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 ل السنـة ـن أهـبي

 وأهل األهواء والبدع

 

 الفصل األول: خطورة البدع، والتحذيز مهها.

 الثاني: أنواع البدع وأحكامها.الفصل 

 الفصل الثالث: الصفات واملالمح العامة ألهل األهواء والبدع.

 هج أهل األهواء والبدع يف الهظز واالستدالل.االفصل الزابع: معامل مه

 .قواعد وضوابط متييز البدع :اخلامصالفصل 

 ء والبدع.على أهل األهوا : مههج أهل الشهة واجلناعة يف الزدِّالشادضالفصل 

 : أحكام وضوابط العالقة بني أهل الشهة وأهل األهواء والبدع.الشابعالفصل 
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 تعزيف البدعة
 

 // حريف  لدبعةث ىةثً أوًل 
، وهلة إَالٝةت ٦٪٭ة/ ابلؽء، واإلننةء، واإلظؽاث، (ثََؽعَ )ابلؽٔح يف ال٤٘ح مىؽر 
 .(1)واالػرتاع، واخل٤ٜ، واال٩ُٞةع

ة دؿصٓ إىل أو٤ني ازجني ًٕ ء ال ٨ٔ ٦سةل قةثٜ، ٧٬ة/ اثذؽاء اليش ،و٬ؾه اإلَالٝةت مجي
 واال٩ُٞةع والالكل.

ثََؽع/ ابلةء وادلال وا٣ٕني أوالن؛ أظؽ٧٬ة/ اثذؽاء اليشء وو٪٫ٕ ال »ٝةل اث٨ ٚةرس/ 
 / اال٩ُٞةع والالكل.آلػؿ٨ٔ ٦سةل، وا
ثَْؽٔخ اليشء ٝٮاًل  فاألول/

َ
 ...إذا اثذؽأد٫ ال ٨ٔ قةثٜ ٦سةل ، أو ٕٚاًل ٝٮهل٥/ أ

ثْؽٔخ الؿاظ٤ح إذا كل خيولألصو لآل
َ
ثِْؽع ثةلؿص٢ إذا كل / ٝٮهل٥/ أ

ُ
ُجخ، وأ خ خ ٔو

ة ث٫ ،رٌلث٫ أو ُٔجخ ًٕ  ...وبٌف ٦٪ُٞ
 ٓ٤ َْ  .(2)«خ ابلؽٔحٞل و٨٦ ثٕي ذٟل امذُ  -ث٧ي٢ /أي-ويٞةل/ اإلثؽاع ال يكٮن إال ث

ابَلْؽُع/ إظؽاث يشء ل٥ يك٨ هل ٨٦ ٝج٢ ػ٤ٜ وال ذ٠ؿ وال »وصةء يف ٠ذةب ا٣ٕني/ 
ُخ/ صبُخ ثممؿ تخذ٤ٙ ل٥ ٦ٕؿٚح...وابِلْؽُع/ اليشء اذلي يكٮن أواًل  ْٔ  يف  ل أمؿ، واثذَؽ

َٔخ اإلث٢/ إذا دؿًلخ يف ا٣ُؿيٜ ٨٦ اهلـال ثِْؽ
ُ
 .(3)«يٕؿف، وأ

ة- و٢ٕ٣ األو٢ اثلةين يؿصٓ ًٌ إىل األو٢ األول، ظير إن ا٩ُٞةع اجلةٝح وُلهلة  -أي
 يكىم إثؽاًًع؛ أل٫٩ إظؽاث ألمؿ ػةرج ٧ٔة أذيؽ ٦٪٭ة.

                                     
، الث٨ املُؿز يف دؿديت املٕؿب ، امل٘ؿب(701ص)ثةدي آ ، ا٣ٞةمٮس املعيٍ، ل٤ٛريوز(6/  8)لكةن ا٣ٕؿب، الث٨ ٦٪ْٮر  (1)

 .(1184 -1183/ 3)، والىعةح، ل٤ضٮ٬ؿي (298/  1)، ومج٭ؿة ال٤٘ح، الث٨ دريؽ (37)ص
 . (210-209/ 1)٦ٞةيحف ال٤٘ح، الث٨ ٚةرس  (2)
 .(55 -54/ 2)ا٣ٕني، ل٤ؼ٤ي٢ ث٨ أمحؽ  (3)
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ثِؽٔخ اجلةٝح، إذا ا٩ُٕٞخ ٨ٔ الكري ثكالل أو ٤ّٓ؛ ٠م٫٩ »ٝةل اث٨ األزري/ 
ُ
يٞةل/ أ

ص٢ٕ ا٩ُٞةٔ٭ة ٧ٔة اك٩خ مكذ٧ؿة ٤ٔي٫ ٨٦ ًعدة الكري إثؽاًًع، أي/ إننةء أمؿ ػةرج ٧ٔة 
 .(1)«أذيؽ ٦٪٭ة

 ذاًُيا/ حريف  لدبعةث رشًًع/
ل٥ يؿد يف ا٣ٞؿآن ال١ؿي٥، وإ٧٩ة صةء ذ٠ؿ ثٕي منذٞةد٫، ٧٠ة يف  «ابلؽٔح»إن ٣ِٛ 

، أي/ ل٥ يذٞؽ٦ين رقٮل، وٝي٢/ ل٥ أك٨ [9]األظٞةف/ ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿ ٝٮهل دٕةىل/
 .(2)ٚي٧ة أٝٮهل -حمؽزًة /أي-٦ُجِؽًًع 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ وٝةل دٕةىل/

 .(3)أي/ أظؽزٮ٬ة ،، واثذؽٔٮ٬ة[27]احلؽيؽ/ ﴾ںڻ
و٬ؾا ذم هل٥ ٨٦ وص٭ني/ أظؽ٧٬ة/ االثذؽاع يف دي٨ ا ٦ة ل٥ يممؿ ث٫ » كال لةَ نرري/

٧ٮا أ٫٩ ٝؿبح يٞؿب٭٥ إىل ا  ،ا  .»(4)واثلةين/ يف ٔؽم ٝية٦٭٥ ث٧ة ا٣زتمٮه ممة ٔز
 ، وابلؽيٓ يٞةل ل٧ُ٤جِؽع. [117]ابلٞؿة/ ﴾ڭ ۇ ۇۆ﴿ و٦٪٫ ٝٮهل دٕةىل/
٢، »ٝةل اث٨ األزري/  ِٕ ي٢ ث٧ٕىن ٦ُٛ ِٕ ابلؽيٓ/ ٬ٮ اخلة٣ٜ املؼرتع ال ٨ٔ ٦سةل قةثٜ، َٚ

ثَؽع ٚ٭ٮ ٦ُجِؽع
َ
 .(5)«يٞةل/ أ

لألمٔر،  اتِ ذَ عَ ُمح إياكً وَ »/ ^ يف ظؽير رقٮل ا «ابلؽٔح»٪ح، ٚٞؽ ورد ٣ِٛ وأ٦ة يف الك  
ِ  ثٍ معذَ  ُك   فإن   ابلؽٔح ثم٩٭ة  ل أمؿ حُمَؽث يف  ^ ف اجليبٕٚؿل  ،(6)«ىثٌ َلَ ضَ  ةعةثٍ  ، وك  ةثٌ عح ة

 .(7)ادلي٨، و٬ؾا املٕىن إ٧٩ة يؿصٓ إىل األو٢ ال٤٘ٮي األول، و٬ٮ اثذؽاء اليشء ثال اٝذؽاء
                                     

 .(107/ 1)اجل٭ةيح، الث٨ األزري  (1)
 .(111)صاملٛؿدات يف ٗؿيت ا٣ٞؿآن، ل٤ؿاٗت  (2)
 .(427 22)اث٨ صؿيؿ دٛكري  (3)
 .(29/ 8)دٛكري اث٨ ٠سري  (4)
 . (106/ 1)اجل٭ةيح، الث٨ األزري  (5)
 .«ظك٨ وعيط»، وٝةل/ (2676)، وا٣رت٦ؾي (4607)، وأثٮ داود (17144) أػؿص٫ أمحؽ (6)
 .(107/ 1)، يف ٗؿيت احلؽير اجل٭ةيح (7)
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ؿه ٚي٭ة، وأ٦ل  ،ثٕر بكخ ٔرشة ثؽ٩ح ٦ٓ رص٢ ^ وصةء يف وعيط مك٥٤ أن رقٮل ا
ثِْؽع لعل ٧ٚىض ز٥ رصٓ، 

ُ
َ »ٝةل/  ؟٦٪٭ة ٚٞةل/ ية رقٮل ا، ٠يٙ أو٪ٓ ث٧ة أ

ح
 ا، ذً لصتغح َْ يح لن

 .(1)«َم رفلخِ  َ أْوِ ٌِ  ول أحعٌ  ٓا أَُج ِح ٌِ  ٓا، ول حأكوح خِ حَ فح ّ ىلع َص يُ ٓا، ذً لجرَ ٌِ ا يف دَ َٓ يح يَ رح نَ 
ثؽع لعل 

ُ
َٛخ ٚٞٮل الؿص٢/ ٦ة أ ْعيَخ ووٝ

َ
املٕىن إ٧٩ة  ، و٬ؾا(2)٦٪٭ة، أي/ ا٣يت َكلخ وأ

 .(3)يؿصٓ إىل األو٢ ال٤٘ٮي اثلةين و٬ٮ/ اال٩ُٞةع والالكل
ة يف ظؽ  وٝؽ د٪ٮل  ًٛ ة وػ٤ ًٛ  ابلؽٔح ودٕؿيٛ٭ة يف الرشع/ ٔخ ٔجةرات ا٧٤ٕ٣ةء ق٤

املعؽزةت ٨٦ األمٮر رضبةن؛ أظؽ٧٬ة/ ٦ة أظؽث خية٣ٙ »ٚٞةل اإل٦ةم النةٚيع/ 
 .(4)«ٚ٭ؾه ابلؽٔح الٌال٣ح ،أو أزًؿا ،أو إمجةًًع  ،أو ق٪حً  ،٠ذةثًة

، و٬ٮ ^ وابلؽٔح/  ل ٦ة ٝي٢ أو ٢ُٕٚ ممة ٣حف هل أو٢ ٚي٧ة نُكت إحل٫»وٝةل اث٨ ظـم/ 
 .(5)«^ يف ادلي٨/  ل ٦ة ل٥ يمِت يف ا٣ٞؿآن وال ٨ٔ رقٮل ا

ٝةا٫٤ وٚة٫٤ٔ ٚي٫  ابلؽٔح يف املؾ٬ت/ إيؿاد ٝٮل ل٥ يكتل »وٝةل الؿاٗت األوٛ٭ةين/ 
 .(6)«ثىةظت الرشيٕح وأ٦ةز٤٭ة املذٞؽ٦ح، وأوٮهلة املذٞ٪ح

َُٔح يف الرشع/ يه إظؽاث ٦ة ل٥ يك٨ يف ٔ٭ؽ رقٮل ا»وٝةل اإل٦ةم اجلٮوي/   .(7)«^ ابلِْؽ
 .(8)«^ يه ٢ٕٚ ٦ة ل٥ يُٕ٭ؽ يف ٔ٭ؽ رقٮل ا»و٬ؾا ٝؿيت ٨٦ ٝٮل ا٣ٕـ ث٨ ٔجؽ الكالم/ 

٨٦ دان  إن ابلؽٔح/ ٦ة ل٥ يرش٫ٔ ا ٨٦ ادلي٨، ٚك  »وٝةل ميغ اإلقالم اث٨ دي٧يح/ 
                                     

  .(1325)أػؿص٫ مك٥٤  (1)
 .(76/ 9)رشح اجلٮوي ىلع مك٥٤  (2)
 . (84/ 1)، وا٣ٛةاٜ يف ٗؿيت احلؽير، ل٤ـتخرشي (9/ 1)ٗؿيت احلؽير، الث٨ قالم  (3)
 .(337)صدة، آلل دي٧يح واملكٮل  (94/ 4)إٔالم املٮٕٝني، الث٨ ا٣ٞي٥  (4)
 . (47/ 1)، الث٨ ظـم يف أوٮل األظاكم اإلظاكم (5)
 .(111)ص املٛؿدات يف ٗؿيت ا٣ٞؿآن (6)
 .(22/ 3)د٭ؾيت األق٧ةء وال٤٘ةت، ل٤٪ٮوي  (7)
 . (204/ 2)ث٨ ٔجؽ الكالم ال٤ٕـ  ،ٝٮأؽ األظاكم يف مىة٣ط األ٩ةم (8)
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 .(1)« ٚي٫بيشء ل٥ يرش٫ٔ ا ٚؾاك ثؽٔح، وإن اكن ٦ذمواًل 
ة- وٝةل ًٌ ابلؽٔح/ ٦ة ػة٣ٛخ ال١ذةب والك٪ح أو إمجةع ق٤ٙ األ٦ح ٨٦ »/ -أي

ذٞةدات وا٣ٕجةدات  .(2)«األ
ث٭ة ٦ة أظؽث و٣حف هل  /وال٧ُْعَؽزَةت مجٓ حُمَْؽزَح، واملؿاد»وٝةل احلةِٚ اث٨ ظضؿ/ 

أو٢ يف الرشع، ويَُكىمل يف ٔؿف الرشع ثؽٔح، و٦ة اكن هل أو٢ يؽل ٤ٔي٫ الرشع ٤ٚحف 
 .(3)«ثجؽٔح، ٚةبلؽٔح يف ٔؿف الرشع ٦ؾمٮ٦ح خبالف ال٤٘ح

ِٛ »وٝةل اجلؿصةين/  ٝةا٤٭ة ٤ٕح املؼة٣ٛح ل٤ك٪ح؛ ق٧يخ ثةبلؽٔح ألن ابلؽٔح/ يه ا٣
اثذؽٔ٭ة ٨٦ ٗري ٦ٞةل إ٦ةم، ويه األمؿ املعؽث اذلي ل٥ يك٨ ٤ٔي٫ الىعةثح واتلةثٕٮن، 

 .(4)«ول٥ يك٨ ممة اٝذٌةه ادلحل٢ الرشيع
٤ٕح دىةدم الرشيٕح ثةملؼة٣ٛح، أو دٮصت ابلؽٔح ٔجةرة ٨ٔ ِٚ »وٝةل الكيٮيط/ 

 .(5)«اتلٕةيط ٤ٔي٭ة ثةلـيةدة أو اجلٞىةن
ابلؽٔح/ ٔجةرة ٨ٔ »و٨٦ أمجٓ اتلٕةريٙ وأظك٪٭ة دٕؿيٙ اإل٦ةم النةَيب اذلي ٝةل ٚي٫/ 

٤ي٭ة املجة٣٘ح يف اتلٕجؽ  قجعة٫٩ ح دٌةيه الرشٔيح، يٞىؽ ثةلك٤ٮكٔ   .(6)«َؿيٞح يف ادلي٨ تخرٔت
 .(6)«قجعة٫٩

ة/  ًٌ ٓ النةرع ٨٦ األٕٚةل أو ا٣رتوك»وٝةل أي  .(7)«ابلؽٔح املؾمٮ٦ح يه ا٣يت ػة٣ٛخ ٦ة ًو
وأٝٮال ا٧٤ٕ٣ةء يف دٕؿيٙ ابلؽٔح وإن ٠رثت واػذ٤ٛخ، ٚإ٩٭ة دؽور ىلع حمةور 

                                     
 .(42/ 1)االقذٞة٦ح  (1)
 .(346/ 8)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (2)
 .(253/ 13)ٚذط ابلةري، الث٨ ظضؿ  (3)
 .(43ص )اتلٕؿيٛةت، ل٤ضؿصةين  (4)
 .(88)صاألمؿ ثةالدجةع واجليه ٨ٔ االثذؽاع، ل٤كيٮيط  (5)
ذىةم  (6)  .(47/ 1)األ
 .(42/ 3)املٮاٚٞةت، ل٤نةَيب  (7)
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 ٦٪٭ة/ ،أقةقيح
 و٬ؽي ق٤ٙ األ٦ح. ،والك٪ح ،ابلؽٔح أمؿ حمؽث تخة٣ٙ ل١٤ذةب /أوًل 

 ابلؽٔح املؾمٮ٦ح ٗري املمذون ٚي٭ة رشًًع يه ا٣يت دكٮن يف ادلي٨. ذاًُيا/
ٕح، وتخة٣ٛح جلىٮص الٮيح، وقجت ابلؽٔح ًؽ الك٪ح، ويه مىةد٦ح ل٤رشي ذاثلًا/

 ذ٦٭ة أ٩٭ة دٌةيه ا٣ُؿيٞح الرشٔيح.
ذٞةد ،أو ا٢٧ٕ٣ ،االثذؽاع يف ادلي٨ يكٮن ثة٣ٞٮل رلةًرا/  وا٣رتوك. ،ويف األٕٚةل ،أو األ

 زيةدة أو ٩ٞه حمؽث يف ادلي٨ ٚ٭ٮ ثؽٔح.  ل   خامًسا/
٫ يف وادٜٛ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع وٝٮع االثذؽاع يف ا٣ٕٞةاؽ وا٣ٕجةدات،  - واػذ٤ٛٮا يف وٝٔٮ

 .(1)ا٣ٕةدات واملٕةمالت
 ذاثلًا/ حريف  أْو لدبعع/

ذٞةدات  ،واألٝٮال ،أ٢٬ ابلؽع ٥٬/  ل ٨٦ أظؽث يف ادلي٨ ٦ة ٣حف ٦٪٫ يف األ
٧ةل، و٬ؾا اإلَالق يؿادف مى٤ُط أ٢٬ األ٬ٮاء، وأ٢٬ االٚرتاق وحنٮ ذلٟ.  واأٔل

٫٧٤ أ٢٬ ابلؽع اذلي٨ يذلك٧ٮن يف »/ ♫ٝةل ٦ةلٟ  - أق٧ةء ا ووٛةد٫ وُل٫٦ ٔو
 .(2)«وٝؽرد٫، وال يك١ذٮن ٧ٔة ق١خ ٔ٪٫ الىعةثح واتلةثٕٮن هل٥ ثإظكةن

وٝؽ ي٤ُٜ ٬ؾا املى٤ُط ثإَالق ًعم، ٚحن٢٧  ل أ٢٬ األ٬ٮاء واالٚرتاق وابلؽع 
ذٞةديح، وا٣ٛؿق ا٣ٞؽي٧ح واحلؽيسح/ اكخلٮارج، واملؿصبح، واملٕزت٣ح،  ا٣ٞٮحلح وا٤٧ٕ٣يح واأل

 ٞةدية٩يح، وابل٭ةايح وحنٮ ذلٟ.وا٣
وٝؽ ي٤ُٜ ىلع أوعةب ابلؽع ا٤٧ٕ٣يح ثإَالق ػةص/ ٠موعةب ثؽع املكةصؽ 

 واجل٪ةاـ، واألذاكر وحنٮ ذلٟ.

                                     
 ا٩ْؿ ٦ة قيميت ٝؿيجًة يف ا٣ٛى٢ اثلةين أز٪ةء الالكم ىلع ابلؽٔح اتلٕجؽيح. (1)
 .(217/ 1)رشح الك٪ح، ل٤ج٘ٮي  (2)
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ذٞةديح ٔ٪ؽ٥٬ ٨٦ ابلؽع  وُل اإلَالٝني مكذ٢٧ٕ، وٝؽ يذؽاػالن/ ٚم٢٬ ابلؽع األ
ذٞةد اغبًلة  .(1)ا٤٧ٕ٣يح، وأ٢٬ ابلؽع ا٤٧ٕ٣يح ٔ٪ؽ٥٬ ٨٦ ثؽع األ

ىلع املؼة٣ٛني يف املكةا٢  «أ٢٬ ابلؽع»ول٥ يٞٓ ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح إَالق ووٙ 
 االصذ٭ةديح واملؾا٬ت ا٣ٛٞ٭يح.

وملة اك٩خ ابلؽٔح ًؽ الك٪ح، اكن أ٢٬ ابلؽع يف ٦ٞةث٢ أ٢٬ الك٪ح، وال ي٧ذ٪ٓ ووٙ 
 ح.الؿص٢ ثةبلؽٔح وبةحلؽير أو ا٫ٞٛ٣ وحنٮ ذلٟ يف آن واظؽ، ٧٠ة ال ي٧ذ٪ٓ ذلٟ يف أ٢٬ الك٪

٫٩ مجٓ ثني الك٪ح إ /◙ ُقب٢ اث٨ الىالح ٨ٔ ٝٮل ثٌٕ٭٥ ٨ٔ اإل٦ةم ٦ةلٟ
الك٪ح ٬ة ٬٪ة ًؽ »ٚمصةب اث٨ الىالح ثٞٮهل/  ؟واحلؽير، ٧ٚة ا٣ٛؿق ثني الك٪ح واحلؽير

مجٓ ثني  ◙ ابلؽٔح، وٝؽ يكٮن اإلنكةن ٨٦ أ٢٬ احلؽير و٬ٮ ٦جذؽع، و٦ةلٟ
الكجذني، ٚاكن ًعل٧ًة ثةلك٪ح؛ أي/ احلؽير، و٦ٕذًٞؽا ل٤ك٪ح؛ أي/ اكن ٦ؾ٬ج٫ ٦ؾ٬ت أ٢٬ 

 .(2) «احلٜ ٨٦ ٗري ثؽٔح

 رلةًرا/ لىرلكث ةني لملرىن لليةٔي ولملرىن للرشيع ليتعةث/
أ٦ة األو٢ ال٤٘ٮي األول و٬ٮ/ اثذؽاء اليشء وو٪٫ٕ ال ٨ٔ ٦سةل، ٚ٭ٮ ٦ذٜٛ ٦ٓ املٕىن 

 ن ابلؽٔح إظؽاث يف دي٨ ا، واثذؽاء أميةء ال أو٢ هلة يف الرشع.الرشيع؛ أل
و٬ٮ ادلاء  ،وأ٦ة األو٢ ال٤٘ٮي اثلةين و٬ٮ/ اال٩ُٞةع والالكل، ٧ٚمػٮذ ٨٦ اإلثؽاع

اذلي يىيت ادلاثح ٚي٧٪ٕ٭ة ٨ٔ املكري ٨٦ ٬ـال أو ُٔت أو الكل، و٬ؾا املٕىن هل ٔالٝح 
ة- ًٌ ت ٩ٛك٫ ٦٪ىت ال٧ُكذؽرِك ىلع ظير إن املجذؽع ملة ٩ىل  ؛ثةملٕىن الرشيع ل٤جؽٔح -أي

٨٦ ٔ٪ؽه ٚٞؽ ظؽث هل  ثؽٔحً  ^ ة اقتجؽل بك٪ح رقٮل االرشع ال امل١ذيف حبؽوده، ول٧ل 
 َ٤ َّ  ٓ ٨ٔ الرصاط املكذٞي٥ حبكت ثؽٔذ٩.٫ٮع ا٩ُٞةع ٨ٔ الكري يف َؿيٜ اهلؽى، و٦ي٢ و

                                     
 .(27)ص٩ةرص ا٢ٕٞ٣  ٦ٞؽ٦ةت يف األ٬ٮاء واالٚرتاق وابلؽع، د. (1)
 .(213)صٚذةوى اث٨ الىالح  (2)
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، و٨٦ ػؿج ٨ٔ ادجةع ، وَؿيٞذ٫ يه ػري ا٣ُؿق^ ٚإن ػري اهلؽي ٬ؽي حم٧ؽ
٬ؽي٫، وق٤ٮك َؿيٞذ٫، واتلميس ث٫ ّة٬ًؿا وبةَ٪ًة، ٚٞؽ ظةد ٨ٔ الرصاط املكذٞي٥ إىل 

 .الكج٢ ا٣يت د٫ُٕٞ ٨ٔ املكري يف َؿيٜ ا 
وأوقٓ ٨٦ ابلؽٔح ث٧ٕ٪ة٬ة  أن ابلؽٔح ثةملٕىن ال٤٘ٮي أ٥ٔ   /وممة جيؽر اتلججي٫ إحل٫

أظؽث ال ىلع ٦سةل قةثٜ، أ٦ة ابلؽٔح يف الرشع  الرشيع؛ ألن ابلؽٔح يف ال٤٘ح يه/  ل ٦ة
ٚيه/ إظؽاث أمؿ يف ادلي٨ تخة٣ٙ جلىٮص وٝٮأؽ الرشع؛ وذللٟ ٚٞؽ يكٮن ا٢ٕٛ٣ 

، أن يميت يف الرشع احلر  ىلع ٢ٕٚ إمجةاًل  /ثؽٔح يف ال٤٘ح، وال يكٮن ثؽٔح يف الرشع، ٦س٢
، أو ٣ٕؽم وصٮد ^ ٫ يف ٔ٭ؽه؛ ٤ٕ٣لح ٦ة٩ٕح ٨٦ ٤ٕٚ^ وال يذعٜٞ ٫٤ٕٚ إال ثٕؽ وٚةة اجليب

يٕؽ   ^ ووصٮده ثٕؽ ذلٟ، ٚ٭ؾا ا٢ٕٛ٣ ٔ٪ؽ ا٣ٞيةم ث٫ ثٕؽ وٚةة اجليب ^ املٞذىض يف ٔ٭ؽه
ثؽٔح ٨٦ ظير ال٤٘ح، وال يكٮن ثؽٔح ٨٦ اجلةظيح الرشٔيح، و٨٦ أ٦س٤ح ذلٟ/ مجٓ 

ؽ اجلةس ىلع إ٦ةم واظؽ يف والة ا٣ٞيةم يف رمٌةن، ومجٓ ا٣ٞؿآن وًلذةثذ٫ يف مىعٙ واظ
ٚل   وحنٮ ذلٟ. ،ذنيثني د
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 خطورة االبتداع، والتحذيز مو أهل البدع

٣ٞؽ أ٥ٕ٩ ا ىلع أ٦ح اإلقالم ث٪٧ٕح ْٔي٧ح ص٤ي٤ح، ويه ٧ٕ٩ح ٧٠ةل ادلي٨ ود٧ة٫٦، 
ي٫ لأل٦ح. ^٥٤ٚ َيذَٮَفل اُ رقٮهَل   إال ثٕؽ أن أك٢٧ ادلي٨ وأد٫٧ وًر

ڇ ڍ ڍ ڌ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿ ٝةل ا دٕةىل/

 .[3املةاؽة/]﴾ ڌ
واملؤ٦٪ني أ٫٩ أك٢٧ هل٥ اإلي٧ةن، ٚال حيذةصٮن  ^أػرب ا ٩بي٫ »/ ¶ٝةل اث٨ ٔجةس 

ي٫ ٚال يكؼ٫ُ أثًؽا -ٔـ ذ٠ؿه- إىل زيةدة أثًؽا، وٝؽ أد٫٧ ا  .(1)«ٚال ي٪ٞى٫ أثًؽا، وٝؽ ًر
وذللٟ ٚال جيٮز ألي إنكةن أن ي٪ٞه ٨٦ ادلي٨ محبًة، وال أن يـيؽ يف دي٨ ا ٦ة 

 إال ث٧ة رشع. ٣حف ٦٪٫، وال أن يٕجؽ ا 
وٝؽ صةءت اجلىٮص مكذٛيٌح ٨٦ ال١ذةب والك٪ح وأٝٮال الك٤ٙ يف األمؿ ث٤ـوم 

 .الك٪ح واحلر ٤ٔي٫ وا٣رتٗيت ٚي٫، ويف اجليه ٨ٔ ابلؽع واتلعؾيؿ ٦٪٭ة وأ٤٬٭ة
 فٍَ لىليآن/ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ /-^آمًؿا ثةدجةع اجليب - ٝٮل ا دٕةىل

 .[7احلرش/] ﴾ہ
ًرا اذلي٨ خية٣ٛٮن أمؿ -وٝٮهل دٕةىل ٮن ٨ٔ قج ٩بي٫ حمؾ  ڑ ک ﴿ /-^ذ٫ ويًٕؿ

 .[63اجلٮر/] ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
، و٬ٮ قبي٫٤ و٦٪٭ةص٫ ^ ٨ٔ أمؿ رقٮل ا /أي ،خية٣ٛٮن ٨ٔ أمؿه»ٝةل اث٨ ٠سري/ 

٧ةل ثمٝٮاهل وأ٧ٔةهل، ٧ٚة واٜٚ ذلٟ ُٝج٢ِ، و٦ة  ؿيٞذ٫، وقجذ٫ ورشيٕذ٫، ٚذٮزن األٝٮال واأٔل َو

                                     
 .(26/ 3)، دٛكري اث٨ ٠سري (80/  8) اث٨ صؿيؿدٛكري  (1)



 
 

 47 ػُٮرة ابلؽع، واتلعؾيؿ ٦٪٭ة

٤ٚيعؾر وحلؼل ٨٦ خية٣ٙ رشيٕح  /أي .ػة٫ٛ٣ ٚ٭ٮ مؿدود ىلع ٝةا٫٤ وٚة٫٤ٔ، اكا٪ًة ٨٦ اكن..
ة٬ًؿا ^الؿقٮل   .(1)«٨٦ ُكٛؿ أو ٩ٛةق أو ثؽٔح ،يف ٤ٝٮب٭٥ /أي ﴾گ گ گ﴿ ثةَ٪ًة ّو

آمًؿا ثةدجةع رش٫ٔ، وحمؾًرا ٨٦ االحنؿاف ٨ٔ رصا٫َ املكذٞي٥، - و٦٪٫ ٝٮهل دٕةىل
چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ /-و٦٪١ًؿا ىلع ٨٦ ظةد ٨ٔ الكبي٢

الكج٢/ »ٝةل دلة٬ؽ/  ،[153األ٩ٕةم/] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
 .(2)«ابلؽع والنج٭ةت

 ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿ ٝٮهل دٕةىل/أ٫٩ ٚرس  ¶ اث٨ ٔجةسروي ٨ٔ وٝؽ 
ٚم٦ة اذلي٨ اثيٌخ وصٮ٬٭٥/ ٚم٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح وأولٮ ا٥٤ٕ٣، وأ٦ة »/ ٝةااًل  ،[106آل ٧ٔؿان/]

 .(3)«اذلي٨ اقٮدت وصٮ٬٭٥/ ٚم٢٬ ابلؽع والٌال٣ح
 ٌَ للسِث/و
ِ »/ ^ٝٮل رقٮل ا     اتِ ومعذَ  ًح اكُ ي  إ

ُ
ُٔ لأل  ةعةثٍ  وك   ةثٌ ةعَ  معذثٍ  ، فإن َك  رِ م

 .(4)«ىثٌ َلَ ضَ 
 »/ ^ وٝٮهل

َ
 لللِ  خاُب نِ  لحلعيِد  َق عَ صح إن أ

َ
َٓ  ََ َس حح ، وأ لألمٔر  ، ورش  ^ مٍعٍ  ْعيُ  يِ عح لل

 .(6)«اريف لجل   ثٍ ىَ َل ضَ  وك  »زاد يف روايح/  ،(5)«ضلىثٌ  ةعةثٍ  وك   ،ثٌ ةعةَ  ذثٍ معَ  ٓا، وك  معذاحُ 
 ٌَ »/ ^ وًلؾلٟ ٝٮهل

َ
  َث عَ حح َ أ

َ
 .(7)«د  ٌِّ فٓٔ رَ  َس يح ْذل ٌا ىَ  اَُ يِ مح يف أ

                                     
 .(90/ 6)دٛكري اث٨ ٠سري  (1)
 .(209)أػؿص٫ ادلاريم  (2)
  .(2074) واآلصؿي يف الرشيٕح، (74)رشح أوٮل أذٞةد أ٢٬ الك٪ح  أػؿص٫ الاللاكيئ يف (3)
 .«ظك٨ وعيط»، وٝةل/ (2676)، وا٣رت٦ؾي (4607)، وأثٮ داود (17144)أػؿص٫ أمحؽ  (4)
 . (14334)أػؿص٫ أمحؽ  (5)
 . (1578)أػؿص٫ ا٣جكةيئ  (6)
 .(1718)، ومك٥٤ (2697)أػؿص٫ ابلؼةري  (7)
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 .(1)«د   ىيس ةييّ أميُا فٓٔ رَ و ةًٍل ٍِ َ ةَ ٌَ »ويف روايح/ 
ري٬ة- ٚ٭ؾه األظةدير دؽل ىلع أن  ل حمؽزح يف ادلي٨ ثؽٔح، وأن  ل ثؽٔح  -ٗو

 ًال٣ح ومؿدودة ىلع وةظج٭ة.
٨٦ صٮا٦ٓ اللك٥ ال خيؿج ٔ٪٫ يشء،  (2)«ك ةعةث ضلىث»/ ^ ٚٞٮهل»ٝةل اث٨ رصت/ 

  َح ٌَ »/ ^ و٬ٮ أو٢ ْٔي٥ ٨٦ أوٮل ادلي٨، و٬ٮ مبي٫ ثٞٮهل
َ
 يِف  َث عَ حح أ

َ
َْ َُ يِ مح  أ ٌَ ذَ ا   َس يح ا ىَ ل 

أو٢ ٨٦ ادلي٨ ، ٚك ٨٦ أظؽث محبًة، ونكج٫ إىل ادلي٨، ول٥ يك٨ هل (3) «د  رَ  َٔ ُٓ فَ  ُّ ِح ٌِ 
٧ةل،  -يؿصٓ إحل٫ ذٞةدات، أو اأٔل ٚ٭ٮ ًال٣ح، وادلي٨ ثؿيء ٦٪٫، وقٮاء يف ذلٟ مكةا٢ األ

أو األٝٮال ا٣ْة٬ؿة وابلةَ٪ح، وأ٦ة ٦ة وٝٓ يف الكم الك٤ٙ ٨٦ اقذعكةن ثٕي ابلؽع، 
 .(4)«ٚإ٧٩ة ذلٟ يف ابلؽع ال٤٘ٮيح ال الرشٔيح

 ٌَ آذار للسي /و
٪ؽ اجلْؿ يف أظٮال وأٝٮال الك٤ٙ الىة٣ط ٨٦ الىعةثح  واتلةثٕني هل٥  ╚ٔو

ثإظكةن، جنؽ أ٩٭٥ دل٧ٕٮن ىلع ذم ابلؽع ودٞجيع٭ة واتل٪ٛري ٔ٪٭ة، ول٥ يؿد ٔ٪٭٥ يف ذلٟ 
 .(5)دٮٝٙ وال اقتس٪ةء

ُ  إيةك٥ وابلؽع واتلجؽ  »/ ◙ٝةل ٦ٕةذ ث٨ صج٢  ٤يك٥ ثممؿًل٥ ع واتل٪ ٓ، ٔو
 .(6)«ا٣ٕذيٜ
، وٝةل هل (7)«وإيةك٥ واتلجؽع ،٤ٔيك٥ ثةالقذٞة٦ح واألزؿ»/ ▲وٝةل اث٨ ٔجةس  

                                     
ة (1718)مك٥٤ أػؿص٫  (1) ًٞ  .(70/ 1)، وذ٠ؿه ابلؼةري د٤ٕي
 .(2676)، وا٣رت٦ؾي (4607)، وأثٮ داود (17144) أػؿص٫ أمحؽ (2)
 .(1718)، ومك٥٤ (2697)أػؿص٫ ابلؼةري  (3)
 .(783/  2)صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮم واحلك٥، الث٨ رصت  (4)
ذىةم  (5)  .(86/  1)كٕيؽ ا٣٘ة٦ؽي ل، ظٞيٞح ابلؽٔح وأظاك٦٭ة، (144 - 140/ 1)األ
ةحأػؿص٫  (6)  .(331/ 1)، احلضح يف ثيةن املعضح، ٣ٞٮام الك٪ح (33)ص ابلؽع واجليه ٔ٪٭ةيف  اث٨ ًو
ةحأػؿص٫  (7)  .(59)ص ابلؽع واجليه ٔ٪٭ةيف  اث٨ ًو
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 .(1)«٤ٔيٟ ثذٞٮى ا واالقذٞة٦ح، ادجٓ وال دبذؽع»هل رص٢/ أووين، ٚٞةل/ 
 .(2)«ؽ ٠ٛيذ٥، وَل ثؽٔح ًال٣حٚٞ ؛ٮا وال دبذؽٔٮاادجٕ»/ ◙وٝةل ٔجؽ ا ث٨ مكٕٮد 

ة/  ًٌ إ٧٩ة ٧٬ة ازجذةن/ اهلؽي والالكالكم، وأوالكؽق احلالكؽير الكم ا، وأظكالك٨ »وٝةل أي
، ورش األمٮر حمؽزةد٭ة، وَل حمؽزح ثؽٔالكح، وَل ثؽٔالكح ًالكال٣ح، وَل ^اهلؽي ٬ؽي حم٧ؽ 

 .(3)«ًال٣ح يف اجلةر
ة/  ًٌ ث ٣ك٥، ٚإذا رأيذ٥ ؽَ زٮن وحُيْ ؽِ عْ إ٩ك٥ احلٮم ىلع ا٣ُٛؿة، وإ٩ك٥ قذُ »وٝةل أي

 .(4)«األول حمؽزح ٤ٕٚيك٥ ثةهلؽي
ة/  ًٌ ـ٧ٔٮن أ٩٭٥ يؽٔٮ٩ك٥ إىل ٠ذةب ا وٝؽ »وٝةل أي وإ٩ك٥ قذضؽون أٝٮا٦ًة ي

٩جؾوه وراء ّ٭ٮر٥٬، ٤ٕٚيك٥ ثة٥٤ٕ٣، وإيةك٥ واتلجؽع، وإيةك٥ واتل٪ُٓ، وإيةك٥ 
٤يك٥ ثة٣ٕذيٜ  .(5)«واتل٧ٕٜ، ٔو

ة  ًٌ  .(6)«ا٣ٞىؽ يف الك٪ح ػري ٨٦ االصذ٭ةد يف ابلؽٔح»/ ◙وٝةل أي
أظؽك٥ دكٮن أمٮر منتج٭ةت، ٤ٕٚيك٥ ثةتلؤدة، ٚإن »/ ◙٧٠ة صةء يف وويذ٫ 

ة يف اخلري، ػري ٨٦ أن يكٮن رأًقة يف  أن ًٕ  .(7)«الرشيكٮن دةث
٨ ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿ   /، ورش األمٮر^ػري ادلي٨/ دي٨ حم٧ؽ »أ٫٩ اكن يٞٮل/  ¶ٔو

ٚإ٩ك٥ ٨٣ د٤ٌٮا ٦ة ادجٕذ٥ األزؿ، إن دتجٕٮ٩ة ٚٞؽ  ؛حمؽزةد٭ة، ادجٕٮا وال دبذؽٔٮا
ة ثٕيًؽا، وإن ختة٣ٛٮ٩ة ٚٞؽ ٤٤ًذ٥ ًالاًل  ًٞ  ٠جرًيا، ٦ة أظؽزخ أ٦ح يف دي٪٭ة قجٞ٪ةك٥ قج

                                     
 .(141)ادلاريم  أػؿص٫ (1)
 .(78ص)الك٪ح وحم٧ؽ ث٨ ٩رص يف ، (211)ادلاريم أػؿص٫  (2)
 . (97/  9)ا٣ُرباين أػؿص٫  (3)

 .(80)يف الك٪ح حم٧ؽ ث٨ ٩رص أػؿص٫  (4)
 .(85) يف الك٪ححم٧ؽ ث٨ ٩رص ، و(223)أػؿص٫ ادلاريم  (5)
 . (223) أػؿص٫ ادلاريم (6)
 . (9886)أػؿص٫ ابلي٭ٌف يف النٕت  (7)
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 . «، ز٥ ال دٕٮد ٚي٭٥ أثًؽاثؽٔح إال رٚٓ ا ٔ٪٭٥ ق٪ح اهلؽى
أرى ثؽٔح ٣حف  إيلل ٨٦ أن وألن أرى يف ٩ةظيح املكضؽ ٩ةًرا تنذ٢ٕ ٚي٫ اظرتاًٝة أظت  

 .(1)«ٚي٫ هلة ٦٘ري  
ة/  ًٌ  .(2)« ل ثؽٔح ًال٣ح، وإن رآ٬ة اجلةس ظك٪ًة»وٝةل أي
ة/  ًٌ ال أ٥٤ٔ محبًة يف اإلقالم أ٢ٌٚ ٔ٪ؽي ٨٦ أن ٤ٝيب ل٥ خية٫ُ٣ يشء ٨٦ »وٝةل أي

 . (3)«٬ؾه األ٬ٮاء املؼذ٤ٛح
٩ٟ ٚإ ؛إن الك٪ح ٝؽ قجٞخ ٝيةقك٥، ٚةدجٓ وال دبذؽع»/ ♫وٝةل رشيط ا٣ٞةيض 
 .(4)«٨٣ د٢ٌ ٦ة أػؾت ثةألزؿ

ثني ا٣٘ةيل واجلةيف، ٚةوربوا  /ثح٪٭٧ة -وا اذلي ال هلإ إال ٬ٮ -قجذك٥»وٝةل احلك٨/ 
٤ٔي٭ة رمحك٥ ا، ٚإن أ٢٬ الك٪ح اك٩ٮا أ٢ٝ اجلةس ٚي٧ة مىض، و٥٬ أ٢ٝ اجلةس ٚي٧ة ثًف، 

ثؽٔ٭٥، ووربوا ىلع  اذلي٨ ل٥ يؾ٬جٮا ٦ٓ أ٢٬ اإلدؿاف يف إدؿاٚ٭٥، وال ٦ٓ أ٢٬ ابلؽع يف
 .(5)«١ٚٮ٩ٮا -إن مةء ا -قجذ٭٥ ظىت ٣ٞٮا رب٭٥، ١ٚؾلٟ

 .(6)«٦ة أػؾ رص٢ ثجؽٔح ٚؿاصٓ ق٪ح»وٝةل اث٨ قريي٨/ 
أ٦ة »/ ١ٚذت ٧ٔؿ إحل٫ ٝةااًل  ،وًلذت رص٢ إىل ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ يكمهل ٨ٔ ا٣ٞؽر

ودؿك ٦ة أظؽز٫  ،^ واالٝذىةد يف أمؿه، وادجةع ق٪ح ٩بي٫ ،أوويٟ ثذٞٮى ا ،ثٕؽ
 -ثإذن ا- املعؽزٮن ثٕؽ٦ة صؿت ث٫ قجذ٫، وًلٛٮا مؤ٩ذ٫، ٤ٕٚيٟ ث٤ـوم الك٪ح، ٚإ٩٭ة لٟ

                                     
 .(81) يف الك٪ححم٧ؽ ث٨ ٩رص أػؿص٫  (1)
 .(82)يف الك٪ح حم٧ؽ ث٨ ٩رص أػؿص٫  (2)
 . (330/  1)احلضح يف ثيةن املعضح  (3)
 .(216/  1)رشح الك٪ح  (4)
 .(222)أػؿص٫ ادلاريم  (5)
 .(214)أػؿص٫ ادلاريم  (6)
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ٔى٧ح، ز٥ ا٥٤ٔ أ٫٩ ل٥ يبذؽع اجلةس ثؽٔح إال ٝؽ مىض ٝج٤٭ة ٦ة ٬ٮ دحل٢ ٤ٔي٭ة أو ٔربة 
 ؛٨٦ٜ٧ اخلُم والـل٢ واحل٧ٜ واتلٕ ، ٚإن الك٪ح إ٧٩ة ق٪٭ة ٨٦ ٝؽ ٥٤ٔ ٦ة يف ػالٚ٭ة(1)ٚي٭ة

ٚإ٩٭٥ ىلع ٥٤ٔ وٝٛٮا، وبجرص ٩ةٚؾ ٝؽ ٠ٛٮا،  ؛ٚةرض جلٛكٟ ٦ة ريض ث٫ ا٣ٞٮم أل٩ٛك٭٥
و٥٬ ىلع ٠نٙ األمٮر اك٩ٮا أٝٮى، وب٢ٌٛ ٦ة اك٩ٮا ٚي٫ أوىل، ٚإن اكن اهلؽى ٦ة أ٩ذ٥ ٤ٔي٫ 

٧ٚة أظؽز٫ إال ٨٦ ادجٓ ٗري قبي٤٭٥،  ،إ٧٩ة ظؽث ثٕؽ٥٬ /٣ٞؽ قجٞذ٧ٮ٥٬ إحل٫، و٣نئ ٤ٝذ٥
ت ث٪ٛك٫ ٔ  .(2)«…ٚإ٩٭٥ ٥٬ الكةثٞٮن ؛٪٭٥وٗر
ة/  ًٌ  -٪ح ي٪ٕن٭ة ا ىلع يؽيلٮ اكن ثك٢ ثؽٔح ي٧يذ٭ة ا ىلع يؽي، وَل قُ »وٝةل أي
لٮال أن »وزاد مؿة/  ،(3)«لاكن يف ا يكرًيا ؛ظىت يميت آػؿ ذلٟ ىلع ٩ٛيس ،ثٌٕح ٨٦ حليم

ك٧ة أ٩ٕنخ ق٪ح  أين ٪ح وأ٦يخ ثؽٔح ملة رسين أن أٔحل يف ادل٩ية ٚٮاًٝة، ولٮددتأ٩ٕل قُ 
 . (4)«ثؽٔح أن ًٌٔٮا ٨٦ أٌٔةيئ قٍٞ ٦ٕ٭ة أو أ٦خ  

 .(5)«٦ة ازداد وةظت ثؽٔح اصذ٭ةًدا إال ازداد ٨٦ ا ثًُٕؽا»وٝةل أيٮب الكؼذيةين/ 
 . (6)«٦ة اثذؽع ٝٮم ثؽٔح يف دي٪٭٥ إال ٩ـع ا ٨٦ قجذ٭٥ ٦س٤٭ة»وٝةل ظكةن ث٨ ُٔيح/ 

ثك٢ ذ٩ت ػال الرشك، ػري هل ٨٦ أن ي٤ٞةه  ا٣ٕجؽُ  اَ  ألن ي٤ًفَ »وٝةل النةٚيع/ 
 .(7)«بيشء ٨٦ األ٬ٮاء

جؽ ا ا٣تكرتي/  ال حيؽث أظؽك٥ ثؽٔح ظىت حيؽث هل إث٤حف ٔجةدة »وٝةل ق٭٢ ث٨ٔ 

                                     
ال٣ح. /أي (1)  دحل٢ ىلع أ٩٭ة ثؽٔح ًو
ةح يف ابلؽع واجليه ٔ٪٭ة (164)أػؿص٫ اث٨ ث٫ُ يف اإلثة٩ح ال١ربى  (2)  . (74)، واث٨ ًو

 .(90)يف الك٪ح حم٧ؽ ث٨ ٩رص أػؿص٫  (3)
 . (92) يف الك٪ححم٧ؽ ث٨ ٩رص أػؿص٫  (4)
 .(9/  3)ظ٤يح األوحلةء، أليب ٩ٕي٥  (5)
 .(73/ 6)املىؽر الكةثٜ  (6)
 .(217/ 1)رشح الك٪ح  (7)
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 .(1)«ٚيذٕجؽ ث٭ة، ز٥ حُيؽث هل ثؽٔح، ٚإذا ٩ُٜ ثةبلؽٔح ودًع اجلةس إحل٭ة ٩ـع ٦٪٫ د٤ٟ اخلؽ٦ح
٨٦ أظت وةظت ثؽٔح أظجٍ ا ٫٤٧ٔ، وأػؿج ٩ٮر »وٝةل ا٣ٌٛي٢ ث٨ ٔيةض/ 

 .(2)«اإلقالم ٨٦ ٤ٝج٫
ول٥ يك٨ ذم الك٤ٙ ل٤جؽع ثةألٝٮال ٍٚٞ؛ ث٢ اك٩ٮا دل٧ٕني ودلذ٧ٕني ىلع ظؿب 

واتلعؾيؿ  ،اإل٩كةر ىلع املذ٤بف ثةبلؽٔح /ابلؽٔح وُٝٓ ذراإ٭ة املٮو٤ح إحل٭ة، و٨٦ ذلٟ
٨٦ دلةلكذ٫ وق٧ةع أٝٮاهل، وادلٔٮة إىل اإل٩كةر ٤ٔي٫ ودبيني ًالهل والؿد ىلع ثؽٔذ٫، 

 ومٮاص٭ح أ٢٬ ابلؽع ثإظيةء الك٪ح وادلٔٮة إحل٭ة.
٨٦ أوىغ ثمذ٫٩ إىل وةظت ثؽٔح ػؿج ٨٦ ٔى٧ح ا، ووَل »ٝةل قٛيةن اثلٮري/ 

 . (3)«-يٕين ابلؽٔح-إحل٭ة 
جتةورين ا٣ٞؿدة واخل٪ةزيؿ يف دار أظت إيل ٨٦ أن جيةورين رص٢  أَلن»وٝةل أثٮ اجلٮزاء/ 

 . (4)«٨٦ أ٢٬ األ٬ٮاء
ذ٦٭٥ ٨٦ َٮااٙ أ٢٬ ابلؽع ٥٬ اخلٮارج،  ^ واذلي وطل ٨ٔ اجليب»ٝةل اث٨ ا٣ٞي٥/ 

 ^ ٚإ٫٩ ٝؽ زجخ ٚي٭٥ احلؽير ٨٦ وصٮه ك٭ة وعةح؛ ألن ٦ٞةتل٭٥ ظؽزخ يف ز٨٦ اجليب
 راحك٭٥. ٧٫وٍلل 

ري٬ة ٨٦ ابلؽع؛ ٚإ٩٭ة ظؽزخ ثٕؽ ء والؿٚي وا٣ٞؽر واتلض٭  وأ٦ة اإلرصة ٥ واحل٤ٮل ٗو
 ا٩ٞؿاض ٔ٭ؽ الىعةثح.

٠ٕجؽ ا ث٨  ،وبؽٔح ا٣ٞؽر أدرًلخ آػؿ ٔرص الىعةثح، ٚم٩كؿ٬ة ٨٦ اكن ظيًّة

                                     
 .(140/ 7)دٛكري ا٣ٞؿَيب  (1)
 .(13 7)املىؽر الكةثٜ  (2)
 . (60ص)رشح الك٪ح، ل٤ربب٭ةري  (3)
 . (467/ 2)ال١ربى اإلثة٩ح  (4)
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ذ٭٥ ٚإ٧٩ة ٬ٮ مٮٝٮف ىلع ╚٧ٔؿ، واث٨ ٔجةس، وأ٦سةهل٧ة  ، وأكرث ٦ة ييجء ٨٦ ٦َؾ٦ل
 الىعةثح ٨٦ ٝٮهل٥ ٚي٫.

ٚذلك٥ ٚي٭ة ٠جةر اتلةثٕني  ،ظؽزخ ثؽٔح اإلرصةء ثٕؽ ا٩ٞؿاض ٔرص الىعةثحز٥ 
٥ ثٕؽ ا٩ٞؿاض ٔرص اتلةثٕني واقذٛع٢ أمؿ٬ة،  اذلي٨ أدرًلٮ٬ة، ز٥ ظؽزخ ثؽٔح اتللَض٭ 

اكإل٦ةم أمحؽ وذوي٫، ز٥ ظؽزخ ثٕؽ ذلٟ ثؽٔح احل٤ٮل،  ،واقذُةر رش٬ة يف ز٨٦ األا٧ح
 وّ٭ؿ أمؿ٬ة يف ز٨٦ احلكني احلالج.

ري٬ة أٝةم ا ٨٦ ظـب٫ وص٪ؽه ٨ْ٦َ  وٍل٧ة أّ٭ؿ النيُةن ثؽٔح ٨٦ ٬ؾه ابلؽع ٗو
ر املك٧٤ني ٦٪٭ة، ٩ىيعحً  ، وأل٢٬ اإلقالم، وص٫٤ٕ ^  ول١ذةث٫ ولؿقٮهل يؿد ٬ة، وحيؾ 

 .(1)«، وويل قجذ٫، ٨٦ ظـب ابلؽٔح و٩ةرص٬ة^ ٦ريازًة يٕؿف ث٫ ظـب رقٮل ا
ابلؽٔح واتلعؾيؿ ٨٦ أ٤٬٭ة ٨٦ ٧٤ٔ٭٥ حبٞيٞح وٝؽ ا٤ُ٩ٜ إمجةع الك٤ٙ ىلع ذم 

٥ْ ص٪ةيذ٭ة، وإدرا٠٭٥ ألػُةر٬ة و٦ٛةقؽ٬ة ا٣ْٕي٧ح ىلع ا٣ٛؿد، وىلع األ٦ح  ابلؽٔح ٔو
 اكٚح، و٨٦ د٤ٟ املٮبٞةت واملٛةقؽ واألػُةر ٦ة ييل/

 / لدبعةث كٔل ىلع للل ةةري ةيً/أوًل 
 ،^وىلع رقٮهل  ًلؾب ىلع ا إن ابلؽٔح يف ظٞيٞذ٭ة ٝٮل ىلع ا دٕةىل ث٘ري ٥٤ٔ، و

 و٬ؾا ٨٦ أ٥ْٔ اذل٩ٮب وأكرب ال١جةاؿ.
 ،وأ٦ة ا٣ٞٮل ىلع ا ثال ٥٤ٔ ٚ٭ٮ أمؽ املعؿ٦ةت حتؿي٧ًالكة»/ ♫ٝةل اإل٦ةم اث٨ ا٣ٞي٥ 

ٚإ٫٩ يذ٨٧ٌ ال١ؾب ىلع ا ونكالكبذ٫ إىل ٦الكة ال ي٤يالكٜ ثالك٫، ود٘يالكري دي٪الك٫  ...وأ٧ْٔ٭ة إز٧ًة
الكؽاوة ٦الك٨  ودجؽي٫٤، و٩يف ٦ة أزبذ٫، وإزجةت ٦ة ٩ٛةه، وحتٞيٜ ٦ة أث٫٤ُ، وإثُةل ٦ة ظ٫ٞٞ، ٔو

ومٮاالة ٨٦ ًعداه، وظت ٦ة أث٫ٌ٘ وب٘ي ٦ة أظج٫، ووو٫ٛ ث٧ة ال ي٤يٜ ثالك٫ يف ذادالك٫  ،وااله

                                     
 .، وظةميح اث٨ ا٣ٞي٥(456/  12)قنن أيب داود  ٔٮن املٕجٮد رشح (1)
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إز٧ًالكة،  ف يف أص٪ةس املعؿ٦ةت أ٥ْٔ ٔ٪ؽ ا ٦٪الك٫ وال أمالكؽ  ووٛةد٫ وأٝٮاهل وإٔٚةهل، ٤ٚح
 
ُ
٤ي٫ أ ح يف ادليالك٨ كخ ابلؽع والٌالالت، ٚك ثؽٔح م٤ٌل ق  و٬ٮ أو٢ الرشك وا٣كٛؿ، ٔو

أقةق٭ة ا٣ٞٮل ىلع ا ثال ٥٤ٔ؛ وهلؾا امذؽ ٩كري الك٤ٙ واألا٧ح هلالكة، ووالكةظٮا ثم٤٬٭الكة 
بة٣٘ٮا يف ذلالكٟ ٦الكة لالك٥ يجالكة٣٘ٮا ٦س٤الك٫ يف ٨٦ أُٝةر األرض وظؾروا ٚذجذ٭٥ أمؽ اتلعؾيؿ، و

 .(1)«ة ابلؽع و٬ؽ٦٭ة لرلي٨ و٦٪ةٚةد٭ة هل أمؽإذ مضل  ؛إ٩كةر ا٣ٛٮاظل وا٥٤ْ٣ وا٣ٕؽوان
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿ وٝةل اث٨ ٠سري يف دٛكري ٝٮهل دٕةىل/

ٝةل/  ،[116اجلع٢/]﴾ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁
م  ،ٚي٭ة مكت٪ؽ رشيعويؽػ٢ يف ٬ؾا  ل ٨٦ اثذؽع ثؽٔح ٣حف هل » ة ظؿل أو ظ٤ل٢ محبًة م٧ل

م محبًة ممة أثةح ا، ث٧ضؿلد رأي٫ وتََن٭    . (2)«ي٫ا، أو ظؿل
ودموهل ٨٦ ٗري ظضح  ،وا٥٤ٔ أ٫٩ ٨٦ ٝةل يف دي٨ ا ثؿأي٫ وٝيةق٫»وٝةل ا٣ربب٭ةري/ 

ٚٞؽ ٝةل ىلع ا ٦ة ال ي٥٤ٕ، و٨٦ ٝةل ىلع ا ٦ة ال ي٥٤ٕ ٚ٭ٮ ٨٦  ،٨٦ الك٪ح واجل٧ةٔح
 . (3)«^املذلكٛني، واحلٜ ٦ة صةء ث٫ رقٮل ا 
 ذاًُيا/ للةخعلع لحٓام مللام لجلتٔة/

ثةخلية٩ح يف أداء األ٦ة٩ح والؿقة٣ح؛ أل٫٩ حُيؽث  ^إن املجذؽع ث٤كةن ظةهل يذ٭٥ الؿقٮل 
ذٞةدات واأل ٧ةل ٦ة يٕذٞؽ أ٫٩ ٝؿبح إىل ا دٕةىل، ولٮ اكن ٨٦ ا٣ٕجةدات واأل ٝٮال واأٔل

ا إال ٩٭ة٩ة ٔ٪٫، ٧٠ة ؛ أل٫٩ ٦ة دؿك ػرًيا إال دجلة ٤ٔي٫، وال رشًّ ^٠ؾلٟ ألػرب٩ة ث٫ الؿقٮل 
ة ث٧ع٧ؽ  ؛ إذ لٮ اردىض املجذؽع أن ٩بيًّة ورقٮاًل  ^أن االثذؽاع ي٨ُٕ يف ظٞيٞح الًؿ

٧ةل  ^يكٮن رقٮل ا  ٩بي٫ وإ٦ة٫٦ ودحل٫٤، ال٠ذىف ث٧ة وط ٔ٪٫ ٨٦ األٝٮال واأٔل
 وا٣ٕٞةاؽ، ول٥ يٕؽل ٨ٔ ذلٟ إىل اآلراء واالػرتاًعت وابلؽع.

                                     
 .(378/  1)٦ؽارج الكةل١ني، الث٨ ا٣ٞي٥  (1)
 . (609/ 4)دٛكري اث٨ ٠سري  (2)
 . (99)صرشح الك٪ح  (3)
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ـاب/﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴿ دٕٞيجًة ىلع ٝٮهل دٕةىل/ ♫ٝةل اث٨ ا٣ٞي٥  / [6]األظ
و٬ٮ دحل٢ ىلع أن ٨٦ ل٥ يك٨ الؿقٮل أوىل ث٫ ٨٦ ٩ٛك٫ ٤ٚحف ٨٦ املؤ٦٪ني، و٬ؾه »

وي٤ـم ٨٦ ٬ؾه األولٮيح  ،األولٮيح دذ٨٧ٌ أمٮًرا ٦٪٭ة/ أن يكٮن أظت إىل ا٣ٕجؽ ٨٦ ٩ٛك٫
ة  /واملعجح ة، وا٣تك٤ي٥، وقةاؿ لٮازم املعجح ٨٦ الًؿ ٧٠ةل اال٩ٞيةد، وا٣ُةٔح، والًؿ
أال يكٮن ل٤ٕجؽ ظك٥ ىلع ٩ٛك٫  /وإيسةره ىلع ٦ة قٮاه، و٦٪٭ة ،وا٣تك٤ي٥ ألمؿه ،حب٫٧١
 ،حيك٥ ٤ٔي٭ة أ٥ْٔ ٨٦ ظك٥ الكيؽ ىلع ٔجؽه ^ ٩ٛك٫ ل٤ؿقٮل ؛ ث٢ احلك٥ ىلعأواًل 

أو الٮادل ىلع ودله، ٤ٚحف هل يف ٩ٛك٫ درصف ٍٝ إال ٦ة درصف ٚي٫ الؿقٮل، اذلي ٬ٮ أوىل 
٨ٔ  ^ٚية ٔضجًة ٠يٙ حتى٢ ٬ؾه األولٮيح ٣ٕجؽ ٝؽ ٔـل ٦ة صةء ث٫ الؿقٮل  ،ث٫ ٦٪٭ة

، ^٥ ٨٦ ا٧َب٪ة٫٩ إىل الؿقٮل ٦٪ىت اتلع١ي٥، وريض حبك٥ ٗريه وا٧َمن إحل٫ أْٔ
٥ أن اهلؽى ال يذ٤ًف ٨٦ مناكد٫، وإ٧٩ة يذ٤ًف ٨٦ دال٣ح ا٣ٕٞٮل، وأن اذلي صةء ث٫ ال  ؤز

٧ة صةء ث٫، واحلٮا٣ح  ،يٛيؽ احلٞني ؿاض ٔ٪٫، ٔو إىل ٗري ذلٟ ٨٦ األٝٮال ا٣يت دذ٨٧ٌ اإٔل
 .(1)«يف ا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ إىل ٗريه، ذلٟ ٬ٮ الٌالل ابلٕيؽ

ة/  ًٌ ة ثةإلقالم دي٪ًة ٨٦ يججؾ أوٮهل ػ٤ٙ ّ٭ؿه إذا ػة٣ٛخ ٠يٙ يؽل »وٝةل أي يع الًؿ
٫ وم٭ٮد٫ ٫ وراءه إذا ل٥ يٮاٜٚ ًٗؿ ة ث٧ع٧ؽ ؟!ثؽٔذ٫ و٬ٮاه، وٚؿٔو  ^ وًليٙ يىط الًؿ

٫ ٨٦ مناكد٫ وظؽه مم٨ ل٥ حي١  رقٮاًل   ؟!٫٧ ىلع ّة٬ؿه وبةَ٪٫، ويذ٤ٜ أوٮل دي٪٫ وٚؿٔو
ث٫ ٣ٞٮل ٗريه، وال يرتك ٝٮل ٗريه ٣ٞٮهل، وال   ٨٦ يرتك ٦ة صةءوًليٙ يؿىض ث٫ رقٮاًل 

 .(2)«؟!٫٧ وحيذش ثٞٮهل إال إذا واٜٚ د٤ٞيؽه و٦ؾ٬ج٫، ٚإذا ػة٫ٛ٣ ل٥ ي٤ذٛخ إىل ٝٮهلحي١  
 / ╚ذاثلًا/ لدبعةث لحٓام مللام للصحاةث 
، و٨َٕ يف ق٤ٮًل٭٥ وَؿيٞذ٭٥  ╚إنل ابلؽٔح اد٭ةم ملٞةم الىعةثح  ٨٦ وصٮهٍ مىتل

                                     
 .(29)صزاد امل٭ةصؿ إىل رب٫، الث٨ ا٣ٞي٥  (1)
 .(115)ص ، الث٨ ا٣ٞي٥مٛةء ا٤ٕ٣ي٢ (2)
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 ىلع ألٮاٍن ٦ذجةي٪ح، ٦٪٭ة/ 
 ٤ٛٗذ٭٥ وص٭٤٭٥ ث٧ة اقذؽرًل٫ املجذؽع ٤ٔي٭٥. -
 دٞىري٥٬ يف اتلٕج ؽ ث٧ة زاده املجذؽع.  -
اتل٭ةون يف ا٣ٕجةدات، واتلٞىري يف ا٣ُةًعت حبير دؿًلٮا ابلةب ٦ٛذٮًظة مل٨ ثٕؽ٥٬  -

 لالقذؽراك ٤ٔي٭٥. 
٤ح هل٥  -  ٌ أذٞةد األ٤ٌٚيح مل٨ ثٕؽ٥٬ ٤ٔي٭٥، ويف ٬ؾا مىةد٦ح جل٧يٓ اجلىٮص املٛ

 ىلع ٗري٥٬، واآلمؿة ثذٞؽي٧٭٥ ىلع ٨ْ٦َ دو٩٭٥ ٨٦ اجلةس. 
ريه صعؽٌ  ةه ٔ٪٭٥، ورٚي الػذيةره هل٥ لىعجح  ويف ٬ؾا ٗو تلٌٛي٢ ا هل٥، وًر

 ، ومَح٢ْ رايح اإلقالم يف وؽره األول. ^٩بي ٫ 
ِ »/ ^اجليب  وذلا ٝةل ٔل ةٓا ،نيلخليفاء لليلشعيَ لملٓعي   ثِ ِ  وسُ  ،يتن  ُس ةييكً ب ه  ،حٍس 

ٔل ةييٓا ةاجل  وةَ  ُٔ  ذ، وإياكً ومعذاتِ ٔلجِ ضُّ  .(1)«ةعةثٌ  معذثٍ  ُك   ، فإن  رِ لألم
ٟ بكجذ٫، وأػرب أنل املعؽزةت ثؽٌع » ٟ بك٪ح ػ٤ٛةا٫، ٧٠ة أمؿ ثةتل٧ك  ٚممؿ ثةتل٧ك 

ال٣ح، و٬ٮ ٦ة ل٥ يُتلجَٓ ٚي٫ ق٪ُح رقٮل ا   . (2)«وال ق٪ح أوعةث٫ ^ًو
يًة ٤ٚيذمسل ثموعةب حم٧ٍؽ »وٝةل اث٨ مكٕٮد/  ٚإ٩٭٥ اك٩ٮا  ؛^٨٦ اكن ٦٪ك٥ ٦ذمق 

َْٝٮ٦٭ة ٬ؽيًة، وأظك٪٭ة ظةاًل أثؿل ٬ؾه األ٦ح ٤ٝٮًبة، وأ٧ٔٞ٭ة ٧ً٤ٔة، وأ٤ٝ٭ة دك٤  
َ
ة، وأ ، ٝٮ٦ًة ًٛ

ٚإ٩٭٥ اك٩ٮا  ؛، ٚةٔؿٚٮا هل٥ ٤ٌٚ٭٥، وادجٕٮ٥٬ يف آزةر٥٬^اػذةر٥٬ ا دٕةىل لىعجح ٩بي٫ 
 . (3)«ىلع اهلؽى املكذٞي٥

 . (4)«ريٮن ٤ٚحف ٨٦ ادلي٦٨ة ل٥ يٕؿ٫ٚ ابلؽ»وٝةل قٕيؽ ث٨ ُصجَرْي/ 

                                     
 «.ظك٨ وعيط»وٝةل/  ،(2676)، وا٣رت٦ؾي (4607)، وأثٮ داود (17144)أػؿص٫ أمحؽ  (1)
 . (28)صذم اتلموي٢، الث٨ ٝؽا٦ح  (2)
 . (947/  2)صة٦ٓ ثيةن ا٥٤ٕ٣ و٫٤ٌٚ، الث٨ ٔجؽ ا٣رب  (3)
 . (771/  1)املىؽر الكةثٜ  (4)
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ػؿ ٣ك٥ يشٌء ُػج  »ثؿا٬ي٥ اجلؼيع/ إوٝةل   . (1)«٨ٔ ا٣ٞٮم ٢ٌٍٛ٣ ٔ٪ؽك٥ ئل٥ يُؽل
، و٦ة ل٥ جيئ ٨ٔ واظٍؽ ٦٪٭٥ ^ا٥٤ٕ٣ ٦ة صةء ٨ٔ أوعةب حم٧ؽ »وٝةل األوزايع/ 

 . (2)«٤ٚحف ث٥٤ٕ
زٮك ٨ٔ أوعةب رقٮل ا »وٝةل النٕيب/  ثؿأي٭٥ َفُج٢ْ ، و٦ة ٝةلٮا ٚي٫ هٚؼؾ ^٦ة ظؽل

 . (3)«٤ٔي٫
٨٦ ٢ٞ٩ اثلٞةت، وصةء ٨ٔ الىعةثح ووطل ٔ٪٭٥  ^٦ة صةء ٨ٔ اجليب »وٝةل اث٨ ٔجؽ ا٣رب/ 

ال٣ح ْظِؽَث ثٕؽ٥٬ ول٥ يك٨ هل أو٢ٌ ٚي٧ة صةء ٔ٪٭٥ ٚجؽٔح ًو
ُ
٥ٌْ٤ يَُؽاُن ث٫، و٦ة أ ِٔ  . (4)«ٚ٭ٮ 
وأ٦ة أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح ٚيٞٮلٮن يف  ل  ٢ٍٕٚ وٝٮٍل ل٥ يثجخ ٨ٔ »وٝةل اث٨ ٠سري/ 

أل٩٭٥ ل٥ يرتًلٮا ػى٤ح ٨٦  ؛/ ٬ٮ ثؽٔح؛ أل٫٩ لٮ اكن ػرًيا لكجٞٮ٩ة إحل٫╚الىعةثح 
 . (5)«ػىةل اخلري إال ثةدروا إحل٭ة

 ^ٚةملجذؽع م١ؾٌب ث٭ؾا ك٫، ٦٪ةٝي تلٌٛي٢ ا واػذيةره هل٥، ٦ٕةرض تلٌٛي٢ اجليب 
 ووويذ٫ ث٭٥، تخة٣ٙ ملة قجٜ ٨ٔ الك٤ٙ يف ثيةن ٦زن٣ح الىعةثح وماك٩ذ٭٥ ٨٦ ادلي٨. 

 رلةًرا/ لدبعةث مضادة ليرشفرث/
أو  ،أو ٩ٞىةن ،إن ابلؽع مٌةدة ل٤رشيٕح و٦ذ٭٧ح هلة؛ إذ تكذؽرك ىلع الرشع ثـيةدة

 د٘يري لألو٢ الىعيط.
ٚةملجذؽع إ٧٩ة حمىٮل ٝٮهل ث٤كةن ظةهل أو ٦ٞةهل/ إن الرشيٕح ل٥ دذ٥، »ٝةل النةَيب/ 

وأ٫٩ ثٌف ٦٪٭ة أميةء جيت أو يكذعت اقذؽرا٠٭ة؛ أل٫٩ لٮ اكن ٦ٕذًٞؽا ٧٠ةهلة ود٧ة٦٭ة ٨٦ 
                                     

 . (946/  2)املىؽر الكةثٜ  (1)
  .(617/  1)املىؽر الكةثٜ  (2)
 . (319/ 4)ظ٤يح األوحلةء  (3)
  .(946/ 2)صة٦ٓ ثيةن ا٥٤ٕ٣ و٫٤ٌٚ  (4)
 . (279 -278/  7)دٛكري اث٨ ٠سري  (5)
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 .(1)«، وٝةا٢ ٬ؾا ًةل ٨ٔ الرصاط املكذٞي٥ ل وص٫ ل٥ يبذؽع وال اقذؽرك ٤ٔي٭ة
مل٪ةٌٝذ٭ة ادلي٨، ودٕٚ٭ة ملة ثٕر ا ث٫  ؛ُةنابلؽٔح أظت إىل الني»/ ♫ٝةل اث٨ ا٣ٞي٥ 

رقٮهل، ووةظج٭ة ال يذٮب ٦٪٭ة وال يؿصٓ ٔ٪٭ة؛ ث٢ يؽٔٮ اخل٤ٜ إحل٭ة، وتل٧ٌ٪٭ة ا٣ٞٮل ىلع ا 
ثال ٥٤ٔ، و٦ٕةداة رصيط الك٪ح، و٦ٕةداة أ٤٬٭ة، واالصذ٭ةد ىلع إَٛةء ٩ٮر الك٪ح، ودٮحلح ٨٦ 

ـل ٨٦ واله ا ور ه ا ورقٮهل، ورد ٦ة أذربه، قٮهل، وأذجةر ٦ة ردل ٔـهل ا ورقٮهل، ٔو
ومٮاالة ٨٦ ًعداه، و٦ٕةداة ٨٦ وااله، وإزجةت ٦ة ٩ٛةه، و٩يف ٦ة أزبذ٫، ودكؾيت الىةدق، 

ح احلٜ ثةبلة٢َ، و٤ٝت احلٞةاٜ جب٢ٕ احلٜ ثةَاًل  ة، ودىؽيٜ الاكذب، و٦ٕةًر ًّٞ  وابلة٢َ ظ
٤ت ا٣ٕٮج لرصاط ا املكذٞي٥، وٚذط ثةب واإلحلةد يف دي٨ ا، ود٧ٕيح احلٜ ىلع ا٣ٞ ٤ٮب، َو

 ،ٚإن ابلؽع تكذؽرج ثى٘ري٬ة إىل ٠جري٬ة، ظىت يجك٤غ وةظج٭ة ٨٦ ادلي٨ ؛دجؽي٢ ادلي٨ مج٤ح
٧٠ة دجك٢ النٕؿة ٨٦ ا٣ٕضني، ٧ٚٛةقؽ ابلؽع ال يٞٙ ٤ٔي٭ة إال أربةب ابلىةاؿ، وا٧ٕ٣يةن 

 .(2)«[40]اجلٮر/ ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿ ًةلٮن يف ٧٤ّح ا٣ٕىم
/ -ثٕؽ أن ذ٠ؿ األد٣ح ىلع حتؿي٥ ابلؽع- ♫وٝةل ق٧ةظح النيغ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ ثةز 

٨ الك٤ٙ الىة٣ط ثٕؽ٥٬ اتلعؾيؿ ٨٦ ابلؽع  ^ وٝؽ زجخ ٨ٔ أوعةب رقٮل ا» ٔو
وا٣رت٬يت ٦٪٭ة، و٦ة ذاك إال أل٩٭ة زيةدة يف ادلي٨ ورشع ل٥ يمذن ث٫ ا، وتنج٫ ثمٔؽاء ا 

وألن الز٦٭ة  ،واثذؽأ٭٥ ٚي٫ ٦ة ل٥ يمذن ث٫ ا ،٨٦ احل٭ٮد واجلىةرى يف زيةدد٭٥ يف دي٪٭٥
  ٞ ٧ةل، و٤ٕ٦ٮم ٦ة يف ٬ؾا ٨٦ ا٣ٛكةد ا٣ْٕي٥ ه لرلي٨ اإلقاليم، واد٭ة٫٦ ثٕؽم ال١اتل٪

واملؼة٣ٛح  ،[3املةاؽة/]﴾ چ چ چ ڇ﴿ /وامل٪١ؿ النجيٓ واملىةد٦ح ٣ٞٮل ا 
 . (3)«املعؾرة ٨٦ ابلؽع وامل٪ٛؿة ٦٪٭ة الرصحيح ألظةدير الؿقٮل

                                     
ذىةم  (1)  .(65 / 1)األ
 ثذرصف يكري. (238/  1)٦ؽارج الكةل١ني،  (2)
 . (24)صاتلعؾيؿ ٨٦ ابلؽع، الث٨ ثةز  (3)
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 خامًسا/ لدبعةث فساد يف لدليَ ولىليب/
ظؿم ٩ٛك٫ اال٩ذٛةع ثةلرشيٕح، إن ابلؽٔح دٮصت ٚكةًدا يف ٤ٝت املجذؽع ودي٪٫، ظير 

ؽل ٔ٪٭ة إىل ابلؽع والٌالالت.  ٔو
وةظت ثؽٔح ال دم٦٪٫ ىلع دي٪ٟ، وال تنةوره يف أمؿك، وال »ٝةل ا٣ٌٛي٢ ث٨ ٔيةض/ 

 . (1)«-يٕين يف ٤ٝج٫-وةظت ثؽٔح أورز٫ ا ا٣ٕىم ٫، و٨٦ ص٤ف إىلجت٤ف إ٣ى
ا٤ٞ٣ٮب، ٧ٚىت اٗذؾت ا٤ٞ٣ٮب إن الرشاآ أٗؾيح »/ ♫ٝةل ميغ اإلقالم اث٨ دي٧يح 

 .(2)«ثةبلؽع ل٥ يجٜ ٚي٭ة ٢ٌٚ ل٤كنن، ٚذ١ٮن ث٧زن٣ح ٨٦ اٗذؾى ثة٣ُٕةم اخلجير
ٮا ٨ٔ ٠ذةب ا وق٪ح رقٮهل  واتلعةك٥ إحل٭٧ة، وأذٞؽوا  ^ٚإن اجلةس إذا أًٔؿ

ؽلٮا ٔ٪٭٧ة إىل ابلؽع واملعؽزةت وأٝٮال الؿصةل ظؽث هل٥ ٨٦  -ٔؽم اال٠ذٛةء ث٭٧ة، ٔو
ذلٟ ٚكةد يف ُٚؿ٥٬، و٧٤ّح يف ٤ٝٮب٭٥، وًلؽر يف أٚ٭ة٦٭٥، واحنؿاف يف ٔٞٮهل٥، اء صؿل 

وزيٖ يف دي٪٭٥، ظىت د٧ٕي٭٥ ٬ؾه األمٮر ٨ٔ رؤيح احلٜ ود٧يزي اهلؽى ٨٦ الٌالل، 
  .(3) «ٚي٪ُٛئ ٩ٮر احلٜ يف وؽور٥٬

٧َخ الرشيٕح اجل١ري ىلع ٨٦ أظؽث »/ ♫ٝةل ميغ اإلقالم اث٨ دي٧يح  ْل وهلؾا َع
ابلؽع، وظؾرت ٦٪٫؛ ألن ابلؽع لٮ ػؿج الؿص٢ ٦٪٭ة ٠ٛةًٚة ال ٤ٔي٫ وال هل لاكن األمؿ 

ة؛ ث٢ ال ًٛ ننم ٨٦ ٩ٞه ٦٪ٕٛح الرشيٕح يف ظ٫ٞ؛  ،ثؽ أن دٮصت هل ٚكةًدا يف ٤ٝج٫ ودي٪٫ ػٛي
 .(4)«إذ ا٤ٞ٣ت ال يتكٓ ل٤ٕٮض واملٕٮلض ٔ٪٫

                                     
 . (459/ 2)ال١ربى  اإلثة٩ح (1)
 .(104/ 2)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح  (2)
 .(48)صا٣ٛٮااؽ  (3)
 .(544/  1)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥  (4)
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  سادًسا/ لدبعةث ذُب يف صٔرة طاةث/
أن أ٢٬ ابلؽع ي٤٧ٕٮن ىلع -ػُٮرة، وجي٤ٕ٭ة أكرث رضًرا ودمزرًياممة يـيؽ ابلؽٔح 

دـيني ثؽٔذ٭٥ ل٤٪ةس، ويٌٛٮن ٤ٔي٭ة وٛح الرشٔيح، ٚيض٤ٕٮن ثؽٔذ٭٥ يف وٮرة َةٔح، 
 ةل وأمجة٬٭٥.ٚيذىيؽون ثؾلٟ اجل٭ل 

أن يميت ث٫ وةظج٫ »/ -يف ثيةن أقةحلت أ٢٬ ابلؽع يف دؿويش ثة٤َ٭٥ -يٞٮل اث٨ ا٣ٞي٥
ـػممٮل  َٜ  ؿَف ٬ًة م ا ظ٤ح ا٣ٛىةظح وا٣ٕجةرة الؿميٞح، ٚترسع  ،املٕةين األ٣ٛةظ، م٤ٛ م١كٮًّ

ا٣ٕٞٮل الٌٕيٛح إىل ٝجٮهل واقذعكة٫٩، ودجةدر إىل أذٞةده ود٤ٞيؽه، ويكٮن ظةهل يف ذلٟ 
٪٭ة يف ٬ح ٦٘نٮمح ىلع ٨٦ ال ثىرية هل ثجةَ٪٭ة وظٞيٞذ٭ة، ٚيعك  ظةل ٨٦ يٕؿض ق٤ٕح ممٮل 

ٚإ٫٩ ال يذ٥ هل ذلٟ  ؛ٛك٫، و٬ؾا اذلي يٕذ٧ؽه  ل ٨٦ أراد دؿويش ثة٢َج٭ة إىل ٩ٔي٪٫ وحيج  
 .(1)«إال ثذ٧ٮي٭٫ وزػؿٚذ٫ وإ٣ٞةا٫ إىل صة٢٬ حبٞيٞذ٫

٨ ٬ٮ ص٤ي٢ ا٣ٞؽر ٔ٪ؽ اجلةس؛ حلؼؽع ثؾلٟ وٝؽ يجكت أ٢٬ ابلؽع ٦ٞةتل٭٥ إىل ٦َ 
ٕةف ا٣ٕٞٮل.اجل٭ل   ةل ًو

د ظي٤٭٥- وذللٟ ٝةل اث٨ ا٣ٞي٥ ؽ  َٕ يٕـو املذمول دموي٫٤ وبؽٔذ٫ إىل ص٤ي٢ أن »/ -و٬ٮ ُي
 ،ا٣ٞؽر، ٩بي٫ اذل٠ؿ ٨٦ ا٣ٕٞالء، أو ٨٦ آل ابليخ اجلجٮي، أو ٨٦ ظ٢ل هل يف األ٦ح ز٪ةء مجي٢

٧ةر واجل٭ةل، ٚإن ٨٦ ممن اجلةس دْٕي٥ الكم حلع٤   ؛ولكةن وؽق ي٫ ثؾلٟ يف ٤ٝٮب اأٗل
وٍل٧ة اكن ذلٟ ا٣ٞةا٢ أ٥ْٔ يف  ٨٦ ي٥ْٕ ٝؽره يف ٩ٛٮق٭٥، وأن يذ٤ٞٮه ثة٣ٞجٮل واملي٢ إحل٫،

٩ٛٮق٭٥ اكن ٝجٮهل٥ لالك٫٦ أد٥، ظىت إ٩٭٥ حلٞؽمٮ٫٩ ىلع الكم ا ورقٮهل، ويٞٮلٮن/ ٬ٮ 
وب٭ؾه ا٣ُؿيٜ دٮو٢ الؿاٌٚح وابلةَ٪يح واإلق٧ةٔي٤يح واجلىرييح  ،أ٥٤ٔ ثة ورقٮهل ٦٪ة

ملة ٧٤ٔٮا أن  ؛إىل د٪ٛيٜ ثة٤َ٭٥ ودمويالد٭٥ ظىت أًةٚٮ٬ة إىل أ٢٬ ثيخ رقٮل ا

                                     
 .(436/ 2)الىٮأٜ املؿق٤ح، الث٨ ا٣ٞي٥  (1)
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املك٧٤ني ٦ذٛٞٮن ىلع حمجذ٭٥ ودْٕي٧٭٥ ومٮاالد٭٥ وإصالهل٥، ٚة٩ذ٧ٮا إحل٭٥، وأّ٭ؿوا ٨٦ 
٢ إىل الكة٦ٓ أ٩٭٥ أوحلةؤ٥٬ وأوىل حمجذ٭٥ ومٮاالد٭٥ وال٤٭ش ثؾ٠ؿ٥٬ وذ٠ؿ ٦٪ةٝج٭٥ ٦ة ػيل 

ح وإحلةد ك٥ ٨٦ ز٩ؽٝ ،اجلةس ث٭٥، ز٥ ٩ٛٞٮا ثة٤َ٭٥ وإ١ٚ٭٥ ثجكبذ٫ إحل٭٥، ٚال هلإ إال ا
ال٣ح ٝؽ ٩ٛٞخ يف الٮصٮد ثجكبذ٭ة إحل٭٥ و٥٬ ثؿاء ٦٪٭ة ثؿاءة األ٩بيةء ٨٦  ،وبؽٔح ًو

٥ واتلُٕي٢، وبؿاءة املكيط ٨٦ ٔجةدة الى٤يت واتلس٤ير، وبؿاءة رقٮل ا ٨٦ اتلض٭  
 .(1)«!!ابلؽع والٌالالت

ح أ٦ح حم٧ؽ »وٝةل ٦ٞةد٢ ث٨ ظيةن/   ^٩٭٥ يؾ٠ؿون اجليب إ، ^أ٢٬ ٬ؾه األ٬ٮاء ٚآ
وأ٢٬ ثحذ٫، ٚيذىيؽون ث٭ؾا اذل٠ؿ احلك٨ اجل٭ةَل ٨٦ اجلةس، ٚيٞؾٚٮن ث٭٥ يف امل٭ةلٟ، ٧ٚة 

 ؛٥٬أمج٭٭٥ ث٨٧ يكٌف الىرب ثةق٥ ا٣ٕك٢، و٨٦ يكٌف الك٥ ا٣ٞةد٢ ثةق٥ ا٣رتيةق، ٚمثرصِ 
ًرا ٚإ٩ٟ إن ال دك٨ أوجعخ يف حبؿ املةء، ٚٞؽ أوجعخ يف حبؿ األ٬ٮاء اذلي ٬ٮ أ٧ٜٔ ٗٮ

 َٜ ُٟ ٦ُيذٟ ا٣يت دُٞٓ وأمؽ اًُؿاثًة، وأكرث وٮأ ْ٤ ُٛ ، وأثٕؽ ٦ؾ٬جًة ٨٦ ابلعؿ و٦ة ٚي٫، ٚ
 .(2)«ث٭ة قٛؿ الٌالل ادجةُع الك٪ح

 ساةًرا/ لدبعةث رش ٌَ لملرصيث/
إن ابلؽع ذات ػُؿ ْٔي٥، ويه يف ٧ٔٮ٦٭ة رش ٨٦ املٕةيص، وأمؽ إز٧ًة، وأكرب رضًرا 

 ىلع األ٦ح.
ابلؽٔح رش ٨٦ املٕىيح، ٧٠ة ٝةل قٛيةن اثلٮري/ ابلؽٔح أظت إىل »ٝةل اث٨ دي٧يح/ 

 .(4)«(3)ذةب ٦٪٭ة، وابلؽٔح ال يُذةب ٦٪٭ةإث٤حف ٨٦ املٕىيح؛ ٚإن املٕىيح يُ 

                                     
 .(143 / 1)الىٮأٜ املؿق٤ح  (1)
ذىةم  (2)  .(143 1)األ
ـ٫٧ٔ. (3)  وذلٟ ألن وةظت ابلؽٔح يٕذٞؽ٬ة ٝؿبح إىل ا، ٚال يذٮب ٨٦ َةٔح ث
 .(472/ 11) دل٧ٮع ا٣ٛذةوي (4)
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 . (1)«أىب ا دجةرك ودٕةىل أن يمذن لىةظت ٬ٮى ثذٮبح»وٝةل احلك٨ ابلرصي/ 
 . (2)«ثذٮبح ٦ة يكةد ا أن يمذن لىةظت ثؽٔح»وٝةل ُٔةء اخلؿاقةين/ 

 ثىٛةت ا، ودكؾيجًة ث٧ة أػرب ث٫ وملة اك٩خ ابلؽع امل٤ٌح ص٭اًل »وٝةل اث٨ ا٣ٞي٥/ 
إن ٝرصت ٨ٔ  - اك٩خ ٨٦ أكرب ال١جةاؿٔ٪ةًدا وص٭اًل - ^ ٨ٔ ٩ٛك٫، وأػرب ٔ٪٫ رقٮهل

وٌل٩خ أظت إىل إث٤حف ٨٦ ٠جةر اذل٩ٮب، ٧٠ة ٝةل ثٕي الك٤ٙ/ ابلؽٔح أظت  -ا٣كٛؿ
إىل إث٤حف ٨٦ املٕىيح؛ ألن املٕىيح يذةب ٦٪٭ة، وابلؽٔح ال يذةب ٦٪٭ة، وٝةل إث٤حف ٣ٕ٪٫ 
ا/ أ١٤٬خ ثين آدم ثةذل٩ٮب، وأ١٤٬ٮين ثال هلإ إال ا واالقذ٘ٛةر، ٧٤ٚة رأيخ ذلٟ 

ةٚ٭٥ يؾ ،ثثسخ ٚي٭٥ األ٬ٮاء ًٕ و٤ٕ٦ٮم ، ٩جٮن وال يذٮبٮن؛ أل٩٭٥ حيكجٮن أ٩٭٥ حيك٪ٮن و٪
أن املؾ٩ت إ٧٩ة رضره ىلع ٩ٛك٫، وأ٦ة املجذؽع ٚضره ىلع اجلٮع، وٚذ٪ح املجذؽع يف أو٢ 

٥٬ وٚذ٪ح املؾ٩ت يف الن٭ٮة، واملجذؽع ٝؽ ٕٝؽ ل٤٪ةس ىلع رصاط ا املكذٞي٥ يىؽ   ،ادلي٨
ح يف أووةف الؿب  وًل٧ةهل، واملؾ٩ت ٣حف ٔ٪٫، واملؾ٩ت ٣حف ٠ؾلٟ، واملجذؽع ٝةد
وا٣ٕةيص ٣حف ٠ؾلٟ، واملجذؽع يُٞٓ ىلع  ،^ ٠ؾلٟ، واملجذؽع ٦٪ةٝي ملة صةء ث٫ الؿقٮل

 .(3)«اجلةس َؿيٜ اآلػؿة، وا٣ٕةيص ثُيء الكري بكجت ذ٩ٮب٫
وذللٟ ٚإن أا٧ح أ٢٬ ابلؽع أمؽ  ػًُؿا، وأرض  ىلع األ٦ح ٨٦ أ٢٬ اذل٩ٮب واملٕةيص؛ أل٩٭٥ 

ق، ويؤصضٮن ٩ةر ا٣ٛت، ويجرشون داء ثؽٔٮد٭٥ إىل ثؽٔذ٭٥ يٮٕٝٮن األ٦ح يف االػذالف واتلٛؿ  
 يف صكؽ األ٦ح؛ وذللٟ اكن ٨٦ الٮاصت مٮاص٭ذ٭٥ وحمةربذ٭٥، ثةإل٩كةر ٤ٔي٭٥، ٌٔةاًل 

 واتلعؾيؿ ٨٦ رش٥٬، وبإذأح الك٪ح، وادلٔٮة إحل٭ة، ودجىري اجلةس ثممٮر دي٪٭٥.
 ^ىلع األ٦ح ٨٦ أ٢٬ اذل٩ٮب؛ وهلؾا أمؿ اجليب  ح أ٢٬ ابلؽع أرض  أا٧»ٝةل اث٨ دي٧يح/ 

                                     
 . (159/  1)رشح أوٮل أذٞةد أ٢٬ الك٪ح  (1)
 . (159/  1)املىؽر الكةثٜ  (2)
 .(112/ 1)ثذرصف، ٦ٛذةح دار الكٕةدة  (145)ص ادلاء وادلواء، الث٨ ا٣ٞي٥ (3)
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 .(1)«ثٞذ٢ اخلٮارج، و٩ىه ٨ٔ ٝذةل الٮالة ا٧٤ْ٣ح
/ ا ٌخرعٍّ ًِا/ لدبعةث رضْر  ذاٌ

إن ابلؽٔح رضر٬ة يف ٩ٛف ادلي٨، و٬ٮ ال يٞذرص ىلع املجذؽع ٍٚٞ؛ ث٢ إ٫٩ رضر 
 ًّٞ ، ألن املجذؽع يؽٔٮ ٗريه ملة يٕذٞؽه ظ و٣حف ٫ٕ٦ إال ا٨ْ٣، وابلؽٔح ذ٩ت ال ة، ٦ذٕؽٍّ

ة. ًٕ  يُذةب ٦٪٫؛ ألن املجذؽع ي٨ْ أ٫٩ ثجؽٔذ٫ ٝؽ أظك٨ و٪
ثٕؽ أن ذ٠ؿ أن النيُةن حيةول أن يٮٝٓ اإلنكةن يف ا٣كٛؿ والرشك - ٝةل اث٨ ا٣ٞي٥

ٚإذا يئف ٦٪٫ ٨٦ ذلٟ، وٌلن مم٨ قجٜ هل اإلقالم يف ث٨ُ أ٫٦؛ »/ -ثك٢ ا٣ُؿق امل١٧٪ح
اثلة٩يح ٨٦ الرش ويه ابلؽٔح، ويه أظت  إحل٫ ٨٦ ا٣ٛكٮق واملٕةيص؛ ألن  ٫٤ٞ٩ إىل املؿدجح

، ويه ذ٩ت ال يُذةب ٦٪٫، ويه تخة٣ٛح دلٔٮة الؿق٢،  رضر٬ة يف ٩ٛف ادلي٨، و٬ٮ رضر ٦ذٕؽٍّ
 .(2)«ويه ثةب ا٣كٛؿ والرشك ،ودًعء إىل ػالف ٦ة صةءوا ث٫
وا٥٤ٔ أن األ٬ٮاء ك٭ة رديلح دؽٔٮ إىل »ٝةل ا٣ربب٭ةري/  ،وابلؽٔح َؿيٜ الـ٩ؽٝح

 . (3)«ٚإ٩٭٥ يؿيؽون اجلةس ىلع اتلُٕي٢ والـ٩ؽٝحالكيٙ، وأردا٬ة وأكٛؿ٬ة ٨٦ الؿواٚي... 
ٔم/  حاسًرا/ لدبعةث طيفق لتلفيق وللخخلف لملذم

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ ٝةل ا دٕةىل/

 ،ا٣ٞؿآن، ٚةلرصاط املكذٞي٥ ٬ٮ [153األ٩ٕةم/]﴾ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
 واأل٬ٮاء. ،والٌالالت ،ابلؽع /وا٣ُٛؿة، والكج٢ يه ،واإلقالم

 ٨  .(4)«ابلؽع والنج٭ةت ٝةل/ الكج٢/وال دتجٕٮا »دلة٬ؽ/ ٔو

                                     
 .(284/ 7)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (1)
 .(260/  2)٨ ا٣ٞي٥ ثثؽاآ ا٣ٛٮااؽ، ال (2)
  .(120ص) رشح الك٪ح، ل٤ربب٭ةري (3)
 .(88/ 8)يف اتلٛكري واث٨ صؿيؿ ، (209)أػؿص٫ ادلاريم  (4)
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٨٦ أ٢٬ االػذالف واتلٛؿق املؾمٮم ث٪ه ٠ذةب ا ا٣ٕـيـ، ٝةل  ^وٝؽ دربأ اجليب 
، و٬ؾا اتلٛؿق [159األ٩ٕةم/]﴾ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴿ دٕةىل/

 ^ واالػذالف َؿيٜ األم٥ الكةثٞح، وا٣ٛؿق اهل٤ىك، ويف احلؽير الىعيط أن رقٮل ا
  ن  إِ »ٝةل/ 

َ
ِ ابَ خَ للهِ  َو ْح أ ِ ِٓ يِِ  دِ ٔل يِف كُ َتَ لفح  نيح ِ خَ نح ً ىلع ذ  ثً ي  مِ  نيَ رِ تح وسَ  نيح

ُ
 ُق َتِ فح خَ ث سَ ٌ  ، وإن ْذه لأل

 .(1)«َةثُ ٍاإل ولحعة، ويه لَلَ  ارِ  لجل  ٓا يِف كُّ  -األ٬ٮاء /يٕين -ثً ي  مِ  نيَ رِ تح وسَ  ىلع ذلٍث 
ا٣ٕؽاوة وابلٌ٘ةء، ٝةل أثٮ  /االػذالف واتلٛؿيٜ، و٨٦ ٩تيضذ٫ /و٨٦ ٩تيضح االثذؽاع

 . (2)«إيةك٥ و٬ؾه األ٬ٮاء ا٣يت د٤ٌف ثني اجلةس ا٣ٕؽاوة وابلٌ٘ةء»ا٣ٕةحلح/ 
ة، ٝةل ا٣ربب٭ةري/  و٨٦ ٩تيضح ا٣ٕؽاوة وابلٌ٘ةء اقذعالل األ٦ح د٦ةءَ  ًٌ ثٌٕ٭ة ثٕ

 .(3)«وا٥٤ٔ أن األ٬ٮاء ك٭ة رديح دؽٔٮ إىل الكيٙ»
 .(4)«٦ة اثذؽع الؿص٢ ثؽٔح إال اقذع٢ الكيٙ»وٝةل أثٮ ٝالثح/ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ ودىؽيٜ ذلٟ ك٫ يف ٝٮهل دٕةىل/

 . [14املةاؽة/ ]﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ

  

                                     
  .(4597)، وأثٮ داود (16937) أػؿص٫ أمحؽ (1)
 . (62/  1) رشح أوٮل أذٞةد أ٢٬ الك٪حأػؿص٫ الاللاكيئ يف  (2)
 . (120ص)رشح الك٪ح  (3)
  .(287/ 2)، ظ٤يح األوحلةء (460/  1) الرشيٕح (4)
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 أسئلة الفصل األول
 أمام العبارة الخطأ يف كل مما يأتي:)×( ( أمام العبارة الصحيحت وعالمت ضع عالمت )أوالً: 

 ( ) ودميت ث٧ٕىن/ اإلظؽاث واالػرتاع. ،«ثََؽعَ »مىؽر  /ابلؽٔح ٣٘ح -1
 ( ) وإ٧٩ة صةء ثٕي منذٞةد٫.  ،يف ا٣ٞؿآن« ابلؽٔح»ل٥ يمت ٣ِٛ  -2
ح، ابلؽٔٝةل اجلٮوي/  – 3 دٌةيه الرشٔيح، يٞىؽ ح/ ٔجةرة ٨ٔ َؿيٞح يف ادلي٨ تخرٔت

 ( )  ثةلك٤ٮك ٤ٔي٭ة املجة٣٘ح يف اتلٕجؽ  قجعة٫٩.
 ( ) ىلع املؼة٣ٛني يف املكةا٢ االصذ٭ةديح. « أ٢٬ ابلؽع»ل٥ يٞٓ ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح إَالق ووٙ  -4
 ( ) «.ادجٕٮا وال دبذؽٔٮا ٚٞؽ ٠ٛيذ٥»ٝةل اث٨ ٔجةس/  -5
ُ  »ٝةل اث٨ مكٕٮد/  -6  ( ) «.٤يك٥ ثممؿًل٥ ا٣ٕذئٜو ،ٓإيةك٥ وابلؽع واتل٪
 ( ) «.وإن رآ٬ة اجلةس ظك٪ًة ، ل ثؽٔح ًال٣ح»ٝةل اث٨ ٧ٔؿ/  -7
 ( ) «.ا٣ٞىؽ يف الك٪ح ػري ٨٦ االصذ٭ةد يف ابلؽٔح/ »رشيط ا٣ٞةيضٝةل  -8
 ( ) االثذؽاع اد٭ةم ملٞةم اجلجٮة.  -9
 ( )  .ابلؽٔح ٣حكخ اد٭ة٦ًة ملٞةم الىعةثح -10
 ( ) لرشيٕح. ٮي ال ي٤ـم ٦٪٭ة مٌةدة اث٧ٕ٪ة٬ة ال٤٘ ابلؽٔح -11
 ( ) ابلؽٔح ٚكةد يف ادلي٨ وا٤ٞ٣ت.  -12
 ( ) ابلؽٔح رش ٨٦ املٕىيح.  -13
 ( ) ابلؽٔح َؿيٜ اتلٛؿق واالػذالف املؾمٮم.  -14
 ( ) رضر ابلؽٔح ٦ٞذرص ىلع وةظج٭ة.  -15

 : اخرت اإلجابت الصحيحت من بني البدائل املطزوحت فيما ييل: ثانيًا

 ْذل ٌَ كٔل/ ،«لدبعةث/ ٌا خاىفج للهخاب وللسِث أو إمجاع سي  لألٌث ٌَ للةخلادلت ولىرتادلت» -1
 اث٨ ٠سري. -ج اجلٮوي.-ب اث٨ دي٧يح. -أ
ْاذل  .«لدبعةث/ يه لىفريث لملخاىفث ليسِث، سٍيج ةادبعةث؛ ألن كائيٓا لةخعةٓا ٌَ غري ٌلاال إٌاام» -2

 ٌَ كٔل/
 اث٨ ظضؿ.-ج  الكيٮيط.-ب اجلؿصةين. -أ

 عةث/ لدب -3
 .ذ٩ت يف وٮرة َةٔح-ج مٌةدة ل٤رشٔيح. -ب ٚكةد يف ادلي٨ وا٤ٞ٣ت. -أ
ريه. ،مجيٓ ٦ة قجٜ -د  ٗو
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 ورد ىفظ لدبعةث يف/ -4
 .يف الك٪ح وآزةر الك٤ٙ-ج الكم ا٧٤ٕ٣ةء املذمػؿي٨.-ب ا٣ٞؿآن ال١ؿي٥.-أ
 )أ، ب(. -د
 ورود لدبعةث يف لليةث ةٍرىن للُلطاع وللالكل/ -5
 ٬ٮ ٩ٛف ٦ٕ٪ة٬ة الرشيع. -ب هل ٔالٝح ث٧ٕ٪ة٬ة الرشيع. -أ

 ثح٪٭ة وبني املٕىن الرشيع ٧ٔٮم وػىٮص وصيه. -ج
 هل اردجةط ثةبلؽٔح احلك٪ح دون الكحبح.  -د

 أجب عن األسئلت اآلتيت:: ثالثًا

 .ٔؿف ابلؽٔح ٣٘ح واوُالًظة -1
 ىلع حمةور أقةقيح. اذ٠ؿ ٬ؾه املعةور دٛىياًل.أٝٮال ا٧٤ٕ٣ةء وإن اػذ٤ٛخ يف ابلؽٔح وًلرثت؛ ٚإ٩٭ة دؽور  -2
ط ا٣ٕالٝح ثني املٕىن ال٤٘ٮي واملٕىن الرشيع ل٤جؽٔح. -3  ًو
صةءت اجلىٮص مكذٛيٌح ٨٦ ال١ذةب والك٪ح وأٝٮال الك٤ٙ يف األمؿ ث٤ـوم الك٪ح واحلر ٤ٔي٭ة  -4

يت ٚي٭ة، ويف اجليه ٨ٔ ابلؽع واتلعؾيؿ ٦٪٭ة. اذ٠ؿ ثٕي ٦ة صةء  ٞؿآن والك٪ح وآزةر ا٣ يفوا٣رٗت
 الك٤ٙ يف ذلٟ.

 ل٤جؽع مٮبٞةت و٦ٛةقؽ وأػُةر ْٔي٧ح. اذ٠ؿ٬ة دٛىياًل. -5
ة ل٤ذٛؿق واالػذالف املؾمٮم. -6 ًٞ ط ٠يٙ دكٮن ابلؽٔح َؿي  ًو
 ثني ٠يٙ دض ابلؽٔح وةظج٭ة ودذٕؽاه إىل ٗريه. -7
 ثني ذلٟ. ╚ابلؽٔح اد٭ةم ملٞةم الىعةثح -8
ا ٨٦-9  املٕىيح؟ ملةذا اك٩خ ابلؽٔح رشًّ
ط ذلٟ ٦ؽ٧ًٔة ثةجلىٮص.-10  ٢٬ دؤزؿ ابلؽٔح يف وظؽة األ٦ح؟ًو
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 دع ـبـواع الـأن
 ليجؽع أُٔاع وأككةم ٌذٕؽدة ثةٔذجةرات خمذيفح، وٌَ ْؾه األككةم ٌة يٌل/

 وبعةحاإضةفقح/ا،/اثعةحاقلقلقحأوًلا
بؽٔح و ،حيدِلكً ابلؽٔح ثةٔذجةر ٌؽى دٕيُّق أويٓة ثةدلحلو الرشيع إىل ثؽٔح ظليل

اإًةفيح/
وال  ،وال قِح ،ٔييٓة دحلو رشيع ال ٌَ نذةباىيت لً يؽل »يه/  فةبلعةحااحللقلقح

 .(1)«ال يف اجلٍيح وال اتلفىيو ،وال اقذؽالل ٌٕذرب ِٔؽ أْو اىٕيً ،إدمةع
جةُيح واتلَّبَذُّو  وٌسةهلة/ إظؽاث ٔجةدة ىحف هلة أوو يف الرشع، اكتللؿب إىل ا ثةلْؿ

ٔد ادلايع إىل الـواج، كةل ا دٕةىل/ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ ٌٓ وص

 ، وٌَ أٌسيذٓة نؾلم ثؽٔح حتهيً اىٕلو ودلؽيٍّ ىلع اجللو، ورَد  [72]احلؽيؽ/ ﴾ڱ ڱ
ٔقُّ  ثأوعةب اىلجٔر، ودٕييق  و  اجلىٔص الرشٔيح ذللم، واكىُٔاف ثةألرضظح واتل

النٍٔع واملىةثيط ظٔل األرضظح، فلك ْؾه املؼرتاعت لً يلً ٔييٓة دحلو ال ثةٔذجةر 
 ق هلة ثكذةب وال قِح.دميذٓة، وال ثةٔذجةر دفىييٓة، فيه ثؽع حمٌح ال دٕيُّ 

افيه اىيت هلة مةابذةن/ ابلعةحااإلضةفقحوأٌة 
ىحف  واألخرى/» ،ديم اجلٓح ثؽٔحفال دكٔن ٌَ  ،هلة ٌَ األدىح ٌذٕيق إقعاٍْة/

. فيه ثةىجكجح إىل إظؽى اجلٓذني قِح؛ ألُٓة مكتِؽة .هلة ٌذٕيق إال نٍة ليجؽٔح احلليليح.
ال إىل دحلو، أو غري  ،إىل دحلو، وبةىجكجح إىل اجلٓح األػؿى ثؽٔح؛ ألُٓة مكتِؽة إىل مجٓح

ح، ، فيحكخ يه حبق حمي؛ ألُٓة لٔ اكُخ نؾلم (2)«مكتِؽة إىل يشء لاكُخ مرشٔو
 وىحكخ ثجةَو حمي؛ ألُٓة لٔ اكُخ نؾلم ملة امتجٓخ ىلع أظؽ.

                                     
ذىةم  (1)  .(05-42)ص ، اإلثؽاع يف مٌةر االثذؽاع، ىٌٕل حمفٔظ(141/  7)األ
ذىةم  (7)  .(05-05)صاإلثؽاع يف مٌةر االثذؽاع  ،(147/  7)األ
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وٌَ أٌسيذٓة/ أذيةد الىالة يف أوكةت الهؿاْح ثؽون قجت يؽٔٔ إىل ذلم، وادلاعء 
أو اذلنؿ اجلٍةيع ىلع وفح خمىٔوح لً يؿد ثٓة ُه رشيع، أو اتليعني واتلُؿيت يف 

ٓة النةرع ثليةم، نةرع ثىٔم، أو حليح لً خيىَّ ّ ال، أو ختىيه ئم لً خيىَّ (1)األذان
ح  -ٌَ ظير األوو- فةلىالة والىٔم وادلاعء واذلنؿ واألذان لكٓة ٔجةدات مرشٔو

ح وال دحلو  مكتِؽة إىل أدىح رشٔيح، ولهِٓة ٌَ صٓح أػؿى اتلبكخ ثأمٔر غري مرشٔو
ذجةر اثلةين.  ٔييٓة، فىةرت ثؽٔح ثٓؾا األ

ةفيحفةىفؿق ثني ابلؽٔح احلليلي أن احلليليح ال دحلو ٔييٓة ٌَ صٓح  /ح، وابلؽٔح اإًل
ةفيح فةدلحلو ٔييٓة ٌَ صٓح األوو كةاً، ولهِّ غري كةاً ٔييٓة ٌَ صٓح  األوو، وأٌة اإًل

ٔال أو اتلفةويو الهُٔٓة دلٓ اغبلًة يف اىٕجةدات. -ثةلؿغً ٌَ اظذيةصٓة هل -الهيفيةت أو األظ
 وبعةحادعجعيح/ا،زةًُقة/اثعةحااعديح

 .دٕجؽيحبؽٔح و ،ثؽٔح اعديح /دِلكً ابلؽٔح ثةٔذجةر دٕيلٓة ثأفٕةل اىٕجةد إىل
ااىعةديح/ يه اىيت دذٕيق ثةألمٔر اىٕةديح، ويه األمٔر اىيت ال يلىؽ ٌِٓة  فةبلعةح

ٔع ٔد ؛اتللؿب إىل ا دٕةىل ٌَ ظير أويٓة املًٔ فيٓة  واملٕةمالت، وإن وطَّ  ،اكىٕل
 م هلة.اتللؿب ثةٔذجةر أمؿ غري الز

لك ٌة  // فيه اىيت دذٕيق ثِٔع ٌَ أُٔاع اىٕجةدة، واىٕجةدة يهابلعةحااتلعجعيحوأٌة 
ة يف اثلٔاب. ًٕ  كىؽ ثّ اتللؿب إىل ا دٕةىل ٍَ

ٔاء اكُخ ٔجةدة كيجيح ،واىٕيٍةء ٌذفلٔن ىلع وكٔع ابلؽع يف اىٕجةدات أو  ،أو كٔحلح ،ق
 ٍٔييح.

