
 

 والعشرون ةالواحدالمحاضرة 000000000االمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 عن لنهًوا بالمعروف األمر وهً سامٌة بمهمة والمرسلٌن األنبٌاء وتعالى تبارك هللا بعث 

 أن ٌنبغً الذي المنهج وجل عز هللا بٌن وقد النور، إلى الظلمات من الناس لٌخرجوا المنكر

 َسِبٌلِ  إِلَى اْدع  : ﴿وتعالى سبحانه فقال السامٌة، الرسالة بهذه للقٌام ٌتصدى من كل علٌه ٌسٌر

ًَ  ًِبالَّتِ  َوَجاِدْله مْ  اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  بِاْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  وَ  َربَّكَ  إِنَّ  أَْحَسن   ِه  َسِبٌلِهِ  َعنْ  َضلَّ  بَِمنْ  أَْعلَم   ه 

وَ  ْهَتِدٌنَ  أَْعلَم   َوه   ﴾ِباْلم 

: الزجاج قال وتسدٌه، تبذله لما اسم وقٌل (.الجود: المعروف: )منظور ابن قال :لغة المعروف

 اللغة أصل فً وهً المعرفة، من مأخوذ والمعروف «األفعال من ٌستحسن ما: المعروف»

 ِفً َوَصاِحْبه َما: ﴿تعالى هللا قال النفس، إلٌه وتسكن إلٌه، وٌطمبن القلب ٌعرفه لما اسم: العربٌة

ا ٌَ ْن وفا   الدُّ  ﴾َمْعر 

  .الناس إلى واإلحسان إلٌه والتقرب هللا طاعة من عرف ما لكل جامع اسم :شرعا   المعروف 

 المعروف، خالف األمر من والمنكر تعرفه، وال منه وتشمبز النفوس تنكره لما اسم:لغة المنكر

 [.٘]األصوات أقبح أي[ ٗ﴾]اْلَحِمٌرِ  لََصْوت   اأْلَْصَواتِ  أَْنَكرَ  إِنَّ : ﴿تعالى قال

 .عباده وظلم تعالى هللا معصٌة من قبحه، بالشرع عرف ما لكل جامع اسم :شرعا   المنكر

  

 ثمانٌا   الكرٌم القرآن فً المعروف لفظ ورد :القرآن فً والمنكر المعروف كلمتً مرات عدد

 المنكر عن والنهً بالمعروف األمر مرة عشرة ست القرآن فً المنكر لفظ وورد مرة وثالثٌن

 عن والنهً بالمعروف األمر عن آٌاته من كثٌر فً الكرٌم القرآن تحدث لقد :الكرٌم القرآن فً

 :السامٌة المهمة هذه على وتعالى تبارك هللا وحثنا المنكر،

مْ  َوْلَتك نْ : ﴿تعالى فقال -ٔ ة   ِمْنك  ونَ  أ مَّ ْدع  رِ  إِلَى ٌَ ٌْ ونَ  اْلَخ أْم ر  ٌَ وفِ  َو ْنَهْونَ  بِاْلَمْعر  ٌَ ْنَكرِ  َعنِ  َو  اْلم 

م   َوأ ولَبِكَ  ونَ  ه  ْفلِح   واألمر الخٌر إلى بالدعوة مرتبطا   واآلخرة الدنٌا فً الفالح سبحانه فجعل ﴾اْلم 

 .نكرالم عن والنهً بالمعروف

ْنت مْ : ﴿وجل عز هللا وٌقول -ٕ رَ  ك  ٌْ ة   َخ ونَ  لِلنَّاسِ  أ ْخِرَجتْ  أ مَّ وفِ  َتأْم ر  ْنَكرِ  َعنِ  َوَتْنَهْونَ  ِباْلَمْعر   اْلم 

 ٓ﴾ِباّللَِّ  َوت ْؤِمن ونَ 

 :السنة فً المنكر عن والنهً بالمعروف األمر

 عن والنهً بالمعروف األمر بمهمة القٌام ضرورة على الناس تحث المطهرة السنة جاءت لقد

 :ٌلً ما ومنها وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أحادٌث من كثٌر فً جلٌا   ٌتضح وهذا المنكر،

 رأى من: »قال وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أن الخدري سعٌد أبً حدٌث من مسلم روى -ٔ

 «اإلٌمان أضعف وذلك به،فبقل ٌستطع لم فإن فبلسانه، ٌستطع لم فإن بٌده، فلٌغٌره منكرا   منكم



 علٌه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضً الخدري سعٌد أبً حدٌث من الشٌخان روى -ٕ

. فٌها نتحدث مجالسنا من بد لنا ما هللا رسول ٌا فقالوا الطرقات، فً والجلوس إٌاكم: »قال وسلم

 البصر، غض: قال ٌق؟الطر حق وما: قالوا حقه، الطرٌق فأعطوا المجلس إال أبٌتم فإذا: قال

 «المنكر عن والنهً بالمعروف واألمر السالم، ورد األذى، وكف

 

 :المنكر عن وٌنهى بالمعروف ٌأمر من شروط

 بعضها فً فاتفقوا المنكر، عن وٌنهى بالمعروف ٌأمر أن ٌرٌد لمن شروطا   العلماء وضع لقد

 بالبٌان نتناولها وسوف اآلخر البعض فً واختلفوا

 :علٌها المتفق وطالشر: أوال  

 نصرة ذلك ألن مسلما ، ٌكون أن المنكر عن وٌنهى بالمعروف ٌأمر من على ٌجب :اإلسالم -ٔ

 األمر فً لما ذلك من ممنوع فهو تعالى، هللا لدٌن جاحد أو كافر به ٌقوم فال وجل، عز هللا لدٌن

: التنـزٌل محكم فً ٌقول إذ تعالى هللا وصدق والعزة، السلطة من المنكر عن والنهً بالمعروف

ْجَعلَ  َولَنْ ﴿ ْؤِمِنٌنَ  َعلَى لِْلَكاِفِرٌنَ  هللاَّ   ٌَ  ٓ﴾َسبٌِال   اْلم 

 

 عباده على هللا فرضها التً العبادات جمٌع وجوب شروط من التكلٌف إن :التكلٌف -ٕ

 المجنون، على أو الصغٌر الصبً على المنكر عن والنهً بالمعروف األمر ٌجب فال المسلمٌن،

 هللا ثواب على وحصل جاز شٌبا   الممٌز الصبً أنكر لو ولكن عنهما، مرفوع لتكلٌفا ألن

 من الممٌز الصبً وهذا تعالى، هللا إلى قربة ألنها ذلك، من منعه الناس من ألحد ٌكن ولم تعالى،

