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 مقدمة الطبعة الرابعة

 
 ا٣ٕةملني، كوًل اهلل ىلع قيؽ٩ة حم٧ؽ كآهل كوعج٫ كق٥٤، أ٦ة ثٕؽ/  احل٧ؽ هلل رب  

ٚ٭ؾق يه ا٣ُجٕح الؿاثٕح هلؾق الؿقة٣ح ا٣يت وؽرت ٝج٢ ٔرش ق٪ٮات؛ تل٪ىه 
 ٨ٔ ٤ٗٮ يف إصؿاء األظاكـ ىلع املك٧٤ني ثةتل١ٛري، أك اتلٛكيٜ، أك اتلجؽيٓ!

اآلك٩ح؛ تلضؽد أقجةب دأحلٛ٭ة يف كٝذ٪ة الؿا٨٬، ظير كيٕةد َجٕ٭ة يف ٬ؾق 
ازدادت ً٘ٮط ٝ٭ؿ كإر٬ةب ك٥٤ّ أل٢٬ اإلقالـ، كيه ٨ٔ ٧ٔؽ دؽٚٓ إىل ٤ٗٮ يف 

ة! ٕن  احلل٥ ىلع املؼة٣ٛني دلٛرينا كدجؽي
ك٨٦ أٔضت كأٗؿب ٦ة تن٭ؽ الكةظح اإلقال٦يح كادلكحلح احلٮـ/ اقتس٧ةر ا٤٘٣ٮ 

ة؛ حلذأىت كو٥ اإلقالـ دم٤حن ثة٤٘٣ٮ، ة كػةرصيي ٫ٞ داػ٤يي ة، كدؿكجي٫ كتكٮيكإ٩ٕةم٫ دكحلي 
كإَالؽ ظؿب دكحلح ىلع دكهل يف الرشؽ األكقٍ تكذ٤ت ػرياد٭ة، كدٌٕٙ ٝؽراد٭ة، 
ة ثٮاصت  كدرضب دلذ٧ٕةد٭ة يف ٤ٝج٭ة اجلةثي ٨٦ دٔٮات اإلوالح كمجةث٭ة اجلٌف! كٝية٦ن

ا٣رب٬ةف يف ٬ؾق املكأ٣ح امل٭٧ح اجلىط، كا٦ذسةًلن ألمؿ الرشع ثةبليةف كإّ٭ةر احلضح ك
أٔيؽ َجٓ ٬ؾق الؿقة٣ح ٦ٓ زيةدات ٦٭٧ح، كدججي٭ةت ٦ٛيؽة، نكأؿ اهلل ثأق٧ةا٫ احلكىن 

حت١ي٥ رشيٕح رب٭٥، كأف إىل كوٛةد٫ ا٣ٕال أف ي٧ل٨ أل٢٬ اإلقالـ دي٪٭٥، كأف يؿد٥٬ 
 ا٣ٕةملني.  يلٙ ثأس اذلي٨ كٛؿكا حبٮهل كٝٮد٫، كاحل٧ؽ هلل رب  

 

 وكتبه  

 
 
 

 ـ43/8/4112 -9/11/1341ْ
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ك٩ٕٮذ ثةهلل ٨٦ رشكر أ٩ٛك٪ة ك٨٦ ، كنكذ٘ٛؿق، كنكذٕي٪٫، حن٧ؽق، إف احل٧ؽ هلل
 ٚال ٬ةدم هل. ، هل ك٨٦ ي٢٤ٌ ٨٦ ي٭ؽق اهلل ٚال م٢ٌ  ، قحبةت أ٧ٔةجلة

ا ٔجؽق كرقٮهل. ، كأم٭ؽ أف ًل هلإ إًل اهلل كظؽق ًل رشيٟ هل  كأم٭ؽ أف حم٧ؽن
  .[102عؿران: ]آل ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

  .[1]الـساء: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

  .[71 -70]األحزاب: ﴾﮼ ﮺ ﮻ ﮸ ﮹ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲
كرش األمٮر ، ^أ٦ة ثٕؽ؛ ٚإف أوؽؽ احلؽير ٠ذةب اهلل، كػري اهلؽم ٬ؽم حم٧ؽ 

 .حمؽزح ثؽٔح، كَل ثؽٔح ًال٣ح، كَل ًال٣ح يف اجلةرحمؽزةد٭ة، كَل 
ٚ٭ٮ ، ممة ًل مٟ ٚي٫ أف دي٨ اهلل دٕةىل كقٍ ثني ا٣٘ةيل ٚي٫ كاجلةيف ٔ٪٫ٚإ٫٩ 

ثة٢َ  ني ٦ؾمٮ٦ني، ك٬ٮ احلٜ ثني ثة٤َني/ك٬ٮ الٮقٍ ثني َؿٚ، اهلؽل ثني ًالتلني
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 ٧يٓ كاتلٛؿيٍ.، كبة٢َ اتلا٤٘٣ٮ كاإلٚؿاط

ٕيح املع٧ٮدةكالٮقُيح املٞىٮدة  ، يف ٬ؾا ادلي٨ يه الٮقُيح الرشٔيح ًل الًٮ
ة ل٤ٌٛةا٢ ثٞؽر ٦ة يح، ٚةلٮقُيح ٣حكخ ٦ٕيةرنا شرشيي كيه الٮقُيح اإلهليح ًل ا٣برش

، كقُيح ٔٞيؽة ًل ٤ٗٮ ٚي٭ة، يه ٦زية كػىيىح ٨٦ ػىةاه ٬ؾا ادلي٨ ا٣ٞٮي٥
 .ٚي٭ةككقُيح رشيٕح ًل ظؿج ، ككقُيح ٔجةدة ًل ر٬جة٩يح ٚي٭ة

 .(1)ػيةرنا ٔؽكًلن  /أم، [143]البؼرة: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ؿ دٕةىل/ ٝة
؛ كب٭ؾق الٮقُيح دأ٤٬خ أ٦ح اإلقالـ ل٤ٞيةـ ثؿقة٣ح ابلالغ كالن٭ةدة ىلع اجلةس

 قٮاء الكةثٜ ٦٪٭٥ كالالظٜ.، ٚيه ظضح احلٜ ىلع اخل٤ٜ
٨ ٬ؾق الٮقُيح يججسٜ يرس اإلقالـ كدججٓ ق٧ةظذ٫ ٕٚٞيؽد٫ ٔٞيؽة ق٭٤ح ، ٔك

كذلٟ إ٩ٛةذ إلرادة اهلل دٕةىل/ ، ٦حرسة ًل ٣بف ٚي٭ة كًل ٧ٗٮض كًل دٕٞيؽ، كاًعح
ھ ھ ﴿كٝةؿ دٕةىل/ ، [185]البؼرة: ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿

 ٚك٧خ ٬ؾا ادلي٨ ك٩٭ض٫ ٬ٮ ا٣حرس كالك٧ةظح.، [78]احلج: ﴾ھ ھ ے ے ۓ
َى  إف  »/ ^ٝةؿ ك َى أحره إال ؽيجّ، يسه  ْزا ادلي / ^كٝةؿ ، (2)«كىَ يشةد  ادلي

« 
ى
ًَ  ت  حى أ  .(3)«الطٍححي  احلِيفيحي  إىل اللً  ادلي

كاردٕٛخ ٚي٭ة اآلوةر ، ٨ٔ امللكٛني احلؿج كالٌيٜ ٚي٭ةرشيٕح اإلقالـ ا٩ذىف ٚ
                                      

 (.3/391) (، دٛكري اث٨ ٠سري351-2/351(، دٛكري ا٣ٞؿَيب )8-2/7ا٩ْؿ/ دٛكري ا٣ُربم ) (1)
 .◙ثةب/ ادلي٨ يرس، ٨٦ ظؽير أىب ٬ؿيؿة  ،(، ٠ذةب اإلي٧ةف19) أػؿص٫ ابلؼةرم (2)
 (.288، 319، ثؿ٥ٝ )ادلي٨ يرس، ككو٫٤ يف األدب املٛؿد /ثةب (، ٠ذةب اإلي٧ةف،3/31) ٞنةأػؿص٫ ابلؼةرم ٤ٕ٦   (3)
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الؿ ا٣يت اك٩خ ىلع ٨٦ قجٞ٪ة ٨٦ األم٥.  كاأٗل
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڃ ڄ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈ ژ ڈ ڎ ڎ

 ں ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڱ ڳ ڳ گ گ گ کگ

 .[157]األعراف: ﴾ڻ ں
كحت١ي٥ ، الٮٝٮؼ ٔ٪ؽ ظؽكد اهلل دٕةىل /ز٥ إف ٬ؾق الٮقُيح الؿبة٩يح دٕين

ٝةؿ ، يف دٝيٜ األمؿ كص٤ي٫٤ ^كا٣ٛيبح إىل ق٪ح رقٮهل األ٦ني ، ٠ذةث٫ ال١ؿي٥
 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿دٕةىل/ 

 .[65]الـساء: ﴾وئ ەئ ائ ەئ ائ ى ى
/ ▐ٝةؿ ، الرشٔيح كأػؾ٬ة ثٞٮة٧٠ة دٕين/ اتل٧كٟ ثأ٬ؽاب األظاكـ 

 ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ﴿
أػؾ ادلي٨ ك، [63]البؼرة: ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ﴿، كٝةؿ قجعة٫٩/ [170]األعراف:
تنؽد، أك د٪ُٓ، ك٬ؾا ٦ٕىن ًل ، كد٭ةكف، أك دٛؿيٍيلٮف ٨٦ ٗري إ٧٩ة كد٤ٞي٫ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿/ اًلقذٞة٦ح ا٣يت ث٭ة أمؿ اهلل دٕةىل يف ٠ذةث٫، ٚٞةؿ 

 .[112]هود: ﴾گ گ گ گ ک ک کک
ُ  ك٣ٞؽ صؿ   ٦٪ؾ ثـكغ ٚضؿ اإلقالـ كإىل يف ا١ٛ٣ؿ كامل٧ةرقح ٚيح ؿى ت ا٣

ك٣ٞؽ اكف اخلالؼ يف ظٞيٞح اإلي٧ةف أكؿ ػالؼ ننأ ، ٠سريةن  يٮ٦٪ة ٬ؾا كيالتو 
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ىلع األ٦ح ثجؽٔح  (1)٦٪ؾ أف ػؿصخ اخلٮارج األكىلكذلٟ ، ثني أ٢٬ ا٣ٞج٤ح
ٚةقذع٤خ ثةتل١ٛري ا٣٘ةيل د٦ةء املك٧٤ني ، اتل١ٛري ث٤ُ٧ٜ املٕةيص كاذل٩ٮب

خ ٚي٭ة ث٘ري ثؿ٬ةف ٦جني، املكةملني ٧٠ة يف  ^ٚىؽؽ ٚي٭٥ ٝٮؿ ٩بي٪ة ، كختًٮ
ـً  لذئف أْوى يى »الىعيعني/  ٔف أْوى ، اإلضال غي  .(2)«األكزةفً  كيىرى

ك٣ٞؽ دؿاكظخ ردكد األٕٚةؿ إزاء ٬ؾق ا٣ُؿٚيح ٦ة ثني جت٭٥ اغؿ يٞرص اإلي٧ةف 
صةء إر، أك خيؿج ٢٧ٔ ا٤ٞ٣ت كاجلٮارح ٨٦ ظٞيٞح اإلي٧ةفدىؽيٜ اخلرب، كد ىلع دلؿ

ؽ صةؼ ي٘ي ا٣ُؿؼ يؽ إىل ٩ىٮص الٔٮ كخيؿج أ٧ٔةؿ اجلٮارح ، ٨ٔ ٩ىٮص الٔٮ
 ٨٦ مكىم اإلي٧ةف ثةللكيح.

، ك٣ٞؽ م٭ؽت قةظح األ٦ح اإلقال٦يح احلٮـ رصاًعن ثني ػٮارج ٬ؾا الـ٦ةف
٠سري ٨٦ املضذ٧ٕةت ثني رىح ٨٦ يكتجيط ككٕٝخ ، كػ٤ٮؼ أ٢٬ اتلض٭٥ كاإلرصةء

 كبني ٨٦ ي٤بف ٤ٔي٭ة دي٪٭ة كجيؿا٭ة ىلع املعؿ٦ةت.، ظؿ٦ةد٭ة كيجذ٭ٟ أ٦٪٭ة
ا٣ٕةم٤ني لإلقالـ احلٮـ اتل٪ةثؾ ثةد٭ة٦ةت اتل١ٛري ثٕي ٧٠ة مةع يف أكقةط 

، كللك أقجةث٫ كمكٮاغد٫ كأدتل٫، كا٣رتامٜ ث٧٪١ؿات اإلرصةء كاتلض٭٥، كاخلؿكج
٪ؽ اهلل   جتذ٧ٓ اخلىٮـ!ٔك

                                      

اخلٮارج ٥٬ أكخلٟ اجلٛؿ اذلي٨ ػؿصٮا ىلع يلع ثٕؽ ٝجٮهل اتلع١ي٥ يف مٮٕٝح وٛني، كهل٥ أ٣ٞةب أػؿل  (1)
ك٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ، كاملع٧١ح ،كاملةرٝح ،كالرشاة ،احلؿكريح /ٔؿٚٮا ث٭ة ٗري ٣ٞت اخلٮارج، ك٨٦ د٤ٟ األ٣ٞةب

كجي٢ٕ أكؿ اخلٮارج ذا اخلٮيرصة اذلم أرتض ىلع  ،^ ٨٦ يؿصط ثؽايح ننأة اخلٮارج إىل ز٨٦ اجليب
 .٨٦ احل٨٧ ◙ ثٕر ث٫ يلع يف ٝك٧ح ذ٬ت اكف ٝؽ ^ الؿقٮؿ

أػؿص٫ ابلؼةرم، ٠ذةب اقتذةثح املؿدؽي٨ كاملٕة٩ؽي٨ كٝذةهل٥، ثةب/ دؿؾ ٝذةؿ اخلٮارج  (2)
 (.3111)ذ٠ؿ اخلٮارج كوٛةد٭٥، ر٥ٝ ، ثةب/ (، كمك٥٤، ٠ذةب الـٌلة1311ل٤ذأحلٙ، ر٥ٝ )



 

10 

حل١نٙ اجلٞةب ؛ ٚإف ٬ؾق ا٣ْة٬ؿة حتذةج إىل ٧ٜٔ يف دراقذ٭ة ؛كىلع لك ظةؿ
ٮام٢ ا٩تنةر٬ة، ٨ٔ أقجةث٭ة كدكإٚ٭ة ، ظىت يذ٧٭ؽ الكبي٢ ٣ٕالص٭ة كدرء ٚذجذ٭ة، ٔك

كال١نٙ ٨ٔ مٮآً ، ثٕؽ د٧يزي الىعيط اثلةثخ كادلػي٢ الـا٬ٜ ٨٦ أدتل٭ة
 ػـاع.كحتؿيؿ حم٢ اجل، اًلدٛةؽ كاإلدمةع

٦ٓ اتلججي٫ ىلع ، ك٬ؾق حمةك٣ح لٌجٍ كدٕٞيؽ اجلٮا٩ت ا٧٤ٕ٣يح املذ٤ٕٞح ثة٣ْة٬ؿة
ككوٙ ، ىلع أقةس ٨٦ الٮقُيح ا٣يت ٝةـ ٤ٔي٭ة ٬ؾا ادلي٨، أدب احلل٥ ىلع اجلةس

 ث٭ة أا٧ح اإلقالـ ٨٦ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح.
 ىلع كوًل اهلل، ك٬ٮ قجعة٫٩ ظكب٪ة ك٥ٕ٩ الٮًلي٢ ،كاهلل دٕةىل ٨٦ كراء ا٣ٞىؽ

 ٩بي٪ة حم٧ؽ كآهل كوعج٫ كق٥٤.
 
 

 وكتبه  

 
 
 

 3125٬ٗؿة ذك ا٣ٕٞؽة  ،ا٣ٞة٬ؿة
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 انحكى عهى انُاش ٌجب ؤٌ ٌكىٌ بعهى وعدل

 
 ل ل٤عل٥ ىلع اجلةس أف يذىٙ ثة٥٤ٕ٣ كا٣ٕؽؿ.ىؽ  يذٕني ىلع ٨٦ د

 ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ٝةؿ اهلل دٕةىل/ ٚٞؽ  ؛أ٦ة ٨ٔ اًلدىةؼ ثة٥٤ٕ٣

 ں﴿كٝةؿ دٕةىل/ ، [36اإلرساء:] ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 ھ ھ ھ ہ ہ ھ ہ ہ ۀ ڻ ۀ ڻ ڻ ڻ

 . [15]الـور: ﴾ے
، [152]األنعام:  ﴾ڤ ٹ ٹ﴿/ دٕةىل ٚٞؽ ٝةؿكأ٦ة ٨ٔ اًلدىةؼ ثة٣ٕؽؿ 

 ۓ ےۓ ھ ے ھ ھ ھ ہ ہ﴿/ ▐كٝةؿ 

 ﮿﯀ ﮾ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮵ ﮶ ﮴ ﮳ ﮲

 .[8]املائدة: ﴾   ﯁ 
ز٪ةؤق/ ية أي٭ة اذلي٨ آ٦٪ٮا ثةهلل  ٢  ثؾلٟ صى  يٕين» :♫ٝةؿ اث٨ صؿيؿ 

حلل٨ ٨٦ أػالٝل٥ كوٛةدل٥ ا٣ٞيةـ هلل م٭ؽاء ثة٣ٕؽؿ يف ، كرقٮهل حم٧ؽ
ٚذضةكزكا ظؽكد ، كإٔٚة٣ل٥، كًل جتٮركا يف أظاك٦ل٥، أكحلةال٥ كأٔؽاال٥

كًل دٞرصكا ٚي٧ة ظؽدت ٣ل٥ ، ٣ٕؽاكد٭٥ ٣ل٥، ٦ة ظؽدت ٣ل٥ يف أٔؽاال٥
ك٣ل٨ ا٩ذ٭ٮا يف دميٕ٭٥ إىل ،  أكحلةال٥ لٮًليذ٭٥ ٣ل٨٦٥ أظاكيم كظؽكدم يف

 .(1)«كا٤٧ٔٮا ٚي٭٥ ثأمؿم، ظؽم
ٚإ٫٩  ٤ي٫؛  ؽيالن  -٣حف حلةك٥ ىلع اجلةسٔك ة كٕد ؽاكة رأف جيٮ -صؿظن ، أك يف ظ٫٧١ ٣ٕ

                                      
 أمحؽ مة٠ؿ. /حتٞيٜ(، 31/95دٛكري ا٣ُربم ) (1)
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ٌةء ري رشيع.، أك ٘ث  ألمؿٗ 
أف يلٮف  / -يف ثةب احلل٥ ىلع اجلةس -٨٧ٚ أ٥ْٔ ػىةاه أ٢٬ الك٪ح

ؽؿ كإ٩ىةؼ.  احلل٥ ث٥٤ٕ ٔك
كالالكـ يف اجلةس جيت أف يلٮف ث٥٤ٕ » :♫يٞٮؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح 

ؽؿ  .(1)«ًل جب٭٢ ك٥٤ّ ٠عةؿ أ٢٬ ابلؽع، ٔك
كاهلل حيت اإل٩ىةؼ؛ ث٢ ٬ٮ أ٢ٌٚ ظ٤يح حتًل ث٭ة » :♫كٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥ 

ة ثني األٝٮاؿ كاملؾا٬ت، الؿص٢ ة ٨٦ ٩ىت ٩ٛك٫ ظ٧١ن كٝؽ ٝةؿ دٕةىل/ ، ػىٮون
 .(2) «[15]الشورى: ﴾ىئ ىئی ىئ﴿

ٝةؿ دٕةىل/ ، أف حيرتـ ٦ة ٔ٪ؽ اآلػؿي٨ ٨٦ اخلري كأف يٞؿ هل٥ ث٫ /كٌَ اإلُطةؼ
٢٧ ث٫ أا٧ذ٪ة ال١جةر.، [183]الشعراء: ﴾مث جث يت ىت﴿  ك٬ؾا املٕىن رًعق ٔك

حيس٫ ىلع اًلٝذىةر  ♫٠ذت ٔجؽ اهلل ا٧ٕ٣ؿم ا٣ٕةثؽ إىل اإل٦ةـ ٦ةلٟ ٤ٚٞؽ 
٥ إف اهلل ٝكٌ »/ ٝةاالن  ♫ ١ٚذت إحل٫ اإل٦ةـ ٦ةلٟ، اتلٕجؽ كدؿؾ اخل٤ُحىلع 

٧ةؿ ، ذط هل يف الىٮـٛكل٥ ي ،ٚؿب رص٢ ٚذط هل يف الىالة، ٥ األرزاؽ٧٠ة ٝكٌ  ،اأٔل
ٚجرش ا٥٤ٕ٣  ؛كآػؿ ٚذط هل يف اجل٭ةد، كل٥ يٛذط هل يف الىٮـ ،ىؽٝحكآػؿ ٚذط هل يف ال

يخ ث٧ة ٚذط، أ٧ٔةؿ ا٣رب٨٦ أ٢ٌٚ  أ٨ّ ٦ة أ٩ة ٚي٫ ثؽكف ٦ة أ٩خ ك٦ة ، يل ٚي٫ كٝؽ ًر
 .(3)«!كأرصٮ أف يلٮف الك٩ة ىلع ػري كبؿ، ٚي٫

 ٨٦ أراد»ك٬ٮ يٞٮؿ/  ♫ك٨٦ أراد أف ي٪ىٙ ٤ٚي٪ىخ إىل اث٨ ظــ 
 .(4)«ٚإ٫٩ ي٤ٮح هل كص٫ دٕك٫ٛ ؛اإل٩ىةؼ ٤ٚيذٮ٥٬ ٩ٛك٫ ماكف ػى٫٧

                                      
 (.٦1/117٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح، ًلث٨ دي٧يح ) (1)
 (.1/91إٔالـ املٮٕٝني، ًلث٨ ا٣ٞي٥ ) (2)
 (.8/331قري أٔالـ اجلجالء، لزل٬يب ) (3)
 (.38)صاألػالؽ كالكري، ًلث٨ ظــ  (4)
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 /املذجيبكٝؽ ٝةؿ 
ىػػكى  ػػٍُ اإلً  ي ػػحي كً  ٍؿ شى دىػػ ًٍ ل ػػةؼً كى  ةًؼ طى  حن ػى

 

  يى ثى  
ى
ـً ُى األ ً كً  ة (1) ًً حً م رى كً ٔا ذى ُي كى  فٍ إ

 
 

 ٔاكظ اإلُطةؼ كاحلل٥ ىلع ٚؿد ث٧ضؿد ، ث٘ري دثجخ / د٧ٕي٥ األظاكـكٌَ ُ
 ٚؿد ٚي٭ة. ٦ة يتج٪ةق كاحلل٥ ىلع َةاٛح ٨٦ ػالؿ، ا٩ذ٧ةا٫ إىل َةاٛح

 ٔاكظ اإلُطةؼ ظةؿ حبكت كذلٟ ، / املجة٣٘ح كاملضةزٚح يف األظاكـكٌَ ُ
ة  ٠عةؿ ي٭ٮد ظني ٧٤ٔٮا ثإي٧ةف ٠ٕت ، ظةؿ ا٣ٌ٘ت كاملؼة٣ٛح، أك كاملٮاٚٞحالًؿ

َي ري ضي  » /لٮا ا٣ٞٮؿ ٨٦ٚجؽٌ األظجةر  َي شٌ »إىل  «ُةرً ضي   ُة كاث كاأل٦س٤ح ! (2)«ُةشٌ  ُة كاث
ة كظؽيسنة -ىلع الك األمؿي٨  أكرث ٨٦ أف حترص. -ٝؽي٧ن

 ٔاكظ اإلُطةؼ  ،اصذ٭ةدق يف أكؿ أمؿق دكف آػؿق ىلإ/ حمة٧٠ح املضذ٭ؽ كٌَ ُ
، ¶ظ٢ ٩لةح املذٕح ًلث٨ ٔجةس ، أك ٨٦ يجكت ا٣ٞٮؿ ثإثةظح ربة ا٢ٌٛ٣ /٦س٢

٫ ٔ٪٭٧ة يف آػؿ أمؿق كػةد٧ح ٧ٔؿق  .(3)كإ٧٩ة ا٣ٕربة ثةخلٮادي٥ ، ٦ٓ أ٫٩ ٝؽ زجخ رصٔٮ
 ٔاكظ اإلُطةؼ ، احلل٥ ىلع النؼه يف مؿظ٤ح ثٕي٪٭ة ٨٦ ظيةد٫ /كٌَ ُ

ك٨٦ ، ةيف أكؿ مؿاظ٫٤ ٝةؿ/ اكف ٦ٕزتحلي  -٦سالن  -احلك٨ األمٕؿم٨٧ٚ ظل٥ ىلع أيب 
ة أمٕؿيي ظل٥ ٤ٔي٫ يف املؿظ٤ح  ٞن ك٨٦ ظل٥ ٤ٔي٫ يف املؿظ٤ح ، ةالٮقُٯ ٝةؿ/ اكف م٤ٛ

 ة!ٛيي ٤ة قاألػرية ٝةؿ/ اكف قجيي 
 ٔاكظ اإلُطةؼ ح يف اجلٛف دإٚح إىل ا٩ذٞةص املعكٮد، / احلكؽكٌَ ُ  ،ك٬ٮ ٚآ

ڤ  ٹ ڤ﴿ٝةؿ دٕةىل/ ، ٚال جيذ٧ٓ ٦ٕ٭ة ٔؽؿ كًل إ٩ىةؼ، كد٧ين زكاؿ ٧ٕ٩ذ٫

                                      
 (.3/157ديٮاف أيب ا٣ُيت املذجيب ) (1)
ـء ٨٦ ظؽير أػؿص٫ ابلؼةرم يف ٠ذةب دٛكري ا٣ٞؿءاف، ثةب/ ٨٦ اكف ٔؽكي  (2)  (.1231ا جلربي٢، ر٥ٝ )ص
جةس  (3) ، (73/ 1(، كا٣ُعةكم يف رشح ٦ٕةين األزةر )1/21، ٧٠ة يف وعيط مك٥٤ )¶وط رصٮع اث٨ٔ 

 (.5/387لألبلةين ) ،اإلركاء /ا٩ْؿك
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ة اكف يف اجلةس احلكؽ![54]الـساء: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  . كٝؽي٧ن

إذا اك٩خ ، اجلةرح ًل يٞج٢ ٦٪٫ اجلؿح كإف ٚرس» :♫كهلؾا ٝةؿ الكجيك 
٨٦ دٕىت  ؛٬٪ةؾ ٝؿي٪ح ين٭ؽ ا٢ٕٞ٣ ثأف ٦س٤٭ة ظةم٢ ىلع الٮٝيٕح يف اذلم صؿظ٫

 .(1) «ٗري ذلٟأك  ،-٧٠ة يلٮف ٨٦ اجلْؿاء -حٚك٦٪ة، أك ٦ؾ٬يب
ى  ذٍ  إً تى كا اىفى ري طى حى  ي ِى حى  ًٍ ل ػةل  ّي يى ػٍ ٔا ضى

 

ِ  ـى     ةسي ةىػػػػ
ى
ي  اءه ػرى ٍغػػػأ ػػػدي كى  لى ـي طي ٔ 

 

ى  تى يٍ جً ل الي  سى دى كى  ػمي ىػط  ا ل ٍػ ًٍ رن ً يى
 ـٍ تى

 

ػػػ  ػػػالس   ًى ذٍ شى ػػػسٍ غً كى  ةؿً جى ـي ذي ٍشػػػمى  ّي عي ٔ 
 

ى نى  ً ضى ى  سً اا
ٍ
ً  َى يٍػكي  ةءً ِى ٍط احل ػًٓ جٍ ٔى ل   -ةٓى

 

ػػحى   ا كى طى ػػةؾٍ بي ػرن ى  ّي ُ ػػإً  -غن (2) ًي يٍ ًٌػػدلى
 

 

 ٔاكظ اإلُطةؼ ؽ دتجٓ ٔرثات الىةحلني كقُٞةت ٧٤ٔةء أ٢٬ د٧ٕ   /كٌَ ُ
 دثجخ.، أك كذلٟ ٨٦ ٗري كرع، الك٪ح رمح٭٥ اهلل أدمٕني

قي٧ة ٔ٪ؽ الالكـ  ًل، ك٣ٞؽ درج أ٢٬ الك٪ح ىلع حتؿم اإل٩ىةؼ ٦ٓ اغيح الٮرع
 ا٥٤ٕ٣ كا٢ٌٛ٣. ىلع أ٢٬

 .(3)«كإ٧٩ة الالكـ يف ا٧٤ٕ٣ةء ٦ٛذٞؿ إىل كزف ثة٣ٕؽؿ كالٮرع»/ ♫ ٝةؿ اذل٬يب
 أركع املس٢ يف الٮرع كاتلثجخ. ╚كٝؽ رضب الك٤ٙ الىة٣ط 

خ أثة ًعو٥ يٞٮؿ/ ٦٪ؾ أف ٤ٞٔخ أف ا٣٘يجح ظؿاـ ق٧ٕ»/ ♫يٞٮؿ ابلؼةرم 
ا ٍٝ ة -كٝةؿ، «٦ة اٗذجخ أظؽن ٌن أرصٮ أف أ٣ًف اهلل كًل حيةقبين أين » :♫ -أي

ا  .(4)«اٗذجخ أظؽن

                                      
 .(2/32َجٞةت النةٕٚيح، ل٤كجيك ) (1)
 ا٣ُربم ثٌٕ٭ة يف لكرك،  ـه19ٔ٪ؽ ذ٠ؿ ق٪ح  ،أليب األقٮد ادلؤيل قالـاذل٬يب يف دةريغ اإلنكج٭ة  (2)

 (.1/217) دةريغ األم٥ كامل٤ٮؾ
 (.8/118قري أٔالـ اجلجالء، لزل٬يب ) (3)
 املىؽر الكةثٜ. (4)
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٤ٜ اذل٬يب ىلع الك٫٦ ك٨٦ ي٪ْؿ يف الك٫٦ يف اجلؿح ، ♫وؽؽ »ٚٞةؿ/  ،ٔك
٫ يف الالكـ ىلع اجلةس، كاتلٕؽي٢ كيكذُؿد اذل٬يب كإ٩ىة٫ٚ ٚي٨٧ ي٫ٌٕٛ... ، ٥٤ٔ كٔر

ك٬ؾا  ،(كاقظىت إذا ٤ٝخ/ ٚالف يف ظؽيس٫ ٩ْؿ ٚ٭ٮ ٦ذ٭٥ )ٚي٪٢ٞ ٨ٔ ابلؼةرم ٝٮهل/ 
ا  .(1)«ك٬ؾا كاهلل اغيح الٮرع، ٦ٕىن ٝٮهل/ ًل حيةقبين اهلل أين اٗذجخ أظؽن

اك٩ٮا ، يف اذلركة ٨٦ الٮرع كاتلٮيق ٨ٔ أٔؿاض اخل٤ٜ ╚كًل٧ة اك٩ٮا 
 ٿ ٿ﴿ظير صةء األمؿ ث٫ يف ٠ذةب اهلل دٕةىل/ ، أوعةب ٦٪٭ش دٝيٜ يف اتلثجخ

ٔا﴿/ محـة كال١كةيئ كيف ٝؿاءة، [6]احلجرات: ﴾ٹ ٿ ٿ ٨ ٝةؿ احلك، ﴾ـذثجذ
َةبلنة  ؛يف ظةدزح اإلٟٚ -كٝؽ ٝةؿ اهلل دٕةىل، (2)«املؤ٨٦ كٝةؼ ظىت يتجني»ابلرصم/ 

ٚاك٩ٮا ي٪ْؿكف يف ًجٍ ٤ٞ٩ح ، [13]الـور: ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿/  -اتلثجخ
 ٧٠ة ي٪ْؿكف يف ٚ٭٧٭٥ هلة. ، األػجةر
 /ٔاكظ اإلُطةؼ أظؽ دم٤ح ٨٦ قيةٝ٭ة ٨٦ الكـ ، أك اصزتاء لك٧ح كٌَ ُ
 كب٪ةء أظاكـ ٤ٔي٭ة ٨٦ ٗري ٩ْؿ إىل قةاؿ الك٫٦ ك٦٪٭ض٫ اذلم ٔؿؼ ث٫. ،ا٧٤ٕ٣ةء
 ًل٧ة ٝي٢/ك

اًػػتو  ٍَ بى ًٌػػ  ًٍ ػػ كى ة كى ػػًحٍيحن الن ضى ٍٔ  كىػػ
 

َى اىٍفى   ًٌػػػ ّي  آذىذيػػػ ػػػكى ٍٓ ًً ػ ػػػًلٍي ًً الط   ػ
 

ػػ دي
ٍ
ٍَ دىخ ىىًسػػ ػػةفي  ػزي كى ْى ٍذ

ى
ّي  اأٍل ٍِػػػ ًٌ 

 

ى كىػػػ  ػػػسىااً ً  رً ػرٍ لَعى ـً كىاىٍػي  اىٍلى ٍٔ  (3) ييػػػػ
 

 ٔاكظ اإلُطةؼ ، أك ٝج٢ ٝجٮهلة ثةألػجةر/ إٗٛةؿ ا٣ٞؿاا٨ املعذٛح كٌَ ُ
 ل٤ؼٮارج. ◙يلع ٧٠ة ٝةؿ ، ٚؿب ٝةا٢ لك٧ح ظٜ أراد ث٭ة حمي ابلة٢َ، رد٬ة

                                      
 (.32/119قري أٔالـ اجلجالء، لزل٬يب ) (1)
 (.31/182، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (2)
ـء ٨٦ ا٣ٞىيؽة الكةثٞح أليب األقٮد ادلؤيل. (3)  ص
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يؿيؽ ث٭ة أظؽ٧٬ة أ٥ْٔ ، كاللك٧ح الٮاظؽة يٞٮهلة از٪ةف»اث٨ ا٣ٞي٥/ كٝةؿ 
ذجةر ثُؿيٞح ، كيؿيؽ ث٭ة اآلػؿ حمي احلٜ، ابلة٢َ ك٦ة ، ا٣ٞةا٢ كقريد٫ ك٦ؾ٬ج٫كأًل

 .(1)«يؽٔٮ إحل٫ كي٪ةّؿ ٔ٪٫
ؿي  ٍٔ ػ تىلي ا جى ػ ٍحػػوً  اجل  نى ْىزى حي رى ٍٍ  ّي تى

 

  
ٍ
ػػػخ ىشى إًٍف ت ءي  يٍػػػخى كي  كى ُىػػػة ًٍ ً  ذىا ًِقٍ  الش 

 

ٍزتى  ةكى ٌىة جى ًٌّة كى ة كىذى ةكىٍضػفى  ٌىٍرحن ٍى  ٓي
 

ىػػق   
ٍ
ًّ  رٍ كىػػ كىاحل ًٍيػػ ٍٔءي  حىٍػتى ػػ  تىٍػػػػجًٍ ً  ضي

 

ٚال يججيغ أف ، ٚإذا اكف الؿص٢ زٞح من٭ٮدنا هل ثةإلي٧ةف كاًلقذٞة٦ح»كٝةؿ الكجيك/ 
حي٢٧ الك٫٦ كأ٣ٛةظ ٠ذةثةد٫ ىلع ٗري ٦ة دٕٮد ٦٪٫ ك٨٦ أ٦سةهل؛ ث٢ يججيغ اتلأكي٢ 

 .(2) «كظك٨ ا٨ْ٣ الٮاصت ث٫ كبأ٦سةهل، الىة٣ط
ڄ  ڄ﴿ٚٞةؿ/ ، كأمؿ اهلل دٕةىل ثذٞؽي٥ ظك٨ ا٨ْ٣ ًل قي٧ة ثأ٢٬ ا٢ٌٛ٣

الالكـ  ٧٠ة أمؿ ثةل١ٙ ٨ٔ، [12]الـور: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
كيف ، [16]الـور: ﴾﮹ ﮸ ﮶ ﮷ ﮵ ﮲ ﮳ ﮴ ۓ ۓ﴿ٚٞةؿ/  ،٥٤ٔ ث٘ري

ًْ يف اجل   اجلةسى  ت  سي يى  ٍو ْى كى »احلؽير/  ٌى  / -أك ٝةؿ -ًًٓ ةر لَع كجٔ  ًْ إال  سً ةدً ِى لَع 
ً طى حى    ري ةا

ى
ٍ أ ة ٌى كى  ،ًّ يٍ يى حلىٍ  ٍيى ة  ى ٌى  ًل  ٍَ ٍى غٍ يى  ٍَ ٌى »/  -مؿٚٮًعن  -ركل ق٭٢ ث٨ قٕؽك ،(3)«ًًٓ ذً جى طى ل

 جٍ رً  ٍيى  ى 
  ًّ يٍ يى

ى
ي  ٍَ ٍى عٍ أ  .(4)«حى ِ  الى  لى

ًٍ سى دى  دٍ ضى كى  ي   إً ـى  خى ػٍ ؽى ذى ة اضٍ ٌى  ر 
 ػةٍى ج 

 

ى   ػػػَكى ي  مى مي ػػػكى  حى ىػػػ تي ٍٔ هي الط   ػةدي جى
 

ًرٍ 
ًٍ َتى ى ىيػ ـىإًٍف ل ٍٔ ا تىلي ػًريٍرن الن ضى ٍٔ ّي كى  ػ

 

ذي   ٍٍ ػ مى ـىطى ػٍ ً الط  ٍَ دى ػ ادً خى ادي  رى ػرى  ضى
 

                                      
 (.1/523) ٦ؽارج الكةل١ني، ًلث٨ ا٣ٞي٥ (1)
 (.91ٗؽة، دار الكالـ، ا٣ٞة٬ؿة )ص / ٔجؽ ا٣ٛذةح أيبحتٞيٜ ،ٝةٔؽة يف اجلؿح كاتلٕؽي٢، ل٤كجيك (2)
(، كاث٨ 2131ة، ر٥ٝ )ا٣رت٦ؾم، ٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ ٦ة صةء يف ظؿ٦ح الىال(، ك22131أػؿص٫ أمحؽ ) (3)

 (.3111كوعع٫ األبلةين يف وعيط اجلة٦ٓ ) (، كٝةؿ ا٣رت٦ؾم/ ظك٨ وعيط،٦1971ةص٫ )
 (.5991أػؿص٫ ابلؼةرم، ٠ذةب الؿٝةؽ، ثةب/ ظِٛ ال٤كةف، ر٥ٝ ) (4)
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 /ٔاكظ اإلُطةؼ ثؽٔح ، أك خمة٣ٛح، أك اخل٤ٍ ثني ٦ٞةيم الؿد ىلع ػُأ كٌَ ُ
ٚةألو٢ الؿد ىلع لك خمة٣ٛح ٨٦ ٗري ، ف شيشء ٨٦ ذلٟكبني ٦ٞةـ دٞٮي٥ ٨٦ د٤بٌ 

ٔ٪ؽ احلل٥ ىلع الؿصةؿ  ةأ٦، ٨٦ ٗري اتلٛةت إىل وةظج٭ة إف اكف ص٤يالن ك ،دلةم٤ح
 ًل يك٥٤ ٨٦ اخلُأ أظؽ! ٨٦ اإل٩ىةؼ؛ إذ ثؽ ٚال ةة ًع٦ن ظ٧١ن 

٤ٝج٫  كأف يؿبٍ ىلع، أف يــ املك٥٤ لكة٫٩ ثـ٦ةـ اتلٞٮل /كاملٞىٮد ٨٦ ذلٟ لك٫
، كأف ًل يٕض٢ ىلع أظؽ ثأمؿ ظىت دٞٮـ ثح٪ذ٫، كظك٨ ا٨ْ٣ ثةملك٧٤ني، ثؿبةط الٮرع

، ؿق٩ْؿ يف قةاؿ أم كبةف زل٤ػ٫، ز٥ إذا زجخ ػُؤق، كدـاؿ مج٭ذ٫، كد٪ُٞٓ ٦ٕؾرد٫
، ٚإف اك٩خ ىلع كص٫ الكؽاد كاملٞةربح اظذ٢٧ هل ٦ة ًل حيذ٢٧ ٣٘ريق، كًع٦ح أظٮاهل

 كا٧٘٩ؿت زتل٫ ك٬ٛٮد٫ يف جلح ظك٪ةد٫.
ً كى   إ

ى ذى
ٍ
  تي ٍيػػػجً ا احل

ى
 رو اًحػػػكى  تو ٍُ زى  ثًػػػتى أ

 

ى  ٍت ةءى جى    ثًػ ّي ِي ةًضػمى
ى
(1)عً ػيٍ ًفػشى  ًؿ ىٍ خ

 
 

 أدمٕني.ك٬ؾا ٦٪٭ش ٧٤ٔةء اإلقالـ اثلٞةت املٕذربي٨ رمح٭٥ اهلل 
 

 

  

                                      
 (.3/128ًلث٨ ا٣ٞي٥ )، ٦ؽارج الكةل١ني (1)
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 نحجة فً جعرٌف اإلًٌاٌ وَقٍضه بٍاٌ اهلل ورسىنها

 

٦ة ي٤ذٛخ إحل٫ يف  ؿ٨٦ أػُ -ة٩ٛين ، أك إزجةدنة -احلل٥ ىلع اجلةس ثةإلي٧ةف
، كًل يذأىت احلل٥ ثةإلي٧ةف ك٩ٞي٫ٌ ٝج٢ ٦ٕؿٚذ٭٧ة ث٧٪٭ش وعيط، إصؿاء األظاكـ

جٍ املٞىٮد ث٭٧ة يف ػُةب الرشع  كًلسري ٨٦ اخل٢٤ يف ٬ؾا ابلةب مؿدق ، املُ٭ؿًك
 ك٩ٞي٫ٌ. إىل اخل٢٤ يف ٦ٕؿٚح اإلي٧ةف

، كاألو٢ يف دٕؿيٙ املى٤ُعةت الرشٔيح الؿصٮع إىل ثيةف النةرع احل١ي٥ هلة
كٝؽ ، ز٥ إ٫٩ ٝؽ يلٮف ثني املٕىن ال٤٘ٮم كالرشيع ٔالٝح كو٤ح، كدٕؿي٫ٛ إية٬ة

مى٤ُط اإلي٧ةف ذ٬ت ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء إىل كيف ، ثٕيؽةن ، أك ٝؿيجحن د٤ٟ الى٤ح ف دلٮ
ك٬ؾا ػالؼ األو٢ املٕذرب ٔ٪ؽ أ٢٬ ، أف ٦ٕ٪ةق الرشيع ٬ٮ ٩ٛف املٕىن ال٤٘ٮم

ٚإف ل٥ يٮصؽ ، ^إذ املؿصٓ يف ثيةف الرشٔيةت الكـ اهلل كرقٮهل  ؛الك٪ح كاجل٧ةٔح
 .ك٦ٕ٭ٮد أ٢٬ ا٣ٕؿؼ ،يف الكـ ا٣ٕؿب -ٔ٪ؽاؾ -ي٪ْؿ ٚي٭٧ة ابليةف

ز٥ ٦ٕ٪ةق املٕذ٧ؽ يف ٠ذةب اهلل ، ٕىن اإلي٧ةف ٔ٪ؽ ال٤٘ٮينيكٚي٧ة يأيت ثيةف مل
يني.، ^كق٪ح رقٮهل ٪ؽ األا٧ح املًؿ  ٔك

 ٌػن اإليٍةف ىؾح/
 .(1)إُٔةء األ٦ةف /ث٧ٕىن ٬ٮ

 .[4]قريش: ﴾ٿ ٿ ٿ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

                                      
 (.32/23( لكةف ا٣ٕؿب، ًلث٨ ٦٪ْٮر )3)
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ـي »كيف احلؽير/    اجلجٔ
ى
 ليطٍةءً  حه ِى ٌى أ

ى
  حه ِى ٌى ... كأُة أ

ى
 حه ِى ٌى ألضحةيب... كأضحةيب أ

 
ي
 .(1)«يت...ٌ  أل

 .(2)الالـ، أك يلٮف ث٧ٕىن اتلىؽيٜ إذا دٕؽل ثةبلةء كدةرةن 
 مىؽؽ جلة. /أم، [17]يوسف: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

 .[61]التوبة: ﴾ائ ى ى ې﴿كٝةؿ دٕةىل/ 
ة. -يلٮف ثةجلٮارحٝؽ كاتلىؽيٜ ٧٠ة يلٮف ثة٤ٞ٣ت كال٤كةف  ٌن  أي

ؽي طى يي  جي سٍ كاىفى »ٚيف احلؽير/  ٍك ذلم ر 
ى
 .(3)«ّي ثي ز  سى يي ، أ

 /ىلع ذلٟ كيؽؿ  ، ٦ٞيؽ، أك كٝؽ ي٤ُٜ اإلي٧ةف يف ال٤٘ح ىلع دىؽيٜ خمىٮص
ةألمٮر ا٣٘ةاجح ممة يؽػ٤٭ة النٟ كالؿيت؛ ألف املؼرب يذ٤ٕٜ ثأف اإلي٧ةف  -

 .(4)ٔ٪٭ة مؤد٨٧ ٤ٔي٭ة خبالؼ اتلىؽيٜ ٚإ٫٩ أ٥ٔ
، ا٣لٛؿ٭ٮ ٚكأ٦ة ٦ٞةث٢ اإلي٧ةف يف ال٤٘ح ، أف ٦ٞةث٢ اتلىؽيٜ ٬ٮ اتل١ؾيت -

 .(5)ث٢ ٝؽ يلٮف ث٫ كب٘ريق، كا٣لٛؿ ًل خيذه ثةتل١ؾيت

/  ٌػن اإليٍةف شبن
املؿاد ث٤ِٛ اإلي٧ةف ك٦ة يٌةدق ثية٩نة ًل حيذةج ٫ٕ٦ إىل  ^٣ٞؽ ثني اجليب »

؛ ٤ٚ٭ؾا جيت …كحنٮ ذلٟ ،كمٮا٬ؽ اقذ٧ٕةؿ ا٣ٕؿب ،اًلقذؽًلؿ ىلع ذلٟ ثةًلمذٞةؽ
ث٢ ٦ٕةين ، ٚإ٫٩ مةؼ اكؼ ؛^الؿصٮع يف مك٧يةت ٬ؾق األق٧ةء إىل ثيةف اهلل كرقٮهل 

                                      
 (.1591أ٦ةف ألوعةث٫، ر٥ٝ ) ^أػؿص٫ مك٥٤، ٠ذةب ٌٚةا٢ الىعةثح، ثةب/ ثيةف أف ثٞةء اجليب  (1)
 (.35/531(، د٭ؾيت ال٤٘ح، لألز٬ؿم )3/19اجل٭ةيح يف ٗؿيت احلؽير كاألزؿ، ًلث٨ األزري ) (2)
(، كمك٥٤ ٠ذةب 1211أػؿص٫ ابلؼةرم ٠ذةب اًلقتبؾاف، ثةب/ ز٩ة اجلٮارح دكف ا٣ٛؿج، ر٥ٝ ) (3)

