء موري ثال اري لك ثاهري امرير امسري مة ثال ثاهري ا تمري الري خ تعريرييني
في .
ثاريرين يف ثض ري مسريريدن ي ري ثال فضريريم مو ري فكي ري يسريريعا إ ثض ري فض ريريم  ،إن
االمريريك ري ا يريريدل ريريل وريريك ت ريرين ريرين اريرين يف ثض ري ري ء ثيف ثض ري مل يعطقريريا
حقوهقا اام ة فق تسعل بطموح إ لاثز ري ا الوضري دثن ق ريم ث تريردد ثوعريوذ
باهلل من ن التوورال ثاخلياالل .
مريريا ريريور ا ادلريرية فقريريد وريريزل صريريدر ا ال ا قريريا يف اريريأن قوي ريرية بو ري نيع بريرية ا ووريريارية
ثزثكقا ثس بن الوام ثاان هد ظا ر موقا فأز قا ا الظقار ث رياام هوريتقا
.
"هريريال اإلمريريام محريريد -رمح ري اهلل -ح ريدنيوا ريريعد ب ريرين إب ريرا يم ثيعقريريوب هريرياال ح ريدنيوا ز
ح ريدنيوا ومريريد ب ريرين إ ري او ح ريدنيين معمريرير بريرين ب ريريد اهلل بريرين حوظ ريرية ريرين يو ري ب ريرين
بداهلل بن الم ن قوي ة بو نيع برية هالري  :يف ثاهلل ثيف ثس برين الوريام وريزل
اهلل صريريدر ريريور ا ادلريرية  ،هالري اوري وريريدن ثاريريان اريرييخا ابري ا هريريد ريرياء ق قري هالري
اظقر م .
يوما فراكعت بش ء فمضب فقال :و
فدقم
هال ري  :مث قريريرت ف ريريس يف وريريادخ هوم ري ريريا ة مث دقريريم ري فريريهذا ريريو يري ريدين ريرين
وفس هال  :ه اال ثالري خ وفريس قوي رية بيريدن ال خت ريا إ ثهريد ه ري مريا ه ري
حريريف مكريريم اهلل ثر ريول فيوريريا حبكمري هالري فريوانيبين فامتوعري موري فم بتري مبريريا تم ريريب بري
امر الشيخ الضعي فألقيت ين هال مث قرك إ بع كارايت فا ريتعرل موقريا
نييابريا مث قركري حريف كئري ر ريول اهلل  ف سري بريريا يديري فري ارل لري مريريا لقيري
موري ثكع ري اريريكوا إليري مريريا لقريريل مريرين ريريوء ق قري هالري ف عريريم ر ريريول اهلل  يقريريول
"يا قوي رية ابرين مريك ارييخ ابري فرياتل اهلل فيري " هالري فريواهلل مريا برحري حريف وريزل يف
هرهن  ،فتمشل ر ول اهلل  ما اان يتمشريان مث ريرخ وري فقريال " :يريا قوي رية هريد
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وريزل اهلل فيريك ثيف صرياحبك هرهوريا – مث هرير ري – ( هريد مسري اهلل هريول الرييت لادلريريك
يف زثكقا ثتشتك إ اهلل ثاهلل يسم اثراما إن اهلل مسي بو – إ هول تعا
– (ثل كريريافرين ري اب لريرييم ) هال ري  :فقريريال ر ريريول اهلل  " : مري ري ف يعتريريل رهبريرية
هالري  :فق ري يريريا ر ريريول اهلل مريريا وريريدن مريريا يعتريريل هريريال ف يوريريم اريريقرين متتريريابعا هالري :
فق ري  :ثاهلل إوري لشرييخ ابري مالري مريرين صرييام هريريال " ف رييطعم ريريتا مسريكيوا ث ريريقا مريرين
متريرير" هال ري  :فق ري  :يريريا ر ريريول اهلل مريريا ذا وريريدن هال ري فقريريال ر ريريول اهلل  ":فهوريريا
ريريوعيو بف ريرو مريرين متريرير" هال ري فق ري يريريا ر ريريول اهلل ث وريريا ريريأ يو بفريريرو هقريرير هريريال هريريد
صب ث حسو فاذ فتوريده وري مث ا توصري بريابن مريك قري ا هالري ففع ري
" تفس ري القريريرهن العظريرييم (  )342-341/4ثحسريريو احلريريافظ ابريرين ح ريرير يف الفريريت (
 )433/9قركري ري مح ريريد ( )410/8ث ب ريريو داثد يف الظق ريريار ح ريريدي ( )2214ثاب ريرين
اظارثد ( )048ثابن حبان (. )100/10
فف ا احلدي فوائد مقمة ل الوساء ن يستفدن موقا :
 -1يف احل ريريدي ن قوي ريرية ا ريريتعارل نيياب ريريا لتري ري ب إ ر ريريول اهلل فقري ري ا يفي ريريد ريريا
تعيني يف مسال باليرية مرين الجيرياب ال توري ل خريرثت ثالجيرياب الرييت ا ريتعارهتا ال متشري
اليوم ود وساء وروا .
