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املقدمة

إٕن إذلس هلل حنمسٍ ووس خـَيَ ووس خغفصٍ وهـوذ ابهلل من رشور
ٔأهفس يا ومن سُئات ٔأؾٌلميا من هيسٍ هللا فال مضل هل ومن ًضول
فال ُادي هل و ٔأصِس ٔأن ال إٕهل إٕال هللا وحسٍ ال رشًم هل و ٔأصِس
إّلل
ٔأن محمسإ ؾحسٍ ورسوهل  ،كال ثـاىل { َي َأهيه َا ذ ِإَّل ٍَن أ ٓ َم ٌُوإ إث ذ ُلوإ ذ َ
ون }  ،وكال { َي َأهيه َا إميذ ُاس
َح ذق ثُ َلاثِ َِ َوال ثَ ُمو ُح ذن إ ذال َو َأه ُ ْْت ُم ْس ِو ُم َ
ِ
إث ذ ُلوإ َ جرذ ُ ُك ذ ِإَّلي َذوَ َل ُ ْك ِم ْن ه َ ْف ٍس َوإ ِحسَ ٍة َو َذوَ َق ِم ْْنَا َز ْو َ ََجا َوت َ ذر
ون ِت َِ َو ْ َإْل ْر َحا َم إ ذن
ِم ْ ُْن َما ِر َخا ًال َنثِري ًإ َو ِو َس ًاء َوإث ذ ُلوإ ذ َ
إّلل ذ ِإَّلي ج َ َس َاءمُ َ
ِ
إّلل َو ُكومُوإ
إّلل ََك َن ؿَوَ َْ ُ ْك َرِكِح ًا }  ،وكال { َي َأهيه َا ذ ِإَّل ٍَن أ ٓ َمٌُوإ إث ذ ُلوإ ذ َ
ذَ
إّلل
كَ ْو ًال َس ِسًس ًإْ ًُ ،ص ِو ْح مَ ُ ْك َأ ْ َْعامَ ُ ْك َوً َ ْغ ِف ْص مَ ُ ْك ُذهُوجَ ُ ْك َو َم ْن ًُ ِعؽ ِ ذ َ
َو َر ُس َ ُ
ٔأما تـس
وهل فَ َل ْس فَ َاز فَ ْوز ًإ َؾ ِؼميً }
ُشٍ هحشة ثس َعة حول إمفصوق تني إجملامةل وإملسإرإة وإميفاق وحك
لك مْنا وهللا إملوفق 0
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التعزيف
يف مسان إمـصب  :وإملُجامةل إملُـامةل ابجلَ ِمَل  ،إمفصإء  :إمل ُ َجا ِمل إَّلي
ًلسر ؿىل حوإتم فِرتنَ إتلا ًء ؿىل َم َودذثم  ،وإمل ُ َجا ِمل إَّلي ال ًلسر
ِ
ؿىل حوإتم فِرتنَ َ ْ
وَيلس ؿوَم إىل وكت ّما ؛ وخا َمل إمصخ َل ُمجا َمةل
ِ
 :مل ًُ ْص ِفَ إالذا َء َ َ
وماَسَ ابجلَ ِمَل  ،وإجملامةل يف إنوغة يه من ََجل :
ِ
ويه إملالظفة يف ٔأدب إمالكم وإملـارشة  ،وكِل  :إجملامةل يه
إمدسوَم م ٔلصزاص وٕإرضاهئم جالكم مـاهس ملا يف ؾلكل وكوحم ميك
ال جتصهحم  ،وكِل يه ٔأسووب ًوجبٔ هل تـض إمياس مكسة إملووب 0
أنواعه اجملاملة
إجملامةل من وَجة هؼصي ثيلسم ٕإىل كسمني ٌُل :
 -1جمامةل حس ية  :ويه إميت ال ٍكون فهيا نشب  ،وال هفاق  ،وال
ٔألك ٔ ،أو ُضم ٔ ،أو ػمل ْٔلحس  ،وإ ْٔلمه ٔأن ال حكون مسُئة ندلٍن 0
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 -2جمامةل سُئة  :ويه إميت ال ختوو من إمكشب ٔأو إميفاق ٔأو ػمل
