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 ظؼ افسٚدس احلديٞ

 

 بكل أفرادىا بالحاكم  األّمةإناطة كل المسؤولية عن  

  ُٜ َْٔب َثَْٚ ُؿَت ـِ افَّْبِلِّ صذ.َحدَّ َر َظ َّ ـِ ُظ ـِ اْب   اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ َأنَُّف َؿَٚل:.. َظ

ِس َراٍع َوُهَق »  َِمُر افَِّذي َظَذ افَّْٚ ْٕ ـْ َرِظَّٔتِِف، َؾٚ ْؿ َمْسئُقٌل َظ ُُ ُِّ ـُ ْؿ َراٍع َو ُُ ُِّ ـُ  َٓ َأ

ـْ َرِظَّٔتِفِ  ْؿ، َواْدَْرأَ َمْسئُقٌل َظ ُٓ ُجُؾ َراٍع َظَذ َأْهِؾ َبْٔتِِف َوُهَق َمْسئُقٌل َظْْ ٌٜ ، َوافرَّ ُة َراِظَٔ

بُْد َراٍع َظَذ َمِٚل َشِِّٔدِه َوُهَق َمْسئُقٌل  ًَ ْؿ، َواْف ُٓ ٌٜ َظْْ ٚ َوَوَفِدِه َوِهَل َمْسئُقَف َٓ
ِِ ًْ  َب

ِٝ
َظَذ َبْٔ

ـْ َرِظَّٔتِفِ َظُْْف،  ْؿ َمْسئُقٌل َظ ُُ ُِّ ـُ ْؿ َراٍع َو ُُ ُِّ ُُ َٓ َؾ   62شَأ

 بْ 
ِ
َثَْٚ َأبُق افَٔاَمِن... ظـ َظْبِد اَّللَّ  حدَّ

ِ
َع َرُشقَل اَّللَّ

ِّ اَم َأنَُّف َش ُٓ ُ َظْْ َر َرِِضَ اَّللَّ َّ ـِ ُظ

قُل:  َُ ـْ َرِظَّٔتِِف، »صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ َي ْؿ َراٍع َوَمْسئُقٌل َظ ُُ ُِّ َؾٚإِلَمُٚم َراٍع ـُ

ـْ َرِظَّٔتِفِ  ـْ َرظِ َوُهَق َمْسئُقٌل َظ ُجُؾ ذِم َأْهِِِف َراٍع َوُهَق َمْسئُقٌل َظ َُة ذِم ، َوافرَّ َّٔتِِف، َواَدْرأ
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ٚ، َواخلَٚدُِم ذِم َمِٚل َشِِّٔدِه َراٍع َوُهَق  َٓ
ـْ َرِظَّٔتِ ٌٜ َظ ٌٜ َوِهَل َمْسئُقَف ٚ َراِظَٔ َٓ  َزْوِج

ِٝ
َبْٔ

ـْ َرِظَّٔتِفِ   . 63شَمْسئُقٌل َظ

واحلٚـؿ وإمر وافسِىٚن واإلمٚم بًّْك واحد وهق افذي يرظك صٗون افًٚمٜ 

 ظـ رظٔتف.بٚإلشالم ؾٓق مسٗول 

 :أدرك ذفؽ ابق بُر افهديؼ رِض اهلل ظْف ظْدمٚ تقػ اخلالؾٜ

ملٚ تقذم رشقل اهلل صذ اهلل : }أخرج افبخٚري حديٞ ظّر ظـ أيب هريرة ؿٚل

ؿٚل ظّر بـ  ،وـٍر مـ ـٍر مـ افًرب ،ظِٔف وشِؿ واشتخِػ أبق بُر بًده

ل رشقل اهلل صذ وؿد ؿٚ ،ـٔػ تَٚتؾ افْٚس :اخلىٚب ٕيب بُر رِض اهلل ظْٓام

ٓ  :ٓ إهل إٓ اهلل ؾّـ ؿٚل :أمرت أن أؿٚتؾ افْٚس حتك يَقفقا  :اهلل ظِٔف وشِؿ

 :ؿٚل أبق بُر ؟وحسٚبف ظذ اهلل ،وٍٕسف إٓ بحَف ،إهل إٓ اهلل ؾَد ظهؿ مْل مٚفف

واهلل فق  ،ؾ٘ن افزـٚة حؼ املٚل ،واهلل ٕؿٚتِـ مـ ؾرق بغ افهالة وافزـٚة

وٕف إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فَٚتِتٓؿ ظذ ـٕٚقا يٗدّ  64ًَٚٓ مًْقين ظِ 
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، ؾقاهلل مٚ هق إٓ أن رأيٝ اهلل ؿد ذح صدر أيب بُر فَِتٚل :ؾَٚل ظّر ،مًْف

 . 65{ ؾًرؾٝ أنف احلؼ

ظذ  فق مٚتٝ صٚةٌ أدرك ظّر بـ اخلىٚب رِض اهلل ظْف هذا ادًْك ؾُٚن يَقل: 

  66.ز وجؾ شٚئع ظْٓٚصط افٍرات وٚئًٜ، فيْْٝ ان اهلل ظ

ؾدخِٝ ظِٔف ؾٚضّٜ زوجف وهق يبُل  ،درك ذفؽ ظّر بـ ظبد افًزيزأو

 ؾسٖلْتف، ؾَٚل:

، ؾتٍُرت ذم  إّمٜؿد ُوّفٔٝ مـ أمر هذه  ُٝ افٍَر اجلٚئع، وادريض مٚ ُوفٔ

واديِقم  وإرمِٜ افقحٔدة، افوٚئع، وافًٚري ادجٓقد، وافٔتٔؿ ادُسقر،

شر، وافنٔخ افُبر، وذي افًٔٚل افُثر، واملٚل افَِٔؾ، ادَٓقر، وافٌريٛ وإ

ظْٓؿ يقم  وأصبٚهٓؿ ذم أؿىٚر إرض وأضراف افبالد، ؾًِّٝ ان اهلل شٔسٖلْل
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افَٔٚمٜ، وأن خهّل دوهنـ حمّدًا صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾخنٔٝ أن ٓ يثبٝ ِل 

ُٝ ٍٕز ؾبُٔٝ.   67حجٜ ظْد خهقمتف، ؾرمح
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