 -2إن يف الوا القرهين (هد مسري اهلل هريول الرييت لادلريك يف زثكقريا ثتشريتك إ اهلل
) ف داهلا يف زثكقا اان دافع احلرص الشديد ل بقائقا يف ومة زثكقا الشيخ
الكب ري الفق ري ال ري خ اريريك يف هوريريتقا ق ق ري معقريريا ثمل لريريادل يف هوامت ري يقريريا فقريريم
ود صواحب اموتدم ا تعداد ن يشاهبن ن الو ابية ثيتأ ا هبا .
 -3يف الريريوا القريريرهين ريريا تشريريتك إ اهلل ث ري ا يريريدل ريريل مكاوريرية قيريريدهتا إذ ري
اثر الر ول فضريم الر ريم ثيف نيورياء ري ا احلريوار ترفري اريكوا ا إ اهلل ممريا ت قريل مرين
ق ل زثكقا ثر ول اهلل يسم ن الشريكوم فمريا ريو موهفري مرين تعامريم ري ا الركريم
م زثكت .
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ريريم ه ريريام ال ريريدويا ث هع ريريد ا ام ريريا يفع ريريم الي ريريوم د ريريا ري ريرير ام ريرير ثك ا ريريا ثكاراهت ريريا م ريرين
الو ري ابة الك ريرام ريريم ق ريريدثا ام ريقمترال ل مو ريريادال حبق ريريوو ام ريرير ال ريرييما ثاج ري م ريرين
الو ابة ااووا يضربون وساء م .
ما الر ول فما اان يزيد ل هول " :يا قوي ة ابن مك ايخ اب فاتل اهلل في "
.
فقم وساء اليوم يقب ن ا ثمتم وري ث ريم يريرغنب يف اال ريتفاد مرين ثاهري ري ا ا تمري
الطا ر ال خ ال وظ ل يف تاريخ البشرية السابل ثالالحل .
يقريريا اموريريادثن بت ريريرير امريرير ثامطريريالبون حبقوهقريريا ريريم وريريتم ريريدل مريرين ضتم ري الو ري ابة
ال ري ري خ يري ريريأيت ريريل ر ري ري ر ري ريريول اهلل الش ريريا د ري ريريل ا م ريرية ثيف ري ري ا ا تم ري ري اخل فري ريرياء
الراا ريريدثن ثامق ريرياكرثن ثا وو ريريار ،ثثاهلل إن ثض ري ري ام ريرير في ري ري حس ريرين ثض ري ري رفت ري ري
البشرية إذ ااو امر هب تو د صم ثتور اما يور امتاح ثمتتقن اد االمتقان
فأارمقن اهلل باإل الم ثثضعقن يف اموض الالئل بكرامة اإلوسان من غ زياد ثال
وقوريريان ف مريريا وريريزل اهلل حكمري يف القضريريية ث ري ا احلكريريم يف صريرياحل امسري م ثامسري مة إذ
الظقريريار اريريان يف اظا يريرية طاله ريا ثاإل ريريالم ا تريريربن موك ريرا مريرين القريريول ثزثرا ثاريريرح في ري
الكفار هبم امسيس .
