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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 تؼديؿ

ةٍ  فُِؽؾ  ▬ احلؿد هلل افذي ؿال: احلؿد هلل, َْمرِ  ذِم  ُيـَاِزُظـََّؽ  َؾَل  َكاِشُؽقهُ  ُهؿْ  َمـَسؽاً  َجَعْؾـَا ُأمَّ ْٕ  إَِػ  َواْدعُ  ا

ْسَتِؼقؿٍ  ُهًدى َفَعَذ  إِكََّؽ  َرب َؽ  ُ  َؾُؼؾِ  َجاَدُفقكَ  َوإِن * مُّ ُ  * َتْعَؿُؾقنَ  بَِم  َأْظَؾؿُ  اّللَّ  ؾِقَم  اْفِؼقَاَمةِ  َيْقمَ  َبقْـَُؽؿْ  ََيُْؽؿُ  اّللَّ

ـُتؿْ   [69-67 :احلج] ♂ََتَْتؾُِػقنَ  ؾِقفِ  ـُ

ُ  َأَخقَْس ▬: واحلؿد هلل افذي ؿال ُؾقَكَؽ  َظْبَدهُ  بَِؽاٍف  اّللَّ ـَ  َوُُيَق  ِذي ُ  ُيْضؾِؾِ  َوَمـ ُدوكِفِ  ِمـ بِافَّ ـْ  َففُ  َؾَم  اّللَّ  َهادٍ  ِم

ُ  ََيْدِ  َوَمـ * ِضؾ   ِمـ َففُ  َؾَم  اّللَّ ُ  َأَخقَْس  مُّ  [37-36 :افزمر] ♂اكتَِؼامٍ  ذِي بَِعِزيزٍ  اّللَّ

ؾعؾؿ مـفا  وحده ٓ ذيؽ فف, صفادَة َمـ خافطت ـؾؿة افتقحقد ؿؾبف وؾماده, ,وأصفد أن ٓ إهل إٓ اهلل

 ما َيبف اهلل ويرضاه مـ إؿقال وإظمل.

َؾُطقبك  ,بؼَّ وأنَذر, وؿال وظؾَّؿ وصػقف وخؾقؾف, هق افبشر افـذير, , ورشقففوأصفد أن حمؿدًا ظبد اهلل

َدـ أخذ بسـَّتف واؿتػك أثره واهتدى هبداه, صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وصحبف وَمـ اهتدى هبداهؿ إػ يقم 

 افديـ.

 ا بعد:أمّ 

ذوا باهلل جؾَّ وظل مـ افػتـ, ؾقا أَيا اإلخقان! ذوا باهلل تعقَّ  , جؾَّ وظل مـ افػتـ افتل قررا افديـتعقَّ

ذوا باهلل مـفا: وقررا ـؾ خر, وقررا افبدن, ,وقررا افعؼؾ ؾنن افـبل صذ  ؾنكف ٓ خر ذم ؾتة أبدًا: تعقَّ

ذ باهلل ـثراً مـ افػتـ, ر مـ افػتـ. اهلل ظؾقف وشؾؿ ـان يتعقَّ  وـان ظؾقف افصلة وافسلم َيذَّ
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ؿقل اهلل تعاػ:  :باب» ابتدأه بؼقفف: : ـتاَب افػتـش صحقحف» اهلل ذم حا ذـر افبخاري رمحف: وهلذا

َ َصِديُد..( ًة َواْظَؾُؿقا َأنَّ اّللَّ ـَ َطَؾُؿقا ِمـُْؽْؿ َخاصَّ ِذي َـّ افَّ ُؼقا ِؾْتـًَة ٓ ُتِصقَب وما ـان رشقل اهلل صذ  ,)َواتَّ

 ش.اهلل ظؾقف وشؾؿ َيّذر مـ افػتـ

 فؼائؾ– أتت إذا–وإكم تصقب اجلؿقع, وٓ تبؼك  ,ؾنهنا ٓ تصقب افظامل وحده : وذفؽ أن افػتـ إذا أتت

 إػ يؼرب ما ـؾ ظـ صديداً  بعداً  حّؼاً  أنػسـا كباظد وأن ,وؿقظفا ؿبؾ كحذرها أن ظؾقـا جيب وإكم, مؼآً 

افـبل صذ اهلل  أن افصحقح ذم ثبت ـم : افػتـ ـثرة افزمان آخر ظلمات مـ ؾننَّ : مـفا يدين أو افػتـة

 ش.افػتـ-تظفر :أو ؿال-وتؽثر ويؾؼك افشح, ,ويؼؾُّ افعؿؾ ,يتؼارب افزمان»ظؾقف وشؾؿ ؿال: 

 ؾنكف شقؽقن معفا مـ افػساد ما يؽقن مدكقًا فؼقام افساظة. : وذفؽ ٕن افػتـ إذا طفرت

ركا مـ افػتـ ـؾفا. :ومـ رمحة كبل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بـا  أن حذَّ

ركا بؼقففواهلل ةً ُ.(: جؾَّ وظل ؿد حذَّ ـَ َطَؾُؿقا ِمـُْؽْؿ َخاصَّ ِذي َـّ افَّ ُؼقا ِؾْتـًَة ٓ ُتِصقَب  .) َواتَّ

 رشقل أصحاب هؿ هبا ادخاضب ـان وأن أية: هذه»:أية هذه تػسر ذم – اهلل رمحف –ؿال ابـ ـثر 

 ش.صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـان َيذر مـ افػتـ افـبل ٕن مسؾؿ: فؽؾ ظامة فؽـفا ,وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل

ـَ » ظـد هذه أية:ش تػسره » وؿال أفقد أجضا ذم  ِذي َـّ افَّ ُؼقا ِؾْتـًَة ٓ ُتِصقَب ؾرست افػتـ ذم ؿقفف:) َواتَّ

ةً ُ دع ادداهـة ذم إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر ظذ افب ؾرست بلصقاء: مـفا: : (.َطَؾُؿقا ِمـُْؽْؿ َخاصَّ

 ش.أصقاء ؽر ذفؽ إذا طفرت. ومـفا:

 ش.وفؽّؾ معـك بحسب ما يؼتضقف احلال» ؿال: 
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ا واختلف: َـّ  يعـل: أنف إذا ـان افزمان زمان تػرُّ ُؼقا ِؾْتـًَة ٓ ُتِصقَب ر بعضـا بعضًا بؼقفف:) َواتَّ ؾؾقحذ 

ةً ُ ـَ َطَؾُؿقا ِمـُْؽْؿ َخاصَّ ِذي ؾًا ٓ يصقب مآخف وٓ تصقب كتقجتف افذيـ اتؼقا تػّرؿًا واختل :يعـل : (.افَّ

افظامل -فؾتػرا وآختلف مثلً -وٓ ُيص ذفؽ إثر ,وإكم يصقب اجلؿقع ,طؾؿقا مـؽؿ خاصة

 وحده.

ر هبذا إمر: ٕنـا كرى صحقًة إشلمقة راصدًة بنذن اهلل ذم هذه  : وهلذا ـّ ؾنكـا ذم هذا ادؼام أحببـا أن كذ

افذي ٓ كرى ؾقف ؿائمً  ئؿة بشلن افتقحقد, وافؼائؿة بدظقة افتقحقد ذم هذا افزمان,افتل هل افؼا ,افبلد

 بدظقة افتقحقد إٓ ما صاء اهلل جّؾ وظل.

مًا أن كذـر همٓء, وأن كذـر أنػسـا مجقعاً  بؾزوم آظتـاء بافعؾؿ افـاؾع, بؾزوم آظتـاء بعؼقدة  ,ؾؽان فزا

 دة أهؾ افسـة واجلمظة بؾزوم آظتـاء بعؼق ,افسؾػ افصافح

وأن قربب افؼيعة وآشتؼامة  ,ؾنن هذه افصحقة ادبارـة, افصحقة افتل كرجق مـفا أن تـؼ ديـ اهلل

 ,ٕن صبابـا افققم َيرصقن ـثراً ظذ افعؾؿ افـاؾع ,كرجق مـفا أن تؽقن ثابتة ظذ افعؾؿ افـاؾع ,فؾـاس

 ظة.َيرصقن ـثراً ظذ ـلم أهؾ افسـة واجلم

مًا ظّذ أن أنؼؾ هلؿ, : وهلذا وأذـرهؿ, وأبغ هلؿ ما أظؾؿف مـ ـلم أئؿتـا, ومـ ـلم أهؾ افسـة  أجد فزا

 بؾ وظذ ـلم ادقػ شبحاكف. ,واجلمظة, افذي بـقه ظذ مؼال ادصطػك صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

حلال حال شقء ذم ادستؼبؾ, إن مل يؽـ ؾنكف شقؽقن ا : ومل يـظر إػ كتائجفا ,ؾنن افػتـ إذا مل يرَع حاهلا

أو يظفر  ,ظـد أهؾ افعؾؿ مـ افبك افـاؾذ وافرؤية احلؼا ما جيعؾفؿ يتعامؾقن مع ما يستجد مـ إحقال

 ظذ وؾؼ ما أراد اهلل جّؾ وظل وأراده رشقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ. : مـ افػتـ
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ا يعصؿ ادرء كػسف مـ افقؿقع ذم افغؾط, ؾافضقابط وافؼقاظد ٓ بدَّ أن ُترظك: ؾنن افضقابط هب

ؾنن ظـد  ذفؽ شقحصؾ  : ؾافضقابط افؼظقة وافؼقاظد ادرظقة إذا أخذكا هبا وٓزمـاها وأؿتػقكا أثرها

 فـ كـدم ظؾقف بنذن اهلل. فـا مـ اخلرات ما

تـساا  أن مـ كػسؽ تعصؿ أن – ادسؾؿ أَيا –ؾافضابط ذم ـؾ أمر ٓبد مـ معرؾتف, حتك يتسـك فؽ 

قف ذفؽ إمر مـ مصؾحة أو مامل تعؾؿ ما يمول إف أو تسقا كػسؽ إػ ما مل تعؾؿ ظاؿبتف احلؿقدة, أو

 مػسدة.

 ؾبفذا:  كعؾؿ أنف ٓبدَّ مـ رظاية افضقابط ورظاية افؼقاظد افتل بقـفا أهؾ أخسـة واجلمظة.

 ؾم تعريػ افضابط وافؼاظدة؟

 ما قرؽؿ بف مسائؾ افباب افقاحد وترجع إفقف مسائؾ افباب افقاحد. هق ما بف كعرف :افضابط ذم ادسلخة

 ؾفل أمر ـّع ترجع إفقف ادسائؾ ذم أبقاب خمتؾػة. :وأما افؼاظدة

مًا ظؾقـا أن كلخذ بتؾؽ افضقابط وافؼقاظد افتل ـان ظؾقفا أهؾ افسـة واجلمظة : وهلذا  .ـان فزا

ؾسرى اختلؾا ـثراً: ؾعؾقؽؿ بستَّـل وشـًّة : ـ يعش مـؽؿإكف م»ؾافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال: 

ؽقا هبا قا ظؾقفا بافـقاجذ ,اخلؾػاء افراصديـ ادفدي غ مـ بعدي, متسَّ  كعؿ. ش.وظضُّ

وؿد رأى افصحابة بعده صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ, رأوا اختلف, وما كجقا إٓ بم متسؽقا بف مـ افؼقاظد 

وـان ظؾقفا اخلؾػاء افراصدون مـ بعده صذ  ,صطػك صذ اهلل ظؾقف وشؾؿافقاضحة افتل ـان ظؾقفا اد

 اهلل ظؾقف وشؾؿ.
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ئد افـامجة ظـ إخذ هبذه افضقابط وافؼقاظد:   افػقا

ره ؾقم ٓ  :أول تؾؽ افػقائد * أن رظاية افضقابط ورظاية افؼقاظد تعصؿ تصقر ادسؾؿ مـ أن يؼع تصقُّ

راتف. ,تعصؿ ذفؽ افتصقر ,يؼره افؼع  وتضبط ظؼؾ ادسؾؿ ذم تصقُّ

ؾنكف شقذهب ظؼؾف إػ  : ومعؾقم أن ادسؾؿ إذا تصقر مسلخة ما دون ضابط ودون ؿاظدة ترجع إفقفا

 صتك ذم تكؾاتف ذم كػسف أو ذم أرستف أو ذم جمتؿعف أو ذم أمتف.
ِ
 أنحاء

 ذم -ادسؾؿ ظؼؾ–فعؼؾ ٕهنا تضبط ا ,ؾعـد ذفؽ كعؾؿ أمهقة رظاية تؾؽ افضقابط وتؾؽ افؼقاظد

 .جمتؿعف ذم أو أرستف ذم أو كػسف ذم تكؾف ظـفا يـشل افتل تصقراتف

أهنا تعصؿ ادسؾؿ مـ  :أٓ وهل ,ثؿ أن فرظاية تؾؽ افضقابط وتؾؽ افؼقاظد ؾائدة أخرى ثاكقًا: *

 رَأجف ؾقم جيد أو ذم افػتـ إذا طفرت :اخلطاء
ِ
ف, كظر ؾقفا بـػسف: دون وحؾَّؾفا بعؼؾ ,ٕنف إذا شار وراء

اخلطل إذا وؿع ؾقف: ؾنن  ,رظاية فضقابط وؿقاظد أهؾ افسـة واجلمظة: ؾنكف ٓ يلمـ أن يؼع ذم اخلطل

 وربم زاد وزاد. ,ٕنف يتدرج ويتػرع : ظاؿبتف فقست محقدة

 .ؾؾؾضابط وفؾؼاظدة إذا افتزمـا هبا ؾائدة, وذفؽ أهنا تعصؿ مـ اخلطل

 حاذا؟

دها ٕن تؾؽ بط وتؾؽ افؼقاظد: َمـ افذي ؿعَّ : هؿ أهؾ افسـة واجلمظة ؟ومـ افذي ضبطـا هبا ؟افضقا

 َوؾؼ ما جاء ذم إدفة.