إْلٓدصٍن  ،وال ختووإ من إمزتمف َّلوي إجلاٍ وإملاكهة وإملياصة رغحة يف
ماكسة دهَوًة حىت مو َكهت ؿىل حساب إدلٍن ٔأو إ ْٔلذالق ٔأو ٔأي
ٔأمص ظَة 0
الفزق بني اجملاملة واملداراة
ٌُل مبـىن وإحس  ،كال إمض َخ ؾحس إمصمحن جن ؾحس هللا إمسحمي  :و ٔأما
إملسإرإة  :فِيي إملسإخاة وإملالًية  ،نٌل يف خمخار إمصحاح  ،وكال إجن
إ ْٔلزري يف غصًة إحلسًر  :إملسإرإة مالًية إمياس وحسن حصحهتم ،
وإحامتهلم مئال ًيفصوإ ؾيم  ،ويف إملصحاح إمليري نوفِويم  :دإرًخَ
مسإرإة  :الظفذَ والًَـٌْـ ُذـَ  000000فاحملة ُُيامل وًُسإري حمحوتَ
 0000فاجملامةل وإملسإرة وإملصاهـة معووتة  ،وكال ٔأًضا  :وإملسإرإة :
تشل إدلهَا مصالح إدلهَا ٔأو إدلٍن ٔأو ٌُل مـ ًا ويه مداحة ورمبا
إس خحسًت  ،ووردت فذوى حتمل إمصمق (  ) 1113صادرة ؾن
إمَِئة إمـامة نوضؤون إالٕسالمِة ابالٕمارإت  :وإملُسَ ِإري ( وُو إمل ُ َجا ِم ُل
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ٔأًضا )  ،وإجملامةل فمي ال رضر فَِ ؿىل إدلٍن ٔأو إميفس ٔأو إمصحة
ثـخرب هوؿ ًا من إملسإرإة ويه مصغّة فهيا ودمَل حسن ذوق إالٕوسان ،
ويف موكؽ إالٕسالم سؤإل وحوإب ٔ :أما إملُسَ ِإري ( وُو إمل ُ َجا ِم ُل ٔأًضا )
فال ًُض ِم ُص إمرش ْٔلحس  ،وال ٌسـى يف ٔأذًة ٔأحس يف ػاُص وال يف
ابظن  ،ومكٌَ كس ًؼِص إحملحة وإملودة وإمخِرش وحسن إملـامةل مَخبٔمف
كوة صاحة إخلوق إمس ئي ٔ ،أو مَسفؽ ٔأذإٍ ؾيَ وؾن غريٍ من إمياس
 ،ومكن دون ٔأن ًوإفلَ ؿىل ابظهل ٔ ،أو ًـاوه ََ ؿوََ ابملول ٔأو ابمفـل
 ،وَّلكل َكهت إملسإرإة من إ ْٔلذالق إحلس ية إمفاضةل  ،وذهص إمـوٌلء
فهيا من إْلٓاثر وإ ْٔلكوإل إميشء إمكثري  ،كال إجن تعال رمحَ هللا :
إملسإرإة من ٔأذالق إملؤمٌني  ،ويه دفض إجلياح نوياس  ،ومني
إملكمة  ،وحصك إالٕغالظ هلم يف إملول  ،وذكل من ٔأكوى ٔأس حاب إ ْٔلمفة
 ،وكس ٔأوضبٔ إمحزاري رمحَ هللا يف حصَحَ اباب تـيوإن ( ابب إملسإرإة
مؽ إمياس )  ،وكس نخة ٔأُل إمـمل فصوال يف إملسإرإة حىت ٔأفصد إجن
ٔأيب إدلهَا حز ًء تـيوإن مسإرإة إمياس  ،فشهص ؾن محَس جن ُالل كال :
ٔأدر ُ
هت إمياس ً َ ُـسه ون إملسإرإة صسكة ُختصج فمي تُْنم  ،وؾن إحلسن كال
5