هريريال هلريريا ر ريريول اهلل " مريري ف يعتريريل رهبريرية " فمريريا موهفقريريا لقريريد ولري بعريريد اريريكوا ا مريرين
زثكقا إ زثكة رحيمة تعت ر ل بودو فقال  :يا ر ول اهلل ما ودن .
هريال ر ريول اهلل " ف يوريم اريريقرين متتريابعا" فقالري ثاهلل إوري لشريرييخ ابري مريا لري مريرين
صيام .
هريريال ر ريريول اهلل  " ف ريرييطعم ريريتا مسريريكيوا ث ريريقا مريرين متريرير " هالري يريريا ر ريريول اهلل مريريا
ذا وريريدن هريريال ر ريريول اهلل  فهوريريا ريريوعيو بف ريرو مريرين متريرير هال ري يريريا ر ريريول اهلل ث و ريريا
أ يو بفرو هقر هال ر ول اهلل  هد صريب ث حسريو فرياذ فتوريده وري مث
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خ إ ري ريريا وف ري ري ل ثصري ريريية ر ري ريريول اهلل يف

ا توص ري ري بري ريريابن مري ريريك ق ري ري ا هال ري ري ففع ري ري
مسا د زثكقا ثيف اال تيواء ب ق ا .
الو ابيال فهن اون صريادهال
يا صواحب اموتديال لقد وادين بالركوح إ
فقري ن ري ثاحريد مريوقن ري إاريرا الر ريول ثضتمعري الطريا ر فا ريتفدن مرين ذلريريك
ث فريريدن موري ضريريتمعكن ثهفريرين ثهريريو امقموريريال يف ثكري امفسريريدين د ريريا الت ريريرير ثد ريريا
حقوو الوساء ا با ثزثرا.
ثهوهلريا ":ثيف الوقايرية حريب ن هريول ث ن قريتم إ ريقالء يعريا الري ين يتخوفريون بريأن
ذلك هد يعكس رغبة اوفوالية من الوساء ث قيل يموة من ووح هقر إن ري ا لرين
يوشريريأ إال ريرين فئريرية غري هريريادر ريريل فقريريم ثإدرا حقريريوو الشريريرح الكامريريم ل طريريرفا ريريل
حد واء ...اخل".
هول  :إن معظم الشعب السعودخ ركاال ثوساء م تزمون باإل الم ثيدراون حقوو
الركال ثالوساء .
ثامر يف السعودية ورتمة إ دركة ال يوكد هلا وظ يف الدويا ثيمبطقريا يقريا وسرياء
الدويا ثمعظم الوساء يف ا الب د ال خ هام ريل اإل ريالم الوري ي الريوا ال يقيريد
ن الورقال امفتع ة ثاالهتامال امتطاثلة ل مح ة الشريعة اإل المية .

العلماء انتقائية
هل أدلة
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ث ق ري الريريداتور م ري اشريريمرخ بقوهلريريا  " :ا تقريريد ن االكتقريريادال معظمقريريا تعتمريريد
ل دلة اوتقائية  ،مبعج ووتق ما وريدن فامر هلا حقوو فع يقريا ن تطالريب حبقوهقريا
ثال تش ريريعر ن ا تمري ري ثا ري ريرا اب تق ريريا ثض ريرييق اخلو ريرياو يق ريريا قاص ريرية ن بعري ري
اخلطابال الديوية توتق بع اآليال القرهوية ثا حادي من قالل ما يتوا ب م
العريريادال ثالتقاليريريد لكري تريريرب ن ثتجبري ن امريرير هريريم مريرين الركريريم  ،ث ن امريرير جيريريب ن
ن احلقوو  ،ثهد بد
ثصاية الركم دائما ً ،ثمن امفرتض ن تعر
تكون
السريقال اآلن ريريل مريريا طريريرح مريرين هبريريم ا ريريتاذال مريرين ري ا الوقريرياش بسريقا ث ريريو  :مريريا
احلاالل اليت تفرض الشريعة هوامة الركم ل امر  ،ثاي وفرو يف ذلك فيما ريو
ار ثما و ضرد اكتقادال ثتأثيم ل وا الشر ؟ "
هول :يف ا الكالم :
ثال  :هتي ريرييا ل وس ريرياء ثاد ريرياء ن ل م ريرير حقوه ريريا ث يق ريريا ن تطال ريريب هب ريريا ....اخل ،ثيف
الوه وفس ال ت ار ن ل امر ثاكبال ث ن ل ركال حقوها ل الوساء .