ريق، ر٥ٝ )  (.2157ا٣ٞؽر، ثةب/ ٝؽر ىلع اث٨ آدـ ظ٫ْ ٨٦ الـ٩ة ٗك
 (.73(، اإلي٧ةف األكقٍ، ًلث٨ دي٧يح )271اإلي٧ةف، ًلث٨ دي٧يح ) (4)
 (.31/117(، املعًل، ًلث٨ ظــ )3/15ًلث٨ ظــ ) ،(، اإلظاكـ32/125، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (5)
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٬ؾق األق٧ةء ٤ٕ٦ٮ٦ح ٨٦ ظير اجل٤٧ح ل٤ؼةوح كا٣ٕة٦ح؛ ث٢ لك ٨٦ دأم٢ ٦ة دٞٮهل 
ُؿار أ٩ػ٫ خمة٣ٙ ل٤ؿقٮؿ  -يف ٦ٕىن اإلي٧ةف -اخلٮارج كاملؿصبح  .(1)«^٥٤ٔ ثةًًل

، ىلع الٮيح املٕىٮـ الك٤ٙ الىة٣ط يف دٕؿيٙ اإلي٧ةف ك٣ٞؽ أذ٧ؽت لك٧ةت
خ ٔجةراد٭٥ ٢٧ ٚذةرةن ، كإف د٪ٔٮ  ،يٞٮلٮف/ ٝٮؿ ثةل٤كةف كدةرةن ، يٞٮلٮف/ ٬ٮ ٝٮؿ ٔك

٢٧ ثةجلٮارح ،كأذٞةد ثة٤ٞ٣ت ٢٧ ك٩يح كدةرةن ، ٔك يٞٮلٮف/  كدةرةن ، يٞٮلٮف/ ٬ٮ ٝٮؿ ٔك
٢٧ ك٩يح كادجةع الك٪ح  .(2)ٝٮؿ ٔك

٧٠ة ثني ذلٟ ، ا٣ٕجةرات اػذالؼ ٦ٕ٪ٮم قثني ٬ؾ٤ٚحف ، كَل ٬ؾا وعيط
٢٧»/ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح ٝةاالن  ٚإ٫٩ يؽػ٢ يف ا٣ٞٮؿ ٝٮؿ ، إذا ٝةلٮا/ ٝٮؿ ٔك

ة ٕن ، ك٬ؾا ٬ٮ املٛ٭ٮـ ٨٦ ٣ِٛ ا٣ٞٮؿ كالالكـ كحنٮ ذلٟ إذا أ٤َٜ، ا٤ٞ٣ت كال٤كةف دمي
، ت كال٤كةفٚإف ا٣ٞٮؿ امل٤ُٜ كا٢٧ٕ٣ امل٤ُٜ يف الكـ الك٤ٙ يت٪ةكؿ ٝٮؿ ا٤ٞ٣

٢٧ ا٤ٞ٣ت كاجلٮارح ك٬ؾا ، ٚٞٮؿ ثةل٤كةف ثؽكف أذٞةد ا٤ٞ٣ت ٬ٮ ٝٮؿ امل٪ةٚٞني، ٔك
 ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ﴿٠ٞٮهل دٕةىل/ ، ثةتلٞييؽإًل  ًل يكىم ٝٮًلن 

، يه ٨٦ أ٧ٔةؿ امل٪ةٚٞني، كًلؾلٟ ٢٧ٔ اجلٮارح ثؽكف أ٧ٔةؿ ا٤ٞ٣ٮب، [11]الػتح:
ك٨٦ ، ا٣ٞٮؿ كا٢٧ٕ٣ ابلة٨َ كا٣ْة٬ؿٚٞٮؿ الك٤ٙ يذ٨٧ٌ ، ا٣يت ًل يذٞج٤٭ة اهلل

ذٞةد رأل أف ٣ِٛ ا٣ٞٮؿ ًل يٛ٭٥ ٦٪٫ إًل ا٣ٞٮؿ ا٣ْة٬ؿ (3)أراد  -ػةؼ ذلٟأك  -،أًل

                                      
 (.7/287، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (1)
ل٤ٕؽين  ،اإلي٧ةف(، ك11ص)ًلث٨ أيب محجح  ،اإلي٧ةف(، ك71-51صأليب ٔجيؽ ) ،اإلي٧ةف /ا٩ْؿ (2)

(، 2/1)، كمك٥٤ يف وعيع٫ ٠ذةب اإلي٧ةف (3/92) ، كابلؼةرم يف وعيع٫ ٠ذةب اإلي٧ةف(79ص)
اإلي٧ةف  ، كا٣جكةيئ يف قج٪٫ ٠ذةب(2/113) يف اإلرصةء كاملؿصبح /ثةب، ًعو٥ يف الك٪حكاث٨ أيب 
، كالاللاكيئ يف رشح أوٮؿ أذٞةد أ٢٬ الك٪ح (25ص)، كا٣ُربم يف رصيط الك٪ح (7/81)كرشاا٫ٕ 

ذٞةد (1/811) ، كابل٘ٮم (3/117)كاملؿكزم يف دْٕي٥ ٝؽر الىالة ، (21ص)، كاث٨ ٝؽا٦ح يف ملٕح أًل
 (.3/18)يف رشح الك٪ح 

 )زاد(. /ك٢ٕ٣ وٮاث٭ة ،١٬ؾا ثةألو٢ (3)
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ذٞةد ثة٤ٞ٣ت ٢٧ ك٩يح، ٚـاد أًل ذٞةد كٝٮؿ ، ك٨٦ ٝةؿ/ ٝٮؿ ٔك ٝةؿ/ ا٣ٞٮؿ يت٪ةكؿ أًل
الك٪ح ٚألف ك٨٦ زاد ادجةع ، كأ٦ة ا٢٧ٕ٣ ٚٞؽ ًل يٛ٭٥ ٦٪٫ اجليح ٚـاد ذلٟ، ال٤كةف

٢٧.، ذلٟ لك٫ ًل يلٮف حمجٮبنة هلل إًل ثةدجةع الك٪ح  كأكخلٟ ل٥ يؿيؽكا لك ٝٮؿ ٔك
رسكا مؿاد٥٬ كةـٚ  ٨ ، كاذلي٨ ص٤ٕٮق أربٕح ٝأ جؽ اهلل ا٣تكرتمٔ  ٧٠ة قب٢ ق٭٢ ث٨ٔ 

ٞةؿ/  ٮًلن )اإلي٧ةف/ ٦ة ٬ٮ؟ٚ  ٢٧ ك٩يح كق٪ح؛ ألف اإلي٧ةف إذا اكفٝ  ٭ٮ كٛؿ ٝٮؿ ٔك  ٚ٢٧ ، ثالٔ 
٧الن  ٝٮًلن كإذا اكف  ٮًلن ، ثال ٩يح ٚ٭ٮ ٩ٛةؽ ٔك ٧الن  كإذا اكفٝ  ٭ٮ ثؽٔح ٔك  .(1)«(ك٩يح ثال ق٪حٚ 

٢٧ ، ٝٮؿ ا٤ٞ٣ت كٝٮؿ ال٤كةفٚإف اإلي٧ةف ٬ٮ/  ؛كب٪ةءن ىلع ٦ة قجٜ ٢٧ ا٤ٞ٣ت ٔك ٔك
٫٧٤ كدىؽي٫ٞ كيٞي٪٫، اجلٮارح ٭ٮٔ  ٮؿ ا٤ٞ٣تٚ  ٫ٞ ثةتلٮظيؽ ، ٚأ٦ةٝ  ٭ٮ/ ٩ُ كأ٦ة ٝٮؿ ال٤كةفٚ 
ؿارق ٢٧، كٝإ  ٔ ٫ كأ٦ة ٭ٮ/ اك٩ٞيةدق كػٌٔٮ  ٚ ٢٧ ، كحمجذ٫، كإػالو٫، ا٤ٞ٣ت  ٔ كدٮٍل٫ كأ٦ة

ري٬ة ١كةاؿ ا٣ٕجةدات ٨٦ الىالة كالىيةـ كاحلش ٗك  ٚ ري كاظؽ ، اجلٮارح/  ٗ كٝؽ ظىك
 .(2)اإلدمةع ىلع ذٟل

٢٧» :♫يٞٮؿ اث٨ ٔجؽ ا٣رب   كًل ، أدمٓ أ٢٬ احلؽير ىلع أف اإلي٧ةف ٝٮؿ ٔك
كا٣ُةًعت لك٭ة ، كي٪ٞه ثةملٕىيح ،يـيؽ ثة٣ُةٔحكاإلي٧ةف ٔ٪ؽ٥٬ ، ٢٧ٔ إًل ثجيح
 .(3)«ٔ٪ؽ٥٬ إي٧ةف

ادٛٞخ الىعةثح كاتلةثٕٮف ٨٧ٚ ثٕؽ٥٬ ٨٦ ٧٤ٔةء » :♫ كيٞٮؿ اإل٦ةـ ابل٘ٮم
٧ةؿ ٨٦ اإلي٧ةف ٞيؽة /.. كٝةلٮا.الك٪ح ىلع أف اأٔل ٢٧ ٔك  .(4)«إف اإلي٧ةف ٝٮؿ ٔك

ادجةًعن ل٤٪ىٮص  ؛ك٣ٞؽ د٤ًف أ٢٬ الك٪ح ٬ؾا اتلٕؿيٙ ثة٣ٞجٮؿ كا٣تك٤ي٥

                                      
ة-( ثذرصؼ يكري، كا٩ْؿ373-7/371، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (1) ٌن  (.511-7/515/ ) -أي
، كرشح (3/17)كٚذط ابلةرم (، 3/19) دٛكري اث٨ ٠سري(، 32/172، 7/118) ث٨ دي٧يح، ًلا٣ٛذةكمٮع ػدل٧ (2)

 .(1/812) لاللاكيئ ،أوٮؿ أذٞةد أ٢٬ الك٪ح
 .(9/218، ًلث٨ ٔجؽ ا٣رب )اتل٧٭يؽ (3)
 .(3/18، ل٤ج٘ٮم )الك٪حرشح  (4)
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كاُليةد دطريق  /ادلا٣ح ىلع أف اإلي٧ةف، كاألظةدير اجلجٮيح الىعيعح، ا٣ٞؿآ٩يح
ٔارح.، كإكسار ثةليطةفكُؽق ، ثةىليت  كغٍو ثةل

 األدىح لَع ْزا اتلػسيؿ/

َ األدىح لَع ٍةف دطريق  ٌ ليةد أف اإلي  ثةىليت/كُا
 كٝٮهل دٕةىل/، [14]احلجرات: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ ٝٮهل دٕةىل/

 گ ڳ گ﴿/ كٝٮهل دٕةىل، [22]املجادلة: ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ﴿

 ڻ ڻ ڻ ں ڱ ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

٨ اتلىؽيٜ يلٮف اًل٩ٞيةد كاًلقتكالـ، [41]املائدة: ﴾ڻ  (1)ٔك
ٍةف إكسار ثةليطةف/ َ األدىح لَع أف اإلي  كٌ

 ٺ﴿كٝٮهل دٕةىل/ ، [136]البؼرة:﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ /ٝٮهل دٕةىل

 ۅ ۋ ۋ﴿كٝٮهل دٕةىل/ ، [46]العـؽبوت: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .[84]غافر: ﴾ې ۉ ۉ ۅ
ً  اإليٍةفي »/ ^كٝٮهل   .(2)«اللي  / ال هلإ إال  ٓة/ كٔؿي ـخـغيي ، شػجحن  كضذٔفى  عه غٍ ث

ٔارح/ ٍةف غٍو ثةل َ األدىح لَع أف اإلي  كٌ
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ٝٮهل دٕةىل/ 

                                      
 (.191-2/195دْٕي٥ ٝؽر الىالة، ل٧٤ؿكزم ) (1)
٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ ثيةف (، كمك٥٤ 9)٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ أمٮر اإلي٧ةف، ر٥ٝ أػؿص٫ ابلؼةرم  (2)

 (.15)ٔؽد مٕت اإلي٧ةف كأ٤ٌٚ٭ة كأد٩ة٬ة، ر٥ٝ 
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چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ژ ڈ ڎ ڈ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .[4 -2]األنػال: ﴾ژ

ٕةىل/   .(1)أم/ والدل٥، [143]البؼرة: ﴾گ گ گ ک ک﴿كٝٮهل د
ً  اإليٍةفي » /^كٝٮهل  كأدُةْة/ ، اللي  إال   / ال هلإٓة/ كٔؿي ـخـغيي ، شػجحن  كضذٔفى  غعه ث

 -لٮٚؽ ٔجؽ ا٣ٞحف -^كٝٮهل ، (2)«ٌَ اإليٍةفً  شػجحه  كاحليةءي ، غَ اىؽسيقً  األذل إٌةؼحي 
، ؟ ٝةلٮا/ اهلل كرقٮهل أ٥٤ٔقي كحرى  ثةللً  أدرركف ٌة اإليٍةفي ، قي كحرى  ثةللً  ً ثةإليٍةفً زي آمسي »/ 

ٍ   كأف    اللي ال هلإ إال   فٍ أ شٓةدةي ٝةؿ/  ا رضٔؿي م ـي ، اللً  رن  ـي يةكض، كةً الش   كإيذةءي ، الطالةً  كإكة
ٍى  َى ًٌ  ٔاؽي ػٍ تي  كأفٍ ، رمغةفى   .ٗري ذلٟ ٨٦ األد٣ح ال١سرية إىل، (3)«صى ٍٍ الي  ًً ِى ؾٍ ال

 َ رى ٌى »/ ^ٝٮؿ اجليب  ♫كٝؽ ذ٠ؿ احلةِٚ اث٨ ٦٪ؽق 
ى
ٌي أ ٍ ؾى يي يٍ سنا ـى هى ٍِ ل ٌِسً   قي   

ًٍ  ، ـإفٍ قً ثيرً  ى  ل ً  عٍ طذؽً ي ًٍ  ، ـإفٍ ًّ ـجيطةُ ى  ل كذلٟ  (4)«اإليٍةفً  عػؿي أ، كذلم ًّ ـجليجً  عٍ طذؽً ي
٢٧ ، ثةل٤كةف ك٩ُٜ، أذٞةد ثةجل٪ةفاإلي٧ةف »قذؽًلؿ ىلع أف يف ٦ٞةـ اًل اجلٮارح ٔك

 .(5)«ثةملٕىيح كي٪ٞهثة٣ُةٔح يـيؽ ، ةألرٌلفث
 ىلع ٦ة يٌل/ -يف ثةب اإلي٧ةف -٬ؾا كٝؽ ادٜٛ أ٢٬ الك٪ح

                                      
 (.3/79ٚذط ابلةرم، ًلث٨ ظضؿ ) /ا٩ْؿ (1)
مٕت  /، كمك٥٤، ٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب(9ر٥ٝ ) ،أمٮر اإلي٧ةف ٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/أػؿص٫ ابلؼةرم،  (2)

 .(15اإلي٧ةف، ر٥ٝ )
٠ذةب  ،(، كمك51٥٤)٠ذةب ثؽء الٮيح، ثةب/ أداء اخل٧ف ٨٦ اإلي٧ةف، ر٥ٝ أػؿص٫ ابلؼةرم  (3)

 (.37)ثةب/ األمؿ ثةإلي٧ةف ثةهلل دٕةىل كرقٮهل، ر٥ٝ  ،اإلي٧ةف
 .(33118(، كأمحؽ )19)٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ ثيةف ٠ٮف اجليه ٨ٔ امل٪١ؿ ٨٦ اإلي٧ةف، ر٥ٝ  ،أػؿص٫ مك٥٤ (4)
 (.2/113، ًلث٨ ٦٪ؽق )اإلي٧ةف (5)
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٫٤٧، أو٢ اإلي٧ةف يف ا٤ٞ٣ت -3 ذٞةد ، ك٬ٮ ٝٮؿ ا٤ٞ٣ت ٔك كٝٮؿ ا٤ٞ٣ت/ أًل
٫٤٧/ اإلذًعف كاًل٩ٞيةد كاإلػالص كا٣ٞجٮؿ، كاتلىؽيٜ  .(1)كحنٮ ذلٟ ،ٔك

ٚأ٢٬ الك٪ح دل٧ٕٮف ىلع زكاؿ ، زاؿ ٢٧ٔ ا٤ٞ٣ت ٦ٓ أذٞةد الىؽؽ كإذا»
 .(2)«كأ٫٩ ًل ي٪ٛٓ اتلىؽيٜ ٦ٓ ا٩ذٛةء ٢٧ٔ ا٤ٞ٣ت ،اإلي٧ةف
ا يف أظاكـ ادل٩ية، جب٪ة٨٦٫٩ أٝؿ ث٤كة٫٩ كًلؾب  -2 كإف ، ظل٥ ثإقال٫٦ ّة٬ؿن

ة ٔ٪ؽ اهلل  ٞن  .اكف ٦٪ةٚ
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ گ ڳ گ گ گ ک ک﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

 ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ڻ ں ڱ

 .[2 -1]املـافؼون: ﴾ے ے ھ ھ
ٕجؽ ث٤ٞج٫ كيٞؿ ث٤كة٫٩ -1 ٜ اإلي٧ةف ظىت يىؽؽ ا٣ ٞي  .(3)٦ٕؿٚح ا٤ٞ٣ت ًل دليف يف حت
ٚإف ل٥ ي٢ٕٛ ، يذٕني ىلع لك ٝةدر أف ي٪ُٜ ثةلن٭ةددني حلؽػ٢ يف اإلقالـ -1

ا  . (4)٦ٓ ا٣ٞؽرة ٚ٭ٮ اكٚؿ ثةَ٪نة كّة٬ؿن
يؿيؽ دػٮؿ اإلقالـ كل٥ يٞؿ٩٭ة ث٧ة ي٪ةٌٝ٭ة؛ ٚإ٫٩ حيل٥ ٨٦ ٩ُٜ ثةلن٭ةددني  -5

 .(5)ز٥ يُة٣ت ثة٣ٛؿااي كاألظاكـ، كجتؿم ٤ٔي٫ أظاكـ املك٧٤ني يف ادل٩ية، ثإقال٫٦
٧الن  ي٤ُت اهلل دٕةىل ٨٦ ا٣ٕجةد ٝٮًلن  -1 ، ٝٮؿ ا٤ٞ٣ت كال٤كةف /ٚة٣ٞٮؿ، ٔك
ٕٚة٦ح أ٢٬ الك٪ح ىلع  ؛ز٥ اػذ٤ٛٮا يف ٢٧ٔ اجلٮارح، ٢٧ٔ ا٤ٞ٣ت كاجلٮارح /كا٢٧ٕ٣

                                      
 (.7/318، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (1)
 (.51الىالة، ًلث٨ ا٣ٞي٥ )ص (2)
(، 1/819لاللاكيئ )(، رشح أوٮؿ أذٞةد أ٢٬ الك٪ح، 318-3/317رشح اجلٮكم ىلع وعيط مك٥٤ ) (3)

 (.3/51املعًل، ًلث٨ ظــ )
 (.7/119، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (4)
 (.3/251(، أوٮؿ الرسػيس )11-3/19ٚذط ابلةرم، ًلث٨ ظضؿ ) (5)
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ك٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٨٦ ص٢ٕ ٢٧ٔ اجلٮارح ، دػٮؿ دميٓ ا٢٧ٕ٣ يف مكىم اإلي٧ةف
ة هل ة ٨ٔ اإلي٧ةف ًلز٦ن  .(1)ػةرصن

 اتلهف  حسً شيع كحق إىيه/
، ظٜ هلل دٕةىل كظؽق كاحلل٥ ث٭٧ة، ظل٥ رشيعاتل١ٛري الك٧٬ة أك  ا٣لٛؿ

  ٛ  ٨ٔ ابلةب ألظاكـ ا٢ٕٞ٣ ٌٚالن  ػ٢ يف ٬ؾاٚال د، ؿق اهلل كرقٮهلٚةلاكٚؿ ٨٦ ك
ؽاءظل٥ اهلٮل! ٚال يىةر إحل٫ ثة٣تنيف    ٤َت اًل٩ذٞةـ!، أك  ٨٦ اأٔل

، ا٣لٛؿ ظل٥ رشيع ٦ذ٤ًف ٨ٔ وةظت الرشيٕح» :♫يٞٮؿ اث٨ دي٧يح 
يلٮف ، يف ا٢ٕٞ٣ أك٣حف لك ٦ة اكف ػُ، ٢ ٝؽ ي٥٤ٕ ث٫ وٮاب ا٣ٞٮؿ كػُؤقكا٣ٕٞ

ا يف الرشع جتت يف الرشع  اكف وٮاثنة يف ا٧٠٢ٕٞ٣ة أ٫٩ ٣حف لك ٦ة ، كٛؿن
 .(2)«٦ٕؿٚذ٫

ف إك، ًل ٦ؽػ٢ ل٢ٕٞ٤ ٚي٫ ،إف اتل١ٛري ق٧يع حمي» :♫ كيٞٮؿ اث٨ الٮزيؿ
 .(3) «كًل ٩ػـاع يف ذلٟ، ةة ُٕٝيي حل٢ ىلع ا٣لٛؿ ًل يلٮف إًل ق٧ٕيي ادل

  :♫ ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥
ػػٍفػػسي اىٍ  ًّ ػٔىًػػضي رى  ً  ثيػػ ق  اللً سي حى  ػ

 

 فً الى ًؿ ـيػػٍٔ ػلى  ثًػػخي الى جيػػثٍ ص  يى ةجل  ثًػػ 
 

ػػ ػػب  اىٍ رى  فى كى  ٍَ ٌى ى ػى  قي ري ٍجػػخى كى  ٍيى ًٍ ةل
 

ػسى زى  رٍ كى   (4)افً سى ٍفػسي ك اىٍ ذي  اؾى زى ـىػ اقي ف 
 

 

 ٌػن اىسفس ىؾح/
ا، كقرتق دُ٘يح اليشء /أو٢ ا٣لٛؿ  قيمك، تلُ٘يذ٫ لك يشء ؛كقيم ال٤ي٢ اكٚؿن

                                      
 (.171رشح ا٣ُعةكيح، ًلث٨ أيب ا٣ٕـ )ص (1)
  .(2/123)خمذرص الىٮأٜ املؿق٤ح (، 3/212درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ ) (2)
 .ثةػذىةر (379-1/378)ا٣ٞٮاو٥ ك ا٣ٕٮاو٥ (3)
 .(277)ص الاكٚيح النةٚيح، ًلث٨ ا٣ٞي٥ (4)
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ا  ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿/ ▐ٝةؿ ، تلُ٘يذ٫ احلت ؛ا٣ٛالح اكٚؿن
 .[20]احلديد:

ٛ  ، ك٬ٮ ٩ٞيي الن١ؿ ،صعٮد اجل٧ٕح /كا٣لٛؿ نكج٫ إىل  / -ثة٣تنؽيؽ -ؿقكًل
 .(1)كأكٛؿق إ٠ٛةرنا/ ظل٥ ثلٛؿق، كٛؿت ثةهلل /ٝةؿ هل، أك ا٣لٛؿ

ة/  ٌػن اىسفس اضؽالحن
، إٔٚةؿ، أك أٝٮاؿ، أك ك٬ٮ أذٞةدات، ظٞيٞح ا٣لٛؿ ثةهلل أ٫٩/ ٩ٞيي اإلي٧ةف

 .(2)كدٮصت اخل٤ٮد يف اجلرياف، اإلي٧ةفظل٥ النةرع ثأ٩٭ة د٪ٞي 
ك٬ٮ يف ادلي٨/ وٛح ٨٦ صعؽ محبنة ممة اٚرتض اهلل دٕةىل » :♫ ٝةؿ اث٨ ظــ

ث٤كة٫٩ دكف ، أك ث٤ٞج٫ دكف لكة٫٩، ثج٤ٮغ احلٜ إحل٫ ،ثٕؽ ٝيةـ احلضح ٤ٔي٫، اإلي٧ةف ث٫
ة، أك ٤ٝج٫ ٕن  .(3)«صةء اجله ثأ٫٩ خمؿج هل ثؾلٟ ٨ٔ اق٥ اإلي٧ةف ٢٧ٔ ٧ٔالن ، أك ث٭٧ة ٦

قٮاء أذٞؽ ، ا٣لٛؿ/ ٔؽـ اإلي٧ةف ثةدٛةؽ املك٧٤ني» :♫ يٞٮؿ اث٨ دي٧يحك
 .(4)«أكل٥ يٕذٞؽ محبنة كل٥ يذلك٥، ٩ٞي٫ٌ كدل٥٤ ث٫

ل٥ ، أك قٮاء اكف ٫ٕ٦ دلؾيت، ا٣لٛؿ ٔؽـ اإلي٧ةف ثةهلل كرق٫٤»كيٞٮؿ/ 
ا ؛إٔؿاض ٨ٔ ٬ؾا لك٫، أك ث٢ مٟ كريت ؛يل٨ ٫ٕ٦ دلؾيت ، أك ٠ربنا، أك ظكؽن

 .(5) «ادجةًعن بلٕي األ٬ٮاء الىةرٚح ٨ٔ ادجةع الؿقة٣ح

                                      
 ،كاملٛؿدات(، 118-117ص) ل٤ٛيٮيم ،، كاملىجةح امل٪ري(315-5/311ًلث٨ ٦٪ْٮر ) ،لكةف ا٣ٕؿب (1)

 .(155-151)صلألوٛ٭ةين 
كأو٘ؿ، كٚي٧ة يرتدت ىلع  الرشؾ يٞةرب كيؿادؼ ا٣لٛؿ يف ظٞيٞذ٫، كينةث٭٫ يف ا٩ٞكة٫٦ إىل أكرب( و2)

 ٬ؾا اتلٞكي٥ ٨٦ أظاكـ، كًلسرينا ٦ة ي٤ُٜ ا٣لٛؿ يف ٦ٞةث٢ اإلي٧ةف، كالرشؾ يف ٦ٞةث٢ اتلٮظيؽ.
 (.31/117، ًلث٨ ظــ )كاملعًل(، 1/252، ًلث٨ ظــ )ا٩ْؿ/ ا٣ٛى٢(، ك3/15، ًلث٨ ظــ )اإلظاكـ (3)
 (.21/81، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكم دل٧ٮع (4)
 .(32/115 ،1/135) ، ًلث٨ دي٧يحا٣ٛذةكم دل٧ٮع (5)
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:♫ كيٞٮؿ الكجيك
، الٮظؽا٩يح، أك صعؽ الؿبٮبيح /قبج٫، اتل١ٛري ظل٥ رشيع» 

اإك، ٢ٕٚ ظل٥ النةرع ثأ٫٩ كٛؿ، أك ٝٮؿ، أك الؿقة٣حأك   .(1)«ف ل٥ يل٨ صعؽن
ة -يلٮف ثة٢٧ٕ٣ ،ثةًلٔذٞةد كا٣ٞٮؿكًل٧ة أف ا٣لٛؿ يلٮف  ٌن ٝةؿ  -أي

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ى ائ ى ې ې﴿/ ▐

 يئ ىئ مئ یجئ حئ ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 ٻ ٻ ٻ ٻ﴿/ ▐كٝةؿ ، [140]الـساء: ﴾مب خب حب جب

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ پڀ پ پ پ

 .ة أـ اكف ٨٦ أ٧ٔةؿ اجلٮارح٤ٝجيي  كقٮاء أكةف ا٢٧ٕ٣ ٧ٔالن ، [51]املائدة:  ﴾ٹ ڤ
ؽـ اًل٩ٞيةد هل، ^/ ٠ج٘ي اجليب ـةألكؿ ٝةؿ ميغ اإلقالـ/ ، كال١رب، ٔك

ة ثةلرضكرة، كبؽ٫٩، كًعداق ث٤ٞج٫، ٨٧ٚ وؽؽ الؿقٮؿ كأث٫ٌ٘» ٕن  .(2)«ٚ٭ٮ اكٚؿ ُٝ
، ة أدمٕٮا ىلع دلٛريقكمم»/ ٫ٝةؿ إقعةؽ ث٨ را٬ٮي، / ٠ٞذ٢ األ٩بيةءكاثلةين

٧ة صةء كب، ٚةملؤ٨٦ اذلم آ٨٦ ثةهلل دٕةىل /ظ٧١ٮا ىلع اجلةظؽ كظ٧١ٮا ٤ٔي٫ ٧٠ة
ٝذ٢ األ٩بيةء  /كيٞٮؿ -اكإف اكف ٦ٞؿي  -أًعف ىلع ٝذ٫٤، أك ةز٥ ٝذ٢ ٩بيي ، ٨٦ ٔ٪ؽق

 .(3)«ٚ٭ٮ اكٚؿ -حمؿـ
ا ٢٧ الكعؿ امللٛؿ، املٮاًلة امللٛؿةك، كًلؾا إ٬ة٩ح املىعٙ ٧ٔؽن كرصؼ ، ٔك

 ا٣ٕجةدة ٣٘ري اهلل دٕةىل.
كًل خيؿج أظؽ ٨٦ أ٢٬ ا٣ٞج٤ح ٨٦ اإلقالـ » :♫ ٝةؿ ا٣ربب٭ةرم احل٪جٌل

يىٌل ٣٘ري ، أك ^يؿد محبنة ٨٦ آزةر رقٮؿ اهلل ، أك ٨٦ ٠ذةب اهلل  ظىت يؿد آيحن 

                                      
 (.2/581) الكجيك ٚذةكم (1)
 (.7/551، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (2)
 (.2/911)ملع٧ؽ ث٨ ٩رص املؿكزم  ،دْٕي٥ ٝؽر الىالة (3)
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كإذا ٢ٕٚ محبنة ٨٦ ذلٟ ٚٞؽ كصت ٤ٔيٟ أف ختؿص٫ ٨٦ ، يؾثط ٣٘ري اهلل، أك اهلل
  .(1)«ًل ثةحلٞيٞح ،ٚإذا ل٥ ي٢ٕٛ محبنة ٨٦ ذلٟ ٚ٭ٮ مؤ٨٦ كمك٥٤ ثةًلق٥، اإلقالـ

... كاجلُٜ شيشء ٨٦ لك ٦ة ٝةـ ا٣رب٬ةف أف اجلُٜ ث٫ »كٝةؿ اث٨ ظــ ا٣ْة٬ؿم/ 
  .(2)«كا٢٧ٕ٣ شيشء ممة ٝةـ ا٣رب٬ةف ثأ٫٩ كٛؿ كٛؿ، كٛؿ كٛؿ

، كيلٮف ثرصيط، / ا٣لٛؿ ثٕؽ اإلقالـالؿدة»كٝةؿ اث٨ احلةصت املةليك/ 
  .(3)«كب٢ٕٛ يذ٧ٌ٪٫، كب٤ِٛ يٞذٌي٫

ح ا٣ُةبلني يف ٠ذةب  ، كيه ُٝٓ اإلقالـ»/ الؿدةكٝةؿ اجلٮكم النةٚيع يف رًك
كاألٕٚةؿ املٮصجح ل٤لٛؿ ، ثة٢ٕٛ٣ كدةرةن ، ثة٣ٞٮؿ اذلم ٬ٮ كٛؿ كحيى٢ ذلٟ دةرةن 

، ل٤ن٧ف، أك اكلكضٮد ل٤ى٪٥، يه ا٣يت دىؽر ٨ٔ د٧ٕؽ كاقذ٭ـاء ثةدلي٨ رصيط
 . (4)«كحنٮ٬ة ،ٔجةدة الن٧فكالكعؿ اذلم ٚي٫ ، كإ٣ٞةء املىعٙ يف ا٣ٞةذكرات
ة/ -فػو يسٔف ثةىتؾ كاالٌذِةعككٍة يسٔف اىسفس ثةى  أيغن

ا٣لٛؿ يلٮف ثذ١ؾيت الؿقٮؿ ٚي٧ة أػرب »/ ♫ ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح
ٮف كاحل٭ٮد كحنٮ٥٬، اًل٦ذ٪ةع ٨ٔ ٦ذةثٕذ٫ ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ ثىؽ٫ٝ، أك ث٫  .(5)«٦س٢ كٛؿ ٚٔؿ

، اجلُٜ ثةلن٭ةددني ٦ٓ ٝؽرد٫كٝؽ ادٜٛ أ٢٬ الك٪ح ىلع كٛؿ ٨٦ دؿؾ 
 ٨٦ ٗري صعٮد. كاػذ٤ٛٮا يف دةرؾ الىالة ٠كالن 

ٝي » :♫ حكٝةؿ اث٨ دي٧ي / حن٨ ٩ؤ٨٦ ث٧ة صبت٪ة ث٫ ^ ٝةلٮا ل٤٪يب ةر أف ٝٮ٦ن ؽ  لٮ 
ٟ يف يشء ممة أمؿت ث٫ ٕيُة ًل ٩إًل أ٩  ، ك٩ٞؿ ثألكجذ٪ة ثةلن٭ةددني، ث٤ٞٮب٪ة ٨٦ ٗري مٟ

                                      
 . (13ص)رشح الك٪ح  (1)
 (.215-1/211، ًلث٨ ظــ )ا٣ٛى٢(2)
 .(532ص)صة٦ٓ األ٦٭ةت  (3)
ح ا٣ُةبلني ) (4)  (.281-7/281رًك
 (.3/212درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ ) (5)
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كًل ، كًل ٩ؤدم األ٦ة٩ح، كًل ٩ىؽؽ احلؽير، كًل حنش، ك٩٭يخ ٔ٪٫؛ ٚال ٩ىٌل كًل ٩ىٮـ
كنرشب اخل٧ؿ ، ٨٦ اخلري اذلم أمؿت ث٫ ةكًل ٢ٕٛ٩ محبن ، كًل ٩ى٢ الؿظ٥، ٩يف ثة٣ٕ٭ؽ

، ك٩ٞذ٢ ٨٦ ٝؽر٩ة ٤ٔي٫ ٨٦ أوعةثٟ كأ٦ذٟ، ك٩٪١ط ذكات املعةرـ ثةلـ٩ة ا٣ْة٬ؿ
ٌن  -ث٢ ٩ٞذ٤ٟ، ك٩أػؾ أمٮاهل٥  يذٮ٥٬ ًع٢ٝ أف اجليب٢٬ اكف ، ك٩ٞةد٤ٟ ٦ٓ أٔؽااٟ -ةأي

كيؿىج ، كأ٩ذ٥ ٨٦ أ٢٬ مٛةٔيت يٮـ ا٣ٞية٦ح، أ٩ذ٥ مؤ٦٪ٮف اكم٤ٮ اإلي٧ةف يٞٮؿ هل٥/
ُؿار أ٫٩ يٞٮؿ هل٥/ أ٩ذ٥ ، ٣ل٥ أف ًل يؽػ٢ أظؽك٥ اجلةر ث٢ لك مك٥٤ ي٥٤ٕ ثةًًل

 .(1)«كيرضب رٝةث٭٥ إف ل٥ يذٮبٮا ٨٦ ذلٟ، أكٛؿ اجلةس ث٧ة صبخ ث٫
 ،كبة٣ٞٮؿ ،كأف ا٣لٛؿ يلٮف ثةًلٔذٞةد» :♫ٝةؿ النيغ ثلؿ أثٮ زيؽ 

ا ثةتل١ؾيت ثة٤ٞ٣ت، كبة٣رتؾ ،كبةلنٟ ،كبة٢ٕٛ٣ ٧٠ة دٞٮهل  ،ك٣حف حمىٮرن
 . (2)«كًل ي٤ــ ٨٦ زكاؿ ثٕي اإلي٧ةف زكاؿ لك٫ ٧٠ة دٞٮهل اخلٮارج، املؿصبح

ة -كٝةؿ ٌن كا٣لٛؿ مٮصجةت كأقجةب يه ٩ٮاٝي  ةلؿدةل٤عل٥ ث» :♫ -أي
ممة ٝةـ ىلع أذجةرق ، دؿؾ، أك مٟ، أك ٢ٕٚ، أك ٝٮؿ، أك أذٞةد٨٦ ، اإلي٧ةف كاإلقالـ

ة ادلحل٢ الٮاًط ٌن  . (3)«اإلدمةع، أك الك٪ح، أك كا٣رب٬ةف الكةَٓ ٨٦ ال١ذةب، ٩ةٝ
ـ اىسفس/  أكطة

 و٘ؿ. األلٛؿ ا٣، أك كرباأللٛؿ ا٣ /٫ثي٤ُٜ يف الرشيٕح كيؿاد كا٣لٛؿ 
ٛٓ دكيؿ، م٤ح اإلقالـخيؿج وةظج٫ ٨٦ ا٣لٛؿ اذلم ٬ٮ  اىسفس األكرب/

ر ةأظاكـ ال١ٛيف ادل٩ية ٤ٔي٫  مٚذضؿ، اإلقالـ كظؿ٦ذ٫د٫٦ ك٦ةهل ٔى٧ح  ٨ٔ
كحيجٍ ، ثٕؽ إقالـ ةَةران إف اكف كٛؿق  الؿدةأظاكـ ، أك ةإف اكف كٛؿق أو٤يي 

  ٕني.كًل د٪٫ٕٛ مٛةٔح النةٚ، يلٮف يف اجلةر ٨٦ اخلةدلي٨كيف اآلػؿة ، ٫٤٧ٔ
                                      

 (.7/287) ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (1)
 .(27ص) درء ا٣ٛذ٪ح (2)
 .(11ص) املىؽر الكةثٜ (3)
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 ا٣لٛؿ ابلٮاح. ، أك ٔذٞةدما٣لٛؿ اًلي٤ُٜ كيؿاد ث٫ كا٣لٛؿ األكرب 
 ٌسةؿ ْزا اجلٔع ٌَ اىسفس يف اىلسآف الهسيً/ 

 /دٕةىل هلٮ٦ٝ٪٭ة/  ،أ٦س٤ح ٠سرية يف ا٣ٞؿآف ال١ؿيػ٥ هلؾا اجلٮع ٨٦ ا٣لٛؿ
 كٝةؿ، [17]املائدة: ﴾ڻ ں ڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿

، [39 ]البؼرة: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ /دٕةىل
 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې﴿ /دٕةىل كٝةؿ

 .[162 -161]البؼرة: ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۇئ ۆئ ۇئ
، ^ دًع٩ة اجليب  » ٝةؿ/ ◙ ىة٦خال٨ٔ ٔجةدة ث٨  يف احلرير/ٌسةل ك
ٌى  كاىؽةغحً  ة لَع الطٍعً ِى ػى ثةحى  أفٍ  /ٚي٧ة أػؾ ٤ٔي٪ةٚاكف ، ٚجةيٕ٪ةق ٌى ؽً شى جٍ يف  ِة، ًْ سى هٍ ِة ك

ي ٍسً كغي  ة سى دى   أفٍ ، إال  ّي أْيى  األمسى  ال ُِةزعى  غييِة، كأفٍ  ُة، كأزسةو ٍسً ُة كي ٔاحن كا زفسنا ث
ًٌ غِرزي  ًّ  َ اللً ً  ةفه  ـي    .(1)«ثْس

ىلع أظؽ ، يؿاد ث٫ ا٣لٛؿ األكرب املؼؿج ٨ٔ امل٤ح، ٚة٣لٛؿ ابلٮاح ٬٪ة
 اتلٛكريي٨ هلؾا املى٤ُط.

كٝؽ ٝةؿ ػ٤ي٢ ، ٨ٔ اإلقالـ يلةٚئ يف ٦ٕ٪ةق ا٣لٛؿ األكرب ةلؿدةث كاتلٕجري
 .(2)«٢ٕٚ يذ٧ٌ٪٫، أك كٛؿ املك٥٤ ثرصيط ٣ِٛ يٞذٌي٫ ةالؿد  »يف خمذرصق/ 

قٮاء ، ٫٤ٕٚ، أك ٝٮؿ كٛؿ، أك يه ُٝٓ اإلقالـ ثجيح ةالؿد  » :♫كٝةؿ اجلٮكم 
 .(3) «أذٞةدنا، أك ٔ٪ةدنا، أك ٝةهل اقذ٭ـاءن 

                                      
 (.1512) قرتكف ثٕؽم أمٮرنا د٪١ؿك٩٭ة، ر٥ٝ ^أػؿص٫ ابلؼةرم، ٠ذةب ا٣ٛنت، ثةب/ ٝٮؿ اجليب  (1)
 .(3/283خمذرص ػ٤ي٢ ) (2)
 .(٦3/313٪٭ةج ا٣ُةبلني ) (3)
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 ظير أىت يف اجلىٮص كٛؿ دكف كٛؿ؛٦ة ي٤ُٜ ٤ٔي٫ ٬ٮ  اىسفس األضؾس/
كوةظج٫ ، ا٣لٛؿ األكربأك  كل٥ يى٢ إىل ظؽ الرشؾ ،رشؾ، أك ٦ة يؽؿ ىلع أ٫٩ كٛؿ

ؾ ملنحبح اهلل كرت٦اآلػؿة كأمؿق يف ، ًل يـاؿ داػ٢ دااؿة اإلقالـ يف ادل٩ية كاآلػؿة
 ك٬ٮ مم٨ ، كًل خيرل وةظج٫ يف اجلةر، كإف مةء ٔٛة ٔ٪٫، إف مةء ٔؾث٫، إف ل٥ يذت

  ثٕؽ أف يأذف اهلل مل٨ ينةء كيؿىض. النٛةٔح يٮـ ا٣ٞية٦ح٥ د٪ةهل
، كًلٛؿ اجل٧ٕح، األو٘ؿكا٣لٛؿ ا٧ٕ٣ٌل  ي٤ُٜ ىلع ٬ؾا اجلٮع ٨٦ ا٣لٛؿ/ك

 ٫٩ يؿاد ث٫ ا٣لٛؿ األو٘ؿٚإ األ٣ٛةظ٨٦ ٬ؾق  ٣ِٛأ٤َٜ ٚعيس٧ة  ...كًلٛؿ دكف كٛؿ
  ح.اذلم ًل خيؿج وةظج٫ ٨٦ امل٤  

 /يف اىلسآف الهسيً ٌسةؿ ْزا اجلٔع ٌَ اىسفس
 ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ دٕةىل/ٝةؿ 

 /ٚةملٞىٮد ،[40]الـؿل: ﴾ہ ہ ۀ ہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
 . كٛؿ٬ة، أك م١ؿ اجل٧ٕح

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ٝةؿ دٕةىل/ ك

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڦ ڤ ڤ

 ی ی ی ی ىئ﴿ /ًل٧ة يف ٝٮهل دٕةىلك، [112]الـحل: ﴾ڃ ڃ

 ﴾حت جت يب ىب مب خب جب حب يئ ىئ مئ حئ جئ
ريق، الاكٚؿي٨ ثةجل٧ٕح٨٦  /أم ،[19 -18]الشعراء:  . (1)ٝةهل اث٨ ٔجةس ٗك

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ﴿دٕةىل/  كٝةؿ
 .[7]إبراهيم:

                                      
 (.1/111 )دٛكري اث٨ ٠سري  /ا٩ْؿ (1)
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ًً  ةبي جى ضً » /◙يف ظؽير اث٨ مكٕٮد  ^ٝٮهل  كيف احلرير/  ـطٔؽه  املطي
ي   . (1)«زفسه  ككذةلي

لَع  كاجليةححي  ،يف اىجطًت  َي ػٍ / اىؽ  ٍْة ثًٓ زفسه  يف اجلةًس  ةفً ذازج»/^ كٝٮهل
  .(2)«امليًخ 

 ،اجله ىلع أ٫٩ األو٘ؿ ٦٪٭ة/ رصيطي  ،األكرب كاألو٘ؿ ثأمٮرو  ا٣لٛؿثني  ؽي ؿ  ٛى كيي 
 .(3)«األضؾسي  غييسً الرشؾي  ٌة أدةؼي  أدٔؼى  إف  »٧٠ة يف احلؽير/ 

ًٙ  ؛أ٫٩ أو٘ؿي  الىعةثحي  ٥ى ٭ً كًلؾلٟ ٦ة ٚى  َ ٌى »/ ^٧٠ة يف ٝٮهل  ،ث٘ري اهلل اكحل٤
ُ  ، (4)«أشؾى ، أك سى فى زى  ـلرٍ  اللً  ثؾ ً  ؿى يى حى  ى كا٣ ى اىؽ  »/ ^٧٠ة يف ٝٮهل  ،ةً ريى  ةي  ى

 كحنٮ ذلٟ.، (5)«شؾه 
ا ٗريى  ٫ي دليبي  /كممة يؽؿ ىلع ا٣لٛؿ األو٘ؿ ؿن  إف  »٧٠ة يف احلؽير/ ، ؼو ٦ٕؿ   ٦٪١ 

ً ٍى  كاتل  قى الس   ىىحى شؾه  ًى ةا  .(6)«كاتلٔ 
 

                                      
(، 18أػؿص٫ ابلؼةرم يف ٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ ػٮؼ املؤ٨٦ أف حيجٍ ٫٤٧ٔ ك٬ٮ ًل ينٕؿ، ر٥ٝ ) (1)

 (.331قجةب املك٥٤ ٚكٮؽ، ر٥ٝ )/ ^ثةب/ ٝٮؿ اجليب  ،كمك٥٤
٨ٕ يف ا٣جكت كاجليةظح، ر٥ٝ  أػؿص٫ مك٥٤ يف وعيع٫، ٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ إَالؽ اق٥ ا٣لٛؿىلع (2) ا٣ُ

(311.) 
 (.953(، كوعع٫ األبلةين يف الىعيعح )1315ابل٘ٮم يف رشح الك٪ح )(، ك21111أػؿص٫ أمحؽ ) (3)
كٝةؿ  ،¶( ٨٦ ظؽير اث٨ ٧ٔؿ 3515ا٣رت٦ؾم )ك(، 1253أثٮ داكد )(، ك1172أػؿص٫ أمحؽ ) (4)

 (.2112ا٣رت٦ؾم/ ظك٨، كوعع٫ األبلةين يف الىعيعح )
، ٨٦ ظؽير اث٨ (1518كاث٨ ٦ةص٫ )( 3131ا٣رت٦ؾم )(، ك1131(، كأثٮ داكد )1187أػؿص٫ أمحؽ ) (5)

 (.111كٝةؿ ا٣رت٦ؾم/ ظك٨ وعيط، كوعع٫ األبلةين يف الىعيعح ) ،◙مكٕٮد 
وعع٫ األبلةين يف الىعيعح (، ك1511اث٨ ٦ةص٫ )(، ك1881أثٮ داكد )(، ك1135أػؿص٫ أمحؽ ) (6)

(111).  
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 ذو شعب اإلًٌاٌ وانكفر كالهًا ؤصم
 

 -كضذٔفى  ثغعه  أك/ -كضجػٔفى  ثغعه  اإليٍةفي »/ ^زجخ يف احلؽير الىعيط ٝٮهل 
 كاحليةءي ، اىؽسيقً  ًَ ل غى األذى  إٌةؼحي  /كأدُةْة،  اللي ال هلإ إال   كٔؿي  /ةٓى ـخـغيي ، شػجحن 
 .(1)«اإليٍةفً  َى ًٌ  شػجحه 

أدىن هل ،  ذم مٕت كأصـاءإف اإلي٧ةف الرشيع اق٥ ملٕىنن »/ ♫ ٝةؿ اخلُةيب
، كاحلٞيٞح دٞذيض دميٓ مٕج٭ة، ٧٠ة يذ٤ٕٜ ثل٤٭ة ،ٚةًلق٥ يذ٤ٕٜ ثجٌٕ٭ة، كأىلع

 .(2)«كتكذٮيف دميٓ أصـاا٭ة
هل مٕت  -ٔ٪ؽ دم٭ٮر أ٢٬ الك٪ح -إف اإلي٧ةف»/ ♫ كيٞٮؿ اث٨ ا٣ٞي٥

كَل مٕجح ٦٪٫ ، يف ظؽير مٕت اإلي٧ةف ^٧٠ة أػرب ثؾلٟ أ٥٤ٔ اخل٤ٜ ، ٦ذٕؽدة
٧ةؿ ابلةَ٪ح اكحليةء، كقةاؿ أ٧ٔةؿ اجلٮارح ٨٦ اإلي٧ةفٚةلىالة ، تكىم إي٧ة٩نة ، كاأٔل

٦ة يـكؿ اإلي٧ةف ثـكاهلة ٠نٕجح  /ك٬ؾق النٕت ٦٪٭ة، كالؿصةء ٨٦ اإلي٧ةف، كاتلٮَل
كبح٪٭٧ة مٕت ، ٦ة ًل يـكؿ ثـكاهلة ٠رتؾ إ٦ةَح األذل ٨ٔ ا٣ُؿيٜ /ك٦٪٭ة، الن٭ةدة

ة  /ك٦٪٭ة، كيلٮف إحل٭ة أٝؿب، ٭ةدة٦ة ي٤عٜ شنٕجح الن /٦٪٭ة، ٦ذٛةكدح دٛةكدنة ْٔي٧ن
 .(3)«كيلٮف إحل٭ة أٝؿب، ٦ة ي٤عٜ شنٕجح إ٦ةَح األذل

ىلع  ٚإ٫٩ يذ٨٧ٌ ث٪ةءن  ؛ىلع مٕت ٦ذٕؽدة ك٦ذٛةكدح كإذا اكف اإلي٧ةف منذ٧الن 
، أرٌلف ٦ىت دؿًلخ ل٥ يىط ي٫ٚاكحلش ، تكمكذعجة ككاصجةت دٛةكت مٕج٫ أرٌل٩نة

                                      
 (. 53ثيةف ٔؽد مٕت اإلي٧ةف كأ٤ٌٚ٭ة كأد٩ة٬ة ٌٚي٤ح، ر٥ٝ )، ثةب/ مك٥٤، ٠ذةب اإلي٧ةفأػؿص٫  (1)
 (.5/51حبةميح قنن أيب داكد ) ٦ٕةل٥ الكنن (2)
 .ثذرصؼ، (51)ص ا٣ٞي٥ًلث٨ ، الىالة (3)
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٤ٕٚ٭ة ، أك يأز٥ ثرتًل٭ة، دؿؾ، أك ٢ٕٚ كمنذ٢٧ ىلع كاصجةت ٨٦، اكلٮٝٮؼ ثٕؿٚح
ا ، كريم اجل٧ةر، اكإلظؿاـ ٨٦ املٮاٝيخ املاك٩يح /كجيت ٦ٓ دؿًل٭ة اجلرباف ثؽـ، ٧ٔؽن

ٚال يأز٥ ، كمنذ٢٧ ىلع مكذعجةت ٨٦ ٢ٕٚ كدؿؾ يل٢٧ احلش ث٭ة، ...كحنٮ ذلٟ
، ق يف ا٣ُٮاؼؤكدًع، ٦س٢/ رٚٓ الىٮت ثةإل٬الؿ كاإل٠سةر ٦٪٫، كًل جيت دـ، ثرتًل٭ة

ري٧٬ة ك٬ٮ/  ،ا٣ْةل٥ جلٛك٫ /٧ٚ٪٭٥، ك٨٦ ز٥ ٚإف اجلةس ٦ذٛةكدٮف يف اإلي٧ةف (1) «...ٗك
ك٬ٮ اإلي٧ةف اذلم ي٧٪٫ٕ ، ٫ٕ٧ٚ ٤ُ٦ٜ اإلي٧ةف ،٨٦ أىت ثةألرٌلف كٝرص يف الٮاصجةت

ثةألرٌلف كالٮاصجةت  ك٬ٮ/ ٨٦ أىت ،املٞذىؽ /ك٦٪٭٥، ٨٦ اخل٤ٮد يف اجلةر لٮ دػ٤٭ة
،٬ٮ اإلي٧ةف اذلم يك، ٫ٕ٧ٚ اإلي٧ةف امل٤ُٜ  ٧٪ٓ وةظج٫ ٨٦ دػٮؿ اجلةر اثذؽاءن

، ك٬ٮ/ ٨٦ أىت ثةألرٌلف كالٮاصجةت كاملكذعجةت ،ف رب٫الكةثٜ ثةخلريات ثإذ /ك٦٪٭٥
 ٫ٕ٧ٚ اإلي٧ةف الاكم٢.