فؾْت ثٕي  /يف وكٔع االثذؽاع فيٓة وأٌة األمٔر اىٕةديح فلؽ اػذيف اىٕيٍةء

                                     
أو إػؿاج املؽود َٔ ظلٓة ثٍة كؽ يغري  ،أو ثغري وفةدٓة ،حتكني الىٔت ثةألذان قِح، وإػؿاج احلؿوف ٌَ غري خمةرصٓة (1)

ٔه  ممِٔع. -املٕىن وحن
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إىل أن ابلؽع دؽػو يف األمٔر اىٕةديح ٌُيًلة،  ،واىلؿايف ،اكىٕـ ثَ ٔجؽ الكالم ؛اىٕيٍةء
إن  /وذْت األكرثون إىل أُٓة ال دؽػو ٌُيًلة، وذْت اإلٌةم النةَيب إىل اتلفىيو، فلةل

 .(1)ٕىن اتلٕجؽاالثذؽاع ال يؽػو يف األمٔر اىٕةديح إال ٌَ صٓح ٌة فيٓة ٌَ ٌ
ؽ ثٓة ذٕجَّ وإن اىٕةديةت ٌَ ظير يه اعديح ال ثؽٔح فيٓة، وٌَ ظير ي  »كةل النةَيب/ 

ٓ املذٕجؽ دؽػيٓة ابلؽٔح، وظىو ثؾلم ادفةق اىلٔىني ٓ ًو ووةر املؾْجةن  ،أو دًٔ
ا.(2)«ٌؾْجًة واظًؽا

 ح/ركق اوبعةحادَاا،زةثلًة/اثعةحافعيقح
ك إىلدِلكً ابلؽٔح ثةٔذجةر اىفٕو  ا/(3)دؿكيحبؽٔح و ،ثؽٔح فٕييح /واىرتَّ

 دلؿًبة  دٕةىل. ؛يه فٕو ٌة لً يرشع يف ادليَ فةبلعةحااىفعيقح/
ح، أو ختىيه  وأكرث ابلؽع ٌَ ْؾا اجلٔع، وٌسةل ذلم/ إظؽاث والة غري مرشٔو

نٍة يفٕو ثٕي اىٕٔام يف حليح الكةثٓ واىٕرشيَ  ،حليح ثليةم لً يأت الرشع ثذؼىيىٓة
يةد  ،ٌَ رصت، أو االظذفةل ثأٔيةد لً ترشع أواًل  اكالظذفةل ثؿأس الكِح امليالديح، واأٔل

 اىلٌٔيح والَِٔيح.
كقح/أٌة  دلؿًبة إىل  دٕةىل، ٌسو/ دؿك  ؛فيه دؿك املجةح أو املُئب رشاًع  ابلعةحااىَّت 

اأكو اليعً، أو دؿك الـواج ثجيح اتللؿب إىل ا نفٕو الؿْجةن.
 وبعةحااةذلةديح/ا،راثًعة/اثعةحاةٍيقح

ذلةد اىليجيح أو اىٕجةدات اىٍٕييح  دِلكً ابلؽٔح ثةٔذجةر ٌة دٕيلخ ثّ ٌَ أمٔر األ
أٍييح/بؽٔح إىل ثؽٔح أذلةديح و

                                     
ذىةم  (1)  .(175/ 7)، أؤل الرسػيس (05-00)ص، اإلثؽاع يف مٌةر االثذؽاع (89-7/25) (45-52/ 1)األ
ذىةم  (7)  .(420/ 7)األ
 . (547/ 7)املٔافلةت  (5)
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االةذلةديح/ يه أذلةد يشء ىلع ػالف ٌة ْٔ ٔييّ ٌَ املٕؿوف َٔ  فةبلعةح
ذلةد ٍٔو أم ال ،^الؿقٔل   .(1)قٔاء أكةن ٌٓ األ

ٌسو/ ثؽع اخلٔارج، واملٕزتىح، والنيٕح، واملؿصبح، واجلٍٓيح، واىلؽريح وغريْة ٌَ 
ل وصٓو اغبًلة.  اىفؿق الٌةىح، ودكٔن ْؾه ابلؽٔح ال ثٍٕةُؽة، وىكَ ثِٔع مجٓح ودأوُّ

 .(2)فيه اتلٕجؽ  دٕةىل ثٕجةدة لً يرشٔٓة ابلعةحااىعٍيقح/وأٌة 
ٔاع ابلؽع اىٍٕييح- ♫كةل النيغ اثَ ٔسيٍني  إن املذةثٕح ال دذعلق » /-يف ثيةن أُ

اإال إذا اكن اىٍٕو مٔافًلة ليرشيٕح يف أمٔر قذح/
ا االصجت/ فإذا دٕجؽ اإلنكةن  ٔجةدة ٌلؿوُح بكجت ىحف رشٔيًّة فيه ثؽٔح األول/

 ؛مؿدودة ىلع وةظجٓة، ٌسةل ذلم/ أن ثٕي اجلةس حييي حليح الكةثٓ واىٕرشيَ ٌَ رصت
وىكَ ملة كؿن ثٓؾا الكجت  ،، فةتلٓضؽ ٔجةدة^حبضح أُٓة اليييح اىيت ٔؿج فيٓة ثؿقٔل ا 

ؾا الٔوف ،اكن ثؽٔح؛ ألُّ ثىن ْؾه اىٕجةدة ىلع قجت لً يثجخ رشاًع  ٔافلح اىٕجةدة - ْو م
اَْ أُّ ٌَ الكِح وىحف ٌَ الكِح.أمؿ ًٌٓ يتجني ثّ اثذؽاع نسري ممة ي   -الكجتليرشيٕح يف 

ثؽ أن دكٔن اىٕجةدة مٔافلح ليرشع يف صجكٓة، فئ دٕجؽ إنكةن  فالاثلةين/ااجلنس/ا
 ثٕجةدة لً يرشع صجكٓة فيه غري ٌلجٔىح، ٌسةل ذلم/ أن يٌيح رصو ثفؿس، فال يىط 

 اجلجف، فةألًة ي ال دكٔن إال ٌَ ثٓيٍح األُٕةم/ ذلم أًعيح؛ ألُّ ػةىف الرشيٕح يف
ااىغًِ.وابللؿ، واإلثو، 

فِلٔل/ ْؾه ثؽٔح غري  ،فئ أراد إنكةن أن يـيؽ والة ىلع أُٓة فؿيٌحاثلةىر/ااىَلْعر/ا
 -ٌساًل  -ٌلجٔىح؛ ألُٓة خمةىفح ليرشع يف اىلؽر، وٌَ ثةب أوىل لٔ أن اإلنكةن وًل اىْٓؿ

افإن والدّ ال دىط ثةدفةق. غري ُةس   ،مخًكة اعًٌؽا
                                     

 .(40)صاإلثؽاع يف مٌةر االثذؽاع  (1)
 .(40)ص املىؽر الكةثق (7)



 
 

 45 أُٔاع ابلؽع وأظاكٌٓة

أ فجؽأ ثغكو رصييّفئ أن رصاًل الراثع/االهقفقح/ا  ،زً غكو يؽيّ ،زً مكط رأقّ ، دًٔ
ٔ ؛زً وصّٓ ا.(1)ه ثةَو؛ ألُّ خمةىف ليرشع يف الهيفيحؤفِلٔل/ ًو

ا االزٌةن/  ، ًََّّ يف أول أيةم ذي احلضح، فال دلجو األًعيحفئ أن رصاًل اخلةمس/
وقٍٕخ أن ثٕي اجلةس يف مٓؿ رمٌةن يؾحبٔن اىغًِ دلؿًبة  ،ملؼةىفح الرشع يف الـٌةن

ٔصّ؛ ألُّ ىحف ِْةك يشء يذلؿب ثّ إىل  ؾا اىٍٕو ثؽٔح ىلع ْؾا ال  دٕةىل ثةذلثط، ْو
ٌٓ أذلةد األصؿ ىلع  -ا ثةذلثط إال األًعيح واهلؽي واىٕليلح، أٌة اذلثط يف رمٌةن

اوأٌة اذلثط ألصو اليعً فضةاـ. ،فجؽٔح -ٔيؽ األًَّاكذلثط يف  ،اذلثط
ا  أذهف يف غري مكضؽ فإن أذاكفّ ال يىط؛ وذلم فئ أن رصاًل الصةدس/ااملاكن/

ذاكف ال يكٔن إال يف املكةصؽ، ولٔ كةىخ امؿأة/ أريؽ أن أٔذهف يف مىًل  ألن األ
 أراد أن لٔ أن رصاًل  ابليخ، فال يىط أذاكفٓة ملؼةىفح الرشع يف املاكن، وٌَ األٌسيح/

ٔصؽ املُةف كؽ ًةق، ووصؽ ٌة ظٔهل كؽ ًةق، فىةر ئُف ٌَ وراء املكضؽ  ئُف، ف
ڇ ﴿ /♠فال يىط َٔافّ؛ ألن ماكن اىُٔاف ابليخ، كةل دٕةىل إلثؿاْيً اخلييو 

ا.(2)«[70]احلش/ا﴾ڇ ڍ
 وبعةحاجزاقح/ا،خةمًصة/اثعةحالكقح

 ،لكيحثؽٔح  /ٌَ خمةىفةت واحنؿافةت إىلع ِٔٓة ويجنأ دِلكً ابلؽٔح حبكت ٌة يذفؿَّ 
 صـايح/بؽٔح و

ٌسو/ ثؽٔح اتلعكني  ،ة لكيً  يه اىيت يكٔن اخليو اجلةمئ ِٔٓة ػياًل  فةبلعةحااللكقح/
إذ يرتدت ٔييٍٓة ٌَ املؼةىفةت واجلله يف  ؛(3)واتللجيط اىٕلييني، وإُكةر ظضيح الكِح

                                     
ٔد أن اتلٕجؽ ثٓؾا اىرتديت ثؽٔح، وال مم. (1)  وامللى
 .(74-71)صاإلثؽاع يف نٍةل الرشع وػُؿ االثذؽاع، الثَ ٔسيٍني  (7)
ذىةم  (5)  .(00-05)ص، اإلثؽاع يف مٌةر االثذؽاع (08/ 7)األ
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 ادليَ ٌة ال يِعرص ٌَ املكةاو واألظٔال.
فيه اىيت يكٔن اخليو الٔاكٓ بكبجٓة يأيت يف ثٕي اىفؿوع دون  عةحااجلزاقح/ابلوأٌة 

حبير ختؿج احلؿوف ٌَ غري خمةرصٓة أو ثغري  -ثٕي، نجؽٔح اتلُؿيت واتلغين ثةىلؿآن
 وفةدٓة وأظاكٌٓة.

فٓؾا اجلٔع ٌَ ابلؽع ال دذٕؽى ابلؽٔح فيّ حميٓة، وال دجذًْ حتذٓة غريْة ظىت 
ا.(1)هلة دكٔن أواًل 

 /(2)ركجحموبعةحاا،شةدًشة/اثعةحابصقطح
 مؿكجح/بؽٔح و ،ثؽٔح بكيُح /دِلكً ابلؽٔح ثةٔذجةر دٕؽدْة ودؽاػيٓة إىل

يه اىيت دكٔن دلؿد خمةىفح بكيُح ال تكتذجٓ خمةىفةت أػؿى،  فةبلعةحااىبصقطح/
ا.إكةٌح دليف ليٕـاء ليٍيخ يف األربٕني ٌَ وفةدّن

ااملركجح/ اابلعةح ىلع ٔؽة ثؽع دؽاػيخ ووةرت نأُٓة ثؽٔح  فيه اىيت تنذٍو أٌة
ٌ   ؛واظؽة، اكٔذلةد النيٕح ٔىٍح األاٍح ًَ و اُتنةر نسري ٌَ ابلؽع ىلع أقةس ْؾا  َ ز
ذلةد اىفةقؽ، واكد اعء ثٕي منةيغَ  ، وٌة دؿدت ىلع اىلٔل  األ ين  اىُؿق الىٔفيح اىٕيً الرلَّ 

اثّ ٌَ َٔام.
 /(3)وبعةحاػرياٌكفرةا،شةثًعة/اثعةحاٌكفرة

غري بؽٔح و ،دِلكً ابلؽٔح ثةٔذجةر ظهٍٓة وٌة يرتدت ٔييٓة إىل ثؽٔح ٌكفؿة
اٌكفؿة/

الرشع، أو  يفٌذٔادؿ  يه اىيت ييـم ٌِٓة إُكةر أمؿ دلٍٓ ٔييّ، فةبلعةحااملكفرة/

                                     
ذىةم  (1)  .(00)ص، اإلثؽاع يف مٌةر االثذؽاع (05/ 7)األ
 . (155/ 1)مٔكف أْو الكِح واجلٍةٔح ٌَ أْو األْٔاء وابلؽع، إلثؿاْيً الؿظيٌل  (7)
 .(1555-1570/ 5)ٌٕةرج اىلجٔل، حلةفِ ظهيم  (5)
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ٔد ٌفؿوض، أو فؿض ٌة لً يفؿض، أو إظالل حمؿم، أو  ٌٕئم  ٌَ ادليَ ثةلرضورة، ٌَ صع
 وكذةثّ ِّٔ ٌَ ُيف أو إزجةت. ^ه ا ورقٔهل ينَّ حتؿيً ظالل، أو أذلةد ٌة 

فيه اىيت ال ييـم ٌِٓة دكؾيت ثةلهذةب وال بيشء ممة  ابلعةحاػريااملكفرة/وأٌة 
ة ٔييًٓ فٌالء الىعةثح، ولً يلؿُّ  ْؿواُيح اىيت أُكْؿ ٍَ وًْ أرقو ا ثّ رقيّ، نجؽع ال

ً بيشء ٌِٓة، ولً ينٔٔا يًؽا ٌَ  ؿْو ثيٕذًٓ ألصيٓة، ٌسو/ دلؽيً اخلُجح ٔييٓة، ولً يكف 
 كجو والة اىٕيؽ، ودأػري الىئات إىل أواػؿ أوكةدٓة.

ً ثًٌٕٓ ابلؽع إىل ووغةاؿ، وصٕو الٌةثٍ يف اتلفؿيق ثني ابلؽٔح الهجرية  ،نجةاؿ /وكَكَّ
والىغرية ْٔ ٌؽى إػالل ْؾه ابلؽٔح ثرضورة ٌَ رضوريةت ادليَ املٕذربة، كةل اإلٌةم 

 .(1)«ٌِٓة ثأوو ٌَ ْؾه الرضوريةت فٓٔ نجرية، وٌة ال فيه وغرية أػوَّ ٌة »النةَيب/ 
وىكَ يججيغ اتلججّ إىل أن ْؾا الٌةثٍ ىحف ىلع إَالكّ؛ ألن ظكً الهجرية خيذيف 
يٍّ، وٌة إذا اكن يؽٔٔ إىل ثؽٔذّ أم ال، وٌؽى اُتنةر اىٕيً يف زٌةُّ  حبكت ظةل املجذؽع ٔو

 وغري ذلم ٌَ األمٔر املٕذربة يف احلكً ىلع ابلؽٔح.وماكُّ، وٌؽى إرصاره ىلع ثؽٔذّ، 
أن ثٕي اىٕيٍةء ذْت إىل أن أككةم ابلؽٔح دؽور ٌٓ  /وممة جيؽر اتلججيّ إحلّ نؾلم

األظاكم اخلٍكح، وىكَ ْؾا اتللكيً دلكيً ثةَو ال دحلو ٔييّ ٌَ اىلؿآن أو الكِح؛ ثو إُّ 
 ؽير َٔ أظاكم ابلؽٔح يف املجعر اتلةيل.دلكيً ٌذِةكي يف ُفكّ، وقيْٓؿ ذلم صييًّة ِٔؽ احل

 

                                     
ذىةم  (1)  .(598/ 7)األ
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 البدع يف الدين مذمومة

إن ابلؽٔح يف ادليَ ثكو أُٔأٓة ٌِيه ِٔٓة، ويه ًالىح، وأرصح دحلو ىلع ذلم كٔل 
ِاامعزحٍااك اااألمٔر،افإن اازةتِاعَاةكًاوُمْاوإي ا»/ ^رقٔل ا   .(1)«الىحٌاثعةحاضَااح،اوك اةَاعْاث
ََاا،اهللاذةُبانَاااحلعيِرااأصعَقااإن ا»/ ^وكٔهل  اْعيُااوأقص اوَش ا^ مٍعااهلعي ا،

 .(2)«ضالىحايفااجلةراثعةحاضالىح،اوك ااوك اا،معزحاثعةحآة،اوك امعزةدُاااألمٔرِا
ااَْاٌَا»/ ^وكؾلم كٔهل 

َ
 .(3)«د ايفاأمرُةاْذااٌةاىيساٌِّافٓٔارَااَثاعَاقْاأ

 .(4)«فٓٔارداىيساةيقّاأمرُةاٌَاةٍواةٍاًلا»ويف روايح/ 
دؽل ىلع أن لك حمؽزح يف ادليَ فيه ثؽٔح، وأن لك ثؽٔح  -وغريْة- فٓؾه األظةدير

 ًالىح ومؿدودة ىلع وةظجٓة.
اضالىح»/ ^فلٔهل »كةل اثَ ظضؿ/  اثعةح ثٍُِٔكٓة  لكيح كةٔؽة رشٔيح (5)«ك

وٌفٌٓٔٓة، أٌة ٌُِٔكٓة فهأن يلةل/ ظكً نؾا ثؽٔح، ولك ثؽٔح ًالىح، فال دكٔن ٌَ 
الرشع؛ ألن الرشع لكّ ْؽى، فإن زجخ أن احلكً املؾنٔر ثؽٔح وعخ امللؽٌذةن، 

ٌة أظؽث وال دحلو ٔييّ ٌَ  (6)«كاثعةحاضالىح»/ ^وأُذضذة املُئب، واملؿاد ثلٔهل 
 .(7)«مالرشع ثُؿيق ػةص وال اع

إن ابلؽٔح يف ادليَ يف األوو ٌؾمٌٔح نٍة دل ٔييّ »وكةل ميغ اإلقالم اثَ ديٍيح/ 
                                     

 .«حسن صحيح»، وقال: (7020)، والرتمذي (4052)، وأبو داود (12144)أخرجه أمحد  (1)
  .(14544) أخرجه أمحد (7)
 .(1219)، ومسلم (7082)أخرجه البخاري  (5)

 .(1219)مسلم أخرجه  (4)

 .(7020)، واىرتٌؾي (4052)، وأثٔ داود (12144) أػؿصّ أمحؽ (0)
 .(7020)، واىرتٌؾي (4052)، وأثٔ داود (12144) أػؿصّ أمحؽ (0)
 .(704/ 15)فذط ابلةري  (2)
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، قٔاء يف ذلم ابلؽع اىلٔحلح واىفٕييح، وإن املعةفْح ىلع ٍٔٔم كٔل اجليب الهذةب والكِح
ٌذٕني، وأُّ جيت اىٍٕو ثٌٍّٕٔ، وأن ٌَ أػؾ يىِف ابلؽع  (1)«كاثعةحاضالىح»/ ^
وكجيط، وجيٕو ذلم ذريٕح إىل أن ال حيذش ثةبلؽٔح ىلع اجليه فلؽ أػُأ، نٍة  ،ظكَ /إىل

يفٕو َةافح ٌَ املذفلٓح، واملذلكٍح، واملذىٔفح، واملذٕجؽة إذا ُٓٔا َٔ اىٕجةدات املجذؽٔح، 
ٔد احلؽير إىل والالكم يف اتلؽيَ املجذؽع، ادٔٔا  ح إال ٌة ُيه ِّٔ، فيٕ أُّ ال ثؽٔح مهؿْو

فٓٔ ًالىح، وْؾا  -ة ُيه ِّٔ، أو لك ٌة ظؿم، أو لك ٌة ػةىف ُه اجلجٔةأن يلةل/ لك ٌ
ط ٌَ أن حيذةج إىل ثيةن؛ ثو لك ٌة لً يرشع ٌَ ادليَ فٓٔ ًالىح  .(2)«أًو
ِؽ اجلْؿ يف أظٔال وأكٔال الكيف الىةىط ٌَ الىعةثح  واتلةثٕني هلً  ╚ٔو

وأظٔال وأكٔال ٌَ ثٕؽًْ ٌَ اىٕيٍةء املذجٕني جلٓضًٓ والكةاؿيَ ىلع َؿيلًٓ،  ،ثإظكةن
جنؽ أًُٓ دلٍٕٔن ىلع ذم ابلؽع ودلجيعٓة واتلِفري ِٔٓة، وكُٓ ذراإٓة املٔويح إحلٓة، وذم 
املذيبف ثةبلؽٔح واتلعؾيؿ ٌَ دلةلكذّ وقٍةع أكٔاهل، وادلٔٔة إىل اإلُكةر ٔييّ ودبيني 

حبكت  -ثؽٔذّ، ولً يؿد ًِٔٓ يف ذلم دٔكف وال اقتسِةء، فًٓٔالهل والؿد ىلع 
 .(3)يؽل جبالء ىلع أُّ ىحف يف ابلؽع ٌة ْٔ ظكَ ،إدمةع زةثخ -االقذلؿاء

ة وظؽيسًة ًٍ إىل ككٍح ابلؽع إىل ظكِح وقحبح،  (4)وكؽ ذْت ثٕي أْو اىٕيً كؽي
 وممؽوظح وٌؾمٌٔح، وٌلجٔىح ومؿدودة.

ايكٔناكعانشأاٌَاأقعااألشجةبااآلدقح/ااولاخيئاْذاااىلٔلااملحعثاأن
 إٌة ٌَ دحلو ًٕيف الكِؽ فال دلجو دالتلّ. -1

                                     
 .(7020)، واىرتٌؾي (4052)، وأثٔ داود (12144) أػؿصّ أمحؽ (1)
 ثذرصف يكري. (525/ 15)دلٍٔع اىفذةوي  (7)
ذىةم  (5)  .(25/  1) ، ظليلح ابلؽٔح وأظاكٌٓة(144 - 145/ 1)األ
ويف  ،(549، 187/ 1)، والكئيط يف احلةوي يف اىفذةوي (124-7/127)ثَ ٔجؽ الكالم يف كٔأؽ األظاكم افيف اىلؽيً/ اىٕـ  (4)

ٔدي يف إظيةء الكِح وإمخةد ابلؽٔح  احلؽير/ ٔسٍةن  وغريًْ. (00-07)صثَ ف
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 .وإٌة ٌَ ظؽير وعيط اإلقِةد ال دالىح فيّ أواًل  -7
وحنٔ ذلم ممة ال يٕؽ مىؽًرا ٌَ مىةدر  ،وإٌة لنجٓح ٌَ صٓح اجلْؿ أو الالكم أو اذلوق -5

 اتلييق املٕذربة.
ؾه أٌسيح للك ُٔع ٌَ  ، زً ثيةن ليؿد ىلع جح ثةلؿد ٔييٓة إدمةاًل األُٔاع اثلالزح ٌذٕلَّ ْو

ا.ْؾه امللٔىح دفىياًل 
 فٍَاأٌسيحااجلٔعااألول/

ًِةافَا»/ ^ٌة يؿوى ٌَ كٔهل  ا،اوٌةارَاٌَاَصاقَاااهللِااعَاِْأاةِآُا...افٍةارآهااملصئٍناقص
َ
ًبةاي اشَااهُاوْاأ

 .(1)«ءٌافٓٔاةِعااهللاَس ا
أثٔ داود )؛ إذ يف قِؽه قييٍةن ثَ ٍٔؿو ^واحلؽير ال يىط مؿفٔاًع إىل اجليب 

ٔ نؾاب يٌٓ احلؽير، ظير ذنؿ ذلم اذلْيب يف املزيان، وُلو َٔ أمحؽ كٔهل/  ،(اجلؼيع ْو
ٔاْيح» ، وذنؿه اثَ اجلٔزي يف(2)«اكن يٌٓ احلؽير»  .(3)«اىٕيو املذِةْيح يف األظةدير ال

ٔد  ، نٍة كةل غري واظؽ ٌَ ◙واحلؽير إٍُة يىط مٔكٔفًة ٌَ الكم اثَ مكٕ
زني ، واثَ (7)، والـيييع(6)، واثَ ٔجؽ اهلةدي(5)، واثَ اجلٔزي(4)اكثَ ظـم ،اىٕيٍةء واملعؽ 

 ، وغريًْ.(9)، واثَ ظضؿ(8)واثَ اىليً

                                     
ٕفّ األبلةين مؿفٔاًع نٍة يف الكيكيح الٌٕيفح (100/  4)أػؿصّ اخلُيت  (1)  .(057)، ًو

ٔاب  ٔد أُّ مٔكٔف ىلع والى   .(192/ 7)ِّ اثَ ظضؿ يف ادلرايح وظكَّ  مٔكٔفًة، (5055)أمحؽ أػؿصّ  ،◙اثَ مكٕ
ذؽال يف ُلؽ الؿصةل  (7)  .(710/ 7)ٌزيان األ
 .(795/ 1)الثَ اجلٔزي  ،اىٕيو املذِةْيح (5)
 . (19/ 0) يف أؤل األظاكم اإلظاكم(4)
 .(795 / 1)اىٕيو املذِةْيح  (0)
 .(199/  7)ننف اخلفةء (0)
 .(155/ 4) ، ليـيييعُىت الؿايح (2)
 .(789ص)الثَ اىليً  ،اىفؿوقيح (9)
 .(192/ 7) الثَ ظضؿ، ادلرايح (8)
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 فلؽ قلٍ االظذضةج ثّ. ^فإذا زجخ أُّ ىحف ثىعيط ِّٔ 
فيّ ظكً الؿفٓ؛  ،كٔل الىعةيب اذلي ال يلٔهل ٌَ ِٔؽ ُفكّفإن كيو/ ْٔ ٌَ ثةب 
ٔه اتلةحلح/ ٔص  فةجلٔاب ٌَ ال

ٔد يف مأن ابلؽٔح يِةكي ْؾا املؾْت ويجُيّ، ممة  - إن اثلةثخ ٌَ الكم اثَ مكٕ
ٔده ثكالٌّ الكةثق ػالف ٌة فًٓ أوعةب ْؾا املؾْت، ظير كةل  يؽل ىلع أن ٌلى

ادجٕٔا وال دبذؽٔٔا، فلؽ »، وكٔهل/ (1)«ؽٔحابلصذٓةد يف االكِح ػري ٌَ اللىؽ يف ىا»/ ◙
ْٕيّ أُّ ظىت (2)«ًالىح ثؽٔح لكو ،فلؽ نفيذً ، ْؾا وغريه ٌَ الكٌّ نسري، وٌَ ف 

ٔ يلٔل/  ْنؿ ظىت أػؿصًٓ ْو ىلؽ أظؽزذً ثؽٔح »ثةحلىص ٌَ اصذٍٓ يف مكضؽ الهٔفح لزل 
ة، أو كؽ فٌيذً أوعةب حمٍؽ  ًٍ ة ^ّي ًٍ  .(3)«ٔي

فال يٍكَ حبةل أن يلىؽ ثٓؾا الالكم أُّ جئز أن يٕجؽ ا ثٍة رآه اىٕةلً أو  -
 املضذٓؽ أو اىٕةثؽ ظكًِة.

ً  مىض  ^ولً جيٕو ا ألظؽ ثٕؽ رقٔل ا »كةل النةفيع/  أن يلٔل إال ٌَ صٓح ٔي
/ الهذةب  .(4)«واآلزةر... ،واإلدمةع ،والكِح ،كجيّ، وصٓح اىٕيً ثٕؽ 

ٔد  /ؿن  ة ذ  وممة يؽل ىلع ٌ غري ٌة ذْت إحلّ  ◙أن اىٕيٍةء فٍٓٔا ٌَ الكم اثَ مكٕ
اىلةائن حبكَ ابلؽع أظيةًُة، ظير روى اىٕيٍةء ْؾا األزؿ يف أثٔاب فٌةاو الىعةثح 

 .(5)وٌٕؿفح ٌنتلًٓ

                                     
 .(775) أػؿصّ ادلاريم (1)
ةح يف ابلؽع واجليه ِٔٓة، وحمٍؽ اثَ ُرص يف الكِح« ولك ًالىح»وزيةدة ، (750)ادلاريم أػؿصّ  (7) ، (29) ِٔؽ اثَ ًو

 .(80/  1)والاللاكيئ يف رشح أؤل أذلةد أْو الكِح 
ةح يف ابلؽع أػؿصّ  (5)  .(170/  8) -ثُٔهل -واىُرباين، (10)اثَ ًو
 .(052)صالؿقةىح، لينةفيع  (4)
ذلةد، ل، (29/ 5)ٌٕؿفح الىعةثح  املكذؽرك/ (0)  .(509، 502/ 1)محؽ أل ،، فٌةاو الىعةثح(575-512)صيجيٓيق األ
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ؾا األزؿ - إٍُة يكةق يف ثيةن وعح  (1)«املكئٍن ظكًِة فٓٔ ِٔؽ ا ظكٌَة رآه » ْو
ؾا األزؿ فيّ ظاكيح »/ -ثٕؽٌة أورد األزؿ ٌَ مكِؽ أمحؽ -اثَ نسريػالفح الىؽيق، كةل  ْو

 .(3)«ٌِٓةج الكِح» ، وٌسو ْؾا الىِيٓ فٕو اثَ ديٍيح يف(2)«إدمةع الىعةثح يف دلؽيً الىؽيق
ة، وكؽ اقذؽل ثّ - ًٌ ، (4)اثَ ظـم زً ييجء ْؾا األزؿ يف ثيةن ظضيح اإلدمةع أي

 وغريًْ. (7)اىليً، واثَ (6)، واثَ كؽاٌح(5)واخلُيت
ٔد ثةملكيٍني يف احلؽير ًْ الىعةثح /ويؤيؽ ْؾا اىفًٓ يف  ◙ثؽحلو كٔهل  ،أن امللى

ٔصؽ كئب أوعةثّ ػري كئب  ^... زً ُْؿ يف كئب اىٕجةد ثٕؽ كيت حمٍؽ »ُفف الكيةق/  ف
 .(8)«ظكَه املكئٍن ظكًِة فٓٔ ِٔؽ ا آاىٕجةد، فضٕيًٓ وزراء ُبيّ، يلةدئن ىلع ديِّ، فٍة ر

إن ّةْؿه يؽل ىلع أن ٌة رآه املكئٍن ظكًِة فٓٔ ظكَ، واألٌح ال »كةل النةَيب/ 
ْكَ يشء يؽل ىلع ظكِّ رشاًع؛ ألن اإلدمةع يذٌٍَ  جتذٍٓ ىلع ثةَو، فةصذٍةًٔٓ ىلع ظ 

 رشٔيًّة، فةحلؽير دحلو ٔييكً ال ىكً،... فإذا لً ي َؿد ثّ أْو اإلدمةع وأريؽ دحلاًل 
ٔ ثةَو ثإدمةع ،اقذعكةن اىٕٔامثًٌٕٓ، فييـم  ا.(9)«ْو

 وٌَاأٌسيحااجلٔعااثلةين/
ين ابلؽع، فٍَ ذلم/  ٔ ثٕي األدىح الىعيعح اىيت امتجٓخ دالتلٓة ىلع حمك   ْو

اٍَاٌةااْطاا،ااىِبراَماجَايْاكَااِخافْاذَااشْا»/ ◙يف ظؽير واثىح ثَ ٌٕجؽ  ^كٔهل 
َ
،اُسافْاإحلّااجل ااْخاُ اأ

                                     
 مٔكٔفًة. (5055) أػؿصّ أمحؽ (1)
 . (501/  15)ابلؽايح واجلٓةيح، الثَ نسري  (7)
 .(28/  7)ٌِٓةج الكِح اجلجٔيح  (5)
 . (18/ 0)اإلظاكم  (4)
 .(477/  1)اىفليّ واملذفلّ، ليؼُيت ابلغؽادي  (0)
ح اجلةّؿ، الثَ كؽاٌح  (0)  .(594 )صرًو
 .(190/  7)إٔالم املٔكٕني  (2)
 موقوًفا.  (5055)أخرجه أمحد  (9)

ذىةم  (8)  .(08/  5)األ
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اٍَااْطاوَا
َ
ًُا،اإحلّااىليُتاان اأ اعْايفاالص اادَاد ارَا،اودَاِسافْايفااجل ااةاقةكَاٌَااواإلز

َ
ااةكااجلةُساذَافْار،اوإناأ

َ
 .(1)«كَأْاذَافْاوأ

ا
َ
 .(1)«كَأْاذَافْاوأ

(3)، وأيب أٌةٌح ابلةٌْل(2)ووردت أظةدير ثٓؾا املٕىن َٔ اجلٔاس ثَ قٍٕةن
¶. 

(3)ابلةٌْل
¶. 

لَّ ثّ ىلع أن القذعكةن اىٕلٔل وٌيو اجلفٔس أزًؿا يف رشٔيح األظاكم  وكؽ اقذ ؽ 
 ووعذٓة.
 دفىيو  ثني يؽي اجلٔاب ىلع ْؾه النجٓح ىلع اجلعٔ اآليت/ ثؽ ٌَ وال

 األوو يف ْؾه الرشيٕح ويف أظاكٌٓة ابليةن واىْٓٔر واتلٍةم واالنذٍةل، كةل دٕةىل/
 .[5]املةاؽة/ ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴿

ةحليُاا،ةءضَاقْاًاىلعاابلَادركذكُا» ويف احلؽير/ َْاالايزيغُاا،ٓةانِٓةْر  .(4)«لٌماةِاةِٓةاثععياإلا
 ^، وكؽ أمؿ ا دٕةىل ُبيّ حمًٍؽا ^فةملؿصٓ يف األمؿ لكّ إىل نذةب ا وقِح رقٔهل 

ې ې ى ﴿ أن حيكً ثٍة أراه ا، ال ثٍة رآه ْٔ أو ظؽزذّ ثّ ُفكّ، كةل دٕةىل/

 .[150]اىجكةء/ ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
املذاكفبح دلى املضذٓؽ، ويجىق أن دلةل ْؾا احلؽير ِٔؽ اىرتصيط ثني األدىح الرشٔيح 

ٔ ة- وىحكخ ابلؽع ٌَ ْؾا اجلجف، ْو ًٌ ِٔؽ اىرتصيط ثني املجةظةت ٌَ امليم واملةل  -أي
وكؾلم احلكً يف فٌٔل املجةظةت،  -إذا دٕؾر اىرتصيط بكجت رشيع ٌٕئم -وغري ذلم

ة -نٍة أن ٌَ دلةالدّ ًٌ / اجلْؿ يف ٌِةَةت األظاكم، فإُّ ال ييـم أن يكٔن املِةط -أي

                                     
 . (19551) أػؿصّ أمحؽ (1)
 .(7005)مكيً  أػؿصّ (7)
 .(77100) أػؿصّ أمحؽ (5)
 .«حسن صحيح» :وقال، (7020)، والرتمذي (4052)، وأبو داود (12144)أخرجه أمحد  (4)
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ِؽه يىط اقذفذةء اىليت يف ٌِةط احلكً، ظير لً يكَ  زةثذًة ثؽحلو رشيع فلٍ، ٔو
ٌِىًٔوة ٔييّ، فإذا اكن ٌِةط احلكً ثجُالن الىالة ثكسري اىفٕو واحلؿاكت، فلؽ 

وحنٔ ذلم ػؿوج ادلم  يكذفيت املىٌل ُفكّ يف نسري اىفٕو وكيييّ املجُو ليىالة،
 .(1)اىفةظل وظهٍّ يف الىالة

 ا/-أيًضة-اةينوٌَاأٌسيحااجلٔعااثل
ٍُٕخ »َٔ االصذٍةع لىالة اىرتاويط/ ◙ ٌة دٍكم ثّ ثًٌٕٓ ٌَ كٔل ٍٔؿ 

 .(2)«ابلؽٔح ْؾه
 
ً
ؾا اىلٔل وأٌسةهل ٌَ الىعةثح وٌَ ثٕؽًْ كؽ يكذؽل ثّ ػُأ ىلع صٔاز ووف  ْو

 ذلم. والىعح وحنٔابلؽع ثةحل ْكَ 
 والرداىلعاْذااالشذعللااخلةطئايٍكَاإمجةهلافقٍةاييل/

مؿات  ^؛ ملة قجق ٌَ فٕيّ ْؾا االصذٍةع ثؽٔح رشٔيح أواًل  ال يٍكَ ٔؽُّ 
 ، وإٍُة دؿك املؽاوٌح ىلع ذلم ػنيح أن ت ْفَؿَض ىلع األٌح، فحنق ٔييٓة.(3)زالث

يِرصف إىل ابلؽٔح اليغٔيح، وال يِهؿ أن  (4)«ٍُٕخ ابلؽٔح» :◙فسجخ أن كٔهل 
املٕىن اليغٔي ليجؽٔح ِْة ويرتك الرشيع، فإن اقذٍٕةل ثٕي ٌٕةين  ◙يكذٍٕو ٍٔؿ 

و  »/ ^ليِيب  ◙ثَ نٕت  نٍة ورد كٔل أيب   ،╚اليفِ دون ثٕي  ٌألٔف دليًٓ  َٕ ْص
َ
أ

ؽَل َٔ ، فةقذٍٕو ثٕي ٌٕةين الىالة (6)أي/ داعيئ (5)«لَم واليت لكٓة... اخلفيح، ٔو

                                     
 .(15/ 1)ظليلح ابلؽٔح وأظاكٌٓة  (1)
 . (7515)ابلؼةري أػؿصّ  (7)
 .(201)، ومكيً (1178)ابلؼةري  أػؿصّ (5)
 .(7515)ابلؼةري أػؿصّ  (4)
  «.وعيط ْؾا ظؽير ظكَ»وكةل/  (7402)اىرتٌؾي  أػؿصّ (0)
 . (051/ 7)، ليٍِؾري واىرتْيت ىرتغيتا (0)
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 املٕىن اىْةْؿ املذجةدر ٌِٓة.
وأٌة ٌة وكٓ يف الكم الكيف ٌَ اقذعكةن ثٕي ابلؽع، فإٍُة ذلم »كةل اثَ رصت/ 

ملة دمٓ اجلةس يف كيةم رمٌةن ىلع  ◙يف ابلؽع اليغٔيح ال الرشٔيح، فٍَ ذلم كٔل ٍٔؿ 
ً يىئن نؾلم فلةل/   .(1)««ح ْؾهٍُٕخ ابلؽٔ»إٌةم واظؽ يف املكضؽ وػؿج ورْآ

اُك اافإن ا»نلٔهل/  ،وابلؽٔح ىلع ككٍني/ دةرة دكٔن ثؽٔح رشٔيح»وكةل اثَ نسري/ 
ِااحٍازَاعَاُمْا ِاا،اوك احٌاةَاعْاث ، ودةرة دكٔن ثؽٔح ىغٔيح، نلٔل أٌري املؤٌِني ٍٔؿ (2)«حٌاىَااَلاضَااحٍاةَاعْاث

 /ً  .(3)«ٍُٕخ ابلؽٔح ْؾه»ثَ اخلُةب َٔ دمّٕ إيةًْ ىلع والة اىرتاويط واقذٍؿاْر
يف حمو  ◙وىلع فؿض ٔؽم اُرصاف ذلم إىل ابلؽٔح اليغٔيح فإن فٕو ٍٔؿ 

ِا»/ ^االكذؽاء واالْذؽاء، ثؽحلو كٔهل  اب ََااشِاالر ااةءِافَايَااخلُااحِاِ ااوشُاِتان اُصاةيقكً ٍَااعي ايَاي اعِآْاال
 .(4)«ذِأاجِأااةيقٓةاثةجل اضراي،اةَاعِاعْابَااَْاٌِا

 وٌَاأٌسيحااجلٔعااثلةىر/
 ثٓة يف دميٓ األكُةر، واقذلؿ اىٍٕو ٔييٓة ٌَ إُٓة ال دـال ٌٍٕٔاًل  كٔهلً َٔ ابلؽع/

 ثٕؽ صيو، وأن ْؾه ابلؽع املعؽزةت ممة قهخ ِّٔ غري ُكري، وديلذٓة األٌح صياًل 
الرشع، فةألوو فيّ اجلٔاز واحلو، ظير لً يؿد احلْؿ، وأن ابلؽع داػيح يف ٍٔٔم األوامؿ 

ٕ  اكألمؿ ثةإلنسةر ٌَ ذنؿ ا  ؛اىٕةٌح ةد ٍٔئا ثٓة، وفيٓة جَّ ، وأن َةافح ٌَ اىٕيٍةء واى
 فٔااؽ دلؿبح، وحنٔ ْؾا ٌَ الالكم.

ٔاباةَاٌذْتااىلةايياثذحصياابلعع ىلعاا-ىلعااخذالفاٌآخذًْا-ودفصقوااجل

                                     
 .(295/ 7)صةٌٓ اىٕئم واحلكً  (1)
 .(7020)، واىرتٌؾي (4052)، وأثٔ داود (12144) أػؿصّ أمحؽ (7)
 .(589/ 1)دفكري اثَ نسري  (5)
 .«ظكَ وعيط»، وكةل/ (7020)، واىرتٌؾي (4052)، وأثٔ داود (12144)أػؿصّ أمحؽ  (4)



 

45 

 ت وأهل األهواء والبدعل السنبني أه

 اجلحٔااآليت/ا
ابلؽع لكٓة، ظير / اىلٔل حبكَ ابلؽٔح ٌِةكي لألدىح الرشٔيح الٔاردة يف ذم أوًلا

 ولً يذٕيق ثٓة ختىيه. ،كيؽ وردت اجلىٔص ٌُيلح َٔ لك
ً ابلؽٔح إىل ثؽٔح ظكِح وبؽٔح قحبح فٓٔ »كةل النيغ وةىط اىفٔزان/  وٌَ كَكَّ

ظكً ىلع  ^؛ ألن الؿقٔل (1)«فإناكاثعةحاضالىح»/ ^اغىٍ وخمُئ، وخمةىف ىلٔهل 
 .(2)«ابلؽع لكٓة ثأُٓة ًالىح، وْؾا يلٔل/ ىحف لك ثؽٔح ًالىح؛ ثو ِْةك ثؽٔح ظكِح

 ،أدمٓ الىعةثح واتلةثٕٔن وٌَ ثٕؽًْ ىلع ذم ابلؽع ودلجيعٓة واتلعؾيؿ ٌِٓة زةًُقة/
وكُٓ اذلراآ املفٌيح إحلٓة، ٌَ غري دٔكف أو اقتسِةء أو ختىيه، وبفؿض زجٔت يشء 

 ىلع نٔن املكأىح املؾنٔرة ىحكخ ٌَ ابلؽع. ٌَ ذلم فإُّ دحلو
زً إن ابلؽٔح املؾمٌٔح ال يٍكَ أن جتذٍٓ األٌح ىلع اىلٔل ثٓة أو اىٍٕو ثٓة؛  زةثلًة/

ة  إذ إُٓة ًالىح يف ادليَ، وال جتذٍٓ ْؾه األٌح ىلع ًالىح، فال خيئ زٌَ ٌَ إُكةْر
 وبيةن كجعٓة، وإن اُترشت يف ثرل ٌة أو زٌةن ٌة.

االثذؽاع ألصو اتللؿب إىل ا دٕةىل ممِٔع ٌؾمٔم، وال يىط االقذؽالل ىلع  راثًعة/
بكهٔت الرشع؛ ألن األوو يف اىٕجةدات املِٓ ظىت يؿد ادلحلو ىلع اجلٔاز  ابلؽع صٔاز

والرشٔيح، وإذا وصؽ امللذيض لألمؿ زً قهخ النةرع َٔ ترشيّٕ ٌَ غري ٌةُٓ فإن ْؾا 
 دحلو ىلع ٔؽم صٔاز اىفٕو.

ٌَ دمٓ اىلؿآن وكذةثذّ يف  -^ٌة أظؽزّ الىعةثح وأدمٕٔا ٔييّ ثٕؽ ُبيًٓ  خةمًصة/
ال يٕؽ ٌَ ابلؽع؛ إذ هلة أؤهلة الرشٔيح املكذٍؽة ٌَ الٔ ي،  -املىةظف وحنٔ ذلم

يح دلذٌيٓة، ٌٓ كٔهل ِااًْاكُاقْايَاةَا»/ ^ واملىيعح الرشٔيح املٔؿ اةءِافَايَااخلُااحِاِ ااوشُاِتان اُصاب
                                     

 .(7020)، واىرتٌؾي (4052)، وأثٔ داود (12144) أػؿصّ أمحؽ (1)
 .(9، 2)ص ، لىةىط اىفٔزاندٕؿيفٓة وأُٔأٓة وأظاكٌٓة ..ابلؽٔح (7)
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ََاالر ا ٍَاااشعي  .(1) «ي...عِاعْابَااَْاٌِاايَاي اعِآْاال
يم  ثةبلؽع  شةدًشة/ وغيق ابلةب املؤدي هلة، كِح يلذيض ذٌٓة وٌِٕٓة احلاجلْؿ فيٍة ق 

دةرة، فلةلٔا يف ديَ  ظير فذط ابلةب ليٍذالٔجني دةرة، وليٍذعهٍني ثةألذواق واملٔاصيؽ
ٔ ز الـيةدة احلكِح أن  ٍئا ثغري ٔيً فٌئا وأًئا، فإن ٌلذىض اجلْؿ أن يلةل ملض ا ٔو
ٔ ز اجلله احلكَ ثةقً ابلؽٔح احلكِح؛ إذ ال فؿق ثني ابلةثني، فةحلكَ يكٔن ثـيةدة  جي

 دةرة، وبِله دةرة.

 ،ج َٔ اجليه إىل اإلثةظحظكً ابلؽٔح ال يٍكَ أن خيؿ وممة قجق يْٓؿ صييًّة أنَّ 
ا َٔ االقذعجةب أو اإلجيةب.فٌاًل 

 ةِٓة/ادفةوتاقكًاابلععااملِه ا
 وٌٓ ذلم فةبلؽع ىحكخ ىلع نكق واظؽ ٌَ ظير احلكً/

ؿة.  /فٍَ ابلؽع -  ٌة ْٔ خمؿج ٌَ ميح اإلقالم، فيه ثؽع ٌكف 
لح، ودكٔن ثٍنىح الهجةاؿ، وظكً مؿدكجٓة ظكً  /وٌِٓة - ابلؽع املفك 

ه النةفيع ٌَ دميح اىٕةوني، وظةهل يف املنحبح نعةل قةاؿ اىٕىةة. وكُٓ  ؽَّ اىفةقق، ٔو
ِااُكرا»حلؽير/  ؛(2)ثٕي النةفٕيح ثأُّ يف اجلةر اوُكراحٌاىَااَلاضَااحٍاةَاعْاث ، (3)«ةرِاااجل ايِفااحٍاىَااَلاضَاا،

 والؿاصط األول. 
 ٌة ْٔ ثٍنىح الىغةاؿ. /وٌِٓة -

ٌح، وىكَ »/ يلٔل النيغ وةىط اىفٔزان  ذلةدات حمؿَّ إن ابلؽع يف اىٕجةدات واأل
ٔٔيح ابلؽٔح، فٍِٓة اح /اتلعؿيً يذفةوت حبكت ُ اكىُٔاف ثةىلجٔر  ؛ٌة ْٔ كفؿ رص 

                                     
 .(7020)، واىرتٌؾي (4052)، وأثٔ داود (12144) أػؿصّ أمحؽ (1)
 . (719/ 1)يف اىلٔأؽ اىفلٓيح  املِسٔر (7)
 . (1029) أػؿصّ اىجكةيئ (5)
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دلؿًبة إىل أوعةثٓة، ودلؽيً اذلثةاط واجلؾور هلة، وداعء أوعةثٓة واالقذغةزح ثًٓ، 
 وكٍلةالت غالة اجلٍٓيح واملٕزتىح.

 اكبلِةء ىلع اىلجٔر، والىالة وادلاعء ِٔؽْة. ،رشكٌة ْٔ ٌَ وقةاو ال /وٌِٓة
نجؽٔح اخلٔارج واىلؽريح واملؿصبح يف أكٔاهلً  ،ٌة ْٔ فكق أذلةدي /وٌِٓة

 وأذلةدادًٓ املؼةىفح لألدىح الرشٔيح.
ة يف النٍف، واخلىةء ثلىؽ كُٓ  ،ٌة ْٔ ٌٕىيح /وٌِٓة ًٍ نجؽٔح اتلَّبَذُّو، والىيةم كةا

 .(1)«مٓٔة اجلٍةع
ط أن ثٕي ابلؽع وإن اكُخ دؽػو حتخ صجف املِٓيةت إال أن  وجيؽر ثِة أن ًُٔ
ظهٍٓة كؽ يكٔن الهؿاْح ال اتلعؿيً، وذلم اكملؽاوٌح ىلع اجلٔافو املُيلح حبير تنجّ 

ؾا حمو ػالف ثني اىٕيٍةء.  الؿادجح، ْو
 وتلفةوتاأقاكماابلعةحاأشجةبانسريةآٌِة/

أن ابلؽع لكٓة داػيح حتخ صجف املِٓيةت اىيت ٔيً ٌَ الرشيٕح أُٓة ىحكخ  /أوًلا
 ىلع ردجح واظؽة؛ ثو يه ٌذفةودح يف أظاكٌٓة.

ٌة يلٓ يف  /ٌة يلٓ يف الرضوريةت، وٌِٓة /فٍِٓة ،اػذالف ٌذٕيَّلةت ابلؽٔح زةًُقة/
 ٌة يلٓ يف اتلعكحِيةت. /احلةصيةت، وٌِٓة

ذلةديح أو اىٍٕييح، وٌِٓةٌة يكٔ /أن ابلؽع ٌِٓة زةثلًة/ ٌة  /ن يف مكةاو األؤل األ
ذلةديح أو اىٍٕييح، وٌِٓة  /ٌة يكٔن ّةْؿ املأػؾ، وٌِٓة /يكٔن يف مكةاو اىفؿوع األ

 ٌة ْٔ منلك يف ٌأػؾه.
فيلك  ٌذٕيق ٌَ ْؾه املذٕيلةت ظكً خيىّ، وٌَ أصو ذلم دفةوت احلكً ىلع 

                                     
 . (9، 2)صدٕؿيفٓة وأُٔأٓة وأظاكٌٓة  ..ابلؽٔح (1)
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إُٓة ىلع  /ٓة يف ردجح واظؽة، وال يىط أن يلةلابلؽٔح، وٌَ ْؾا يٕيً أن ابلؽع ىحكخ لك
 .(1)ظكً واظؽ

  

                                     
ذىةم )1)  (.718/  1(، ظليلح ابلؽٔح وأظاكٌٓة )505/  7( األ
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  الثاني أسئلة الفصل 

 أمام العبارة الخطأ يف كل مما يأتي:)×( ( أمام العبارة الصحيحت وعالمت ضع عالمت )أوالً: 

 ( ) .، ثةٔذجةر دٕيلٓة ثأفٕةل اىٕجةدوإًةفيح ،ابلؽٔح ُٔاعن/ ظليليح -1
 ( ) ليجؽع أُٔاع وأككةم ٌذٕؽدة ثةٔذجةرات خمذيفح.  -7
 ( ) . ووف اىفٕو ثةبلؽٔيح يِةيف ووفّ ثةىكفؿ-5
 ( ) وىحف ٌَ ابلؽع ٌة ْٔ صـيئ.  ح،لك ابلؽع لكي -4
ٍةل.-0 ذلةد؛ ألن حميّ اىليت اذلي ٔييّ ٌؽار اأٔل  ( )  ابلؽٔح ال دكٔن إال يف األ
 ( ) ِٔٓة.  ةٌِٓيً  الرشٔيح  لك ابلؽعىحف  -0
 ٌؾمٔم، ٌَ ابلؽع ٌة ْٔ قيئإىل أن  اثَ ديٍيح واىٕـ اثَ ٔجؽ الكالمذْت  -2

 ( )  ممؽوح. وٌِٓة ٌة ْٔ ظكَ
 ( )  ٌٓ وكٔع اخلالف يف دػٔل االثذؽاع يف اىٕجةدات فلؽ ظىو االدفةق ىلع دػٔهل يف اىٕةدات.-9
 ( ) ابلؽع ىحكخ ىلع نكق واظؽ ٌَ ظير احلكً.  -8
 ( ) حتخ صجف املِٓيةت.  حداػي ثٍِٕةْة الرشيع بلؽعدميٓ ا -15

 : اخرت اإلجابت الصحيحت من بني البدائل املطزوحت فيما ييل: ثانيًا

اليجعع/ا-1
  زالزح أُٔاع.-ب ُٔاعن. -أ

 أُٔاع وأككةم ٌذٕؽدة ثةٔذجةرات خمذيفح. -ج
اٌَاابلععاٌةأْ/ا-2

   بكيٍ. -ج  فٌٕل.-ب دؿيك. -أ
 وغريه. ،دميٓ ٌة قجق-د

ا/وشيبحا،قصِحا/ممَاكةلاثذلصقًاابلعةحاإىلا-3
 ثَ ٔجؽ الكالم.ااىٕـ -ج اثَ ديٍيح.-ب النةفيع. -أ
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اابلعةحاثةةذجةرادعيقاأصيٓةاثةدلحلواالرشيع/ا-4
 ٍٔييح، أو مؿكجح. -ج ظليليح، أو إًةفيح. -ب ٍٔييح، أو أذلةديح. -أ
 إًةفيح، أو دؿكيح. -د

ااىَّتاويحاكصعاثّ/كٔلاةٍرايفاصالةاا-5
 ابلؽٔح اليغٔيح. -ج ابلؽٔح اىٍٕييح. -ب ابلؽٔح الرشٔيح. -أ

 أجب عن األسئلت اآلتيت:: ثالثًا

 ق ثني ابلؽٔح احلليليح وابلؽٔح اإلًةفيح ٌٓ اتلٍسيو.فؿ   -1
 وبؽٔح دٕجؽيح. ارشح ْؾا. ،دِلكً ابلؽٔح ثةٔذجةر دٕيلٓة ثأفٕةل اىٕجةد إىل/ ثؽٔح اعديح -7
 غري املكفؿة.و ابلؽٔح املكفؿةو ،املؿكجحو ابلؽٔح اىبكيُحلك ٌَ ق ثني فؿ   -5
ة وظؽيسًة إىل ككٍح ابلؽٔح إىل -4 ًٍ وٌؾمٌٔح. فىو  ،وممؽوظح ،وقحبح ظكِح، /ذْت ثٕي أْو اىٕيً كؽي

 .اىلٔل يف ْؾا ٌٓ ذنؿ األدىح
 وأُٓة ًالىح. ،دلو ىلع أن لك ابلؽع يف ادليَ ٌِيه ِٔٓة -0
 ىٕلٔل وٌيو اجلفٔس أزًؿا يف رشٔيح األظاكم ووعذٓة.االقذعكةن  اىلةاو/ إن ُةكل اىلٔل -0
ة دفىياًل. .تلفةوت أظاكم ابلؽٔح أقجةب نسرية -2  اذنْؿ
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 الصفات واملالمح العامة

 واء والبدعـل األهـأله
 .الجهـل: لا أو 

 .التعّصثثانياا: 

 .الهىي اتتاعثالثاا: 

ا:   .املتشاةه اتتاعراةعا

ا:   .الغلىخامسا

ا:   .ةالتاطل الحم ولتس، حم ةغري الجدالسادسا

ا:   .والضطراب والتناكض التفـرُّقساةعا

 السلف. منهج تعظيم عدمثامناا: 

ا:   .ةاللرآن الكتفاء وزعم، ةالسنح التهاونتاسعا

ا:   . عليهم األللاب وإطالق السنح أهل انتلاصعارشا

 .دليل ةغري املخالف تفسيم أو تكفريحادي عرش: 
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 الصفات واملالمح العامة ألهل األهواء والبدع
بل٤ات سا٤ٓث،  إن أ٪٠ ابلػع واأل٪٬اء املٙارٛني أل٪٠ الف٨ث هل٣ نٙات اع٤ث، ْو

إذ ٛػ حخغ٢ٗ نٙث أو ـ٥ث ٨ْػ  ؛ووس٬د ٪ؼه الهٙات وا١ٓبل٤ات ٘ي٣٫ أ٢ٕيب أكرثي
تر٨اء  ةٓي٣٫، ٘إذا ٛي٠/ إن أ٪٠ ابلػع يٙل٬ ٘ي٣٫ الٟؼب، ٘إن ٪ؼا ضك٣ أ٢ٕيب؛ اـل
اخل٬ارج ٦٤ ٪ؼا ال٬نٗ، ٥ٞا أن ٪ؼا ال ي٨٥ّ أن يك٬ن للك ٌائٙث ٤ا ح٥زيت ة٩ ٦٤ 
احنؽاف عاص، ٘اجل٥٫يث ْؽ٘ج ةإ٧كار أـ٥اء ا ونٙاح٩، واخل٬ارج ْؽ٬٘ا ةا٬٢ٖ١ يف 

ٟٙ ر واخلؽوج  ىل األئ٥ث، والؽا٘يث ك٫ؽوا ةالٟؼب واتلػي٦ ةاتلٜيث، واملٓلز١ث ٬ٙ٧ا اتل
 و٪ٟؼا. ..ا١ٜػر وأ٧كؽوا نٙات ا.
أل٪٠ ابلػع  -اغبًلا- ةيان املبل٤ص ا١ٓا٤ث والف٥ات امللرتًلث /واملٜه٬د يف ٪ؼا الفياق

 واأل٪٬اء، وا١يت ي٥ك٦ إدماهلا ٘ي٥ا يٌل/
 أوالً: اجلٓو:

٦٤ أةؽز نٙات أ٪٠ األ٪٬اء وابلػع؛ ة٠ ٪٬ نٙث لك ٦٤ ضاد ٦ْ الرصاط  إن اجل٠٫
االةخػاع، واجل٠٫ ٪٬ ا١ٍؽيٚ املؤديث إىل  ةَ املفخٜي٣، ٘ا٣٢ٓ١ يٓه٣ أ٪٩٢ ٦٤ الف٬ٜط يف ُ٪٬  

ابلػع ال حّٜ ٦٤ راـظ يف ا٣٢ٓ١، وإ٥٧ا حّٜ مم٦ ل٣ يت٢ٔ ٤ت٢ٔ أ٪٠ الرشيٓث »لك مٟؽوه، و
وب االةخػاع واليبل١ث، رض٦٤  ابً رض؛ وذللٝ اكن ا٠٥ٓ١ ةبل ٣٢ْ (1)«املخرص٘ني يف أدتل٫ا

 ٠٥ ٥ٞا أن ا٣٢ٓ١ ةبل ٠٥ْ زئ وىبلل، وإ٥٧ا الفبي٠ املفخٜي٥ث ال حخ٣ إال ة٣٢ٓ نطيص ْو
ًٜ  ، يك٬ننطيص  .لرشع ا  االك٪٥ا م٬ا٘

ا١ٓام٠  ىل ٕ ر ٣٢ْ اكلفائؽ  ىل ٕ ر ٌؽيٚ، وا١ٓام٠ »/ ♫ ٛال احلف٦ ابلرصي
ةرتك ا١ٓتادة، وا٢ٌت٬ا  ٣٢ْ يٙفػ أكرث مما يه٢ص، ٘ا٢ٌت٬ا ا٣٢ٓ١ ٢ٌتًا ال يضر   ىل ٕ ر

٤ً٬ٛا ٢ٌت٬ا ا١ٓتادة وحؽًل٬ا ا٣٢ٓ١ ضىت عؽس٬ا  ا١ٓتادة ٢ٌتًا ال يض ةرتك ا٣٢ٓ١، ٘إن  

                                     
خهام  (1)  .(252/ 2)ااْل
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 .(1)«ول٬ ٢ٌت٬ا ا٣٢ٓ١ ل٣ يػهل٣  ىل ٤ا ٬٢ٓ٘ا ،^ ةأـيا٣٫٘  ىل أ٤ث حم٥ػ
، و٦٤ داع إىل ا٣٢ٓ١ دون ا٠٥ٓ١ املأم٬ر ة٩ اكن ميبًل ٦٤ داع إىل »وٛال اة٦ حي٥يث/ 

وأى٠ر ٥٫٨٤ا ٦ْ٤َ ـ٢ٝ يف ا٣٢ٓ١ ٌؽيٚ أ٪٠ ابلػع، ٘يتتّ  ،ا٠٥ٓ١ دون ا٣٢ٓ١ اكن ميبًل 
أم٬ًرا ختا١ٗ الٟخاب والف٨ث ي٫٨ِا ٤ً٬٢ْا ويه س٫االت، وًلؼلٝ ٦٤ ـ٢ٝ يف ا١ٓتادة 

٥ال ٌؽيٚ أ٪٠ ابلػع ٘ي٠٥ٓ أ٥ْااًل  ث ي٫٨ِا ْتادات ويه ىبلالت ختا١ٗ اأْل  ،املرشْو
٫٘ؼا و٪ؼا ٞر ر يف امل٨طؽف امل٨تفب إىل ٩ٜ٘ أو ٜ٘ؽ، جيخ٥ّ ٘ي٩ أ٩٧ يػ٬ْ إىل ا٣٢ٓ١ دون 

وٌؽيٚ ا  ،ا٠٥ٓ١، وا٠٥ٓ١ دون ا٣٢ٓ١، ويك٬ن ٤ا يػ٬ْ إحل٩ ٘ي٩ ةػع ختا١ٗ الرشيٓث
ا الرشيٓث، ٘الفالٝ ٌؽ ًٜ ٠٥، يك٬ن الك٪٥ا م٬ا٘ يٚ ا١ٜٙؽ واتله٬ف ال حخ٣ إال ة٣٢ٓ ْو

 ٦ْ ا١ٍؽيٚ، وٌلن ٤ا والؾ٪ػ وا١ٓتادة إن ل٣ يف٢ٝ ة٣٢ٓ ي٬ا٘ٚ الرشيٓث وإال اكن ىااًل 
يٙفػه أكرث مما يه٢ط٩، والفالٝ ٦٤ ا٩ٜٙ١ وا٣٢ٓ١ واجلِؽ والالكم إن ل٣ يخاةّ الرشيٓث وي٠٥ٓ 

 .(2)« ىل لك مف٣٢ ٦ْ ا١ٍؽيٚ، ٫٘ؼا ٪٬ األن٠ اذلي جيب اْخ٥اده ة٩٥٢ٓ وإال اكن ٘اسًؽا ىااًل 
وأ٪٠ األ٪٬اء وابلػع ٪٣ أ٪٠ اجل٠٫ وا٣٢ِ١؛ أل٣٫٧ دم٬ٓا ةني اجل٠٫ ة٥ا ساء ة٩ 

٬ل ا وئ وئ ﴿ ٦٤ احلٚ واهلػى، وا٣٢ِ١ ةاحتاع أ٪٬ائ٣٫، وٛػ ٛال ا حٓاىل/ ^ ـر

ٿ ﴿ /، وٛال [23]اجلش٣/﴾ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

حيفت٬ن أ٣٫٧  ىل ، ٣٫٘ [119]األ٧ٓام/ ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
٣٢ْ و٪ػى، و٪٣ أ٪٠ س٠٫ وىبلل، جي٬٢٫ن احلٚ ويٓادو٩٧ ويٓادون أ٪٩٢، وي٨رصون 

 .(3)ابلا٠ٌ وي٬ال٩٧٬ وي٬ال٬ن أ٪٩٢
وس٠٫ أ٪٠ ابلػع واأل٪٬اء س٠٫ مؽًلب يف ح٬ضيػ ا ونٙاح٩ وض٩ٛ٬ٜ حارة، وب٥ا 
أ٧ؾل ا حٓاىل  ىل ٧بي٩ ٦٤ آيات ا واحل٥ٟث وبػالالت ٧ه٬ن٫ا حارة، وبآذار الهطاةث 
والف٢ٗ و٫٨٤ش٣٫ حارة، وب٬ٜاْػ الرشع و٤ٜانػه و٫٨٤ز اجلِؽ واالـخػالل حارة أعؽى؛ 

                                     
خهام  (1)  .(121/  3)ااْل
 .(28 -27/ 11)دل٬٥ع ا١ٙخاوي  (2)
بل٤يث، الة٦ ا١ٜي٣  (3)  .(55/  2)اسخ٥اع اجلي٬ش اإـل
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 ألنإؽ يف ةاب ا٣٢ٓ١.وألس٠ ٪ؼا لك٩ اك٬٧ا ٪٣ ا
ٛال ْتػ ا١ٓؾيؾ ة٦ أيب ـ٥٢ث/ إن الكم س٣٫ ن٨ٓث ةبل ٤ٓىن، وب٨اء »ٛال ابلغاري/ 
ًٛ ٦٤ أ٪٠ ا٣٢ٓ١، و١ٜػ ـئ٠ س٣٫ ٦ْ رس٠ ٢ٌٚ امؽأح٩ ٛت٠ أن  ةبل أـاس، ول٣ يٓػ  

ڑ ک ﴿ ٜ٘ال/ ٢ْي٫ا ا١ٓػة، ٘غا١ٗ ٞخاب ا جب٩٢٫، وٛال ا ـتطا٩٧/ ،يػع٠ ة٫ا

 .(1)«[49]األضؾاب/ ﴾ک ک ک گگ
 .(2)«إن أ٪٠ ابلػع أنإؽ يف ا٣٢ٓ١؛ وألس٠ ذلٝ ناروا أ٪٠ ةػع»ٛال اللاٌيب/ 

و٪٬ ي٬ىص أـتاب و٬ٛع ةٓو أ٪٠ ابلػع يف رشك ا١ٜت٬ر  -وٛال اة٦ ا١ٜي٣
اد ا١ٜت٬ر يف اال٘خخان ة٫ا، ٤ّ ا٣٢ٓ١ ةأن ـا٨ٞي٫ا ت  ٘إن ٛي٠/ ٥٘ا اذلي أوّٛ عُ »/ -واألرضضث
ًٓ أم٬ات ال  ٛي٠/ أو٣٫ٓٛ يف ذلٝ ؟ وال م٬حًا وال ضياة وال نل٬ًرا ا،ي٬ٟ٢٥ن هل٣ رًضا وال ٧ٙ

٬َل  ،أم٬ر ٠- ^ ٫٨٤ا/ اجل٠٫ حبٜيٜث ٤ا ةٓد ا ة٩ ـر ٦٤ حتٜيٚ اتل٬ضيػ،  -ة٠ دميّ الـؽ
٠  ٧هيت٣٫ سًػا ٦٤ ذلٝ، وداع٪٣ الليٍان إىل ا١ٙخ٨ث، ول٣ يك٦  َٜ وٍّٛ أـتاب الرشك، َف

ه٬٥ا ٨ْػ٪٣ ٦٤ ا٢ٓ١ ٣ ٤ا يُت٠ٍ د٬ْح٩، ٘اـخشاة٬ا ل حبفب ٤ا ٨ْػ٪٣ ٦٤ اجل٠٫، ْو
 .(3)«ةٜػر ٤ا ٣٫ٓ٤ ٦٤ ا٣٢ٓ١

٬لْػم ٤ٓؽ٘خ٣٫ ةكخاب ا  وٌَ أةرز ٌظاْر جٓو أْو ابلدع: ٨ث ـر ، ^ ، ـو
ػم ٣٫٥٫٘ دلال١ث اجله٬ص و٤ٓا٧ي٫ا، ٤ّ ْشؾ٪٣ ٦ْ اتل٥يزي ةني نطيص الف٨ث وىٓي٫ٙا.  ْو

بلم  ٦٤ املخلك٥ني - اة٦ حي٥يث يف ٤ٓؽض ضػير٩ ٦ْ أ٪٠ ابلػعٛال كيظ اإـل
٬ل -ٕو ر٪٣ ٨ث ـر ِ  »/ ^ وم٣٫ٙٛ٬ ٦٤ ٞخاب ا ـو ٥ني ل٢ٙ٢فٙث ٦٤ امل٬٢ٓم أن املٓ

٪٣ أةٓػ ٦ْ ٤ٓؽ٘ث احلػيد، وأةٓػ ٦ْ احتا٩ْ، و٪ؼا أمؽ  -والالكم، املٓخٜػي٦ ملي٥٫٧٬٥ا
وأض٬ال وب٬ا٦ٌ  ^ ة٠ إذا ٞلٙج أض٬اهل٣ وسػح٣٫ ٦٤ أس٠٫ اجلاس ةأ٬ٛال ،حمف٬س

أم٬ره و٬ُا٪ؽ٪ا، ضىت إ٧ٝ تلشػ ٞر ًرا ٦٤ ا١ٓا٤ث أ٣٢ْ ةؼلٝ ٣٫٨٤، وتلشػ٪٣ ال ي٥زيون 
                                     

 .(32)صع٢ٚ أ٘ٓال ا١ٓتاد، ل٢تغاري  (1)
خهام  (2)  .(122/ 3)ااْل
 .(215 -214/ 1)إاغذث ال٫٢ٙان، الة٦ ا١ٜي٣  (3)
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٬ل و٤ا ل٣ ي٩٢ٜ؛ ة٠ ٛػ ال يٙؽ٬ٛن ةني ضػيد ٤خ٬احؽ ٩٨ْ وضػيد  ^ ةني ٤ا ٛال الـؽ
 م٬اٜ٘خ٩  ىل ٤ا ي٬ا٘ٚ ٬ٛهل٣ ـ٬اء اكن م٬ى٬اًع مٟؼوب م٬ى٬ع ٢ْي٩، وإ٥٧ا يٓخ٥ػون يف

٬ل ةالضورة احلٜيجيث أ٫٧ا  ^ أو ٕ ر م٬ى٬ع، ٘يٓػل٬ن إىل أضاديد ي٣٢ٓ عانث الـؽ
 مٟؼوبث ٢ْي٩ ٦ْ أضاديد ي٣٢ٓ عانخ٩ ةالضورة احلٜيجيث أ٫٧ا ٬ٛل.

 ، ٦ْ احلػيدة٠ اغ١ب ٪ؤالء ال ي٬٥٢ٓن ٤ٓاين ا١ٜؽآن ٘يبًل  ،و٪٣ ال ي٬٥٢ٓن مؽاده
 !ة٠ ٞر ر ٣٫٨٤ ال حي٬ِٙن ا١ٜؽآن أنبًل 

وال يٓؽف احلػيد وال ٤ٓا٧ي٩، ٦٤ِ أي٦  ٩،َف٦ْ٥َ ال حيَٙ ا١ٜؽآن، وال يٓؽف ٤ٓا٧ي
٬ل   !؟^ يك٬ن اعرً٘ا ةاحلٜائٚ املأع٬ذة ٦ْ الـؽ

٬لوإذا حػة   أٛؽب  ^ ؽ ا١ٓا٠ٛ وسػ ا٬ٍ١ائٗ لك٫ا/ لك٥ا اك٧ج ا١ٍائٙث إىل ا وـر
٬ل ،اك٧ج ةا١ٜؽآن واحلػيد أْؽف وأ٣ِْ ٨ْايث ٦ ـر أةٓػ  ^ وإذا اك٧ج ٦ْ ا ْو

ة٠ رب٥ا  ، ةني ا١ٜؽآن ٕو رهاك٧ج ٥٫٨ْا أ٧أى، ضىت جتػ يف أئ٥ث ٥٢ْاء ٪ؤالء ٦٤ ال ي٥زي  
ؽت ٨ْػه آيث ٜ٘ال/ ال نف٣٢ نطث احلػيد ٞؼا، وحك٬ن آيث  ♠ ورب٥ا ٛال/ ٬ٜ١ل !ٞذ

 وٛػ ة٨ٖ٢ا ٦٤ ذلٝ ْشائب، و٤ا ل٣ يت٨ٖ٢ا أكرث.  !٦٤ ٞخاب ا
ث مل٫ػ احلفني ة٥رص ةٓو أئ٥ث املخلك٥ني رس٠ٌ يفُل/  وضػذين ذٜث أ٩٧ ح٬ىل ٤ػـر

بف٣ ا الؽمح٦ »ك٥ؿ ادلي٦ األنت٫اين كيظ األيكي، ٘أ٬ٍْه سؾًءا ٦٤ الؽبٓث ٜ٘ؽأ/ 
١ِٗ الم ٤ي٣ ناد«الؽضي٣، ال٥َمر 

َ
 !!، ضىت ٛي٠ ل/ أ

احل٤٬ٟث ا١ٓاد١ث؛ حلتتني لٝ أن اذلي٦ يٓيت٬ن أ٪٠ احلػيد، ويٓػل٬ن ٦ْ  ٘خأم٠ ٪ؼه
 .(1)«٤ؼ٪ت٣٫/ س٢٫ث ز٧ادٛث ٨٤ا٬ٜ٘ن ةبل ريب

٬ل ٣ ٞخاب ا ٘لُكر ٦٤ أْؽض ٦ْ ح٢ٓر  ٨ث ـر ، ول٣ يٓخه٣ ةال٬يح ^ ـو
٬٫٘ لفبي٠  -ة٠ اختؼه وراءه ٫ُؽًيا، وريض ةاجل٫االت واليبلالت واللٍطات ،املٓه٬م

٣٢َٓ أن ٘ي٥٫ا ٤ا  ابلػْث ـالٝ، ويف اعٛتث أمؽه ٪الٝ، ول٬ أ٩٧ ٢ٌب ٣٢ْ الٟخاب والف٨ث ١َ

                                     
 .(96، 95/ 4)دل٬٥ع ا١ٙخاوي  (1)
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يكيف ويٖين، ول٩٨ٟ ملا اـتتػل اخلتيد ةا١ٍيب، واألدىن ةاأل ىل، ُضِؽَم ٬٧ر ال٬يح 
 واهلػايث، و٨٤ّ ْه٥ث ا٣٢ٓ١ واحتاع الف٨ث.

٩٥، وأنىغ إىل ضػيد ؽه وح٫ٙ  وحػة  ٦٤ أنىغ إىل الكم ا ة٢ٜت٩ »ٛال اة٦ ا١ٜي٣/ 
٬ل ث ٧ٙف٩ ةاٛختاس اهلػى وا٣٢ٓ١ ٩٨٤ ال ٦٤ ٕ ره، أ٨ٕاه ذلٝ ٦ْ ةك٢يخ٩، وضػ   ^ الـؽ

اوس اجل٬ٙس وختيبلح٫ا،  ابلػع واآلراء واتلغؽنات واللٍطات واخلياالت ا١يت يه ـو
ُٓػ ٦ْ ذلٝ ٘بل  .(1)«ةػ ل أن يخ٬ٓض ٩٨ْ ة٥ا ال ي٩ٓٙ٨ و٦ْ٤َ َب

س٣٫٢٫ ا١ٙاىص ة٢ٖث ا١ٜؽآن؛ ١ٓش٥خ٣٫  أةرز ٌظاْر جٓو أْو ابلدع نذلم:وٌَ  -
حارة، و١ٓػم ا٪خ٥ا٣٫٤ ةػراـث ال٢ٖث حارة أعؽى، وٛػ اكن ذللٝ أذؽ ةا١ٔ يف احنؽا٣٫٘ يف 

 ٣٫٘ دالالت اجله٬ص.
وسػح٣٫ ٦٤ أة٨اء  -أو أكرث٪٣- إذا اـخٜؽيج أ٪٠ ابلػع ٦٤ املخلك٥ني»ٛال اللاٌيب/ 

 .(2)«و٦٤ ١حؿ ل أنا١ث يف ال٢فان ا١ٓؽيبـتايا األم٣، 
؛ وذللٝ ٞر ًرا ٤ا خيا٬ٙ١ن ٤ا احٙٚ وأْو ابلدع جيٓئن طريلث السيف وٌذْتًٓ -

 ٢ْي٩ أئ٥ث الف٢ٗ، وبٓي٣٫ يٙي٠ ٌؽيٜث اخل٢ٗ  ىل ٌؽيٜث الف٢ٗ.
دم٬ٓا ةني اجل٠٫ ةٍؽيٜث الف٢ٗ والٟؼب ٢ْي٣٫، »ٛال اة٦ ا١ٜي٣ ٦ْ أ٪٠ الالكم/ 

تب ذلٝ اْخٜاد٪٣ أ٩٧ ١حؿ يف ٧ٙؿ وبني اجل٠٫ وا ليبلل ةخه٬يب ٌؽيٜث اخل٢ٗ، ـو
األمؽ نٙث د١ج ٢ْي٫ا ٪ؼه اجله٬ص، ٥٢٘ا اْخٜػوا اتلٍٓي٠ وا٧خٙاء الهٙات يف ٧ٙؿ 
األمؽ، ورأوا أ٩٧ ال ةػ ل٨٢ه٬ص ٦٤ ٤ٓىن، ة٬ٜا ٤رتددي٦ ةني اإلي٥ان ةال٢َٙ وح٬ٙيو 

رصف ال٢َٙ ٦ْ ضٜيٜخ٩ و٤ا وىّ ل  املٓىن، و٪ؼا اذلي ٪٬ ٌؽيٜث الف٢ٗ ٨ْػ٪٣، وبني
ةأ٬٧اع ٦٤ املشازات واتللكٙات ا١يت يه ةاأل١ٖاز  ،٢ْي٩ إىل ٤ا ل٣ ي٬ىّ ل وال دل  

تًا ٦٤ ٘فاد ا٠ٜٓ١ واجل٠٫ ونار ٪ؼا ابلا٠ٌ مؽًل   ،واألضايج أكت٩ ٫٨٤ا ةابليان واهلػى

                                     
 ةاعخهار. (214/ 1) إاغذث ال٫٢ٙان (1)
خهام  (2)  .(122/ 3)ااْل
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كت٫ات ٘اـػة  ـ٥ّ، ٘إن اجليف واتلٍٓي٠ إ٥٧ا اْخ٥ػوا ٘ي٩  ىل٠ْٜ وال ةالف٥ّ، ٘بل 
٬٨ُ٪ا ٬ٜٓ٤الت نطيطث، ٘طؽ٬٘ا هلا اجله٬ص الف٥ٓيث ٦ْ م٬اى٫ٓا، ٥٢٘ا اةتىن أمؽ٪٣ 
 ىل ٪احني املٜػ٤خني الاكذةتني، اك٧ج اجلتيشث اـخش٫ال الفاةٜني اذلي٦ ٪٣ أ٣٢ْ األ٤ث 

ٚ ةا ونٙاح٩، واْخٜاد أ٣٫٧ اك٬٧ا أ٤يني ة٥زن١ث الهاحلني ابُل٩٢ اذلي٦ ل٣ يتتطؽوا يف ضٜائ
 اتا٥٢ٓ١اء اذلي٦ ضازوا ٛهت ا٣٢ٓ١ ةا، ول٣ يخ٬٨ٍٙا دلٛائٚ ا٣٢ٓ١ اإل١يه، وأن اخل٢ٗ ٪٣

 . (1)«الفتٚ، واـخ٬ل٬ا  ىل ا١ٖايث، وُٙؽوا ٦٤ ا٨ٖ١ي٥ث ة٥ا ٘ات الفاةٜني األو١ني
ػم إدرا٣٫ٞ ل٬ٜ٢اْػ ا١ٓا٤ث ا١يت ٢ْي٫ا  وٌَ ذلم: - س٣٫٢٫ ة٥ٜانػ الرشيٓث، ْو

بلم.  ٤ػار اإـل
تاب اثلبلذث»لاٌيب/ ٛال ال راسٓث يف اتلطهي٠ إىل وس٩ واضػ، و٪٬/ اجل٠٫  (2)٪ؼه اأـل

ص  ىل ٤ٓا٧ي٫ا ةا٦ِ١ ٦٤ ٕ ر حثتج، أو األعؼ ٘ي٫ا ةاجلِؽ األول، ة٥ٜانػ الرشيٓث، واتلغؽر 
وال يك٬ن ذلٝ ٦٤ راـظ يف ا٣٢ٓ١، أال حؽى أن اخل٬ارج ٞيٗ عؽس٬ا ٦ْ ادلي٦ ٥ٞا خيؽج 

٬ل االف٣٫ ٦ْ الهيػ  ون٣٫ٙ ةأ٣٫٧ يٜؽؤون ا١ٜؽآن ال جياوز  ^ املؽَل؛ ألن ـر
 .(4)«أ٣٫٧ ال يخ٬٫ٜٙن ة٩ ضىت يه٠ إىل ٬٢ٛب٣٫ -وا أ٣٢ْ- ، يٓين(3)حؽاٛي٣٫
خػالل، ٘حفخػل٬ن ةاجله٬ص يف ٕ ر م٬ى٫ٓا،  وٌَ ذلم: - أ٣٫٧ جي٬٢٫ن ٬ٛاْػ ااـل

ٜر  ٜر ويٜػم٬ن ٤ا ض ويؽسط٬ن ةٖ ر مؽسص، ويؤن٬٢ن ٩ اتلٜػي٣، ٩ اتلأع ر، ويؤعؽون ٤ا ض
  ةػْيث ٢ْي٫ا يٓخ٥ػون وإحل٫ا يؽس٬ٓن. أن٬اًل 

خػالل  ىل حٜؽيؽ ٤ا »/ ♫ٛال اة٦ حي٥يث  إن أكرث أ٪٠ الالكم ٤ٜرصون يف ضشز ااـل
جيب حٜؽيؽه ٦٤ اتل٬ضيػ واجلت٬ة حٜه ًرا ٞر ًرا سًػا، ٥ٞا أ٣٫٧ ٞر ًرا ٤ا خيٍئ٬ن ٘ي٥ا 

                                     
٢ث  (1)  .(165، 164/ 1)اله٬اْٚ املـؽ
 املٜه٬د/ أـتاب و٬ٛع االعخبلف واالةخػاع يف األ٤ث، وٛػ س٫٢ٓا اللاٌيب ذبلذث أـتاب يه/ (2)

 ٦٤ ل٣ يت٢ٔ درسث االسخ٫اد دلخ٫ًػا، ٘يٓخػ ةؽأي٩ وعبل٩٘. أن يُٓػ   -1
 اتله٥ي٣  ىل احتاع ا٬ٓ١ائػ. -3    احتاع اهل٬ى. -2

 .(1264)، ومف٣٢ (3612)ابلغاري أعؽس٩  (3)
خهام  (4)  .(111/  3)ااْل
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ؽو٩٧ ٦٤ املفائ٠، و٦٤ ال يٓ ؽوه ٪٬ ا١ٖايث يف أن٬ل ادلي٦، يٞؼ ؽف احلٜائٚ ي٦ِ أن ٤ا ٞذ
واجل٫ايث يف دالئ٩٢ ومفائ٩٢، ٘ي٬رذ٩ ذلٝ خما١ٙث الٟخاب والف٨ث؛ ة٠ ورصيص ا٠ٜٓ١ يف 
ؽوه ٦٤ أن٬ل ادلي٦ واـرتاةث  ،م٬اىّ، وي٬رذ٩ اـخيٓاً٘ا لٟر ر ٦٤ أن٬هل٣، وكاًك ٘ي٥ا ٞذ

 ٠ ٦٤ ٤خ٢ٙفٙث وناةئني ومرشًلني وحن٬٪٣، ة٠ ٛػ ي٬رذ٩ حؽسيًطا أل٬ٛال ٦٤ خيا١ٗ الـؽ
ا، ويف ا١ِا٪ؽ ٤خلك٥ًا يؼب ٦ْ اجلت٬ات؛ وهلؼا ٛال أمحػ  ًٜ ا ز٧ػي ًٜ ضىت يتًف يف ابلا٦ٌ ٨٤ا٘
ٕو ره مم٦ ٛال ٦٤ الف٢ٗ/ ٥٢ْاء الالكم ز٧ادٛث؛ أل٣٫٧ ة٬٨ا أمؽ٪٣  ىل أن٬ل ٘اـػة 

 .(1)«أوٛٓخ٣٫ يف اليبلل
أ٣٫٧ ال يٓؽ٬٘ن أ٬ٛال ا١ٙؽق وا٬ٍ١ائٗ، وال ي٬٥٫ٙن ضٜيٜث  وٌَ جٓو أْو ابلدع: -

٤ؼا٪ت٣٫، ٘يجفت٬ن هل٣ ٤ٜاالت ال ي٬ٜل٬ن ة٫ا، ٥ٞا نفب ةٓي٣٫ أل٪٠ الف٨ث ٤ٜاالت ٪٣ 
ياء»ةؽاء ٫٨٤ا؛ ٬ٜٞل ابلٖػادي/  والف٢ٗ أ٪٠  ،(2)«وأدم٬ٓا  ىل إضا١ث ون٩ٙ ةاله٬رة واأْل

ياء ٘يتػ  ٥ٞا ورد يف اجله٬ص  ،الف٨ث يُثتخ٬ن اله٬رة ٬ْن ة٥ا ي٢يٚ ةا حٓاىل، أ٤ا اأْل
 ،وا١ٓيجني ،والؽس٠ أو ا١ٜػم ،واحلػي٦ ،٦٤ حك٣٢ ة٫ؼا ال٢َٙ ٧ٙيًا أو إذتاحًا، ٤ّ إذتاح٣٫ ل٬٢س٩

٥ٞا ٧ٍٜج ةؼلٝ اجله٬ص  ىل ال٬س٩ اذلي ي٢يٚ جببلل ـتطا٩٧، وٛػ  ،واألناةّ ،وا١ٜتيث
 ٦ْ أن يخ٬ٜٙا ٘ي٫ا، ضىك إدمااعت ٞر رة يف أم٬ر ي٨ىه الف٢ٗ ٦ْ اخل٬ض ٘ي٫ا اةخػاء، ٘يبًل 

 ورب٥ا أو٪٬٥ا أن أ٪٠ الف٨ث يه ٌائٙخ٣٫، ٘يجفت٬ن ٬ٛهل٣ إىل أ٪٠ الف٨ث زوًرا وب٫خا٧ًا.
ب:  ثاًُيا: اتلػصُّ
إلرصار  ىل الؽأي واتل٥فٝ ة٩، وحٜػي٩٥  ىل اجله٬ص الرشْيث اتلٓهب ٪٬ ا

وإن اكن  ىل عبلف احلٚ واله٬اب، و٪٬ يف ذاح٩ ةػْث  -٠ األد١ث وحك٫ٙ٢ا تلأييػهوح٥طر 
 واليا١ني. ذ٤ي٥ث، واغكيث د٤ي٥ث؛ ة٠ ٪٬ ٦٤ أمؽ اجلا٪٢يث امل٨ت٨ث، و٦٤ كي٣ املٖي٬ب ٢ْي٣٫

وأ٤ا اتلٓهب ألمؽ ٦٤ األم٬ر ةبل ٪ػى ٦٤ ا، ٬٫٘ ٦٤ ٠٥ْ »ٛال اة٦ حي٥يث/ 

                                     
 .(138)صا١ٜٓيػة األن٫ٙا٧يث، الة٦ حي٥يث  (1)
 .(322)صا١ٙؽق ةني ا١ٙؽق، ل٢تٖػادي  (2)
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 .(1)«[52]ا١ٜهم/ ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ﴿ اجلا٪٢يث/
ب»وٛي٠/   . (2)«٤ا أك٨ّ إعفاره يف املزيان !ٛاح٠ََ ا اتلٓهر

خٜاد/  ول٣ آُل س٫ًػا يف حه٨يٗ ٪ؼا الٟخاب »وٛال البللاكيئ يف أول ٞخاة٩ يف ااْل
الف٨ث واجل٥اْث، ول٣ أـ٢ٝ ٘ي٩ ٌؽيٚ اتلٓهب  ىل أضٍػ ٦٤ اجلاس؛ و٩٥ِ٧  ىل ـبي٠ 

٦ُ ة٩ رشٌع ٤ٜت٬ل وأذٌؽ ٬ٜ٨٤ل أو  ألن  ٦ْ٤َ ـ٢ٝ ٌؽيٚ األعتار ٦َ٥ِ٘ املي٠ ةٓيٌػ؛ ألن  ٤ا ُيخََػي 
َٗ االعرتاع و٧رََصَ االةخػاع،  ضاكيث ٦ْ إ٤ام ٤ٜت٬ل، وإ٥٧ا احليٗ يّٜ يف الكم ٦٤ حك٢ 

٩ مف٢ٝ االحتاع ٘اهل٬ى واإلضادة ٩٨ْ ةٓيػة، و٦٤ ا١ٓهتيث ـ٢ي٣، وأ٤ا ٦٤ ـ٢ٝ ة٨ٙف
 .(3)«و ىل ٌؽيٚ احلٚ مفخٜي٣

 ٘اجلاس يف إرصار٪٣ وح٥ف٣٫ٟ ة٥ا ٪٣ ٢ْي٩ ٛػ ا٧ٜف٬٥ا إىل ٘ؽيٜني/
/ أ٪٠ الف٨ث اذلي٦ ال يؽس٬ٓن إال إىل ال٬يح املٓه٬م، وَل ٤ا عا١ٗ ال٬يح األول

٦ ضك٣ ٨ْػ٪٣ ٬٫٘ ٤ؼم٬م، ٣٫٘ ةا١ٓؽوة  ال٬ذًف مفخ٥ف٬ٟن، وحبت٠ ا ٤ٓخه٬٥ن، ْو
٬ل ال حييػون، و٪ؼا ٪٬ ٪ػي الهطاةث واتلاةٓني، واتلاةٓني هل٣ ةإضفان ٦٤  ^ ـر

 األئ٥ث وا٥٢ٓ١اء املٓخربي٦.
تًا / و٪٣ أ٪٠ ابلػع واأل٪٬اء اذلي٦ يخٓهت٬ن أل٬ٛاهل٣ و٤ؼا٪ت٣٫ ورساهل٣ حٓهر اثلاين

ة٣٫ ٦ْ إناةث احلٚ واحتاع اهلػى واالٛخػاء ةادلحل٠،  خيؽج ة٣٫ ٦ْ سادة الفبي٠، وي٨أى
٬ل ا ون  ىل ٤ؼا٪ت٣٫ وإن عا١ٙج ـ٨ث٣٫٘ مرصر  ة٠ وإن عا١ٙج ا١ٜؽآن، و٪٣  ،^ ـر

ا ملؼ٪ت٣٫  ًٜ ٤خٓهت٬ن ةاحلٚ وابلا٠ٌ أل٬ٛاٍل ٤ا أ٧ؾل ا ة٫ا ٦٤ ـ٢ٍان، و٦٤ اكن م٬ا٘
 وأ٬ٍْا ٬٫ُر٪٣ ل.ت٬ا ل، و٦٤ عا٣٫ٙ١ أْؽى٬ا ٩٨ْ أٛت٬٢ا ٢ْي٩ وحٓه  
اكن دي٦ »/ -و٪٬ يهٗ ضال ـ٢ٗ األ٤ث وأحتا٣٫ْ ٦٤ ا١ٙؽيٚ األول- ٛال اة٦ ا١ٜي٣
٣٫ ٦٤ أن يٜػ   ا ـتطا٩٧ أس٠    أو م٬ا ٢ْي٩ رأيًا أو ٬ٜٓ٤اًل يف نػور٪٣ وأ٣ِْ يف ٧ٙـ٬

                                     
 .(27/ 11)دل٬٥ع ا١ٙخاوي  (1)
 . (11/ 9)ض٢يث األوحلاء  (2)
 . (32/  1)رشح أن٬ل اْخٜاد أ٪٠ الف٨ث  (3)
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ا، ٍ٘ار هل٣ اثل٨اء احلف٦ يف ا١ٓاملني، وس٠ٓ ا ـتطا٩٧ هل٣ لفان  ـً نػق يف ح٢ٜيًػا أو ٛيا
ي٠ األول ٦٤ أحتا٣٫ْ، ودرج  ىل ٫٨٤اس٣٫ امل٬ٜ٘٬ن ٦٤  اآلعؽي٦، ذ٣ ـار  ىل آذار٪٣ الْؽ

خػالل، يف رون ٤ّ احلٚ أكيا٣٫ْ، زا٪ػي٦ يف اتلٓهر  ب ل٢ؽسال، واٛٙني ٤ّ احلشث وااـل
إذا ةػا هل٣ ادلحل٠  ٩،أي٦ ـارت رٌلئت٩، ويفخ٬٢ٜن ٤ّ اله٬اب ضيد اـخ٢ٜج ميارب

٬ل إىل أمؽ ا٧خػة٬ا إحل٩ٌاروا إحل٩ زرا٘ وال يفأل٩٧٬ ٥ْا ٛال  ،ات ووضػا٧ًا، وإذا داع٪٣ الـؽ
٣٫ ٦٤ أن يٜػ   ةؽ٪ا٧ًا، و٧ه٬ن٩ أس٠ر  م٬ا ٢ْي٫ا ٬ٛل أضػ ٦٤ يف نػور٪٣ وأ٣ِْ يف ٧ٙـ٬

 .(1)«اجلاس، أو يٓارى٬٪ا ةؽأي أو ٛياس
دي٣٫٨ وٌل٬٧ا ٬ٛا ذ٣ ع٢ٗ ٦٤ ةٓػ٪٣ ع٬٢ف ٘ؽ  »/ -يف ةيان ضال ا١ٙؽيٚ اثلاين- ذ٣ ٛال

ا ًٓ وَل إىل رب٣٫ راس٬ٓن،  ،لك ضؾب ة٥ا دلي٣٫ ٘ؽض٬ن، وح٬ٍٜٓا أمؽ٪٣ ةح٣٫٨ زبًؽا ،كي
شؽون، وس أم٬اهل٣ ا١يت ة٫ا يخ  ءب ل٥٢ؼا٪ب ديا٧خ٣٫ ا١يت ة٫ا يػي٬٨ن، ورس٬٢ٓا اتلٓهر 

 و٪٣ ة٥ٓؾل ٥ْا يجتيغ احتا٩ْ ٦٤ اله٬اب.
٬ل اٛال اللا٘يع/ أدمّ املف٬٥٢ن  ىل أن ٦٤ اـتتا٧ج  ل٣ يك٦ ل  ^ ل ـ٨ث ـر

 .(2)«أن يػ٫ْا ٬ٜ١ل أضػ ٦٤ اجلاس
٥ال،  واتلٓهب إ٥٧ا يُؼمر  أل٩٧ ي٨أى ةهاضت٩ ٦ْ ضٜيٜث اإلعبلص يف األ٬ٛال واأْل

٥ًا لآلراء و٤ٜاالت   ِ ٘بل يك٬ن رإتًا يف احلٚ رإتًا ٦ْ اليبلل، وإ٥٧ا يك٬ن ٤ٓ
الؽسال، ٘يش٠ٓ ٦٤ رأي٩ إ٤ا٤ًا يؽد ة٩ ادلحل٠، وجي٠ٓ ٬ٛل كيغ٩ َض٥ًٟا  ىل الكم ا١ٌٓل 

رباء، ويؽّ٘ اجلاس وخيٙي٣٫ حبفب اجل٢ي٠، ويخغؼ ٦٤ ٤ٜاالح٩ ٤ًٜٓػا ل٬٢الء وا١
م٬اٜ٘خ٣٫ ملا ٨ْػه ٦٤ األ٪٬اء واآلراء، ٦٥٘ وا٩ٜ٘  ىل ٤ا ٪٬ ٢ْي٩ ٬٫٘ إ٤ام ضشث يف زمؽة 

٥ار واجل٫بلء.  ا٥٢ٓ١اء، و٦٤ عا٩ٙ١ ٬٫٘ ٤ٓػود يف دم٢ث اإٔل
ب ل٬اضػ ةٓي٩٨ ٦٤ األئ٥ث دون ابلاٛني »/ ♫ٛال كيظ اإلـبلم اة٦ حي٥يث  ٦٤َ حٓه 

                                     
 .(6 -5/ 1)إْبلم امل٬ٛٓني  (1)
 .(6/  1)املهػر الفاةٚ  (2)



 

66 

 ح وأهل األهىاء والتدعل السنةني أه

٦٤ حٓهب ل٬اضػ ةٓي٩٨ ٦٤ الهطاةث دون ابلاٛني، اكلؽا٘يض اذلي يخٓهب ٬٫٘ ة٥زن١ث 
، ¶ اذلي يٜػح يف ْر٥ان ولعي  دون اخل٢ٙاء اثلبلذث ودم٬٫ر الهطاةث، وٌلخلاريج   ١ٌٓلي 

٫٘ؼه ٌؽق أ٪٠ ابلػع اذلي٦ ذتج ةالٟخاب والف٨ث واإلدماع أ٣٫٧ ٤ؼم٬م٬ن عارس٬ن ٦ْ 
٬لالرشيٓث وامل٫٨اج اذلي ةٓد ا  ب ل٬اضػ ٦٤ األئ٥ث ةٓي٩٨ ٘ٙي٩ ، َف٦ْ٥َ حٓه  ^ ة٩ ـر

 .(1)«كت٩ ٦٤ ٪ؤالء
٬ل»وٛال أيًيا/  ٦٤ ٕ ر زيادة وال  ^ ٦٤ اك٬٧ا دلخ٥ٓني  ىل ٤ا أمؽ ا ة٩ وـر

٢ي٣٫ ٤ا ٢ْي٣٫، و٦٤ اك٬٧ا ٛػ زادوا يف ذلٝ و٧ٜه٬ا،  ،هل٣ ٤ا هل٣ ؛٧ٜهان ٣٫٘ مؤ٬٨٤ن ْو
ؽاض ٦٥ْ ل٣ يػع٠ يف ضؾب٣٫  ٤ر٠/ اتلٓهب مل٦ دع٠ يف ضؾب٣٫ ةاحلٚ وابلا٠ٌ، واإْل

٬ل٫٘ؼا ٦٤ اتلٙؽر  -ـ٬اء اكن  ىل احلٚ أو ابلا٠ٌ ٘إن ا  ؛ق اذلي ذ٩٤ ا حٓاىل وـر
٬ل أمؽا ةاجل٥اْث واالئخبلف ث واالعخبلف، وأمؽا ةاتلٓاون  ىل ا١رب و٫٧يا ٦ْ اتلٙؽٛ ،وـر

 .(2)«واتل٬ٜى، و٫٧يا ٦ْ اتلٓاون  ىل اإلذ٣ وا١ٓػوان
ؽَِف اتلٓهب ٦ْ دميّ ٘ؽق أ٪٠ ابلػع، وٍل٥ا اك٧ج ا١ٙؽٛث أةٓػ ٦ْ ٞخاب  ُْ وٛػ 

٬ل ا  ٨ث ـر تًا اك٧ج أكػ حٓهر  ^ ـو تًا واحتااًع ل٬٫٢ى، و٠ٓ١ أ٣ِْ ا١ٙؽق حٓهر
ال ٣٢ٓ٧ ٌائٙث »/ ♫وأكرث٪ا ك٫ؽة ةؼلٝ/ الؽا٘يث؛ وذللٝ ٛال كيظ اإلـبلم اة٦ حي٥يث 

ُْؽف ٣٫٨٤ ك٫ادة أ٣ِْ حٓهر  تًا يف ابلا٠ٌ ٦٤ الؽا٘يث، ضىت أ٣٫٧ دون ـائؽ ا٬ٍ١ائٗ 
الؾور مل٬ا٣٫ٜ٘  ىل خما٣٫ٙ١، و١حؿ يف اتلٓهب أ٣ِْ ٦٤ الٟؼب، وضىت أ٣٫٧ يف اتلٓهب 

٬ل ا ▲س٬٢ٓا ل٢ت٨ج دميّ امل راث؛ حل٬ٜل٬ا/ إن ٘ا٥ٌث  دون ٩٥ْ  ^ ورذج ـر
م حل٣ اجل ،◙ا١ٓتاس   ،ٛاح٢ج  ىل دم٠ ▲٠٥؛ ألن اعشلث وضىت أن ٘ي٣٫ ٦٤ َضؽ 

٬ل ٨ث ـر  .(3)«وإدماع الهطاةث ^ ٘غا٬ٙ١ا ٞخاب ا ـو
٬ل ا و٤ر٠ ذلٝ يف الل٨اْث وىّ األضاديد  ىل يٜػح ة٫ا أ٪٠ احلػيد  ^ ـر

                                     
 .(252/ 22)دل٬٥ع ا١ٙخاوي  (1)
 ةخرصف يف ر. (92/ 11)املهػر الفاةٚ  (2)
 .(137/ 4)٫٨٤اج الف٨ث اجلت٬يث  (3)
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... ال جيب أن يلخ٠ٖ ة٩؛ أل٩٧ ١حؿ »٥ٞا ٛال اة٦ ْػي يف حؽدمث حم٥ػ ة٦ كشاع/  ،واألذؽ
ْن وىّ أضاديد ير٢ب أ٪٠ األذؽ ةؼل٦٤ٝ أ٪٠ الؽوايث، مح٩٢ 

َ
 . (1)«اتلٓهب  ىل أ

بلم حٓهب املٓلز١ث  /و٦٤ أةؽز األ٤ر٢ث ٞؼلٝ  ىل اتلٓهب اذل٤ي٣ يف حاريظ اإـل
٬ٜ١هل٣ يف ع٢ٚ ا١ٜؽآن، وا٤خطا٣٫٧ لؤلئ٥ث وا٥٢ٓ١اء إلستار٪٣  ىل ا٬ٜ١ل ة٬ٜ٥تل٣٫، ويه 

خ٩ أ٤ام ، و١ك٦ ا حٓاىل ذب  ♫ط٦ ٘ي٫ا إ٤ام أ٪٠ الف٨ث أمحػ ة٦ ض٨ت٠ ا١ٙخ٨ث ا١يت ا٤خُ 
  ل٢خ٥فٝ ةاحلٚ يف م٬اس٫ث اتلٓهب.٘اكن ٤رااًل  ،عه٩٤٬

ول٣ يٜخرص حٓهب أ٪٠ ابلػع  ىل ٘خ٨ث ا٥٢ٓ١اء وحٓؼيت٣٫، ة٠ مح٣٫٢ ذاك اتلٓهب 
ٙٝ ادلم املطؽم، ٥ٞا ُ٘  احلاَ٘ أة٬ ٌا٪ؽ ٠ٓ ٤ّ الؽوياين كيظ اللا٘ٓيث؛ ٛال  ىل ا١ٜخ٠ ـو

 ،(2)«ُِٛخ٠َ ةٓػ ٘ؽا٩ٕ ٦٤ دل٢ؿ اإلمبلء بفتب اتلٓهب يف ادلي٦ يف املطؽم»٢يف/ فال
ز٪ٚ دٌم حمؽم يف َك٫ٍْؽ حمؽم. 