 .وجوبها أهل من ال أدابها أهل

 بحٌث ستطاعة،اال المنكر عن والنهً بالمعروف األمر وجوب شروط ومن :االستطاعة -ٖ

ْسَعَها إاِلَّ  َنْفسا   هللاَّ   ٌ َكلِّف   ال: ﴿تعالى قوله بدلٌل وذلك المنكر، تغٌٌر على قادرا   المسلم ٌكون  ،﴾و 

 شًء عن نهٌتكم وإذا استطعتم، ما منه فأتوا بشًء أمرتكم فإذا: »وسلم علٌه هللا صلى ولقوله

 ٓ«فدعوه

 :فٌها المختلف الشروط: ثانٌا  

 :ٌلً كما فبٌانها فٌها، العلم أهل اختلف التً المنكر عن والنهً بالمعروف ألمرا شروط أما

 :العدالة

 ٌكون أن المنكر، عن والنهً بالمعروف األمر بمهمة ٌقوم فٌمن العلم أهل بعض اشترط لقد

 ِعْندَ  َمْقتا   َكب رَ : ﴿تعالى بقوله ذلك على واستدلوا السامٌة، المهمة بهذه ٌقوم أن لفاسق فلٌس عدال  

 ٓ﴾َتْفَعل ونَ  ال َما َتق ول وا أَنْ  هللاَِّ 

ونَ : ﴿تعالى وقوله مْ  َوَتْنَسْونَ  ِباْلِبرِّ  النَّاسَ  أََتأْم ر   ﴾َتْعقِل ونَ  أََفال اْلِكَتابَ  َتْتل ونَ  َوأَْنت مْ  أَْنف َسك 



 .الوجوب شروط من شرطا   لٌست العدالة أن إلى العلم أهل من آخر فرٌق وذهب •

 عن والناهً بالمعروف اآلمر فً ٌشترط ال: العلماء قال: ) - هللا رحمه - النووي اإلمام قال فقد

 كان وإن األمر علٌه بل عنه، ٌنهى ما مجتنبا   به، ٌأمر ما ممتثال   الحال، كامل ٌكون أن المنكر،

 وأن ا،وٌنهاه نفسه ٌأمر أن... أمران علٌه ٌجب فإنه عنه، ٌنهى بما متلبسا   به ٌأمر بما مخال  

 (باآلخر اإلخالل له ٌحل كٌف بأحدهما، أخل فإذا وٌنهاه، غٌره ٌأمر

 عن والنهً بالمعروف األمر وجوب شروط من أن إلى العلم أهل بعض ذهب :اإلمام من اإلذن

 .اإلمام من اإلذن على الحصول المنكر،

 على تدل واألخبار تاآلٌا فإن فاسد، شرط: ) - هللا رحمه - الغزالً اإلمام عنه قال الشرط وهذا

 تخصٌص، بال العموم على رآه وكٌفما رآه، أٌنما عصى عنه، فسكت منكرا   رأى من كل أن

 (له أصل ال بحكم اإلمام من التفوٌض فشرط

 مراتب االمر والنهً :

 مرتبة: الثالثة المرتبة -ٖ .اللسان مرتبة: الثانٌة المرتبة -ٕ .القلب مرتبة: األولى المرتبة -ٔ

 .الٌد وأ الفعل

 عن القلبً انزجاره منه ٌظهر عمال   الناهً أو اآلمر ٌعمل أن: "بها والمقصود :القلب مرتبة -ٔ

 ونفور بغض حالة من اآلمر أو الناهً قلب فً ما اظهار هو المطلوب أن ذلك ومعنى ".المنكر

 كتر عن العودة إلى ٌدعوه أنه منها ٌفهم بطرٌقة المنكر فعل أو المعروف ترك حالة من

 ٌكون األعمال هذه بعض أن إلى االلفات من بد وال ٓالمنكر فعل عن واالنتهاء وفعله المعروف

 أقل كان فما المرتبة نفس فً حتى أعاله القاعدة رعاٌة من بد ال ولذا اآلخر بعضها من حدة أقل

 .الرتبة نفس من أشد هو ما إلى التجاوز ٌجوز فال مؤثرا   وكان القلب مرتبة درجات من حدة

 الوجه، فً واالنقباض والعبوس العٌن، كغمض درجاتان لها   المرتبة هذه مصادٌق وعن

 ".ذلك ونحو مراودته وترك وهجره بدنه، أو بوجهه وكاإلعراض

 مع المذكورة المرتبة على االقتصار ٌجب"أنه :  المرتبة هذه درجات فً التدرج رعاٌة وعن

 واألٌسر فالدانٌة الدانٌة الدرجة على فٌها االقتصار ٌجب وكذا بها، المنكر ورفع التأثٌر احتمال

 الالزم، المقدار عن التعدي ٌجوز فال فعله بمثل ٌهتك مورد فً الطرف كان إذا سٌما فاألٌسر

 ".فوقه مرتبة إلى التعدي ٌجوز ال للطلب المفهم العٌن بغمض المطلوب حصول احتمل فإن

 النهً أو للمعروف للتارك األمر به والمقصود لسانا ، والنهً األمر وهً :اللسان مرتبة -ٕ

 التنبٌه من بد وال والنهً، األمر التارك أو الفاعل منه ٌفهم بحٌث الكالم بواسطة المنكر لفاعل

 : األولى المرتبة وهو القلبً التنفر باظهار التأثٌر ٌحتمل لم إذا إال المرتبة هذه إلى ٌلجأ ال أنه إلى

 :فمنها ولٌنا   شدة تختلف درجات كذلك المرتبة ولهذه

 إلى تعدٌها ٌجوز وال رعاٌتها ٌجب بها التأثٌر احتمال ومع اللٌن، والقول واإلرشاد الوعظ - ٔ

 .أشد هو ما



 إلى ٌنتقل اللٌن والقول واإلرشاد الوعظ تأثٌر عدم الناهً أو اآلمر علم مع( والنهً األمر) - ٕ

 إلى القول فً راألٌس من ٌكون أن وٌجب والنهً باألمر التحكم

 (.به الفاعل ٌهتك مما المورد كان إذا سٌما ال) التعدي ٌجوز وال التأثٌر احتمال مع األٌسر

 ٌشدد بأن( أعاله ذكر بما التأثٌر احتمال وعدم به التأثٌر احتمال مع) والتشدٌد القول غلظة - ٖ