 :إمخودد ٕإىل إمياس هصف إمـلل  ،وكال حٌحل ٕإهَ مسؽ ٔأاب ؾحس هللا
ٔأي ٔأمحس جن حٌحل ًلول  :وإمياس َيخاحون ٕإىل مسإرإة ورفق  ،و ٔأمص
مبـصوف تال غوؼة ٕ ،إال رخل مـون ابمفسق فلس وحة ؿوَم هنََ
وٕإؿالمَ
الفزق بني املداراة واملداهنة
تُامن فصق وٌُل مذياكضخان  ،ففي موكؽ إالٕسالم سؤإل وحوإب  :كال
إحلافغ إجن جحص رمحَ هللا يف فذح إمحاري  :وػن تـضِم ٔأن إملسإرإة
حمصمة ،
يه إملسإُية ف َغ ِوطَ ؛ ْٔلن إملسإرإة
ٌ
مٌسوب ٕإههيا  ،وإملسإُي َة ذ
وإمفصق ٔأن إملسإُية من إدلُان وُو إَّلي ًؼِص ؿىل إميشء وٌسرت
ابظيَ  ،وفرسُا إمـوٌلء تبٔهنا  :مـارشة إمفاسق وٕإػِار إمصضا مبا ُو
فَِ من غري ٕإىاكر ؿوََ  ،وإملسإرإة  :يه إمصفق ابجلاُل يف إمخـومي ،
وابمفاسق يف إهْنيي ؾن فـهل  ،وحصكُ إال ِ
ٕغالظ ؿوََ حِر ال ًُؼِِص ما
ُو فَِ  ،وإالٕىاكر ؿوََ توعف إملول وإمفـل  ،وال س مي ٕإذإ إحذَج ٕإىل
ثبٔمفَ وحنو ذكل  ،وكال إمض َخ ؾحس إمصمحن جن ؾحس هللا إمسحمي :
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إمفصق تني إملسإُية وإملسإرة ٔ :أن إملُسإُية وإ ٕالدُْان  :إملصاهـة وإنوني ،
وكِل  :إملسإُية ٕإػِار ذالف ما ًضمص  ،وإالٕدُان إمغش  ،ودُن
إمصخل ٕإذإ انفق  ،نٌل ًلول إجن مٌؼور يف مسان إمـصب  ،ويف
إمخوكِف ؿىل همٌلت إمخـارًف  :إملسإُية ٔأن حصى مٌكص ًإ ثلسر ؿىل
دفـَ فمل ثسفـَ  ،حفؼا جلاهة مصحكدَ ٔ ،أو ملةل مداالة ابدلٍن  ،و ٔأما
إملسإرإة  :فِيي إملسإخاة وإملالًية  ،نٌل يف خمخار إمصحاح  ،وكال إجن
إ ْٔلزري يف غصًة إحلسًر  :إملسإرإة مالًية إمياس وحسن حصحهتم ،
وإحامتهلم مئال ًيفصوإ ؾيم  ،ويف إملصحاح إمليري نوفِويم  :دإرًخَ
مسإرإة  :الظفذَ والًَـٌْـ ُذـَ  ،فا ْٔلول وُو إملسإُية حكون مؽ ؿسم
ظَة إميفس  ،وٍكون مؽ ؿسم إحملحة  ،وكس حكون إملسإُية يف ٔأمص
حصم  ،تل كس ٍكون يف إمكفص ؾَاذ ًإ ابهلل  ،وَّلإ كال ؾز وخل (
ُم ّ
ون )  ،كال إجن ؾحاس فهيا  :ودوإ مو حكفص
َو هدوإ مَ ْو ث ُْس ُِ ُن فَ ُِ ْس ُِ ُي َ
فِكفصون  ،كال إجن إمـصيب يف ٔأحاكم إملصأٓن  :وحلِلة إالٕدُان ؛
ٕإػِار إمللارتة مؽ الاؾخلاد نوـسإوة  ،فإن َكهت إمللارتة ابنوني فِيي
مسإُية  ،وٕإن َكهت مؽ سالمة إدلٍن فِيي مسإرإة ٔ ،أي مسإفـة  ،كال
