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ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
و ﭱ ﭖ مُحَمَّدّا عَبِدُهُ ﯨ

ﮈ صَنِّ وَسَمِّمِ ﮞ سًَِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فًََا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصًكُمِ ﭻ بتَقِىَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ :

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)6::

عؼصقدث :ذ"واػاي ذاورغ ذؼغ ذبرإميان ،ذراستؾف ذطاعق ذطػدذ
اهلل ذدان ذراستؾف ذطاعق ذطػد ذردقل ذاهلل ذدان ذطػد ذ"أوىلذ
األعر"ذ(اورغذؼغذبرطقاس)ذدريذطاظغـذطاعق.ذطؿقدؼـذ
جؽـذطاعقذبربـتف-بـتفذ(بردؾقدقفـ)ذداملذددقاتقذصرطارا،ذ
عؽـذػـدضؾفذطاعقذعغؿباظقؽـثذطػدذ(طتاب)ذاهللذ(اظؼرءان)ذذ
دانذ(دـف)ذردقظث،ذجقؽذطاعقذبـرذبرإميانذطػدذاهللذدانذ
ػاري ذأخرية .ذؼغ ذدعؽني ذاداظف ذظبقف ذباءؼؼ ذ(باضل ذطاعق)،ذ
دانذظبقفذاؼؾققذصقالذطدقدػـث" .ذ
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذعارؼؾفذطقتذبرتؼقىذطػدذاهللذدبحاغفذوتعاىلذدشـذ
عؾؼداغاطـ ذدضاال ذصرؼـتفث ذدان ذعـقغضؾؽـ ذدضاالذ
الرشـث .ذعقده-عقدػـ ذاهلل ذممربي ذطػفؿـ ذؼغ ذباءؼؼ ذداملذ
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اضام ذاوغتقق ذعؾؼداغاطـ ذحؽقم ذاهلل ذدان ذردقظث ذداملذ
طفقدوصـذدفارؼـ .ذ
ذ

ععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽؿذاهلل ،ذ
ذفرمان ذاهلل ذدامل ذدقرة ذاظشُقِ َرى ذاؼات ذ94ذ
برعؼصقد -:ذ
"تقػـذتؾفذعـرشؽـذطػدذطاعقذداغتاراذصرطارا ٢ذاضامذؼغذ
ايذتتاصؽـذحؽقعث،ذصرطاراذؼغذايذتؾفذصرؼـتفؽـذطػدذغيبذ
غقحذدانذتؾفذطاعلذوحققطـذطػدعقذ(واػايذحمؿد)ذدانذ
جقضذؼغذتؾفذطاعلذصرؼـتفؽـذديذطػدذغيبذابراػقؿذدانذغيبذ
عقدكذدرتاذغيبذسقدكذؼاءؼتذتضؼؽـؾفذصـدؼرؼـذاضامذدانذ
جاشـؾفذطاعقذبرصخفذبؾفذاتاوذبردؾقدقفـذصدذدادرث،ذبرتذ
باضلذأورغذعشركذ(اوغتققذعـرمياذاضامذتقحقد)ذؼغذاشؽاوذ
درو ذطػداث .ذاهلل ذممقؾقف ذدرتا ذعؾقروشؽـ ذددقاف ذؼغذ
دطفـدضقث ذاوغتقق ذعـرميا ذاضام ذتقحقد ذاؼت ،ذدان ذممربيذ
ػداؼف ذصتقرقق ذطػد ذاضاعاث ذاؼت ذددقاف ذؼغ ذرجقعذ
طؿباظلذطػداثذ(دشـذراسةذصاتقه)" .ذ
ذ
ذ
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ذذرؼعةذإدالمذاداظفذصرأتقرانذػقدوفذؼغذداتغذدريذ
اهلل ،ذاي ذاداظف ذصدوعـ ذػقدوف ذباضل ذدؾقروه ذعاءغدل.ذ
تقجقان ذدتقروغؽـ ذذرؼعة ذإدالم ذاداظف ذاوغتقق ذطباءؼؼـذ
دؾقروهذاوعتذعاءغدل.ذداملذرواغذظقغؽقفذأصقلذفقه،ذ
اظشرِ ِسقَّ ْة ،ذؼاءؼتذ
تقجقان ذاؼـ ذددبقت ذدشـ ذعَؼَاصِ ُد ذ َّ
عؼصقدذدانذتقجقانذدتقروغؽـثذذرؼعةذإدالم .ذ
ذ