 ؾنكف فـ يـدم بعد ذفؽ أبدًا. : وَمـ شار خؾػ افدفقؾ وشار خؾػ أهؾ افسـة واجلمظة
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ئد فؾؼػق خؾػ تؾؽ افضقابط وافؼقاظد: أهنا تسؾؿ ادس ثافثا: * ٕنف إذا شار  : ؾؿ مـ اإلثؿومـ افػقا

بًا: دون رظاية فتؾؽ افضقابط وافؼقاظد ,وؾؼ رأجف ؾنكؽ ٓ تلمـ  : أو رست وؾؼ رأجؽ وما تظـف صقا

ٕنؽ ٓ تعؾؿ ما شقؽقن ظؾقف مستؼبؾ احلال ذم مؼافؽ أو ؾعؾؽ إذا رست وراء رأجؽ أو رست  : اإلثؿ

بًا.  وؾؼ ما رأجتف صقا

ؾنكؽ شتـجق بنذن اهلل مـ اإلثؿ, : افدفقؾ مـ افضقابط وإصقل افعامةوأما إذا أخذت بم دل ظؾقف 

 .وؿد أحسـ مـ اكتفك إػ ما ؿد شؿع ,واهلل جّؾ وظل شقعذرك: ٕنؽ رست وؾؼ افدفقؾ

ئد بتؾؽ –أَيا اإِلخقان, يتبَّغ فـا  : وهلذا  افتل وافؼقاظد افضقابط بتؾؽ إخذ رضورة – افثلثة افػقا

 .بقاهنا شقليت

 بقـفا ملخذها ودفقؾفا أحد صقئغ:وهذه افضقابط وافؼقاظد افتل شـ

- افسـة ذم أو افؼرآن ذم إما –افتـصقص ظذ تؾؽ افؼاظدة أو ذفؽ افضابط ذم إدفة افؼظقة  إول:

 ظؾقف اهلل صذ ادصطػك شـة ذم أو افؼرآن ذم افتل إدفة تؾؽ ظؾقف دفت بم اجلمظة و افسـة أهؾ وأخذ,

 شؾؿ.و

افتل ظؿؾ هبا صحابة رشقل اهلل صذ اهلل  ,أن يؽقن ملخذها مـ افسـة افعؿؾقة ادرظقة افقء افثاين:

 افسـة أهؾ أئؿة –ؾصحابة رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وافتابعقن بعدهؿ وإئؿة  ظؾقف وشؾؿ:

ت: رظقها, وأخذوا ؾقفا تغر إذا إحقال وذم ,طفرت إذا افػتـ ذم ظؿؾقة شرة هلؿ ـان -واجلمظة

 وضبَّؼقها, ورظقها ظؿؾّقًا. ,بإدفة
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وبم شاروا  ,وبم أخذوا بف مـ إدفة ,إذا أخذكا بم ظؿؾقا بف : فـ يزيغ بككا, وفـ تزيغ ظؼقفـا : هلذا

 ؾقف بافسرة افعؿؾقة.

 افسـة أهؾ ظؾمء –ؾمء ؾافع : وهذا مـ رمحة اهلل جؾَّ وظل بـا: أنف مل يســا دون ؿدوة كؼتدي هبا

 وظؾؿقا  ,افؼع مـ ظؾؿقا  ٕهنؿ ـلمفؿ: وذم رأَيؿ وذم ؾفؿفؿ ذم إفقفؿ ُيْرَجع افذيـ هؿ – واجلمظة

بطف ومـ ,افؽؾقة ؿقاظده مـ  .آكػلت مـ يعصؿ وما, اخلطل مـ يعصؿفؿ ما :ادرظقة ضقا

ويتبَّغ فؽ أجضًا  ,ل شلذـرها فؽ أنيتبَّغ فؽ وجقب إخذ هبذه افضقابط وافؼقاظد افت : ؾؾفذا

وادصؾحة ادستبة ظؾقفا ذم كػسؽ وذم جمتؿعؽ إذا أخذت هبا وإذا  ,وفزوم إخذ هبا ,ؾائدة إخذ هبا

 رظقتفا.

ؾنكف فـ  : وضقبك فف ذم هداه ,ؾطقبك فف ذم شره : ووؾؼ ما دفَّت ظؾقف إدفة ,ومـ شار خؾػ مفتدٍ 

 .يـدم بعد ذفؽ أبداً 

*   *   *   *    *    *   *
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 افضقابط وافؼقاظد افؼظقة افقاجب اتباظفا ذم افػتـ

 إول مـ تؾؽ افضقابط وافؼقاظد: *

ؾعؾقؽ بافرؾؼ وافتلين   : أو تغرت إحقال ,أنف إذا طفرت افػتـ :ؾلول تؾؽ افضقابط وافؼقاظد

 وٓ تعجؾ. ,واحلؾؿ

 وظؾقؽ باحلؾؿ. ,وظؾقؽ افتلين   ,ظؾؽ افرؾؼ :هذه ؿاظدة مفؿة

 ثلثة أمقر:

 ما » :افصحقح ذم ظـف ثبت ؾقم ؿال وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ؾنن : - افرؾؼ وهق –* أما إمر إول 

 .شصاكف إٓ ءر مـ كزع وٓ, زاكف إٓ :رء ذم افرؾؼ ـان

 ,كؽرة أتت ذم شقاا افـػل :شرء» ة:هذه افؽؾؿ :شإٓ زاكف رءما ـان ذم »  :ؿقفف :ؿال أهؾ افعؾؿ 

 .أن افرؾؼ حمؿقد ذم إمر ـؾف :يعـل : وإصقل تؼيض بلهنا تعؿ مجقع إصقاء

: ؿافف ظؾقف شإن اهلل َيب افرؾؼ ذم إمر ـؾف » :وهذا ؿد جاء ذم افصحقح ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

باب افرؾؼ » : ؿال : ظؾقف افبخاري ذم افصحقح وبّقب ,افصلة وافسلم فعائشة افصديؼة بـت افصديؼ

 ش.ذم إمر ـؾف 

ؾؼ ,وظؾقؽ بافتمدة ,ذم ـؾ أمر ظؾقؽ بافرؾؼ ؾنن افرؾؼ فـ تـدم  : وٓ تؽـ ؽضقبًا وٓ تؽـ ؽر مس 

 .. وؾقم تريد أن... وذم ادقاؿػ.... ؾقم جيد.ذم إؾؽار : إٓ زاكف رءومل يؽـ افرؾؼ ذم  ,بعده أبداً 

 ..... وؾقم تريد أن تتخذه.قرؽؿ ظؾقف
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ؾقا  ,وٓ تعجؾ ,ظؾقؽ بافرؾؼ ؾغ إذا تعجَّ وإكم  ,وٓ مع ادترسظغ إذا ترسظقا  ,وٓ تؽـ مع ادتعجَّ

 ش.إٓ زاكف  رءإن افرؾؼ ما ـان ذم » :امتثآ فؼقل كبقؽ ادصطػك صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : ظؾقؽ بافرؾؼ

وهق أن يـزع مـ  ,وإياك ثؿ إياك مـ إمر ادشغ ,وخذ بإمر احلسـ ,مر ادزيـوخذ بإ ,ؾخذ بافزيـ

 .ؿقفؽ أو ؾعؾؽ افسؾؼ ذم إمر ـؾف

إن ؾقؽ »يؼقل ادصطػك صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ٕصج ظبد افؼقس:  : ؾعؾقؽ بافتلين : * أما إمر افثاين

 ش.خلصؾتغ َيبفم اهلل ورشقفف: احلؾؿ وإناة 

)ويدظق اإلكسان بافؼ دظاءه باخلر وـان اإلكسان  :وهلذا ؿال جّؾ وظل ,تليّن خصؾة حمؿقدةواف

 .ظجقٓ..(

ـان  : مـ ـاكت ؾقف : ٕن هذه اخلصؾة : حقث ـان ظجقًٓ  ,هذا ؾقف ذمُّ فإلكسان :ؿال أهؾ افعؾؿ

 وهلذا ـان افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؽر متعجؾ. ,مذمقمًا هبا

ومثـًك ظؾقف أجم  ,واحلؾؿ ذم افػتـ وظـد تؼؾب إحقال حمؿقد أجم محد ,ؾفق احلؾؿ : ا إمر افثافث* وأم

 .ويؿؽـ باحلؾؿ أن كبك إمقر ظذ ماهل ظؾقف ,ٕنف باحلؾؿ يؿؽـ رؤية إصقاء ظذ حؼقؼتفا : ثـاء

أن ادستقرد افؼرر  :بقفمـ حديث افؾقث بـ شعد ظـ مقشك بـ ُظًعّ ظـ أش صحقح مسؾؿ » ثبت ذم 

 :يؼقل وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل شؿعت :ؿال : - ظـف اهلل ريض افعاص بـ ظؿرو ظـده وـان –

!  تؼقل ما أبك :- افؼرر فؾؿستقرد – فف افعاص بـ ظؿرو ؿال .ش افـاس أـثر وافروم افساظة تؼقم »

ؾألن ذم افروم  : إن ـان ـذفؽ :ؿال ؟ ظؾقف وشؾؿاهلل صذ اهلل رشقل ؿافف ما أؿقل ٓ أن يل وما: ؿال
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.. وظد .أهنؿ أرسع افـاس إؾاؿًة بعد مصقبة :افثاكقة .أهنؿ أحؾؿ افـاس ظـد افػتـة :خصآً أربعًا: إوػ

 .اخلصال إربع وزاد ظؾقفا خامسة

 : افروم وافـصارى افؽػرة هذا افؽلم مـ ظؿرو بـ افعاص ٓ يريد بف أن يثـل بف ظذ :ؿال أهؾ افعؾؿ

ٓ ! وفؽـ فقبغ فؾؿسؾؿغ أن بؼاء افروم وـقهنؿ أـثر افـاس إػ أن تؼقم افساظة ٕهنؿ ظـد حدوث 

ٕجؾ أن ٓ تذهب  : ؾػقفؿ مـ احلؾؿ ما جيعؾفؿ يـظرون إػ إمقر ويعاجلقهنا : افػتـ هؿ أحؾؿ افـاس

 .ويذهب أصحاهبؿ ,أنػسفؿ

 .شصحقح مسؾؿ »فسـقد وإيب ذم ذحفم ظذ هذا ما حصؾ ما ؿافف ا

ٕن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بغَّ أنف ٓ تؼقم افساظة حتك يؽقن افروم أـثر  : وهذا افتـبقف فطقػ

 !؟حاذا : افـاس

أهنؿ  :إوػ ) وهل افتل هتؿـا مـ تؾؽ اخلصال ( :ٕن ؾقفؿ خصآً أربعاً »  :ؿال ظؿرو بـ افعاص