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إجن زًس يف كوهل ثـاىل ( َو َال حَ ْص َن ُيو ْإ إ َىل ذ ِإَّل ٍَن َػوَ ُمو ْإ فَذَ َم ذس ُ ُك إميذ ُار )
ِ
كال  :إمصهون إالٕدُان  ،وكال ؿوََ إمصالة وإمسالم  :مثل إمْ ُمس ُِ ِن يف
حسود هللا وإموإكؽ فهيا  ،مثل كوم إس هتموإ سفِية  ،فصار تـضِم يف
ٔأسفوِا  ،وصار تـضِم يف ٔأؿالُا  ،فاكن إَّلي يف ٔأسفوِا ّميصون ابملاء
ؿىل إَّلٍن يف ٔأؿالُا  ،فذبٔ ّذوإ تَ  ،فبٔذش فبٔسا جفـل ًيلص ٔأسفل
إمسفِية فبٔثوٍ فلاموإ ما كل كال ثبٔذًت يب وال تس يل من إملاء فإن ٔأذشوإ
ؿىل ًسًَ ٔأجنوٍ وجنوإ ٔأهفسِم وٕإن حصهوٍ ٔأُوكوٍ و ٔأُوكوإ ٔأهفسِم  .روإٍ
إمحزاري  ،وإمصوإًة إ ْٔلدصى ؾيس إمحزاري  :مثل إملامئ ؿىل حسود هللا
وإموإكؽ فهيا  ،فاحملة ُُيامل وًُسإري حمحوتَ  ،وإملُح ِغض ًُيافق مدغوضَ
0
الفزق بني اجملاملة والنفاق والكذب
وردت فذوى حتمل إمصمق (  ) 1113صادرة ؾن إمَِئة إمـامة
نوضؤون إالٕسالمِة ابالٕمارإت :إميفاق ٔأنرب و ٔأصغص  ،وُو حمصم تيوؾََ
ملا فَِ من إمرش وإ ٕالرضإر ابمياس وذسإؾِم  ،وإجملامةل مسإرإة إمياس
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وإمصفق هبم  ،وال حصج فهيا ٕإال ٕإذإ حصثة ؿوهيا ٕإكصإر ؿىل مـصَة ٔأو
مـاوهة ؿوهيا  ،و ٔأن إمفصق تني إميفاق وإجملامةل ٔأن إ ْٔلول انتؽ ؾن دوف
وخنب وإمثاين انتؽ من حتلِق مصوحة دًًِة رإحجة  ،ال من دوف
وخنب 0
حــــكم اجملاملة
إجملامةل من سٌلت إخلوق إمصفِؽ  ،ظاملا تلِت يف إحلسود إميت ال ًرتثة
ؿوهيا ٕإرضإر مبصوحة إمـمل ٔأو حلوق إْلٓدصٍن  ،و ٔأسووب وذوق ظاملا
ال ًرتثة ؿوهيا ٔأي مضالك ٔأو نشب فإن َكهت إجملامةل ًرتثة ؿوهيا
حجس حق ٔأو ٕإزحات ابظل مل جتز ُشٍ إجملامةل  ،كال إمض َخ إجن ابز
رمحَ هللا ٕ :إن َكهت إجملامةل ًرتثة ؿوهيا حجس حق ٔأو ٕإزحات ابظل مل
جتز ُشٍ إجملامةل ٔ ،أما ٕإن َكهت إجملامةل ال ًرتثة ؿوهيا يشء من
إمحاظل ٕإمنا يه لكٌلت ظَحة فهيا ٕإحٌلل وال ثخضمن صِادة تغري حق
ْٔلحس وال ٕإسلاط حق ْٔلحس فال ٔأؿمل حصخا يف ذكل  ،وكال إمض َخ
ؾحس إمصمحن جن ؾحس هللا إمسحمي  :و ِمن ُيا فإن إمييب صىل هللا ؿوََ
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وسمل ملا إس خبٔذن ؿوََ رخل كال  :إئشهوإ هل تئس ٔأدو إمـضرية ٔأو جن