 .الكذب من االحتراز مع ٌجب بل ذلك له ٌجوز المخالفة على وبالوعٌد األمر فً

 .بالٌد اإلنكار :الفعل مرتبة -ٖ

 المرتبتٌن من بأي ٌحصل ال التأثٌر بأن االطمبنان أو بالعلم إال المرتبة هذه إلى ٌصار وال

 .درجات وله األولٌٌن

 ومن غٌرها، من محذورا   أقل كونها بشرط المنكر وبٌن الفاعل بٌن ٌحول بأن: الحٌلولة -ٔ

 أو الخمر فٌه الذي كأسه فً كالتصرف الفعل آلة أو رده وأ ٌده كأخذ الفاعل التصرف صورها

 .وجب بل جاز سكٌنه

 األٌسر مراعاة مع وجب بل جاز منزله من الخروج من منعه أو الفاعل حبس صورها ومن

 .للشرابط الجامع الفقٌه من اإلستبذان الصورة هذه فً وٌنبغً فاألٌسر

 الفقٌه من اإلذن أخذ وٌنبغً فاألٌسر ٌسرلأل مراعٌا   جوازهما الظاهر: واإلٌالم الضرب -ٕ

 .للشرابط الجامع

 الزمان هذا فً وٌقوم األقوى، على السالم علٌه اإلمام بإذن إال ٌجوز ال القتل أو الجرح -ٖ

 .الشرابط حصول مع مقامه للشرابط الجامع الفقٌه

 حتى بالمعروف ناآلخرٌ قبل من الشرعٌة األحكام فً التدقٌق ضرورة إلى النظر لفت من بد ال

 ترتكب ال وحتى المنكر، عن والنهً بالمعروف أمرهم طرٌق وفً أثناء المنكر فً ٌقعوا ال

 من العاصٌن تنفٌر إلى تؤدي ال وحتى المنكر، عن والنهً بالمعروف األمر باسم المنكرات

 ونوالناه اآلمرون ٌحّمل ال وأن والتدٌن، الدٌن إلى جذبهم ٌفترض وقت فً وأحكامه الدٌن

 ٌغلظ أو الناس، على كالتجسس اآلخرٌن استنقاذ على ٌعملون وهم بها هللاَّ  ٌطالبهم أوزارا   أنفسهم

 .وألٌن وأجمل أفضل هو بما التأثٌر امكان مع ذلك غٌر أو ٌضرب أو وٌشتم وٌسب لهم

 كذلك أمره فلٌكن بالمعروف آمرا   كان من: "قابال   ذلك إلى التالً الشرٌف الحدٌث أشار وقد

 إنكاره ومراتب ونهٌه أمره فً المنكر عن والناهً بالمعروف اآلمر ٌكون أن ٌنبغًو".بمعروف

 لطفا   إنكاره ٌكون وأن المرتكب، مصلحة المراعً الشفٌق واألب المشفق المعالج كالطبٌب

 عمله ٌخلص ولمرضاته، تعالى ّللَّ  قصده ٌجرد وأن عامة، األمة وعلى خاصة، علٌه ورحمة

 رفعة أو علوا   لها وال منزهة، نفسه ٌرى ال وأن العلو، واظهار نفسانٌة أهوٌة بشواب عن ذلك

 لها، تعالى أحبه تعالى ّللَّ  مرضٌة نفسانٌة صفات للكبابر ولو للمرتكب كان فربما المرتكب، عن

 "نفسه على خفً وإن ذلك بعكس والناهً اآلمر كان وربما عمله، أبغض وإن

 



 :بالمعروف ألمرا ترك على المترتبة اآلثار

 علٌه ٌترتب ذلك ألن المنكر، عن والنهً بالمعروف األمر ترك من وتعالى تبارك هللا حذرنا لقد

 :ٌلً ما منها نذكر كثٌرة آٌات فً التحذٌر هذا جاء وقد والعباد، البالد فً المفاسد من كثٌر

ونَ  ِمْنه مْ  َكثٌِرا   َوَتَرى: ﴿تعالى هللا قال -ٔ ْدَوانِ  ْثمِ اأْلِ  ِفً ٌ َساِرع  ْحتَ  َوأَْكلِِهم   َواْلع   َكان وا َما لَبِْبسَ  السُّ

ْعَمل ونَ  م   لَْوال*  ٌَ ْنَهاه  ٌُّونَ  ٌَ اِن بَّ ْحتَ  َوأَْكلِِهم   اأْلِْثمَ  َقْولِِهم   َعنْ  َواأْلَْحَبار   الرَّ  َكان وا َما لَِبْبسَ  السُّ

ونَ  ْصَنع  ٌَ﴾ 

واَكفَ  الَِّذٌنَ  ل ِعنَ : ﴿تعالى هللا وقال -ٕ دَ  لَِسانِ  َعلَى إِْسرابٌلَ  َبنًِ ِمنْ  ر  مَ  اْبنِ  َوِعٌَسى َداو  ٌَ  َذلِكَ  َمْر

ونَ  َوَكان وا َعَصْوا ِبَما ْعَتد  َتَناَهْونَ  ال َكان وا*  ٌَ ْنَكر   َعنْ  ٌَ ْفَعل ونَ  َكان وا َما لَبِْبسَ  َفَعل وه  م   هذه فً. ﴾ٌَ

 عن والنهً بالمعروف األمر ترك هو رابٌلإس بنً لعن سبب أن تعالى هللا ٌبٌن الكرٌمة اآلٌة

 .شًء كل وسعت التً هللا رحمة من الطرد هو واللعن المنكر،

 :أمته ٌحذر وسلم علٌه هللا صلى الرسول

 كثٌر فً المنكر عن والنهً بالمعروف األمر ترك من وسلم علٌه هللا صلى الرسول حذرنا لقد

 :ٌلً ما منها نذكر الشرٌفة أحادٌثه من

 علٌكم وٌستعمل: »قال وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أن سلمة أم حدٌث من مسلم روى -ٔ

 ٌا: قالوا وتابع، رضً من ولكن سلم فقد أنكر ومن برئ فقد كره فمن وتنكرون، فتعرفون أمراء

 «صلوا ما ال: قال نقاتلهم، أال هللا رسول

 نفسً والذي: »قال وسلم علٌه هللا صلى النبً أن الٌمان بن حذٌفة حدٌث من الترمذي روى -ٕ

 تدعونه ثم منه، عقابا   علٌكم ٌبعث أن هللا لٌوشكن أو المنكر عن ولتنهون بالمعروف لتأمر بٌده

 «لكم ٌستجاب فال

 :التالٌة النتابج نستخلص أن ٌمكن

 بالمعروف لألمر المثلى الطرٌقة لمعرفة العذب المورد هما الصحٌحة، والسنة الكرٌم القرآن -ٔ