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹڤ ٹ ٿ ٹ ٿ ٿ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 .[32]فاطر:

٤ي٫  / ؛ ٚإف اإلي٧ةف هل مؿادت زالثٔك
 اإليٍةف.ٌؽيق  -1

 اإليٍةف املؽيق. -4

 اإليٍةف الاكمو. -4
، كاتلضـاح ٞج٢ اتلجٕييى ك٣ٞؽ دٮادؿت اجلىٮص ادلا٣ح ىلع أف اإلي٧ةف يى 

٨ أنف (2)«كذلم أعػؿي اإليٍةفً / » -يف إ٩لةر امل٪١ؿات - ^٠ٞٮهل ٨ٔ  ◙، ٔك
، »ٝةؿ/  ^اجليب  ًٌَ د و ًّ كزفي شػ ةو  ٌىَ كةؿ/ ال هلإ إال  اللي كيف كيجً ًٌَ اجل ةرً  سجي  َيى

                                      
 (.293-39/291، 171-32/172، 7/531) ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  /ا٩ْؿ (1)
 (.71أػؿص٫ مك٥٤ ٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ ثيةف ٠ٮف اجليه ٨ٔ امل٪١ؿ ٨٦ اإلي٧ةف، ر٥ٝ ) (2)
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َى اجلةرً  ًٌ سجي  ، كَيى ًٌَ د و ةو  ًّ كزفي ثيس  ٌىَ كةؿ/ ال هلإ إال اللي كيف كيجً َى اجلةًر  ًٌ سجي  كَيى
ًٌَ د و  ةو  ًّ كزفي ذر  ،  ، كػة٣ٙ يف ذلٟ(1)«ٌىَ كةؿ/ ال هلإ إال اللي كيف كيجً اخلٮارجي

 ، كأ٫٩ يشء كاظؽ.كاتلضـاحى  ٞج٢ اتلجٕييى ف اإلي٧ةف ًل يى إ ظير ٝةلٮا/ (2)كاملٕزًت٣حي 
ٚإ٫٩  ؛كأ٫٩ ٝةث٢ ل٤ذجٕيي كاتلضـاح، ٕت ٦ذٕؽدةف اإلي٧ةف مي أر كإذا دٞؿ  

ي٧ل٨ اصذ٧ةع إي٧ةف كًلٛؿ ٗري ٩ة٢ٝ ٨ٔ امل٤ح يف النؼه الٮاظؽ؛ ألف اإلي٧ةف 
 /ىل٧٠ة يف ٝٮهل دٕة، اجلىٮص ال١سرية ىلع إماكف ذلٟ كٝؽ د٣خ ،-٧٠ة قجٜ -مؿادت

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿

ٚأزجخ اهلل دٕةىل هل٥ كوٙ ، [9]احلجرات: ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
ًً  ةبي جى ضً » /^٧٠ة ٝةؿ ، كٝذةؿ املك٥٤ كٛؿ، ٩٭٥ ٦ذٞةد٤ٮفأاإلي٧ةف ٦ٓ   املطي

ي ، ـطٔؽه   ً ركةبى سي ػغي ثى  بي ٍضً يى ؛ م نفةرناػرً ٔا ثى ػي سجً  دى الى » /^كٝٮهل ، (3)«زفسه  ككذةلي
٭ة ىلع اصذ٧ةع اإلي٧ةف كا٣لٛؿ األو٘ؿ ٬ؾق اجلىٮصي  ٍخ ٚؽ٣  ، (4)«ثػظو   -ث٧ض٧ٔٮ

 يف املك٥٤. -ا٧ٕ٣ٌلأك 
ًٕٚل إزجةت اتلجٕيي يف اًلق٥ ، أ٦ة أا٧ح الك٪ح كاجل٧ةٔح» :♫ يٞٮؿ اث٨ دي٧يح

٨٦ ظل٥ أ٢٬ اإلي٧ةف  كيثجخ هل ،ًل لك٫ ،ٚي١ٮف ٦ٓ الؿص٢ ثٕي اإلي٧ةف، كاحلل٥
ككًليح اهلل حبكت ، ٧٠ة يثجخ هل ٨٦ ا٣ٕٞةب حبكت ٦ة ٤ٔي٫، كزٮاث٭٥ حبكت ٦ة ٫ٕ٦

                                      
 (.12أػؿص٫ ابلؼةرم ٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ زيةدة اإلي٧ةف ك٩ٞىة٫٩، ر٥ٝ ) (1)
كازد٬ؿت يف ا٣ٕرص ا٣ٕجةيس، كٝؽ أذ٧ؽت  ،املٕزت٣ح ٚؿٝح إقال٦يح ننأت يف أكاػؿ ا٣ٕرص األمٮم(2)

ل إىل احنؿاٚ٭ة ممة أد   ؛تلأزؿ٬ة ثجٕي ا٤ٛ٣كٛةت املكذٮردة ؛ىلع ا٢ٕٞ٣ املضؿد يف ٚ٭٥ ا٣ٕٞيؽة اإلقال٦يح
 (.3/51) ٤ن٭ؿقذةينل ،امل٢٤ كاجلع٢ /راصٓ ٨ٔ ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح.

(، ٠18ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ ػٮؼ املؤ٨٦ ٨٦ أف حيجٍ ٫٤٧ٔ ك٬ٮ ًل ينٕؿ، ر٥ٝ )ابلؼةرم  أػؿص٫ (3)
 .(11)قجةب املك٥٤ ٚكٮؽ كٝذةهل كٛؿ، ر٥ٝ  ^٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ ٝٮؿ اجليب كمك٥٤ 

ٝٮؿ  /٠ذةب اإلي٧ةف، ثةبكمك٥٤ ، (323)٠ذةب ا٥٤ٕ٣، ثةب/ اإل٩ىةت ل٧٤ٕ٤ةء، ر٥ٝ ابلؼةرم  أػؿص٫ (4)
 (.15)ثٕؽم ٠ٛةرنا، ر٥ٝ ًل دؿصٕٮا / ^اجليب 
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؛ ٚي١ٮف ٦ٓ ا٣ٕجؽ ٨٦ كًليح اهلل حبكت ٦ة ٫ٕ٦ ٨٦ اإلي٧ةف كاتلٞٮل، إي٧ةف ا٣ٕجؽ كدٞٮاق
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ٧٠ة ٝةؿ دٕةىل/، ٚإف أكحلةء اهلل ٥٬ املؤ٦٪ٮف املذٞٮف

 .(1)«[63 -62]يونس:  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
ٍةف أضو ذك شػت ٍة أف اإلي  ـةىسفس نزلم/، كك

٧١ٚة أف مٕت ، ا٣لٛؿ ذك أو٢ كمٕت» /ٚيٞٮؿ ،٬ؾا املٕىن ♫اث٨ ا٣ٞي٥ يٞؿر 
ك٤ٝح احليةء مٕجح ٨٦ ، كاحليةء مٕجح ٨٦ اإلي٧ةف، ٚنٕت ا٣لٛؿ كٛؿ، اإلي٧ةف إي٧ةف
، مٕجح ٨٦ مٕت ا٣لٛؿكال١ؾب ، كالىؽؽ مٕجح ٨٦ مٕت اإلي٧ةف، مٕت ا٣لٛؿ

كاحلل٥ ، كدؿًل٭ة ٨٦ مٕت ا٣لٛؿ، كالىيةـ ٨٦ مٕت اإلي٧ةف، كاحلش، كالـٌلة، كالىالة
، كاحلل٥ ث٘ري ٦ة أ٩ػـؿ اهلل ٨٦ مٕت ا٣لٛؿ، ث٧ة أ٩ػـؿ اهلل ٨٦ مٕت اإلي٧ةف

  .(2)«٧٠ة أف ا٣ُةًعت لك٭ة ٨٦ مٕت اإلي٧ةف، كاملٕةيص لك٭ة ٨٦ مٕت ا٣لٛؿ
أف  ٚال ي٤ــ ٨٦ ٝيةـ مٕجح ٨٦ مٕت ا٣لٛؿ ثة٣ٕجؽ، كإذا دٞؿر ٦ة قجٜ

ا ا٣لٛؿ امل٤ُٜ ٧٠ة أ٫٩ ٣حف لك ٨٦ ، ظىت دٞٮـ ث٫ ظٞيٞح ا٣لٛؿ، يىري اكٚؿن
 .(3)ظىت يٞٮـ ث٫ أو٢ اإلي٧ةف، ٨٦ مٕت اإلي٧ةف يىري مؤ٦٪نة حٝةـ ث٫ مٕج

٧٠ة أ٫٩ ًل خيؿج ، ٚال دٮصؽ ظٞيٞح اإلي٧ةف ا٣يت د٪ٛٓ ا٣ٕجؽ إًل ثٮصٮد أو٫٤
ا٣ٕجؽ ٨٦ اإلقالـ إًل ٔ٪ؽ كصٮد ظٞيٞح ا٣لٛؿ األكرب اذلم ظل٥ النةرع ثأ٫٩ 

 ٩ة٢ٝ ٨ٔ امل٤ح.
ً أضحةب املػةيص كالهجةاس/  حس

ىلع أف  -كإىل يٮـ اجلةس ٬ؾا ╚٨٦ دلف الىعةثح  -ادٜٛ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح
، إًل إذا اقذع٤٭ة -كلٮ ٦ٓ اإلرصار ٤ٔي٭ة -كًل يلٛؿ ٚة٤ٔ٭ة، املٕةيص ٨٦ أمٮر اجلة٤٬يح

                                      
 (.38/271، 375-33/371) ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  /كا٩ْؿ، (311)ص األوٛ٭ة٩يح (1)
 (.51ص)الىالة  (2)
 .(11ص)ًلث٨ ا٣ٞي٥  ،الىالة كًلذةب(، 3/218)ًلث٨ دي٧يح  ،اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥ا٩ْؿ/  (3)
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 .(1) كإف مةء ٗٛؿ هل٥، إف مةء ٔؾث٭٥ ؛كأف أوعةب ال١جةاؿ يف منحبح اهلل دٕةىل
 ]الـساء: ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ہ ۀ ڻ ڻ﴿كٝةؿ دٕةىل/ 

48 ،116]. 
٨ ق٤ي٧ةف ا٣حن١ؿم ٝةؿ/  أك٪ذ٥ دٕؽكف  /◙٤ٝخ جلةثؿ ث٨ ٔجؽ اهلل »ٔك

 .(2)« ٔجةدة األكزةفإًٌل ، ٝةؿ/ ًل، اذل٩ت رشٌلن 
سىاثًٓة »كيف احلؽير/  ّي ثًلي يرشًؾي يب شحبنة ىليذي ساًب األرًض دؽةية ال ي ٌىَ ىىًليىًِن ثًلي ك

، كٝؽ دلةزؿت األظةدير ادلا٣ح ىلع أف ٨٦ ٦ةت ًل يرشؾ ثةهلل محبنة دػ٢ اجل٪ح ،(3)«ٌؾفسةن 
كلٮ اك٩ٮا ٠ٛةرنا خلرلكا يف ، ^كأف النٛةٔح د٪ةؿ أوعةب ال١جةاؿ ٨٦ أ٦ح حم٧ؽ ، اجل٪ح

 ص٭٪٥.
ة » :♫ٚٞةؿ أثٮ ظ٪يٛح ، كىلع ٬ؾا اصذ٧ٕخ لك٧ح األا٧ح كًل ٩لٛؿ مك٧٤ن

 .(4)«٭ةثؾ٩ت ٨٦ اذل٩ٮب كإف اك٩خ ٠جرية إذا ل٥ يكذع٤  
كًل  ،ق٧ٕخ ٦ةلاكن يٞٮؿ/ ًل دلٛؿكا أ٢٬ اتلٮظيؽ ثؾ٩ت» /كٝةؿ اث٨ ا٣ٞةق٥

 .(6)«أ٢٬ اذل٩ٮب مؤ٦٪ٮف» :♫٦ةلٟ كيف ركايح ٝةؿ  (5)«ترشًلٮ٥٬
كًل نن٭ؽ ىلع أ٢٬ ا٣ٞج٤ح ث٢٧ٕ ٫٤٧ٔ جب٪ح كًل » :♫كٝةؿ اإل٦ةـ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ 

، (7)«ك٩ؿصٮ هل رمحح اهلل، كخنةؼ ىلع امليسء املؾ٩ت، ٩ؿصٮ ل٤ىة٣ط كخنةؼ ٤ٔي٫، ٩ةر
كًل خيؿص٫ ٨٦ اإلقالـ يشء إًل ، كخيؿج الؿص٢ ٨٦ اإلي٧ةف إىل اإلقالـ»كًلذت أمحؽ/ 

                                      
ثٮب ابلؼةرم يف وعيع٫ ثةب/ املٕةيص ٨٦ أمؿ اجلة٤٬يح، كًل يلٛؿ وةظج٭ة ثةردلةث٭ة إًل  (1)

 (.3/81ٚذط ابلةرم ) /الرشؾ، ا٩ْؿ
 (.29ص(، كاإلي٧ةف، أليب ٔجيؽ )2117صرشح أوٮؿ أذٞةد أ٢٬ الك٪ح، لاللاكيئ ) (2)
 (.2187ر٥ٝ ) ،٢ٌٚ اذل٠ؿ كادلًعء /أػؿص٫ مك٥٤ ٠ذةب اذل٠ؿ كادلًعء، ثةب (3)
 (.٦231٪ط الؿكض األز٬ؿ رشح ا٫ٞٛ٣ األكرب، ملال يلع ا٣ٞةرم )ص (4)
 (.38/581ابليةف كاتلعىي٢، ًلث٨ رمؽ ) (5)
 (.321ًلث٨ أيب زيؽ ا٣ٞريكاين )ص ،اجلة٦ٓ (6)
 .(51ص) ث٨ ظ٪ج٢ ألمحؽ ،أوٮؿ الك٪ح (7)
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ا ث٭ة ٚؿيٌحن يؿد ، أك الرشؾ ثةهلل ا٣ْٕي٥ أك  دلةقالن  -ٚإف دؿًل٭ة، ٨٦ ٚؿااي اهلل صةظؽن
 .(1)«إف مةء ٔؾث٫ كإف مةء ٔٛة ٔ٪٫، اكف يف منحبح اهلل -د٭ةك٩نة

ا ٨٦ أ٢٬ ا٣ٞج٤ح ثؾ٩ت ٦ة ل٥ »/ -يف ٔٞيؽد٫ -كٝةؿ ا٣ُعةكم كًل ٩لٛؿ أظؽن
 .(2)«٫يكذع٤  

ٛػةريين   / يف ٦٪ْٮ٦ذ٫ ♫كٝػةؿ الك 
ػػٍسءي  ٍى ٍ جي ال ٍػػسي الى َيى ػػػةفً كى ٍى ٍح َى اإٍلً  ًٌػػ

 

ٍُػػًت كىاىًٍػٍطيىػػػةفً   ػػةًت ان  بًلى ٍٔ ٍي ً (3)ث
 

 

  :♫كٝةؿ ظةِٚ ظ١يم 
ِىػػػة ًٌ ٍا ػػػةيًص مي ػى ٍى ٍ ػػػسي ثًةل ف  الى ُيسى  كى

 

ػػػنى   ػػة جى ٍى ً ًلً ل ػػعى اٍضػػذًٍحالى ٌى  إاًل  
 

ػػسىقٍ  ٍسؽى بىػػحي كىػػػٍجوى اىٍؾى ٍٔ تيٍلجىػػوي اتل   كى
 

ًح   ػػغى ٍ تى يًف الرش 
ى
ػػة أ ٍى ػػسىقٍ نى  ٓ ؽى ٍي ٍ  (4)ال

 

 كفى ؿى كأف اذلي٨ ًل يى ، ؿكف ثةل١جرية ٥٬ اخلٮارجي ٛ  لى أف اذلي٨ يي  /ك٨٦ امل٤ٕٮـ
ُ   ، كٍلذة(5)املؿصبح ل٧٤ٕةيص دأزرينا يف اإلي٧ةف ٥٬  ٜ  ؽن ٬ي  ىلع ٗريً  ةاٛذنيا٣ ٦ة  ل، كاحل

ٌي  اإلي٧ةفى  ٞهي د٪ املٕةيصى  أف   /٤ٔي٫ أ٢٬ الك٪ح  .٫ي كًل د٪ٞ

  
                                      

 (.3/111َجٞةت احل٪ةث٤ح، ٨٦ رقة٣ح أمحؽ ملكؽد ث٨ مرس٬ؽ ) (1)
 .(8ص) ا٣ُعةكيح، ل٤ُعةكم ا٣ٕٞيؽة (2)
 (.15ْٮ٦ح ادلرة املٌيح، ل٤كٛةريين )ص٦٪ (3)
 (.٦2/118٪ْٮ٦ح ق٥٤ الٮوٮؿ، حلةِٚ ظ١يم، ٦ٕةرج ا٣ٞجٮؿ ) (4)
ري٬ة ٨٦  ،املؿصبح ٚؿٝح إقال٦يح، ػة٣ٛٮا رأم اخلٮارج(5) كًلؾلٟ أ٢٬ الك٪ح يف مؿدلت ال١جرية ٗك

ألف احلل٥  ؛٤ٔي٫ ثة٣لٛؿ آ٨٦ ثٮظؽا٩يح اهلل ًل ي٧ل٨ احلل٥ي ٨ ٦ى  األمٮر ا٣ٕٞؽيح، كٝةلٮا ثأف لك  
ك٥٬ يكت٪ؽكف يف  ،، ٦٭٧ة اك٩خ اذل٩ٮب ا٣يت اٝرتٚ٭ة٤ٔي٫ مٮًلٮؿ إىل اهلل دٕةىل كظؽق يٮـ ا٣ٞية٦ح

 ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی﴿ /أذٞةد٥٬ إىل ٝٮهل دٕةىل

ـي  ،[106]التوبة: إنكةف ٦ة داـ ٝؽ أذ٪ٜ اإلقالـ ك٩ُٜ  أم   دلٛريً  كا٣ٕٞيؽة األقةقيح ٔ٪ؽ٥٬ ٔؽ
 (.3/231)اإلقال٦يني  ٦ٞةًلت /راصٓ .ثةلن٭ةددني
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 يٍ ثبث إساليه بٍقٍٍ نى ٌسل بانشك
 

احلل٥ ىلع املك٥٤ ثةخلؿكج ٨٦ اإلقالـ إىل ا٣لٛؿ ٨٦ أػُؿ األظاكـ ا٣يت 
، أك ّ٪ة ٔ٪ؽ ا٣ٞةيضأك  ًل يىري إحل٭ة ٝةوؽ إًل ثٕؽ احلٞني اذلم ًل حيذ٢٧ ماك

 احلةك٥. 
ا٣ٞج٤ح/ ثؿ/ أك٪ذ٥ دٞٮلٮف ألظؽ ٨٦ أ٢٬ ة٤ٝخ جل»ٝةؿ/  ◙ ٨ٕٚ أيب قٛيةف

 .(1) «!كٚـع، ٤ٝخ/ ٧ٚرشؾ؟ ٝةؿ/ ٦ٕةذ اهلل، ًل /ٝةؿ، اكٚؿ
أ٫٩ ًل  /ظل٥ ىلع ٨٦ دُ٭ؿ ثيٞني ز٥ مٟ يف كٝٮع احلؽث ^كإذا اكف اجليب 

ٚإف ٬ؾا أكىل كأظؿل يف مكةا٢  (2)٨ٔ يٞني ا٣ُ٭ةرة إًل ثيٞني احلؽث يجذ٢ٞ
ذٞةد كاإلي٧ةف؛ ٚال يجذ٢ٞ إىل احلل٥ ثلٛؿ مك٥٤ ثٕؽ زجٮت إقال٫٦ ثيٞني إًل  أًل

 ٚةإلقالـ الرصيط ًل ي٪٫ٌٞ إًل ا٣لٛؿ الرصيط. ؛ثيٞني ٦س٫٤
ا ٨٦ املك٧٤ني» :♫يٞٮؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح   -٤ٚحف ألظؽ أف يلٛؿ أظؽن

ٍ٤ ك٨٦ زجخ إقال٫٦ ثيٞني ل٥ ، كدبني هل املعضح ،ظىت دٞٮـ ٤ٔي٫ احلضح -كإف أػُأ ٗك
 .(3)«كإزا٣ح النج٭ح ،إٝة٦ح احلضحث٢ ًل يـكؿ إًل ثٕؽ ، يـؿ ٔ٪٫ ذلٟ ثةلنٟ

                                      
 .(17يب ٔجيؽ )ص، كاإلي٧ةف، أل(37/23)ًلث٨ ٔجؽ ا٣رب  ،اتل٧٭يؽ (1)
إذا كجر أحرزً يف ثؽِّ شحبنة ـخشلك غييّ، أدسج ٌِّ يشء أـ ال؟ ـال َيسجَ "/ ^ذلٟ ٣ٞٮهل ( و2)

، أػؿص٫ مك٥٤، ٠ذةب احليي، ثةب/ ادلحل٢ ىلع أف ٨٦ "ضٔدنة، أك ير رحينةٌَ املطجر حت يطٍع 
 (. 513ز٥ مٟ يف احلؽث، ر٥ٝ ) ،دي٨ٞ ا٣ُ٭ةرة

إذا شم أحرزً يف ضالدّ ـيً يرر زً ضىل، زالزنة "/ ^إذا مٟ يف ٔؽد الؿًلٕةت، ٣ٞٮهل  /ك٦س٢ ذلٟ
ة، ـييؽسح الشم، كحلنب لَع ٌة اضتيلَ  ٠ذةب املكةصؽ كمٮآً الىالة،ك٥٤، ، أػؿص٫ م"أـ أربػن

 (.888ثةب/ الك٭ٮ يف الىالة كالكضٮد هل، ر٥ٝ )
 (.32/111، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكم دل٧ٮع (3)
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ك٦ة ينٟ أ٫٩ ردة ، ل٥ ث٫ز٥ ٦ة دي٨ٞ أ٫٩ ردة حي» :♫كٝةؿ اث٨ جني٥ احل٪يف 
كيججيغ ل٤ٕةل٥ إذا رٚٓ إحل٫ ، إذ اإلقالـ اثلةثخ ثةحلٞني ًل يـكؿ ثةلنٟ ؛ًل حيل٥ ث٫

 .(1)«٬ؾا أًل يجةدر ثذ١ٛري أ٢٬ اإلقالـ
كإَالؽ  ،كأػؾ٥٬ ثة٨ْ٣ ،ثةبلة٢َر قجعة٫٩ ٨٦ اد٭ةـ اجلةس ك٣ٞؽ ظؾ  

ؽ ىلع ذلٟ.، األظاكـ دكف دؿير  كدٔٮ
 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

 .[58]األحزاب: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ
  ^ ٩ىهى اجليب  كٝؽ 

ي
كا زفسنا سى دى   أفٍ إال  »٨ٔ اخلؿكج ىلع األا٧ح، ظير ٝةؿ/  ٫ي ذى ٦  أ

ة غِرى  ٔاحن ًّ زي ث ةفه  اللً  َى ًٌ  ً ـي ا٣لٛؿ الرصيط  /-ىلع أظؽ اتلٛكريي٨ -ك٬ٮ، (2)«ثْس
أ٫٩  /ك٦ٛ٭ٮـ ٬ؾا احلؽير، كاذلم ًل حيذ٢٧ دأكيالن ، إدمةع، أك ةثخ ث٪ها٣ْة٬ؿ اثل

ي٧ل٨ دأكي٫٤ كرص٫ٚ ٨ٔ ّة٬ؿق؛ ٚإ٫٩ ًل ، أك حمذ٧الن ، أك إذا اكف ا٣لٛؿ ٗري رصيط
كٝؽ اقذٞؿ ، يلٛؿ كًل خيؿج ٤ٔي٫؛ إذ اخلؿكج ٤ٔي٫ ٚؿع ٨ٔ احلل٥ ثلٛؿق

 .(3)٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ىلع دؿؾ اخلؿكج ىلع ا٣ْةل٥ ٨٦ األا٧ح٦ؾ٬ت أ
ٍَ غسؼى »/ ^كيف احلؽير الىعيط ٝٮهل  ٍى ًهسكف، ذى ضذهٔفي أمساءي ذىذىٍػسًـٔف كدِي

ٌىَ أُسسى ضى  ٌىَ رىًِضى كدىة ىعى ثىسًئى، ك  ٍَ ، كىس ًى ي  ، ٝةلٮا/ أٚال ٩ٞةد٤ًي٭ي٥؟ ٝةؿ/ يً  .(4)«ٔاال ٌة ضى
 ۓ ﮲ ۓ ے ے ھ﴿ٝٮهل دٕةىل/  ا٣ٞةٔؽة/كممة يؽؿ ىلع ٬ؾق 

 .[94]الـساء: ﴾﮸ ﮷ ﮵ ﮶ ﮴ ﮳

                                      
 (.5/325ابلعؿ الؿااٜ ) (1)
 (.1512/ قرتكف ثٕؽم أمٮرنا د٪١ؿك٩٭ة، ر٥ٝ )^أػؿص٫ ابلؼةرم ٠ذةب ا٣ٛنت، ثةب/ ٝٮؿ اجليب  (2)
 (.32/229(، كرشح مك٥٤ )31/13)( 31/7ٚذط ابلةرم ) /ا٩ْؿ (3)
 (.3851أػؿص٫ مك٥٤ ٠ذةب اإل٦ةرة، ثةب/ إذا ثٮيٓ خل٤يٛذني، ر٥ٝ ) (4)
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ى  ¶زيؽ كيف ظؽير أقة٦ح ث٨  - ثٕؽ أف ٝةؿ/ ًل هلإ إًل  ذى٢ى رصالن قى  ة٧  ل
ّي   اللي  هلإ إال  الى  أكةؿى »/ ^ٝٮهل ، اهللي  ٧ة ٝةهلة إ٩   ،اهلل ية رقٮؿى  /ٝةؿ/ ٤ٝخي  !؟ككىذيٍذى

 ٝةؿ/ ، الكالح ٨ى ػٮٚنة ٦ً 
ى
ًى حت  ، ًّ َ كيجً غى  خى لٍ لى  شى الى ـى أ    دػي

ى
٧ٚة زاؿ  !ال؟ ـٍ أكةهلة أ

 ^ اجليب   إ٩لةري  ؿي ْ٭ى ٦٪٫ يى ك، (1)«ؾو بً يٮ٦ى  أين أق٧٤خي  ٬ة يلع  ظىت د٧٪يخي ري لؿ  يي 
ٟ   ثة٨ْ٣   ؛ أل٫٩ ٝذ٢ الؿص٢ى ي٤ٔ٫ النؽيؽي  ثٕؽ أف ٩ُٜ ، كاًلظذ٧ةؿً  كالن

ٟ  ، أك ث٨ْ  ٚال يي٪ٞي ، كوةر ٫ٕ٦ اإلقالـ الرصيط ،ثةلن٭ةددني  .م
ً »كيف الىعيعني/   إ

ًّ  السجوي  ا كةؿى ذى  .(2)«ةٍى ْي ثٓة أحري  ةءى ثى  ـلرٍ  ؛ية كـسي  /ألدي
 ، كىحص نزلم، إال  ، أك كةؿ/ غرك  اللً َ دب رجالن ثةىسفسً ٌى »كيف الىعيط/ 

ًّ  حةرى  ٨ أيب قٕيؽو ، (3)«غيي  ٌى »/ ^اهلل  ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿي  ◙ اخلؽرم   ٔك
ى
 سى فى كٍ ة أ

٤ي٫، (4)«قً ثذهف ً  سى فى كإال زى  ،كف كـسنا إفٍ  ،ٍْة ثٓةأحري   ثةءى إال   رجالن  رجوه  ٨٧ٚ  ؛ٔك
ة ث٘ري ثح٪ح كًل ثؿ٬ةف ٚٞؽ  ؿ مك٧٤ن  ٛ  ثةء ثإز٫٧.ك

ٌى »كيف احلؽير/  ِنة ثسفسو  ؼى زى كى  ٍَ ك  .(5)«ًّ يً ذٍ لى ـٓٔ نى  ماٌ
و  ي٘ٛؿى أًل   ٤ٔي٫ ر اهلل دٕةىل ٨٦ اتلأيل  كٝؽ ظؾ   يف  -ٚٞةؿ، ٫ً ذ٩جً  شكجًت  ملٕني 

ً ذى  ٍَ ٌى »/ -احلؽير ا٣ٞؽيس  ذى م حى ا ان 
ى
 لى  ىل  غى أ

ى
 ال   أ

ى
ىفالفو  ؽفستي   كرٍ ين  إً ـى ؛ فو الى في ىً  سى فً ؽٍ  أ

 .(6)«مى يى ٍى خى  كأحجؽخي 
                                      

 (. 311ًل هلإ إًل اهلل، ر٥ٝ ) /أػؿص٫ مك٥٤، ٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ حتؿي٥ ٝذ٢ الاكٚؿ ثٕؽ ٝٮهل (1)
(2)   ٛ (، كمك٥٤ 5119ٝةؿ، ر٥ٝ )ؿ أػةق ث٘ري دأكي٢ ٚ٭ٮ ٧٠ة أػؿص٫ ابلؼةرم، ٠ذةب األدب، ثةب/ ٨٦ ك

 (.93ثيةف ظةؿ ٨٦ ٝةؿ ألػي٫ املؤ٨٦/ ية اكٚؿ، ر٥ٝ ) /يف وعيع٫، ٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب
ت ٨ٔ أثي٫ ك٬ٮ ي٥٤ٕ، ر٥ٝ ) (3) (، كأمحؽ 91أػؿص٫ مك٥٤، ٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ ثيةف ظةؿ إي٧ةف ٨٦ ٗر

 (.21192، ر٥ٝ )ا٣٘ٛةرم   يف املك٪ؽ، مك٪ؽ األ٩ىةر، مك٪ؽ أيب ذر  
 ،اإلي٧ةف ٠ذةب مك٥٤(، ك1311أػةق ث٘ري دأكي٢ ) ؿى ٛى ٨٦ أكٍ  /أػؿص٫ ابلؼةرم، ٠ذةب األدب، ثةب (4)

 (.218ال٤ِٛ ًلث٨ ظجةف )(، ك11) اكٚؿ ية /املك٥٤ ألػي٫ ٝةؿ ٨٦ إي٧ةف ظةؿ /ثةب
 .(1117ال٨ٕ٤، ر٥ٝ )ك٦ة ي٪ىه ٨٦ الكجةب  /أػؿص٫ ابلؼةرم، ٠ذةب األدب، ثةب (5)
٨ دٞ٪يٍ اإلنكةف ٨٦ رمحح اهلل، ر٥ٝ ) (6)  (.1751أػؿص٫ مك٥٤، ٠ذةب ا٣رب كالى٤ح كاآلداب، ثةب/ اجليهٔ 
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ٜ   ـ أف اتل١ٛريى كٝؽ دٞؽ   ٖه  ^ ز٥ رقٮهًلً  ،دٕةىل اهللً  ظ  .٫ً ٨ٔ رب   ٨٦ ظير ٬ٮ ٦ج٤ 
ةق! إي   اهللي  ٫ي ٍٛ ٤  لى ل٥ يي  أمؿه  أف احلل٥ ىلع لك أظؽو  مك٥٤و  لك   ٥ى ٤ى ٍٕ ٧٠ة يججيغ أف يى 

كذلٟ ثٕؽ ، كاملٛذٮف، كا٣ٌٞةة ،ىلع اجلةس ممة اػذه ث٫ احلاكـ كأف اًلثذالء ثةحلل٥
 .ـ ٬ؾا األمؿ ًل خي٤ٮ ٨٦ ػُؿةعكاٝذ، دؽاثري كاظرتازات ٔؽيؽة

ا٣ٞج٤ح أ٦ة الٮويح ٚأف دلٙ لكة٩ٟ ٨ٔ أ٢٬ » :♫يٞٮؿ أثٮ ظة٦ؽ ا٣٘ـايل 
، ًل هلإ إًل اهلل حم٧ؽ رقٮؿ اهلل ٗري ٦٪ةٌٝني هلة /٦ةدامٮا ٝةا٤ني، ٦ة أم١٪ٟ

ٚإف اتل١ٛري  -ث٘ري ٔؾرأك  ثٕؾر -^كامل٪ةٌٝح جتٮيـ٥٬ ال١ؾب ىلع رقٮؿ اهلل 
 .(1)«كالك١ٮت ًل ػُؿ ٚي٫، ٚي٫ ػُؿ

أ٬ٮف ٨٦ اخلُأ يف إزجةت يشء  اتلٛكيٜ، أك اتلجؽيٓ، أك ٚةخلُأ يف ٔؽـ اتل١ٛري
٨٧ٚ ، أف احلٞني ًل يـكؿ ثةلنٟ /كا٣ٞةٔؽة اللكيح ال١ربل دٞؿر، كريم ثؿمء ث٭ة ،٦٪٭ة

 زجخ إي٧ة٫٩ ثيٞني ل٥ يـؿ شنٟ.
ا٥٤ٔ أف احلل٥ ىلع الؿص٢ املك٥٤ خبؿكص٫ ٨٦ دي٨ » :♫كٝةؿ النٮٌلين 

اآلػؿ أف يٞؽـ ٤ٔي٫  كدػٮهل يف ا٣لٛؿ ًل يججيغ ملك٥٤ يؤ٨٦ ثةهلل كاحلٮـ، اإلقالـ
ط ٨٦ م٧ف اجل٭ةر  .(2)«إًل ثرب٬ةف أًك

ة -♫ كيٞٮؿ ا٣٘ـايل ٌن  ،اتل١ٛري ظل٥ رشيع يؿصٓ إىل إثةظح املةؿ»/ -أي
 كدةرةن ، ث٨ْ اغ٣ت كدةرةن ، يؽرؾ ثيٞني ٚذةرةن ، كاحلل٥ ثةخل٤ٮد يف اجلةركقٟٛ ادلـ 

اتل١ٛري إ٧٩ة د٤٘ت ىلع كاملجةدرة إىل ، ك٦٭٧ة ظى٢ دؿدد ٚةلٮٝٙ ٚي٫ أكىل، ثرتدد ٚي٫
  .(4)«َجةع ٨٦ ي٤٘ت ٤ٔي٫ اجل٭٢

ك٨٦ أػُأ ، ٨٧ٚ أػُأ يف دلٛري مك٥٤ ٚٞؽ أكصت هل ظٞة يكذٮٚي٫ ٦٪٫
                                      

 .(311ص)ل٤٘ـايل  ،ٚيى٢ اتلٛؿٝح (1)
 (.1/578ل٤نٮٌلين ) ،الكي٢ اجلؿار (2)
 .(248فيصل التػرقة ، ضؿن جمؿوع رسائل الغزايل )( 3)
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 ٥٤ٚ يلٛؿ ٨٦ اقذعٜ ا٣لٛؿ ٤ٚحف هل ظٜ يُة٣ت ث٫.
، إف ٝؽر٩ة ػُأق -تل١ٛري ٨٦ يكذع٫ٞ /أم -ٚةتلةرؾ»:  ♫ٝةؿ اث٨ الٮزيؿ 

.. كأ٦ة امللٛؿ .ك٬ٮ إصؿاء األظاكـ ٤ٔي٭٥، ٚإ٧٩ة أػ٢ حبٜ ٨٦ ظٞٮؽ اهلل دٕةىل
ك٫٧٤ّ أكرب ، ٚٞؽ أػ٢ حبٜ املؼ٤ٮؽ املك٥٤؛ ث٢ دٕؽل ٤ٔي٫، إف ٝؽر٩ة ػُأق

ا رقٮؿ ، ا٥٤ْ٣ ٚأػؿص٫ ٨٦ اإلقالـ ك٬ٮ ين٭ؽ أف ًل هلإ إًل اهلل كأف حم٧ؽن
 .(1)«اهلل

ة -كٝةؿ ٌن  دلٛري يف اتل٤٘يِ لىعح ين٭ؽ ٦ة ذلٟ دل٧ٮع كيف» :♫ -أي
 ثأرٌلف ٝية٫٦ ٦ٓ كػةوح ،كاجلجٮات ثةتلٮظيؽ م٭ةدد٫ ٦ٓ قالـاإل ٨٦ كإػؿاص٫ ،املؤ٨٦

٭ٮر ،ل١٤جةاؿ كجت٪ج٫ ،اإلقالـ  ٢ٕ٣ ثؽٔح يف ٤ٍٗ ألص٢ دىؽي٫ٞ يف وؽ٫ٝ أ٦ةرات ّك
 نكةفاإل ٨ّ كظك٨ ،مؿدٕٛح ا٣ٕى٧ح فإٚ ؛٦٪٭ة ٝؿيت، أك ٦س٤٭ة ٨٦ يك٥٤ ًل هل لٛؿامل

 مؽة ابلؽع أ٢٬ ىلع ا٣٘ة٣ت ث٢ ،رشًعن  كًل ٔٞالن  ذلٟ ٨٦ الكال٦ح يكذ٤ــ ًل ث٪ٛك٫
  .(2) «بلؽٔذ٭٥ كاًلقذعكةف ،ث٪ٛٮق٭٥ ا٣ٕضت

ٚإف اخلُأ يف دلٛري املك٥٤ أ٤ِٗ ٨٦ اخلُأ يف  ؛كوؽؽ ا٧٤ٕ٣ةء ٚي٧ة ٝةلٮا
إ٬ؽار ٔى٧ح  /احلل٥ لاكٚؿ ثإقالـ؛ ذلٟ أ٫٩ يرتدت ىلع احلل٥ ثلٛؿ املك٥٤ كردد٫

ث٢ ي٪ٛكغ ٔٞؽ ، ٚال حي٢ لـكصذ٫ أف دجًف ٫ٕ٦، كاحنالؿ ٔٞؽة ٩لةظ٫، د٫٦ ك٦ةهل
 ،كحتؿـ ذثيعذ٫، [10]املؿتحـة: ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿زكاص٭٧ة؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ٝةؿ دٕةىل/ ، كُٝٓ مٮاًلد٫ ،كجتت ا٣رباءة ٦٪٫

 ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

                                      
 .(112ص)إيسةر احلٜ ىلع اخل٤ٜ  (1)
 .(85احلٜ ىلع اخل٤ٜ )صسةر يإ (2)
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أك  كل٥ يى٢ ،كل٥ يل٨ٛ ،كإذا ٦ةت ل٥ ي٘ك٢ ،[23]التوبة: ﴾ڃ ڃ ڃ
 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿ٝةؿ دٕةىل/ ، كل٥ يؽ٨ٚ يف ٦ٞةثؿ املك٧٤ني ،يرتظ٥ ٤ٔي٫

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿كٝةؿ دٕةىل/ ، [84]التوبة: ﴾﮵

 ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڱ ڳ﴿٣ٞٮهل دٕةىل/  ؛كٝؽ ظجٍ ٫٤٧ٔ، [113]التوبة:

 ہھ ھ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

اخلُأ يف  ثح٪٧ة، كقٍٞ دميٓ ظ٫ٞ ،كا٦ذ٪ٓ إرز٫، [217]البؼرة: ﴾ھ ھ
، كيُٕي٫ ٦ة ل٧٤ك٧٤ني ٨٦ ظٞٮؽ ٚعكت، احلل٥ ىلع اكٚؿ ثإقال٫٦ حي٨ٞ د٫٦ ك٦ةهل
؛ ٚإف (1)احلؽكد دؽرأ ثةلنج٭ةتكإذا اك٩خ ، كاخلُأ يف ا٣ٕٛٮ أ٬ٮف ٨٦ اخلُأ يف ا٣ٕٞٮبح

 درء احلل٥ ثةتل١ٛري ألص٢ النج٭ح كاًلظذ٧ةؿ أكىل ٨٦ درء احلؽكد ٨٦ ٗري مٟ.
ٚإف اًلصرتاء ىلع دلٛري مك٥٤ ٨٦ أػُؿ األمٮر ا٣يت ًل  ؛كب٪ةءن ىلع ٦ة دٞؽـ

 ،كمم٨ هل٥ أ٤٬يح إصؿاء األظاكـ ىلع األ٩ةـ، يججيغ اإلٝؽاـ ٤ٔي٭ة إًل ثبي٪ح كبؿ٬ةف
 كأ٤ٗت ا٣ٕٮاـ ًل يٞىؽكف اخلؿكج ٨٦ اإلقالـ.