إمـضرية  ،فوٌل دذل ٔأالن هل إمالكم  .كامت ؿائضة ريض هللا ؾْنا :
كوت  :ي رسول هللا َ
كوت إَّلي كوت  ،مث ٔأميت هل إمالكم  ،كال :
رش إمياس من حصنَ إمياس ٔ -أو ودؿَ إمياس  -إثلاء
ٔأي ؿائضة ٕإن ّ
حفضَ  -روإٍ إمحزاري ومسمل  ،وَكن ِمن ُمسإرإة إمييب صىل هللا ؿوََ
وسمل ٔأهَ َكن ال ًوإخَ إمياس مبا ٍكصُون  ،وٕإذإ غضة ُؾ ِصف ذكل
يف وَجَ  ،ووردت فذوى حتمل إمصمق (  ) 1113صادرة ؾن إمَِئة
إمـامة نوضؤون إالٕسالمِة ابالٕمارإت  :إجملامةل يه مـامةل إمياس مبا
ٍصضهيم وَيمس ؾيسمه يف إمـصف  ،وإملُسَ ِإري ( وُو إمل ُ َجا ِم ُل ٔأًضا ) ال
ًُض ِم ُص إمرش ْٔلحس  ،وال ٌسـى يف ٔأذًة ٔأحس يف ػاُص وال يف ابظن ،
ومكٌَ كس ًؼِص إحملحة وإملودة وإمخِرش وحسن إملـامةل مَخبٔمف كوة
صاحة إخلوق إميسء ٔ ،أو مَسفؽ ٔأذإٍ ؾيَ وؾن غريٍ من إمياس ،
ومكن دون ٔأن ًوإفلَ ؿىل ابظهل ٔ ،أو ًـاوه ََ ؿوََ ابملول ٔأو ابمفـل ،
وإجملامةل فمي ال رضر فَِ ؿىل إدلٍن ٔأو إميفس ٔأو إمصحة ثـخرب هوؿ ًا من
إملسإرإة ويه مصغّة فهيا ودمَل حسن ذوق إالٕوسان  ،ذاصة من
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ثوىل نوياس والًة مثل إملسٍصٍن وإملسؤومني وغريمه  ،ولك ْعل ًخـوق
ابدلِور فال تس مصاحدَ من ٔأذالكِات مـَية جسمى يف إمـرص
إحلسًر تبٔذالق إملِية  ،ومْنا ُشٍ إجملامةل إميت ال حتوي مفسسة يف
إدلٍن ٔأو إ ْٔلذالق  ،كال إجن مفوح إحليحًل رمحَ هللا  :كال إجن تعال
رمحَ هللا  :إملسإرإة من ٔأذالق إملؤمٌني  ،ويه دفض إجلياح نوياس ،
ومني إملكمة  ،وحصك إالٕغالظ هلم يف إملول  ،وذكل من ٔأكوى ٔأس حاب
إ ْٔلمفة  ،كال ٔأمحس جن حٌحل  :وإمياس َيخاحون ٕإىل مسإرإة ورفق ،
و ٔأمص مبـصوف تال غوؼة ٕ ،إال رخل مـون ابمفسق فلس وحة ؿوَم
هنََ وٕإؿالمَ  ،وإؿمل ٔأيخٔ :أن إجملامةل ال حصج فهيا ٕإال ٕإذإ حصثخت ؿوهيا
مـصَة َكٕكصإر ؿىل مـصَة ٔأو مضارنة فهيا فذحصم حِيئش ٔ ،أما إجملامةل
ؿىل حساب إدلٍن مصفوضة متام ًا  ،ومْنيي ؾْنا رشؿ ًا  ،وًسل ؿىل
ذكل حسًر إمصسول صىل هللا ؿوََ وسمل ( من إهمتس رضا هللا
ثسرط إمياس نفاٍ هللا مؤهة إمياس ومن إهمتس رضا إمياس ثسرط
هللا ولكَ هللا ٕإىل إمياس ) روإٍ إمرتمشي 0
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