 ,وٓ يعجؾقن ,ؾنهنؿ َيؾؿقن : وطفرت افػتـ ,إذا طفرت تغر احلال :يعـل : شفـاس ظـد ؾتـة أحؾؿ ا

 : ٕهنؿ يعؾؿقن أن افػتـة إذا طفرت : فقؼقا أصحاهبؿ افـصارى افؼتؾ ويؼقهؿ افػتـ : وٓ يغضبقن

 ؾأل جؾ تؾؽ اخلصؾة ؾقفؿ بؼقا أـثر افـاس إػ ؿقام افساظة.  : ؾنهنا شتليت ظؾقفؿ

وـاكت ؾقفؿ تؾؽ  ,ؾنكـا كعجب أن ٓ كلخذ هبذه اخلصؾة افتل محد هبا ظؿرو بـ افعاص افروم : وهلذا

كا  .اخلصؾة احلؿقدة وكحـ أوػ بؽؾ خر ظـد مـ هؿ شقا



وفقة قابط [12] ادحدودة ذـة جمؿقظة ٓباز افدَّ ظقة افضَّ  افِػتَـ ذم ادُسؾؿ دقؿػ افؼَّ

 

https://www.facebook.com/lapazpage 

ؾقدل ظذ تعؼؾف  ,....: ؾنكف يبك ظؼؾ افعؼؾ ذم افػتـة بحؾؿ وأناتف ورؾؼف.احلؾؿ ادحؿقد ذم إمر ـؾف

 .وظذ بكه

وظـد  ,وهذه افؼاظدة إوػ افتل رظاها أهؾ افسـة واجلمظة ظـد طفقر افػتـ ,هذا افضابط هق إول

 .تؼؾب إحقال

وهذه افضقابط وافؼقاظد بعضفا ضابط وبعضفا ؿاظدة, دجمتفا ٕجؾ اصساك افبعض مع افبعض 

 أخر ذم ادعـك.

 افثاين مـ تؾؽ افضقابط وافؼقاظد:* 

مـ تؾؽ افػتـ أو مـ تغر احلال إٓ بعد  رءؾل قرؽؿ ظذ  ,ت افػتـ وتغرت إحقالأنف إذا برز

ره  ش.احلؽؿ ظذ افقء ؾرٌع ظـ تصقره» رظاية فؾؼاظدة:  : تصقُّ

ودفقؾفا افؼظل ظـدكا ذم ـتاب اهلل  ,وهذه افؼاظدة رظاها افعؼلء مجقعًا ؿبؾ اإلشلم وبعد اإلشلم

أن إمر افذي ٓ تعؾؿف وٓ  :يعـل : (.)وٓ تؼػ ما فقس فؽ بف ظؾؿ :وظلؿال اهلل جؾ  :جؾ وظل

أو أن تؽقن ؾقف  ,وأبؾغ مـف أن تؽقن ؾقف ؿائداً  ,تتصقره وٓ تؽقن ظذ بقـف مـف: ؾنياك أن تتؽؾؿ ؾقف

 .أو تؽقن ؾقف حؽمً  ,متبعاً 

 شاحلؽؿ ظذ افقء ؾرٌع ظـ تصقره » 
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افعؼؾ ٓ بدَّ فف مـ رظاية  ,وذم أحقافؽؿ ادختؾػة ,ؿؾقهنا ذم أمقرـؿ افعاديةوهذه افؼاظدة أنتؿ تستع

ؾنكف  : ٕنف إن مل يرع تؾؽ افؼاظدة : إٓ بلن يرظك تؾؽ افؼاظدة : وٓ يصؾح تكٌف ما ,تؾؽ افؼاظدة

رها أجم تؼرير  ,شقخطئ وٓصؽ  .وبغ تؾؽ افؼاظدة أجم بقان ,وافؼع ؿرَّ

 :ؽل تتضح تؾؽ افؼاظدةأرضب أمثؾة ف

  ؟وؿؾت فف: ما حؽؿ اإلشلم ذم بقع ادرابحة ,فق شلخت واحدًا مـؽؿ :ؾؿثلً  -

 .ؾل بلس ذم بقع ادرابحة : ؾقف ذم افؼع رءافربح ٓ  ,افربح مطؾقب :ؿد يليت ؿائؾ ويؼقل

د بؼقل افؼا : ؾقؽقن حؽؿف ظذ هذه ادسلخة ؽؾط سف ما حؽؿ اإلشلم ذم بقع  :ئؾٕنف مل يتصقر ادرا

وٕجؾ تصقره افذي ؽؾط ؾقف أخطل ذم احلؽؿ  ,هق افربح ذم افبقع :وطـ أن معـك ادرابحة ؟ادرابحة

 افؼظل.

 ,وادرابحة كقع مـ أنقاع افبقع افذي ٓ جيقز ,واحلؽؿ ذم افؼع ٓ بدَّ أن ُيبـك ظذ تصقر صحقح

وصقرتف أنف مبـلُّ ظذ تقـقؾ فؾغر, وبعد افتقـقؾ  , ظذ افرباتستعؿؾف بعض افبـقك اإلشلمقة قرايلً 

م بافقؾاء بافقظد وهذا ٓ جيقز  ,ؾافقظد افذي وظده ادقـؾ فقـقؾف هق مؾزم بافقؾاء ؾقف : يؽقن هـاك إفزا

 ؾؽان بقع ادرابحة ؽر جائز. ,ذم افؼع

ًٓ أخر يبغ فؽ ؿاظدة  - ما حؽؿـًا  :فق شلخت واحدًا مـؽؿ :شقره احلؽؿ ظذ افقء ؾرع ظـ تص» مثا

 ؟ماذا شقؼقل أحدـؿ ؟شصفقد َيقه » ظذ مجاظة 

 .وحؽؿ اإلشلم ؾقفا ـذا وـذا ,هذه مجاظة ـقت وـقت :ؾسقؼقل : إن ـان مطؾعاً   
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طقع أن ؾفـا ٓ تست : ومل أشؿع هبا ؿبؾ ؟ٓ أظؾؿ ما هذه اجلمظة مجاظة صفقد َيقه :وؿد يؽقن ؿائؾ يؼقل

وهؾ هل  ؟وما مبادئفا ؟ماهل : ٕنؽ مل تتصقر هذه اجلمظة : وٓ تبغ حؽم ذظقًا ؾقفا ,قرؽؿ ظؾقفا

كقة أو َيقدية  .ؾؾـ قرؽؿ ظؾقفا إٓ بعد تصقرها ؟إشلمقة أو ككا

 رظاية – ؾنن احلاـؿ أو ادػتل أو ادتؽؾؿ ذم ادسائؾ افؼظقة ٓ جيقز فف أن يتؽؾؿ : إذا تبغ فؽ ذفؽ

 بل اهلل ظذ افؼقل مـ وتزياً  ,مجقعاً  ادسؾؿغ حلؼ رظاية ثؿ ,اإلثؿ مـ كػسف خللص ورظاية ,كػسف حلؼ

 :أمران فف حصؾ إذا إٓ : - ظؾؿ

وٓ تشسك  ,بحقث ٓ تؾتبس ظؾقف ذم ؿضقة أخرى : أن يتصقر افؼضقة ادطروحة متاماً  :* إمر إول

وتؼسب صقرة مسلخة مـ صقرة  ,ٕنف أحقاكًا تشسك بعض ادسائؾ ,ة أخرىذم تصقره وؾفؿف بؿسلخ

 ؾعـد ذفؽ تؼع ذم ذفؽ اخلطل.    : ؾقـتؼؾ ذهـؽ إػ مسلخة مشاهبة ,مسلخة أخرى

ٓ ذم  ,أن تعؾؿ حؽؿ اهلل وحؽؿ رشقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم هذه ادسلخة بعقـفا :* إمر افثاين

 ا.ادسلخة افتل تشبفف

! ـقػ أتصقر هذه ؟ـقػ َيدث يل هذا افتصقر :يؼقل أحدـؿ :ؾفا هـا شمال مفؿُّ  : وإذا ثبت ذفؽ

وبعضفا يشؽؾ وبعضفا ؿد ٓ أجد َمـ يبق ـف  ,! ؾنن ادسائؾ مشتبف  ومتشاهبة؟! وممَـّ أتصقرها؟ادسلخة

ره يل افتصقر افصحقح  .يل ويصق 

 :احلؽؿ افؼظل هق ما ـانافتصقر افذي يـبـل ظؾقف  :ؾـؼقل
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 : حصؾ افتصقر : ؾنذا شلل وإذا ذح مسلخة : ؾنن ادستػتل هق افقاؿع ذم ادسلخة :مـ ادستػتل :أوًٓ 

 ؾادػتل يبغُّ فف ذفؽ احلؽؿ وؾؼ اشتػتائف.

 افـؼؾ افذيـ ٓ يشقب كؼؾفؿ صائبة دمعؾفؿ ُيطئقن ذم ,ثاكقًا يؽقن افتصقر بـؼؾ افعدول افثؼاة ادسؾؿغ

 .ٓ بد مـ كؼؾ ظدٍل ثؼة ذم ادسلخة ,ومـ ثؿ كخطئ ذم احلؽؿ ظذ افقء

ذـر تصقره أو ذـر  : ٓ جيقز أن كعتؿد ظذ ـلم ـاؾر مثلً  : واختلف إحقال ,ؾعـد طفقر افػتـ

 ,أو ذم تؼريٍر ما ,أو ذـر تصقره وقرؾقؾف ذم جمؾة ما ,قرؾقؾف ذم إذاظة ما

 .وإكم احلؽؿ افؼظل يبـل ظذ كؼؾ ادسؾؿ افعدل افثؼة ,ظًا أن يبـل ظؾقف حؽًم ذظّقاً هذا ٓ جيقز ذ

إٓ إذا ـان اإلشـاد بـؼؾ ظدول  : ؾلحاديث رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ٓ تؼبؾ ممَـّ يليت هبا

وإذا ـان ذم اإلشـاد  ,ؾنكف ؿد اكخرمت مروءتف : إذا ـان ذم اإلشـاد ؾاشؼ ,ضابطغ ظـ مثؾفؿ إػ مـتفاه

وٓ يـبـل ظذ ذفؽ احلديث حؽؿ  ,ؾنكف ٓ يؼبؾ : أخر رءمـ يليت بقء وُيؾطف مع  ,َمـ فقس بضابط

 .ذظل

 .ؾنكف ٓ بدَّ مـ رظاية هذه ادسلخة : وهلذا

ص مـ هذا يؿؽـ  وٓ ,أشاشفا افتصقر :شاحلؽؿ ظذ افقء ؾرٌع ظـ تصقره »  :أن هذه افؼاظدة :تؾخَّ

 وفق ـان ؾاشؼًا. ,أو ـان مـ ادستػتل كػسف ,أن يؽقن صحقحًا ذم افؼع إٓ إذ ـان مـ مسؾؿ ظدٍل ثؼة

 :* افثافث مـ تؾؽ افضقابط وافؼقاظد

 .أن يؾزم ادسؾؿ اإل كصاف وافعدل ذم أمر ـؾف
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اَن ذَ  :يؼقل اهلل جؾَّ وظل ـَ  .(..(152ا ُؿْرَبك ()إنعام: مـ أية) َوإَِذا ُؿْؾُتْؿ َؾاْظِدُفقا َوَفْق 

َّٓ َتْعِدُفقا اْظِدُفقا ُهَق َأْؿَرُب فِؾتَّْؼَقى( )احائدة: :ويؼقل جؾَّ وظل ِرَمـَُّؽْؿ َصـَآُن َؿْقٍم َظَذ َأ  ( 8(ِ َوٓ جَيْ

وٓ بدَّ مـ افعدل ذم  ,مـ أنف ٓبدَّ مـ افعدل ذم إؿقال : وؿد ُبق ـَْت هذه ادسلخة بقاكًا صاؾقًا ـاؾقاً 

 .ؾنكف مل يتبع افؼع اتباظًا يرجق معف افـجاة : أو يعدل ذم حؽؿف ,وأن مـ مل يعدل ذم ؿقفف ,إحؽام

 ؟وما معـك اإلكصاف ذم هذه افؼاظدة ؟ما معـك افعدل

اجلاكب افذي ٓ  وذفؽ ,تليت هبذا اجلاكب افذي قربف ,أنؽ تليت بإمقر احلسـة أو بإمقر افسقئة :معـاه

 اجلاكبغ ظرض مـ َيصؾ – جزماً  –ٕنف  : وبعد ذفؽ قرؽؿ ,ثؿ تقازن وتعرض هلم ظرضًا واحداً  ,قربف

 فقس ما افؽقكقة شــف مـ شـة إػ أو وظذ جؾَّ  اهلل إػ يـسب أو فؾؼع يـسب أن مـ ادرء يعصؿ ما معاً 

ؾؼاً   .بف وظل جؾَّ  اهلل أمر حا مقا

وحتك يؽقن  ,حتك تصؾ إػ كتقجة ذظقة ,ظرضفم ظذ افذهـ : ظرض احلسـ وافؼبقحؾل بدَّ مـ 

 تصقرك ويؽقن ؿقفؽ أو ؾفؿؽ أو رأجؽ ذم افػتـة مـجقًا إن صاء اهلل تعاػ.