نياويريريا :فيقريريا اهتريريام ل ع مريرياء بريريأن معظريريم اكتقريرياداهتم تعتمريريد ريريل دلريرية اوتقائيريرية ثيفيريريدوا
االهتام باالوتقاء ن الع ماء يكتمون ا دلة اليت توا ل حقوو امر .
ثحنن وطالب ن امر بهنيبال ن االهتامال اليت ااتشريفتقا ،ثإبريراز الووريوص الرييت
اتمو ريريا ،ثمريرين خ تريرياريخ بريريد تال ريريب الع مريرياء هبري ن ا دلريرية ،وط ريريب موقريريا ن تبريريا لوريريا
قالء امتقما ث إبراز قم ل ا هم ثإال تفعم ذلك ظقر ل واس بطالن د وا ا
ثكر هتا ل اهتام الع ماء ثدل ل ن اكوا ا من ا باطيم .
نيالج ريريا  :م ريرياذا تريري ريريدين بقولري ريريك  ":ثال تش ريريعر ن ا تم ري ري ثا ري ريرا اب تق ريريا" تريري ريريدين
احل ريرياب ثالق ريرار يف البيريريول ثاحلفريرياى ريريل ا قريريالو العاليريرية ث ريريل ر ريريقا احلشريريمة
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ثاحلياء فق ا ليس من ا غالل ثال من ا را ثإمنا ار اهلل اخلالل احلكيم ثرض
ب ري ري امس ري ري مون ركري ريرياال ثوسري ريرياء ن في ري ري اري ريريرفا ل مري ريرير ثا تم ري ري ثطقري ريريار مري ريرين الرذائري ريريم
ثا ركاس .
ثما ررل امر يف المرب ث حرر ا الف ار وتو الدويا بالرذائم ثالفضائ .
ثما ظن وساء ا الب د امقموال يوافقوريك ريل ري ا التقريور الري خ يريقدخ إ اثيرية
ال هرار هلا .
ثركال ا الب د ار ث وبم مرين ن يضري وا بشريرفقم ث قالهقريم الوابعرية مرين ديريوقم
ريريم يع مريريون ن امريرير فتوريرية هريريال ر ريريول اهلل  "  :مريريا تراري بعريريدخ فتوريرية ضريرير ريريل
الركال من الوساء " .
ث ضعيفة ثهل ا ثصريل هبريا ر ريول اهلل  فقريال  ":ا توصريوا بالوسرياء قري ا " ثهريال
" : ال قم إين حرت حل الضعيفا اليتيم ثامر " .
وسأل اهلل ن يوفل امسئولا ن ن الريبالد ل قيريام بريدرء الفرين ثتوفيري ري ن الوصرياية
الوبوية احلكيمة .
ث ن يوفل ثلياء مور الوساء ل قيام هب ن الواكبال ثتوفي ن الوصايا احلكيمة الرييت
هتد إ احلفاى ل الدين ثا قالو ثا وساب ثالشر .

م امر يف امم كة العربية السعودية
مظ ومة ؟ اما يوور-ا-21ووار امر

ال يوبم ري ل مس ري م العاهريريم ري ا االطريريالو ،فريريهن امريرير يف السريريعودية فضريريم ثضريريعا مريرين
غ ا بكج ديوا ثدويا ث يف ثض سد ي .
مريريا الظ ريريم فقريريد يك ريريون وريريا وس ريرياء مظ ومريريال  ،ثهريريد يك ريريون وريريا وسريرياء ظام ريريال
ثقاصة زثاكقن .
ثصواحب اموتدم يشريتكا مرين ا ريرا ثالتقاليريد اموكريود يف السريعودية ث ريا ري
اموط ريريل يف ظ مق ريريا ث ه ريريول  :إن ا م ريرير ب ريريالعكس ف ريريهن تقالي ريريد الوس ريرياء ث ري ريرافقن ه ريريد
ر ق ري الركريريال ثهوريريم ظقريريور م حي ري مح ريريتقم مريرياال يطيقريريون مريرين التكريريالي غ ري
امشرث ة فأغره اج ا موقم يف الديون ثامشاام .