  

                                      
 ًَ غى  ا احلركدى ؤي رى ادٍ "( ث٦3121ِٛ٤ة صةء يف درء احلؽكد، ر٥ٝ ) /أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم، أثٮاب احلؽكد، ثةب (1)

ـى  ـإف   ؛ّي ٔا ضبييى ي  ذى ـى  جه كف ل خمسى  ، ـإفٍ ًٍ ذي ٌة اضذؽػٍ  املطيٍيى  ٍ  أفٍ  اإلٌة ًٔ  ئى ؽً َيي  أفٍ  ٍَ ًٌ  د ه  يف اىػف
 ٍ كٝةؿ  ،وعع٫ احلةك٥(، ك37157ابلي٭ٌف يف الكنن ال١ربل )(، ك8311كاحلةك٥ ) "،يف اىػلٔبحً  ئى ؽً َيي

٫ٕٛ األبلةين يف اإلركاء ) ،ا٣رت٦ؾم/ كركاق كًليٓ  (.2155كل٥ يؿ٫ٕٚ، كركايح كًليٓ أوط. ًك
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 األير روآخ رألحكاو فً اندٍَا ججري عهى انظاها

 
ل يف ٛت  اجلةس يف ادل٩ية حبكت ٦ة يْ٭ؿ ٦٪٭٥ ٨٦ ٗري أف يي إف احلل٥ ىلع 

ثٮاَ٪٭٥، ٨٧ٚ اكف ّة٬ؿق اإلي٧ةف ظل٥ هل ث٫، ك٨٦ اكف ّة٬ؿق ػال٫ٚ ظل٥ ٤ٔي٫ 
ث٫، كاملٕذرب يف ذلٟ/ آػؿ أمؿ امللكٙ كػةد٧ح ظةهل، ك٨٦ اتللكٙ املؾمٮـ كاتل٪ُٓ 

 ابلة٢َ/ احلل٥ ىلع الرسااؿ، كا٣ُٞٓ ث٧ة يف ال٧ٌةاؿ.
َ اىلةغرة/أدىح   الشق األكؿٌ 

ًي ل »/ ^ٝٮهل   ِىة ـزاؾ املطي ذى ِىة، كأكوى ذثيحى ِىة كاضذلجىوى كًجيىذى ىل  ضالتى ٌىَ ضى

ة -كيف الىعيط، (1)«ذٌحي الل كذٌحي رضًٔلً  ٌن تى غَ »/ ^ٝٮهل  -أي ٍجلي
ى
كمٍس أٍف أ

ي
إين  لً أ

ٓيً ق  ثؽُٔىػ شي
ى
ظني ٝذ٢  ◙ألقة٦ح  -^ اجليب  كٝؽ ٝةؿ ، (2)«كئًب اجل ةًس، كال أ

ـٍ الى »/ -ٝةؿ ًل هلإ إًل اهلل رصالن 
ى
ة أ ٓى ًى أكةىىػ ًّ حت  دػي  .«أشللخى غَ كيجً

حً »كيف ركايح ٝةؿ/  ٌى ـى اىلية ٍت ئ  .(3)«ككيؿى دطِعي ثاًلى هلإى إال  الل إذا جةءى
ًّ(/ ^كٝٮهل » :♫اجلٮكم اإل٦ةـ ٝةؿ  ٍَ كيجً ـىالى شللخى خى ل٤ٞةٔؽة ٚي٫ دحل٢  )أى

 .(4)«املٕؿكٚح يف ا٫ٞٛ٣ كاألوٮؿ/ أف األظاكـ ي٢٧ٕ ٚي٭ة ثة٣ْٮا٬ؿ، كاهلل يذٮىل الرسااؿ
ية »أ٫٩ ٝةؿ/  ◙ظؽير املٞؽاد ث٨ األقٮد  /كٌَ األدىح لَع ْزا األضو املًٓ

                                      
 (.٢ٌٚ178 اقذٞجةؿ ا٣ٞج٤ح، يكذٞج٢ ثأَؿاؼ رص٤ي٫، ر٥ٝ ) /أػؿص٫ ابلؼةرم، ٠ذةب الىالة، ثةب (1)
(، 1111كػةدل ث٨ الٮحلؽ إىل احل٨٧، ر٥ٝ ) ،ث٨ أيب َة٣ت ثةب/ ثٕر يلعأػؿص٫ ابلؼةرم، ٠ذةب امل٘ةزم،  (2)

 (.3111كمك٥٤ يف ٠ذةب الـٌلة، ثةب/ ذ٠ؿ اخلٮارج كوٛةد٭٥ )
 (.312ثةب/ حتؿي٥ ٝذ٢ الاكٚؿ ثٕؽ أف ٝةؿ/ ًل هلإ إًل اهلل، ر٥ٝ ) ،أػؿص٫ مك٥٤، ٠ذةب اإلي٧ةف (3)
 (.٤2/317٪ٮكم )ل، رشح مك٥٤ (4)
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 ًٙ رقٮؿى اهلل، أرأيخى إٍف ٣ٞيخي رصالن ٨٦ ال١ٛةر ٚٞةد٤ين ٚرضبى إظؽل يؽم  ثةلكي
ة، ز٥ ًلذ ٦ين شنضؿةو، ٚٞةؿ/ أق٧٤خي هلل، أٚأٝذ٤ي٫ي ية رقٮؿى اهلل ثٕؽ أٍف ٝةهلة؟  ٭ى ٕى ُٞٚ

/ ية رقٮؿى اهلل إ٫٩ ٝؽ ُٝٓ يؽم، ز٥ ٝةؿ ، ّي يٍ ٍلذي ال تى  /^ ٝةؿ رقٮؿي اهلل ٝةؿ/ ٤ٞٚخي
؟ ٝةؿ/  ذلٟ ثٕؽ أف ّي ثٍِػشتلًمى كجوى أٍف ُٕٝ٭ة، أٚأٝذي٤ي٫ي ّي ـإُ  ذىيٍذى ، ـإٍف رى ّي ال تىٍلذييٍ

ّي اىيت كةؿ ذى ٍى ًّ كجوى أٍف يلٔؿى لك ً ، كإُ مى ثٍِػشتلى ّي  . (1)«تىٍلذييى
، كإُ مى »/ ^يف ٦ٕىن ٝٮهل  ♫ٝةؿ اجلٮكم  ّي ّي ثٍِػشتلًمى كجوى أٍف تىٍلذييى ـإُ 
ًّ كجوى أٍف  ً ّي اىيت كةؿثٍِػشتلى ذى ٍى ٚأظك٨ ٦ة ٝي٢ ٚي٫ كأّ٭ؿق/ ٦ة ٝةهل اإل٦ةـ ، «يلٔؿى لك

ري٧٬ة/ أف ٦ٕ٪ةق/ ٚإ٫٩ ٦ٕىٮـ ادلـ حمؿـ ٝذ٫٤ ثٕؽ  النةٚيع كاث٨ ا٣ٞىةر املةليك ٗك
ٝٮهل/ ًل هلإ إًل اهلل، ٧٠ة ٠٪خ أ٩خ ٝج٢ أف دٞذ٫٤، كإ٩ٟ ثٕؽ ٝذ٫٤ ٗري ٦ٕىٮـ ادلـ 

 . (2)«ًل هلإ إًل اهلل كًل حمؿـ ا٣ٞذ٢، ٧٠ة اكف ٬ٮ ٝج٢ ٝٮؿ/
كًل ػالؼ ثني املك٧٤ني أف احلؿيب إذا أق٥٤ ٔ٪ؽ »/ ♫ كٝةؿ اث٨ دي٧يح

كإف ، كدٞج٢ دٮبذ٫ ٨٦ ا٣لٛؿ، ٦ٞيؽ يىط إقال٫٦، أك رؤيح الكيٙ ك٬ٮ ٤ُ٦ٜ
 .(3)«اك٩خ دًل٣ح احلةؿ دٞذيض أف ثةَ٪٫ ػالؼ ّة٬ؿق

ٔا ٌِن ٍي طى ٔا ذلم غى يي ػى ا ذى ـإذى »/ ^كيؽؿ ىلع أو٢ ٝجٮؿ ا٣ْة٬ؿ ٝٮهل 
ى دٌةءى  ٔال ـً   قحق  ً إال  ٓي ًْ كأم ٚإف  ،يف اآلػؿة /أم (4)«ًٓ لَع اللً كحطةثي  ،اإلضال

كإف اكف اكذثنة ٚإ٫٩ ٨٦ دم٤ح امل٪ةٚٞني يف ، ة أدػ٫٤ اهلل ثؾلٟ اجل٪حاكف وةدٝن 

                                      
 (.95أػؿص٫ مك٥٤، ٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ حتؿي٥ ٝذ٢ الاكٚؿ ثٕؽ أف ٝةؿ/ ًل هلإ إًل اهلل، ر٥ٝ ) (1)
 (.2/311رشح مك٥٤ ) (2)
 (.129الىةرـ املك٤ٮؿ، ًلث٨ دي٧يح )ص (3)
أػؿص٫ ابلؼةرم، ٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ ٚإف دةثٮا كأٝةمٮا الىالة كآدٮا الـٌلة ٚؼ٤ٮا قبي٤٭٥، ر٥ٝ  (4)

 (.13ًل هلإ إًل اهلل، ر٥ٝ ) /(، كمك٥٤، ٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ األمؿ ثٞذةؿ اجلةس ظىت يٞٮلٮا21)
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 .(1)ادلرؾ األق٢ٛ ٨٦ اجلةر 

٧ةؿ ا٣ْة٬ؿة كاحلل٥ ث٧ة يٞذٌي٫ »ٝةؿ اث٨ ظضؿ/  كٚي٫ دحل٢ ىلع ٝجٮؿ اأٔل
 .(2)«ا٣ْة٬ؿ

 ﮴ ﮳ ۓ ﮲ ۓ ے ے ھ﴿كٝؽ أ٩ـؿ اهلل دٕةىل ٝٮهل/ 

يف  ظني حلٜ املك٧٤ٮف رصالن ، [94]الـساء:  ﴾﮸ ﮷ ﮵ ﮶
 ٚٞذ٤ٮق كأػؾكا د٤ٟ ا٣٘٪ي٧ح.، ٚٞةؿ/ الكالـ ٤ٔيل٥؛ إمةرة إىل إقال٫٦ ،ٗ٪ي٧ح هل

ٚاكف يٞج٢ ّة٬ؿ امل٪ةٚٞني ٦ٓ  ،يٕةم٢ اجلةس ىلع ّٮا٬ؿ٥٬ ^كٝؽ اكف اجليب 
إف » /◙ٝةؿ ٧ٔؿ ، قكىلع ٬ؾا صؿل ٢٧ٔ اخل٤ٛةء ٨٦ ثٕؽ، أ٩٭٥ ٠ٛةر يف ابلة٨َ

ة اك٩ٮا يؤاػؾكف ثةلٮيح ىلع ٔ٭ؽ رقٮؿ اهلل  ٨٧ٚ أّ٭ؿ ، كإف الٮيح ٝؽ ا٩ُٞٓ، ^٩ةقن
ا ل٥ ٩ؤك٨٦ ، ك٣حف جلة ٨٦ رسيؿد٫ يشء، جلة ػرينا أ٦٪ةق كٝؿب٪ةق ٦٪٫ كل٥ أّ٭ؿ جلة قٮءن

 .(3)«كإف ٝةؿ/ رسيؿد٫ ظك٪ح، كل٥ ٩ىؽ٫ٝ، ٩ٞؿب٫
ة »يٞٮؿ النةَيب/  إف أو٢ احلل٥ ثة٣ْة٬ؿ ٦ُٞٮع ث٫ يف األظاكـ ػىٮون

ة ٚإف قيؽ ا٣برش ٦ٓ إٔال٫٦ ثةلٮيح جيؿم  ؛ثة٣جكجح إىل اًلٔذٞةد يف ا٣٘ري ٧ٔٮ٦ن
ري٥٬ كل٥ يل٨ ، ثٮا٨َ أظٮاهل٥ كإف ٥٤ٔ، األمٮر ىلع ّٮا٬ؿ٬ة يف امل٪ةٚٞني ٗك

 .(4)«ذلٟ ث٧ؼؿص٫ ٨ٔ صؿيةف ا٣ْٮا٬ؿ ىلع ٦ة صؿت ٤ٔي٫
 / ٤ي٫ األظاكـ يف ادل٩ية ًل يكذ٤ــ اإلي٧ةف يف »كذٟل ْة٬ؿ اذلم جتؿمٔ  ألف اإلي٧ةف ا٣

 .(5)«اذلم يلٮف وةظج٫ ٨٦ أ٢٬ الكٕةدة يف اآلػؿة، ابلة٨َ
                                      

 .(88صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلل٥، ًلث٨ رصت )ص (1)
 (.3/232رشح اجلٮكم ) /(، كا٩ْؿ3/77ٚذط ابلةرم ) (2)
 (.2113) أػؿص٫ ابلؼةرم، ٠ذةب الن٭ةدات، ثةب/ الن٭ةدات ا٣ٕؽكؿ، ر٥ٝ (3)
 (.272-2/273املٮاٚٞةت ) (4)
 (.397ص)ًلث٨ دي٧يح  ،اإلي٧ةف (5)
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٨٧ٚ »كٝؽ ادٜٛ أا٧ح أ٢٬ الك٪ح ىلع صٮاز الىالة ػ٤ٙ مكذٮر احلةؿ/ 
ًل أوٌل دمٕح إًل ػ٤ٙ ٨٦ أٔؿؼ ٔٞيؽد٫ يف ابلة٨َ ٚ٭ؾا ٦جذؽع  /ٝةؿ

ري٥٬، كاتلةثٕني هل٥ ثإظكةف ،خمة٣ٙ ل٤ىعةثح  .(1)«كأا٧ح املك٧٤ني األربٕح ٗك
ـ ادل٩يٮيح   .(2)ىلع ا٣ْة٬ؿكٝؽ ٢ٞ٩ النٮٌلين إدمةع ا٧٤ٕ٣ةء ىلع إصؿاء األظاك

٤ي٫ ٚإ٫٩ يٕةم٢  كل٥ ي٤ُٓ ىلع ظٞيٞح أمؿق ،٨٧ٚ أىت ثةإلقالـ يف ا٣ْة٬ؿ دكف ابلة٨َ ؛ٔك
 كظكةث٫ ىلع اهلل دٕةىل.، يف ادل٩ية ٦ٕةم٤ح أ٢٬ اإلقالـ
، ا بلؽٔح ٗري ٦لٛؿةرًسي مي ، أك ٨٦ اكف مكترتنا ث٧ٕىيح»ك٦س٢ ٦ة قجٜ كأكىل 

 .(3)«٩ٮع ٨٦ ا٣ٕٞٮبح اهلضؿإذ  ؛إىل ابلؽٔحكإ٧٩ة ي٭ضؿ ادلايع ، ٚإف ٬ؾا ًل ي٭ضؿ
َ اىلةغرة/ الشق أدىح   اثلةين ٌ
 ۅ﴿ /ؿ دٕةىلةٝ ،أف ا٣ٕربة يف احلل٥ ىلع امللكٙ ثآػؿ أمؿق كػةد٧ح ظةهلك٬ٮ 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې﴿ /كٝٮهل دٕةىل، [91]آل عؿران:  ﴾ۇئ

 ڱ ڳ ڱ ڳ﴿ /كٝٮهل دٕةىل، [161 :]البؼرة ﴾ۇئ وئ وئ ەئ

 ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 . [217]البؼرة: ﴾ھ ھ ہھ ھ ہ
، كاخل٤ٮد يف اجلةر، كظىٮؿ ال٤ٕ٪ح، احلل٥ ثة٦ذ٪ةع امل٘ٛؿة ▐ٜ ٤ٕٚ  

 ثةملٮت ىلع ٗري اإلقالـ.
ى  اىػجرى  إف  »/ ^كيف احلؽير ٝٮهل  ًٌ كإُ  ، اجلةرً  أْوً  غٍوى  ػٍوي حلى ، الِحً  َ أْوً ّ 

                                      
 (.1/512) ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (1)
 (.٩8/215ي٢ األكَةر ) (2)
 (.31/372) ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (3)



 

50 

ًٌ كإُ  ، الِحً  أْوً  غٍوى  كيػٍوي  ًً  ٍة األغٍةؿي كإُ  ، اجلةرً  َ أْوً ّ  ٔادي  .(1)«ثةل
ٌىَ ٌةت »ٜ ثةملٮت ىلع اتلٮظيؽ، ٧٠ة يف ظؽير/ كيف املٞةث٢ ٚإف دػٮؿ اجل٪ح ٤ٕ٦   

ًي أُّ ال هلإ إال اللي ددوى الِحى  ٔ يىػي ؿ/ (2)«ْك ال غييسً أٍف ال »، كيف احلؽير اآلػى
ٔا ثخحرو حت  دِظسكا ثً  جي ًي لتىٍػجى ذى ؽي (3)«َيي يٍن٭ى ملٕني ٨٦ اجلةس ظةؿ ظيةد٫ ثةخل٤ٮد ، ٚال ي

كأف حتك٨ ػةد٧ذ٫ ، ًلظذ٧ةؿ أف يٮٜٚ ل٤ذٮبح ٨٦ ا٣لٛؿ ؛ظىت ي٪ْؿ ث٥ خيذ٥ هل، يف اجلةر
٧٠ة ًل ين٭ؽ ملٕني ٨٦  ،-إًل أف يؿد يف ظ٫ٞ ٩ه ػةص ٠أيب هلت كزكصذ٫ -ٝج٢ املٮت

إًل أف يؿد يف ظ٫ٞ ٩ه ػةص  -ثةإلقالـاجلةس ظةؿ ظيةد٫ ثةجل٪ح ظىت خيذ٥ هل 
٧ةؿ يف اآلػؿة مٮًلٮؿ اىل اهلل -ثةجل٪حاك٣ٕرشة املبرشي٨  ـاء ىلع اأٔل ، ز٥ إف اجل

كالن٭ةدة ألظؽ ثةجل٪ح ًل دىط إًل ، كاًلَالع ىلع ا٤ٞ٣ٮب مٮًلٮؿ اىل ٔالـ ا٣٘يٮب
ك٬ٮ ، [19]الـور:  ﴾خب حب جب يئ ىئ﴿ ٝةؿ دٕةىل/، كا٥٤ٕ٣ ٨٦ اهلل، ث٥٤ٕ

، [32 :]الـجم ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ﴿ ٝةؿ دٕةىل، دًف٥٤ٔ ث٨٧ اقجعة٫٩ أ
كيُٞٓ هل٥ ثةجلضةة ٨٦ اخل٤ٮد  ،كىلع لك ظةؿ ٚريىج أل٢٬ اإلقالـ كالك٪ح اخلري ال١سري

كيُٞٓ ملٮىت أ٢٬ ، كخيىش ىلع أ٢٬ ال١جةاؿ كاًلثذؽاع ٨٦ ا٣ٕؾاب كا٣ٕٞةب، يف اجلةر
 ا٣لٛؿ كاإلحلةد اذلي٨ ٦ةدٮا ىلع ٦ة ًعمٮا ٤ٔي٫ ثةخل٤ٮد يف اجلةر أثؽ اآلثةد. 

 

 

                                      
(، كمك٥٤ يف ٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ 1337ر٥ٝ ) ،ا٣ٞؽر، ثةب/ ا٢٧ٕ٣ ثةخلٮادي٥أػؿص٫ ابلؼةرم، ٠ذةب  (1)

 (.٤ٗ311ِ حتؿي٥ ٝذ٢ اإلنكةف ٩ٛك٫، ر٥ٝ )
ة، ر٥ٝ  (2) ٕن أػؿص٫ مك٥٤، ٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ ادلحل٢ ىلع أف ٨٦ ٦ةت ىلع اتلٮظيؽ دػ٢ اجل٪ح ُٝ

(21.) 
وعع٫ األبلةين (، ك191ك191و٥ يف الك٪ح )(، كاث٨ أيب ًع1811(، كأثٮ يًٕل )32231أػؿص٫ أمحؽ ) (3)

 (.3111يف الىعيعح )



 

 

 

51 

  



 

52 

 

 انحكى انًطهق ال ٌسحهسو انحكى عهى انًعٍٍ

 
ذٞةد ٨٦ ٗري دٕينيو ، أك ا٢ٕٛ٣، أك احلل٥ امل٤ُٜ ٬ٮ احلل٥ ىلع ا٣ٞٮؿ  أًل

احلل٥ ىلع مؼه ثٕي٪٫  ٮ٬ىلع املٕني  كاحلل٥، حلةهل كًل ٩ْؿو ، ثٕي٪٫ ألظؽ
ثٕؽ مؿاًعة ًٮاثٍ إصؿاء األظاكـ كحتٞيٜ اقتيٛةء  ،ثؽٔح، أك ٚكٜ، أك ثلٛؿ

كاحلل٥ ىلع  ،، كا٣ٞةٔؽة دؤًلؽ كصٮد ٚؿؽ ثني احلل٥ امل٤ُٜالرشكط كا٩ذٛةء املٮا٩ٓ
ة أ٫٩ كٛؿٚ املٕني، ٞن ، أك ٛؿك ٨٦ ٫٤ٕٚ، أك ثؽٔح، أك ٚكٜ، أك ٧ة كرد يف اجلىٮص ٤ُ٦

ٚال جيٮز ، ًل يكذ٤ــ مح٫٤ ىلع النؼه املٕني اذلم ٢ٕٚ ذلٟ ا٢ٕٛ٣، اثذؽع، أك ٚكٜ
يح يف  ،ٗريق، أك د٫٘٦ ثة٣لٛؿ كًل احلل٥ ث٫ إَالٝنة ظىت جتذ٧ٓ ٚي٫ الرشكط املٔؿ

 ثؽٔذ٫.، أك ٚك٫ٞ، أك كيذعٜٞ ٨٦ ا٩ذٛةء مٮا٩ٓ احلل٥ ثلٛؿق، احلل٥ ىلع املٕني
كأف ا٢ٕٛ٣ كٛؿ كٚة٫٤ٔ ، كٝةا٫٤ ٗري اكٚؿ ،كٛؿ كٝؽ يىط ا٣ٞٮؿ ثأف ا٣ٞٮؿ

ٚإذا د٤بف مؼه ثٕي٪٫ ث٭ؾا ، ٢ٕٚ ٠ؾا ٚ٭ٮ اكٚؿ، أك ٨٦ ٝةؿ ٠ؾا، أك ٗري اكٚؿ
، أك ًلظذ٧ةؿ ٝيةـ ٦ة ي٧٪ٓ ٨٦ احلل٥ ٤ٔي٫ ثؾلٟ، ا٣ٞٮؿ ل٥ يلٛؿ ثٕي٪٫، أك ا٢ٕٛ٣

 تلؼ٤ٙ رشكط ٬ؾا احلل٥ كلٮاز٫٦.
 كإف، كمٮا٩ٓ ٝؽ دجذيف يف ظٜ املٕني إف اتل١ٛري هل رشكط»ٝةؿ ميغ اإلقالـ/ 

، كا٩ذٛخ املٮا٩ٓ، إًل إذا كصؽت الرشكط، دلٛري امل٤ُٜ ًل يكذ٤ــ دلٛري املٕني
ل٥ يلٛؿكا  ٦ةـ أمحؽ كًع٦ح األا٧ح اذلي٨ أ٤َٞٮا ٬ؾق ا٧ٕ٣ٮ٦ةت٬ؾا أف اإل يبني
 .(2)«٨٦ دل٥٤ ث٭ؾا الالكـ ثٕي٪٫أكرث 

، امل٤ُٜ جيت ا٣ٞٮؿ ث٧ٕٮ٫٦ كإَال٫ٝاتل١ٛري ا٣ٕةـ أف  /كيرتدت ىلع ٬ؾا
                                      

  (.188-32/111، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكم دل٧ٮع( 3)
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زجٮد٫ يف ظٜ النؼه ىلع ٦ذٮٝٙ ٚ٭ؾا ، كأ٦ة احلل٥ ىلع املٕني ثأ٫٩ اكٚؿ
يؽ اذلم ٚ، املٕني ل٥ ل٧٤ٕني ًل حيك٣ل٨ ، ٤ُٜ ا٣ٞٮؿ ث٫ية٣لٛؿ ٨٦ الٔٮ

 .(1)ٚي٫ املٞذيض اذلم ًل ٦ٕةرض هل ظىت يٞٮـ، ثؽػٮهل يف ذلٟ امل٤ُٜ
يؽ كرد ىلع ، أك اتلٛكيٜ، أك ك٬ؾا احلل٥ ًعـ يف اتل١ٛري اتلجؽيٓ ٚلك ٔك

، مؿدلج٫، أك ًل يكذ٤ــ ثةلرضكرة احلل٥ ث٫ ىلع ٚة٫٤ٔ، اردلةب ٦٪يه ثإَالؽ
ا. ،أـ ٕٚالن  ،قٮاء اكف امل٪يه ٔ٪٫ ٝٮًلن   أـ أذٞةدن
إىل دلٛري  يجكت ٦ٕنيإين ٨٦ أ٥ْٔ اجلةس ٩٭ينة ٨ٔ أف »ٝةؿ ميغ اإلقالـ/ 

أ٫٩ ٝؽ ٝة٦خ ٤ٔي٫ احلضح الؿقةحلح ا٣يت ٨٦ ػة٣ٛ٭ة  إًل إذا ٥٤ٔ، كدٛكيٜ ك٦ٕىيح
ا دةرةن  ة أػؿل ،اكف اكٚؿن ٞن  .(2)«كًعوينة أػؿل، كٚةق

 ريض الىعةثحكملة ٣ٕػ٨ ، ٨ٕ٣ مةرب اخل٧ؿ ك٬ؾا ٤ُ٦ٜ ^ٚٞؽ وط أف اجليب 
ٔى قي ٍٔ ِي ػى يٍ  دى الى »/ ^اكف يرشب٭ة ٠سرينا كجيرل ٚي٭ة ٠سرينا ٝةؿ  رصالن  اهلل ٔ٪٭٥  خي ٍٍ يً غى ة ٌى  اللً ، ـى

ً إً  ّي حيي ي ٍٔ ضي رى ت  اللى كى ُ   .(3)«لى
٧٤ٚة د٤بف ظةَت ث٨ ، ٧٠ة أ٫٩ ي٤ُٜ ا٣ٞٮؿ ثلٛؿ ك٩ٛةؽ ٨٦ كاىل أٔؽاء اهلل

ة ث٭ؾا ا٢ٕٛ٣ ◙أيب ث٤ذٕح  ٞن ا كًل ٦٪ةٚ ة ، ل٥ يل٨ اكٚؿن ٕن كٌل٩خ قةثٞذ٫ يف ثؽر ٦ة٩
ا ثىعح يٞي٪٫.  ٨٦ دلٛريق كمة٬ؽن

 /أف ٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح كقٍ ثني ٨٦ يلٛؿ املك٥٤ ثل٢ ذ٩ت ٝي٢ /ٚةملٞىٮد
ًل  /كبني ٨٦ يٞٮؿ، كا٩ذٛةء مٮا٫ٕ٩ ،دكف ٩ْؿ إىل دٮٚؿ رشكط اتل١ٛري ،إ٫٩ كٛؿ

ا ا ٨٦ أ٢٬ ا٣ٞج٤ح أثؽن  .٩لٛؿ أظؽن
                                      

 (.15/315، 513 -28/511، 32/198، 1/253) ا٣ٛذةكما٩ْؿ ملـيؽ ٨٦ اتلٛىي٢/ دل٧ٮع  (1)
 (.1/229، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكم( دل٧ٮع 2)
 (.1282، ر٥ٝ )اخل٧ؿً  مةرًب  لؿق ٨٦ ٨ًٕ٣ احلؽكد، ثةب/ ٦ة يي  أػؿص٫ ابلؼةرم، ٠ذةب (3)
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ا، أك ٚٞؽ يلٮف ا٢ٕٛ٣» :♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ  كي٤ُٜ ا٣ٞٮؿ ، املٞة٣ح كٛؿن
، أك ٨٦ ٝةؿ ٠ؾا ٚ٭ٮ اكٚؿ /كيٞةؿ، ٢ٕٚ ذلٟ ا٢ٕٛ٣، أك ثذ١ٛري ٨٦ ٝةؿ د٤ٟ املٞة٣ح

٢ٕٚ ذلٟ ، أك ٣ل٨ النؼه املٕني اذلم ٝةؿ ذلٟ ا٣ٞٮؿ، ٨٦ ٢ٕٚ ذلٟ ٚ٭ٮ اكٚؿ
 ظىت دٞٮـ ٤ٔي٫ احلضح ا٣يت يلٛؿ دةرًل٭ة.، ا٢ٕٛ٣ ًل حيل٥ ثلٛؿق

يؽ ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح؛ ٚال ين٭ؽ ىلع ٦ٕني  ك٬ؾا األمؿ ٦ُؿد يف ٩ىٮص الٔٮ
 .(1)«ثلجٮت ٦ة٩ٓ، أك ٣ٛٮات رشط ؛جلٮاز أف ًل ي٤ع٫ٞ ؛ٞج٤ح ثأ٫٩ ٨٦ أ٢٬ اجلةر٨٦ أ٢٬ ا٣

٢٬ تن٭ؽكف  /إذا ٝي٢، كأ٦ة النؼه املٕني» :♫كٝةؿ اث٨ أيب ا٣ٕـ احل٪يف 
يؽ ٚإ٫٩  ؛ٚ٭ؾا ًل نن٭ؽ ٤ٔي٫ إًل ثأمؿ جتٮز ٫ٕ٦ الن٭ةدة، كأ٫٩ اكٚؿ ،أ٫٩ ٨٦ أ٢٬ الٔٮ

 ؛أف ين٭ؽ ىلع ٦ٕني أف اهلل ًل ي٘ٛؿ هل كًل يؿمح٫؛ ث٢ خيرلق يف اجلةر /٨٦ أ٥ْٔ ابليغ
 .(2)«ٚإف ٬ؾا ظل٥ الاكٚؿ ثٕؽ املٮت

كٝؽ َجٜ الك٤ٙ ٬ؾا املٛ٭ٮـ ٥٤ٚ يلٛؿ اإل٦ةـ أمحؽ أٔيةف اجل٭٧يح اذلي٨ 
كاقذ٘ٛؿ  ،ث٢ دؿظ٥ ٤ٔي٭٥، كدٔٮا اجلةس إىل اإلي٧ةف ثؾلٟ ،ا٣ٞؿآف خم٤ٮؽ /ٝةلٮا
، كًل صةظؽكف ملة صةء ث٫، ^٭٥ ل٥ ينب هل٥ أ٩٭٥ م١ؾثٮف ل٤ؿقٮؿ ٫٧٤ٕ٣ ثأ٩ ؛هل٥

 .(3)كٝرلكا ٨٦ ٝةؿ هل٥ ذلٟ، ك٣ل٨ دأكلٮا ٚأػُأكا
٤ي٫ ٚإف الك٤ٙ ٦ذٛٞٮف ىلع ٔؽـ دلٛري املٕني كًل دجؽي٫ٕ إًل ثٕؽ ٝيةـ  ؛ٔك

 احلضح كإزا٣ح النج٭ح.
 .[15]اإلرساء: ﴾ەئ ەئ ائ ائ ى ى﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿كٝةؿ دٕةىل/ 

                                      
 (.15/315، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (1)
 (.157ص)رشح ا٣ٕٞيؽة ا٣ُعةكيح  (2)
 (.189 -32/188، 119 -21/118) ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  /ا٩ْؿ (3)
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 .[165]الـساء: ﴾ڈڈ
 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئ ۆئ ۇئ وئ وئ﴿/ ▐كٝةؿ 

 .[59]الؼصص: ﴾ىئىئ ىئ
٨٧ٚ ، ثإرقةؿ الؿقٮؿ، كًل ٔٞةب إًل ثٕؽ ٝيةـ احلضح، ٚال دل٤يٙ إًل ثٮيح

 ٚإ٫٩ ٗري ٦ٕؾب يف اآلػؿة. -كإذًع٩نة ٝجٮًلن  -ا٩ٞةد حلضح اهلل
كاهلل ٣ُيٙ ، كبٕؽ ٝيةـ احلضح ٤ٔي٫ ،ٚال يأز٥ أظؽ إًل ثٕؽ ا٥٤ٕ٣»ٝةؿ اذل٬يب/ 

 .(1)«[15]اإلرساء:﴾ەئ ەئ ائ ائ ى ى﴿ٝةؿ دٕةىل/ ، ث٭٥ كؼءر
ة ٞن ٚإف اكف ، ك٬ؾق اجلىٮص د٪يف كٝٮع ا٣ٕؾاب ادل٩يٮم كاألػؿكم ٤ُ٦

 ثٌٕ٭ة يف قيةؽ ٩يف ا٣ٕؾاب ادل٩يٮم ٚإ٩٭ة تن٢٧ األػؿكم ثُؿيٜ األكىل.
ي٭ة إ٧٩ة يٕؾثٮف ثٕؽ اجلؾارة.كٝؽ أزجخ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ أف لك أ٢٬ اجلةر   اذلي٨ يٕؾثٮفٚ 

﮳﮴  ۓ ۓ ے ے ھ﴿ٝةؿ دٕةىل/   .[9 -8]املؾك: ﴾﮸﮷  ﮶ ﮵ ﮲ 
ك٬ٮ دحل٢ ىلع أف دميٓ أٚٮاج أ٢٬ اجلةر ٦ة ٔؾثٮا يف »ٝةؿ النيغ الن٪ٞيُٰ/ 
 .(2)«اآلػؿة إًل ثٕؽ إ٩ؾار الؿقٮؿ

 

 

                                      
 (.32ال١جةاؿ املجكٮب لزل٬يب )ص (1)
 (.1/111أًٮاء ابليةف، ل٤ن٪ٞيُٰ ) (2)
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 وجحقق شروطال ججري األحكاو إال بعد اَحفاء يىاَع 

 
ٔ٪ؽ إصؿاء األظاكـ ىلع امللكٛني يذٕني ىلع احلةك٥ أف يذعٜٞ ٨٦ زجٮت 

 كٜٚ ػُٮات ٦٪٭ضيح.، كوٮار٫ٚ ك٨٦ ا٩ذٛةء مٮا٫ٕ٩ ،أقجةب احلل٥ كرشك٫َ
اًلظذيةط  /كاملن٭ٮر امل٤ٕٮـ ٨٦ ٔٞيؽة كأوٮؿ أ٢٬ الك٪ح كو٪يٓ ٧٤ٔةا٭٥

ٛ  ، امللكٛنيكاتلأين ٔ٪ؽ إَالؽ األظاكـ كإصؿاا٭ة ىلع ، النؽيؽ كًل  ،ؿكفٚال يل
كا٩ذٛةء  ،كحتٜٞ ا٥٤ٕ٣، حض  عى كّ٭ٮر ال٧ى  ،حض  ٔٮف إًل ثٕؽ ٝيةـ احلي كًل يجؽ   ،ٞٮفيٛك  

 كاإل٠ؿاق. ،كاردٛةع ًعريض اخلُأ يف اتلأكي٢، اجل٭٢

كاملٞىٮد اتلعٜٞ ٨٦ أ٤٬يح امللكٙ كوالظيذ٫ الرشٔيح إلصؿاء األظاكـ 
 .«كا٩ذٛةء املٮا٩ٓ ،زجٮت الرشكط»ثػ /ك٬ٮ ٦ة يٕربكف ٔ٪٫ ًعدةن ، ٤ٔي٫

ك٨ٕ٣ امل٤ُٜ ًل يكذ٤ــ ٨ٕ٣ املٕني اذلم ٝةـ ث٫ ٦ة ي٧٪ٓ »/ ♫ ٝةؿ اث٨ دي٧يح
يؽ امل٤ُٜ ،كًلؾلٟ اتل١ٛري امل٤ُٜ، حلٮؽ ال٤ٕ٪ح هل يؽ امل٤ُٜ يف  ؛كالٔٮ كهلؾا اكف الٔٮ

ة ثثجٮت رشكط َن  .(1)«كا٩ذٛةء مٮا٩ٓ ،ال١ذةب كالك٪ح مرشك
يؽ ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ك٬ؾا األمؿ ٦ُؿد» ٚال ين٭ؽ ىلع ، يف ٩ىٮص الٔٮ

ثلجٮت ، أك ٣ٛٮات رشط ،جلٮاز أف ًل ي٤ع٫ٞ ؛٦ٕني ٨٦ أ٢٬ ا٣ٞج٤ح ثأ٫٩ ٨٦ أ٢٬ اجلةر
 . (2)«٦ة٩ٓ

 

                                      
 (.31/129، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (1)
 (.15/315) ا٣ٛذةكم، ًلث٨ دي٧يحدل٧ٮع  (2)
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 /(1)كد٤ٟ الرشكط ،كٚي٧ة يأيت ٔؿض مٮصـ هلؾق املٮا٩ٓ

ٔاُعأكالن   /إجساء األحاكـ / م
ـ ثئغ الؽةب الرشيع/  -1  الٓو كغر

ك٦٪٭ة/ أذٞةد ، ك٬ٮ املٞىٮد ٬٪ة ،٦٪٭ة/ ػ٤ٮ اجلٛف ٨٦ ا٥٤ٕ٣، اجل٭٢ ملٕةف يأيت
 .(2)اليشء خبالؼ ٦ة ٬ٮ ٤ٔي٫

 .[6]احلجرات: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ٝٮهل دٕةىل/  /ك٦٪٫
ة -٨٧ٚ كٝٓ يف اجليه كاملؼة٣ٛح ٞن ا أـ ثؽٔح أـ ٚك شكجت  -قٮاء أكة٩خ كٛؿن

يؽ ٫ اخلُةب الرشيع كص٭٫٤ ث٫؛ ٚإ٫٩ ًل ي٪ةهل الٔٮ ، كًل حيل٥ ٤ٔي٫ ث٫، ٔؽـ ث٤ٗٮ
 ظىت يج٫٘٤ ا٥٤ٕ٣ اذلم دٞٮـ ث٫ احلضح ٤ٔي٫.

ث٨ ٔجؽ اهلل أ٫٩ قأؿ »/ الكبيئ )٨٦ أ٢٬ مرص(٤ٔح اث٨ كٔجؽ الؿمح٨ ٨ٔ 
 ^اهلل لؿقٮؿ أ٬ؽل  إف رصالن ٞةؿ اث٨ ٔجةس/ ٚ،  ٨٦ ا٣ٕ٪تٕرصى ٔجةس ٧ٔة يي 

، ةإنكة٩ن  ٚكةر  ، ٝةؿ/ ًل، ؟ٌٓةحس  كر  اللى  أف   ْو غيٍخى / ^ٚٞةؿ هل اجليب ، مخؿو  راكيحى 
ً / ^ رقٮؿ اهللٚٞةؿ هل  ٕى  أفٍ  ٫ي ؟ ٝةؿ/ أمؿدي ّي دى رٍ ضةرى  ًى ث س ـ شي  إف  ٚٞةؿ/ ، ٭ةيبي ٓة بى انم حى
س ـ ثيػى   .(3) «ظىت ذ٬ت ٦ة ٚي٭٧ة ٝةؿ/ ٚٛذط املـاددني .ٓةحى

ٔؾرق جل٭٫٤  ^إًل أف اجليب  ،ك٬ٮ كٛؿ، ٭ة ثٕؽ احلؿ٦حٚ٭ؾا أذٞؽ ظ٤  
يٕؾر  ثجٕي األظاكـ ص٭الن  ٨٦ اجلةس ٨٦ يلٮف صة٬الن »ٝةؿ اث٨ دي٧يح/  ،ثةحلل٥

  .(4)«قة٣حٚال حيل٥ ثلٛؿ أظؽ دٞٮـ ٤ٔي٫ احلضح ٨٦ ص٭ح ثالغ الؿ، ث٫
                                      

ذٞةديح، د. حم٧ؽ الٮ٬ييب، كرقة٣ح ٩ٮاٝي اإلي٧ةف ا٤٧ٕ٣يح كا٣ٞٮحلح،  (1) ٓ/ رقة٣ح ٩ٮاٝي اإلي٧ةف أًل ل٤ذٮقٓ دؿاص
ري٬ة ٨٦ جؽ اهلل ا٣ٞؿين، ٗك ٮاثٍ اتل١ٛري، د.ٔ  جؽ ا٣ٕـيـ ا٣ٕجؽ ال٤ُيٙ، ًك  الؿقةا٢ اجلة٦ٕيح. د.ٔ 

 (.33/329(، كلكةف ا٣ٕؿب )81ص) ل٤ضؿصةين ،، كاتلٕؿيٛةت(312ص)ا٩ْؿ/ املٛؿدات  (2)
 (.3579) أػؿص٫ مك٥٤، ٠ذةب املكةٝةة، ثةب/ حتؿي٥ ثيٓ اخل٧ؿ، ر٥ٝ (3)
 (.1/213) ا٣ٛذةكم، ًلث٨ دي٧يحدل٧ٮع  (4)
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ٝةؿ/  ^٨ٔ اجليب  ◙أم٭ؿ األد٣ح كأرصظ٭ة/ ظؽير ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة ك٨٦ 
/ إذا أُة ٌخ  ـخحسًكٔين، زً » ًّ ة حضىقي املٔتي كةؿ بلجي  ٍ ، ـي ًّ يسًؼي لَع ُفًط كفى رجوه ي

ا،  ّي أحرن ثى ثىًِن غزاثنة ٌة غز  ز  يػى ٔاللً ىىًِئى كررى اللي غل  حلى يً ، ـ كين يف الس  ِئين، زً ذىر  اؼحى
، ـلةؿ/ اج سى اللي األرضى مى

ى
ة ٌةت ـيًػوى ثّ ذلم، ـىخ  ٍ يًِع ٌة ـيًم ٌِّ، ـفػيىٍخ، ـإذا ـي

ي  سى لى فى ؾى ، ذى ٍشحىذيمى ؟ كةؿ/ يةرىب  دى ىيىمى لَع ٌة ضِػخى ، ـلةؿ/ ٌة َحى ًه ً  .(1)«ْٔ كةا
ٚ٭ؾا الؿص٢ ٨ّ أف اهلل ًل يٞؽر ٤ٔي٫ إذا » :♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح 

وةر ٠ؾلٟ، كَل كاظؽ ٨٦ إ٩لةر ٝؽرة  إذادٛؿؽ ٬ؾا اتلٛؿؽ، ك٨ّ أ٫٩ ًل يٕيؽق 
كٛؿ، ل١٪٫ اكف ٦ٓ إي٧ة٫٩ ثةهلل،  -اهلل دٕةىل، كإ٩لةر ٦ٕةد األثؽاف كإف دٛؿٝخ

كإي٧ة٫٩ ثأمؿق، كػنحذ٫ ٦٪٫ صة٬الن ثؾلٟ، ًةًل يف ٬ؾا ا٨ْ٣ خمُبنة؛ ٚ٘ٛؿ اهلل هل 
٢ٕٚ ذلٟ، كأدىن ٬ؾا أف  إذاذلٟ، كاحلؽير رصيط يف أف الؿص٢ ٧َٓ أًل يٕيؽق 

ٝة٦خ ظضح اجلجٮة ىلع ٦٪١ؿق ظل٥  إذالٮف مةاك يف املٕةد، كذلٟ كٛؿ، ي
 .(2)«ثلٛؿق

كأ٦ة ص٭٢ ٬ؾا الؿص٢ املؾ٠ٮر يف ٬ؾا » /♫كٝةؿ احلةِٚ اث٨ ٔجؽ ا٣رب 
 ..٤ٚحف ذلٟ ث٧ؼؿص٫ ٨٦ اإلي٧ةف.، احلؽير ثىٛح ٨٦ وٛةت اهلل يف ٫٧٤ٔ كٝؽرد٫

ٝةؿ/ ك٤ٕ٦ٮـ أ٩٭٥ إ٧٩ة ز٥ ، ٨ٔ ا٣ٞؽر ¶ز٥ اقذؽؿ ىلع ذلٟ شكؤاؿ الىعةثح 
ري صةاـ ٔ٪ؽ أظؽ ٨٦ املك٧٤ني أف يلٮ٩ٮا ، قألٮق ٨ٔ ذلٟ ك٥٬ صة٤٬ٮف ث٫ ٗك

 .(3)«كل٥ يرض٥٬ ص٭٤٭٥ ث٫ ٝج٢ أف ي٧٤ٕٮق، شكؤاهل٥ ٨ٔ ذلٟ اكٚؿي٨...
ا ًل يكٓ املك٥٤ ص٭٫٤ ▲ك٬ؾق أـ املؤ٦٪ني ًعئنح  ٚكأ٣خ  ،ص٭٤خ أمؿن

                                      
٠ذةب  ،ال٤ِٛ هل، كمك٥٤(، ك1222ر٥ٝ ) ،٠ذةب أظةدير األ٩بيةء، ثةب/ ظؽير ا٣٘ةر ،أػؿص٫ ابلؼةرم (1)

 (.1951اتلٮبح، ثةب/ يف قٕح رمحح اهلل دٕةىل كأ٩٭ة قجٞخ ٌٗج٫، ر٥ٝ )
 (.33/119) ا٣ٛذةكم، ًلث٨ دي٧يحدل٧ٮع  (2)
 (.17 -38/11اتل٧٭يؽ ) (3)
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 .(1) «ُػً/ ^٫ اهلل؟ ٝةؿ ي٧٤ٕ ٦٭٧ة يلذ٥ اجلةس»ٚٞة٣خ/  ^اجليب 
ك٬ؾا يؽؿ ىلع أ٩٭ة ل٥ دل٨ د٥٤ٕ ذلٟ، كل٥ دل٨ ٝج٢ » :♫ٝةؿ اث٨ دي٧يح 

 .(2) «٦ٕؿٚذ٭ة ثأف اهلل ًعل٥ ثل٢ يشء يلذ٫٧ اجلةس اكٚؿةن 
 ػة٣ٙ ك٨٦ ،رد٬ة اأظؽن  يكٓ ًل كوٛةت أق٧ةء هلل» :♫ٝةؿ اإل٦ةـ النةٚيع 

 ٥٤ٔ ألف ؛ثةجل٭٢ يٕؾر ٚإ٫٩ احلضح ٝيةـ ٝج٢ كأ٦ة، كٛؿ ٚٞؽ ٤ٔي٫ احلضح زجٮت ثٕؽ
 .(3)«كا١ٛ٣ؿ حؤيالؿ كًل ثة٢ٕٞ٣ يؽرؾ ًل ذلٟ

 عةثػ اىػزر ثةلٓو/
كًلؾا ٢ٕٚ  ،ك٬ٮ ثني ّ٭ؿا٩ي٭٥ ،ة جل٭٤٭٥ٝؽ ٔؾر أٝٮا٦ن  ^كإذا حتٜٞ أف اجليب 

٧٤ةؤ٬ة ٦ذٮاٚؿكف ،٨٦ ثٕؽق يف الىؽر األكؿ ٨٦ األ٦ح أوعةث٫ ٚإف ا٣ٕؾر يف  ؛ٔك
 كا٤ٛ٘٣ح ٦ٓ ٩ٞه ا٧٤ٕ٣ةء أكىل كأظؿل! أز٦ةف اجل٭ة٣ح

كذلٟ ىلع الىعيط ٨٦ ٝٮيل ، إف ًةثٍ ا٣ٕؾر ثةجل٭٢ ٬ٮ/ إماكف اجل٭٢
 يف ث٤ٮغ احلضح كا٩ُٞةع املٕؾرة ٬ٮ/ ٔؽـ إماكف اجل٭٢. ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ أف ٦ة يٕذؽ ث٫

ٚةألو٢ ٬ٮ ا٣ٕؾر ظىت دٞةـ احلضح الؿقةحلح؛ إذ األو٢  ٚعير أ٦ل٨ اجل٭٢
 ائ ى ى ې ې ې ې﴿ٝةؿ دٕةىل/ ، ا٥٤ٕ٣يف امللكٙ ٔؽـ 