دخؾ اهلقى إػ ؿؾبف مـ  : ٕنف َمـ  مل يرع هذه افؼاظدة : وؿاظدة ٓ بدَّ مـ رظايتفا ,وهذه مسافة مفؿة

ظقف ومـ ثؿ يؽقن داخًل ذم ؿقل افـبل صذ اهلل ظؾقف  , يلمـ أن يػتح باب اهلقى ظذ ؽرهومل ,مكا

َـّ شـَّة شقئة»  :وشؾؿ وتؽقن ادصقبة أظظؿ  ,شؾعؾقف وزرها و وزر َمـ ظؿؾ هبا إػ يقم افؼقامة  : وَمـ ش

 .ؼتدي بػعؾف كصػ ادتعؾؿوي ,ٕنف يؼتدي بػعؾف اجلاهؾ : إذا ـان افػعؾ ممَـّ يـتسب إػ افعؾؿ واهلدى
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ؾنن اهلل جؾ وظل شقـجقف ذم  : وَمـ شؾؿ مـ اهلقى ,ٓبدَّ مـ أن كرظك هذه افؼاظدة ذم أمركا ـؾف : ؾنذا

 .أخرة وإوػ

  :* افرابع مـ تؾؽ افضقابط وافؼقاظد

 مَجِقعًا َوٓ ما دلَّ ظؾقف ؿقل اهلل جؾَّ وظل:)
ِ
ُؿقا()آل ظؿران: مـ أيةَواْظَتِصُؿقا بَِحْبِؾ اّللَّ  .((113 َتَػرَّ

 .شوإياـؿ وافػرؿة ,ظؾقؽؿ باجلمظة»  :ؾؼال ,وبغَّ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ هذه أية

أن افـبل صذ اهلل ظؾقف  :شزوائد مسـد أبقف » وثبت أجضا ذم احلديث افذي رواه ظبدافؾف بـ أمحد ذم 

 .شػرؿة ظذاب واف ,اجلمظة رمحة»  :وشؾؿ ؿال

ب ظذاب – إظمل ذم أو ,إؿقال ذم أو ,إؾؽار ذم –افػرؿة بجؿقع أنقاظفا   َمـ بف وظل جؾَّ  اهلل يعذ 

 .هداه ؽر إػ وذهب أمره خافػ

 ,اجلمظة فزم ؿد ؾنكف : وظؾمئفؿ بلئؿتفؿ واؿتدى – واجلمظة افسـة أهؾ مجاظة –َمـ فزم اجلمظة  : هلذا

ؾنكف ٓ يلمـ ظذ كػسف أن يؽقن ممَـّ ذهب إػ افػرؿة وظذب بعذاب مـ ظذاب اهلل  : ا ظـفؿتػرَّ  وَمـ

 .ذم احلقاة افدكقا

كـا مجقعًا مـ ذفؽ ـؾف  .كسلل اهلل جؾَّ وظل أن يسؾؿـا وإخقا

 .شوافػرؿة ظذاب  ,اجلمظة رمحة»  :ؿال ظؾقف افصلة وافسلم : وهلذا
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يرحؿ اهلل جؾَّ وظل  ,ؾفل رمحة ,إذا ـاكت ظذ اهلدى واحلؼ ,وبجؿقع صػاهتا ,اجلمظة بجؿقع أنقاظفا

 .هبا ظباده

 .ٓ خر ؾقف أبداً  ,ٓ خر ذم افتػرا : وافػرؿة ظذاب

(..( :بعد أن ؿال اهلل جؾَّ وظل : هلذا ُؿقا قعًا َوٓ َتَػرَّ
 مَجِ
ِ
 ) :بعدهاؿال ذم أية  : )َواْظَتِصُؿقا بَِحْبِؾ اّللَّ

ـِ اْدُـَْؽِر َوُأوََلَِؽ  ٌة َيْدُظقَن إَِػ اخْلَْرِ َوَيْلُمُروَن بِاْدَْعُروِف َوَيـَْفْقَن َظ ـْ ِمـُْؽْؿ ُأمَّ اْدُْػِؾُحقَن( )آل ُهُؿ َوْفَتُؽ

 ( 114ظؿران:

ـْ َبْعِد َما َج ) :ثؿ ؿال , ُؿقا َواْخَتَؾُػقا ِم ـَ َتَػرَّ ِذي افَّ ـَ اَءُهُؿ اْفَبق ـَاُت َوُأوََلَِؽ هَلُْؿ َظَذاٌب َظظِقٌؿ( َوٓ َتُؽقُكقا 

 ( 115)آل ظؿران:

ؿقا  : كعؿ  : واهلدى افبقـات وجاءهؿ ,افبقـات جاءهتؿ ما بعد مـ – وأظمهلؿ أؿقاهلؿ ذم –افذيـ تػرَّ

شبقؾ  ؽر شؾقك ظؾقفؿ يممـ وٓ ,آختلف ظؾقفؿ يممـ ٓ وأوَلؽ ,افزيغ ظؾقفؿ يممـ ٓ أوَلؽ

 .اهلدى

مًا أن كؾتزم بجمظة أهؾ افسـة واجلمظة : هلذا  ,وأن ٓ كخرج ظـ ؿقاظدهؿ ,أن كؾتزم بلؿقاهلؿ ,ـان فزا

ره ظؾمئفؿ ,وٓ ظـ ضقابطفؿ ومـ إدفة  ,ٕهنؿ يعؾؿقن مـ أصقل أهؾ افسـة واجلمظة : وٓ ظمَّ ؿرَّ

ٕهنؿ هلؿ ظؾمً  : يعؾؿف ـثر مـ افذيـ يـتسبقن إػ افعؾؿوما ٓ  ,ما ٓ يعؾؿف ـثر مـ افـاس ,افؼظقة

ً صائبًا  ,راشخاً   .وؿدمًا راشخًة ذم افعؾؿ ,وكظرا
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أنظر إػ ما ؾعؾ ظبد اهلل بـ مسعقد ريض اهلل ظـف ! أتدري ماذا ؾعؾ حغ ـان ذم احلج مع ظثمن بـ 

 ؟ظػان ريض اهلل ظـف

ً  : وافسـة أن يصع ادصع ذم مـك رـعتغ ,ًك أربع رـعاتيصع ذم مـ : ـان ظثمن يتؿًّ افصلة ؿكا

 .فؽؾ رباظقة

فف  :مع ذفؽ ابـ مسعقد ريض اهلل ظـف ـان يؼقل ,ظثمن رأى أن يصع أربع رـعات فتلويؾ ذظل تلوَّ

 بـ يا ظبد اهلل :ؿقؾ فف .شـة ادصطػك صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أن يصع رـعتغ ٓ ؽر فؽؾ صلة رباظقة

يا هذا ! اخللف ذ !  :! ؿال؟مسعقد ! تؼقل هذا وأنت تصع مع ظثمن بـ ظػان أربع رـعات ! حاذا

 ......رواه أبق داود بنشـاد ؿقي.اخللف ذ ! اخللف  ذ

 ,ؾنكف ٓ يلمـ ظذ كػسف افػتـة : فؾؼاظدة افتل َمـ أخذ بخلؾفا ,وهذا ٕجؾ ؾفؿفؿ فؾؼاظدة افصحقحة

 .ذ ؽرهوٓ ظ

 .شاخللف ذ »  :ؿال بـ مسعقد

  :* اخلامس مـ تؾؽ افضقابط وافؼقاظد

يات افتل ترؾع ذم افػتـة  ء –أن افرا  بادقزان يزهنا أن فؾؿسؾؿ بدَّ  ٓ – افدظاة رايات أو افدول رايات شقا

ؿسطًا ؽر جمحػ  شقؽقن وزكف ؾنن : بف وزن َمـ افذي ,واجلمظة افسـة أهؾ مقزان ,افصحقح افؼظل

كف كف : ذم مقزا ـَ اْفِؼْسَط فَِقْقِم اْفِؼَقاَمِة َؾل ُتْظَؾُؿ َكْػٌس  :ـم ؿال جؾَّ وظل ذم مقزا ِزي (َوَكَضُع اْدََقا

 .(47َصْقئا()إنبقاء: مـ أية
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ا ويزكقن هب ,ويزكقن هبا إؾؽار ,ؾؾذفؽ أهؾ افسـة واجلمظة هلؿ مقازيـ ؿسط يزكقن هبا إمقر

 بغَّ  ـم –وتؾؽ ادقازيـ تـؼسؿ ظـدهؿ  ,ويزكقن هبا افرايات ادختؾػة ظـد اختلف إحقال  ,إحقال

  :ؾسؿعفم :ؿسؿغ إػ ادقازيـ تؾؽ تـؼسؿ – واجلمظة افسـة أهؾ أئؿة ذفؽ بغَّ  وـم ,دظقتـا أئؿة ذفؽ

يقزن هبا صحة دظقى اإلشلم مـ ظدم  :ليعـ : مقازيـ يقزن هبا اإلشلم مـ ظدمف :* افؼسؿ إول

 صحة تؾؽ افدظقى.

يات افتل ترؾع وتـسب إػ اإلشلم ـثرة ية : افرا ترتَّب ظذ  : ؾنن ـاكت مسؾؿة ,ؾل بدَّ أن تزن تؾؽ افرا

 .اشتجابة حا أمر اهلل بف وأمر بف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : ذفؽ أحؽام ذظقَّة ٓ بدَّ فؽ مـ رظايتفا

وآشتؼامة احلؼا ظذ اإلشلم مـ ظدم  ,مقازيـ كعرف هبا ـمل اإلشلم مـ ظدمف :* افؼسؿ افثاين

 .آشتؼامة

  :ؾنذاً 

ية مسؾؿة مممـة :يـتج مـ افؽػر واإليمن :افؼسؿ إول  ؟أو هل ؽر ذفؽ ؟هؾ افرا

ية هؾ هل مستؼقؿة ظذ اهلدى :وافؼسؿ افثاين أم ظـدها  ؟ـم َيب اهلل ويرىض يـتج مـف أن تؾؽ افرا

 ؟كؼص ذم ذفؽ

 .ؾنكف تستب إحؽام افؼظقة ظذ ذفؽ ادقزان : ثؿ إذا تبغ ذفؽ

  :ؾثلثة مقازيـ : * أما افؼسؿ إول افذي يقزن بف اإليمن مـ افؽػر
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ـ إنبقاء ٕن أصؾ دي ؟هؾ هـاك إحؼاٌا فعبادة اهلل وحده ٓ ذيؽ فف أم ٓ :أن تـظر :إول

وآخر  ,وأول إمر ,افتقحقد أشاس إمر ,وادرشؾغ هق أهنؿ ُبعثقا ٕن يعبد اهلل وحده ٓ ذيؽ فف

ومل يؼرَّ ظبادة ؽر اهلل جؾَّ وظل  ,وأؿرَّ ظبادة اهلل وحده ٓ ذيؽ فف ,ؾَؿـ رؾع راية افتقحقد ,إمر

ية مسؾؿة ,ؾادقزان هذا يـتج أنف مسؾؿ مع تقؾر ادقزاكغ افتافقغ افذيـ شتسؿعفم بنذن  ,وأن تؾؽ افرا

 .اهلل

ية اف :ؾادقزان إول إذا هؾ هـاك ظبادة  ؟تل ترؾع اإلشلم يطبؼ أهؾفا افتقحقد أم ٓأن كرى هؾ افرا