ذعؼصقد ذذرؼعة ذاؼت ذبرجاظـ ذعـقجق ذدقعربذ
طفقدوصـ .ذاالعام ذاظشاريب ذعغقشؽػؽـ ذتـتغ ذذرؼعف ذدانذ
صقشدقث ذباضل ذعاءغدل ذدػرتل ذاوشؽاصـث ذدامل ذطتابذ
املوافقات-:
هذه الشري عة  ....وضعت لتحقيق مقاصد الشارع ف ِيام
مصالهم ف الدين والدن يا معا
عؼصقدث:ذ"ددقشضقػثذذرؼعةذاؼتذدتتاصؽـذبرتقجقانذ
اوغتققذعـضؼؽـ ذ(عقجقدطـ)ذطؿصؾحنتذعاءغدلذددغقاذ
دانذأخرية".
ذ
ذ
ذ
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صدذبفاضنيذالءؼـثذبؾقاوذعثبقتؽـ-:
الحكام مشروعة لمصالح العباد
حؽقم ٢ذداوغدشؽـ ذاوغتقق ذطؿصؾحنت ذػؿباذ
ؼاءؼت ذعصؾحف ذاتاو ذطباءؼؼـ ذدان ذطدجفرتاءن ذاوعتذ
عاءغدل ذددغقا ذ(دشـ ذععاعؾة) ذعاػقصقن ذدأخرية ذ(دشـذ
سؼقدهذدانذسباده) .ذ
ذ

ذطؿدؼـ ذابق ذادحاق ذاظشاريب ذعروعقدؽـ ذظقؿاذ
تقجقانذحؽقمذإدالمذؼاءؼت -:ذ
صرتام:ذحِ ْفظُذاظدِّؼِـذ(ممؾقفاراذاضام) ذ
طدوا:ذحِ ْفظُ النَّ ْفس (ممؾقفاراذجققا) ذ
طتقض:ذحِ ْفظُذاظْ َع ْؼؾذ(ممؾقفاراذسؼؾ) ذ
دبِذ(ممؾقفاراذطتقروغـ)ذ ذ
طأعػت:ذحِ ْفظُذاظـَّ َ
طؾقؿا:ذحِ ْفظُذاظْ َؿالِذ(ممؾقفاراذػرتا) ذ
ذ

ذددبقت ذجقض ذدباضاي ذاَْظ َؿؼَاصِ ُد ذالْخَ ِمسَ ْة ذاتاوذ
اَْظ َؿؼَاصِ ُد ذاظشَّرِ ِسقَّ ْة .ذتقجقانذحؽقمذإدالمذتردبقتذداصتذ
دظقفتذدريذدواذدضلذؼاءؼتذ -:ذ
صرتام:ذصؿبقاتذحؽقمذإدالمذ(اهلل) .ذ
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طدوا :ذصالطق ذدان ذصؾؼداغا ذحؽقم ذإدالم ذاؼت ذعاءغدل،ذ
تقجقان ذحؽقم ذإدالم ذاؼت ذاداظف ذاوغتقق ذممؾقفاراذ
طػرظقان٢ذػقدوفذعاءغدل .ذ
ذ

 .1حِ ْفظُذاظدِّؼِـذ(ممؾقفاراذاضام)
ض ِهذ
ممؾقفارا ذطدقخني ذسؼقده ذدرصد ذصربقاتـ ذذِرِؼِؽ ،ذرِ َّ
(عرتد)،ذخُرَافَ ْةذدانذدباضاؼث .ذ
ذ