 ﴾ۇئ وئ ۇئ وئ﴿/ -٨ٔ وٛح اإلنكةف -كٝةؿ دٕةىل، [78]الـحل: ﴾ائ
كب٪ةءن ىلع ٬ؾا األو٢ اكف ٢٧ٔ الىعةثح يف ٔؽـ املؤاػؾة ٦ٓ حتٜٞ ، [72]األحزاب:

ٗري ّة٬ؿة ٨٦ ، أك إىل ٠ٮف احلضح ّة٬ؿةكل٥ ي٪ْؿكا ، املٕنيالنؼه اجل٭٢ ٨٦ 
ٮش ثؽر٧٬ني ◙ٚٞؽ ٔؾر ٧ٔؿ ، ظير ا٧ٕ٣ٮـ كٌل٩خ تكذ٭٢ ، ٨٦ ز٩خ ٨٦ مٔؿ

ؽـ ٧٤ٔ٭ة ثذعؿي٥ ذلٟ ،جل٭٤٭ة ؛كًل دلذ٫٧ ،ث٫ ٔس٧ةف  ◙كملة قأؿ ٧ٔؿ ، ٔك
                                      

 .(971أػؿص٫ مك٥٤ ) (1)
 .(131 -33/132، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (2)
 .(31/117ظضؿ )ٚذط ابلةرم، ًلث٨  (3)
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ٚٞةؿ ٧ٔؿ/ ، ك٣حف احلؽ إًل ىلع ٨٦ ٥٤ٔ ،أرا٬ة تكذ٭٢ ث٫»ٝةؿ/ ، ٨ٔ ظ٧١٭ة ◙
 .(1)«٦ة احلؽ إًل ىلع ٨٦ ٥٤ٔ -كاذلم ٩ٛيس ثيؽق -وؽٝخ

ؽـ ،كأ٦ة كٛؿ اجل٭٢ ٦ٓ ٔؽـ ٝيةـ احلضح» :♫ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  اتل٧ل٨  ٔك
 .(2) «اهلل اتلٕؾيت ٔ٪٫ ظىت دٞٮـ ظضح الؿق٢ ٨٦ ٦ٕؿٚذ٭ة ٚ٭ؾا اذلم ٩ىف

٦ة ٥٤ٔ ، أك كمٮا٨َ اإلدمةع، كٝؽ أػُأ ٨٦ ٦٪ٓ صؿيةف ا٣ٕؾر يف أوٮؿ ادلي٨
، املٕنيدكف أذجةر حلةؿ ، ىلع ّ٭ٮر احلضح كإماكف ا٥٤ٕ٣ ث٪ةءن  ؛٨٦ ادلي٨ ثةلرضكرة

ا ُٕٝيي ، ٦ٓ أف ّ٭ٮر احلضح كُٕٝيذ٭ة أمؿ نكيب إًةيف ة ٔ٪ؽ ٧ٚة اكف ّة٬ؿن ة ٤ٕ٦ٮ٦ن
ة ٗري ٤ٕ٦ٮـ ٝؽ يلٮف ػٛيي ، كيف ثٕي األز٦٪ح كاألم١٪ح كاألظٮاؿ ،ثٕي اجلةس

ك٢ٕ٣ أّ٭ؿ األد٣ح ىلع ، كيف ثٕي األز٦٪ح كاألم١٪ح كاألظٮاؿ ،ٔ٪ؽ ثٕي اجلةس
ة  ُن  يف ا٣ٕؾر ظؽير أيب ٬ؿيؿة الكةثٜ.ٔؽـ أذجةر ّ٭ٮر احلضح ًةث

 امؿ أف يف ػالؼ كًل» :♫ٝةؿ اث٨ ظــ 
ن
 رشاآ ي٥٤ٕ كل٥ أق٥٤ لٮ أ

 يج٫٘٤ ل٥ ك٬ٮ، والة اإلنكةف ىلع ٣حف كأف، ظالؿ اخل٧ؿ أف ٚةٔذٞؽ اإلقالـ
 احلضح ٤ٔي٫ ٝة٦خ إذا ظىت، ث٫ يٕذؽ ػالؼ ثال ااكٚؿن  يل٨ ل٥ دٕةىل اهلل ظل٥

 .(3)«اكٚؿ ٚ٭ٮ -األ٦ح ثإدمةع -ظيجبؾ ٚذ٧ةدل
يٕؾر ٚي٫  دأكيالن ، أك كأ٦ة ٨٦ صعؽ ذلٟ ص٭الن » :♫كٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥ 

كأمؿ أ٫٤٬ ، ٠عؽير اذلم صعؽ ٝؽرة اهلل ٤ٔي٫، ج٫/ ٚال يلٛؿ وةظج٫ ث٫وةظ
إذ اكف اذلم  ؛كرمح٫ جل٭٫٤، ك٦ٓ ٬ؾا ٚٞؽ ٗٛؿ اهلل هل، أف حيؿٝٮق كيؾركق يف الؿيط

ا كل٥ جيعؽ ٝؽرة، ٫٤ٕٚ ٦ج٤ٖ ٫٧٤ٔ  . (4)«دلؾيجنة، أك اهلل ىلع إًعدد٫ ٔ٪ةدن

                                      
 (.1/13اتل٤ؼيه احلجري، ل٤عةِٚ اث٨ ظضؿ ) (1)
 .(133َؿيٜ اهلضؿدني، ًلث٨ ا٣ٞي٥ )ص (2)
 .(33/211املعًل، ًلث٨ ظــ ) (3)
 (. 3/117) ، ًلث٨ ا٣ٞي٦٥ؽارج الكةل١ني (4)
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ة ىلع ظؽير أيب ٬ؿيؿة -يٞٮؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح ٞن ٚ٭ؾا الؿص٢ »/ -د٤ٕي
اكف ٝؽ كٝٓ هل النٟ كاجل٭٢ يف ٝؽرة اهلل دٕةىل ىلع إًعدة اث٨ آدـ ثٕؽ٦ة أظؿؽ 

، ك٬ؾاف أوالف ْٔي٧ةف، كىلع أف يٕيؽ امليخ كحيرشق إذا ٢ٕٚ ث٫ ذلٟ، كذرم
كاثلةين/ ٦ذ٤ٕٜ ، ك٬ٮ اإلي٧ةف ثأ٫٩ ىلع لك يشء ٝؽيؿ، أظؽ٧٬ة/ ٦ذ٤ٕٜ ثةهلل دٕةىل

ك٦ٓ ٬ؾا ، كجيـي٫ ىلع أ٧ٔةهل، ك٬ٮ اإلي٧ةف ثأف اهلل يٕيؽ ٬ؾا امليخ، ثةحلٮـ اآلػؿ
ك٬ٮ أف اهلل يثيت  -كمؤ٦٪نة ثةحلٮـ اآلػؿ يف اجل٤٧ح، ٧٤ٚة اكف مؤ٦٪نة ثةهلل يف اجل٤٧ح

وةحلنة ك٬ٮ ػٮ٫ٚ ٨٦ اهلل أف يٕةٝج٫ ىلع ذ٩ٮب٫؛  ٝؽ ٢٧ٔ ٧ٔالن ك ،-كيٕةٝت ثٕؽ املٮت
 .(1)«كا٢٧ٕ٣ الىة٣ط ،كاحلٮـ اآلػؿ ،ٗٛؿ اهلل هل ث٧ة اكف ٫ٕ٦ ٨٦ اإلي٧ةف ثةهلل

، ز٥ إف اجل٭٢ اذلم ث٫ يٕؾر اإلنكةف ٬ٮ اذلم ًل يٞؽر ىلع إزاتل٫ كيٕضـ ٔ٪٫
كإًل ٧ٚىت ، ٨ٔ إزاتل٫إف ا٣ٕؾر ًل يلٮف ٔؾرنا إًل ٦ٓ ا٣ٕضـ »ٝةؿ اث٨ دي٧يح/ 

 .(2)«أ٦ل٨ اإلنكةف ٦ٕؿٚح احلٜ ٚٞرص ٚي٫ ل٥ يل٨ ٦ٕؾكرنا
َ الٓو مشلح االحتاز  /غ

ًةثٍ  /إف أ٥٬ ًةثٍ ذ٠ؿق ا٧٤ٕ٣ةء يف أذجةر اجل٭٢ ٔؾرنا ٨٦ ٔؽ٫٦ ٬ٮ
كأ٦ة ٦ة ًل ، كٌلف ٔؾرنا ،ٔيف ٔ٪٫ -يف ا٣ٕةدة -٧ٚة مٜ اًلظرتاز ٦٪٫، منٞح اًلظرتاز
ك٬ؾا د٧نينة ٦ٓ ا٣ٞةٔؽة اللكيح ، ٔ٪٫ ٚال يى٤ط أف يلٮف ٔؾرناينٜ اًلظرتاز 

 ال١ربل/ )املنٞح جت٤ت اتلحكري(.

ةثٍ ٦ة يٕىف ٔ٪٫ ٨٦ اجل٭ةًلت/ اجل٭٢ اذلم يذٕؾر »ٝةؿ اإل٦ةـ ا٣ٞؿايف/  ًك
 .(3)«ٔ٪٫ ٙى ٍٕ ك٦ة ًل يذٕؾر اًلظرتاز ٔ٪٫ كًل ينٜ ل٥ يي ، اًلظرتاز ٔ٪٫ ًعدةن 

                                      
 (.32/193) ا٣ٛذةكم، ًلث٨ دي٧يحدل٧ٮع  (1)
الـ (2)  .(79ص) رٚٓ املالـ ٨ٔ األا٧ح اأٔل
 (.2/351ا٣ٛؿكؽ، ل٤ٞؿايف ) (3)
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ً األمٔر اىيت َتػو  َ ْأ ة ٌة يل/كٌ َ الٓو أمسنا شةكة مسجن  االحتاز غ
ـ/ -أ  حرازح اىػٓر ثةإلضال

جي٭٢ أ٤ٗت أظاكـ اإلقالـ  -كلٮ يف دار ا٥٤ٕ٣ كاإلقالـ -ٚةذلم أق٥٤ ٝؿيجنة
ا، اثذؽاءن   ٔؾر ظىت يذ٥٤ٕ أظاكـ اإلقالـ.، ة٢ٕٚ ٦٪٭يي ، أك ٚإف دؿؾ ٦أمٮرن

كحن٨  ،إىل ظ٪ني ^ػؿص٪ة ٦ٓ رقٮؿ اهلل »ٝةؿ/  ◙٨ٔ أيب كاٝؽ ال٤ييث 
، ٤ٞٚ٪ة/ ية رقٮؿ اهلل، ٧ٚؿر٩ة شنضؿة ،-كٌل٩ٮا أق٧٤ٮا يٮـ ا٣ٛذط -ظؽيسٮ ٔ٭ؽ ثلٛؿ

، كٌلف ل١٤ٛةر قؽرة ي١ٕٛٮف ظٮهلة -٧٠ة هل٥ ذات أ٩ٮاط ،اص٢ٕ جلة ذات أ٩ٮاط
، الل أكرب٧٤ٚة ٤ٝ٪ة ذلٟ ل٤٪يب ٝةؿ/  ،-كي٤ٕٞٮف ث٭ة أق٤عذ٭٥ يؽٔٮ٩٭ة ذات أ٩ٮاط

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿نٍة كةىخ ثِٔ إرساايو ملٔىس/  -كانم ُفيس ثيرق -كيذً

 .(1)«ىتكنب ضنن ٌَ كف كجيسً، ﴾ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٹ
كل٥ يأمؿ٥٬  ،ٔؾر٥٬ ٥٤ٚ يلٛؿ٥٬ ^ٚؽؿ ٬ؾا احلؽير ىلع أف اجليب 

 كذلٟ حلؽازح ٔ٭ؽ٥٬ ثةإلقالـ. ؛ثذضؽيؽ اإلي٧ةف
ة ثأف  كظش إىل ٗري اهلل ًل، ٨٦ دًع ٗري اهلل» :♫ٝةؿ اث٨ دي٧يح  يلٮف ًعل٧ن

ري٥٬ ٧٠ة أف ٠سرينا ٨٦ اجلةس دػ٤ٮا، ٬ؾا رشؾ حمؿـ ، يف اإلقالـ ٨٦ اتلذةر ٗك
٪ؽ٥٬ أو٪ةـ هل٥ و٘ةر ٨٦ بلؽ كًل ، كي٧ْٕٮ٩٭ة ك٥٬ يذٞؿبٮف إحل٭ة، ٗريقك ٔك

ة -كيذٞؿبٮف إىل اجلةر، ي٧٤ٕٮف أف ذلٟ حمؿـ يف دي٨ اإلقالـ ٌن كًل ي٧٤ٕٮف أف  -أي
كًل  ،أ٩ٮاع الرشؾ ٝؽ خيىف ىلع ثٕي ٨٦ دػ٢ يف اإلقالـ١ٚسري ٨٦ ، ذلٟ حمؿـ

                                      
(، كأمحؽ يف ٦3111ة صةء ٣رتًلنب قنن ٨٦ اكف ٝج٤ل٥، ر٥ٝ ) /أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم، أثٮاب ا٣ٛنت، ثةب (1)

 (.17، كاث٨ أيب ًعو٥ يف الك٪ح )(23191املك٪ؽ، ثؿ٥ٝ )
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٫٤٧ اذلم أرشؾ ٚي٫ ثة٢َ، ٢ٚ٭ؾا صة٬، ي٥٤ٕ أ٫٩ رشؾ ٣ل٨ ًل يكذعٜ ا٣ٕٞٮبح ، ٔك
 .(1)«ظىت دٞٮـ ٤ٔي٫ احلضح

ً/ -ب ٓة اىػي ي ِترشـ  ً ي  اىجشخة يف ثحبح ل
لك ٨٦ ص٭٢ حتؿي٥ يشء ممة ينرتؾ ٚي٫ اغ٣ت اجلةس ل٥ » :♫ٝةؿ الكيٮيط 

 .(2)«ننأ ثجةديح ػيف ٤ٔي٫ ٦س٢ ذلٟ، أك إًل أف يلٮف ٝؿيت ٔ٭ؽ ثةإلقالـ، يٞج٢
ؿاب كابلؽك كحنٮ٥٬ مم٨ يٕحل يف ابلٮادم كالىعةرم األداغؿ ، أك اكأٔل

ذلا ٚةلٮاصت أف  ؛ٚةجل٭٢ يف ٦س٢ ٬ؾق املٮآً ممة ينٜ اًلظرتاز ٦٪٫، كاملضة٢٬
، ًل إىل إصؿاء األظاكـ يف ز٦ةف اًلتلجةس ،د٪رصؼ اهل٧ح إىل ادلٔٮة كاتل٤ٕي٥

 كأ٦ةك٨ ا٩ؽراس الرشيٕح.
كًلسري ٨٦ اجلةس ٝؽ يجنأ يف األم١٪ح »/ ♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح 

كاألز٦٪ح ا٣يت ي٪ؽرس ٚي٭ة ٠سري ٨٦ ٥٤ٔ اجلجٮات؛ ظىت ًل يجًف ٨٦ يج٤ٖ ٦ة ثٕر 
ا ممة ثٕر، اهلل ث٫ رقٮهل ٨٦ ال١ذةب كاحل٧١ح كًل ، اهلل ث٫ رقٮهل ٚال ي٥٤ٕ ٠سرين

ك٦س٢ ٬ؾا ًل يلٛؿ؛ كهلؾا ادٜٛ األا٧ح ىلع أف ٨٦ ، يلٮف ٬٪ةؾ ٨٦ يج٫٘٤ ذلٟ
كٌلف ظؽير ٔ٭ؽ ثةإلقالـ ٚأ٩لؿ محبنة  ،ننأ ثجةديح ثٕيؽة ٨ٔ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كاإلي٧ةف

ٚإ٫٩ ًل حيل٥ ثلٛؿق ظىت يٕؿؼ ٦ة صةء ث٫ ، ٨٦ ٬ؾق األظاكـ ا٣ْة٬ؿة املذٮادؿة
كال  ،ـٔف ـيّ ضالةن ػسً ال يى  زٌةفه  يخيت لَع اجلةًس )احلؽير/  ك٬ؾا صةء يف، الؿقٮؿ

ة ،زاكةن  ٌن ة ،كال ضٔ ة ُى ة آثةءى ِى إال الشيخ الهج  كاىػجٔز الهج ة يلٔلٔف/ أدركٍ ، كال حجًّ

                                      
 .(13الؿد ىلع األػ٪ةيئ، ًلث٨ دي٧يح )ص (1)
 .(221ص)األمجةق كاجلْةاؿ  (2)
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ً يلٔلٔف/ ال هلإ إال   ٘ين ٔ٪٭٥ ًل هلإ إًل ٦ة دي  /◙ احل٧ةفً  ث٨ً ، ٚٞي٢ حلؾيٛحى  اللي ْك
 .(2)«(1)(ةرً اجل   ٨ى ي٭٥ ٦ً ٪ضً ٚٞةؿ/ دي ، اهلل؟

ة -كٝةؿ ٌن كٌلف ظؽير  ،ٚإف ٨٦ صعؽ محبنة ٨٦ الرشاآ ا٣ْة٬ؿة» :♫ -أي
 .(3) «ظىت دج٫٘٤ احلضح اجلجٮيح ،ة ثجرل ص٭٢ ًل يلٛؿ٩ةمبن ، أك ا٣ٕ٭ؽ ثةإلقالـ

كي٪ؽر ٚي٭ة ا٧٤ٕ٣ةء اثلٞةت ٨٦ أ٢٬ ، ك٨٦ ننأ يف ثحبح د٤٘ت ٤ٔي٭ة ابلؽٔح
 .(4)ٔ٪ؽ د٤بك٫ ثةبلؽٔحالك٪ح ٫٤ٚ ٩ٛف احلل٥ ٨٦ ا٣ٕؾر 

 ابللةء يف دار احلسب/ -ج
، أك كل٥ ي٥٤ٕ ظل٥ ٦ة أٝؽـ ٤ٔي٫ ،ٚيٕؾر املك٥٤ ثةجل٭٢ إذا ننأ يف دار احلؿب

كا٥٤ٕ٣ ثةألظاكـ ، ا٦ذ٪ٓ ٔ٪٫؛ ألف أظاكـ اإلقالـ ٗري مةإح يف ٦س٢ د٤ٟ ادلار
 الرشٔيح ممة ينٜ حتىي٫٤ ىلع املك٥٤ ٚي٭ة.

اجل٭٢ ثةلرشاآ  /أم ،احلؿب ٨٦ مك٥٤ ل٥ ي٭ةصؿ اجل٭٢ يف دار»ٝةؿ احل٧ٮم/ 
كأ٫٩ يلٮف ٔؾرنا ظىت لٮ م١ر ٚي٭ة كل٥ ي٥٤ٕ أف ٤ٔي٫ ، ٨٦ مك٥٤ أق٥٤ ٚي٭ة

ري٧٬ة كل٥ يؤد٧٬ة كًل ي٤ــ ٤ٔي٫ ٌٝةؤ٧٬ة؛ خلٛةء ادلحل٢ يف ظ٫ٞ ، الىالة كالـٌلة ٗك
٫ إحل٫ ظٞيٞحن  ا ثةلن٭ؿة؛ ٚيىري ك٬ٮ اخلُةب؛ ٣ٕؽـ ث٤ٗٮ ص٭٫٤  ثةلك٧ةع كدٞؽيؿن

 .(5)« إذا أق٥٤ يف دار اإلقالـ؛ لنيٮع األظاكـ كاتل٧ل٨ ٨٦ الكؤاؿخبالؼ اذليم، ٔؾرنا
اجل٭٢ ثةألظاكـ اإلقال٦يح يف ٗري ادليةر اإلقال٦يح ص٭٢ »أثٮ ز٬ؿة/ النيغ ٝةؿ 

                                      
(، كاحلةك٥ يف املكذؽرؾ 1119ذ٬ةب ا٣ٞؿآف كا٥٤ٕ٣، ر٥ٝ ) /٠ذةب ا٣ٛنت، ثةبأػؿص٫ اث٨ ٦ةص٫،  (1)

 (.87(، كٝةؿ/ وعيط ىلع رشط مك٥٤، ككا٫ٞٚ اذل٬يب، كوعع٫ األبلةين يف الىعيعح )8111)
 (.33/118، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (2)
 .(1/13، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (3)
 .(231ص)٠ؾا لك مكأ٣ح دؽؽ يف ٚ٭٧٭ة يٕؾر ٚي٭ة ا٣ٕةيم كاملٞرل، ا٩ْؿ/ األمجةق كاجلْةاؿ ( و4)
 (.٧ٗ1/111ـ ٔيٮف ابلىةاؿ ) (5)
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ٝٮم إىل درصح أف دم٭ٮر ا٣ٛٞ٭ةء ٝةؿ/ إ٫٩ تكٍٞ ٔ٪٫ اتللكيٛةت الرشٔيح ظىت أ٫٩ لٮ 
كل٥ ي٥٤ٕ أ٫٩ ٤ٔي٫ ، كل٥ ي٭ةصؿ إىل ادليةر اإلقال٦يح، احلؿبأق٥٤ رص٢ يف دار 

ة ٨٦ ٬ؾق ا٣ٛؿااي ًن إذا  ٚإ٫٩ ًل يؤدي٭ة ٌٝةءن  ؛الىالة كالىيةـ كالـٌلة كل٥ يؤد ٚؿ
ٓ ٥٤ٔ ثةألظاكـ الرشٔيح /ككص٭ح دم٭ٮر ا٣ٛٞ٭ةء. .٥٤ٔ. ، أف دار احلؿب ٣حكخ مًٮ

كاجل٭٢  ،ثةدلحل٢ كل٥ تنذ٭ؿ؛ ٚاكف اجل٭٢ ص٭الن  ،٥٤ٚ تكذٛي ٚي٭ة مىةدر األظاكـ
 .(1)«ثةدلحل٢ يكٍٞ اتللكيٙ إذا ل٥ يذٮص٫ اخلُةب

يٕؾركف ٝؽ كص٭٤ح أ٢٬ ابلؽع  ،ٚإف ٔٮاـ ا٣ٞجٮريني /ىلع ٦ة دٞؽـ كب٪ةءن 
ذٞةديح إذا حتٞٞخ د٤ٟ ، أك جب٭٤٭٥ ٚي٧ة يذ٤بكٮف ث٫ ٨٦ قؤاؿ ٗري اهلل ابلؽع أًل

ة. ٛن  الٌٮاثٍ املؾ٠ٮرة آ٩
ثؽ أف  ٚلك ٔجةدة ٗري ٧ٕ٦ٮؿ ث٭ة ٚال» :♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح 

ٚإف ل٥ ي٥٤ٕ ل٥ ، ز٥ إف ٥٤ٔ أ٩٭ة ٦٪يه ٔ٪٭ة ك٤ٕٚ٭ة اقذعٜ ا٣ٕٞةب، ي٪ىه ٔ٪٭ة
ٚإ٫٩ يسةب ، كٌل٩خ ٨٦ صجف املرشكع، كإف أذٞؽ أ٩٭ة ٦أمٮر ث٭ة، يكذعٜ ا٣ٕٞةب

٣ل٨ ، يشء ٦أمٮر ث٫ ٚ٭ؾا اجلجف ٣حف ٚي٫، كإف اك٩خ ٨٦ صجف الرشؾ، ٤ٔي٭ة
ا؛ ألف ، ٝؽ حيكت ثٕي اجلةس يف ثٕي أ٩ٮا٫ٔ أ٫٩ ٦أمٮر ث٫ ك٬ؾا ًل يلٮف دلذ٭ؽن

٣ل٨ ٝؽ ، ك٬ؾق ًل يلٮف ٤ٔي٭ة دحل٢ رشيع، ةرشٔيي  أف يتجٓ دحلالن ًل ثؽ  املضذ٭ؽ
كاذلي٨ ، ك٬ٮ د٤ٞيؽق مل٨ ٢ٕٚ ذلٟ ٨٦ النيٮخ كا٧٤ٕ٣ةء، ي٤ٕٛ٭ة ثةصذ٭ةد ٦س٫٤
ٚ٭ؤًلء إذا ل٥ د٥ٞ ، حلؽير ٠ؾب ق٧ٕٮق، أك أل٩٭٥ رأكق ي٪ٛٓ ٤ٕٚٮا ذلٟ ٝؽ ٤ٕٚٮق؛

كأ٦ة اثلٮاب ٚإ٫٩ ٝؽ يلٮف زٮاث٭٥ أ٩٭٥ أرصط ، ٤ٔي٭٥ احلضح ثةجليه ًل يٕؾثٮف
٧ةؿ، ٨٦ أ٢٬ صجك٭٥  .(2)«كأ٦ة اثلٮاب ثةتلٞؿب إىل اهلل ٚال يلٮف ث٧س٢ ٬ؾق اأٔل

ة -♫كٝةؿ  ٌن ل٥ يرشع أل٦ذ٫  ^كحن٨ ٥٤ٕ٩ ثةلرضكرة أف رقٮؿ اهلل »/ -أي

                                      
 ( ثذرصؼ.111 -129أوٮؿ ا٫ٞٛ٣ )ص (1)
 (.11 -21/12) ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (2)
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ا ٨٦ األمٮات ًل ث٤ِٛ اًلقذ٘ةزح كًل ، ًل األ٩بيةء كًل الىةحلني كًل ٗري٥٬، أف يؽٔٮ أظؽن
كًل ٗري ، ٧٠ة أ٫٩ ل٥ يرشع أل٦ذ٫ الكضٮد مليخ، كًل ث٤ِٛ اًلقذٕةذة كًل ث٘ري٬ة، ث٘ري٬ة
 كأف ذلٟ ٨٦ الرشؾ اذلم ظؿ٫٦، كحنٮ ذلٟ؛ ث٢ ٥٤ٕ٩ أ٫٩ ٩ىه ٨ٔ لك ٬ؾق األمٮر ،٦يخ

 -يف ٠سري ٨٦ املذأػؿي٨ -ك٤ٝح ا٥٤ٕ٣ ثآزةر الؿقة٣ح، ٣ل٨ ٤٘٣جح اجل٭٢، اهلل دٕةىل كرقٮهل
 .(1)«ممة خية٫ٛ٣ ^ث٫ الؿقٮؿ  ظىت يبني هل٥ ٦ة صةء، ل٥ ي٧ل٨ دلٛري٥٬ ثؾلٟ

إف ٠سرينا ٨٦ ٦ْة٬ؿ الرشؾ ٦جنؤ٬ة اجل٭٢ ثذٛةوي٢ ٦ة جيت هلل دٕةىل ٨٦ 
 اهلل ٗري أذٞةد أف، أك ٔجةدة ٗري اهللك٣حف ٦جنأ ذلٟ إرادة ، إػالص ا٣ٕجةدة

ة ثني ٦ة إذا قب٢ الٮزين ، ٨٦ دك٫٩، أك ٫يكذعٜ ا٣ٕجةدة ٦ٕ ٕن كا٣ٛؿؽ يجؽك مةق
٧٠ة ، كيٞٮؿ/ إ٩٭ة دٞؿب٫ إىل اهلل ز٣ىف ،ثٕجةدد٭ة ؿاملرشؾ/ ٢٬ يٕجؽ األو٪ةـ؟ ٚإ٫٩ يٞ

 .^اكف يٞٮؿ املرشًلٮف ىلع ٔ٭ؽ رقٮؿ اهلل 
مم٨ د٤بكٮا شيشء ٨٦ رشؾ ا٣جكٟ  -املك٧٤نيكأ٦ة إذا قب٢ أظؽ ٨٦ ًع٦ح 

ىلع ا٣ٛٮر/ ٦ٕةذ اهلل أف أٔجؽ ٗري  ٚإ٫٩ جييتدٕجؽ أوعةب ا٣ٞجٮر؟  ةذامل -كا٣ٕجةدة
 .(هلإ إًل اهلل حم٧ؽ رقٮؿ اهلل ًل)كي٪ُٜ ىلع ا٣ٛٮر ثػ، اهلل

ة ٨٦ ، ٚ٭ؤًلء جي٭٤ٮف أ٩٭٥ ثؽًعا٭٥ األمٮات ٌن كقضٮد٥٬ هل٥ ٝؽ رصٚٮا ثٕ
٧ةؿا٣ٕجةدات ٣٘ري  ، اهلل دٕةىل؛ ث٢ يٕذٞؽكف أ٩٭٥ ثؾلٟ يذٞؿبٮف هلل كظؽق ث٭ؾق اأٔل

٧ةؿ لألمٮات ك٥٬ ي٧٤ٕٮف أ٩٭٥ ثؾلٟ يٕجؽك٩٭٥ ٨٦ دكف  ،كلٮ اك٩ٮا يرصٚٮف ٬ؾق اأٔل
 لاك٩ٮا ٠ٛةرنا مرشًلني ًل ينٟ أظؽ يف ػؿكص٭٥ ٨٦ امل٤ح احل٪يٛيح.، ٦ٓ اهلل، أك اهلل

، كاإلٝؿار املض٢٧ ثةتلٮظيؽ، ثةإلقالـإًل أف ٬ؤًلء دلي٭٥ ٨٦ اًل٣زتاـ املض٢٧ 
خبالؼ اذلم ا٩ٕٞؽ ٤ٝج٫ ىلع الؿٚي الاكم٢ ، كا٣رباءة املض٤٧ح ٨٦ ٔجةدة ٗري اهلل

ـ٫٧ٔ -دٮزيٓ ا٣ٕجةدة، أك كاًل٣زتاـ الاكم٢ ثةلرشؾ، ل٤ذٮظيؽ ٦ٕجٮداد٫ ٨٦  ثني اهلل كبني -ث
 دكف اهلل.

                                      
 (.2/713الؿد ىلع ابل١ؿم ) (1)
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يلٮف ٨٧ً ٔجةد ا٣ٞجٮر ٬ؾا ٬ٮ األو٢ ا٣ٕةـ كا٣ٞةٔؽة ا٣٘ةبلح؛ كًل يجٕؽ أف 
كأف ، كاخلؿكج الرصيط ٨٦ امل٤ح، ٨٦ كو٢ ث٫ احلةؿ إىل ظؽ ٩ٞي اًل٣زتاـ املض٢٧

كإ٧٩ة الالكـ ٨ٔ ، ك٬ؾا ٣حف حم٢ ابلعر، يلٮف ثح٪٭٥ ٨٦ امل٪ةٚٞني كالـ٩ةدٝح
اجل٧٭ٮر ٨٦ ٔٮاـ املك٧٤ني املذ٤بكني  ٥ك٬، ال١سري ا٣٘ة٣ت، أك ا٣ْة٬ؿة ا٣ٕة٦ح

 كإػالص ا٣ٕجةدة هلل دٕةىل.، ٥٬ جي٭٤ٮف أف ذلٟ ي٪ةيف اتلٮظيؽك، ثأ٩ٮاع ٨٦ الرشؾ
ذللٟ اكف احلل٥ ىلع ٬ؤًلء ثة٣لٛؿ ملة د٤بكٮا ث٫ ٨٦ أ٩ٮاع الرشؾ ممة ًل 

٪ؽ ٝيةـ الرشكط، جيٮز اإلٝؽاـ ٤ٔي٫ إًل ثٌٮاثٍ ٚال جيٮز إ٬ؽار ، كا٩ذٛةء املٮا٩ٓ ،ٔك
 ذلم زجخ ثةجلُٜ ثةلن٭ةددنيا -اذلم يٕى٥ ادلـ كاملةؿ -اًل٣زتاـ املض٢٧ ثةتلٮظيؽ

ذ٫ هلؾا اًل٣زتاـ املض٢٧ خب٢٤ د٤بف ث٫ وةظج٫ ذا٬الن  ث٢ اتلبف يف  ؛٨ٔ ٦ٕةًر
ذ٬٪٫ ذلٟ اتلرصؼ املؼة٣ٙ ث٧ة ٬ٮ مرشكع؛ كذللٟ جتؽر اإلمةرة إىل رضكرة إزا٣ح 

ة ٧٠ة قيأيت ثية٫٩، النج٭ح ٔ٪ؽ إٝة٦ح احلضح ٞن  .ًلظ
احلضح  كصٮاز ٝذ٫٤ مٮٝٮؼ ىلع أف دج٫٘٤إف دلٛري املٕني » :♫ٝةؿ اث٨ دي٧يح 

 .(1) «يلٛؿ ة ٨٦ ادلي٨كإًل ٤ٚحف لك ٨٦ ص٭٢ محبن ، اجلجٮيح ا٣يت يلٛؿ ٨٦ ػة٣ٛ٭ة
 الؽخ/ -4

ٝةؿ أ٢٬ ال٤٘ح/ املؼُئ/ ٨٦ أراد الىٮاب ٚىةر ، اخلُأ يف ال٤٘ح/ ًؽ الىٮاب
 كاخلةَئ/ ٨٦ د٧ٕؽ ٦ة ًل يججيغ. ، إىل ٗريق

 .(2)كاخلُيبح/ اذل٩ت ىلع ٧ٔؽ
ز٥ ذ٠ؿ ثٕي وٮر ، (3)«اخلُأ/ ا٣ٕؽكؿ ٨ٔ اجل٭ح»كٝةؿ الؿاٗت يف ٦ٛؿداد٫/ 

ٚيٞةؿ/ ، ك٣ل٨ يٞٓ ٦٪٫ ػالؼ ٦ة يؿيؽ، أف يؿيؽ ٦ة حيك٨ ٫٤ٕٚ... »ٚٞةؿ/  ،اخلُأ

                                      
 .(2/192الؿد ىلع ابل١ؿم، ًلث٨ دي٧يح ) (1)
 (.18 -3/15ا٣ٕؿب، ًلث٨ ٦٪ْٮر ) لكةف (2)
 (.353املٛؿدات، ل٤ؿاٗت األوٛ٭ةين )ص (3)
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ك٬ؾا املٕين ، كأػُأ يف ا٢ٕٛ٣، ك٬ؾا ٝؽ أوةب يف اإلرادة، ٚ٭ٮ خمُئ، أػُأ إػُةءن 
 »/ ^ثٞٮهل 

ي
ٌ يت الؽخ أف ٨٦ أراد محبنة ٚةدٜٛ  /دم٤ح األمؿك، (1)«كاىجطيةفي  ريـع غَ أ

 كٝؽ يٞةؿ مل٨ ٢ٕٚ ٕٚالن  يٞةؿ/ أوةب،، كإف كٝٓ ٦٪٫ ٧٠ة أراد، ٦٪٫ ٗريق يٞةؿ/ أػُأ
 .(2)«أراد إرادة ًل جت٢٧/ إ٫٩ أػُأ، أك ًل حيك٨

، كرٚٓ املؤاػؾة ٔ٪٫، كٝؽ كردت ٩ىٮص ٨٦ ال١ذةب كالك٪ح يف إٔؾار املؼُئ
 اجلىٮص ٦ة يٌل/ك٨٦ ٬ؾق 

 ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ٝٮهل قجعة٫٩/  -3

 .[5]األحزاب: ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲
 ہ﴿ٝةؿ اث٨ اتلني/ أصؿل ابلؼةرم ٝٮهل دٕةىل/ ... »ٝةؿ احلةِٚ يف ا٣ٛذط/ 

 .يشءلك  يف ﴾ھ ھ ھ ہ ہ
ٝةؿ الؿص٢/ ية ثين ك٣حف ٬ٮ  إذا/ ٦ة كيه ،ٝىح خمىٮوح يف يهكٝةؿ ٗريق/ 

، ل٥ ي٧٪ٓ ذلٟ ٨٦ اًلقذؽًلؿ ث٧ٕٮ٦٭ة، ٩ػـ٣خ ٚي٧ة ذ٠ؿ اآليح أفكلٮ ق٥٤  ...اث٪٫
 .(3)«اإلز٥قٞٮط  يفىلع ا٢٧ٕ٣ ث٧ٕٮ٦٭ة  أدمٕٮاكٝؽ 

 ڱ ڳ ڳ ڳ گ ڳ گ گ﴿/ دٕةىلٝٮهل  -2

ٚةػذه ، [93]الـساء: ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
ا يؽ ثٞةد٢ املؤ٨٦ ٧ٔؽن ، كٚؿٝخ اآليةت كاجلىٮص ثني ا٣ٞذ٢ ا٧ٕ٣ؽ، (4)الٔٮ

 اإلز٥ كأظاكـ اآلػؿة.كا٣ٞذ٢ اخلُأ يف 
                                      

(، 7239(، كاث٨ ظجةف )2115أػؿص٫ اث٨ ٦ةص٫ ٠ذةب ا٣ُالؽ، ثةب/ َالؽ امل١ؿق كاجلةيس، ر٥ٝ ) (1)
(/ 82ق اذل٬يب، كٝةؿ األبلةين يف اإلركاء )(، كوعع٫ ىلع رشط النيؼني، كأٝؿ  2813كاحلةك٥ )

 ًٓ....وعيط ث٤ِٛ/ ك
 (.353املٛؿدات، ل٤ؿاٗت األوٛ٭ةين )ص (2)
 (.33/553ٚذط ابلةرم، ًلث٨ ظضؿ ) (3)
 (.111ا٩ْؿ/ إيسةر احلٜ ىلع اخل٤ٜ، ًلث٨ الٮزيؿ )ص (4)
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 وئ ۇئ ۇئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ى ې ېەئ  ﴿ٝٮهل دٕةىل/  -1

كزجخ يف احلؽير الىعيط أف ، [286]البؼرة: ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ
 .(1)«ـلر ـػيخ»اهلل قجعة٫٩ اقذضةب هلؾا ادلًعء ٚٞةؿ/ 

  ٍَ خى  كععى  اللى  إف  »/ ^ٝٮهل  -1
ي
 ٌ  أ

ى
ًّ هسً ذي كٌة اضٍ ، كاىجطيةفى  يت الؽخ ٔا غيي ٝةؿ  ،(2)«ْ

اخلُأ/ ٬ٮ أف يٞىؽ ث٫٤ٕٛ محبنة »/ -يف رشظ٫ هلؾا احلؽير -♫اث٨ رصت 
ة /٦س٢، ٚيىةدؼ ٫٤ٕٚ ٗري ٦ة ٝىؽق ، أف يٞىؽ ٝذ٢ اكٚؿ ٚىةدؼ ٝذ٫٤ مك٧٤ن

ا اليشء ٚيجكةق ٔ٪ؽ ا٢ٕٛ٣ /كا٣جكيةف  . (3)«كُل٧٬ة ٦ٕٛٮ ٔ٪٫، أف يلٮف ذا٠ؿن

٤ي٭ة َٕة٫٦ كرشاث٫/  ،ٝٮؿ الؿص٢ اذلم أيف ٨٦ راظ٤ذ٫ ثٕؽ أف أ٤ً٭ة -5 امهلل »ٔك
 غجرً  أُخى 

ى
 ، مى ب  ة رى ُى م كأ

ى
 .(4)«اىفسًح  ةً ر  َ شً ًٌ  أدؽخ

ٚة٣ٕؾر ٬٪ة ، ٨٦ اإلز٥ كاملؤاػؾة مؿٚٮع أف الك /كاملكذٛةد ٨٦ األد٣ح الكةثٞح
 ٔؽـ اتلأزي٥. /ث٧ٕىن

كًل جيت ٤ٔي٫ إوةثح ظل٥ ، إذ الٮاصت ىلع اإلنكةف اتلعؿم كبؾؿ الٮقٓ
، إذا ل٥ يل٨ ٝةدرنا ىلع ذلٟ؛ كإ٧٩ة جيت ٤ٔي٫ اًلصذ٭ةد ،الٮاٝٓ ك٩ٛف األمؿاهلل يف 

ة ز٥ أػُأ أز٥. ُن  ٚإف دؿؾ اًلصذ٭ةد د٭ةك٩نة كدٛؿي
، ٔ٪٫/ يٕين/ ًل إز٥ ٚي٫ كُل٧٬ة ٦ٕٛٮ  »/ -٨ٔ املؼُئ كاجلةيس -ٝةؿ اث٨ رصت

أ ٚإف كلٮ ٝذ٢ مؤ٦٪نة ػُ، ك٣ل٨ رٚٓ اإلز٥ ًل ي٪ةيف أف يرتدت ىلع نكية٫٩ ظل٥
 ، ٤ٔي٫ ال١ٛةرة كادليح ث٪ه ال١ذةب

ن
ثْ٪٫ أ٫٩ ٦ةؿ  كًلؾا لٮ أد٤ٙ ٦ػةؿ ٗريق ػُأ

رٚٓ  /أف اجلةيس كاملؼُئ إ٧٩ة ٔيف ٔ٪٭٧ة ث٧ٕىن /-كاهلل أ٥٤ٔ -كاألّ٭ؿ، ٩ٛك٫
                                      

 (.321أػؿص٫ مك٥٤، ٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ ثيةف أ٫٩ قجعة٫٩ كدٕةىل ل٥ يل٤ٙ إًل ٦ة يُةؽ، ر٥ٝ ) (1)
 قجٜ ختؿجي٫. (2)
 (.151 -٤ٕ٣152ٮـ احلل٥، ًلث٨ رصت )صصة٦ٓ ا (3)
 (.1912أػؿص٫ مك٥٤، ٠ذةب اتلٮبح، ثةب/ يف احلي ىلع اتلٮبح كا٣ٛؿح ث٭ة، ر٥ٝ ) (4)
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كاجلةيس كاملؼُئ ًل ٝىؽ هل٧ة ، اإلز٥ ٔ٪٭٧ة؛ ألف اإلز٥ مؿدت ىلع املٞةوؽ كاجليةت
ٚيعذةج ، ٤ٚحف مؿادنا ٨٦ ٬ؾق اجلىٮص، األظاكـ ٔ٪٭٧ةكأ٦ة رٚٓ ، ٚال إز٥ ٤ٔي٭٧ة

 .(1)«يف زجٮد٭ة ك٩ٛي٭ة إىل دحل٢ آػؿ
ا» :♫كٝةؿ اث٨ ظــ  ا، ٣حف لك ًالؿ كٛؿن ة إًل إذا اكف ٧ٔؽن ٞن ، كًل ٚك

 .(2) «٠كةاؿ اخلُأ ؛إذا اكف ٨٦ ٗري ٝىؽ ٚةإلز٥ مؿٚٮع ٚي٫ كأ٦ة
تلٛؿي٫ُ ٚي٧ة جيت ٨٧ٚ اكف ػُؤق » :♫يٞٮؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح ك

اهلل شك٤ٮؾ الكج٢ ا٣يت  تلٕؽي٫ ظؽكدأك  -٦سالن  -٤ٔي٫ ٨٦ ادجةع ا٣ٞؿآف كاإلي٧ةف
ك٬ٮ ٨٦ أ٢٬ ، ٚ٭ٮ ا٣ْةل٥ جلٛك٫، ل ٨٦ اهللًلدجةع ٬ٮاق ث٘ري ٬ؽن ، أك ٔ٪٭ة ٩ىه

يؽ ا -خبالؼ املضذ٭ؽ يف َةٔح اهلل كرقٮهل، الٔٮ اذلم ي٤ُت احلٜ  -ثةَ٪نة كّة٬ؿن
 .(3)«ٚ٭ؾا ٦٘ٛٮر هل ػُؤق، اهلل كرقٮهل ثةصذ٭ةدق ٧٠ة أمؿق

٤ي٫ كاخلُأ إ٧٩ة يذُؿؽ إىل ، ٚإف ل٤ٞىؽ دكرنا يف احلل٥ ىلع ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ ؛ٔك
 كذلٟ ٦ة ي٧ل٨ د٪ةكهل ىلع اجلعٮ اتلةيل/، ا٣ٞىؽ ثٞك٧ي٫

 كٝىؽ ػةص. ي٪ٞك٥ ا٣ٞىؽ إىل ٝك٧ني؛ ٝىؽ ًعـ
ة  /كيٕىن ث٫ اىلطر اىػةـ/ اإلرادة اجلةز٦ح تلعٞيٜ ا٢ٕٛ٣ ىلع كص٫ الًؿ

 ًل ي٫٤ٕٛ.، أك حبير يلٮف اإلنكةف خمرينا أف ي٢ٕٛ ا٢ٕٛ٣، كاًلػذيةر
 ك٬ؾا ا٣ٞىؽ ٬ٮ ٦٪ةط اتللكيٙ.