ية إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف ؾتتقجف افؼؾقب إػ اهلل  ,فغر اهلل جؾَّ وظل أم أنف ٓ يعبد قرت تؾؽ افرا

  ؟جؾَّ وظل وحده

ٍة َرُشقًٓ َأِن اْظُبدُ )  :ؿال شبحاكف وتعاػ ؾ  ُأمَّ ـُ َ َواْجَتـُِبقا افطَّاُؽقَت ()افـحؾ: مـ َوَفَؼْد َبَعْثـَا ذِم  وا اّللَّ

  .(36أية

ـِ )  :وؿال جؾَّ وظذ اَة َوَأَمُروا بِاْدَْعُروِف َوهَنَْقا َظ ـَ لَة َوآَتُقا افزَّ َْرِض َأَؿاُمقا افصَّ ْٕ ـَّاُهْؿ ذِم ا ـَ إِْن َمؽَّ ِذي افَّ

ُُمقِر( )احلج: ْٕ  َظاِؿَبُة ا
ِ
َّ
ِ
 ( 41اْدُـَْؽِر َوّلل

 : ظـ افؼك :يعـل : وهنقا ظـ ادـؽر ,بافتقحقد :يعـل : ) وأمروا بادعروف ( :ؿال بعض ادػرسيـ

 .وأبشع ادـؽر هق افؼك ,ٕن أظذ ادعروف هق افتقحقد

 .ؾفذا هق ادقزان إول
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ـ مؼتضاها أن َيؽؿ وهذه افشفادة م ,أن تـظر إػ قرؼقؼ صفادة أن حمؿدًا رشقل اهلل :ادقزان افثاين

 .بافؼيعة افتل جاء هبا ادصطػك صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

ُؿقَك ِؾقَم َصَجَر َبْقـَُفْؿ ُثؿَّ ٓ جَيُِدوا ذِم َأنُْػِسِفْؿ َحَرجًا  :ؿال شبحاكف وتعاػ (َؾل َوَرب َؽ ٓ ُيْمِمـُقَن َحتَّك َُيَؽ 

 ( 65اء:مِمَّا َؿَضْقَت َوُيَسؾ ُؿقا َتْسِؾقًم( )افـس

 ُحْؽًم فَِؼْقٍم ُيقِؿـُقَن( )احائدة:)  :ؿال جؾًّ وظل
ِ
ـَ اّللَّ ـُ ِم ـْ َأْحَس  .( 51َأَؾُحْؽَؿ اجْلَاِهؾِقَِّة َيْبُغقَن َوَم

ُ َؾُلوََلَِؽ ُهُؿ اْفَؽاِؾُروَن()احائدة: مـ أية ) ـْ مَلْ ََيُْؽْؿ بَِم َأنَْزَل اّللَّ  (44َوَم

ية ا  اختؾػ إذا –وتػصؾ افؼيعة ذم أؿيض افـاس  ,درؾقظة َيؽؿ أهؾفا بؼظة اهللؾنذا رأجت افرا

 ذفؽ ؾعـد : - ؾقف ُيتؾػقن ؾقم افؼظل افؼايض بقـفؿ َيؽؿ ؟بقـفؿ َيؽؿ افذي ؾَؿـ ,أمقرهؿ ذم افـاس

ية أن تعؾؿ ؿَ  ؿد ٕنف مسؾؿة افرا افتل قرؽؿ بم  افؼظقة ادحاـؿ وأؿامقا  ,وظل جؾَّ  اهلل ذع أهُؾفا َحؽَّ

أو أن يرىض بحؽؿ ؽر حؽؿ اهلل جؾَّ وظل  ,وٓ يؾزم أحد أن َيؽؿ بغر ما أنزل اهلل ,أنزل اهلل

 .ورشقفف

مات بغضًا هلا  ؟أن تـظر: هؾ هـاك اشتحلل فؾؿحرمات :ادقزان افثافث أم أن هـاك إذا ؾعؾت ادحرَّ

 ؟وـراهقة هلا و إكؽاًر هلا

م ادُ    :ْجًؿع ظذ قرريؿف إذا طفر فف حآنؾنن ادحرَّ

 .ؾفذا ـػر وافعقاذ باهلل :إما أن يؽقن مستَحلا 
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ية بلن ذفؽ مـؽر ,وفؽـ يقجد ,وأما إذا ـان ٓ يستباح ؾتعؾؿ هبذا أن  : وأنف  حمرم ,ويؼر راؾعق افرا

ية مسؾؿة ,افراية ذظقة  .وأن افرا

 .فؿ اهلل تعاػبقَّـفا أئؿتـا رمح ,هذه ثلث مقازيـ

 .هذا هق افؼسؿ إول مـ ادقازيـ

 .ؾفل مقازيـ ُيعرف هبا ـمل اإلشلم مـ ظدمف : * أما افؼسؿ افثاين

ؾفق ادؼتدى  ,ـم جاء مـ ظـد اهلل جؾَّ وظل ,وافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿد أخذ باإلشلم ـؾف            

ذم  رءومل يزل إمر يـؼص صقئًا بعد  ,راصدون ظؾقفؿ رضقان اهللوأخذ بف اخلؾػاء اف ,افذي ُيؼتدى بف

حتك تؾؼقا  ,وٓ يليت ظذ افـاس زمان إٓ وافذي بعده ذُّ مـف»  ,قرؼقؼ ـمل اإلشلم إػ وؿتـا هذا

 .ـم ؿال ادصطػك صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : شربَّؽؿ 

ـقػ هق ذم إمر بافصؾقات ـقػ هق ذم  ؟ظقةـقػ هق ذم قرؼقؼ إمقر افؼ : ادقزان هذا تـظر ؾقف

وؾقم يتعؾَّؼ  ؟ـقػ هق ذم إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر ؾقم يتعؾَّؼ بافػرائض ؟افـفل ظـ ادـؽرات

دلَّ ظذ افـؼص  : وإن ـان ذفؽ كاؿصاً  ,دلَّ ظذ افؽمل : إذا ـان ذفؽ ـاملً  ؟بافـفل ظـ ادحرمات

 بحسب ذفؽ 

حتك ٓ تضؾ وؿت حدوث  ,ٓ تػارؿف أبداً  ,قازيـ مفؿة ٓ بدَّ أن تؽقن ذم ؿؾبؽ وظؼؾؽوهذه اد

 .وٓ تؾتبس ظؾقؽ إمقر وؿت حدوث آفتباس ,افضلل
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ية ادسؾؿة مـ ؽرها ,إذا تبَّغ فؽ ذفؽ ية ادسؾؿة ذم  : ومتقَّزت فؽ افرا وجب ظؾقؽ ذظًا أن تقاػ افرا

ية ادسؾؿةتقاػ اف ,احلؼ واهلدى وحثَّ ظذ آظتصام ,ٕن اهلل جؾَّ وظل أمر بؿقآة ادممـغ : را

 :بحبؾ اهلل وظدم افتػرا

ية صحقحاً  :ومـ أول ذفؽ ية افتل ترؾع اإلشلم  ,أن يؽقن وٓؤك فتؾؽ افرا أن يؽقن وٓؤك فؾرا

 : وإما ـػر ؾنذا ثبت اإلشلم ,وفقس ؾقف ترُدد ٕنف إما إشلم ,وفقس ؾقف افتباس ,صحقحًا فقس ؾقف زيغ

وٓ َيؾ دسؾؿ أن جيعؾ ادعصقة مبقحة ٕن ٓ يؾتزم بم أمره اهلل  ,ترتَّبت إحؽام افؼظقة ظذ ذفؽ

جؾَّ وظل أن يؾتزم بف رشقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ افقٓء فؾؿممـغ وافقٓء فؾذيـ يؼاتؾقن ذم شبقؾ 

 اهلل.

ية كصحًا يعؾؿف اهلل جؾَّ وظل مـ ؿؾبؽ :إمر افثاين            وأهؾ افسـة واجلمظة  ,أن تـصح فتؾؽ افرا

ن افػرؿة ويؽثرون  ,ذم أهنؿ يـصحقن َمـ وَّٓه اهلل جؾَّ وظل ظؾقفؿ ,ؾارؿقا أهؾ افبدظة افذيـ َيبقُّ

وظل مـ  ويـصحقن كصحًا يعؾؿف اهلل جؾَّ  ,ؾنهنؿ يؽثرون افدظاء : وفق رأوا ما يؽرهقن ,افدظاء

ًء وٓ صؽقرا ,أنػسفؿ وهذا إذا  ,إٓ مـ ظـد اهلل جؾَّ وظل ٓ مـ ظـد ؽره : أهنؿ ما أرادوا بذفؽ جزا

 .ــا حؼا مـ أهؾ افسـة واجلمظة : ثبت ذم افؼؾب

ة بحؼقا اإلمام ظذ افرظقَّة : ضافعقا ـتب ظؼائد أهؾ افسـة واجلمظة بًا خمتصَّ  وبحؼ ,تروا أن ؾقفا أبقا

 وَيصؾ بف آفتػاف حقل افسـة واجلمظة. ,ٕن ذفؽ بف قرصؾ اجلمظة : افرظقة ظذ اإلمام
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 :وهذا ـم جاء ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ حثَّ ظذ افـصح ٕئؿة ادسؾؿغ وفعامقتفؿ ذم حديث

ن تؾؽ ؾؽقػ تؽق : وأنف ٓ بدَّ فؾؿسؾؿ أن يـصح ,وإذا ثبت أن افـصح واجب ,افديـ افـصقحة

 .ظذ ما جاء ذم افسـة ٓ مـ ظـد أنػسـا ؟وـقػ يؽقن ذفؽ افبقان ؟افـصقحة

أخؿ  :ثبت ذم احلديث افصحقح أن ظقاض بـ ؽـؿ ؿال هلشام ابـ حؽقؿ ريض اهلل ظـفم وأرضامها

 وفؽـ ,ؾل يبده ظلكقة : ) َمـ أراد أن يـصح فذي شؾطان:تسؿع ؿقل رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

ؾنكف أدى افذي ظؾقف (, رواه ابـ أيب ظاصؿ ذم  : وإَّٓ  ,ؾذاك : ؾنن ؿبؾ مـف ,ثؿ فقخُؾ بف ,فقلخذ بقده

  .افسـة وؽره وصححف إفباين

ـم أن أهؾ افسـة  : وأنتؿ وٓ صؽَّ حريصقن ظذ افسـة ,اشؿعقا شـة ادصطػك صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

 .واجلمظة حريصقن ظؾقفا

ية ادسؾؿة مـ ؽرها إذا ترتب ية : ظذ ادقازيـ افسابؼة افرا وظذ  ,ترتبت احلؼقا افؼظقة ظذ تؾؽ افرا

ية مسؾؿة ية ؽر مسؾؿة ,بقان أن تؾؽ افرا  .وفقست برا

 .مـ ذفؽ هذا إمر ادفؿ افذي أمهقتف تزز ظـد تغر إحقال وحدوث افػتـ

ثؿ  ,وفؽـ فقلخذ بقده ,ؾل يبده ظلكقة : صح فذي شؾطانَمـ أراد أن يـ :ؿال صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

 .ؾنكف أدى افذي ظؾقف : وإَّٓ  ,ؾذاك : ؾنن ؿبؾ مـف ,فقخُؾ بف
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 : إن أخذكا بذفؽ ,وجيعؾـا ذم اتباع حا ؿافف ادصطػك صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ,ؾفذا جيعؾـا ذم ضؿلنقـة

صقبـا مـ افؼصقر ومـ ادخؾػة ظـ ضريؼ أهؾ افسـة ؾسق : وإن مل كلخذ بف ,ؾـحـ كاجقن بنذن اهلل

 .واجلمظة بؼدر ما خافػـا مـ ذفؽ

ؾنهنؿ هؿ  : ؾادرجع افعؾمء ؟ـقػ يزن هبا :إذا افتبس ظذ ادسؾؿ أو ظذ ضافب افعؾؿ ,وتؾؽ ادقازيـ

َيؽؿقن باحلؽؿ  وهؿ افذيـ ,وهؿ افذيـ يؼق ؿقن بافتؼققؿ افصحقح ,افذيـ يزكقن بادقازيـ افصحقحة