ُ
 ٘أ

٢٘يخأم٠ ال٢تيب ا١ٙاى٠/ ٤اذا ي٬ٓد إحل٩ ٧رص املٜاالت واتلٓهب هلا، وا١لزام »
وإـاءة ا٦ِ١ خبه٣٫٤٬ ، ل٬از٫٤ا، وإضفان ا٦ِ١ ةأرباة٫ا حبيد يؽى مفاوي٣٫ حماـ٦َ 

، ك٣ أ٘فػ ٪ؼا الف٬٢ك ٦٤ ٍ٘ؽة، وناضت٫ا ٦٤ اذلي٦ حبيد يؽى حماـ٣٫٨ مفاوئَ 
 .(3)«!أال إ٣٫٧ ٪٣ الاكذة٬ن ،حيفت٬ن أ٣٫٧  ىل يشء

٨٤ر٬ًرا، ويا ٣ِْ املهيتث ٨ْػ٤ا  ه ٪تاءً ٘يا كػة احلرسة ٨ْػ٤ا يٓاي٦ املت٠ٍ ـٓي٩ وًلػ  »
٦٤ ا٬ٍ٧ت رسيؽح٩  ىل ابلػْث واهل٬ى  ٕؽوًرا، ٥٘ا ٦ُر  تًاحتتني ة٬ارق آ٤ال وأ٤ا٧ي٩ ُع٢  

٬ل ؟ي٬م حتًل الرسائؽ ▐ةؽب٩  -ب لآلراءواتلٓهر  ٨ث ـر  و٤ا ْؼر ٦٤ ٧تؼ ٞخاب ا ـو
٦ر  ؟وراء ٫ُؽه يف ي٬م ال ي٨ّٙ ٘ي٩ ا١ِاملني املٓاذر ^ ُِ ٬لاملٓؽِ  أ٘يَ ٨ث ـر  ض ٦ْ ٞخاب ا ـو
أن ي٨ش٬ ًٕػا ةآراء الؽسال، وخي٢م ٦٤ ٤ٍابلث ا حٓاىل ل ةكرثة ابلط٬ث واجلػال، أو  ^

٪ي٫ات وا ١ٜػ  ؟رضوب األٛحفث وح٬٨ع األكاكل، أو ةاللٍطات واإلكارات وأ٬٧اع اخليال
                                     

 . (551/  7)، الة٦ ْػي يف ىٓٙاء الؽسال الاكم٠ (1)
  .(124/ 3)٤ٓش٣ ابلرلان، حلا٬ٛت احل٬٥ي و، (262/ 19)اجلتبلء أْبلم ـ ر  (2)
 .(75/ 2)٤ٙخاح دار الفٓادة، الة٦ ا١ٜي٣  (3)
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٣ ٪ػى ا حٓاىل  ٧َٙف٩ أةني املطال، وإ٥٧ا ُى٨٥َِج اجلشاة مل٦ ضك  ٦ُ أكؼب ا٦ِ١، و٤ىن  
٢ٝ الرصاط املفخٜي٣، واـخ٥فٝ ٦٤ اتل٬ضيػ  وائخ٣   ،د اتل٬ٜىه، وحؾو   ىل ٕ ر ةادلحل٠، ـو

٬ل  .(1)«وا ـ٥يّ ٢ْي٣ ،ةا١ٓؽوة ال٬ذًف ا١يت ال ا٧ٙهام هلا ^ واحتاع الـؽ
 ثاثلًا: احتاع اهلٔى:

تات اجلٙؿ ومؽاداح٫ا، وًل٥ا يك٬ن يف الل٬٫ات  اهل٬ى ٪٬/ ٤ي٠ ٦ْ احلٚ إىل ٕر
 اللت٫ات.يك٬ن يف 

و٪٬ احلب وابلٖو - ويتتّ ذلٝ ةٖي٫ا، واهل٬ى ٧ٙف٩ ،وأن٠ اهل٬ى ٪٬ حمتث اجلٙؿ»
 .(2)«ال يبلم ا١ٓتػ ٢ْي٩؛ ٘إن ذلٝ ال ي٩ٟ٢٥، وإ٥٧ا يبلم  ىل احتا٩ْ -اذلي يف اجلٙؿ

وٛػ ساء اجلٟ ر اللػيػ  ىل احتاع األ٪٬اء يف ا١ٜؽآن الٟؽي٣، ٜ٘ال حٓاىل يف ونٗ 
 .[23اجلش٣/] ﴾ۆئ ۆئ ۈئۈئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿ املرشًلني/
 .[14حم٥ػ/] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ /وٛال 

 .[23اجلاذيث/] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿ وٛال ا حٓاىل/
 .(3)«٥٫٤ا رآه ضف٨ًا ٩٢ٓ٘، و٥٫٤ا رآه ٛتيًطا حؽًل٩ ،إ٥٧ا يأح٥ؽ ة٬٫اه /أي»ٛال اة٦ ٞر ر/ 

واحتاع اهل٬ى أن٠ لك رش، وأـاس أي احنؽاف ٦ْ الرصاط املفخٜي٣، ٥٘ا ٦٤ ٘خ٨ث 
وٛٓج إال اكن ٦٤ ورائ٫ا أ٪٬اء األ٧ٙؿ، و٤ي٫٢ا إىل ٧ي٠ ك٬٫ة حبلئ٣ ٌت٫ٓا، أو احتاع كت٫ث 

 ح٬ا٘ٚ ٫٢ْٜا. 
م ملا أ٣ٓ٧ ا  ىل ٪ؼا ا١ٓال٣ اإلنيس ةا٠ٜٓ١ ا٘خخط٩ ا ةجت٬ة أةي٣٫ آد»ٛال اة٦ اجل٬زي/ 

، ٘اك٬٧ا  ىل اله٬اب إىل أن ا٧ٙؽد ٛاةي٠ ة٬٫اه ٜ٘خ٠ ، ٘اكن ي٣٫٥٢ٓ ٦ْ ويح ا ♠
أعاه، ذ٣ تلٓتج األ٪٬اء ةاجلاس ٘رشدح٣٫ يف ةيػاء اليبلل ضىت ْتػوا األن٨ام، واعخ٬ٙ٢ا يف 

٠ وا٬ٜٓ١ل، احتااًع أل٪٬ائ٣٫، و٤يبًل   إىل اعداح٣٫، ا١ٜٓائػ واأل٘ٓال اعخبلً٘ا عا٬ٙ١ا ٘ي٩ الـؽ
                                     

بل٤يث  (1)  .(93/  2)اسخ٥اع اجلي٬ش اإـل
خٜا٤ث  (2)  .(222 -221/ 2)ااـل
 .(268/  7)حٙف ر اة٦ ٞر ر  (3)
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ا ٦٤ املؤ٨٤نيو ًٜ ق ٢ْي٣٫ إة٢حؿ ٩٨ُ ٘احت٬ٓه إال ٘ؽي  .(1)«ح٢ٜيًػا لٟربائ٣٫، ٘هػ 
وٛػ اكن الف٢ٗ يف٬٥ن أ٪٠ ابلػع واآلراء املغا١ٙث ل٢ف٨ث ةأ٪٠ األ٪٬اء؛ وذلٝ 
م٬ا أ٪٬اء٪٣ واْخ٥ػوا  ىل آرائ٣٫، ذ٣ س٬٢ٓا األد١ث الرشْيث ٬ِ٨٤ًرا ٘ي٫ا ٦٤  أل٣٫٧ ٛػ 

٬٨ا ٣٫٨ُ    لؾي٣٫ٖ ٦ْ الرصاط املفخٜي٣.ةأ٪٬ائ٣٫ ا١ٙاـػة، ٘اك٧ج أنبًل وراء ذلٝ، وضف 
٬ل ا ٔام ََتَارى ةًٓ »/ -يف ضػيد اال٘رتاق- ^ ٛال ـر وإُّ سيخرج ٌَ أٌيت أك

ٔاء ، (3)«ةصاحتّ، ال يتىق ٌِّ غرق وال ٌفصو إال دخيّ (2)نٍا يخجارى الََكَب ،األْ
 ال ي٨ٙٝ ٣٫٨ْ حبال.و٪ؼا يػل  ىل لؾوم احتاع اهل٬ى أل٪٠ ابلػع وأ٩٧ 

بلم اة٦ حي٥يث/  إن لؾوم الف٨ث حيَٙ ٦٤ رش اجلٙؿ والليٍان دون »وٛال كيظ اإـل
بلل وإن اك٬٧ا ٤خأو١ني، ٘بل ا١ٍؽق املتخػْث، ٘إن أنطاة٫ا ال ةػ  ةػ أن ي٬ٜٓا يف اآلنار واإٔل

ِل  أنطاُب ابلػع أنطاَب األ٪٬اء؛ ٘إن ٌؽيٚ الف٨ث ـُ ٣٢ْ  هل٣ ٦٤ احتاع اهل٬ى؛ وهلؼا 
٣٢ و٘ي٫ا احتاع ا٦ِ١ و٤ا ح٬٫ى األ٧ٙؿ ػل و٪ػى، ويف ابلػْث س٠٫ ُو  .(4)«ْو

٬ل»وٛال اة٦ ا١ٜي٣/   اكن الف٢ٗ يف٬٥ن أ٪٠ اآلراء املغا١ٙث ل٢ف٨ث و٤ا ساء ة٩ الـؽ
يف٣٫٧٬٥/ أ٪٠ اللت٫ات واأل٪٬اء؛  -يف مفائ٠ ا٣٢ٓ١ اخلربيث ومفائ٠ األضاكم ا٢٥ٓ١يث ^

ألن الؽأي املغا١ٗ ل٢ف٨ث س٠٫ ال ٣٢ْ، و٪٬ى ال دي٦، ٘هاضت٩ مم٦ احتّ ٪٬اه ةٖ ر ٪ػى 
٦٤ ا، واغيخ٩ اليبلل يف ادل٧يا، واللٜاء يف اآلعؽة، وإ٥٧ا يجخيف اليبلل واللٜاء ٦٥ْ 

٩٢، وأ٧ؾل ة٩ ٞخت٩ ٠ ة٩ ـر ٦ْ احتا٩ْ ٥ٞا يك٬ن  واهل٬ى امل٨يه ،احتّ ٪ػى ا اذلي أـر
٪٬ى ٕ ره، ٬٫٘ ٨٤يه ٦ْ احتاع ٪ؼا  -أيًيا- ٪٬ ٪٬ى اللغم يف ٧ٙف٩ ٜ٘ػ يك٬ن

٩٢ وأ٧ؾل ة٩ ٞخت٩ ٠ ة٩ ـر  .(5)«و٪ؼا؛ مليادة لكي ٥٫٨٤ا هلػى ا اذلي أـر

                                     
 .(4 -3ص )ح٢تحؿ إة٢حؿ، الة٦ اجل٬زي  (1)
 ًٍْلا. ث اللَكْب، و٪٬ يهيب اللَكْب ٘يأحي٩ كت٩ س٬٨ن، وي٥خ٨ّ ٦٤ رشب املاء ضىت ي٬٥تداء يٓؽض لئلنفان ٦٤ ْي   «/اللَكَب» (2)
 .(4597)، وأة٬ داود (16937)أعؽس٩ أمحػ  (3)
 .(568/ 12)دل٬٥ع ا١ٙخاوي  (4)
 .(139/ 2)إاغذث ال٫٢ٙان  (5)
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َ أ٪٠ُ ابلػع أ٪٠َ األ٪٬اء؛ أل٣٫٧ احت٬ٓا أ٪٬اء٪٣، ٣٢٘ »وٛال اإل٤ام اللاٌيب/  ِل  ـُ
م٬ا ة٠ ٛػ   ،الرشْيث ٤أعؼ اال٘خٜار إحل٫ا واتل٬ٓي٠ ٢ْي٫ا ضىت يهػروا ٫٨ْايأعؼوا األد١ث 

 .(1)«أ٪٬اء٪٣، واْخ٥ػوا  ىل آرائ٣٫، ذ٣ س٬٢ٓا األد١ث الرشْيث ٬ِ٨٤ًرا ٘ي٫ا ٦٤ وراء ذلٝ
٘احتاع اهل٬ى ـ٥ث ةارزة يف أ٪٠ ابلػع، يفخ٬ي يف ذلٝ ا٥٢ٓ١اء ٣٫٨٤ واألحتاع، ٘أ٪٠ 

٣٫ ا٣٢ٓ١ ٦٤ املتخػْث ٞر رً  ا ٤ا يٓؽى٬ن ٦ْ احلٚ ةٓػ ٣٫٥٢ْ ة٩؛ احتااًع ملا ح٬٫اه ٧ٙـ٬
ا يف الؽئاـات ا٥٢ٓ١يث وامل٨انب ادل٧ي٬يث. ًٓ  وح٢ٍت٩ ك٬٫اح٣٫، و٥ٌ

٫ا ٘بل ةػ أن ي٬ٜل  ىل ا لك ٦٤ آذؽ ادل٧يا ٦٤ أ٪٠ ا٣٢ٓ١ واـخطت  »ٛال اة٦ ا١ٜي٣/ 
ؽب ـتطا٩٧ ٞر ًرا ٤ا حأيت  ىل ٕ ر احلٚ يف ٘خ٬اه وض٩٥ٟ، يف عربه وإلؾا٩٤؛ ألن أضاكم ال

عبلف إٔؽاض اجلاس، وال ـي٥ا أ٪٠ الؽياـث واذلي٦ يتت٬ٓن الل٬٫ات، ٘إ٣٫٧ ال حخ٣ هل٣ 
إٔؽاى٣٫ إال ة٥غا١ٙث احلٚ ود٩ٓ٘ ٞر ًرا، ٘إذا اكن ا١ٓال٣ واحلاك٣ حمتني ل٢ؽياـث ٤ختٓني 

ٛا٤ج ل كت٫ث،  ل٢ل٬٫ات، ل٣ يخ٣ هل٥ا ذلٝ إال ةػّ٘ ٤ا يياده ٦٤ احلٚ، وال ـي٥ا إذا
والل٬٫ة وير٬ر اهل٬ى، ٘يغىف اله٬اب وي٥ٍ٨ؿ وس٩ احلٚ، وإن اكن احلٚ  ،٘خخٙٚ اللت٫ث

ُا٪ًؽا ال عٙاء ة٩ وال كت٫ث ٘ي٩ أٛػم  ىل خما١ٙخ٩، وٛال/ يل خمؽج ةاتل٬بث... ٣٫٘ مرصون 
 ىل ذلٝ، وذلٝ ٪٬ احلام٠ هل٣  ىل أن ي٬ٜل٬ا  ىل ا ٕ ر احلٚ، ٘ي٬ٜل٬ن/ ٪ؼا ض٩٥ٟ 

ال ي٬٥٢ٓن أن ذلٝ  ورش٩ْ ودي٩٨، و٪٣ ي٬٥٢ٓن أن دي٩٨ ورش٩ْ وض٩٥ٟ عبلف ذلٝ، أو
ال ي٬٥٢ٓن، وحارة ي٬ٜل٬ن ٢ْي٩ ٤ا  دي٩٨ ورش٩ْ وض٩٥ٟ، ٘خارة ي٬ٜل٬ن  ىل ا ٤ا

األمؽان، ةػ أن يبخػ٬ْا يف ادلي٦ ٤ّ ا١ٙش٬ر يف ا٠٥ٓ١، ٘يشخ٥ّ هل٣  و٪ؤالء ال ...(2)ي٬٥٢ٓن
ْني ا٢ٜ١ب ٘بل ي٥زي ةني الف٨ث وابلػْث، أو ي٨ٟف٩ ٘ رى ابلػْث ـ٨ث، ٘إن احتاع اهل٬ى يِٓل 

ث ا٥٢ٓ١اء إذا آذؽوا ادل٧يا واحت٬ٓا الؽئاـات  .(3)«والل٬٫ات والف٨ث ةػْث، ٫٘ؼه ٘آ
ايس اذلي ٦٤ ورائ٩ ٘فػت  و٠ٓ١ احتاع أ٪٠ ابلػع أل٪٬ائ٣٫ ٪٬ الفتب اأـل

                                     
خهام  (1)  .(122/  3)ااْل
 ٤ا ي٬٥٢ٓن عٍأه. /أي (2)
 .(121،122)صا٬ٙ١ائػ  (3)
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 إال أ٘فػه. ٣٫٤٬٢ْ، واحنؽ٘ج ٤ؼا٪ت٣٫؛ ٘إن اهل٬ى ٤ا داع٠ كحئًا
إن اهل٬ى ٤ا عا١ً كحئًا إال أ٘فػه، ٘إن وّٛ يف ا٣٢ٓ١ أعؽس٩ إىل »ٛال اة٦ ا١ٜي٣/ 

ابلػْث واليبل١ث، ونار ناضت٩ ٦٤ دم٢ث أ٪٠ األ٪٬اء، وإن وّٛ يف الؾ٪ػ أعؽج ناضت٩ إىل 
ه ٦ْ ،الؽياء وخما١ٙث الف٨ث، وإن وّٛ يف احلك٣ أعؽج ناضت٩ إىل ا٣٢ِ١  . (1)«احلٚ ونػ 

ٗ حيؼرون ٦٤ األ٪٬اء وأ٪٫٢ا، وٌل٬٧ا ي٨ٟؽون  ىل أ٪٠ األ٪٬اء و٦٤ سالف٣٫.وذلل  ٝ اكن الف٢
 «إياك٣ و٪ؼه األ٪٬اء ا١يت ح٢ٌف ةني اجلاس ا١ٓػاوة وابلٖياء»ٛال أة٬ ا١ٓاحلث/ 

ث ةؼلٝ احلف٦ ٜ٘ال/   .(2)«نػق و٧هص»ُ٘طػ 
ابلرصي، أدرًلج أنؿ ة٦ ٤الٝ، واة٦ املفيب، واحلف٦ »وٛال ذاةج ة٦ ْشبلن/ 

ٍاء ة٦ أيب رباح، وٌاوس، ودلا٪ػً  ٓيػ ة٦ ست ر، واللٓيب، وإةؽا٪ي٣ اجلغيع، ْو ، اـو
تػ ٍاء اخلؽاـاين، وذاةخً ا ة٦ أيب م٢يٟث، والؾ٪ؽي، ومٟط٬اًل  ْو ابل٨اين،  ا، وا١ٜاـ٣، ْو

٢ي٥ان اواحلك٣ ة٦ ْخحتث، وأي٬ب الفغخياين، ومحادً  ، وحم٥ػ ة٦ ـ ري٦، ويؾيػ الؽٛايش ـو
 .(3)«ين ٦ْ أنطاب األ٪٬اء٧اجل٥اْث، وي٬٫٨يف  ين٧م٬ىس لك٣٫ يأمؽوة٦ ا

ون ٦٤ أكرث ا٬ٍ١ائٗ ا١يت اكخ٫ؽ ٫٨ْا احتاع اهل٬ى؛ ضىت ناروا ٪٣ وأ٪٠ الالكم يٓػر 
وىل ة٬نٗ 

َ
 ٨ْػ ٞر ر ٦٤ أ٪٠ ا٣٢ٓ١. «أ٪٠ األ٪٬اء»األ

ائؽ أنطاة٨ا ٪٣ أ٪٠ األ٪٬اء ٨ْػ ٤الٝ »/ -و٪٬ ٦٤ أئ٥ث املالٟيث- ٛال اة٦ ع٬يؾ ٨٤ػاد ـو
وال حٜت٠ ل  -ا اكن أو ٕ ر أكٓؽيأكٓؽيً - أ٪٠ الالكم، ٘لك ٤خلك ٣ ٬٫٘ ٦٤ أ٪٠ األ٪٬اء وابلػع

بلم أةًػا، وي٫شؽ ويؤدب  ىل ةػْخ٩، ٘إن ح٥ادى ٢ْي٫ا اـتخيب ٫٨٤ا  .(4)«ك٫ادة يف اإـل
 راةًػا: احتاع املتضاةّ:

املتلاة٩ ٪٬ اذلي حتخ٠٥ دالتل٩ أوس٫ًا ٤خٓػدة ٦٤ ضيد ال٢َٙ وا١رتًليب، ال ٦٤ 

                                     
 .(474)صروىث املطتني، الة٦ ا١ٜي٣  (1)
 .(62 1)رشح أن٬ل اْخٜاد أ٪٠ الف٨ث  (2)
 .(149/ 1)املهػر الفاةٚ  (3)
 .(942/ 2)سا٤ّ ةيان ا٣٢ٓ١ و٘ي٩٢  (4)
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ل٬ى٬ح ٤ٙؽدات أ١ٙا٩ُ وحؽًليت٩، ٣٢٘  ؛ضيد املؽاد، و٪٬ عبلف املطك٣ اذلي ٫ُؽ ٨ٓ٤اه
 .(1)حتخ٠٥ دالتل٩ أوس٫ًا
 ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲﴿ ٛال ا حٓاىل/

 .[7آل ٥ْؽان/]
٬ل ا َ ٌَ  ٔنَ ػُ تِ يَ يتَ رأيخً اَّل إذا »/ ^ ٛال ـر   الُ َّم فأوخلم اّليَ سَ  ُّ ِ  ٌِ  َّ اةَ َض ا ت

ً  .(2)«فاحذرْو
 ٘غؼو٪٣ ،إ٩٧ ـيأيت أ٧اس جيادل٧٬ك٣ بلت٫ات ا١ٜؽآن»/ ◙ وٛال ٥ْؽ ة٦ اخلٍاب

 .(3)«ةالفنن، ٘إن أنطاب الفنن أ٣٢ْ ةكخاب ا
الٟخاب، خما٬ٙ١ن ٪٣ خمخ٬ٙ٢ن يف »يف ون٩ٙ أل٪٠ ابلػع/  ♫وٛال اإل٤ام أمحػ 

ف٬ن  ىل اجلاس ب  ٢َ ل٢ٟخاب، ٤خ٬ٜٙن  ىل خما١ٙث الٟخاب، يخلك٬٥ن ةاملتلاة٩ ٦٤ الالكم، ويُ 
 .(4)«ة٥ا يخلك٬٥ن ة٩ ٦٤ املتلاة٩

ـ٥ث واىطث ةح٨ث يف لك ٘ؽق أ٪٠  واحتاع املتلاة٩ ـ٬اء ٦٤ ا١ٜؽآن أو ٦٤ الف٨ث يٓػر 
حلغػ٬ْا أحتا٣٫ْ وي٬٪٬٥٪٣ أ٣٫٧  ؛ه٬صاأل٪٬اء وابلػع، اذلي٦ يخلك٬٥ن ةاملتلاة٩ ٦٤ اجل

  ىل ٤ؼ٪ب نطيص م٬ا٘ٚ ل٢ٟخاب والف٨ث.
 إ٥٧ا يأعؼون ٩٨٤ ةاملتلاة٩ اذلي ي٣٫٨ٟ٥ أن حيؽ٬٘ه إىل ٤ٜانػ٪٣ ا١ٙاـػة،»ٛال اة٦ ٞر ر/ 

ويزنل٬ه ٢ْي٫ا؛ الضخ٥ال ٩ِٙ١ ملا يرص٩٧٬٘، ٘أ٤ا املطك٣ ٘بل ٧هيب هل٣ ٘ي٩؛ أل٩٧ داّ٘ هل٣ 
اإلىبلل ألحتا٣٫ْ؛  /، أي[7]آل ٥ْؽان/ ﴾ے ے﴿ وضشث ٢ْي٣٫؛ وهلؼا ٛال ا حٓاىل/

 .(5)«إي٫ا٤ًا هل٣ أ٣٫٧ حيخش٬ن  ىل ةػْخ٣٫ ةا١ٜؽآن، و٪٬ ضشث ٢ْي٣٫ ال هل٣

                                     
 .(345/ 1)اة٦ ٞر ر  ، وحٙف ر(9/ 4)، وحٙف ر ا١ٜؽٌيب (172/ 3)اة٦ سؽيؽ ا٧ِؽ يف ٤ٓاين املطك٣ واملتلاة٩/ حٙف ر  (1)
  .(2665)، ومف٣٢ (4547)أعؽس٩ ابلغاري  (2)
 .(121)أعؽس٩ ادلارَل  (3)
 .(56ص)ة٦ ض٨ت٠محػ ، ألالؽد  ىل اجل٥٫يث والؾ٧ادٛث (4)
 .(8/ 2)حٙف ر اة٦ ٞر ر  (5)
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وأيب  ،و٤الٝ ،واإل٤ام أمحػ ،اكللا٘يع ،واتلاةٓني، وأئ٥ث احلػيدوأ٤ا ٌؽيٜث الهطاةث، »
ٗ ،ض٨يٙث ون املتلاة٩ إىل ٟ٘ٓؿ ٪ؼه ا١ٍؽيٚ، ويه أ٣٫٧ يؽدر  -وإـطاق ،وابلغاري ،وأيب يـ٬

٩٨ هل٣، ٘خخٙٚ دالتل٩ ٤ّ دال١ث املطك٣، ويأعؼون ٦٤ املطك٣ ٤ا يٙرس  هل٣ املتلاة٩ ويبي  
ةًٓيا؛ ٘إ٫٧ا لك٫ا ٦٤ ٨ْػ ا، و٤ا اكن ٦٤ ٨ْػ ا ٘بل  املطك٣، وح٬ا٘ٚ اجله٬ص ةٓي٫ا

 .(1)«اعخبلف ٘ي٩ وال ح٨اٛو، وإ٥٧ا االعخبلف واتل٨اٛو ٘ي٥ا اكن ٦٤ ٨ْػ ٕ ره
رد الؽا٘يث اجله٬ص الهطيطث الرصحيث »و٦٤ أ٤ر٢ث احتاع أ٪٠ ابلػع ل٥٢تلاة٩/ 

الهطاةث واثل٨اء ٢ْي٣٫، املط٥ٟث، امل٤٬٢ٓث ٨ْػ عاص األ٤ث واع٤خ٫ا ةالضورة، يف ٤ػح 
ورىاء ا ٣٫٨ْ، و٤ٖٙؽح٩ هل٣، وجتاوزه ٦ْ ـحئاح٣٫، ووس٬ب حمتث األ٤ث، واحتا٣٫ْ هل٣، 

 اًرا يرضبفَ ٔا ةػدي نُ ػُ جِ ر  ال حَ » /^واـخٖٙار٪٣ هل٣، واٛخػائ٣٫ ة٣٫، ةاملتلاة٩ ٦٤ ٬ٛل
٥ٞا ردوا املطك٣ الرصيص ٦٤ أ٘ٓاهل٣ وإي٥ا٣٫٧ وٌاْخ٣٫  ،وحن٬ه (2)«ةػٍض  ً ركاَب كُ ةػظُ 

وا اجله٬ص الهطيطث املط٥ٟث ٠ٓٙٞ إع٬ا٣٫٧ ٦٤ اخل٬ارج ضني ردر  ،ةاملتلاة٩ ٦٤ أ٘ٓاهل٣
ؽة/ ةاتل٬بث  -يف م٬االة املؤ٨٤ني وحمتخ٣٫، وإن ارحكت٬ا ةٓو اذل٬٧ب ا١يت حّٜ  ٙ املك

خٖٙار، واحلف٨ات املاضيث،  واملهائب املكٙؽة، وداعء املف٥٢ني هل٣ يف اجله٬ح، وااـل
ضياح٣٫ وبٓػ م٬ح٣٫، وباال٤خطان يف ا١ربزخ، ويف م٬ٛٗ ا١ٜيا٤ث، وبلٙاْث ٦٤ يأذن ا 
ل يف اللٙاْث، وبهػق اتل٬ضيػ، وبؽمحث أرض٣ الؽامحني، ٫٘ؼه ْرشة أـتاب ح٥طٚ أذؽ 

تاب ٫٨ْا ٘بل ٘رتًل٬ا  -خيؽس٬ن ٫٨٤اةػ ٦٤ دع٬ل اجلار، ذ٣  اذل٬٧ب، ٘إن ْشؾت ٪ؼه اأـل
يػ، وردر  وا املطك٣ ٦٤ أ٘ٓاهل٣ وإي٥ا٣٫٧ وٌاْخ٣٫ ذلٝ لك٩ ةاملتلاة٩ ٦٤ ٧ه٬ص ال٬ْ

ا٪٣ ٘أد   ،ةاملتلاة٩ ٦٤ أ٘ٓاهل٣ ا١يت حيخ٠٥ أن يك٬٧٬ا ٛهػوا ة٫ا ٌاْث ا، ٘اسخ٫ػوا
٘طه٬٢ا ٘ي٩  ىل األسؽ املٙؽد، وٌلن ضَ أْػائ٣٫ ٩٨٤ حكٙ ر٪٣  ،اسخ٫اد٪٣ إىل ذلٝ

ـخطبلل د٤ائ٣٫ وأم٬اهل٣، وإن ل٣ يك٬٧٬ا ٛهػوا ذلٝ اكن اغيخ٣٫ أن يك٬٧٬ا ٛػ وا
أذ٧ت٬ا، وهل٣ ٦٤ احلف٨ات واتل٬بث ٕو ر٪ا ٤ا يؽّ٘ م٬سب اذل٧ب، ٘اكرتًل٬ا ٪٣ والؽا٘يث 

                                     
 .(229/ 2) إْبلم امل٬ٛٓني (1)
 .(66)، ومف٣٢ (121)أعؽس٩ ابلغاري  (2)
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ؽو٪٣، وعؽس٬ا ٢ْي٣٫  ،يف رد املطك٣ ٦٤ اجله٬ص وأ٘ٓال املؤ٨٤ني ةاملتلاة٩ ٫٨٤ا  ٙ ٘ك
ويػ٬ْن أ٪٠ األوذان، ٘ٙفاد ادل٧يا وادلي٦ ٦٤ حٜػي٣  ،نةالفيٗ، يٜخ٬٢ن أ٪٠ اإلي٥ا

 . (1)«املتلاة٩  ىل املطك٣، وحٜػي٣ الؽأي  ىل الرشع، واهل٬ى  ىل اهلػى
 خامًسا: اىغئ:
اليشء أو ذ٩٤  ىل ٤ا  همحػاليشء ا٬٢ٖ١ ٪٬/ دلاوزة احلػ ةأن يؾاد يف »ٛال اة٦ حي٥يث/ 
 . (2)«يفخطٚ، وحن٬ ذلٝ

، و٘ي٩ وأ٤ا ا٬٢ٖ١ ٬٫٘/ املتا١ٖث يف اليشء، وا١تلػيػ ٘ي٩ ةخشاوز احلػ  »وٛال اة٦ ضشؽ/ 
بل الفٓؽ ي٬٢ٖ ٕبلءً ٤ٓىن اتل٥ٓر  ، إذا ساوز ا١ٓادة، ٚ، يٜال/ ٕبل يف اليشء ي٬٢ٖ ٬ً٢ٕا، ٕو

٬ًْ٢ا َٕ  .(3)«، وٛػ ورد اجليه ٩٨ْ رصحيًاإذا ة٢ٔ اغيث ٤ا يؽٍل -ةٙخص ذ٣ ـ٬ٟن -والف٣٫ ي٬٢ٖ 
تاب ا١يت أدت إىل حٙؽق احل٬٫د واجلهارى واعخبل٣٫٘  وا٬٢ٖ١ يٓػر  ٦٤ أةؽز اأـل

واحنؽا٣٫٘، وًلؼلٝ اكن ـبتًا يف و٬ٛع ا١ٙؽٛث واالحنؽاف يف ٪ؼه األ٤ث؛ وذللٝ ورد اجليه 
٬ل ا ٜ٘ػ ، ^ ٦ْ ا٬٢ٖ١ يف ادلي٦، واتلطؼيؽ ٦٤ عٍؽه يف ٞخاب ا حٓاىل، ويف ـ٨ث ـر

پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿ ٛال ا حٓاىل/

 .[77املائػة/] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
٬ل ا ٍُ  َم يَ َْ »/ ^ وٛال ـر أي/ املخ٬ٜ٥ٓن ا١ٖال٬ن  ،، واملخ٬ٍٓ٨ن(4)«ٔنَ ػُ ط  َِ خَ ال

 .(5)املشاوزون احلػود يف أ٬ٛاهل٣ وأ٘ٓاهل٣
ٌَ يف ال   َٔ يُ واىغُ  ً  اكُ إيَ »/ ^ وٛال َِ يف ال   ُّٔ يُ َ اكن كتيكً اىغُ يَ، فإٍُا أْيم   .(6)«ي

ِ »/ ^ ٛال اة٦ حي٥يث/ ٬ٛل َِ يف ال   َٔ يُ ً واىغُ اكُ يَ إ اعم يف دميّ أ٬٧اع ا٬٢ٖ١ يف  «ي
                                     

 .(218 -217/ 2)إْبلم امل٬ٛٓني  (1)
 .(328/ 1)اٛخياء الرصاط املفخٜي٣  (2)
 .(278/  13)٘خص ابلاري  (3)
  .(2672)أعؽس٩ مف٣٢  (4)
 .(222/ 16)رشح اجل٬وي  ىل مف٣٢  (5)
  .(3229)، واة٦ ٤اس٩ (3257)، وا١جفايئ (1851)أعؽس٩ أمحػ  (6)
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٥ال خٜاد واأْل  .(1)«ااْل
ً يف ٤ٓخٜػ٪ا  بلم أ٤ث ـو ً ةني اإل٘ؽاط واتلٙؽيً، وأ٤ث اإـل بل٤يث ـو ٘ا١ٜٓيػة اإـل

٬٢ًل٫ا وأعبل٫ٛا؛ وذللٝ ٘إن اخل٬ارج يػ، ٨ْػ٤ا ٬٢ٕا  -٤ربًل  -و٫٨٤ش٫ا، ـو يف ٣٫٘ آيات ال٬ْ
خػال، وأح٬ا ةتػْث ٨٤ٟؽة. ٍيث وااْل ػ، عؽس٬ا ٦ْ الـ٬  وأْؽى٬ا ٦ْ آيات الؽساء وال٬ْ

ؽون »ٛال كيظ اإلـبلم اة٦ حي٥يث/   ٙ ؽ املف٥٢ني، يك  ٙ اخل٬ارج ٪٣ أول ٦٤ ك
ؽون ٦٤ عا٣٫ٙ١ يف ةػْخ٣٫، ويفخط٬٢ن د٩٤ و٤ال، و٪ؼه ضال أ٪٠   ٙ ةاذل٬٧ب، ويك

 .(2)«ةػْث، ويكٙؽون ٦٤ عا٣٫ٙ١ ٘ي٫ا يبخػ٬ْن ،ابلػع
٘يبخػ٬ْن ةػْث  ،ٌؽيٜث أ٪٠ ابلػع اذلي٦ جي٬ٓ٥ن ةني اجل٠٫ وا٣٢ِ١»وٛال أيًيا/ 

ٙ   ،خما١ٙث ل٢ٟخاب والف٨ث وإدماع الهطاةث خل٬ارج اك ؛ؽون ٦٤ عا٣٫ٙ١ يف ةػْخ٣٫ويك
٣٫٥ ل٢ٜؽآن، واةخػ٬ْا اتلٟٙ ر  ،املارٛني اةخػ٬ْا حؽك ا٠٥ٓ١ ةالف٨ث املغا١ٙث يف ْز

  ٙ ٙ  ةاذل٬٧ب، وًل أيب ٌا١ب، و٦٤  ة٦َ  ْٙان، ولع   ة٦َ  ؽوا ْر٥انَ ؽوا ٦٤ عا٣٫ٙ١، ضىت ك
ائؽ املؤ٨٤ني  . (3)«واال٪٥ا ٦٤ امل٫اسؽي٦ واأل٧هار، ـو

ًر  ة٠ اـخ٥ؽ  ؛ ╚ ذ٣ يف آل ابليج ،◙وًلؼلٝ الليٓث اذلي٦ ٬٢ٕا يف لع   ع
واداعء  ،الليٓث يف االحنؽاف، ضىت ون٠ ة٣٫ ا٬٢ٖ١ إىل رّ٘ أئ٥خ٣٫ إىل ٤ٜام األل٬٪يث

٣٫٥٢ ل٢ٖيب .(4)ْه٥خ٣٫، ْو
و١حؿ يف ا٬ٍ١ائٗ امل٨تفتث إىل ا١ٜت٢ث أ٣ِْ ا٘رتاء ل٢ٟؼب »/ ♫ ٛال اة٦ حي٥يث

٬٢ٖ١ يف ٌائٙث أكرث مما ّ؛ وهلؼا ال ي٬سػ ا ىل ا وحكؼيتًا ةاحلٚ ٦٤ امل٨تفب إىل ا١تلير 
ىع ا١ٓه٥ث يف ، واد  ^ ىع اجلت٬ة يف ٕ ر اجليبىع إهليث ا١برش، واد  ي٬سػ ٘ي٣٫، و٣٫٨٤ ٦٤ اد  

                                     
 .(126/ 1)اٛخياء الرصاط املفخٜي٣  (1)
 .(279/  3)دل٬٥ع ا١ٙخاوي  (2)
 .(487/ 2)الؽد  ىل ابلٟؽي، الة٦ حي٥يث  (3)
 ٤تطد الليٓث يف ابلاب اثلاين ٦٤ ٪ؼا الٟخاب. /ملؾيػ ٦٤ اتلٙهي٠ راسّ (4)
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 . (1)«األئ٥ث، وحن٬ ذلٝ مما ٪٬ أ٣ِْ مما ي٬سػ يف ـائؽ ا٬ٍ١ائٗ
دلالالح٩ حبلْت٣٫ ةآيات ا١ٜؽآن الٟؽي٣، وحتؽي٣٫ٙ  /-أيًيا- و٦٤ ٤ِا٪ؽ ٬٢ٕ الليٓث

وا ا١ٜؽآن ةأ٬٧اع ال يٜيض ٫٨٤ا ا١ٓال٣ ْشت٩، ٘إ٣٫٧ ٘رس  »و٤ٓا٧ي٩ ة٥ا خيػم ٤ٜاالح٣٫ اليا١ث، 
٥ؽ، و ،أة٬ ةكؽ /، ٪٥ا[1]املفػ/ ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿ ٘خٙف ر الؽا٘يث ٬ٜٞهل٣/ ۇ ۇ ﴿ْو

٥ؽ ولعي  أي/ ةني ،[65]الؾمؽ/ ﴾ۆ ۆ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿يف اخلبل٘ث، و أيب ةكؽ ْو

﮳﴿اعشلث، و /يه ،[67]ابلٜؽة/ ﴾ہ ﮲  ڀ ﴿ والؾب ر، و ،، ٢ٌطث[12]اتل٬بث/ ﴾ۓ ۓ

 واحلفني، و ،، احلف٦[22]الؽمح٦/ ﴾ڤ ڤ﴿و٘ا٥ٌث، و ،، لع[19]الؽمح٦/ ﴾ڀ ڀ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿، يف لع ة٦ أيب ٌا١ب، و[12]يؿ/ ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ﴿

 .(2)«..، لع ة٦ أيب ٌا١ب.[2-1]اجلتأ/ ﴾پ

 أ٧ؾل ا ة٫ا ٦٤ ـ٢ٍان.إىل ٕ ر ذلٝ ٦٤ اتلٙاـ ر املارٛث ا١يت ٤ا 
٬٘يث، ال ـي٥ا اذلي٦ ٨ْػ أكرث ٘ؽق الهر  -أيًيا- و٪ؼا ا٬٢ٖ١ ي٬سػ ة٬ى٬ح وسبلء

٬٢ن، ضىت وّٛ ةٓي٣٫ يف  ر٬ٓ٘ا ملاخي٣٫ وأوحلاء٪٣ إىل ٤ٜام ال يت٩ٖ٢ األ٧بياء واملـؽ
اكة٦ ْؽيب واة٦ - ة٬ضػة ال٬س٬د، و٪٣ ٞتار أٍٛاة٣٫الرشك ةا، وًلؼلٝ اذلي٦ ٛال٬ا 

 اذلي٦ ٛال٬ا/ إن لك يشء يف -واتل٥٢فاين ،وابل٢ياين ،والللرتي ،١ٙارض واة٦ ـتٓنيا
 /-و٪٬ اة٦ ْؽيب-ال٬ٟن ٪٬ ا، ضىت ٛال ٛائ٣٫٢

 َٚ تْررررُػ َضرررر َٓ َٚ َوا١ْ  الررررؽ بر َضرررر
 َعتْرررررٌػ َ٘رررررَؼاَك رََب  إْن ٢ُْٛرررررَج 

 

ِْٓؽي ٤َرر٦ْ ال  ُٗ ٥ُ يَررا حَلْررَج ِكرر  ؟لَك رر
ْو ٢ُْٛررررَج 

َ
ُٗ  أ ىن  يَُك٢ رررر

َ
 (3)؟رََب أ

 

  /-ا ٞت ًراحٓاىل ا ٦ْ ٬ٛل ٬٢ًْ  -وٛال آعؽ
 و٤رررا اللكرررب واخلزنيرررؽ إال إهل٨رررا

 

 (4)!!يف ٨ٞحفررث و٤ررا ا إال را٪ررٌب   
 

                                     
 .(228/  2)دٛائٚ اتلٙف ر، الة٦ حي٥يث  (1)
 .(36)ص٤ٜػ٤ث يف أن٬ل اتلٙف ر، الة٦ حي٥يث  (2)
 . (82/ 2)دل٬٥ع ا١ٙخاوي  (3)
 .(111)ص٘ه٬ص احلك٣ الة٦ ْؽيب  (4)
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مما ي٣٢ٓ ةاالىٍؽار رشاًع » ـتطا٩٧ وحٓاىل ٥ْا ي٬ٜل ا١ِامل٬ن ٬ً٢ْا ٞت ًرا، ٬ٜ٘هل٣
ٜبًل   أ٬ٛال أ٪٠ األرض.٪ؼا أكٙؽ  ة٠ ،(1)« أ٩٧ ةا٠ٌْو

٨ػ اجلِؽ إىل دميّ ٘ؽق أ٪٠ ابلػع ا١يت احنؽ٘ج يف ٤ٓخٜػاح٫ا و٨٤ا٪ش٫ا يخيص أن  ْو
ا و٧هيتًا، ٘يف ةاب الهٙات ٤ربًل  ًِ ضىت ٬ٙ٧ا  ،يف اتلزني٩ (2)/ ٕبل امل٢ٍٓثهلا ٦٤ ا٬٢ٖ١ ض

٬ل  شف٥ث ، و ىل ا١ٍؽف اآلعؽ ٕبل امللت٫ث امل^٦ْ ا ٤ا أذبخ٩ ٪٬ جلٙف٩، وأذبخ٩ ل ـر
٘امل٠ٍٓ يٓتػ »الك٪٥ا ـ٬اء الفبي٠،  يف اإلذتات، ضىت كت٬٫ا اخلا١ٚ ة٥غ٬٢ٛاح٩، ٘ي٠  

٥اء احلفىن،  ْػ٤ًا، وامل٥ر٠ يٓتػ ن٥ً٨ا، وامل٬ضػ يٓتػ رًبا ١حؿ ٥ٞر٩٢ يشء، ل اأـل
٥ً٢ا ّ لك يشء رمحث ْو  .(3)«والهٙات ا١ًٓل، ـو

ا أل٘ٓال، و٬ٙ٧ا أن  -اكملٓلز١ث -ويف ةاب ا١ٜػر/ ٕبل ا١ٜػريث اجلٙاة ًٜ ٘ش٬٢ٓا ا١ٓتػ عا١
ا أل٘ٓال ا١ٓتاد ًٜ ٘ش٬٢ٓا  -اكجل٥٫يث -، و ىل ا١ٍؽف اآلعؽ ٕبل اجلربيث(4)يك٬ن ا عا١

 .(5)ا١ٓتاد دلت٬ري٦  ىل دميّ أ٘ٓاهل٣، وٛال٬ا/ إن ا٠ٓٙ١ ال يجفب ل٢ٓتػ إال  ىل س٫ث املشاز
خٜاد،  ً ةني ٌؽ٘ني، ٣٫٘ دو٤ًا ٗ أ٪٠ الفم٬ٛو٪ٟؼا احلال يف ـائؽ أة٬اب ااْل ٨ث ـو

ٓػ ةادلحل٠، و٪٣ أ٪٠ االحتاع وٛهػ الفبي٠، ال يأعؼون ةٍؽف ٦٤ األد١ث وي٬٢٥٫ن آعؽ،  اأـل
٫ٍا، وُل ٌؽيف ٛهػ األم٬ر ذ٤ي٣.  وال ي٥ي٬٢ن  ىل س٨بيت الرصاط املفخٜي٣، ٘غ ر األم٬ر أـو

بل»ٛال اة٦ ا١ٜي٣/  ً يف اجل ط٠، ٥ٞا أن أ٪٠ اإـل ً يف امل٠٢، وأ٪٠ الف٨ث ـو م ـو

                                     
 .(222/ 18)دل٬٥ع ا١ٙخاوي  (1)
ا (2) ًٓ واملٓلز١ث، و٣٫٨٤ ٦٤ أذتج  ،اكجل٥٫يث ؛امل٢ٍٓث ٬ٌائٗ خمخ٢ٙث، و٪٣ يف حٍٓي٣٫٢ درسات/ ٣٫٨٥٘ ٦٤ ٧ىف الهٙات دمي

ل ةٜيخ٫ا  اكألكاْؽة، واملاحؽيػيث.  ،ةٓو الهٙات وأو 
٢ث  (3)  . (148/  1)اله٬اْٚ املـؽ
ضادذث ٦٤ س٫خ٣٫،  -٦٤ حرص٣٫٘ وٛيا٣٫٤ و٬ٓٛد٪٣ -احٙٚ لك أ٪٠ ا١ٓػل  ىل أن أ٘ٓال ا١ٓتاد»ٛال ْتػ اجلتار اهل٥ػاين/  (4)

ا وال حمػث ـ٬ا٪٣، وأن ٦٤ ٛال/ إن ا ـتطا٩٧ عا٫ٜ١ا وحمػذ٫ا ٜ٘ػ ٣ِْ وأن ا أٛػر٪٣  ىل ذلٝ، وال ٘ا٠ْ هل
 . (325)ص. ا١ٜياء وا١ٜػر «عٍؤه

٥ْال إىل املغ٬٢ٛني  ىل املشاز، ٥ٞا يٜال/ ال ٠ٓ٘ وال ٠٥ْ ألضػ ٕ ر ا حٓاىل، وإ٥٧ا حجفب األ»ٛال س٣٫ ة٦ ن٬ٙان/  (5)
 .(199ص ). ا١ٙؽق ةني ا١ٙؽق «٢ْني أو مفخٍيٓني ملا ونٙخا ة٩زا١ج الل٥ؿ، ودارت الؽىح، ٦٤ ٕ ر أن يك٧٬ا ٘ا
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ﴿ ح٬ٛػ مهاةيص ٤ٓار٣٫٘ ٦٤

، ٘جفأل ا حٓاىل أن ي٫ػي٨ا جل٬ره، [35]اجل٬ر/ ﴾ائ ەئەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
٬ل، إ٩٧ ٛؽيب دليب  . (1)«ويف٠٫ جلا الفبي٠ إىل ال٬ن٬ل إىل مؽىاح٩، و٤خاةٓث ـر

 سادًسا: اجلدال ةغري حق، وىبس احلق ةابلاطو:
اخله٤٬ث يف ادلي٦ واملؽاء واجلػال يف ذات ا وأـ٥ائ٩ ونٙاح٩ ٦٤ أةؽز مبل٤ص أ٪٠ 

پ پ پ ڀ ڀ ﴿ األ٪٬اء وابلػع، ٘خارة ي٬ٜل٬ن  ىل ا ٕ ر احلٚ، وا حٓاىل ي٬ٜل/

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ ، وحارة جيادل٬ن ةٖ ر ٣٢ْ، وا حٓاىل ي٬ٜل/[171]ا١جفاء/ ﴾ڀ

 .[66]آل ٥ْؽان/ ﴾ہ ہھ
 جيادل٬ن يف احلٚ ةٓػ ٤ا حبني، وأعؽى جيادل٬ن ةابلا٠ٌ، وا حٓاىل ي٨يع ٢ْي٣٫وحارة 

 .[5]اغ٘ؽ/ ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿
٬٨ان اليبلل، ويف احلػيد/  ٌا »واالةخبلء ةاجلػل ْبل٤ث اخلؼالن، وأ٤ارة ابل٫خان، ْو

ٔمٌ  َو طَ  ُْ  ك  دً ةػد 
ُ
ٔا غييّ إال أ ٔا اجلدلى اكُ  .(2)«وح

٦٤ »و٦٤ س٠ٓ دي٩٨ ةالؽأي واجلػال أكرث اتل٢ٜب واتلط٬ل، ٛال ٥ْؽ ة٦ ْتػ ا١ٓؾيؾ/ 
 .(3)«س٠ٓ دي٩٨ ٕؽًىا ل٢غه٤٬ات أكرث اتلط٬ل

 . (4)«وُي٬رُث اليٖائ٦ ،املؽاء يف ا٣٢ٓ١ يٜيس ا٢ٜ١ب»وٛال اللا٘يع/ 
وتل٢ٓٚ أ٪٠ ابلػع ةاخله٤٬ات يف ادلي٦ واجلػال ةٖ ر احلٚ اةخ٬٢ا ةاحتاع رشار 

٬٢ٌات إىل »واتل٨ٍّ املٙيض إىل اتلط ر واتلغتً، ٛال احلف٦/  ،واتل٥ٓٚ ،املفائ٠ واإٔل
٨ْٓخ٬ن املفائ٠ جييئ٬ن برشار رشار ْتاد ا اذلي٦   .(5)«ة٫ا ْتاد اُي

                                     
 .(172/ 1)ةػائّ ا٬ٙ١ائػ  (1)
 .«ضػيد ضف٦ نطيص»، وٛال ا١رت٤ؼي/ (48)، واة٦ ٤اس٩ (3253)، وا١رت٤ؼي (22164)أعؽس٩ أمحػ  (2)
 .(144/ 1)رشح أن٬ل اْخٜاد أ٪٠ الف٨ث  (3)
خٜاد، ل٢تي٫ٌف  (4)  . (239)صااْل
 .(1273/  2) ةيان ا٣٢ٓ١ و٘ي٩٢سا٤ّ  (5)
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و٤ا أكرث ٨٤اُؽاح٣٫ ابلا٪خث، وكت٫اح٣٫ ابلاردة، وجلاس٣٫ املت٠ٍ، وح٢تحف٣٫ املٙخيص، 
 .[42]ابلٜؽة/ ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ وا حٓاىل ي٬ٜل حمؼًرا/

٘خارة ي٢بف٬ن ةأ٣٫٧ أ٪٠ احلٚ وا١ٓػل واتل٬ضيػ، وي٨ط٬٢ن أل٧ٙف٣٫ أوناف اجلشاة 
زوًرا وب٫خا٧ًا، وحارة ي٢بف٬ن ةإعؽاج ةػْخ٣٫ يف ٛا١ب الف٨ث، وحارة يف٬٥ن احلٜائٚ 

وم٬االة الرشْيث ةٖ ر اـ٫٥ا ح٨ٙ ًرا ل٨٢اس ٫٨ْا، ٘حف٬٥ن اإلذتات ل٢هٙات تلبي٫ًا، 
 و٪ٟؼا. ،الهطاةث ٧هتًا، و٤ٓاداح٣٫ م٬االة أل٪٠ ابليج

٥ٞا ٠ٓ٘ ابلٖػادي ضني ْػ  ٤خلك٥ث  ،وحارة أعؽى ي٢بف٬ن ةأن الف٢ٗ  ىل ٤ؼ٪ت٣٫
٥ؽ /٘فُل ٣٫٨٤ ،أ٪٠ الف٨ث ا١ٓؾيؾ ٦٤  ة٦ ْتػ لع ة٦ أيب ٌا١ب ٦٤ الهطاةث، ْو

 .(1)اتلاةٓني، وأةا ض٨يٙث واللا٘يع ٕو ر٪٣
ؽ٪٣ ٦٤ أئ٥ث الف٨ث اك٬٧ا ضؽًبا  ىل أ٪٠ الالكم وأ٪٠ وابلػع ٤َ و٦٤ ْشب أن  ٦ ٞذ

حؽوجيًا ملؼا٪ت٣٫  ؛واأل٪٬اء، ٫٘ؼا ح٢تحؿ ةا٧خ٥ائ٣٫ إىل أئ٥ث ٞتار ٦٤ الهطاةث ٦٥٘ ةٓػ٪٣
ؽ ةا٧تفاب اله٬٘يث أل٪٠ الهٙث ٦٤ الهطاةث وحن٬ ٪ؼا ٦٤  ،ا١ٜٓػيث الاكـػة، و٪ؼا يٞؼ

 اتل٢تحؿ ابلني  ٬ْاره.
ق، واتلِاكض، واالططراب:ساةًػا:   اتلفرُّ

 .[159األ٧ٓام/] ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴿ ٛال ا حٓاىل/
ا ل، ٘إن ا ةٓد »ٛال اة٦ ٞر ر/  ًٙ اآليث اع٤ث يف لك ٦٤ ٘ارق دي٦ ا، وٌلن خما١

 ُْ ٬ل ةاهلػى ودي٦ احلٚ حل٫ِؽه  ىل ادلي٦ لك٩، ورش ال اعخبلف ٘ي٩ وال ا٘رتاق،  ٩ واضػٌ ـر
ا ًٓ ٘ؽًٛا، ٞأ٪٠ امل٠٢ واجلط٠ واأل٪٬اء واليبلالت؛ ٘إن  /أي ،٦٥٘ اعخ٢ٗ ٘ي٩ وٌل٬٧ا كي

٬لؽ  ا حٓاىل ٛػ ة  .(2)«مما ٪٣ ٘ي٩ ^ أ ـر

                                     
 .(74)صد. ٧ارص ا٠ٜٓ١ دراـات يف األ٪٬اء وا١ٙؽق وابلػع وم٬ٛٗ الف٢ٗ ٫٨٤ا،  (1)
 .(377/ 3)حٙف ر اة٦ ٞر ر  (2)
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، وأ٪٠ ابلػع [123آل ٥ْؽان/] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴿ وٛال ا حٓاىل/
خهام ةالٟخاب  والف٨ث، ٘أناة٣٫ ٦٤ االعخبلف واتلٙؽق املٙار٬ٛن أل٪٠ الف٨ث حؽًل٬ا ااْل

 حبفب حؽًل٣٫ لبلْخهام ةالٟخاب والف٨ث.
وأ٤ا إذا ٧ِؽت إىل أ٪٠ األ٪٬اء وابلػع رأيخ٣٫ ٤خٙؽٛني »ٛال أة٬ ا١ٜاـ٣ األنت٫اين/ 

ا وأضؾاةًا ًٓ خٜاد ،خمخ٢ٙني أو كي ويتػع  ،ال حكاد جتػ اذجني ٣٫٨٤  ىل ٌؽيٜث واضػة يف ااْل
 ،واجلار ساره ،والؽس٠ أعاه ،يكٙؽ االة٦ أةاه ؛ة٠ يؽح٬ٜن إىل اتلٟٙ ر ،ةٓي٣٫ ةًٓيا

حتفت٣٫  ،ا حخٙٚ لك٥اح٣٫ح٨ٜيض أ٥ْار٪٣ ول٥   ،حؽا٪٣ أةًػا يف ح٨ازع وحتإو واعخبلف
ا و٬٢ٛب٣٫ كىت ذلٝ ةأ٣٫٧ ٬ٛم ال ي٬٢ٜٓن ًٓ  . (1)«دمي

خهام ةالٟخاب والف٨ث، ٘بل»ٛال اة٦ حي٥يث/  خيخ٬ٙ٢ا، ٘إن  ةػ أن و٤ىت حؽًل٬ا ااْل
ڇ ڇ ڇ ﴿ ٥ٞا ٛال ا حٓاىل/ ،اجلاس ال يٙه٠ ةح٣٫٨ إال ٞخاب ٤زنل ٦٤ الف٥اء

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ 

 .(2)«[213ابلٜؽة/] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
وأةٓػ ٦ْ اتلٙؽق ل٣ يك٦ يف األم٣ أ٣ِْ اسخ٥ااًع  ىل اهلػى، »وٛال أيًيا/ 

واالعخبلف ٦٤ ٪ؼه األ٤ث؛ أل٣٫٧ أك٠٥ اْخها٤ًا حبت٠ ا اذلي ٪٬ ٞخاة٩ املزنل، و٤ا 
خهام حبت٠ ا و٪٬ احتاع الٟخاب  ٠، وَل ٦٤ اكن أٛؽب إىل ااْل ساء ة٩ ٦٤ ٧بي٩ املـؽ
والف٨ث، اكن أوىل ةاهلػى واالسخ٥اع والؽكػ والهبلح، وأةٓػ ٦ْ اليبلل واال٘رتاق 

٥ً٢ا وع ًرا ٦٤ اخلارسني ٦ْ وا١ٙخ ٨ث، واْخرب ذلٝ ةاألم٣، ٘أ٪٠ الٟخاب أكرث احٙاًٛا ْو
٘إن أ٪٠  ؛الٟخب، واملف٬٥٢ن أكرث احٙاًٛا و٪ػى ورمحث وع ًرا ٦٤ احل٬٫د واجلهارى

                                     
 . (242 -239/  2)احلشث يف ةيان املطشث  (1)
 .(284/ 5)درء حٓارض ا٠ٜٓ١ واجل٠ٜ  (2)
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٠وبػ   ،٬ٛاالٟخاةني ٛت٨٢ا حٙؽ    .(1)«وأ٫ُؽوا ابلا٠ٌ، واعدوا احلٚ وأ٪٩٢ ،ل٬ا ٤ا ساءت ة٩ الـؽ
ادلي٦ ٤ّ حؽك اجليه ٩٨ْ ٦٤ أ٪٣ أـتاب و٬ٛع اتلٙؽق واالعخبلف  واالةخػاع يف

 اذلي يٓػ ٦٤ أ٣ِْ املهائب وابلبليا ا١يت حٓاٛب ة٫ا األم٣.
بلم اة٦ حي٥يث وإذا اكن ا١كٙؽ وا١ٙف٬ق وا١ٓهيان ـتب الرش »/ ♫ ٛال كيظ اإـل

٘ي٬ٟن ذلٝ ٦٤  ؛وا١ٓػوان، ٜ٘ػ يؼ٧ب الؽس٠ أو ا١ٍائٙث ويفٟج آعؽون ٦ْ األمؽ واجليه
٘ي٬ٟن ذلٝ ٦٤ ذ٬٧ب٣٫، ٘يطه٠ اتلٙؽق  ؛ذ٬٧ب٣٫، وي٨ٟؽ ٢ْي٣٫ آعؽون إ٧كاًرا ٫٨٤يًا ٩٨ْ

 .(2)«واالعخبلف والرش، و٪ؼا ٦٤ أ٣ِْ ا١ٙنت والرشور ٛػي٥ًا وضػيرًا؛ إذ اإلنفان ٬٢ُم س٬٫ل
ج واعخ٢ٙج،   ت ة٣٫ يف اجل٫ايث إىلضىت أد  »وإن مفالٝ املتخػْث و٨٤ا٪ش٣٫ ٛػ ح٬ْ٨

ًٓا وأضؾاةًا، أو  ىل األ٠ٛ  ؛اتلتاْػ واتلٜاة٠، واتل٨اٛو يف ٧خائز أحباذ٣٫ مما س٣٫٢ٓ ٘ؽًٛا وكي
ٞر ر ٦٤ »، ٘اكن (3)«٬ٜ٧ل/ إن اعخبلف امل٨ا٪ز ٪٬ ٦٤ أ٪٣ ا٬ٓ١ام٠ ا١يت أدت إىل ٬٫ُر ا١ٙؽق

 .(4)«٪ؤالء يت٨اٛو، ٘يخلك٣ يف ا٩ٜٙ١ ة٬٢ن، ويف أن٬ل ا٩ٜٙ١ ة٬٢ن، ويف أن٬ل ادلي٦ ةأل٬ان
 يف ٘ؽق و٪ؼا االىٍؽاب ـ٥ث اع٤ث يف اع٤ث أ٪٠ األ٪٬اء أ٘ؽاًدا ودمااعت، و٪ؼا ةني  

ًٛا، وال ح٢تد ٘ؽٛث ضىت حتلٓب ؽَ أ٪٠ األ٪٬اء، ٘بل حكاد ختؽج عارسث إال وحٙرتق ِ٘ 
لك ضؾب ة٥ا دلي٣٫ ٘ؽض٬ن، ال جيخ٬ٓ٥ن  ىل ٬ٛل، وال يجخ٬٫ن إىل أمؽ ـ٬اء،  ،أضؾاةًا

ا ذ٣ ٤ا بلر٬ا أن وا ٘ؽٛء٘اخل٬ارج ةػ ًٓ ث ذ٣ زادوا  ىل ذجيت ْرشة ٘ؽٛث، واله٬٘يث اك٬٧ا دمي
 حت٬ل٬ا إىل ٌؽق و٤ػارس ال حػع٠ حتج ضرص وال ْػ.

 وأئ٥ث أ٪٠ األ٪٬اء أكػ ح٨اًٛيا واىٍؽاةًا.
و٤ا آل  ،فوا١ٓبل   ،ايئت  واجلُ  ،واآل٤ػي ،وا١ٖؾايل ،والؽازي ،والالكم ٦ْ أ٤رال اجل٬يين

                                     
 . (364/  6)٫٨٤اج الف٨ث اجلت٬يث  (1)
 .(142/ 28)دل٬٥ع ا١ٙخاوي  (2)
 .(8)ص٬ٛاْػ ٫٨٤شيث ل٢تاضد ٦ْ احلٜيٜث يف ا١ٜؽآن والف٨ث، د.٘اروق دـ٬يق  (3)
 .(228)صالؽد  ىل ابلٟؽي  (4)
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٬ر مل٬٫ر، يثتخ٬ن أن٬اًل  -ض رة وختتًإحل٩ أمؽ٪٣ ٦٤   ذ٣ يثتخ٬ن ٤ا ي٬سب إةٍاهلا، ٤ٞؼ
ا ًٓ ا، و٪٥ا ال جيخ٥ٓان وال يؽحٙٓان،  ،٘يش٬ٓ٥ن ةني اجلٜييني ٤ ًٓ أو يؽ٬ٓ٘ن اجلٜييني ٤

 إ٩٧ ١حؿ  ىل يشء. /وَل ٣٫٨٤ ي٬ٜل ٦ْ اآلعؽ
١حؿ واعخبلف أ٪٠ ابلػع ٪٬ ٦٤ ٪ؼا اجل٥ً، ٘اخلاريج ي٬ٜل/ »ٛال كيظ اإلـبلم/ 

١حؿ  /اللييع  ىل يشء، واللييع ي٬ٜل/ ١حؿ اخلاريج  ىل يشء، وا١ٜػري اجلايف ي٬ٜل
يػيث ح٬ٜل/  /املرتج  ىل يشء، وا١ٜػري اجلربي املرتج ي٬ٜل ١حؿ اجلايف  ىل يشء، وال٬ْ

يػيث  ىل يشء؛ ة٠ وي٬سػ يشء ٦٤  ١حفج املؽسئث  ىل يشء، واملؽسئث ح٬ٜل/ ١حفج ال٬ْ
يث امل٨تفبني إىل الف٨ث، ٘الالُك  ٪ؼا ةني أ٪٠ املؼا٪ب  يب ي٬ٜل/ ١حؿ األن٬حلث وا١ٙؽْو

 َٟ  اَل  ىل يشء، والٟؽاَل ي٬ٜل/ ١حؿ الالكيب  ىل يشء، واألكٓؽي ي٬ٜل/ ١حؿ الفا١ِلؽ  ال
ٞأيب لع - األكٓؽي  ىل يشء، ويه٨ٗ الفا١ِل ىل يشء، والفا١ِل ي٬ٜل/ ١حؿ 

ٞخاةًا يف ٤را١ب األكٓؽي، ويه٨ٗ األكٓؽي اكة٦ ْفاٞؽ ٞخاةًا ي٨اٛو ذلٝ  -األ٪٬ازي
ؽ ٘ي٩ ٤را١ب الفامليث  .(1)«٦٤ لك وس٩، وٞذ

 ﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿ ٛال إةؽا٪ي٣ اجلغيع يف ٬ٛل حٓاىل/
 .(2)«٪٣ أنطاب األ٪٬اء»/ [64]املائػة/

ًِا: غدم حػظيً ٌِٓج السيف:  ثاٌ
ة٠ جتػ٪٣ أضؽص ٤ا يك٬٧٬ن  ىل  ،ي٬٥ِٓن ٫٨٤ز الف٢ٗو٦٤ كٓار أ٪٠ ابلػع أ٣٫٧ ال 

  ِ ٬٥ن ٦٤ ادلي٦ كحئًا ٤ر٠ حِٓي٣٫٥ ألن٬هل٣ ابلػْيث ا١يت ي٬ال٬ن ويٓادون ةػْخ٣٫، وال يٓ
٬ل ا٢ْي٫ا، وال يخطؽ   و٦٤ ةٓػ٪٣ ٦٤ الف٢ٗ الها١ص، وإ٥٧ا  ^ ون ٤ؼ٪ب نطاةث ـر

 ╚ وأنطاة٩ ^ ١ٙث ملا اكن ٢ْي٩ حم٥ػم٬ن آراء أئ٥خ٣٫، وأ٬ٛال رساهل٣، وإن ساءت خمايٜػ  

                                     
 .(261، 262/ 5) اجلت٬يث ٫٨٤اج الف٨ث (1)
 .(138)صالرشح واإلةا٧ث، الة٦ ةٍث  (2)
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 أدمٓني؛ ة٠ إ٣٫٧ ٞر ًرا ٤ا يرص ض٬ن يف ٞخت٣٫ ة٥غا١ٙخ٣٫ ملؼ٪ب الف٢ٗ.
َّ أنطاب األ٪٬اء ةؽأي٣٫ يف ـت٠ »/ -و٪٬ ٦٤ اتلاةٓني- اد اخل٬اصاد ة٦ ْت  ٛال ْت    ٟ تف

ِدال  خمخ٢ٙث سائؽة ٦ْ ا١ٜهػ، ٤ٙارٛث ل٢رصاط املفخٜي٣، ٘خ٬  
َ
ث، مي٢   (1)يف ٫٤ا٩٤َِ  ؤُ٪٣٪ج ة٣٫ أ

٘أ٬٨ٓ٤ا ٘ي٫ا ٤خٓفٙني يف ِتي٣٫٫، لك٥ا أضػث هل٣ الليٍان ةػْث يف ىبلتل٣٫ ا٧خ٬٢ٜا ٫٨٤ا إىل 
 .(2)«، ول٣ يٜخػوا ةامل٫اسؽي٦اةٜنيٕ ر٪ا؛ أل٣٫٧ ل٣ ي٢ٍت٬ا أذؽ الف

ذ٣ ي٫ؽب٬ن ٦٤ اإلذتات إىل اتلٍٓي٠ ع٬ً٘ا ٦٤ ا١تلبي٩  ،٘خارة يٜحف٬ن ا حٓاىل خب٩ٜ٢
٬٥ن أن ٌؽيٜث اخل٢ٗ أ٣٢ْ وأضك٣. ٣٫٥، وحارة يٓخ٥ػون اتلأوي٠ واملشاز، ويْؾ  ةْؾ

ةابلػْث،  -ةني أ٪٠ الف٨ث واجل٥اْث- إن املل٬٫ري٦ ٦٤ ا٬ٍ١ائٗ»ٛال اة٦ حي٥يث/ 
 إن ا١ٓا٤ث ال حٓؽف ضىت- ١حف٬ا ٨٤خط٢ني ل٢ف٢ٗ؛ ة٠ أك٫ؽ ا٬ٍ١ائٗ ةابلػْث/ الؽا٘يث

وذلٝ  ؛ا/ ٦٤ ال يك٬ن را٘ييً -يف انٍبلض٣٫ -٦٤ كٓائؽ ابلػع إال الؽ٘و، والفين
أل٣٫٧ أكرث خما١ٙث لؤلضاديد اجلت٬يث، وملٓاين ا١ٜؽآن، وأكرث ٛػًضا يف ـ٢ٗ األ٤ث وأئ٥خ٫ا، 

أك٫ؽ  و٨ًٌٓا يف دم٬٫ر األ٤ث ٦٤ دميّ ا٬ٍ١ائٗ، ٥٢٘ا اك٬٧ا أةٓػ ٦ْ ٤خاةٓث الف٢ٗ اك٬٧ا
-ع الف٢ٗ؛ وهلؼا ٛال اإل٤ام أمحػةابلػْث، ٣٢ٓ٘ أن كٓار أ٪٠ ابلػع ٪٬ حؽك ا٧خطال احتا

ا١ث ْتػوس ة٦ ٤الٝ  / أن٬ل الف٨ث ٨ْػ٧ا اتل٥فٝ ة٥ا اكن ٢ْي٩ أنطاب اجليب-يف ـر
٦٤ أحتاع  -ة٦ ْتػ الفبلمايٓين ا١ٓؾ  -... ي٬ىص ذلٝ/ أن ٞر ًرا ٦٤ أنطاب أيب حم٥ػ^

أيب احلف٦ األكٓؽي يرص ض٬ن ة٥غا١ٙث الف٢ٗ يف ٤ر٠ مفأ١ث اإلي٥ان، ومفأ١ث حأوي٠ 
٠٥، يؾيػ وي٨ٜم، وأ٤ا  اآليات واألضاديد، ي٬ٜل٬ن/ ٤ؼ٪ب الف٢ٗ/ أن اإلي٥ان ٬ٛل ْو
املخلك٬٥ن ٦٤ أنطاة٨ا ٥٘ؼ٪ت٣٫/ ٞيج وًليج، وًلؼلٝ ي٬ٜل٬ن/ ٤ؼ٪ب الف٢ٗ أن ٪ؼه 

دة يف الهٙات ال حخأول، واملخلك٬٥ن يؽيػون حأوي٫٢ا إ٤ا وس٬ًبا اآليات واألضاديد ال٬ار
ؽون اخلبلف ةني الف٢ٗ وبني أنطاة٣٫ املخلك٥ني، ٪ؼا ٬ٍ٨٤ق  وإ٤ا س٬اًزا، ويٞؼ

                                     
 .(1253/ 1)ةادي آا١ٜام٬س املطيً، ل٢ٙ روز / املٙازة ابلٓيػة، وابلرل ا١ٜٙؽ. َم٫َا٩٤ِ/ دمّ َم٩٥َ٫ْ وَم٫َ٥َ٫ْث (1)
 .(675)أعؽس٩ ادلارَل  (2)
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 .(1)«ألفجخ٣٫، ومف٬ٍر ٞخت٣٫
و ىل عبلف أ٪٠ ابلػع واأل٪٬اء، ٘إن أ٪٠ الف٨ث ٪٣ أضؽص اجلاس  ىل احتاع ٤ؼ٪ب 

إىل ٫٨٤اج  ا وح٬ٛ ًرا هل٣؛ ملا هل٣ ٦٤ ـاةٜث إىل اخل ر، وأل٣٫٧ األٛؽبالف٢ٗ، و٪٣ األكرث حِٓي٥ً 
 اجلت٬ة واهلػي املفخٜي٣.

واذلي يجتيغ ل٨٢اس أن يٓخادوا احتاع الف٢ٗ  ىل ٤ا اك٬٧ا ٢ْي٩ »/ ♫ ٛال اة٦ حي٥يث
٬ل ا ٘إ٣٫٧ ع ر ا١ٜؽون، وع ر الالكم الكم ا، وع ر اهلػي ٪ػي  ؛^  ىل ٫ْػ ـر

 .(2)«٘بل يٓػل أضػ ٦ْ ٪ػي ع ر ال٬رى، و٪ػي ع ر ا١ٜؽون إىل ٤ا ٪٬ دو٩٧، ^ حم٥ػ
 حاسًػا: اتلٓاون ةالسِث، وزغً االنخفاء ةاىلرآن:

٤ٓارىث الف٨ث ةا١ٜؽآن، ود٬ْى االٞخٙاء ةا١ٜؽآن ٦ْ  /٦٤ ْبل٤ات أ٪٠ ابلػع
٬ل ا  »يف ٬ٛل/  ^ الف٨ث، و٪ؼا امل٫٨ز امل٨طؽف أعرب ٩٨ْ ـر

َ
  َيَ فَ ى  ال أ

َ
ًئا هِ خَ ٌُ  ً  كُ دَ حَ أ

 
َ
 يَ  ِّ خِ يكَ رِ ىلع أ

 
ِّ تِ أ   ي

َ
 ٍَ مِ  رٌ م  أ

َ
ا يف نخاب َُ د  جَ فيلٔل: ال أدري، ٌا وَ  ،غِّ ُج ي  َٓ ةّ، أو نَ  ُت ر  مَ ا أ

 .(3)«اهُ َِ ػ  تَ ال اتَ 
٬ل ٛت٠ أن  ^ و٪ؼه الف٥ث ٦٤ الف٥ات ابلارزة أل٪٠ ابلػع، وٛػ أعرب ٫٨ْا الـؽ

حّٜ؛ وذللٝ اكن أئ٥ث الف٢ٗ حيؼرون ٦٤ ذلٝ، وجي٬٢ٓن ٪ؼه الف٥ث اك٘يث ل٢طك٣  ىل 
 أي كغم ةاالةخػاع والؾ٧ػٛث.

إذا ـ٥ٓج الؽس٠ حأحي٩ ةاألذؽ ٘بل يؽيػه، ويؽيػ ا١ٜؽآن، ٘بل »ٛال اإل٤ام ا١ربب٫اري/ 
 ُ٩ ْْ ٣ْ ٦٤ ٨ْػه وَد ُٜ  .(4)«تلٝ أ٩٧ رس٠ اضخ٬ى  ىل الؾ٧ػٛث، َف

أو  ،أو يؽد اآلذار ،إذا ـ٥ٓج الؽس٠ ي٦ٍٓ يف اآلذار»٤ام ا١ربب٫اري أيًيا/ وٛال اإل

                                     
 .(156، 155/ 4)دل٬٥ع ا١ٙخاوي  (1)
 .(375/ 1)دل٬٥ع ا١ٙخاوي  (2)
 .«٪ؼا ضػيد ضف٦ نطيص»وٛال ا١رت٤ؼي/  (2663) ، وا١رت٤ؼي(4625)، وأة٬ داود (23876)أعؽس٩ أمحػ  (3)
 .(119)صرشح الف٨ث  (4)
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، وٛال (1)«وال تلٝ أ٩٧ ناضب ٪٬ى ٤تخػع ،٘اح٩٥٫  ىل اإلـبلم -يؽيػ ٕ ر اآلذار
١حؿ يشء أذ٠ٜ  ىل أ٪٠ اإلحلاد وال أةٖو إحل٣٫ ٦٤ ـ٥اع » ة٦ ـبلم ا١ٜٙي٩/ رص٧ أة٬

 . (2)«ةإـ٨اده ،روايخ٩ ،احلػيد
ةه٬رة  -و٪ؼه ابلػْث ٥ٞا كاْج يف ا١ٙؽق املغا١ٙث أل٪٠ الف٨ث ٛػي٥ًا، ٜ٘ػ ٫ُؽت

اط أ٪٠ ابلػع ٦٤ املٓارصي٦، ضىت يف -أو ةأعؽى ٫ُؽ ٣٫٨٤ ٦٤ يخ٫ش٣  ىل الف٨ث،  أـو
أو ْػم ٛت٬ل  ،ٞر ًرا ٦٤ األضاديد ةػ٬ْى ٤ٓارىخ٫ا ل٢ٜؽآن وي٦ٍٓ يف ضشيخ٫ا، ويؽدر 

٣٫٥- ؽوح ا١ٓرصا، أو ْػم ٨٤اـبخ٫ا لا٠ٜٓ١ هل ، و٤ا د٣٫ٓ٘ ذللٝ إال حمو اجل٠٫ -ةْؾ
 واحتاع اهل٬ى، و٪٥ا ٤جلأ لك رش.

٣٫٘ أ٪٠ األذؽ،  ؛أ٤ا أ٪٠ الف٨ث ٦٥ِ٘ ٘ؽط ح٥ف٣٫ٟ ةالف٨ث ارحتً اـ٣٫٥ ةاـ٫٥ا
 وأ٪٠ الف٨ث، وأ٪٠ احلػيد.

٘إن أ٪٠ الف٨ث ٤خ٬ٜٙن  ىل ٛت٬ل ٤ا روى »/ ♫ ٛال كيظ اإلـبلم اة٦ حي٥يث
٬ل ^ (3)سػ٪٣ ، ويؤ٬٨٤ن ة٩، ^ ٦ْ سربي٠ ٦ْ ابلاري؛ ة٠ ٪٣ يٜت٬٢ن دلؽد ٬ٛل الـؽ

إن ٪٬ إال  ،٣٫٥٢ٓ١ ةأ٩٧ ٤ٓه٬م، ال ي٨ٍٚ ٦ْ اهل٬ى ؟وال يفأل٩٧٬/ ٦٤ أي٦ ٥٢ْج ٪ؼا
ـُ  ،ويح ي٬ىح  .(4)«^٬ا أ٪٠ الف٨ث؛ الحتا٣٫ْ لفجخ٥٩ر وإ٥٧ا 

ال يخه٬ر أن ٤خ٥فٝ ةا١ٜؽآن؛ إذ  -ال حما١ث- وال ريب أن لك ٤خ٥فٝ ةالف٨ث ٬٫٘
ا- يك٬ن املؽء ٤خ٥فاًك  ًٜ ةأضػ٪٥ا دون اآلعؽ؛ ألن ٦٤ ٘ؽ ط يف اتل٥فٝ ةالف٨ث ٜ٘ػ  -ض

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ ٘ؽ ط يف اتل٥فٝ ةكخاب ا اذلي ساء ٘ي٩/

 .[7احلرش/] ﴾ہہ

                                     
 . (112)ص رشح الف٨ث (1)
 . (124)ص ، ل٢هاة٬يناحلػيد نطابْٜيػة الف٢ٗ أ (2)
 . «سػ٪٣»، وذللٝ ٛال/ ^ـياق الالكم ٦ْ أ٪٠ ةيج اجليب  (3)
 .(122/ 4)٫٨٤اج الف٨ث اجلت٬يث  (4)
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 اعرًشا: اُخلاص أْو السِث، وإطالق األىلاب غييًٓ:
يرتًل٬ا املشال أل٪٠ الف٨ث ١حفخأذؽوا ةخ٢ٝ ا١جفتث ل٣ يك٦ أل٪٠ االةخػاع أن 

٥اء الؽ٘يٓث يف ادلي٦، و٤ا اكن ٤ٓخٜػ أ٪٠ الف٨ث و٤ؼ٪ت٣٫ ١حف٣٢ ٦٤  الرشيٙث، وح٢ٝ اأـل
 ا٦ٍٓ١ ٦٤ لك ٤تخػٍع ىال.

١حؿ يف ادل٧يا »ٛال/  ،ـ٥اْي٠ الهاة٬ين بف٨ػه ٦ْ أمحػ ة٦ ـ٨ان ا١ٍٜانإروى أة٬ 
ج ضبلوة احلػيد ٦٤ ٢ٛت٤٩تخػع إال و٪٬ ٤تٖو أ٪٠   . (1)«احلػيد، ٘إذا اةخػع الؽس٠ ٧ْؾ

ي٢ث ال٧خٜاص أ٪٠ الف٨ث واجلي٠ ٣٫٨٤ ةػًءا  و١ٜػ اـخ٬٢٥ٓا يف ا١ٜػي٣ واحلػيد لك ـو
٦٤ ا١تلجيّ  ىل أ٪٠ الف٨ث ةأكياء ي٨ٙؽ ٫٨ْا ٞر ر ٦٤ اجلاس، وتف٥يخ٣٫ لبلْخٜاد احلٚ 

 ـ٫٥ا أو ةأىػاد٪ا.٦٤ ةاب تف٥يث األكياء ةٖ ر ا ،ةأـ٥اء ٤ؼم٤٬ث
إذتات ال٬س٩ واحلػي٦  نف٬٥ي، وإذتات نٙات ال٥ٟال  جتفي٥ًا وح٥ريبًل ٘حف٬٥ن »

٬٢   نف٬٥يل حؽًليتًا، و ه  ىل ع٩ٜ٢ ٬٘ق ـ٥اواح٩ حتزًيا وجتفي٥ًا، إذتات اـخ٬ائ٩  ىل ْؽك٩ ْو
الهٙات أْؽاًىا، واأل٘ٓال ض٬ادث، وال٬س٩  نف٬٥يا١ٓؽش ضزًيا وس٫ث، و نف٬٥يو

واحلػي٦ أةٓاًىا، واحِلَك٣ وا١ٖايات ا١يت ح٠ٓٙ ألس٫٢ا إٔؽاًىا، ٥٢٘ا وى٬ٓا هلؼه املٓاين 
هل٣ ٦٤ ٧ٙي٫ا وحٍٓي٫٢ا ٤ا أرادوه،  الهطيطث اثلاةخث ح٢ٝ األ١ٙاظ املفت٨ٟؽة اللجيٓث، ح٣  

ٙال/ٜ٘ال٬ا  ؽاض واألةٓاض، ا٬٥٢ْا أن ربك٣ ٤زنه ْ لؤل٥ٕار واإٔل ؽاض واإٔل ٦ اأْل
٥ِث  -٣٢٘ يلٝ أضػواجل٫ات وا١رتًليب، واتلشفي٣ وا١تلبي٩،  يف  -يف ٢ٛت٩ وٛار ْو

 .(2)«حزني٩ الؽب حٓاىل ٦ْ ذلٝ
ث ةٖ ر اـ٫٥ا ذ٣ ل٣ يٜٗ أ٪٠ ابلػع ٨ْػ ضػ    ٜ وإ٥٧ا ـ٬٥ا أ٪٠  ،تف٥يث ا١ٜٓائػ احل

خٜاد احلٚ وا١ٍؽيٜث املؽىيث ةأـ٥اء ردي    ث، زوًرا وب٫خا٧ًا ٦٤ ٨ْػ أ٧ٙف٣٫.ااْل

                                     
 . (122)صْٜيػة الف٢ٗ أنطاب احلػيد  (1)
٢ث  (2)  ةخرصف. (439/ 2)اله٬اْٚ املـؽ
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وٛػ أضػث أ٪٠ األ٪٬اء وابلػع واخلبلف أـ٥اء كجيٓث ٛتيطث »ٛال اإل٤ام أمحػ/ 
 .(1)«يف٬٥ن ة٫ا أ٪٠ الف٨ث، يؽيػون ةؼلٝ ا٦ٍٓ١ ٢ْي٣٫، واإلزراء ة٣٫ ٨ْػ الف٫ٙاء واجل٫ال

يف أ٪٠  ضىت أنتص كٓار أ٪٠ ابلػع اذلي ة٩ يُٓؽ٬٘ن وي٥زيون ٦ْ ٕ ر٪٣ ٪٬ ال٬ٛيٓث
الف٨ث واحلػيد، و٧تؼ٪٣ ةاأل١ٜاب، واجلي٠ ٣٫٨٤، واح٫ا٣٫٤ ةابلا٠ٌ، وا١تلجيّ ٢ْي٣٫ زوًرا 

بل٤ث أ٪٠ ابلػع ال٬ٛيٓث يف أ٪٠ األذؽ»/ ♫ وب٫خا٧ًا؛ وذللٝ ٛال اة٦ أيب ضاح٣  .(2)«ْو
 وٛال اة٦ ا١ٜي٣ يف اجل٧٬يث/

رررذا ملرررت   كررر٣ْ   ا٥ث ٧ررر٫٬ث دلف 
 ٣ ة٫ررا أ٪رر٠ احلررػيدخُ يْ أـرر٥اء ـرر٥  

 وكرررري٬عك٣ خ٬٥٪٣ أ٧ررررخ٣ُ ـرررر٥ي  
رررررت  وس٢ٓخ٬٥٪رررررا ـررررر  ٙ  ؽواث تل٨

 

 انِ ث سا٪رررر٠ ٘خ ررررث مفررررت  خَررررةِ  
 نِ و٧ررررارصي ا١ٜررررؽآن واإلي٥ررررا

رر ا ة٫ررا ٤رر٦ ٕرر ررً ة٫خرر ـُ  ٍانِ ٢ْ ٤ررا 
 َٞ ر ٠ِ ْٓرِٙ ٣٫٨ْ  راضِ الف   (3)ٍانِ يْ ؽ الل 

 

ؽ اة٦ ا١ٜي٣ يف ٞخاة٩  ٥اء  «٤ػارج الفالٟني»وٞذ ْٜيػة اإل٤ام اهلؽوي يف اأـل
  ٜ و٪ؼا الالكم »ٜ٘ال/  ،ب  ىل الكم اهلؽويوالهٙات، وأ٩٧ ٘ي٫ا  ىل ٤ؼ٪ب الف٢ٗ، ذ٣ ْ

٦٤ كيظ اإلـبلم يبني مؽحبخ٩ يف الف٨ث، و٤ٜػاره يف ا٣٢ٓ١، وأ٩٧ ةؽيء مما ر٤اه ة٩ أْػاؤه 
لف٨ث ةؼلٝ، ٞؽَل اجل٥٫يث ٦٤ ا١تلبي٩ واتل٥ري٠،  ىل اعدح٣٫ يف رَل أ٪٠ احلػيد وا

٬ل  الؽا٘يث هل٣ ةأ٣٫٧ ٬٧انب، واملٓلز١ث ةأ٣٫٧ ٬٧اةج َضل٬يث، وذلٝ ٤ راث ٦٤ أْػاء ـر
ةأ٣٫٧ َنتَأة، ٛػ اةخػ٬ْا دي٨ًا حمػذًا، و٤ راث أل٪٠  ╚ ا يف ر٤ي٩ ورَل أنطاة٩

وأنطاة٩ رى٬ان ا ٢ْي٣٫ أدمٓني، ةخ٢ٜيب أ٪٠ ابلا٠ٌ  ^ احلػيد والف٨ث ٦٤ ٧بي٣٫
 أل١ٜاب املؼم٤٬ث.هل٣ ةا

                                     
 .(25/  1) ٌتٜات احل٨اة٢ث، الة٦ أيب يًٓل (1)
 .(197/ 1) رشح أن٬ل اْخٜاد أ٪٠ الف٨ث واجل٥اْث (2)
 .(81/ 2)ْحىس  ة٦ ح٬ىيص املٜانػ وحهطيص ا٬ٜ١اْػ، ألمحػ»اجل٧٬يث ٤ّ رشح  (3)
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 س ا روح اللا٘يع ضيد ي٬ٜل وٛػ نُِفَب إىل الؽ٘و/وٛػ  
 بر آل حم٥رررػٍ ضرررإن اكن رً٘يرررا 

 

 ي ر٢٘حلررر٫ػ اثلٜررربلن أين را٘يررر 
 

 ضيد ي٬ٜل/ ، وريض ا ٦ْ كيغ٨ا أيب ا١ٓتاس اة٦ حي٥يث
 حم٥ررػ ِب طْ إن اكن ٧هررتًا ضرربر َنرر

 

 ٢٘حلررر٫ػ اثلٜررربلن أين ٧انررريب 
 

ٙا ا ٦ْ اثلا١د   ضيد ي٬ٜل/ (يٓين ٧ٙف٩)ْو
 ٩ِ احِ َٙ ِنررر ٬ُت تُررر٘رررإن اكن جتفررري٥ًا  ُ 

ررررر  ٣٘رررررإين حب٥رررررػ ا ريب دلف 
 

 ٤ٙرررتي ا ْرر٦ لك حأويرر٠ِ ٫َرروحزني٫ُ  
 (1)«ؽرَ يحَمْ  ٬ا ك٬٫ًدا وامؤلوا لك  ٪٥٢ر 

 

 .(2)تفِل أ٪٠ الف٨ث ةامللت٫ث؛ أل٣٫٧ أذبخ٬ا نٙات ا حٓاىل -٤ربًل - ٘اجل٥٫يث
٤ا ال  /و٪٬ ،-٦٤ احلل٬- واألكاْؽة واملاحؽيػيث واع٤ث املخلك٥ني يف٣٫٧٬٥ ضل٬يث

ابلؼور ا١يت حجتج ٤ّ الؾرع وال ع ر ٘ي٫ا، ويف٣٫٧٬٥  /ويه ،ع ر ٘ي٩، ويف٣٫٧٬٥ ٬٧اةج
٣٫٥ أن ٦٤ ل٣ حيً ةامل٨ٍٚ ٥ً٢ْا ل٣ ي٬ذٚ  /و٪٬ ،ٕراء اخ؛ لْؾ ٤ا حت٩٢٥ األوديث ٦٤ األـو

 .(3)يٜنية٩٥٢ٓ، و١حؿ ٩٨٤  ىل 
٥ؽ ٥ٞا ي٬ال٬ن آل  وتفِل الؽا٘يث أ٪٠ الف٨ث ةاجل٬انب؛ أل٣٫٧ ي٬ال٬ن أةا ةكؽ ْو

٥ؽ ٜ٘ػ ٧هب ا١ٓػاوة آلل ابليج. ٣ أن ٦٤ واىل أةا ةكؽ ْو  ابليج، والؽوا٘و حْؾ

 .(4)وا١ٜػريث اجلٙاة ٛال٬ا/ أ٪٠ الف٨ث دلربة؛ ألن إذتات ا١ٜػر سرب ٨ْػ ٪ؤالء اجلٙاة
تر٨اء يف اإلي٥ان يف٬٥ن أ٪٠ الف٨ث ُكاك   واملؽسئث املا٬ٓ٧ن ٦٤ اًك؛ ألن اإلي٥ان ااـل

َٝ  ،٨ْػ٪٣ ٪٬ إٛؽار ا٢ٜ١ب تر٨اء ك ٨ػ ا جتخ٥ّ اخله٬م. وااـل  ٘ي٩ ٨ْػ املؽسئث، ْو

                                     
 .(88 -87/ 2)٤ػارج الفالٟني  (1)
 .(212/ 16) دل٬٥ع ا١ٙخاوي (2)
ٍيث أ٪٠ الف٨ث، (111،112/ 5)دل٬٥ع ا١ٙخاوي  (3)  .(125)صٞؽي٣  ط٥ػ ةامل، ـو
 .(82/ 2)ح٬ىيص املٜانػ  (4)
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و١ٜػ رصف ا حٓاىل اللخ٣ املتارش ٦ْ أ٪٠ الف٨ث، ٥ٞا رصف ا حٓاىل اذلم »
٬ل ا  ^ ضني اك٧ج ٛؽيق حٓ ره وتفب ٤ؼم٥ًا و١حؿ ٪ؼا اـ٣ اجليب ^ املتارش ٦ْ ـر
ِ نيف يَ  ٔنَ تُ جَ ػ  أال تَ »/ ^إ٥٧ا اـ٩٥ حم٥ػ، ٛال  ؟!ًَِٓ كريش وىػ   ًَ ال غين صخ   ُف ص 

ا، وأُا حمٍد ًٍ ا وييػِٔن ٌذم ًٍ  .(1)«يضخٍٔن ٌذم
ٞؼلٝ األمؽ يف ـب الف٢ٗ، ال جنػ ٦٤ أ٪٠ األ٪٬اء ٦٤ ـب أ٪٠ الف٨ث أو أ٪٠ 
احلػيد ٤تارشة، ة٠ ي٨رصف اذلم ل٥٢شف٥ث واحلل٬يث واجلانتث، وضٜيٜث األمؽ أن 

وباملٜاة٠ جنػ أن  ،الف٢ٗ ١حف٬ا دلف٥ث وال ضل٬يث وال ٧انتث، ٘رصف ا ٣٫٨ْ الفب
ا حٓاىل ـ٢ً ألف٨ث ْتاده الهاحلني  ىل ا١ٙؽق ةأـ٥ائ٫ا اجل٥٫يث والؽا٘يث واملٓلز١ث 

 .(2)«٘اْخربوا يا أويل األةهارواخل٬ارج ٘ٙيط٬٪٣، 
 حادي غرش: حكفري أو حفسيق املخاىف ةغري دحلو:

٬ن يف حكٙ ر /و٦٤ ْبل٤ات أ٪٠ ابلػع ٦٤ عا٣٫ٙ١ يف  -أو حٙفيٚ -أ٣٫٧ يفاْر
ابلػْث ا١يت اةخػ٬ْ٪ا، ضىت أ٩٧ ون٠ األمؽ ة٫ؤالء املتخػْث إىل حٓػي ضػود ا حٓاىل 

ػوا٧ًا.  ةخٟٙ ر وحٙفيٚ وحتػيّ أئ٥ث أ٪٠ الف٨ث ٥ً٢ُا ْو
/ -يف اإل٤ام أمحػ ضني امل٨اُؽة  ىل ا١ٜؽآن -ٛال اة٦ أيب دؤاد ل٥٢ٓخه٣»/ ٛال اذل٪يب

يا أ٤ ر املؤ٨٤ني، »، وٛال يف م٬ٛٗ آعؽ/ (3)«ىال مي٠ ٤تخػعيا أ٤ ر املؤ٨٤ني، ٪٬ وا 
يا أ٤ ر املؤ٨٤ني، »، ويٍا١ب ةٜخ٩٢ ٘ي٬ٜل/ (4)«إ٩٧ وا اك٘ؽ مرشك، ٛػ أرشك ٦٤ ٕ ر وس٩

 .(5)«اٛخ٩٢ ٪٬ ىال مي٠
ٙ  »ٛال كيظ اإلـبلم اة٦ حي٥يث/  ؽ أ٪٠ اجل٥اْث، وًلؼلٝ الؽا٘يث، و٦٤ واخل٬ارج حك

ٚ، و ؽ ٘ف   ٙ ٙ  ل٣ يك ؽون ٦٤ عا٣٫ٙ١ ٘ي٩، ًلؼلٝ أكرث أ٪٠ األ٪٬اء يبخػ٬ْن رأيًا ويك
                                     

 .(3533)أعؽس٩ ابلغاري  (1)
 .(486)صدراـات يف األ٪٬اء وا١ٙؽق وابلػع، د. ٧ارص ا٠ٜٓ١  (2)
 .(246/ 11)ـ ر أْبلم اجلتبلء  (3)
 .(253/ 11)املهػر الفاةٚ  (4)
 .(172/ 11)املهػر الفاةٚ  (5)
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٬ل ٙ  ^ وأ٪٠ الف٨ث يتت٬ٓن احلٚ ٦٤ رب٣٫ اذلي ساء ة٩ الـؽ ؽون ٦٤ عا٣٫ٙ١ ، وال يك
 .(1)«٘ي٩؛ ة٠ ٪٣ أ٣٢ْ ةاحلٚ، وأرض٣ ةاخل٢ٚ

٢ٛت٩، ب ٢ٜ  ذ٣ حَ  -اجلاس ىؽ٘ي٥ا يَ - ٦ اكن ٦٤ أ٪٠ الف٨ثو١ٜػ رأي٨ا يف ز٤ا٨٧ا ٪ؼا ٤َ 
١حلاة٩  ؛اء٫ةالف٩ٙ ويف٥ي٣٫ الفٙ -ٛػي٥ًا وضػيرًا- أ٪٠ الف٨ث وا٧خٟؿ درب٩، ٘إذا ة٩ يؽَل

﮵ ﴿/ أ٪٠ اجلٙاق ضني ٛال٬ا أل٪٠ اإلي٥ان ﮴  ﮳  ﮲  ، [13]ابلٜؽة/  ﴾ھ ے ے ۓۓ
 . [41]املائػة/  ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ﴿ ونػق ا حٓاىل/

ا١ٓػل واإل٧هاف ٤ّ أ٪٠ الف٨ث، ٘إن ٪ؼا وإذا اكن أ٪٠ االةخػاع ال ي٢لزم٬ن سا٧ب 
 ل٣ حي٠٥ أ٪٠ احلٚ أن يٓام٬٢٪٣ ة٥ر٠ ٤ا اعم٬٢٪٣ ة٩.

بلم/  ٙ ؽون ٦٤ عا٣٫ٙ١، وإن اكن »ي٬ٜل كيظ اإـل ٫٢٘ؼا اكن أ٪٠ ا٣٢ٓ١ والف٨ث ال يك
املغا١ٗ يكٙؽ٪٣؛ ألن ا١كٙؽ ضك٣ رشيع، ٢٘حؿ لئلنفان أن يٓاٛب ة٥ر٩٢، ٦٥ٞ 

لٝ أن حكؼب ٢ْي٩، وحؾين ةأ٪٩٢؛ ألن الٟؼب والؾ٧ا ضؽام  ٞؼب ٢ْيٝ، وزىن ةأ٪٢ٝ ١حؿ
  ٚ ٬ل حل ؽه ا وـر  ٙ ؽ إال ٦٤ ك  ٙ  .(2)«^ ا حٓاىل، وًلؼلٝ اتلٟٙ ر ضٚ ا، ٘بل يُك

 
 

  

                                     
 .(158/ 5)٫٨٤اج الف٨ث اجلت٬يث  (1)
 .(258)صالؽد  ىل ابلٟؽي  (2)
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  الثالث أسئلة الفصل 
 يأتي:أمام العتارج الخطأ يف كل مما )×( ( أمام العتارج الصحيحح وعالمح ضع عالمح )أولا: 

 ( ) ٦٤ الهٙات واملبل٤ص ا١ٓا٤ث أل٪٠ األ٪٬اء وابلػع/ اجل٠٫. -1
 ( ) ْػم ٤ٓؽ٘خ٣٫ ة٥ٜانػ الرشيٓث.  /٦٤ س٠٫ أ٪٠ األ٪٬اء وابلػع -2
 ( ) اجل٠٫ ة٢ٖث ا١ٜؽآن ١حؿ ٦٤ نٙات أ٪٠ ابلػع واأل٪٬اء.  -3
 ( ) س٠٫ ٌؽيٜث الف٢ٗ ٦٤ نٙات أ٪٠ ابلػع واأل٪٬اء.  -4
 ( ) حتاع الل٬٫ات. اال يك٬ن ٪٬ى اجلٙؿ إال يف  -5
 ( ) وا١رتًليب.  ،ال٢َٙ /املتلاة٩ ٪٬ اذلي حتخ٠٥ دالتل٩ أوس٫ًا ٤خٓػدة ٦٤ ضيد -6
 ( ) املطك٣ ٪٬ اذلي ي٫ِؽ ٨ٓ٤اه؛ ل٬ى٬ح ٤ٙؽدات أ١ٙا٩ُ وحؽاٞيت٩، ٣٢٘ حتخ٠٥ دالتل٩ أوس٫ًا. -7
 ( ) ء أو ذ٩٤  ىل ٤ا يفخطٚ. ةأن يؾاد يف محػ اليش ،ا٬٢ٖ١ ٪٬/ دلاوزة احلػ -8
 ( ) حِٓي٣ ٫٨٤ز الف٢ٗ.  /٦٤ كٓار أ٪٠ ابلػع-9
 ( ) ةاجل٬انب.  الؽا٘يثَ  الف٨ثِ  يفِل أ٪٠ُ -12
خ٣٫ يف حكٙ ر خما١ٙي٣٫  /٦٤ ْبل٤ات أ٪٠ ابلػع واليبلل -11  ( ) . أو حٙفي٣٫ٜمفاْر

  : اخرت اإلجاةح الصحيحح من ةني التدائل املطروحح فيما ييل:ثانياا

لً يكَ هل أن يدغٓا ىلٔل أحد ٌَ  ^ أمجع املسئٍن ىلع أن ٌَ استتاُج هل سِث رسٔل ال» -1
 ، ْذا ٌَ الكم:«اجلاس
 اإل٤ام اللا٘يع. -ج اإل٤ام ٤الٝ.-ب اإل٤ام أمحػ.-أ

 حتاع:اإٍُا يكٔن ْٔى اجلفس يف  -2
 لكي٥٫ا.-ج الل٬٫ات.-ب اللت٫ات. -أ

ٔاء: -3  ٌَ صفات أْو األْ
 الك٪٥ا نطيص. -ج حتاع املتلاة٩.ا-ب املطك٣. حتاعا -أ

ٔاء: -4  ٌَ صفات أْو األْ
 اجل٠٫.-ج اتلٓهب.-ب ا٬٢ٖ١. -أ
 دميّ ٤ا ـتٚ.-٪ حتاع اهل٬ى.ا-د
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 ، ْذا ٌَ كٔل:«اىغئ: ْٔ املتاىغث يف اليشء واىتضديد فيّ ةخجاوز احلد» -5
 اة٦ ا١ٜي٣.-ج اة٦ ضشؽ.-ب اة٦ حي٥يث. -أ
 اجل٬وي.-د

 أْو ابلدع: ٌَ صػار -6
 ْػم حِٓي٣ ٫٨٤ز الف٢ٗ. -أ

٣ االٞخٙاء ةا١ٜؽآن.-ب  اتل٫اون ةالف٨ث وْز
ا. -ج ًٓ  الك٪٥ا ٤

 ٌَ غالٌات أْو ابلدع والظالل: -7
 الك٪٥ا نطيص.-ج حٙفيٚ خما١ٙي٣٫.-ب حكٙ ر خما١ٙي٣٫. -أ

 أجث عن األسئلح اآلتيح:: ثالثاا

 الهٙث ٤ػ٥ًْا ٤ا ح٬ٜل ةاألد١ث. هحك٣٢ ٦ْ ٪ؼ .اجل٠٫ ٦٤ أةؽز نٙات أ٪٠ األ٪٬اء وابلػع -1
نٙث رئحفريث  -وإن اكن  ىل عبلف احلٚ واله٬اب ،٪٬/ اإلرصار  ىل الؽأي واتل٥فٝ ة٩و -اتلٓهب -2

 ٦٤ نٙات أ٪٠ ابلػع واأل٪٬اء. ٘ه٠ ا٬ٜ١ل يف ٪ؼا.
ترات اجلٙرؿ ومؽاداح٫را ْر٦٪٬ املي٠  /اهل٬ى -3 يف  وًل٥را يكر٬ن يف اللر٬٫ات يكر٬ن ،احلرٚ إىل ٕر

 و٪٬ ٦٤ أةؽز نٙات أ٪٠ ابلػع. ارشح ذلٝ. ،اللت٫ات
 .أ٪٠ األ٪٬اءةأ٪٠ ابلػع ةني  ـتب تف٥يث  -4
ؽ أ٤ر٢ثحتاع املتلاة٩ نٙث الز٤ث أل٪٠ األ٪٬اء وابلػعْ ا -5 ص ذلٝ، ٤ّ ٞذ  .. وى 
ؽ . ٦٤ نٙات أ٪٠ ابلػع واليبلل/ اجلػال ةٖ ر ضٚ، و١بؿ احلٚ ةابلا٠ٌ -6  األد١ث.ارشح ٪ؼا ٤ّ ٞذ
 دل٠  ىل ذلٝ ٤ّ الرشح. .اتلٙؽٛث واتل٨اٛو واالىٍؽاب ٦٤ نٙات أ٪٠ ابلػع -7
أ٣٫٧ ال ي٬٥ِٓن ٫٨٤ز الف٢ٗ، ة٠ جتػ٪٣ أضؽص ٤را يك٧٬ر٬ن  ىل ةرػْخ٣٫.  /٦٤ كٓار أ٪٠ ابلػع -8

 ارشح ٪ؼا.
٣ االٞخٙاء ةا١ٜؽآن ٦٤ ْبل٤ات أ٪٠ ابلػع. ٘ه٠ ا١ٜر٬ل يف ٪رؼا، ٤رّ  -9 الرؽد  ىل اتل٫اون ةالف٨ث وْز

 أنطاة٩.
 .حكٙ ر أو حٙفيٚ خما١يف ةػ٣٫ْ اليا١ث. ارشح ذلٝ حٙهيبًل  /٦٤ ْبل٤ات أ٪٠ ابلػع واليبلل -12
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 وعامل وناهج أهن األهواء والبدع

 يف النظز واالستداله
 

  الرشعيت للنظز واالسحدالل.إهمال األدلت واألصول املبحث األول: 

  ابحداع أصول حديدة للحلقي واالسحدالل.املبحث الثاني: 

 االعحماد عىل الضعيف والواهي من الزواياث.املبحث الثالث: 

 اإلعزاض عن فهم السلف والحفسري املأثور.املبحث الزابع: 

 جزك االححخاج بأحاديث اآلحاد.املبحث الخامس: 

النصوص املخالفت ملذهبهم، واالسحدالل رد املبحث السادس: 

 بالنصوص اعحضاًدا ال اعحماًدا.

 جحزيف ألفاظ النصوص ومعانيها. املبحث السابع: 

العقل بني حعارض جعظيم دور العقل، وادعاء الاملبحث الثامن: 

 . والنقل

  الحأثز بمناهد وثقافاث غري املسلمني.املبحث الحاسع: 
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U 
 

الك٪ح والك٤ٙ يف ٦٪٭ش املٕؿٚح، وأوٮل اجلْؿ،  ابلؽع واأل٬ٮاء أ٢َ٬  ٣ٞؽ ٚةرق أ٢ُ٬ 
 ظير ػة٣ٛٮ٥٬ يف ٝٮأؽ االقذؽالل اع٦ح، ويف ٦٪٭ش دٞؿيؿ األظاكم االٔذٞةديح ػةوح.

ذٞةد ٝؽ ق١٤ٮا مك٤اًك ٝٮي٧ًة،  وإذا اكن أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح يف دٞؿيؿ مكةا٢ األ
٥ ٨٦ الـيٖ والٌالل، واصذ٧ٕخ حمةق٨ وادجٕٮا ٦٪٭ًضة قؽيًؽا، ٚأز٧ؿ ٔى٧ح ٤ٔٮ٦٭

خ نكبذ٭٥ إىل ا٣ٛٮز واجلضةة يف ادل٩ية ٗري٥٬ ٚي٭٥، وق٧٤ٮا ٨٦ لك ٠ؽر ٔ٪ؽ ٗري٥٬، ووع  
ٕ ؽواواآلػؿة، ٚإن أ٢٬ ابلؽع ث٧ة  ٨٦ ا٣ٞٮأؽ ابلة٤َح، وب٧ة رق٧ٮه أل٩ٛك٭٥ ٨٦ ٦٪ة٬ش  ٝ

 وا٣ٛنت امل٭١٤ح. زاا٘ح ٦٪عؿٚح، ٝؽ وٕٝٮا يف اآلراء النةذة، والنج٭ةت امل٤ٌح،
اذلي٨ ٔٞؽوا ألٮيح ابلؽٔح، وأ٤َٞٮا ٔٞةل »يف ووٛ٭٥/  ♫ وذللٟ ٝةل اإل٦ةم أمحؽ

ا٣ٛذ٪ح، ٚ٭٥ خمذ٤ٛٮن يف ال١ذةب، خمة٣ٛٮن ل١٤ذةب، دل٧ٕٮن ىلع ٦ٛةرٝح ال١ذةب، يٞٮلٮن 
ىلع ا ويف ا ويف ٠ذةب ا ث٘ري ٥٤ٔ، يذلك٧ٮن ثةملتنةث٫ ٨٦ الالكم، وخيؽٔٮن ص٭ةل 

 .(1)«جلةس ث٧ة ينج٭ٮن ٤ٔي٭٥، ٚ٪ٕٮذ ثة ٨٦ ٚنت الٌة٣نيا
ة يك١٤ٮ٩٭ة يف ادجةع احلٜ، وإن الـاا٘ني »/ ♫ وٝةل النةَيب ًٞ إن ل٤ؿاقؼني َؿي

 .(2)«ىلع َؿيٜ ٗري َؿيٞ٭٥
 -أي/ أل٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح -ٚةل١ذةب والك٪ح واإلدمةع»/ ♫ وٝةل اث٨ دي٧يح

 .(3)«واإلرسااي٤يةت واحلاكيةتوبإزاا٫ ٣ٞٮم آػؿي٨ امل٪ة٦ةت 
خ قج٤٭٥، وًلرثت َؿٝ٭٥ امل٪ٕؿصح ىلع ص٪بيت الرصاط  وأ٢٬ ابلؽع واأل٬ٮاء ٝؽ د٪ٔٮ

ون اجلىٮص اثلةثذح ا٣يت ختة٣ٙ املكذٞي٥، ودٕؽدت مكةل١٭٥ دٕؽد ا٧٤ْ٣ةت، ٚذةرة يؿد  
                                     

 .(57 -56)صالؿد ىلع اجل٭٧يح والـ٩ةدٝح  (1)
ذىةم  (2)  .(11/ 2)األ
 .(5/ 19)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (3)
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ا، ورب٧ة ٦ؾا٬ج٭٥ الٮا٬يح، ودةرة يٛرتون ٩ىٮًوة ٦ة أ٩ـل ا ث٭ة ٨٦ ق٤ُةن إٚاًك وزورً 
ـ٧ٔ٭٥- اقذ٘٪ٮا ثة٣ٞؿآن ٨ٔ الك٪ح ز٥ يٕٮدون ٚيؤ٦٪ٮن ثجٕي ال١ذةب ويلٛؿون  ،-ث

ة ل٧٤ٕىن دةرات أػؿى، وأكرث ٨٦  ًٛ ة أل٣ٛةظ اجلىٮص الرشٔيح دةرة، وحتؿي ًٛ ثجٕي، حتؿي
-وص٫ دالتل٭ة، ز٥ إن اقذؽلٮا ث٭ة٬ؾا حتؿيٛ٭٥ لألد٣ح ٨ٔ مٮإً٭ة، وحتٮي٤٭٥ هلة ٨ٔ 

ال أذٞةًدا وأذ٧ةًدا، ٚ٭٥ ٦ذجٕٮن ل٧٤تنةث٭ةت،  ،هل٥ ث٭ة أذٌةًدااكن اقذؽال -أػرًيا
ٮن ٨ٔ املع٧١ةت، ٦ٞرلون ألا٧ذ٭٥ الٌة٣ني، وٝةدظٮن يف الىعةثح امل٭ذؽي٨،  ٦ًٕؿ

و٦جذؽٔٮن ألوٮل صؽيؽة يف اتل٤ٌف واالقذؽالل، ٠ذٕٮي٢ ثٌٕ٭٥ ىلع ال١نٙ واإلهلةم، 
٦ة دبني، ٦ٕة٩ؽة  ودٕٮي٢ ابلٕي اآلػؿ ىلع اخلؿاٚةت واألو٬ةم، جيعؽون احلٜ ثٕؽ

ة دةرة أػؿى. ًً  واقذ١جةًرا دةرة، وجي٭٤ٮ٫٩ إدثةًرا وإٔؿا
ثؿدِّ اجلىٮص الرشٔيح اثلةثذح  -ىلع اػذالف ٚؿٝ٭٥ -أن أ٢٬ ابلؽع د٧زيوا /واملٞىٮد

ذٞةد  ا٣يت ختة٣ٙ أ٬ٮاء٥٬، ول٥ ي٪ٌجُٮا ثأوٮل ٦٪٭ش الك٤ٙ يف دٞؿيؿ مكةا٢ األ
 -واالقذؽالل ٤ٔي٭ة، وا٩ٛؿدوا ثةثذؽاع أوٮل صؽيؽة لالقذؽالل واتل٤ٌف، اك٩خ يف أوهلة

 .(1)«وٚؿاقغَ  ،أذراًع وأ٦يةاًل  مرًبا ز٥ دلرث يف األدجةع ظىت دىري» /-٧٠ة يٞٮل اث٨ دي٧يح
وق٪عةول إثؿاز أ٥٬ ٦ٕةل٥ ٦٪ة٬ش االقذؽالل ٔ٪ؽ أ٢٬ ابلؽع واأل٬ٮاء املٛةرٝني أل٢٬ 

 الك٪ح واجل٧ةٔح ٨٦ ػالل ٦جةظر ٬ؾا ا٣ٛى٢. 
  

  

                                     
 .(425/ 8)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (1)
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 إهىاه األدلة واألصوه الشزعية لمنظز واالستداله

ُ  أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع ال يكذٞي٥ هل٥ ٦٪٭ش يف  ؿد هل٥ يف اجلْؿ واالقذؽالل، وال يلةد ي
ٓ ٦ة يؿدو٫٩ يف  ذلٟ أو٢، وال د٪ٌجٍ هل٥ ٝةٔؽة، ٚ٭٥ مٌُؿبٮن ٦ذ٪ةٌٝٮن، يٞج٤ٮن يف مًٮ
مٮآً، خية٣ٛٮن ٦ة اقذٞؿ ٨٦ أوٮل، و٦ة ادٜٛ ٤ٔي٫ ٨٦ ٝٮأؽ، ٚٞؽ اظذضٮا ثةملتنةث٫ ىلع 

ؽ ىلع ٮخ ىلع اجلةقغ، ومح٤ٮا املٞي  مٮا املجكوا املعل٥ إىل املتنةث٫، وٝؽ  أ٫٩ حمل٥، ورد  
 ىلع املض٢٧، وٝةقٮا ا٣٘ةات ىلع النة٬ؽ ث٘ري صة٦ٓ، امل٤ُٜ، واخلةص ىلع ا٣ٕةم، واملجني  

واقذؽلٮا ثأول اآليح دون آػؿ٬ة، وبآػؿ٬ة دون أوهلة، واظذضٮا ثةألد٣ح ا٣ْ٪يح دون اجلْؿ إىل 
٭ة ٨٦ أد٣ح ُٕٝيح، ورد   ٥٤ُٔ ًٕٛ٭ة،  وا الؿوايةت الىعيعح٦ة يٕةًر اثلةثذح ثؿوايةت وا٬يح ٝؽ 

ٮا ٨ٔ اتلٛكري  ورضبٮا ا٣ٞؿآن ث٫ٌٕ ثجٕي، وأػؾوا ثجٕي ال١ذةب دون ثٕي، وأًٔؿ
لٮا ىلع ٚ٭٥ ٣٘ح ا٣ٕؿب، وأذ٧ؽوا ىلع املأزٮر، وأ٤٧٬ٮا ابلعر ٨ٔ أقجةب ا٣زنول، ول٥ يٕٮِّ 

ون ا٣ٕ٪ةن، ٚج٭ة يّٛسِّ دأويالت ٚةقؽة وأٝحكح ّة٬ؿة ابلُالن، وأ٤َٞٮا ٣ٕٞٮهل٥ وأ٬ٮاا٭٥ 
 ون، ثال ًةثٍ ٤ٕ٦ٮم ٦ٞجٮل يف رشع أو ٢ٞٔ أو ٣٘ح. ٔٮن، ويٞج٤ٮن ويؿد  ويرشِّ 
، يؿيؽ «أكرث ٦ة خيُئ اجلةس ٨٦ ص٭ح اتلأوي٢ وا٣ٞيةس»ٝةل أمحؽ/ »ٝةل اث٨ دي٧يح/  

ؽه، وال ي٢٧ٕ ٫ ويٞيِّ حيل٥ ث٧ة يؽل ٤ٔي٫ ا٣ٕةم وامل٤ُٜ ٝج٢ اجلْؿ ٚي٧ة خيى   أالثؾلٟ 
١٭٥ ث٧ة يْ٪ٮ٫٩ ٚإن أكرث ػُأ اجلةس د٧ك   ؛ثة٣ٞيةس ٝج٢ اجلْؿ يف دال٣ح اجلىٮص ٢٬ دؽ٫ٕٚ

٨٦ دال٣ح ال٤ِٛ وا٣ٞيةس، ٚةألمٮر ا٣ْ٪يح ال ي٢٧ٕ ث٭ة ظىت يجعر ٨ٔ املٕةرض حبسًة ي٧ُنئ 
ا٤ٞ٣ت إحل٫، وإال أػُأ ٨٦ ل٥ ي٢ٕٛ ذلٟ، و٬ؾا ٬ٮ الٮاٝٓ يف املذ٧ك١ني ثة٣ْٮا٬ؿ واألٝحكح؛ 

ؿاض ٨ٔ دٛكري اجليب وأوعةث٫ َؿيٜ أ٢٬ ابلؽع،  وهلؾا ص٢ٕ االظذضةج ثة٣ْٮا٬ؿ ٦ٓ اإٔل
ؿاض ٨ٔ اجلىٮص واآلزةر  وهل يف ذلٟ مى٪ٙ ٠جري، وًلؾلٟ اتل٧كٟ ثةألٝحكح ٦ٓ اإٔل

 ٚةقًؽا، وإ٧٩ة الىٮاب ٨٦ أٝٮاهل٥ ٦ة َؿيٜ أ٢٬ ابلؽع؛ وهلؾا اكن لك ٝٮل اثذؽ٫ٔ ٬ؤالء ٝٮاًل 
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 .(1)«عةثح واتلةثٕني هل٥ ثإظكةنواٚٞٮا ٚي٫ الك٤ٙ ٨٦ الى
ة/  ًٌ املذلك٧ٮن وا٣ٛالقٛح لك٭٥ ىلع اػذالف ٦ٞةالد٭٥ ٥٬ يف ٝيةس ا٣٘ةات »وٝةل أي

٫ ٦ة اقذ٫٤٧ٕ يف  ىلع النة٬ؽ مٌُؿبني، لك ٦٪٭٥ يكذ٫٤٧ٕ ٚي٧ة يثجذ٫، ويؿد   ىلع ٦٪ةٔز
ٓ آػؿ ٦ة ٬ٮ دو٫٩؛ وقجت ذلٟ أ٩٭٥ ل٥ ي٧نٮا ىلع  /ذلٟ، وإن اكن ٝؽ اقذ٢٧ٕ ٬ٮ يف مًٮ

ه ٬ٮ حبكت ا٣ٞٮل ال حبكت ٦ة يكذع٫ٞ ا٣ٞيةس رصاط مكذٞي٥؛ ث٢ وةر ٝجٮهل ورد  
ًٌ - ا٣ٌٕٞل، ٧٠ة جتؽ٥٬ يف اجلىٮص اجلجٮيح لك ٦٪٭٥ يٞج٢ ٦٪٭ة ٦ة واٜٚ ٝٮهل، ويؿد  -ةأي

٦٪٭ة ٦ة ػة٣ٙ ٝٮهل، وإن اكن املؿدود ٨٦ األػجةر املٞجٮ٣ح ثةدٛةق أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ثةحلؽير، 
٨٦ األظةدير امل١ؾوبح ثةدٛةق أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ واحلؽير، ٚعةهل٥ يف األٝحكح  ٫٤َ جِ ي َٝ واذل

ال حيىي٫  ا٤ٕٞ٣يح ٠عةهل٥ يف اجلىٮص الك٧ٕيح، هل٥ يف ذلٟ ٨٦ اتل٪ةٝي واالًُؿاب ٦ة
 إال رب األربةب.