 .2حِ ْفظُ النَّ ْفسذ(ممؾقفاراذجققا)
إدالمذعالرغذصؿبقغقػـذدانذصالطقذصؿبقغقػـذدأخنؿذدشـذ
حؽقعـ ذضصاص ذ(صؿباظدـ ذؼغ ذدإميبغ) ،ذدشـ ذدعؽنيذ
دػارصؽـ ذاضر ذعاءغدل ذبرفوكري ذصـجغ ذدبؾقم ذعالطقطـذ
جـاؼة.ذخقغتقػثذاصابقالذددأورغذؼغذدزاظقؿلذاؼتذعاتل،ذ
عؽذأورغذؼغذعـظاظقؿلذاؼتذاطـذعاتلذاتاوذجؽذأورغذؼغذ
دزاظقؿلذاؼتذتقدقذعاتلذتتافذػاثذخدرا،ذعؽذأورغذؼغذ
عـظاظقؿلذاؼتذجقضذاطـذخدرا .ذ
ذ

 .3حِ ْفظُذاظْ َع ْؼؾذ(ممؾقفاراذسؼؾ)
عاءغدل ذاداظف ذخملوق ذاهلل .ذادا ذدوا ذطأداءن ذؼغ ذممبقذاطـذ
عاءغدلذدشـذخملوقذالءؼـ.ذ ذ
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صرتام :ذاهلل ذتؾف ذعـجادؼؽـ ذعاءغدل ذدامل ذبـتقق ذؼغ ذصاظقغذ
باءؼؼ،ذدبـدؼغؽـذدشـذبـتققذخملوق٢ذالءؼـ.ذحالذاؼـذتؾفذ
دجؾدؽـذداملذدقرةذاظتنيذاؼاتذ -:4ذ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ ذ
عؼصقدث:ذ"ددقشضقػثذطاعلذتؾفذعـخقػتاطـذعاءغدلذ
دامل ذبـتقق ذؼغ ذدباءؼؼ-باءؼؼث ذ(دان ذبرطؾغؽػـ ذددقايذ
دشـذطأداءغث)" .ذ
طدوا :ذدشـ ذسؼؾ ذبـتقق ذؼغ ذإؼـده ذاؼت ذتقدق ذاد ذضقغاثذ
دؽرياثذتقادذسؼؾ.ذاوظقفذطرانذاؼت،ذاهللذتؾفذبرفرمانذدداملذ
دقرةذاظتنيذاؼاتذ -:7-6ذ
ﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬﭭ ﭮﭯ ﭰ

عؼصقدث:ذ"طؿدؼـذ(جؽذديذصـجعذسؿقرذدفقغضذتقاذ
اتاو ذعثاهلضقغاطـ ذطؾغؽػـ ذاؼت) ذطاعل ذطؿباظقؽـ ذديذ
طدرغده-رغدهذصرؼغؽتذأورغذؼغذرغده،ذطخقاظلذأورغذ
ؼغذبراميانذدانذبرسؿؾذصاحل.ذعؽذعرؼؽذبراوظقفذصفالذؼغذ
تقدقذصقتقس ."٢ذ
ذ
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ذاوظقف ذاؼت ،ذسؼؾ ذصاظقغ ذصـتقغ ذدامل ذصـداشـ ذإدالمذ
طرانذاؼتذاهللذعثقروهذعغضقغاطـذسؼؾ .ذ
ذ

دبذ(ممؾقفاراذطتقروغـ)
 .5حِ ْفظُذاظـَّ َ
صرظقـدوشـ ذإدالم ذترػادف ذطتقروغـ ذاداظف ذدشـذ
عـشرؼعتؽـ ذصرغؽاحـ ذدان ذعغحراعؽـ ذزغا ،ذعـتاصؽـذ
ددقاف ذؼغ ذتقدق ذبقظقف ذدطفقؼين ،ذباضاميان ذخارا٢ذ
صرطفقؼــذاؼتذدالطقطـذدانذذرط٢ذؼغذواجبذدصـقػلذ
دفقغض ذصرطفقؼــ ذاؼت ذدحؽقعؽـ ذصح ذاتاو ذدباظقؼثذ
درتاذعـرشؽـذالرشـ٢ذؼغذبقظقفذممباواذطػدذزغا .ذ
ذ