 .المنكر عن ًوالنه

 على اإلسالمٌة األمة خٌرٌة سر هو المنكر، عن والنهً بالمعروف األمر على المحافظة -ٕ

 .األمم من غٌرها

 .المنكر عن والنهً بالمعروف األمر أساس األذى، على والصبر والرفق والعلم، اإلخالص، -ٖ

 .استطاعته وقدر علمه حسب على المنكر عن النهً مسلم كل على ٌجب -ٗ

 .باّلل الشرك المنكر وأعظم تعالى، ّلل الخالص للتوحٌد الدعوة هو المعروف أعظم -٘

 .المنكر عن والنهً بالمعروف األمر على الصغر منذ أبناءنا نربً أن ٌجب -ٙ

 .المجتمع على ولعنته تعالى، هللا لغضب سبب المنكر، عن النهً ترك -7



 .األمة نم والشر الفساد عوامل ٌزٌل بالمعروف األمر -8

 .المعاصً من سلٌما   ٌكون أن المنكر عن الناهً فً ٌشترط ال -9

 .أحٌانا   ٌتعٌن قد ولكن كفاٌة، فرض المنكر عن والنهً بالمعروف األمر -ٓٔ

 .منه مفسدة أعظم منكر تغٌٌره على ٌترتب الذي المنكر تغٌٌر ٌجوز ال -ٔٔ

 والموعظة بالتعرٌف، ٌكون أن ٌجب ،األمور والة مع المنكر عن والنهً بالمعروف األمر -ٕٔ

 .سرا   وٌستحب فقط، الحسنة

 .األرض فً والتمكٌن المسلمٌن لعزة أساس هو المنكر، عن والنهً بالمعروف األمر -ٖٔ

 .شرعٌة ضرورة المنكر عن والنهً بالمعروف األمر فقه تعلم -ٗٔ

 .خاصة األمور ووالة عامة المسلمٌن عٌوب ستر السنة من -٘ٔ

  0000000000000000000000000الجهاد وأحكامه 

 من عنده المجاهد ٌضحً ان ومعناه  والطاقه الوسع وٌعنً -الجٌم بضم- الجهد هو الجهاد

 . غةلال فً هذا.  المؤمنٌن وحرمات والوطن تعالى هللا سبٌل فً وصرفها وغٌرها البدنٌه الطاقه

 الكفار من االعداد مدافعة فً الطاقه اي الوسع استفراغ فهو الشرعً بالمعنى الجهاد واما

 وحفظ العدل اقامة الجل هو قتالهم من والهدف. وقتالهم والقاعدة بالدواعش االن المتمثل والبغاة

 الكرٌم الكتاب فً الجهاد وجوب على الدلٌل دل وقد. شرهم من المقدسه والمراقد واالٌمان الدٌن

 : المطهرة والسنة

 ( :القران) لكتابا اما

مْ  الَِّذٌنَ  هللاَِّ  َسبٌِلِ  ِفً َوَقاِتل وا}} تعالى قال:  االول وا َواَل  ٌ َقاِتل وَنك  َ  إِنَّ  َتْعَتد  ْعَتِدٌنَ  ٌ ِحبُّ  اَل  هللاَّ  {{ اْلم 

 الدٌن حفظ الجل االعداء قبل من هجوم اي وصد والدفاع الجهاد وجوب على دلٌل فهذا . البقرة

 . المسلمٌن بالد عن معتدٌنال ودفع الحنٌف

مْ }}  تعالى وقوله:  الثانً ٌَك ونَ  ِفْتَنة   َتك ونَ  اَل  َحتَّى َوَقاتِل وه  ٌن   َو ِ  الدِّ ْدَوانَ  َفاَل  اْنَتَهْوا َفإِنِ  ّلِلَّ  إاِلَّ  ع 

الِِمٌنَ  َعلَى  فً فتنة تكون ال حتى المعتدٌن قتال وجوب ٌعنً المبارك النص وهذا. البقرة{{ الظَّ

 . نكره مما ذلك ونحو االنفس وقتل المال تلف الى ٌؤدي مما كبٌر وفساد رضاال

 : منها شٌا نذكر الشرٌفة الرواٌات من هابل كم ذلك فً ورد : السنة فً الجهاد واما

 هو فإذا إلٌها ٌمضون المجاهدٌن باب له ٌقال باب للجنة}  واله علٌه هللا صلى النبً قال:  االول

 ألبسه الجهاد ترك فمن بهم ترحب المالبكة و الموقف فً الجمع و بسٌوفهم متقلدون هم و مفتوح

 مراكز و خٌلها بسنابك أمتً أغنى جل و عز هللا إن دٌنه فً محقا و معٌشة فً فقرا و ذال هللا

 { .البحار.رماحها



 فتحه الجنة، أبواب من باب الجهاد فان بعد أما} السالم علٌه المؤمنٌن المٌر خطبة منالثانً : 

 عنه رغبة تركه فمن الوثٌقة، وجنته الحصٌنة هللا ودرع التقوى، لباس وهو أولٌابه لخاصة هللا

 وادٌل باالسداد قلبه على وضرب والقماء بالصغار ودٌث البالء، وشملة الذل ثوب هللا البسه

 ٓ الكافً ..........{النصف ومنع الخسف وسٌم الجهاد بتضٌٌع منه الحق

 حكامه :أقسام الجهاد وأ

 : البداٌه فً قلنا كما انواع اربعة او اقسام اربعة على الجهاد ان القول نستطٌق

  منها اسماء له الجهاد من النوع وهذا:  االبتدابً الجهاد هو الجهاد انواع من االول النوع

 ةالدعو بداٌه فً وهو والشرك الكفار بجهاد ٌتمثل وهذا الدعوي الجهاد ومنها،   االصلً الجهاد

 مكلف مسلم كل على الكفابً بالوجوب واجب الجهاد من النوع وهذا السالم الى دعوتهم الجل

 وهذا الباقٌن عن سقط بالغرض ٌفً من به قام اذا انه اي كفاٌه معنى . معذور غٌر ذكر حر

 وهذا العبد على ٌجب فال وحر المكلف غٌر على فالٌجب مكلف وقولً بالغرض الوفاء شرطه

 . المراة على ٌجب فال وذكر زماننا فً محال فرض

 السالم على الهجوم ٌحاول من جهاد اي الدفاعً الجهاد هو : الجهاد انواع من الثانً النوع

 جرذان قبل من الشرسه الهجمة ضل فً ونحن االن حالنا هو كما ارضهم احتالل او والمسلمٌن

 االسالم وبٌضة السالم على طراخ فكانوا قدسٌه لالسالم وال حرمه للدٌن الٌعرفون الذي داعش