، اذلم ٬ٮ اغيح ا٣ٛة٢ٔ ٨٦ ٫٤ٕٚ، ك٬ٮ ا٣ٞىؽ ثة٢ٕٛ٣ امللٛؿ اىلطر الةص/
ل٨ ٦ٕؿٚذ٫ ثذٮاٚؿ ك٬ٮ أمؿ ثة٨َ ك٣ل٨ ي٧، كابلةٔر هل ىلع ا٢ٕٛ٣ كمؿادق ٦٪٫

 رشكط ّة٬ؿة.
                                      

 (.151 -152صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلل٥ )ص (1)
 .(2/152اإلظاكـ يف أوٮؿ األظاكـ، ًلث٨ ظــ ) (2)
 (.1/137) ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (3)
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ٚجة٣ٞىؽ ا٣ٕةـ يٕؿؼ إذا اكف ذلٟ ا٢ٕٛ٣ ، ٤ٚٮ كصؽ رص٢ يؽكر ظٮؿ ٝرب
ـظةـ ألف ل ك٣ل٨ اًُؿ ،٧٠ة لٮ أراد اخلؿكج، أـ أ٫٩ أمؿ آػؿ، َٮاٚنة ظٮؿ ا٣ٞرب ٤

، ٚإذا دبني أ٫٩ أراد ا٣ُٮاؼ ثة٣ٞرب، يؽكر ظٮؿ ا٣ٞرب ظىت يذ٧ل٨ ٨٦ اخلؿكج
، أك ثإٝؿارق -ٚإف دبني، ابلةٔر هل ىلع ا٣ُٮاؼ ظٮؿ ا٣ٞربٚجة٣ٞىؽ اخلةص يٕؿؼ 

 -يخ ثة٣ُٮاؼ كا٣ٕجةدة ٠ذْٕي٥ اهللأف ابلةٔر هل ىلع ذلٟ دْٕي٥ امل -ثٞؿي٪ح ٝةَٕح
أ٦ة إذا دبني أ٫٩ ٝىؽ ثؾلٟ حتيح وةظت ا٣ٞرب ٨٦ ٗري أف ، ثؽ اكف ٫٤ٕٚ رشٌلن كًل

؛ ٚي١ٮف ٫٤ٕٚ ثؽٔح ٦٪١ؿة ة كًل نكاكن إف احلل٥ ثٕؽ ذلٟ ٤ٔي٫ ز٥ ، يٞىؽ دْٕي٧ن
 كا٩ذٛةء املٮا٩ٓ. ،ابلؽٔح حبكت كصٮد الرشكط، أك ثة٣لٛؿ

إ٧٩ة يٕؿؼ ثةجلْؿ يف ا٣ْة٬ؿ ٨٦  -٧٠ة يذٌط ممة قجٜ -ٚة٣ٞىؽ ا٣ٕةـ
 أ٦ة ا٣ٞىؽ اخلةص ٚإ٫٩ يٕؿؼ ثإٝة٦ح احلضح كالكؤاؿ ٨ٔ ابلةٔر.، األٕٚةؿ

ك٨٦ أٝٮاؿ األا٧ح ا٣يت يْ٭ؿ ٚي٭ة دٛؿيٞ٭٥ ثني ا٣ٞىؽي٨ )ا٣ٕةـ كاخلةص( ٦ة 
ًٌ ػزري َ يى ٌى )/ ^كملة ٝةؿ اجليب ... » :♫ٝةهل اث٨ دي٧يح  يف  اقي  أذى ًِن ؾى يى ثى  َ رجوو ين 

 (1)(...إف اكف ٨٦ األكس رضبخ ٔ٪٫ٞ، ٝةؿ هل قٕؽ ث٨ ٦ٕةذ/ أ٩ة أٔؾرؾ ؟أْل
كد٪ٞى٫  ^دؿ ىلع أف ٨٦ آذل اجليب ، ٤ٔي٧٤ٚ٫ة ل٥ ي٪١ؿ ذلٟ ، كا٣ٞىح من٭ٮرة

ريق مم٨ دل٥٤ يف مأف ًعئنح/ أ٫٩ اكف ، جيٮز رضب ٔ٪٫ٞ كا٣ٛؿؽ ثني اث٨ أيب ٗك
كيذلك٥ ، كإحلةؽ ا٣ٕةر ث٫، كا٨ُٕ٣ ٤ٔي٫، ^يٞىؽ ثةلالكـ ٚي٭ة ٔيت رقٮؿ اهلل 

ٚإ٩٭٥ ل٥ ، خبالؼ ظكةف كمكُط كمح٪ح، ثلالـ يجذٞى٫ ث٫؛ ٚزللٟ ٝةلٮا/ ٩ٞذ٫٤
٨٦ اث٨  ^ذلك٧ٮا ث٧ة يؽؿ ىلع ذلٟ؛ كهلؾا إ٧٩ة اقذٕؾر اجليب ي كل٥، يٞىؽكا ذلٟ
 .(2)«...أيب دكف ٗريق

                                      
ة، ر٥ٝ ) (1) ٌن   (.2117أػؿص٫ ابلؼةرم، ٠ذةب الن٭ةدة، ثةب/ دٕؽي٢ ا٣جكةء ثٌٕ٭٥ ثٕ
  (.59 -58ص/ )(، كا٩ْؿ381 -379)صالىةرـ املك٤ٮؿ، ًلث٨ دي٧يح  (2)
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٣ل٨ »ةؿ/ ٝ، حنٮق، أك ثٞٮؿ ^ملة حتؽث الكجيك ٨ٔ مكأ٣ح إيؾاء اجليب ك
ا ألذل اجليب  كًل مٟ أف ٬ؾا ، ^األذل ىلع ٝك٧ني أظؽ٧٬ة/ يلٮف ٚة٫٤ٔ ٝةوؽن

كاآلػؿ/ أًل يلٮف ، اهلل ث٨ أيب يف ٝىح اإلٟٚ ك٬ؾا ٠أذل ٔجؽ، يٞذيض ا٣ٞذ٢
ا ألذل اجليب  ٚ٭ؾا ًل يٞذيض ، ٦س٢/ الكـ مكُط كمح٪ح يف اإلٟٚ ^ٚة٫٤ٔ ٝةوؽن

 ۓ ۓ﴿ٝٮؿ اهلل دٕةىل/  /أف يلٮف ٦ٞىٮدناًل ثؽ  ٨٦ ادلحل٢ ىلع أف األذلك، ٝذالن 

كل٥ ، ٚ٭ؾق اآليح يف ٩ةس وةحلني ٨٦ الىعةثح، [53]األحزاب:  ﴾﮴ ﮳ ﮲
ا ، ك٦ٓ ذلٟ ٤ٚحف ثلٛؿ، كَل ٦ٕىيح ٤ٕٛٚ٭ة مؤذ، يٞذي ذلٟ األذل كٛؿن

 .(1)«ٚةتلٛىي٢ يف األذل اذلم ذ٠ؿ٩ةق يذٕني
األٝٮاؿ امللٛؿة هل اردجةَةت يف أظٮاؿ ، أك ز٥ ا٢ٕٛ٣ ا٣ْة٬ؿ ٨٦ األٕٚةؿ

ح ٦ٓ ا٣ٞىؽ ابلة٨َ قٮاء اخلةص ٦٪٫  ا٣ٕةـ.، أك ٦ذ٪ٔٮ
ا ٚذةرةن   -كًل حيذ٢٧ ا٣ٞىؽ ابلة٨َ إًل ا٣لٛؿ ،يلٮف ا٢٧ٕ٣ ا٣ْة٬ؿ كٛؿن

ة ٌن  .^قت ٩بي٫ ، أك ٨٧٠ قت اهلل دٕةىل -أي
ا كبةَ٪نة، أك ٨٦ قت اهلل»ٝةؿ اث٨ دي٧يح/  قٮاء اكف ، قت رقٮهل كٛؿ ّة٬ؿن

٨ٔ أذٞةدق. ٬ؾا ٦ؾ٬ت ا٣ٛٞ٭ةء كقةاؿ  اكف صة٬الن ، أك الكةب يٕذٞؽ أف ذلٟ حمؿـ
٧  .(2)«٢أ٢٬ الك٪ح ا٣ٞةا٤ني ثأف اإلي٧ةف ٝٮؿ ٔك

ا كدةرةن  ٣ل٨ ي٧٪ٓ ٨٦ دلٛريق اًلظذ٧ةؿ يف  ،يلٮف ا٢٧ٕ٣ ا٣ْة٬ؿ كٛؿن
 .(3)ٝنة ٨٦ رب٫ؿى ٦٪٫ كٚى  ا٣ٞىؽ ابلة٨َ ٠ٞىح اذلم مٟ يف ٝؽرة اهلل أف يٕيؽق ص٭الن 

، دأكهل، أك كيذعٜٞ ا٣ٞىؽ اخلةص ثأف دٞٮـ احلضح ىلع املٕني؛ كذلٟ ًلظذ٧ةؿ ص٭٫٤
ة. ،كبأف يجذيف اإل٠ؿاق يف ظ٫ٞ ٞن  ٧٠ة قحذٌط ًلظ

                                      
  (.339 -1/338(، كا٩ْؿ/ ا٣ٛؿكؽ، ل٤ٞؿايف )592 -2/593الكجيك ) ٚذةكم (1)
  (.532الىةرـ املك٤ٮؿ، ًلث٨ دي٧يح )ص (2)
  احلؽير املنةر إحل٫ قجٜ ختؿجي٫.( و3)
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ٓةد/ -4  اتلخكيو كالؽخ يف االجذ

ة يٞىؽ  ٛن ثةتلأكي٢/ ٦ة يٕؿض ل٤نؼه ٨٦ ٚ٭٥ جلىٮص الٮيح ممة يلٮف خمة٣
٦ة يؾـ كيأز٥  /ملة ٚ٭٫٧ الك٤ٙ الىة٣ط ٨٦ الىعةثح كاتلةثٕني كأا٧ح ادلي٨؛ ك٦٪٫

 دكف ذلٟ. /ك٦٪٫، وةظج٫
دُٕي٢ أظاكـ الرشيٕح؛ أل٫٩ ٚ٭ٮ ٦ة يٛيض إىل ، أ٦ة اتلأكي٢ اذلم ذ٫٦ الك٤ٙ

٣٘الة اجل٭٧يح كابلةَ٪يح  ظير اكف ذريٕحن ، ٨٦ أكرب أوٮؿ الٌالؿ كاًلحنؿاؼ
كاإلحلةد يف ، إقٞةَ٭ة، أك كاملذىٮٚح يف دأكي٢ اتلاكحلٙ الرشٔيح ىلع ٗري ظٞيٞذ٭ة

ة. ٕن  أق٧ةء اهلل دٕةىل كوٛةد٫ ث٪ٛي٭ة دمي
ٚ٭ٮ ٨٦ ، املؼة٣ٛح دكف ٝىؽ أ٦ة إذا اكف ممة ًل ي٢ُٕ الرشيٕح ٣ل٨ يؤدم إىل

ك٬ؾا مٮرد ٨٦ ، يلٮف ٬ٮ قبجنة ل٤ض٭٢، أك ٝجي٢ اخلُأ اذلم ٝؽ يلٮف قبج٫ اجل٭٢
 كي٪ػـؿ ٦٪ػـ٣ح اخلُأ يف اًلصذ٭ةد.، مٮارد اًلصذ٭ةد ٔ٪ؽ إوؽار األظاكـ

كذلٟ ثةجلْؿ إىل ، ك٩ٮع آػؿ ًل يٕؾر ث٫، كهلؾا اكف ٨٦ اتلأكي٢ ٩ٮع يٕؾر ث٫
ك٦ة اكف ، ل٤رشيٕح كدلؾيجنة كيْ٭ؿ ا٣ٛؿؽ ثني ٦ة اكف ٦٪٫ دُٕيالن ، ظٞيٞح لك ٦٪٭٧ة

ذٞةد كٝىؽ املٮاٚٞح ل٤رشيٕح.، ٨٦ ٝجي٢ اخلُأ  ٦ٓ ظك٨ أًل
ًي  ا اجذٓرى إذى »كيف الىعيعني/    ا اجذٓرى كإذى  ،أجسافً  ّي ـيى  ـخضةبى  احلةز

ى
 ـخدؽخ

ة -كيف الىعيعني (1)«أجسه  ّي ـيى  ٌن ٝةؿ/  ◙ اخلؽرم   قٕيؽو  أيب٨٦ ظؽير  -أي
َى ًٌ / ^ٚٞةؿ هل اجليب  (2)ثؿين ثذ٧ؿو  ^صةء ثالؿ إىل اجليب » ؟ ٝةؿ ثالؿ/ اكف اْزى  َ أي

                                      
ذىةـ ثةل١ذةب كالك٪ح، ثةب/ أصؿ احلةك٥ إذا اصذ٭ؽ ٚأوةب، أك  (1) أػؿص٫ ابلؼةرم، ٠ذةب أًل

(، كمك٥٤، ٠ذةب األٌٝيح، ثةب/ أصؿ احلةك٥ إذا اصذ٭ؽ ٚأوةب، أك أػُأ، ر٥ٝ 1815أػُأ، ر٥ٝ )
(1211.) 

 ا٣ربين/ ٩ٮع ٨٦ اتل٧ؿ اجليؽ. (2)
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، قق أك  أك  / ^ٚٞةؿ ، ^ ث٫ اجليب   ٥ى ًٕ ٍُ جًلي  ؛ثىةعو  ٦٪٫ وةٔنيً  ٚجٕخي ، ردمه  ٔ٪ؽ٩ة د٧ؿه 
ٍَ ، ٍو فػى ال دى ، ةبى الس   ة غيي بى الس   غيي  زً ، سى آدى  ثبيعو  اتلٍسى  عٍ ـجً  مى تشتً  أفٍ  ا أردتى إذى  كىس
ً اشٍ 
ٔى ، (1)«قً تى ًٓ  الىعةثحً  ثٕيي  ٢ى ٧ً كيف املٞةث٢  ٍة إُ  »/ ^الىةٔني ثةلىةع؛ ٣ٞٮهل  ثبي
ُةء ،٦س٢ اث٨ ٔجةس (2)«حً بى حطً ة يف اىج  بى الس   ري٥٬ ،كاث٨ صجري ،كَةككس ،ٔك كٝؽ ، (3)ٗك

ؾر أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٨٦ ثٕؽ ٨٦ ٝرص الؿبة ىلع ا٣جكحبح ، ثالًلن  ^ٔؾر اجليب  ٣ٕؽـ ٔك
٭٥ اخلرب خ يف ٚ٭٥ ٝٮهل ، أك ث٤ٗٮ ظني ٤٧ٔٮا  «إٍُة السبة يف اىجطحبح»/ ^لنج٭ح ًٔؿ

كٝؽ ، ث٧ٛ٭ٮـ املؼة٣ٛح ٦ٓ كصٮد اجله ىلع حتؿي٥ ربة ا٢ٌٛ٣ يف األو٪ةؼ الؿبٮيح
هل أ٫٩ إ٧٩ة ٝةهلة تلأك   ؛ًل هلإ إًل اهلل /أقة٦ح ث٨ زيؽ ملة ٝذ٢ ٨٦ ٝةؿ ^ٔؾر اجليب 

 ػٮٚنة ٨٦ ا٣ٞذ٢.
ًل أدؿ ىلع ذلٟ ٨٦ إدمةع األا٧ح »ٚةتلأكي٢ ٔؾر ٦ٕذرب ٔ٪ؽ إصؿاء األظاكـ، 

٨٦ اكف ٦٪٭٥ ىلع أو٢  -األربٕح، كدمة٬ري الك٤ٙ ىلع ٔؽـ دلٛري أوعةب األ٬ٮاء
٥ أف ٦ة يجذع٤ٮ٫٩ ٨٦ ا٣ٕٞةاؽ لٮ ا٩ذع٤٭ة ٗري٥٬ ثال دأكي٢؛ ث٢  -اإلي٧ةف ثةهلل كرقٮهل ٗر

ـاع، ًل قي٧ة ٨٦ اصرتأ ٦٪٭٥ ىلع لاكف  -ملضؿد الؿد جلىٮص الرشيٕح ا ثال ٩ػ اكٚؿن
ًل قي٧ة إذا  -اقذعالؿ د٦ةء املك٧٤ني، اكخلٮارج كأ٦سةهل٥؛ ٚإف ٨٦ اقذع٢ دـ املك٥٤

ٚ٭ٮ اكٚؿ ثةإلدمةع، ك٣ل٨ اخلٮارج ل٥ يلٛؿكا ثؾلٟ ٔ٪ؽ دم٭ٮر  -دٞؿب إىل اهلل ثٞذ٫٤
٥ ٚكةد٬ةأ٢٬ ا٥٤ٕ٣؛ أذجةرنا ٣ػ٧ة ٝةـ دلي٭٥ يف ذلٟ ٨٦ اتلأكيالت ث  .(4)«ٗؿ

٣ل٨ املٞىٮد ٬٪ة/ ًل جي٢ٕ أظؽ ث٧ضؿد ذ٩ت »يٞٮؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح/ 

                                      
ا ٚجي٫ٕ مؿدكد، ر٥ٝ )أػؿص٫  (1)  (.2315ابلؼةرم ٠ذةب الٮٌل٣ح، ثةب/ إذا ثةع الٮًلي٢ محبنة ٚةقؽن
 (.2993أػؿص٫ مك٥٤، ٠ذةب املكةٝةة، ثةب/ ثيٓ ا٣ُٕةـ ٦سالن ث٧س٢، ر٥ٝ ) (2)
 (.82رٚٓ املالـ، ًلث٨ دي٧يح )ص (3)
 (.218)ص، د. والح الىةكم املٕةرص اثلٮاثخ كاملذ٘ريات يف مكرية ا٢٧ٕ٣ اإلقاليم (4)
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ة،  -كلٮ دًع اجلةس إحل٭ة -يؾ٩ج٫ كًل ثجؽٔح اثذؽٔ٭ة ٞن ا يف ابلة٨َ، إًل إذا اكف ٦٪ةٚ اكٚؿن
ٚأ٦ة ٨٦ اكف يف ٤ٝج٫ اإلي٧ةف ثةلؿقٮؿ ك٦ة صةء ث٫، كٝؽ ٤ٍٗ يف ثٕي ٦ة دأكهل ٨٦ 

.ابلؽع ٚ٭ؾا ٣  حف ثلةٚؿ أوالن
كاخلٮارج اك٩ٮا ٨٦ أّ٭ؿ اجلةس ثؽٔحن كٝذةًلن لأل٦ح كدلٛرينا هلة، كل٥ يل٨ يف 
الىعةثح ٨٦ يلٛؿ٥٬، ًل يلع ث٨ أيب َة٣ت كًل ٗريق؛ ث٢ ظ٧١ٮا ٚي٭٥ حب٧١٭٥ يف 

.ٓ  املك٧٤ني ا٣ْةملني املٕذؽي٨، ٧٠ة ذ٠ؿت اآلزةر ٔ٪٭٥ ثؾلٟ يف ٗري ٬ؾا املًٮ
ة ٚ٭ٮ اكٚؿ يف ابلة٨َ،  ٞن ، ٨٦ اكف ٦٪٭٥ ٦٪ةٚ كًلؾلٟ قةاؿ اثلجذني كقجٕني ٚؿٝحن
ا يف  ة؛ ث٢ اكف مؤ٦٪نة ثةهلل كرقٮهل يف ابلة٨َ، ل٥ يل٨ اكٚؿن ٞن ك٨٦ ل٥ يل٨ ٦٪ةٚ

كٝؽ يلٮف يف ثٌٕ٭٥ مٕجح ٨٦  -اكا٪نة ٦ة اكف ػُؤق -ابلة٨َ، كإف أػُأ يف اتلأكي٢
رؾ األق٢ٛ ٨٦ اجلةر. ك٨٦ ٝةؿ/ إف اثلجذني مٕت اجلٛةؽ اذلم يلٮف وةظج٫ يف ادل

ا ي٪٢ٞ ٨ٔ امل٤ح، ٚٞؽ ػة٣ٙ ال١ذةب  ، لك كاظؽ ٦٪٭٥ يلٛؿ كٛؿن كقجٕني ٚؿٝحن
ٮاف اهلل ٤ٔي٭٥ أدمٕني؛ ث٢ كإدمةع األا٧ح األربٕح،  كالك٪ح كإدمةع الىعةثح، ًر

؛ كإ٧٩ة يلٛ ري األربٕح، ٤ٚحف ٚي٭٥ ٨٦ كٛؿ لك كاظؽ ٨٦ اثلجذني كقجٕني ٚؿٝحن ؿ ٗك
ة ثجٕي املٞةًلت، ٧٠ة ٝؽ شكُخ الالكـ ٤ٔي٫ يف ٗري ٬ؾا ٌن ٓ ثٌٕ٭٥ ثٕ  .(1)«املًٮ

 اتلخكيو انم يػزر ثّ كانم ال يػزر ثّ/
ّ/أكالن   / اتلخكيو انم يػزر ضةحج

ح ظىت دٞٮـ احلضح ىلع امللكٙ،  /إ٫٩ ممة ًل ػالؼ ٤ٔي٫ أف املؤاػؾة مؿٚٔٮ
 ك٬ؾا يذ٤ٕٜ ثل٢ ٦ة يؽي٨ ث٫ ا٣ٕجؽ رب٫.
، أك دأكؿ يف -كلٮ اك٩خ ّة٬ؿة ك٦ذٮادؿة -٨٧ٚ دأكؿ يف اقذعالؿ املعؿ٦ةت

                                      
 (.238 -7/237، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (1)
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صعؽ كصٮب الٮاصجةت ا٣ْة٬ؿة املذٮادؿة ٠ؾلٟ، أك اكف ٨٦ ا٣ٛؿؽ ا٣يت دأك٣خ 
، مم٨ -٧٠ة ٬ٮ احلةؿ ثة٣جكجح ل٧٤ٕزت٣ح، كاملؿصبح كحنٮ٥٬ -مكةا٢ ٨٦ ا٣ٕٞيؽة

ة ٦ٕؾكركف ثةتلأكي٢ ٚإف ٬ؤ -اقت٪ؽكا يف دأكيالد٭٥ إىل ثٕي النج٫ اجلىيح ٕن ًلء دمي
ذ٭ة، أك  ٦ىت اكف ٝىؽ٥٬ مٮاٚٞح الرشيٕح، ك٦ة ل٥ يٞىؽكا ٦ٕة٩ؽة اجلىٮص ك٦ٕةًر

 .دلؾيج٭ة كرد٬ة، ك٬ؾا اذلم ٤ٔي٫ أا٧ح اإلقالـ ٨٦ ٔؾر أ٢٬ ٬ؾا اجلٮع ٨٦ اتلأكي٢
وؽرت ٨ٔ وٮرنا بلٕي اتلأكيالت ا٣يت  ♫كٝؽ ذ٠ؿ ميغ اإلقالـ 

ري٥٬ ◙اكث٨ ٔجةس  -٨٦ ثٕي الك٨٧ٚٙ٤ ذلٟ/ ٦ة كٝٓ ، الك٤ٙ  -كأوعةث٫ ٗك
ا ثيؽ ٦ٓ كصٮد اجلىٮص الرصحيح ا٣يت دؽؿ ، ٨٦ اقذعالؿ ثيٓ الىةٔني ثةلىةع يؽن

ة -كًل٧ة كٝٓ، ىلع أف ذلٟ ٔني الؿبة ٌن ٧الن  -أي ة ٔك )٨٦  ٨٦ ثٕي أٚة٢ً األ٦ح ٧٤ٔن
كاتل٧ؿ ًل حيؿـ كأف ٦ة قٮل ا٣ٕ٪ت ، ال١ٮٚيني( ٨٦ أذٞةد أ٫٩ ًل مخؿ إًل ٨٦ ا٣ٕ٪ت

٦ٓ كصٮد اجلىٮص ، كيرشبٮف ٦ة يٕذٞؽكف ظ٫٤، ٨٦ ٩بيؾق إًل ٦ٞؽار ٦ة يك١ؿ
كًلؾلٟ ٦ة كٝٓ ثني الىعةثح ، الرصحيح يف ظؿ٦ح اخل٧ؿ كيف أف لك مك١ؿ مخؿ

ري٧٬ة ¶ أ٫٩ ٝةؿ/  ^٦ٓ ٦ة زجخ ٨ٔ رقٮؿ اهلل ، ٨٦ ٝذةؿ يف وٛني كاجل٢٧ ٗك
ًٓ بطيفى   املطيٍةفً قى اتٍلى ا إذى » ً ، ةٍى ي ثٕؽ٦ة رسد  ♫ز٥ ٝةؿ ، (1)«ةرً يف اجل   كامللذٔؿي  وي ـةىلةد

ٚإ٫٩ يؽػ٢ ٚي٫ دميٓ األمٮر املعؿ٦ح  ؛ك٬ؾا ثةب كاقٓ»/  -أػؿل ٗري ٦ة ذ٠ؿ٩ة أ٦س٤حن 
، أك إذا اكف ثٕي األ٦ح ل٥ يج٤٘٭٥ أد٣ح اتلعؿي٥ ٚةقذع٤ٮ٬ة، ق٪ح، أك ثلذةب

دلذ٭ؽي٨ يف ذلٟ ، أد٣ح أػؿل رأكا رصعة٩٭ة ٤ٔي٭ة -ٔ٪ؽ٥٬ -ًعرض د٤ٟ األد٣ح
٧٤٭٥  .(2)«…ا٣رتصيط حبكت ٤ٞٔ٭٥ ٔك

                                      
(، 13أػؿص٫ ابلؼةرم ٠ذةب اإلي٧ةف، ثةب/ كإف َةاٛذةف ٨٦ املؤ٦٪ني اٝذذ٤ٮا ٚأو٤عٮا ثح٪٭٧ة، ر٥ٝ ) (1)

 (.2888ر٥ٝ ) ،كمك٥٤ ٠ذةب ا٣ٛنت، ثةب/ إذا دٮاص٫ املك٧٤ةف شكيٛي٭٧ة
 (.218 -21/211) ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (2)
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ـ اتلخكيو انم يي  ّ/أكطة  ػزر ضةحج
ا٣لٛؿ ٨ٔ وةظج٫ ي٪ٞك٥ إىل ، أك ك٬ؾا اجلٮع ٨٦ اتلأكي٢ ثةٔذجةر ا٩ذٛةء اإلز٥

 ٝك٧ني/
 ً ً/اىلط ّ كال يخز ٌة ال يسفس ضةحج  األكؿ/ 

دذ٤ٕٜ ثة٣ٛؿكع قٮاء ك٬ٮ ٦ة اكف ٨٦ صجف اتلأكيالت ا٣يت ، ك٬ٮ اتلأكي٢ الكةاٖ
٦ة دا٦خ داػ٢ دااؿة الك٪ح؛ كهلؾا اكف ٨٦ أوٮؿ ، أـ يف الرشيٕح ،أكة٩خ يف ا٣ٕٞيؽة

 كإف أػُأ. ،أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح/ أ٫٩ ًل إز٥ ىلع املضذ٭ؽ
أل٫٩ دل٤يٙ ٦ة ٣حف  ؛احلٜ ل٥ يأمؿ اهلل ٍٝ ثإوةثح» :♫ٝةؿ اث٨ ظــ 

 .(1) «ثٮق٫ٕ
ا ٨٦ ق٤ٙ ٬ؾق األ٦ح يٞذؽل ث٫ل٥ » :♫كيٞٮؿ اإل٦ةـ النةٚيع  كًل  ،٥٤ٕ٩ أظؽن

٫٤٤، ةثٕني ثٕؽ٥٬ رد م٭ةدة أظؽ ثذأكي٨٦٢ اتل كرآق اقذع٢ ٚي٫ ٦ة ظؿـ ، كإف ػُأق ًك
كإف ث٤ٖ ٚي٫ اقذعالؿ ، كًل رد م٭ةدة أظؽ شيشء ٨٦ اتلأكي٢ اكف هل كص٫ حيذ٫٤٧، ٤ٔي٫

 .(2)«املٛؿط ٨٦ ا٣ٞٮؿ، أك ادلـ كاملةؿ
يٞٮؿ ا٧٤ٕ٣ةء/ لك ٦ذأكؿ ٦ٕؾكر ثذأكي٫٤ ٣حف » :♫يٞٮؿ احلةِٚ اث٨ ظضؿ 

ة يف ٣٘ح ا٣ٕؿب، ثآز٥ ٘ن  .(3)«كٌلف هل كص٫ ٨٦ ا٥٤ٕ٣، إذا اكف دأكي٫٤ قةا
٭ة ، أك وٛةت ًلمتجةق األد٣ح ٤ٔي٫، أك ٨٦ أكؿ يف وٛح /ك٦سةؿ ذلٟ ٣ٕؽـ ث٤ٗٮ

٩يف وٛح ، أك ٧٠ة كٝٓ ٨٦ ثٕي الك٤ٙ ا٣ٞٮؿ ثذأكي٢ رؤيح اهلل يف اآلػؿة، إيةق
، كحنٮ ذلٟ ٨٦ ٗري أذ٧ةد اتلأكي٢ ٠أو٢ يف دُٕي٢ الىٛةت، الىٮرة، أك ا٣ٕضت

                                      
 .(2/152يف أوٮؿ األظاكـ، ًلث٨ ظــ )اإلظاكـ  (1)
 (.1/215األـ، ل٤نةٚيع ) (2)
 (.1 -32/1ٚذط ابلةرم، ًلث٨ ظضؿ ) (3)
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ة ،ٚإف ٬ؾا ًل يٮصت د٤ٌيالن  ٕن  .كًل دجؽي
كإف ، كًل ريت أف اخلُأ يف دٝيٜ ا٥٤ٕ٣ ٦٘ٛٮر لأل٦ح»/ ♫ ٝةؿ ميغ اإلقالـ

 .(1)«كلٮًل ذلٟ هل٤ٟ أكرث ٌٚالء ٬ؾق األ٦ح، يح٤٧ا٣ٕاكف يف املكةا٢ 
ة -♫ اإلقالـيٞٮؿ ميغ ك ٌن  ^إف املذأكؿ اذلم ٝىؽ ٦ذةثٕح الؿقٮؿ »/ -أي

من٭ٮر ٔ٪ؽ اجلةس يف املكةا٢  ك٬ؾا، ث٢ كًل يٛكٜ إذا اصذ٭ؽ ٚأػُأ، ًل يلٛؿ
ك٬ؾا ا٣ٞٮؿ ًل ، مكةا٢ ا٣ٕٞةاؽ ١ٚسري ٨٦ اجلةس كٛؿ املؼُبني ٚي٭ة كأ٦ةا٤٧ٕ٣يح، 

٨٦ أا٧ح  يٕؿؼ ٨ٔ أظؽ ٨٦ الىعةثح كاتلةثٕني هل٥ ثإظكةف كًل ٨ٔ أظؽ
 .(2)«كإ٧٩ة ٬ٮ يف األو٢ ٨٦ أٝٮاؿ أ٢٬ ابلؽع، املك٧٤ني

ًل ىلع  ،كًل ظؿج ٨٦ اتلرصيط ثأف املضذ٭ؽ املذأكؿ إذا أػُأ ًل خي٤ٮ ٨٦ أصؿ
 ة ىلع اًلصذ٭ةد! ٧كإ٩ ،اخلُأ

 ٚإف ٝي٢/ ٠يٙ جيٮز أف يلٮف ل٧٤ؼُئ ٚي٧ة أػُأ» ٝةؿ اخلُيت ابل٘ؽادم/
كدٛؿي٫ُ يف اًلصذ٭ةد  تلٮا٩ي٫أٝؿب  إز٥ يف ذلٟك٬ٮ إىل أف يلٮف ٤ٔي٫ ، ٚي٫ أصؿ

ا ىلع  ^ألف اجليب  ؛ف ٬ؾا ٤ٍٗإ ظىت أػُأ؟ ٚةجلٮاب/ ل٥ جي٢ٕ ل٧٤ؼُئ أصؿن
ا ىلع اصذ٭ةدق، ػُب٫ ٛة ٨ٔ ػُب٫، كإ٧٩ة ص٢ٕ هل أصؿن  .(3) «أل٫٩ ل٥ يٞىؽق ؛ٔك

 ً ّ كال يسفس/اىلط ً ضةحج ٌة يخز  اثلةين/ 
ٚإ٫٩ كإف اكف ًل حيل٥  ؛دأكيالت أ٢٬ ابلؽع كا٣ٛؿؽ الٌة٣ح /كذلٟ ٦س٢

كًل ي٪ؽرئ ٔ٪٭٥ احلل٥ ثةتلجؽيٓ ، إًل أ٫٩ ًل يجذيف ٔ٪٭٥ اإلز٥، ثلٛؿ٥٬ يف اجل٤٧ح
كإ٬ؽار٬ة ، ٚةًلظذضةج ثةتلأكيالت جليف كوٙ اًلثذؽاع ٔ٪٭٥ ػُأ، كاملؼة٣ٛح

                                      
 (.21/311، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (1)
 (.٦5/219٪٭ةج الك٪ح، ًلث٨ دي٧يح ) (2)
 .(3/393ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛ، ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم ) (3)
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ة -كإَؿاظ٭ة كاحلل٥ ثلٛؿ٥٬ ػُأ ٌن ، يف ٩يف ا٣لٛؿٚيه ىلع ٚكةد٬ة دٞج٢  -أي
ادٛةؽ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع دجؽيٓ ًع٦ح ا٣ٛؿؽ  /كادلحل٢ ىلع ذلٟ، كًل دٞج٢ يف ٩يف ابلؽٔح

 كدؿؾ احلل٥ ثذ١ٛري٬ة ٨٦ ٩ةظيح أػؿل.، الٌة٣ح اثلجذني كالكجٕني ٨٦ ٩ةظيح
كّ٭ؿ ظ٫٧١ ثني  ،ك٨٦ أذٞؽ ظ٢ يشء أدمٓ ىلع حتؿي٫٧»ٝةؿ اث٨ ٝؽا٦ح/ 

كأمجةق  ،لكع٥ اخلزنيؿ كالـ٩ة ؛ٮص الٮاردة ٚي٫كزا٣خ النج٭ح ٚي٫ ل٤٪ى ،املك٧٤ني
كإف اقذع٢ ٝذ٢ ، ملة ذ٠ؿ٩ة يف دةرؾ الىالة ؛كٛؿ -ممة ًل ػالؼ ٚي٫، ٬ؾا

 -كإف اكف ثذأكي٢ ٥ ث٘ري مج٭ح كًل دأكي٢ ١ٚؾلٟ،مٮاهلأ املٕىٮ٦ني كأػؾ
٦ٓ اقذعالهل٥ د٦ةء ، ٚٞؽ ذ٠ؿ٩ة أف أكرث ا٣ٛٞ٭ةء ل٥ حي٧١ٮا ثلٛؿ٥٬ -اكخلٮارج

كًلؾلٟ ل٥ حيل٥ ثلٛؿ ، املك٧٤ني كأمٮاهل٥ ك٤ٕٚ٭٥ ذللٟ ٦ذٞؿبني ث٫ إىل اهلل دٕةىل
كًل يلٛؿ ، ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ م٤ض٥ ٦ٓ ٝذ٫٤ أ٢ٌٚ اخل٤ٜ يف ز٦٪٫ ٦ذٞؿبنة ثؾلٟ

 ٣ٞذ٢ً ٚإف ٧ٔؿاف ث٨ ظُةف ٝةؿ ٚي٫ ي٧ؽظ٫ ، املذ٧ين ٦س٢ ٫٤ٕٚ، املةدح هل ىلع ٬ؾا
 /◙ يلع  

ٍ يى  ًٌػبىػة ضى ػ ًكي دىػ ٍَ حن   ٌى
ى
ً رى ة أ ػادى ث  ةٓى

 

ٔىاُىة  ٍِػػػػرى اللً رًٍعػػػػ  إاًل  حًلىٍجييػػػػؼى ًغ
 

 ً  ين  إ
ى ػػػذٍ  ألى ػػػة ـى ٍٔ قي يى سي ني  ٌن

ى
ػػػحٍ خ ّي طى  جي

 

  
ى
ً  اىٍ فى كٍ أ  ةاُىػػػػًٌٍيى  اللً  رى ٍِػػػػًح غً ي ػػػػربى

 

ٔيؿًؼى ٨٦ً ٦ؾ٬ت اخلٮارج دلٛريي ٠سريو ٨٦ً الىعةثح ك٦ى٨ ثٕؽ٥٬،  كٝؽ 
ك٦ٓ ٬ؾا ل٥ حيل٥ ، اتلٞؿب ثٞذ٤٭٥ إىل رب٭٥كأذٞةد٥٬ ، كأمٮاهل٥، كاقذعالؿ د٦ةا٭٥

 .(1)«كًلؾلٟ خيؿج يف لك حمؿـ اقذع٢ ثذأكي٢ ٦س٢ ٬ؾا، ا٣ٛٞ٭ةء ثلٛؿ٥٬ تلأكي٤٭٥
٦ة ، أك كالك٪ح املكذٛيٌح، ٨٦ ػة٣ٙ ال١ذةب املكتجني، ٥ٕ٩» :♫ٝةؿ اث٨ دي٧يح 

                                      
 (.31/81امل٘ين، ًلث٨ ٝؽا٦ح ) (1)
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ٚنة ًل يٕؾر ٚي٫  .(1)«ابلؽعٚ٭ؾا يٕةم٢ ث٧ة يٕةم٢ ث٫ أ٢٬ ، أدمٓ ٤ٔي٫ ق٤ٙ األ٦ح ػال
إف املذأك٣ني ٨٦ أ٢٬ ا٣ٞج٤ح اذلي٨ ٤ًٮا كأػُأكا يف » :♫يٞٮؿ النيغ الكٕؽم 

كأف  ،ٚ٭٥ ٦ة صةء ث٫ ال١ذةب كالك٪ح ٦ٓ إي٧ة٩٭٥ ثةلؿقٮؿ كأذٞةد٥٬ وؽ٫ٝ يف لك ٦ة ٝةؿ
، ا٤٧ٕ٣يح، أك ل١٪٭٥ أػُأكا يف ثٕي املكةا٢ اخلربيح، كا٣زتمٮا ذلٟ، ٦ة ٝةهل لك٫ ظٜ
ؽـ احلل٥ هل٥ ثأظاكـ ٚ٭ؤًلء ٝؽ دؿ  ال١ذةب كالك٪ح ىلع ٔؽـ ػؿكص٭٥ ٨٦ ادلي٨ ٔك

 .(2)«كاتلةثٕٮف ك٨٦ ثٕؽ٥٬ أا٧ح الك٤ٙ ىلع ذلٟ ╚كأدمٓ الىعةثح ، الاكٚؿي٨
٦س٢  كيؽػ٢ ٚي٨٧ ذ٠ؿ َٮااٙ أ٢٬ ابلؽع املذعـبني ىلع أوٮؿ ٚةرٝٮا ث٭ة الك٪ح

ٝةؿ ، يلٛؿكف كإف ثؽٔ٭٥ الك٤ٙٚال ، كحنٮ٥٬ ٨٦ ا٣ٛؿؽ ،اكملٕزت٣ح كاملؿصبح ؛اخلٮارج
ا ٨٦ أ٢٬ ا٣ٛؿؽ ث٧ة ذ٬ت إحل٫ كأذٞؽق ػىٮون »مؿيع ال١ؿيم/  ة ٦ٓ كًل ٩لٛؿ أظؽن

 .(3) «ٝيةـ النج٭ح كادلحل٢ ٔ٪ؽق

/ّ ينة/ اتلخكيو انم ال يػزر ضةحج  زُة
 كًل ي٪يف اإلز٥ ث٢، وةظج٫كًل يٕؾر  ،أ٦ة اتلأكي٢ اذلم ًل يكٮغ يف الرشع

 ؛^ي٪ُٮم ىلع اتل١ؾيت ملة صةء ث٫ الؿقٮؿ  -ظٞيٞح أمؿق يف -لٛؿ ٚ٭ٮ اذلمكا٣
 كإ٦ة جبعٮد أو٢ ًل يٞٮـ ادلي٨ إًل ث٫.، كدٛىيالن  إ٦ة ثذ١ؾيت ادلي٨ دم٤حن 

ٝؽ خية٣ٙ  أف املؼة٣ٙ /كيه، كًل ثؽ ٨٦ اتلججي٫ ٣ٞةٔؽة أػؿل»ٝةؿ اث٨ دي٧يح/ 
ـ٥ٔ أ٫٩ مؤ ،اة ٦ذٮادؿن ٩ىي   - ٨ٔ ال٤كةفهل أوالن  ك٣ل٨ ذ٠ؿ دأكي٫٤ ًل ا٩ٞؽاح، كؿكي

                                      
 (.21/372، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (1)
 (.217اإلرمةد إىل ٦ٕؿٚح األظاكـ، ل٤كٕؽم )ص (2)
 .(3/19أٝةكي٢ اثلٞةت، ملؿيع ال١ؿيم ) (3)
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ـ٥ٔ أ٫٩ ، م١ؾب ٫كوةظج، ٚؾلٟ كٛؿ -كًل ىلع ثٕؽ، ًل ىلع ٝؿب كإف اكف ي
  .(1) «مؤكؿ!

ا٣يت دؽكر ىلع اإلحلةد ، دأكيالت ابلةَ٪يح كا٣ٛالقٛح كحنٮ٥٬ /ك٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجي٢
٦ة يؤدم إىل ا٣ٞٮؿ ثأف اهلل دٕةىل ًل ي٥٤ٕ  /إذ ٨٦ دأكيالد٭٥ ؛كا٣لٛؿ ثةحلٮـ اآلػؿ

 إ٩لةر ظرش األصكةد.ا٣ٞٮؿ ثك، اجلـايةت
٠ذأكي٢ ا٣ٛؿااي كاألظاكـ ث٧ة ، ٛيض إىل دُٕي٢ األظاكـ ا٤٧ٕ٣يح٦ة يي  /ك٦٪٭ة

ث٧ة يكتجيعٮف ٫ٕ٦ دؿؾ ا٣ٛؿااي كاقذعالؿ ، خيؿص٭ة ٨ٔ ظٞيٞذ٭ة الرشٔيح
 ٭٥ كظ٢ املٮبٞةت كاملعؿ٦ةت هل٥.ظير ٝةلٮا شكٞٮط اتلاكحلٙ ٨ٔ ثٌٕ، املعؿ٦ةت

كأ٦ة ٨٦ يؤكؿ اجلىٮص الٮاردة يف ظرش األصكةد » :♫ٝةؿ مال يلع ا٣ٞةرم 
٥٤ ابلةرم ثةجلـايةت؛ ٚإ٫٩ كٛؿ، كظؽكث ا٣ٕةل٥ ة ٨٦ ادلي٨ ؛ٔك ٕن أ٩٭ة  /ملة ٥٤ٔ ُٝ

 . (2)«ىلع ّٮا٬ؿ٬ة
 ًل ػالؼ يف كٛؿ ٨٦ صعؽ ذلٟ امل٤ٕٮـ رضكرةن » :♫ٝةؿ اث٨ الٮزيؿ ك
اكملالظؽة يف دأكي٢ دميٓ ، كتكرت ثةق٥ اتلأكي٢ ٚي٧ة ًل ي٧ل٨ دأكي٫٤، ل٤ض٧يٓ

، كا٣ٞية٦ح، ٨٦ ابلٕر كاملٕةد األػؿكم؛، كالرشاآ، األق٧ةء احلكىن؛ ث٢ دميٓ ا٣ٞؿآف
 .(3)«كاجلةر، كاجل٪ح

٨ ٬ؾا املٕىن ٔرب اث٨ ظــ ، كأ٦ة ٨٦ ػة٣ٙ اإلقالـ إىل دي٨ آػؿ»ٚٞةؿ/  ،ٔك

                                      
 .(3/111ث٘يح املؿدةد، ًلث٨ دي٧يح ) (1)
 (.19رشح ا٫ٞٛ٣ األكرب، ملال يلع ا٣ٞةرم )ص (2)
 (.135إيسةر احلٜ ىلع اخل٤ٜ، ًلث٨ الٮزيؿ )ص (3)
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ًل يٕؾر ، اجلؾارة ٚ٭ٮ اكٚؿ ٚإف اكف مم٨ ث٤٘ذ٫، ^كأٝؿ ثججٮة أظؽ ثٕؽ رقٮؿ اهلل 
كبأ٫٩ ًل ، ة ٨٤ٚ يٞج٢ ٦٪٨٫ يبذٖ ٗري اإلقالـ دي٪ن كرد ثأف ٦ ألف اجله ؛ثذأكي٢ أوالن 

 .(1)«^٩يب ثٕؽ حم٧ؽ 
 اإلنساق/ -3

ةق كاػذيةرق. ا ىلع ٦ة ي٪ةيف ًر  اإل٠ؿاق ٬ٮ/ مح٢ ا٣٘ري ٝ٭ؿن
 .(2) «٬ٮ إلـاـ ا٣٘ري ث٧ة ًل يؿيؽق»ٝةؿ اث٨ ظضؿ/ 

مح٢ ا٣٘ري ىلع أمؿ ي٧ذ٪ٓ ٔ٪٫ ثذؼٮيٙ يٞؽر »كٝةؿ ٔالء الكيؽ ابلؼةرم ٬ٮ/ 
ة ثةملجةرشة، احلةم٢ ىلع إيٞة٫ٔ  .(3) «كيىري اخلةاٙ ٚةاخ الًؿ

 ،كإف اػذ٤ٛٮا يف وٮرق ،كاإل٠ؿاق ٦ٕذرب ٔ٪ؽ إصؿاء األظاكـ ثةدٛةؽ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣
 كرشكط اإل٠ؿاق املٕذرب. ،كأظاكـ لك وٮرة

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿يؽؿ ىلع ٬ؾا األو٢ ٝٮهل دٕةىل/ 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌ ڎ

 .[106]الـحل: ﴾گ گ گ ک
أػؾ املرشًلٮف »كاملن٭ٮر يف قجت ٩ػـكهلة/ ٦ة كرد ٨ٔ حم٧ؽ ث٨ ٧ٔةر ث٨ يةرس ٝةؿ/ 

٧٤ٚة أىت رقٮؿ ، دؿًلٮقز٥ ، كذ٠ؿ آهلذ٭٥ خبري ^٧ٔةر ث٨ يةرس ٥٤ٚ يرتًلٮق ظىت قت اجليب 
كذ٠ؿتي آهلذ٭٥ ، ظىت ٤٩خي ٦٪ٟ ٦ة ديؿًلخي ، اهلل ٝةؿ/ رشى  ية رقٮؿى  ؟ؾى ٌة كراءى ٝةؿ/  ^اهلل 

                                      

 .(135-13ادلرة ٚي٧ة جيت أذٞةق، ًلث٨ ظــ )ص (1)
 (.32/133ٚذط ابلةرم، ًلث٨ ظضؿ ) (2)
 (.1/182ل٤زبدكم ) ،٠نٙ األرسار (3)
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ٝػةؿ احلةِٚ . (1)«رٍ ػي بدكا ذى  فٍ إً ٝةؿ/ ، ٝةؿ/ ٧ُ٦ب٪ية ثةإلي٧ةف، ؟نيؿ َتر كيجمٝةؿ/ ، خبري
 ڌ ڎ ڌ ڍ﴿ /٩ػـؿ ٚي٫ -ةرنا/ ٧ٔأم -كادٛٞٮا ىلع أ٩ػ٫» :♫اث٨ ظضؿ 

 .(2)«﴾ڈ ڎ
٬ؾا أو٢ يف صٮاز إّ٭ةر لك٧ح ا٣لٛؿ يف »ٝةؿ أثٮ ثلؿ اجلىةص ٨ٔ ٬ؾق اآليح/ 

ٝةؿ اث٨ ا٣ٕؿيب/ ، ؛ ث٢ إف ٬ؾا أو٢ ا٣ٕؾر ثةإل٠ؿاق يف األوٮؿ كا٣ٛؿكع(3)«ظةؿ اإل٠ؿاق
ك٬ٮ أو٢ الرشيٕح ٔ٪ؽ اإل٠ؿاق كل٥ يؤاػؾ ث٫؛ مح٢ ، ملة ق٧ط اهلل دٕةىل يف ا٣لٛؿ ث٫»

 .(4)«ٚإذا كٝٓ اإل٠ؿاق ٤ٔي٭ة ل٥ يؤاػؾ ث٫، ٚؿكع الرشيٕح ا٧٤ٕ٣ةء ٤ٔي٫
  زى َتةكى  اللى  إف  »كيف احلؽير/ 

ي
ٌى  ،كاىجطيةفً  الؽخً، ًَ  غى يًت ٌ  أًل ٔا هسً ذي ة اضٍ ك ْ

 ًّ  .(5)«غيي
ـ شرشكط ؾرنا ٦ٕذربنا يف إصؿاء األظاك   م٤ؼى٭ة ٦ة يٌل/ ،كيلٮف اإل٠ؿاقٔ 

يؽق.أف يلٮف امل١ؿق ٝةدرنا ىلع إ٩ٛةذ  -1  ٔك
ا ٨ٔ ادلٚٓ ٨ٔ ٩ٛك٫ ثأم وٮرة. -4 ـن  أف يلٮف امل١ؿق ًعص
يؽ امل٭ؽد ث٫ إف ل٥ ي٢ٕٛ ٦ة ٤َت ٦٪٫. -4  أف ي٤٘ت ىلع ٨ّ امل١ؿق كٝٮع الٔٮ
، كالرضب النؽيؽ، اك٣ٞذ٢ ؛أف يلٮف الرضر املرتدت ىلع اإل٠ؿاق ٠جرينا -3