ٚاك٩ٮا يف ذلٟ ٨٦ ا٣ٕؽل واالقذٞة٦ح ومٮاٚٞح املٕٞٮل الرصيط  /وأ٦ة الك٤ٙ واألا٧ح
الىعيط حبةل آػؿ، ٚة٣ٕى٧ح وإن اك٩خ مةم٤ح جل٧ةٔذ٭٥، ٚآظةد٥٬ ٦ٓ ذلٟ ال وامل٪ٞٮل 

جيرتاٮن يف خمة٣ٛح اجلىٮص املن٭ٮرة واملٕٞٮالت املٕؿوٚح ىلع ٦ة جيرتئ ٤ٔي٫ ٬ؤالء 
 .(2)«املكٛكُٮن، وٌل٩ٮا يكذ٤٧ٕٮن ا٣ٞيةس ا٣ٌٕٞل ىلع اجلعٮ اذلي ورد ث٫ ا٣ٞؿآن

ة يف ٦٪٭ش اقذؽالهل٥، وَؿيٞح دٕةم٤٭٥ ٦ٓ وأ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع وإن احنؿٚٮا دم  ًٕ ي
٩ىٮص الٮيح، إال أ٩٭٥ ل٥ يك١٤ٮا ٦٪٭ًضة واظًؽا، ول٥ يىؽروا ٨ٔ َؿيٞح واظؽة؛ ث٢ 
دٛؿٝخ ث٭٥ الكج٢، وق١٤ٮا ٦٪ة٬ش مىت، و٣ل٨ ي٧ل٨ دٞكي٥ ٦٪ة٬ش أ٢٬ األ٬ٮاء 

 يه/، (3)وابلؽع يف اتل٤ٌف واالقذؽالل إىل زالزح ٦٪ة٬ش راحكح

                                     
 .(392/ 7)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (1)
 .(346 -345//  2)ثيةن د٤جحف اجل٭٧يح، الث٨ دي٧يح  (2)
 . (18، 17)ص٦٪ة٬ش أ٢٬ األ٬ٮاء واالٚرتاق وابلؽع  (3)
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اأوًلا لٮن ون اجلىٮص دٛكرًيا ظؿٚياة، وال يٕٮِّ و٬ٮ ٦٪٭ش اذلي٨ يّٛسِّ  امليٍجااحلريف//
 ىلع ٫ٞٚ اجله، وأقف االقت٪جةط ٦٪٫.

 قي٧ة املذٞؽمٮن ٦٪٭٥. ال ،وأثؿز اذلي٨ امذ٭ؿ ٔ٪٭٥ ذلٟ امل٪٭ش ٥٬ اخلٮارج
اامليٍجااتلأوييل/ ٨ٔ   خيؿج ث٭ةلٮن ٩ىٮص الٮيح دأوياًل و٬ٮ ٦٪٭ش اذلي٨ يؤوِّ  جاىًيا/

٧٤ةء ادلي٨  ظٞيٞح ٦ٕ٪ة٬ة و٦ة صةءت ث٫، وخية٣ٙ اتلٛكري املأزٮر ٨ٔ أا٧ح الك٤ٙ ٔو
وال٤٘ح، و٥٬ اذلي٨ ي٤ٮون أٔ٪ةق اجلىٮص ٣تك٥٤ هل٥ أوٮهل٥ ا٣ٛةقؽة ا٣يت اثذؽٔٮ٬ة 

 ث٧٪أى ٨ٔ ٩ىٮص الٮيح املٕىٮم.
ةٔؿة وٝؽ امذ٭ؿ ٬ؾا امل٪٭ش ٨ٔ اجل٭٧يح واملٕزت٣ح، ز٥ أ٢٬ الالكم ٨٦ ٦ذأػؿي األم

 واملةدؿيؽيح، وبٕي الىٮٚيح والنيٕح، و٦ذأػؿي اخلٮارج. 
ااإلشاري/ اابلاطين اامليٍج و٬ٮ ٦٪٭ش اذلي٨ يٞٮلٮن/ إن ل٤٪ىٮص ٦ٕةين ثةَ٪ح  جاثلًا/

 ختة٣ٙ ٦ٕة٩ي٭ة ا٣ْة٬ؿة املٛ٭ٮ٦ح دلى الكة٦ٕني، و٬ؾه املٕةين ابلةَ٪ح دٮاٜٚ أوٮهل٥ ا٣ٛةقؽة.
 ؿاٌٚح، وابلةَ٪يح، وا٣ٛالقٛح، واغ٣ت الىٮٚيح. وأثؿز ٨٦ امذ٭ؿ ٔ٪٫ ٬ؾا امل٪٭ش/ ال

  ُ ؿد و٣ل٨ جيؽر اتلججي٫ إىل أن أياة ٨٦ ٬ؾه امل٪ة٬ش ال يىؽر ٨ٔ ٝةٔؽة زةثذح، وال ي
د؛ وذللٟ ٠سرًيا ٦ة يٞٓ أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع يف اتل٪ةٝي واالًُؿاب، هل أو٢ حمؽ  

ٕٮه ٨٦ أوٮل وٝٮأؽ.   وخية٣ٛٮن ٦ة ًو
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 واالستدالهجديدة لمتمقي أصوه ابتداع 

إن أظاكم ومكةا٢ ا٣ٕٞيؽة اإلقال٦يح واتلٮظيؽ دٮٝيٛيح يف اجل٤٧ح، املؿصٓ ٚي٭ة إىل 
 ثٛ٭٥ ق٤ٙ األ٦ح، ٦ٓ أذجةر إدمةع ا٧٤ٕ٣ةء واألا٧ح. ^ ٠ذةب ا وق٪ح رقٮهل
 ْٕ ا٣ٕٞيؽة ًٮا ٚعكت ٨ٔ االقذؽالل ثةألد٣ح الرشٔيح ىلع مكةا٢ ؿِ وأ٢٬ ابلؽع ل٥ ُي
ٝخ ث٭٥ الكج٢ يف مىةدر اتل٤ٌف واالقذؽالل، ظىت اثذؽٔٮا مىةدر واتلٮظيؽ؛ ث٢ ٣ٞؽ دٛؿ  

 صؽيؽة ال أقةس هلة وال أذجةر، و٨٦ ٬ؾه املىةدر/
 وامل٪ة٦ةت. ،والؿؤى ،األظالم -
 واخلؿاٚةت. ،والٮصؽ ،واذلوق ،وال١نٙ ،األو٬ةم -
 اءات.واإلرس ،واملٕةريش ،واهلٮادٙ ،إحيةء النيةَني -
ٮاعت. ،والٮايه ٨٦ الؿوايةت ،احلاكيةت -  واألكةذيت واملًٮ
 واملتنةث٭ةت. ،واإلرسااي٤يةت ،النٮاذ وا٣٘ؿاات -
 وا٤ٛ٣كٛةت. ،والىةثبح ،واملضٮس ،واملٌ٘ٮب ٤ٔي٭٥ ،ٔٞةاؽ الٌة٣ني -
 و٦ة يك٧ٮ٫٩ ثة٤ٕٞ٣يةت. ،وأٝٮال الؿصةل ،ا٣ْ٪ٮن -

ري ذلٟ ٨٦ مىةدر وأوٮل ٗري ٦ٕذربة.  ٗو
ٮا ٬ؾه األوٮل ا٣ٛةقؽة ثأوٮل ادلي٨ وأوٮل اتلٮظيؽ وحنٮ ٬ؾا، وأذ٧ؽوا ٧  ز٥ إ٩٭٥ قَ 

ًٕة هل٥ يف دٞؿيؿ مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة واتلٮظيؽ.  ٤ٔي٭ة يف دأوي٢ أوٮل ثؽٔيح اك٩خ مؿص
و٦ة واٜٚ ٬ؾه األوٮل ٨٦ ٩ىٮص ال١ذةب والك٪ح ٝج٤ٮه واظذضٮا ث٫، و٦ة ػة٣ٛ٭ة 

 ؾ٬ج٭٥، وإن ػؿٝٮا ثؾلٟ إدمةع ق٤ٙ األ٦ح.لٮه حلذٮاٜٚ ٦ٓ ٦وه أو أو  رد  
وبإزاا٫ ٣ٞٮم آػؿي٨ امل٪ة٦ةت  ،ال١ذةب والك٪ح واإلدمةع أل٢٬ الك٪ح»ٝةل اث٨ دي٧يح/ 

وذلٟ أن احلٜ اذلي ال ثة٢َ ٚي٫ ٬ٮ اذلي صةءت ث٫ الؿق٢ ٨ٔ  ؛واإلرسااي٤يةت واحلاكيةت
٪ة، ويٕؿف ثةل١ذةب والك٪ح واإلدمةع، وأ٦ة ٦ة ل٥ جتئ ث٫ الؿق٢ ٨ٔ ا،  ِّٞ ا، وذلٟ يف ظ
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أو صةءت ث٫ و٣ل٨ ٣حف جلة َؿيٜ مٮو٤ح إىل ا٥٤ٕ٣ ث٫ ٚٛي٫ احلٜ وابلة٢َ؛ وهلؾا اك٩خ 
واصت  ،واإلدمةع، ٚإن ٬ؾا ظٜ ال ثة٢َ ٚي٫احلضح الٮاصجح االدجةع ل١٤ذةب والك٪ح 

الٮصٮب ال جيٮز دؿك يشء ممة د٣خ ٤ٔي٫ ٬ؾه األوٮل،  االدجةع ال جيٮز دؿًل٫ حبةل، اعم  
 .(1)«و٣حف ألظؽ اخلؿوج ٨ٔ يشء ممة د٣خ ٤ٔي٫

و٢ٕ٣ ٨٦ أ٥٬ أقجةب ٬ؾا اخل٤ٍ والٌالل اذلي وٝٓ ٚي٫ أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع يف ٦٪٭ش 
ذٞةد، وال حتيٍ ث٧كةا٫٤أ٩٭٥ أذٞؽ /اتل٤ٌف ث٢ ٦٪٭٥ ٨٦ ، وا أن اجلىٮص ال ديف ثٌٞةية األ

 ذلٟ ٨٦ لٮازم ٦ؾ٬ج٫. ح ثأن اجلىٮص ال ديف ثٕرش ٦ٕنةر الرشيٕح، و٦٪٭٥ ٨٦ ٔؽ  يرصِّ 
٬ؾا ا٣ٞٮل ٝةهل َةاٛح ٨٦ أ٢٬ الالكم »ٝةل ميغ اإلقالم اث٨ دي٧يح ٨ٔ ٬ؾه املٞة٣ح/ 

ريه أن  /و٬ٮ ػُأ؛ ث٢ الىٮاب اذلي ٤ٔي٫ دم٭ٮر أا٧ح املك٧٤ني ،والؿأي، ٠أيب املٕةيل ٗو
اجلىٮص واٚيح جب٧٭ٮر أظاكم إٔٚةل ا٣ٕجةد، و٦٪٭٥ ٨٦ يٞٮل/ إ٩٭ة واٚيح جب٧يٓ ذلٟ، وإ٧٩ة 
أ٩لؿ ذلٟ ٨٦ أ٩لؿه؛ أل٫٩ ل٥ يٛ٭٥ ٦ٕةين اجلىٮص ا٣ٕة٦ح ا٣يت يه أٝٮال ا ورقٮهل، 

 .(2)«وم٧ٮهلة ألظاكم إٔٚةل ا٣ٕجةد
أك٢٧  رشيٕحٌ  لاكم٤ح ا٣يت ٦ة َؿق ا٣ٕةل٥َ ا ^ ٠يٙ ي٨ْ أن رشيٕذ٫»٨ ا٣ٞي٥/ وٝةل اث

٤٭ة، أو إىل ٝيةس أو ظٞيٞح أو ٦ٕٞٮل ٩ةٝىح حتذةج إىل قيةقح ػةرصح ٔ٪٭ة دل٧ِّ  -٦٪٭ة
ػةرج ٔ٪٭ة، و٨٦ ٨ّ ذلٟ ٚ٭ٮ ٨٧٠ ٨ّ أن ثةجلةس ظةصح إىل رقٮل آػؿ ثٕؽه، وقجت 

ٟ، و٤ٝح ٩ىيج٫ ٨٦ ا٣ٛ٭٥ اذلي وٜٚ ا هل ٬ؾا لك٫ ػٛةء ٦ة صةء ث٫ ىلع ٨٦ ٨ّ ذل
اذلي٨ ا٠ذٛٮا ث٧ة صةء ث٫، واقذ٘٪ٮا ث٫ ٧ٔة قٮاه، وٚذعٮا ث٫ ا٤ٞ٣ٮب  ^ أوعةب ٩بي٫

ي٧٪ٓ ٨٦  ◙ وابلالد، وٝةلٮا/ ٬ؾا ٔ٭ؽ ٩بي٪ة إحل٪ة، و٬ٮ ٔ٭ؽ٩ة إحلل٥، وٝؽ اكن ٧ٔؿ
لٮ رأى امذ٘ةل ػنيح أن ينذ٢٘ اجلةس ث٫ ٨ٔ ا٣ٞؿآن، ١ٚيٙ  ^ احلؽير ٨ٔ رقٮل ا

 ٚة املكذٕةن. ؟اجلةس ثآراا٭٥، وزبؽ أٚاكر٥٬، وزبة٣ح أذ٬ة٩٭٥، ٨ٔ ا٣ٞؿآن واحلؽير

                                     
 .(5/ 19)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (1)
 .(281/ 19)املىؽر الكةثٜ  (2)
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ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ وٝؽ ٝةل ا دٕةىل/

ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ ، وٝةل دٕةىل/[51]ا٣ٕ٪١جٮت/﴾ ۉ ۉ ې ې

ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ ، وٝةل دٕةىل/[89]اجلع٢/﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 .[57]يٮنف/﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
ثٕرش ٦ٕنةر  -الك٪ح -وًليٙ ينيف ٦ة يف الىؽور ٠ذةب ال ييف ٬ٮ و٦ة دبي٪٫

أم ٠يٙ ينيف ٦ة يف الىؽور ٠ذةب ال يكذٛةد ٦٪٫ احلٞني يف مكأ٣ح واظؽة ٨٦  ؟الرشيٕح
أو اع٦ذ٭ة ّٮا٬ؿ ٣ْٛيح دالتل٭ة مٮٝٮٚح ىلع  ؟مكةا٢ ٦ٕؿٚح ا وأق٧ةا٫ ووٛةد٫ وإٔٚةهل

 .(1)«!قجعة٩ٟ ٬ؾا ث٭ذةن ْٔي٥، ا٩ذٛةء ٔرشة أمٮر ال ي٥٤ٕ ا٩ذٛةؤ٬ة
ذىةم ثةلٮيح املٕىٮم، اقذعٮذ  ٪ؽ٦ة ظؿم أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع أ٩ٛك٭٥ ٨٦ األ ٔو
٤ٔي٭٥ النيُةن ٚأ٣ٞة٥٬ يف ٗيةثح الٌالل واتلي٫، ٚىؽروا مىةدر مىت، ووردوا منةرب 

ة هل٥ ٨ٔ ٥٤ٔ الٮيح، ومذ  ٔؽ ًً ةن ثني ٥٤ٔ ا٩جٕر ٨٦ مناكة ة، يْ٪ٮن أن يف ذلٟ ٔٮ
٥٤ وؽر ٨ٔ د٤ٟ ا٣ُؿق واألوٮل املجذؽٔح  ا٣ٞؿآن، واقذًف ٨٦ ٦َٕني الك٪ح واألزؿ، ٔو

ظؽث يف دي٨ ا مؿدود، وَل ٨٦ احنؿف ٨ٔ 
ُ
ا٣يت ال تكت٪ؽ إىل ػرب أو ٩ْؿ؛ ٚلك ٦ة أ

، ٚ٭ي٭ةت أن جت٢ٕ ابلؽع ألربةث٭ة ٚؿٝة٩ًة، أو دـيؽ ٤ٝٮب٭٥ قبي٫٤ ٨٤ٚ يج٤ٖ ٬ؽ٫ٚ املجنٮد
وًليٙ يؿوي  ؟٬ؽى وإي٧ة٩ًة، ١ٚيٙ ي٭ذؽي ٨٦ قةر يف ثيؽاء ٧٤ْ٦ح و٦ة اختؾ رساًصة

 ؟٧ّأه ٨٦ ص٢ٕ قٞةءه م٤ًعة أصةًصة
جي٤ٕٮن ٨٦ الؿؤى وامل٪ة٦ةت مىؽًرا ٨٦ مىةدر  -اكلىٮٚيح- ٚجٕي أ٢٬ ابلؽع

ـ٧ٔٮن أن ٬ؾه الؿؤى ٩ٮع ويح وإهلةم ٨٦  ٮن بكبج٭ة، وي د٤ٌف ا٣ٕٞيؽة، ٚيٞج٤ٮن ويًٕؿ
ٕيٛ٭ة،  ا، ٚج٭ة يّٛسون ثٕي آيةت ا٣ٞؿآن ال١ؿي٥، وي٧زيون ثني وعيط الك٪ح ًو

 .(2)ويٕؿٚٮن الؿاصط واملؿصٮح يف األظاكم ا٣ٛٞ٭يح
                                     

 .(286/  4)إٔالم املٮٕٝني  (1)
 .(323 -319)صاملىةدر ا٣ٕة٦ح ل٤ذ٤ٌف ٔ٪ؽ الىٮٚيح، لىةدق ق٤ي٥ وةدق  (2)

ٔ٪ةيذ٭٥ ثةمل٪ة٦ةت/ أ٩٭٥ ٔٞؽوا هلة أثٮاثًة يف مى٪ٛةد٭٥، ٧٠ة ٢ٕٚ ا٣ٞنريي يف رقةتل٫، والالكثةذي يف  و٨٦ أثؿز األد٣ح ىلع
 ث٢ أٚؿد٬ة ثٌٕ٭٥ ث٧ى٪ٙ مكذ٢ٞ. ،«اتلٕؿف»
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٨٦ ظير إ٫٩ ا٩ُٞةع  -اجلٮم يٕين/ -إن ٩ْؿ٩ة إحل٫»/ ٣ٕؿيب املةليكٝةل ا٣ٞةيض اث٨ ا
٨ٔ اعل٥ اتلرصف األدىن ٦ٓ اآلد٦يني، واإل٠جةب ىلع ادل٩ية و٦ٕة٩ي٭ة، وأ٫٩ إٝجةل ىلع 
املالالح املٞؿبني، ودٛؿيٖ ا٤ٞ٣ت إلدراك احلٞةاٜ ثُؿيٜ األ٦سةل، واالَالع ىلع ٦ة 

  .(1)«يلٮن ًٗؽا، رأي٪ة أ٫٩ ظيةة وعيعح
٧ةل إىل امل٪ة٦ةت، »وٝةل النةَيب/  وإًٔٙ ٬ؤالء اظذضةًصة ٝٮم اقت٪ؽوا يف أػؾ اأٔل

ٮا بكبج٭ة، ٚيٞٮلٮن/ رأي٪ة ٚال٩ًة؛ الؿص٢ الىة٣ط، ٚٞةل جلة ادؿًلٮا ٠ؾا  /وٝج٤ٮا وأًٔؿ
وا٤٧ٔٮا ٠ؾا، ويذٜٛ ٦س٢ ٬ؾا ٠سرًيا ل٧٤رتق٧ني ثؿق٥ اتلىٮف، ورب٧ة ٝةل ثٌٕ٭٥/ رأيخ 

ة  ،٠ؾا /وٝةل يل يف اجلٮم، ^ اجليب ًً وأمؿين ثلؾا، ٚي٢٧ٕ ث٭ة ويرتك ث٭ة، ٚي٢٧ٕ ث٭ة ٦ٕؿ
ح يف الرشيٕح ٔٮ  .(2)«٨ٔ احلؽود املًٮ

ذ٧ةد ىلع ٦ة يك٧ٮ٫٩ ثةل١نٙ واإلهلةم، ويٞىؽون ثةل١نٙ/  وذ٬ت ثٌٕ٭٥ إىل األ
أو  ،وصٮًدا ؛االَالع ىلع ٦ة وراء احلضةب ٨٦ املٕةين ا٣٘يبيح، واألمٮر اخلٛيح احلٞيٞيح»

ري٥٬.(3)«م٭ٮًدا  ، و٬ٮ مىؽر ٨٦ مىةدر اتل٤ٌف ٔ٪ؽ ٠سري ٨٦ الىٮٚيح والنيٕح ٗو
ا٥٤ٔ أن ٦ي٢ أ٢٬ اتلىٮف إىل ا٤ٕ٣ٮم اإلهلة٦يح دون اتل٤ٕي٧يح؛ ٚزللٟ »ٝةل ا٣٘ـايل/ 

ل٥ حيؿوٮا ىلع دراقح ا٥٤ٕ٣، وحتىي٢ ٦ة و٪٫ٛ املى٪ٛٮن، وابلعر ٨ٔ األٝةوي٢؛ ث٢ 
٬ؽة، وحمٮ الىٛةت املؾمٮ٦ح، وُٝٓ ا٣ٕالاٜ لك٭ة، واإلٝجةل ٝةلٮا/ ا٣ُؿيٜ دٞؽي٥ املضة

ثل٪٫ اهل٧ح ىلع ا دٕةىل، و٦٭٧ة ظى٢ ذلٟ اكن ا ٬ٮ املذٮيل ٤ٞ٣ت ٔجؽه، واملذ٢ٛ١ 
 . (4)«هل ثت٪ٮيؿه ثأ٩ٮار ا٥٤ٕ٣

واذلوق ٔ٪ؽ الىٮٚيح ٔجةرة »و٨٦ مىةدر اتل٤ٌف ٔ٪ؽ٥٬ ٠ؾلٟ ٦ة يك٧ٮ٫٩ ثةذلوق، 
٫ٚ احلٜ ثذض٤ي٫ يف ٤ٝٮب أوحلةا٫، يٛؿٝٮن ث٫ ثني احلٜ وابلة٢َ، ٨٦ ٨ٔ/ ٩ٮر ٔؿٚةين يٞؾ

                                     
 .(471 -469) ، الث٨ ا٣ٕؿيبٝة٩ٮن اتلأوي٢ (1)
ذىةم  (2)  .(93/  2)األ
 .(225)ص، ٦ٕض٥ مى٤ُعةت الىٮٚيح، ٣ٕجؽ امل٪٥ٕ احلٛين (282ص)اتلٮٝيٙ ىلع ٦٭٧ةت اتلٕةريٙ، ل٧٤٪ةوي  (3)
 .(19/ 3)إظيةء ٤ٔٮم ادلي٨، ل٤٘ـايل  (4)
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 ٗري أن ي٪٤ٞٮا ذلٟ ٨٦ ٠ذةب وال ٗريه.
 .(1)«اذلوق أول ٦جةدئ اتلض٤يةت اإلهليح» ٝةل اث٨ ٔؿيب/ 

ة/  ًٌ ٚإن ٤ٔٮم اذلوق ال  ؛ال ٨٦ ٥٤ٔ ثال ذوق ،دميٓ ٤ٔٮ٦٪ة ٨٦ ٤ٔٮم اذلوق»وٝةل أي
 .(2)«دلٮن إال ٨ٔ جت٢ٍّ إ٣ٌه، وا٥٤ٕ٣ ٝؽ حيى٢ جلة ث٪٢ٞ املؼرب الىةدق، وبةجلْؿ الىعيط

٨ إىل أربةب اتلؼٌلِّ والـ٬ؽ والؿيةًح »وٝةل اث٨ ا٣ٞي٥/  و٨٦ ٠يؽ النيُةن أ٫٩ حيكِّ
ةووإٝ٭٥، ا٢٧ٕ٣ ث٭ةصك٭٥  ًّ ٦ٓ  دون حت١ي٥ أمؿ النةرع، ويٞٮلٮن/ ا٤ٞ٣ت إذا اكن حمٛٮ

 ا اك٩خ ٬ٮاصك٫ وػٮاَؿه ٦ٕىٮ٦ح ٨٦ اخلُأ، و٬ؾا ٨٦ أث٤ٖ ٠يؽ ا٣ٕؽو ٚي٭٥.
ٚإن اخلٮاَؿ واهلٮاصف زالزح أ٩ٮاع/ رمحة٩يح، وميُة٩يح، و٩ٛكة٩يح، ٤ٚٮ ث٤ٖ ا٣ٕجؽ  

 ٨٦ الـ٬ؽ وا٣ٕجةدة ٦ة ث٤ٖ ٫ٕ٧ٚ ميُة٫٩ و٩ٛك٫ ال يٛةرٝة٫٩ إىل املٮت، والنيُةن جيؿي ٨٦
اذلي٨ ٥٬  -و٤ٮات ا وقال٫٦ ٤ٔي٭٥ -ا٣ٕى٧ح إ٧٩ة يه ل٤ؿق٢دلؿى ادلم، وثين آدم 

يؽه، و٨٦ ٔؽا٥٬ يىيت  وقةاٍ ثني ا  ؽه ؤو وبني ػ٫ٞ٤ يف دج٤يٖ أمؿه و٩٭ي٫، ؤو
 وخيُئ، و٣حف حبضح ىلع اخل٤ٜ.

زني امل٤َ٭٧ني ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب  يٞٮل اليشء ٚريده ٤ٔي٫ ٨٦  ◙ وٝؽ اكن قيؽ املعؽ 
خلُأ ٚريصٓ، وٌلن يٕؿض ٬ٮاصك٫ وػٮاَؿه ىلع ال١ذةب والك٪ح، وال ٬ٮ دو٫٩، ٚيتجني هل ا

 ي٤ذٛخ إحل٭ة، وال حيل٥ ث٭ة.
٥ ٬ٮاصك٫ وػٮاَؿه ىلع  ؛ةل يؿى أظؽ٥٬ أدىن يشءو٬ؤالء اجل٭    ال١ذةبٚيعلِّ

والك٪ح، وال ي٤ذٛخ إحل٭٧ة، ويٞٮل/ ظؽزين ٤ٝيب ٨ٔ ريب، وحن٨ أػؾ٩ة ٨ٔ ا٣يح اذلي ال 
الٮقةاٍ، وحن٨ أػؾ٩ة ثةحلٞةاٜ وأ٩ذ٥ ادجٕذ٥ الؿقٮم، وأ٦سةل ذلٟ  وأ٩ذ٥ أػؾد٥ ٨ٔ ،ي٧ٮت

 يٕؾر جب٭٫٤، ظىت ٝي٢ ٨٦ الالكم اذلي ٬ٮ كٛؿ وإحلةد، واغيح وةظج٫ أن يلٮن صة٬اًل 
ٚٞةل/ ٦ة يى٪ٓ ثةلك٧ةع ٨٦  ؟بلٕي ٬ؤالء/ أال دؾ٬ت ٚتك٧ٓ احلؽير ٨٦ ٔجؽ الؿزاق

                                     
 .(172)صاتلٮٝيٙ ىلع ٦٭٧ةت اتلٕةريٙ  (1)
 .(84/ 2)ل٤نٕؿاين  احلٮاٝيخ واجلٮا٬ؿ يف ٔٞيؽة األكةثؿ، (2)
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 .(1)«؟!قٔجؽ الؿزاق ٨ْ٦َ يك٧ٓ ٨٦ امل٤ٟ اخلال  
ملة ّ٭ؿ أن الك٦٭٥ خية٣ٙ الرشع وا٢ٕٞ٣، وةروا يٞٮلٮن/ »أن ٬ؤالء  /وظٞيٞح األمؿ

وإ٧٩ة  ،يثجخ ٔ٪ؽ٩ة يف ال١نٙ ٦ة ي٪ةٝي رصيط ا٢ٕٞ٣، ويٞٮلٮن/ ا٣ٞؿآن لك٫ رشك
اتلٮظيؽ يف الك٦٪ة، و٨٦ أراد أن حيى٢ هل ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ الرلين األىلع ٤ٚيرتك ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ، 

 .(2)«وبةحلٮم اآلػؿ ،ورق٫٤ ،وبلذج٫ ،ؿ ثةووةر ظٞيٞح ٝٮهل٥ ا٣لٛ
ل ىلع ٦ة يك٧ٮ٫٩ ثةإلرساءات واملٕةريش، ويٞىؽون وبٕي النيٕح والىٮٚيح يٕٮِّ 

ُ   /ثؾلٟ ٤ٕٮن أن األوحلةء دىٕؽ أرواظ٭٥ إىل الك٧ةء، ٚي٪١نٙ هل٥ ظضةب املٕؿٚح، وي
٤ٮم يّٛسون ث٭ة ا٣ٞؿآن، ويرشٔٮن األظاكم، ويٮزٞٮن الؿ صةل، ويذلك٧ٮن يف ىلع ٦ٕةرف ٔو

 .(3)أمٮر ٨٦ ٥٤ٔ ا٣٘يت
رصح املعٞٞٮن ثأن لألوحلةء اإلرساء الؿوظةين إىل الك٧ةء، »ٝةل النٕؿاين الىٮيف/ 

ث٧سةثح امل٪ةم يؿاه اإلنكةن، وللك ٦٪٭٥ ٦ٞةم ٤ٕ٦ٮم ال يذٕؽاه، وذلٟ ظني يلنٙ هل 
٨٦ حيى٢ هل ظضةب املٕؿٚح، ٚلك ماكن ٠نٙ هل ٚي٫ احلضةب ظى٢ املٞىٮد ث٫، ٧ٚ٪٭٥ 

ذلٟ ثني الك٧ةء واألرض، و٦٪٭٥ ٨٦ حيى٢ هل ذلٟ يف ق٧ةء ادل٩ية، و٦٪٭٥ ٨٦ دؿىق روظ٫ 
 . (4)«!!إىل قؽرة امل٪ذًه، إىل ال١ؿيس، إىل ا٣ٕؿش

  ٍ ـ٥ٔ أن الٮيل يٕؿج ث٫ إىل رب٫، ٚيضةلك٫ ويل٫٧٤، وأن ا قجعة٫٩  وم ثٌٕ٭٥ ٚ
ري ذلٟ ٨٦ األٝٮال ا٣يت يه كٛؿ ثٮاح ال ريت ٚي٫. حي٢    ٚي٫، ٗو

ؿاتو٬ٮ يٕؽِّ - ٝةل ا٣ٞةيض ٔيةض ِّٛ ىع دلةلكح ا دٕةىل، ٨٦ اد  » /-د دم٤ح ٨٦ املل
ٚإ٫٩  /أي ،(5)«ىٮٚحذوا٣ٕؿوج إحل٫، وماكملذ٫، أو ظ٤ٮهل يف أظؽ األمؼةص، ٠ٞٮل ثٕي امل

 يلٛؿ ثؾلٟ.
                                     

 .(123، 122/ 1)إاغزح ال٤٭ٛةن  (1)
 .(282/  1) اجلجٮات، الث٨ دي٧يح (2)
 .(313 -292)صاملىةدر ا٣ٕة٦ح ل٤ذ٤ٌف ٔ٪ؽ الىٮٚيح، لىةدق ق٤ي٥  (3)
 .(52)ص٠نٙ احلضةب، ل٤نٕؿاين  (4)
 .(283/ 2)النٛة ثذٕؿيٙ ظٞٮق املىُىف، ل٤ٞةيض ٔيةض  (5)
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ال ثٕي أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع ٚؿام »يف دْٕي٥ ا٢ٕٞ٣،  -اكملٕزت٣ح وبٕي املذلك٧ني -ٗو
 ٨ٔ الكٮر واآليةت، يح، وإٝة٦ح ادلٔٮة ا٤ٛ٣كٛيح، وص٢ٕ اإلمةرات ثؽاًل إثُةل الك٧ٓ ثةللكِّ 

خ د٤ٟ اجل٤ٞيةت اخلُةثيح  .(1)«وٝةل/ ٬ؾه ٤ٞٔيةت ُٕٝيح ثؿ٬ة٩يح ٝؽ اعًر
٥ ٬ؤالء أن رصيط ا٢ٕٞ٣ ٝؽ خية٣ٙ وعيط اجل٢ٞ، وأ٫٩ جيت دٞؽي٥ ا٢ٕٞ٣ ىلع   ؤز

اجل٢ٞ، ز٥ وةلٮا ىلع اجلىٮص وٮ٣ح املعةربني، وأ٤٧ٔٮا ٚي٭ة ٦ٕةول اتلأوي٢ واتلعؿيٙ، 
 كٮا ٦ؾ٬ج٭٥ ىلع مٛة صؿف ٬ةر، وب٪ٮا ٦ٞةتل٭٥ ىلع ٦ٞؽ٦ةت ٚةقؽة، وُمج٫ٍَ و٥٬ ٝؽ أق  

 ثة٤َح داظٌح، ق٧ٮ٬ة ٤ٞٔيةت و٦ة يه ٨٦ ا٢ٕٞ٣ يف يشء.
وأ٩خ ال جتؽ االػذالف يف يشء أكرث ٦٪٫ يف آراء املذأو٣ني، وقٮا٩ط أٚاكر٥٬، وزبة٣ح » 

ػيةالت و٧٬يح،  أذ٬ة٩٭٥ ا٣يت يك٧ٮ٩٭ة ٝٮآَ ٤ٞٔيح، وبؿا٬ني يٞيجيح، ويه ٔ٪ؽ اتلعٞيٜ
٭ٮر٥٬ ٠أ٩٭٥ ال ي٧٤ٕٮن، وادجٕٮا ٦ة يٮيح وٝٮادح ١ٚؿيح، ٩جؾوا ث٭ة ا٣ٞؿآن والك٪ح وراء ّ

 .(2)«ثٌٕ٭٥ إىل ثٕي زػؿف ا٣ٞٮل ٗؿوًرا
ني ل٤ٮيح ثة٢ٕٞ٣ ث٪ٮا أمؿ٥٬ ىلع أو٢ ٚةقؽ، و٬ٮ » ٝةل اث٨ ا٣ٞي٥/ إن ٬ؤالء املٕةًر

أ٩٭٥ ص٤ٕٮا أٝٮاهل٥ ا٣يت اثذؽٔٮ٬ة وص٤ٕٮ٬ة أوٮل دي٪٭٥ و٦ٕذٞؽ٥٬ يف رب ا٣ٕةملني يه 
ورقٮهل ٬ٮ املتنةث٫ اذلي ال يكذٛةد ٦٪٫ ٥٤ٔ وال يٞني، ٚض٤ٕٮا  املع٧١ح، وص٤ٕٮا ٝٮل ا

وا املتنةث٫ ٨٦ الك٦٭٥ ٬ٮ املعل٥، واملعل٥ ٨٦ الكم ا ورقٮهل ٬ٮ املتنةث٫، ز٥ رد  
تنةث٫ الٮيح إىل حمل٥ الك٦٭٥ وٝٮأؽ٥٬، و٬ؾا ٧٠ة ص٤ٕٮا ٦ة أظؽزٮه ٨٦ األوٮل ا٣يت 

٤ٮ  ، و٩ٕٮت ٧٠ةهل، و٩الؿب  ٩ٛٮا ث٭ة وٛةت ه ىلع ٔؿم٫، ٛٮا ث٭ة الك٫٦ ودل٤ي٫٧، ٔو
ورؤيذ٫ يف ادلار اآلػؿة حم٧ً١ة، وص٤ٕٮا اجلىٮص ادلا٣ح ىلع ػالف د٤ٟ ا٣ٞٮأؽ واألوٮل 

ٚٮن اجلىٮص ٨ٔ اجلىٮص إحل٭ة، ٚذةرة حيؿِّ  ٦تنةث٭ح، يُٞىض ثذ٤ٟ ا٣ٞٮأؽ ٤ٔي٭ة، ودُؿد  
٨ جت٢٧ ة يف املٕىن، ودةرة يٞٮل ٦َ  يف ال٤ِٛ، ودزني٭ً ويك٧ٮن ذلٟ اتلعؿيٙ دأوياًل  ،مٮإً٭ة

                                     
 .(1177/ 3)الىٮأٜ املؿق٤ح  (1)
 .(319 -318/ 1)املىؽر الكةثٜ  (2)
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٦٪٭٥ ٚأظك٨/ أراد ا ورقٮهل ٨٦ ٬ؾه اجلىٮص أمٮًرا ال ٩ٕؿٚ٭ة، وال ٩ؽري ٦ة أراد، ودةرة 
يٞٮلٮن/ ٝىؽ ػُةب اجل٧٭ٮر، ٚأٚ٭٧٭٥ األمؿ ىلع ػالف ظٞيٞذ٫؛ ألن مى٤عذ٭٥ يف ذلٟ، 

ة  والؿمحح، ثةإلرادة، ودةرة يّٛسون وٛح ثىٛح، ٧٠ة يّٛسون احلت وابل٘ي وا٣ٌ٘ت والًؿ
 ثة٥٤ٕ٣، ز٥ جي٤ٕٮن ذلٟ ٩ٛف اذلات. ،والك٧ٓ وابلرص والالكم

و٦٪٭٥ ٨٦ جي٢ٕ ا٥٤ٕ٣ ٩ٛف امل٤ٕٮم، ٧٠ة ٝةهل أ٢ٌٚ ٦ذأػؿي٭٥ ٔ٪ؽ٥٬، وأص٭٤٭٥ 
 .ا٣ُٮيس   -ثة وأكٛؿ٥٬، ٩ىري ا٣لٛؿ والرشك

 .(1)«ٚأ٦ة أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ واإلي٧ةن ُٚؿيٞ٭٥ ١ٔف ٬ؾه ا٣ُؿيٞح ٨٦ لك وص٫
ة/  ًٌ ني ل٤ٮيح ثٕٞٮهل٥ اردلجٮا أربٓ ْٔةا٥، »وٝةل أي  إحداٌا/إن ٬ؤالء املٕةًر

 رد٥٬ جلىٮص األ٩بيةء و٤ٮات ا وقال٫٦ ٤ٔي٭٥.
ة هل. -ثةلٮيحيٕين/ -إقةءة ا٨ْ٣ ث٫  اثلاىيث/ ًٌ  وص٫٤ٕ ٦٪ةٚيًة ل٢ٕٞ٤ ٦٪ةٝ
مٮاٚٞح ا٢ٕٞ٣ ٥٬ ٦ة يٮاٜٚ اجلىٮص ٨٦ املٕٞٮل، ٚإن ص٪ةيذ٭٥ ىلع ا٢ٕٞ٣ ثؿدِّ  اثلاثلث/

٧ٮا أن ا٢ٕٞ٣ يؿد   ذ٫ هلة.ل٤٪ىٮص ا٣يت ٔز  ٬ة أّ٭ؿ ل٢ٕٞ٤ ٨٦ ٦ٕةًر
دلٛري٥٬ أو دجؽيٕ٭٥ ود٤ٌي٤٭٥ مل٨ ػة٣ٛ٭٥ يف أوٮهل٥ ا٣يت اػرتٔٮ٬ة،  الراةػث/

 وأٝٮاهل٥ ا٣يت اثذؽٔٮ٬ة، ٦ٓ أ٩٭ة خمة٣ٛح ل٢ٕٞ٤ واجل٢ٞ.
ُ  ٟ ثة٣ٞٮل املؼة٣ٙ ل٢ٕٞ٤ واجل٢ٞ، بٮا رأي ٨٦ د٧ك  ٚىٮ   ٟ ث٧ة أوا ٨٦ د٧ك  وػ

 . (2)«يٮاٚٞ٭٧ة، وراج ذلٟ ىلع ٨٦ ل٥ جي٢ٕ ا هل ٩ٮًرا، ول٥ يرشق ىلع ٤ٝج٫ ٩ٮر اجلجٮة
ٮن ال١ذةب والك٪ح ث٧ة يك٧ٮ٫٩ ٤ٞٔيةت ٨٦ الالك٦يةت »وٝةل اث٨ دي٧يح/  اذلي٨ يٕةًر

٦ٕةين  وا٤ٛ٣كٛيةت وحنٮ ذلٟ، إ٧٩ة يب٪ٮن أمؿ٥٬ يف ذلٟ ىلع أٝٮال منتج٭ح دل٤٧ح حتذ٢٧
ٍّٜ وبة٢َ، ٚج٧ة ٚي٭ة  ة و٦ٕىن يٮصت د٪ةوهلة حل ًْ ٦ذٕؽدة، ويلٮن ٦ة ٚي٭ة ٨٦ االمتجةه ٣ٛ
ٮن ث٧ة ٚي٭ة ٨٦  ٨٦ احلٜ يٞج٢ ٦ة ٚي٭ة ٨٦ ابلة٢َ؛ ألص٢ االمتجةه واالتلجةس، ز٥ يٕةًر

                                     
 . (991 -991/ 3) الىٮأٜ املؿق٤ح (1)
 . (277/ 1) ، درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ(989 -988/ 3) الىٮأٜ املؿق٤ح (2)
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األ٩بيةء و٤ٮات ا وقال٫٦ ٤ٔي٭٥، و٬ؾا ٦جنأ ًالل ٨٦ ٢ً ٨٦  ابلة٢َ ٩ىٮَص 
ة ٣ْ٭ؿت وبة٩خ و٦ة ٚإن ابلؽٔح لٮ اك٩خ ثةَاًل  ؛٦جنأ ابلؽع األم٥ ٝج٤٪ة، و٬ٮ ًٌ  حم

ة  ٞا ة ال مٮب ٚي٫ لاك٩خ مٮاٚٞح ل٤ك٪ح، ٚإن الك٪ح ال د٪ةٝي ظ ًٌ ة حم ٞا ُٝج٤خ، ولٮ اك٩خ ظ
ة ال ثة٢َ ٚي٫، و٣ل٨ ابلؽٔح تنذ٢٧ ىلع ظٜ وبة٢َ ًٌ  .(1)«حم

٪ؽ مج٭٭٥ ادلاظٌح ٔ٪ -أي يشء ٩ٛٓ أ٢٬ ابلؽع والٌالل تك٧يح»ٚـ  ؽ رب٭٥، ٔو
ۅ ﴿ ٚ٭ؤالء لك٭٥ ظٞيٜ أن يذًل ٤ٔي٭٥/ ...؟!وبؿا٬نيَ  أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ وادلي٨ واإلي٧ةن ٤ٞٔيةٍت 

 .(2)«[23]اجلض٥/﴾ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ
 ِّْ ٥ أٝٮال الؿصةل، وجي٤ٕ٭ة مىؽًرا ٨٦ مىةدر اتل٤ٌف، وأثؿز و٨٦ أ٢٬ ابلؽع ٨٦ يٕ

 .(3)والىٮٚيح ابلةَ٪يحالؿاٌٚح اإل٦ة٦يح،  /امل٪عؿٚني يف ٬ؾا ابلةب
ٔٮا ا٣ٕى٧ح يف أا٧ذ٭٥، ويؿون أن هل٥ احلٜ يف ا٣ترشيٓ، وأن ٚةلؿاٌٚح اإل٦ة٦يح اد  

 ث٭ة اجلىٮص. أٝٮاهل٥ ظضح دُؿد  
ا٥٤ٔ أن اإل٦ة٦يح ادٛٞٮا ىلع ٔى٧ح األا٧ح ٨٦ اذل٩ٮب، »ٝةل ميؼ٭٥ املض٤يس/ 

ال ٧ًٔؽا، وال نكية٩ًة، وال خلُأ يف اتلأوي٢، وال  ،و٘ري٬ة وًلجري٬ة، ٚال يٞٓ ٦٪٭٥ ذ٩ت أواًل 
 .(4)«!!لإلق٭ةء ٨٦ ا قجعة٫٩

٨٦ أظ٤٤٪ة هل محبًة أوةث٫ ٨٦ أ٧ٔةل ا٣ْةملني ٚ٭ٮ »و٢ٞ٩ املٛيؽ ٨ٔ أظؽ أا٧ذ٭٥ ٝٮهل/ 
 . (5)«مٮا ٚ٭ٮ ظؿامٮا ٚ٭ٮ ظالل، و٦ة ظؿ  ض إحل٭٥، ٧ٚة أظ٤  ظالل؛ ألن األا٧ح ٦٪ة ٦ٛٮ  

ال يٕذ٧ؽون ىلع ا٣ٞؿآن، وال ىلع احلؽير، » /-ميغ اإلقالم اث٨ دي٧يح٧٠ة ٝةل  -ٚ٭٥

                                     
 .(219 -218/ 1)املىؽر الكةثٜ  (1)
 .(96/  3)إٔالم املٮٕٝني  (2)
 .(92 -91)صالىٮيةن ٦٪٭ش اتل٤ٌف واالقذؽالل ثني أ٢٬ الك٪ح واملجذؽٔح، ألمحؽ  (3)
 .(211/ 25)٧٤ض٤يس لحبةر األ٩ٮار،  (4)
 .(485 -484/ 2) ٨ٔ أوٮل ٦ؾ٬ت النيٕح اإل٦ة٦يح، جلةرص ا٣ٞٛةري ، ٩ٞاًل (331)صاالػذىةص، ل٧٤ٛيؽ ث٨ اجل٧ٕةن  (5)
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 .(1)«وال ىلع ا٣ٞيةس وإن اكن واًًعة ص٤ياة ،-إال ل١ٮن املٕىٮم ٦٪٭٥ -وال ىلع إدمةع
  ْ ٧ٮا أ٩٭٥ أوحلةء  دٕةىل، وص٤ٕٮا وأ٦ة الىٮٚيح ابلةَ٪يح ٚٞؽ ٔ ٧ٮا أُٝةث٭٥، و٨٦ ٔز

االدجةع، و٨٦ أظال٦٭٥ ورؤا٥٬ وظيًة حيذش ث٫ يف أوٮل ادلي٨ ٨٦ أٝٮاهل٥ رشاآ واصجح 
٥ ثٌٕ٭٥ أن أوخلٟ األوحلةء أ٢ٌٚ وأىلع درصح ٨٦ األ٩بيةء واملؿق٤ني،  ٫، ظىت ٔز وٚؿٔو

و٬ٮ أثٮ يـيؽ  -وأن ا دٕةىل رب٧ة ػةَج٭٥ ثأ٥ْٔ ممة ػةَت ث٫ األ٩بيةء، ظىت ٝةل ٝةا٤٭٥
 .(2)«!!كةظ٫٤ػٌ٪ة حبًؿا وٝٙ األ٩بيةء ب» /-ا٣بكُةيم

ويٞٮلٮن يف اجلجٮة/ إن »وٝةل اث٨ دي٧يح يف ٦ٕؿض ظؽيس٫ ٨ٔ الىٮٚيح ابلةَ٪يح/ 
 الٮاليح أ٥ْٔ ٦٪٭ة، ٧٠ة ٝةل اث٨ ٔؿيب/

ــــــ٦َ  ــــــةم اجل  َٞ ــــــ ةِ ٮ  جُ  خزَ ؿْ يف ثَ
 

ـــٮَ ُٚ ا  ـــالؿ   َٜ يْ ـــٮَ  ٮلِ ُق  (3)يلودون ال
 

وػةد٥ األ٩بيةء، و٣حف ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ إال خلةد٥ الؿق٢ »/ «ا٣ٛىٮص»وٝةل اث٨ ٔؿيب يف 
و٦ة يؿاه أظؽ ٨٦ األ٩بيةء إال ٨٦ مناكة ػةد٥ األ٩بيةء، و٦ة يؿاه أظؽ ٨٦ األوحلةء إال ٨٦ 
مناكة ػةد٥ األوحلةء، ظىت إن الؿق٢ إذا رأوه ال يؿو٫٩ إال ٨٦ مناكة ػةد٥ األوحلةء، ٚإن 

٪ُٞٓ أثًؽا، د٪ُٕٞةن، وأ٦ة الٮاليح ٚال د -أٔين رقة٣ح ا٣ترشيٓ و٩جٮد٫ -الؿقة٣ح واجلجٮة
٠ٮ٩٭٥ أوحلةء ال يؿون ٦ة ذ٠ؿ٩ةه إال ٨٦ مناكة ػةد٥ األوحلةء، ١ٚيٙ ث٨٧  ٓٚةملؿق٤ٮن ٦

ة يف احلل٥ ملة صةء ث٫ ػةد٥ الؿق٢ ٨٦  ؟دو٩٭٥ ٨٦ األوحلةء ًٕ وإن اكن ػةد٥ األوحلةء دةث
ا٣ترشيٓ، ٚؾلٟ ال يٞؽح يف ٦ٞة٫٦، وال ي٪ةٝي ٦ة ذ٬ج٪ة إحل٫، ٚإ٫٩ ٨٦ وص٫ يلٮن أ٩ـل، 

 .(4)«٨٦ وص٫ يلٮن أىلع..و
٧ْٮ٬ة أي٧ة دْٕي٥، وص٤ٕٮا أذ٧ةد٥٬  ودأزّؿ ٠سري ٨٦ أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع ثة٤ٛ٣كٛح ٔو

                                     
 .(69/ 1)٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح  (1)
 .(125/  1)، َجٞةت النٕؿاين (261)صا٣ٛذٮظةت اإلهليح، الث٨ ٔضيجح احلكين  (2)
 .(2/221)جمموع الفتاوى  (3)

 .(336/ 5)٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح  (4)
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ذٞةد ىلع ٦ٞةالت ا٣ٛالقٛح ا٣يت ُم٤بخ إحلةًدا وًلًٛؿا ورشًٌل، ممة  يف ٠سري ٨٦ أثٮاب األ
ا ٠سرًيا، وٚكةًدا مكذُرًيا.   أدػ٢ ىلع ادلي٨ رشا

 اك٩خ ا٣ٛالقٛح ٝؿيجًة ٨٦ ز٦ةن رشيٕذ٪ة والؿ٬ج٪ح ٠ؾلٟ، ٦ؽ   وملة»ٝةل اث٨ اجلٮزي/ 
يؽه إىل اتل٧كٟ ث٭ؾه، ٚرتى ٠سرًيا  ٟ ث٭ؾه، وبٌٕ٭٥ ٦ؽ  ثٕي أ٢٬ م٤ذ٪ة يؽه إىل اتل٧ك  

ذٞةد د٤ٛكٛٮا، وإذا ٩ْؿوا يف ثةب ا٣زت٬ؽ دؿ٬ج٪ٮا، ٚجكأل  ٨٦ احل٧ًف إذا ٩ْؿوا يف ثةب األ
 .(1)«ٔؽو٩ة ا زجةدًة ىلع م٤ذ٪ة وقال٦ح ٨٦
٧َِٕني،احل٧ؽ  اذلي ثرص  »وٝةل أثٮ احلك٨ األمٕؿي/  وظرية  ٩ة ػُأ املؼُبني، ٔو ى ا٣

 -ص٢ ز٪ةؤه، ودٞؽقخ أق٧ةؤه- ي٨، اذلي٨ ٩ٛٮا وٛةت رب ا٣ٕةملني، وٝةلٮا/ إن ااملذعريِّ 
ـ   ال وٛةت هل، وأ٫٩ ال ٥٤ٔ هل وال ٝؽرة، وال ظيةة هل، وال ق٧ٓ هل، وال ثرص هل، وال هل،  ٔ
ا٣يت  وال صالل هل، وال ٧ْٔح هل، وال ٠ربيةء هل، وًلؾلٟ ٝةلٮا يف قةاؿ وٛةت ا 

  وٙ ث٭ة جلٛك٫.ٮي
ة ل٥ يـل  ًٕ ـ٧ٔٮن أن ل٤ٕةل٥ وة٩ و٬ؾا ٝٮل أػؾوه ٨ٔ إػٮا٩٭٥ ٨٦ املذ٤ٛكٛح، اذلي٨ ي

رب   لٮا/ ٩ٞٮل/ وا ٔ٪٫ ثأن ٝة٣حف ثٕةل٥ وال ٝةدر، وال يح وال ق٧يٓ وال ثىري وال ٝؽي٥، ٔو
 ٔني ل٥ يـل، ول٥ يـيؽوا ىلع ذلٟ.

ٗري أن ٬ؤالء اذلي٨ ووٛ٪ة ٝٮهل٥ ٨٦ املٕزت٣ح يف الىٛةت ل٥ يكذُيٕٮا أن يْ٭ؿوا ٨٦ 
ذلٟ ٦ة اك٩خ ا٣ٛالقٛح دْ٭ؿه، ٚأّ٭ؿوا ٦ٕ٪ةه ث٪ٛي٭٥ أن يلٮن ل٤جةرئ ٥٤ٔ وٝؽرة، 

٨٦ ذلٟ، وألٚىعٮا وظيةة وق٧ٓ وبرص، ولٮال اخلٮف ألّ٭ؿوا ٦ة اك٩خ ا٣ٛالقٛح دْ٭ؿه 
 .(2)«ث٫، ٗري أن ػٮف الكيٙ ي٧٪ٕ٭٥ ٨٦ إّ٭ةر ذلٟ

ٌِّ »وٝةل اث٨ دي٧يح/  ٢ ا٣ٛالقٛح ىلع األ٩بيةء يف ا٥٤ٕ٣، ويٞٮل/ إن و٬ؤالء ٦٪٭٥ ٨٦ يٛ
ـ٧ٔٮن أن اخلرض اكن ، ^ ٬ةرون اكن أ٥٤ٔ ٨٦ مٮىس، وإن ٤ٔياة اكن أ٥٤ٔ ٨٦ اجليب ٧٠ة ي

                                     
 .(47)صد٤جحف إث٤حف  (1)
 .(363/  2)أليب احلك٨ األمٕؿي ٦ٞةالت اإلقال٦يني  (2)
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ا٧٤ٕ٣يح  واخلرض اك٩ٮا ٚالقٛح، ي٧٤ٕٮن احلٞةاٜ ا٤ٕٞ٣يحأ٥٤ٔ ٨٦ مٮىس، وأن ٤ٔياة و٬ةرون 
حىس وحم٧ؽ ٤ٔي٭٥ الكالم، ٣ل٨ ٬ؤالء اك٩ٮا يف ا٣ٞٮة ا٧٤ٕ٣يح أك٢٧؛  أكرث ٨٦ مٮىس ٔو

 ٌِّ ٕٮا الرشاآ ا٧٤ٕ٣يح، و٬ؤالء يٛ ٮن ىلع مٮىسوهلؾا ًو ويك٧ٮ٫٩ أٚالَٮن  ،٤ٮن ٚٔؿ
جذ٫ ٬ٮ أٚالَٮن احلٮ٩ةين ا٣ٞجُٰ، وٝؽ يٞٮلٮن/ إن وةظت ٦ؽي٨ اذلي دـوج مٮىس ث

 ؛أقذةذ أرقُٮ، ويٞٮلٮن/ إن مٮىس اكن أ٥٤ٔ ٨٦ ٗريه ثةلكعؿ، وإ٫٩ اقذٛةد ذلٟ ٨٦ محي٫
إذ اكن ٔ٪ؽ٥٬ ٣حكخ املٕضـات إال ٝٮى ٩ٛكة٩يح أو َجيٕيح أو ١٤ٚيح ٨٦ صجف الكعؿ، 
و٣ل٨ مٮىس اكن ٦ربًزا ىلع ٗريه يف ذلٟ، إىل أ٦سةل ذلٟ ٨٦ املٞةالت ا٣يت دٞٮهلة 

 ،اكث٨ قجٕني ؛املالظؽة املذ٤ٛكٛح امل٪ذ٧ٮن إىل اإلقالم يف ا٣ْة٬ؿ ٨٦ ٦تنيٓ و٦ذىٮف
 .(1)«وأوعةث٫ ،واث٨ ٔؿيب

٧٠ة أػؾ أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع ٨ٔ دية٩ةت أ٢٬ ال١ذةب ٨٦ ي٭ٮد و٩ىةرى، وحن٢ 
  ٌ ٚح، ة٣ح املعؿ  املرشًلني والىةثبح واملضٮس وا٣ربا٧٬ح، ودأزّؿت ٦ؾا٬ج٭٥ ث٭ؾه األديةن ال

 ود٤ٟ امل٢٤ ابلة٤َح امل٪عؿٚح. 
وأو٢ ٝٮهل٥ ٬ؾا ٦أػٮذ ٨ٔ » /-٤ح واملعجحيف ٦ٕؿض ٩ٞؽه جلٛةة اخلُ - وٝةل اث٨ دي٧يح

ـ٧ٔٮن أن  املرشًلني والىةثبح ٨٦ ا٣ربا٧٬ح واملذ٤ٛكٛح و٦جذؽٔح أ٢٬ ال١ذةب، اذلي٨ ي
يٕجؽون ، و٥٬ ♠، و٬ؤالء ٥٬ أٔؽاء إثؿا٬ي٥ اخل٤ي٢الؿب ٣حف هل وٛح زجٮديح أواًل 

ري٬ة، و٥٬ ي٪١ؿون يف احلٞيٞح أن يلٮن  ال١ٮا٠ت، ويب٪ٮن اهليةلك ل٤ٕٞٮل واجلضٮم ٗو
 . (2)«ومٮىس لكي٧ًة ،إثؿا٬ي٥ ػ٤ياًل 

ٮاعت والؿوايةت  وٝؽ ذ٬ت أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع إىل االقذؽالل ثةألكةذيت واملًٮ
ٓ ٧٠ة ٤ٕٚخ النيٕح، وإ٦ة جل ضـ٥٬ الٌٕيٛح والٮا٬يح، إ٦ة ثذ٧ٕؽ ال١ؾب والًٮ ٭٤٭٥ ٔو

٨ٔ د٧يزي الىعيط املٞجٮل ٨٦ الٌٕيٙ املؿدود، أو ٣ٕؽم أذ٪ةا٭٥ ثت٪ٞيط الك٪ح، وٝجٮهل٥ 

                                     
 .(183)صالؿد ىلع امل٪ُٞيني، الث٨ دي٧يح  (1)
 .(67/  11)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (2)
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 ل٤ؿوايةت الٌٕيٛح ثإَالق.
ة، اثذؽأ د٧ٕ  »ٝةل اث٨ دي٧يح/  ًٞ ٓ الؿٚي اكن ز٩ؽي ؽ ال١ؾب الرصيط اذلي إن اذلي ًو

ا ال١ؾب و٥٬ ي٧٤ٕٮن، ي٥٤ٕ أ٫٩ ٠ؾب، اكذلي٨ ذ٠ؿ٥٬ ا ٨٦ احل٭ٮد اذلي٨ يٛرتون ىلع 
ۈ ﴿ ٨ ٨ّ وؽق ٦ة اٚرتاه أوخلٟ، و٥٬ يف مٟ ٦٪٫، ٧٠ة ٝةل دٕةىل/٨ ثٕؽ٥٬ ٦َ ز٥ صةء ٦ِ 

، وًلؾلٟ اجل٭٧يح ٣حف [14]النٮرى/﴾ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې
٤ٮ ا ىلع ا٣ٕؿش، وحنٮ ذلٟ  ال آيح، وال ظؽير، ٩ه أواًل  -٦ٕ٭٥ ىلع ٩يف الىٛةت، ٔو

ٓ ذلٟوال أزؿ ٨ٔ الىعةثح؛ ث٢   ،اذلي اثذؽأ ذلٟ ل٥ يل٨ ٝىؽه ادجةع األ٩بيةء؛ ث٢ ًو
ري ذلٟ ٨٦ أديةن ال١ٛةر، ٦ٓ ٧٤ٔ٭٥ ثأن ذلٟ خمة٣ٙ  ٕخ ٔجةدة األوزةن ٗو ٧٠ة ًو

٣ح احل٭ٮد، ز٥ ٚنة ذلٟ ٚي٨٧ ل٥ يٕؿٚٮا أو٢ ذلٟ ،ل٤ؿق٢  .(1)«٧٠ة ذ٠ؿ ٨ٔ ٦جؽِّ
االقَلا واالقذؽالل، ٔ٪٭ة ن أ٢٬ ابلؽع ٝؽ اثذؽٔٮا مىةدر ل٤ذ٤ٌف إ /وخالصث

ون أو يؤولٮن ٦ة ال يٮاٜٚ أوٮهل٥ املجذؽٔح يىؽرون، وإحل٭ة يؿصٕٮن وحيذ٧١ٮن، ز٥ يؿد  
٨٦ حم٧١ةت ٩ىٮص الرشع، ٚذ١ٮن ٬ؾه األد٣ح الكةُٝح ود٤ٟ املىةدر الـاا٘ح أظت إىل 

وال مٟ أن ٬ؾا ٨٦ ا٣ٞٮل ىلع  ٤ٝٮب٭٥، وأ٥ْٔ يف ٩ٛٮق٭٥ ٨٦ ٩ىٮص الٮيح املٕىٮم،
ؽِّ اذلي   ٥٤ٔ،ا ث٘ري ٬ة حتؿي٧ًة؛ أل٫٩ ه ٨٦ أكرب ال١جةاؿ وأمؽِّ صةء الرشع ثذعؿي٫٧ ٔو

 أو٢ الرشك وا٣لٛؿ، وأقةس االثذؽاع واالٚرتاق واالحنؿاف.
٬ؾه املعؿ٦ةت حتؿي٧ًة  وأ٦ة ا٣ٞٮل ىلع ا ثال ٥٤ٔ، ٚ٭ٮ أمؽ  »/ ♫ ٝةل اث٨ ا٣ٞي٥

٦ةت ا٣يت ادٛٞخ ٤ٔي٭ة الرشاآ ٨ املعؿ  وأ٧ْٔ٭ة إز٧ًة؛ وهلؾا ُذ٠َِؿ يف املؿدجح الؿاثٕح ٦
٦ح، و٣حكخ اكمليْذح وادلم وحل٥ اخلزنيؿ واألديةن، وال دجةح حبةل؛ ث٢ ال دلٮن إال حمؿ  

٦ةت ٩ٮاعن/ حمؿم ذلاد٫ ال يجةح حبةل، وحمؿم اذلي يجةح يف ظةل دون ظةل، ٚإن املعؿ  
ة يف وٝخ دون وٝخ، ٝةل ا دٕةىل ًً ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ /-ذلاد٫ يف املعؿم -حتؿي٧ًة اعر

ژ ژ ڑ ﴿ ٚٞةل/ ،، ز٥ ا٩ذ٢ٞ ٦٪٫ إىل ٦ة ٬ٮ أ٥ْٔ ٦٪٫﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

                                     
 .(446 -445/ 17)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (1)
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ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ ٚٞةل/ ،﴾ ز٥ ا٩ذ٢ٞ ٦٪٫ إىل ٦ة ٬ٮ أ٥ْٔ ٦٪٫ڑ

ؿاف/﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ٚ٭ؾا أ٥ْٔ املعؿ٦ةت ٔ٪ؽ ا وأمؽ٬ة إز٧ًة، ٚإ٫٩  [33]اأٔل
يذ٨٧ٌ/ ال١ؾب ىلع ا، ونكبذ٫ إىل ٦ة ال ي٤يٜ ث٫، ود٘يري دي٪٫ ودجؽي٫٤، و٩يف ٦ة أزبذ٫، 
ؽاوة ٨٦ وااله، ومٮاالة ٨٦ اعداه،  وإزجةت ٦ة ٩ٛةه، وحتٞيٜ ٦ة أث٫٤ُ، وإثُةل ٦ة ظ٫ٞٞ، ٔو

 ي٤يٜ ث٫ يف ذاد٫ ووٛةد٫ وأٝٮاهل وإٔٚةهل، وظت ٦ة أث٫ٌ٘، وب٘ي ٦ة أظج٫، ووو٫ٛ ث٧ة ال
٤ٚحف يف أص٪ةس املعؿ٦ةت أ٥ْٔ ٔ٪ؽ ا ٦٪٫ وال أمؽ إز٧ًة، و٬ٮ أو٢ الرشك وا٣لٛؿ، 

٤ي٫ أقِّ  كخ ابلؽع والٌالالت، ٚلك ثؽٔح م٤ٌح يف ادلي٨ أقةق٭ة/ ا٣ٞٮل ىلع ا ثال ٔو
روا  ٥٤ٔ؛ وهلؾا امذؽ ٩لري الك٤ٙ واألا٧ح هلة، ووةظٮا ثأ٤٬٭ة ٨٦ أُٝةر األرض، وظؾ 

ٚذجذ٭٥ أمؽ اتلعؾيؿ، وبة٣٘ٮا يف ذلٟ ٦ة ل٥ يجة٣٘ٮا ٦س٫٤ يف إ٩لةر ا٣ٛٮاظل وا٥٤ْ٣ 
 .(1)«ة ابلؽع و٬ؽ٦٭ة لرلي٨ و٦٪ةٚةد٭ة هل أمؽوا٣ٕؽوان؛ إذ مرض  

 

                                     
 .(378/ 1)٦ؽارج الكةل١ني  (1)
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 االعتىاد عمى الضعيف والواهي ون الزوايات

ثني الىعيط والٌٕيٙ ٨٦ األظةدير أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع ال يٕ٪ٮن ثةتل٧يزي 
واآلزةر؛ ث٢ إ٩٭٥ ٠سرًيا ٦ة يلٮن أذ٧ةد٥٬ ىلع أظةدير وآزةر وا٬يح مؽيؽة الٌٕٙ؛ ث٢ 

ح وم١ؾوبح ىلع رقٮل ا ٔٮ  .^ وأظةدير مًٮ
، ال وأ٦ة أ٢٬ األ٬ٮاء وحنٮ٥٬، ٚيٕذ٧ؽون ىلع ٢ٞ٩ ال يٕؿف هل ٝةا٢ أواًل »ٝةل اث٨ دي٧يح/ 

٨ْ٦َ ٚي٭٥ ال يؿصٓ ٚي٧ة ي٪٫٤ٞ إىل  يشء ٔ٪ؽ٥٬ ال١ؾب املؼذ٤ٜ، وأ٥٤ُٔ زٞح وال ٦ٕذ٧ؽ، وأ٬ٮن 
اثني  .(1)«وروايةت ٨ٔ أ٢٬ اإلٟٚ املجني ،٧ٔؽة؛ ث٢ إىل ق٧ةاعت ٨ٔ اجلة٤٬ني وال١ؾ 

ـايل- وٝةل وأثٮ ظة٦ؽ ٣حف هل ٨٦ اخلربة ثةآلزةر » /-يف ٦ٕؿض ظؽيس٫ ٨ٔ أيب ظة٦ؽ ا٣٘
ثؾلٟ اذلي٨ ي٧زيون ثني وعيع٫ وقٞي٫٧، وهلؾا يؾ٠ؿ يف اجلجٮيح والك٤ٛيح ٦ة أل٢٬ املٕؿٚح 

ح ل٥ يؾ٠ؿ٬ة ٔٮ ٥َ٤ِ أ٩٭ة مًٮ َٔ ح وامل١ؾوبح ٦ة لٮ  ٔٮ  . (2)«٠ذج٫ ٨٦ األظةدير واآلزةر املًٮ
. ٦٪٭ة/ ..»وٝةل النةَيب يف ٦ٕؿض ظؽيس٫ ٨ٔ أوٮل ٦٪٭ش أ٢٬ ابلؽع يف االقذؽالل/

، وا٣يت ال ^ ٚي٭ة ىلع رقٮل ا أذ٧ةد٥٬ ىلع األظةدير الٮا٬يح الٌٕيٛح، وامل١ؾوب
 .(3)«..يٞج٤٭ة أ٢٬ و٪ةٔح احلؽير يف ابل٪ةء ٤ٔي٭ة.

٫٤ٞ٩ ٨ٔ رقٮل  و٬ؾا خمة٣ٙ مل٪٭ش أ٢٬ الك٪ح اذلي٨ ال حيذضٮن إال ث٧ة زجخ ووط  
 وال جيزيون االظذضةج ثةلٌٕيٙ املؿدود. ^ ا

ح »ٝةل ميغ اإلقالم اث٨ دي٧يح/  ٔٮ امل١ؾوبح ىلع إن األظةدير الٌٕيٛح واملًٮ
 إال بليةن ظةهلة، وإ٧٩ة يججي ال جيٮز االظذضةج ث٭ة؛ ث٢ وال جتٮز روايذ٭ة أواًل  ^ اجليب

ؿاض ٔ٪٭ة؛ ألن ا٣ٕٞيؽة ال دثجخ ثةألظةدير الٌٕيٛح، واألػجةر الٌٕيٛح وامل١ؾوبح،  اإٔل
ذٞةد ٤ٔي٭ة، وخبةوح ٚي٧ة يذ٤ٕٜ ث٧جةظر األلٮ٬يح والىٛةت وحنٮ٬ة  . (4)«وب٪ةء األ

                                     
 .(479/ 27)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (1)
 . (149/ 7)دٕةرض ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ درء  (2)
ذىةم  (3)  .(12/  12)األ
 ثذرصف. (71)صالٮويح ال١ربى، الث٨ دي٧يح  (4)
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ة/  ًٌ ٚةلٮاصت أن يٛؿق ثني احلؽير الىعيط واحلؽير ال١ؾب، ٚإن الك٪ح »وٝةل أي
ح، ٚ٭ؾا أو٢ ْٔي٥ أل٢٬  ٔٮ يه احلٜ دون ابلة٢َ، ويه األظةدير الىعيعح دون املًٮ

 .(1)«اإلقالم ٧ٔٮ٦ًة، ومل٨ يؽيع الك٪ح ػىٮًوة
ٕ٭ة الـ٩ةدٝح؛ »وٝةل اث٨ ٝؽا٦ح/  ح ا٣يت ًو ٔٮ حل٤بكٮا ث٭ة ىلع أ٢٬ أ٦ة األظةدير املًٮ

ٚال جيٮز  -إ٦ة لٌٕٙ رواد٭ة، أو ص٭ةتل٭٥، أو ٤ٕ٣ح ٚي٭ة-أو األظةدير الٌٕيٛح ،اإلقالم
 .(2)«أن يٞةل ث٭ة، وال أذٞةد ٦ة ٚي٭ة؛ ث٢ وصٮد٬ة ٠ٕؽ٦٭ة

إن األظاكم الرشٔيح ٦تكةويح األٝؽام، ال ٚؿق ثح٪٭ة، ٚال حي٢ إذأح »وٝةل النٮٌلين/ 
ل ىلع ا ٦ة ل٥ ي٢ٞ، وٚي٫ ٨٦ ا٣ٕٞٮبح م ث٫ احلضح، وإال اكن ٨٦ اتلٞٮ  يشء ٦٪٭ة إال ث٧ة يٞٮ

 .(3)«٦ة ٬ٮ ٦ٕؿوف
ذ٧ةد ٤ٔي٫ يف دٞؿيؿ  ٮع، ٚال جيٮز حبةل األ ٚأي  ظؽير زجخ أ٫٩ ًٕيٙ واهٍ أو مًٮ

٫؛ وإال اكن ٨٦ اتلٞٮ   ل ىلع ا وال١ؾب األظاكم الرشٔيح، قٮاء يف أوٮل ادلي٨ أو ٚؿٔو
 .^ رقٮهل٤ٔي٫، وىلع 

ط أن أ٢٬ ابلؽع يف اقذؽالهل٥ ثةألظةدير ي٪ٞك٧ٮن إىل ٚؿيٞني/  وجيؽر ث٪ة أن ٩ًٮ
ااألول/ ؽون ال١ؾب ىلع اجليب الفريق ويـوِّرون يف أظةديس٫،  ^ و٥٬ اذلي٨ يذ٧ٕ 

 ويى٪ٕٮن ٨٦ الؿوايةت ٦ة يٮاٜٚ ٦ٕذٞؽاد٭٥ ويؤيؽ ٦ؾا٬ج٭٥ ابلة٤َح.
 ل٥ أرَ »و٨٦ ٬ؾه ا٣ٛؿق ا٣يت امذ٭ؿت ثةل١ؾب/ الؿاٌٚح؛ وهلؾا ٝةل اإل٦ةم النةٚيع/ 

 .(4)«ثةلـور ٨٦ الؿاٌٚح ٨٦ أ٢٬ األ٬ٮاء أم٭ؽَ 
 . (5)«ٚإ٩٭٥ يلؾثٮن ؛ال يُلذُت ٨ٔ الؿاٌٚح»وٝةل يـيؽ ث٨ ٬ةرون/ 

وٝؽ ادٜٛ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ثةجل٢ٞ والؿوايح واإلق٪ةد ىلع أن الؿاٌٚح أكؾب »وٝةل اث٨ دي٧يح/ 

                                     
 .(381/ 3)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (1)
 .(47)صذم اتلأوي٢  (2)
ح، ل٤نٮٌلين  (3)  .(283)صا٣ٛٮااؽ املض٧ٔٮ
 .(126)صل٤ؼُيت ابل٘ؽادي يف ٥٤ٔ الؿوايح  ال١ٛةيح (4)
 . (28/ 2)اجلؿح واتلٕؽي٢، الث٨ أيب ظةد٥  (5)
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 .(1)«ا٣ُٮااٙ، وال١ؾب ٚي٭٥ ٝؽي٥؛ وهلؾا اكن أا٧ح اإلقالم ي٧٤ٕٮن ا٦ذيةز٥٬ ثلرثة ال١ؾب
ة/  ًٌ ة، اثذؽأ د٧ٕؽ ال١ؾب الرصيط اذلي »وٝةل أي ًٞ ٓ الؿٚي اكن ز٩ؽي ... ٚإن اذلي ًو
 .(2)«ي٥٤ٕ أ٫٩ ٠ؾب...

حثٮن، ول١٪٭٥ يؿووؾِ لْ ٥٬ اذلي٨ ال يَ  اثلاين/الفريقا ٔٮ - ن األظةدير الٌٕيٛح أو املًٮ
َفُ٭٥ ال يٕ٪ٮن ثؽراقح ٦ة ي٪٤ٞٮ٫٩ ٨٦ الؿوايةت،  - ٦٪٭٥إ٦ة ٦ٓ ٧٤ٔ٭٥ ثؾلٟ أو ص٭اًل 

وحتؿيؿ وعيع٭ة ٨٦ ًٕيٛ٭ة، والٮٝٮف ىلع ٦ة ٬ٮ ٦ٞجٮل ٦٪٭ة يى٤ط لالظذضةج ث٫، و٦ة 
و٬ؾا ا٣تكة٢٬ واتلٛؿيٍ أوٕٝ٭٥ يف ٠سري ٨٦ االحنؿاٚةت ٬ٮ مؿدود ال يٕذ٧ؽ ٤ٔي٫، 
 ا ٠سرًيا.ىلع األ٦ح ثالًء ورشًّ  والٌالالت واتل٪ةٝي، وصؿ  

و٨٦ امل٤ٕٮم أن  امل٧ْٕني ل٤ٛ٤كٛح والالكم املٕذٞؽي٨ مل٧ٌٮ٩٭٧ة ٥٬ »ٝةل اث٨ دي٧يح/ 
 ذا ٠نَٛخ ث٢ إ ،أثٕؽ ٨ٔ ٦ٕؿٚح احلؽير، وأثٕؽ ٨ٔ ادجة٫ٔ ٨٦ ٬ؤالء، ٬ؾا أمؿ حمكٮس

وأظٮاهل وبٮا٨َ أمٮره وّٮا٬ؿ٬ة، ظىت تلضؽ  ^ ٭٥ ٨٦ أص٭٢ اجلةس ثأٝٮاهلأظٮاهل٥ وصؽد  
و٦ة ل٥  ^ ٠سرًيا ٨٦ ا٣ٕة٦ح أ٥٤ٔ ثؾلٟ ٦٪٭٥، وتلضؽ٥٬ ال ي٧زيون ثني ٦ة ٝةهل الؿقٮل

ٮع ٤ٔي٫.  ي٫٤ٞ؛ ث٢ ٝؽ ال يٛؿٝٮن ثني ظؽير ٦ذٮادؿ ٔ٪٫ وظؽير م١ؾوب مًٮ
ٮاًع  ؛ٞذ٫ ىلع ٦ة يٮاٜٚ ٝٮهل٥وإ٧٩ة يٕذ٧ؽون يف مٮاٚ ٮع،  ،قٮاء اكن مًٮ أو ٗري مًٮ

ثةلرضورة احلٞيجيح أ٩٭ة م١ؾوبح ٤ٔي٫، ٨ٔ  ^ ٚيٕؽلٮن إىل أظةدير ي٥٤ٕ ػةوح الؿقٮل
 . (3)«ثةلرضورة احلٞيجيح أ٩٭ة ٝٮهل... ^ أظةدير ي٥٤ٕ ػةوذ٫

  

                                     
 .(59/ 1)٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح  (1)
 .(445/ 17)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (2)
 .(96 -95/ 4) املىؽر الكةثٜ  (3)
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 اإلعزاض عن فهي السمف والتفسري املأثور

األ٬ٮاء وابلؽع ٠سرًيا ٦ة يٕٞٮن يف االحنؿاف، ويكُٞٮن يف ٬ٮة قعيٞح ٨٦ إن أ٢٬ 
ؽم حتؿِّ  ي٭٥ ألٝٮال الٌالل والـيٖ؛ بكجت قٮء ٚ٭٧٭٥ جلىٮص ال١ذةب والك٪ح، ٔو

الىعةثح واتلةثٕني يف دٛكري اجلىٮص واآلزةر، وال مٟ أن ا٣ٕى٧ح يف ادجةع ٤ٔٮ٦٭٥، 
 واجلضةة يف ق٤ٮك قبي٤٭٥.

ٚة٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ ٨٦ ٬ؾه ا٤ٕ٣ٮم لك٭ة/ ًجٍ ٩ىٮص ال١ذةب »٪جٌل/ ٝةل اث٨ رصت احل
والك٪ح، وٚ٭٥ ٦ٕة٩ي٭ة، واتلٞيؽ يف ذلٟ ثةملأزٮر ٨ٔ الىعةثح واتلةثٕني ودةثٕي٭٥ يف ٦ٕةين 
ـ٬ؽ والؿٝةاٜ،  ا٣ٞؿآن واحلؽير، وٚي٧ة ورد ٔ٪٭٥ ٨٦ الالكم يف مكةا٢ احلالل واحلؿام، وال

ري ذلٟ، واالصذ٭ةد ىلع ، ز٥ االصذ٭ةد ىلع الٮٝٮف  د٧يزي وعيع٫ ٨٦ قٞي٫٧ أواًل واملٕةرف، ٗو
ُٔين وامذ٢٘ مل٨ ٢ٞٔ، وم٢ٌ٘  ٫٧ زة٩يًة، ويف ذلٟ ٠ٛةيحٌ ىلع ٦ٕة٩ي٫ ودٛ٭    .(1)«مل٨ ثة٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ 

ل٥ يل٨ ىلع ٔ٭ؽ  ،-يف آيح أو ق٪ح-وال جيٮز إظؽاث دأوي٢»وٝةل اث٨ ٔجؽ اهلةدي/ 
٤ٮا  ،الك٤ٙ، وال ٔؿٚٮه وال ثح٪ٮه لأل٦ح، ٚإن ٬ؾا يذ٨٧ٌ أ٩٭٥ ص٭٤ٮا احلٜ يف ٬ؾا، ًو

 .(2)«ٔ٪٫، وا٬ذؽى إحل٫ ٬ؾا املٕرتض املكذأػؿ
يف ثيةن احنؿاف مك٤ٟ أ٢٬ ابلؽع يف ٚ٭٥ اجلىٮص الرشٔيح/ - قالموٝةل ميغ اإل

ٚ٭ٮ  هل ىلع ٗري اتلٛكري املٕؿوف ٨ٔ الىعةثح واتلةثٕني، ا٣ٞؿآن واحلؽير، ودأو  ٨٦ ّٚس  »
ف ل٤لك٥ ٨ٔ مٮا٫ًٕ، و٬ؾا ٚذط بلةب الـ٩ؽٝح ىلع ا، م٤عؽ يف آيةت ا، حمؿِّ  ٦ٛرتٍ 

 .(3)«واإلحلةد، و٬ٮ ٤ٕ٦ٮم ابلُالن ثةالًُؿار ٨٦ دي٨ اإلقالم
ة/  ًٌ ون ا٣ٞؿآن ثؿأي٭٥ »وٝةل أي ري٥٬ ٨٦ أ٢٬ ابلؽع يّٛسِّ املٕزت٣ح واملؿصبح والؿاٌٚح ٗو

والىعةثح،  ^ ٨٦ ال٤٘ح؛ وهلؾا جتؽ٥٬ ال يٕذ٧ؽون ىلع أظةدير اجليب لٮهو٦ٕٞٮهل٥، و٦ة دأو  
                                     

 .(151)ص ٢ٌٚ ٥٤ٔ الك٤ٙ ىلع اخل٤ٙ (1)
 . (318)صالىةرم امل٪يك، الث٨ ٔجؽ اهلةدي  (2)
 .(243/ 13)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (3)
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واتلةثٕني، وأا٧ح املك٧٤ني، ٚال يٕذ٧ؽون ال ىلع الك٪ح وال ىلع إدمةع الك٤ٙ وآزةر٥٬، وإ٧٩ة 
يٕذ٧ؽون ىلع ا٢ٕٞ٣ وال٤٘ح، وجتؽ٥٬ ال يٕذ٧ؽون ىلع ٠ذت اتلٛكري املأزٮرة، واحلؽير وآزةر 

ٕذ٭ة رالك٤ٙ، وإ٧٩ة يٕذ٧ؽون ىلع وق٭٥، و٬ؾه َؿيٞح ء ٠ذت األدب، وًلذت الالكم ا٣يت ًو
ة، إ٧٩ة يأػؾون ٦ة يف ٠ذت ا٤ٛ٣كٛح، وًلذت األدب وال٤٘ح ًٌ  . (1)«املالظؽة أي

ا، يٕرب ثأ٣ٛةظ ال١ذةب و٦س٢ ٬ؾه ابلؽع ٠سري صؽًّ »/ ♫ وهلؾا يٞٮل اث٨ دي٧يح
ثذ٤ٟ األ٣ٛةظ، وال يلٮن أوعةب د٤ٟ  ^ خمة٣ٛح ملة أراده ا ورقٮهل والك٪ح ٨ٔ ٦ٕةنٍ 

ظى٤خ هل٥، وأا٧ح هل٥، وص٤ٕٮا  ث٢ ٨ٔ ُمج٫ٍَ  ،^ ورقٮهل األٝٮال د٤ٞٮ٬ة اثذؽاء ٨ٔ ا 
٧ؽة هل٥؛ حلْ٭ؿ ثؾلٟ أ٩٭٥ ٦ذةثٕٮن  اتلٕجري ٔ٪٭ة ثأ٣ٛةظ ال١ذةب والك٪ح ظضح هل٥ ٔو

ث٢  ،^ ٙ ل٤ؿقٮلال خمة٣ٛٮن هل، وًلسري ٦٪٭٥ ال يٕؿٚٮن أن ٦ة ذ٠ؿوه خمة٣ ،^ ل٤ؿقٮل
 وأوعةث٫. ^ ي٨ْ أن ٬ؾا املٕىن اذلي أراده ٬ٮ املٕىن اذلي أراده الؿقٮل

اوهلذااحيتاجااملسلهَناإىلاشيئني/
ثأ٣ٛةظ ال١ذةب والك٪ح، ثأن يٕؿٚٮا ٣٘ح ا٣ٞؿآن ا٣يت  ^ أظؽ٧٬ة/ ٦ٕؿٚح ٦ة أراد ا ورقٮهل

ث٭ة ٩ـل، و٦ة ٝةهل الىعةثح واتلةثٕٮن هل٥ ثإظكةن، وقةاؿ ٧٤ٔةء املك٧٤ني يف ٦ٕةين د٤ٟ 
ٚ٭٥ ٦ة أراد ثذ٤ٟ األ٣ٛةظ، وٌل٩خ ملة ػةَج٭٥ ثةل١ذةب والك٪ح ٔؿ   ^ األ٣ٛةظ، ٚإن الؿقٮل

٥ حلؿو٫ٚ...، ٚةملٞىٮد أن ٦ٕؿٚح ٦ة صةء ث٫ ٦ٕؿٚح الىعةثح ملٕةين ا٣ٞؿآن أك٢٧ ٨٦ ظْٛ٭
 ٬ٮ أو٢ ا٥٤ٕ٣ واإلي٧ةن والكٕةدة واجلضةة. ،، و٦ة أراده ثأ٣ٛةظ ا٣ٞؿآن واحلؽير^ الؿقٮل

واملٕةين  ^ ٦ٕؿٚح ٦ة ٝةل اجلةس يف ٬ؾا ابلةب حل٪ْؿ املٕةين املٮاٚٞح ل٤ؿقٮل واثلاين/
  .(2)«ةاملؼة٣ٛح هل

                                     
 .(119/ 7)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (1)
 .(355 -352/ 17)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (2)
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 تزك االحتجاج بأحاديث اآلحاد 

ز٥ دجٕ٭٥  ،أظةدير اآلظةد دم٤ح يف ا٣ٕٞةاؽ واألظاكم ٥٬/ اخلٮارج ٢ٕ٣ أول ٨٦ رد  
 ؛ حبضح أ٩٭ة أظةدير ّ٪يح اثلجٮت ال دٛيؽ ا٥٤ٕ٣ احلٞيين.(1)املٕزت٣ح

، ٚؿٌٚٮا (3)واملةدؿيؽيح (2)ز٥ صةء ٨٦ ثٕؽ٥٬ ثٕي املذلك٧ني ٠جٕي األمةٔؿة
اآلظةد يف ا٣ٕٞةاؽ، وإن أذ٧ؽو٬ة يف األظاكم وا٣ٛؿوع، ز٥ ا٩ترش ٬ؾا  االظذضةج ثأػجةر

ة ال ًٕ قي٧ة ٔ٪ؽ املذأػؿي٨، ظىت ّ٪٫ ثٌٕ٭٥ ٦ؾ٬ت األا٧ح  املؾ٬ت امل٪عؿف ا٩تنةًرا واق
 األربٕح ودم٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةء.

إن أػجةر اآلظةد ٦ْ٪ٮ٩ح، ٥٤ٚ جيـ اتل٧كٟ ث٭ة يف ٦ٕؿٚح ا دٕةىل »ٝةل الؿازي/ 
 .(4)«ووٛةد٫

يف أظةدير  ^ ا زةثذح ٨ٔ اجليبوبكجت ٬ؾا املك٤ٟ امل٪عؿف رُد ت ٔٞةاؽ ٠سرية صؽًّ 
َٜٛ ىلع وعذ٭ة، ظىت اقذ٢٘  ٬ؾا املؾ٬ت ٝٮم ٨٦ اجل٭٤ح وأ٢٬ األ٬ٮاء والـ٩ةدٝح يف ردِّ  ٦ذ 

ث٢ إن ثٌٕ٭٥ رد   ،ة٠سري ٨٦ اجلىٮص الرشٔيح املع٧١ح؛ حبضح أ٩٭ة ل٥ دؿد وروًدا ُٕٝيا 
حبضح أن دٮادؿ٬ة ل٥ يثجخ ٔ٪ؽه، ظىت أوجط ذلٟ املؾ٬ت  ؛املذٮادؿة ا٣ُٕٞيح األظةدير

يف رد لك ظؽير وعيط صةء  ٦ٛرتٍ  ًةلٍ  الٌةل ُق٤ ٧ًة للك ز٩ؽيٜ اعثر، وخمؿًصة للكِّ 
ة ألوٮهل٥ ابلؽٔيح، أو ٣ٕٞٮهل٥ وأ٬ٮاا٭٥ الكٞي٧ح ًٛ  .(5)خمة٣

                                     
 ، و٦ة ثٕؽ٬ة.(767)صرشح األوٮل اخل٧كح، ل٤ٞةيض ٔجؽ اجلجةر املٕزتيل  (1)
ذٞةد، والنةم٢ يف أوٮل ادلي٨، ل٤ضٮيين، وأقةس اتلٞؽيف، ل٤ٛؼؿ الؿازي.اإلرمةد إىل ٝٮآَ األد٣ح يف أوٮل  (2)  األ
 .(34)ص، رشح ا٣ٕٞةاؽ ا٣جكٛيح، ل٤ذٛذةزاين (8)صاتلٮظيؽ، ل٧٤ةدؿيؽي  (3)
 .(167)صأقةس اتلٞؽيف، ل٤ؿازي  (4)
 .(88 -86)ص٦٪٭ش اتل٤ٌف واالقذؽالل ثني أ٢٬ الك٪ح واملجذؽٔح  (5)
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ز٥ إ٩ة  ،╚ ٦٪ىجًة الىعةثح َجٞةت الؿواة ٝؽًرا وأٔال٥٬ ٢  إن أصَ »يٞٮل الؿازي/ 
 .(1)«٥٤ٕ٩ أن روايذ٭٥ ال دٛيؽ ا٣ُٞٓ واحلٞني
ال » /-يف ٦ٕؿض ظؽيس٫ ٨ٔ ٦٪٭ش أ٢٬ ابلؽع- ويٞٮل ميغ اإلقالم اث٨ دي٧يح

يٕذ٧ؽون ىلع ٦ة صةء ث٫ الؿقٮل، وال يذ٤ٞٮن اهلؽى ٦٪٫، و٣ل٨ ٦ة واٚٞ٭٥ ٦٪٫ ٝج٤ٮه 
ًٮه اكذلي٨ حيؿٚٮن اللك٥ ٨ٔ مٮا٫ًٕ، أو ٚٮ   لٮهوص٤ٕٮه ظضح ال ٧ٔؽة، و٦ة ػة٣ٛ٭٥ دأو  

ا إ٦   ^ ، و٬ؤالء ٝؽ ال يٕؿٚٮن ٦ة صةء ث٫ الؿقٮلاكذلي٨ ال ي٧٤ٕٮن ال١ذةب إال أ٦ةين   ـً ة ٔض
ة، و٬ؾا حيذةج إىل ٦ٞؽ٦ذني/ أن الؿقٮل ًُ  ٝةل ٠ؾا، وأ٫٩ أراد ث٫ ٠ؾا. ^ وإ٦ة دٛؿي

وإن اكن ٨٦ ٗالة أ٢٬ ابلؽع ٨٦ - ؿآنال يؿدةثٮن يف أ٫٩ صةء ثة٣ٞ ذ٭٥أ٦ة األوىل/ ٕٚة٦  
ةل ث٭ة، و٥٬ يْ٪ٮن أن ٬ؾه روا٬ة ٭  ٣ل٨ األظةدير اع٦ح أ٢٬ ابلؽع صُ  -يؿدةب يف ث٫ٌٕ

آظةد جيٮِّزون ٤ٔي٭٥ ال١ؾب واخلُأ، وال يٕؿٚٮن ٨٦ ٠رثة َؿٝ٭ة ووٛةت رصةهلة، 
ة واألقجةب املٮصجح ل٤ذىؽيٜ ث٭ة ٦ة ي٫٧٤ٕ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ثةحلؽير، ٚإن ٬ؤالء  ًٕ يُٕٞٮن ُٝ

 .(2)«ة ثٕة٦ح املذٮن الىعيعح ا٣يت يف الىعيعنييٞيجيًّ 
وصةء أ٢ٌٚ » /-يف ٦ٕؿض ثيةن ٦٪٭ش أ٢٬ ابلؽع يف ردِّ اجلىٮص- وٝةل اث٨ ا٣ٞي٥

 ٚ٪ىت ىلع ظىٮن الٮيح أربٕح دلة٩يٜ/ (3)٦ذأػؿي٭٥
 أ٩٭ة أد٣ح ٣ْٛيح ال دٛيؽ احلٞني.األول/ا
 أ٩٭ة دلةزات واقذٕةرات ال ظٞيٞح هلة. اثلاين/

٭ة اثلالث/  ٚيضت دٞؽي٫٧ ٤ٔي٭ة. ؛أن ا٢ٕٞ٣ اعًر
و٬ؾه املكةا٢ ٧٤ٔيح، ٚال جيٮز دج٤يٖ اجلىٮص اجلجٮيح أو  ،أ٩٭ة أػجةر آظةد الراةع/

                                     
 .(171، 169)ص أقةس اتلٞؽيف (1)
 .(445 -17/444)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (2)
 ٝج٢ دٮبذ٭٧ة ٨ٔ الالكم. ،والؿازي ،اجلٮيين /يٞىؽ أ٦سةل (3)
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إّ٭ةر٬ة وإمةٔذ٭ة، وٝؽ ينرتَٮن يف أ٦ةك٨ يٞٛٮ٩٭ة أال يٞؿأ ٚي٭ة أظةدير الىٛةت، 
يل٤ٙ ثإٔؽام ٠ذت الك٪ح املى٪ٛح يف  -ٮ أ٤ٌٚ٭٥ ٔ٪ؽ٥٬و٬- وٌلن ثٕي ٦ذأػؿي٭٥

الىٛةت، وًلذ٧ة٩٭ة وإػٛةا٭ة، وب٤٘ين ٨ٔ ٠سري ٦٪٭٥ أ٫٩ اكن ي٭٥  ثة٣ٞيةم واال٩رصاف ٔ٪ؽ 
ػذ٥ وعيط ابلؼةري و٦ة ٚي٫ ٨٦ اتلٮظيؽ والؿد ىلع اجل٭٧يح، وق٧ٓ ٦٪٫ ا٨ُٕ٣ يف حم٧ؽ 

 ؟^ ٦ة ٝةهل رقٮل اٖ ابلؼةري، و٦ة ذ٩ت ابلؼةري وٝؽ ث٤  ث٨ إق٧ةٔي٢ 
 !وٝةل آػؿ ٨٦ ٬ؤالء/ ٣ٞؽ مةن ابلؼةري وعيع٫ ث٭ؾا اذلي أىت ث٫ يف آػؿه

٨٦ اتلج٤يٖ ٔ٪٫ ظير يٞٮل/  ^ و٤ٕ٦ٮم أن ٬ؾه مٌةد ة رصحيح ملة حيج٫ ا ورقٮهل
 .(2)«(1)يلتلؼاالشاٌداالؾائب

و٤ٕ٦ٮم أن ٦ؾ٬ت أ٢٬ ابلؽع يف ردِّ أظةدير اآلظةد خية٣ٙ إدمةع ٧٤ٔةء الىعةثح 
ود٤ٞةه ٧٤ٔةء  ،َةملة زبذخ وعذ٫ ،خبرب الٮاظؽواتلةثٕني ٨٦ أ٢٬ الك٪ح يف االظذضةج 

ذٞةد. ،األ٦ح ٨٦ أا٧ح احلؽير ثة٣ٞجٮل  دون دٛؿيٜ ثني ٦ة يٛيؽ ا٢٧ٕ٣ و٦ة يٛيؽ األ
وٍل٭٥ يؽي٨ خبرب »/ ٧ح وا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ أ٢٬ الك٪ح ٝةااًل وحييك اث٨ ٔجؽ ا٣رب ٦ؾ٬ت األا

ذٞةدات، ويٕةدي ويٮايل ٤ٔي٭ة، وجي٤ٕ٭ة رشاًع ودي٪ًة يف ٦ٕذٞؽه، وىلع  الٮاظؽ ا٣ٕؽل يف األ
 .(3)«ذلٟ دمةٔح أ٢٬ الك٪ح

وأ٦ة ػرب الٮاظؽ ٚ٭ٮ ٦ة ل٥ يٮصؽ ٚي٫ رشوط املذٮادؿ، قٮاء اكن »وٝةل اإل٦ةم اجلٮوي/ 
ا أو أكرث، واػذ٤ٙ يف ظ٫٧١، ٚةذلي ٤ٔي٫ دمة٬ري املك٧٤ني ٨٦ الىعةثح الؿاوي هل واظؽً 

واتلةثٕني ٨٧ٚ ثٕؽ٥٬ ٨٦ املعؽزني وا٣ٛٞ٭ةء وأوعةب األوٮل/ أن ػرب الٮاظؽ اثلٞح 
ظضح ٨٦ ظضش الرشع ي٤ـم ا٢٧ٕ٣ ث٫، وأن وصٮب ا٢٧ٕ٣ ث٫ ٔؿٚ٪ةه ثةلرشع ال ثة٢ٕٞ٣، 

                                     
 .(233) اث٨ ٦ةص٫، و(21386) أػؿص٫ أمحؽ (1)
 .(1141 -1139/ 3) الىٮأٜ املؿق٤ح (2)
 .(8/ 1)اتل٧٭يؽ، الث٨ ٔجؽ ا٣رب  (3)
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ىل أ٫٩ ال جيت ا٢٧ٕ٣ ث٫، ز٥ ٦٪٭٥ ٨٦ وذ٬جخ ا٣ٞؽريح والؿاٌٚح وبٕي أ٢٬ ا٣ْة٬ؿ إ
 َٓ َٓ  ث٫ دحل٢ُ  ا٢َ٧ٕ٣  يٞٮل/ ٦٪  .(1)«الرشع دحل٢ُ  ا٢ٕٞ٣، و٦٪٭٥ ٨٦ يٞٮل/ ٦٪

وهلؾا اكن دم٭ٮر أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٨٦ دميٓ ا٣ُٮااٙ ىلع أن ػرب الٮاظؽ »وٝةل اث٨ دي٧يح/ 
  ٞ ة هل أو ٧ٔاًل إذا د٤ ًٞ  .(2)«أ٫٩ يٮصت ا٥٤ٕ٣ - ث٫ذ٫ األ٦ح ثة٣ٞجٮل دىؽي

ًعة أن  ٔؽم االظذضةج ثأظةدير اآلظةد يف ا٣ٕٞةاؽ - ♫ وٝةل اإل٦ةم اث٨ ا٣ٞي٥ مًٮ
ؽ  ٦٪٭ًضة ٦جذؽاًع، وأن اتلٛؿيٜ ثني ا٣ٕٞةاؽ واألظاكم يف األػؾ خبرب الٮاظؽ ثؽٔح لكِّ  َٕ يح ُي

و٬ؾا دٛؿيٜ ثة٢َ ثإدمةع األ٦ح، ٚإ٩٭ة ل٥ دـل حتذش ث٭ؾه » /-مؿًلجح ال ٔ٭ؽ ل٤ك٤ٙ ث٭ة
. ول٥ دـل .اخلربيةت ا٧٤ٕ٣يةت، ٧٠ة حتذش ث٭ة يف ا٤ُ٣جيةت ا٤٧ٕ٣يةت. األظةدير يف

أػجةر  يٕين/- الىعةثح واتلةثٕٮن ودةثٕٮ٥٬ وأ٢٬ احلؽير والك٪ح حيذضٮن ث٭ؾه األػجةر
يف مكةا٢/ الىٛةت، وا٣ٞؽر، واألق٧ةء واألظاكم، ول٥ ي٪٢ٞ ٨ٔ أظؽ ٦٪٭٥ ابلذح  -اآلظةد
أق٧ةا٫ ووٛةد٫، ٚأي٨ واألظاكم دون اإلػجةر ٨ٔ ا ز االظذضةج ث٭ة يف مكةا٢ أ٫٩ صٮ  

 .(3)«؟ٝني ثني ابلةثنيق٤ٙ املٛؿِّ 
ة وػرب الٮاظؽ إذا د٤ٞذ٫ األ٦ح ثة٣ٞجٮل، ٧ٔاًل »وٝةل اث٨ أيب ا٣ٕـ احل٪يف/  ًٞ  ث٫، ودىؽي

هل/ يٛيؽ ا٥٤ٕ٣ احلٞيين ٔ٪ؽ دمة٬ري األ٦ح، و٬ٮ أظؽ ٝكيم املذٮادؿ، ول٥ يل٨ ثني ق٤ٙ 
 .(4)«ذلٟ ٩ـاعاأل٦ح يف 

وٝؽ رَد  ٦ؾ٬ت أ٢٬ ابلؽع امل٪عؿف أا٧ُح أ٢ِ٬ ا٥٤ٕ٣ يف ا٣ٞؽي٥ واحلؽير، و٨٦ أوهل٥ 
، وٝؽ دج٫ٕ ابلؼةري، ظىت إ٫٩ أٚؿد «األم»و «الؿقة٣ح»اإل٦ةم النةٚيع يف ٠ذةثي٫ ا٣ْٕي٧ني/ 

                                     
 .(131/ 1)رشح اجلٮوي ىلع مك٥٤  (1)
 .(351/ 13)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (2)
 .(591ص ) ، ملع٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ابلٌٕلخمذرص الىٮأٜ املؿق٤ح (3)
 .(355ص)رشح ا٣ُعةويح، الث٨ أيب ا٣ٕـ  (4)
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ر ذ٠ؿ ٚي٫ ٔؽًدا ٨٦ األظةدي «٠ذةب أػجةر اآلظةد» /ق٧ةه ،«وعيع٫» يف ٠ذةثًة مكذٞالا 
 .(1)ا٣يت دؽل ىلع وصٮب ا٢٧ٕ٣ حبؽير اآلظةد يف ا٣ٕٞةاؽ واألظاكم ىلع ظؽٍّ قٮاء

ىلع أن ٠سرًيا ٨٦ أظةدير اآلظةد ين٭ؽ هلة ّٮا٬ؿ آيةت ا٣ٞؿآن ال١ؿي٥، وٝؽ أػؿج 
٬ٮ و -م ث٨ أيب ٦ُيٓبك٪ؽ وعيط، ٨ٔ قال   «الؿد ىلع اجل٭٧يح» /اث٨ أيب ظةد٥ يف ٠ذةب

 ؟!وي٤٭٥ ٦ةذا ي٪١ؿون ٨٦ ٬ؾه األظةدير»ٚٞةل/  ،املجذؽٔح أ٫٩ ذ٠ؿ -ميغ ميٮخ ابلؼةري
 .(2)«وا ٦ة يف احلؽير يشء إال ويف ا٣ٞؿآن ٦س٫٤

يف دٛىي٢ ٬ؾه املكأ٣ح، وبيةن وص٫ احلٜ  -ٝؽي٧ًة وظؽيسًة -وٝؽ دذةثٕخ ص٭ٮد ا٧٤ٕ٣ةء
 .(3)ىلع ٦٪٭ش أ٢٬ ابلؽع، وبيةن د٪ة٫ٌٝ وخمة٣ٛذ٫ ل٤ىٮاب ٚي٭ة، والؿدِّ 

 
 
  

                                     
 .(86/  9)وعيط ابلؼةري  (1)
 .(359/ 13)ٚذط ابلةري  (2)
ٮع/ (3)  ٨٦ املى٪ٛةت املٕةرصة ا٣يت د٪ةو٣خ ٬ؾا املًٮ

 ل٤نيغ األبلةين. ،«ا٣ٕٞةاؽ واألظاكمظؽير اآلظةد ظضح ث٪ٛك٫ يف » -
 ل٤نيغ ادل٠ذٮر ٔجؽ ا ث٨ صربي٨. ،«أػجةر اآلظةد يف احلؽير اجلجٮي» -
 .♫ ل٤نيغ ادل٠ذٮر ٧ٔؿ األمٞؿ ،«أو٢ ادلي٨» -
 ٣ٕجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ رامؽ. ،«رد مج٭ةت اإلحلةد ٨ٔ أظةدير اآلظةد» -
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 ردُّ النصوص املخالفة ملذهبهي،
 واالستداله بالنصوص اعتضاًدا ال اعتىاًدا

٨٦ أ٥٬ أقجةب احنؿاف أ٢٬ ابلؽع أ٩٭٥ ي٭٤٧ٮن األد٣ح الرشٔيح؛ وال جي٤ٕٮ٩٭ة 
ٮن ٨ٔ األد٣ح  مؿصٕ٭٥ اذلي ٤ٔي٫ يٕذ٧ؽون، والؿًل٨ الٮزيٜ اذلي إحل٫ ي٤ضأون، ٚ٭٥ يًٕؿ

ؽم دْٕي٧٭٥ هلة دةرة، و٣ٕؽم إملة٦٭٥ ثأوٮل اتل٤ٌف واالقذؽالل  ؛الرشٔيح جل٭٤٭٥ ث٭ة ٔو
وٝٮأؽ اجلْؿ واالقت٪جةط دةرة أػؿى، ممة أجلأ٥٬ إىل ا٣ٞٮل يف ادلي٨ ث٧عي الؿأي 

 ٮا. ٮا وأ٤ً  واهلٮى، ٤ٌٚ  
أٔؽاء الكنن، أٔيذ٭٥  ؛ ٚإ٩٭٥أوعةب الؿأيإيةك٥ و»/ ◙ ٝةل ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب

 . (1)«ٮاٮا وأ٤ً  ٤ٌٚ  ثةلؿأي ٬ة، ٚٞةلٮا حيْٛٮاألظةدير أن 
ة ىلع ٬ؾا األزؿ/  ًٞ ٨٦ ٝةل ثةلؿأي ٦ٓ وصٮد اجله ٨٦  إ٫٩ أراد ذم  »ٝةل اث٨ ظضؿ د٤ٕي

٢٧ ث٧ة  ٛةهل اتل٪ٞيت ٤ٔي٫، ٚ٭ؾا يالم، وأوىل ٦٪٫ ثةل٤ٮم ٨٦ ٔؿف اجله ٔو احلؽير؛ إٗل
٫ ٨٦ الؿأي، ودل٤    .(2)«ه ثةتلأوي٢ٙ لؿدِّ اعًر

و٤ٕ٦ٮم أن » /-يف ٦ٕؿض ظؽيس٫ ٨ٔ ثٕي ٬ؤالء املجذؽٔح- ♫ اث٨ دي٧يحوٝةل 
أا٧ح اجل٭٧يح اجلٛةة واملٕزت٣ح وأ٦سةهل٥ ٨٦ أثٕؽ اجلةس ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ ث٧ٕةين ا٣ٞؿآن واألػجةر 
وأٝٮال الك٤ٙ، وجتؽ أا٧ذ٭٥ ٨٦ أثٕؽ اجلةس ٨ٔ االقذؽالل ثةل١ذةب والك٪ح، وإ٧٩ة 

دمةاًع ٦ٓ ٠رثة ػُب٭٥ ٚي٧ة يْ٪ٮ٫٩ إدمةاًع و٣حف ٧ٔؽد٭٥ يف الرشٔيةت ىلع ٦ة يْ٪ٮ٫٩ إ
٧ؽد٭٥ يف أوٮل ادلي٨ ىلع ٦ة يْ٪ٮ٫٩ ٤ٞٔيةت ويه ص٭٤يةت، ال قي٧ة ٦س٢  ثإدمةع، ٔو

 .(3)«الؿازي وأ٦سةهل اذلي٨ ي٧٪ٕٮن أن يكذؽل يف ٬ؾه املكةا٢ ثةل١ذةب والك٪ح
٢ أوٮاًل   وٝٮأؽ ص٤ٕٮا ٤ٔي٭ة أذ٧ةد٥٬، وإحل٭ة ز٥ إن ٨٦ أ٢٬ ابلؽع ٨٦ أو 

                                     
ذٞةد  (1)  .(213/ 6)، واث٨ ظـم يف اإلظاكم (138/  1)أػؿص٫ الاللاكيئ يف رشح أوٮل األ
 .(289/ 13)ٚذط ابلةري  (2)
 .(29/ 7)درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ  (3)
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ة ملؾ٬ج٭٥ ٝج٤ٮه، و٦ة  ًٞ اظذاك٦٭٥، و٩ْؿوا يف األد٣ح الرشٔيح ٨٦ وراء ذلٟ، ٧ٚة وصؽوه مٮاٚ
ة هل٥ ردوه، ودل٤ٛٮا لؿدِّ  ًٛ لٮا ٩ىٮص ه قجاًل رأوه خمة٣ ، وأم٭ؿ َؿٝ٭٥ يف ذلٟ أن يؤوِّ

 ةدير ا٣يت ختة٣ٙ ٦ٞةالد٭٥.ٔٮا ًٕٙ األظال١ذةب والك٪ح ث٧ة يٮاٜٚ ٦ؾا٬ج٭٥، أو يؽ  
٦٪٭٥ إ٧٩ة ي٪ْؿ ٨٦ دٛكري ا٣ٞؿآن واحلؽير ٚي٧ة يٞٮهل مٮاٚٞٮه  وًلسريٌ »ٝةل اث٨ دي٧يح/ 

ىلع املؾ٬ت، ٚيذأول دأويالد٭٥، ٚةجلىٮص ا٣يت دٮاٚٞ٭٥ حيذضٮن ث٭ة، وا٣يت ختة٣ٛ٭٥ 
 .(1)«يذأولٮ٩٭ة، وًلسري ٦٪٭٥ ل٥ يل٨ ٧ٔؽد٭٥ يف ٩ٛف األمؿ ادجةع اجله أواًل 

٧ك٤ٟ أ٢٬ ابلؽع يف رد اجلىٮص أو دأوي٤٭ة إذا ٦ة ػة٣ٛخ ٦ؾا٬ج٭٥ إ٧٩ة يؽل ىلع ٚ
ٮن ثةدلحل٢ الرشيع، و٬ؾا ظةل لك ٨٦ يف ٤ٝج٫ أ٩٭٥ ال ي٧ْٕٮن ٩ىٮص الٮيح، وال يأد٧  

 زيٖ، وادجٓ اهلٮى وا٨ْ٣.
وال أرق دي٪ًة مم٨ يٮزِّٜ روايح إذا واٚٞخ ٬ٮاه، ويٮ٬٪٭ة إذا ػة٣ٛخ »ٝةل اث٨ ظـم/ 

 . (2)«ٮاه، ٧ٚة يذ٧كٟ ٚة٢ٔ ٬ؾا ٨٦ ادلي٨ إال ثةتلالٔت٬
٩ىٮص ال١ذةب والك٪ح ثٞٮهل إال  و٤ٕ٦ٮم أ٩ٟ ال جتؽ أظًؽا مم٨ يؿد  »وٝةل اث٨ دي٧يح/ 

و٬ٮ يج٘ي ٦ة ػة٣ٙ ٝٮهل، َوَيٮد  أن د٤ٟ اآليح ل٥ دل٨ ٩ـ٣خ، وأن ذلٟ احلؽير ل٥ يؿد، 
 ولٮ أم١٪٫ ٠نٍ ذلٟ ٨٦ املىعٙ ٫٤ٕٛ٣.