 .6حِ ْفظُذاظْ َؿالذ(ممؾقفاراذػرتا)
إدالمذعقؼقينذبفاواذمسقاذػرتاذددغقاذاؼـذاداظفذعقؾقؽذاهلل.ذ
عاءغدلذػاثذبرحؼذاوغتققذممنفـستؽـثذدفاج.ذعدؽقػقنذ
دعؽني ،ذإدالمذجقضذعغاطقءيذحؼذصرؼباديذددأورغ.ذ
اوظقفذطرانذاؼت،ذفطره ذعاءغدلذداشتذرؿعذطػدذػرتاذ
بـداذدفقغضذدغضقفذعغأودفاطـثذدشـذجاظـذافذخاراذ
دؽاظقػقن .ذعؽ ذإدالم ذعغاتقر ذدقصاي ذجاشـ ذمسػايذ
ترجاديذصرتغؽارنذاغتاراذداتقذدامذالءؼـ.ذاوغتققذاؼت،ذ
إدالم ذعـشرؼعتؽـ ذصرأتقران ٢ذعغـاءي ذععاعؾة ذدػرتلذ
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جقالذبؾل،ذدققاذعثققا،ذضادايذعغضاداي،ذدانذدباضاؼثذ
درتاذعالرغذصـقػقان ذدان ذرباء .ذدرتودثذإدالم ذعقاجبؽـذ
طػدذأورغذؼغذعرودؼؽـ ذػرتا ذأورغذالءؼـذاوغتققذضـيتذ
روضلذترعادقق ذػرتاذؼغذدرودؼؽـ ذاوظقفذأغؼ ٢ذؼغذدباوهذ
تغضقشـث ذبفؽـ ،ذؼغ ذدرودؼؽـ ذاوظقف ذبقـاتغ ذصؾقفاراءغثذ
دؽاظقػقن .ذ
دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذجقدرتو ذاؼت ،ذحؽقم ذاهلل ذؼغ ذدمسػاؼؽـ ذعالظقءيذ
ردقلذاهللذصؾكذاهللذسؾقفذودؾؿذاداظفذددقايذدتقافذعاسذ
دان ذزعان .ذعارؼؾف ذطقت ذعـداملل ذالضل ذسؾؿق ذبرطاءؼنتذ
اضام ذإدالم ذعالظقءي ذضقرو ٢ذؼغ ذسامل ،ذبقطـ ذبرضقروذ
دشـ ذسامل ذعاؼا ذدان ذدرتودث ذعـجاتقػؽـ ذحؽقم ذتـػاذ
عروجقع ذطػد ذغص ذاظؼرءان ،ذحديث ،ذِإجِ َؿاع ذسؾؿاءذ
درتاذضَِقاسِ.ذمسقضذاهللذممربيذكفهمن ذؼغذباءؼؼذداملذاضامذ
إدالم.ذفرمانذاهللذداملذدقرةذاجلَاثِوَةذاؼاتذ-:99
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤ
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عؼصقدث:ذ"صدذطدقدػـثذطاعلذجادؼؽـذاشؽاوذ(واػايذ
حمؿد ذدان ذاوتقدؽـ ذاشؽاو) ذعـجاظـؽـ ذداتق ذجاظـ ذؼغذ
خقطقفذظغؽػذدريذحؽقم ٢ذاضام،ذعؽذتقروتؾفذاطـذ
جاظـذاؼت،ذدانذجاشـؾفذاشؽاوذعـقروتذػقاذنفسو ذأورغذ
ؼغذتقدقذعغتاػقءيذ(صرطاراذؼغذبـر)" .ذ
بَارَكَ ﭞ ﯬ ﯶ بالِقُرِءَان ﯻ ،وَ نـَـفَعَنٌ ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ،وَتَقَبَّنَ ﭞ ﮖ تالَوَ تَهُ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ،ﮩ ﯧ ﭦ و ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ،
وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ،
ﰁ فًََا فَىِزَ ٱلِمُسِتَغِفرينَ وَ يَا ﭝة ٱلتَّائبنيَ.
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