
 
42 

 
 

 احلديٞ افًٚذ

 

 من واجبات الحاكم سد ف اقة رعيتو وقضاء حوائجيم

بَّٚسِ  ًَ َثَْٚ َأبُق اْف ـْ َأيِب َمرْ .َحدَّ  صَيَؿ ..َظ
ِ
ُٝ َرُشقَل اَّللَّ ًْ

ِّ ذ اهلل ظِٔف َؿَٚل: َش

قُل:  وآلف وشِؿ  َُ َٛ ُدوَن »َي َغ َصْٔئًٚ َؾْٚحتََج
ِّ ـْ َأْمِر اْدُْسِِ ـْ َوِِلَ ِم ْؿ َم ِٓ َِّتِ َخ

َِّتِِف  ِٜ ُدوَن َخ ََٔٚم َِ ُ َظزَّ َوَجؾَّ َيْقَم اْف َٛ اَّللَّ ْؿ، اْحَتَج ِٓ
ِرِهْؿ َوَؾَٚؿتِ َْ ْؿ َوَؾ ِٓ َوَحَٚجتِ

ِرهِ  َْ   45شَوَؾَٚؿتِِف َوَحَٚجتِِف َوَؾ

وؿقفف: مـ وٓه اهلل صٔئٚ مـ أمر ادسِّغ ؾٚحتجٛ دون حٚجتٓؿ : أي امتْع 

ٓؿ ( : بٍتح خٚء مًجّٜ تِ َِّ ْد احتٔٚجٓؿ إفٔف ) وَخ أو مـ اإلموٚء ظ ،مـ اخلروج

ٓؿ (: أي ومسُْتِ  هؿٓؿ ظِٔف ) وؾَرِ صُٚيتِ  ؾالم منددة : أي وظرضِ 

 .احتَٚرا هبؿ وظدم مبٚٓة بنٖهنؿ : يًْلفتٓؿ فديفءومسٚ

                                                           
 

ٗ٘
ْسنَادِ  َصِحٌحُ  َحِدٌث   َهذَا  َجاهُ،  َولَمْ  اإْلِ  .(والذهبً هو وصححه المستدرن فً الحاكم رواه) ٌَُخّرِ
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: أي أبًده ومًْف ظام يبتٌٔف مـ  ه (ف وؾَرِ تِ َِّ ف وَخ ) احتجٛ اهلل دون حٚجتِ 

 ،ؾال جيد شبٔال إػ حٚجٜ مـ حٚجٚتف افرضوريٜ ،افدٕٔقيٜ أو ،إمقر افدئْٜ

مـ وِل صٔئٚ مـ أمقر ادسِّغ ظـ ابـ ظّر مرؾقظٚ "  :ويٗيده مٚرواه افىزاين

د بٚحتجٚب " ؿٚل ا مل يْير اهلل ذم حٚجتف حتك يْير ذم حقائجٓؿ فَِٚض: ادرا

وقهٚ فف : ويًن أن يّْع أربٚب احلقائٟ وادٓامت أن يدخِقا ظِٔف ؾًٔر افقاِل:

واحتجٚب اهلل تًٚػ : أن ٓ جئٛ دظقتف وخئٛ أمٚفف وافٍرق  ،ظِٔٓؿ إهنٚؤهٚ

أن احلٚجٜ مٚ هيتؿ بف اإلٕسٚن، وإن مل يبِغ حد  :ِٜ وافٍَربغ احلٚجٜ واخلَ 

ِٜ مٚ ـٚن ـذفؽ مٖخقذ مـ واخلَ  ،بحٔٞ فق مل ُيهؾ ٓختؾ بف أمره ،افرضورة

 ،بحٔٞ فق مل يقجد ٓمتْع افتًٔش ،وىراراإل اخلِؾ، وفُـ ربام مل يبِغ حد

مٖخقذ مـ افٍَٚر ـٖنف ـن  ،وافٍَر هق اإلوىرار إػ مٚ ٓ يُّـ افتًٔش دوٕف

صذ  -واشتًٚذ رشقل اهلل  ،وفذفؽ ؾن افٍَر بٚفذي ٓ رء فف أصال ،ؾَٚره

فِتٖـٔد وإطٓر أهنٚ ألٍٚظ متَٚربٜ : وإٕام ذـرهٚ  .مـ افٍَر ـها -اهلل ظِٔف وشِؿ 

 46.وادبٚفٌٜ

                                                           
 

ٗٙ
 الماري دمحم سلطان بن علً، المصابٌح مشكاة شرح المفاتٌح مرلاة 
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ؾُٚن يتٍَد افرظٜٔ  ،وؿد ؾٓؿ ظّر بـ اخلىٚب رِض اهلل ظْف هذه احلََٜٔ

وؿهتف مع ادرأة وأضٍٚهلٚ اجلقظك منٓقرة، وـٔػ محؾ هلؿ افدؿٔؼ ظذ 

وأظّد هلؿ افىًٚم بٍْسف ومل يٌٚدر ادُٚن  حتك رآهؿ يوحُقن بًد  ،طٓره

 صبع، وؿد ـٚ ن رآهؿ يبُقن مـ اجلقع.

ْٕٚ ذم شقريٚ و ظّجؾ بخٍِٜٔ هذا افزمٚن، يٍُل أهمهللا بقرمٚ ِْٚ وإخقا

 طَِؿ افيٚدغ. وؾِسىغ وشٚئر بالد ادسِّغ 
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