وظيك  ،الك٤ٙ/ ٦ة اثذؽع أظؽ ثؽٔح إال ػؿصخ ظالوة احلؽير ٨٦ ٤ٝج٫ٝةل ثٕي 
وا ث٫ يف ٝٮهل/ ٣حف يشء أ٩ٞي ٣ٞٮجلة ٨٦ ا٣ٞؿآن، ٚأٝؿ   (3)٨ٔ ثٕي رؤوس اجل٭٧يح

إ٫٩ ٝةل/ إذا اظذضٮا ٤ٔيل٥ ثةحلؽير ٚ٘ة٣ُٮ٥٬  /ٚٮه ثةتلأوي٢، ويٞةلا٣ْة٬ؿ ز٥ رص  
 ثةتلأوي٢.ظذضٮا ثةآليةت ٚ٘ة٣ُٮ٥٬ اثةتل١ؾيت، وإذا 

 .(4)«وٝةل اإل٦ةم أمحؽ/ ٢َٝ  ٨٦ ٩ْؿ يف الالكم إال ويف ٤ٝج٫ ٢ٌّٗ ىلع اإلقالم

                                     
 .(445/ 17)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (1)
 .(72/ 6)، الث٨ ظـم ًلاملع (2)
 إ٦ة برش املؿييس أو ٗريه. (3)
 .(1138/ 3) لىٮأٜ املؿق٤حا، (219، 218/ 5)درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ  (4)
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٣ٞؽ ّ٭ؿ ص٤ياة أن أ٢٬ ابلؽع ال ي٧ْٕٮن اجلىٮص الرشٔيح، وال يٕذ٧ؽون ٤ٔي٭ة يف 
ث٪ةء ٦ٕذٞؽاد٭٥، وال يكذؽلٮن ث٭ة إال إذا رأوا ٚي٭ة ٦ة يٮاٜٚ ٦ؾ٬ج٭٥، أ٦ة ٦ة صةء ٦٪٭ة ىلع 

 ج٭٥ ٚيرصٚٮ٫٩ ثةتلأوي٢، أو ا٨ُٕ٣ يف اإلق٪ةد، أو ٗري ذلٟ.ػالف ٦ؾ٬
و٦٪٭ة ًؽ ٬ؾا/ و٬ٮ رد٥٬ لألظةدير ا٣يت صؿت ٗري مٮاٚٞح »يٞٮل النةَيب/ 

ري صةريح ىلع ٦ٞذىض ادلحل٢،  ؿاً٭٥ و٦ؾا٬ج٭٥، ويؽٔٮن أ٩٭ة خمة٣ٛح ل٧٤ٕٞٮل، ٗو أٗل
 .(1)«يف اآلػؿة... ح ا اكمل٪١ؿي٨ ٣ٕؾاب ا٣ٞرب، والرصاط، واملزيان، ورؤي ؛ٚيضت رد٬ة
ٚٞؽ رد ت لك َةاٛح ٨٦ اجلىٮص ٦ة خية٣ٙ ٦ؾ٬ج٭ة ابلة٢َ، ٚةخلٮارج  ،♫ ووؽق

ؽ وي٪١ؿون أظةدير النٛةٔح، واملٕزت٣ح ي٪١ؿون رؤيح ا ويؿدون  يؿدون ٩ىٮص الٔٮ
 !أظةدير الىٛةت، والؿاٌٚح يؿدون دم٭ٮر الك٪ح؛ أل٩٭ة ٨٦ روايح الىعةثح

ذ٧ةد ىلع أوٮهل٥ ابلؽٔيح وأٝٮال أا٧ذ٭٥ الؿديح.ويف ٦ٞةث٢ ٬ؾا   الؿد ل٤٪ىٮص اكن األ
ة ظؽث يف األ٦ح »يٞٮل اث٨ دي٧يح/  إن  الك٤ٙ اكن أذىة٦٭٥ ثة٣ٞؿآن واإلي٧ةن، ٧٤ٚ 

ة، وةر ٬ؤالء  ًٕ ٦ة ظؽث ٨٦ اتلٛؿق واالػذالف ووةر أ٢٬ اتلٛؿق واالػذالف مي
٧ٔؽد٭٥ يف ابلة٨َ ٣حكخ ىلع ا٣ٞؿآن واإلي٧ةن، و٣ل٨ ىلع أوٮل اثذؽٔ٭ة ميٮػ٭٥، 

ري ذلٟ، ز٥ ٦ة ّ٪ٮا أ٩ ٫ ٤ٔي٭ة يٕذ٧ؽون يف اتلٮظيؽ والىٛةت وا٣ٞؽر واإلي٧ةن ثة لؿقٮل ٗو
لٮه، ٤ٚ٭ؾا جتؽ٥٬ إذا اظذضٮا ثة٣ٞؿآن يٮاٚٞ٭ة ٨٦ ا٣ٞؿآن اظذضٮا ث٫، و٦ة ػة٣ٛ٭ة دأو  

واحلؽير ل٥ يٕذ٪ٮا ثذعؿيؿ دالتل٭٧ة، ول٥ يكذٞىٮا ٦ة يف ا٣ٞؿآن ٨٦ ذلٟ املٕىن؛ إذ اكن 
 .(2)«أذ٧ةد٥٬ يف ٩ٛف األمؿ ىلع ٗري ذلٟ

ة/  ًٌ ة آػؿ اثذؽٔٮ٬ة، أذ٧ؽوا ٤ٔي٭ة، وال يؾ٠ؿون أ٢٬ ابلؽ»وٝةل أي ًٞ ع ق١٤ٮا َؿي
 .(3)«ال لالٔذ٧ةد ،ث٢ وال ا٣ٞؿآن يف أوٮهل٥ إال لالٔذٌةد ،احلؽير

الهل- وٝةل اث٨ ا٣ٞي٥ وإ٧٩ة ٧ْٔخ النج٭ح ثؾلٟ » /-يف ثيةن أو٢ ٬ؾا املؾ٬ت ًو
                                     

ذىةم  (1)  .(32/ 2)األ
 .(59 -58/ 13)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (2)
 .(37/ 7)٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح  (3)
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هل٥ ػربة ثةألمٮر ون ث٫ يف أ٩ٮاع ٨٦ ا٤ٕ٣ٮم، ول٥ دل٨ ٧زي  ثأن أٝٮا٦ًة هل٥ ٩ٮع ذاكء يُ 
زون ٚي٭ة، ٧٠ة ثؿزوا اإلهليح ٠ؼربد٭٥ ثذ٤ٟ ا٤ٕ٣ٮم، ٚؼةًٮا ٚي٭ة ثٕٞٮهل٥، وّ٪ٮا أ٩٭٥ يرُب  

ت ٨٦ ّ٪٭٥ و٨ّ ٦ٞرل٥٬ أذٞةد٬ة  ة، ٚؿًلِّ ًٌ ون هل٥ ذلٟ أي يف د٤ٟ ا٤ٕ٣ٮم، و٨ّ املٞرلِّ
٭ة، ٚٞةمٮا هلة وادلٔٮة إحل٭ة، وإقةءة ا٨ْ٣ ث٧ة ػة٣ٛ٭ة، ز٥ إ٩٭٥ رأوا اجلىٮص واٝٛح يف َؿيٞ

وا يف دٕٚ٭ة واصذ٭ؽوا، ٚذةرة قُٮا ٤ٔي٭ة ثةتلأوي٢، ودةرة نكجٮا ٨٦ دل٥٤  وٕٝؽوا، وصؽ 
ضةز، وٝةلٮا/ ال ٦ٞةم لٟ  ث٭ة إىل ٝىؽ اتلؼيي٢، ووٝٛٮا جب٭ؽ٥٬ يف الىؽور ٦٪٭ة واأٔل

آظةد ثؽ ًٕٚل قبي٢ املضةز، ودةرة ٝةلٮا/ ٬ؾه أػجةر  ٔ٪ؽ٩ة وال ٔجٮر لٟ ٤ٔي٪ة، وإن اكن ال
 واملكأ٣ح ٨٦ املكةا٢ ا٧٤ٕ٣يح.

وإن اكن ٝؿآ٩ًة أو ػرًبا ٦ذٮادًؿا ٝةلٮا/ د٤ٟ أد٣ح ٣ْٛيح ٦ٕـو٣ح ٨ٔ إٚةدة ا٥٤ٕ٣ واحلٞني، 
واغيذ٭ة إٚةدة ا٨ْ٣ واتلؼ٧ني، وإن أٔضـ٥٬ ذلٟ أو َةل ٤ٔي٭٥ َؿي٫ٞ جلأوا إىل ا٣ٞة٩ٮن 

 تلٞؽي٥ اذلي ص٤ٕٮه أواًل  املضذر ٣ٞٮأؽ اإلي٧ةن، ال١ٛي٢ ثةإلحلةد وال١ؾب وابل٭ذةن،
وال قبي٢ إىل اجل٧ٓ،  ،آراا٭٥ ابلة٤َح ىلع الك٪ح وا٣ٞؿآن، وٝةلٮا/ ٝؽ دٕةرض ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ

 ودٞؽي٥ اجل٢ٞ ٝؽح يف ا٢ٕٞ٣، ٚذٕني دٞؽي٥ ا٢ٕٞ٣ ث٭ؾا ا٣رب٬ةن.
ني ل٥ يل٨ ٔ٪ؽ٥٬ إال رصٮع إىل   واملٞىٮد أ٩ٟ إذا ظٞٞخ األمؿ ىلع ٬ؤالء املٕةًر

 .(1)«٥ املةًنيد٤ٞيؽ أقالٚ٭
َ أ٢ُ٬ »وٝةل اإل٦ةم النةَيب/  األ٬ٮاء؛ أل٩٭٥ ادجٕٮا أ٬ٮاء٥٬، ٥٤ٚ  ابلؽع أ٢َ٬  ُقيمِّ

مٮا ث٢ ٝؽّ  ،يأػؾوا األد٣ح الرشٔيح ٦أػؾ االٚذٞةر إحل٭ة واتلٕٮي٢ ٤ٔي٭ة ظىت يىؽروا ٔ٪٭ة
 .(2)«ذلٟ ح ٦٪ْٮًرا ٚي٭ة ٨٦ وراءأ٬ٮاء٥٬، وأذ٧ؽوا ىلع آراا٭٥، ز٥ ص٤ٕٮا األد٣ح الرشٔي  

 ^ ٨ٔ رقٮل ا ودميٓ ٦ة وط  »ٔ٪ؽ رشظ٫ ٣ٞٮل اإل٦ةم ا٣ُعةوي/ - واث٨ أيب ا٣ٕـ
ىلع اجل٭٧يح وامل٤ُٕح  ثؾلٟ إىل الؿدِّ  ♫ ينري النيغ»ٝةل/  -«٨٦ الرشع وابليةن لك٫ ظٜ

                                     
 .(1184 -1183/ 3)الىٮأٜ املؿق٤ح  (1)
ذىةم  (2)  .(281/ 1)األ
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وإن اكن ُٝيع - وآظةد، ٚةملذٮادؿ ،واملٕزت٣ح والؿاٌٚح، ا٣ٞةا٤ني ثأن األػجةر ٝك٧ةن/ ٦ذٮادؿ
ل١٪٫ ٗري ُٝيع ادلال٣ح، ٚإن األد٣ح ال٤ْٛيح ال دٛيؽ احلٞني، وب٭ؾا ٝؽظٮا يف دال٣ح  -الك٪ؽ

ٝةلٮا/ واآلظةد ال دٛيؽ ا٥٤ٕ٣، وال حيذش ث٭ة ٨٦ ص٭ح َؿيٞ٭ة، وال ٨٦ ص٭ح  !ا٣ٞؿآن ىلع الىٛةت
وا ىلع ا٤ٞ٣ٮب ٦ٕؿٚح الؿب دٕةىل وأق٧ةا٫ ووٛةد٫ وإٔٚةهل ٨٦ ص٭ح الؿقٮل  ،^ ٦ذ٪٭ة، ٚكؽ 

. و٨٦ ا٣ٕضت أ٩٭٥ .ٮ٬ة ٝٮآَ ٤ٞٔيح.وأظةلٮا اجلةس ىلع ٌٝةية و٧٬يح، و٦ٞؽ٦ةت ػيةحلح ق٧  
ـلٮا ألص٤٭ة اجلىٮص، ٚأٝٛؿت ٤ٝٮب٭٥ ٨٦ اال٬ذؽاء ٝؽ   مٮ٬ة ىلع ٩ىٮص الٮيح، ٔو

ؽة ثة٣ُٛؿة الك٤ي٧ح واجلىٮص اجلجٮيح، ثةجلىٮص، ول٥ يْٛؿوا ثٌٞةية ا٣ٕٞٮل الىعيعح املؤي  
٧ٮا   ٩ىٮص الٮيح ٣ٛةزوا ثةملٕٞٮل الىعيط املٮاٜٚ ل٤ُٛؿة الك٤ي٧ح.ولٮ َظ١ 

؛ ٧ٚة ث٢ لك ٚؿيٜ ٨٦ أربةب ابلؽع يٕؿض اجلىٮص ىلع ثؽٔذ٫ و٦ة ّ٪٫ ٦ٕٞٮاًل 
ه  وا٫ٞٚ ٝةل/ إ٫٩ حمل٥، وٝج٫٤، واظذش  ث٫، و٦ة ػة٫ٛ٣ ٝةل/ إ٫٩ ٦تنةث٫، ز٥ رد ه وق ى  رد 

٫ٚ وق ى  حتؿي٫ٛ دأوياًل  ة، أو ظؿ  ًٌ  .(1)«؛ وذللٟ امذؽ إ٩لةر أ٢٬ الك٪ح ٤ٔي٭٥دٛٮي
ٚإذا صةءوا إىل ال١ذةب والك٪ح »اجلىٮص/  وٝةل اث٨ ا٣ٞي٥ م٤ؼًىة ٦ؾ٬ج٭٥ يف ردِّ 

 ٝؿروا ٩يف دالتل٭٧ة ثٮصٮه/
 ال دٛيؽ ٧ً٤ٔة وال يٞي٪ًة. ،أن اجلىٮص أد٣ح ٣ْٛيحأحدٌا/ا
 ٧٤يح.و٬ؾه املكةا٢ ٔ ،أن األػجةر أػجةر آظةد ال دٛيؽ ا٥٤ٕ٣ واثلاين/
 أن ا٢ٕٞ٣ إذا اعرض اجل٢ٞ وصت دٞؽي٥ ا٢ٕٞ٣ ٤ٔي٫. اثلالث/
 اقذ٧ٕةل اتلأويالت وأ٩ٮاع االقذٕةرات واملضةزات يف ٩ىٮص الىٛةت. الراةع/

ٔ٪٭٥ آػؿ ٨ٔ أول، ٝةلٮا/ إذا اظذش ٤ٔيل٥  وٝؽ أووة٥٬ ق٤ٛ٭٥ ثل٧٤ذني يذؽاولٮ٩٭٧ة
 أ٢٬ احلؽير ثة٣ٞؿآن ٚ٘ة٣ُٮ٥٬ ثةتلأوي٢، وإذا اظذضٮا ثةألػجةر ٚٞةث٤ٮ٬ة ثةتل١ؾيت.

َمؿ   ،ؽوا ٬ؾي٨ األو٤ني ا٩بىن هل٥ ٤ٔي٭٧ة أوالن آػؿانوإذا م٭  
َ
 / أدىه ٦٪٭٧ة وأ

                                     
 .(354)رشح ا٣ُعةويح، الث٨ أيب ا٣ٕـ  (1)
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٨ْ ث٫ وتك٤يٍ وإقةءة ا٣، اتل١ؾيت ثةحلٜ اذلي صةءت ث٫ الؿق٢ و٩ـ٣خ ث٫ ال١ذت -
 .اتلعؿيٙ ٤ٔي٫

واتلىؽيٜ ثةبلة٢َ اذلي يك٧ٮ٫٩ ٝٮآَ ٤ٞٔيح، وَوَؽٝٮا وًَلَؾثٮا؛ ٌٚه ٝٮآَ،  -
ووٛةد٫، ويه ػيةالت ص٭٤يح مج٭خ  و٣ل٨ ٨ٔ اإلي٧ةن ثة ورقٮهل وأق٧ةء الؿبِّ 

 .(1)«ْٚ٪ٮ٬ة ٝٮآَ ٤ٞٔيح ،٤ٔي٭٥
ط األ٦س٤ح ىلع ٬ؾا امل٪٭ش الٌةل ٦ة رواه ٔجيؽ ا ث٨ ٦ٕةذ ٨ٔ أثي٫، أ٫٩  /و٨٦ أًو

لٮ ق٧ٕخ » /-(3)وٝؽ ذ٠ؿ ظؽير الىةدق املىؽوق- يٞٮل (2)ق٧ٓ ٧ٔؿو ث٨ ٔجيؽ
ْقذ٫ُ، ولٮ ق٧ٕخ اث٨  ْبذ٫ُ، ولٮ ق٧ٕذ٫ ٨٦ زيؽ ث٨ و٬ت ملة وؽ  ٧ل يٞٮل ٬ؾا ل١ؾ  اأٔل

يٞٮل ٬ؾا لؿددد٫، ولٮ ق٧ٕخ ا  ^ مكٕٮد يٞٮل ٬ؾا ملة ٝج٤ذ٫، ولٮ ق٧ٕخ رقٮل ا
 .(4)«!يٞٮل ٬ؾا ٤ٞ٣خ/ ٣حف ىلع ٬ؾا أػؾت ٦يسةٝ٪ة

ة- و٨٦ األ٦س٤ح ىلع ذلٟ ًٌ ٨ٔ أظؽ رؤوس املجذؽٔح ٨٦  ♫ ٦ة رواه اث٨ دي٧يح -أي
أ٫٩ ٝؿأ  -اذلي رصٓ ٔ٪٭٥ ملة ا٩لنٙ أمؿ٥٬- وظؽزين اثلٞح»ظير ٝةل/  ،الىٮٚيح

ٚٞةل/  ؟الث٨ ٔؿيب، ٝةل/ ٤ٞٚخ هل/ ٬ؾا الالكم خية٣ٙ ا٣ٞؿآن «ٚىٮص احلل٥» (5)٤ٔي٫
 !«(6)ا٣ٞؿآن لك٫ رشك، وإ٧٩ة اتلٮظيؽ يف الك٦٪ة

ني وأمجة٬٭٥، اذلي٨ ني وا٧٤ٕ٣ة٩حِّ و٩ْري ٬ؤالء ز٩ةدٝح ا٣ٕرص احلؽير ٨٦ ا٣حكةريِّ »
رتاض ٤ٔي٭ة ظؽًّ  ث٤٘خ صؿأد٭٥ يف ردِّ  ٥ ثٌٕ٭٥ أن ادلي٨ اجلىٮص واأل ا ْٔي٧ًة، وٝؽ ٔز

دؿاث ٦ٞؽس، ل١٪٫ ٣حف وةحلًة هلؾا الـ٦ةن، وهلؾا َةبلٮا ثٛى٫٤ ٨ٔ دميٓ مؤون احليةة/ 

                                     
 .(1434 -1433/ 4)الىٮأٜ املؿق٤ح  (1)
 ٦جعر املٕزت٣ح يف ابلةب اثلةين ٨٦ ٬ؾا ال١ذةب. .٬ٮ إ٦ةم املٕزت٣ح ورأس ٨٦ رؤوق٭ة /٧ٔؿو ث٨ ٔجيؽ (2)
 .(2643)، ومك٥٤ (3218)أػؿص٫ ابلؼةري ا«..يفاةطواأنًاأربػنيايًَنا.اًُاقُالجاخ ااعُاه اإناأحدكماُيجا»٬ٮ ظؽير/  (3)
  .(63/ 14)، دةريغ ث٘ؽاد (129/ 22) ، ل٧٤ـيد٭ؾيت ال٧١ةل (4)
 و٬ٮ ٨٦ أا٧ح الىٮٚيح ا٣ٞةا٤ني ثٮظؽة الٮصٮد. ،ةينكَ ٧ْ ٤ِ ٝؿأ ىلع اتلِّ  /أي (5)
 .(479/ 3) ، ٦ؽارج الكةل١ني(244، 211، 127/ 2)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (491)، ث٘يح املؿدةد، الث٨ دي٧يح (245 -1/244)الىٛؽيح  (6)
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ال٦يح.  .(1)«. وحنٮ٬ة.االصذ٧ةٔيح، والكيةقيح، واالٝذىةديح، واإٔل
ا د٪ٌط ث٭ة ٠ذت أ٢٬ ابلؽع، ود٪ُٜ ث٭ة ألكجذ٭٥، ودجؽو واأل٦س٤ح ىلع ذلٟ ٠سرية صؽًّ 

 وؽور٥٬ أكرب. و٦ة ختيف ،أٚٮا٬٭٨٦٥ 
اجلىٮص ي٧ل٨ د٤ؼيى٭ة  ٚإن مؿاظ٢ أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع يف ردِّ  /وب٪ةًء ىلع ٦ة قجٜ

  ٚي٧ة يٌل/إدمةاًل 
ااألوىل/ رد ثٕي الك٪ح وا٨ُٕ٣ يف رواد٭ة ث٧ة ٚي٭٥ الىعةثح، و٬ؾا ٦٪٭ش  املرحلث

 اجل٭٧يح واملٕزت٣ح األواا٢، ز٥ ٤٧ٔخ ث٫ الؿاٌٚح جتةه قةاؿ الىعةثح.
ااثلاىيث/ وػةٚٮا  ،وذلٟ ظني ٔضـوا ٨ٔ إّ٭ةر اتل١ؾيت ،ا٣ٞٮل ثةتلأوي٢ املرحلث

٪٭٧ة أػؾه  ،اث٨ اثل٤يج ودج٫ٕ ،ٮا ٨٦ اتل٪١ي٢ ث٭٥، ٧٠ة ٢ٕٚ برش املؿييسُٝ ؿَ الٮالة وَٚ  ٔو
 واخلُةيب. ،وابلي٭ٌف ،اكث٨ ٚٮرك ؛ثٕي األمةٔؿة

 ،اكجلٮيين ،ػرب اآلظةد واتلأوي٢ ٔ٪ؽ ٦ذأػؿي األمةٔؿة اجل٧ٓ ثني ردِّ  املرحلثااثلاثلث/
 واإلييج. ،والؿازي ،وا٣٘ـايل

االراةػث/ جًف حل ؛اجل٧ٓ ثني الؿد واتلأوي٢ وا٨ُٕ٣ يف الؿواة واألا٧ح ا٣ٕؽول املرحلث
 ٧٠ة ٢ٕٚ ال١ٮزؿي و٦ؽرقذ٫. ،-ولٮ ىلع ظكةب الك٪ح -٦٪٭ش أ٢٬ الالكم قةل٧ًة
ااخلامسث/ ؿاض الاكم٢ والؿٚي امل٨٤ٕ مل٪ة٬ش الك٤ٙ، و٬ؾا  املرحلث الؿد واإٔل
ٓ ٦٪ة٬ش صؽيؽة ٧ني ٨٦ ا٣ٕرصا٩حِّ ٦ؾ٬ت أػالف املذلكِّ  ـ٧ٔٮن احلةصح إىل ًو ني اذلي٨ ي

 .(2)تل٤ٌف ادلي٨ ودٞؿيؿه وجتؽيؽه

                                     
 .(66)ص ح٦٪٭ش اتل٤ٌف واالقذؽالل ثني أ٢٬ الك٪ح واملجذؽٔ (1)
 .(37 -36)ص٦٪ة٬ش أ٢٬ األ٬ٮاء واالٚرتاق وابلؽع  (2)
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 حتزيف ألفاظ النصوص ووعانيها 

٠سرًيا ٦ة ي٤ضأ أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع إىل حتؿيٙ اجلىٮص وإػؿاص٭ة ٨ٔ ظٞيٞح 
ٚٮن أ٣ٛةظ اجلىٮص ٦ؽلٮالد٭ة؛ تلذٮاٜٚ ٦ٓ ٦ؾا٬ج٭٥ الٌة٣ح وأ٬ٮاا٭٥ امل٪عؿٚح، ٚ٭٥ حيؿِّ 

ٚٮن األد٣ح ٨ٔ حيؿِّ الرشٔيح دةرة، وحيؿٚٮن ٦ٕة٩ي٭ة دةرة أػؿى، وأكرث ٨٦ ٬ؾا أ٩٭٥ 
 مٮإً٭ة، وحيٮلٮ٩٭ة ٨ٔ وص٫ دالتل٭ة، ويٕؽلٮن ٨ٔ ٦ٞىٮد اجلىٮص وظٞيٞح مؿاد٬ة.

ڀ ڀ ﴿ /ٚك٤ٛ٭٥ يف ذلٟ احل٭ٮد اذلي٨ ٝةل هل٥ ا  /ـأنااحتريفٍماللفظ

ة وٝةلٮا/ ظ٪ُح يف مٕؿة[58]ابلٞؿة/ ﴾ڀ ٺ ٺ ًٛ ، وذللٟ ٝةل اث٨ (1)، ٚؽػ٤ٮا زظ
 ا٣ٞي٥ يف اجلٮ٩يح/

ِمــ
ُ
ــثــأن يٞٮلــٮا ظِ  ٮدُ ُ٭ــاحلَ  ؿَ أ احُ 

ــؾلٟ اجَلْ  ــيِم  وًل ــذٮى ٭ ــ٢ هل اق اٝي
ا٤ِ٫ـ٭ْ ٨ صَ  وذا ٦ِـٮى اقـذٮىَل ذَ ٝةل اْقـ

ـــ ـــاحلَ  ٮنُ ٩ُ ـــوالم صَ  ٮدِ ُ٭ ـــةيِم ْ٭ ا ٧٬
 

ـــ٪ْ ٚـــأثٮا وٝـــةلٮا/ ظِ ا انِ هلـــٮا حٌ َُ
اىــــةنِ ْٞ ل٤٪   َف ؿْ ٚـــأز وزاد احلَـــ

ـــحً  ـــاًل  ٣٘ ٞ ــٔو ـــة قيِّ ــة ٧٬ اـةنِ  ٦
ـــ ربِّ  يْحِ يف وَ  َٕ ــــةنِ ؽَ زااِ  ِش ؿْ ا٣ ا(2)د

 

٨ زةثخ ابل٪ةين ٝةل/   /، ٤ٞٚخاجلٮم حيٟ آيح ٨٦ املىعٙرأيخ ٧ٔؿو ث٨ ٔجيؽ يف »ٔو
 .«(3)ماك٩٭ة ػرًيا ٦٪٭ةأزجخ ٞةل/ ٚ ؟٦ة دى٪ٓ

أليب ٧ٔؿو ث٨ ا٣ٕالء، أظؽ  -ثٕي املٕزت٣ح /أي- و٣ٞؽ ٝةل ثٌٕ٭٥»وٝةل اث٨ أيب ا٣ٕـ/ 
حل١ٮن ث٪ىت اق٥ ا؛  [164]ا٣جكةء/ ﴾ڃ چ چ چ﴿ ا٣ٞؿاء الكجٕح/ أريؽ أن دٞؿأ

مٮىس ٬ٮ املذلك٥ ال ا، ٚٞةل هل أثٮ ٧ٔؿو/ ٬ْت أين ٝؿأت ٬ؾه اآليح ٠ؾا، ١ٚيٙ دى٪ٓ ثٞٮهل 
                                     

 . «ةؿَ ْٕ ح يف مَ ظج  »/ ٭٧ة، و٣ْٛ◙٨٦ ظؽير أيب ٬ؿيؿة  (3115)، ومك٥٤ (4641)ابلؼةري  ٬ؾا املٕىن زةثخ ٚي٧ة أػؿص٫ (1)
يط املٞةوؽ ودىعيط ا٣ٞٮأؽ  (2)  .(26/ 2)دًٮ
 .(175/  6)، الاكم٢ يف ًٕٛةء الؿصةل (814/  4)رشح أوٮل أذٞةد أ٢٬ الك٪ح  (3)
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﮳﮴ ﴿ دٕةىل/ ﮲  ؿاف/ ﴾ے ۓ ۓ   .(1)«ٚج٭خ املٕزتيل [143]اأٔل
املٕىن ال٤٘ٮي هل  ٚي١ٮن ثرصف ال٤ِٛ ٨ٔ ّة٬ؿه، و٦ة يٞذٌي٫ /وأنااحتريؿااملػىن

 ٨٦ ٗري دحل٢ يٮصت ذلٟ، و٬ٮ ٦ة يٕؿف ثةتلأوي٢ ا٣ٛةقؽ املؾمٮم.
ادىع أ٫٩ ٚ٭٥ هلة  /أي»/ «أو دأوهلة ثٛ٭٥»ٝةل اث٨ أيب ا٣ٕـ ٔ٪ؽ رشظ٫ ٣ٞٮل ا٣ُعةوي/ 

 خية٣ٙ ّة٬ؿ٬ة، و٦ة يٛ٭٫٧ لك ٔؿيب ٨٦ ٦ٕ٪ة٬ة، ٚإ٫٩ ٝؽ وةر اوُالح املذأػؿي٨ دأوياًل 
؛ دـيح٪ًة هل ٮا اتلعؿيٙ دأوياًل ةلٮا/ حن٨ ٩ؤول ٦ة خية٣ٙ ٝٮجلة، ٚك٧  وٝ ،يف ٦ٕىن اتلأوي٢

 .(2)«وزػؿٚح حلٞج٢
ة/  ًٌ اجلىٮص، وحيؿٚ٭ة ٨ٔ مٮإً٭ة، إال وصؽ إىل  وال ينةء ٦ج٢ُ أن يذأول»وٝةل أي

ذلٟ ٨٦ الكبي٢ ٦ة وصؽه ٦ذأول ٬ؾه اجلىٮص، و٬ؾا اذلي أٚكؽ ادل٩ية وادلي٨، و١٬ؾا 
ر٩ة ا أن ٢ٕٛ٩ ٦س٤٭٥، وأز ٤ٕٚخ احل٭ٮد واجلىةرى يف ٩ىٮص اتلٮراة واإلجني٢، وظؾ  

وأ٫٤٬ ٨٦ ص٪ةيح، ٚ٭٢  املج٤ُٮن إال ق٤ٮك قبي٤٭٥، وًل٥ صىن اتلأوي٢ ا٣ٛةقؽ ىلع ادلي٨
وًلؾا ٦ة صؿى يف يٮم اجل٢٧، ووٛني، و٦ٞذ٢  ؟إال ثةتلأوي٢ ا٣ٛةقؽ ◙ ُٝذ٢ ٔس٧ةن

ة◙ احلكني و٢٬ ػؿصخ اخلٮارج وأزت٣خ املٕزت٣ح، ورٌٚخ الؿواٚي،  ؟، واحلؿ 
 .(3)«؟وقجٕني ٚؿٝح، إال ثةتلأوي٢ ا٣ٛةقؽ واٚرتٝخ األ٦ح ىلع زالٍث 
٢ املؾمٮم وابلة٢َ ٚ٭ٮ دأوي٢ أ٢٬ اتلعؿيٙ وابلؽع، وأ٦ة اتلأوي»ٝةل ميغ اإلقالم/ 

ٔٮن رصف ال٤ِٛ ٨ٔ ٦ؽلٮهل إىل ٗري ٦ؽلٮهل ث٘ري اذلي٨ يذأولٮ٫٩ ىلع ٗري دأوي٫٤، ويؽ  
 .(4)«دحل٢ يٮصت ذلٟ

ٚذأوي٢ اتلٛكري  ،إن اتلأوي٢ يذضةذث٫ أوالن/ اتلٛكري، واتلعؿيٙ»وٝةل اث٨ ا٣ٞي٥/ 

                                     
 .(171ص )رشح ا٣ُعةويح  (1)
 .(251/ 1)املىؽر الكةثٜ  (2)
 .(219 -218/ 1) الكةثٜ املىؽر(3)
 .(67/ 3)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (4)
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ابلة٢َ، ٚذأوي٢ اتلعؿيٙ ٨٦ صجف اإلحلةد، ٚإ٫٩ ٬ٮ املي٢ ٬ٮ احلٜ، ودأوي٢ اتلعؿيٙ ٬ٮ 
ثةجلىٮص ٨ٔ ٦ة يه ٤ٔي٫، إ٦ة ثة٨ُٕ٣ ٚي٭ة، أو ثإػؿاص٭ة ٨ٔ ظٞةاٞ٭ة ٦ٓ اإلٝؿار 
ث٤ْٛ٭ة، وًلؾلٟ اإلحلةد يف أق٧ةء ا دةرة يلٮن جبعؽ ٦ٕة٩ي٭ة، ودةرة يلٮن ثإ٩لةر 

أوي٢ ابلة٢َ ٬ٮ إحلةد وحتؿيٙ، وإن املك ى ث٭ة، ودةرة ثة٣ترشيٟ ثح٪٫ وبني ٗريه ٚي٭ة، ٚةتل
ؿٚة٩ًة ودأوياًل  ة ٔو ًٞ  .ق٧ةه أوعةث٫ حتٞي

ڃ چ چ ﴿ ٨٧ٚ دأوي٢ اتلعؿيٙ واإلحلةد/ دأوي٢ اجل٭٧يح ٝٮهل دٕةىل/

ح ٤ٝج٫ ثةحلل٥ واملٕةرف جتؿحيًة، و٨٦ حتؿيٙ ال٤ِٛ  [461النساء:] ﴾چ أي/ َصؿ 
أي/ مٮىس لَك ٥  «وٍل ٥ اَ »/ يف الؿٚٓ إىل اجلىت، وٝةل ﴾ڃ چ﴿ حتؿيٙ/ إٔؿاب ٝٮهل/

 ٓ ا، ول٥ يل٫٧٤ ا، و٬ؾا ٨٦ صجف حتؿيٙ احل٭ٮد؛ ث٢ أٝجط ٦٪٫، واحل٭ٮد يف ٬ؾا املًٮ
 .(1)«أوىل ثةحلٜ ٦٪٭٥

َاضػٍا ام اغو ااألدلث احتريؿ ا، وٝؽ يٞٓ ٚي٫ ٚ٭ٮ ٨٦ األ٩ٮاع اخلٛيح صؽًّ  /وأنا
ؽم اال٣زتام ثٞٮأؽ ال١سريون ث٘ري ٝىؽ بكجت ٤ٝح ابلٌةٔح يف ا٥٤ٕ٣، أو  قٮء ا٣ٛ٭٥ ٔو

 االقذؽالل الىعيعح، و٬ٮ ٦ؽػ٢ ل١سري ٨٦ ابلؽع.
يَؿُِد ادلحل٢ ىلع ٦٪ةط، » /-يف رشح ٬ؾا اجلٮع ٨٦ اتلعؿيٙ- ٝةل اإل٦ةم النةَيب

ٚيرصف ٨ٔ ذلٟ امل٪ةط إىل أمؿ آػؿ مٮ٧ً٬ة أن امل٪ةَني واظؽ، و٬ٮ ٨٦ ػٛيةت حتؿيٙ 
 .(2)«اللك٥ ٨ٔ مٮا٫ًٕ، وا٣ٕيةذ ثة
ٝةل أمحؽ/ أكرث ٦ة خيُئ اجلةس ٨٦ ص٭ح اتلأوي٢ »/ ♫ وٝؽ دٞؽم ٝٮل اث٨ دي٧يح

، يؿيؽ ثؾلٟ أن ال حُيَْل٥ ث٧ة دل  ٤ٔي٫ ا٣ٕةم وامل٤ُٜ ٝج٢ اجلْؿ ٚي٧ة خيى٫ (3)«وا٣ٞيةس

                                     
 .(218 -217/ 1)الىٮأٜ املؿق٤ح  (1)
ذىةم  (2)  .(69/  2)األ
 . (63/  3)جمموع الفتاوى  (3)



 

511 

 والبدعت وأهل األهواء ل السنبني أه

٢٧َْٕ ثة٣ٞيةس ٝج٢ اجلْؿ يف دال٣ح اجلىٮص ٢٬ دؽ٫ٕٚويٞيِّ  ٚإن أكرث ػُأ  ؟ؽه، وال ُي
اجلةس د٧ك١٭٥ ث٧ة يْ٪ٮ٫٩ ٨٦ دال٣ح ال٤ِٛ وا٣ٞيةس، ٚةألمٮر ا٣ْ٪يح ال ي٢٧ٕ ث٭ة ظىت 
يجعر ٨ٔ املٕةرض حبسًة ي٧ُنئ ا٤ٞ٣ت إحل٫، وإال أػُأ ٨٦ ل٥ ي٢ٕٛ ذلٟ، و٬ؾا ٬ٮ الٮاٝٓ 
ؿاض ٨ٔ  يف املذ٧ك١ني ثة٣ْة٬ؿ واألٝحكح؛ وهلؾا ص٢ٕ االظذضةج ثة٣ْٮا٬ؿ ٦ٓ اإٔل

ؿاض ٨ٔ  ^ يبدٛكري اجل وأوعةث٫ َؿيٜ أ٢٬ ابلؽع، وًلؾلٟ اتل٧كٟ ثةألٝحكح ٦ٓ اإٔل
 ٚةقًؽا، وإ٧٩ة اجلىٮص واآلزةر َؿيٜ أ٢٬ ابلؽع؛ وهلؾا اكن لك ٝٮل اثذؽ٫ٔ ٬ؤالء ٝٮاًل 

 .(1)«الىٮاب ٨٦ أٝٮاهل٥ ٦ة واٚٞٮا ٚي٫ الك٤ٙ ٨٦ الىعةثح واتلةثٕني هل٥ ثإظكةن
 
 
 
 

 
 
 

                                     
 ثذرصف يكري. (392/ 7)دل٧ٮع ا٣ٛذةوي  (1)
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 العقنتعظيي دور 
 وادعاء التعارض بني العقن والنقن

دٮا ٨٦ ِٝ 
ُ
ج٢ حت١ي٧٭٥ ل٢ٕٞ٤ يف دٞؿيؿ مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة، ٦ٓ إن أ٢٬ ابلؽع ٠سرًيا ٦ة أ

 ثؽٔٮى د٪ةٌٝ٭ة ٦ٓ ا٣ربا٬ني ا٤ٕٞ٣يح. ؛رد٥٬ِّ ل٤٪ىٮص الىعيعح أو دأوي٤٭ة
٩ذةاش  وٝؽ أد ى ذلٟ إىل االحنؿاف يف دم٤ح ٨٦ املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح، والٮوٮل ٚي٭ة إىل

خمة٣ٛح ل٤٪ىٮص الىعيعح، األمؿ اذلي أدى ثؽوره إىل وٝٮع االػذالف واتلٛؿق اذلي ال 
 ٔى٧ح ٦٪٫ إال ثةدجةع ال١ذةب والك٪ح.

ث اإل٦ةم النةَيب ٨ٔ ثٕي ٦ْة٬ؿ االحنؿاف يف َؿق االقذؽالل ٔ٪ؽ وٝؽ حتؽ  
ؿاً٭٥ و٦»املجذؽٔح، ٚؾ٠ؿ ٦٪٭ة/  ؾا٬ج٭٥، رد٥٬ لألظةدير ا٣يت صؿت ٗري مٮاٚٞح أٗل

ري صةريح ىلع ٦ٞذىض ادلحل٢ويؽ    .(1)«…٬ةٚيضت رد   ،ٔٮن أ٩٭ة خمة٣ٛح ل٧٤ٕٞٮل، ٗو
وٝؽ أدى ٬ؾا امل٪٭ش امل٪عؿف ٠ؾٟل إىل ردِّ ال١سري ٨٦ األظةدير الىعيعح، وا٨ُٕ٣ يف 

 .زني ىلع ٔؽاتل٭٥، أو ٨٦َ ادٜٛ أا٧ح املعؽِّ ô ، أو اتلةثٕني╚ رواد٭ة وإن اك٩ٮا ٨٦ الىعةثح
ذىةم ث٪ىٮص الٮيح واظذ٧١ٮا إىل ٔٞٮهل٥ احنؿٚٮا ٨ٔ  ٪ؽ٦ة دؿك أ٢٬ ابلؽع األ ٔو

دت ثٕؽد ٔٞٮهل٥ ا٣يت دٛةودخ دٛةودًة ٠جرًيا، ٝخ ث٭٥ الكج٢ ودٕؽ  الرصاط املكذٞي٥، ودٛؿ  
ؽد أٚ٭ة٦٭٥ ا٣يت دجةي٪خ ود٪ةٌٝخ، وبؾلٟ ازدادت ٬ٮة االػذالف ٗٮًرا، ورضب  ٔو

 ه.اتلٛؿق جبؿا٫٩، ود٧ٕٞخ صؾور
و٤ٕ٦ٮم أن ا٢ٕٞ٣ ال يكذ٢ٞ ثإدراك دميٓ األمٮر، وأ٫٩ ال دور هل يف دٞؿيؿ املكةا٢ 
ا٣٘يبيح، وإ٧٩ة يلٮن الٮيح ٬ٮ املؿصٓ يف ذلٟ؛ ألن حت١ي٥ ا٢ٕٞ٣ يف د٤ٟ املكةا٢ يٕؽ 

                                     
ذىةم  (1)  و٦ة ثٕؽ٬ة. (32/  2)األ
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 إٝعة٦ًة هل يف أمٮر ال َةٝح هل ث٭ة.
٢ الىعيط، ٔٮن إماك٩يح ظؽوث اتلٕةرض ثني ا٢ٕٞ٣ الرصيط واجلٞوأ٢٬ ابلؽع يؽ  

 آػؿ أمؽ ثُال٩ًة، و٬ٮ/ وصٮب دٞؽي٥ ا٢ٕٞ٣ ىلع ويٌيٛٮن إىل ٬ؾا األو٢ ابلة٢َ أواًل 
ـٔٮم.  اجل٢ٞ ٔ٪ؽ ظؽوث ٬ؾا اتلٕةرض امل

أن ا٢ٕٞ٣ الرصيط داا٧ًة يٮاٜٚ اجل٢ٞ الىعيط، وال ي٧ل٨  /واذلي ٤ٔي٫ أ٢٬ الك٪ح
٫ ٍٝ، و٣ل٨ ٝؽ دَ  ؛ ^ صةء ث٫ الؿقٮل ٔٞٮل اجلةس ٨ٔ ٦ٕؿٚح دٛىي٢ ٦ة ٞرُص أن يٕةًر

وذللٟ ٝؽ دذٮ٥٬ ٬ؾه ا٣ٕٞٮل ا٣ٞةرصة ظؽوث ٩ٮع دٕةرض ثني ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ، و٬ٮ ٗري 
٪ؽ دٮ٥٬ ٬ؾا اتلٕةرض ٚال  ثؽ ٨٦ دٞؽي٥ ا٣ُٞيع ٦٪٭٧ة. واٝٓ يف احلٞيٞح، ٔو

خ األد٣ح الك٧ٕيح، أو الك٧ٓ وا٢ٕٞ٣، أو اجل٢ٞ »وأ٦ة أ٢٬ األ٬ٮاء ٚيٞٮلٮن/  إذا دٕةًر
ا٣ْٮا٬ؿ اجل٤ٞيح وا٣ٞٮآَ ا٤ٕٞ٣يح أو حنٮ ذلٟ ٨٦ ا٣ٕجةرات، ٚإ٦ة أن جي٧ٓ وا٢ٕٞ٣، أو 

ة، وإ٦ة أن يٞؽم الك٧ٓ و٬ٮ ثح٪٭٧ة و٬ٮ حمةل؛ أل٫٩ دمٓ ثني اجلٞيٌني، وإ٦ة أن يؿد   ًٕ ا دمي
٦٪ةه ٤ٔي٫ اكن ذلٟ ٝؽًظة يف ا٢ٕٞ٣ اذلي ٬ٮ أو٢ حمةل؛ ألن ا٢ٕٞ٣ أو٢ اجل٢ٞ، ٤ٚٮ ٝؽ  

ة،  اجل٢ٞ، وا٣ٞؽح يف أو٢ ًٕ اليشء ٝؽح ٚي٫، ٚاكن دٞؽي٥ اجل٢ٞ ٝؽًظة يف اجل٢ٞ وا٢ٕٞ٣ دمي
ة دٕةرُ  ذاز٥ اجل٢ٞ/ إ٦ة أن يذأول، وإ٦ة يٛٮض، وأ٦ة إ ،ٚٮصت دٞؽي٥ ا٢ٕٞ٣  َض دٕةًر

 .(1)«الٌؽي٨ ا٦ذ٪ٓ اجل٧ٓ ثح٪٭٧ة ول٥ ي٧ذ٪ٓ اردٛةٔ٭٧ة
ثُالن ٦ؾ٬ج٭٥ ثية٩ًة مةٚيًة اكٚيًة يف ٠ذةث٫  ♫  ميغ اإلقالم اث٨ دي٧يحوٝؽ ثني  

ط  ، ورد  «درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ» /اجل٤ي٢ ٦ؾ٬ج٭٥ و٫ٌٞ٩ ٨٦ وصٮه ٠سرية، ٧٠ة أًو
ًٕة ٚاكن ممة ٝةهل بليةن ثُالن اقذؽالهل٥/  ،ًٕٙ اقذؽالالد٭٥ وخمة٣ٛذ٭ة ل٢ٕٞ٤ واجل٢ٞ ٦

٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ وصت دٞؽي٥ اجل٢ٞ؛ أن يُٕةرَض دحل٤٭٥ ث٪ْري ٦ة ٝةلٮه، ٚيٞةل/ إذا دٕةرض ا»
ألن اجل٧ٓ ثني املؽلٮ٣ني دمٓ ثني اجلٞيٌني، ورٕٚ٭٧ة رٚٓ ل٤٪ٞيٌني، ودٞؽي٥ ا٢ٕٞ٣ ممذ٪ٓ؛ 

                                     
 .(4/ 1)درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ  (1)
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، ٤ٚٮ أث٤ُ٪ة ^ ىلع وعح الك٧ٓ، ووصٮب ٝجٮل ٦ة أػرب ث٫ الؿقٮل ألن ا٢ٕٞ٣ ٝؽ دل  
ة  ة ٝؽ أث٤ُ٪ة دال٣ح ا٢ٕٞ٣، وإذا أث٤ُ٪ة دال٣ح ا٢ٕٞ٣ ل٥ يى٤طاجل٢ٞ ل١٪   ًً أن يلٮن ٦ٕةر

ح يشء ٨٦ األميةء، ٚاكن دٞؽي٥ ا٢ٕٞ٣ مٮصجًة  ل٤٪٢ٞ؛ ألن ٦ة ٣حف ثؽحل٢ ال يى٤ط ملٕةًر
 ٔؽم دٞؽي٫٧ ٚال جيٮز دٞؽي٫٧.

ٌ واًط، ٚإن ا٢ٕٞ٣ ٬ٮ اذلي دل  ىلع وؽق الك٧ٓ ووعذ٫، وأن ػربه ٦ُةثٜ  و٬ؾا ثنيِّ
لـم أن ال يلٮن ا٢ٕٞ٣  ملؼربه، ٚإن صةز أن دلٮن ٬ؾه ادلال٣ح ثة٤َح بلُالن اجل٢ٞ

م، جٓ حبةل ٌٚاًل ت  وعيًعة ل٥ جيـ أن يُ   وعيًعة، وإذا ل٥ يل٨ دحلاًل دحلاًل   ٨ٔ أن يٞؽ 
ٚىةر دٞؽي٥ ا٢ٕٞ٣ ىلع اجل٢ٞ ٝؽًظة يف ا٢ٕٞ٣ ثة٩ذٛةء لٮاز٫٦ و٦ؽلٮهل، وإذا اكن دٞؽي٫٧ ىلع 

ذ٫،  اجل٢ٞ يكذ٤ـم ا٣ٞؽح ٚي٫، وا٣ٞؽح ٚي٫ ي٧٪ٓ دالتل٫، وا٣ٞؽح يف دالتل٫ يٞؽح يف ٦ٕةًر
ح ٦جُاًل  ح، ٚة٦ذ٪ٓ دٞؽي٫٧ ىلع اجل٢ٞ و٬ٮ امل٤ُٮباكن دٞؽي٫٧ ٔ٪ؽ املٕةًر  .(1)« ل٧٤ٕةًر

ة/  ًٌ إذ ٨٦  ؛(2)٥ احنىةر ا٣ٞك٧ح ٚي٧ة ذ٠ؿد٫ ٨٦ األٝكةم األربٕحال نك٤ِّ »وٝةل أي
م، وإن  اك٩ة امل٧ل٨ أن يٞةل/ يٞؽم ا٣ٌٕٞل دةرة، والك٧يع أػؿى، ٚأي٭٧ة اكن ُٕٝياة ُٝؽِّ

ة ُٕٝيني ٚي٧ذ٪ٓ اتلٕةرض، وإن اك٩ة ّ٪حني   ًٕ   ٚةلؿاصط ٬ٮ املٞؽم.دمي
ة، أو اجل٧ٓ ثني  ٚؽٔٮى املؽيع أ٫٩ ال ًٞ ة، أو الك٧يع ٤ُ٦ ًٞ ثؽ ٨٦ دٞؽي٥ ا٣ٌٕٞل ٤ُ٦

دٔٮى ثة٤َح؛ ث٢ ٬٪ة ٝك٥ ٣حف ٨٦ ٬ؾه األٝكةم ٧٠ة  -اجلٞيٌني، أو رٚٓ اجلٞيٌني
 .(3)«ذ٠ؿ٩ةه؛ ث٢ ٬ٮ احلٜ اذلي ال ريت ٚي٫

ـ٧ٔ٭٥ أن ا٢ٕٞ٣ أو٢ ل٤٪٢ٞ ـ٥ٔ، وبني  ٚٞؽ ٚ٪   /أ٦ة ٚي٧ة يذ٤ٕٜ ث  ؽ ميغ اإلقالم ٬ؾا ال
وذلٟ ألن ٝٮهل٥/ إن ا٢ٕٞ٣ أو٢ »ثُالن ٬ؾه ا٣ٛؿيح، و٩ىف أن يك٥٤ ٦س٢ ٬ؾا ا٣ٞٮل هل٥/ 

                                     
 .(171 -171/ 1)درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ  (1)
ة. -1 األٝكةم األربٕح يه/  (2) ًٞ ة. -2 دٞؽي٥ ا٣ٌٕٞل ٤ُ٦ ًٞ  دٞؽي٥ الك٧يع ٤ُ٦

 رٚٓ اجلٞيٌني. -4 اجل٧ٓ ثني اجلٞيٌني. -3 
 .(87/ 1)درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ  (3)
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ل٤٪٢ٞ، إ٦ة أن يؿاد ث٫/ أ٫٩ أو٢ يف زجٮد٫ يف أو٢ األمؿ، أو أو٢ يف ٧٤ٔ٪ة ثىعذ٫، واألول ال 
ٞٮهل اع٢ٝ، ٚإن ٦ة ٬ٮ زةثخ يف ٩ٛف األمؿ ثةلك٧ٓ وب٘ريه ٬ٮ زةثخ قٮاء ٧٤ٔ٪ة ثة٢ٕٞ٣ أو ي

ؽم  ث٘ري ا٢ٕٞ٣ زجٮد٫، أو ل٥ ٥٤ٕ٩ زجٮد٫ ال ث٢ٕٞ وال ث٘ريه؛ إذ ٔؽم ا٥٤ٕ٣ ٣حف ٧ً٤ٔة ثة٣ٕؽم، ٔو
، ^ . ٚسجٮت الؿقة٣ح يف ٩ٛك٭ة، وزجٮت وؽق الؿقٮل.٧٤ٔ٪ة ثةحلٞةاٜ ال ي٪يف زجٮد٭ة يف ٩ٛك٭ة.

 ىلع أن يلٮن مٮٝٮًٚة ىلع ٌٚاًل  ،وزجٮت ٦ة أػرب ث٫ يف ٩ٛف األمؿ ٣حف مٮٝٮًٚة ىلع وصٮد٩ة
ٔٞٮجلة أو ىلع األد٣ح ا٣يت ٧٤ٕ٩٭ة ثٕٞٮجلة، و٬ؾا ٧٠ة أن وصٮد الؿب دٕةىل و٦ة يكذع٫ٞ ٨٦ 

  أن ا٢ٕٞ٣ ٣حف أواًل ٫٧٤ٕ٩، ٚذبني   ٥قٮاء ٧٤ٔ٪ةه أو لاألق٧ةء والىٛةت زةثخ يف ٩ٛف األمؿ 
ثلجٮت الرشع يف ٩ٛك٫، وال ٦ُٕيًة هل وٛح ل٥ دل٨ هل، وال ٦ٛيًؽا هل وٛح ٧٠ةل؛ إذ ا٥٤ٕ٣ 

 .(1)«ًؿا ٚي٦٫ُةثٜ ل٤ٕ٧٤ٮم املكذ٘ين ٨ٔ ا٥٤ٕ٣، دةثٓ هل، ٣حف مؤزِّ 

 ىلع  ل٤ك٧ٓ ودحلاًل ٨٦ امل٤ٕٮم أ٫٩ ٣حف لك ٦ة يٕؿف ثة٢ٕٞ٣ يلٮن أواًل »ز٥ ٝةل/ 
أن حترص، وا٥٤ٕ٣ ثىعح الك٧ٓ اغيذ٫ أن يذٮٝٙ وعذ٫، ٚإن املٕةرف ا٤ٕٞ٣يح أكرث ٨٦ 

 ،^ ، و٣حف لك ا٤ٕ٣ٮم ا٤ٕٞ٣يح ي٥٤ٕ ث٭ة وؽق الؿقٮل^ ىلع ٦ة ث٫ يٕؿف وؽق الؿقٮل
 ^ ودىؽي٫ٞ ل٤ؿقٮل ،ث٢ ذلٟ ي٥٤ٕ ث٧ة ي٥٤ٕ ث٫ أن ا دٕةىل أرق٫٤، ٦س٢ إزجةت الىة٩ٓ

 ل٤٪٢ٞ ال ث٧ٕىن ثةآليةت وأ٦سةل ذلٟ، وإذا اكن ٠ؾلٟ ل٥ دل٨ دميٓ املٕٞٮالت أواًل 
 .(2)«وال ث٘ري ذلٟ ،دٮٝٙ ا٥٤ٕ٣ ثةلك٧ٓ ٤ٔي٭ة، وال ث٧ٕىن ادلال٣ح ىلع وعذ٫

ٚإن أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع ل٥ د٥ٞ ٔ٪ؽ٥٬ ٬ؾه النج٭ح إال بكجت ٚكةد  /ويف احلٞيٞح
، ^ ٔٞٮهل٥، واتلجةس احلٜ ثةبلة٢َ ٔ٪ؽ٥٬، وادجةٔ٭٥ ل٧٤تنةث٫، وخمة٣ٛذ٭٥ ل٤ؿقٮل

إن ا قجعة٫٩ اٝذٌخ » /♫ ودلؾيج٭٥ ث٫؛ وذللٟ ٝةل اث٨ ا٣ٞي٥وًلذ٧ة٩٭٥ ل٤عٜ 
ؽهل أن يٛكؽ ىلع ا٣ٕجؽ ٫٤ٞٔ اذلي ػة٣ٙ ث٫ رق٫٤، ول٥ جي٫٤ٕ ٦٪ٞةًدا هل٥  ظ٧١ذ٫ ٔو

                                     
 .(1/88)درء تعارض العقل والنقل  (1)

 .(91 -87/ 1) املىؽر الكةثٜ (2)
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مك٧ً٤ة ملة صةءوا ث٫، ٦ؾٔ٪ًة هل٥، حبير يلٮن ٦ٓ الؿقٮل ٤٧٧٠ٮًل٫ امل٪ٞةد ٨٦ دميٓ 
 ثٮص٫ ٨٦ الٮصٮه.الٮصٮه ل٧٤ةلٟ املذرصف ٚي٫، ٣حف هل ٫ٕ٦ درصف 

ظير ل٥ ي٪ٞؽ ث٫ ألمؿه، واعرض  /ل ٦ة أٚكؽ قجعة٫٩ ٢ٞٔ ميؼ٭٥ ا٣ٞؽي٥ إث٤حفٚأو  
ح، ٚأٚكؽ ٤ٔي٫ اغيح اإلٚكةد ظىت آل األمؿ إىل أن وةر  اجله ثة٢ٕٞ٣ وذ٠ؿ وص٫ املٕةًر

 إ٦ةم املج٤ُني، وٝؽوة امل٤عؽي٨، وميغ ال١ٛةر وامل٪ةٚٞني.
رق٫٤، واعرض ٦ة أرق٤ٮا ث٫، ٚآل ث٭٥  ز٥ دأم٢ ٠يٙ أٚكؽ ٔٞٮل ٨٦ أٔؿض ٨ٔ

 ٫ ا ٔ٪٭٥ يف ٠ذةث٫. ٚكةد د٤ٟ ا٣ٕٞٮل إىل ٦ة ٝى  
ظىت آل أمؿ٥٬ إىل ٦ٞةالت  ^ وأٚكؽ ٔٞٮل أ٢٬ ال١ذةثني ثلٛؿ٥٬ ثةلؿقٮل

 ا٣ٛالقٛح ا٣يت ٝؽمٮ٬ة ىلع ٦ة صةءت ث٫ الؿق٢، ظىت ٝةلٮا ٦ة أًع١ٮا ث٫ اكٚح ا٣ٕٞالء.
٥ ٔٞٮهل٥ ٥٤ٚ يثجذٮا رباة، وّ٪ٮا أن يف اخلةرج إنكة٩ًة لكياة ٚأٚكؽ ٤ٔي٭ /وأ٦ة االحتةديح

ة دلؿًدا ٨ٔ املة٬يةت، وبةجل٤٧ح ٥٤ٚ يىيجٮا  وظيٮا٩ًة لكياة، وص٤ٕٮا وصٮد الؿبِّ  ًٞ وصٮًدا ٤ُ٦
 يف اإلهليةت يف مكأ٣ح واظؽة؛ ث٢ ٝةلٮا يف دميٕ٭ة ٦ة أًع١ٮا ٤ٔي٭٥ ث٫ ا٣ٕٞالء.

ٚأٚكؽ ٔٞٮهل٥ ٤ٔي٭٥ ظىت ٝةلٮا ٦ة يكؼؿ ا٣ٕٞالء ٨٦  /وأ٦ة ٦ذلك٧ح اجل٭٧يح واملٕزت٣ح
يذلك٥ الؿب ث٘ري الكم يٞٮم ث٫، وػة٣ٜ ثال ػ٤ٜ يٞٮم ث٫، وق٧يٓ ثال ق٧ٓ،  /ٝةا٫٤، ٠ٞٮهل٥

 إىل إًٔةف ذلٟ ممة يكؼؿ ٦٪٫ ا٣ٕٞالء. …وبىري ثال ثرص
 وأٚكؽ، ٚأك٢٧ اجلةس ٔٞٮاًل  اكن ٫٤ٞٔ أ٢ٝ   أثٕؽَ  ^ ٧ة اكن الؿص٢ ٨ٔ الؿقٮلوٍل  

٧ة صةءوا ث٫؛ وهلؾا اكن أ٢٬ الك٪ح  املٕؿِ أدجةع الؿق٢، وأٚكؽ٥٬ ٔٞٮاًل  ض ٔ٪٭٥ ٔو
 .(1)«األ٦ح واحلؽير أ٢َٞٔ 

 
 

                                     
 ثذرصف يكري. (864 -861/ 3)الىٮأٜ املؿق٤ح  (1)
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 التأثز مبناهج وثقافات غري املسمىني

 /دأزؿت ٦٪ة٬ش أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع ثةثلٞةٚةت ادلػي٤ح ىلع امل٪٭ش اإلقاليم، ٦س٢
ؿيٜ، وا٣ٛالقٛح ري٥٬. …زٞةٚةت اجلىةرى، واحل٭ٮد، وا٣ٛؿس، واإٗل  ٗو

ٚجٕؽ اتكةع ادلو٣ح اإلقال٦يح، ودػٮل ٠سري ٨٦ أ٢٬ ادلية٩ةت وامل٢٤ يف اإلقالم، 
ب إىل املك٧٤ني ٨٦ ػالل اظذاك٠٭٥ ٦ٓ أ٢٬ ادلية٩ةت ثؽأت األٚاكر واآلراء ا٣٘ؿيجح دتّس  

ة األػؿى ٨ٔ َؿيٜ االدىةل النؼيص، أو  ًٌ ٨ٔ َؿيٜ امل٪ةٝنةت وامل٪ةّؿات؛ ث٢ إن ثٕ
مم٨ دػ٤ٮا يف اإلقالم اك٩ٮا ي٧ٌؿون يف ٤ٝٮب٭٥ احلٞؽ ىلع اإلقالم وأ٫٤٬، ٚؽػ٤ٮا يف 

٩ريان ا٣ٛنت  املٕذٞؽات ا٣ٛةقؽة ٚي٫، ودأصيشَ  ه، وبر  اإلقالم ّة٬ًؿا و٥٬ يؿيؽون إٚكةدَ 
 اإلقالم ٨٦ أ٢٬ ادلية٩ةت ن ٠سرًيا مم٨ دػ٢ يفأواالػذالف واتلٛؿق ثني أ٫٤٬، ٧٠ة 

٪٭٥ أػؾ أ٢٬ ابلؽع واأل٬ٮاء.  األػؿى ثٌف ٦ذأزًؿا ث٧ة اكن ٤ٔي٫ ٨٦ أٚاكر و٦ٕذٞؽات، ٔو
ثجخ ال١سري ٨٦ املؿاصٓ أن ا٣ٞؽريح ٝؽ أػؾوا ٝٮهل٥ يف ا٣ٞؽر ٨ٔ دُ  /وىلع قبي٢ املسةل

لٮصٮد، واحل٤ٮل وػةوح يف ا٣ٞٮل ثٮظؽة ا ،اجلرصا٩يح، وًلؾلٟ أز ؿت اجلرصا٩يح يف اتلىٮ ف
 واالحتةد، وا٣ٕنٜ اإل٣ٌه.

يٞةل هل/ قٮق٨، اكن  ،أول ٨٦ ٩ُٜ يف ا٣ٞؽر رص٢ ٨٦ أ٢٬ ا٣ٕؿاق»ٝةل األوزايع/ 
 .(1)«، ٚأػؾ ٔ٪٫ ٦ٕجؽ اجل٭ين، وأػؾ ٗيالن ٨ٔ ٦ٕجؽ٩رصا٩ياة ٚأق٥٤، ز٥ د٪رص  

ال ل املك٧٤ني/ إن ا يذ عؽ أو حي٢  يف األ٩بيةء »/ ♫ ٝةل اث٨ دي٧يح ًُ ٝةل ٨٦  و٨٦ 
ٮل اجلىةرى يف املكيط  ٞٮهل ٨٦ صجفٝ   .(2)«♠واألوحلةء، وإن ٬ؾا ٨٦ الّس اذلي ال يجةح ث٫ٚ 

ري٥٬ ٧ٚىؽر٬ة ي٭ٮدي، يٞٮل الن٭ؿقذةين  أ٦ة ٔٞيؽة ا٣تنبي٫ ا٣يت ّ٭ؿت ٔ٪ؽ النيٕح ٗو

                                     
 .(827/ 4)رشح أوٮل أذٞةد أ٢٬ الك٪ح  (1)
 .(496/ 4) اجلٮاب الىعيط (2)
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ٕٮ٬ة ونكجٮ٬ة إىل اجليب ..»٨ٔ املنج٭ح/  ، وأكرث٬ة ♠.وزادوا يف األػجةر أكةذيت ًو
ٚإن ا٣تنبي٫ ٚي٭٥ َجةع، ظىت ٝةلٮا/ امذ١خ ٔي٪ةه ٕٚةدد٫ املالالح،  ؛٦ٞذبكح ٨٦ احل٭ٮد

 ٧ٔة يٞٮلٮن ٤ٔٮاا ٠جرًيا. ▐، (1)«..وبلٯ ىلع َٮٚةن ٩ٮح ظىت ر٦ؽت ٔي٪ةه.
إىل ثؽٔح الؿٚي اتلض٭٥ وا٣ٞؽر،  ٮا٧ً  » /-٨ٔ ٦ذأػؿي الؿاٌٚح- وٝةل اث٨ ا٣ٞي٥

ٚذ٤ِ٘ أمؿ٥٬ وّ٭ؿ ٦٪٭٥ ظيجبؾ ا٣ٞؿا٦ُح وابلةَ٪يح، وامذ٭ؿت الـ٩ؽٝح ا٤٘٣يْح واجلٛةق 
٧٤ةا٭٥ واع٦ذ٭٥، وأػؾوا ٨٦ دي٨ املضٮس والىةثبح واملرشًلني ٦ة  ٥ْ يف أمؿاا٭٥ ٔو اأٔل

 ،وآزةر أوعةث٫ ،وظؽيس٫ ،^ ػ٤ُٮه يف اإلقالم، و٥٬ أ٥ْٔ ا٣ُٮااٙ ٩ٛٮًرا ٨ٔ ق٪ح اجليب
 .(2)«ملٌةدة ذلٟ بلؽٔذ٭٥

دػٮل ا٤ٛ٣كٛح احلٮ٩ة٩يح إىل املك٧٤ني، ودأزؿ  /وٌلن ٨٦ أكرث األميةء إٚكةًدا يف ادلي٨
ال١سري ٨٦ املذلك٧ني ث٧٪ة٬ش ا٣ٛالقٛح، وحمةوتل٭٥ ا٣رتويش ملؾا٬ج٭٥ ٦ٓ ػ٤ُ٭ة ث٤ٕٮم 

بخ ٠ذت ا٤ٛ٣ك ؿِّ ُٔ ري٬ة ٨٦ الرشع، وٝؽ ظؽث ذلٟ يف ٔرص املأمٮن، ظني  ٛح احلٮ٩ة٩يح ٗو
٠ذت ا٣ٕٞةاؽ الٮزجيح، ٚة٤َٓ ٤ٔي٭ة َةاٛح ٨٦ املك٧٤ني، واخنؽٔٮا ث٧ٞؿراد٭ة و٦٪ة٬ض٭ة يف 
ابلعر، ٚةختؾوا ٦٪٭ة ٦زيا٩ًة ل٤عٞةاٜ الرشٔيح، و٦ة ث٤٘٭٥ ٨٦ ٩ىٮص ال١ذةب والك٪ح 

لٮه؛ حلٮاٜٚ د٤ٟ املٞؿرات ا٤ٛ٣كٛيح  .(3)ممة ٩ذش ٔ٪٫ ثالء ْٔي٥، واحنؿاف ػُري ؛أو 
َِٕخ »يٞٮل اث٨ اجلٮزي/  ٦س٢ أيب اهلؾي٢ ا٣ٕالف، واجلْةم، و٧ٕ٦ؿ،  -املٕزت٣حُ  َة٣َ

ةع الرشع  -واجلةظِ ٠ُذَُت ا٣ٛالقٛح يف ز٦ةن املأمٮن، واقذؼؿصٮا ٦٪٭ة ٦ة ػ٤ُٮه ثأًو
.، وأول مكأ٣ح أّ٭ؿو٬ة ا٣ٞٮل خب٤ٜ ا٣ٞؿآن، .اجلٮ٬ؿ، وا٣ٕؿض، واملاكن، وال١ٮن. /٦س٢ ٣ِٛ

 .(4)«٬ؾا ا٣ٛى٢ ٚى٢ ٥٤ٔ الالكم، ود٤خ ٬ؾه املكأ٣ح مكةا٢ الىٛةتوظيجبؾ قيم 

                                     
 .(116/  1)امل٢٤ واجلع٢ ل٤ن٭ؿقذةين  (1)
 .(1416/ 4)الىٮأٜ املؿق٤ح  (2)
 .(64)ص و٦٪٭ش الك٤ٙ يف حمةربذ٭ة ابلؽع يف ا٣ٕٞةاؽ (3)
 .(87ص )د٤جحف إث٤حف  (4)
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٭٥ يف اتل٤ٞيؽ، وقةٝ٭٥ قٮق ابل٭ةا٥، »وٝةل/  ََ جيةء ٚٮر  إن إث٤حف ملة د٧ل٨ ٨٦ اأٗل
ة ٚي٭٥ ٩ٮع ذاكء وُٚ٪ح، ٚةقذ٘ٮا٥٬ ىلع ٝؽر د١٧٪٫ ٦٪٭٥، ٧ٚ٪٭٥ ٨٦ ٝج   ًٞ ط ز٥ رأى ػ٤

، ٧ٚ٪٭٥ ٨٦ أراه أن  ٨٦ ٬ؤالء ث٨ٍّٛ ز٥ اقذ٘ٮى الكا  ٔ٪ؽه اجل٧ٮد ىلع اتل٤ٞيؽ وأمؿه ثةجلْؿ،
الٮٝٮف ٦ٓ ّٮا٬ؿ الرشاآ ٔضـ، ٚكةٝ٭٥ إىل ٦ؾ٬ت ا٣ٛالقٛح، ول٥ يـل ث٭ؤالء ظىت 

 .(1)«أػؿص٭٥ ٨ٔ اإلقالم
بخ ال١ذت احلٮ٩ة٩يح يف ظؽود املةاح » /♫ وٝةل ميغ اإلقالم اث٨ دي٧يح ؿِّ ُٔ ز٥ إ٫٩ ملة 
وأػؾ٬ة أ٢٬ الالكم ودرصٚٮا ٚي٭ة ٨٦ أ٩ٮاع ابلة٢َ يف اثلة٩يح، وٝج٢ ذلٟ وبٕؽ ذلٟ، 

وظى٢ بكجت دٕؿيج٭ة أ٩ٮاع ٨٦ ا٣ٛكةد  …ث٫ ٠سري ٦٪٭٥ األمٮر اإلهليح ٦ة ٢ً  
واالًُؿاب م٧ٌٮ٦ًة إىل ٦ة ظى٢ ٨٦ اتلٞىري واتلٛؿيٍ يف ٦ٕؿٚح ٦ة صةءت ث٫ الؿق٢ 
٨٦ ال١ذةب واحل٧١ح، ظىت وةر ٦ة ٦ؽح ٨٦ ال١ذةب والك٪ح ٨٦ مك ى احل٧١ح ي٨ْ 

 .(3)«…أو حنٮ٬ة ٨٦ األم٥ اكهل٪ؽ وحنٮ٥٬ (2)٠سري ٨٦ اجلةس أ٫٩ ظ٧١ح ٬ؾه األ٦ح
 

 
 

 
  

                                     
 .(75ص)د٤جحف إث٤حف  (1)
 أ٦ح احلٮ٩ة٩حني. /أي (2)
 .(339 / 2)ثيةن د٤جحف اجل٭٧يح  (3)
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 الزابع أسئمة الفصن 

 أمام العبارة الخطأ يف كل مما يأجي:)×( ( أمام العبارة الصحيحت وعالمت ضع عالمت )أوالً: 

 ( ) ٨٦ مىةدر االقذؽالل واتل٤ٌف ٔ٪ؽ أ٢٬ األ٬ٮاء/ الؿؤى وامل٪ة٦ةت. -1
 ( ) ٣حف ٨٦ مىةدر االقذؽالل واتل٤ٌف ٔ٪ؽ أ٢٬ ابلؽع/ ال١نٙ واذلوق.  -2
 ( ) وميُة٩يح، و٩ٛكة٩يح.  ،اخلٮاَؿ واهلٮاصف زالزح أ٩ٮاع/ رمحة٩يح -3
 ( ) ٨٦ ادىع دلةلكح ا وا٣ٕؿوج إحل٫ وماكملذ٫ ٚٞؽ كٛؿ.  -4
ا ٨٦ مىةدر أثؿز امل٪عؿٚني يف ثةب دْٕي٥ أٝٮال الؿصةل وص٤ٕ٭ة مىؽرً  -5

 ( ) والؿاٌٚح.  ،الىٮٚيح٥٬/ اتل٤ٌف 
 ( ) ٧زيون ثني الىعيط والٌٕيٙ ٨٦ األظةدير واآلزةر. أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع ال ي -6
ذ٧ةد ٤ٔي٫ يف دٞؿيؿ األظاكم الرشٔيح.  -7 ٮع جيٮز األ  ( ) احلؽير الٮايه أو املًٮ
 ( ) املٕزت٣ح واملؿصبح والؿاٌٚح يّٛسون ا٣ٞؿآن ثىعيط املأزٮر ٨ٔ الك٤ٙ.  -8
 ( ) و٨٦ ثٕؽ٥٬ املٕزت٣ح.  ،اخلٮارج /٥٬ أول ٨٦ رد أظةدير اآلظةد دم٤ح يف ا٣ٕٞةاؽ واألظاكم -9
 ( ) ٚال جيٮز اتل٧كٟ ث٭ة.  ،أػجةر اآلظةد ٦ْ٪ٮ٩ح -11
دم٭ٮر أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٨٦ دميٓ ا٣ُٮااٙ ىلع أن ػرب الٮاظؽ إذا د٤ٞذ٫ األ٦ح ثة٣ٞجٮل  -11

 ًٞ ٧اًل دىؽي  ( )  ث٫ يٮصت ا٥٤ٕ٣. ة هل ٔو
 ( ) حتؿيٙ املٕىن يلٮن ثرصف ال٤ِٛ ٨ٔ ّة٬ؿه.  -12
 ( ) ظىت ا٣٘ييب ٦٪٭ة.  ،ثإدراك دميٓ األمٮر ٢ٕٞ٣ يكذ٢ٞا -13
 ( ) ة يٮاٜٚ اجل٢ٞ الىعيط. ا٢ٕٞ٣ الرصيط داا٧ً  -14
 ،دأزؿت ٦٪ة٬ش أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع ثةثلٞةٚةت ادلػي٤ح ىلع امل٪٭ش اإلقاليم -15

ؿيٜ ،وا٣ٛؿس ،٠سٞةٚةت احل٭ٮد واجلىةرى ري٥٬.  ،وا٣ٛالقٛح ،واإٗل ا( ) ٗو
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 : اخرت اإلحابت الصحيحت من بني البدائل املطزوحت فيما ييل: ثانيًا

َاءايفاالستدلل/ا-1 انوانياٌجاأٌلااألٌ
 دميٓ ٦ة قجٜ. -ج امل٪٭ش ابلةَين اإلمةري. -ب امل٪٭ش اتلأويٌل. -أ

ااملػزتلثاواملرجئثاوالراـضثاوؽريٌمانواأٌلاابلدعايفرسوناالقرآن/ا-2
 .^ ثأظةدير اجليب -ج و٦ٕٞٮهل٥.ثؿأي٭٥  -ب ثىعيط املأزٮر. -أ

االكم/،اٌذاانوا«أختارااآلحادانظيَىثاـالايَزااتلهسكاةٍا»ا-3
 الؿازي. -ج اجلٮيين. -ب ا٣٘ـايل. -أ

َاحداإذااتلقتًااألنثاةالقتَلاتصدديقًا»ا-4 َائؿاىلعاأناخرباال اااهلاوغهداًلامجٍَراأٌلاالػلمانوامجيعاالط
َجباالػلم ا،اٌذاانواالكم/«ةًاي

 اث٨ دي٧يح. -ج اث٨ الىالح. -ب ظضؿ.اث٨  -أ
 ٬ؾا ٨٦ الكم/ «.…أوعةب الؿأي أٔؽاء الكنن إن» -5

 .◙اث٨ ٧ٔؿ -ج .◙ اث٨ مكٕٮد -ب .◙ ٧ٔؿ -أ

َاءاوابلدعاحيرـَن/اا-6 اأٌلااألٌ
 األ٣ٛةظ واملٕةين. -ج ٦ٕةين اجلىٮص. -ب أ٣ٛةظ اجلىٮص. -أ

ا.ةإدراكامجيعااألمَراحىتاالؾييبانيٍاا……الػقلا-7
  ال يكذ٢ٞ. -ب يكذ٢ٞ. -أ

ا.يقلاالصحيحصالا……االػقلاالرصيحادائهًاا-8
 ي٪ةٝي. -ج يٮاٜٚ. -ب خية٣ٙ. -أ

 أحب عن األسئلت اآلجيت:: ثالثًا

ط ٠يٙ أن أ٢٬ ابلؽع واأل٬ٮاء ال يكذٞي٥ هل٥ ٦٪٭ش يف اجلْؿ واالقذؽالل -1  ؟وال د٪ٌجٍ هل٥ ٝةٔؽة ،ًو
 .اذ٠ؿ٬ة دٛىياًل . يف اتل٤ٌف واالقذؽالل إىل زالزح ٦٪ة٬ش راحكيحي٧ل٨ دٞكي٥ ٦٪ة٬ش أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع  -2



 
 

 511 ٬ش أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع يف اجلْؿ واالقذؽاللة٦ٕةل٥ ٦٪

 .٤ٔي٦٫ٓ الؿد  ٬ؾا ارشح. ٨٦ مىةدر اقذؽالل أ٢٬ األ٬ٮاء ،وامل٪ة٦ةت ،والؿؤى ،األظالم -3
٨٦ مىةدر اقذؽالل أ٬ـ٢ األ٬ـٮاء وابلـؽع. ٚىـ٢  ،واخلؿاٚةت ،والٮصؽ ،واذلوق ،وال١نٙ ،األو٬ةم -4

 ا٣ٞٮل ٦ٓ الؿد.
ٮاعت ٨٦ مىةدر اقذؽالل أ٢٬ ابلؽع والٌالالت.  -5 احلاكيةت والٮايه ٨٦ الؿوايةت واألكةذيت واملًٮ

 والؿد ٤ٔي٫. ،ثني ذلٟ ٦ٓ الرشح
 ،والىـةثبح ،واملضـٮس ،واملٌ٘ـٮب ٤ٔـي٭٥ ،٨٦ مىةدر االقذؽالل ٔ٪ؽ أ٢٬ األ٬ٮاء/ ٔٞةاؽ الٌة٣ني -6

 ٢ ىلع ٬ؾا ٦ٓ الؿد ٤ٔي٫.د٣ِّ  .وا٤ٛ٣كٛةت
وأٝٮال الؿصةل و٦ة يك٧ٮ٫٩ ثة٤ٕٞ٣يةت يٕذرب ٨٦ مىةدر االقذؽالل ٔ٪ؽ أ٬ـ٢ األ٬ـٮاء. ارشح ا٣ْ٪ٮن  -7

 ٬ؾا ٦ٓ الؿد ٤ٔي٫.
ني ل٤ٮيح ثٕٞٮهل٥ اردلجٮا أربٓ ْٔةا٥»ٝةل اث٨ ا٣ٞي٥/  -8  اذ٠ؿ ٬ؾه ا٣ْٕةا٥ األربٕح.« إن ٬ؤالء املٕةًر
ؿاض ٨ٔ ٚ٭٥ الك٤ٙ واتلٛكري  -9 ويكٍٞ يف ٬ٮة قعيٞح ٦ـ٨ الٌـالل  ،ةملأزٮر يٮٝٓ يف االحنؿافثاإٔل

 .٦ٓ ذ٠ؿ َةاٛح ٨٦ أٝٮال أا٧ح الك٤ٙ يف ٚكةد ٬ؾه ا٣ُؿيٞح ،والـيٖ. ّٚس ذلٟ
 ٨٦ االظذضةج خبرب اآلظةد ووصٮب ا٢٧ٕ٣ ث٫.أ٢٬ الك٪ح وخمة٣ٛي٭٥ دل٥٤ ٨ٔ مٮٝٙ  -11
 ثني ٠يٙ احنؿف أ٢٬ ابلؽع واأل٬ٮاء ٨٦ صؿاء إ٧٬ةل اجلىٮص ورد٬ة. -11
 .ة ٦ٛىاًل ارشح ذلٟ رشظً  ،حتؿيٛ٭٥ أ٣ٛةظ اجلىٮص و٦ٕة٩ي٭ة /أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع ٨٦ ٦٪ة٬ش -12
 ٚ٪ؽ ثةألد٣ح دٔٮى اتلٕةرض ثني ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ. -13
ط ٠يٙ دأزؿت ٦٪ة٬ش أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع يف اجلْؿ واالقذؽالل ث٧٪ة٬ش وزٞةٚةت ٗري املك٧٤ني -14  ؟ًو
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 قواعد وضوابط متييز البدع
 

 

 

 املتحص األوه: قىاعد اوذمٌٌز ةني اوتدعح وغريها.

 اوقىاعد اوجامعح يف دمٌٌز ةدع االعذقاداخ.املتحص اوشانٍ: 

 املتحص اوشاوص: اوقىاعد اوجامعح يف دمٌٌز ةدع اوعتاداخ.

 املتحص اوساةع: اوقىاعد اوجامعح يف دمٌٌز ةدع اوعاداخ واملعامالخ.

 املتحص اوخامس: اوقىاعد اوجامعح يف دمٌٌز اوتدع يف املنهٌاخ.
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U 
ا  ى ٦ة ثٕر ا ث٫ حم٧ؽن زيز ٨٦ ال١ذةب كاحل٧١ح، كال  ^٨٦ أوٮؿ اإلقبلـ أف تي٧ى

خت٫ُ٤ ث٘ريق، كال د٤بف احلٜ ثةبلة٢َ ٢ٕٛ٠ أ٢٬ ال١ذةب؛ ٚإف ا قجعة٫٩ أك٢٧ جلة 
 .(1)ادلي٨، كأد٥ ٤ٔي٪ة اجل٧ٕح، كريض جلة اإلقبلـ دي٪نة

ی جئ حئ ﴿ٝػةؿ قػجعة٫٩/  كٝؽ دٞؽـ أف ٦ٕؿٚح األميةء ثأًؽاد٬ة ٦٪٭ش ٝؿآين، ٧٠ػة

مئىئ يئ جب حب خب مبىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث 

 .[652]ابلٞؿة/  ﴾ىث يث حجمج جح مح جخ
ؿؼ قبي٢ أٔؽاا٫ تليضذ٪ت كدج٘ي، ٧٠ة حيت أف دٕؿؼ قبي٢ » كا دٕةىل حيت أف دٕي

، ٝةؿ (2)«أكحلةا٫ تلعت كتك٤ٟ، كيف ٬ؾق املٕؿٚح ٨٦ ا٣ٛٮااؽ كاألرسار ٦ة ال ي٫٧٤ٕ إال ا
 .[55األ٩ٕةـ/] ﴾ڌ ڌ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿دٕةىل/ 

٨٦ أص٢ ذلٟ اكف ظؿيًّة ثك٢ ٦ذجٓ أف يٕؿؼ ٠يٙ ي٧زي ابلؽٔح ٧ٔة قٮا٬ة؛ خلبل 
د٤ذبف ٤ٔي٫ الكج٢، كختذ٤ٍ ٤ٔي٫ امل٪ة٬ش، ٧٠ة أف ٤ٔي٫ ٦ٕؿٚح ردت ابلؽع كمٌةر٬ة، 

 يذٛةكت.  -ٌٚبلن ٨ٔ ا٣ٕة٦ح -ٚإ٩٭ة دذٛةكت، كإدراؾ ا٧٤ٕ٣ةء هلة
 .(3)«ا٣ٕؽكؿ ٨ٔ َؿيٜ الك٤ٙ؛ ٚإ٫٩ أ٢ٌٚ كأك٢٧ال يججيغ »كبك٢ ظةؿ ٚإ٫٩ 

٤ي٫؛ ٚإف د٧يزي ابلؽع ٧ٔة قٮا٬ة ٥٤ٔ ْٔي٥ ٝؽرق، رشيٙ ٫٤ٌٚ، ٧ٔيٜ حبؿق،  ٔك
 دٝيٜ مك٫١٤؛ كذلٟ ألمٮر ٦٪٭ة/ 

 ىيصج ةاغًًل حمًظا: -اغبلًا- ابلدعث -1
ة ملة امتج٭خ ىلع أظؽ، كملة د٪ةزع ٚي٭ة  ٌن ة حم ًّٞ ة، أك ظ ٌن كذلٟ أل٩٭ة لٮ اك٩خ ثةَبلن حم
أظؽ؛ كإ٧٩ة دٞٓ م٤ذبكح ثجٕي احلٜ، كٝؽ يكٮف ٚي٭ة ثٕي اجلٛٓ، كٝؽ تكت٪ؽ إىل ثٕي 

ة.  ٕن  الرشع؛ إ٦ة ٨٦ ص٭ح مكت٪ؽ٬ة، أك ٨٦ ص٭ح ٬يئذ٭ة كوٛذ٭ة، أك ٨٦ اجل٭ذني ٦

                                     
 .(155/ 15)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (1)
 .(111ص)ا٣ٛٮااؽ  (6)
 .(363/ 62)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (3)
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ًّٞ  دكٮف ال كابلؽٔح»/ ♫ٝةؿ ميغ اإلقبلـ  ٌن  ةظ  لاك٩خ ٠ؾلٟ اك٩خ لٮ إذ؛ ةحم
ح  لاك٩خ ٠ؾلٟ اك٩خ لٮ إذ؛ ٦ٛكؽد٭ة ىلع راصعح مى٤عذ٭ة دكٮف كال ،مرشٔك
ح ٌن  ثةَبلن  دكٮف كال ،مرشٔك ٜ   ال ةحم  ؛أظؽ ىلع امتج٭خ ملة ٠ؾلٟ اك٩خ لٮ إذ؛ ٚي٫ ظ

 . (1)«ابلة٢َ كبٕي احلٜ ثٕي ٚي٭ة يكٮف كإ٧٩ة
ل١٪٭ة دكٮف ثؽٔح ث٤٘جح صة٩ت املٛكؽة ٚي٭ة ىلع املى٤عح، كاملرضة ىلع امل٪ٕٛح؛ 

ٚض٧يٓ املجذؽاعت ال ثؽ أف تنذ٢٧ ىلع رشٍّ راصط ىلع ٦ة ٚي٭ة ٨٦ اخلري؛ إذ لٮ اكف ػري٬ة »
ة ملة أ٤٧٬ذ٭ة الرشيٕح، ٚ٪ع٨ نكذؽؿ ثكٮ٩٭ة ثؽٔح ىلع أف إز٧٭ة أكرب ٨٦ ٩ٕٛ٭ة،  راصعن

 . (2)«كذلٟ ٬ٮ املٮصت ل٤٪يه
َّ عِٓا ةدحلو خاص: -2 ِْ  أغيب ابلدع لً ُح

ا ؛ كإ٧٩ة يكذٛةد (3)ذلٟ أف ابلؽٔح امل٪ىٮص ىلع اجليه ٔ٪٭ة خبىٮو٭ة ٤ٝي٤ح صؽنٌ
اجليه ٨ٔ ابلؽع ٨٦ أد٣ح لكيح اع٦ح؛ ظير دْ٭ؿ ٦٪ةٌٝح ابلؽع لىعيط ادلي٨ يف ٬ؽ٦٭ة 

يف أ٧ٔةؿ امللكٛني أف ملٞىؽ الرشيٕح األكرب ٨٦ ظِٛ ادلي٨، كٝةٔؽة الرشيٕح اللكيح 
 دكٮف مٮاٚٞح ٣ٞىؽ النةرع احل١ي٥ يف ا٣ترشيٓ. 

كب٪ةءن ىلع ٦ة قجٜ/ ٚإف ػبلٚنة ٝؽ يجنأ ثني أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ثةلك٪ح ظٮؿ ٔؽز ثٕي 
؛ ث٪ةء ىلع حتٜٞ دػٮهلة حتخ ادلحل٢ اليلك ا٣ٕةـ، أك مىةد٦ذ٭ة ملٞىؽ  املعؽزةت ثؽاعن

 الرشيٕح اليلك، ك٬ٮ مك٤ٟ ٝؽ يؽؽ ٦أػؾق! 
 ابلدعث أعً ٌَ اىعٍييث اىعتاديث:  -3

ٝؽ يٕذٞؽ ثٕي أ٢٬ ا٢ٌٛ٣ أف ابلؽٔح ٝةرصة يف حم٤٭ة ىلع ا٣ٕجةدات، دكف 
ذٞةدات ك٦ة أصؿم دلؿا٬ة؛ كذلٟ ألف ٦٪ةط اتلجؽيٓ ٬ٮ ٢ٕٚ ٦ة ل٥ يرشع ثٞىؽ  األ
ذٞةديح يف ذلٟ امل٪ةط؛ اكٔذٞةد  اتلٞؿب كاتلٕجؽ ٚعكت، كال يذ٨ُٛ إىل دػٮؿ ابلؽع األ

                                     
 .(123-126/ 62)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (1)
 .(112/  6)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥  (6)
 ٨ٔ ويةـ ادل٬ؿ، كختىيه اجل٧ٕح ثىيةـ، كاتلٕجؽ ثة٣ٞيةـ يف الن٧ف، كحنٮ ذلٟ.  ^٠٪٭ي٫  (3)
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 أك ةكاصجن  اليشء يكٮف أف جيٮز ٚبل»٣حف ثٛؿيٌح ٚؿيٌح، ك٦ة ٣حف بك٪ح ق٪ح؛  ٦ة
 .(1)«اقذعجةث٫ أك إجيةث٫ يٞذيض رشيع ثؽحل٢ إال ةمكذعجنٌ 

ك٦س٫٤/ لك أذٞةد خمة٣ٙ ل١٤ذةب كالك٪ح كإدمةع ق٤ٙ األ٦ح؛ ٝةؿ النةٚيع/ 
ا ٨ٔ ثٕي أوعةب رقٮؿ ا »  . (2)«^كابلؽٔح/ ٦ة ػة٣ٙ ٠ذةثنة أك ق٪ح أك أزؿن

 . (3)«ك٦ة ػة٣ٙ اجلىٮص ٚ٭ٮ ثؽٔح ثةدٛةؽ املك٧٤ني»/ ♫كٝةؿ اث٨ دي٧يح 
بل٣ح»/ ♫كٝةؿ النةَيب   .(4)«كالؿأم إذا اعرض الك٪ح ٚ٭ٮ ثؽٔح ًك

ة- ك٦س٫٤ ٌن / منةث٭ح ال١ٛةر ٚي٧ة ٬ٮ ٨٦ ػىةاى٭٥ ا٣ٕجةديح، كا٣تنج٫ ث٭٥ يف األمٮر -أي
 .(5)«اصذججٮا أٔؽاء ا يف ٔيؽ٥٬؛ ٚإف الكؼٍ يزنؿ ٤ٔي٭٥»/ ◙ا٣ٕةديح؛ ٝةؿ ٧ٔؿ 
 . (6)«أ٦ة منةث٭ح أ٢٬ اذل٦ح يف امليبلد كاخل٧حف كاجلريكز ٚجؽٔح كظنح»/ ♫كٝةؿ اذل٬يب 

املرشكع جي٧ٓ ٔجةدة، ك٬ٮ ٦ة ٚي٫ ٨٦ وبلة أك ذ٠ؿ أك ا٣ٕيؽ »/ ♫كٝةؿ اث٨ دي٧يح 
 . (7)«وؽٝح أك نكٟ، كجي٧ٓ اعدة، ك٬ٮ ٦ة ي٢ٕٛ ٚي٫ ٨٦ اتلٮقٓ يف ا٣ُٕةـ كال٤جةس

 كال ي٧٪ٓ ٬ؾا ٦ة دٞؿر ٨٦ ٠ٮف أكرث ابلؽع يف ثةب مٕةاؿ اتلٕجؽ كاتلجكٟ ػةوح.  
 اشتتاه ابلدع اإلطافيث وصعٔبث حٍيزيْا: -4

كذلٟ بكجت ٝيةـ دحل٢ ٤ٔي٭ة ٨٦ ص٭ح األو٢، أك ٨٦ ص٭ح األد٣ح ا٣ٕة٦ح؛ ٣ك٨ 
 ٥ ٨٦ ادلحل٢ اتلٛىييل ٗري ٝةا٥ ٤ٔي٭ة ٨٦ ص٭ح ال١يٛيةت أك األظٮاؿ أك اتلٛةوي٢؛ ثةلٗؿ

كا٣ٕجةدات ٦ج٪ة٬ة ىلع اتلٮٝيٙ كاالدجةع؛ ال »ظةصذ٭ة إحل٫؛ ل١ٮ٩٭ة دٞٓ اغبلنة يف ا٣ٕجةدات، 
 .(8)«ىلع اهلٮل كاالثذؽاع

                                     
 .(625/ 1)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (1)
 .(121/  2)إٔبلـ املٮٕٝني  (6)
 .(123/ 612)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (3)
ذىةـ  (2)  .(322/  3)األ
 . (18826)، كابلي٭ٌف يف ال١ربل (12 / 2)أػؿص٫ ابلؼةرم يف اتلةريغ ال١جري  (5)
 .(132ص)اتل٧كٟ ثةلكنن كاتلعؾيؿ ٨٦ ابلؽع، لزل٬يب  (2)
 .(222/  1)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥  (2)
 .(511-512/ 66)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (8)
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٥٤ أ٩ٟ ظضؿ ال درضُّ كال »احلضؿ األقٮد، ز٥ ٝةؿ/  ◙كٝؽ ٝج ٢ ٧ٔؿ  كا إين أٔل
 . (1)«يٞج٤ٟ ٦ة ٝج٤ذٟ ^د٪ٛٓ، كلٮال أين رأيخ رقٮؿ ا 

ةثٍ ابلؽع اإلًةٚيح/ أ٩٭ة دذ٨٧ٌ ٦ة ل٥ يرشع ٨٦ ص٭ح قبج٭ة، أك ٝؽر٬ة، أك  ًك
 وٛذ٭ة، أك ز٦ة٩٭ة، أك ماك٩٭ة.

رصبلن يىيل ثٕؽ ٤َٮع ا٣ٛضؿ أكرث ٨٦ ركٕذني  ♫كملة رأل قٕيؽ ث٨ املكيت 
٩٭ةق؛ ٚٞةؿ الؿص٢/ ية أثة حم٧ؽ! يٕؾثين ا ىلع الىبلة؟!  -يكرث ٚي٭٧ة الؿكٮع كالكضٮد

 .(2)ٚٞةؿ/ ال؛ ك٣ك٨ يٕؾثٟ ىلع ػبلؼ الك٪ح
 ذلٟ لك٫ ك٣حف لك ٦ة اكف ٝؿبح يف مٮ٨َ يكٮف ٝؿبح يف لك املٮا٨َ، كإ٧٩ة يتجٓ يف»

 .(3)«٦ة كردت ث٫ الرشيٕح يف مٮإً٭ة

 ك٬ٮ دٕةىل ا ىلإ كٝؿبح َةٔح اجلةس ٥ْٕ٦ يْ٪٫ اذلم اثلةين ا٣ٞك٥ كأ٦ة»كٝةؿ أثٮ مة٦ح/ 
 ز٦ةف ٨٦ الىٮر ٨٦ وٮرة يف ث٫ الرشع أمؿ ٝؽ ٦ة /ك٬ٮ، ٫٤ٕٚ ٨٦ أ٢ٌٚ دؿك٫ أك ،ذلٟ خببلؼ

 ؛ٗريق دكف مؼه ث٫ أمؿ أك ،ثةل١ٕجح كا٣ُٮاؼ ،ثةجل٭ةر اكلىٮـ ؛٦ٕني ماكف أك ،خمىٮص
 ك٬ٮ ٚي٫٤ٕٛ ٤ٔي٫ ٩ٛك٫ اجلة٢٬ ٚيٞحف ،كاتلؼٛيٛةت ،املجةظةت ٨٦ ^ اجليب اػذه اكذلم
 ٚيع٧٭٥٤، كاألم١٪ح األز٦٪ح ثني يٛؿؽ كال ،ثٕي ىلع ثٌٕ٭ة الىٮر كيٞحف ،ذلٟ ٨ٔ ٦٪يه
 .(4)«ٚي٭ة ا٣ُةاعت د٤ٟ اختةذ ٨ٔ الرشع ٩٭ة٥٬ كأ٦ةك٨ أكٝةت يف ٤ٕٚ٭ة ىلع احلؿص ذلٟ

ة ٠ٮفي ٫٤ٕٚ ٨٦ صجف ا٣ُةاعت»كٝةؿ ا٣٘ـايل/  ٕن  -ٚبل يكيف يف ٠ٮف النؼه ٦ُي
 .(5)«٦ة ل٥ يؿاًع ٚي٫ الٮٝخ، كالرشط، كا٣رتديت

                                     
 .(1622) مك٥٤، ك(1552)ابلؼةرم  أػؿص٫ (1)
جؽ الؿزاؽ يف املى٪ٙ (2131)أػؿص٫ ابلي٭ٌف يف ال١ربل  (6)  .(2255)، ٔك
 .(182/  1)صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلك٥  (3)
 .(68)صابلةٔر ىلع إ٩كةر ابلؽع، أليب مة٦ح  (2)
 .(23/ 1)إظيةء ٤ٔٮـ ادلي٨  (5)
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 قواعد التمييز بني البدعة وغريها

٩ت٪ةكؿ يف ٬ؾا املجعر ٝٮأؽ ًةثُح ل٤ٛؿؽ كاتل٧يزي ثني ابلؽٔح ٨٦ ص٭ح، كبني 
 كاملى٤عح املؿق٤ح كاالصذ٭ةد ٨٦ ص٭حو أػؿل.املٕىيح 
ٔاعد اتلٍيزي ةني ابلدعث واملعصيث: : أولً   ك

 اوقاعدج األوىل: اوتدعح أخصُّ من املعصٌح:

ذلٟ أف لك ثؽٔح ٦ٕىيح كال ١ٔف، ك٬ؾا ٨٦ ص٭ح أف ًّلكًّ ٦٪٭٧ة خمة٣ٛح رشٔيح 
ٛزؿ كو٘رية  ٜ ك٦يك  ككجرية؛ ٚيه مؿادٚح ل٧٤ٕىيح.٦ؾمٮ٦ح، أ٦ة ٨٦ ص٭ح ٠ٮف ابلؽٔح ٦٪٭ة ٦يٛكز

 اوقاعدج اوشانٌح: جنس اوتدعح رشٌّ من جنس املعصٌح اوشهىانٌح: 

ك٬ؾا ٨٦ ص٭ح أزؿ٬ة يف ا٩ؽراس الرشيٕح، كا٧ُ٩ةس قج٢ اهلؽل؛ ٚضجف ابلؽٔح رشٌّ ٨٦ 
 صجف املٕىيح الن٭ٮا٩يح؛ ١ٚجري٬ة رشٌّ ٨٦ ٠جةاؿ اذل٩ٮب الن٭ٮا٩يح، كو٘ري٬ة رشٌّ ٨٦ و٘ةاؿ٬ة.

 عدج اوشاوشح: لي ةدعح ضالوح، ووٌسر لرون لي معصٌح: اوقا

كذلٟ ألف ابلؽٔح ص٪ةيذ٭ة دذى٢ ثة٣ترشيٓ ٚذجذٞى٫ ثةٔذٞةد ٔؽـ ٧٠ةهل، ك٨٦ً زى٥ 
ؽـ دْٕي٥ مٕةاؿ  الكيع يف د٧ة٫٦، أ٦ة املٕىيح ٧ٚؼة٣ٛذ٭ة دذى٢ حبؽكد ا كا٩ذ٭ة٠٭ة، ٔك

 ا، كبةب ا٣ترشيٓ ٨٦ دكف ا دك٫٩ لك ثةب.
٢ٕ ث٘ري ٦ة ٚي  يه /ًبل٣ح يه ٚإف ابلؽٔح الرشٔيح ا٣يت»غ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح/ ٝةؿ مي
كحتؿي٥ ٦ة ل٥ حيؿ٫٦  ،كإجيةب ٦ة ل٥ يٮصج٫ ا ،اكقذعجةب ٦ة ل٥ حيج٫ ا ؛دحل٢ رشيع

 ة حمؿ٦ن نكةف ٕٚبلن ٚبل ثؽ ٦ٓ ا٢ٕٛ٣ ٨٦ أذٞةد خية٣ٙ الرشيٕح كإال ٤ٚٮ ٢٧ٔ اإل ،ا
  .(1)«إ٫٩ ٢ٕٚ ثؽٔح/ ٢ٍ ٞى يٕذٞؽ حتؿي٫٧ ل٥ يي 

 
                                     

 . (328/ 8)٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح  (1)
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اوقاعدج اوساةعح: مسذند اونهٍ عن اوتدعح عمىماخ لىٌح، وعن املعصٌح أدوح جزئٌح 

 غاوتًا: 

، ك٦٪ةٌٝح (1)«ولكَّ ةدعٍث طًلىث  »/ ^ث٧س٢ ٧ٔٮـ ٝٮهل  -اغبلنة -ٚةبلؽٔح يي٪َهى ٔ٪٭ة
 ٦ٞةوؽ الرشع املُ٭ؿ، كأ٦ة آظةد املٕةيص ٤ٕٚي٭ة أد٣ح صـايح ػةوح. 

 اوقاعدج اوخامسح: دىةح املتذدع أةعد من دىةح اوعايص: 

 ألف ابلؽٔح ذ٩ت يف وٮرة َةٔح؛ ١ٚيٙ يذةب ٨٦ ا٣ٞؿبح كا٣ُةٔح؟! 
ابلؽٔح أظتُّ إىل إث٤حف ٨٦ املٕىيح؛ ٚإف املٕىيح يذةب ٦٪٭ة، كابلؽٔح »ٝةؿ اثلٮرم/ 

 .(2)«ال يذةب ٦٪٭ة
 . (3)«أف يأذف لىةظت ٬ٮل ثذٮبح ▐أىب ا »كٝةؿ احلك٨ ابلرصم/ 

 اوقاعدج اوسادسح: اوتدعح دضاهٍ اوطاعح ظاهًسا: 

ابلؽٔح إ٧٩ة يه ٔ٪ؽ وةظج٭ة َةٔح يذٞؿب ث٭ة إىل ا، كيٕذرب٬ة ٨٦ دي٨ ا اذلم 
يذؽي٨ ث٫؛ ٚيه م٤عٞح ثةدلي٨ وٮرة، أ٦ة املٕىيح ٚؼةرصح ٨ٔ ٩ْةـ ادلي٨ كرق٫٧، إال إف 

 ٪ؽاؾ دىري ثؽٔح.دٞؿب ثةملٕىيح؛ ٚإ٩٭ة ٔ
ٔاعد اتلٍيزي ةني ابلدعث واملصيحث املرشيث:   ثاًُيا: ك

 يه لك مى٤عح ل٥ ي٥ٞ دحل٢ ىلع أذجةر٬ة، كال إ٬ؽار٬ة.  املصيحث املرشيث:
٫ يف ٔرص اجلجٮة، كلك ٦٪٭٧ة ل٥  كلك ٨٦ ابلؽٔح كاملى٤عح املؿق٤ح ممة ل٥ يٕ٭ؽ كٝٔٮ

 ي٥ٞ ىلع ػىٮو٫ دحل٢ رشيع ػةص. 
كبكجت ٬ؾا االمتجةق كٝٓ اًُؿاب كػ٢٤ أد ل إىل تكٮيٖ ثٕي ابلؽع؛ اقت٪ةدنا إىل 
٠ٮ٩٭ة كقةا٢ يٞىؽ ث٭ة اتلٞؿب إىل ا؛ ٚيه ٨٦ ثةب املى٤عح املؿق٤ح، كالٮقةا٢ هلة 

 أظاكـ املٞةوؽ، كأظك٨ الٮقةا٢ ٦ة أد ل إىل أك٢٧ املٞةوؽ. 
                                     

 . (822)أػؿص٫ مك٥٤  (1)
 .(226/ 11)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (6)
 .(655/  1)رشح أوٮؿ أذٞةد أ٢٬ الك٪ح  (3)
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، ٚإف ٠سرينا ٨٦ ا»كإىل ٬ؾا أمةر النةَيب ثٞٮهل/  كا أكرث وٮر املىة٣ط املؿق٤ح ثؽاعن ٔىؽُّ جلةس 
 . (1)«كنكجٮ٬ة إىل الىعةثح كاتلةثٕني، كص٤ٕٮ٬ة ظضح ٚي٧ة ذ٬جٮا إحل٫ ٨٦ اػرتاع ا٣ٕجةدات

إثُةؿ بلٕي الٮقةا٢ املى٤عيح ا٣ٕةديح، كظى٢ ٦٪ٓ ٦٪٭ة حبضح  -ثةملٞةث٢- ٧٠ة كٝٓ
 أ٩٭ة ٨٦ ابلؽع ا٣يت جيت إثُةهلة!

 ٝٮأؽ اتلٛؿيٜ ثني ابلؽٔح كاملى٤عح املؿق٤ح/كٚي٧ة ييل ثيةف أل٥٬ 
 اوقاعدج األوىل: اوتدعح من ةاب املقاصد، واملصىحح من ةاب اوىسائي:

 ابلؽٔح ٦ٞىٮدة ثة٣ٞىؽ األكؿ دلل أوعةث٭ة، كاملجذؽٔح ٦ذٞؿبٮف ثجؽٔذ٭٥، ٦ذٕجؽكف
ثٌبلتل٭٥! لكةف ظةهل٥ ٩ةَٜ ث٪ٞىةف الرشيٕح كك٧ةؿ ثؽٔذ٭٥! كلكةف ٕٚةهل٥ ٩ةَٜ 

 ت٪ٞه الىعةثح كد٧ةـ أا٧ذ٭٥. ث
٭ة إىل  -يف اجل٤٧ح -كأ٦ة املى٤عح املؿق٤ح ٚيه ٨٦ ثةب الٮقةا٢ ال املٞةوؽ؛ لؿصٔٮ

، كد٤ٕٞ٭ة ثةتلؼٛيٙ «٦ة ال يذ٥ الٮاصت إال ث٫»ظِٛ أمؿ رضكرم، أك ا٩ؽراص٭ة يف ثةب/ 
٭ة ٦ة  ا ٨٦ ٦ٞةوؽ الرشيٕح، ك٦ىت اعًر ىلع امللكٙ، ال ا٣تنؽيؽ ٤ٔي٫، ٚيه حتٜٞ ٦ٞىؽن

ذرب.   ٬ٮ أمؽ ٦ٛكؽة ل٥ دٕي
اوقاعدج اوشانٌح: اوتدعح دذعىق ةاوذعتداخ وما جسي مجساها، واملصىحح دذعىق 

 ةاملعقىالخ: 

 
ي
صؿم دلؿل ا٣ٞؿبةت، كال دؽػ٢ ابلؽٔح دؽػ٢ يف ا٣ٕجةدات كا٣ٞؿبةت ثةدٛةؽ، ككؾا ٦ة أ

يف ا٣ٕةدات كاملٕةمبلت ٨٦ ظير اجل٤٧ح؛ ألف ا٣ٕجةدات ٦ج٪ة٬ة ىلع اتلٮٝيٙ، ك٦ة ال يؽرؾ 
 ٦ٕ٪ةق دٛىيبلن يف اجل٤٧ح، كا٣ٕةداتي كاملٕةمبلتي دبىن ىلع راعيح املىة٣ط كالكيع كراء٬ة. 

٪ةقجةت املٕٞٮ٣ح كأ٦ة املى٤عح املؿق٤ح ٚذبىن ىلع ٦ة ٢ٞٔ ٦ٕ٪ةق، كصؿل ىلع قنن امل

                                     
ذىةـ  (1)  .(5/  3)األ
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خ ىلع ا٣ٕٞٮؿ د٤ٞذ٭ة ثة٣ٞجٮؿ، ٚبل دػ٢ هلة يف اتلٕجؽات، كال ٦ة  املٕىن، كا٣يت إذا ًٔؿ
صؿم دلؿا٬ة ٨٦ الرشٔيةت. 

ي
 أ

 ٚة٣ٛؿؽ ثح٪٭٧ة أف ا٣ٕٞٮؿ د٭ذؽم إىل إدراؾ املٕىن يف ا٣ٕةديةت، دكف كصٮق اتلٞؿبةت.
 حح دحققها:اوقاعدج اوشاوشح: اوتدعح دناقض مقاصد اورشًعح، واملصى

ابلؽٔح ختة٣ٙ أد٣ح الرشيٕح ا٣ٕة٦ح ك٦ٞةوؽ٬ة يف ثةب ا٣ٕجةدات؛ ٨٦ اخلٌٮع  
دٕةىل، كاالقتكبلـ هل، كاتلٞؿب إحل٫ ث٧ة رش٫ٔ ىلع ألك٪ح رق٫٤؛ ٚيه د٪ةٝي ٦ٞةوؽ 

 الرشيٕح كد٭ؽ٦٭ة، كال دذىٮر إال ىلع ٬ؾا اجلعٮ.
از٩ح ثني أثٮاث٫/ ٚؿاا٫ٌ ٠ؾلٟ ٚإف ابلؽٔح إػبلؿ ث٪ْةـ الرشع ٨٦ ص٭ح ٚكةد املٮ

كقج٪٫، ٔجةدد٫ ك٦ٕةمبلد٫، إوبلح املٕةد كاملٕةش؛ خببلؼ املىة٣ط املؿق٤ح ٚإ٩٭ة كقي٤ح 
ة.  رشٔيح لؿٚٓ ظؿج أك ػ٢٤ أ٩ذض٫ جتؽد كاٝٓ أك ّؿكؼ يف ٨ّ املضذ٭ؽ دي٪نة أك ٦ٕةمن

٨٦ ٚةٔذجةر املىة٣ط املؿق٤ح ثكٮ٩٭ة مبلا٧حن ملٞةوؽ النةرع؛ حبير ال د٪ةيف أوبلن 
 أوٮهل، كال دحلبلن ٨٦ دالا٫٤، ٦٪ُٮيح ىلع ص٤تو ل٧٤ىة٣ط كدرءو ل٧٤ٛةقؽ.