 وقد الحرم االشهر فً لوكان حتى ٌباح هؤالء قتال وان.  وعرضنا وبالدنا ارضنا على وخطرا

 وهذه للشٌعة االعلى المرجع السٌستانً الحسٌنً علً السٌد قٌادة ضل فً ونحن بها قاتلناهم

 القتال ٌحل ولكن فٌها القتال ٌحرم االشهر وهذه ورجب الحرام ومحرم الحجه ذو هً االشهر

 تبارك قال حٌث الجاهلٌه فً فٌها قتال ال كانت االشهر هذه ان مع البربري الغاشم لالعتداء ردا

ةَ  إِنَّ }} وتعالى ِ  ِعْندَ  الشُّه ورِ  ِعدَّ ا َعَشرَ  اْثَنا هللاَّ ِ  ِكَتابِ  ِفً َشْهر  ْومَ  هللاَّ َماَواتِ  َخلَقَ  ٌَ  َواأْلَْرضَ  السَّ

م   َعة  أَْربَ  ِمْنَها ر  ٌن   َذلِكَ  ح  ٌِّم   الدِّ وا َفاَل  اْلَق ْشِرِكٌنَ  َوَقاِتل وا أَْنف َسك مْ  ِفٌِهنَّ  َتْظلِم  مْ  َكَما َكافَّة   اْلم  َقاِتل وَنك   ٌ 

وا َكافَّة   َ  أَنَّ  َواْعلَم  تَّقٌِنَ  َمعَ  هللاَّ  . التوبه {{اْلم 

 عن التاخر ٌنبغً وال ٌتمكن وبما ٌمكنه بما السالح ٌحمل ان والدانً القاصً على الواجب فان

 فهذا الذهاب عدم اجل من واٌه بعلل ٌتعلل او ٌتكاسل او ٌتباطا الذي فان المقدس الواجب هذا

 فٌهم تعالى هللا قال الذي القتال عن المتخلفٌن حكم فً ٌدخلوا ان ومكن المنافقٌن وادي فً ٌدخله

َخلَّف ونَ  َفِرحَ }} ولِ  ِخاَلفَ  بَِمْقَعِدِهمْ  اْلم  ِ  َرس  وا هللاَّ وا أَنْ  َوَكِره  ِ  َسِبٌلِ  فًِ َوأَْنف ِسِهمْ  ِبأَْمَوالِِهمْ  ٌ َجاِهد   هللاَّ

وا اَل  َوَقال وا ا أََشدُّ  َجَهنَّمَ  َنار   ق لْ  اْلَحرِّ  ِفً َتْنِفر  ْفَقه ونَ  َكان وا لَوْ  َحّر  ٌَْضَحك وا( 8ٔ) ٌَ وا َقلٌِال   َفْل ْبك  ٌَ  َوْل

ا ْكِسب ونَ  َكان وا َمابِ  َجَزاء   َكِثٌر  وجِ  َفاْسَتأَْذن وكَ  ِمْنه مْ  َطاِبَفة   إِلَى هللاَّ   َرَجَعكَ  َفإِنْ ( 8ٕ) ٌَ ر   لَنْ  َفق لْ  لِْلخ 

وا ج  ًَ  َتْخر  ا َمِع ًَ  ت َقاِتل وا َولَنْ  أََبد  ا َمِع ّو  مْ  َعد  ودِ  َرِضٌت مْ  إِنَّك  لَ  ِباْلق ع  ة   أَوَّ وا َمرَّ د   {{ ٌنَ اْلَخالِفِ  َمعَ  َفاْقع 

 . التوبه

 او محترمه نفس قتل ٌرٌد من وهوجهاد النفس عن الدفاع هو : الجهاد انواع من الثالث النوع

 ماله عن دافع من كل وهو الفردي الدفاع ٌسمى وهذا ونساءه حرٌمه اخذ او امواله اخذ ٌرٌد

 ..... ادالجه باب الفقهٌه الكتب فالٌراجع شاء فمن الخاصة احكامه له وذلك وعرضه ونفسه



 : قسمٌن على وهم البغاة جهاد هو: الجهاد انواع من الرابع النوع

 . االخرى الطابفه على الباغٌه فهوالطاب  االمام على ٌبغً من وهم

 هللا امر الى وٌرجعوا ورشدهم امرهم الى ٌرجعوا لكً ٌقاتلوهم ان المؤمنٌن على ٌجب فانه

 اخرى على طابفه بغت اذا اما . المسلمٌن بٌن فٌه خالف ال النوع وهذا االمام وطاعة تعالى

 الناس سابر ٌحاول ان بعد ٌاتً القتال وهذا ربها امر الى ترجع حتً تبغً التً قتال ٌجب

ْؤِمِنٌنَ  ِمنَ  َطابَِفَتانِ  َوإِنْ }}  تعالى قال كما قتالها ٌجب الباغٌه ظلت فان بٌنهما االصالح  اْقَتَتل وا اْلم 

وا َنه   َفأَْصلِح  ٌْ َما َبَغتْ  َفإِنْ  َماَب ِ  أَْمرِ  إِلَى َتِفًءَ  َحتَّى َتْبِغً الَِّتً َفَقاِتل وا اأْل ْخَرى َعلَى إِْحَداه   َفإِنْ  هللاَّ

وا َفاَءتْ  َنه َما َفأَْصلِح  ٌْ وا بِاْلَعْدلِ  َب َ  إِنَّ  َوأَْقِسط  ْقِسِطٌنَ  ٌ ِحبُّ  هللاَّ  أو لجهاد . الحجرات( 9{{) اْلم 

 اإلسالم لنشر تتم التً األقوال أو األفعال جمٌع ٌعنً إسالمً مصطلح هو هللا سبٌل فً الجهاد

 جاء والمسلمٌن، ما مسلم لمساعدة أو مسلمة أرض لتحرٌر أو المسلمٌن ٌستهدف عدو لصد أو

 هذ تعمٌم تم ثم القرآن فً الكبرى بدر معركة ذكرت عندما اإلسالم بدء فً المصطلح هذا

 فعال   اإلسالم ٌستهدف ما عدو لصد اإلسالم مصلحة فً ٌصب قول أو فعل أي لٌشمل المصطلح

 .قوال   أو

 بعض به قام إذا الكفاٌة على واجب هو ومنها مكلف كل على واجب هو ما منها مراتب والجهاد

 واجبان الشٌطان وجهاد النفس فجهاد مستحب، هو ما ومنها الباقٌن، عن التكلٌف سقط المكلفٌن