 -1فامقور هد رغب اإل الم يف ختفيفقا كدا ثهد ثص يف ري ن الريبالد إ حريد
ال يطاو ثمعظم باب الوساء .
 -2ثتكريريالي ام كريرية مث الزفريريا ا ري لك  ،ثاريريم يك ري الوسريرياء يف ري ن اموا ريريبال
زثاكق ريرين م ريرين تك ريريالي امالب ريريس ال ريرييت جي ريريب ريريل الرك ريريال ن يش ريريرتثا نيياب ريريا با مث ريريان
البا ضريرية لكريريم موا ريريبة ثلريريو اريريان يف الشريريقر الواحريريد ريريدد مريرين اموا ريريبال فالبريريد لكريريم
موا بة من مالبس كديد .
 – 3ثالبد ن يكون السكن ف ة ث هورا ث اقة  -ل ا هم -يف ا حياء الراهية
.
 -4ثالب ريريد ن يك ريريون ا ني ريريا م ريرين الط ريراز الراهري ري الري ري خ يك ري التك ريريالي البا ض ريرية
ث صريريب معظريريم ا ريواو الراهيريرية مطالريريب الوسريرياء ريواو الري ب ثا نيريريا البريريا
ث دثال الت ميم ثامالبس الفاقر .
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ميرية مريا امتع مرية فأصريب

 – 2ثالبد لكج موقن من قادمرية ثلريو ااوري
من ضرثريال حياهتا.
ما وتائا ن احليا فال تسأل وقا من ضياح حقوو ا ر ثفساد تربية ا طفريال
ريريل يريريدخ اخلادمريريال ثضريريياح حقريريوو ا زثات ثمريريا يتبري ذلريريك مريرين وكريريد حيريرياهتم الريرييت
ابت وا هبا ل يدخ الوساء الاليت فرضن يقم ن احليا .
ثمل يكت ري اج ري مريرين امتع مريريال مبريريا ثص ري ن إلي ري مريرين مي ريزال ريريل وسريرياء العريريامل ثمريرين
إر او ركاهلن بكجر ا باء ف نب يطالنب مبا ليس هلرين ثمبريا ريو مرين حقريوو الركريال
ثوعوذ باهلل من البم ثتعدخ حدثد اإل الم .

مقور الوساء ثحياهتن يف قد الر ول 
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اخلادمرية

 -1ري ريرين ز ريري ريرير رض ري ري اهلل و ري ري هري ريريال  " :كري ريرياء ركري ريريم إ الو ري ري  فقري ريريال  :إين
تزثك امر من ا ووار  ....هال :ل اريم تزثكتقريا؟ هريال :ريل ربري ثاو فقريال
الو ري  " ريريل رب ري ثاو؟ اأمنريريا تو تريريون الفضريرية مريرين ريريرض ري ا اظبريريم  " ...رثان
مس م يف الوكاح حدي ( )1424ثا ثهية ربعون در ا .
 -2ث ب امر وفسقا ل و  فما رغب فيقا  ،فقال ركم :فزثكويقا يريا ر ريول
اهلل إن مل تكريرين لريريك هبريريا حاكريرية .فقريريال :ريريم وريريد مريرين ا ري ء توريريدهقا ؟ فقريريال :مريريا
ودخ إال إزارخ ا ،فقال ر ول اهلل  : إزار إن طيتقا ك سري ثال إزار لريك
فالتمس ايئا ،هال  :ما كد ،هال :التمس ثلو قامتا من حديد ،هال :فالتمس ف م
جيد ايئا ،فقال ر ول اهلل  : ريم معريك مرين القريرهن اريي ؟ ،هريال :وعريم ريور اري ا
ث ريريور ا ري ا لسريريور مسا ريريا ،فقريريال ر ريريول اهلل  : زثكتكقريريا مبريريا معريريك مريرين القريريرهن "
متفل ي ثرثان دد من ا ئمة موقم مالك ثالشافع ث محد من حريدي ريقم برين
عد.