ذجةر مىة٣ط ظٞيٞيح راصعح، كأ٦ة ٦ة ٝؽ ي٨ْ ٨٦ املىة٣ط يف ابلؽع  ٚيه ث٭ؾا األ
 . (1)ٚإ٩٭ة ٦ٛةقؽ، أك مىة٣ط مؿصٮظح أك م٤٘ةة

٤غى »ٝةؿ النةَيب/  ثةدٛةؽ  ال د٤ٕٜ ل٧٤جذؽع ثجةب املى٤عح املؿق٤ح إال ا٣ٞك٥ ال٧ي
ة! ٞن  . (2)«ا٧٤ٕ٣ةء، كظكجٟ ث٫ ٦ذ٤ٕ

 اوقاعدج اوساةعح: اوتدعح ممنىعح مع قٌاً مقذضٌها، ةخالف املصىحح املسسىح:

ح؛ ملىةد٦ذ٭ة ملٞىؽ الرشيٕح، ٦ٓ ٝيةـ  ^ اجليبإف ابلؽٔح ل٥ دٞٓ ز٨٦  أل٩٭ة مم٪ٔٮ
ريق، كدٮاٚؿ ادلايع كا٩ذٛةء املة٩ٓ.  ٦ٞذيض ٤ٕٚ٭ة ٨٦ ٠رثة اتلٕجؽ ٗك

                                     
 .(236ص)ٝٮأؽ الٮقةا٢ يف الرشيٕح اإلقبل٦يح ملىُىف ث٨ ٠ؿا٦ح ا  (1)
ذىةـ  (6)  .(23/  3)األ
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ة يجكت إىل  أ٦ة  ٕن املى٤عح املؿق٤ح ٥٤ٚ دٞٓ ز٨٦ اجلجٮة؛ أل٩٭ة لٮ كٕٝخ لاك٩خ ترشي
، ^ اجليب؛ ٚيٞةؿ ٔ٪ؽاؾ/ ا٩ذىف املٞذيض ٤ٕٛ٣٭ة ز٨٦ ^ اجليبال١ذةب أك الك٪ح أك اصذ٭ةد 

 .(1)أك يٞةؿ/ ٝؽ ٝةـ املٞذيض ٤ٕٛ٣٭ة ككصؽ ٦ة ي٧٪ٓ ٦٪٫
 ،إذ لٮ أذٞؽكق ٦ٛكؽة ل٥ حيؽزٮق ؛ة إال أل٩٭٥ يؿك٫٩ مى٤عحاجلةس ال حيؽزٮف محبن ك»

ٚإف  ؛ج إحل٫ْؿ يف الكجت املعٮً مى٤عح ٩ي  ةس٧ٚة رآق اجل ،ٚإ٫٩ ال يؽٔٮ إحل٫ ٢ٞٔ كال دي٨
ٍو  ^ ٣ك٨ دؿك٫ اجليب ^ا ظؽث ثٕؽ اجليب اكف الكجت املعٮج إحل٫ أمؿن   ٨٦ ٗري دٛؿي

ة ىلع ٫٤ٕٛ٣ ٝةا٧ن  ككؾلٟ إف اكف املٞذيض ،ٚ٭٪ة ٝؽ جيٮز إظؽاث ٦ة دؽٔٮ احلةصح إحل٫ ،ة٦٪  
  .ملٕةرض زاؿ ث٧ٮد٫ ^٣ك٨ دؿك٫ اجليب  ،^ٔ٭ؽ رقٮؿ ا 

أك اكف الكجت املعٮج إحل٫ ثٕي ذ٩ٮب ا٣ٕجةد ٚ٭٪ة  ،ث قجت حيٮج إحل٫ل٥ حيؽي  ٦ة ٦ةأك
 .ال جيٮز اإلظؽاث

ا لٮ اكف مى٤عح كل٥ مٮصٮدن  ^٫٤ٕٛ٣ ىلع ٔ٭ؽ رقٮؿ ا  ٚلك أمؿ يكٮف املٞذيض
  .ف ث٧ى٤عححي٥٤ٕ أ٫٩ ٣ ؛ي٢ٕٛ
 .ٚٞؽ يكٮف مى٤عح -٨٦ ٗري ٦ٕىيح اخل٤ٜ -هل ثٕؽ مٮد٫ ة ٦ة ظؽث املٞذيضكأ٦   
  /ز٥ ٬٪ة ل٤ٛٞ٭ةء َؿيٞةف 
  .ك٬ؾا ٝٮؿ ا٣ٞةا٤ني ثةملىة٣ط املؿق٤ح ،ٔ٪٫ ٪٫ى ل٥ يي  أف ذلٟ ي٢ٕٛ ٦ة /أظؽ٧٬ة 
ك٬ٮ ٝٮؿ ٨٦ ال يؿل إزجةت األظاكـ ثةملىة٣ط  ،ل٥ يؤمؿ ث٫إف أف ذلٟ ال ي٢ٕٛ  /كاثلةين 

  /ك٬ؤالء رضبةف ،املؿق٤ح
٦٪٭٥ ٨٦ ال يثجخ احلك٥ إف ل٥ يؽػ٢ حتخ دحل٢ ٨٦ ًّلكـ النةرع أك ٫٤ٕٚ أك  
  .ك٥٬ ٩ٛةة ا٣ٞيةس ،إٝؿارق

                                     
 .(35ص)ٝٮأؽ ٦ٕؿٚح ابلؽع، ملع٧ؽ اجلزياين  (1)
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  .ك٥٬ ا٣ٞيةقيٮف ،ك٦٪٭٥ ٨٦ يثجذ٫ ث٤ِٛ النةرع أك ث٧ٕ٪ةق 
٫ٕ  ؛ف مى٤عح ك٬ٮ ٦ٓ ٬ؾا ل٥ يرش٫ٔا لٮ اك٫٤ٕٛ٣ مٮصٮدن  ٚأ٦ة ٦ة اكف املٞذيض  ًٚٮ

ي  ،د٘يري دلي٨ ا دٕةىل كت إىل د٘يري ادلي٨ ٨٦ امل٤ٮؾ كا٧٤ٕ٣ةء كإ٧٩ة أدػ٫٤ ٚي٫ ٨٦ ن
  .٦٪٭٥ ثةصذ٭ةد ٨ زؿ  أك ٦ى  ،ةدكا٣ٕج  
  .(1)«ٔ٪٫ ٠سري ٨٦ مج٫ ابلؽع احلةدزح ك٬ؾاف املٕ٪يةف ٨٦ ٚ٭٧٭٧ة احن٢   

ٔاعد اتلٍيزي ةني ابلدعث  والحخٓاد: ثاثلًا: ك
 اوقاعدج األوىل: اوتدعح دقاةي اوسنح، واالجذهاد اوساجح ًقاةىه املسجىح: 

ابلؽٔح دٕةرض الك٪ح كد٭ؽ٦٭ة، كال جيٮز إٝؿار ٤ٔي٭ة، كجيت إ٩كةر٬ة، كاملرص ٤ٔي٭ة 
 .٥  ثٕؽ ابليةف كإٝة٦ح ادلحل٢ ٦جذؽع آز٥، كال يكيٖ ا٢٧ٕ٣ى ثةبلؽٔح ظك٥ي ظةك٥ كال حمك 

ث٧ٕيةر ا٥٤ٕ٣ أ٫٩ ٨٦ املضذ٭ؽي٨، ٚ٭ٮ احلؿم ثةقت٪جةط ٦ة ػة٣ٙ الرشع؛ ك٨٦ ل٥ يىط 
اهلٮل ابلةٔر ٤ٔي٫ يف األو٢، كٝؽ يتجني هل  -٦ٓ اجل٭٢ ثٞٮأؽ الرشع- إذ ٝؽ اصذ٧ٓ هل

ة ك٦ٕةداة ألوعةث٫؛ ٚ٭ٮ ث٭ؾا ٦جذؽع. ٌن ا كدٕىجنة، أك ث٘  احلٜ ٚيرتك٫ د٤ٞيؽن
يٌيٜ ىلع خمة٣ٙ يف االصذ٭ةد إذا اكف ٨٦ كأ٦ة االصذ٭ةد ٚبل يٞةثى٢ إال ث٧س٫٤، كال 

 أ٫٤٬، كال جيٮز أف يجكت إىل ًبلؿ كال اثذؽاع.
ٚبل ييرثى بي ىلع املضذ٭ؽ يف لك ٦ة ل٥ يىؿًٍد بنأ٫٩ دحل٢ ٨٦ ٢ٞ٩ وعيط رصيط، أك إدمةع 

 . (2)٦٪ٕٞؽ، إذا اكف احلٜ ٦ٞىؽق، كاصذ٭ؽ يف ٤َج٫
كبني اتلعٞيٜ ا٤ٕ٣يم كبيةف  كال دٕةرض ثني دؿؾ اإل٩كةر يف مكةا٢ االصذ٭ةد،

 ًٕٙ دحل٢ املؼة٣ٙ. 
 كظك٥ احلةك٥ يف املكةا٢ ا٤٧ٕ٣يح يؿٚٓ اخلبلؼ ثةإلدمةع. 

                                     
 .(122 - 123/  6)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥  (1)
 .(15)صدرة ابليةف يف أوٮؿ اإلي٧ةف، ملع٧ؽ يرسم  (6)
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 اوقاعدج اوشانٌح: االجذهاد املسذىيف ورشائطه ال دقع معه اوتدعح إال فىذح: 

األو٢ أف املضذ٭ؽ املذجٓ مل٪٭ش أ٢٬ الك٪ح يف االقذؽالؿ كاالقت٪جةط ال دٞٓ ٦٪٫ 
  ٤ٚذح ٩ةدرة، كاجلةدر ال ظك٥ هل. ابلؽٔح إال

أ٦ة املضذ٭ؽ ٚةبلؽٔح ال دٞٓ ٦٪٫ إال ٤ٚذح، كبة٣ٕؿىض ال ثةذلات، كإ٧٩ة تكىم »يٞٮؿ النةَيب/ 
 .(1)«٤ُٗح أك ز٣ح؛ ألف وةظج٭ة ل٥ يٞىؽ ادجةع املتنةث٫ اثذ٘ةءى ا٣ٛذ٪ح، كاثذ٘ةءى دأكي٢ ال١ذةب

٨٧ٚ ق٤ٟ مك٤ٟ الٌة٣ني كأذ٧ؽ يف االقذؽالؿ كاالقت٪جةط ىلع ٦٪٭ش الـاا٘ني؛ 
نكت إحل٭ة كلٮ اكف ٦ذأ٬بلن لبلصذ٭ةد ٌٚبلن ٨٧ٔ ٬ٮ دك٫٩، ٚإف ركصٓ كبيني  -ٚٞةؿ ثجؽٔح

هل احلٜ ٕٚة٩ؽ اكف ٦جذؽاعن آز٧ػنة ٗري ٦ٕؾكر، كا٩تكت ثؾلٟ إىل أوعةب مك٫١٤ ٨٦ ٚؿؽ 
 ابلؽع كاأل٬ٮاء. 

اوشاوشح: من دتنى أصاًل ةدعًٌّا لىًٌّا، أو لشسخ اوتدع اوجزئٌح ودًه فهى اوقاعدج 

 متذدع، ةخالف من أخطأ من املجذهدًن:

ابلؽٔح ظير ّ٭ؿت مىةد٦ذ٭ة ك٦٪ةٌٝذ٭ة ل٤رشيٕح كاد٭ة٦٭ة ملٞةـ اجلجٮة، كأ٩٭ة ٝٮؿ 
 ىلع ا ث٘ري ٥٤ٔ يف رش٫ٔ كدي٪٫ ٚإف وةظج٭ة ٬ٮ املجذؽع.

صؿم دلؿل الـ٣ح كاهلٛٮة؛ 
ي
أ٦ة ٦ة أػُأ ٚي٫ املضذ٭ؽ ثيٞني ممة كرد ٚي٫ اخلبلؼ مةذًّا، أك أ

 ٚبل يٕؽ ٨٦ مكةا٢ االصذ٭ةد، كال يذةثٓ ٤ٔي٭ة، كال د٭ؽر ٦زنتل٫ أك ين٪ٓ ٤ٔي٫ بكبج٫. 
٢ هل ث٧ضؿد ذلٟ/ ٦جذؽع، ظىت يتجىن أوبلن ثؽٔيًّة  ٚإف ٝةؿ دلذ٭ؽ ثجؽٔح ػُأ ل٥ يٞي

ٔ٪٫ ثؽع صـايح؛ اكتلعكني كاتلٞجيط ا٤ٕٞ٣يني، أك اإلرصةء، أك دأكي٢  لكيًّة دذٛؿع
ؿ ثٕي الىٛةت،  الىٛةت، أك دكرث ابلؽع اجلـايح ٔ٪ؽق ٠رثة دٞٮـ ٦ٞةـ األو٢؛ ٨٧٠ أك 
كٝؽح يف ثٕي الىعةثح، كأ٩كؿ ثٕي ا٣ٕٞةاؽ اثلةثذح ثأظةدير آظةد ككصؽت ٔ٪ؽق 

 . (2)اكرثؽع يف املكةصؽ، كالى٤ٮات، كاملٮاق٥، كاألذ

                                     
ذىةـ  (1)  .(656/  1)األ
ذىةـ  (6)  .(122 - 135/  3)األ
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 اوقاعدج اوساةعح: االةذداع مأسم، واالجذهاد مغنم: 

٨٦ ظير احلك٥ ٚإف االثذؽاع يف ادلي٨ حمؿـ ٦ؾمٮـ، كاالصذ٭ةد املكذٮيف لرشاا٫ُ 
 مرشكع ممؽكح. 

٥، كإ٧٩ة يؽكر  -كإف أػُأ -كاملضذ٭ؽ ٨٦ األا٧ح ىى ٚإ٫٩ ال يأز٥؛ أل٫٩ ٣حف ٨٦ رش٫َ أف يٕي
ًَ »/ ^ح الىٮاب ٦ٓ االصذ٭ةد؛ ٚٞؽ ٝةؿ اجليب ثني أصؿ االصذ٭ةد كأصؿم إوةث إَِذا َحَل

ْحر  
َ
ُّ أ  فَيَ

َ
ْخَػأ

َ
ًَّ أ َد ُث َٓ ًَ فَاْحَخ ْحرَاِن، وإذا َحَل

َ
ُّ أ َصاَب فَيَ

َ
ًَّ أ َد ُث َٓ ًُ فَاْحَخ ٨٧ٚ اكف »؛ (1)«احَلاِك

ا يف ٤َت احلٜ كأػُأ ٚإف ا ي٘ٛؿ هل ػُأق اكا٪نة ٦ة اكف؛ قٮاء اكف يف  ٨٦ املؤ٦٪ني دلذ٭ؽن
 . (2)«كدمة٬ري أا٧ح اإلقبلـ ^ اجليباملكةا٢ اجلْؿيح أك ا٤٧ٕ٣يح، ٬ؾا ٦ة ٤ٔي٫ أوعةب 

 اوقاعدج اوخامسح: ما دمسز فعىه من صحاةٍ ةاجذهاد من غري نمري فىٌس ةتدعح:

ثةصذ٭ةد ٦٪٫ كدكؿر ٥٤ٚ يي٪١ًؿ ٤ٔي٫ أظؽ ٨٦ الىعةثح  ^٦ة ٫٤ٕٚ الىعةيب ثٕؽ كٚةد٫ 
دؿ  ٬ؾا ىلع أ٫٩ مرشكع ٔ٪ؽ٥٬ ك٣حف ث٧٧٪ٮع، كإف ل٥ خيذةركا ٫٤ٕٚ لكجت ٨٦  -٨٧ٚ دك٩٭٥

ة، كذلٟ حنٮ ٦ة كرد ٨ٔ ثٌٕ٭٥ يف ٔؽز ا٣تكبيط  األقجةب؛ ١٠ٮ٫٩ ػبلؼى األكىل أك مؿصٮظن
ًٓ األ٢٬ كاألكالد ٔ٪ؽ ػذ٥ ا٣ٞؿآف كادلاعء  ،(3)ثةحلىص كحنٮق  يف  ^، أك املذةثٕح ل٤٪يب (4)أك دم

ٍػًؾ ٦ة زاد ٨ٔ ا٣ٞجٌح ٨٦ مٕؿ ال٤عيح ٔ٪ؽ اتلع٢٤ ٨٦ ا٣جكٟ(5)ا٣ٕةدات
ى
 . (6)، أك أ

٧٠ة يف ٝىح اثلبلزح اجلٛؿ اذلي٨ صةءكا  -^ اجليبأ٦ة ٦ة كٝٓ ٨٦ ثٌٕ٭٥ ٚأ٩كؿق 
^يكألٮف ٨ٔ ٔجةدد٫ 

ٚإف اجليه ٔ٪٫ دحل٢  -، كحنٮ ذلٟ(8)، ككأيب إرسااي٢ يف ٩ؾرق (7)

                                     
 .(1212)، كمك٥٤ (2356)أػؿص٫ ابلؼةرم (1)
 .(322/ 63)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (6)
 ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة. (2221)، ٨ٔ أيب قٕيؽ (2222)ك قٕؽ ٨ٔ ، (2258)أػؿص٫ اث٨ أيب محجح يف املى٪ٙ  (3)
 .(3512)، أػؿص٫ ادلاريم ◙٧٠ة كرد ٨ٔ أنف ث٨ ٦ةلٟ  (2)
  . (282ك  285ك  282ك  283) ابلؼةرمأػؿص٫ ، ¶٧٠ة اكف ي٫٤ٕٛ اث٨ ٧ٔؿ  (5)
 .(5856)أػؿص٫ ابلؼةرم  (2)
 . (1221)، كمك٥٤ (5223)أػؿص٫ ابلؼةرم  (2)
 .(2222)أػؿص٫ ابلؼةرم  (8)
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ة، كد٘ؽك املذةثٕح ٤ٔي٫ ٔ٪ؽاؾ ثؽٔح. ٞن يذ٫ ٤ُ٦  ٔؽـ مرشٔك
يح ٦ة أ٩كؿق دم٭ٮر الىعةثح  -كإف ل٥ يؽػ٢ يف ظؽز ابلؽٔح -ك٦س٫٤ يف ٔؽـ املرشٔك

ىد ^ اجليبىلع أظؽ٥٬ ممة ٫٤ٕٚ ثةصذ٭ةدق كل٥ يؿ٫ٕٚ إىل  ك٬ٮ وةا٥ ىلع ، ٠أك٢ ثٌٕ٭٥ ل٤ربى
 . (2)، أك رشب ثٌٕ٭٥ ل٤ؼ٧ؿ ٦ذأكالن (1)أ٫٩ ٣حف ثُٕةـ كال رشاب اصذ٭ةدنا

 ٨٦ ثٕي الىعةثح 
ن
ثةصذ٭ةد أك دأكي٢ كحنٮ ذلٟ ٚإ٫٩ ال يٞذيض  ╚ك٦ة كٝٓ ػُأ

ة؛ ٌٚبلن ٨ٔ أف يرتدت ٤ٔي٫ دجؽيٓ أك دٛكيٜ.   دأزي٧ن
ري٥٬ كأ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٦ذٛٞٮف ىلع أف املٕؿكٚني ثةخلري » اكلىعةثح املٕؿكٚني ٗك

ل  ؿ، ظىت ٔؽ   ٛ ٜ أظؽ ٦٪٭٥ ٌٚبلن ٨ٔ أف ييكى ك  ٛى ٨٦ أ٢٬ اجل٢٧ كوٛني ٨٦ اجلة٩بني ال يي
ك٥  اق ٨٦ ا٣ٛٞ٭ةء إىل قةاؿ أ٢٬ ابليغ؛ ٚإ٩٭٥ ٦ٓ إجيةث٭٥ ٣ٞذةهل٥ ٦٪ٕٮا أف حيي ذلٟ ٨٦ ٔؽ 

 .(3)«ثٛكٞ٭٥ ألص٢ اتلأكي٢
دق، كذاع كمةع يف ٩ةظيح ٦ة، ٥٤ٚ ي٪١ؿ ٤ٔي٫ أ٢٬ كأ٦ة ٦ة ٫٤ٕٚ إ٦ةـ ٨٦ اتلةثٕني ثةصذ٭ة

 .(4)ٚإحلة٫ٝ ث٭ؾق ا٣ٞةٔؽة ٦ذض٫ -ز٦ة٫٩ ٨٦ الىعةثح كاتلةثٕني، كدذةثٓ ٢٧ٔ اجلةس ٤ٔي٫
 

 

                                     
 .(2268)، كا٣زبار (1262)أػؿص٫ أثٮيٕيل  (1)
 .(3322)أػؿص٫ ادلراُٝين  (6)
 .(255/ 16)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (3)
 اتلعجري رشح اتلعؿيؿ، ل٧٤ؿداكم .«ال يكةد ييجء يشء ٨ٔ اتلةثٕني إال يٮصؽ ٨ٔ الىعةثح»ٝةؿ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢/  (2)

، يف مكأ٣ح ٨٦ ٝةـ ٨٦ ٩ٮـ ال٤ي٢ ٧٘ٚف يؽق يف إ٩ةء ٝج٢ أف ي٘ك٤٭ة «٦٪ذَه ا٣٘ةيح»ٝةؿ النيغ دلؽ ادلي٨ يف »، ك(8/3812)
ٝٮؿ احلك٨ ابلرصم، ك٬ٮ خمة٣ٙ ل٤ٞيةس، كاتلةثيع إذا ٝةؿ ٦س٢ ذلٟ اكف ظضح؛ ألف  كزكاؿ َ٭ٮريذ٫»يف ٨٧ً ًّلك٫٦/ 

ة ٨ٔ الىعةثح أك ٨ٔ ٩ه زجخ ٔ٪ؽق ٛن  .(335)املكٮدة، آلؿ دي٧يح ص .«ا٣ْة٬ؿ أ٫٩ ٝةهل دٮٝي
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 القواعد اجلامعة يف متييز بدع االعتقادات
 

ذٞةديح يه/  ذٞةدات؛ كذلٟ ألف ابلؽٔح األ ال اػذبلؼ ىلع صؿيةف ابلؽع يف األ
ذٞةد ^أذٞةد يشء ىلع ػبلؼ ٦ة ٬ٮ ٤ٔي٫ ٨٦ املٕؿكؼ ٨ٔ الؿقٮؿ  ، قٮاء أكةف ٦ٓ األ

 . (1)٢٧ٔ أـ ال
أ٢٬ ابلؽع/ اذلي٨ يذلك٧ٮف يف أق٧ةء ا كوٛةد٫ كالك٫٦ »/ ♫ٝةؿ اإل٦ةـ ٦ةلٟ 

٫٧٤ كٝؽرد٫، كال   . (2)«يك١ذٮف ٧ٔة ق١خ ٔ٪٫ الىعةثح كاتلةثٕٮف هل٥ ثإظكةفٔك
ا، ك٦٪٭ة دكف ذلٟ، ك٦٪٭ة ٦ة يكٮف  ؿن ٛز ذٞةديح/ ٦ة يكٮف ٦ك ك٨٦ د٤ٟ ابلؽع األ

ة، ك٦٪٭ة دكف ذلٟ. ْن  ٤٘٦ 
ٔاعد:   وفيٍا يأيت ةيان ٌا يخعيق ةخٍيزي ةدع اىعليدة ٌَ ك

 اع اوسىف فهٍ ةدعح:اوقاعدج األوىل: لي عقٌدج عازضر اومذاب واوسنح وإجم

األو٢ يف زجٮت ٔٞةاؽ املك٧٤ني/ ٬ٮ وعةاط امل٪ٞٮؿ ٨٦ ال١ذةب ا٣ٕـيـ كق٪ح 
 ، كاإلدمةع املذ٤ًف  ثة٣ٞجٮؿ. ^الؿقٮؿ 

  .[85]اجلع٢/  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿كٝؽ ٝةؿ رب٪ة ٨ٔ ٠ذةث٫/ 
 . [2-3]اجلض٥/  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ /كٝةؿ ٨ٔ ق٪ح ٩بي٫

ذٞةد ٨٦ لؤل٦ح يف ٩ىٮص الك٪ح،  ^٫٧ اجليب ٦ة ٤ٔ   أكؿ كأكىل كبيةف مكةا٢ األ
هلؾا اك٩خ ٩ىٮص  ؛أ٩ىط األ٦ح كأٚىع٭ة، كأظؿو٭ة ىلع أ٦ة٩ح ابلبلغ كالؿقة٣ح ^ ك٬ٮ

ذٞةد.ا ؿي ٮ  ٕى الك٪ح ٦ٓ ال١ذةب يه ٦ي   لك٤ٙ ك٦ٕذ٧ؽ٥٬ يف االقذؽالؿ ىلع مكةا٢ األ

ؿكف ًّلكـ ا زً ؤٍ أل٩٭٥ يي ؛ ٥٬ أ٢٬ ال١ذةب كالك٪ح» /ٝةؿ ميغ اإلقبلـ ٨ٔ أ٢٬ الك٪ح
                                     

 .(22ص)اإلثؽاع يف مٌةر االثذؽاع  (1)
 .(622/ 1)رشح الك٪ح  (6)
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 ،ىلع ٬ؽم لك أظؽ ^ىلع ًّلكـ ٗريق ٨٦ ًّلكـ أو٪ةؼ اجلةس، كيٞؽمٮف ٬ؽم حم٧ؽ 
 .(1)«اة كّة٬ؿن ثةَ٪ن  كيتجٕٮف آزةرق

ح ا٣ٞؿآف ث٧ٕٞٮؿ أك ٝيةس ٚ٭ؾا ل٥ يك٨ »٨ٔ ٦٪٭ض٭٥/  ♫كٝةؿ  كأ٦ة ٦ٕةًر
 . (2)«يكذع٫٤ أظؽ ٨٦ الك٤ٙ

هل »/ ♫كيٞٮؿ اإل٦ةـ ا٣ربب٭ةرم  كا٥٤ٔ أ٫٩ ٨٦ ٝةؿ يف دي٨ ا ثؿأي٫ كٝيةق٫ كدأك 
ٚٞؽ ٝةؿ ىلع ا ٦ة ال ي٥٤ٕ، ك٨٦ ٝةؿ ىلع ا ٦ة ال  -٨٦ ٗري ظضح ٨٦ الك٪ح كاجل٧ةٔح

، ^ ا ، كالك٪ح ٦ة ق٪٫ رقٮؿي٥٤ٕ ٚ٭ٮ ٨٦ املذلكٛني، كاحلٜ ٦ة صةء ٨٦ ٔ٪ؽ ا 
س٧ةف، ك٨٦ يف ػ ^كاجل٧ةٔح ٦ة اصذ٧ٓ ٤ٔي٫ أوعةب رقٮؿ ا  ٧ؿ ٔك بلٚح أيب ثكؿ ٔك

ىلع أ٢٬ ابلؽٔح لك٭٥،  (3)ك٦ة اكف ٤ٔي٫ اجل٧ةٔح ٚى٤ىشى  ^اٝذرص ىلع ق٪ح رقٮؿ ا 
، كبني  جلة «شخفرتق أٌيت»ٝةؿ/  ^كاقرتاح ثؽ٫٩، كق٥٤ هل دي٪٫ إف مةء ا؛ ألف رقٮؿ ا 

، ٚ٭ؾا ٬ٮ النٛةء (4)«ٌا أُا عييّ وأصحايب»ا٣ٛؿٝح اجلةصيح ٦٪٭ة، ٚٞةؿ/  ^رقٮؿ ا 
 . (5)«كابليةف، كاألمؿ الٮاًط، كامل٪ةر املكذٞي٥

كأ٢٬ الك٪ح ال يكذؽلٮف ثة٣ٞؿآف دكف الك٪ح؛ ث٢ ثةلك٪ح كا٣ٞؿآف، كال يك٢٧ دي٨ 
أل إين أوحيج اىلرآن »/ ^، ٝةؿ ^ا٣ٕجؽ إال ثةإلي٧ةف ث٧ة ٚي٭٧ة؛ أل٩٭٧ة ممة أكدي٫ الؿقٮؿ 

ـؿ أظؽ٧٬ة ٨٦ أص٢  ، ٚ٭٧ة يف االظذضةج(6)«وٌثيّ ٌعّ كاالقذؽالؿ قٮاء، ال يٕي
، كٝةؿ [55]ا٣جكةء/ ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿اتلعةك٥ إىل اآلػؿ، ٝةؿ دٕةىل/ 

                                     
 . (152/ 13) مدل٧ٮع ا٣ٛذةك (1)
 .(63/ 1)االقذٞة٦ح  (6)
 ٤ٚش/ أم/ ّٛؿ كٚةز. (3)
 .ٗؿيت كٝةؿ/ ٬ؾا ظؽير ،(6221)ا٣رت٦ؾم  أػؿص٫ (2)
 . (25)ص رشح الك٪ح (5)
 .ٗؿيت ظك٨ ظؽير، كٝةؿ/ (6222)كا٣رت٦ؾم  ،(2222)أثٮ داكد ك ،(12122)أػؿص٫ أمحؽ،  (2)
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 . [25]ا٣جكةء/ ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿دٕةىل/ 
كإذا ق٧ٕخ الؿص٢ دأدي٫ ثةألزؿ ٚبل يؿيؽق، كيؿيؽ ا٣ٞؿآف، ٚبل »/ ♫يٞٮؿ ا٣ربب٭ةرم 

 .(1)«الـ٩ؽٝح؛ ٥ٞٚ ٔ٪٫ كد٫ٔمٟ أ٫٩ رص٢ ٝؽ اظذٮل ىلع 
ٝةؿ ؛ ثٮ٥٬ الؿأم كػ٢ُ ا٣ٞيةس -٨٦ أد٣ح ٥٤ٔ ا٣ٕٞيؽة- وعيط اجل٢ٞ ضي كال يٕةرى 
ٚاكف ٨٦ األوٮؿ املذٜٛ ٤ٔي٭ة ٨٦ الىعةثح كاتلةثٕني هل٥ » اث٨ دي٧يح/ ميغ اإلقبلـ

أ٫٩ ال يٞج٢ ٨٦ أظؽ ٍٝ أف يٕةرض ا٣ٞؿآف، ال ثؿأي٫ كال ذك٫ٝ كال ٦ٕٞٮهل كال  /ثإظكةف
كهلؾا ال يٮصؽ يف ًّلكـ أظؽ ٨٦  ؛ث٫ لٞذؽى ٝيةق٫ كال كصؽق... ٚاكف ا٣ٞؿآف ٬ٮ اإل٦ةـ اذلم يي 

كال ثؾكؽ ككصؽ كماكمٛح، كال ٝةؿ ٍٝ/ ٝؽ  ،الك٤ٙ أ٫٩ اعرض ا٣ٞؿآف ث٢ٕٞ كرأم كٝيةس
ٚيضت دٞؽي٥ ا٢ٕٞ٣، كاجل٢ٞ إ٦ة أف  / ٨ٔ أف يٞٮؿٌٚبلن  ؛اجل٢ٞدٕةرض يف ٬ؾا ا٢ٕٞ٣ ك

ح اآليح إال ثآيح دٛرس٬ة أك دجكؼ٭ة، !ؿك  أض كإ٦ة يي يٛٮ   ... كل٥ يك٨ الك٤ٙ يٞج٤ٮف ٦ٕةًر
 .(2)«دبني ا٣ٞؿآف كدؽؿ ٤ٔي٫ كدٕرب ٔ٪٫ ^ٚإف ق٪ح رقٮؿ ا  ؛دٛرس٬ة ^أك بك٪ح الؿقٮؿ 

ة ^كق٪ح اجليب  ٞن ال ٚؿؽ يف ذلٟ ثني ا٣ٕٞةاؽ  ،-برشط الىعح- حيذش ث٭ة ٤ُ٦
 كاألظاكـ ٨٦ ظير ظضيذ٭ة كدلةهلة، كال ثني املذٮادؿ كاآلظةد ٨٦ ظير زجٮد٭ة كٝجٮهلة.

ذٞةديح أل٫٩ يكت٪ؽ يف ظٞيٞذ٫ إىل الٮيح  ؛كاإلدمةع مىؽر ٨٦ مىةدر األد٣ح األ
ذٞةد حم٢ُّ  إدمةع ثني الىعةثح كالك٤ٙ  املٕىٮـ ٨٦ ٠ذةب كق٪ح، كأكرث مكةا٢ األ

 الىة٣ط، كال جتذ٧ٓ األ٦ح يف أمٮر ا٣ٕٞيؽة كال ٗري٬ة ىلع ًبل٣ح كبة٢َ.

ٚةإلدمةع ٬ٮ األو٢ اثلة٣ر اذلم يٕذ٧ؽكف ٤ٔي٫ يف ا٥٤ٕ٣ كادلي٨، كاإلدمةع اذلم »
، كىلع (3)«إذ ثٕؽ٥٬ ٠رث اخلبلؼ كا٩ترشت األ٦ح ؛ي٪ٌجٍ ٦ة اكف ٤ٔي٫ الك٤ٙ الىة٣ط

                                     
 . (52)صرشح الك٪ح  (1)
 . (65-62/ 13) مدل٧ٮع ا٣ٛذةك (6)
 . (152/ 13)املىؽر الكةثٜ  (3)
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ذٞةد ظضح رشٔيح م٤ـ٦ح مل٨ صةء ثٕؽ٥٬، ك٬ٮ ٬ؾا ٚإدمةع ا لك٤ٙ الىة٣ط يف أمٮر األ
 ،ٚؽي٨ املك٧٤ني ٦جين ىلع ادجةع ٠ذةب ا كق٪ح ٩بي٫»إدمةع ٦ٕىٮـ، كال جتٮز خمة٣ٛذ٫، 

 .(1)«ٚ٭ؾق اثلبلزح أوٮؿ ٦ٕىٮ٦ح ؛ك٦ة ادٛٞخ ٤ٔي٫ األ٦ح
كاإلدمةع، ٚإف ٬ؾا ٤ٚ٭ؾا اك٩خ احلضح الٮاصجحي االدجةع/ ال١ذةب كالك٪ح »/ ♫كٝةؿ 

ٌّٜ ال ثة٢َى ٚي٫، كاصتي االدجةع ال جيٮز دؿك٫ حبةؿ... ك٣حف ألظؽ اخلؿكج ٨ٔ يشء ممة  ظ
 . (2)«د٣خ ٤ٔي٫

ح ٣ٕٞيؽة الك٤ٙ يف ابلؽٔح ٝةؿ النةٚيع   /♫كيف ثيةف دػٮؿ د٤ٟ املؼة٣ٛح كاملٕةًر
ا ٨ٔ أوعةب رقٮؿ ا »  . (3)«^كابلؽٔح ٦ة ػة٣ٙ ٠ذةثنة أك ق٪ح أك أزؿن

بل٣ح»كٝةؿ النةَيب/   . (4)«كالؿأم إذا اعرض الك٪ح ٚ٭ٮ ثؽٔح ًك
 ومما يِدرج حتج ْذه اىلاعدة ٌَ أٌثيث ٌا ييل: 

ابلؽع ا٣يت أظؽزذ٭ة ا٣ٛؿؽ اجلةريح املؼذ٤ٛح؛ اكجل٭٧يح كاملٕزت٣ح يف وٛةت ا دٕةىل 
٨٦ ٔٞةاؽ كظؽة الٮصٮد كاحل٤ٮؿ كاالحتةد كبؽع  كأق٧ةا٫، ك٦ة أظؽزذ٫ الىٮٚيح احل٤ٮحلح

، كا٣ٞٮؿ ثٕى٧ح ╚اإلحلةد، ك٦ة أذٞؽد٫ الؿاٌٚح ٨٦ حتؿيٙ ا٣ٞؿآف، كردة الىعةثح 
ري٬ة ٨٦ ا٣ٕٞةاؽ الٌة٣ح.  األا٧ح، ٗك

اوقاعدج اوشانٌح: لي عقٌدج وم دشتر يف اومذاب، أو اوسنح، ووم دنقي عن اوسىف؛ 

 فهٍ ةدعح:

 دؿد يف ٠ذةب أك ق٪ح كل٥ د٪٢ٞ ٨ٔ ق٤ٙ األ٦ح، إال كيه حمؽزح.ٚبل دذىٮر ٔٞيؽة ل٥ 

                                     
 . (122/ 62) مدل٧ٮع ا٣ٛذةك  (1)
 . (5/ 15)املىؽر الكةثٜ  (6)
 .(22/ 1)إٔبلـ املٮٕٝني  (3)
ذىةـ  (2)  .(322/  6)األ
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 / (1)ك٬ؾق ا٣ٞةٔؽة دذ٨٧ٌ أمؿي٨ ٦٭٧ني ٧٬ة
ُّٙ ٧ٔة ق١خ ٔ٪٫ ا كرقٮهل كأمكٟ ٔ٪٫ الك٤ٙ  -1  . ╚ال١
  .╚ظضيح ٚ٭٥ الك٤ٙ كك٧ةؿ ٦ٕذٞؽ٥٬  -6

 فأٌا الشقُّ األول: 
كردت ٠سري ٨٦ ٩ىٮص ال١ذةب كالك٪ح، كأٝٮاؿ الىعةثح كاتلةثٕني كأا٧ح  ٚٞؽ

ٙز ٧ٔة ل٥ يؿد يف الرشع، كالك١ٮت ٧ٔة ق١خ ٔ٪٫ ا  الك٤ٙ كأ٢٬ الك٪ح ثةألمؿ ثةل١
 كرقٮهل كأمكٟ ٔ٪٫ الك٤ٙ، كدؿؾ اخلٮض ٚي٧ة ال ٥٤ٔ لئلنكةف ث٫ ٨٦ دحل٢ أك أزؿ.

ی ی وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

٧٤خى كل٥ »ٝةؿ ٝذةدة/  [32]اإلرساء/ ﴾ی ، كق٧ٕخى كل٥ تك٧ٓ، ٔك ال د٢ٞ/ رأيخى كل٥ دىؿى
.(2)«د٥٤ٕ، ٚإف ا قةا٤ٟ ٨ٔ ذلٟ لك٫

٨ أيب ٬ؿيؿة  ٌََ اكن »ٝةؿ/  ^أف رقٮؿ ا  ◙ٔك يََم  َْ ا  ٍَ ا حََرْكُخُلً؛ َفإِجَّ ٌَ َذُروِِن 
ًِٓ ًِٓ واْخخًَِلفِ ِ ةِ ُشَؤال ا  َقْتيَُلً ةَِلْْثَ ٌَ  ُّ ِْ ٌِ ٔا  حُ

ْ
ٍء َفأ ًْ بََِشْ َمْرحُُل

َ
ًِٓ، فإذا أ ِ ىلع أُبيائ

ٔهُ  ٍء َفَدُع َْ ََشْ ًْ َخ ْيُخُل َٓ ، وإذا َج ًْ  .(3)«اْشَخَػْعُخ
ا، وحدَّ  إن اهلَل »/ ^كٝةؿ  َْ ُِٓهٔ اٍت فًل حَنَْخ ٌَ ا، وَحرََّم ُحُر َْ َفَرَض فََرائَِض فًل حَُظيُِّعٔ

ا، وشهَج  َْ احدوًدا فًل َتْعَخُدو ُٓ ِْ ٔا َخ ٌَِ غري نصياٍن، فًل حتحث ْشَياَء 
َ
َْ أ   .(4)«َخ

٥٤ًى ٤ٚي٢ٞ، ك٨٦ ل٥ ي٥٤ٕ ٤ٚي٢ٞ/ ا أ٥٤ٔ، ٚإف ٨٦ » /◙كٝةؿ اث٨ مكٕٮد  ٔى  ٨٦
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ /ا٥٤ٕ٣ أف يٞٮؿ ملة ال ي٥٤ٕ/ ال أ٥٤ٔ؛ ٚإف ا ٝةؿ جلبي٫

                                     
ذٞةد ٨٦ ٠ذةب َؿيٜ اهلؽايح، ملع٧ؽ يرسم. (1)  يؿاصٓ/ ٝٮأؽ االقذؽالؿ ىلع مكةا٢ األ
 .(25 / 5)دٛكري اث٨ ٠سري  (6)
 .(1332)، كمك٥٤ (2688)أػؿص٫ ابلؼةرم  (3)
 .(15265)، كابلي٭ٌف يف ال١ربل (2112)، كاحلةك٥ (2352)أػؿص٫ ادلارُٝين  (2)
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 .(1)«[82]ص/ ﴾ٹ
ذىةـ ٨٦ وعيع٫/  ♫كدؿص٥ اإل٦ةـ ابلؼةرم  ثةب/ ٦ة ييكؿقي ٨٦ »يف ٠ذةب األ

ً٪ي٫ً، كٝٮهل دٕةىل/  ٍٕ ٨ٍ دىك٤ ٙ ٦ة ال يى ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿٠رثة الكؤاؿ، ك٦ى

ًٙ ا٣ٞيةس »ك ،[121]املةاؽة/ ﴾ۆ ُّ٤ ـز الؿأم كدىكى ال د٢ٞ  ﴾وئ ۇئ﴿ثةب/ ٦ة ييٍؾ٠ؿي ٨٦ ذ
(2)«[32]اإلرساء/ ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ﴿

. 
ؿاض ♫كقأؿ رص٢ أثة ظ٪يٛح  / ٦ة دٞٮؿ ٚي٧ة أظؽز٫ اجلةس يف الالكـ يف اأٔل

٦ٞةالت ا٣ٛبلقٛح، ٤ٔيٟ ثةألزؿ كَؿيٞح الك٤ٙ، كإيةؾ كلك  حمؽزح؛ »كاألصكةـ؟ ٚٞةؿ/ 
 .(3)«ٚإ٩٭ة ثؽٔح

؟ ٝةؿ/ »/ ♫كٝةؿ ٦ةلٟ ث٨ أنف  ، ٚٞي٢/ ية أثة ٔجؽ ا، ك٦ة ابلؽعي إيةك٥ كابلؽعى
٫٧٤ كٝؽرد٫، كال يك١ذٮف ٧ٔة  أ٢٬ ابلؽع اذلي٨ يذلك٧ٮف يف أق٧ةء ا كوٛةد٫ كالك٫٦ ٔك

 . (4)«ق١خ ٔ٪٫ الىعةثح كاتلةثٕٮف هل٥ ثإظكةف
اورب ٩ٛكٟ ىلع »كركل البللاكيئ بك٪ؽق ٨ٔ أيب إقعةؽ، ٝةؿ/ قأ٣خ األكزايع، ٚٞةؿ/ 

ٙ  ٧ٔة ٠ٛٮا ٔ٪٫، كاق٤ٟ قبي٢ ق٤ٟٛ  الك٪ح، كٝٙ ظير كٝٙ ا٣ٞٮـ، ك٢ٝ ث٧ة ٝةلٮا، كك
 .(5)«يكٕٟ ٦ة كقٕ٭٥الىة٣ط؛ ٚإ٫٩ 

٤ٔيٟ ثآزةر ٨٦ ق٤ٙ، كإف رٌٟٚ اجلةس، كإيةؾ كآراءى »/ ♫كٝةؿ األكزايع 
 . (6)«الؿصةؿ، كإف زػؿٚٮ٬ة لٟ ثة٣ٞٮؿ

                                     
 .(6258)، كمك٥٤ (2222)أػؿص٫ ابلؼةرم  (1)
 .(122/  5)وعيط ابلؼةرم  (6)
 .(622/  5)ل٤٭ؿكم  ،ذـ الالكـ (3)
 .(612/ 1)ل٤ج٘ٮم  ،، رشح الك٪ح(112/  1)احلضح يف ثيةف املعضح  (2)
ذٞةد  (5)   .(122 / 1)رشح أوٮؿ األ
 .(28ص) ذـ اتلأكي٢ (2)
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٤ٚ٭ؾا لكز٫ جيت ىلع لك ٩ةّؿ يف ادلحل٢ الرشيع مؿااعة ٦ة ٚ٭٥ ٦٪٫ األكلٮف، ك٦ة اك٩ٮا »
 .(1)«كا٤ٔ٢٧ٕ٣ي٫ يف ا٢٧ٕ٣ ث٫ ٚ٭ٮ أظؿل ثةلىٮاب، كأٝٮـ يف ا٥٤ٕ٣ 

كال جيٮز إظؽاث دأكي٢ يف آيح أك ق٪ح، ل٥ يك٨ ىلع »/ ♫كٝةؿ اث٨ ٔجؽ اهلةدم 
ٔ٭ؽ الك٤ٙ، كال ٔؿٚٮق كال ثح٪ٮق لؤل٦ح، ٚإف ٬ؾا يذ٨٧ٌ أ٩٭٥ ص٭٤ٮا احلٜ يف ٬ؾا، 

٤ُّٮا ٔ٪٫، كا٬ذؽل إحل٫ ٬ؾا املٕرتض املكذأػؿ  .(2)«ًك

ك٨٦ ٣ُيٙ ٦ة ٫٤ٞ٩ اث٨ دي٧يح ٨ٔ أيب احلك٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ امل٤ٟ ال١ؿيج يف ٠ذةث٫/ 
ة ذلكم ابلؽع كا٣ٌٛٮؿ» ، كذلٟ ٔ٪ؽ ًّلك٫٦ «ا٣ٛىٮؿ يف األوٮؿ ٨ٔ األا٧ح ا٣ٛعٮؿ إلـا٦ن

ؽى الٮيح كاتلزني٢، »ىلع اتلأكي٢/  إف اكف الك٤ٙ وعةثينٌة ٚذأكي٫٤ ٦ٞجٮؿ، ٦ذ جٓ؛ أل٫٩ مة٬ى
ؿؼ اتلٛكري كا تلأكي٢... ٚأ٦ة إذا ل٥ يك٨ الك٤ٙ وعةثيًّة ٩ْؿ٩ة يف دأكي٫٤، ٚإف دةث٫ٕ ٔك

٤ٔي٫ األا٧ح املن٭ٮركف ٨٦ً ٤ٞ٩ح األظةدير كالك٪ح، ككا٫ٞٚ اثلٞةت األزجةت دةثٕ٪ةق، 
كٝج٤٪ةق ككاٚٞ٪ةق، ٚإ٫٩ كإف ل٥ يك٨ إدمةاعن ظٞيٞحن إال أف ٚي٫ منةث٭ح اإلدمةع؛ إذ ٬ٮ 

 .(3)«ني، اذلي٨ ال جيذ٧ٕٮف ىلع ًبل٣حقبي٢ املؤ٦٪ني، كدٮاٜٚ املذٞ
٦ة ل٥ يؿد ث٫ اخلرب إف ٥٤ٔ ا٩ذٛةؤق ٩ٛي٪ةق كإال  ق١ذ٪ة ٔ٪٫ ٚبل »/ ♫ٝةؿ ميغ اإلقبلـ 

زجخ، ك٦ة ٥٤ٔ ا٩ذٛةؤق 
ي
٩ثجخ إال ث٥٤ٕ كال ٩٪يف إال ث٥٤ٕ... ٚةألٝكةـ زبلزح/ ٦ة ٥٤ٔ زجٮد٫ أ

١خ ٔ٪٫، ٬ؾا ٬ٮ  الٮاصت، كالك١ٮت ٨ٔ اليشء ٗريي ٩ييف، ك٦ة ل٥ ي٥٤ٕ ٩ٛي٫ كال إزجةد٫ قي
 .(4)«اجلــ ث٪ٛي٫ أك زجٮد٫
ٚة٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ ٨٦ ٬ؾق ا٤ٕ٣ٮـ لك٭ة/ ًجٍ ٩ىٮص ال١ذةب / »♫ كٝةؿ اث٨ رصت

                                     
 .(685/  3)املٮاٚٞةت  (1)
 . (318)صالىةرـ امل٪يك  (6)
 .(222-221/  2)ثيةف د٤جحف اجل٭٧يح  (3)
 .(236-231/ 12)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (2)
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كالك٪ح، كٚ٭٥ ٦ٕة٩ي٭ة، كاتلٞيؽ يف ذلٟ ثةملأزٮر ٨ٔ الىعةثح كاتلةثٕني كدةثٕي٭٥ يف ٦ٕةين 
ـ٬ؽ كالؿٝةاٜ، ا٣ٞؿآف كاحلؽير، كٚي٧ة كرد ٔ٪٭٥ ٨٦ الالكـ يف مكةا ٢ احلبلؿ كاحلؿاـ، كال

، ز٥ االصذ٭ةد ىلع الٮٝٮؼ  ري ذلٟ، كاالصذ٭ةد ىلع د٧يزي وعيع٫ ٨٦ قٞي٫٧ أكالن كاملٕةرؼ، ٗك
ٔيين كامذ٢٘ىلع ٦ٕة٩ي٫ كدٛ٭ُّ   .(1)«٫٧ زة٩ينة، كيف ذلٟ ٠ٛةيح مل٨ ٢ٞٔ، كم٢٘ مل٨ ثة٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ 

الك٤ٙ ٥٬ الىعةثح ك٨٦ قةر ىلع  ؛ ٚإفوأٌا الشق اثلاين املخعيق حبخيث فًٓ الصيف
 درب٭٥ كاٝذىف أزؿ٥٬.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿/ كيف حتؽيؽ ٦ٛ٭ٮـ الك٤ٙ، ٝةؿ قجعة٫٩

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

، ٚةلك٤ٙ اق٥ جي٧ٓ الىعةثح ٨٧ٚ ثٕؽ٥٬ مم٨ دجٕ٭٥ [122]اتلٮبح/ ﴾ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ
 .(2)«...ًُٓ ٔجَ يُ اذليَ يَ  ًَّ ً، ثُ ُٓ ٔجَ يُ اذليَ يَ  ًَّ ثُ  ،ِِن رْ كَ  اِس اجلَّ  رْيُ خَ » احلؽير/ثإظكةف إىل يٮـ ادلي٨، كيف 

٢٧، ك٣ٞؽ ظىك يحك٬ؾق اخلرييح ػري ػرييح  اإلدمةع ىلع ♫ اث٨ دي٧يح ٥٤ٔ كإي٧ةف ٔك
 .(3)ز٥ اذلي٨ ي٤ٮ٩٭٥.. كأ٩٭٥ أ٢ٌٚ ٨٦ اخل٤ٙ يف لك ٌٚي٤ح ،ز٥ اذلي٨ ي٤ٮ٩٭٥ ،ا٣ٞؿف األكؿ

ة -كالك٤ٙ ٌن ٝةؿ  الىعةثح ك٨٦ ق٤ٟ قبي٤٭٥٬،٥/ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٨٦  -أي
 .(4)«٥٬ الىعةثح كاتلةثٕٮف هل٥ ثإظكةف إىل يٮـ ادلي٨»/ ♫ مةرح ا٣ُعةكيح

ك٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح ٦ؾ٬ت ٝؽي٥ ٦ٕؿكؼ ٝج٢ أف خي٤ٜ ا »/ ♫ كٝةؿ اث٨ دي٧يح
ك٨٦  ،ٚإ٫٩ ٦ؾ٬ت الىعةثح اذلي٨ د٤ٞٮق ٨ٔ ٩بي٭٥ ؛دٕةىل أثة ظ٪يٛح ك٦ةلاكن كالنةٚيع كأمحؽ

ػة٣ٙ يف ذلٟ اكف ٦جذؽاعن ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح... كأمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ كإف اكف ٝؽ 

                                     
 .(152)ص٢ٌٚ ٥٤ٔ الك٤ٙ ىلع اخل٤ٙ  (1)
 .(6533)، كمك٥٤ (6256)ابلؼةرم  أػؿص٫ (6)
 . (158، 152/ 2) مدل٧ٮع ا٣ٛذةك (3)
 . (386ص )الث٨ أيب ا٣ٕـ  ،رشح ا٣ُعةكيح (2)
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ث٢ إف الك٪ح اك٩خ  ؛امذ٭ؿ ثإ٦ة٦ح الك٪ح ٤ٚحف ذلٟ أل٫٩ ا٩ٛؿد ثٞٮؿ أك اثذؽع ٝٮالن 
مٮصٮدة ٦ٕؿكٚح ٝج٫٤، ٧٤ٔ٭ة كداع إحل٭ة، كورب ىلع ٨٦ ا٦ذع٪٫ حلٛةرٝ٭ة، كاكف األا٧ح ٝج٫٤ 

 .(1)«ع٪حا ٝج٢ املٝؽ ٦ةدٮ
ة كٝةؿ  ٌن ذٞةد إ٧٩ة أًيٙ إىل أمحؽ» /♫أي ٪٫ ٔ٪ؽ ّ٭ٮر أل٫٩ أّ٭ؿق كبح   ؛كاأل

 ،٦ٕؿٚذ٫ ،ظِ أمحؽ ٦٪٫ ٠عِ ٗريق ٨٦ الك٤ٙ ،كإال ٚ٭ٮ ٠ذةب ا كق٪ح كرقٮهل ،ابلؽع
ذٞةد ملةلٟ كالنةٚيع  ،كاذلب ٔ٪٫ ،كدج٤ي٫٘ ،كاإلي٧ةف ث٫ ٧٠ة ٝةؿ ثٕي أكةثؿ النيٮخ/ األ

 كا٣ْ٭ٮر ألمحؽ ث٨ ظ٪ج٢.  ،كحنٮ٧٬ة ٨٦ األا٧ح
أل٩٭٥  ؛ٚإف أا٧ح الك٪ح دٌةؼ الك٪ح إحل٭٥ ؛كأا٧ح الك٪ح ٣حكٮا ٦س٢ أا٧ح ابلؽٔح

كهلؾا اكف  ؛أل٩٭٥ مىةدر ٔ٪٭٥ وؽرت ؛كأا٧ح ابلؽٔح دٌةؼ إحل٭٥ ،ث٭٥ ّ٭ؿت ٦ْة٬ؿي 
ذٞةد  اذلم يؾ٠ؿق أ٢٬ املٞةالت ٨ٔ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٬ٮ ٝٮؿ أمحؽ كأ٦سةهل ٨٦ دم٢ األ

 .(2)«أا٧ح الك٪ح
 -أ٢٬ الك٪ح ٥٬ أ٢٬ احلٜ، ك٨٦ ٔؽا٥٬ ٚأ٢٬ ابلؽٔح، ٚإ٩٭٥»/ ♫ اث٨ ظــكٝةؿ 

، ك٨٦ ق٤ٟ ٦٪٭ض٭٥ ٨٦ ػيةر اتلةثٕني، ز٥ أوعةب ╚ الىعةثح -أ٢٬ الك٪ح /أم
صيبلن ٚضيبلن إىل يٮ٦٪ة ٬ؾا، ك٨٦ اٝذؽل ث٭٥ ٨٦ ا٣ٕٮاـ احلؽير، ك٨٦ ادجٕ٭٥ ٨٦ ا٣ٛٞ٭ةء، 

ؿب٭ة، رمحح ا ٤ٔي٭٥  .(3)«يف رشؽ األرض ٗك

ة/  ٌن ا دكف رقٮؿ ا »كٝةؿ أي ٥٤ٚ يتجٓ الك٪ح كال اجل٧ةٔح، أ٫٩  ^... كأف  ٨٦ ادجٓ أظؽن
اكذب يف دٔٮاق الك٪ح كاجل٧ةٔح، ٚ٪ع٨ ٦ٕرش املذجٕني ل٤عؽير املٕذ٧ؽي٨ ٤ٔي٫ أ٢٬ 

                                     
 . (226-221/ 6)٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح  (1)
 . (5/  5)درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ  (6)
 . (52/  6) ا٣ٛى٢ يف امل٢٤ كاجلع٢ (3)
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ة ثة٣رب٬ةف الرضكرم، كأ٩٪ة أ٢٬ اإلدمةع ٠ؾلٟ ٞنٌ  . (1)«الك٪ح كاجل٧ةٔح ظ
وةر املذ٧ك١ٮف ثةإلقبلـ املعي ٥٬ أ٢٬ الك٪ح »كٝؽ ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح/ 

 .(2)«كاجل٧ةٔح
كأ٦ة ٨ٔ ٔى٧ح ٤ٔٮـ الىعةثح ٚيٞةؿ ٚي٫/ إف الىعةثح ٥٬ أثؿُّ األ٦ح ٤ٝٮبنة، كأ٧ٔٞ٭ة 
ة، كأوع٭ة ُٚؿة، كأظك٪٭ة رسيؿة، كأرصظ٭ة ثؿ٬ة٩نة، ظرضكا اتلزني٢  ٛن ة، كأ٤ٝ٭ة دك٤ ٧٤ٔن

٧٤ٮا أقجةث٫، كٚ٭٧ٮا ٦ٞةوؽ الؿقٮؿ   -ىلع ٥٤ٔ -كأدركٮا مؿادق، اػذةر٥٬ ا دٕةىل ^ٔك
ٚلكُّ ٨٦ هل لكةف وؽؽ ٨٦ من٭ٮرو ث٥٤ٕو أك دي٨و »ل األ٩بيةء كاملؿق٤ني، ىلع ا٣ٕةملني قٮ

 .(3)«╚٦ٕرتؼه ثأف ػري ٬ؾق األ٦ح ٥٬ الىعةثح 
أ٫٩ ٥٤ٔ ٦ة يف ٤ٝٮب٭٥، ٚؿيض ٔ٪٭٥، كأ٩ـؿ الك١ي٪ح ٤ٔي٭٥، ٚبل  ٨٧ٚ أػرب٩ة ا »

 .(4)«حي٢ُّ ألظؽ اتلٮٝٙ يف أمؿ٥٬، أك النٟ ٚي٭٥ ابلذح
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿يف ٝٮهل دٕةىل/  ♫ٝةؿ ٝذةدة 

 .(5)«^ أوعةب حم٧ؽ»/ [2]قجأ/ ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
/ [55]اجل٢٧/ ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ﴿يف ٝٮهل دٕةىل/  ♫كٝةؿ قٛيةف 

 .(6)«^٥٬ أوعةب حم٧ؽ »
... ٧٤ٕٚٮا ٦ة أراد رقٮؿ »/ ♫كيف ٦زن٣ح ٧٤ٔ٭٥ كاصذ٭ةد٥٬ كٚذةكي٭٥ ٝةؿ النةٚيع 

ؿٚٮا ٨٦ قجذ٫ ٦ة ٔؿٚ٪ة كص٭٤٪ة، ك٥٬ ٚٮٝ٪ة يف لك  ^ا  ا، ٔك ة كإرمةدن ـ٦ن ة، ٔك ة كػةوًّ اع٦ًّ

                                     
 . (168/  2) يف أوٮؿ األظاكـ اإلظاكـ (1)
 . (155/ 3) ٛذةكمدل٧ٮع ا٣ (6)
 . (125)صرشح ا٣ٕٞيؽة األوٛ٭ة٩يح  (3)
 . (112/ 2)اجلع٢ األ٬ٮاء كا٣ٛى٢ يف امل٢٤ ك (2)
 . (612 / 15)اث٨ صؿيؿ دٛكري  (5)
 . (621 / 2)دٛكري اث٨ ٠سري  (2)
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٢ٞ كأمؿ اقذؽرؾ ث٫ ٥٤ٔ كاقت٪جٍ ث٫، كآراؤ٥٬ جلة أمحؽ كأكىل ث٪ة  ٥٤ٔ كاصذ٭ةد، ككرع ٔك
٨٦ رأي٪ة ٔ٪ؽ أ٩ٛك٪ة، ك٨٦ أدرك٪ة مم٨ يؿىض أك ظيك جلة ٔ٪٫ ثجرل٩ة وةركا ٚي٧ة ل٥ ي٧٤ٕٮا 

ٚي٫ ق٪ح إىل ٝٮهل٥ إف اصذ٧ٕٮا، أك ٝٮؿ ثٌٕ٭٥ إف دٛؿٝٮا، ك١٬ؾا ٩ٞٮؿ، كل٥  ^ لؿقٮؿ ا
 .(1)«خنؿج ٨ٔ أٝةكي٤٭٥، كإف ٝةؿ أظؽ٥٬ كل٥ خية٫ٛ٣ ٗريق أػؾ٩ة ثٞٮهل

 .╚كأ٢ٌٚ ٥٤ٔ الك٤ٙ ٦ة اك٩ٮا ٦ٞذؽي٨ ٚي٫ ثةلىعةثح 
ة يف ا٥٤ٕ٣ كادلي٨، ٧٠ةلٟ، كاألكزايع، كا»يٞٮؿ اث٨ دي٧يح/  ثلٮرم، كأيب كال جتؽ إ٦ة٦ن

ظ٪يٛح، كالنةٚيع، كأمحؽ ث٨ ظ٪ج٢، كإقعةؽ ث٨ را٬ٮي٫، ك٦س٢/ ا٣ٌٛي٢ كأيب ق٤ي٧ةف، 
ك٦ٕؿكؼ ال١ؿيخ، كأ٦سةهل٥، إال ك٥٬ مرصظٮف ثأف أ٢ٌٚ ٧٤ٔ٭٥ ٦ة اك٩ٮا ٚي٫ ٦ٞذؽي٨ 
ث٥٤ٕ الىعةثح، كأ٢ٌٚ ٤٧ٔ٭٥ ٦ة اك٩ٮا ٚي٫ ٦ٞذؽي٨ ث٢٧ٕ الىعةثح، ك٥٬ يؿكف الىعةثح 

 .(2)«ٮاب ا٣ٌٛةا٢ كامل٪ةٝتٚٮٝ٭٥ يف دميٓ أث
ز٥ إف اتلةثٕني كدةثٕي٭٥ ٝؽ ظى٢ هل٥ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ث٧ؿاد ا كرقٮهل ٦ة ٬ٮ أٝؿب إىل 
ا،  ة كدٛكرين ْن ٦زن٣ح الىعةثح مم٨ ٥٬ دك٩٭٥؛ كذلٟ ملبلز٦ذ٭٥ هل٥، كامذ٘ةهل٥ ثة٣ٞؿآف ظٛ
٤ٮ٦٭٥ من٭ٮرة  كبةحلؽير ركايح كدرايح، كرظبلد٭٥ يف ٤َت الىعةثح ك٤َت ظؽيس٭٥ ٔك

لك ٨٦ اكف ثكبلـ املذجٮع كأظٮاهل كبٮا٨َ أمٮرق كّٮا٬ؿ٬ة  ك٨٦ امل٤ٕٮـ أف»٦ٕؿكٚح، 
 األ٦حثةالػذىةص ث٫، كال ريت أف أ٢٬ احلؽير أ٥٤ٔ أ٥٤ٔ، ك٬ٮ ثؾلٟ أٝٮـ؛ اكف أظٜ 

 .(3)« ^ ث٥٤ٕ الؿقٮؿ ةكأػى٭

ثأ٣ٛةظ  ^٦ٕؿٚح ٦ة أراد ا كرقٮهل »كاملك٧٤ٮف يف مأف ا٣ٕٞيؽة حيذةصٮف إىل 
ال١ذةب كالك٪ح، ثأف يٕؿٚٮا ٣٘ح ا٣ٞؿآف ا٣يت ث٭ة ٩ـؿ، ك٦ة ٝةهل الىعةثح كاتلةثٕٮف هل٥ 

                                     
 . (23 / 1)إٔبلـ املٮٕٝني  (1)
 . (182)ص رشح ا٣ٕٞيؽة األوٛ٭ة٩يح (6)
 . (51/ 2) مدل٧ٮع ا٣ٛذةك (3)
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ٚإف الؿقٮؿ ملة ػةَج٭٥ ثةل١ذةب  ؛ثإظكةف كقةاؿ ٧٤ٔةء املك٧٤ني يف ٦ٕةين د٤ٟ األ٣ٛةظ
كالك٪ح، ٔؿٚ٭٥ ٦ة أراد ثذ٤ٟ األ٣ٛةظ، كاك٩خ ٦ٕؿٚح الىعةثح ملٕةين ا٣ٞؿآف أك٢٧ ٨٦ 

٘ٮا ظؿك٫ٚ، ٚإف املٕةين ٘ٮا د٤ٟ املٕةين إىل اتلةثٕني أ٥ْٔ ممة ث٤  ؿك٫ٚ، كٝؽ ث٤  ظْٛ٭٥ حل
 ،كاألظؽ ،٦ٕىن اتلٮظيؽ، ك٦ٕىن الٮاظؽ /ا٣ٕة٦ح ا٣يت حيذةج إحل٭ة ٧ٔٮـ املك٧٤ني، ٦س٢

... ٚبل ثؽ أف يكٮف الىعةثح يٕؿٚٮف ذلٟ، ٚإف ٦ٕؿٚذ٫ كاإلقبلـ، كحنٮ ذلٟ ،كاإلي٧ةف
 . (1)«أو٢ ادلي٨

كأظك٥، ال ٧٠ة يؽٔي٫ املؼة٣ٛٮف، ثةػذبلؼ حن٤٭٥  ،كأ٥٤ٔ ،٬ت الك٤ٙ أق٧ٚ٥٤ؾ
إ٩٭٥ ل٥ ي٧٭ؽكا ٝٮأؽ احلك٥ كالكيةقح / ك٦ؾا٬ج٭٥، ٚذةرة يٞٮؿ أ٢٬ الكيةقح كامل٤ٟ

النن٘ةهل٥ ثة٥٤ٕ٣ كا٣ٕجةدة، كدةرة يؽيع أ٢٬ اتلىٮؼ أ٩٭٥ ٦ة ظٞٞٮا املٞة٦ةت  ؛كاتلؽثري
 ك١٬ؾا. ،٣ٞذةؿالنن٘ةهل٥ ثةجل٭ةد كا ؛كاألظٮاؿ

٧ٜ ٤ٔٮ٦٭٥، ك٤ٝ  »كاحلٜ أف  ح لك ٬ؤالء حمضٮبٮف ٨ٔ ٦ٕؿٚح ٦ٞةديؿ الك٤ٙ، ٔك
دك٤ٛ٭٥، كك٧ةؿ ثىةاؿ٥٬، كدة ٦ة ا٦ذةز ٔ٪٭٥ املذأػؿكف إال ثةتللكٙ كاالمذ٘ةؿ 

ٍى  ا٣ٞٮـ مؿااعةى  ثةألَؿاؼ ا٣يت اك٩خ ٧٬حي  ج ٦ٕةٝؽ٬ة، ك٧٧٬٭٥  ٝٮأؽ٬ة، كمؽ   أوٮهلة، ًك
إىل املُة٣ت ا٣ٕةحلح يف لك يشء، ٚةملذأػؿكف يف مأف، كا٣ٞٮـ يف مأف آػؿ، كٝؽ  من٧ؿة

 .(2)«ص٢ٕ ا للك يشء ٝؽرنا

ٔؿؼ أف ق١ٮد٭٥ ٧ٔة ق١ذٮا ٔ٪٫ ٨٦  ،٨٧ٚ ٔؿؼ ٝؽر الك٤ٙ»كٝةؿ اث٨ رصت/ 
، ةل٥ يك٨ ٔيًّ  ؛٦ٞؽار احلةصح كالـيةدة يف ابليةف ىلع ،رضكب الالكـ، ككرثة اجلؽؿ كاخلىةـ

 .(3)« ٧ٔة ال ي٪ٛٓ ث٧ة ي٪ٛٓ كػنيح ، كامذ٘ةالن ا، كإ٧٩ة اكف كراعن ، كال ٝىٮرن ص٭بلن كال 

                                     
 . (353/  12) مدل٧ٮع ا٣ٛذةك (1)
 . (22ص ) رشح ا٣ُعةكيح (6)
 . (58)ص٢ٌٚ ٥٤ٔ الك٤ٙ ىلع ٥٤ٔ اخل٤ٙ  (3)
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لك ٨٦ دك٥٤ ثكبلـ يف ادلي٨ أك يف يشء ٨٦ ٬ؾق األ٬ٮاء، »/ ♫كٝةؿ النةٚيع 
 . (1)«كأوعةث٫ ٚٞؽ أظؽث يف اإلقبلـ ظؽزنة ^ اجليب٣حف هل ٚي٫ إ٦ةـ ٦ذٞؽـ ٨٦ 

حبضيح ٚ٭٥ الك٤ٙ الىة٣ط ٨٦ الىعةثح ك٣ٞؽ أذى٥ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح 
كق١ذٮا ٧ٔة  ،ٕٚى٧٭٥ ٬ؾا ٨٦ اتلٛؿؽ كالٌبلؿ، ٚٞةلٮا ث٧ة ٝةؿ ث٫ الك٤ٙ ،كاتلةثٕني

 .كقٕ٭٥ق١ذٮا ٔ٪٫، ككقٕ٭٥ ٦ة 
 أٌثيث مما يدخو حتج ْذه اىلاعدة: 

اخلٮض يف ٥٤ٔ الالكـ اذلم ذ٫٦ الك٤ٙ؛ ك٬ٮ ٦ة اكف ٨٦ الالكـ يف أوٮؿ ادلي٨ ىلع  -1
 َؿيٞح املؿق٤ني.ٗري 

لٮ اكف الالكـ ٧٤ٔنة تللك٥ ٚي٫ »/ ♫كٝؽ دٮادؿ ٩يه الك٤ٙ ٔ٪٫ كحتؾيؿ٥٬ ٦٪٫؛ ٝةؿ ٦ةٟل 
 . (2)«الىعةثح كاتلةثٕٮف، ٧٠ة دك٧٤ٮا يف األظاكـ كالرشاآ؛ كل١٪٫ ثة٢َ يؽؿ ىلع ثة٢َ

ة ل٥ يك٨ آػؿ أمؿق إال  إىل ثؽٔح؛ ألف الالكـ ال »كٝةؿ أمحؽ/  كلك ٨٦ أظؽث ًّلك٦ن
 . (3)«يؽٔٮ إىل ػري

 اتلٕجري ثةأل٣ٛةظ املعؽزح املعذ٤٧ح يف ظٞةاٜ اإلي٧ةف/  -6
إف الك٤ٙ اك٩ٮا يؿأٮف ٣ِٛ ا٣ٞؿآف كاحلؽير ٚي٧ة يثجذٮ٫٩ »/ ♫ٝةؿ ميغ اإلقبلـ 

كي٪ٛٮ٫٩ يف ا كوٛةد٫ كإٔٚةهل؛ ٚبل يأدٮف ث٤ِٛ حمؽث ٦جذؽع يف اجليف كاإلزجةت؛ ث٢ لك 
 . (4)«أػرب ث٫ الؿقٮؿ ٦ٕىن وعيط ٚإ٫٩ داػ٢ ٚي٧ة

ة/  ٌن يف ظٜ ا ثةجلك٥ ال ٩ٛينة كال  -أم/ الك٤ٙ–٥٤ٚ ي٪ُٜ أظؽ ٦٪٭٥ »كٝةؿ أي

                                     
 .(152ص)وٮف امل٪ُٜ كالالكـ  (1)
 .(52ص) املىؽر الكةثٜ (6)
 .(535/ 6)اإلثة٩ح ال١ربل  (3)
 .(236/ 5)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (2)
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ة كال ديج٢ُ  ًّٞ ُّٜ ظ ً إزجةدنة، كال ثةجلٮ٬ؿ كاتلعزي، كحنٮ ذلٟ؛ أل٩٭ة ٔجةرات دل٤٧ح ال حتي
... ث٢ ٬ؾا ٬ٮ الالكـ املجذؽع اذلم أ٩كؿق الك٤ٙ كاألا٧ح  .(1)«ثةَبلن

ال  ،ة ألص٢ أ٬ٮاءة كيجٌ٘ٮف ٝٮ٦ن ٮف ٝٮ٦ن ة ٠سريي٨ حيجُّ كهلؾا جتؽ ٝٮ٦ن » /♫كٝةؿ 
أك يٕةدكف ٨٦ ٗري أف دكٮف ٦٪ٞٮ٣ح  ،ث٢ يٮالٮف ىلع إَبلٝ٭ة ،يٕؿٚٮف ٦ٕ٪ة٬ة كال دحل٤٭ة

كال  ،ك٨٦ ٗري أف يكٮ٩ٮا ٥٬ ي٤ٕٞٮف ٦ٕ٪ة٬ة ،كق٤ٙ األ٦ح ة ٨ٔ اجليب وعيعن ٩ٞبلن 
 .يٕؿٚٮف الز٦٭ة ك٦ٞذٌة٬ة

كيٮاىل  ،إحل٭ة ؽىعكص٤ٕ٭ة ٦ؾا٬ت يي  ،كقجت ٬ؾا إَبلؽ أٝٮاؿ ٣حكخ ٦٪ىٮوح 
 .(2)«كيٕةدل ٤ٔي٭ة

٤ي٫ ٚإ٫٩ ٨٦ الك٪ح البلز٦ح الك١ٮت ٧ٔة ل٥ يؿد ٚي٫ ٩ه ٨ٔ ا كرقٮهل، أك يذٜٛ  ٔك
املك٧٤ٮف ىلع إَبل٫ٝ، كدؿؾ اتلٕؿض هل ث٪يف أك إزجةت، ٧١ٚة ال ييثجىخ إال  ث٪هٍّ رشيع؛ 

 .(3)يي٪ىفى إال ثؽحل٢ ق٧يع١ٚؾلٟ ال 
٧٠ة ٝةؿ أمحؽ ث٨  -كاغيح أ٢٬ ابلؽع ٨٦ ٬ؾق األ٣ٛةظ كاملى٤ُعةت املعؽزح يه

يذلك٧ٮف ثةملتنةث٫ ٨٦ الالكـ، كخيؽٔٮف ص٭ةؿ اجلةس ث٧ة ينج٭ٮف ٤ٔي٭٥، »/ -♫ظ٪ج٢ 
 .(4)«ٚ٪ٕٮذ ثة ٨٦ ٚنت الٌة٣ني

 

 

 

                                     
 .(81/ 3)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (1)
 .(122-123/ 62) املىؽر الكةثٜ  (6)
 .(113ص)ٔٞيؽة احلةٍٚ ٔجؽ ا٣٘ين  (3)
 .(52ص)الؿد ىلع الـ٩ةدٝح كاجل٭٧يح  (2)

 
 



 

988 

 ح وأهي األهىاء واوتدعي اوسنةني أه

  
 

 العباداتالقواعد اجلامعة يف متييز بدع 
 

ة يف اثلٮاب.  اىعتادة: ٕن  لك أمؿ مرشكع ٝىؽ ث٫ اتلٞؿب إىل ا دٕةىل ٧َ

كٝؽ دٞؿر أف األو٢ يف ا٣ٕجةدات امل٪ٓ كاتلٮٝيٙ ىلع ٦ة كرد ث٫ الرشع احل٪يٙ، كيف 
 . (1)«ٌَ أحدث يف أمرُا ْذا ٌا ىيس ٌِّ فٓٔ َرد  »احلؽير/ 

٨ٔ ا كرقٮهل، ٤ٚحف ألظؽ أف جي٢ٕ  ثةب ا٣ٕجةدات كادلية٩ةت كاتلٞؿبةت ٦ذ٤ٞةة»ك
 . (2)«محبنة ٔجةدة أك ٝؿبح، إال ثؽحل٢ رشيع

ذرص ٚي٫ ىلع اجلىٮص، كال ييذرصؼ ٚي٫ ثأ٩ٮاع األٝحكح كاآلراء»  . (3)«كبةب ا٣ٞؿبةت يٞي
 . (4)«ٚبل دي٨ إال ٦ة رش٫ٔ ا، ٚةألو٢ يف ا٣ٕجةدات ابلُبلف ظىت يٞٮـ دحل٢ ىلع األمؿ»
رصبلن يىيل ثٕؽ ٤َٮع ا٣ٛضؿ أكرث ٨٦ ركٕذني  ♫كملة رأل قٕيؽ ث٨ املكيت »

٩٭ةق؛ ٚٞةؿ الؿص٢/ ية أثة حم٧ؽ! يٕؾثين ا ىلع الىبلة؟!  -يكرث ٚي٭٧ة الؿكٮع كالكضٮد
 .(5)«ٚٞةؿ/ ال؛ ك٣ك٨ يٕؾثٟ ىلع ػبلؼ الك٪ح

ريق ٨٦ ٚٞ٭ةء أ٢٬ احلؽير يٞٮلٮف/ إف األو٢ يف ا٣ٕجةدات » كهلؾا اكف أمحؽ ٗك
ھ ے ﴿اتلٮٝيٙ؛ ٚبل يرشع ٦٪٭ة إال ٦ة رش٫ٔ ا، كإال دػ٤٪ة يف ٦ٕىن ٝٮهل دٕةىل/ 

 .(6)«[61]النٮرل/  ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
٤ٝجيح، أـ كاخلبلوح/ أف ا٧٤ٕ٣ةء ٦ذٛٞٮف ىلع كٝٮع ابلؽع يف ا٣ٕجةدات؛ قٮاء أكة٩خ 

 ٝٮحلح، أـ ٤٧ٔيح.

                                     
 . (1218)، كمك٥٤ (6252)أػؿص٫ ابلؼةرم  (1)
 .(35/ 31)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (6)
 .(225/  2)دٛكري اث٨ ٠سري  (3)
 .(655 / 1) إٔبلـ املٮٕٝني (2)
 .(252/  6)أػؿص٫ ابلي٭ٌف يف ال١ربل  (5)
 .(12/ 65)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (2)
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كدؽكر ٝٮأؽ ٬ؾا املجعر ىلع ٩يف اتلٞؿب اذلم ل٥ يرشع ثأو٫٤ أك كو٫ٛ، كذلٟ 
تلعٞيٜ ٝةٔؽة اتلٮٝيٙ كامل٪ٓ يف ا٣ٕجةدات اذلم ٬ٮ أو٢ ٬ؾا ابلةب، كٚي٧ة يأيت ٨٦ 

 وٛعةت ثيةف أل٥٬ ا٣ٞٮأؽ اجلة٦ٕح كالٌةثُح بلؽع ا٣ٕجةدات.
 فهٍ ةدعح:  (1)وم دسذند إىل دوٌي رشعٍ معذرباوقاعدج األوىل: لي عتادج 

ٮع أك مؽيؽ الٌٕٙ  كيؽػ٢ يف ذلٟ/ لك ٔجةدة أذ٧ؽت ىلع ظؽير م١ؾكب مًٮ
ال دٞٮـ ث٫ ظضح؛ ٠إزجةت وبلة تكىم وبلة الؿاغات حل٤ح أكؿ دمٕح يف م٭ؿ رصت، 

ٮع  . (2)ثكيٛيح خمىٮوح دؿ  ٤ٔي٭ة ظؽير مًٮ
ٔؽ الرشع ك٦ٞةوؽق؛ اكألذاف ل٤ٕيؽي٨؛ ٧٠ة يؽػ٢ يف ذلٟ/ لك ٔجةدة ػة٣ٛخ ٝٮا

، ككإذأح مٕةاؿ الىبلة يف م١ربات الىٮت (3)ٚإ٫٩ إ٧٩ة يرشع ل٤ٛؿااي دكف ٗري٬ة
بلـ  ػةرج املكضؽ ٣٘ري ظةصح؛ إذ املرشكع رٚٓ الىٮت ثةألذاف كاإلٝة٦ح ٚعكت إٔل

٦ةـ ، ككؿٚٓ وٮت املأمٮـ ثةتل١جريات ػ٤ٙ اإل(4)اجلةس ثؽػٮؿ الٮٝخ، كا٣ٞيةـ ل٤ىبلة
 . (5)«اتلج٤يٖ»٨٦ ٗري ظةصح، ك٬ٮ ٦ة يكىم ثػ

٧٠ة يؽػ٢ يف ذلٟ/ لك ٔجةدة اقت٪ؽت إىل اهلٮل أك االقذعكةف أك امل٪ة٦ةت كحنٮ٬ة؛ 
ٜى إال »ظير ي٥٤ٕ ٨٦ ٝىؽ النةرع أ٫٩  ل٥ يىًك٢ محبنة ٨٦ اتلٕجؽات إىل آراء ا٣ٕجةد، ٥٤ٚ يج

ق  . (6)«الٮٝٮؼ ٔ٪ؽ ٦ة ظؽ 

                                     
ري٬ة ٨٦ األد٣ح املٕذربة ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح. (1)  ك٬ٮ/ ٦ة ين٢٧/ ال١ذةب، كالك٪ح، كاإلدمةع، كبٕي أ٩ٮاع ا٣ٞيةس، كٝٮؿ الىعةيب،... ٗك
ح، ل١٤ذةين  (6) ر ىلع إ٩كةر (51 - 52/  6)دزني٫ الرشيٕح املى٪ٔٮ  .(58ص) ابلؽع، ابلٔة
ذىةـ  (3)  .(18/ 6)األ
إٝة٦ح الىبلة يف م١ربات الىٮت ٣حف ثجؽٔح، ػبلٚنة بلٕي ابلةظسني ك٤َجح ا٥٤ٕ٣ املٕةرصي٨؛ كذلٟ ملة كرد ٨٦ آزةر دؽؿ  (2)

يح رٚٓ الىٮت ثةإلٝة٦ح، ك٬ٮ ٦ؾ٬ت اإل٦ةـ أمحؽ كك٪ة »/ ¶، ظير اقت٪جٍ ٨٦ ٝٮؿ اث٨ ٧ٔؿ ♫ دؽؿ ىلع مرشٔك
أ٩ة، ز٥ ػؿص٪ة إىل الىبلة إذا ق٧ٕ٪ة اإلٝة٦ح املك٪ؽ  «ال تكجٞين ثآ٦ني»/ ^ل٤٪يب  ◙، كٝٮؿ ثبلؿ (5525)املك٪ؽ  «دًٮ

، أف املؤذزف يٞي٥ ظير أذ ف، ك٬ٮ ٦ة يٞذيض رٚٓ الىٮت لئلٔبلـ. ا٩ْؿ/ امل٘ين، الث٨ ٝؽا٦ح (532)، كأثٮ داكد (63565)
 .(1/635)، ككنةؼ ا٣ٞ٪ةع، ل٤ج٭ٮيت (628/ 1)، كرشح ٦٪ذَه اإلرادات، ل٤ج٭ٮيت (6/21)

يح اتلج٤يٖ ٨٦ ٗري ظةصح. ٠نةؼ ا٣ٞ٪ةع، ل٤ج٭ٮيت  (5)  .(336/ 1)كٝؽ ٢ٞ٩ احلضةكم اإلدمةع ىلع ٔؽـ مرشٔك
ذىةـ  (2)  .(23/  6)األ
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يف األذاف، كذ٠ؿ ا ثةالق٥ املٛؿد، أك ث٧ٌري املٛؿد ا٣٘ةات، ككـيةدة أ٣ٛةظ ل٥ ترشع 
ة ٞن  . (1)كاالظذٛةؿ ثةملٮدل اجلجٮم، أك اقذعجةب ٝؿاءة أذاكر ٦ٕي٪ح يف أظٮاؿ ٦ٕي٪ح ثؽكف دحل٢ ٤ُ٦

كأ٦ة ا٣ٞيةس/ ٚة٧٤ٕ٣ةء ٦ذٛٞٮف ىلع أ٫٩ ال ترشع ٔجةدات مكذعؽزح ثة٣ٞيةس، كإف 
 ، كألف ٦ة »صؿل ا٣ٞيةس يف ثٕي ٦ُة٣ت ا٣ٕجةدات كمكةا٤٭ة ظير اكف املٕىن ٦ٕٞٮالن

َؿي٫ٞ ا٣ٞؿب إذا ل٥ يك٨ ل٤ٞيةس ٚي٫ ٦ؽػ٢، ال يكذعت ٫٤ٕٚ كإف اكف ٚي٫ دْٕي٥ إال 
يٞجز٤ٟ ٦ة  ^لٮال أين رأيخ رقٮؿ ا »/ ٨ٔ احلضؿ ◙ثذٮٝيٙ؛ كهلؾا ٝةؿ ٧ٔؿ 

، كملة ٝج ٢ ٦ٕةكيح األراكف لك٭ة أ٩كؿ ٤ٔي٫ اث٨ ٔجةس، ٚٞةؿ ٦ٕةكيح/ ٣حف يشء (2)«ٝج ٤ذٟ
 [61/ األظـاب] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿٨٦ ابليخ ٦٭ضٮرنا، ٚٞةؿ اث٨ ٔجةس/ 

 . (4)«ٚي٫ دْٕي٥، كإف اكف ^ اجليب، ٚأ٩كؿ ٤ٔي٫ الـيةدة يف ٢ٕٚ (3)ٚٞةؿ ٦ٕةكيح/ وؽٝخ
 اوقاعدج اوشانٌح: لي عتادج حددخ من ِقتَِي اوشازع فذغٌري حدودها ةدعح:

كقٮاء يف ذلٟ إذا أ٤َٜ النةرع ا٣ٕجةدة، ٚٞيؽ٬ة اجلةس ثٞيٮد ز٦ة٩يح أك ماك٩يح أك وٛح  
٦٪ؽكب إحل٫ دم٤ح، ٚإذا ل٥ يك٨ الرشع ٝؽ ظؽ  ٚي٫ ز٦ة٩نة  -٦سبلن - أك ٔؽد أك ٗري٬ة؛ ٚةلىٮـ

ػه  كٝذنة ثىيةـ؛ ٠يٮـ ٔؿٚح، أك ٩َه ٨ٔ ويةـ ثٕي٪٫ اك٣ٕيؽي٨؛ ٚؼىه امللكٙ ٨٦ أك 
ة ثىيةـ  . (5)، ٚإ٫٩ يىري ثؽٔح-ال ٨٦ ص٭ح الرشع- األقجٮع أك الن٭ؿ أك الك٪ح أية٦ن

، ٚ٘ري اجلةس وٛذ٫ كظؽكدق ٚإ٫٩ يكٮف  ك٦ة اكف مرشكاعن ىلع وٛح ٦ٞيؽة اثذؽاءن
ةٔذاكؼو يف ٗري مكضؽ، أك الـ٦ة٩يح اكتلٌعيح ٝج٢ ثؽٔح؛ كذلٟ اكملؼة٣ٛح املاك٩يح ث

ؽ٬ة، أك يف اجلجف اكتلٌعيح ثٛؿس، أك يف ٬يبح أك وٛح ٧٠ة يف وٛح وبلة الؿاغات،  مٔٮ
ؽد ٠ـيةدة  ٮء، أك يف ٝؽر ٔك أك يف مٮآً ٦ٕي٪ح ٨٦ ابلؽف ٠٘ك٢ الؿٝجح يف أٌٔةء الًٮ

ٮء، أك يف د٘يري وبلة قةدقح، أك يف دؿديت اكبلؽء ث٘ك٢ ا٣ٞؽ٦ني ٝج٢ الٮص٫  يف الًٮ
                                     

ذىةـ (322/ 1)، الك٤ك٤ح الٌٕيٛح، لؤلبلةين (352/ 12)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (1)  .(186-181/ 6)، (616/ 1)، األ
 . (1622)، كمك٥٤ (1552)أػؿص٫ ابلؼةرم  (6)
 .(1822)أػؿص٫ أمحؽ  (3)
 .(651/ 1)ا٣ٛؿكع، الث٨ ٤ٛ٦ط  (2)
ذىةـ  (5)  .(23/  6)األ
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 .(1)ٚ٭ٮ ثؽٔح -االجتةق ل٤ٞج٤ح أك ل٤ُٮاؼ أك ل٤كيع، كحنٮ ذلٟ
٢٧ ث٤ُ٧ٜ مك٧ةق ككصٮدق، كل٥ جيـ دٞؽيؿق  ٔي ٤َٜ يف الرشع 

ي
كا٣ٞةٔؽة اجلةٕٚح/ أف ٦ة أ

 . (2)كحتؽيؽق
 يكٮف ٔجةدة يف ٝؿبح اكف ٦ة ٣حف»كأ٦ة ٠ٮف ٦ة ٝيؽق النةرع ٚبل جيٮز د٘يريق، ٚؤل٫٩ 

ٞن  ٗري٬ة يف ٝؿبح  ٩ؾر إ٫٩ /ٚٞي٢ ؛ٔ٪٫ ٚكأؿ الن٧ف يف ةٝةا٧ن  رصبلن  ^ اجليب رأل ٚٞؽ ؛ة٤ُ٦
 يذ٥ كأف كيكذ٢ْ يٕٞؽ أف ^ اجليب ٚأمؿق ؛يىٮـ كأف يكذ٢ْ كال يٕٞؽ كال يٞٮـ أف

 يف ٔجةدة ا٣ٞيةـ أف ٦ٓ ،ث٪ؾر٧٬ة ٮيفز يي  ٝؿبح الن٧ف يف كبؿكزق ٝية٫٦ جي٢ٕ ٥٤ٚ ،(3)وٮ٫٦
 .(4)«ثٕؿٚح كادلاعء كاألذاف اكلىبلة أػؿل مٮآً

ادجةع النةرع يف إَبل٫ٝ كدٕيح٪٫، كيف ختىيه ا٣ٕجةدة امل٤ُٞح خمة٣ٛح  -إذف- ٚةلٮاصت
 ، ٧ٮ٫٦، كيف ٬ؾا اتلؼىيه ٚذط ذلريٕح أذٞةد ٦ة ٣حف مرشكاعن إلَبلؽ ادلحل٢ ٔك
 كاالثذؽاع الٮاٝٓ ٨٦ ٬ؾق اجل٭ح دٝيٜ املأػؾ؛ تل٫ٞ٤ٕ ثةبلؽع اإلًةٚيح، كٝؽ ي٪ؽر اتل٨ُٛ هل. 

يؽرؾ ٚكةد ٬ؾا  -ث٢ كال أكرث اجلةس -أ٫٩ ٣حف لك أظؽكا٥٤ٔ » /♫ٝةؿ اث٨ دي٧يح 
ح، ث٢ أكلٮ األبلةب ٥٬ اذلي٨ يؽركٮف  اجلٮع، ال قي٧ة إذا اكف ٨٦ صجف ا٣ٕجةدات املرشٔك

 .(5)«ثٕي ٦ة ٚي٫ ٨٦ ا٣ٛكةد
ك٨٦ ابلؽع اإلًةٚيح ا٣يت دٞؿب ٨٦ احلٞيٞيح أف يكٮف أو٢ »/ ♫كٝةؿ النةَيب 

، إال أ٩٭ة ختؿج ة أ٩٭ة ثةٝيح ىلع أو٤٭ة  ا٣ٕجةدة مرشكاعن ٨ٔ أو٢ رشٔيذ٭ة ث٘ري دحل٢؛ دٮ٧٬ن
 .(6)«حتخ ٦ٞذىض ادلحل٢، كذلٟ ثأف يٞيؽ إَبلٝ٭ة ثةلؿأم

كممة يججيغ اتلجج٫ هل/ أف لك ختىيه ل٤ٕجةدة املعٌح، أك دٞييؽ ث٧اكف أك ز٦ةف أك ظةؿ 
                                     

ذىةـ (65-68ص)، ابلةٔر ىلع إ٩كةر ابلؽع (153ص)األمؿ ثةالدجةع  (1) ، ًةثٍ ابلؽٔح (321ص)، إاغزح ال٤٭ٛةف (62/ 6)، األ
 .(61-62ص)ك٦ة دؽػ٫٤، لك٤ي٧ةف املةصؽ 

 .(23ص)االػذيةرات ا٧٤ٕ٣يح الث٨ دي٧يح، ل٤جٕيل  (6)
 .(2222)أػؿص٫ ابلؼةرم  (3)
 .(185/  1)صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلك٥  (2)
 .(122/  6)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥  (5)
 .(325/  6)املٮاٚٞةت  (2)
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يح ىلع الٮص٫  -أك وٛح اخلةص أك يؽػ٢ يف ظؽ ابلؽٔح، قٮاء أكةف ذلٟ ثةٔذٞةد املرشٔك
املٞيؽ، أـ اكف ٬ؾا اتلؼىيه أك اتلٞييؽ ث٧عي ا٣ٕةدة أك املؽاك٦ح ا٣يت دٛيض إىل أذٞةد 

، ٝةؿ النةَيب يف أ٩ٮاع املؽاك٦ةت/  ... ككص٫ دػٮؿ االثذؽاع ٬٪ة/ أف »٠ٮ٫٩ ٤ُ٦ٮبنة رشاعن
٨٦ اجلٮا٢ٚ كأّ٭ؿق يف اجل٧ةاعت ٚ٭ٮ ق٪ح؛ ٚة٢٧ٕ٣  ^لك ٦ة كاّت ٤ٔي٫ رقٮؿ ا 

٤ح ا٣يت ٣حكخ بك٪ح ىلع َؿيٜ ا٢٧ٕ٣ ثةلك٪ح إػؿاج ل٤٪ة٤ٚح ٨٦ ماك٩٭ة املؼىٮص ثةجلةٚ
 . (1)«ث٭ة رشاعن 

إ٫٩ ال ترشع املؽاك٦ح ىلع اجل٧ةٔح يف وبلة »كٝؿر اث٨ دي٧يح املٕىن ذاد٫، ٚٞةؿ/ 
٢ أظية٩نة ٚ٭ٮ ظك٨، كأف  اتلُٮع أك اقذ٧ةع ا٣ٞؿآف أك ذ٠ؿ ا كحنٮ ذلٟ، كأ٫٩ إذا ٕٚي

ح اختةذ اصذ٧ة ٮاـ ٗري االصذ٧ةاعت املرشٔك ع رادت يذ١ؿر ثذ١ؿر األقةثيٓ كالن٭ٮر كاأٔل
يٌةيه االصذ٧ةاعت ل٤ى٤ٮات اخل٧ف كل٤ض٧ٕح، كذلٟ ٬ٮ املجذؽع املعؽث، ك٢ٞ٩ ٨ٔ 
ب٢/ ٢٬ يكؿق أف جيذ٧ٓ ا٣ٞٮـ يؽٔٮف ا كيؿٕٚٮف أيؽي٭٥؟ ٚٞةؿ/ ٦ة أكؿق  أمحؽ أ٫٩ قي

 يكرثكا. لئلػٮاف إذا ل٥ جيذ٧ٕٮا ٨ٔ ٧ٔؽ إال أف
ح ا٣يت دذ١ؿر ثذ١ؿر األكٝةت ظىت دىري قج٪نة   كبيين ٬ؾا ىلع/ أف ا٣ٕجةدات املرشٔك

ظؽث اصذ٧ةع زااؽ ىلع ٬ؾق 
ي
كمٮاق٥ ٝؽ رشع ا ٦٪٭ة ٦ة ٚي٫ ٠ٛةيح ل٤ٕجةد؛ ٚإذا أ

 .٫ ٪  االصذ٧ةاعت ٦ٕذةد اكف ٬ؾا مٌة٬ةة ملة رش٫ٔ ا كقى
كادلاعء دمةٔح كٚؿادل، كدُٮع ٝىؽ ثٕي إىل أف ٝةؿ/ ١ٚؾلٟ دُٮع ا٣ٞؿاءة كاذل٠ؿ 

املنة٬ؽ، كحنٮ ذلٟ لك٫ ٨٦ ٩ٮع كاظؽ، يٛؿؽ ثني ال١سري ا٣ْة٬ؿ ٦٪٫، كا٤ٞ٣ي٢ اخليف، 
ري املٕذةد، ككؾلٟ لك ٦ة اكف مرشكع اجلجف، ٣ك٨ ابلؽٔح اختةذق اعدة الز٦ح  كاملٕذةد ٗك

 .(2)ظىت يىري ٠أ٫٩ كاصت
ذٞةد كا٣ٞىؽ، ٚٞةؿ/ كإ٧٩ة ٠ؿق اتلؼىيه ملة وةر خيهُّ ٦ة » كٝؽ رصح ثةٔذجةر األ

                                     
ذىةـ  (1) اكلؿكادت ٦ٓ ا٣ٛؿااي،  ^ اجليب، ٚيض٢ٕ الك٪ح ٦ة داكـ ٤ٔي٫ ٤ح كالك٪حٚىلع َؿيٞح ٨٦ يٛؿؽ ثني اجلة ، ٬ؾا(622/  6)األ

 .(685/ 1)كاجل٢ٛ ٦ة زاد ىلع ذلٟ. ا٩ْؿ/ ابلعؿ املعيٍ، ل٤ـركيش 
 .(125 - 122/  6)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥  (6)
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ذٞةد كاالٝذىةد  . (1)«ال ػىٮص هل ثةأل
ة -كٝةؿ اث٨ دي٧يح ٌن  . (2)«مٌة٬ةة ٗري املك٪ٮف ثةملك٪ٮف ثؽٔح» /-أي

 اوقاعدج اوشاوشح: لي عتادج وقع فٌها غىى ودشدد فأخسجها عن حدها فهٍ ةدعح:

٭ة أٚؿدت، ٚةملجة٣٘ح يف اتلٕجؽ إىل ك٬ؾق ا٣ٞةٔؽة اك٣ٛؿع ٨ٔ قةثٞذ٭ة، إال أ٩٭ة أل٧٬يذ
 درصح ختؿج ٨ٔ ٦ٞىٮد النةرع كظؽكدق أك دٮٝٓ يف اجليه ٚيه ثؽٔح. 

ة،  ٞن ا، كدىٮـ اجل٭ةر ٤ُ٦ ك٨٦ ذلٟ/ اتلٞؿب إىل ا ثؿ٬جة٩يح ٦جذؽٔح دٞي٥ ال٤ي٢ أثؽن
 .(3)كدٕزتؿ ا٣جكةء ثرتؾ الـكاج

ظىت أٚىض إىل دػٮؿ يف ظ٤ٮؿ  ك٨٦ ذلٟ/ ا٤٘٣ٮ يف ٝؽر األ٩بيةء كاألكحلةء كالىةحلني،
 ، ككؾا لٮ أٚىض إىل رصؼ ٔجةدة هل٥ ٨٦ دكف ا.(4)كاحتةد ينج٫ ٝٮؿ اجلىةرل، أك أٝجط ٦٪٫

 ك٨٦ ذلٟ/ ريم اجل٧ةر ثةحلضةرة ال١جةر ثؽالن ٨٦ الى٘ةر؛ أل٫٩ أث٤ٖ! 
ٮء كا٣٘ك٢، كالٮقٮقح يف ذلٟ لك٫، كوت  ة/ اإلرساؼ يف اقذ٧ٕةؿ ٦ةء الًٮ ٌن ك٦٪٫ أي

ٮء. املة  ء ىلع املع٢ ٗري املرشكع يف الًٮ
كاتل٪ُٓ يف ذلٟ كاتل٧ٕٜ كا٤٘٣ٮ حي٢٧ ىلع اختةذ ٦ة ٣حف ثٮاصت كاصجنة، كاختةذ ٦ة 

ة، ك٬ٮ أمؽ ٨٦ د٘يري ظؽكد كٝيٮد ا٣ٕجةدة؛ أل٫٩ د٘يري حل٧١٭ة  . (5)٣حف حبؿاـ ظؿا٦ن

                                     
 ، كاالٝذىةد ٬ٮ/ ا٣ٞىؽ.(122/  6)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥  (1)
 .(152/ 62)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (6)
، ^يكألٮف ٨ٔ ٔجةدة اجليب   ^ صةء زبلث ر٬ٍ إىل ثيٮت أزكاج اجليب»ٝةؿ/  سأنف ث٨ ٦ةلٟ ٨ٔ  (5223)أػؿج ابلؼةرم  (3)

أ٦ة أ٩ة ٚإين  /ٝةؿ أظؽ٥٬ .؟ ٝؽ ٗٛؿ ا هل ٦ة دٞؽـ ٨٦ ذ٩ج٫ ك٦ة دأػؿ^ أي٨ حن٨ ٨٦ اجليب /ٚٞةلٮا ؛ٮ٬ة٧٤ٚة أػربكا ٠أ٩٭٥ دٞة٣ُّ 
أُخً  /ٚٞةؿ ^ٚضةء رقٮؿ ا  ،اأ٩ة أٔزتؿ ا٣جكةء ٚبل أدـكج أثؽن  /كٝةؿ آػؿ ،أ٩ة أوٮـ ادل٬ؿ كال أُٚؿ /كٝةؿ آػؿ ،اأويل ال٤ي٢ أثؽن 

ٔم وأفػر وأصيل وأركد وأحزوج اىنصاء ؛ ألخشاكً هلل وأحلاكً هإيناذليَ كيخً نذا وكذا؟ أٌا واهلل  فٍَ  ؛لهين أص
 .«رغب عَ شنيت فييس ٌين

 .(22/ 1)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥  (2)
 .(651ص)األمؿ ثةالدجةع  (5)
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 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿كٝؽ ٝةؿ دٕةىل/ 
 .[121]ا٣جكةء/ 

يَ»/ ^كٝةؿ  ِّٔ يف ادلِّ َّٔ يف ادليَ؛ فإٍُا ْيم ٌَ اكن كتيلً ةاىغي  . (1)«إياكً واىُغيُ
ةت »/♫ٝةؿ النةَيب  إف يف دٮٝيخ النةرع كّةاٙ ا٣ٕجةدات؛ ٨٦ ٦ٛؿًك

٦ة يكيف يف  -كمك٪ٮ٩ةت كمكذعجةت، يف أكٝةت ٤ٕ٦ٮ٦ح ألقجةب ّة٬ؿة ك٣٘ري أقجةب
٧ةؿ، كٝؽ ٝي٢ يف ٝٮهل دٕةىل/  ڱ ڱ ں ﴿ظىٮؿ ا٣ُٞٓ ثٞىؽ النةرع إىل إدا٦ح اأٔل

كاالقذ٧ؿار، ٨٧ٚ ٬٪ة إف ٔؽـ مؿااعد٭٥ هلة ٬ٮ دؿك٭ة ثٕؽ ادلػٮؿ ٚي٭ة  /[62]احلؽيؽ/  ﴾ںڻ
 . (2)«يؤػؾ ظك٥ ٦ة ألـ٫٦ الىٮٚيح أ٩ٛك٭٥ ٨٦ األكراد يف األكٝةت

 إف ٚٮاهلل»/ ¶ دٕٞيجنة ىلع ٝىح ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿك ث٨ ا٣ٕةص ♫كٝةؿ اذل٬يب 
 كحتيح كالٌىح، الؿادجح، اجلٮا٢ٚ ىلع املعةْٚح ٦ٓ ال٤ي٢ ٝيةـ د٭ضؽ يف ا٣ٞؿآف جٓقي  دؿدي٢

 ٦ٓ ؿ،عى كالك   امل١ذٮبح كدثؿ كاحلْٞح، اجلٮـ ٔ٪ؽ كا٣ٞٮؿ اثلةثذح، املأزٮرة ذاكراأل ٦ٓ املكضؽ،
 اجلة٢٬ كإرمةد ثةملٕؿكؼ، مؿاأل ٦ٓ ، ةخم٤ىن  ث٫ كاالمذ٘ةؿ اجلةٚٓ ا٥٤ٕ٣ يف اجلْؿ

 ك٧َأ٩ح٪ح خبنٮع دمةٔح يف ا٣ٛؿااي أداء ٦ٓ ذلٟ، كحنٮ ا٣ٛةقٜ كزصؿ كدٛ٭ي٫٧،
 كالىؽٝح كاالقذ٘ٛةر، ادلاعء ككرثة ال١جةاؿ، كاصذ٪ةب الٮاصت، أداء ٦ٓ كإي٧ةف، كا٩ككةر

 أوعةب كملٞةـ صكي٥، ْٔي٥ لن٢٘ -ذلٟ دميٓ يف ػبلصكاإل كاتلٮآً، الؿظ٥، كو٤ح
 يٮـ، لك يف خبذ٧ح ا٣ٕةثؽ تنة٢ٗ ٧ٚىت، ٤ُ٦ٮب ذلٟ قةاؿ ٚإف املذٞني، ا كأكحلةء احل٧ني

 .يذ٤ٮق ٦ة دؽثؿ كال ذ٠ؿ٩ةق ٦ة ثأكرث ي٪٭ي كل٥ الك٧عح، احل٪يٛيح ػة٣ٙ ٚٞؽ
، ^ ا رقٮؿ رػىح ٝج٤خ ٤يتينٚ/ مةخ ملة يٞٮؿ اكف الىةظت ا٣ٕةثؽ الكيؽ ٬ؾا
  ًْ ُص »/ هل ٝةؿ ظىت ي٪ةٝى٫ زاؿ ك٦ة الىٮـ، يف ^ هل ٝةؿ ككؾلٟ

َ
ٔمَ  ،مِ ْٔ الصَّ  َو ظَ فْ أ  ؛داود ص

                                     
 . (3265)، كاث٨ ٦ةص٫ (3252)، كا٣جكةيئ (1851)أػؿص٫ أمحؽ  (1)
 .(225/ 6)املٮاٚٞةت  (6)



 
 

ٮاثٍ د٧يزي   995 ابلؽعٝٮأؽ ًك

 .(1)«مٍ ْٔ يَ  وإفػارَ  مٍ ْٔ يَ  صيامَ 
 »/ ٝةؿ أ٫٩ كزجخ

َ
 ^ كأمؿ، (3)ادل٬ؿ ويةـ ٨ٔ ^ ك٩َه، (2)«دَ اوُ دَ  امُ يَ صِ  امِ يَ الصِّ  ُو ظَ فْ أ

  هينل»/ كٝةؿ ال٤ي٢، ٨٦ ٝكٍ ث٪ٮـ
َ
  ٔمُ ُص أ

ُ
  ،رُ ػِ فْ وأ

ُ
  يلِّ َص وأ

َ
  ،دُ كُ رْ وأ

َ
 َب غِ رَ  َْ ٍَ فَ  ؛اءَ َص اىنِّ  جُ وَّ زَ حَ وأ

 .(4)«ينِّ ٌِ  َس يْ يَ فَ  يِت نَّ شُ  َْ خَ 
 مـاص٫، كيكٮء كيرت٬ت ي٪ؽـ اجلجٮيح ثةلك٪ح كأكرادق دٕجؽق يف ٩ٛك٫ ــ٤ي ل٥ ٨٦ كلك
 ك٦ة ٩ٕٛ٭٥، ىلع احلؿيه ثةملؤ٦٪ني، الؿظي٥ كؼءالؿ ٩بي٫ ق٪ح ٦ذةثٕح ٨٦ ٠سري ػري كيٛٮد٫

 ٚ٪َه ؛ث٭ة جٕريي  ل٥ ا٣يت كالؿ٬جة٩يح اتلبذ٢ ث٭ضؿ اكآمؿن  ٧ٔةؿ،األ أ٢ٌٚ ٦حلؤل ة٧٤ٕ٦ن  ^ زاؿ
٨ الٮوةؿ، ٨ٔ ك٩َه الىٮـ، رسد ٨ٔ  ٨ٔ ك٩َه ،ةػرياأل ا٣ٕرش يف إال ال٤ي٢ أكرث ٝيةـ ٔك
ٕى   .كاجلٮايه كامؿاأل ٨٦ ذلٟ ٗري إىل ،ال٤ع٥ دؿؾ ٨ٔ ك٩َه ل٧٤كذُيٓ، ـبحا٣

 املع٧ؽيح، ثةآلزةر ا٣ٕةل٥ كا٣ٕةثؽ ٦أصٮر، ٦ٕؾكر ذلٟ ٨٦ ل١سري ٦ٕؿٚح ثبل ٚة٣ٕةثؽ
 . (5)«٢ٝ   كإف أدك٦٭ة دٕةىل ا إىل ٧ٔةؿاأل أظت»ك ٦٘ؿكر، ٦ٌٛٮؿ هلة املذضةكز

، ووم ًرشعها، ووم ًفعىها أهي ^ اونتٍاوقاعدج اوساةعح: لي عتادج وم ًفعىها 

 اوقسون اوشالسح املفضىح، ووم ًشتذىها ةىجه ما، فهٍ ةدعح: 

 كيؽػ٢ يف ذلٟ/ 
 اجل٭ؿ ثةجليح ٔ٪ؽ ادلػٮؿ يف الىبلة. -
- .  ا٣ُٮاؼ ثة٣ٞجٮر كاتل٧كط ث٭ة درباكن
 األذاف ل٤ٕيؽي٨ كلىبلة ا٣رتاكيط. -

                                     
 .(5256) ابلؼةرم أػؿص٫ (1)
 .(2621)ا٣جكةيئ  أػؿص٫ (6)
 .(1155) كمك٥٤ ،(1525) ابلؼةرم أػؿص٫ (3)
  .(1221) كمك٥٤ ،(5223) ابلؼةرم أػؿص٫ (2)
 .(82-82/ 3)قري أٔبلـ اجلجبلء  (5)
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 .^ظذٛةؿ ث٧ٮدلق اال -
 االظذٛةؿ ثأيةـ خمىٮوح ث٧سةثح ا٣ٕيؽي٨. -

 ^ ا رقٮؿ اقذعج٫ كال يك٪٫ ل٥ ٦ة لك أف ك٤ٕ٦ٮـ»ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح/ 
 ابلؽع ٨٦ يكٮف ٚإ٫٩ ،دي٪٭٥ يف املك٧٤ٮف ث٭٥ يٞذؽم اذلي٨ ٬ؤالء ٨٦ أظؽ كال

 ٨٦ ٔ٪ؽ -احلك٪ح ابلؽٔح إذ ظك٪ح؛ ثؽٔح إ٫٩ /٬ؾا ٦س٢ يف أظؽ يٞٮؿ كال ،امل٪١ؿات
 ،ث٭٥ لٞذؽى يي  اذلي٨ ا٥٤ٕ٣ أ٢٬ ٨٦ أظؽ ٭ةيكذعج   أف ثؽ ال -كقحبح ظك٪ح إىل ابلؽع يٞك٥
 .(1)«اقذعجةث٭ة ىلع رشيع دحل٢ كيٞٮـ
ٕي٥٤ دؿؾ    ل٢ٕٛ٤ ثةجله ىلع دؿك٫، أك ثٕؽـ ٫٤ٞ٩ ٦ٓ دٮاٚؿ دكايع ٫٤ٞ٩. ^ اجليبكي

س ٢ي لؤلكؿ/ ثرتك٫  ري٧٬ة ٨٦ صٮا٩ت ابليخ، كي٧س٢  ^كيي٧ى اقذبلـ الؿك٪ني النة٦يني ٗك
 ل٤سةين/ ثةالظذٛةؿ ثةملٮدل اجلجٮم. 