 الكفاٌة، على واجب والمنكرات والبدع الظلم وأرباب والكفار نافقٌنالم وجهاد مكلف كل على

 هذا عرف إذا:» القٌم ابن قال. معٌنة حاالت فً قادر كل على بالٌد الكفار جهاد ٌتعٌن وقد

 .«المنافقٌن وجهاد الكفار، وجهاد الشٌطان، وجهاد النفس، جهاد:  مراتب أربع فالجهاد

 كفاٌة فرض جهاد هما الكثٌرة؛ األخرى أقسامه تحتهما ٌتفرع ٌنربٌسٌ قسمٌن إلى ٌنقسم فالجهاد

 القسم تحت باإلسالم، مؤمن كل على َعٌنْ  فرض وجهاد المسلمٌن من محددة وفبة طبقة على

 جهاد تحته وٌندرج اإلسالم عن شًء تعرف ال جدٌدة أراضً لفتح الطلب جهاد ٌندرج األول

 الشٌطان وجهاد النفس جهاد من كل الثانً القسم تحت وٌندرج أٌضا ، التعلٌم وجهاد الدعوة

 .المسلمٌن عن الدفاع أو خارجً عدو من الوطن أراضً عن للدفاع الدفع؛ وجهاد

 جهاد وهما تقرٌبا ، فٌهما أنواعه جمٌع وتنحصر لهما ثالث ال هدفٌن إلى الجهاد أهداف تحدد

 والقرآن واإلسالم المسلمٌن عن اعالدف سبٌل فً جهاد إما الجهاد ٌكون أي الطلب؛ وجهاد الدفع

 لكل صالح دٌن باعتباره والمجتمع الحٌاة على وقوانٌنه اإلسالم تعالٌم نشر بغاٌة جهاد أو

 .الظلمات كل من األرض خالص وباعتباره واإلثنٌات واللغات الشعوب

 

 واإلرهاب الجهاد بين الفرق

 اإلرهاب وبٌن اإلسالمٌة الشرٌعة ًف الجهاد بٌن الفرق ان طنطاوي سٌد محمد األزهر شٌخ قال

 وتدعو الجهاد على تحض اإلسالمٌة الشرٌعة أن موضحا واألرض، السماء بٌن كالفرق واضح

 والمال والعرض والوطن والنفس والمقدسات الدٌن عن الدفاع: أوال: هما ألمرٌن ش رع ألنه الٌه

 ترفضه ما فهو اإلرهاب أما. مالمظلو لنصرة: وثانٌا عنه، بالدفاع تعالى هللا أمرنا ما وكل



 اإلسالم وبالطبع ذنب، أي دون اآلمنٌن األبرٌاء المدنٌٌن ٌروع ألنه اإلسالمٌة الشرٌعة وتمنعه

 واحدة نفس على ٌعتدي من أن وٌرى البرٌبة اآلمنة النفس على االعتداء أشكال كل ٌرفض

 .جمٌعا الناس قتل فكأنما وٌقتلها

 كما تتصارع وال العقالء، عند بٌنها فٌما وتتحاور تتعاون راتوالحضا األدٌان ان: اٌضا وقال

 والتصادم للخراب إال تهدف ال التً الفاسدة بالنظرٌة مطلقا   ٌؤمنون ال فالمسلمون األغبٌاء، ٌقول

 ألن للبشرٌة والنفع بالخٌر إال ٌأتً ال والحضارات األدٌان بٌن فالحوار الشر، ونشر والتدمٌر

 :تعالى قال كما هللا، حكم من األمم بٌن التعارفو والتحاور التعاٌش

ا  َها ٌَ ٌُّ ا النَّاس   أَ مْ  إِنَّ مْ  َوأ ْنَثى َذَكر   ِمنْ  َخلَْقَناك  ا َوَجَعْلَناك  وب  مْ  إِنَّ  لَِتَعاَرف وا َوَقَبابِلَ  ش ع   هللاَِّ  ِعْندَ  أَْكَرَمك 

مْ  َ  إِنَّ  أَْتَقاك     َخبٌِر   َعلٌِم   هللاَّ

 البشر لكل عام هنا فالنداء الناس أٌها ٌا قال وإنما المؤمنون أٌها ٌا اهن ٌقل لم فاّلل

 اإلسالم بٌن نخلط وال":  واإلرهاب الجهاد بٌن الفرق موضحا محمود مصطفى الدكتور ٌقول

 والمناظر صوره بجمٌع اإلكراه وٌرفض الحرٌة على كله ٌقوم  فاالسالم واإلرهاب السٌاسً

 على النار اطالق إلى الطابرات نسف إلى العربات تفجٌر إلى الرهابن خطف من نراها التً

 واقتناع اختبار واإلسالم قتلة مجرمون ٌرتكبها جرابم بل أصولٌة وال إسالما لٌست شرطة مخفر

 حق عن دفاعا إال ٌقاتل وال عدوان على ردا إال سالحا ٌرفع ال وهو بالحسنى الدعوة وسٌلته

 السالم تحٌته كله سالم وهو والمحبة والعفو والحلم السماحةو والمودة الرحمة دٌن وهو مغتصب

 على أحدا ٌجبر لم ولذلك العنف، تقر وال اإلكراه، تعرف ال اإلسالم ومبادئ "السالم وروحه

 الدعوة جهاد" كتابه فً الغزالً محمد الشٌخ ٌقول .اإلنسان باختٌار ذلك جعل بل فٌه، الدخول

 صروح وتقٌم التدٌن حرٌة تتضمن آٌة مابة من أكثر حصٌتأ ":الخارج وكٌد الداخل عجز بٌن

     .المبٌن البالغ طرٌق عن اإلكراه وتقصً الذاتً، اإلقناع على اإلٌمان

 :تعالى كقوله واالعتقاد؛ الدٌن حرٌة على بوضوح ٌنص فالقرآن

ٌنِ  ِفً إِْكَراهَ  الَ   ٌَّنَ  َقد الدِّ َب ْشد   تَّ ًِّ  ِمنَ  الرُّ ْكف   َفَمنْ  اْلَغ وتِ  رْ ٌَ اغ  ٌ ْؤِمن ِبالطَّ  اْسَتْمَسكَ  َفَقدِ  بِاّللِّ  َو

ْرَوةِ  ْثَقىَ  ِباْلع   األردن قضاة قاضً القطان إبراهٌم الشٌخ ٌقول   َعلٌِم   َسِمٌع   َوهللّا   لََها انِفَصامَ  الَ  اْلو 

ٌّن التً الحجج أكبر من اآلٌة وهذه :بالسٌف ن شر اإلسالم أن قال من على ردا    سالم،اإل عظمة تب