 .افؼظل افصحقح

 ,مرجعف إػ ظؾمء أهؾ افسـة واجلمظة ,احلؽؿ باإليمن أو افؽػر ,ؾنن احلؽؿ باإلشلم مـ ظدمف : وهلذا

ؿقا أصقاء ٓ جيقز  ,ٓ إػ ؽرهؿ مـ ادتعؾؿغ افذيـ ربم ظؾؿقا بعضًا وجفؾقا بعضًا آخر أو ربم ظؿَّ

 .تعؿقؿفا

وبؼقهلؿ جيب أن  ,دـ مل يستطع أن يزن بادقزان افصحقح مـ أهؾ افعؾؿ هؿ افعؾمء ؾاحلََؽؿ ذم ذفؽ

وافقزن بتؾؽ  ,جيب أن كلخذ ذم تؼققؿ اإليمن وافؽػر ,واػ ما صاروا إفقف ,وبم صاروا إفقف ,كلخذ

 .ادقازيـ افتل ذـركاها فؽؿ

برَّ  : أن اجلفاد ماض مع  ـؾ إمام أو شؾطان :ظةمما يستَّب ظذ تؾؽ ادقازيـ ـم ؿرر أهؾ افسـة واجلم

ً أو  ـان ؾاجراً  ,ـؾ إمام أو شؾطان ,أو ؾاجر ء ـان بّرا ٓ جيقز ٕحد أن  ,ؾنن اجلفاد ماض معف : شقا

  .وذم أي زمان ,ذم أي وؿت : يتخؾػ ظـ راية اجلفاد ٕجؾ أن افسؾطان ظـده خمافػات ذظقة

ؾربم َيدث ذم ادستؼبؾ ذم شـقات تستؼبؾفا مـ ظؿرك ما ٓ  : ف ذم ـؾ وؿتوهذا افضابط ٓ بدَّ فؽ مـ

 .وما تزن بف أؾؽارك ,ويؽقن ظـدك ما تزن بف أحقافؽ ,ؾقؽقن ظـدك ما تضبط بف أمرك ,كعؾؿف
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ـْ  افدظاء – احلؼقا تؾؽ مـ: أي –ومـ ذفؽ   .إمر وظل جؾَّ  اهلل وَّٓه َد

 : وهق مطبقع مقجقد ,كاس افسـة إمام مـ أئؿة افسـة واجلمظة ذم ـتابف افسـةيؼقل افزهباري رمحف اهلل 

ؾعؾؿ  : وإذا رأجتف يدظق ظذ افسؾطان ,ؾعؾؿ أنف صاحب شـة : إذا رأجت افرجؾ يدظق فؾسؾطان :يؼقل

 .أنف صاحب بدظة

ً فؾسؾطان ذم وؿتف ضغ بـل افعباس ذم وكحـ كعؾؿ ما ـان مـ شل ,وافػضقؾ بـ ظقاض ـان يدظق ـثرا

ٕنـل  : كعؿ :! ؿال؟تدظق هلؿ أـثر مـ دظائفؿ فـػسؽ :ؿقؾ فف : ـان يدظق هلؿ ـثراً  ,وؿتفؿ مـ أمقر

 .ؾفق فعامة ادسؾؿغ : وأما صلح افسؾطان ,إن صؾحت ؾصلحل فـػز وَدـ حقيل

أنف يدظق خمؾصًا ذم أن يصؾح اهلل جؾَّ ؾؾقعؾؿ اهلل مـ ؿؾبف  : َمـ أراد صلحًا ظامًا ذم ادسؾؿغ : وهلذا

وأن يقؾ ؼف إػ افعؿؾ بؽتاب اهلل وشـة  ,َمـ وَّٓه اهلل أمر ادسؾؿغ ,وظل َمـ وَّٓه اهلل ظذ ادسؾؿغ

ؾنكـا ٓ كرجق وٓ كطؿع ذم أـثر مـ أن يؽقن اهلدى وافعؿؾ بافؽتاب  : رشقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

 هق افذي يؼؾبفا. , جؾَّ وظلوافؼؾقب بقد اهلل ,وافسـة

  :* افسادس مـ تؾؽ افضقابط وافؼقاظد

وفقس ـؾ ؾعؾ يبدو فؽ  ,ؾؾقس ـؾ مؼال يبدو فؽ حسـًا تظفره : أن فؾؼقل وافعؿؾ ذم افػتـ ضقابط

 .وٕن افػتـة ظؿؾؽ ؾقفا يستَّب ظؾقف أصقاء ,ٕن افػتـة ؿقفؽ ؾقفا يستَّب ظؾقف أصقاء : حسـًا تػعؾف

 :حػظت مـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وظاءيـ :ل ؽرو أن شؿعـا أبا هريرة ريض اهلل ظـف يؼقلؾ

  .فؼطع هذا احلؾؼقم ! رواه افبخاري ذم صحقحف : ؾؾق بثثتف : وأما أخر ,ؾبثثتف : أما أحدمها
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 ,يث افتل ذم افػتـأنف ـتؿ إحاد :يعـل : فؼطع هذا احلؾؼقم :ؿقل أيب هريرة :ؿال أهؾ افعؾؿ

وكحق ذفؽ مـ إحاديث وهق ؿال هذا افؽلم ذم زمـ معاوية ريض اهلل  ,وإحاديث افتل ذم بـل أمقة

ؾلبق هريرة  ,وتعؾؿقن تارُيف ,تعؾؿقن ما حصؾ ؾقف ,ومعاوية اجتؿع افـاس ظؾقف بعد ؾرؿة وؿتال ,ظـف

! فقست ذم إحؽام ؟اهلل ظؾقف وشؾؿ حاذا وهل أحاديث رشقل اهلل صذ : ـتؿ بعض إحاديث

إن ؿقل  :ومل يؼؾ ,! ٕجؾ أن ٓ يؽقن هـاك ؾتـة ذم افـاس؟حاذا ـتؿفا ,وإكم ذم أمر آخر ,افؼظقة

ٕن ـتؿ افعؾؿ ذم هذا افقؿت افذي تؽؾَّؿ ؾقف أبق  ؟حاذا : وأنف ٓ جيقز أن كؽتؿ افعؾؿ ,احلديث حؼ  

ا افـاس بعد أن جيتؿعقا ذم ظام اجلمظة ظذ معاوية بـ أيب شػقان ريض فؽل ٓ : هريرة ٓ بدَّ مـف  يتػرَّ

 .اهلل ظـف

ٍث  ؿقمًا حديثًا ٓ تبؾعف ظؼقهلؿ :ويؼقل ابـ مسعقد ؾقم رواه مسؾؿ ذم صحقحف إٓ ـان  : ما أنت بؿحد 

 .فبعضفؿ ؾتـة

ؾؼد يسؿعقن مـف أصقاء  : أمر ذم افػتـ افـاس ٓ يتصقرون ـؾ ـلم يؼقفف افؼائؾ ؾقم يتحدث بف ذم ـؾ

أو يبـقن ظؾقفا  ,أو يبـقن ظؾقفا تكؾات ,ؾقػفؿقن أصقاء يبـقن ظؾقفا اظتؼادات ,ٓ تبؾغفا ظؼقهلؿ

 .أحقآً وأظمًٓ وأؿقآً ٓ تؽقن ظاؿبتفا محقدة

 .هلذا ـان افسؾػ يعؿؾقن بذفؽ ـثراً 

 حقث أنؽر ظذ أنس بـ مافؽ ريض اهلل ظـف حغ حدث أنظر إػ احلسـ افبكي رمحف اهلل تعاػ

مل قردث  :ؿال ٕنس وأنؽر ظؾقف : احلجاج بـ يقشػ بحديث ؿتؾ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ فؾًعَركقغ

 ,وشقلخذ هذا احلديث يتلول بف صـقعف ,! ؿال فف ٕن احلجاج ظاث ذم افدماء؟احلجاج هبذا احلديث
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 فقس افذي –فؽل ٓ يؽقن ذم ؾفؿف وظؼؾف  : احلديث وهذا افعؾؿ ظـ احلجاج ؾؽان واجبًا أن ُيؽتؿ هذا

 ؽر ظذ ؾقػفؿف ,معف دفقؾ احلديث هذا أن أو ,يميده احلديث هذا أن – افصحة ظذ وفقس افسقاء ظذ

        .ؾفؿف

اهلل ظـف بعد  ريض أنس وكدم ,قرديثف – افصحايب وهق–ؾاحلسـ رمحف اهلل أنؽر ظذ أنس ريض اهلل ظـف 

 .ذفؽ ظذ قرديثف احلجاج بحديث افُعَركقغ

 .َيتاجقهنا ٓ افـاس أن رأى ٕنف ,افػتـ أحاديث مـ أحاديث ـتؿ – هريرة أيب ؿبؾ –وحذيػة 

وأمر أن تشَطب مـ  ,واإلمام أمحد ـره أجضا افتحدث بإحاديث افتل ؾقفا اخلروج ظذ افسؾطان

 .وٓ خر ذم اخلروج ,ذم افػتـةٓ خر  :ٕنف ؿال : مسـده

 وأبق يقشػ ـره افتحدث بلحاديث افغرائب.

 .ومافؽ رمحف اهلل ـره افتحديث بلحاديث ؾقفا ذـر فبعض افصػات

 وٓ ـؾ ما ُيؼال ُيؼال ذم ـؾ إحقال. ,أنف ذم افػتـ فقس ـؾ ما يعؾؿ ُيؼال :ادؼصقد مـ هذا

وما افذي  ؟وما افذي شقحدثف رأجؽ ؟دري ما افذي شقحدثف ؿقفؽٕنؽ ٓ ت : ٓ بدَّ مـ ضبط إؿقال

 شقحدثف ؾفؿؽ؟ 

وأن  ,ضؾبًا فؾسلمة ذم ديـفؿ : ؾسؽتقا ظـ أصقاء ـثرة ,وافسؾػ رمحفؿ اهلل أحبق افسلمة ذم افػتـ

 .يؾؼقا اهلل جؾَّ وظل شادغ
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 : ث ذم افؼقام ببعض إمر ذم افػتـةوؿد ثبت أن شعد بـ أيب وؿاص ريض اهلل ظـف ؿال ٓبـف حغ حدَّ 

  .ٓ واهلل ,يا هذا ! أتريد أن تؽقن رأشًا ذم افػتـة ! ٓ :ؿال ٓبـف

 ,وفق بؿؼال أو بػعال ,ؾـفك شعد بـ أيب وؿاص ابـف ظـ أن يؽقن شعد أو أن يؽقن أبـف رأشًا ذم افػتـة

 . محقدةؾنكف ٓ يلمـ أن تؽقن ظاؿبتفا ؽر : وفق رآها حسـة صائبة

 .حتك َيْسَؾؿقا, وحتك ٓ يؼعقا باخلطل ,وافـاس ٓ بدَّ أن يزكقا إمقر بؿقزان ذظل صحقح

ؾؾقس ـؾ ؾعؾ َُيؿد ذم حال َُيؿد ذم  : ثؿ إن فألظمل وفألؾعال وفؾتكؾات ضقابط ٓ بدَّ مـ رظايتفا

د أن ُيػفؿ مـف  .افػتـة إذا ـان شقػفؿ مـف ؽر افػفؿ افذي ُيرا

 ؿقمؽ حدثان فقٓ :فعائشة ؿال – افصحقح ذم افبخاري روى ـم –ؾافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

 .بابغ هلا وجلعؾت ,إبراهقؿ ؿقاظد ظذ وفبـقتفا ,افؽعبة هلدمت : بافؽػر

ومـ بـائف  ,افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ خق أن يػفؿ ـػار ؿريش افذيـ أشؾؿقا حديثًا مـ كؼضف افؽعبة

خق أن يػفؿ  : وباب ُيرجقن مـف ,باب يدخؾ مـف افـاس :ومـ جعؾف هلا بابغ ,ا ظذ بـاء إبراهقؿإياه

 أو ,- إبراهقؿ ديـ –أو أنف يريد تسػقف ديـفؿ  ,وأن يػفؿقا أنف يريد افػخر ,مـف افـاس ؾفًم ؽر صائب

 .افػعؾ هذا ؾسك : ذفؽ كحق

ب افبخاري  : وهلذا مـ  :باب :ؿال ؟ماذا ؿال : بابًا ظظقًم اشتدلَّ ظؾقف هبذا احلديث – اهلل رمحف –بقَّ