وأصحاةّ واتلاةعٔن  ^ومما يدل ىلع اعختار اىعيٍاء جليف مرشوعيث ٌا لً يفعيّ 
ً ٌا ييل:   وحاةعْٔ

، كيه مكذٛيٌح ٤ٕ٦ٮ٦ح.  ^األد٣ح ىلع كصٮب ادجة٫ٔ  -  ٕٚبلن كدؿاكن
عييلً بُِصنَّيِت »/ ^ك٨٦ ثٕؽ٥٬، ٨٧ٚ ذلٟ/ ٝٮهل  ╚كأ٦ة ٦ة يذ٤ٕٜ ثةلىعةثح  -

َٔاِحِذ، وإياكً  ٔا عييٓا ةاجلَّ ا، وَعظُّ َٓ ِ ٔا ة ُه صَّ ٍَ ِديِّنَي، َت ْٓ ٍَ ََ ال َِِّث اخلُيََفاِء الرَّاِشِدي وُش
ُمٔرِ، َفإِنَّ ُُكَّ حُمَْدثٍَث ةِْدَعث  

ُ
 .(2)«َوحُمَْدثَاِت األ

لك ٔجةدة ل٥ يذٕجؽ٬ة أوعةب رقٮؿ ا ٚبل دٕج ؽك٬ة؛ ٚإف األكؿ »/ ◙ٝةؿ ظؾيٛح 
 .(3)«ل٥ يؽٍع لآلًػؿ ٦ٞةالن 

ينة ٤ٚيذأس  ثأوعةب حم٧ؽو »/ ◙ كٝةؿ اث٨ مكٕٮد ، ٚإ٩٭٥ ^٨٦ اكف ٦٪ك٥ ٦ذأقز
                                     

 .(156/ 62) دل٧ٮع ا٣ٛذةكل (1)
 ا٣رت٦ؾم/ ظك٨ وعيط.كٝةؿ  (26)، كاث٨ ٦ةص٫ (6222)، كا٣رت٦ؾم (2222)، كأثٮ داكد (12122)أػؿص٫ أمحؽ  (6)
ذىةـ (3)  .(38/ 3) األ
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ة، كأ٤ٝ٭ة دك٤ُّ  ٦٭ة ٬ؽينة، كأظك٪٭ة ظةالن اك٩ٮا أثؿ  ٬ؾق األ٦ح ٤ٝٮبنة، كأ٧ٔٞ٭ة ٧٤ٔن ٍٝٮى
ى
ة، كأ ، ٛن

ة اػذةر٥٬ ا دٕةىل لىعجح ٩بي٫ ٝ ، ٚةٔؿٚٮا هل٥ ٤ٌٚ٭٥، كادجٕٮ٥٬ يف آزةر٥٬، ٚإ٩٭٥ ^ٮ٦ن
 . (1)«اك٩ٮا ىلع اهلؽل املكذٞي٥

لً٭٥ محبنة ٨٦ اخلريات أف ي٢٧ٕ ث٫ ظىت »/ ♫ٝةؿ أثٮ ق٤ي٧ةف ادلاراين 
ي
٣حف مل٨ أ

 .(2)«٦ة يف ٤ٝج٫ يك٫ٕ٧ ٨٦ األزؿ، ٚإذا ق٫ٕ٧ ٨٦ األزؿ ٢٧ٔ ث٫، كمحؽ ا دٕةىل ظني كاٜٚ
مكعٮا ىلع ّٛؿو ملة ٗك٤ذي٫؛  ^لٮ أف أوعةب حم٧ؽ »/ ♫كٝةؿ إثؿا٬ي٥ اجلؼيع 
 . (3)«اتل٧ةسى ا٢ًٌٛ٣ يف ادجةٔ٭٥

جىرٍي   . (4)«٦ة ل٥ يٕؿ٫ٚ ابلؽريٮف ٤ٚحف ٨٦ ادلي٨» /♫ كٝةؿ قٕيؽ ث٨ صي
جز »/ ♫ كٝةؿ اثؿا٬ي٥ اجلؼيع ػؿ ٣ك٥ يشءه ػي ٨ٔ ا٣ٞٮـ ٢ٌٛ٣و  ئى ل٥ ييؽ 

 . (5)«ٔ٪ؽك٥
، ك٦ة ل٥ جيئ ٨ٔ كاظؽو ^ا٥٤ٕ٣ ٦ة صةء ٨ٔ أوعةب حم٧ؽ »/ ♫ كٝةؿ األكزايع

 . (6)«٦٪٭٥ ٤ٚحف ث٥٤ٕ
زٮؾ ٨ٔ أوعةب رقٮؿ ا »/ ♫ كٝةؿ النٕيب ٍؾ ث٫، ك٦ة ٝةلٮا ٚي٫  ^٦ة ظؽ  ٚؼي
جي٢ٍ ٤ٔي٫  . (7)«ثؿأي٭٥ فى

٨٦ ٢ٞ٩ اثلٞةت، كصةء ٨ٔ الىعةثح  ^٦ة صةء ٨ٔ اجليب »/ ♫كٝةؿ اث٨ ٔجؽ ا٣رب
ٍظًؽثى ثٕؽ٥٬ كل٥ يك٨ هل أو٢ه ٚي٧ة صةء ٔ٪٭٥ 

ي
افي ث٫، ك٦ة أ ٥ٍ٤ه ييؽى ًٔ كوط  ٔ٪٭٥ ٚ٭ٮ 

                                     
 . (322/  3)صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ  (1)
 .(65ص)ابلةٔر ىلع إ٩كةر ابلؽع  (6)
 .(622 / 2)ا٣ُجٞةت ال١ربل، الث٨ قٕؽ  (3)
 .(221/  1)صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ  (2)
 . (522/  6)املىؽر الكةثٜ  (5)
 . (212/  1)املىؽر الكةثٜ  (2)
 . (315/ 2)ظ٤يح األكحلةء  (2)
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بل٣ح  . (1)«ٚجؽٔح ًك
كأ٦ة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٚيٞٮلٮف يف لكز ٢ٕٚو كٝٮؿو ل٥ يثجخ »/ ♫ كٝةؿ اث٨ ٠سري

أل٩٭٥ ل٥ يرتكٮا ػى٤ح ٨٦  ؛ٮ٩ة إحل٫أل٫٩ لٮ اكف ػرينا لكجٞ ؛/ ٬ٮ ثؽٔح╚ ٨ٔ الىعةثح
 . (2)«ػىةؿ اخلري إال ثةدركا إحل٭ة

ٚةملجذؽع م١ؾبه ث٭ؾا لك٫، ٦٪ةٝي تلٌٛي٢ ا كاػذيةرق هل٥، ٦ٕةرض تلٌٛي٢ اجليب 
 ككويذ٫ ث٭٥، خمة٣ٙ ملة قجٜ ٨ٔ الك٤ٙ يف ثيةف ٦زن٣ح الىعةثح كماك٩ذ٭٥ ٨٦ ادلي٨.  ^

يف ٦ٕؿض ردزق ىلع ثؽٔح وبلة الؿاغات، كد٤ٕي٢  -♫كٝةؿ ا٣ٕـ اث٨ ٔجؽ الكبلـ 
كممة يؽؿ ىلع اثذؽاع ٬ؾق الىبلة/ أف ا٧٤ٕ٣ةء اذلي٨ ٥٬ أٔبلـ ادلي٨ كأا٧ح »/ -٠ٮ٩٭ة ثؽٔح

ف ال١ذت يف الرشيٕح ٦ٓ  ري٥٬ مم٨ دك  املك٧٤ني ٨٦ الىعةثح كاتلةثٕني كدةثيع اتلةثٕني ٗك
٥ ي٪٢ٞ ٨ٔ أظؽ ٦٪٭٥ أ٫٩ ذ٠ؿ ٬ؾق ل -مؽة ظؿو٭٥ ىلع د٤ٕي٥ اجلةس ا٣ٛؿااي كالكنن

٩٭ة يف ٠ذةث٫، كال دٕؿ ض هلة يف دلةهل، كا٣ٕةدة حتي٢ أف دكٮف ٦س٢ ٬ؾق ق٪ح  الىبلة، كال دك 
 . (3)«كد٘يت ٨ٔ ٬ؤالء اذلي٨ ٥٬ أٔبلـ ادلي٨ كٝؽكة املؤ٦٪ني

ٚإف ٬ؾا ل٥ »/ -يف ٦ٕؿض ردزق ثؽٔح االظذٛةؿ ثةملٮدل اجلجٮم- ♫كٝةؿ اث٨ دي٧يح 
ة  ة أك راصعن ٌن ؽـ املة٩ٓ ٦٪٫، كلٮ اكف ٬ؾا ػرينا حم ي٫٤ٕٛ الك٤ٙ ٦ٓ ٝيةـ املٞذيض هل ٔك

ٜ  ث٫ ٦٪ة؛ ٚإ٩٭٥ اك٩ٮا أمؽ  حمجح لؿقٮؿ ا  ة هل ٦٪ ة، ك٥٬ ىلع  ^لاكف الك٤ٙ أظ كدْٕي٧ن
 اخلري أظؿص.

ء قجذ٫ ثةَ٪نة كإ٧٩ة ٧٠ةؿ حمجذ٫ كدْٕي٫٧ يف ٦ذةثٕذ٫، كَةٔذ٫، كادجةع أمؿق، كإظية
ا، كنرش ٦ة ثٕر ث٫، كاجل٭ةد ىلع ذلٟ ثة٤ٞ٣ت كاحلؽ كال٤كةف.   كّة٬ؿن

                                     
 . (525/  6)صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ  (1)
 . (625/  2)دٛكري اث٨ ٠سري  (6)
يت ٨ٔ وبلة  (3) حا٣رٗت ٔٮ  .(22ص)، ابلةٔر ىلع إ٩كةر ابلؽع (5ص) ، ل٤ٕـ اث٨ ٔجؽ الكبلـالؿاغات املًٮ



 
 

ٮاثٍ د٧يزي   999 ابلؽعٝٮأؽ ًك

 . (1)«ٚإف ٬ؾق َؿيٞح الكةثٞني األك٣ني ٨٦ امل٭ةصؿي٨ كاأل٩ىةر كاذلي٨ ادجٕٮ٥٬ ثإظكةف
احل٧ؽ ، ٬ؾق ثؽٔح ال ينٟ »٨ٔ ثٕي ابلؽع، ٚٞةؿ/  ♫كقب٢ دٌف ادلي٨ الكجيك 

، كال يف ز٨٦ ^ اجليبٚي٭ة أظؽ، كال يؿدةب يف ذلٟ، كيكيف أ٩٭ة ل٥ دٕؿؼ يف ز٨٦ 
 . (2)«أوعةث٫، كال ٨ٔ أظؽ ٨٦ ٧٤ٔةء الك٤ٙ

يف دميٓ ٧ٔؿق،  ^ اجليبألف دؿؾ ا٢٧ٕ٣ ث٫ ٨٦ »/ -٤ٕ٦بلن ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة-كٝةؿ النةَيب 
٨ كدؿؾ الك٤ٙ الىة٣ط هل ىلع دٮايل أز٦٪ذ٭ ٥، ٝؽ دٞؽـ أ٫٩ ٩هٌّ يف ا٣رتؾ، كإدمةعه ٨٦ً لك ٦ى

 .(3)«دؿؾ؛ ألف ٢٧ٔ اإلدمةع ٠٪ى٫
إذا كصؽ املٕىن  -إف الك١ٮت ٨ٔ ظك٥ ا٢ٕٛ٣ أك ا٣رتؾ»كٝؽ أدم٢ النةَيب، ٚٞةؿ/ 

إدمةع ٨٦ لك قة٠خ ىلع أف ال زااؽ ىلع ٦ة اكف؛ إذ لٮ اكف  -املٞذيض هل كا٩ذىف املة٩ٓ ٦٪٫
ة رشاعن أك ٞن ٜ  ثإدرا٫٠ كالكجٜ إىل ا٢٧ٕ٣ ث٫ ذلٟ الا ة ٤ٕٛ٣ٮق؛ ٚ٭٥ اك٩ٮا أظ ٘ن  . (4)«قةا

اوقاعدج اوخامسح: ال ددخي اوتدعح يف وسائي اوعتاداخ إال إذا قصد ةها اوذعتد، أو غريخ يف 

 حدود اوعتادج اورشعٌح:

د٤ُٜ الٮقي٤ح ثإَبلؽ اعـ ىلع األقجةب ا٣يت يذٮو٢ ث٭ة إىل حتٞيٜ ٦ٞىؽ ٨٦ 
ة  -٦سبلن  -املٞةوؽ؛ ٚة٣ٕجةدات كقي٤ح يذٮو٢ ث٭ة إىل حتىي٢ املٞةوؽ األػؿكيح ٨٦ ًر

 الؿمح٨ كدػٮؿ اجل٪ةت.
ا  كاإلَبلؽ اخلةص ل٤ٮقي٤ح يؿاد ث٫ ٦ة يٛيض إىل ٗريق ٨٦ ٗري أف يكٮف ٦ٞىٮدن

 ٬ٮ املٕىن املٞىٮد يف ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة.  ثة٣ٞىؽ األكؿ، ك٬ؾا

                                     
 .(163/  6)اٝذىةء الرصاط املكذٞي٥  (1)
 .(525/ 6)ٚذةكم الكجيك  (6)
ذىةـ (3)  .(688/  6) األ
ذىةـ (2)  .(682/ 6) األ
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ٚٮقةا٢ ا٣ٕجةدات/ ٦ة يٛيض إحل٭ة كيٮو٢ إىل حتٞيٞ٭ة، ٨٦ ٗري أف يكٮف يف ردبذ٭ة؛ 
 . (1)إذ يه أػٛي ردجح ٨٦ املٞةوؽ يف ظ٧١٭ة

كال مٟ أف اثلٮاب ىلع املٞةوؽ أ٥ْٔ ٨٦ اثلٮاب ىلع الٮقةا٢، كلك٧ة اكف اليشء 
 . (2)أرشؼى اكف زٮاث٫ أ٥ْٔى 

ف الٮقةا٢ أف دذٞؽـ ىلع املٞةوؽ ٨٦ ظير اتلعىي٢ كاملجةرشة، ٚةلٮقةا٢ يذٞؽـ كمأ
 . (3)٤ٕٚ٭ة رشاعن 

كالٮقةا٢ ثةملٕىن ا٣ٕةـ/ إ٦ة أف دكٮف ٨٦ صجف ا٣ٕجةدات، كإ٦ة أف دكٮف ٨٦ صجف 
ا٣ٕةدات كاملٕةمبلت؛ ٚإف اك٩خ ٨٦ صجف ا٣ٕجةدات ٚإ٩٭ة حمىٮرة ثٕؽد، ك٦ٞيؽة ث٧ٞؽار 

٫، كمؿدُّ حتؽيؽق إىل اجلىٮص الرشٔيح؛ ٚة٣ٕجةدات ال زيةدة ٤ٔي٭ة، ٦ٕني ال يـاد ٤ٔي
؛ إذ يه إٔٚةؿ ال ي٢ٕٞ ٦ٕ٪ة٬ة (4)كاألو٢ املكذىعت ٚي٭ة ٬ٮ اتلٮٝٙ ٔ٪ؽ ظؽكد اجله

؛ كإ٧٩ة يؿاد ٦٪٭ة اخلٌٮع  دٕةىل كاتلٞؿب.  دٛىيبلن
اكبليٮع،  كأ٦ة الٮقةا٢ ا٣يت يه ٨٦ صجف ا٣ٕةدات احليةديح كاملٕةمبلت اإلنكة٩يح؛

ٚإ٩٭ة  -كيه املؿادة ٔ٪ؽ اإلَبلؽ -كا٣ٕٞٮد، كاملآلك، كاقذ٧ٕةؿ آالت االدىةؿ كاملٮاوبلت
 . (5)ٗري حمىٮرة يف ٔؽد، كال ٦ٞيؽة ث٧ٞؽار

إٔٚةؿ امللكٛني حبكت اجلْؿ الرشيع ٚي٭ة ىلع رضبني؛ أظؽ٧٬ة/ »/ ♫ٝةؿ النةَيب 
 . (6)«٢ ا٣ٕةداتأف دكٮف ٨٦ ٝجي٢ اتلٕجؽات، كاثلةين/ أف دكٮف ٨٦ ٝجي

                                     
 .(33/ 6)ا٣ٛؿكؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (1)
 .(31/ 1)ٝٮأؽ األظاكـ  (6)
 .(122/ 1)اذلػرية، ل٤ٞؿايف  (3)
 .(322/ 1)، إٔبلـ املٮٕٝني (35/ 31) دل٧ٮع ا٣ٛذةكل (2)
 .(162-165)ملىُىف ث٨ ٠ؿا٦ح ا خمؽكـ  ،ٝٮأؽ الٮقةا٢ (5)
ذىةـ (2)  .(268/  6) األ
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٢ٞ ٦ٕ٪ةق ىلع اتلٛىي٢ ٨٦ املأمٮر ث٫ أك امل٪يه ٔ٪٫، ٚ٭ٮ املؿاد ثةتلٕجؽم، » ألف ٦ة ل٥ يٕي
ٔيؿٚخ مى٤عذ٫ ك٦ٛكؽد٫ ىلع اتلٛىي٢ ٚ٭ٮ املؿاد ثة٣ٕةدم ٢ٞ ٦ٕ٪ةق ك ٔي  . (1)«ك٦ة 

 كب٪ةء ىلع ٦ة دٞؽـ/ ٚإف ٦ة اكف ث٧سةثح الٮقي٤ح ا٣ٕةديح ل٤ٕجةدة ٚإف ابلؽٔح ال دؽػ٫٤؛
 خلؿكص٫ ٨ٔ ٦ٕىن اتلٕجؽ اذلم ال ي٢ٕٞ هل ٦ٕىن دٛىيبلن إىل ٦ة ي٢ٕٞ ٦ٕ٪ةق، كيؽرؾ ٦٘ـاق.

كاتلضؽيؽ يف الٮقةا٢ ا٣ٕةديح ال يٕذرب ثؽٔح؛ ث٢ ٝؽ يكٮف ٤ُ٦ٮبنة ث٪ٮع ٨٦ أ٩ٮاع 
 ا٤ُ٣ت؛ إ٦ة أف يكٮف مكذعجًّة أك كاصجنة؛ ذلٟ أف الٮقةا٢ هلة أظاكـ املٞةوؽ. 

 ٔجةدة ٨٦ ا٣ٕجةدات ٚإف كقةا٤٭ة ا٣ٕةديح ال دؽػ٤٭ة ابلؽٔح، ٚإذا اك٩خ ادلٔٮة إىل ا
 كال يذُؿؽ إحل٭ة اثذؽاع. 

كال يٕين ٬ؾا صٮاز ا٢٧ٕ٣ ثأم كقي٤ح ثؽكف ًٮاثُ٭ة الرشٔيح، كال يذأىت لرلأيح أف 
 يأػؾ ثأم كقي٤ح ٝج٢ أف يٕؿؼ ظ٧١٭ة الرشيع. 

٤ػػػ٥و  ًٔ ػػػرٍيً  ٘ى ػػػ٨ ثً ػػػ٢ي  كلك  ٦ى ٧ٍٕى  يى
 

ي   جػػػ٢ي أ٧ٔػػػةهلي  (2) مػػػؿدكدهة ال دٞي
 

 ، كاملٞىٮد/ أ٫٩ ال ينرتط جلٮاز كقي٤حو ٦ة ٨٦ كقةا٢ ادلٔٮة أف يىؿًدى جبٮاز٬ة ٩هٌّ ػةصٌّ
 كإال أذربت ثؽٔح. 
كاتلج٤يٖ ال يذٞيؽ ثكيٛيح ٤ٕ٦ٮ٦ح؛ أل٫٩ ٨٦ ٝجي٢ املٕٞٮؿ »/ ♫ٝةؿ النةَيب 

ري٬ة، ٠ؾلٟ ال يذٞيؽ املٕىن، ٚيىط ثأم يشء أ٦ك٨ ٨٦ احلِٛ كاتل٤ٞني كال١ذةثح  ٗك
 . (3)«ظ٫ْٛ ٨ٔ اتلعؿيٙ كالـيٖ كاتلعؿيٙ ثكيٛيح دكف أػؿل

٤ي٫ ٚبل ظؿج أف يٞةؿ/ إف كقةا٢ ادلٔٮة ٣حكخ دٮٝيٛيح، ث٢ يه اصذ٭ةديح، ٦ة  ٔك

                                     
ذىةـ (1)  .(265/  6) األ
 .(6ص)٦نت الـبؽ، ألمحؽ ث٨ رقبلف النةٚيع  (6)
ذىةـ (3)  .(318/  1) األ
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، كل٥ دك٨  يذى٭ة ٩هٌّ دا٦خ حتٜٞ املٞىٮد الرشيع كاملى٤عح املذٮػةة، كل٥ ي٭ؽـ مرشٔك
 ىلع ظبلهلة. مٕةرنا لاكٚؿ، كل٥ ي٤٘ت ظؿا٦٭ة 

كٝؽ دمٓ الىعةثح ا٣ٞؿآف يف مىعٙ كاظؽ ٦ٓ ٔؽـ كصٮد اجله، كاصذ٧ٕٮا ثٕؽ 
ذلٟ ىلع أ٧ٔةؿ ٠سرية أػؾكا ٚي٭ة ثةلٮقةا٢ ا٣يت اٝذٌذ٭ة املى٤عح الؿاصعح، كك٧ة ٩ُٞٮا 
جُٮق، كظـبٮق، كر٧ٝٮق، كدُٮرت ا٤ٕ٣ٮـ يف  املىعٙ ككذجٮق، ٚإف اتلةثٕني ملكٮق، ًك

كاملٕة٬ؽ الرشٔيح يف أماكهلة كدؿادحج٭ة ٨٦ ٗري ٩كري؛ ٚبل دلةؿ إذف أق٧ةا٭ة كدىة٩يٛ٭ة، 
 لبلثذؽاع يف الٮقةا٢ ا٣ٕةديح ل٤ٕجةدات. 

/ ٚبل ٦ة٩ٓ ة ىلع ٦ة ذ٠ؿ دأويبلن ٞن ة- كدُجي ٌن ٨٦ ػٍ لٌجٍ الىٙ يف الىبلة،  -أي
ٓ ٔبل٦ةت تلعؽيؽ ثؽايح ا٣ُٮاؼ، كبيةف ماكف اهلؿك٣ح يف الكيع، كدٕؽد أدكار  كًك

احلؿاـ دحكرينا ىلع ا٣ُةاٛني؛ ظير حتؿر ٠ٮ٫٩ كقي٤ح ٦ٕٞٮ٣ح املٕىن، ٚبل دؽػ٤٭ة  املكضؽ
 ابلؽٔح، كهلة ظك٥ ٦ٞىؽ٬ة، ٧ٚٞىؽ٬ة مكذعت ٚيه مكذعجح. 

ك٦س٢ ٬ؾا/ كصٮد ظةصـ ثني الؿصةؿ كا٣جكةء يف املكضؽ؛ إذ ٬ٮ كقي٤ح حمٌح ك٦ٕٞٮ٣ح 
بح، كاجل ٛٮس ٦ذُ٭ؿة كادلية٩ح اكم٤ح، املٕىن إذا دٔخ إحل٫ ظةصح، ٚإف اك٩خ ا٤ٞ٣ٮب ٦ذًٮ

 كالىية٩ح دة٦ح، ٚبل ظؿج ٨٦ ٔؽـ دك٫ُّٛ٤.
ٚإ٫٩ ال يرشع اتلضؽيؽ أك اتل٘يري، ٚبل  -٦سبلن - ٚإف اك٩خ الٮقةا٢ ٔجةديح؛ اكألذاف

، أك كو٫٤ ثأذاكر (1)جيٮز إًةٚح أ٣ٛةظ صؽيؽة إىل أ٣ٛةظ األذاف أك اقتجؽاؿ ثٕي أ٣ٛة٫ّ
 ل٥ يؿد ث٭ة دٮٝيٙ ٨٦ النةرع. 

 ^كإذا اكف إٔبلف األذاف مكذعجًّة ثؿٚٓ الىٮت ٚإف رٚٓ الىٮت ثةلىبلة ىلع اجليب 

                                     
 «.يح ىلع الىبلة»، كاقتجؽاهلة ثػ «يح ىلع ػري ا٢٧ٕ٣»كذلٟ ٠إًةٚح  (1)
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؛  الىٮت خمة٣ٙ ل٤٭ؽم األكؿ؛ ٦ٓ أف ٬ؾا  ٚإٔبل٩٭ة ٔرب م١رباتثٕؽ األذاف ل٥ يكذعت 
 ي٤عِ ٚي٫ ٦ٕىن اتلٕجؽ اذلم يججيغ الٮٝٮؼ ٔ٪ؽ ظؽكد الٮارد ٚي٫. 

 ،^ اجليبل٥ ي٫٤ٕٛ  -يف دؿاكيط رمٌةفككؾا داعء ػذ٥ ا٣ٞؿآف ىلع الىٛح ا٣يت دكٮف 
٢ ٨ٔ أظؽ ٨٦ الىعةثح أ٫٩ أٝةـ ٬ؾا ادلاعء ثةلىٛح املٕؿكٚح احلٮـ يف وبلة  كال ٩ٞي

 .(1)ا٣رتاكيط ٝج٢ الؿكٮع كيف ٗري داعء الٮدؿ
٢٧ اجلةس»/ ♫كٝؽ ٝةؿ ٦ةٟل  ٪ؽ ػذ٥ ا٣ٞؿآف، ك٦ة ٬ٮ ٨٦ٔ   . (2)«٦ة ق٧ٕخ أ٫٩ يؽٔٮٔ 

ٓ لـيةرة املٞةثؿ؛ ك٦س٢ ٬ؾا يف امل٪ٓ كدػٮؿ  يةد كاجلي٧ى ابلؽٔح ٚي٫/ ختىيه أيةـ اأٔل
يح زيةرة ا٣ٞجٮر، كأ٩٭ة اع٦ح ٤ُ٦ٞح يف لك كٝخ، كالىٮاب أ٩٭ة ٠ؾلٟ؛ ٚبل  ثؽٔٮل مرشٔك

 يججيغ ختىيه أيةـ ث٭ة، ٌٚبلن ٨ٔ أف دكٮف ٬ؾق األيةـ يه أيةـ ا٣ٕيؽ.
 
 

 

                                     
 .(625/ 1) ، دل٧ٮع ا٣ٛذةكل(682/ 3)املؽػ٢، الث٨ احلةج  (1)
، ك٦ٓ أف ٬ؾا ال يثجخ أ٫٩ رأل أ٢٬ م١ح ي٤ٕٛٮ٫٩ ىلع د٤ٟ الىٛح كٚي٭٥ قٛيةف ث٨ ٔيح٪ح ♫ ، كٝؽ كرد ٨ٔ أمحؽ(655/ 6)املؽػ٢  (6)

٥٤. الرشح ال١جري  ٙ ٨ٔ ا٣ٞٮؿ ثجؽٔيذ٫، كا ٔأ ؽ يٛيؽ يف اتلٮٝ  .(253/ 1)يثجخ قجيذ٫، ل١٪٫ٝ 
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 واملعامالتبدع العادات  القواعد اجلامعة يف متييز

 

، دكف ٦ة ذ٠ؿق ٨٦ ٦ٕةيل  ^ثةب كصٮب ا٦ذسةؿ ٦ة ٝةهل »صةء يف وعيط مك٥٤/  رشاعن
ظؽير دأثري اجلؼ٢ املن٭ٮر، كٚي٫/  ♫، ٚكةؽ اإل٦ةـ مك٥٤ «ادل٩ية ىلع قبي٢ الؿأم

 .(1)«دُياكً ةأمر أعيً أُخً»
ك٬ٮ يؽؿ ىلع أف أمٮر ادل٩ية ٨٦ ا٣ٕةدات كاملٕةمبلت إ٧٩ة يٌجُ٭ة الرشع ثٌٮاثٍ اع٦ح، 

 كيٞيؽ٬ة ثٞيٮد تك٧ط ثذعؿؾ ي٪ةقت لك ٝٮـ يف ظيةد٭٥، كلك َةاٛح يف و٪ٕذ٭٥ كظؿٚذ٭٥. 
ٚةألو٢ يف ا٣ٕجةدات/ أف ال يرشع ٚي٭ة إال ٦ة رش٫ٔ ا، كاألو٢ يف ا٣ٕةدات/ أف ال »

 .(2)«ظْؿق احيْؿ ٦٪٭ة إال ٦ة 
كأ٦ة ا٣ٕةدات ٚيه ٦ة أذةدق اجلةس يف د٩ية٥٬ ممة حيذةصٮف إحل٫، كاألو٢ ٚي٫ ٔؽـ احلْؿ؛ »

كا٣ٕجةدة ال كذلٟ ألف األمؿ كاجليه ٧٬ة رشع ا،  ؛▐إال ٦ة ظْؿق ا  ٚبل حيْؿ ٦٪٫
 ثؽ كأف دكٮف ٦أمٮرنا ث٭ة، ٧ٚة ل٥ يثجخ أ٫٩ ٦أمٮر ث٫ ٠يٙ حيك٥ ٤ٔي٫ ثأ٫٩ حمْٮر؟!

كا٣ٕةدات األو٢ ٚي٭ة ا٣ٕٛٮ، ٚبل حيْؿ ٦٪٭ة إال ٦ة ظؿ٫٦ ا، كإال دػ٤٪ة يف ٦ٕىن 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿ٝٮهل دٕةىل/ 

 . (3)«. ك٬ؾق ٝةٔؽة ْٔي٧ح ٩ةٕٚح[55]يٮنف/  ﴾ھھ ھ ے ے ۓ
كإ٧٩ة ابلؽٔح ٦ة يكذعؽز٫ اجلةس يف أ٩ٮاع ا٣ٕجةدات ٍٚٞ، ك٦ة اكف يف ٗري ا٣ٕجةدات، »

 . (4)«٤ٚحف ثؽٔح أوبلن  -كل٥ خية٣ٙ ٝٮأؽ الرشيٕح
                                     

 . (6323)أػؿص٫ مك٥٤  (1)
 .(586/ 6)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥  (6)
 .(12/ 65) دل٧ٮع ا٣ٛذةكل (3)
ح اجلؽيح  (2)  .(26/ 1)٨٦ د٤ٕيٜ النيغ أمحؽ مة٠ؿ ىلع الؿًك
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كٝؽ ػة٣ٙ ثٕي أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ يف ٬ؾا، ٚأدػ٤ٮا ابلؽٔح يف ا٣ٕةديةت كاملٕةمبلت؛ اك٣ٕـ 
اث٨ ٔجؽ الكبلـ، كا٣ٞؿايف، ك٦س٤ٮا ذللٟ ثأ٦س٤ح ٦٪٭ة/ ٦ة ٬ٮ ٦ٕةصو يف اجل٤٧ح؛ اكمل١ٮس، 

٦جةظةت، ٚبل يؽػ٢ يشء ٨٦ ذلٟ يف كاملْةل٥، كدٞؽي٥ اجل٭ةؿ ىلع ا٧٤ٕ٣ةء، ك٦٪٭ة/ ٦ة ٬ٮ 
 . (1)ظؽز ابلؽٔح

كإف ا٣ٕةديةت ٨٦ ظير يه »كدٮقٍ النةَيب ٚض٧ٓ ثني املة٩ٕني كاملضٮزي٨، ٚٞةؿ/ 
ٓ اتلٕجؽ دؽػ٤٭ة ابلؽٔح، كظى٢  ٓ مًٮ اعديح ال ثؽٔح ٚي٭ة، ك٨٦ ظير يذٕجؽ ث٭ة أك دًٮ

ا  . (2)«ثؾلٟ ادٛةؽ ا٣ٞٮ٣ني، كوةر املؾ٬جةف ٦ؾ٬جنة كاظؽن
٤ ٓ يشء ٦٪٭ة ٠رشع ال ٔك ي٫ ٚإف ابلؽع ٝؽ دؽاػ٢ ا٣ٕةديةت كاملٕةمبلت إذا ًك

ؿؼ.  ىة٣ٙ، أككؽي٨ يٕي  خيي
ٔاةع ٌا حدخيّ ابلدعث يف اىعادات: ٔاعد وط  وفيٍا يأيت ٌَ صفحات ةيان ىل

اوقاعدج األوىل: لي دقسب أو إوزاً ةفعي أو دسك عادج أو معامىح عىل وجه ال ًعذد ةه 

 رشًعا، فهى ةدعح: 

األو٢ يف ا٣ٕةدات كاملٕةمبلت كالٮقةا٢ ٬ٮ اإلثةظح، إال أف يؿد ٨٦ النةرع احل١ي٥ 
٦ة يؽؿ ىلع دٞييؽ أك حتؽيؽ أك ٦٪ٓ، كحنٮ ذلٟ؛ ٚي١ٮف ٬٪ة دؽي٨ ثةال٩ٌجةط ث٧ة كرد ٨٦ 
النةرع قجعة٫٩، ٚإذا ػؿج امللكٙ ٨ٔ ٬ؾا اال٩ٌجةط ٚ٘ري  يف ٬ؾق احلؽكد، أك د٤ٟ 

ٚٞؽ ػؿج ٨ٔ ظؽكد اإلثةظح، كدػ٢  -مٌة٬ينة ثؾلٟ أظاكـ الرشعا٣ٞيٮد، أك جتةكز امل٪ٓ 
 يف ظؽ ابلؽٔح. 

ٚإذا ٢ٕٚ ٦ة جيٮز كيكٮغ رشاعن ٨٦ ا٣ٕةدات أك املٕةمبلت ىلع كص٫ يٕذٞؽ ٚي٫ أ٫٩ 
 .(3)٤ُ٦ٮب رشاعن ٚ٭ٮ م٤عٜ ثةبلؽٔح

                                     
ذىةـ (1)  .(58-23/ 6)، (22-32/ 1) األ
ذىةـ (6)  .(222/  6) األ
ذىةـ (3)  .(125/ 6)، (322-322/ 1) األ
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ة أ٫٩ مرشكع ك٣حف ٠ؾلٟ، ٚ٭ٮ اغؿو » ا مٮ٧٬ن ٚي٫،  يف دي٪٫ ٦جذؽعه  كلك ٨٦ ٢ٕٚ أمؿن
 . (1)«ىلع ا ٗري احلٜ ث٤كةف ٦ٞةهل أك لكةف ظةهل ا٢ه ٝة

ة ٦ٕي٪نة ىلع كص٫ اتلٞؿب إىل ا دٕةىل، أك  ٨٧ٚ ٣بف الىٮؼ أك ٗريق، أك ا٣زتـ بلةقن
، أك (2)دٞؿب ثةلى٧خ ادلاا٥ كدؿؾ الالكـ، أك ثة٣ٞيةـ يف الن٧ف كدؿؾ االقذْبلؿ

ال٤ع٥، كحنٮ ذلٟ، ٚٞؽ دػ٢ يف ثكنٙ الؿأس يف ٗري إظؿاـ، أك ثأك٢ اجلجةت كدؿؾ أك٢ 
 ظؽ ابلؽٔح ث٭ؾا ا٢ٕٛ٣. 
 كاصجح يٕذٞؽ٬ة ك٬ٮ؛ مكذعجح كال كاصجح ٣حكخ ثٕجةدة دٕجؽ ك٨٦»ٝةؿ ميغ اإلقبلـ/ 

 ال ا ٚإف ؛ادلي٨ أا٧ح ثةدٛةؽ ظك٪ح ثؽٔح ال قحبح ثؽٔح ٦جذؽع ًةؿ ٚ٭ٮ مكذعجح أك
 . (3)«مكذعت أك كاصت ٬ٮ ث٧ة إال يٕجؽ

كال يؽػ٢ يف ٬ؾا أمؿ اعدم يذعٮؿ ثةجليح إىل ٔجةدة؛ ٨٧٠ ي٪ٜٛ ىلع زكص٫ أك كدلق 
ي٤ُت األصؿ، ك٨٦ يأيت أ٫٤٬ ي٤ُت األصؿ، ك٨٦ يأك٢ أك ي٪ةـ أك ي٢ٕٛ ٕٚبلن اعديًّة حيتكت 

 ٚي٫ االقذٕة٩ح ىلع ٔجةدة يسةب ٤ٔي٭ة. 
ةث٫ُ/ أ٩٭ة أمٮر يف اجل٤٧ح ٤ُ٦ٮبح رشاعن ثة٣ٞىؽ األكؿ أك ثةتل جٓ؛ ٨٧ٚ ٤ٕٚ٭ة ًك

ًصؿ، ك٬ؾا 
ي
ة ا أ ة امل٪ٜٛ ٤ٔي٫ ٚبل ظؿج ٤ٔي٫، ك٨٦ ٩ٮل ثةجلٛٞح ًر ي٤ُت ث٭ة ًر

خببلؼ دؿؾ أك٢ ال٤ع٥ أك ٣بف الىٮؼ، ٚإ٩٭ة ال دؽػ٢ يف امل٤ُٮبةت الرشٔيح، ال 
 ثة٣ٞىؽ األكؿ، كال ثةتلجٓ.

، كأف ا٣ٕةدات ممة ي٢ٕٞ ٦ٕ٪ة٬ة  كٝؽ دبني ممة دٞؽـ/ أف اتلٕجؽ ممة ال ي٢ٕٞ ٦ٕ٪ةق دٛىيبلن
، ٤ٚٮ أف إنكة٩نة ٢ٞ٩ ا٣ٕةدة إىل ا٣ٕجةدة، ىلع كص٫ ل٥ يٕذربق الرشع؛ ٚإ٫٩ ثؾلٟ خيرتع  دٛىيبلن

                                     
 .(61-62ص)ابلةٔر ىلع إ٩كةر احلٮادث  (1)
٩ؾر  ،أثٮ إرسااي٢ /خيُت إذا ٬ٮ ثؿص٢ ٝةا٥ ٚكأؿ ٔ٪٫ ٚٞةلٮا ^ثح٪ة اجليب  /٨ٔ اث٨ ٔجةس ٝةؿ (2222)أػؿص٫ ابلؼةرم  (6)

ًَّ  ،دْ عُ لْ وحْلَ  ،وَّ ظِ خَ ْص يَ وىْ  ،ًْ َكَّ خَ يَ يْ فَ  هُ رْ مُ / »^ٚٞةؿ اجليب  ،كيىٮـ ،كال يذلك٥ ،كال يكذ٢ْ ،أف يٞٮـ كال يٕٞؽ  . «ُّ ٌَ ْٔ َص  وحلخ
 .(122/ 1) دل٧ٮع ا٣ٛذةكل (3)
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ٔجةدة ل٥ يؤذف هل ٚي٭ة، ز٥ ٬ٮ يذض٫ ث٭ة ٣٘ري ا؛ ألف اتلٕجؽ ممة ال ي٢ٕٞ ٦ٕ٪ةق، ك٨٦ ٬٪ة 
ٟى اتلٕجؽات ثؽٔحن حمؿ٦ح  . (1)اكف الك٤ٮؾي ثة٣ٕةدات مك٤

٨٧ٚ دٞؿب إىل ا ث٢٧ٕ ل٥ جي٫٤ٕ ا كرقٮهل ٝؿبح إىل ا ٫٤٧ٕٚ »ٝةؿ اث٨ رصت/ 
 . (2)«ثة٢َ مؿدكد ٤ٔي٫

ككؾا اإللـاـ ث٢ٕٛ املٕةمبلت كاملجةظةت ا٣ٕةديح، ظىت دىري مٌة٬يح ل٤ٕجةدة 
ٕ٭ة لبل٣زتاـ ث٭ة؛ ٚإ٫٩ يكٮف ثؽٔح ٨٦ ٬ؾق اجل٭ح.  ح يف ًك  املرشٔك

ٓ امل١ٮس يف ٦ٕةمبلت اجلةس، كبأف ذلٟ ٝؽ يكٮف ىلع  ٝةؿ النةَيب ثٕؽ ذ٠ؿ ًك
ٝىؽ ظضؿ اتلرصٚةت كٝذنة ٦ة، أك جلي٢ ظُةـ ادل٩ية ٢٧ٕ٠ ا٣٘ةوجني، ك٦ة يذ٧ٌ٪٫ ذلٟ 
٨٦ املٕىيح أك ا٥٤ْ٣، ك٬ؾا ممة ال دؽػ٫٤ ثؽٔح، ز٥ ذ٠ؿ ا٣ٞىؽ اثلةين كاذلم دؽػ٫٤ 

٫ٕ ٝىؽ ىلع يكٮف أك... »ابلؽٔح، ٚٞةؿ/  ٮع ي٨اكدل ؛اجلةس ىلع ًك  املعذٮـ كاألمؿ، املًٮ
 ادلاا٥ املرشكع دٌةيه حبير مرضكبح ٠يٛيةت ىلع حمؽكدة أكٝةت يف أك ،ةداا٧ن  ٤ٔي٭٥

 زاكة أػؾ يف ٧٠ة ؛ا٣ٕٞٮبح ٦٪٫ امل٧ذ٪ٓ ىلع كدٮص٫ ،ث٫ كيؤػؾكف ا٣ٕة٦ح ٤ٔي٫ حي٢٧ اذلم
 إلـا٦٭٥ يٌةيه ل٧٤لكٛني كإلـاـ ،زااؽ ترشيٓ ٬ٮ إذ ؛ثؽٔح أ٫٩ ْٚة٬ؿ /اثلةين ٚأ٦ة ...املٮايش

ح الـاكة  ٚذىري ...مكذؽرؾ رشع أل٫٩ ؛مٟ ثبل ثؽٔح يىري اجل٭ح ٬ؾق ٨٧ٚ ...املٛؿًك
 ٠ٮ٩٭ة ص٭ح ٨٦ ك٩ْؿ، حمؿ٦ح ٠ٮ٩٭ة ص٭ح ٨٦ ٩ْؿ/ ٩ْؿاف هلة ا٣ٛؿض ٬ؾا ىلع امل١ٮس
ة )يٕين/- املٮت إىل اجلةس ث٫ يؤػؾ ٣ترشيٓ اػرتااعن   ؛اتلاكحلٙ بكةاؿ يؤػؾكف ٧٠ة -(داا٧ن
 .(3)«ابلؽٔح ٨ٔ ك٩يه ،املٕىيح ٨ٔ ٩يه/ ٩٭يةف ٚي٭ة ٚةصذ٧ٓ

 ٚةالثذؽاع ٨٦ ٬ؾق اجلةظيح يذأىت ثذ٘يري ٩ْةـ ادلي٨ كَؿيٜ اتلٕجؽ، كاػرتاع ا٣ترشيٓ. 
ة- كيؽػ٢ يف ٦ٕىن ا٣ٞةٔؽة ٌن اقتجؽاؿ األظاكـ الرشٔيح، كحت١ي٥ ا٣ٞٮا٩ني  -أي

                                     
 .(62ص)ًةثٍ ٦ة دؽػ٫٤ ابلؽٔح  (1)
 .(185/  1)صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلك٥  (6)
ذىةـ (3)  .(231/ 6) األ
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ٕيح، كد٘يري املعؽكدات كاملٞؽرات الرشٔيح؛ ٠إثةظح الؿبة، أك د٘يري ظؽ الـ٩ة، أك  الًٮ
ق  د٘يري أ٩ىجح املٮارير، أك ٦ٞةديؿ ال١ٛةرات كا٣ٕؽد، كحنٮ٬ة ممة كرد الرشع ثٌج٫ُ كظؽز

 .  كدٞؽيؿق، ممة ال ي٢ٕٞ هل ٦ٕىن دٛىيبلن
 .[22]يٮقٙ/  ﴾ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

 . [28]املةاؽة/  ﴾ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ﴿ىل/ كٝةؿ دٕة
ا  ^ اجليبكٝؽ رد  احلك٥ ابلة٢َ؛ ٚٞةؿ لزلم ز٩ة اث٪٫ ثةمؿأة رص٢و اكف اث٪٫ أصرين

املائث شاة واخلادم َرد  عييم، وىلع اةِم حرُل ٌائٍث »ٔ٪ؽق، ٚةٚذؽل ٦٪٫ ث٧ةاح مةة كػةدـ/ 
 . (1)«وحغريُب اعمٍ 

ا »ٝةؿ اث٨ رصت/  كأ٦ة املٕةمبلت اك٣ٕٞٮد كا٣ٛكٮخ كحنٮ٧٬ة، ٧ٚة اكف ٦٪٭ة د٘يرين
ةع الرشٔيح؛ ٠ض٢ٕ ظؽ الـ٩ة ٔٞٮبح ٦ةحلح، ك٦ة أمج٫ ذلٟ ٚإ٫٩ مؿدكد ٨٦ أو٫٤ ال  لؤلًك

 . (2)«يجذ٢ٞ ث٫ امل٤ٟ؛ ألف ٬ؾا ٗري ٦ٕ٭ٮد يف أظاكـ اإلقبلـ
 حبكت ال ٤ٔي٭ة ٬ٮ كاظؽة ظة٣ح ٨ٔ يذ٘ري ال ٩ٮع/ ٩ٮاعف األظاكـ»كٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥/ 

 املٞؽرة كاحلؽكد ،املعؿ٦ةت كحتؿي٥ ،الٮاصجةت ٠ٮصٮب ؛األا٧ح اصذ٭ةد كال األم١٪ح كال األز٦٪ح
ٓ ٦ة خية٣ٙ اصذ٭ةد كال د٘يري إحل٫ يذُؿؽ ال ٚ٭ؾا ؛ذلٟ كحنٮ اجلؿاا٥ ىلع ثةلرشع   .٤ٔي٫ ًك

 ٧٠ٞةديؿ ؛كظةالن  ةكماك٩ن  ةز٦ة٩ن  هل املى٤عح اٝذٌةء حبكت يذ٘ري ٦ة/ اثلةين كاجلٮع
 .(3)«كوٛةد٭ة ،كأص٪ةق٭ة ،اتلٕـيؿات

كال يؽػ٢ يف ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة ٦ة اكف ادلايع إحل٫ ٦ٕٞٮؿ املٕىن، كاًط الكجت، ٦ٌٛينة 
 إىل املى٤عح؛ ٚ٭ؾا يؽػ٢ حتخ املىة٣ط املؿق٤ح، كال جيؿم ٚي٫ اثذؽاع. 

ة٦ح، كدؽٚٓ ك٦سةهل/ ا٣رتاديت اإلداريح كاإلصؿاءات اتل٪ْي٧يح ا٣يت حتٜٞ املىة٣ط ا٣ٕ
                                     

 . (2868)أػؿص٫ ابلؼةرم  (1)
 .(185/  1)صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلك٥  (6)
 .(331-332/ 1)إاغزح ال٤٭ٛةف  (3)
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املٛةقؽ الٮإٝح أك املذٮٕٝح؛ ٠أ٧ْ٩ح املؿكر، كإوؽار الؿػه، كد٪ْي٥ املؽف، كلٮااط ابل٪ةء، 
 كاالمرتاَةت ا٣ٞيةقيح يف املىة٩ٓ كامل٪ذضةت، كحنٮ ذلٟ. 

كالٌةثٍ ا٣ٕةـ/ أف ختىيه ا٣ٕةدات أك املٕةمبلت ث٧عؽكدات ػبلؼ املرشكع، ممة 
ثؽٔح؛  -ةؿ أك الىٛح، كال ي٢ٕٞ هلة ٦ٕىن ىلع اتلٛىي٢هل د٤ٕٜ ثةلـ٦ةف أك املاكف أك احل

ة.  ٞن  قٮاء أريؽ ث٭ة اتلٞؿب  دٕةىل أـ ٣٘ريق، أـ ل٥ ييؿىٍد ٤ُ٦
يةد الرشٔ-٦سبلن - ك٨٦ ذلٟ كإف ٝي٢ ال يؿاد ث٭ة - يح ٚإ٩٭ة/ إظؽاث أٔيةد زااؽة ٨ٔ اأٔل

٪يح،  -اتلٕجؽ يةد املك٧ةة ثة٣ٞٮ٦يح، أك األيةـ الَٮ إ٧٩ة صةءت ىلع ػبلؼ ٦ة ظؽدق النةرع؛ اكأٔل
ا ٚي٫ مٌة٬ةة ل٧٤ٕىن الرشيع اذلم ألص٫٤ رشع ا٣ٕيؽ.   كحنٮ٬ة، كدْٕي٥ي الـ٦ةف جب٫٤ٕ ٔيؽن

بلـ، كإيٞةؼ ّ٭ٮر أك  ككؾا الى٧خ أك الٮٝٮؼ ظؽادنا ىلع ٨٦ ٦ةت، ٦ٓ د٪١حف اأٔل
ح. بلـ، كحنٮ ذلٟ، ٚلك٫ يؽػ٢ يف ظؽ ابلؽٔح امل٧٪ٔٮ  وؽكر كقةا٢ اإٔل

كاملىة٣ط املؿق٤ح ٦ذبلا٧ح ٦ٓ ٩ْةـ الرشع ٨٦ ص٭ح ٔؽـ أذجةر٬ة أك إ٬ؽار٬ة دٕيح٪نة، 
ٗري أ٩٭ة مكت٪ؽة إىل ٦ٞةوؽ اجلْةـ الرشيع اليلك؛ ٚيه حتٜٞ اجلٛٓ ا٣ٕةـ ٦ذضةنكح ثؾلٟ 

ة ٦ٓ الرشع؛ ث٢ يه ٨٧ً األد ٣ح اللكيح كا٣ٞٮأؽ ا٣ٕة٦ح، ك٬ؾا خببلؼ ابلؽٔح ٧ٔٮ٦ن
ة؛ إذ إ٩٭ة ٨٦ اجلْةـ اجلـيئ ا٣ترشييع، ك٦ة اكف ٠ؾلٟ ٚبل  يةد املٞىٮدة ٬٪ة ػىٮون كاأٔل
يؽػ٢ حتخ املىة٣ط املؿق٤ح؛ ٧٠ة أف الرشع ي٭ؽؼ إىل دٕجيؽ اجلةس  دٕةىل يف لك 

؛ ٫و ٚإف ٬ؾق األمٮر ٨٦ ػىةاه ا٣ٕجةدة؛ ذلا  مأ٩٭٥ ػةوح ٦ة يذ٤ٕٜ ثذْٕي٥ أك حمجح أك دٮصُّ
جُ٭ة؛ خلبل د٪٤ٛخ أك د٤ذٛخ ٨ٔ املٞىٮد ث٭ة.  حيؿص ا٣ترشيٓ ىلع إظؿاز٬ة كراعيذ٭ة ًك

اوقاعدج اوشانٌح: لي أمس عادي دسدث عىل أمس ةدعٍ فهى مىحق ةاوتدعح؛ ألن ما ةنٍ 

 عىل محدز فهى محدز:

أمٮر يه اعديح يف األو٢ ل١٪٭ة ٣ٞؽ اثذؽع اجلةس ثؽاعن ٦ذٕؽدة، ز٥ إ٫٩ وةظجذ٭ة 
اػذىخ ث٭ؾا ا٢٧ٕ٣ ابلؽيع كوةظجذ٫، ٚ٪ذش ٨ٔ ذلٟ اردجةط ثني ابلؽٔح كاألمؿ ا٣ٕةدم؛ 
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ة ألو٤٭ة ٕن  . (1)ٚاكف ٦٪٭يًّة ٨ٔ ا٣ٕةدة ٨٦ ٬ؾا الٮص٫ م٤ذعٞح ثةبلؽٔح دج
كٝؽ دٞؽـ أف األو٢ يف ا٣ٕجةدات أف ال يرشع ٦٪٭ة إال ٦ة رش٫ٔ ا، كاألو٢ يف 

 . (2)ا٣ٕةدات/ أف ال حيْؿ ٦٪٭ة إال ٦ة ظْؿق ا
كال مٟ أف يف ٢ٕٚ ٬ؾق امل٤عٞةت كامل٧١بلت دٞٮيح لنٕةر أ٢٬ ابلؽع، كإّ٭ةرنا 

 . (3)ل٧٤٪١ؿ كإاع٩ح ٤ٔي٫
يةد يف اإلقبلـ ال دـيؽ ٨ٔ ا٣ُٛؿ كاألًىح، كٝؽ ٝةؿ ٔ٪٭ة ٩بي٪ة / ^ ٤ٕ٧ٚٮـ أف اأٔل

« ٍَ ِٓ ِ ًْ ة ةَْدىَُل
َ
َْٔم اىِفْػرِ إِنَّ اهلَل َكْد أ ْطََح ويَ

َ
َْٔم األ ا: يَ ٍَ ُٓ ِْ ٌِ  . (4)«ا َخرْيًا 

ة  ٌن   ،رِ حْ اجلَّ  مُ ْٔ ويَ  ،ثَ فَ رَ عَ  مُ ْٔ يَ »/ ^كٝةؿ أي
َ
  اَُ يدُ خِ  ،يقِ رْشِ اىتَّ  امُ يَّ وأ

َ
 امُ أيَّ  ويه ،مِ ًَل شْ اإلِ  وْْ أ

 
َ
 . (5)«ٍب وُشْ  ٍو كْ أ

يؽالف ىلع إثُةؿ ٦ة قٮا٧٬ة، كأف  :«عيدُا أْو اإلشًلم»، كٝٮهل/ «أةدىلً»/ ^ٚٞٮهل 
 ٦ة ٔؽا٧٬ة ٣حف ٨٦ أٔيةد املك٧٤ني، كىلع ٬ؾا مٌخ ا٣ٞؿكف امل٤ٌٛح.

ا نكجٮق إىل ادلي٨؛ ٠ٕيؽ مٮدل  ، أك إىل ٦٪ةقجح ديجيح؛ ^ اجليبٚإذا أظؽث اجلةس ٔيؽن
 اكإلرساء كاملٕؿاج، أك إىل أمؿ دةرييخ أك ٝٮيم أك قيةيس؛ ٠ٕيؽ اثلٮرة أك ٔيؽ االقذٞبلؿ

 ٚيه ثؽٔح. -أك ٔيؽ اتلعؿيؿ، أك أٔيةد دأقحف ادلكؿ كحنٮ ذلٟ
يةد إ٧٩ة دىؽؽ ىلع اتلٕجؽيح ادليجيح دكف ا٣ٕةديح أك اتلةرخييح.   كإف ٝي٢/ إف اأٔل

ٔاب: يةد ٚي٭ة املٕ٪يةف/ الرشيع اتلٕجؽم، كا٣ٕةدم. فاجل  أف اأٔل
ا٣ٕيؽ املرشكع جي٧ٓ ٔجةدة، ك٬ٮ ٦ة ٚي٫ ٨٦ وبلة أك ذ٠ؿ أك »/ ♫ٝةؿ اث٨ دي٧يح  

                                     
 .(52، 56، 22، 21ص)مكةص٤ح ٧٤ٔيح ثني اإل٦ة٦ني ا٣ٕـ اث٨ ٔجؽ الكبلـ، كاث٨ الىبلح  (1)
 .(586/ 6)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥  (6)
 .(35ص)كاحلٮادث  ابلؽع إ٩كةر ىلع ابلةٔر (3)
 .(1552)، كا٣جكةيئ (1132)، كأثٮ داكد (16222)أػؿص٫ أمحؽ  (2)
 ، كٝةؿ ا٣رت٦ؾم/ ظك٨ وعيط. (3222)، كا٣جكةيئ (223)، كا٣رت٦ؾم (6215)، كأثٮ داكد (12325)أػؿص٫ أمحؽ  (5)
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 . (1)«وؽٝح أك نكٟ، كجي٧ٓ اعدة، ك٬ٮ ٦ة ي٢ٕٛ ٚي٫ ٨٦ اتلٮقٓ يف ا٣ُٕةـ كال٤جةس
ٚبل خي٤ٮ ٬ؾا اإلظؽاث ٨٦ ٦ٕىن يؿاىع ٚي٫ اػذيةر الـ٦ةف ثؽكف ٦٪ةقجح ٤ٞٔيح، 

 كإظؽاث أ٧ٔةؿ جت٢ٕ ٨٦ ٬ؾا احلؽث مٌة٬ةة ل٤ٕيؽ الرشيع. 
أف املٮدل اجلجٮم االظذٛةؿ ث٫ لك اعـ ثؽٔح، ٚإف ٦ة حيؽز٫ اجلةس ٚي٫  -٦سبلن - إذا دٞؿرٚ

٨٦ أمٮر اعديح اكتلٮقٕح ثأك٢ احل٤ٮل املؼىٮوح يف ٬ؾا الٮٝخ ممة ي٤عٜ ثةبلؽٔح يف 
٦ٕ٪ة٬ة، ك٦ة يىعت ذلٟ ٨٦ االصذ٧ةع لبلظذٛةؿ يف حل٤ذ٫؛ ٚإف ذلٟ يٌةيه االصذ٧ةع 

 .(2)، كل٤ٕيؽي٨، كل٤عش، كذلٟ ٬ٮ املجذؽع املعؽثل٤ى٤ٮات اخل٧ف، كل٤ض٧ٕح
ك٤ٕ٦ٮـ أ٫٩ إذا ٢ٕٚ ٦ة ٬ٮ صةاـ رشاعن ىلع كص٫ يٕذٞؽ ٚي٫ أ٫٩ ٤ُ٦ٮب ثٮص٫ ٦ة ٨٦ 

٧ةؿ (3)ٚ٭ٮ م٤عٜ ثةبلؽٔح -كصٮق ا٤ُ٣ت ة ل٧٤٪ةقجةت ابلؽٔيح كاأٔل ٕن ؛ ٚإف ٦ة يكٮف دةث
يح ٨٦ األمٮر ا٣ٕةديح أحلٜ ثةبلؽٔح.   ٗري املًؿ

٦ة ي٫٤ٕٛ ثٌٕ٭٥ حل٤ح اجلىٙ ٨٦ مٕجةف ٨٦ زيةدة الٮٝيؽ ىلع املٕذةد، ك٦ة ك٦س٢ ٬ؾا/ 
ري٬ة، كاتلٮقٕح ٚي٭ة  يرتدت ىلع ذلٟ ٨٦ م٘ت يف املكةصؽ، كاألك٢ ٨٦ احل٤ٮل ٗك

 . (4)ثةإل٩ٛةؽ؛ لك ذلٟ ثؽٔح دةثٓ ألو٫٤
ة ل٤ٕيؽ املجذؽع ٨٦ اعدات ٚإ٫٩ يتجٓ ظ٫٧١؛ ٧٠ة أ٫٩ دةثٓ هل يف  ٕن ٚلك ٦ة يكٮف دةث

 . (5)اإلقبلـ ي٨د
يةد الاكٚؿي٨ أك ٦٪ةقجةت املجذؽٔني، ز٥  كممة ي٤ذعٜ ث٭ؾا/ اصذ٪ةب ثٕي املك٧٤ني أٔل

 اتلٮقٕح ىلع األ٢٬ ٝؿيجنة ٨٦ ذلٟ اتلٮٝيخ ٝج٫٤ أك ثٕؽق ث٤ٞي٢. 
                                     

 .(266/ 1)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥  (1)
 .(232/ 6)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥  (6)
ذىةـ (3)  .(125/ 6)، (322-322/ 1) األ
، كٝؽ صؿل ػبلؼ ثني الك٤ٙ يف إظيةء (52ص)، ابلةٔر ىلع إ٩كةر ابلؽع (56، 22، 21ص)مكةص٤ح ٧٤ٔيح ثني اإل٦ة٦ني  (2)

يف د٤ٟ ال٤ي٤ح ٚي٘ٛؿ أل٢٬ األرض إال ملرشؾ أك  حل٤ح اجلىٙ ٨٦ مٕجةف، كاالدٛةؽ ظةو٢ ىلع أ٩٭ة حل٤ح ٚة٤ًح ٦جةركح، يزنؿ ا
 منةظ٨، ٧٠ة كرد يف احلؽير. 

 .(226/ 1)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥  (5)
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ٚإف ثٕي اجلةس ٝؽ ي٧ذ٪ٓ ٨٦ إظؽاث أميةء يف أيةـ ٔيؽ٥٬؛ ٠يٮـ اخل٧حف كامليبلد، »
٥ ٬ؾا يف األقجٮع أك الن٭ؿ اآلػؿ، كإ٧٩ة املعؿؾ هل ىلع إظؽاث كيٞٮؿ ٣ٕيةهل/ أ٩ة أو٪ٓ ٣ك

ذلٟ كصٮد ٔيؽ٥٬، كلٮال ٬ٮ ل٥ يٞذٌٮا ذلٟ، ٚ٭ؾا ٨٦ ٦ٞذٌيةت املنةث٭ح، ٣ك٨ حيةؿ 
األ٢٬ ىلع ٔيؽ ا كرقٮهل، كيٞىض هل٥ ٚي٫ ٨٦ احلٞٮؽ ٦ة يُٞٓ اقترشاٚ٭٥ إىل ٗريق، ٚإف 

ٮا ٚبل ظٮؿ ة٥٬ كال ٝٮة إال ثة، ك٨٦ ل٥ يًؿ ةق ا كأًر  . (1)«أٌٗت أ٫٤٬  أًر
كبةجل٤٧ح/ ٚإف اجليه ٨ٔ د٤ٟ األمٮر ا٣ٕةديح إ٧٩ة ٬ٮ ٩يه ٨ٔ الٮقةا٢ كاذلراآ 
املٌٛيح، أك ٨ٔ ال٤ٮازـ كامل٧١بلت البلظٞح هلؾق ابلؽع، ك٬ٮ ثةجل٤٧ح دكف اجليه ٨ٔ 

 ابلؽٔح ثؾاد٭ة؛ إذ اجليه ٨ٔ ابلؽع ٨٦ ثةب املٞةوؽ ال الٮقةا٢.
 عدج اوشاوشح: لي عادج من عاداخ اومفاز ادتاعهم عىٌها ةدعح: اوقا

ة ٨٦ أٔؿاٚ٭٥، أك ٦ة اقذعؽزٮق ٝؿيجنة ٨٦ اعداد٭٥؛ ٚة٣تنج٫  قٮاء يف ذلٟ ٦ة اكف ٝؽي٧ن
ممة يي٪َهى ٔ٪٫  -ث٭٥ كالك٤ٮؾ ىلع َؿيٞذ٭٥ ادل٩يٮيح اخلةوح كأذيةد اعداد٭٥ املبلز٦ح هل٥

 ٨٦ ص٭ح ا٣تنج٫ امل٧٪ٮع، ك٨٦ ص٭ح ٠ٮ٫٩ إظؽازنة يف دي٨ اإلقبلـ. 
كأو٢ آػؿ/ ك٬ٮ أف لك ٦ة »ةث٭ح ال١ٛةر/ ٨ٔ امل٪ٓ ٨٦ من ♫ٝةؿ اث٨ دي٧يح 

ينةث٭ٮف ٚي٫ ٨٦ ٔجةدة أك اعدة أك لكي٭٧ة ٬ٮ ٨٦ املعؽزةت يف ٬ؾق األ٦ح ك٨٦ ابلؽٔح؛ إذ 
الالكـ ٚي٧ة اكف ٨٦ ػىةاى٭٥... ٚض٧يٓ األد٣ح ادلا٣ح ٨٦ ال١ذةب كالك٪ح كاإلدمةع ىلع 

ة ة أك دزني٭ن ةت ٚي٭ة، ٚيضذ٧ٓ ٚي٭ة أ٩٭ة د٪ؽرج ٬ؾق املنةث٭ -ٝجط ابلؽع، ككؿا٬ذ٭ة حتؿي٧ن
 . (2)«ثؽع حمؽزح، كأ٩٭ة منةث٭ح ل٤اكٚؿي٨، كلك كاظؽ ٨٦ الٮوٛني مٮًصت ل٤٪يه

كاألد٣ح ٦ذْة٬ؿة ٦ذٌةٚؿة ظٮؿ امل٪ٓ ٨٦ ٬ؾا ا٣تنج٫، كدؿؾ املٮاٚٞح يف اهلؽم 
؛ كممة يذ٤ٕٜ ثؾلٟ يف الٮاٝٓ (3)كالك٧خ ا٣ْة٬ؿ ممة هل د٤ٕٜ ثة٣ٕةدات يف ثٕي األظيةف 

                                     
 .(516/ 6)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥  (1)
 .(262-263/ 1)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥  (6)
ك٨٦ ذلٟ/ األمؿ ثذ٘يري النيت، كإٔٛةء ال٤ىح، كٚؿؽ مٕؿ الؿأس ثؽالن ٨٦ اإلقؽاؿ، كدؿؾ ٣بف اذل٬ت كاحلؿيؿ، كاجليه ٨ٔ  (3)

ري ذلٟ.  اجل٤ٮس ىلع ٬يبح تنةث٫ ٬يبةد٭٥، كاجليه ٨ٔ ا٣تك٤ي٥ ثةإلوجٓ، كاجليه ٨ٔ االمذ٧ةؿ ثةثلٮب اكمذ٧ةؿ احل٭ٮد، ٗك
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ةت كاملٮديبلت، أك األ٣بكح املٕة رص/ األ٣بكح ا٣يت ٥ٔ  ث٭ة ابلبلء، ٚي٧ة يكىم اآلف ثةملًٮ
يةد دلي٭٥.  ا٣يت ختهُّ ثٕي امل٪ةقجةت كاأٔل

كال مٟ أف محبنة ٨٦ ٬ؾق املؼة٣ٛةت ٝؽ كٝٓ ٨٦ ٝؽي٥، ك٨٦ األ٦س٤ح ىلع ذلٟ/ ٦ة 
أكرث٥٬ ا٣ٕةـ ٦٪٭٥  ٨٦ دىٛط أمؿ ٬ؾق األ٦ح ٨٦ اعل٥ اع٢ٝ ٥٤ٔ أف»ذ٠ؿق اآلصؿم ثٞٮهل/ 

، كىلع قنن ٠رسل كٝيرص، كىلع ^جتؿم أمٮر٥٬ ىلع قنن أ٢٬ ال١ذةثني ٧٠ة ٝةؿ اجليب 
ري٥٬، كأمؿ  قنن أ٢٬ اجلة٤٬يح، كذلٟ ٦س٢ الك٤ُ٪ح كأظاك٦٭٥، كأظاكـ ا٧ٕ٣ةؿ كاألمؿاء ٗك
املىةات كاألٚؿاح، كاملكةك٨ كال٤جةس كاحل٤يح، كاألك٢ كالرشب كالٮالا٥، كاملؿا٠ت 

 . (1)«ؽـ كاملضةلف كاملضةلكح، كابليٓ كالرشاء كاملاكقت..كاخل
ة/ املنةث٭ح يف أٔيةد٥٬ ادل٩يٮيح، ٦س٢/ ٦ة يك٧ٮ٫٩ ثٕيؽ األـ، أك  ٌن كممة يؽػ٢ يف ٬ؾا أي

 ٔيؽ األب، أك ٔيؽ احلت، أك ٦ة ينج٫ ذلٟ. 
ة، كيرتدت ىلع ذلٟ ا٣تنج٫ً ٨٦ املٛةقؽ  ٕن يةد جت٧ٓ ٔجةدة كاعدة ٦ كٝؽ دٞؽـ أف اأٔل

 املذ٤ٕٞح ثةملي٢ إحل٭٥، كدؿٝيٜ مأف ا٣رباء ٨٦ ال١ٛةر يشءه ال يكذ٭ةف ث٫. 
ىلع أ٫٩ خيؿج ٨٦ ٬ؾا امل٪ٓ ٦ة ال يذىٮر اػذىةو٭٥ ث٫ ٨٦ ا٣ٕةدات ممة ينرتؾ ٚي٫ ث٪ٮ 

صج٤ذ٭٥ كَجيٕح ظيةد٭٥، كاقذٞة٦ح أمٮر٥٬ يف ٦ٕةم٭٥، اك٣رتاديت  اإلنكةف، كدٞذٌي٫
اإلداريح يف صٮا٩ت احليةة ا٤٧ٕ٣يح، ٧ٚة ال خيذه ث٫ ال١ٛةر ٨٦ ا٣ٕةدات منةث٭ذ٭٥ ٚي٫ ٣حف 
ثجؽٔح، ككؾا ٦ة اكف مرشكاعن يف رشاإ٭٥ كرشيٕذ٪ة، ٚي٤زتـ الٮارد يف رشٔ٪ة ٦ٓ اتل٧زي ٔ٪٭٥ 

 قبلـ، حنٮ ٦ة هل د٤ٕٜ ثةملُة٥ٔ كاملنةرب كاملبلبف.يف ظؽكد الٮارد يف رشيٕح اإل

                                     
 .(366/  1)الرشيٕح  (1)
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 متييز البدع يف املنهيات القواعد اجلامعة يف

 

، ٚإذا ٤ٕٚخ ىلع كص٫ اتلٕجؽ كاتلٞؿب  املٕىيح كاصجح ا٣رتؾ؛ ٚبل يكٮغ ٤ٕٚ٭ة اثذؽاءن
ھ ے ﴿إىل ا اكف دٞؿبنة ث٧ة ل٥ يرش٫ٔ ا، كحتٞٞخ ٚي٭ة ابلؽٔح احلٞيٞيح، ٝةؿ دٕةىل/ 

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ 

 .[61]النٮرل/  ﴾﯁   
ٔاعد اجلاٌعث هلذا املعىن:   وفيٍا يأيت ةيان اىل

 اوقاعدج األوىل: لي دقسب إىل هللا ةمحسً فهى ةدعح: 

يؽػ٢ يف ذلٟ دػٮالن أكحلًّة لك ٦٪يه ٔ٪٫ ٨٦ املٕةيص كاملعؿ٦ةت، كإذا زجخ أف 
اتلٞؿب إىل ا ال يىط ثة٣ٕةدات؛ ٨٧ٚ ثةب أكىل أال  يىط اتلٞؿب إىل ا ث٢ٕٛ ٦ة ٩يه 

 ٨٦ املٕةيص كاملعؿ٦ةت. ٔ٪٫
كب٪ةءن ٤ٔي٫/ ٨٧ٚ دٞؿب إىل ا بك٧ةع ا٣٘٪ةء املعؿـ، كالؿٝه، كقةاؿ املٕةزؼ 

ح، اكف ثؾلٟ ٦جذؽاعن   . (1)كاملبليه امل٧٪ٔٮ
٪٫ٍى ٔ٪٭ة، »ٝةؿ النةَيب/  لك ٔجةدة ٩يه ٔ٪٭ة ٤ٚحكخ ثٕجةدة؛ إذ لٮ اك٩خ ٔجةدة ل٥ يي

 . (2)«ٚي٭ة اتلٕجؽ ٦ٓ ٬ؾا اجليه اكف ٦جذؽاعن  ٚة٣ٕةم٢ ث٭ة اعم٢ ث٘ري مرشكع، ٚإذا أذٞؽ
كيؽػ٢ يف ذلٟ لك دٞؿب إىل ا ثة٣تنج٫ ثةل١ٛةر يف ٔجةداد٭٥؛ قٮاء اكف ٨٦ دي٪٭٥، 
أك اك٩خ خمرتٔح كحمؽزح ٔ٪ؽ٥٬، ث٢ ٝؽ كرد اجليه ٨ٔ وبلة يف أكٝةت خمىٮوح؛ اكجليه 

ثأك٤ح الكعؿ د٧يزينا ٨ٔ الىبلة ٔ٪ؽ ٤َٮع الن٧ف؛ ل١ٮف ال١ٛةر يى٤ٮف هلة، كاكألمؿ 
لىية٦٪ة ٨ٔ وية٦٭٥، كاألمؿ ثذٕضي٢ ا٣ُٛؿ خمة٣ٛح ٣٘ري٩ة يف ُٚؿ٥٬، كيف اإلٚةًح ٝج٢ 

                                     
 .(626ص)، أظاكـ اجل٪ةاـ، لؤلبلةين (185/  1)صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلك٥  (1)
ذىةـ (6)  .(325/  6) األ
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 ٚاكف ٨٦ قجت اجليه كظ٧١ذ٫/ امل٪ٓ ٨٦ ا٣تنج٫ ،٤َٮع الن٧ف خمة٣ٛح ل٧٤رشكني يف ظض٭٥
 ثةل١ٛةر يف ٔجةداد٭٥. 

 ك٨٦ ذلٟ/ منةركذ٭٥ كمٮاٚٞذ٭٥ يف اظذٛةهل٥ ثأٔيةد٥٬ ادليجيح.
 . (1)«ٚجؽٔح كظنح- يف امليبلد، كاخل٧حف، كاجلريكز أ٦ة منةث٭ح أ٢٬ اذل٦ح»ٝةؿ اذل٬يب/ 

ك٨٦ ابلؽع كامل٪١ؿات/ منةث٭ح ال١ٛةر كمٮاٚٞذ٭٥ يف أٔيةد٥٬ »كٝةؿ الكيٮيط/ 
كمٮاق٧٭٥ امل٤ٕٮ٩ح، ٧٠ة ي٫٤ٕٛ ٠سري ٨٦ ص٭٤ح املك٧٤ني ٨٦ منةركح اجلىةرل كمٮاٚٞذ٭٥ 

ريقٚي٧ة ي٤ٕٛٮ٫٩ يف مخحف   .(2)«ابليي ٗك
كد٥ْٕ اجلاكرة ظني دكٮف املنةركح كاملٮاٚٞح يف أٔيةد خمرتٔح دلي٭٥ ك٦ؽػ٤ح ىلع 
أدية٩٭٥؛ ٚذ١ٮف ابل٤يح ٨٦ ص٭ح ٠ٮ٩٭ة منةث٭ح، ك٨٦ ص٭ح ٠ٮ٩٭ة حمؽزح ثة٣جكجح ل٤اكٚؿي٨، 

 ٠ٕيؽ امليبلد كم٥ ا٣جكي٥. 
ة، ١ٚيٙ إذا اكف ... ٚإ٫٩ لٮ أظؽز٫ املك٧٤ٮف ٣ٞؽ اكف يكٮف »ٝةؿ اث٨ دي٧يح/  ٝجيعن

 . (3)«ممة ل٥ يرش٫ٔ ٩يب ٍٝ، ث٢ أظؽز٫ الاكٚؿكف، ٚةملٮاٚٞح ٚي٫ ّة٬ؿة ا٣ٞجط، ٚ٭ؾا أو٢
ح، كإ٦ة ٦جكٮػح برشيٕذ٪ة، كاملك٥٤ ال يٞؿ  كال مٟ أف أٔيةد٥٬ اع٦ح إ٦ة حمؽزح خمرٔت

 . (4)ىلع كاظؽ ٦٪٭٧ة
لـ٦ة٩٭ة أك ماك٩٭ة أك  ٧٠ة يؽػ٢ يف ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة لكُّ دٞؿب ثٕجةدة كرد اجليه ٔ٪٭ة

لىٛح ٚي٭ة؛ ٚإف إيٞةٔ٭ة ىلع الىٛح امل٪يه ٔ٪٭ة دٞؿبنة ثذ٤ٟ الىٛح  يٕذرب ثؽٔح، ٨٧٠ 
، أك يرتؾ (5)خيهُّ يٮـ اجل٧ٕح كيٛؿدق ثىيةـ، أك خيه حل٤ذ٭ة ثٞيةـ، أك يىٮـ ادل٬ؿ لك٫

                                     
 .(132ص)اتل٧كٟ ثةلكنن  (1)
 .(121ص)األمؿ ثةالدجةع  (6)
 .(263/ 1)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥  (3)
 .(152ص)األمؿ ثةالدجةع  (2)
 كاملعْٮر ٨٦ ذلٟ/ ويةـ ٦ة ظؿـ وٮ٫٦، ٠يٮيم ا٣ٕيؽ. (5)
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ة، أك يٌ ٞن يح ثةملٕيجح ٨٦ اجلاكح دؽي٪نة ثةلؿ٬جة٩يح، أك يت٪٢ٛ يف أكٝةت اجليه ٩ٛبلن ٤ُ٦
 األًةيح، أك يذٕجؽ ثكنٙ الؿأس يف ٗري إظؿاـ. 

كيؽػ٢ يف ذلٟ/ اتلٕجؽ ث٧ة اكف ٤ٔي٫ أ٢٬ اجلة٤٬يح ممة كرد بنأ٫٩ اجليه، أك ل٥ يرشع 
 . (1)يف اإلقبلـ

كذلٟ أف أ٢٬ اجلة٤٬يح اك٩ٮا يٕٞؿكف »، (2)«ل علر يف اإلشًلم»كٝؽ كرد يف احلؽير/ 
اد، يٞٮلٮف/ جنةزي٫ ىلع ٫٤ٕٚ؛ أل٫٩ اكف يٕٞؿ٬ة يف ظيةد٫ ٚي٧ُٕ٭ة اإلث٢ ىلع ٝرب الؿص٢ اجلٮ

ة يف ممةد٫، ٧٠ة اكف  ٧ن ًٕ ُ األًيةؼ، ٚ٪ع٨ ٩ٕٞؿ٬ة ىلع ٝربق؛ تلأك٤٭ة ا٣ُري كالكجةع ٚي١ٮف ٦ي
ة يف ظيةد٫  . (3)«٧ُٕ٦ن

؟ ٝةلٮا/ ◙كملة ظضخ امؿأة مى٧ذح ال دذلك٥ رآ٬ة أثٮ ثكؿ  ٤ ٥ي ، ٚٞةؿ/ ٦ة هلة ال دىكى
، ٝةؿ هلة/ دك٤يم ٚإف ٬ؾا ال حي٢، ٬ؾا ٨٦ ٢٧ٔ اجلة٤٬يح، ٚذلك٧خ،  ظضخ مى٧ذحن
ٚٞة٣خ/ ٨٦ أ٩خ؟ ٝةؿ/ امؿؤ ٨٦ امل٭ةصؿي٨، ٝة٣خ/ ٨٦ أم ٝؿيل أ٩خ؟ ٝةؿ/ إ٩ٟ لكبٮؿ، 

 . (4)أ٩ة أثٮ ثكؿ
ح. كأ٦ة ٦ة اكف ٨٦ ٔجةدات أٝؿ ٬ة اإلقبلـ يف اجل٤٧ح، ٚبل ظ  ؿج يف ٤ٕٚ٭ة ىلع الىٛح املرشٔك

 اوقاعدج اوشانٌح: لي أمس مرشوع أفىض إىل ةدعح فهى ممنىع:

 .(5)٣ٞؽ اقذٞؿ يف الرشيٕح املُ٭ؿة ٦٪ٓ ٦ة ّة٬ؿق اإلثةظح إذا أدل إىل ٢ٕٚ املعْٮر
 . (6)كقؽ اذلراآ أو٢ ٨٦ األوٮؿ ا٣ُٕٞيح يف الرشع

                                     
 .(362/ 1)اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥  (1)
 .(3666)أػؿص٫ أثٮ داكد  (6)
 .(121ص)احلٮادث كابلؽع، ل٤ُؿَٮيش  (3)
 .(3832)أػؿص٫ ابلؼةرم  (2)
عٮؿ (562/ 6)املٞؽ٦ةت امل٧٭ؽات، الث٨ رمؽ  (5)  .(612ص)، إرمةد ا٣ٛ
 .(162/ 1)املٮاٚٞةت  (2)
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كك٧ة أف كقي٤ح امل٤ُٮب كصٮبنة أك ٩ؽثنة أك إثةظحن ٤ُ٦ٮبحه ثٞؽر ذلٟ ا٤ُ٣ت، ١ٚؾا 
ة، كل٤ٮقةا٢ أظاكـ املٞةوؽ، كإحلةؽ ذراآ ابلؽٔح ثةبلؽٔح  ٌن ح أي كقي٤ح املعؿـ مم٪ٔٮ
كتك٧يذ٭ة ثةق٧٭ة إ٧٩ة يىط ٨٦ ص٭ح دزني٢ اليشء ٦زن٣حى ٦ة يٛيض إحل٫، ك٬ؾا اإلحلةؽ 

يٕح كٝٮة إٌٚةا٭ة، ٚإف اك٩خ ابلؽٔح ٠جرية، كاإلٌٚةء إحل٭ة يذٛةكت حبكت مؿدجح اذلر
ث٭ؾق اذلريٕح ٝٮيًّة، اك٩خ اذلريٕح ٨٦ ٝجي٢ ال١جةاؿ، كإف اك٩خ ابلؽٔح دكف ذلٟ ١ٚؾلٟ 

، ىلع أ٫٩ جيت اتلعٮط دلل أذجةر أمؿو ٦ة ذريٕحن ٦ٌٛيحن إىل (1)اذلريٕح املٌٛيح إحل٭ة 
ة، كٝؽ ابلؽٔح، ٚيججيغ أف يكٮف اإلٌٚةء إىل ا بلؽٔح ٦ُٞٮاعن ث٫ أك ظٞيٞينٌة، ك٣حف ٦ذٮ٧٬ن

 .[128]األ٩ٕةـ/  ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸﴿ٝةؿ دٕةىل/ 
  ٙ ٨ٔ ٝذ٢ امل٪ةٚٞني ملة  ^ اجليبٚاكف ٩٭ينة ٨ٔ ٦جةح ملة يٛيض إحل٫ ٨٦ حمْٮر، كٝؽ ٠

 خيىش ٨٦ املعْٮر، ك٩َه ٨ٔ ُٝٓ األيؽم يف ا٣٘ـك ذللٟ. 
ابلؽع مٌخ الك٪ح ثكؿا٬ح إٚؿاد يٮـ اجل٧ٕح ثةلىٮـ، كحل٤ذ٭ة كيف ثةب قؽ ذراآ 

ا ذلريٕح اختةذ رشع ل٥ يأذف ث٫ ا؛ ٨٦ ختىيه ز٦ةف أك ماكف ث٧ة ل٥ خيى٫  ثة٣ٞيةـ؛ قؽًّ
 . (2)ث٫؛ ٚيف ذلٟ كٝٮع ٚي٧ة كٝٓ ٚي٫ أ٢٬ ال١ذةب

٥ى اجلة٢٬ى ػبلؼ ظ٫٧١ الرشيع، أك أدل إىل أذٞةد خمة ك٬ٍى
ى
٣ٙ، أك ٚلك ٝٮؿ أك ٢ٕٚ أ

ح ة ثـ٦ةف أك ماكف أك أظٮاؿ ٗري املرشٔك ٚإ٫٩  -ٗري  يف الىٛح أك ال١يٛيح، أك أك٥٬ ختىيىن
 يكٮف مم٪ٮاعن ملة يرتدت ٤ٔي٫. 

ل ث٫ -ٚبل يى٤ط أف يكٮل ذؽى ثني الٮاصت كامل٪ؽكب،  -دلل ا٢ٕٛ٣ أ٦ةـ ا٣ٕة٦ح مم٨ يٞي
ٚةملجةظةت إ٧٩ة دكٮف ٦جةظح إذا ص٤ٕخ ٦جةظةت، ٚأ٦ة إذا »كال ثني امل٪ؽكب كاملجةح، 

                                     
 .(62-61ص)، إ٧ٔةؿ ٝةٔؽة قؽ اذلراآ يف ثةب ابلؽٔح ملع٧ؽ اجلزياين (33/ 6)، ا٣ٛؿكؽ ثني ا٣ٛؿؽ (135/ 3)إٔبلـ املٮٕٝني  (1)
 .(168/ 3)إٔبلـ املٮٕٝني  (6)
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 . (1)«اختؾت كاصجةت أك مكذعجةت اكف ذلٟ دي٪نة ل٥ يرش٫ٔ ا
 ؿكق، كال يكٮل ثني امل١ؿكق كاملجةح. ٧٠ة ال يكذٮم اجليه ٨ٔ املعؿـ كاجليه ٨ٔ امل١

كا٣تكجتي إىل أذٞةد ظك٥ رشيع ىلع ػبل٫ٚ ذريٕحه إىل ابلؽٔح امل٪١ؿة؛ ملة د٧ٌ٪٫ 
. ا أك ٧ٔبلن  ٨٦ دجؽي٢ الرشع أذٞةدن

ٚإذا اكف إٝة٦ح اجلة٤ٚح دمةٔح يف املكضؽ قيٛيض إىل أذٞةد أ٩٭ة ق٪ح رادجح حيةِٚ 
ا لزلريٕ  .(2)ح٤ٔي٭ة ٚ٭ؾا ممة ي٧٪ٓ؛ قؽًّ

كإذا اك٩خ ٝؿاءة قٮريت الكضؽة كاإلنكةف لك دمٕح يف وبلة ا٣ٛضؿ قيٛيض إىل 
يح ٚذ٤ُت املؼة٣ٛح يف ثٕي األظيةف.   أذٞةد ا٣ًٛؿ

كإذا اك٩خ ٝؿاءة ا٣ٞؿآف يف ا٣ُٮاؼ قيٛيض إىل أذٞةد أ٫٩ مك٪ٮف، ٚيججيغ أف يرتؾ 
 أظية٩نة؛ ألص٢ ذلٟ. 

 . (3)١ؿر ىلع ادلكاـككؾا االصذ٧ةع ٣ٞيةـ رادت ٗري رمٌةف يذ
الكضٮد ل٤ذبلكة؛ ػنيح أف يٕذٞؽ اجلةس أف الكضؽة كاصجح؛  ◙كٝؽ دؿؾ ٧ٔؿ 

 .(4)«إف ا ل٥ يكذج٭ة ٤ٔي٪ة إال أف ننةء»كٝةؿ/ 
إين ألدؿؾ أًعييت كإين مل٨ أيرسك٥، خمةٚحى أف ي٨ْ »/ ◙ٝةؿ أثٮ مكٕٮد األ٩ىةرم 

 . (5) «اجلرياف أ٩٭ة كاصجح
ةح/  ف ٦ةلٟ يكؿق لك ثؽٔح كإف اك٩خ يف ػري، ك٣ٞؽ اكف ٦ةلٟ كٝؽ اك»ٝةؿ اث٨ ًك

يكؿق امليجء إىل ثيخ املٞؽس ػيٛحى أف يذؼؾ ذلٟ ق٪ح، كاكف يكؿق ٦يجء ٝجٮر 
                                     

 .(252/ 11) دل٧ٮع ا٣ٛذةكل (1)
ذىةـ(22ص)احلٮادث كابلؽع  (6)  .(325/ 1) ، األ
 .(182ص)، األمؿ ثةالدجةع (232/ 6)اٝذٌةء الرصاط املكٞي٥  (3)
 .(1222)أػؿص٫ ابلؼةرم  (2)
 .(15235)أػؿص٫ ابلي٭ٌف يف ال١ربل  (5)
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جح يف  ^ اجليبالن٭ؽاء، كيكؿق ٦يجء ٝجةء ػٮٚنة ٨٦ ذلٟ، كٝؽ صةءت اآلزةر ٨ٔ  ثةلٗؿ
 . (1)«ذلٟ، ك٣ك٨ ملة ػةؼ ا٧٤ٕ٣ةء اعٝجح ذلٟ دؿكٮق

دكؿق أف جيذ٧ٓ ا٣ٞٮـ يؽٔٮف ا كيؿٕٚٮف أيؽي٭٥؟ ٝةؿ/ ٦ة » /اإل٦ةـ أمحؽكٝؽ قب٢ 
، إال أف يكرثكا  . (2)«أكؿ٫٬ لئلػٮاف إذا ل٥ جيذ٧ٕٮا ىلع ٧ٔؽو

، إال  أف يف إّ٭ةر ا٢٧ٕ٣ ث٫ كاملؽاك٦ح ٤ٔي٫ ٦ة  كبةجل٤٧ح/ ٚلك ٢٧ٔ أو٫٤ زةثخ رشاعن
 .(3)٤ح ٨٦ ثةب قؽ اذلراآخيةؼ أف يٕذٞؽ أ٫٩ ق٪ح مؤكؽة، ٚرتك٫ ٤ُ٦ٮب يف اجل٧

 يٮاّت أف اجلؽثيح ابلؽ٩يح ا٣ٕجةدات ٨٦ ٔجةدة ا٣زتـ مل٨ يججيغ ال»كٝةؿ النةَيب/ 
 ث٢ ذللٟ، ٦ْ٪ح أك مؿمٮٝنة، إحل٫ ٦٪ْٮرنا اكف إذا الٮصٮب، ٦٪٭ة اجلة٢٬ يٛ٭٥ مٮاّجح ٤ٔي٭ة
  .كاصجح ٗري أ٩٭ة ي٥٤ٕ ظىت األكٝةت ثٕي يف يؽٔ٭ة أف هل يججيغ اذلم

ـي  امل١ؿرً  الٮاصًت  ػةويحى  ألف ، ٔ٪٫ يذؼ٤ٙ ال حبير أكٝةد٫، يف ٤ٔي٫ كادلكاـ اال٣زتا
 ا٣يت اخلةويح ٩ٛف ٦٪٫ اجلةّؿ ٚ٭٥ ا٣زت٫٦ ٚإذا اال٣زتاـ، ٔؽـ امل٪ؽكب ػةويح أف ٧٠ة

 .٢ٌٚ   ذلٟ ىلع اقذ٧ؿ ز٥ الٮصٮب، ىلع ٚع٫٤٧ ل٤ٮاصت؛
 ال ٦ة ا٣ٕجةدة د٤ٟ يف ثٌٕ٭ة ٨٦ يٛ٭٥ ٠يٛيةت ىلع دذأىت ا٣ٕجةدة اك٩خ إذا ككؾلٟ

 بكجت يٛ٭٥ ٝؽ ا٣ٕجةدة إىل ٔجةدة ٗري أك ٔجةدة ٧خًي  أك، األػؿل ال١يٛيح ىلع ٦٪٭ة يٛ٭٥
  .دك٫٩ يٛ٭٥ ال ٦ة االٝرتاف
  .قٮاق ٦ة كيرتؾ هل حتؿينة كاظؽ كص٫ ىلع ٚي٫ ٚيسةثؿ كصٮق؛ ىلع ٫٤ٕٚ يذأىت املجةح اكف أك
 أ٫٩ ا٣رتؾ يف ٦٪٫ يٛ٭٥ حبير ّة٬ؿ، قجت ٗري ٨٦ دم٤حن  املجةظةت ثٕي يرتؾ أك

 .مرشكع

                                     
 .(52/  6)ابلؽع كاجليه ٔ٪٭ة  (1)
 .(232/ 6)، اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥ (182ص)األمؿ ثةالدجةع  (6)
ذىةـ  (3)  .(31/ 6)األ
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 ٝؿأ٬ة اجلةس، ٫ٕ٦ كقضؽ قضؽ ز٥ ،امل٪رب ىلع الكضؽة اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ ٝؿأ ملة كذللٟ
ٕ٭ة ٨٦ ٝؿب ٧٤ٚة أػؿل، ٠ؿة يف  ل٥ ا إف/ »كٝةؿ يكضؽ٬ة، ٥٤ٚ ل٤كضٮد اجلةس د٭يأ مًٮ

 . (1)«ننةء أف إال ٤ٔي٪ة يكذج٭ة
كال ينرتط يف امل٪ٓ ٨٦ اذلراآ أف يٮصؽ ٨٦ ٚة٤ٔ٭ة ٝىؽ إىل ابلؽٔح؛ ذلٟ أف اذلراآ 
ال يٕذرب يف قؽ٬ة ا٣ٞىؽ كاجليح، ث٢ املٕذرب ٬ٮ إٌٚةؤ٬ة إىل املٛكؽة ٚعكت، كال ي٤ذٛخ 

ة ث٭ة أك ٗري اعل٥  ا ل٧٤ٛكؽة أك ٗري ٝةوؽ هلة، اعل٧ن  .(2)ظيجبؾ إىل ٠ٮف املذؾرع ٝةوؽن
٢ى حبرضة اجلةس، كظير ي٧ك٨ االٝذؽاء ثة٣ٛة٢ٔ، كأ٦ة ٨٦  ك٬ؾا لك٫ إ٧٩ة» ًٕ ٬ٮ ٚي٧ة ٚي

٤ٓ  ٤ٔي٫ ٦ٓ أذٞةدق ىلع ٦ة ٬ٮ ث٫، ٚبل ثأس  .(3)«٫٤ٕٚ يف ٩ٛك٫ كظير ال يُي
كممة يؽػ٢ يف ذلٟ/ دؿؾ إ٩كةر املٕةيص ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء، كأمؽ ٦٪٫ املنةركح ٚي٭ة ممة ييٮ٥٬ 

ذجةر، كٝؽ ٝي٢/ ا٣ٕة٦حى صٮازى٬ة، ٚيجنأ أذٞةده ٚةقؽ ث٭  . (4)«ز٣ ح ا٣ٕةل٥ً ز٣ ح ا٣ٕة٣ػى٥»ؾا األ
 كا٩تنةرق ا٢٧ٕ٣ ّ٭ٮر ٦ٓ ،اإل٩كةر مأ٫٩ مم٨ اإل٩كةر ؽـٔي  ٚإذا»ٝةؿ النةَيب/ 

ؽـ  ال صةاـ ٢ٕٚ أ٫٩ ىلع ا٣ٕٮاـ ٔ٪ؽ دؿ   -ي٢ٕٛ ٥٤ٚ ٤ٔي٫ ا٣ٞؽرة ككصٮد ،ؿامل٪١ً  ػٮؼ ٔك
ذٞةد ٬ؾا ٚي٫ ٚجنأ ؛ٚي٫ ظؿج  ٚىةرت ا٣ٕٮاـ ٨٦ اكف ٨٦ ث٧س٫٤ يٞ٪ٓ ثذأكي٢ ا٣ٛةقؽ األ

 .(5)«ثؽٔح املؼة٣ٛح
كممة يؽػ٢ يف ذلٟ/ لك ٢٧ٔ امتج٫ أمؿق ٥٤ٚ يتجني أ٬ٮ ثؽٔح ٚيي٪َهى ٔ٪٫، أـ ٗري 

٢ي ث٫؟  ٧ى  ثؽٔح ٚيٕي
ا ذلريٕح الٮٝٮع يف ابلؽٔح  . (6)ٚةألظٮط دؿك٫ قؽًّ

                                     
 .(115/  2)املٮاٚٞةت  (1)
 .(65ص) يف ثةب ابلؽٔح إ٧ٔةؿ ٝةٔؽة قؽ اذلراآ (6)
 .(115/  2)املٮاٚٞةت  (3)
 .(622/ 62)دل٧ٮع ا٣ٛذةكل  (2)
ذىةـ (5)  .(286 - 281/  6) األ
ذىةـ (22ص)ابلةٔر يف إ٩كةر ابلؽع ( 2)  .(125ص)، ٝٮأؽ ٦ٕؿٚح ابلؽع (2-2/ 6)، األ
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٦ة  -ككسرينا ٦ة دىعت ابلؽٔح ٨٦ م٧١بلد٭ة أك لٮاظٞ٭ة أك ا٣ٕةدات املؿدجُح ث٭ة
ؽ٫٦؛ ٚةحلــ دؿؾ ذلٟ ٤َجنة ل٤كبل٦ح، كالكبل٦ح يف  ينتج٫ ظ٫٧١ أك يرتدد ٚي٫ ثني صٮاز ٔك

 ادلي٨ ال يٕؽهلة يشء. 
كٝؽ يٞةؿ ٧ٔة ل٥ ي٥٤ٕ أ٫٩ ، كإ٧٩ة الك٪ح مٮاٚٞح األد٣ح الرشٔيح كابلؽٔح خمة٣ٛذ٭ة»

إذ األو٢ أ٫٩ ٦ة ل٥ ي٥٤ٕ أ٫٩ ٨٦ الرشع ٚبل يذؼؾ رشيٕح  ؛مٮاٜٚ هلة أك خمة٣ٙ/ إ٫٩ ثؽٔح
كإف اكف ذلٟ ا٢٧ٕ٣  -ابلؽٔح ٥٤ٕ أ٫٩ مرشكع ٚٞؽ دؾرع إىل ل٥ يي ٨٧ٚ ٢٧ٔ ٧ٔبلن  ،ةكدي٪ن 

ٚإ٫٩ دؾرع   ثبل دحل٢ رشيعككؾلٟ ٨٦ ٝةؿ يف ادلي٨ ٝٮالن  ،-دبني هل ٚي٧ة ثٕؽ أ٫٩ مرشكع
 .(1)« هل ٚي٧ة ثٕؽ مٮاٚٞذ٫ ل٤ك٪حف دبني  إىل ابلؽٔح كإ

ًي ثىةظج٫ إىل خمة٣ٛح الك٪ح، ٚإذا أٚىض إىل ذلٟ » ٍٛ ٨ه ٦ة ل٥ يي كى كاالظذيةط لرلي٨ ظى
 .(2)«ٚةالظذيةط دؿؾ ٬ؾا االظذيةط

 
 

 
 
 

  

                                     
 .(622/ 1)درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ  (1)
 .(123/  1)إاغزح ال٤٭ٛةف  (6)
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  اخلامس أسئلة الفصل 

 اوخطأ يف لي مما ًأدٍ: أماً اوعتازج)×( ( أماً اوعتازج اوصحٌحح وعالمح ضع عالمح )أوالً: 

 ( ) «.ٚض٧يٓ املجذؽاعت ال ثؽ أف تنذ٢٧ ىلع رشٍّ راصط ىلع ٦ة ٚي٭ة ٨٦ اخلري»ٝةؿ اث٨ دي٧يح/  -1
 ( ) لك أمؿ مرشكع أٚىض إىل ثؽٔح ٚ٭ٮ مم٪ٮع.  -6
 ( ) ٝؽ يكٮف يف ابلؽع ثٕي اجلٛٓ، كٝؽ تكت٪ؽ إىل ثٕي الرشع.  -3
 ( ) أ٤ٗت ابلؽع ل٥ يي٪٫ ٔ٪٭ة ثؽحل٢ ػةص.  -2
5- .  ( )  كٝٓ اخلبلؼ ثني أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ثةلك٪ح ظٮؿ ٔؽز ثٕي املعؽزةت ثؽاعن
 ( ) . اقذعجةث٫ أك إجيةث٫ يٞذيض رشيع ثؽحل٢ إال ةمكذعجنٌ  أك ةكاصجن  اليشء يكٮف أف جيٮز ال -2
 ( ) تنتج٫ ابلؽع اإلًةٚيح كيىٕت د٧يزي٬ة.  -2
ؽع اإلًةٚيح أ٩٭ة دذ٨٧ٌ ٦ة ل٥ يرشع ٨٦ ص٭ح قبج٭ة، أك ٝؽر٬ة، أك وٛذ٭ة، ًةثٍ ابل -8

 ( ) أك ز٦ة٩٭ة، أك ماك٩٭ة. 
ة ٠ٮف ٫٤ٕٚ ٨٦ صجف ا٣ُةاعت، »ٝةؿ اجلٮيين/  -5 ٕن ال يكيف يف ٠ٮف النؼه ٦ُي

 ( ) «. كا٣رتديت ،كالرشط ،الٮٝخ٦ة ل٥ يؿاع ٚي٫ 
 ( ) لك ثؽٔح ٦ٕىيح، كال ١ٔف.  -12
 ( ) ابلؽٔح دذ٤ٕٜ ثةملٕٞٮالت ك٦ة صؿل دلؿا٬ة، كاملى٤عح دذ٤ٕٜ ثةتلٕجؽات.  -11
 ( )  ابلؽٔح د٪ةٝي ٦ٞةوؽ الرشيٕح، كاملى٤عح حتٞٞ٭ة. -16
 ( ) ٨٦ دبىن أوبلن ثؽٔينٌة لكيًّة، أك ٠رثت ابلؽع اجلـايح دلي٫ ٚ٭ٮ ٦جذؽع.  -13
ذٞةدات. -12  ( )  كٝٓ االػذبلؼ يف صؿيةف ابلؽع يف األ
 ( )  لك ٔجةدة ظؽدت ٨٦ ًٝج٢ النةرع ٚذ٘يري ظؽكد٬ة ثؽٔح. -15

 : اخرت اإلجاةح اوصحٌحح من ةني اوتدائي املطسوحح فٌما ًيل:سانًٌا

 ُك أمر مرشوع أفىض إىل ةدعث فٓٔ: -1
 .م١ؿكق -ج مرشكع. -ب مم٪ٮع. -أ



 
 

ٮاثٍ د٧يزي   111 ابلؽعٝٮأؽ ًك

 ٌعرفث األشياء ةأطدادْا ٌِٓج: -2
 ّة٬ؿم. -ج ثؽيع. -ب ٝؿآين. -أ

 ابلدعث اغبلًا: -3
ة. -ب ثة٢َ حمي. -أ ٌن ح. -ج ال دكٮف ثةَبلن حم   دكٮف مرشٔك

 ابلدعث:  -4
  ٝؽ تكت٪ؽ إىل ثٕي الرشع. -ب ٝؽ يكٮف ٚي٭ة ثٕي اجلٛٓ.  -أ
 ًّلك٧٬ة وعيط. -ج 

 ابلدع اإلطافيث: -5
ة.  -ج وٕجح اتل٧يزي. -ب منتج٭ح. -أ ٕن  ًّلك٧٬ة ٦

 طاةع ابلدع اإلطافيث أُٓا: -6
 ٦ة ل٥ يرشع ٨٦ ص٭ح قبج٭ة، أك ٝؽر٬ة. دذ٨٧ٌ -أ

 دذ٨٧ٌ ٦ة ل٥ يرشع ٨٦ ص٭ح وٛذ٭ة، أك ز٦ة٩٭ة، أك ماك٩٭ة. -ب
ة. -ج ٕن  ًّلك٧٬ة ٦

 مصتِد اجليه عَ ابلدعث اغبلًا: -7
 ًّلك٧٬ة ػُأ. -ج أد٣ح صـايح. -ب ٧ٔٮ٦ةت لكيح.  -أ

 ابلدعث كد حخعيق ةـــ: -8
 ًّلك٧٬ة وٮاب. -ج املٕٞٮالت.-ب اتلٕجؽات ك٦ة صؿل دلؿا٬ة. -أ

 املصيحث حخعيق ةـــ: -9
 ًّلك٧٬ة وٮاب. -ج املٕٞٮالت.-ب  اتلٕجؽات ك٦ة صؿل دلؿا٬ة. -أ

 الحخٓاد املصخٔيف لرشائػّ: -11
٤ذح. -أ ٓ ٫ٕ٦ ابلؽٔحٚ  ٓ ٫ٕ٦ ابلؽٔح. -ب  ٞد ٞنة. -ج ال ٞد ٓ ٫ٕ٦ ابلؽٔح ٤ُ٦  ٞد
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 أجث عن األسئىح اآلدٌح:: ساوشًا

 أمؿق، ٥٤ٚ يتجني أ٬ٮ ثؽٔح أـ ال؟ ٦ة مٮٟٝٛ أ٦ةـ ٢٧ٔ امتج٫ -1

 ٢٬ ٨٦ امل٧ك٨ أف يٮصؽ يف ابلؽع ثٕي اجلٛٓ، كأف تكت٪ؽ إىل ثٕي الرشع؟ ٠يٙ ذلٟ؟ -6

دميٓ املجذؽاعت ال ثؽ أف تنذ٢٧ ىلع رشٍّ راصط ىلع ٦ة ٚي٭ة ٨٦ اخلػري. ثػنيز وػعح ٬ػؾق املٞٮ٣ػح ٦ػ٨  -3
 ػُب٭ة، كارشح إصةثذٟ.

 .«أ٤ٗت ابلؽع ل٥ يي٪٫ ٔ٪٭ة ثؽحل٢ ػةص إف»ارشح ا٣ٞةٔؽة ا٣يت دٞٮؿ/  -2
 ٦ة يه ًٮاثٍ ابلؽع اإلًةٚيح؟ -5

ط ٦ة ٝةهل ا٣٘ـايل/  -2 ة ٠ٮف ٫٤ٕٚ ٨٦ صجف ا٣ُةاعت، ٦ة ل٥ يػؿاًع »ًك ٕن ال يكيف يف ٠ٮف النؼه ٦ُي
 .«ٚي٫ الٮٝخ، كالرشط، كا٣رتديت

ح ٦ٓ ٝيةـ ٦ٞذٌي٭ة؛ خببلؼ املى٤عح املؿق٤ح. -2 ط ٠يٙ أف ابلؽٔح مم٪ٔٮ  ًك

 ٦ة يه ٝٮأؽ اتل٧يزي ثني ابلؽٔح كاالصذ٭ةد؟  -8
ذٞةدات؟ دل٢ ىلع ٦ة دٞٮؿ. -5  ٢٬ جتؿم ابلؽع يف األ

 ٢٬ جيٮز ادجةع اعدات ال١ٛةر؟ ٚى٢ ا٣ٞٮؿ. -12
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 منهج أهل السنة واجلماعة 

 على أهل األهواء والبدع يف الردِّ
 

 

 ومناظزة أهل البدع.ضىابط مجادلت  :املبحث األول

 القىاعد املنهجيت يف الزد عىل أهل البدع. :املبحث الثاني
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 ضوابط جمادلة ومناظرة أهل البدع

 /َٕة يف ًٜهل دكةىل ،األمؿ يف َذةب ا دكةىل ثةملضةدّح ثةّيت يه أظكٌّٖؽ صةء 
 .[521]اجلعِ/ ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ﴿

قجعةٗٙ ىلع كصٙ االٔذ٘ةف ىلع ثكظ أٗبيةاٙ أٗٙ آدةٚٓ احلضح ىلع أًٜأٛٓ، َٕة كأػرب 
 .[48]األٗكةـ/ ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ﴿/ يف ًٜهل دكةىل

ؿ قجعةٗٙ ضٜرنا ٖٔ حمةص     ّىؿقٜف، ♠ ٌّٜٔٙ، كًلؾلٍ حمةصح مٜىس ♠ ذٙكَذ
ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿/ ٌّٜٔٙ، ًةؿ دكةىل ♠ َٕة ٌِٗ اٌّؿآف الُؿيٓ حمةصح ٜٗح

ٜد/﴾ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀڱ  ٚ[82]. 
كًلؾلٍ دّخ أًٜاؿ الكْه كأوكةهلٓ ىلع صٜاز امل٘ةؿؿة كاملضةدّح ألِٚ ابلؽع أظيةٗنة، 

ثٖ ا، كٗةؿؿ قٕؿ (1)ؼٜااه ٔ٘ٛٓ إىل احلي كرد   ،اخلٜارج ¶ وٌؽ ٗةؿؿ اثٖ قجةس
 ، كٗةؿؿ الشةويع(2)ظىت اٌٗؽف كأقْٖ اتلٜبح ،ميالف ادلمشيق اٌّؽرم ♫ اّكـيـ قجؽ
 .(3)ونْجٙ ،اّىؿد ةظىطن  ♫
ٗةًؿؿكا اٌّؽريح ثةّكْٓ، وإف أًؿكا ثٙ  /ًةؿ َسري ٖٔ أإح الكْه» /كًةؿ اثٖ رصت 

 .(4)«ػطٕٜا، كإف صعؽكا وٌؽ كىؿكا
كٔ٘ةؿؿات اإلٔةـ أمحؽ لْضٕٛيح كالـٗةدًح كاملكزتّح كأِٚ ابلؽع مشٜٛرة ٔكْٜٔح، 

                                     
 . (344/  2)صةٔف ثيةف اّكْٓ كوغْٙ  (5)
 . (343/ 4)رشح أضٜؿ اقذٌةد أِٚ الك٘ح  (2)
 . (552/  5)ظْيح األكحلةء  (8)

 . (344 / 2)صةٔف اّكْٜـ كاحلكٓ  (4)
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يف ٔ٘ةؿؿادٛٓ لْىالقىح كاملذلكٕح  ،كدْٕيؾق اثٖ اٌّيٓ ،كًلؾلٍ شيغ اإلقالـ اثٖ ديٕيح
 كاملذطٜوح كأِٚ املِْ كاألديةف األػؿل.