 لإلنسان هللا تكرٌم ٌتجلى المبدأ هذا وفً. االعتقاد حرٌة هو مبدأه ان على صرٌح نص فهً

 هً االعتقاد وحرٌة. االعتقاد فً ٌختص فٌما لنفسه أمره ترك لقد. ومشاعره ارادته واحترام

 لوحٌدا الدٌن هو اإلسالم ان. للعقٌدة الدعوة تتمشى هذه االعتقاد حرٌة ومع. االنسان حقوق أول

 إكراه من ممنوعون أنهم سواهم قبل ألصحابه ٌبٌن والذي الدٌن، فً إكراه ال بأن ٌنادي الذي

 .اعتناقه على غٌرهم

 نصرانٌان، ابنان له كان الحصٌنً له ٌقال األنصار من رجال   ان عباس ابن عن الطبري روى

 .اآلٌة هذه تعالى هللا فأنزل االسالم؟ على أ كرههما أال: للنبً فقال مسلما، هو وكان

 أن ذلك. هللا على المفترٌن المغرضٌن من فإنهم بالسٌف، انتشر قد االسالم ان ٌقولون الذٌن اما

 .اإلسالم على أحدا   لٌكِره ال العقٌدة، ولحماٌة االعتداء لرد ف رض انما اإلسالم فً الجهاد



 واستدل. أحمد اإلمام عن الرواٌتٌن احدى فً والحنابلة والمالكٌة اإلمامٌة عند العدالة - ٖ

 وبإجماع ،(مؤمنا   فاجر   وال رجال ، امرأة   تؤمّ  ال(: )وسلّم علٌه هللا صلّى) النبً بقول اإلمامٌة

 َمن: قالوا ولكّنهم بحال، لها ٌصلح ال والفاسق بالقٌادة، تشعر الصالة إمامة وبأنّ  البٌت، أهل

ٌّن ث مّ  خلفه، فصلّى برجل وثق  .اإلعادة علٌه تجب فال فاسق أّنه تب

 ما الجمٌع عند النساء بها ٌأتمّ  أن وٌصحّ  للرجل، إماما   األنثى تكون أن ٌصحّ  فال الذكورٌة، - ٗ

 .ألمثالها حتى إماما   المرأة تكون ال: قالوا فإّنهم المالكٌة، عدا

. لممٌزا بالصبً االقتداء ٌصحّ : الشافعٌة وقال. والحنابلة والحنفٌة المالكٌة عند شرط البلوغ - ٘

 .مراهقا   كان إذا الممٌز إمامة صحة: والثانً شرط، البلوغ إنّ : أحدهما: قوالن ولإلمامٌة

 .اإلمام أحدهما إثنان الجمعة صالة غٌر فً الجماعة به تنعقد ما أقل أنّ  على اتفقوا. العدد - ٙ

 صالة تبطل ال: قالوا فإّنهم المالكٌة، عدا ما الكل عند الموقف فً المأموم ٌتقدم ال أن - 7

 .اإلمام على تقدم ولو المأموم

 به تجز لَم بما اإلمام عن المأموم تباعد ٌجوز ال: اإلمامٌة قال. الحابل وعدم المكان اتحاد - 8

 ِمن الذكر المأموم ٌمنع حابل وجود مع الجماعة تجوز وال الصفوف، اتصال مع إالّ  العادة

 تقتدي أن ٌصحّ  حٌث المرأة، عدا ما به، مقتدٌنال ِمن ٌشاهده َمن مشاهدة أو اإلمام، مشاهدة

 .اإلمام أفعال علٌها تشتبه لَم إذا الحابل وجود مع بالرجل

 ذراع، مبة ثالث على تزٌد مسافة والمأموم اإلمام بٌن ٌكون أن ِمن مانع ال: الشافعٌة وقال

 .حابل هناك ٌكون ال أن بشرط

 مالصقة كانت فإن مسجد،ال بإمام داره فً رجل اقتدى إذا: الحنفٌة وقال

 اإلمام، حال المأموم على ٌشتبه لَم إذا الصالة تصحّ  الحابط، إالّ  بٌنهما ٌفصل ال بحٌث للمسجد

 .االقتداء ٌصحّ  فال نهر أو بطرٌق المسجد عن منفصلة الدار كانت إذا أّما

 طرٌق والمأموم اإلمام بٌن حال فإذا االقتداء، صحة ِمن المكان اختالف ٌمنع ال: المالكٌة وقال

 .اإلمام ضبط ِمن متمكنا   المأموم دام ما صحٌحة فالصالة جدار أو نهر أو

 .باالتفاق المأموم حق فً االقتداء نٌة ِمن بدّ  ال - 9

 فً الصالتان اختلفت إذا ٌصحّ  ال االقتداء أنّ  على اتفقوا. واإلمام المأموم صالة اتحاد - ٓٔ

 .ذلك عدا فٌما واختلفوا العٌد، أو الجنازة صالة مع كالٌومٌة واألفعال، األركان

 ٌصلًّ َمن وال العصر، ٌصلًّ بمن الظهر ٌصلًّ َمن ٌقتدي أن ٌصحّ  ال: والمالكٌة الحنفٌة فقال

 .وبالعكس أداء، ٌصلًّ بمن قضاء

 وال عصر، خلف ظهر ٌصحّ  ال: الحنابلة وقال. ذلك كل فً ٌصحّ : والشافعٌة اإلمامٌة وقال

 .أداء ظهر خلف قضاء ظهر وٌصحّ  عكسه،



 اقتدى وإذا باالتفاق، المحسن بغٌر ٌأتمّ  أن القراءة ٌحسن لمن ٌجوز فال القراءة، إتقان - ٔٔ

 تبطل: قالوا فإّنهم الحنفٌة عدا ما الجمٌع، عند خاصة المؤتمّ  صالة بطلت بغٌره المحسن

 له ولٌس القدرة، مع صحٌحال بالقارئ ٌأتمّ  أن األ ّمً على ألنّ  وجٌه؛ وجه ولهم. معا   الصالتان

 .الجماعة بواسطة ولو صحٌحة بقراءة الصالة أداء ٌمكنه حٌث منفردا   ٌصلًّ أن

 فً اإلمام ٌتابع أن المأموم على وأنّ  بالمتٌمم، ٌقتدي أن للمتوضا أنّ  على اتفقوا:  المتابعة

 فً واختلفوا. دهحم لمن هللا وسمع األعلى، رّبً وسبحان العظٌم، رّبً كسبحان األذكار، قراءة