 -3ثرثم محريد ثالرتمري خ به ريواد ا رين ريامر برين ربيعرية رين بيري ن امرير مرين فريزار
ل وع ا فقال ر ول اهلل  :رضي من وفسك ثمالك بوع ا؟ هالري :
تزثك
وعم فأكازن .هال الرتم خ حدي حسن ص ي ثضعف بع ا ئمة .
 -4ن ابن ين رين ز الع فرياء السري م هريال  :هريال مرير برين اخلطرياب -رضري
اهلل و  -ال تمالوا صدهة الوساء فه ا لو ااو مكرمة يف الدويا ث تقريوم يف اآلقرير
لكريريان ثالاريريم هبريريا الوري  مريريا وكري اريرييئا مريرين بواتري ثال وسريريائ ريريل اجريرير مريرين نيوريرييت
شر ثهية " رثان الرتم خ يف الوكاح حريدي ( )1114ثهريال :ري ا حريدي حسرين
ص ي ثهال بعدن " ثا ثهية ود م الع م ربعون در ا ثنيوتا شر ثهية رب مئة
محد ااار .
ثمثاوون در ا " ثرثان محد يف مسودن حدي ( ) 340ثص
فق ريريم وس ريرياء ري ا العو ريرير ثم ريريوقن ص ريواحب اموت ريريدم يرض ريريا مبج ريريم ري ن امق ريريور تأ ريرييا
بالو ابيال الكر ال الاليت تعدل الواحد موقن م لء ا رض من مجاهلن؟ ،ث ريم
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يرضريريا ن يعشريرين مجريريم معيشريريتقن ثيسريريكن يف مجريريم مسريريااوقن ثي بسريرين مجريريم لبا ريريقن
ثيتخ قن مبجم هداهبن ث قالهقن ثخيدمن زثاكقن اخدمتقن؟!.
إن ام ريرير يف الس ريريعودية تع ريرييني حي ريريا ال ي ققري ريا فيق ريريا الوس ريرياء ال يف اماض ري ري ثال يف
احلاضر فامر يف اهلود اليت تدف امقر ،ثيف ثربا ث مريكا ال تك ري امرير زثكقريا
ش ريرير ري ن التك ريريالي ال ريرييت تك فق ريريا و ريريا الوس ريرياء زثاكق ريرين ب ريريم يق ريريامسن زثاكق ريرين يف
تكالي احليا .
ث ه ريريول  :ال ثكري ري لت مري ري الوس ريرياء يف اموت ريريديال ل مطالب ريرية حبق ريريوو الوس ريرياء ثال دا ري ري
مطالبة بع ا حزاب هب ن احلقوو فالظ م متبادل با الركال ثالوساء فمن لري حريل
ل اآلقر إما ن يوريرب ثإمريا ن يرفري هضرييت إ احملرياام الشرير ية  ،اريأن امظريامل يف
ري ا البريرياب اريريأن امظريريامل ا قريريرم الواهعريرية مريرين الركريريال ريريل الركريريال ثمريرين الوسريرياء ريريل
الوسريرياء ،ثال جيريريوز ل مس ري ما ن يراض ريوا ثراء ريريداء اإل ريريالم فريريهن ري ن الت معريريال
ثامطالبال إمنا من اليبقم ث ثضريا قم السرييئة امظ مرية الرييت ال يوكريد هلريا ح ريول
يف ديا م احملرفة الرييت دفعريتقم إ ري ن التكريتالل ثامطالبريال ،مريا ديووريا ثاحلمريد
هلل ففيري مريرين الووريريوص ثا حكريريام مريريا ممري اريريال مريرين الركريريم ثامريرير مريرين الظ ريريم يف خ
ميدان من ميادين احليا ثفي احل ول احلامسة لكم امشكالل.
ثاحملريرياام يف ري ن الريريبالد ثهلل احلمريريد تعط ري امريرير حقق ريا هبريريم الركريريم ثا تم ري مرتمقريريا
ثيمار يقا ثي ب وقا ف ال امر وا غ حاهلا يف الدويا يعقا.
ثص ل اهلل ث م ل وبيوا ومد ث ل هل ثص ب عا.
اتب
ربي بن ادخ م امدق
 2ذخ احل ة  1424ري
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