 .(6)كحنٮ ذلٟ ،كالنذ٥ ،خبالؼ احلبف ا٣حكري، كحنٮ ذلٟ ،كاحلبف ا٣ُٮي٢
ٚإف اكف امل١ؿق ٨٦ أوعةب املؿكءات كالٮصة٬ح أذرب يف ظ٫ٞ يكري احلبف 

                                      

 (.5/371(، ادلر امل٪سٮر، ل٤كيٮيط )21/322دٛكري ا٣ُربم ) (1)
 (.132/ 32ٚذط ابلةرم، ًلث٨ ظضؿ ) (2)
  (.1/392أظاكـ ا٣ٞؿآف، ل٤ضىةص ) (3)
  (.1/381ا٣ٞؿآف، ل٤ضىةص )أظاكـ  (4)
  قجٜ ختؿجي٫. (5)
  (.13 -11اإل٠ؿاق كأزؿق، ٔحىس مٞؿة )ص (،7/321امل٘ىن، ًلث٨ ٝؽا٦ح ) (6)
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 .(1)ة ٔ٪ؽ اجل٧٭ٮركالنذ٥ كاألذل املٕ٪ٮم إ٠ؿا٬ن 
، أك ٣حف الؿص٢ ثأ٦ني ىلع ٩ٛك٫ إذا قض٨»ٝٮهل/  ◙كٝؽ زجخ ٨ٔ ٧ٔؿ 

٨ اث٨ مكٕٮد ، «ٔؾب، أك ٝٙأك  يؽم ثني ث٫ أدل٥٤ الكـ ٨٦ ٦ة»ٝةؿ/  ◙ٔك
ني إىل قٮط ثني ٦ة ث٫ ٔين يؽرأ ق٤ُةف ة ٠٪خي  إًل قَٮ  .(2) « ث٫ ٦ذلك٧ن

ككٝٓ ثني ، (3)كاإلدمةع ٦٪ٕٞؽ ىلع صٮاز اتل٤ِٛ ثة٣لٛؿ حتخ دأزري اإل٠ؿاق
األ٢ٌٚ »كإف اكف ، ك٢ٕ٣ الؿاصط اجلٮاز، ا٣ٛٞ٭ةء ػالؼ يف صٮازق ثة٢ٕٛ٣ دكف ا٣ٞٮؿ

 .(4)«كلٮ أٚىض إىل ٝذ٫٤ ،كاألكىل أف يثجخ املك٥٤ ىلع دي٪٫
٨٦ أكؿق ىلع ا٣لٛؿ كاػذةر ا٣ٞذ٢  ٝةؿ اث٨ ثُةؿ/ أدمٕٮا ىلع أف» /ٝةؿ اث٨ ظضؿ

ا ٔ٪ؽ اهلل مم٨ اػذةر الؿػىح  .(5) «أ٫٩ أ٥ْٔ أصؿن
س كٍخى / »^كيف احلؽير/ أكوةين ػ٤يًل  ، أك حي ٍػخى يرٍشًؾى ثةللً شحبنة كإٍف ريؽ   .(6)«أال  ت

 األحاكـ/زةُينة/ شكط إجساء 
ع/ -1 ُٔا ذفةء امل َ ُا  اتلحلقٌ 

، أك ٝٮؿ، أك ٨٦ ا٩ذٛةء مٮا٩ٓ ا٣لٛؿ حبٜ ٨٦ د٤بف ثٕٞيؽة يذٕني اتلعٜٞ أكًلن 
حبير ًل يلٮف ٦ٕؾكرنا ثأم ٦ة٩ٓ ٨٦ مٮا٩ٓ األ٤٬يح ا٣يت د٧٪ٓ إصؿاء ، ٢ٕٚ كٛؿم

                                      

 (.7/381(، امل٘ين، ًلث٨ ٝؽا٦ح )1/371(، اخلؿيش ىلع ػ٤ي٢ )1/329ظةميح اث٨ ًعثؽي٨ ) (1)
 ( .11111أػؿص٫ اث٨ أيب محجح يف املى٪ٙ ) (2)
 (.1/3378ًلث٨ ا٣ٕؿيب ) ،(، أظاكـ ا٣ٞؿآف32/131ٚذط ابلةرم ) (3)
 (.1/392ل٤ضىةص ) ،(، أظاكـ ا٣ٞؿآف8/311(، امل٘ين، ًلث٨ ٝؽا٦ح )2/588دٛكري اث٨ ٠سري ) (4)
 .(32/137ٚذط ابلةرم، ًلث٨ ظضؿ ) (5)
ظك٪٫ (، ك5211بلي٭ٌف يف مٕت اإلي٧ةف )ا(، ك38ابلؼةرم يف األدب املٛؿد )(، ك1111أػؿص٫ اث٨ ٦ةص٫ ) (6)

 (.38ظك٪٫ األبلةين يف وعيط األدب املٛؿد )ك
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 ٧٠ة قجٜ ثية٫٩.، األظاكـ ىلع امللكٙ
َ اىفػو كاىلطر/ -4  اتلثجخٌ 

، كمالشكةت ذلٟ ،ا٢ٕٛ٣ كظٞيٞذ٫، أك اتلثجخ كاتلعٜٞ ٨٦ ا٣ٞٮؿ٧٠ة يذٕني 
إذ األو٢  ؛كٝؽ دٞؽـ احلؽير ٨ٔ ا٣ٞىؽ كأظٮاهل يف احلل٥ ىلع أ٧ٔةؿ امللكٙ

ظىت يذعٜٞ زكاؿ ذلٟ ٔ٪٫ ث٧ٞذىض ادلحل٢ ، ٚي٨٧ ي٪تكت إىل اإلقالـ ثٞةؤق ٤ٔي٫
، أك ا٣ٛكٜأك  ،اتل٭ةكف يف إَالؽ أظاكـ ا٣لٛؿ، أك كًل جيٮز ا٣تكة٢٬، الرشيع

كىلع ، ابلؽٔح ىلع أظؽ؛ ملة يذ٧ٌ٪٫ ذلٟ ٨٦ اٚرتاء ال١ؾب ىلع اهلل يف احلل٥
ةق ة ٨٦ ٗري ظٜ كًل ، املع١ٮـ ٤ٔي٫ ثةلٮوٙ اذلم ًل يًؿ ٧٠ة أف ٨٦ كٛؿ مك٧٤ن

يؽ النؽيؽ  بى دى  ٍَ ٌى / »كيف احلؽير، دثجخ ٚٞؽ دٕؽل ظؽكد اهلل ٚي٫ كدٕؿض ل٤ٔٮ
ً  الن جي رى  ٍك سً فٍ ةىسي ث

ى
ً زى نى  صى حٍ ىى كى  اللً  ك  ري / غى ةؿى كى ، أ ًّ يى غى  ةرى  حى إال   مى ل  .(1)«ي

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿كيف كصٮب اتلثجخ كاتلعؿم يٞٮؿ دٕةىل/ 

 .[6]احلجرات: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
كٝةؿ دٕةىل/ ، [12]احلجرات:  ﴾پ ٻ پ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿كٝةؿ قجعة٫٩/ 

 .[36]يونس:  ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿
ر اهلل دٕةىل املؤ٦٪ني ٨٦ مك٤ٟ األػؾ ثةلنج٭ح كاتل٭٧ح كا٣ْ٪ح يف ٝٮهل كٝؽ ظؾ  

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿دٕةىل/ 

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮵ ﮶ ﮴ ﮳ ۓ ﮲

                                      

 قجٜ ختؿجي٫. (1)
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      ﯁ ﯀ ﮿ ﮼﮽ ﮾ ﮻

 .[94]الـساء: ﴾    
٨ اث٨ ٔجةس  م٭ؽ أف  ل٧٤ٞؽاد ثٕؽ أف ٝذ٢ رصالن  -ٝةؿ ^أف اجليب  ◙ٔك

َه  رجوه  كفى  اإذى » /-ًل هلإ إًل اهلل ـو  ٌع ّي إيٍةُى  ًف َيي  ماٌ  ، ـى ةرو نف   كٔ
ى
 ّي إيٍةُى  سى ٓى ٍظ خ

ً  ؟ّي ذى ـلذيٍ  ٍ  أُخى  نِخى  مى ـهزل  .(1)«كجوي  ًٌَ  ثٍهحى  مى إيٍةُى  ًف تي
ٓة الطحي / -4 ـ احلجح لَع كجٓ  كية

ٚٮصٮب الٮاصجةت كحتؿي٥ املعؿ٦ةت ًل ، إف اتللكيٙ ًل يثجخ إًل ثةلرشع
ة ل٤ذلكيٙ دٞٮـ ث٫ ٚال ، يثجذةف إًل ثةلرشع َن دٕؽ ا٣ُٛؿة كًل ا٢ٕٞ٣ كًل الؿأم ٦٪ة

 احلضح ىلع اخل٤ٜ؛ ث٢ ًل يلٮف ذلٟ إًل ثةلٮيح كإرقةؿ الؿق٢.
ًل يثجخ يف ظٜ امللكٙ اتللكيٙ ث٫ إًل ثٕؽ  ك٣ل٨، ز٥ إف الرشع ٝؽ يؿد

٫ هل ٩٭ي٭٧ة ٔ٪٫؛ ل٥ يثجخ ظل٥ ، أك ٨٧ٚ ل٥ يج٫٘٤ أمؿ اهلل كرقٮهل شيشء ٦ٕني، ث٤ٗٮ
 ىلع الىعيط ٨٦ أٝٮاؿ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣.، حتؿي٫٧ ٤ٔي٫، أك كصٮب٫

كأو٢ ٬ؾا/ أف ظل٥ اخلُةب ٢٬ يثجخ » :♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح 
ريق، يف ظٜ امللكٙ ٝج٢ أف يج٫٘٤؟ ٚي٫ ، ٝي٢/ يثجخ زالزح أٝٮاؿ يف ٦ؾ٬ت أمحؽ ٗك

أ٫٩ ًل جيت ٌٝةء يشء ٨٦  /كٝي٢/ يثجخ املجذؽأ دكف اجلةقغ. كاألّ٭ؿ، كٝي٢/ ًل يثجخ
 ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿كًل يثجخ اخلُةب إًل ثٕؽ ابلالغ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ ، ذلٟ

ا ظىت يج٫٘٤ ، ك٦س٢ ٬ؾا يف ا٣ٞؿآف ٦ذٕؽد، [19]األنعام: ثني قجعة٫٩ أ٫٩ ًل يٕةٝت أظؽن
                                      

گ گ گ ڳ ڳ ﴿ٝٮؿ اهلل دٕةىل/  /ثةب ،أػؿص٫ ابلؼةرم ٠ذةب ادليةت (1)

 (.1811) [93]الـساء:﴾ ڳ
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ا رقٮؿ اهلل، ٦ة صةء ث٫ الؿقٮؿ كل٥ ي٥٤ٕ ٠سرينا ممة ، ٚآ٨٦ ثؾلٟ، ك٨٦ ٥٤ٔ أف حم٧ؽن
ٚإ٫٩ إذا ل٥ يٕؾث٫ ىلع دؿؾ اإلي٧ةف إًل ثٕؽ ، يٕؾث٫ اهلل ىلع ٦ة ل٥ يج٫٘٤صةء ث٫؛ ل٥ 

.(1)«ٚأًل يٕؾث٫ ىلع ثٕي رشاا٫ُ إًل ثٕؽ ابلالغ أكىل كأظؿل، ابل٤ٮغ

ؽهل -ٚإ٫٩ دٕةىل ؛ٚٮيح اهلل كرش٫ٔ ٧٬ة ظضذ٫ ىلع ػ٫ٞ٤ ًل  -ل٧١ةؿ ظ٧١ذ٫ ٔك
ا ظىت يٞي٥ احلضح ٤ٔي٫ ثإرقةؿ الؿقٮؿ ٞةد حلضح اهلل ثة٣ٞجٮؿ ٨٧ٚ ا٩، يٕؾب أظؽن

ة ؛كًلؾلٟ ٨٦ ل٥ دج٫٘٤ دم٤حن ، كاإلذًعف؛ ٚإف اهلل دٕةىل ًل يٕؾث٫ ، ٚإ٫٩ ًل يٕؾب رأقن
دكف ثٕي اتلٛىي٢؛ ٚإف اهلل دٕةىل ًل يٕؾث٫ ىلع ٦ة ل٥ يج٫٘٤ ٦٪٭ة  ك٨٦ ث٤٘ذ٫ دم٤حن 

 .(2)ظىت يج٫٘٤ كي٪١ؿق
 ائ ى ى﴿يف دٛكري ٝٮهل دٕةىل/  -♫ٝةؿ النيغ حم٧ؽ األ٦ني الن٪ٞيُٰ 

ا ٨٦ ػ٫ٞ٤» /-[15]اإلرساء: ﴾ەئ ەئ ائ ال ًل يٕؾب أظؽن ًل يف  -إف اهلل ص٢ ٔك
، ٚيٕيص ذلٟ الؿقٮؿ، ي٪ؾرق كحيؾرق ظىت يجٕر إحل٫ رقٮًلن  -ادل٩ية كًل يف اآلػؿة

ؾار...كيكذ٧ؿ ىلع ا٣لٛ أف يُٞٓ ظضح لك أظؽ كًل ثؽ  ؿ كاملٕىيح ثٕؽ اإل٩ؾار كاإٔل
ط ٦ة  ...ك٦٪ؾري٨ ٨٦ ٔىة٥٬ اجلةر، ثةجل٪ح ٦برشي٨ ٨٦ أَةٔ٭٥، ثإرقةؿ الؿق٢ كيًٮ

ا  -د٣خ ٤ٔي٫ ٬ؾق اآليح املؾ٠ٮرة كأ٦سةهلة يف ا٣ٞؿآف ال ًل يٕؾب أظؽن ٨٦ أف اهلل ص٢ ٔك
ؾار ىلع ألك٪ح الؿق٢ ٤ٔي٭٥ الكالـ ال يف آيةت  -إًل ثٕؽ اإل٩ؾار كاإٔل درصحي٫ ص٢ ٔك

ؾار كاإل٩ؾ ا اجلةر إًل ثٕؽ اإٔل  /ك٨٦ ذلٟ، ار ىلع ألك٪ح الؿق٠٢سرية ثأ٫٩ ل٥ يؽػ٢ أظؽن
ال/  ﮴  ۓ ۓ ے ے ھ﴿ٝٮهل ص٢ ٔك ﮳  ﮻  ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮲

                                      

 (.32/119، 1/288، 12-2/13/ )(، كا٩ْؿ22/13، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (1)
 (.32/191ًلث٨ دي٧يح ) ،ا٣ٛذةكم(، كدل٧ٮع 1/111دٛكري الكٕؽم ) (2)
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 .(1)«[8، 9]املؾك: ﴾      ﯁  ﮿﯀  ﮾ ﮼﮽ 
٫ ظىت دٞٮـ احلضح، أك ٚال ٔٞٮبح كًل دٞٮـ ، مؤاػؾة يف أوٮؿ ادلي٨ كٚؿٔك

 احلضح ىلع كص٭٭ة الىعيط إًل ثٕؽ ٚ٭٧٭٧ة. 
 .غييّ احلجحكٌَ لً يفًٓ ادلغٔة لً دلً  

ة   .(2)«٨٦ ل٥ يٛ٭٥ ادلٔٮة ل٥ د٥ٞ ٤ٔي٫ احلضح» :♫ٝةؿ النيغ حم٧ؽ رميؽ ًر
كإف ، ثج٤ٮغ ا٣ٞؿآفردا ىلع ٨٦ يٞٮؿ/ إف احلضح دٞٮـ ىلع اجلةس  -♫كٝةؿ 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿٬ؾا ًل ي٢ٕٞ كًل يذٜٛ ٦ٓ ٝٮهل دٕةىل/ »/ -ل٥ يٛ٭٫٧

إف ٚ٭٥ ادلٔٮة )اذلم ثىن ٤ٔي٫ املعٞٞٮف ٝٮهل٥/ ، [115]الـساء: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ
 .(3)«(ثؽحل٤٭ة رشط ٣ٞيةـ احلضح

٤ي٫ ، كبٞؽر إدرا٫٠، ٚإف ادلٔٮة ًل دذ٥ إًل ث٧ة يٛ٭٫٧ اإلنكةف ٨٦ ٣٘ذ٫ ؛ٔك
ضيم ًل يٕؽ ثية٩نة هل كًلؾلٟ ذ٠ؿق ل٤ٕؿيب ا٣ٕةيم ، ٚؾ٠ؿ اجله ا٣ٕؿيب ل٤ضة٢٬ اأٔل

 يٛ٭٧٭ة.اوُالظيح ًل ، أك ثأ٣ٛةظ ٗؿيجح ٤ٔي٫
ؿبيح مل٨ حيك٪٭ة ض٧يي ، أك كب٤ٮغ احلضح يلٮف ثة٣ٕ ؿؼ ثة٣رتدمح مل٨ اكف ٔأ ة ًل ٕي

ؿبيح ؿبيح، ا٣ٕ ٨ اهلل كرقٮهل  -ىلع لك ظةؿ -كا٣ٕ ٛذةح ا٣ٛ٭٥ٔ  ٥٤ ث٭ة ٦ؽًعة ، ^٦ ه ا٣ٕ ك٩ٞ
ٕةىل/ ، كَل حبكج٫، جلٞه ادلي٨ ، [2]يوسف: ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ٝةؿ د

ٝةؿ   .[3]فصؾت: ﴾ڀ ٺ ڀ ڀ پ ڀ پ﴿/ ▐ك
                                      

 (.172 -1/173أًٮاء ابليةف، ل٤ن٪ٞيُٰ ) (1)
ح الؿقةا٢ اجلضؽيح ) (2)  (.5/531دل٧ٔٮ
 (.5/118املىؽر الكةثٜ ) (3)
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إف ٝيةـ احلضح خيذ٤ٙ ثةػذالؼ األز٦٪ح كاألم١٪ح » :♫يٞٮؿ اث٨ ا٣ٞي٥ 
كيف ثٕٞح ك٩ةظيح دكف ، ٚٞؽ دٞٮـ ظضح اهلل ىلع ال١ٛةر يف ز٦ةف دكف ز٦ةف، كاألمؼةص

اكلى٘ري  ؛إ٦ة ٣ٕؽـ ٫٤ٞٔ كد٧يزيق، ٧٠ة أ٩٭ة دٞٮـ ىلع مؼه دكف آػؿ، أػؿل
ٚ٭ؾا ، كل٥ حيرض دؿدمة٩نة يرتص٥ هل، اكذلم ًل يٛ٭٥ اخلُةب ؛كإ٦ة ٣ٕؽـ ٚ٭٫٧، كاملض٪ٮف

ك٬ٮ أظؽ األربٕح اذلي٨ ، كًل يذ٧ل٨ ٨٦ ا٣ٛ٭٥ ،ث٧٪ػـ٣ح األو٥ اذلم ًل يك٧ٓ محبنة
 ٧٠ة دٞؽـ يف ظؽير األقٮد كأيب ٬ؿيؿة، يؽلٮف ىلع اهلل ثةحلضح يٮـ ا٣ٞية٦ح

ري٧٬ة  .(1)«ٗك
 ٿ﴿ركل اث٨ صؿيؿ يف دٛكريق ٨ٔ حم٧ؽ ث٨ ٠ٕت يف دٛكري ٝٮهل دٕةىل/ 

اكف ٨٧٠ ًعي٨ ، ٨٦ ث٫٘٤ ا٣ٞؿآف ظىت يٛ٭٫٧ كي٫٤ٕٞ»ٝٮهل/ ، [19]األنعام: ﴾ٿ ٿ ٿ
  .(2)«كٍل٫٧ ^رقٮؿ اهلل 

ٝةؿ ، كأ٦ة ا٣ٛ٭٥ اذلم يؤدم إىل ا٣ٞجٮؿ كاًل٦ذسةؿ كاًل٩ذٛةع ٤ٚحف شرشط
، ٚة٣ٛ٭٥ املرشكط ٚ٭٥ ادلًل٣ح، [25]األنعام: ﴾ەئ ەئ ائ ى ائ ى﴿دٕةىل/ 

ًل ٚ٭٥ اهلؽايح.

 يه ث٢، أظؽ لك إٝة٦ذ٭ة يؽيع دٔٮل ٣حكخ ا٧٤ٕ٣ةء ٔ٪٭ة يذعؽث ا٣يت كاحلضح»
ح ٞن  -ا٣ٕؿايق احلةِٚ ٝةؿ ٧٠ة، ثة٧٤ٕ٣ةء ٦٪َٮ  ني  ٚجي  ظؽير يف ٤ٍٗ ٨٦ دلٛري ىلع ةد٤ٕي

 ةًعل٧ن  ٫ُ٤ٗ هل ثني اذلم يلٮف ثأف املذأػؿي٨ ثٕي ذلٟ ٝيؽ)/ -ٚٞةؿ، يؿصٓ ٥٤ٚ هل

                                      

 (.131َؿيٜ اهلضؿدني، ًلث٨ ا٣ٞي٥ )ص (1)
 (.33/29دٛكري ا٣ُربم ) (2)
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/ مة٠ؿ أمحؽ كأًةؼ... (اإذن  ظؿج ٚال املسةثح ث٭ؾق ٔ٪ؽق يل٨ ل٥ إذا أ٦ة، هل نياملج ٔ٪ؽ
٥ ٨٦ ثأف يسٜ ل٥ إف ركايذ٫ ٨ٔ ثةلؿصٮع ي٤ــ ًل الؿاكم ألف، وعيط ا٣ٞيؽ ك٬ؾا  أ٫٩ ٔز
 .(1)«كاًط ك٬ؾا، ٚي٭ة خيُب٫ ا٣يت الؿكايح ث٭ؾق ٦٪٫ أٔؿؼ ٚي٭ة أػُأ

كاحلضح ىلع ا٣ٕة٦ح ًل دٞٮـ إًل ٨٦ ػالؿ ٨٦ يسٞٮف ث٫ ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣؛ ألف »
٭٥ قؤاؿ أ٢٬ اذل٠ؿ اقتس٧ةر األظاكـ ، أك كًل مأف هل٥ ثةجلْؿ يف اجلىٮص، ا٣ٕة٦ح ًٚؿ

كًل ًةثٍ مل٨ دؿد إحل٫ ، كًل دٞٮـ ٤ٔي٭٥ ثآػؿ ،كٝؽ دٞٮـ ٤ٔي٭٥ ثؿص٢، الرشٔيح ٦٪٭ة
 كيف ٦س٢ ٬ؾا دذٛةكت اًلصذ٭ةدات.، ا٣ٛذٮل ثة٣جكجح هل٥ إًل ا٣تكة٦ٓ كاًلقذٛةًح

ثةألد٣ح الرشٔيح املٕذربة ٨٦ ال١ذةب كالك٪ح كاحلضح ىلع أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ دٞٮـ 
٭ة آػؿ، كاإلدمةع كا٣ٞيةس ٭ة رص٢ كًل حيك٨ ًٔؿ كًل٥ ٨٦ ظةم٢ ، كٝؽ حيك٨ ًٔؿ

٤ٚحف ، كًل٥ ٨٦ ٌٝيح ًعد٣ح أًةٔ٭ة حمةمٮف ٚةم٤ٮف، ظٜ ًل ثىرية هل يف إظيةا٫
 /دحل٤ني يف مكأ٣ح دٞٮـ ث٧س٫٤ احلضح؛ ث٢ األو٢ يف احلضح، أك لك ٨٦ ظِٛ دحلالن 

 .(2)«أ٦ري ٦ُةع، أك ثؾم ق٤ُةف، أك أ٩٭ة ًل دٞةـ إًل ثةملضذ٭ؽ
ثؽ ظني احلل٥ ثٞيةـ احلضح ىلع ٦ٕني ٨٦ اتلٕؿؼ ىلع ظة٣ح ذلٟ املٕني  كًل

ك٦ؽل ، ك٦ؽل د١٧٪٫ ٨٦ ٚ٭٥ ٬ؾا اخلُةب، ٫٧٤ٔ ثةخلُةب الرشيع /٨٦ ظير
ة ٦ٕي٪نة ي يف ثالد ٕحل ا٩ذٛةء كركد النج٭ةت ىلع ٚ٭٫٧ ذاؾ؛ ذللٟ إذا زجخ أف مؼىن

ز٥ ، كل٥ دٕؿض هل مج٭ح ٦ة، ز٥ د٧ل٨ ٨٦ ٚ٭٧٭ة، عكب٤٘ذ٫ ٩ىٮص الرش، اإلقالـ

                                      

ٮاث٫ُ، مل٪ٞؾ الكٞةر )ص (1)  .(311أمحؽ مة٠ؿ ل٤جةٔر احلسير )ص /، حتٞيٜ(19اتل١ٛري ًك
 .(397اثلٮاثخ كاملذ٘ريات )ص (2)
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 ػة٣ٙ ٦ة د٣خ ٤ٔي٫ د٤ٟ اجلىٮص؛ ٚإ٫٩ حيل٥ ٤ٔي٫ حبكت خمة٣ٛذ٫.
ٓى حمؽ   -♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح  ا٣يت د٧٪ٓ ٨٦ احلل٥ احلةق٥  دنا املٮا٩

يلٛؿ ٝةا٤٭ة/ ٝؽ يلٮف الؿص٢ ل٥ دج٫٘٤ األٝٮاؿ ا٣يت »/ -يف ظٜ املٕني ٝج٢ دبي٪٭ة
ل٥ يذ٧ل٨ ٨٦ ، أك كٝؽ دلٮف ٔ٪ؽق كل٥ دثجخ ٔ٪ؽق، اجلىٮص املٮصجح ملٕؿٚح احلٜ

خ هل مج٭ةت يٕؾرق اهلل ث٭ة، ٚ٭٧٭ة ٨٧ٚ اكف ٨٦ املؤ٦٪ني ، كٝؽ يلٮف ٝؽ ًٔؿ
ا يف ٤َت احلٜ قٮاء اكف يف املكةا٢  -اكا٪نة ٦ة اكف -ٚإف اهلل ي٘ٛؿ هل ػُأق ؛دلذ٭ؽن

 .(1)«كدمة٬ري أا٧ح اإلقالـ ^ك٬ؾا اذلم ٤ٔي٫ أوعةب اجليب ، ا٤٧ٕ٣يح، أك اجلْؿيح
٩ةاج٫؛ أل٫٩ إذا أٝةـ احلضح كظل٥ ، أك كاملؿاد أف احلضح إ٧٩ة دٞٮـ ثبيةف اإل٦ةـ

يح ٤ٚٮ أٝةـ احلضح، ث٧ٞذىض ذلٟ؛ لــ ظ٫٧١ ك٩ٛؾ  ىلع ذلٟكردت ، كأ٦ة آظةد الٔؿ
ريق؛ ملة يف ذلٟ ٨٦ اٚذبةت  الؿدةدلٛري مؼه؛ ل٥ ي٪ٛؾ ٚي٫ ظل٥  ٨٦ ا٣ٞذ٢ ٗك

 ك٦ة ي٪ضؿ ىلع ذلٟ ٨٦ ٚٮىض دذٕةرض ٦ٓ أ٬ؽاؼ اإل٦ة٦ح الرشٔيح.، ىلع اإل٦ةـ
كٛؿ ، أك ًل دٞٮـ احلضح ث٧س٫٤ صة٬الن ، أك ٧٠ة أف ٚة٢ٔ ذلٟ ٝؽ يلٮف خمُبنة

 .(2)اآلػؿ ث٘ري مٮصت
ا  كٌلف مم٨ دٞٮـ ث٫ ، لرشكط اًلصذ٭ةد حمىالن ٚإف اكف ٨٦ أٝةـ احلضح دلذ٭ؽن

ثؾلٟ ٨٦ ٝج٢  إًل أ٫٩ ٣حف ثٞةض رشيع كًل خمٮًلن ، احلضح ىلع ٦س٢ امللكٙ املٕني
كدؿدت آزةرق يف ، ٚإف ٬ؾا احلل٥ ي٤ـ٫٦ كظؽق، ٚعل٥ ثة٣لٛؿ -٩ةاج٫، أك اإل٦ةـ

                                      

 (.21/211، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكمدل٧ٮع  (1)
 .(11ص)لكيؽ ا٣٘جةيش  ،ا٣ٕةملني قٕح رمحح رب   (2)
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 كًل إلـا٦٭٥ ث٫. ،ك٣حف هل مح٢ اجلةس ىلع ظ٫٧١، ظ٫ٞ ٚي٧ة يٞؽر ٤ٔي٫
ٚإ٫٩ ٦ٕؾكر ًل يٕؾب إًل إذا ٝة٦خ  ؛ٔٮةكأ٦ة ٨٦ ٦ةت كل٥ دل٨ ث٤٘ذ٫ ادل

 . [15]اإلرساء: ﴾ەئ ەئ ائ ائ ى ى﴿٣ٞٮهل دٕةىل/  ؛٤ٔي٫ احلضح الؿقةحلح
ي »يٞٮؿ اث٨ ا٣ٞي٥/   كذعٜ شكبجني/ إف ا٣ٕؾاب ي

ؿاض ٨ٔ احلضح ؽـ إرادد٭ة ،أظؽ٧٬ة/ اإٔل  كا٢٧ٕ٣ ث٭ة كب٧ٮصج٭ة. ،ٔك
كاثلةين ، ٚةألكؿ كٛؿ إٔؿاضكدؿؾ إرادة مٮصج٭ة. ، كاثلةين/ ا٣ٕ٪ةد هلة ثٕؽ ٝية٦٭ة

ؽـ اتل٧ل٨ ٨٦ ٦ٕؿٚذ٭ة ،٦ٓ ٔؽـ ٝيةـ احلضح -كأ٦ة كٛؿ اجل٭٢، كٛؿ ٔ٪ةد ٚ٭ؾا  -ٔك
  .(1)«اذلم ٩ىف اهلل اتلٕؾيت ٔ٪٫ ظىت دٞٮـ ظضح الؿق٢

 


 
 

 

 

                                      

 (.131َؿيٜ اهلضؿدني )ص (1)
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 كالو ونىازو األقىال إال بعد انحسايهاانال ٌحكى بًأالت 

 
ؽ إًل حيل٥ ىلع أظٚال  ،كاًل٩ٌجةط يف أظاك٫٦ ،٨٦ أراد الكال٦ح يف دي٪٫

ا، ثرصيط الك٫٦ اذلم ًل حيذ٢٧ ث٧ة يرتدت ىلع أٝٮاهل ممة ل٥ يرصح ، كًل يؤاػؾ أظؽن
 .قثةٔذٞةد
، كلٮ ل٥ يٞىؽ٬ة، إحل٫ الكـ املذلك٥ ٨٦ املٕةين ٞىؽ ث٧آؿ الالكـ/ ٦ة يٛيضكيي 

ث٧آؿ دجؽي٫ٕ ، أك كا٧٤ٕ٣ةء ٦ذٛٞٮف ىلع ٔؽـ صٮاز احلل٥ ىلع امللكٙ ثذ١ٛريق
 ٚي٤زت٫٦.الالزـ ، أك ٬ؾا املآؿ ٚيٞٮؿ ث٫الك٫٦ كًلزـ ٝٮهل إًل أف يٕؿض ٤ٔي٫ 

ك٬ٮ إذا كٝٙ ٤ٔي٫ ًل ، يؤدم قية٫ٝ إىل كٛؿ يٞىؽ ثةتل١ٛري ثةملآؿ/ أف يٞٮؿ ٝٮًلن ك
 .(1)٠عةؿ ثٕي أ٢٬ ابلؽع كاملذأك٣ني، إحل٫ يؤكؿ الك٫٦يٞٮؿ ث٧ة 

، ٮ كٛؿ٬تل١ٛري ثةملآؿ/ أ٩٭٥ ًل يرصظٮف ثٞٮؿ اك٦ٕىن » ٞٮؿ اث٨ رمؽ/ي
 .(2)«ك٥٬ ًل يٕذٞؽكف ذلٟ ال٤ـكـ ،ك٣ل٨ يرصظٮف ثأٝٮاؿ ي٤ــ ٔ٪٭ة ا٣لٛؿ

كاذلم ٠٪ة نك٫ٕ٧ ٨٦ »يٞٮؿ النةَيب/ ، كٝؽ ٦٪ٓ ا٧٤ٕ٣ةء اتل١ٛري ثةملآؿ
ثلٛؿ يف  فالنيٮخ/ أف ٦ؾ٬ت املعٞٞني ٨٦ أ٢٬ األوٮؿ/ أف ا٣لٛؿ ثةملآؿ ٣ح

 .(3)«كيؿيم خمة٫ٛ٣ ث٫؟!، كالاكٚؿ ي٪١ؿ ذلٟ املآؿ أمؽ اإل٩لةر٠يٙ ، احلةؿ
ٚأ٦ة ٨٦ »/ -ٔ٪ؽ ذ٠ؿق ل٤ُٕ٧٤ح -ةؿٝظير ، ٦ة ذ٠ؿق ا٣ٞةيض ٔيةض /ك٨٦ ذلٟ

                                      
 (.2/3151، ل٤ٞةيض ٔيةض )النٛة (1)
 (.2/192، ًلث٨ رمؽ )املضذ٭ؽ ثؽايح (2)
ذىةـ (3)  (.2/397، ل٤نةَيب )أًل
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ك٣ل٨ ًل  ،ك٦ذلك٥، ٥٤ هلٔك٣ل٨ ًل  ،ٚٞةؿ/ أٝٮؿ/ ًعل٥، أزجخ الٮوٙ ك٩ىف الىٛح
ثةملآؿ ملة يؤدي٫ إحل٫ ٨٧ٚ ٝةؿ ، ك١٬ؾا يف قةاؿ الىٛةت ىلع ٦ؾ٬ت املٕزت٣ح، الكـ هل

كٛؿق؛ أل٫٩ إذا ٩ىف ا٥٤ٕ٣ ا٩ذىف كوٙ ًعل٥؛ إذ ًل  -كيكٮ٫ٝ إحل٫ ٦ؾ٬ج٫، ٝٮهل
٨٦ ل٥ يؿ ك، ١ٚأ٩٭٥ رصظٮا ٔ٪ؽق ث٧ة أدل إحل٫ ٝٮهل٥، يٮوٙ ثٕةل٥ إًل ٨٦ هل ٥٤ٔ

ٝةؿ/ أل٩٭٥ إذا ، ت ٦ؾ٬ج٭٥؛ ل٥ يؿ إ٠ٛةر٥٬مٮص كًل ألـ٦٭٥، أػؾ٥٬ ث٧آؿ ٝٮهل٥
كحن٨ ٩جذيف ٨٦ ا٣ٞٮؿ ثةملآؿ اذلم ، ةلٮا/ ًل ٩ٞٮؿ ٣حف ثٕةل٥ٝ، كٝٛٮا ىلع ٬ؾا

ك٩ٕذٞؽ حن٨ كأ٩ذ٥ أ٫٩ كٛؿ؛ ث٢ ٩ٞٮؿ/ إف ٝٮجلة ًل يؤكؿ إحل٫ ىلع ٦ة ، ألـ٦ذ٧ٮق جلة
كإذا ٚ٭٧ذ٫ ، ٠ٛةر أ٢٬ اتلأكي٢إ ًٕٚل ٬ؾي٨ املأػؾي٨ اػذ٤ٙ اجلةس يف، أو٤٪ةق

 اجلةس يف ذلٟ. ادٌط لٟ املٮصت ًلػذالؼ
ؿاض ٨ٔ احلذ٥ ٤ٔي٭٥ ثةخلرساف، إ٠ٛةر٥٬ كالىٮاب/ دؿؾ كإصؿاء ظل٥ ، كاإٔل

كل١٪٭٥ ، كالىالة ٤ٔي٭٥، كديةد٭٥، ك٦٪ة٠عةد٭٥، ككرازةد٭٥، اإلقالـ ٤ٔي٭٥ يف ٝىةو٭٥
ـصؿ كاهلضؿ، ي٤ِ٘ ٤ٔي٭٥ ثٮصيٓ األدب  .(1)« يؿصٕٮا ٨ٔ ثؽٔذ٭٥ظىت، كمؽيؽ ال

اجلةس ث٧ة دؤكؿ إحل٫ كأ٦ة ٨٦ كٛؿ »ٚيٞٮؿ/  ،يج٢ُ اث٨ ظــ اتل١ٛري ثةملآؿك
كإف لـ٫٦ ٥٤ٚ حيى٢ ، كدٞٮي٢ هل ٦ة ل٥ ي٢ٞ ث٫ ،أٝٮاهل٥ ٚؼُأ؛ أل٫٩ ٠ؾب ىلع اخلى٥

ا؛ ث٢ ٝؽ أظك٨ إذ ٝؽ ٚؿ ٨٦ ، ىلع ٗري اتل٪ةٝي ٍٚٞ كاتل٪ةٝي ٣حف كٛؿن
كًل ، ك٩ه ٦ٕذٞؽق، إىل أف ٝةؿ/ ٚىط أ٫٩ ًل يلٛؿ أظؽ إًل ث٪ٛف ٝٮهل ٛؿ...ا٣ل

ا أف يٕرب ٨ٔ ٦ٕ ٣ل٨ املع١ٮـ ث٫ ٬ٮ ٦ٞذىض ، ذٞؽق ث٤ِٛ حيك٨ ث٫ ٝجع٫ي٪ٛٓ أظؽن
 .(2)«ٝٮهل ٍٚٞ

                                      
 (.3181-2/3181، ل٤ٞةيض ٔيةض )النٛة (1)
 (.1/291، ًلث٨ ظــ )ا٣ٛى٢(2)
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، ١ٚؾا ًل حيل٥ ٤ٔي٫ ثالزـ ٝٮهل ،كًل٧ة أ٫٩ ًل جيٮز احلل٥ ىلع امللكٙ ثةملآًلت
ة ٝٮي٦ة يؿدجٍ ث٫ ٨٦ املٕة /كيٞىؽ ثالزـ ا٣ٞٮؿ َن  .(1)ةين اخلةرصح ٨ٔ ٫ْٛ٣ اردجة

كٝؽ يلٮف ٬ؾا الالزـ ثح٪نة/ ، (2)٦ٕىن الالزـ/ ٦ة ي٧ذ٪ٓ ا٩ٛاك٫٠ ٨ٔ اليشءك
كٝؽ ، ك٬ٮ اذلم يليف دىٮرق ٦ٓ دىٮر م٤ـك٫٦ يف صــ ا٢ٕٞ٣ ثةل٤ـكـ ثح٪٭٧ة

يلٮف ٗري ثني/ ك٬ٮ اذلم يٛذٞؿ صــ اذل٨٬ ثةل٤ـكـ ثح٪٫ كبني م٤ـك٫٦ إىل 
 كٝؽ يٞٓ ا٤٘٣ٍ يف ٦ٕؿٚح الالزـ كحتؽيؽق.، (3)ٍقك

ة، أك دلٛرينا -ف احلل٥ ىلع اجلةسإز٥  ٕن ة ٝؽ أكرث ثال -دجؽي ٞن زـ ا٣ٞٮؿ ٤ُ٦
ٚنة  كًل٧ة ٝةؿ اإل٦ةـ اذل٬يب، األ٦ح دٛؿٝنة كاػذال

ًلريت أف ثٕي ٧٤ٔةء اجلْؿ » :♫
ـ٧ٔ٭٥ -ي٫كاتلزن، كاتلعؿيٙ، كالؿد، ثة٣٘ٮا يف اجليف ٩ٕخ ، أك ظىت كٕٝٮا يف ثؽٔح -ث

كٝجٮؿ ، ء األزؿ ثة٣٘ٮا يف اإلزجةتة٨٦ ٧٤ٔ ٧ة أف دمةٔحن ٠، ابلةرم ث٪ٕٮت املٕؽكـ
كبؽع ، ٚعى٢ الن٘ت ككٕٝخ ابلٌ٘ةء، كهلضٮا ثةلك٪ح كاًلدجةع، الٌٕيٙ كامل٪١ؿ

ة ، ك٩ٕٮذ ثةهلل ٨٦ اهلٮل كاملؿاء يف ادلي٨، كًلٛؿ ٬ؾا ٬ؾا، ٬ؾا ٬ؾا كأف ٩لٛؿ مك٧٤ن
ا ثالزـ ٝٮهل  .(4)«ب  ق كي٥ْٕ الؿ  كيزن، ك٬ٮ يٛؿ ٨٦ ذلٟ الالزـ، مٮظؽن

 ىلع٨٦ الك٦٭٥ يف ذلٟ  كق٪ٮرد دم٤حن ، ا٧٤ٕ٣ةء ٬ؾق املكأ٣ح كأظٮاهلة ٝؽ ثنيك
 اجلعٮ اتلةيل/

 ًلزـ ٝٮؿ اإلنكةف ٩ٮًعف/ » :♫يٞٮؿ اث٨ دي٧يح 
، ٚإف ًلزـ احلٜ ظٜ ؛٫٦ٚ٭ؾا ممة جيت ٤ٔي٫ أف ي٤زت، ظؽ٧٬ة/ ًلزـ ٝٮهل احلٜأ

                                      
ـاـ، اث٨ الٮزيؿ ىلع مكأ٣ح اتل١ٛري ثةملآؿ/ اتل١ٛري  أ٤َٜ (1)  (.1/117)ا٣ٕٮاو٥ كا٣ٞٮاو٥  /ا٩ْؿثةإلل
 ٧٠ة لٮ ٤ٝ٪ة/ ي٤ــ ٨ٔ ٤َٮع الن٧ف كصٮد اجل٭ةر. (2)
 (.391)ص ل٤ضؿصةين، اتلٕؿيٛةت (3)
 (.18)ص ًلث٨ ٩ةرص ادلي٨، الٮاٚؿ الؿد (4)
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كًلسري ، كجيٮز أف يٌةؼ إحل٫ إذا ٥٤ٔ ٨٦ ظةهل أ٫٩ ًل ي٧ذ٪ٓ ٨٦ ا٣زتا٫٦ ثٕؽ ّ٭ٮرق
 إىل ٦ؾ٬ت األا٧ح ٨٦ ٬ؾا ابلةب.ممة يٌي٫ٛ اجلةس 

ٚ٭ؾا ًل جيت ا٣زتا٫٦؛ إذ أكرث ٦ة ٚي٫ أ٫٩ ٝؽ ، اثلةين/ ًلزـ ٝٮهل اذلم ٣حف حبٜك
ز٥ إف ٔؿؼ ٨٦ ظةهل أ٫٩ ، لك ًعل٥ ٗري اجلبيني كٝؽ ثح٪خ أف اتل٪ةٝي كاٝٓ ٨٦، د٪ةٝي

هل ٚكةدق  كإًل ٚال جيٮز أف يٌةؼ إحل٫ ٝٮؿ لٮ ّ٭ؿ، ي٤زت٫٦ ثٕؽ ّ٭ٮرق هل ٚٞؽ يٌةؼ إحل٫
 ك٬ٮ ل٥ ينٕؿ ثٛكةد ذلٟ ا٣ٞٮؿ كًل ي٤زت٫٦.، ل٥ ي٤زت٫٦؛ ل١ٮ٫٩ ٝؽ ٝةؿ ٦ة ي٤ـ٫٦

٣حف ، أك ٬ؾا اتلٛىي٢ يف اػذالؼ اجلةس يف ًلزـ املؾ٬ت/ ٢٬ ٬ٮ ٦ؾ٬تك
ةق ا٣ٞةا٢ ثٕؽ ، ث٧ؾ٬ت؟ ٬ٮ أصٮد ٨٦ إَالؽ أظؽ٧٬ة ٧ٚة اكف ٨٦ ال٤ٮازـ يًؿ

ٮظ٫ هل ٚ٭ٮ ٝٮهل ةق ٤ٚحف ٝٮهل، ًك  .(1)«ك٦ة ًل يًؿ
ذلم اأف  /كاذلم يْ٭ؿ»٦ٞة٣ح ميؼ٫ اث٨ ظضؿ ظير ٝةؿ/  أكرد الكؼةكمك

ؿض ٤ٔي٫ ، حيل٥ ٤ٔي٫ ثة٣لٛؿ ٨٦ اكف ا٣لٛؿ رصيط ٝٮهل كًلؾا ٨٦ اكف ًلزـ ٝٮهل ٔك
ا، ي٤زت٫٦ ك٩ة٢ً ٔ٪٫ أ٦ة ٨٦ ل٥، ٚة٣زت٫٦ ا كلٮ اكف الالزـ ،ٚإ٫٩ ًل يلٮف اكٚؿن  .(2)«كٛؿن

 ت كا٧٤ٕ٣ةء هل زالث ظةًلت/٬املؾا/ أف ًلزـ أٝٮاؿ كدالضح ٌة ضجق
 هل. ٚ٭ٮ يٕؽ ٝٮًلن ، كي٤زتـ ث٫ ،/ أف يؾ٠ؿ الالزـ ل٤ٞةا٢حلةىح األكىلا
ٚ٭ؾا ٣حف ، كي٧٪ٓ اتلالزـ ثح٪٫ كبني ٝٮهل ،أف يؾ٠ؿ هل الالزـ حلةىح اثلةُيح/ا

 هل؛ ث٢ إف إًةٚذ٫ إحل٫ ٠ؾب ٤ٔي٫. ٝٮًلن 
، ثة٣زتاـ كًل ٦٪ٓ ؿٚال يؾ٠، أف يلٮف الالزـ مك١ٮدنة ٔ٪٫ حلةىح اثلةثلح/ا

                                      
كرشح (، 177 -5/111، ًلث٨ دي٧يح )ا٣ٛذةكم، دل٧ٮع (329 -328ص، ًلث٨ دي٧يح )اجلٮرا٩يح ا٣ٞٮأؽ (1)

 .(195 -2/191)ًلث٨ ٔحىس ، ٩ٮ٩يح اث٨ ا٣ٞي٥
 (.132ص) ٌلجل٧٤ٞ، ا٥٤ٕ٣ النة٦غ /، كا٩ْؿ(3/111، ل٤كؼةكم )امل٘ير ٚذط (2)
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، أك ٚع٫٧١ يف ٬ؾق احلةؿ أًل يجكت إىل ا٣ٞةا٢؛ أل٫٩ حيذ٢٧ لٮ ذ٠ؿ هل أف ي٤زتـ ث٫
  .(1)كحيذ٢٧ لٮ ذ٠ؿ ٚذبني هل لـك٫٦ كبُال٫٩ أف يؿصٓ ٨ٔ ٝٮهل، ي٧٪ٓ اتلالزـ

الـ أف اتل١ٛري ثةإللـاـ ٨٦ » :♫ٝةؿ النٮٌلين  كٝؽ ٥٤ٔ لك ٨٦ اكف ٨٦ اأٔل
 .(2) «٨٧ٚ أراد املؼةَؿة ثؽي٪٫ ًٕٚل ٩ٛك٫ صىن، األٝؽاـأ٥ْٔ مـا٣ٜ 

ػةوح إذا اكف ٨٦ ، كب٭ؾا ي٥٤ٕ أ٫٩ ًل يىط اتل١ٛري ثالزـ املؾ٬ت ثإَالؽ
 ي٢ٛ٘ ٔ٪٫.، أك اكف جي٭٫٤، أك لالزـ كي٪١ؿقاد٤بف ث٫ ي٪يف ذلٟ 

 
 
 
 
 

 
  

                                      
 .(35ص)ث٨ ٔسي٧ني ، ًلاحلكىن كأق٧ةا٫دٕةىل  ا٣ٞٮأؽ املسًل يف وٛةت اهللا٩ْؿ/  (1)
 .(1/581الكي٢ اجلؿار، ل٤نٮٌلين ) (2)
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B 

 
، كبٕؽ.. ا ٧٠ة هل احل٧ؽ أكًلن  احل٧ؽ هلل آػؿن

أف ٩ؿًلـ ىلع د٤ؼيه ثٕي ٦ة كرد يف ز٪ةية ٬ؾا ابلعر، ك٨٦  /٫٤ٕ٤ٚ ٨٦ املٛيؽ
 ذلٟ/

اإلقالـ دي٨ الٮقُيح ا٣يت دٕذ٧ؽ ىلع ٩ىٮص الٮيح، كتكت٪ؽ إىل وعيط ا٢ٕٞ٣،  -1
٨ ٬ؾق الٮقُيح يججسٜ يرس اإلقالـ، كدججٓ ق٧ةظذ٫.  كدٮاٜٚ ا٣ُٛؿة املكذٞي٧ح، ٔك

ؽؿ كجتؿد كإ٩ىةؼ.الالكـ يف اجلةس كإصؿاء األظاكـ ٤ٔي٭٥ جيت أف يلٮ -4  ف ث٥٤ٕ ٔك
،  كُلـ رقٮهل احلضح يف دٕؿيٙ األ٣ٛةظ الرشٔيح كبية٩٭ة ٬ٮ الكـ اهلل دٕةىل، -4

ؿار  / أذٞةد اجل٪ةف، كٝإ ٚإف ل٥ يٮصؽ ي٪ْؿ يف الكـ ا٣ٕؿب كاقذ٧ٕةهل٥، كاإلي٧ةف رشًعن
٢٧ ا٤ٞ٣ت كاجلٮارح. ٢٧ األرٌلف، ك٬ٮ ين٢٧ ٝٮؿ ا٤ٞ٣ت كال٤كةف، ٔك  ال٤كةف، ٔك

٫٤٧، كًل يثجخ  -3 ، كًل ي٪ٛٓ ٝٮؿ ا٤ٞ٣ت ٦ٓ ا٩ذٞةضٔ  ٧الن أو٢ اإلي٧ةف يف ا٤ٞ٣ت ٝٮًلن ٔك
٧ةؿ داػ٤ح يف مكىم اإلي٧ةف. ؿار ال٤كةف، كاأٔل  ٔٞؽ اإلي٧ةف إًل ٦ٓ ٝإ

ا٣لٛؿ رشًعن ٩ٞيي اإلي٧ةف، كيلٮف ثة٤ٞ٣ت، أك ال٤كةف، أك اجلٮارح، ك٦٪٫/ أكرب  -2
دكف كٛؿ، ك٬ٮ األو٘ؿ، كوةظج٫ مك٥٤، خيؿج وةظج٫ ٨٦ اإلقالـ، ك٦٪٫/ كٛؿ 

 كًل خيرل يف اجلةر.
اإلي٧ةف كا٣لٛؿ الك٧٬ة أو٢ ذك مٕت، كُل٧٬ة يٞج٢ اتلجٕيي كاتلضـاح، كًل دٮصؽ  -1

ظٞيٞح اإلي٧ةف ا٣يت د٪ٛٓ ا٣ٕجؽ إًل ثٮصٮد أو٫٤، كًل خيؿج ا٣ٕجؽ ٦٪٫ إًل ثٮصٮد 
 ا٣لٛؿ األكرب.