 .بالقراءة متابعته وجوب

 جمٌع فً المأموم على الفاتحة قراءة وتجب الجهرٌة، ال السّرٌة الصالة فً ٌتابعه: الشافعٌة قال

 أنّ : حنٌفة أبً اإلمام عن ن قل بل الجهرٌة، فً وال السّرٌة فً ٌتابعه ال: الحنفٌة وقال .الركعات

 (لنوويا. )معصٌة اإلمام خلف المأموم قراءة

 .الجهرٌة فً ٌقرأ وال السّرٌة، فً المأموم ٌقرأ أن: المالكٌة وقال

 واألخٌرتٌن المغرب ثالثة فً وتجب األ ولٌٌن، الركعتٌن فً تجب ال القراءة إنّ : اإلمامٌة وقال

 .والعشاءٌن الظهرٌن ِمن

 .المتابعة ٌرتفس فً اختلفوا ولكن باألفعال، إلمامه المأموم متابعة وجوب على الجمٌع واتفق

 بدّ  وال فاحشا ، تأخرا   ٌتأخر وال اإلمام على المأموم فعل ٌتقدم ال أن المتابعة معنى: اإلمامٌة فقال

 .قلٌال   ٌتأخر أو ٌقارنه أن

 وبالتراخً، مباشرة، اإلمام لفعل المأموم فعل وبتعقب بالمقارنة، المتابعة تتحقق: الحنفٌة وقال

 متابعا   ٌكون فإّنه للسجود ٌهبط أن وَقبل الركوع، ِمن رأسه إلماما رفع أن َبعد المأموم ركع فلو

 .الركوع فً له

 ٌساوٌه وال ٌسبقه فال اإلمام، فعل عقب المأموم فعل ٌكون أن المتابعة معنى إنّ : المالكٌة وقال

 .الركوع من رأسه اإلمام ٌرفع أن قبل المأموم ٌركع بحٌث فاحشا   تأخرا   عنه ٌتأخر وال

 بشًء عنه ٌتأخر وال الصالة، أفعال ِمن بفعل اإلمام المأموم ٌسبق ال أن المتابعة: نابلةالح وقال

 ٌبدأ أن قبل منه اإلمام ٌنتهً وال الركوع ِمن اإلمام انتهاء َبعد المأموم ٌركع ال بأن أفعالها، ِمن

 .المأموم به

 فقد أكثر، أو بركعة بقهس قد وكان الصالة، فً اإلمام دخل أن َبعد المصلًّ جاء إذا: المسبوق

 لو - مثال   - آخرها؟ أو صالته أّول ٌجعله هل اإلمام مع وٌمضً الجماعة، ٌنوي أّنه على اتفقوا

 إتٌانهما، ِمن بدّ  ال ركعتان علٌه ٌبقى معه وصالّها المغرب، ِمن األخٌرة الركعة اإلمام مع أدرك

 لإلمام، ثالثة هً كما المأموم، إلى نسبةبال ثالثة اإلمام مع أدركها التً الثالثة تكون هل ولكن

 أ ولى تكون اإلمام مع أدركها التً األخٌرة الركعة أنّ  أو أ ولٌٌن، الباقٌتان الركعتان وتكون

 والثالثة؟ بالثانٌة ٌأتً ثمّ  للمأموم، بالنسبة



 فإذا وم،المأم صالة آخر تكون اإلمام مع المأموم ٌدركه ما إنّ : والحنابلة والمالكٌة الحنفٌة قال

 فٌها ٌقرأ بركعة بعدها وٌأتً أٌضا ، لصالته أخٌرة ٌحسبها المغرب ِمن األخٌرة الركعة أدرك

 هذه مثل فً ٌصلًّ: وبكلمة. وسورة الحمد فٌها ٌقرأ بركعة ٌأتً ثمّ  وٌتشّهد، وسورة، الحمد

 أّول اإلمام عدبَ  ٌصلٌه وما صالته، آخر اإلمام مع أّداه ما وٌكون األولٌٌن، على الثالثة بتقدٌم

 .صالته

 أدرك فلو آخرها، ال صالته أّول ٌحسب اإلمام مع المأموم ٌدركه ما: واإلمامٌة الشافعٌة وقال

 ٌأتً ثمّ  بعدها، وتشهد الثانٌة إلى وقام أ ولى، واحتسبها اإلمام مع صالّها المغرب ِمن ركعة

 .صالته آخر هً وتكون بالثالثة

 األقرأ، ثمّ  بأحكامها، األعلم قّدم للصالة الرجال ِمن عدٌد اجتمع إذا: الحنفٌة قال: باإلمامة األحق

لقا ، فاألحسن سنا ، فاألكبر إسالما ، فاألقدم فاألورع،  فاألنظف نسبا ، فاألشرف وجها ، فاألجمل خ 

 .بٌنهم أ قرع ذلك فً استووا فإن ثوبا ،

 الصالة، بأحكام األعلم ثمّ  المنزل، وربّ  المسجد إمام ثمّ  ناببه، أو السلطان ٌقّدم: المالكٌة قال

 فاألعبد، فاألقرأ، فاألعدل، بالحدٌث، فاألعلم

لقا ، فاألحسن نسبا ، فاألرقى إسالما ، فاألقدم  .بٌنهم أ قرع استووا فإن لباسا ، فاألحسن خ 

 ثمّ  ،الصالة ألحكام األحفظ ثمّ  فقط، قراءة األجود ثمّ  قراءة، األجود األفقه ٌقّدم: الحنابلة وقال

 ومع فاألورع، فاألتقى، هجرة، فاألقدم نسبا ، فاألشرف سّنا ، األكبر ثمّ  صالته، فقه ٌعلم ال قارئ

 .فالقرعة التساوي

 فاألقدم فاألورع، فاألزهد، فاألقرأ، األفقه، ثم المسجد، إمام ثم الوالً، ٌقدم: الشافعٌة وقال

 صوتا ، فاألحسن وصنعة، وبدنا   ثوبا   ففاألنظ سٌرة، فاألحسن نسبا ، فاألفضل فاألسّن، هجرة،

 .فالقرعة تساووا فإن فالمتزوج، صورة، فاألحسن

جح دنٌوي، لغرض ال اإلمامة، ثواب فً رغبة األبمة تشاحّ  إذا: اإلمامٌة وقال  ٌقّدمه َمن ر 

 ثمّ  الفقٌه، تقدٌم فاألولى اختلفوا فإن دنٌوٌة، ألغراض ال دٌنٌة وغاٌة شرعً لترجٌح المأمومون

 .شرعً مرّجح به كان َمن ثمّ  األسن، ثمّ  األقرأ،

 

 

 

 