 .ترك آختقار خماؾة أن يؼك افـاس ظـ ؾفؿف ؾقؼعقا ذم أصد مـف

 .وذـر افبخاري قرت هذا افباب هذا احلديث افـبقي
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ؾ أمقر ؽر حمؿقدة : وظـد ذفؽ كعؾؿ أنف ٓ بد َّ مـ افػفؿ فذي يؾزمؽ بلن ؾَؿـ ا ,ؾافرسظة وافتعجُّ

ًا ذم افػتـ ه حؼَّ   ؟تتؽؾَّؿ ذم ـؾ جمؾس أو أن تتؽؾَّؿ ذم ـؾ جمتؿع بم ترا

 ,ؾذاك : ؾنن ؿبؾقا  ,ؾاظرضف ظؾقفؿ : ؾنن ـان ظـدك رأي أو ؾفؿ ,ؾاحلؼ يبق ـف ظؾمء افسـة واجلمظة

 .ؾؼد برئت ذمتؽ مـ إضلع ظامة ادسؾؿغ ظذ رأجؽ : وإٓ

     :ـ تؾؽ افضقابط وافؼقاظد* افسابع م

  :أن اهلل أمر بؿقآة ادممـغ وخاصة افعؾمء

 وؾرض فف بدَّ  ٓ مممـ ـؾ : ( أوفقاءبعض بعضفؿ)  :- وظل جؾَّ  ؿال ـم –ؾادممـقن وادممـات 

هؿ  ادممـقن أوَلؽ ـان إذا ؾؽقػ : مـفؿ افسخرية جيتـب وأن يـكهؿ وأن ,ادممـغ َيب أن :ظؾقف

م ,أنصار ذظة اهلل  ! ؟وهؿ افذيـ يبقَّـقن فـاس افباضؾ ,وهؿ افذيـ يبقَّـقن فؾـاس احللل واحلرا

 .ؾقحرم أن يذـر افعؾمء إٓ بخر

 .وادجافس افتل يذـر ؾقفا افعؾمء بغر خر جمافس شقء

ثقا افعؾؿ , درمهاً ؾنن إنبقاء مل يقرثقا ديـارًا وٓ : ٕن افعؾمء ورثة إنبقاء ؟حاذا  : ؾَؿـ أخذه ,وإكم ورَّ

 .أخذ بحظا واؾر

 ؾنكف : - افتقحقد أهؾ –وأخذ بؿؼال افعؾمء أهؾ افسـة واجلمظة  ,وأجؾَّ افعؾمء ,ؾؿـ أحسم افعؾمء

 .ؽره إػ افـبقة مراث يدع ومل ,افـبقة بؿراث أخذ



وفقة قابط [32] ادحدودة ذـة جمؿقظة ٓباز افدَّ ظقة افضَّ  افِػتَـ ذم ادُسؾؿ دقؿػ افؼَّ

 

https://www.facebook.com/lapazpage 

َفْقن وَي  :أهنؿ :صػتفؿ :بقنوافعؾمء افذيـ يرجع إػ ؿقهلؿ ويقا

وافذيـ يرجع إػ ؿقهلؿ ذم افتقحقد ذم  ,وأئؿة افتقحقد ,هؿ أئؿة أهؾ افسـة واجلمظة ذم وؿتفؿ :أوًٓ 

 .وؿتفؿ

بف ـؾفا ,أهؾ افشؿقفقة ذم معرؾة إحؽام افؼظقة :ثؿ هؿ :ثاكقاً  ويعؾؿقن ؿقاظد  ,ؾقعؾؿقن افػؼف بلبقا

وٓ بغ  ,وٓ خلف بغ ادسلخة وإخرى ,ؾل يؽقن ظـدهؿ افتباس ,وإصقل ادرظقة ,افؼع

 .افؼضايا بعضفا مع بعض

  :وهل ؿقل افؼائؾ ,وؿع ؾقفا ـثرون ,ٓ بدَّ وأن كذـر مسلخة مفؿة : وظـد ذفؽ

ض إن ظؾمءكا ذم هذا افقؿت ٓ يػفؿقن افقاؿع !! حتك بؾغ مـ أحدهؿ أنف ؿال ذم جمتؿع صغر فف مع بع

متقز افعؾمء إػ أناس يػفؿقن افقاؿع ويبـقن ظؾقف  :إكف اشتػدكا مـ هذه إحقال وهذه احلقادث :إخقاكف

 وأنا مـ افعؾمء ٓ يػفؿقن افقاؿع !!!  ,إحؽام افؼظقة

 وما ,وما يلخذ بف افعؾمء ,تدل ظذ ظدم ؾفؿ ما ُتبـك ظؾقف إحؽام افؼظقة ,وواهلل إهنا دؼافة شقء

 .ومآ يرظقكف ,يرظقكف مـ افػفؿ

 :ؿسؿغ إػ يـؼسؿ – افعؾؿ أهؾ ظـد –ؾنن افػفؿ فؾقاؿع 

ومـ حؽؿ ذم  ,وؾفؿف ُمتعّغ  ,ؾفذا ٓ بدَّ مـف : ؾفؿ فقاؿع يـبـل ظؾقف احلؽؿ افؼظل :* افؼسؿ إول

 ؾؼد أخطل. : مسلخة دون أن يػفؿ واؿعفا

 ل بدَّ مـ ؾفؿف.ؾ : ؾنذا ـان فؾقاؿع أثر ذم احلؽؿ
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 ,وـذا وـذا ,ـقت وـقت :ؾنكف يؽقن مـ افقاؿع : واؿع ٓ أثر فف ذم احلؽؿ افؼظل :* افؼسؿ افثاين

ٓ أثر هلا ذم احلؽؿ  : وفتؾؽ إحقال ,وفذفؽ افؼصص ,.. وفؽـ ٓ أثر فذفؽ افػفؿ.وؿصصًا ضقآً 

 .افؼظل أبداً 

وفقس معـك ذفؽ أن ـؾ واؿع ُظِؾؿ ُتبـك ظؾقف  ,وإن ؾفؿقها ,افعؾمء ٓ يلخذون هبا : ؾعـد ذفؽ

 .إحؽام افؼظقة

 :ؾؽقكقا مـفا ظذ بقـة وؾفؿ : وأمثؾة فألمر افثاين ,شلرضب أمثؾة فألمر إول

 : - افؼظل احلؽؿ ظؾقف يـبـل افقاؿع ؾفؿ أن وهق –* أما أمثؾة إمر إول 

 ؟أو هق بؿقت دماؽف ؟هؾ هق يؿقت بؼؾبف ؟ؿ ظذ ادقت بلنف ماتمسلخة متك َُيؽ :ؾؿـ ذفؽ مثلً  -

ٓ بدَّ أن  : ودون أن يعؾؿ أحقاهلا ,وتؽؾؿ دون أن يعؾؿ واؿعفا ,فق أتك متؽؾؿ ؾقفا ,هذه مسلخة حادثة

 .فف أثر ذم احلؽؿ افؼظل : ٕن ؾفؿ واؿع ادسلخة وتؾؽ افؼضقة : يؼع ذم خطل ذم احلؽؿ

ـقػ  : بلن دوًٓ ما مسؾؿة أو ؽر مسؾؿة : واحلؽؿ ظذ إوضاع ,مثًل احلؽؿ ظذ افدول :مثال آخر -

يتفقل يل أن أحؽؿ ظذ دوفة بلهنا مسؾؿة أو ؽر مسؾؿة دون أن كعرف حؼقؼة أمرها ودون أن أؾفؿ 

 ! ؟واؿعفا

أصدر  : ؾفؿ ذفؽ افقاؿع ؾنذا ,حتك يصدر افعامل احلؽؿ افؼظل ,هذا أمر ٓ بدَّ أن يػفؿ افقاؿع ؾقف

 .احلؽؿ افؼظل بـاًء ظذ ؾفؿف فذفؽ افقاؿع



وفقة قابط [34] ادحدودة ذـة جمؿقظة ٓباز افدَّ ظقة افضَّ  افِػتَـ ذم ادُسؾؿ دقؿػ افؼَّ

 

https://www.facebook.com/lapazpage 

وبعضفا  ,افتل ؿامت ذم وؿتـا احلارض خمتؾػة ,اجلمظات اإلشلمقة افؽثرة :ومـ ذفؽ أجضًا مثلً  -

ما و ,دون أن يػفؿ واؿعفا : أو أن يؼق ؿفا ,هؾ يتسـَّك فؾعامل افؼظل أن َيؽؿ ظؾقفا : ُيتؾػ ظـ بعض

 ؟وـقػ شبقؾ دظقهتا ؟ؽار وافرأيومـ إؾ ؟ومـ إصقل؟ ومـ ادـاهج ؟هل ظؾقف مـ ادعتؼدات

 ...ٓ يؿؽـ فف

وَمـ حؽؿ دون ؾفؿ ذفؽ  ,ٕن ؾفؿ افقاؿع هـا فف أثر ذم احلؽؿ افؼظل : ٓ بدَّ إذن مـ أن يػفؿ واؿعفا

باً  : افقاؿع  .ؾنن حؽؿف افؼظل فـ يقاؾؼ صقا

ؿع ؾقفا ٓ أثر فف ذم احلؽؿ افؼظل * افؼس  :ؿ افثاين: أحقال وؿضايا ؾفؿ افقا

هذا يبدي ما حصؾ فف  ,يليت خصمن ظـد ؿاض :ما يسدد بغ اخلصؿغ ظـد افؼايض :ؾؿـ ذفؽ مثلً  -

فؽـ ـؾ  ,-يعؾؿف افؼضاة  -وحصؾ ـذا وـذا بؽلم يطقل ,ما حصؾ بقـف وبغ خصؿف : ذم ادسلخة

ؾنكف ٓ أثر فف  : ٕنف وإن ـان واؿعاً  : م افؽثر افذي هق مـ افقاؿع ٓ يثبتف افؼايض ذم افؼضقةذفؽ افؽل

 .وإكم هق واؿع ٓ يـبـل ظؾقف احلؽؿ ,ظذ احلؽؿ

أن ما ذـرتف مـ  :يعـل : وفق ـان ـذا ,وفق ـان ـذا :وفذفؽ يؼقل ادػتل أو يؼقل افؼايض ذم مثؾ ذفؽ

ؿع ٓ أثر فف ذ  ظًا ذم احلؽؿ افؼظل.افقا

 مـ ـثراً  أن – ادسلخة هذه إذهان إػ بف أؿرب مثال وهذا –مثًل كرى ذم وؿتـا احلارض  :مثال آخر -

 اهلدى هلؿ وَيببقن ويرصدوهنؿ ويدظقهنؿ ,افسـ صغار ُيافطقن – افقء بعض افسـ ـبار – افدظاة

 أو ذم كحق ذفؽ.  ,اتادؽتب ذم أو ,افعامة ادـتديات ذم إما ,وافصلح
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 بعض مـ ذفؽ وكعؾؿ ,- وحمرمات بؾ –وكحـ كعؾؿ أنف َيصؾ مـ اختلط افؽبار بافصغار مػاشد 

 .افتػصقؾ وجف ظذ إحقال

 وؾفؿـا فذفؽ افقاؿع ٓ جيعؾـا كحؽؿ ظذ دظقة افؽبار فؾصغار بلهنا ٓ دمقز.