ال١جةاؿ كاملٕةيص ٨٦ أمٮر اجلة٤٬يح، كًل يلٛؿ ٚة٤ٔ٭ة، كلٮ ٦ٓ اإلرصار ٤ٔي٭ة،  -7
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 كأوعةثػ٭ة يف منحبح اهلل دٕةىل، كىلع ٬ؾا ادٛٞخ لك٧ح األا٧ح ٨٦ أ٢٬ الك٪ح.
٨٦ زجخ إقال٫٦ ثيٞني ل٥ يـؿ ثةلنٟ، كاإلقالـ الرصيط ًل ي٪٫ٌٞ إًل ا٣لٛؿ  -8

جؽيٓ، أك اتلٛكيٜ أ٬ٮف ٨٦ اخلُأ يف إزجةدػ٭ة الرصيط، كاخلُأ يف ٔؽـ اتل١ٛري، أك اتل
 كريم ثؿمء ث٭ة.

يؽ كرد ىلع اردلةب ٦٪يه ثإَالؽ ًل يكذ٤ــ ثةلرضكرة احلل٥ ث٫ ىلع ٚة٫٤ٔ،  -9 لك ٔك
ذٞةدنا، كٝؽ يىط ا٣ٞٮؿ ثأف  ، أـ ٔا ، أـ ٕٚالن أك مؿدلج٫ قٮاء أكةف امل٪يه ٔ٪٫ ٝٮًلن

ٜ؛ ًلظذ٧ةؿ ٝيةـ ٦ة٩ٓ ٨٦ احلل٥ ا٢ٕٛ٣ كٛؿ، أك ٚكٜ، كوةظج٫ ٗري اكٚؿ، أك ٚةق
 ٤ٔي٫ ثؾلٟ، أك تلؼ٤ٙ رشط ٨٦ رشكط ٬ؾا احلل٥.

ذٞةد يف  -11 األظاكـ يف ادل٩ية جتؿم ىلع ا٣ْة٬ؿ، كاهلل يذٮىل الرسااؿ، كًل قي٧ة يف أًل
ة، ٨٧ٚ اكف ّة٬ؿق اإلي٧ةف ظل٥ هل ث٫، ك٨٦ اكف ّة٬ؿق ػال٫ٚ اجلةس  ٧ٔٮ٦ن

 ظل٥ ٤ٔي٫ ث٫. 
املٕني كًل دجؽي٫ٕ إًل ثٕؽ حتٜٞ الرشكط، كا٩ذٛةء املٮا٩ٓ، كٝيةـ احلضح، ًل جيٮز دلٛري  -11

 كإزا٣ح النج٭ح، ك٬ؾا ثةدٛةؽ أ٢٬ الك٪ح.
14-  ٓ ريق ىلع امللكٙ شكجت كصٮد ٦ة٩ٓ ٨٦ املٮا٩ يذؼ٤ٙ إصؿاء احلل٥ ثةتل١ٛري أكٗ 

 اتلةحلح/ 
 اجل٭٢. -
 اخلُأ. -
 اتلأكي٢. -
 اإل٠ؿاق. -

 ينرتط ل٤عل٥ ثة٣لٛؿ الرشكط اتلةحلح/  -14
.ٓ  اتلعٜٞ ٨٦ ا٩ذٛةء املٮا٩
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 .كا٣ٞىؽ اتلثجخ ٨٦ ا٢ٕٛ٣، أك الٮإٝح
 ٝيةـ احلضح ىلع كص٭٭ة الىعيط، كا٩ذٛةء النج٭ح.

اتل١ٛري ث٧ة يؤكؿ إحل٫ املٞةؿ ٣حف ثلٛؿ يف احلةؿ، كًل يىط دلٛري، أك دٛكيٜ، أك  -13
دجؽيٓ ثالزـ ا٣ٞٮؿ، أك املؾ٬ت، إًل أف ي٤زتـ ا٣ٞةا٢ ٬ؾا الالزـ، كيرصح ث٫، ٕٚ٪ؽاؾ 

 حيل٥ ٤ٔي٫ ث٫.
أقجةث٫ ا٣يت وةظجخ ننأد٫ كأَٮارق،  -ٝؽي٧نة -ٚإذا اكف لالحنؿاؼ ا١ٛ٣ؿم ؛كأػرينا -12

٭ٮر امل٪١ؿات، كصٮر ثٕي  ك٦٪٭ة/ ا٤٘٣ٮ، كا٣تنؽد، كاتل٪ةزع ظٮؿ احلل٥، ّك
ٮام٢ اٝذىةديح، كأػؿل اصذ٧ةٔيح خمذ٤ٛح؛ ٚإف هلؾا ا١ٛ٣ؿ يف ا٣ٕرص  احلاكـ، ٔك

 احلؽير أقجةثنة مكذضؽةن تكذعٜ ادلراقح، ك٨٦ د٤ٟ املكذضؽات/
قذُة٣ح أوعةثػ٭ة "ا٩تنةر ا٣لٛؿ كالؿدة احلٞيٞيح ص٭ؿةن يف دلذ٧ٕةد٪ة اإلقال٦يح، كا -أ

ري٬ة ٣جرش كٛؿيةدػ٭٥ ىلع دمة٬ري  الـ ٗك كدجضع٭٥ ثجة٤َ٭٥، كاقذؼؽاـ أص٭ـة اإٔل
ي٭٥. ـصؿ٥٬، أك يؿد٥٬ ٨ٔ ًال٣ػ٭٥ ٗك  املك٧٤ني، دكف أف جيؽكا ٨٦ ي

ؽ   -ب ٥٬ يف زمؿة املك٧٤ني، تكة٢٬ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء يف مأف ٬ؤًلء ا٣لٛؿة احلٞيٞيني، ٔك
 كاإلقالـ ٦٪٭٥ ثؿاء.

ةد مح٤ح ا١ٛ٣ؿ اإلقاليم الك٤ي٥، كادلٔٮة اإلقال٦يح امل٤زت٦ح ثة٣ٞؿآف كالك٪ح، اًُ٭ -ج
ُ٭ةد كاتلٌييٜ ألوعةب ا١ٛ٣ؿ احلؿ  كاتلٌييٜ ٤ٔي٭٥ يف أ٩ٛك٭٥ كدٔٮدػ٭٥، كاًًل
ا ٨ٔ اجلٮر  ، د٢٧ٕ حتخ األرض، يف صٮ ٤٘٦ٜ ثٕيؽن ًل يٮدل إًل اجتة٬ةت ٦٪عؿٚحن

 .(1)كاحلٮار املٛذٮح"
إلرصةيئ اذلم يٞؿر/ أ٫٩ ًل ي٤٧ٟ أظؽ أف حيل٥ ىلع أظؽ ثذ١ٛري، أك ا٩تنةر ا١ٛ٣ؿ ا -د

 -ٔ٪ؽ٥٬ -دجؽيٓ ٦ة داـ ٝؽ ٩ُٜ ثةلن٭ةددني، ٦٭٧ة ٝةؿ، أك ٢ٕٚ، ذلٟ أف ا٣لٛؿ
                                      

ةكم )ص( 1)  (.39 -38ّة٬ؿة ا٤٘٣ٮ يف اتل١ٛري، ل٤ًٞؿ
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ـ  ي٪عرص يف دااؿة صعٮد ا٤ٞ٣ت كإ٩لةرق ٍٚٞ، كًل ي٤ُٓ ىلع ا٤ٞ٣ٮب إًل ٔال
 ا٣٘يٮب! 

ٓ اهلةدم، كا٢٧ٕ٣ الىة٣ط الؿميؽ، ك٨٦ ز٥؛ ٚإف اًلحنؿاؼ ا١ٛ٣ؿم يٞةكـ ثة٥٤ٕ٣ اجلةٚ
ك٦ٕةجلح ا٣ْٮا٬ؿ ا٣ٛؿديح ثةحل٧١ح كابلىرية، كٝيةـ ا٧٤ٕ٣ةء الؿبة٩يػني ثؽكر٥٬ الؿيةدم يف 
ة لأل٦ح، كإمةٔحن ل٥٤ٕ٤ خبُٮرة ا٣ترسع يف إوؽار  ٝيةدة األ٦ح كدجىري٬ة؛ إثؿاءن لزل٦ح، ك٩ىعن

 األظاكـ، كأػؾ اجلةس ثة٣ْ٪ٮف.
أل٦ح ثةحلْٞح كاحلؾر ٨٦ لك احنؿاؼ ١ٚؿم ي٪أل ث٭٥ ٨ٔ كاجلؽاء مٮص٫ إىل مجةب ا

ذؽاؿ الرشيع.  الٮقُيح كأًل
 ، أقأؿ اهلل دٕةىل ثأق٧ةا٫ احلكىن كوٛةد٫ ا٣ًٕل أف يؿد٩ة كاملك٧٤ني إىل دي٪٫ ردا دميالن
ٌج٫ ٔ٪ة، كأف ي٧ل٨ ل٧٤ك٧٤ني دي٪٭٥ اذلم اردىض هل٥، كأف يػجؽ٣ػ٭٥  كأف يؿٚٓ ٦ٞذ٫ ٗك

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی ﴿ ،٨٦ ثٕؽ ػٮٚ٭٥ أ٦٪نة

 كوًل اهلل كق٥٤ كبةرؾ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كآهل كوعج٫ كق٥٤.، [88]هود: ﴾جئ حئ
 
 

 ا٣ٕةملني. كآػؿ دٔٮا٩ة أف احل٧ؽ هلل رب  
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V 
 
 

اإلظاكـ يف أوٮؿ األظاكـ، أليب حم٧ؽ يلع ث٨ أمحؽ ث٨ قٕيؽ ث٨ ظــ األ٩ؽليس  -3
دار اآلٚةؽ اجلؽيؽة، ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل ٬(، 151ا٣ٞؿَيب ا٣ْة٬ؿم )املذٮَّف  

 ـ.3981 -3111٬
األػالؽ كالكري يف ٦ؽاكاة اجلٛٮس، أليب حم٧ؽ يلع ث٨ أمحؽ ث٨ قٕيؽ ث٨ ظــ  -2

٬(، دار اآلٚةؽ اجلؽيؽة، ثريكت، 151األ٩ؽليس ا٣ٞؿَيب ا٣ْة٬ؿم )املذٮَّف  
 ـ.3979 -3199٬ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 

٦٪ةر الكبي٢، ملع٧ؽ ٩ةرص ادلي٨ األبلةين،  إركاء ا٤٘٣ي٢ يف ختؿيش أظةدير -1
 ـ.3985 -3115٬امل١ذت اإلقاليم، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 

أوٮؿ الرسػيس، أليب ثلؿ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ أيب ق٭٢ الرسػيس، حتٞيٜ/ أيب  -1
 ـ.3991 -3131٬الٮٚةء األٚ٘ةين، دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل، 

الك٪ح، أليب ٔجؽ اهلل أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ظ٪ج٢ النحجةين، دار امل٪ةر، اخلؿج،  أوٮؿ -5
 3133.٬ا٣ُجٕح األكىل، 

املٮٕٝني ٨ٔ رب  ا٣ٕةملني، لن٧ف ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ أيب ثلؿ ث٨ أيٮب ث٨  إٔالـ -1
٬(، حتٞيٜ/ ٫َ ٔجؽ الؿءكؼ قٕؽ، دار 753قٕؽ الـريع اث٨ ٝي٥ اجلٮزيح )املذٮَّف  

 ـ.3971اجلي٢، ثريكت، 
أوعةب اجلعي٥، لنيغ اإلقالـ أيب ا٣ٕجةس  ؼة٣ٛحملالرصاط املكذٞي٥  اٝذٌةءي  -7

اين )املذٮَّف   دٌف ادلي٨ أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥ ث٨ ٔجؽ الكالـ اث٨ دي٧يح احلؿ 
٬(، حتٞيٜ/ ٩ةرص ٔجؽ ال١ؿي٥ ا٢ٕٞ٣، دار ًعل٥ ال١ذت، ثريكت، ا٣ُجٕح 728

 ـ.3999 -3139٬الكةثٕح، 
 ـ.3987يف اتلرصٚةت، ٣ٕحىس زيك حم٧ؽ مٞؿة، مؤقكح الؿقة٣ح،  كأزؿق اإل٠ؿاق -8
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لإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ إدريف النةٚيع، حتٞيٜ/ د. رٕٚخ ٚٮزم ٔجؽ امل٤ُت، دار  األـ، -9
  ـ.2111 -3125٬الٮٚةء، امل٪ىٮرة، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 

إيسةر احلٜ ىلع اخل٤ٜ يف رد  اخلالٚةت إىل املؾ٬ت احلٜ، ملع٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨   -31
 ث٨ املؿدىض ث٨ امل٢ٌٛ احلكين ا٣ٞةقيم، دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت، يلع

 ـ.3987ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 
اإلي٧ةف األكقٍ، لنيغ اإلقالـ أيب ا٣ٕجةس دٌف ادلي٨ أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥ ث٨   -33

اين )املذٮَّف   ٬(، حتٞيٜ/ حم٧ٮد أيب ق٨، دار َيجح 728ٔجؽ الكالـ اث٨ دي٧يح احلؿ 
 ٬. 3122 ،ا٣ُجٕح األكىل ل٤جرش، الؿيةض،

ق   -32 ٪ٍؽى اإلي٧ةف، ًلث٨ ٦٪ؽق، أيب ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨ إقعةؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ حيىي ث٨ ٦ى
٬(، حتٞيٜ/ د. يلع ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٩ةرص ا٣ٛٞييه، مؤقكح 195ا٣ٕجؽم )املذٮَّف  

 3111.٬الؿقة٣ح، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 
إثؿا٬ي٥ ث٨ جني٥، دار إظيةء ابلعؿ الؿااٜ رشح ٠زن ادلٝةاٜ، لـي٨ ادلي٨ اث٨  -31

 ـ.2112 -3122٬ا٣رتاث ا٣ٕؿيب، ا٣ُجٕح األكىل، 
ابليةف كاتلعىي٢ كالرشح كاتلٮصي٫ كاتل٤ٕي٢ ملكةا٢ املكذؼؿصح، أليب الٮحلؽ   -31

حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ رمؽ ا٣ٞؿَيب، حتٞيٜ/ د. حم٧ؽ ظيج كآػؿي٨، دار ا٣٘ؿب 
 ـ.3988 -3118٬اإلقاليم، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 

الـ، لن٧ف ادلي٨ أيب ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨   -35 يىةت املنة٬ري كاأٔل فى دةريغ اإلقالـ ككى
ٝىةي٧ٍةز اذل٬يب  )املذٮَّف   ٬(، حتٞيٜ/ ادل٠ذٮر شنةر ٔٮ اد 718أمحؽ ث٨ ٔس٧ةف ث٨ 

 ـ. ٦2111ٕؿكؼ، دار ا٣٘ؿب اإلقاليم، ا٣ُجٕح األكىل، 
٬(، دار  131ربم )املذٮَّف  دةريغ األم٥ كامل٤ٮؾ، أليب صٕٛؿ حم٧ؽ ث٨ صؿيؿ ا٣ُ  -31

 3117.٬ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل، 
دْٕي٥ ٝؽر الىالة، أليب ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨ ٩رص املؿكزم، حتٞيٜ/ ٔجؽ الؿمح٨   -37

 3111.٬ٔجؽ اجلجةر ا٣ٛؿيٮايئ، م١ذجح ادلار، املؽي٪ح امل٪ٮرة، ا٣ُجٕح األكىل، 
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ةٔي٢ ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ٠سري، حتٞيٜ/ قةيم دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥، أليب ا٣ٛؽاء إق٧ -38
 ـ.3999 -3121٬اث٨ حم٧ؽ الكال٦ح، دار َيجح، الؿيةض، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 

اتل٤ؼيه احلجري يف ختؿيش أظةدير الؿاٚيع ال١جري، أليب ا٢ٌٛ٣ أمحؽ ث٨ يلع   -39
اث٨ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞالين، أذىن ث٫/ أثٮ ًعو٥ ظك٨ ث٨ ٔجةس 

 ـ.3995 -3131٬ح، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح األكىل، اث٨ ُٝت، مؤقكح ٝؿَج
اتل٧٭يؽ ملة يف املٮَأ ٨٦ املٕةين كاألقة٩يؽ، أليب ٧ٔؿ يٮقٙ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨   -21

ح ٨٦ املعٞٞني، مؤقكح ٝؿَجح، ا٣ٞة٬ؿة،  ٔجؽ ا٣رب اجل٧ؿم، حتٞيٜ/ دل٧ٔٮ
 .3187٬مىٮرة ٨ٔ ا٣ُجٕح امل٘ؿبيح، ا٣ُجٕح األكىل 

٧ؽ ث٨ أمحؽ األز٬ؿم، حتٞيٜ/ ٔجؽ الكالـ د٭ؾيت ال٤٘ح، أليب ٦٪ىٮر حم  -23
-٬3911، املٮاٜٚ 3187-٬3181ةركف، ادلار املرصيح ل٤ذأحلٙ كا٣رتدمح، َجٕح 

 ـ.3917
دحكري ال١ؿي٥ الؿمح٨ يف دٛكري الكـ امل٪ةف، ٣ٕجؽ الؿمح٨ ث٨ ٩ةرص ث٨ ٔجؽ اهلل   -22

ح ٬(، حتٞيٜ/ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ٦ٕال ال٤ٮحيٜ، مؤقك3171الكٕؽم )املذٮَّف  
 ـ.  2111 -3121٬الؿقة٣ح، 

ثلٮاثخ كاملذ٘ريات يف مكرية ا٢٧ٕ٣ اإلقاليم املٕةرص، د. والح الىةكم، دار  -21
 ٬..3131الىٛٮة، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح األكىل، 

حتٞيٜ/ صة٦ٓ ابليةف ٨ٔ دأكي٢ آم ا٣ٞؿآف، أليب صٕٛؿ حم٧ؽ ث٨ صؿيؿ ا٣ُربم،   -21
كادلراقةت ا٣ٕؿبيح  ًلـ ابلعٮثٔجؽ اهلل ث٨ ٔجؽ املعك٨ ا٣رتيك، ثةتلٕةكف ٦ٓ مؿ

 ـ.2113 -3122٬كاإلقال٦يح ثؽار ٬ضؿ، دار ٬ضؿ، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح األكىل، 
اجلة٦ٓ يف الكنن كاآلداب كامل٘ةزم كاتلةريغ، أليب حم٧ؽ ٔجؽ اهلل ث٨ أيب زيؽ   -25

س٧ةف ثُيغ، مؤقكح 181ا٣ٞريكاين )املذٮَّف   ٬(، حتٞيٜ/ حم٧ؽ أيب األصٛةف، ٔك
 ـ.3981 -3111٬الؿقة٣ح، امل١ذجح ا٣ٕذيٞح ثذٮنف، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 

محؽ األ٩ىةرم ا٣ٞؿَيب، دار اجلة٦ٓ ألظاكـ ا٣ٞؿآف، أليب ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨ أ  -21
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 ـ. 2111 -3127٬إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿيب، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 
ادلر امل٪سٮر يف اتلٛكري ثةملأزٮر، ٣ٕجؽ الؿمح٨ ث٨ أيب ثلؿ الكيٮيط، حتٞيٜ/ د.   -27

ٔجؽ اهلل ث٨ ٔجؽ املعك٨ ا٣رتيك، ثةتلٕةكف ٦ٓ مؿًلـ ٬ضؿ، دار ٬ضؿ، ا٣ٞة٬ؿة، 
 ـ.2111 -3121٬

ةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ، لنيغ اإلقالـ أيب ا٣ٕجةس دٌف ادلي٨ أمحؽ ث٨ ٔجؽ درء دٕ  -28
اين )املذٮَّف   ٬(، حتٞيٜ/ د. حم٧ؽ رمةد 728احل٤ي٥ ث٨ ٔجؽ الكالـ اث٨ دي٧يح احلؿ 

 ـ.3993 -3133٬قةل٥، صة٦ٕح اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ قٕٮد، الؿيةض، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 
٬(،  151ديٮاف املذجيب، أليب ا٣ُيت املذجيب أمحؽ ث٨ احلكني ال١ٮيف )املذٮَّف    -29

 ـ.3911حتٞيٜ/ ٔجؽ الٮ٬ةب ٔـاـ، اهليبح املرصيح ل١٤ذةب، ا٣ُجٕح األكىل، 
رد املعذةر ىلع ادلر املؼذةر رشح د٪ٮيؿ األثىةر، ملع٧ؽ أ٦ني ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ   -11

أمحؽ ٔجؽ املٮصٮد، كيلع حم٧ؽ ٔٮض،  ا٣ٕـيـ ث٨ ًعثؽي٨ ادلمنٌف، حتٞيٜ/ ًعدؿ
 ـ.2111 -3121٬دار ًعل٥ ال١ذت، الؿيةض، 

الـ، لنيغ اإلقالـ أيب ا٣ٕجةس دٌف ادلي٨ أمحؽ ث٨  رٚٓ -13 املالـ ٨ٔ األا٧ح اأٔل
اين )املذٮَّف   ٬(، حتٞيٜ/ ٔجؽ اهلل 728ٔجؽ احل٤ي٥ ث٨ ٔجؽ الكالـ اث٨ دي٧يح احلؿ 

 ـ. 2111رصيح، ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل، اث٨ إثؿ٬ي٥ األ٩ىةرم، امل١ذجح ا٣ٕ
جٓ  -12 َي ٧ؽة املٛذني، أليب زًلؿية حميي ادلي٨ حيىي ث٨ رشؼ اجلٮكم،  ح ا٣ُةبلني ٔك رًك

 .3115٬ثإرشاؼ/ ز٬ري النةكيل، امل١ذت اإلقاليم، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 
 3135.٬قٕح رمحح رب ا٣ٕةملني، لكيؽ ا٣٘جةيش، دار املك٥٤ ل٤جرش، الؿيةض،   -11
٤ح األظةدير الٌٕيٛح كأزؿ٬ة اليسء ىلع األ٦ح، ملع٧ؽ ٩ةرص ادلي٨ ق٤ك  -11

 ـ.3992 -3132٬األبلةين، م١ذجح املٕةرؼ، الؿيةض، ا٣ُجٕح األكىل، 
 3135.٬الىعيعح، ملع٧ؽ ٩ةرص ادلي٨ األبلةين، م١ذجح املٕةرؼ، الؿيةض،  الك٤ك٤ح -15
الك٪ح ًلث٨ أيب ًعو٥، حتٞيٜ/ حم٧ؽ ٩ةرص ادلي٨ األبلةين، امل١ذت اإلقاليم،   -11

 ـ.3998 -3139٬ثريكت، ا٣ُجٕح الؿاثٕح، 
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الك٪ح، أليب ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨ ٩رص املؿكزم، حتٞيٜ/ قةل٥ أمحؽ الك٤يف،   -17
 3118.٬مؤقكح ال١ذت اثلٞةٚيح، ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل، 

يؽ أيب ٔجؽ اهلل ا٣ٞـكيين، حتٞيٜ/ حم٧ؽ ٚؤاد ٔجؽ قنن اث٨ ٦ةص٫، ملع٧ؽ ث٨ يـ  -18
 3199.٬ابلةيق، دار ا١ٛ٣ؿ، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلةثلح، 

قنن أيب داكد، لك٤ي٧ةف ث٨ األمٕر أيب داكد الكضكذةين، حتٞيٜ/ حم٧ؽ حميي   -19
 3119.٬ادلي٨ ٔجؽ احل٧يؽ، دار ا١ٛ٣ؿ، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 

احلكني أيب ثلؿ ابلي٭ٌف، دل٤ف دااؿة املٕةرؼ ابلي٭ٌف ال١ربل، ألمحؽ ث٨  قنن -11
 3111.٬اجلْة٦يح، اهل٪ؽ، ظيؽرآثةد، ا٣ُجٕح األكىل، 

ا٣رت٦ؾم )اجلة٦ٓ الىعيط(، ملع٧ؽ ث٨ ٔحىس ث٨ قٮرة ا٣رت٦ؾم، حتٞيٜ/  قنن -13
أمحؽ حم٧ؽ مة٠ؿ كآػؿي٨، دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿيب، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 

 ـ.3977 -3197٬
ح ٨٦ ادلارٝ قنن -12 ُين، أليب احلك٨ يلع ث٨ ٧ٔؿ ادلارُٝين، حتٞيٜ/ دل٧ٔٮ

 ـ.2111 -3121٬املعٞٞني، مؤقكح الؿقة٣ح، ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل، 
حتٞيٜ/  ادلرايم )مك٪ؽ ادلاريم(، أليب حم٧ؽ ٔجؽ اهلل ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ ادلاريم، قنن -11

جٕح األكىل، ظكني ق٤ي٥ أقؽ ادلاراين، دار امل٘ين ل٤جرش كاتلٮزيٓ، الؿيةض، ا٣ُ
 ـ.2111 -3123٬

ا٣جكةيئ ال١ربل، ألمحؽ ث٨ مٕيت ا٣جكةيئ، حتٞيٜ/ د. ٔجؽ ا٣٘ٛةر ق٤ي٧ةف  قنن -11
ابل٪ؽارم، كقيؽ ٠رسكم ظك٨، دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل، 

 ـ.3993 -3133٬
قري أٔالـ اجلجالء، لن٧ف ادلي٨ أيب ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ ٔس٧ةف ث٨   -15

ح ٨٦ ٠جةر ابلةظسني، مؤقكح 718ز اذل٬يب  )املذٮَّف  ٝىةي٧ٍة ٬(، حتٞيٜ/ دل٧ٔٮ
 الؿقة٣ح، ثريكت. 

الكي٢ اجلؿار املذؽٜٚ ىلع ظؽااٜ األز٬ةر، ملع٧ؽ ث٨ يلع ث٨ حم٧ؽ النٮٌلين   -11
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 ٬(، دار اث٨ ظــ.3251احل٧ين )املذٮَّف  
احلك٨  رشح أوٮؿ أذٞةد أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح، أليب ا٣ٞةق٥ ٬جح اهلل ث٨  -17

ا٣ُربم الاللاكيئ، حتٞيٜ/ أمحؽ ث٨ قٕؽ ث٨ محؽاف ا٣٘ة٦ؽم، دار َيجح، 
 ـ.3995 -3131٬الؿيةض، ا٣ُجٕح الؿاثٕح، 

رشح الك٪ح، حلكني ث٨ مكٕٮد ابل٘ٮم، حتٞيٜ/ مٕيت األر٩ةءيكط، كحم٧ؽ   -18
 -3111٬ز٬ري النةكيل، امل١ذت اإلقاليم، دمنٜ، قٮريح، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 

 ـ.3981
رشح ا٣ٕٞيؽة األوٛ٭ة٩يح، لنيغ اإلقالـ أيب ا٣ٕجةس دٌف ادلي٨ أمحؽ ث٨ ٔجؽ   -19

اين )املذٮَّف   ٬(، حتٞيٜ/ إثؿا٬ي٥ 728احل٤ي٥ ث٨ ٔجؽ الكالـ اث٨ دي٧يح احلؿ 
 3135.٬قٕيؽام، م١ذجح الؿمؽ، الؿيةض، ا٣ُجٕح األكىل، 

ج أظةديس٫  -51 / حم٧ؽ ٩ةرص رشح ا٣ٕٞيؽة ا٣ُعةكيح، ًلث٨ أيب ا٣ٕـ احل٪يف، ػؿ 
 3198.٬ادلي٨ األبلةين، امل١ذت اإلقاليم، ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل، 

رشح خمذرص ػ٤ي٢، ل٤ؼؿيش، ًجٍ/ زًلؿية ٧ٔريات، دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح،   -53
 ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل.

ق٧٤ح  رشح ٦ٕةين اآلزةر، أليب صٕٛؿ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ قال٦ح ث٨ ٔجؽ امل٤ٟ ث٨  -52
٬(، حتٞيٜ/ حم٧ؽ 123ٕؿكؼ ثة٣ُعةكم )املذٮَّف  األزدم احلضؿم املرصم امل

 ـ.3991 3131،٬ز٬ؿم اجلضةر، كحم٧ؽ قيؽ صةد احلٜ، ًعل٥ ال١ذت، ا٣ُجٕح األكىل، 
النٛة ثذٕؿيٙ ظٞٮؽ املىُىف، ٣ٕيةض ث٨ مٮىس ث٨ ٔيةض ث٨ ٧ٔؿكف   -51

 ٬. ٬3117(، دار ا٣ٛيعةء، ٧ٔةف، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 511احلعىيب الكبيت )املذٮَّف  
وعيط اجلة٦ٓ الى٘ري كزيةداد٫ )ا٣ٛذط ال١جري(، ملع٧ؽ ٩ةرص ادلي٨ األبلةين،   -51

 ـ.3988 -3118٬امل١ذت اإلقاليم، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلةثلح، 
وعيط مك٥٤، أليب احلكني مك٥٤ ث٨ احلضةج اجلحكةثٮرم، حتٞيٜ/ حم٧ؽ ٚؤاد   -55

 ـ.3955 -3171٬ٔجؽ ابلةيق، دار إظيةء ال١ذت ا٣ٕؿبيح، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح األكىل، 
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الىالة كأظاكـ دةرًل٭ة، لن٧ف ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ أيب ثلؿ ث٨ أيٮب ث٨ قٕؽ   -51
اثلٞةٚح ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة، ا٣ُجٕح  ٬(، م١ذجح753الـريع اث٨ ٝي٥ اجلٮزيح )املذٮَّف  

 3118.٬األكىل، 
٬(، 521َجٞةت احل٪ةث٤ح، أليب احلكني حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ اث٨ أيب يًٕل )املذٮَّف    -57

 ـ. 3952حتٞيٜ/ حم٧ؽ ظة٦ؽ ا٣ٌٛف، دار املٕؿٚح، ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل، 
 َؿيٜ اهلضؿدني كبةب الكٕةددني، لن٧ف ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ أيب ثلؿ ث٨ أيٮب  -58

٬(، ادلار الك٤ٛيح، ا٣ٞة٬ؿة، 753اث٨ قٕؽ الـريع اث٨ ٝي٥ اجلٮزيح )املذٮَّف  
 3191.٬ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 

ةكم، م١ذجح ك٬جح، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح   -59 ّة٬ؿة ا٤٘٣ٮ يف اتل١ٛري، د. يٮقٙ ا٣ًٞؿ
 ـ.3991 -3133٬اثلةثلح، 

يح(،   -11 أليب ا٣ٕٮف ا٣ٕٞيؽة الكٛةريجيح )ادلرة املٌيح يف ٔٞؽ أ٢٬ ا٣ٛؿٝح املًؿ
٬(، حتٞيٜ/ أيب حم٧ؽ 3388حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ قةل٥ الكٛةريين احل٪جٌل )املذٮَّف  

أرشؼ ث٨ ٔجؽ املٞىٮد، م١ذجح أًٮاء الك٤ٙ، الؿيةض، ا٣ُجٕح األكىل، 
 ـ.3998

ا٥٤ٕ٣ النة٦غ يف دٌٛي٢ احلٜ ىلع اآلثةء كاملنةيغ، لىة٣ط ث٨ ٦٭ؽم املٞجٌل   -13
 3118.٬ذ٭ة، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح األكىل، احل٧ين، املُجٕح الك٤ٛيح كم١ذب

ا٣ٕٮاو٥ ٨٦ ا٣ٞٮاو٥ يف حتٞيٜ مٮاٝٙ الىعةثح ثٕؽ كٚةة اجليب وًل اهلل   -12
٤ٔي٫ كق٥٤، ملع٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل أيب ثلؿ ث٨ ا٣ٕؿيب، املٕةٚؿم اإلمبيٌل املةليك 

٬( حتٞيٜ/ حمت ادلي٨ اخلُيت، كحم٧ٮد ٦٭ؽم اًلقذة٩جٮيل، دار 511)املذٮَّف  
 ـ.3987 -3117٬ثريكت، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، اجلي٢ 

ٚذط ابلةرم رشح وعيط ابلؼةرم، ألمحؽ ث٨ يلع ث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞالين، دؿٝي٥/   -11
حم٧ؽ ٚؤاد ٔجؽ ابلةيق، دار املٕؿٚح، ثريكت، مىٮرة ٨ٔ َجٕح املُجٕح الك٤ٛيح 

 3179.٬كم١ذبذ٭ة، ا٣ٞة٬ؿة، 
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محؽ ث٨ قٕيؽ ث٨ ظــ ا٣ٛى٢ يف امل٢٤ كاأل٬ٮاء كاجلع٢، أليب حم٧ؽ يلع ث٨ أ  -11
٬(، م١ذجح اخلة٩يج، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح 151األ٩ؽليس ا٣ٞؿَيب ا٣ْة٬ؿم )املذٮَّف  

 ـ.3991اثلة٩يح، 
ٚيى٢ اتلٛؿٝح ثني اإلقالـ كالـ٩ؽٝح، أليب ظة٦ؽ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ   -15

٬(، حتٞيٜ/ مىُىف ا٣ٞجةين ادلمنٌف، ٦ُجٕح ا٣رتيق، 515ا٣٘ـايل )املذٮَّف  
 ـ.3913 ا٣ٞة٬ؿة،

٬(، 773ٝةٔؽة يف اجلؿح كاتلٕؽي٢، ٣ٕجؽ الٮ٬ةب اث٨ دٌف ادلي٨ الكجيك )املذٮَّف    -11
حتٞيٜ/ ٔجؽ ا٣ٛذةح أيب ٗؽة، ٦ُجٮع ٨٧ً ٠ذةب أربٓ رقةا٢ يف ٤ٔٮـ احلؽير، 

 ـ.3981 -3111٬م١ذت املُجٮًعت اإلقال٦يح، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح اثلةثلح، 
قالـ أيب ا٣ٕجةس دٌف ادلي٨ أمحؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭يح اجلٮرا٩يح، لنيغ اإل  -17

اين )املذٮَّف   ٬(، حتٞيٜ/ حم٧ؽ ظة٦ؽ 728احل٤ي٥ ث٨ ٔجؽ الكالـ اث٨ دي٧يح احلؿ 
 .3199٬ا٣ٌٛف، دار املٕؿٚح، ثريكت، 

ا٣ٞٮأؽ املسًل يف وٛةت اهلل دٕةىل كأق٧ةا٫ احلكىن، ملع٧ؽ ث٨ وة٣ط ث٨   -18
 3135.٬كىل، ٔسي٧ني، دار ا٣ٕةو٧ح، الؿيةض، ا٣ُجٕح األ

٠نٙ األرسار ٨ٔ أوٮؿ ٚؼؿ اإلقالـ ا٣زبدكم، ٣ٕالء ادلي٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨   -19
أمحؽ ابلؼةرم، حتٞيٜ/ ٔجؽ اهلل حم٧ٮد حم٧ؽ، دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت، 

 ـ.3997 -3138٬ا٣ُجٕح األكىل، 
لكةف ا٣ٕؿب، ملع٧ؽ ث٨ م١ؿـ ث٨ ٦٪ْٮر، حتٞيٜ/ أ٦ني ٔجؽ الٮ٬ةب، كحم٧ؽ   -71

 ـ.3999 -3139٬ا٣ٕجيؽم، دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿيب، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلةثلح، 
٦نت ا٣ٞىيؽة اجلٮ٩يح، لن٧ف ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ أيب ثلؿ ث٨ أيٮب ث٨ قٕؽ   -73

٧يح، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح ٬(، م١ذجح اث٨ دي753الـريع اث٨ ٝي٥ اجلٮزيح )املذٮَّف  
 3137.٬اثلة٩يح، 

دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، لنيغ اإلقالـ أيب ا٣ٕجةس دٌف ادلي٨ أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥   -72
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اين )املذٮَّف   ٬(، دمٓ كدؿديت/ ٔجؽ الؿمح٨ 728اث٨ ٔجؽ الكالـ اث٨ دي٧يح احلؿ 
اث٨ حم٧ؽ ث٨ ٝةق٥، دل٧ٓ امل٤ٟ ٚ٭ؽ ٣ُجةٔح املىعٙ الرشيٙ، املؽي٪ح 

 ـ.2111 -3125٬امل٪ٮرة، 
الـ، دار ا٣ٕةو٧ح،   -71 ح الؿقةا٢ كاملكةا٢ اجلضؽيح، بلٕي ٧٤ٔةء جنؽ اأٔل دل٧ٔٮ

 3119.٬الؿيةض، ا٣ُجٕح األكىل، 
املعًل ثةآلزةر، أليب حم٧ؽ يلع ث٨ أمحؽ ث٨ قٕيؽ ث٨ ظــ األ٩ؽليس ا٣ٞؿَيب   -71

 ٬3152.٬(، حتٞيٜ/ أمحؽ حم٧ؽ مة٠ؿ، املُجٕح امل٪رييح، 151ا٣ْة٬ؿم )املذٮَّف  
الىٮأٜ املؿق٤ح، لن٧ف ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ أيب ثلؿ ث٨ أيٮب ث٨ قٕؽ  خمذرص -75

٬(، اػذرصق النيغ حم٧ؽ املٮوٌل، دار 753الـريع اث٨ ٝي٥ اجلٮزيح )املذٮَّف  
 .3115٬ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل، 

٦ؽارج الكةل١ني ثني ٦٪ةزؿ إيةؾ ٩ٕجؽ كإيةؾ نكذٕني، لن٧ف ادلي٨ حم٧ؽ   -71
٬(، 753اث٨ أيب ثلؿ ث٨ أيٮب ث٨ قٕؽ الـريع اث٨ ٝي٥ اجلٮزيح )املذٮَّف  

 -3191٬حم٧ؽ ظة٦ؽ ا٣ٌٛف، دار ال١ذةب ا٣ٕؿيب، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، حتٞيٜ/ 
 ـ.3971

ألمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ النحجةين، مؤقكح ٝؿَجح، مىٮرة ٨ٔ ا٣ُجٕح املي٧٪يح،  املك٪ؽ، -77
 املٕةرؼ، ا٣ٞة٬ؿة.ا٣ٞة٬ؿة، حتٞيٜ/ أمحؽ حم٧ؽ مة٠ؿ، دار 

امل٪ري يف ٗؿيت الرشح ال١جري، ألمحؽ ث٨ حم٧ؽ ا٣ٛيٮيم، امل١ذجح  املىجةح -78
 3198.٬ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت، 

٦ٕةرج ا٣ٞجٮؿ شرشح ق٥٤ الٮوٮؿ إىل ٥٤ٔ األوٮؿ، ظةِٚ ث٨ أمحؽ ث٨ يلع   -79
٬(، حتٞيٜ/ ٧ٔؿ ث٨ حم٧ٮد أيب ٧ٔؿ، دار اث٨ ا٣ٞي٥، 3177احل١يم )املذٮَّف  

 ـ.3991 -٬ ٣3131ُجٕح األكىل، ادل٦ةـ، ا
الكنن، أليب ق٤ي٧ةف حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ اخلُةيب، دىعيط/ حم٧ؽ راٗت  ٦ٕةل٥ -81

 ـ.3912 -3153٬ا٣ُجةخ، يف ٦ُجٕذ٫ حب٤ت، ا٣ُجٕح األكىل، 
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املٕض٥ الٮقيٍ، ملض٧ٓ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح، دار ادلٔٮة، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح الؿاثٕح،   -83
 ـ.2111 -3125٬

ث٨ أمحؽ ث٨ ٝؽا٦ح املٞؽيس، حتٞيٜ/ د. ٔجؽ اهلل ا٣رتيك، د. امل٘ين، ٣ٕجؽ اهلل   -82
 ـ.3997 -3137٬ٔجؽ ا٣ٛذةح حم٧ؽ احل٤ٮ، دار ًعل٥ ال١ذت، الؿيةض، 

املٛؿدات يف ٗؿيت ا٣ٞؿآف، أليب ا٣ٞةق٥ احلكني ث٨ حم٧ؽ، املٕؿكؼ ثةلؿاٗت   -81
ريكت، ٬(، حتٞيٜ/ وٛٮاف ٔؽ٩ةف ادلاكدم، دار ا٥٤ٞ٣، ث512األوٛ٭ةين )املذٮَّف  

 ٬. 3132كادلار النة٦يح، دمنٜ، ا٣ُجٕح األكىل، 
٦٪ط الؿكض األز٬ؿ يف رشح ا٫ٞٛ٣ األكرب، جلٮر ادلي٨ يلع اث٨ الك٤ُةف حم٧ؽ   -81

٬(، دار ا٣بنةيؿ، ثريكت، ا٣ُجٕح 3131ا٣ٞةرم اهلؿكم امليك احل٪يف )املذٮَّف  
 ـ.2119األكىل، 

دٌف ادلي٨ أمحؽ ث٨ ٔجؽ  الك٪ح اجلجٮيح، لنيغ اإلقالـ أيب ا٣ٕجةس ٦٪٭ةج -85
اين )املذٮَّف   ٬(، حتٞيٜ/ د. حم٧ؽ 728احل٤ي٥ ث٨ ٔجؽ الكالـ اث٨ دي٧يح احلؿ 

 -3111٬رمةد قةل٥، صة٦ٕح اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ قٕٮد، الؿيةض، ا٣ُجٕح األكىل، 
 ـ.3981

يف رشح وعيط مك٥٤ ث٨ احلضةج، أليب زًلؿية حيىي ث٨ رشؼ اجلٮكم،  امل٪٭ةج -81
 3192.٬ث ا٣ٕؿيب، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، دار إظيةء ا٣رتا

اجل٭ةيح يف ٗؿيت احلؽير كاألزؿ، أليب الكٕةدات املجةرؾ ث٨ حم٧ؽ اجلـرم،   -87
حتٞيٜ/ َة٬ؿ أمحؽ الـاكم، كحم٧ٮد حم٧ؽ ا٣ُ٪ةيح، امل١ذجح ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت، 

 ـ.3979 -3199٬
ٮاثٍ اتل١ٛري ٔ٪ؽ الك٤ٙ، ملع٧ؽ ث٨  ٩ٮاٝي -88 ذٞةديح ًك ٔجؽ اهلل اإلي٧ةف أًل

 3131.٬الٮ٬ييب، دار الك٤ٙ الىة٣ط، ا٣ُجٕح األكىل، 
األكَةر ٨٦ أظةدير قيؽ األػيةر رشح ٦٪ذًف األػجةر، ملع٧ؽ ث٨ يلع ث٨  ٩ي٢ -89

حم٧ؽ النٮٌلين احل٧ين، حتٞيٜ/ ٫َ ٔجؽ الؿؤكؼ قٕؽ، كمىُىف اهلػٮارم، 



 

112 

   .٬ 3198م١ذجح اللكيةت األز٬ؿيح، ا٣ُجٕح األكىل، 
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