 .حلؽؿ ظذ افدظقة بلهنا ؽر مؼوظة مـ افؽبر فؾصغروإكم ؾفؿ ذفؽ افقاؿع افسقئ ٓ أثر فف ذم ا

ؿع ؾقف ظرض دسلخة أخرى أو وؿع  ,أن يـصح ويرصد َمـ وؿع ذم اخلطل :وهل ,وفؽـ ؾفؿـا فذفؽ افقا

 .أن كـصحف بافتقبة :أو ٓ يرضاه اهلل ,أو فبس صقئا ؽر ذظل ,ذم حمرم

وإكم فف أثر ذم افـصقحة هـاك ذم مـ  ,ظل مـ اجلقاز وظدمفؾؽان ذفؽ افقاؿع ؾفؿف ٓ أثر ذم احلؽؿ افؼ

 أو دون ؽشقان حا ٓ َيبُّف اهلل ورشقفف. ,حتك يؼقم باحلؼ دون إتقان بادـؽر ,وؿع ذم ذفؽ إمر

 .إكم هل فتؼريب إمر إفقؽؿ ,هذه أمثؾة ٓ أضـب ؾقفا

حؽامًا ذظقة يعتؼد افـاس وافعامة ؾقفا اظتؼادًا ؽر أن هـاك أ :مثال أجضًا مما يـبغل أن يـبَّف ظؾقف -

  .افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ثبت ظـف ذم افصحقح أنف بال واؿػاً  :مثال ذفؽ ,صحقح

ٕن افـبل صذ  : ؾافبقل واؿػًا ظـد أمـ تطاير افرصاش وافبقل وافـجاشة ظذ افبدن أو ظذ افثقاب جائز

 .اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾعؾف

وأنف ؾعؾ ؾعًل مـ خقارم  ,جلفال وافعامة يعتؼدون ؾقؿـ ؾعؾ ذفؽ افػعؾ أنف وؿع ذم خطلوفؽـ ا

 ....وأنف ـذا وـذا ,ادروءة
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 – إمر هذا وإكم ,بف يمخذ ٓ أو ,صحقح ؽر احلؽؿ أن يعـل ٓ – اجلفال اظتؼاد –هذا آظتؼاد مـفؿ 

ز وخطل ,وخطل اجلاهؾ ذم اظتؼاده ,مراء ذم ذفؽ ٓ ,وصحقح ثابت أنف صؽ ٓ – واؿػاً  افبقل بجقا

 – خطل باظتؼاد ؾقف اجلاهؾ تعؾؼ حؽؿ بلي أو –اجلاهؾ ذم تصقره ؾقم يتعؾَّؼ بذفؽ احلؽؿ افؼظل 

 .صحقحاً  ذظّقاً  حؽمً  افعامل رآه ما بتغقر ظلجف فقس ,اجلاهؾ بتقظقة ظلجف

 :* افثامـ مـ تؾؽ افضقابط وافؼقاظد

  :هق ضابط افتقيل فؾؽػار ,ٓ بدَّ مـ أن يؽقن فؽ ظذ بال ,فؿوهق ضابط م

  :يؾتبس أحدهؿ بأخر ظـد ـثريـ ,فػظان هلم معـقان ,وظـد أئؿة افتقحقد ,ؾفاهـا ظـدكا ذم افؼع

 .افتقيل :إول

 .ادقآة :افثاين

 .مؽػر :افتقيل

 ؽر جائزة. :ادقآة

 .جائزة بؼوضفا :ة بافؽاؾر واشتئجارهآشتعاك :وافثافث

 .ؾفذه ثلث مسائؾ

ـَ آَمـُقا ٓ َتتَِّخُذوا اْفَقُفقَد َوافـََّصاَرى )  :ؾفق افذي كزل ؾقف ؿقل اهلل جؾَّ وظل : * أما افتقيل ِذي َا افَّ َيا َأَيُّ

ُْؿ ِمـُْؽْؿ ؾَ  ـْ َيَتَقهلَّ َغ( )احائدة:َأْوفَِقاَء َبْعُضُفْؿ َأْوفَِقاُء َبْعٍض َوَم
ِ ِ
اد َ ٓ ََيِْدي اْفَؼْقَم افظَّ ُف ِمـُْفْؿ إِنَّ اّللَّ  ( 51ِنكَّ
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ؿاصدًا طفقر افؽػار ظذ  ,هق ككة افؽاؾر ظذ ادسؾؿ وؿت احلرب ادسؾؿ وافؽاؾر :وضابط افتقيل

 .ادسؾؿغ

ؾفذا ؿد تقَّٓه  : فؽاؾر فديـفؾَؿـ أحب ا ,أو افـكة فؾؽاؾر ظذ ادسؾؿ ,ادحبة افتامة :ؾلصؾ افتقيل

 .وهذا ـػر ,تقفقاً 

 .وهل ؾسؼ وفقست ـػراً  ,ورؾعفؿ ,وتؼديؿفؿ ,وحمبتفؿ فديـفؿ ,ذم مقدهتؿ : * وأما مقآة افؽػار

ْؿ َأْوفَِقاَء ُتْؾُؼقَن إَِفقْ )  :ؿال تعاػ ـُ ي َوَظُدوَّ ـَ آَمـُقا ٓ َتتَِّخُذوا َظُدو  ِذي َا افَّ َػُروا بَِم َيا َأَيُّ ـَ ِة َوَؿْد  ِفْؿ بِاْدََقدَّ

ـُْتْؿ َخَرْجُتْؿ ِجفَ  ـُ ُؽْؿ إِْن   َرب 
ِ
ْؿ َأْن ُتْمِمـُقا بِاّللَّ ـُ ا ُشقَل َوإِيَّ ـَ احْلَؼ  ُُيِْرُجقَن افرَّ ْؿ ِم ـُ ادًا ذِم َشبِقِع َواْبتَِغاَء َجاَء

ِة َوَأنَا أَ  وَن إَِفْقِفْؿ بِاْدََقدَّ بِقِؾ( َمْرَضايِت ُترِسُّ َء افسَّ ـْ َيْػَعْؾُف ِمـُْؽْؿ َؾَؼْد َضؾَّ َشَقا ْظَؾُؿ بَِم َأْخَػْقُتْؿ َوَما َأْظَؾـُْتْؿ َوَم

 ( 1)ادؿتحـة:

ؾدلَّ ظذ أن ؾعؾف  ,وؿد دخؾ ذم افـداء مـ أخؼك ادقدة فؾؽػار ,كاداهؿ باشؿ اإليمن :ؿال أهؾ افعؾؿ

ء افسبقؾ ,فقس ـػراً   .بؾ ضلل ظـ شقا

 .ٓ صّؽًا ذم افديـ ,ٕجؾ افدكقا : وذفؽ ٕنف أخؼك ادقدة, وأرس هلؿ

واهلل ما يب إٓ أن  :ؿال .؟ما محؾؽ ظذ ما صـعت :وهلذا ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َدـ صـع ذفؽ

احلديث  ...أردت أن تؽقن يل ظـد افؼقم يد يدؾع اهلل هبا ظـ أهع ومايل ,أـقن مممـًا باهلل ورشقفف

 .أخرجاه ذم افصحقحغ
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ً إذا ـان أصؾ اإليمن وآضؿئـان بف  ؾؿـ هذا يتبغَّ أن مقدة افؽاؾر وادقؾ فف ٕجؾ دكقاه فقس ـػرا

 .حاصًل  دـ ـان مـف كقع مقآة

 : ؾفذا ؿال أهؾ افعؾؿ بجقازه ذم أحقال خمتؾػة : * وأما آشتعاكة بافؽاؾر ظذ ادسؾؿ أو اشتئجاره

 .بم يروكف يصح أن ُيػتك بف ,وذم ـؾ واؿعة ,تل أهؾ افعؾؿ ذم ـؾ حاليػ

وهق كقع آخر ؽر  ,وأما إظطاء افؽػار أمقآً صدؿة أو فؾتآخػ أو فدؾع افؼور ؾفذا فف مؼام آخر

 .إؿسام افثلثة

  :* وآخر تؾؽ افضقابط وافؼقاظد

ؾنكف َيؾق فؾـاس ظـد طفقر  :  افقاؿع افذي تعقش ؾقفظذ افػتـ أحاديث –أَيا ادسؾؿ  -أن ٓ تطبؼ   

ؿال افـبل صذ اهلل  :ويؽثر ذم جمافسفؿ ,افػتـ مراجعة أحاديث افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم افػتـ

 .هذه هل افػتـ ! وكحق ذفؽ ,هذا وؿتفا : ظؾقف وشؾؿ ـذا

ل ظذ واؿع حارض وإكم يظفر صدا افـبل  صذ اهلل ظؾقف  ,وافسؾػ ظؾَّؿقكا أن أحاديث افػتـ ٓ تـزَّ

 .مع احلذر مـ افػتـ مجقعاً  ,وشؾؿ بم أخز بف مـ حدوث افػتـ بعد حدوثفا واكؼضائفا

إن افػتـة ذم آخر افزمان تؽقن مـ قرت رجؾ مـ  :بعضفؿ ؾرس ؿقل افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ :ؾؿثلً 

حتك يصطؾح افـاس ظذ رجؾ  :ـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿأو أن ؿقل اف ,بلنف ؾلن ابـ ؾلن : أهؾ بقتل

يؽقن بقـؽؿ  :أو أن ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ,بلن ادؼصقد بف ؾلن ابـ ؾلن : ـقرك ظذ ضؾع

 .أنف ذم هذا افقؿت : .. إػ آخر احلديث وما َيصؾ بعد ذفؽ.وبغ افروم صؾح آمـ
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ؿ  .فقس مـ مـفج أهؾ افسـة واجلمظة ,وبث ذفؽ ذم ادسؾؿغ ,عوهذا افتطبقؼ ٕحاديث افػتـ ظذ افقا

ريـ مـفا, مباظديـ فؾؿسؾؿغ ظـ  : وإكم أهؾ افسـة واجلمظة يذـرون افػتـ وأحاديث افػتـ حمذ 

وٕجؾ أن يعتؼدوا صحة ما أخز بف  ,ٕجؾ أن ٓ َيصؾ بادسؾؿغ ؾتـة : ؽشقاهنا أو ظـ افؼرب مـفا

 .ظؾقف وشؾؿافـبل صذ اهلل 

*  *  *  *  * 

 وذم اخلتام...

َـّ ظؾقـا بائتلف وؿقة ذم احلؼ وثبات  ,أشلل اهلل جؾَّ وظل أن يريـا احلؼَّ حّؼًا ويرزؿـا ات باظف وأن يؿ

مـ أول ظؼائدهؿ إػ  : وأن جيعؾـا مـ افذيـ يؾتزمقن بؿـفج أهؾ افسـة واجلمظة وبعؼائدهؿ ,ظؾقف

 .مما ؿافقه أو وضعقه أو اشتدفقا ظؾقف بإدفة افؼظقة رءآخرها,ٓ كػرا بغ 

وأن ترزا ادسؾؿغ صلحًا ذم أنػسفؿ وذم  ,مهللا إكا كسلخؽ أن دمـ بـا افػتـ ما طفر مـفا وما بطـ

ؿ ظذ افرصاد ,وٓهتؿ  .يارب افعادغ ,وأن تباظد بقـفؿ وبغ أهؾ افزيغ وافػساد ,وأن تدهلَّ

وهذه افػتـ افتل  ,وأن جيعؾ هذا إمر ,وأن ُيتؿ فـا باحلسـك ,ن جيعؾـا مـ ادرحقمغوكسلل اهلل أ

 .يارب افعادغ ,طفرت ظاؿبتفا محقدة فؾؿسؾؿغ

 ....وظذ آخف وصحبف وَمـ اهتدى هبداه إػ يقم افديـ ,و صذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد
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 ...ذم اخِلتام

 ـ  .اخلري فؾعؿؾ افتَّطقيرية ادشاريع تـؿقة ذم معـا ذيؽاً  ـُ

 وفقة ٓباز جمؿقظة ذـة  .(ُمعتؿد خزة بقت) ادحدودة افدَّ

 اإلفؽسوين افزيد :lapaz-group@live.com 

 حمؿد كبقـا هدي ؾقف ُمتَّبعغ, تعاػ فقجففتؽقن أظمفـا خافصة  وأن, افؼبقل اهلل كسلل ☺. 

ورات ظذ وادُؼف ادؽتب ُمدير ادُساظد ادُدير  افدَّ

 صاهغ حمؿد. م

11211115654217 

mshahin87@live.com 

 افداؽستاين ؽازي/  افشقخ

11211115587559 

sual1430@yahoo.com 

 :كرجق زيارة مقاؿعـا وصػحاتـا فؾؿزيد 

o شؿل ادقؿع  group.com-http://lapaz افرَّ

o افػقسبقك صػحة https://www.facebook.com/lapazpage 

o افتقيس صػحة https://twitter.com/lapaz_group 

o راشات افتَّؼارير صػحة  http://tqrir.wordpress.com/lapaz وافد 

 احلؿد هلل افذي بـعؿتف تتّؿ افّصاحِلات

http://lapaz-group.com/
https://www.facebook.com/lapazpage
https://twitter.com/lapaz_group
http://tqrir.wordpress.com/lapaz