 /َٕة كرد قٖ َسري ٖٔ الكْه اجليه قٖ دلةدّح كٔ٘ةؿؿة أِٚ األٜٚاء، ًةؿ احلكٖ
ٓ كال تكٕكٜا ٔ٘ٛٓ»  . (1)«ال جتةلكٜا أِٚ األٜٚاء، كال جتةدلٜٚ

 . (2)«قْيٛٓ أشؽ ٖٔ الكُٜت لكخ ثؿاد  » /كًةؿ أيٜب الكؼذيةين
زٓ  ،كظىك اآلصؿم أقٕةء قؽد ٖٔ قْٕةء الكْه اذليٖ ٜٗٛا قٖ ٔ٘ةؿؿة أِٚ ابلؽع

، كٗجؾ ٖٔ قٜاٚٓ، كال ٗ٘ةؿؿ كال جنةدؿ ╚ كٖٔ اكف ىلع ؼؿيٌح ٚؤالء اّكْٕةء» /ًةؿ
ة ٜٚ ويٙ ًةـ ق٘ٙ،  كال خنةضٓ، كإذا ّيق ضةظت ثؽقح يف ؼؿيي أػؾ مريق، كإف ظرض دلْكن

 . (3)«قْى٘ة ث٘ة ٖٔ مىض ُٖٔٚؾا أد  
أك يف الكـ  ^ أف ٔة كرد يف َذةب ا دكةىل أك ق٘ح اجليب /كممة جيؽر اتلججيٙ قْيٙ

اجلؽاؿ ثةبلةؼِ »الطعةثح كالكْه ٖٔ اجليه قٖ اجلؽاؿ أك املؼةضٕح وٕعٕٜؿ ىلع 
 .[1 ]اغوؿ/ ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿/ كاٌّطؽ إىل دظظ احلي، َٕة يف ًٜهل دكةىل

وأٔة اجلؽاؿ القتيغةح احلي، كروف الْبف، كابلعر قٖ الؿاصط كاملؿصٜح، كقٖ  
كدوف ٔة يذكْي ثٙ املجؽْٜف ٖٔ ٔتشةثٛةت اٌّؿآف، كردٚٓ ثةجلؽاؿ إىل  ،املعكٓ كاملتشةثٙ

املعكٓ، وٜٛ ٖٔ أقـٓ ٔة يذٌؿب ثٙ املذٌؿبٜف، كىلع ذلٍ أػؾ ا امليسةؽ ىلع اذليٖ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿/ أكدٜا الُذةب، وٌةؿ دكةىل

 .(4)«[543]آؿ قٕؿاف/﴾ ڀ
ؿ ٔة ويٛٓ ٖٔ الرش ٖٔ  ♫ يٌٜؿ شيغ اإلقالـ اثٖ ديٕيح عٕٖ ظؽيسٙ قٕٖ جيٜز َذ

                                     
 . (5524/  4)أِٚ الك٘ح  قذٌةداأػؿصٙ الاللاكيئ يف رشح أضٜؿ  (5)
 . (412/  5) الرشيكح (2)

 . (418/  5) الرشيكح (8)

 . (445/  4)وذط اٌّؽيؿ  (4)
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كٔسِ أإح ابلؽع، ٖٔ أِٚ املٌةالت املؼةّىح لُْذةب كالك٘ح، أك اّكجةدات » /املكيجني
املؼةّىح لُْذةب كالك٘ح، وإف ثيةف ظةهلٓ كحتؾيؿ األٔح ٔ٘ٛٓ كاصت ثةدىةؽ املكْٕني، ظىت 

 ؟أك يذلكٓ يف أِٚ ابلؽع ،الؿصِ يطٜـ كيطٌل كيكذُه أظت إحلٍ /ًيِ ألمحؽ ثٖ ظ٘جِ
وإٕٗة ٜٚ جلىكٙ، كإذا دكْٓ يف أِٚ ابلؽع وإٕٗة ٜٚ إذا ًةـ كضًل كاقذُه  /وٌةؿ

 أف ٗىف ٚؾا ماـ لْٕكْٕني يف دي٘ٛٓ، وٜٛ ٖٔ صجف اجلٛةد يف ، وجني  «لْٕكْٕني ٚؾا أوغِ
إذ دؽٛري قبيِ ا كدي٘ٙ كٔ٘ٛةصٙ كرشقذٙ كدوف ثيغ ٚؤالء كقؽكاٗٛٓ ىلع ذلٍ  ؛قبيِ ا

يٕٙ ا دلوف رضر ٚؤالء ّىكؽ ادليٖ، ًٌ كاصت ىلع الُىةيح ثةدىةؽ املكْٕني، كلٜال ٖٔ يي 
ٜا لٓ  كٌلف وكةدق أقـٓ ٖٔ وكةد اقتيالء اّكؽك ٖٔ أِٚ احلؿب، وإف ٚؤالء إذا اقذٜل

ة، كأٔة أكخلٍ ويىكؽكف اٌّْٜب اثذؽاءيىكؽكا اٌّْٜب كٔة ويٛة   .(1)«ٖٔ ادليٖ إال دجكن
ٜاز الؿد كامل٘ةؿؿة ٔ٘ٛة ٔة يذكْي ثأضِ  ٜدة اّيت عجػ ثٛة الكْه ص ٜاثػ املضةدّح املعٕ كع

.  اجليح، كٔ٘ٛة ٔة يذكْي ثٕٜعٜع املضةدّح، كٔ٘ٛة ٔة يذكْي ثةملذضةدّني، كويٕة يأيت إشةرة إىل لك 
ٔاةع املخػيلث ةأصو اجليث /أولً   /الظ

 ؛إف املضةدّح كامل٘ةؿؿة قِٕ ًؽ يرشع أك يٕ٘ف، يٕؽح أك يؾـ، حبكت اجليح ابلةقسح قْيٙ
ذلٍ أف األقٕةؿ ثةجليةت، وكًل لك ٔذطؽ  لْؿد ىلع مريق مأح كيف مكةاِ االقذٌةد ػةضح أف 

ؽايح يذضؿد قٖ اهلٜل، كأف يٌطؽ كصٙ ا دكةىل ثكالٔٙ كأوكةهل، كأف  يٌطؽ ثيةف احلي ٚك
ٓي   ىلع اآلراء كالؿصةؿ كالُذت ٔىذٌؿ إىل اتلضؿد ٖٔ اهلٜل كؼْت اإلٗطةؼ. اخلْي، كاحلك

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿ /ًةؿ دكةىل ٔجح٘نة ػؽٜرة ادجةع اهلٜل يف احلكٓ

 .[22]ص/ ﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب
ٕ  » /يف ذـ اهلٜل ♫ كًةؿ اثٖ ديٕيح ٙ، وال كضةظت اهلٜل يكٕيٙ اهلٜل كيط

يكذعرض ٔة  كرقٜهل يف ذلٍ كال يؽْجٙ، كال يؿىض لؿىض ا كرقٜهل، كال ينغت 
                                     

 . (282 - 285/  24)دلٕٜع اّىذةكم (5)
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ثِ يؿىض إذا ظطِ ٔة يؿعةق ثٜٛاق، كينغت إذا ظطِ ٔة ينغت هل  ،ّنغت ا كرقٜهل
ٜ  ،الك٘حثٜٛاق، كيكٜف ٔف ذلٍ ٔكٙ شجٛح ديٖ، أف اذلم يؿىض هل كينغت هل أٗٙ  ٚك

ٜ ادليٖ، وإذا ًؽر كلٓ يكٖ ًطؽق أف اذلم ٔكٙ ٜٚ احلي املعظ ديٖ اإلقالـ  احلي، ٚك
ح جلىكٙ كؼةاىذٙ ثِ ًطؽ احلٕي   ،أف يكٜف ادليٖ لكٙ ، كأف دكٜف لكٕح ا يه اّكْية

ة، أك ّنؿض ٖٔ ادلٗية، لٓ  أك الؿيةء، حلكـٓ ٜٚ كيثىن قْيٙ، أك وكِ ذلٍ شضةقح كؼجكن
ا يف قبيِ ا، وُيه يع احلي كالك٘ح، ٜٚ إذا اكف اذلم يؽ   يكٖ  كلٓ يكٖ دلةٚؽن

 .(1)«؟ظي كبةؼِ، كق٘ح كبؽقح َٙ٘ـريق ٔكٙ ظي كبةؼِ، كق٘ح كبؽقح، كٔف ػطٕ
كالٜاصت ىلع لك مكْٓ » /زٓ يٌٜؿ ثكؽ ذلٍ ٔجح٘نة امل٘ٛش اٌّٜيٓ كاٌّطؽ الكْيٓ

ٜظيؽ ا ثكجف اليشٛؽ أ ا رقٜؿ ا، أف يكٜف أضِ ًطؽق د ةددٙ   هل إال ا كأف حمٕؽن
، يؽكر ىلع ذلٍ، كيتجكٙ أيٖ كصؽق، كيكْٓ أف أوغِ ^ كظؽق ال رشيٍ هل، كؼةقح رقٜهل
ة إال ╚ اخلْي ثكؽ األٗبيةء ٚٓ الطعةثح ًّٔ ة ما ٌن ، وال يجذرص لشؼص اٗذطةرنا ٔؽْ

ة إال لْطعةثح ؛^لؿقٜؿ ا  ٔن ة ما ٌن ، وإف اهلؽل يؽكر ٔف ╚ كال ّؽةاىح اٗذطةرنا ٔؽْ
ظير داركا، وإذا أدمكٜا لٓ  -دكف أضعةب مريق-الؿقٜؿ ظير دار، كيؽكر ٔف أضعةثٙ 

ثِ  ،جيٕكٜا ىلع ػؽأ ًػ، خبالؼ أضعةب مالٓ ٖٔ اّكْٕةء، وإٗٛٓ ًؽ جيٕكٜف ىلع ػؽأ
ٜق كلٓ يٌْٙ مريٚٓ ٖٔ األٔح ال يكٜف إال ػؽأ، وإف ادليٖ اذلم ثكر ا ثٙ  لك ًٜؿ ًةل

ة إىل مالٓ كاظؽ كأضعةثٙ، كلٜ اكف َؾلٍ لاكف ذلٍ الشؼص ٗـرينا رقٜهل ٕن  ّحف مكْ 
ٜ شبيٙ ثٌٜؿ الؿاوغح يف اإلٔةـ املكطٜـ^لؿقٜؿ ا   .(2)«، ٚك

ىلع رضكرة قالٔح اٌّْت  ♫ كٖٔ أصِ ذلٍ لكٙ يؤًلؽ شيغ اإلقالـ اثٖ ديٕيح
كدؽٛري اٌّطؽ كحتكني اجليح ق٘ؽ الؿد ىلع املجذؽقح، كحيؾر ٖٔ أف يكٜف ذلٍ ثٌطؽ 

                                     
 . (212/  1) اجلجٜيح ٔ٘ٛةج الك٘ح (5)
 .(222 -225/ 1) اجلجٜيح ٔ٘ٛةج الك٘ح (2)
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ُؾا الؿد ىلع أِٚ ابلؽع ٖٔ » /ويٌٜؿ ،اّتشيف أك االٗذٌةـ أك حتطيِ أمؿاض شؼطيح ٚك
ؽل اخلْي كرمحذٛٓ كاإلظكةف إحلٛٓ، لٓ  طؽ ويٙ ثيةف احلي ٚك الؿاوغح كمريٚٓ، إف لٓ يٌي

كٖ قْٕٙ ضةحلنة، كإذا مْ ؾ يف ذـ ثؽقح كٔكطيح اكف ًطؽق ثيةف ٔة ويٛة ٖٔ اّىكةد ي
ٜد  ا، كاملٌط ٜقيؽ كمريٚة، كًؽ يٛضؿ الؿصِ قٌٜبح كدكـيؿن ة اّكجةد، َٕة يف ٗطٜص ال حلعؾٚر

 ^ال لْتشيف كاالٗذٌةـ، َٕة ٚضؿ اجليب  ،لْؿمحح كاإلظكةف ؛ثؾلٍ ردقٙ كردع أٔسةهل
ٜا أضعةثٙ اثلالزح  ـاة يكذؾركف كحيْىٜف، كٌلٗ ٜا، ملة صةء املذؼْىٜف قٖ اّن اذليٖ ػْى

ٜا ثةهلضؿ، زٓ دةب ا قْيٛٓ ثربًلح الطؽؽ ٜا كقًٜج ؤالء اثلالزح ضؽً  .(1)«يكؾثٜف، ٚك
 ،ثإضةثح املؼةّه لْعي أف ٖٔ لٜازـ قالٔح اٌّطؽ اّىؿحى  /كممة جتؽر مالظـذٙ

ة اثٖ رصتكاحلـف ىلع دلةٗبذٙ هل، كٔة أظكٖ احلاكيح  ٚؿ  ،ظٜؿ ٚؾا األمؿ ♫ اّيت َذ
يك قٖ ظةدٓ األضٓ، أٗٙ ًيِ هل» /ظير ًةؿ أٗخ رصِ  /ًؽ اقذعكٖ اإلٔةـ أمحؽ ٔة ظي

ثسالث،  /وٌةؿ ؟أقضيم ال دىطط، كٔة ٗةؿؿؾ أظؽ إال ًؽكذٙ، وجأم  يشء دنْت ػطٍٕ
وٌةؿ ق، ؤأوؿح إذا أضةب ػطيم، كأظـف إذا أػؽأ، كأظىؾ لكةين قٖ أف أًٜؿ ٔة يكٜ

 .(2)«ٔة أقٌْٙ ٖٔ رصِ /أمحؽ
ؽئ» /كًةؿ الشةويع   ا ًػ وأظججخي أف ُيي  . (3)«ٔة ٗةؿؿت أظؽن

ا ًػ إال ىلع اجلطيعح» /كيف ركايح ٔة » /. كيف ّىؾو زةّرو ق٘ٙ(4)«ٔة ٗةؿؿت أظؽن
د كييكةف، كيكٜف قْيٙ رمايح ٖٔ ا كظىؾ،  يكؽ  ا ًػ إال أظججخي أف يٜو ي كي ٗةؿؿتي أظؽن

ى ا احلي  ىلع لكةين أك لكةٗٙ ثةًؿ بىني 
ي
ا إال لٓ أ ٔة » /كيف ّىؾو راثفو  ،(5)«كٔة ٗةؿؿتي أظؽن

                                     
 . (285/  1)اجلجٜيح  ٔ٘ٛةج الك٘ح (5)
 . (51)ص  اّىؿؽ ثني اجلطيعح كاتلكيري (2)
 . (24)ص آداب الشةويع كٔ٘ةًجٙ، الثٖ أيب ظةدٓ  (8)
 . (554/ 5)ظْيح األكحلةء، أليب ٗكيٓ  (4)
 . (554/ 5)ظْيح األكحلةء  (1)
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ا ىلع اّنْجح إال ىلع احلي ق٘ؽم  . (1)«ٗةؿؿت أظؽن
ٔاةع املخػيلث ةٍٔطٔع املجادىث /ذاًُيا  /الظ

ٜقٛة كدلةهلة، ثكؽ قالٔح ابلةقر  إف املضةدّح كامل٘ةؿؿة ًؽ حتٕؽ أك دؾـ حبكت مٜع
قْيٛة، كجتؿد ًطؽ املشةرؾ ويٛة أف يكٜف ادليٖ لكٙ ، كٖٔ املكْٜـ أٗٙ ّحف لك 

  لْٕ٘ةؿؿة كالؿد.مٜعٜع يطْط أف يكٜف دلةالن 
ثؽ، اكملضةدّح  ضةدّح ويٙ وإف املضةدّح ويٙ ٔؾمٜٔح كالولك ٔة ٗىه ا دكةىل قٖ امل

ٜقح ٔؾمٜٔح ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ /ٌّٜهل دكةىل ؛يف ٔتشةثٙ اٌّؿآف، وإٗٛة مم٘

ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ 

 /^ ًةؿ رقٜؿ ا /▲ ، ًةّخ مائشح[3]آؿ قٕؿاف/﴾ ﯀ ﯁      
ً  اُ ّم  ٌِّ فأوخلم اذليَ شَ تػٔن ٌا تشاةّ إذا رأيخً اذليَ يت  »  .(2)«فاخذرْو

ا ٖٔ أِٚ األٜٚاء ُيةضٓ إال ثةملتشةثٙ» /كًةؿ أيٜب الكؼذيةين  .(3)«ال أقْٓ أظؽن
ثِ  ،كأٔة األكؿ وال جيةب» /-ٔجح٘نة املًٜه الطعيط ممٖ جيةدؿ يف املتشةثٙ-كًةؿ اجلٜكم 

ر قٕؿ ثٖ اخلؽةب ـ  ر، َٕة ق ـ  ـصؿ كيك  .(4)«ثٖ قكِ ظني اكف يتجف املتشةثٙ ضجيل ◙ ي

 كألصِ ٚؾا املكىن ٗىه الكْه قٖ دلةلكح أِٚ ابلؽع كٔ٘ةؿؿدٛٓ، وٛؾا 
ٓ وي  ثةٌّؽر رشؾه  إف اتلُؾيتى » /يٌٜؿ ¶ اثٖ قجةس ذط ىلع أِٚ عالّح، وال جتةدلٜٚ

 .(5)«ويضؿم رشًلٛٓ ىلع أيؽيكٓ
كال  ،ال جتةلكٜا أضعةب األٜٚاء» /↓ كًةؿ احلكٖ ابلرصم كاثٖ قرييٖ

                                     
 . (25/ 51) اجلجالءأقالـ  ريق (5)
 .(2221)، كمكْٓ (4143)أػؿصٙ ابلؼةرم  (2)
 . (115/ 2)اإلثةٗح الُربل أػؿصٙ اثٖ ثؽح يف  (8)
 . (254/  52)مكْٓ ىلع  رشح اجلٜكم (4)
 . (124/  2)اإلثةٗح الُربل أػؿصٙ اثٖ ثؽح يف  (1)
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ٓ، كال تكٕكٜا ٔ٘ٛٓ  .(1)«جتةدلٜٚ
ٖ أف » /♫ كًةؿ أثٜ ًالثح ٓ، وإين ال ٔآ ال جتةلكٜا أِٚ األٜٚاء كال جتةدلٜٚ

 .(2)«ينٕكًٜلٓ يف الغالّح، أك يْبكٜا قْيكٓ يف ادليٖ ثكظ ٔة ّبف قْيٛٓ

ٜقح ٔ   /كٖٔ املضةدّح املٕ٘  /ٛة ا دكةىل ثٌٜهلاملضةدّح يف احلي ثكؽ ٔة دبني، كًؽ ذ
 .[2]األٗىةؿ/﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿

 .(3)«، كأف يٌجِ ٔ٘ٛة ٔة يتجني كظي امل٘ةؿؿة أف يؿاد ثٛة ا» /♫ ًةؿ املـين

كذلٍ ألف املضةدّح إٕٗة دكٜف القذـٛةر احلي كدٌؿيؿق، وةملضةدّح يف احلي ثكؽ 
ٜظٙ ال ٔكىن ی ی ی ﴿ /هلة؛ ثِ يه رضب ٖٔ اّك٘ةد كاملاكثؿة، ًةؿ دكةىل ؿٜٛرق ككع

 .[82]يٜنف/﴾ جئ حئ
 ؿ يف امل٘ةؿؿة ثكؽ ًيةـ احلضح كاٌٗؽةع الشجٛح، وإف ٚؾا يكذرب دحلالن وإذا اقذٕؿ امل٘ةؿً 

ٜء ًطؽق كوكةد ؼٜيذٙ، كظؿٔح دلةلكذٙ كٔ٘ةؿؿدٙ، كىلع ٔسِ ٚؾا املكىن يتزنؿ ٗيه  ىلع ق
 الكْه قٖ دلةلكح أِٚ ابلؽع كٔ٘ةؿؿدٛٓ. 

ٜقح اخلٜض يف اّنيبيةت، كٔة ّحف لْكٌِ ويٙ دلةؿ، كذلٍ  /كٖٔ املضةدّح املٕ٘
َٕعةكّح إدراؾ َ٘ٙ ضىةت ا دكةىل أك ظٌيٌح ذادٙ صِ كقال، أك إًعةـ اّكٌِ ويٕة 

 اػذص ا دكةىل ثكْٕٙ، حنٜ ظٌيٌح اٌّؽر كرسق، كاتللكه يف ذلٍ.

ىلع  ^ ػؿج رقٜؿ ا» /ًةؿ ،كممة يشٛؽ هلؾا ٔة ركاق قٕؿك ثٖ شكيت قٖ أثيٙ قٖ صؽق
ٓ ُيذطٕٜف يف اٌّؽر ةٓذا  /وٌةؿ ،ٔةف ٖٔ اّنغتالؿ   ت  وُإٔٗة يىٌأ يف كصٛٙ ظى  ،أضعةثٙ ٚك

 
ُ
خًر  مِ أ ًُ حرضبٔن اىلرآن ةػظَ  ؟حً، أو هلذا ُخيِل   .(4)«كتيكً ّ ةتػض، ةٓذا ْيهج األم

                                     
  .(451)ادلاريم أػؿصٙ  (5)
  .(411)ادلاريم أػؿصٙ  (2)
 . (524/ 2)صةٔف ثيةف اّكْٓ كوغْٙ  (8)
 .(41)، كاثٖ ٔةصٙ (2224) أػؿصٙ أمحؽ (4)
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كأضِ اٌّؽر رس ا دكةىل يف ػٌْٙ، لٓ » /♫ كٔة أظكٖ ٔة ًةؿ اإلٔةـ اّؽعةكم
ٓ ْ  ب كال ٗيب مؿقِ، كاتلكٕي كاجلـؿ يف ذلٍ ذريكح اخلؾالف، كقي يؽْف ىلع ذلٍ مٍْ ٌٔؿ  

ا ا ،احلؿٔةف، كدرصح اّؽنيةف، وةحلؾر لك احلؾر ٖٔ ذلٍ ٗـؿن ٜقح، وإف ا دكةىل  ،كوُؿن ككق
 .(1)«ؼٜل قْٓ اٌّؽر قٖ أٗةٔٙ، كٗٛةٚٓ قٖ مؿأٙ

كادىي قْٕةء الكْه ٖٔ أِٚ الك٘ح ىلع اجليه » /يف شأف الطىةت ♫ كًةؿ اإلٔةـ ابلنٜم
ـصؿ قٖ اخلٜض يف قْٓ الالكـ كدكْٕٙ  .(2)«قٖ اجلؽاؿ كاخلطٜٔةت يف الطىةت، أك ىلع ال

ة، كال دؽرؾ َيىيةدٛة، شأٗٛة شأف اذلات اإلهليح ال  ،وطىةت ا دكةىل دؽرؾ آزةٚر
.  يكذؽيف اّكٌِ لُ٘ٛٛة إدرااكن

ف لك مكأّح ٖٔ مكةاِ اّكْٓ أٔكٖ قٖ ؼؿيي إ /كدمْح اٌّٜؿ يف ٚؾا ابلةب
أك إلـاـ اخلطٓ احلضح، أك درء رشق كبيةف وكةد ٔؾٚجٙ  ؛املضةدّح اتلٜضِ إىل احلي ويٛة

ٜدة، كلك مكأّح ٗىه ا دكةىل قٖ اجلؽاؿ ويٛة، أك ال  كدٛةوخ ظضذٙ، وةملضةدّح ويٛة حمٕ
ْٓ وكةد ٗيح  ؛يٕكٖ اتلٜضِ إىل احلي ويٛة ٌّطٜر اّكْٓ اّبرشم قٖ إدراَٛة، أك قي

 ٔة دبني؛ وةملضةدّح ويٛة ٔؾمٜٔح. اخلطٓ، أك اكٗخ املضةدّح يف احلي ثكؽ
ٔاةع املخػيلث ةاملجادىني /ذاثلًا  /الظ

ٜق؛ كذلٍ ّكِْ ًؽ  ،كدةرة محؽق الكْه ،إف صؽاؿ أِٚ ابلؽع هل شأف ػؽري كدةرة ٔ٘ك
دبني ثكغٛة، كٖٔ دٍْ اّكِْ ٔة يذكْي حبةؿ امل٘ةؿؿ كاملؽاوف قٖ ٔ٘ٛش الكْه، وإف هل 

ة كآداثنة يذأزؿ احلكٓ اّكةـ ىلع امل٘ةؿؿة ٖٔ ظير ذٔٛة حبكت ٔة  ،أك ٔؽظٛة ،رشكؼن
 /يذعٌي ٖٔ دٍْ الرشكط كاآلداب، كٖٔ دمْح دٍْ الرشكط كالغٜاثػ ٔة يٌل

                                     
 . (245/ 5)رشح اّؽعةكيح  (5)
 . (252/  5)رشح الك٘ح  (2)
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 /واثللث ةاحلق ،وبالؽث احلجث ،وكٔة اىفًٓ ،ٌخاُث اىػيً /األولالظاةع 
ٜق األدّح، ًةدر ىلع إًةٔح احلضح،  ٜص حتٕؽ املضةدّح ٖٔ مالٓ ثٕة جيةدؿ ويٙ، وةٚٓ ل
كدظظ الشجٛح، ثبيةف وطيط، كظضح ؿةٚؿة، وإف لٓ يكٖ ىلع ٚؾق الطىح وإف ٔ٘ةؿؿدٙ 

 ألِٚ ابلؽع دؾـ كدٕ٘ف.
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ /ٖ صةدؿ ثنري قًْٓةؿ دكةىل ٗةقينة ىلع ٔ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿/ . كًةؿ قجعةٗٙ[22]آؿ قٕؿاف/ ﴾ۀ ہ ہ ہ ہھ

 .[4]احلش/ ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ
ة وؽػِ يف ٔ٘ةؿؿة يؿد   ٕن وْٓ يـٛؿ ىلع  ،ثٛة قٖ اإلقالـ وٕٖ لٓ يكٖ حبضذٙ ًةا

وٌؽ أقةء ٖٔ ظير أراد اإلظكةف، كربٕة ّب ف ىلع اّكةٔح دي٘ٛٓ، كأّىق يف  ،ػطٕٙ
 ًْٜبٛٓ اخلؾالف.

 ٖٔ أِٚ الك٘ح َذت إىل ٔةلٍ ثٖ أنف أٗٙ َذت يؿد ٌِٗ اإلٔةـ الشةؼيب أف رصالن 
 إف ؿ٘٘خ ذلٍ ث٘ىكٍ ػىخي أف دـؿ  » /يٌٜؿ هل ،ىلع أِٚ ابلؽع ثجرلق، وُذت إحلٙ ٔةلٍ

ة مارونة ثٕة يٌٜؿ هلٓ، ال يٌؽركف أف يكؿصٜا قْيٙ،  وذٍْٛ، ال يؿد   قْيٛٓ إال ٖٔ اكف عةثؽن
وٛؾا ال ثأس ثٙ، كأٔة مري ذلٍ وإين أػةؼ أف يكْٕٛٓ ويؼؽئ ويٕغٜا ىلع ػؽبٙ، أك 

ـدادكا دٕةدينة ىلع ذلٍ ،يـىؿكا ٔ٘ٙ بيشء، ويؽنٜا  .(1)«كي
ىلع دميف املكةين اّيت د٘ةزع كيججيغ أف ييكذٕؽ يف اّكٌيؽة ىلع الُذةب اّكـيـ اذلم دؿ 

أضٜؿ ادليٖ  ^ ويٛة املطؽى ويٛة اجلةس دًيٌٛة كصْيْٛة، كًلؾلٍ الك٘ح املؽٛؿة اّيت ثني  
ٜظيني ثىٛٓ الطعةثح كالكْه؛ ألٗٛٓ أقْٓ اجلةس  كوؿكقٙ أدٓ ثيةف، كأف ديىٛٓ ٗطٜص ال

كلْٕ٘ةوط قٖ  وإف دٓ ذلٍ لْٕ٘ةؿؿ ىلع ٔؾٚت الكْه، ،^ثٕؿاد ا دكةىل كمؿاد رقٜهل 
ِ ملؼةّىٙ ٔسِ ٔة ًةؿ شيغ اإلقالـ ٌي ٔ٘ٛش الطعةثح، وْيكـٓ زٌذٙ ثةحلي اذلم ٔكٙ، كحٍلى 

                                     
 . (85 / 5)االقذطةـ  (5)
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ٜق لْؿد قْيٙ زالزح أيةـ-ىٛة مل٘ةؿؿيٙ يف اّكٌيؽة الٜاقؽيح اّيت أٌّ   /ظير ًةؿ -كًؽ اقذْٕٛ
ًؽ أْٔٛخ لك ٖٔ ػةّىين يف يشء ٔ٘ٛة زالث قجني، وإف صةء حبؿؼ كاظؽ قٖ أظؽ ٖٔ »

ُ خَ » /ظير ًةؿ، ^اّيت أزىن قْيٛة اجليب -اٌّؿكف اثلالزح   ُج ر  ػِ اذلي ةُ  اىلرنُ  ونِ رُ اىلُ  ي 
ؿدٙ وأٗة أرصف قٖ ذلٍ-(1)«ذً اذليَ يئًُٓ ،فيّ، ذً اذليَ يئًُٓ  .(2)«ُيةّه ٔة َذ

 /وغدم ماكةرحّ وغِاده ،أن يؾيب ىلع اىظَ كتٔل اىػرف اآلخر ليدق /الظاةع اثلاين
 وإف مْت ىلع اّـٖ قُف ذلٍ وةملضةدّح كامل٘ةؿؿة ال وةاؽة ويٛة؛ ثِ ًؽ درض كال د٘ىف.

ىلع ثكظ أِٚ  كىلع ٚؾا الغةثػ حيِٕ الكـ اإلٔةـ أمحؽ ملٖ قأهل قٖ ظكٓ الؿد  
ْيٓ كاالٗذٛةء إىل ٔة اكف يف َذةب ا أك ق٘ح كإٕٗة األمٜر يف اّتك» /ظير ًةؿ هل ،ابلؽع

قْيٛٓ؛ وإٗٛٓ يْبكٜف قْيٍ كال ٚٓ  ، ال يف اجلْٜس ٔف أِٚ ابلؽع كالـيل ّرتد  ^رقٜؿ ا 
 .(3)«يف دؿؾ دلةلكذٛٓ، كاخلٜض ٔكٛٓ يف ثؽقذٛٓ كعالهلٓ -إف شةء ا- يؿصكٜف، وةلكالٔح

ٖٔ أِٚ الكىكؽح، وال حيِ وإف ًةٔخ احلضح ىلع اّؽؿؼ اآلػؿ وضعؽٚة اكف 
ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿/  ظةهل، ًةؿ دكةىلاتلٕةدم ٔكٙ كًؽ دبني  

 .[25]الُٛه/﴾ چچ
ٜقٙ إىل احلي، كإٕٗة يؿاد ثٕ٘ةؿؿدٙ َرس  ىلع أٗٙ ًؽ يؿػص يف ٔ٘ةؿؿة ٖٔ ال يؿىج رص

ة لرضرق. ة لرشق، كروكن  ظضذٙ، كإزاّح دْجحكٙ أٔةـ اجلةس، دوكن
 /ْدم ابلاغو ةاحلق، وُلض الشتٓث ٌَ األصو /الظاةع اثلاىد

ابلةؼِ قٜاء  إف ٖٔ اٌّٜاقؽ املٕٛح يف ٚؾا ابلةب أف ابلةؼِ ال يؿد ثةبلةؼِ، وٕٖ رد  
ثةحلي املعظ، كابلؽقح املؼذٌْح دؿد ثةلك٘ح  ؿدٌ ثٕسْٙ أك ثأزيؽ ٔ٘ٙ وٌؽ أقةء، وةبلةؼِ يي 

                                     
 ثأّىةظ ٔذٌةربح.  (2222)، اّرتٔؾم (4213)، كأثٜ داكد (55421)أمحؽ أػؿصٙ  (5)
 . (525/  8) دلٕٜع اّىذةكم (2)
 . (435/  2)اإلثةٗح الُربل أػؿصٙ اثٖ ثؽح يف  (8)
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 ثكظ ٚؾا املكىن، َٕة وكِ اثلةثذح الطعيعح، كًؽ كًف يف ردكد أِٚ ابلؽع ثكغٛٓ ىلع
-ؿكا قْيًّة وًٜكٜا يف قةاؿ الطعةثح الشيكح ظني أرادكا اإلٗكةر ىلع اخلٜارج اذليٖ كى  

ة، كًةلٜا -قؽا آؿ ابليخ ٌن ال كالء إال ثرباء، كًلؾلٍ املكزتّح ظني ردكا ىلع  /دكىرينا كدىكي
 كاتلكؽيِ.املشجٛح يف الطىةت، دوكٜا ثةؼِ اّتشبيٙ كاتلضكيٓ ثجةؼِ اجليف 

َٕة وكِ اإلٔةـ  ،أف يجؽأ امل٘ةؿؿ ثٛؽـ ابلةؼِ كٌٗظ الشجٛح ٖٔ األضِ /كالطٜاب
ٔة دٌٜلٜف يف  /وٌةؿ أمحؽ ؟ظني قأهل اجلٕٛيح قٖ الكـ ا أٜٚ ا أك مري ا ♫ أمحؽ

 وكُخ اخلطٓ. ؟قْٓ ا، أٜٚ ا أك مريق
ة- ًةؿ اثٖ ديٕيح ٌن ؾا ٖٔ ظكٖ ٔكؿوح أيب قجؽ ا ثةمل٘ةؿؿة» /-ٔكْ ، وإف ♫ ٚك

املجذؽع ًؽ ثىن ٔؾٚجٙ ىلع أضِ وةقؽ، ويججيغ إذا اكف امل٘ةؿؿ ٔؽقينة أف احلي ٔكٙ، أف يجؽأ 
ا ٌٗيظ احلي لٓ  ثٛؽـ ٔة ق٘ؽق، وإذا اٗكرس كؼْت احلي وأقؽٙ إيةق، كإال وٕة داـ ٔكذٌؽن

 .(1) «، زٓ اَذت ويٙ احلي...الكـ ثةؼِ، احمٙ أكالن  يؽػِ احلي إىل ًْجٙ، اكلْٜح اذلم َذت ويٙ
ة ألضْٛة ٜاب الشجٛح ٗةًغن ة يف اصذسةزٛة، كأال يكؿض امل٘ةؿؿ ًٜينٌ  ،َٕة جيت أف يكٜف ص

ة حبير يطري أًؿب  الشجٛح َأظكٖ ٔة يكٜف اّكؿض وإذا صةء دكر الؿد كاجلٌظ اكف عكيىن
يكيف يف ٗرصة احلي أف يكْٕٙ امل٘ةؿؿ ظىت  إىل دٌؿيؿ الشجٛح ٔ٘ٙ إىل زلـتلٛة، كحلكْٓ أٗٙ ال

ٜقف يف اٌّيةـ حبضذٙ، كٔنةبلح خمةّىٙ.   يغيه إىل ذلٍ اقذىؿاغ اجلٛؽ كال
َٕة يججيغ أف يرتؾ دميف ٔة ال وةاؽة ويٙ ممة ال يرتدت قْيٙ إًؿار ظي أك إثؽةؿ ثةؼِ، »

كال وكةدق إال إذا كحلكْٓ أف دلؿد ٗىٜر اجلةوؿيٖ كحمجح املٜاوٌني ال يؽؿ ىلع ضعح ًٜؿ 
 . (2)«اكف ٔف اقذؽالؿ ضعيط

وإف الؿد ثٕضؿد الشذٓ كاتلٜٛيِ ال يكضـ ق٘ٙ أظؽ، كاإلنكةف لٜ » /ًةؿ شيغ اإلقالـ

                                     
 . (541/  2) دلٕٜع اّىذةكم (5)
 ، ثذرصؼ يكري. (512)صٌٗظ امل٘ؽي  (2)
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ؿ ٖٔ احلضح ٔة يبني ثٙ احلي اذلم  أٗٙ ي٘ةؿؿ املرشًلني كأِٚ الُذةب لاكف قْيٙ أف يَؾ
ہ ہ ہ ہ ھ ﴿/ ^جلبيٙ   ٔكٙ، كابلةؼِ اذلم ٔكٛٓ، وٌؽ ًةؿ ا

 .(1) «[521]اجلعِ/﴾ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ
 وخالصث اىلٔل يف خكً ٌِاظرة أْو ابلدع والرد غييًٓ/

ؾـ ذلادٛة، َٕة أٗٙ ال يؤمؿ ثٛة كال دٕؽح ٘ىه ق٘ٛة كال دي ف دلةدّح أِٚ ابلؽع ال يي إ
ٜقٛة ،ذلادٛة؛ ثِ ٔىت ٔة اقذٜوخ أقجةب املرشكقيح يف ابلةقر قْيٛة كيف اٌّةآ  ،كيف مٜع

ٜدة، كٔىت ٔة ختْىخ قٖ حتٌيي أٚؽاوٛة ويه  ثٛة، كظٌٌخ أٚؽاوٛة ويه مرشكقح حمٕ
ٜقح ٔؾمٜٔح، كىلع لك ظةّح ٖٔ ٚةدني احلةتلني دتزنؿ لكٕةت الكْه املجيعح كاحلةؿؿة  مم٘

 هلؾق امل٘ةؿؿات كالؿدكد، كا دكةىل أقْٓ.
 
 

  
 

 

                                     
 . (512)صاملطؽر الكةثي  (5)
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 الرد على أهل البدع يفاملنهجية القواعد 
 :مع الحثبخ والدقت ،ولحبًا ،وأدلت ،وقىلً  ،معزفت حال الخصم، مذهبًا :القاعدة األوىل

ٺ ٺ ٺ ﴿/ ًؽ صةء األمؿ يف اٌّؿآف ثةتلثجخ كدؿؾ اّكضْح َٕة يف ًٜهل دكةىل

كيف  [2]احلضؿات/ ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
 ﴾.ٹ﴿/ ًؿاءة

كأظٜج اجلةس إىل ٚؾا األمؿ الٜالة ىلع » /♫ ًةؿ الشيغ قجؽ الؿمحٖ الككؽم
اػذالؼ مؿادجٛٓ كؼجٌةدٛٓ، كأِٚ اّكْٓ ىلع دىةكت درصةدٛٓ، كذلٍ حيذةج إىل اصذٛةد 

 .(1)«ٔف االقذكةٗح ثة ،كدٕؿيٖ لْ٘ىف، كدٜؼني هلة ىلع مالزٔح اتلثجخ

ويججيغ ىلع ٖٔ يذطؽل مل٘ةؿؿة أِٚ ابلؽع أف يؽٜؿ ثةقٙ يف ٔكؿوح ظةؿ ػطٕٙ، 
ؾا يىيؽ يف الؿد قْيٛٓ، وٕكؿوح أقجةب ويذكؿؼ أكالن  ٜاء، ٚك  ىلع أقجةب نشأة اّىؿؽ كأِٚ األٚ

ة، َٕة دذأكؽ ٔكؿوح أزؿ لك وؿًح يف مريٚة، كدىٛٓ اخلْىيةت املؿض دىيؽ يف قالصٙ صؾرينٌ 
ٜاؿ إىل ًةاْيٛة، كٌٗؽ ثكظ  ؾا يىيؽ يف حتٌيي نكجح املؾاٚت كاألً اتلةرُييح كاّكٌؽيح هلة، ٚك
الؿكايةت اتلةرُييح، زٓ دذأكؽ اّك٘ةيح ثكؽ ذلٍ ثٕكؿوح املؾاٚت كأدتلٛة كًلذجٛة كٔكذٕؽٚة، كًؽ 

 ♫ ىلع أِٚ ابلؽع، وٛؾا اثٖ ديٕيح اكف أإح أِٚ الك٘ح يكٜ٘ف ثٛؾا األمؿ ًجِ ٔكةجلح الؿد  
، (2)«أٗة أقْٓ لك ثؽقح ظؽزخ يف اإلقالـ، كأكؿ ٖٔ اثذؽقٛة، كٔة اكف قجت اثذؽاقٛة» /يٌٜؿ

ة  .(3)«لك ٖٔ ػةّىين يف يشء ممة َذبذٙ وأٗة أقْٓ ثٕؾٚجٙ ٔ٘ٙ» /كًةؿ أيغن
كهلؾا ملة ثح٘خ » /كبْل ٖٔ ٔكؿوذٙ ثأظٜاؿ ػطٜٔٙ أٗٙ ًةؿ قٖ ؼةاىح االحتةديح

ّؽٜااه ٖٔ أدجةقٛٓ كرؤقةاٛٓ ظٌيٌح ًٜهلٓ، كرس  ٔؾٚجٛٓ، ضةركا يكـٕٜف ذلٍ، كلٜال 

                                     
 . (23، 22)ص اّىذةكم الككؽيح، لْشيغ الككؽم  (5)
 .(544/ 8)دلٕٜع اّىذةكم (2)
 .(528/ 8)املطؽر الكةثي  (8)
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ٜقٛٓ كأمٜاهلٓ ٔة ٗٙ ثؾلٍ ٖٔ اذلـ كالؿد ٔة أًؿً  جلكْٜين ٖٔ أإذٛٓ، كبؾلٜا يل ٖٔ ؼةقح ٗى
  ِ  .(1)«قٖ الٜضه جي

ؿ أٗٙ ٕع  كًلسرينا ٔة اكف يي  ص األًٜاؿ اّيت دجكت لْىؿؽ كادليةٗةت األػؿل، ظىت إٗٙ َذ
^ ْف ىلع نكغ ٖٔ الـبٜر ويٛة اتلرصيط ثججٜة حمٕؽاؼ  

(2). 
ة.كىلع ٚؾا املٜ٘اؿ نكش األإح الُجةر اذليٖ  ة كػْىن  دطؽكا مل٘ةؿؿة أِٚ ابلؽع قْىن

ٜاؿ يٕؿ   ٜات كٔ٘ٛش اتلثجخ ٖٔ األػجةر كاألً  /يٕكٖ إدمةهلة ويٕة يٌل ،ثٕؿاظِ، كهل ػؽ

 /اجلظر يف طتع اجلليث /أولً 
قٜاء اكف  ،وإف آوح األػجةر ٌْٗذٛة، ويضت إدراؾ ضىح اجلٌْح ٖٔ اتلٕيزي كالغجػ

 ذلٍ يف ركايح األػجةر الرشقيح أك اتلةرُييح.

 /اجلظر يف فًٓ اجلليث /ذاًُيا
ؾا ٖٔ اخلؽٜرة ثٕاكف؛ ألف اّىٛٓ  ًؽ يؿدجػ اخلرب املٌٜ٘ؿ ثىٛٓ ػةص   جلةًْٙ، ٚك

  ٜ ٜد، كاّنىْح يف اخلةؼئ ًؽ يش ق اجلٌِ، كيؾٚت ثٕك٘ةق الطعيط إىل ٔكىن آػؿ مري ٌٔط
 /سرية، كهلؾا ًيِاّىٛٓ دٜرث إشاكالت َ

ػػ ًٔ ػػالن ٍٜ ًىػػ تو اًػػٖ ماى كًلػػٓ  ةعً  ضى  يعن
 ٍٖ  دى  كلُػػػػ

ٍ
ػػػاألذٍ  ؾي ٍػػػػأ ٙي ٍ٘ػػػًٔ  ةفي ٚى  ػ

 

ػػػػ ٙي ذيػػػػكآفى   ػػػػاّىى  ٖى ًٔ ػػػػ ًٓ ٍٛ  ِِيًٌٓ الك 
ػػػ رً ؽٍ ىلع ًىػػػ ٌى  (3)ِِٜـْيػػػط كاّكي ااً ؿى اّ

 

ٔال /ذاثلًا  /وحػيني املراد ٌِٓا ،ادلكث واتلثتج يف نصتث األك
كاللكٕح الٜاظؽة يٌٜهلة از٘ةف، يؿيؽ » /♫ اٌّيٓكذلٍ ًجِ ًجٜهلة أك ردٚة، يٌٜؿ اثٖ 

ثٛة أظؽٕٚة أقـٓ ابلةؼِ، كيؿيؽ ثٛة اآلػؿ حمظ احلي، كاالقذجةر ثؽؿيٌح اٌّةاِ كقريدٙ 

                                     
 . (584/  2)دلٕٜع اّىذةكم (5)
 . (211 / 8) اجلٜاب الطعيط (2)
 . (214/  5)يتيٕح ادلٚؿ يف حمةقٖ أِٚ اّكرص، لْسكةّيب  (8)
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 .(1)«كٔؾٚجٙ، كٔة يؽقٜ إحلٙ كي٘ةؿؿ ق٘ٙ

يف قيةؽ ردق ىلع  ♫ كيف دؽجيي ٚؾا امل٘ٛش ىلع ًؽـ ادلًح كاتلثجخ يٌٜؿ اثٖ ديٕيح
ؿكق ثأّىةؿٛٓ ثأقيةٗٛة، وطالن » /اجلطةرل ؿ ٔة َذ ، كأدجف لك وطِ ثٕة ي٘ةقجٙ  وطالن كأٗة أَذ

ا كظالًّ ٖٔ اجلٜاب وؿمان كأضالن   .(2) .«.. كقٌؽن
كٖٔ أراد أف يٌِ٘ ٌٔةّح » /كيف قيةؽ ٔ٘ةؿؿدٙ ألظؽ الؿاوغح ًةؿ يف ٔكؿض الؿد قْيٙ

ٓ  اٌّةاِ كاجلةًِ، كإال ولك أظؽ يٌؽر ىلع الُؾب، وٌؽ دبني    َؾثٙ ويٕة قٖ ؼةاىح وْحك
 .(3)«ٌْٗٙ قٖ أِٚ الك٘ح

أك ٔؽقينة  ، وةلطعحإف َ٘خ ٗةًالن »ؽ قْٕةء امل٘ةؿؿة ًةقؽدٛٓ املكؿكوح كٖٔ ٚ٘ة ًك  
 .(4)«وةدلحلِ

 :وجزك الحفزيع والحطىيل ،ومناطه ،جحديد مىضع الخالف :القاعدة الثانيت

 ّكؽة ًغةية، ويْــ ظيجبؾو أف ًؽ يكٜف اخلالؼ ثني اّؽؿوني ٔتشكجنة، كشةمالن إذ 
يذىي اّؽؿوةف ىلع مٜعف اخلالؼ، كحمِ امل٘ةؿؿة كاّزناع، كأال يرتٌل مكأّح إال إذا وؿاغ 

ة.  ٔن  ٔ٘ٛة دٕة
 /اكف الشةويع إذا ٗةؿؿق إنكةفه يف مكأّحو ونؽا إىل مريٚة يٌٜؿ» /ًةؿ الؿبيف ثٖ قْيٕةف

 . (5)«زٓ ٗطري إىل ٔة دؿيؽ ،ٗىؿغ ٖٔ ٚؾق املكأّح»
ؿ آداب امل٘ةؿؿة ٍَ ة، » /كًةؿ اخلؽيت ابلنؽادم يف ًذ ة ثْينن ا كصةٔكن كيكٜف الكٔٙ يكرين

ؾ ٖٔ الـلِ ٔف اإلًالؿ دكف اإلَسةر، كيف اإلَسةر ٔة ُي يف اّىةاؽة، كيغيف وإف  اتلعى 

                                     
 . (125/  8)ٔؽارج الكةلُني  (5)
 . (55/  5) اجلٜاب الطعيط (2)
 . (458/  2) اجلجٜيح ٔ٘ٛةج الك٘ح (8)
 .(83ص)امل٘ةؿؿة يف أضٜؿ اّترشيف اإلقاليم، ملطؽى الٜؿييف  (4)
ؿة الكةٔف كاملذلكٓ، الثٖ دمةقح  (1)  . (154)صدَؾ
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ٜد، كيٜرث احلةرضيٖ املِْ  . (1)«املٌط
ٛ ٓ ٔكةٗيٙ ىلع اغيح احلؽ  » /كًةؿ اجلٜيين كاالقذٌطةء؛ وإف   كقْيٍ ثٕؿاماة الكـ اخلطٓ، كدى

ويٙ أٔةٗنة ٖٔ اعؽؿاب دؿديت وطٜؿ الالكـ قْيٍ، وحكِٛ قْيٍ ق٘ؽ ذلٍ كعف لك يشءو 
ة- كويٙ ،مٜعكٙ ُ  اذلأٔةف ٖٔ دْجحف اخلطٓ ك -أيغن ٘ٙ ٖٔ دمف ٚةب قٖ دـكيؿق، كال دٕ

ٜاعف اجلُذح،  اٌّطٜر قْيٍ يف األقبْح كاألصٜبح، وإٗٙ  يؤد م إىل اٗتشةر الالكـ، كاػذالط م
ؿى  ،كاتلجةس مٜعف احلي ثنريق  ٜ ٍص ٖٔ دميكٛة مٜعف  كإًٍف ؼ قْيٍ الكٔٙ ثكجةرادٙ اّؽٜيْح، وْؼ 

ٓ ثٙ  قْيٙ، زٓ احلةصح إحلٙ، وذعرضق دكْٓ ويٙ ثٕة يْيي ثٙ؛ ألٍٗ إذا وكْخى ذلٍ زاؿ ٔة أٚك
ٜ ق قْيٛٓ دٌطريؾ؛  احلةرضيٖ ٖٔ إيؿاد اّكْٜـ الُسرية، كإذا لٓ حترص قْيٙ مٜعف اّىةاؽة م

ألكخى  /ألٍٗ إذا أظرصت قْيٙ يف الكٔٙ أّىةؿٙ كٔكةٗيٙ، كأػؾت إًؿارق يف لك ذلٍ، وٌْخى 
كإذا لٓ دىكِ  ،يُٕ٘ٙ اهلؿب ممة يْـٔٙ قْيٙ ٖٔ الكمٍ، كال الؿصٜع لٓ /ًْخ َؾا، كٔك٘ةق َؾا

ـاـ، وتكؽ   ـاـ ذلٍ؛ ربٕة ٗةَؿؾ ق٘ؽ اإلل ٜاعف اخلِْ ظني دججٙ هل ق٘ؽ اإلل  . (2)«م
 :معزفت ردود بعض أهل البدع عىل بعض :القاعدة الثالثت

ٖٔ املكْٜـ أف لك ٔجؽِ أٗكؿ ىلع ػطٕٙ شحبنة ٖٔ ابلةؼِ، ًؽ » /♫ ًةؿ اثٖ اٌّيٓ
ألف ػطٕٙ  ؛شةرًلٙ يف ثكغٙ أك يف ٗـريق، وإٗٙ ال يذٕكٖ ٖٔ دظظ ظضذٙ كًلرس ثةؼْٙ

ة ٜاء ٔف ثكغٛٓ ثكغن ؾا شأف أِٚ األٚ كيف ٚؾا  ...تكْػ قْيٙ ثٕسِ ٔة قْػ ٜٚ ثٙ قْيٙ، ٚك
 .(3)«ثإثؽةؿ لك وؿًح ثٌٜؿ اّىؿًح األػؿل وإٗٙ يكذيف ،ٔ٘ىكح صْيْح ّؽةّت احلي

ابلةؼِ  ٚؤالء ىلع أكخلٍ وٌؽ أمُ٘ٙ ادٌةءي  د  وإذا قؿؼ امل٘ةؿؿ قٖ ٔؾٚت الكْه رى 
ق٘ؽ لك، وإذا اكف ٔذُٕ٘نة ممة قْيٙ الطعةثح كاتلةثكٜف ثإظكةف، كقْيٙ دالّح اٌّؿآف 

 كالك٘ح وٌؽ دٕخ قْيٙ اجلكٕح كاَذْٕخ يف ظٌٙ امل٘ح.
                                     

 . (18/ 2)اّىٌيٙ كاملذىٌٙ  (5)
 . (181)صالاكويح يف اجلؽؿ، لْضٜيين  (2)
 . (418 - 412/  2)الطٜاقي املؿقْح  (8)
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كامل٘ةؿؿة دةرة دكٜف ثني احلي » /♫ شيغ اإلقالـ اثٖ ديٕيح كٖٔ ٚ٘ة ًةؿ
كابلةؼِ، كدةرة ثني اٌّّٜني ابلةؼْني؛ تلبيني ثؽالٕٗٛة، أك ثؽالف أظؽٕٚة، أك َٜف 
أظؽٕٚة أشؽ ثؽالٗنة ٖٔ اآلػؿ،... وإف ٚؾا أمؿ ٔٛٓ، إذ اكف املجؽْٜف يكةرعٜف ٗطٜص 

 .(1)«الُذةب كالك٘ح ثأًٜاهلٓ، وإف ثيةف وكةدٚة أظؽ رًلين احلي، كأظؽ املؽْٜبني
ة- كًةؿ ؾا أقـٓ ٔة يكذىةد ٖٔ أًٜاؿ املؼذْىني اذليٖ » /يف مٜعف آػؿ -أيغن ٚك

أًٜاهلٓ ثةؼْح، وإٗٙ يكذىةد ٖٔ ًٜؿ لك ؼةاىح ثيةف وكةد ًٜؿ اّؽةاىح األػؿل، ويكؿؼ 
ة  ٌن اّؽةّت وكةد دٍْ األًٜاؿ كيكٜف ذلٍ داقينة هل إىل ؼْت احلي، كال جتؽ احلي إال مٜاو

ة لرصيط املكٌٜؿ^ؿ ملة صةء ثٙ الؿقٜ ٌن  .(2)«، كال جتؽ ٔة صةء ثٙ الؿقٜؿ إال مٜاو
ٌجِ ٖٔ أيح صٛح صةء، رق أِٚ الك٘ح ٖٔ أف احلي يي كممة يؽقٓ ٚؾا املكٍْ ٔة ًؿ  

 كيؤػؾ ٖٔ أم كماء ػؿج.
 :الحق ل يعزف بالزجال، وإنما يعزف الزجال بالحق :القاعدة الزابعت

ا » /◙ ًةؿ ٔكةذ ثٖ صجِ ٖ صةء ثٙ، كإف اكف اكوؿن ٔى ٖ لك  ًٔ أك ًةؿ -اًجْٜا احلي 
ا ًةؿ/ إف ىلع  ؟َيه ٗكْٓ أف الاكوؿ يٌٜؿ لكٕح احلي /كاظؾركا زينح احلُيٓ، ًةلٜا -وةصؿن

 .(3) «احلي ٜٗرنا
وٕٖ ٚؽاق ا قجعةٗٙ إىل األػؾ ثةحلي ظير اكف كٔف ٖٔ » /♫ ًةؿ اثٖ اٌّيٓ

ٔف ٖٔ اكف كلٜ اكف ٔف ٖٔ حيجٙ كيٜاحلٙ،  اكف، كلٜ اكف ٔف ٖٔ يجنغٙ كيكةديٙ، كرد  ابلةؼِ
 .(4)«وٜٛ ممٖ ٚؽل ا ملة اػذْه ويٙ ٖٔ احلي

ؾق اٌّةقؽة يف ظً  ٜق. ف  كًلسرينا ٔة د٘كُفٚ  ٕ٘ةؿؿة كاإلوذةء كاتلؽريف كحن  ٖٔ يذطؽل ْل

                                     
 . (212/  4) اّكٌِ كاجلٌِ درء دكةرض (5)
 . (854/  52)دلٕٜع اّىذةكم (2)
ٜ ق٘ؽق (512/ 1)دلٕٜع اّىذةكم (8)   .(4255)، كقـاق أليب داكد، ٚك
 . (152/  2)الطٜاقي املؿقْح  (4)
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ؾق مادة عكىةء اّكٌٜؿ، يكؿوٜف احلي ثةلؿصةؿ، ال الؿصةؿ » /♫ ًةؿ اّنـايل ٚك
إف احلي ال » /ظير ًةؿ ◙ ثٖ أيب ؼةّت ، كاّكةًِ يٌذؽم بكيؽ اّكٌالء يلع(1)«ثةحلي

 .(2)«يكؿؼ ثةلؿصةؿ، ثِ اقؿؼ احلي دكؿؼ أْٚٙ
اختةذ أًٜاؿ رصِ ثكي٘ٙ ثٕزنّح ٗطٜص الشةرع ال يْذىخ إىل » /♫ كًةؿ اثٖ اٌّيٓ

ٜاق ثِ كال إىل ٗطٜص الشةرع إال إذا كاوٌخ ٗطٜص ًٜهل، وٛؾا كا اذلم أدمكخ  ،ًٜؿ ٖٔ ق
 .(3)«اّىةعْح األٔح ىلع أٗٙ حمؿـ يف ديٖ ا، كٓل يـٛؿ يف األٔح إال ثكؽ اٌٗؿاض اٌّؿكف

ٜره األإح األربكح كمريٚ يٍهي ٚؾا كنى  ، أكرث مشٜٛره  ٓ قٖ دٌْيؽٚٓ ٖٔ مري دحلِ َٔؾ
 ٖٔ أف حيىص أك يكذٌىص.

ٜدٚٓ يف ٗرصة ادليٖ مشُٜرة،  /كممة يججيغ اتلأكيؽ قْيٙ أف أًؽار األإح حمىٜؿح، كصٛ
ة،  وُٕة ال جنىٜ ق٘ٛٓ ال ٗنْٜ ويٛٓ، كإذا اكف األمؿ َؾلٍ وإف أًؽار الؿصةؿ ٔذىةكدح أيغن
ٓ ردت ٔذىةكدح يف اّكْٓ  ة، ٚك ٌن ا، كأكالٚة ثةهلؽل كالطٜاب ٔؽْ ؿًّ وةلطعةثح أوغِ األٔح ؼي

ة، وأوغْٛٓ اّىةركؽ، زٓ قسٕةف، زٓ يلع، زٓ ثةيق اّكرشة، زٓ  الطؽيي، زٓ /كاّىغِ أيغن
الكةثٌٜف ٖٔ املٛةصؿيٖ، زٓ مأذٛٓ، زٓ املذٌؽمٜف ٖٔ األٗطةر كاجلٌجةء، زٓ مأذٛٓ، زٓ 

 كقؽ ا احلكىن، زٓ اتلةثكٜف زٓ ٖٔ أقْٓ ٖٔ ًجِ اّىذط، زٓ ٖٔ أقْٓ ٖٔ ثكؽق، كّلكًّ 
ٓ، كبٛؾا دجذيه اٌّؿكف املىغْح.  دةثكٜٚ

إذا َ٘ة ٔأمٜريٖ ثةدجةع احلي ال الؿصةؿ؛ ألف الؿصةؿ يطيجٜف دةرة  /ةاِوإف ًةؿ ً
كُيؽبٜف أػؿل، كّحف أظؽ صؽيؿ ثأف يٕسِ احلي كالطٜاب كالكؽاد كأف يٌرل  يف ذلٍ 

ة قٜل اجليب ٌن وٜٛ ثال شٍ  ،ة كيف ؼٜؽ اّبرش، وإٔة أف يكٜف ٚؾا امل٘ٛش كاًكينٌ ^ ٔؽْ

                                     
 . (81)ص املٌ٘ؾ ٖٔ الغالؿ، لْنـايل  (5)
 .(251/ 5)ويظ اٌّؽيؿ  ،(222)ص، أًةكيِ اثلٌةت، ملؿيع احل٘جٌل (34)صدْجحف إثْحف  (2)
 . (282/  2)إقالـ املًٜكني  (8)
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ٜق كبْ   ٜق، أك قحذعٌي يف رصةؿ محْ ال يكٜف َؾلٍ وكحجىق ٗـؿيةت ٔسةحلح كرؤل ظةملح ن
ٜد هلة يف مالٓ احليةة كاألظيةء، كقْيٙ وإف الؿصةؿ يٛؽكف إىل احلي كبٙ يكؽلٜف،  ال كص

 كإٚؽار الؿصةؿ إٚؽار لْعي، ظير ٚٓ ٌْٗذٙ كاّكةمْٜف ثٙ كاملكْٕٜف هل.
إف اٌّغيح اّيت ظٜهلة ٗؽٗؽف يه أف ٚؾا  /وةجلٜاب قٖ ٚؾا االقرتاض أف يٌةؿ

ٜق كبْ   ٜق ٖٔ الؿصةؿ، كّحف يف رصِ ثكي٘ٙ دكف امل٘ٛش ٔكطٜـ كٔذٕسِ يف دلٕٜع ٖٔ محْ ن
ّحف يف وؿد ثكي٘ٙ، كإٕٗة يف ؼةاىح آظةدٚة  ،، وةحلي ثةؽ ثكؽق إىل ًيةـ الكةقح^ حمٕؽ

ؾا املكىن يؽ ٜقٛة ال ُيؿج احلي ق٘ٛٓ، ٚك ؿ هل ظؽير اّىؿًح ّحكٜا ثٕكطٜٔني، كدلٕ
ِ » /كويٙ ،اجلةصيح َ  َتِ فَ تَل   هِ دِ يَ بِ  دٍ ٍ  ُمَ  ُس ف  ي نَ واذل    ك

ُ
يف  ، واخدةٌ وشتػني فركثً   ىلع ذالٍث ِت ٌ  أ

كظؽير  (1)«اجلٍاغثُ  /ًةؿ ؟ٖٔ ٚٓ ،ية رقٜؿ ا /ًيِ ،ارِ وذتِان وشتػٔن يف اجل   اجلِثِ 
ٌَ َ ٌِ  غائفثٌ  ل حزاُل »اّؽةاىح امل٘طٜرة كويٙ  ََ ٔرِ ُص ِ  أٌت  ٌَ ُْ رُضر ل يَ  ،ي َ ذَ َ خَ ً   ّت  ، خَ ً  ُٓ ل

ة أك قيةرنا ىلع امل٘ٛش احلي ،(2)«ثُ اغَ الص   ٔمَ لُ تَ  ٕن ثِ  ،كّحف أظؽ ٖٔ ٚؾق اّؽةاىح يكذرب ظةَ
 اّزتاـ امل٘ٛش احلي ٜٚ ٔكيةر اتلٌٜيٓ لألشؼةص وعكت.

 ًٕ كأضٜؿ املكةاِ اّكْٕيح، كح ىلع مأح املكةاِ االقذٌةديح، ىلع أف ٚؾق اّؽةاىح دل
كال يذأىت اخلالؼ ثح٘ٛة إال يف مكةاِ حمؽكدة كًغةية ٔكؽكدة، كال ُيؿج احلي ويٛة قٖ 

ٔى  ؛أًٜاهلٓ ٖ ػةّىٛٓ إذ ٔة قٕٜا أِٚ الك٘ح كاجلٕةقح إال الصذٕةقٛٓ ىلع أضٜؿ كمكةاِ 
ة ق٘ٛٓ.  ويٛة اكف ػةرصن

 :وجناقض أهله ،وفساد لىاسمه ،لحهبيان بطالن الباطل يبدأ من جعارض أد :القاعدة الخامست

ٌّؽ دٌؽـ أف ٖٔ وةاؽة االؼالع ىلع أًٜاؿ أِٚ ابلؽع املؼذْىح ٔكؿوح ثؽالف أًٜاهلٓ 
ثكغٛٓ ىلع ثكظ، كٚؾا يؤنف ٗىف ؼةّت احلي، ظني يؿل د٘ةًظ ابلةؼِ كأْٚٙ،  ٖٔ رد  

                                     
 . (52435)أػؿصٙ أمحؽ  (5)
 ط. ، كًةؿ اّرتٔؾم/ ظؽير ظكٖ ضعي(2)، كاثٖ ٔةصٙ (2552)اّرتٔؾم ، ك(51153)أمحؽ أػؿصٙ  (2)
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 .[42]اّجكةء/ ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿/ كضؽؽ ا دكةىل
إٔة أف دكٜف مري ضعيعح  ،لك ٔة يذكْي ثٙ املؼةّه ٖٔ أدّحكٖٔ صٛح أػؿل وإف 

ذلٍ أف األدّح الطعيعح ال  ؛ماقوال دحلِ هل ويٛة، أك دكٜف أدّح ضعيعح ال دؽؿ ىلع ٔؽ  
 دؽؿ إال ىلع احلي.

و٘ىف ادلحلِ اذلم حيذش ثٙ املجؽِ ٜٚ ثكي٘ٙ إذا » /♫ ًةؿ شيغ اإلقالـ اثٖ ديٕيح
أقؽي ظٌٙ، كدٕزي ٔة ويٙ ٖٔ ظي كبةؼِ، كبينٌي ٔة يؽؿ قْيٙ، دىبني  أٗٙ يؽؿ ىلع وكةد ًٜؿ 
ؾا قضيت ًؽ دأمْذٙ ويٕة شةء ا ٖٔ  املجؽِ املعذش ثٙ يف ٗىف ٔة اظذش ثٙ قْيٙ، ٚك

ٜصؽدٙ َؾلٍ  .(1)«األدّح الكٕكيح و
ثؽالف اٌّٜؿ ثبيةف املىةقؽ املرتدجح قْيٙ، أك إؿٛةر ٔ٘ةًغذٙ ملة صةء كًؽ يكذؽؿ ىلع 

 . (2)، أك أف ٔة ادىع ٖٔ املطةّط مؿصط ال يٌةكـ املىةقؽ املرتدجح قْيٙ^ ثٙ اجليب
ألف  ؛ة، وإٗٙ يٌؽف ثجؽالٗٙكاحلي أف اٌّٜؿ ابلةؼِ إذا دطٜرق اإلنكةف دطٜرنا ظٌيٌينٌ 

 يف كاقْٓ أف املؾٚت إذا اكف ثةؼالن » /♫ يٕيحثؽالٗٙ ٖٔ ٗىكٙ؛ كذللٍ يٌٜؿ اثٖ د
ة، وإف ٚؾا ال يكٜف ذطٜر دطٜرنا ظٌيٌينٌ يٗىكٙ، لٓ يٕكٖ لْ٘ةًؽ هل أف يٌْ٘ٙ ىلع كصٙ 

َيه اشتجٙ ٚؾا ىلع  / وجيةٗٙ يـٛؿ وكةدق، ظىت يٌةؿني  إال لْعي، وأٔة اٌّٜؿ ابلةؼِ وإذا بي 
 .(3)«كيذكضت ٖٔ اقذٌةدٚٓ إيةق ؟!أظؽ

ٜ  كٖٔ أٔسْح  ة يف إثؽةهلةاألًٜاؿ ابلةؼْح اّيت يكيف دط إف » /ًٜؿ اثٖ قؿيب /ٚر
، إذ َيه يكٜف املكؽكـ شحبنة زةثذنة، كاملكؽكـ ال يثجخ (4)«املكؽكـ يشء زةثخ يف اّكؽـ

ٜصؽ أضالن   !؟كال ي
                                     

 . (244/ 2)دلٕٜع اّىذةكم (5)
 . (255)صاًذغةء الرصاط املكذٌيٓ  (2)
 . (541/  2)دلٕٜع اّىذةكم (8)
 .(555ص)صالء اّكيجني يف حمةَٕح األمحؽيٖ  (4)
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أك إزجةت الغؽ  ،يف ٗىكٙ القذْـأٙ ٗيف اجلـري ةكًؽ يكٜف ًٜؿ املجؽِ ٔذ٘ةًغن 
وإف لك كاظؽ ٖٔ اجلىةة ملة أػرب ثٙ الؿقٜؿ ٖٔ الطىةت ال » /كاجلٌيظ، يٌٜؿ اثٖ ديٕيح

 /، كٖٔ ذلٍ(1)«زجخ ٔة يْـٔٙ ويٙ ٗـري ٔة وؿ ٔ٘ٙأوؿارنا ممة ٜٚ حمؾكر إال كًؽ  ؛ي٘يف شحبنة
ويْـٔٙ يف األقٕةء  ،أف املكزتيل ي٘يف الطىةت كيثجخ األقٕةء ٔف إٔٗٛة ٖٔ صجف كاظؽ

ٗـري ٔة يْـٔٙ يف الطىةت، كيْـٔٙ يف الطىةت ٗـري ٔة يْـٔٙ يف األقٕةء، كاتلىؿيي يف 
 احلكٓ ثحٕ٘ٛة دىؿيي ثني املذٕةزالت. 

كذلا اكف ٖٔ ًٜاقؽ امل٘ةؿؿة أال يكٜف يف ادلقٜل أك ادلحلِ ٔة يت٘ةًظ، كإال اكٗخ 
 ادلقٜل قةًؽح ثؽاٚح.

 :صطالحاث املخالفني، ومخاطبحهم بها عند الحاجتمعزفت ا :القاعدة السادست

ؿم املذ٘ةؿؿاف ٔ٘ةؿؿدٕٛة ىلع قؿؼ كاظؽ ٖٔ املذٌؿر يف رشكط امل٘ةؿؿة أف جيي 
كاضؽالح ٔذىي قْيٙ، وإذا اكف الالكـ صةرينة ىلع اضؽالح اجلعةة، وال يطط االقرتاض 

ٜاء كابلؽع ، زٓ إٗٙ ًؽ ثةالقت٘ةد إىل اضؽالح اّىٌٛةء أك األضٜحلني ٔسالن  يكٜف ألِٚ األٚ
أّىةظ كقجةرات يؽٌْٜٗٛة تلؽؿ ىلع ٔكةين ػةضح ثٛٓ، ويججيغ ملٖ دطؽل هلٓ أف يكْٓ ٚؾق 

ٜا كذلٍ أٗٛٓ إذا لٓ ُيةؼى »اّكجةرات كاالضؽالظةت، كأف حيذش قْيٛٓ ثٛة إذا لــ األمؿ،  ج
قْي٘ة لٓ  ة كالؿاد  إٗة ال ٗىٛٓ ٔة ًيِ جلة، أك إف املؼةؼت جل /ثْنذٛٓ كاضؽالظٛٓ وٌؽ يٌٜلٜف

 .(2)«يىٛٓ ًٜجلة، كيْبكٜف ىلع اجلةس ثأف اذلم ق٘ح٘ةق ظي ٔكْٜـ ثةّكٌِ أك اذلكؽ
كًؽ يكٜف  ،وٕكؿوح االضؽالظةت احلةدزح ألِٚ ابلؽع ًؽ حيذةج إحلٛة الؿاد قْيٛٓ

ٜظيؽ (3)مكذعجنة أك كاصجنة، كذلٍ ألٕٚيذٛة اخلةضح يف ٔ٘ةؿؿدٛٓ كالؿد قْيٛٓ -، وْىـح اتل

                                     
 .(24/ 8)دلٕٜع اّىذةكم (5)
 . (228/  5) درء دكةرض اّكٌِ كاجلٌِ (2)
 . (814-812/ 8)دلٕٜع اّىذةكم (8)
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ٜد املؽْي  /ق٘ؽ أِٚ الك٘ح هلة ٔك٘ةٚة اخلةص، كق٘ؽ اّىالقىح يكٜ٘ف ثٛة -ٔسالن  ٜص إزجةت ال
ٜد يكٜ٘ف ثٛةدلؿدنا قٖ املةٚيح كالطىةت، كق٘ؽ االحت   ٜص ٜظؽة ال أف الؿب  /ةديح أضعةب اٌّٜؿ ث

ٜد، كق٘ؽ اجلٕٛيح دكين إٗكةر الطىةت اثلةثذح ثةلكٕف كاّكٌِ. ٜص  دكةىل ٜٚ قني لك م
ٜد لك ؼةاىح ثةضؽالظٛةوكًل امل ظىت يؿد ابلةؼِ ٖٔ املكةين  ؛٘ةؿؿ أف يذكؿؼ ٌٔط

كاألّىةظ، كأف يْـٔٛٓ احلضح جبجف ٔة اّزتمٜا ٖٔ دٍْ االضؽالظةت، كذلٍ ق٘ؽ 
 احلةصح كحبكت املطْعح كاملٌةـ، ويؼذةر األقْٜب األٔسِ يف الؿد قْيٛٓ.

كأٔة خمةؼجح أِٚ االضؽالح ثةضؽالظٛٓ كّنذٛٓ وْحف » /♫ ًةؿ شيغ اإلقالـ
ثُٕؿكق إذا اظذيش إىل ذلٍ، كٌلٗخ املكةين ضعيعح، َٕؼةؼجح اّكضٓ ٖٔ الؿكـ كاّىؿس 

 .(1)«كاّرتؾ ثْنذٛٓ كقؿوٛٓ، وإف ٚؾا صةاـ ظكٖ لْعةصح

ٜق»   /وٕؼةؼجح أِٚ االضؽالح ثْنذٛٓ كاضؽالظٛٓ يىيؽ ٖٔ كص

 أٗٛٓ يىٕٜٛف احلضح. :األول
 أف ذلٍ أثْل يف الؿد قْيٛٓ، كًلرسٚٓ. :اثلاين

ٙ املًٜه :اثلاىد ٛة ثأم أقْٜب يٌذغي ٓ كقؿع ٛ كةين مكةْا  ٖٔ ِ احلئ  ٖ ٚأ ك  .(2)«ثيةف ٕد

 ،أف الكْه لٓ يؾمٜا الالكـ ملضؿد ٔة ويٙ ٖٔ اضؽالظةت ظةدزح /كممة جتؽر مالظـذٙ
ٜق الشذٕةهل ىلع ٔكةفو »ثِ   ذٔٛٓ لْالكـ ّىكةد ٔك٘ةق أقـٓ ٖٔ ذٔٛٓ حلؽكث أّىةؿٙ، وؾم

 .(3)«ثةؼْح خمةّىح لُْذةب كالك٘ح، كخمةّىذٙ لْكٌِ الرصيط
زٓ إٗٙ يججيغ اتلججٙ إىل أف ٚؾق االضؽالظةت احلةدزح اّيت يؽٌْٛة أِٚ ابلؽع ال دنري 

ظةت ثةبلؽع ذادٛة أك ثةألٌّةب اّيت ٖٔ احلٌةاي شحبنة، قٜاء دكٌْخ ٚؾق االضؽال

                                     
 . (48/  5) اّكٌِ كاجلٌِ درء دكةرض (5)
 . (315/  2)ٔ٘ٛش االقذؽالؿ ىلع مكةاِ االقذٌةد  (2)
 . (282 / 5) اّكٌِ كاجلٌِ درء دكةرض (8)
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ٖ أك اّيت يؽٌْٜٗٛة ىلع خمةّىيٛٓ، وٛؾق االضؽالظةت ال حتك   ،يؽٌْٜٗٛة ىلع أٗىكٛٓ
  ٜ ة َٕة دٕ ؿ أضٜهلة ابلؽقيح اخلٕكح يف ًةّت اضؽالظةت  -ٔسالن  -ق املكزتّحًجيعن ثَؾ

ٜظيؽ، كاّكؽؿ، كاألمؿ كاجليه كحنٜ ذلٍ، كًلتكٕيذٛٓ ٔة ق٘ؽٚٓ ٖٔ الشجٙ  ؛رشقيح اكتل
ج ط ظك٘نة، حنٜ تكٕيذٛٓ إزجةت  اّكٌْيح ًؽكيةت أك يٌيجيةت، كًلؾلٍ اضؽالظةدٛٓ ال دٌي

ة، أك تكٕيذٛٓ أِٚ الك٘ح دلك   ٛن ة كتشبي ٕن  ح.ٛح كظشٜي  ٕح كمشج  الطىةت جتكي
ة دلٕالن  ـن ًٌّ  حيوإذا أكرد امل٘ةزع ّى ٕح تشذِٕ ىلع ٔة يٌجِ ة كبةؼالن ذِٕ ظ ، أك قجةرة مٜٚ

 /كٔة يؿد، ويف إزجةدٛة إزجةت لْعي كابلةؼِ، كيف ٗىيٛة ٗيف لْعي كابلةؼِ، وةلٜاصت
اتلًٜه يف الْىؾ ق٘ؽ اإليٛةـ، كاالقذىطةؿ قٖ املكىن ق٘ؽ اإلدمةؿ، زٓ االقذىكةر قٖ 

ٌنٌ    اكٗخ مؿدكدة قْيٙ.د ثٛة ثةؼالن ِ، كإف أراجً ة ًي مؿاد ضةظجٛة، وإف أراد ثٛة ظ
أػربكٗة قٖ اٌّؿآف، ٜٚ ا أك مري  /إذا قأؿ اجلٛيم وٌةؿ» /♫ ًةؿ اإلٔةـ أمحؽ

ٜٚ  /مريم، كًةؿ /إف اٌّؿآف أٗة، كلٓ يٌِ /كإف ا صِ ز٘ةؤق لٓ يٌِ يف اٌّؿآف /ا، ًيِ هل
ٕ   /الكيم، وكٕي٘ةق ثةقٓ قٕةق ا ثٙ، وٌْ٘ة ةق ا ثٙ الكـ ا، وٕٖ قىم اٌّؿآف ثةقٓ ق

 .(1)«اكف ٖٔ املٛذؽيٖ، كٖٔ قٕةق ثةقٓ مريق اكف ٖٔ الغةّني
ة-كٔسةؿ ذلٍ »  ؟ِٚ دثجذٜف  دكةىل اجلٛح /ّىؾ اجلٛح  دكةىل، وْٜ قأؿ قةاِ -أيغن

ٜ ّىؾ دلِٕ  د يف الُذةب كال يف الك٘ح، ال إزجةدنة كال ٗىينة،ّىؾ اجلٛح لٓ يؿً  /وةجلٜاب ٚك
حمذِٕ، كينين ق٘ٙ ٔة زجخ يف الُذةب كالك٘ح ٖٔ أف ا دكةىل يف الكٕةء، كأٔة اجلٛح وٌؽ 

 /يؿاد ثٛة صٛح قىِ، أك صٛح قْٜ حتيػ ثة دكةىل، أك صٛح قْٜ ال حتيػ ثٙ
وجةؼِ؛ مل٘ةوةدٙ اّكْٜ  دكةىل اثلةثخ ثةلُذةب كالك٘ح كاإلدمةع  /أٔة املكىن األكؿ

 كاّكٌِ كاّىؽؿة.
ة؛ ألف ا دكةىل أقـٓ ٖٔ أف حييػ ثٙ يشء ٖٔ خمًْٜةدٙ. :وأٌا اثلاين  وجةؼِ أيغن

                                     
 . (512)ص  كالـٗةدًح الؿد ىلع اجلٕٛيح (5)
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كال حييػ ثٙ  ،األىلع وعي جيت إزجةدٙ كًجٜهل؛ ألف ا دكةىل ٜٚ اّكٌل   :وأٌا اثلاىد
 .(1).«.يشء ٖٔ خمًْٜةدٙ.

 :معزفت ليفيت السحدلل :القاعدة السابعت

ٔة يذٜضِ ثطعيط اجلـؿ ويٙ إىل  /املؿشؽ إىل املؽْٜب، كيف االضؽالح /ادلحلِ ّنح
 ٔؽْٜب ػربم.

ٜظيؽ ضعةاط املٌٜ٘ؿ  كاإلدمةع املذْىق ثةٌّجٜؿ  ،كرصااط اّكٌٜؿ ،كأدّح قْٓ اتل
 كاّىؽؿة املكذٌيٕح.

 الطعيط يذكني ىلع املكذؽؿ أف يؿايع الغٜاثػ اآلديح/كإلًةٔح ادلحلِ ىلع كصٛٙ 
 /لك دغٔى اعريث غَ اىربْان ؽي ٌلتٔىث /أوًل 

/ ، كًةؿ قجعةٗٙ[24]األٗبيةء/ ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی یی﴿/ ًةؿ دكةىل
 .[555]ابلٌؿة/ ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿

  /كذلا ًيِ
ػػًٌ ٔػػة لػػٓ يي  مكً ماى كادل   ٕي ػػيٍ ْى ٜا قى ي  ةٛى

 

 أدقيػػػةءي ٛة ٘ػػػػةتو أضعػػػػةثي ثح    
 

 /إذتات صدث اجللو /ذاًُيا
ة ثطعذٙ ق٘ؽ اخلطٓوإذا اكف اجلٌِ ثؽٚينٌ  ٕن  ْ  ،َأف يكٜف ٖٔ اٌّؿآف اّكـيـ ،ة أك مك

أك ٖٔ الك٘ح الطعيعح كحنٜ ذلٍ، أك ٔكذربنا ٖٔ رضكريةت ٔؾٚت اخلطٓ وال يؽْت 
دطعيط اجلٌِ، كٔة قؽا ذلٍ وإٗٙ ييؽْت دطعيط اجلٌِ كصٜبنة أك اقذعجةثنة، كيكٜف ٚؾا 

إف  /كهلؾا ًيِ ؛ثذٜزيي اجلٌِ كقـكق إىل ًةاْٙ أك َذةثٙ أك ركايذٙ ثةلك٘ؽ املذطِ كحنٜ ذلٍ
 قينة وةدلحلِ.أك ٔؽ   ، وةلطعحَ٘خ ٗةًالن 

ا وطتػٓا /ذاثلًا  /اىػِايث ةأىفاظ ادلحلو وحتريْر
ة كٔكىن أكىل ٖٔ مٜاوٌذٛة يف املكىن دكف الْىؾ، كممة  ـن ذلٍ أف مٜاوٌح اجلطٜص ّى

                                     
 . (25)ص اٌّٜاقؽ املسًل يف ضىةت ا كأقٕةاٙ احلكىن، الثٖ قسيٕني  (5)
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ُِج »/ ملة ًةؿ يف دماء اجلٜـ ◙ يؽؿ ىلع ذلٍ أف اّرباء ثٖ مازب ِ  ٌآ ي اذل   َم ةكخاة
 ِ ِ  َم أُزىج، ورشٔل  اذل 

َ
 .(1)«اذلي أرشيَج  َم ل، وبجتي  » /^ًةؿ هل اجليب  «َج ي  شَ ر  ي أ

َ َُ » /كًلؾا ظؽير  رَ ام   اُ  رض 
ً
  ٍؼ ٌتي   ، فُرب  عَ ٍِ ؾّ نٍا شَ ا شحًئا فتي  ِ  ٌِ  عَ ٍِ شَ  أ

َ
ٌِ َع و  أ   َ

 ٌِ   .(2)«ٍع شا
ٖ ٚ٘ة ٔ٘ف دمف ٖٔ اّكْٕةء ٌِٗ ظؽير اجليب  ًٕ ثةملكىن، كٖٔ أصةزق ٔ٘ٛٓ اشرتط  ^و

ة ثٕة حييِ املكىن ٖٔ الْىؾ، ٔؽرٌلن ألقةحلت اّكؿبيحيف اجلةًِ أف  ٕن ظىت يتجني  ،يكٜف مال
 ، كادىي اّكْٕةء ىلع ٔ٘ف ركايح اآليةت ثةملكىن.(3)اّىؿكؽ

 /الشخدلل ةاألدىث املخفق غييٓا ةني املخِاظريَ /راةًػا
إذ جيت أف يذىي املذ٘ةؿؿاف ىلع مكْٕةت ق٘ؽٕٚة يف أٜٗاع األدّح، كأضٜؿ 

ٕٙ اخلطٓ ّحف ثؽحلِ ق٘ؽق، وال ي٘ىف اإلديةف ثٙ، كال االقذؽالؿ؛ ألف ادلحلِ اذلم ال يكْ  
ٜدنا، كٖٔ املكْٓ  ثٙ ق٘ؽ أِٚ اٌّجْح، املؿصكيح إىل الُذةب كالك٘ح   -يف اجلْٕح-حيٌي ٌٔط

 الدىةًٛٓ قْيٕٛة.
 .[51]الشٜرل/﴾ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿/ ًةؿ دكةىل

كالك٘ح الطعيعح يف دلةدّح أِٚ األٜٚاء، كٔكؿوح كصٙ وذذأكؽ اّك٘ةيح ثةٌّؿآف 
 ادلالّح ٕٔ٘ٛة، ظىت دٌٜـ احلضح قةملح ٖٔ املكةرعح.

ِو يؿصكةف إحلٙ أـ ال»...  /ًةؿ الشةؼيب وإف  ؟كبيةٗٙ أف اخلطٕني إٔة أف يذىٌة ىلع أض
... كإذا اكٗخ ادلقٜل ال ٖٔ دحلِ،  ثؽ هلة لٓ يذىٌة ىلع يشءو لٓ يٌف ثٕ٘ةؿؿدٕٛة وةاؽة حبةؿو

كٌلف ادلحلِ ق٘ؽ اخلطٓ ٔذ٘ةزمان ويٙ؛ وْحف ق٘ؽق ثؽحلِ، وطةر اإلديةف ثٙ قجسنة ال يىيؽ 
ٜدنا ِ ٌٔط ٜد امل٘ةؿؿة ،وةاؽة كال حيط  ق  رد   /كٌٔط اخلطٓ إىل الطٜاب ثؽؿيي يكؿوٙ؛ ألف  رد 

                                     
 .(2351)، كمكْٓ (2855)ابلؼةرم  أػؿصٙ (5)
  .كٖ ضعيطظؽير ظ، كًةؿ اّرتٔؾم/ (282)، كاثٖ ٔةصٙ (2213)ّرتٔؾم ا أػؿصٙ (2)
 . (835 - 831)صالؿقةّح  (8)
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 . (1)«ثنري ٔة يكؿوٙ ٖٔ ثةب دكْيه ٔة ال يؽةؽ
وٕٖ ٚ٘ة ال يججيغ أف ييؤىت ثةدلحلِ ىلع ظكٓ امل٘ةط ٔ٘ةزمان ويٙ، كال ٔـ٘ح » /زٓ ًةؿ
ْ ص جلة  ؛لْزناع ويٙ إذ يْــ ويٙ االٗذٌةؿ ٖٔ مكأّح إىل أػؿل؛ ألٗ ة إف وكْ٘ة ذلٍ لٓ دذؼ

 . (2)«مكأّح كبؽْخ وةاؽة امل٘ةؿؿة
 /وإغٍال األدىث مجيًػا ،وحلاكّ ،وشتاكّ ،مرااعة شياق ادلحلو /خامًصا

وال يججيغ ثرت ادلحلِ قٖ قيةًٙ اذلم كرد ويٙ، كال االقذؽالؿ جبـاٙ كإٕٚةؿ ثةًيٙ، كال 
إذ ٚؾا ّحف ٖٔ شأف أِٚ اّكْٓ كاّكؽؿ  ؛إقٕةؿ ثكظ األدّح كإٕٚةؿ ابلكظ اآلػؿ

 كاإلٗطةؼ، كإٕٗة ٜٚ شأف أِٚ ابلؽع كاألٜٚاء.
ىلع ٌٔةتلٙ يف اٌّؽر ثٌٜهل  ♫ قجؽ اّكـيـملة اظذش ميالف ادلمشيق أٔةـ قٕؿ ثٖ »
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿/ دكةىل

 ڇڃ ڃ چ چ چ چ﴿ /اًؿأ آػؿ الكٜرة» /ًةؿ هل قٕؿ [2،8]اإلنكةف/﴾ ېئ ېئ ىئ

زٓ  [85، 81]اإلنكةف/﴾ ژ ڑ ڑ ک ک ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
ٓ  ًؽ َ٘خ أقىم وجرص   /أًٜؿ /ًةؿ ؟كٔة دٌٜؿ ية ميالف /ًةؿ قٕؿ وأقٕكذين،  دين، كأض

 .(3)«وطْجٙ ؛زٓ رصف إىل ٌٔةتلٙ يف قٛؽ ٚشةـ ثٖ قجؽ املٍْ ، وٛؽيتين... وذةبكعةالنٌ 
ة االقذؽالؿ املكتكه كاملجترس، كاملٌؽٜع قٖ مالظـح  كًلسري ٖٔ ابلؽع اكف ٔجشٚؤ

ٜقٛة.  قيةؽ األدّح كدلٕ
ا ةاىػدم/شادًشا ًٍ  /غدم اىػيً ةادلحلو ىحس غي

ٜدق، كًلٕة أف  ة ثكؽـ كص ٕن إف قؽـ كصؽاف ادلحلِ أك قؽـ ٔكؿوح امل٘ةؿؿ هل ّحف قْ
                                     

 . (451/ 1)املٜاوٌةت  (5)
 . (454/  1)املطؽر الكةثي  (2)
 . (554/  2)الرشيكح  (8)
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ة »اإلزجةت يىذٌؿ إىل دحلِ وةجليف َؾلٍ،  ٔن ٜدق ثؽحلِ ٔكني، ًؽ يكٜف ٔكْٜ كٔة لٓ يكْٓ كص
ٜدق؛ ألٗٙ ًؽ يكٜف  /ثأدّح أػؿل، وٕسالن  ٜد أمؿ ٔة، ال يكين قؽـ كص قؽـ ادلحلِ اّكٌٌل ىلع كص

ٜدق  زةثذنة ثةدلحلِ الكٕيع، أك مريق، وةدلحلِ جيت ويٙ اّؽؿد ال اّكُف، ثٕكىن أٗٙ يْــ ٖٔ كص
ٜد، كال يْــ ٖٔ قؽٔٙ اّكؽـ، أم ٜص ې ې ې ې ى ﴿ /قؽـ املؽلٜؿ قْيٙ، ًةؿ دكةىل /ال

 .(1)«ٗيع ىلع لك ٖٔ َؾب ثٕة ًرص ق٘ٙ قْٕٙوٛؾا  [85]يٜنف/ ﴾ى ائ ائ ەئ
ٜاؿ اّربزخ  ،كاجلٖ ،كاملالاكح ،كاٌّؽر ،اكلطىةت ،وٕٖ ٗى َسرينا ٖٔ اّنيبيةت» كأظ
ـقٓ-ّكؽـ ًيةـ دحلِ احلف كاملشةٚؽة، أك دحلِ اّكٌِ  ؛كاملكةد ة؛ ألٗٙ أػرب  -َٕة ي اكف اغّؽن

قٖ ٗىكٙ، كال يٕ٘ف أف يكٜف مريق ًؽ ًةـ ق٘ؽق دحلِ اّكٌِ، أك دحلِ الكٕف، أك دحلِ 
ٜاؿ اّربزخ كاملكةد^ َٕة كًف ذلٍ لْؿقٜؿ ،املشةٚؽة  .(2)«، يف مشةٚؽة اجلٖ كاملالاكح كأظ

 /واتلفريق ةني املخخيفات ،اجلٍع ةني املخٍاذالت /شاةًػا
الطعيط، كضىح اّىؽؿة املكذٌيٕح، كقْيٛة ًةٔخ أظاكـ الرشع كيه ػةضح اّكٌِ 

املؽٛؿ ٖٔ اتل٘ةًظ، كاملربأ ٖٔ اتلكةرض، وال يطط اجلٕف ثني املؼذْىةت يف ظكٓ، كال 
 اتلىؿيي ثني املذٕةزالت يف ظكٓ.

ٜد يف ًٜهل دكةىل /كٖٔ أٔسْح اتلىؿيي ثني املذٕةزالت ژ ڑ ڑ ﴿/ ٔة ذـ اٌّؿآف ثٙ احلٛ

﴾ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں
، ٔف ٔة ويٛة ٖٔ اتلطؽيي ملة ٔكٛٓ ٖٔ اتلٜراة كاإلجنيِ، ^وكىؿكا ثؿقةّح حمٕؽ  [55]ابلٌؿة/

ا هل.  كاجلٕيف ُيؿج ٖٔ مشاكة كاظؽة، واكف اّكىؿ ثجكظ ذٍل كىؿنا ثةجلٕيف كصعؽن
كضه ا دكةىل ثطىةت اخلْي، كإصؿاء اٌّيةس يف  /كٖٔ أٔسْح اجلٕف ثني املؼذْىةت

ٜد ظني ًةلٜا ﴾ ې ې ېى﴿/ ذلٍ ٔف اػذالؼ ظٌيٌح اخلةّي قٖ املؼْٜؽ، َٕة وكِ احلٛ

                                     
 . (311/ 2)ٔ٘ٛش االقذؽالؿ ىلع مكةاِ االقذٌةد  (5)
 . (511)ص الؿد ىلع امل٘ؽٌيني  (2)
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كإزجةت الطةظجح  [81]اتلٜبح/ ﴾ڻ ڻ ۀۀ﴿/ ، كًلؾا اجلطةرل ظني ًةلٜا[24]املةاؽة/
 كالٜدل ٖٔ ضىةت املؼْٜؽ دكف اخلةّي قجعةٗٙ.

ؽ ثني ٔذٕةزْني أك دمف ثني خمذْىني ٖٔ ٔجذؽقح املكْٕني وىيٙ شجٙ ٖٔ كلك ٖٔ وؿ  
ة  ٜد كاجلطةرل، و٘ىةة الطىةت كاألقٕةء، أك ٖٔ أزجخ ثكغٛة دكف ثكغٛة، وؿًٜا دميكن احلٛ

إذ اٌّٜؿ يف الطىةت ثةب كاظؽ، كاٌّٜؿ يف ثكغٛة اكٌّٜؿ يف ابلكظ  ؛ثني املذٕةزالت
ٓاآلػؿ، كاٌّٜؿ يف الطىةت كاألقٕةء  ة-اكٌّٜؿ يف اذلات، ٚك ًؽ دمكٜا ثني  -أيغن

املؼذْىةت؛ ألٗٛٓ لٓ يكذٌؽكا اتلكؽيِ إال ثكؽ أف ًةٔخ ق٘ؽٚٓ شجٛح اّتشبيٙ؛ كهلؾا اكف 
ة. ٛن  لك ٔكؽِ مشج

ٜقيؽيح ٖٔ اخلٜارج كاملكزتّح وؿ   ٜقيؽ وآٜٔ٘ا ثٛة، كبني ٗطٜص كال ًٜا ثني ٗطٜص ال
ٜقؽ وكىؿكا ثٛة، كاجلٕيف ُيؿج ٖٔ مشاكة  ٜ٘ا ث٘طٜص ال كاظؽة، كيف املٌةثِ املؿصبح ٔآ

ٜقيؽ. ٜقؽ، كًلىؿكا ث٘طٜص ال  ال
كالشيكح وؿًٜا ثني الطعةثح، وذٜلٜا آؿ ابليخ ٔ٘ٛٓ كمادكا مريٚٓ، كالٜاصت مٜاالدٛٓ 

ة، كدمكٜا ثني الؿقٜؿ  ة يف أإذٛٓ،  ^دميكن كبني مريق يف إزجةت اّكطٕح، ظير ادقٜٚ
 .(1)كمريٚٓ ٖٔ اجلةس يف ٚؾا األمؿ اتلىؿيي يف ذلٍ ثني الؿقِ /كالٜاصت

ؽ ثني الُذةب كالك٘ح يف احلضيح كاالقذٕةد، أك ثني املذٜادؿ كاآلظةد يف كلك ٖٔ وؿ  
ة يف األظاكـ اّكْٕيح،  اّكٌةاؽ كاألظاكـ، أك ثني اجلطٜص الرشقيح دةرة جيؿيٛة ىلع ؿةٚٚؿ

 هلؾا األضِ املٛٓ.وٕذ٘ةًظ خمةّه  -كدةرة يؤكهلة أك يىٜعٛة يف املكةاِ االقذٌةديح
 :حمم لسم القىل أو املذهب :القاعدة الثامنت

 /خق ^لزم كٔل ا حػاىل وكٔل رشٔهل  /أوًل 
أف يكٜف  -إذا ضط- ^يججيغ أف يكْٓ أف الالزـ ٖٔ ًٜؿ ا دكةىل كًٜؿ رقٜهل 

                                     
 .(312 - 314/ 2)ثذرصؼ  ،ٔ٘ٛش االقذؽالؿ ىلع مكةاِ االقذٌةد (5)



 
 

ىلع أِٚ األٜٚاء  ٔ٘ٛش أِٚ الك٘ح كاجلٕةقح يف الؿد  
 كابلؽع

255 

ة وٜٛ ظي، يثجخ كحيكٓ ثٙ؛ ألف الكـ ا كرقٜهل ظي، كالزـ احلي ظي؛ كألف ا  ٔن الز
ة ٖٔ الكٔٙ كّلكـ رقٜهل  ٔن ا ،^دكةىل مالٓ ثٕة يكٜف الز  .(1)ويُٜف مؿادن

ة، كالزٔٙ  ًٌّ ة لُْذةب كالك٘ح ويُٜف ظ ٌن كًلؾلٍ ًٜؿ اإلنكةف إٔة أف يكٜف مٜاو
ة لُْذةب ك ة، كإٔة أف يكٜف خمةّىن ًٌّ  .(2)كالزٔٙ ثةؼالن  ،الك٘ح ويُٜف ثةؼالن ظ

 /(3)كائو اىلٔل هل ٌع لزٌّ ذالث خالت /ذاًُيا
ؿ هل الزـ ًٜهل ويْزتٔٙ، ٔسِ :احلاىث األوىل أف يٌةؿ ملٖ يثجخ كزف األقٕةؿ  /أف يَؾ

ٗكٓ أّزتـ ثٙ؛ ألف أظٜاؿ  /يْـمٍ اٌّٜؿ جبٜاز كزف األقؿاض، ويٌٜؿ املسجخ /يف اآلػؿة
اآلػؿة ختذْه قٖ أظٜاؿ ادلٗية، كا دكةىل ىلع لك يشء ًؽيؿ، زٓ إٗٙ ًؽ كصؽ يف زٔةٗ٘ة 
ٚؾا مٜازيٖ لْعؿارة كاّربكدة كاإلعةءة كحنٜ ذلٍ ٖٔ األقؿاض، وٛؾا الالزـ جيٜز إعةوذٙ 

 إحلٙ إذ قْٓ ٔ٘ٙ أٗٙ ال يٕ٘كٙ.
ؿ هل الزـ ًٜهل :احلاىث اثلاُيث أف يٌٜؿ  /، ويٕ٘ف اتلالزـ ثح٘ٙ كبني ًٜهل، ٔسِأف يَؾ

ة لْؼْي يف ضىةدٙ، ويٌٜؿ  /ٗةيف الطىةت ملٖ يثجذٛة ٛن يْـمٍ أف يكٜف ا دكةىل مشةث
ٓ االشرتاؾ  /املسجخ ال يْــ ذلٍ؛ ألٗ٘ة ق٘ؽٔة أعى٘ة الطىةت إىل اخلةّي قجعةٗٙ ًؽك٘ة دٜٚ

ة  دكةىل، كدٕ٘ف أف يكٜف ا كاملشةثٛح، َٕة أٍٗ أيٛة اجلةيف لْطىةت، دثجخ ذادن 
ة لْؼْي يف ذادٙ، وٌِ ذلٍ ٛن ة- مشةث  يف الطىةت إذ ال وؿؽ ثحٕ٘ٛة. -أيغن

ؾا الالزـ ال جيٜز إعةوذٙ إحلٙ ثكؽ أف ثني    ٜٚ كصٙ أذ٘ةع اتلالزـ ثني ًٜهل كبني ٔة ٚك
 أعيه إحلٙ.

ؿ ثةّزتاـ كال ٔ٘ف، وٛؾا  ،أف يكٜف الالزـ مكُٜدنة ق٘ٙ :احلاىث اثلاثلث وال يَؾ

                                     
 . (52، 55)صاٌّٜاقؽ املسًل  (5)
 . (541)ص اٌّٜاقؽ اجلٜراٗيح  (2)
ٜاقؽ اجلٜراٗيح  (8) ٜاقؽ املسًل (284)ص، ؼؿيي اهلضؿدني (244/  81) (21/253)دلٕٜع اّىذةكم ،(542 -541)ص اٌّ  .(58، 52)ص ، اٌّ
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ؿ هل الالزـ وٌؽ يْزتٔٙ، كًؽ يٕ٘ف اتلالزـ، كًؽ يتجني  /ظُٕٙ أف ال يجكت إحلٙ؛ ألٗٙ إذا َذ
ة؛ كألصِ ٚؾق االظذٕةالت وال يججيغ إعةوح  هل كصٙ احلي وريصف قٖ الالزـ كاملْـكـ دميكن

ٜصت هل اذلٜٚؿ الالزـ إحلٙ كال قيٕة أف اإلنكةف برش كدكرتيٙ ظةالت ٗىكيح  كػةرصيح د
قٖ الالزـ، وٌؽ ينىِ، أك يكٜٛ، أك ي٘نْي وُؿق، أك يٌٜؿ اٌّٜؿ يف مغةيي امل٘ةؿؿات ٖٔ 

 مري دؽثؿ يف لٜازٔٙ، كحنٜ ذلٍ.
ة لْــ دكىري لك ٖٔ ًةؿ قٖ كلٜ اكف الزـ املؾٚت ٔؾٚجن » /♫ ًةؿ اثٖ ديٕيح

الزـ ٚؾا اٌّٜؿ يٌذيض أف ال إٗٙ دلةز ّحف حبٌيٌح، وإف  /االقذٜاء أك مريق ٖٔ الطىةت
 .(1)«يكٜف يشء ٖٔ أقٕةاٙ ظٌيٌح

ؿ الْٜازـ ابلةؼْح إلؿٛةر ش٘ةقح املؾٚت  -ال قيٕة ق٘ؽ امل٘ةؿؿة- ّكٖ ًؽ دَؾ
ألف اّكةًِ إذا ٗجٙ إىل ٔة يْــ ًٜهل ٖٔ الْٜازـ اّىةقؽة، وٌؽ يجذجٙ  ؛(املْـكـ)ابلةؼِ 

 .(2)كيؿصف قٖ ًٜهل
 

 
 

 
  

                                     
 . (253/  21)ىذةكم اّدلٕٜع  (5)
 . (318/  2)ٔ٘ٛش االقذؽالؿ ىلع مكةاِ االقذٌةد  (2)
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  السادس أسئلة الفصل 

 أمام العبارة الخطأ يف لل مما يأجي:)×( ( أمام العبارة الصحيحت وعالمت ضع عالمت )أولً: 

 ( ) دّخ أًٜاؿ الكْه كأوكةهلٓ ىلع قؽـ صٜاز ٔ٘ةؿؿة أِٚ ابلؽع. -1

ٜدة ألِٚ ابلؽع د٘عرص  -2  ( )  .يذكْي ثأضِ اجليحويٕة عٜاثػ املضةدّح املعٕ

 ( ) «.ا ًػ وأظججخ أف ُيؽئٔة ٗةؿؿت أظؽن » اإلٔةـ ٔةلٍ/ ًةؿ -8

ٖٔ اٌّٜاقؽ امل٘ٛضيح يف الؿد ىلع أِٚ ابلؽع/ حتؽيؽ مٜعف اخلالؼ كٔ٘ةؼٙ كدؿؾ  -4
 ( ) اتلىؿيف كاتلؽٜيِ. 

 ( ) الكـ ٔ٘ؽيق ٔكٌٜؿ. « املكؽكـ يشء زةثخ يف اّكؽـ إف»ًٜؿ اثٖ قؿيب/  -1

 ( ) قؽـ اّكْٓ ثةدلحلِ قْٓ ثةّكؽـ.  -2

 ( )  دلةدّح أِٚ ابلؽع ي٘ىه ق٘ٛة كدؾـ ذلادٛة. -3

 ( )  ٖٔ الغٜاثػ املذكٌْح ثةملضةدّني/ إؿٛةر احلي، ٔف قؽـ االتلىةت إىل ٚؽـ ابلةؼِ. -4

ٜدة اّىٛٓ، كّكٖ ظكٖ اجليح كاٌّطؽ. -5  ( )  ال يكذرب يف املضةدؿ قٖ احلي ٔذةٗح اّكْٓ كص

ة أز٘ةء ٔ٘ةؿؿة أِٚ ابلؽع. -51 ٌن  ( )  ال جيٜز اقذكٕةؿ املطؽْعةت احلةدزح ٔؽْ

 : اخرت اإلجابت الصحيحت من بني البدائل املطزوحت فيما ييل:ثانيًا

ٔاء وابلدع ٌا يخػيق/ -1 ٔدة ٌع أْو األْ ٔاةع املجادىث املدٍ  ٌَ ط
 ثةملضةدّني. -ج  ثٕٜعٜع املضةدّح.-ب ثةجليح. -أ
 قجي.دميف ٔة  -د

 ْٔ/ «ا كع فأختتج أن خيػئٌا ُاظرت أخدً »و/ ئلااى -2
 اثٖ ديٕيح. -ج أمحؽ.-ب الشةويع. -أ
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ً، ول تص» /……كال/ -3 ٔاء، ول جتادلْٔ ٔا أصداب األْ ٔا ًٌٍِٓل جتالص  .«ػ
 الكٕٚة.-ج اثٖ قرييٖ.-ب احلكٖ ابلرصم. -أ

ٔاغد املِٓجيث يف الرد ىلع أْو ابلدع/ -4  ٌَ اىل
 مٜعف اخلالؼ كٔ٘ةؼٙ.حتؽيؽ  -أ

 الكٕٚة ضعيط.-ج ٔكؿوح ردكد أِٚ ابلؽع ثكغٛٓ ىلع ثكظ.-ب
 خالت/ ّكائو اىلٔل هل ٌع لزٌ -5

 زالث. -ج مخف. -ب أربف. -أ
 خكً لزم اىلٔل أو املذْب/ -6

ة.-أ ٌن ة. -ب الزـ ٔؽْ ٌن  ىلع دىطيِ.-ج مري الزـ ٔؽْ
 خاصث اىػلو الصديح، وصفث اىفػرة املصخليٍث/ -7

 اتلىؿيي ثني املذٕةزالت كاجلٕف ثني املؼذْىةت. -أ
 اجلٕف ثني املذٕةزالت كاتلىؿيي ثني املؼذْىةت. -ب
 اجلٕف ثني ثكظ املذٕةزالت، ال لكٛة. -ج

ٔاء ةػظًٓ ىلع ةػض/ -8  ردود أْو األةدع واألْ
 ال يكذىةد ٔ٘ٛة ابلذح. -ب يكذىةد ٔ٘ٛة يف إثؽةؿ ثؽقٛٓ. -أ

 ثني الؿاوغح كاجلٜاضت. ال أزؿ هلة إال إذا اكف -ج

 أجب عن األسئلت اآلجيت:: ثالثًا

ٜدة اّيت عجػ ثٛة الكْه صٜاز الؿد كامل٘ةؿؿة ألِٚ األٜٚاء كابلؽع -1  ؟ٔة يه عٜاثػ املضةدّح املعٕ
ة ٔف الرشح -2 ٚؿ ٜقح؟ اَذ  .ِٚ ٚ٘ةؾ أمٜر جتكِ دلةدّح أِٚ ابلؽع دلةدّح مم٘
 الرشح.الغٜاثػ املذكٌْح ثةملضةدّني ٔف ثني  -8
ؿ ػالضح اٌّٜؿ يف ظكٓ ٔ٘ةؿؿة أِٚ ابلؽع -4  ثةجلـؿ إىل ٔة يذكْي ثٕٜعٜع املضةدّح. اَذ
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ة ٔف اتلثجخ كًلذجن   كأدّحن ة كًٜالن ٖٔ اٌّٜاقؽ امل٘ٛضيح يف الؿد ىلع أِٚ ابلؽع/ ٔكؿوح ظةؿ اخلطٓ، ٔؾٚجن  -1
 ة.ة كاوين كادلًح. ارشح ٚؾق اٌّةقؽة رشظن 

ػ قْػيٛٓ.ًةقؽة ٕٔٛح ٖٔ اٌّٜاقؽ امل٘ٛضيػح يف الػؿد  ،ثكغٛٓ ىلع ثكظٔكؿوح ردكد أِٚ ابلؽع  -2  ورس 
 .ذلٍ دىطيالن 

 ارشح ٔكىن أف احلي ال يكؿؼ ثةلؿصةؿ، كإٕٗة يكؿؼ الؿصةؿ ثةحلي. -3
 ؟ٔة ٔكىن ًٜهلٓ/ إف ثيةف ثؽالف ابلةؼِ يجؽأ ٖٔ دكةرض أدتلٙ كوكةد لٜازٔٙ كد٘ةًظ أْٚٙ -4
/ ٔكؿوح اضؽالظةت املؼةّىني، كخمةؼجذٛٓ ثٛة ق٘ؽ احلةصح. وطػِ ابلؽع ٌٜاقؽ يف الؿد ىلع أِٖٚٔ اّ-5

 اٌّٜؿ يف ٚؾا.
ة دىطيالن  ٔكي٘ح. إلًةٔح ادلحلِ ىلع كصٛٙ الطعيط يذكني ىلع املكذؽؿ أف يؿايع عٜاثػ -51 ٚؿ  .اَذ
ة شةرظن  .ًةاِ اٌّٜؿ هل ٔف الزٔٙ زالث ظةالت -55 ٚؿ  ة هلة.اَذ
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 أحكاو وضوابط العالقة 
 بني أهل السنة وأهل األهواء والبدع

 

 

 .واملوقف العميل من أهل األهواء والبدعالتأصيل النظري املبحث األول: 

 .حكم الدعاء ألهل البدع، والدعاء عليهم، ولعنهماملبحث الثاني: 

 .حكم الصالة خلف أهل البدع والصالة عليهماملبحث الثالث: 

 .حكم قبول شهادة أهل البدع وروايتهماملبحث الرابع: 

 .حكم تلقي العلم عن أهل البدعاملبحث الخامس: 

 .حكم اشرتاك أهل البدع يف الجهادلسادس: املبحث ا
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U 

ٓام٠ أ٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث ٤ّ املغا١ٙني ٤ٓام٢ثن  ش٬ٓ٥ا  ١ٜػ ح ك٫ػ هلا املغا٬ٙ١ف كأكادكا ة٫ا،٘ 
ػ  ٬ْا اك٧ج ا١ٓالٛث ةح٣٫٨ كبني أ٪٠ األ٪٬اء كابلػع حت٫٥ٟاٛ   ٘،ٚ ٫ار احلٚ كرمحث اخل٢ ٘ي٫ا ةني ُإ

يػ أ٢٥٧ث.  ٛٚ ٦ احل ؾبْ  ٗ، كال ٓح ٥٢يث، كحيت٫ٍا م٬ازي٦ الرشع ا١يت ال حتي  أعالٛيث ْك
الـ اة٦ حي٥يث أئ٥ث الف٨ث كاجل٥اْث كأ٪٠ ا٣٢ٓ١ كاإلي٥اف ٘ي٣٫ » /♫ ٛاؿ كيظ اإـل

ا٣٢ٓ١ كا١ٓػؿ كالؽمحث؛ ٘ي٬٥٢ٓف احلٚ اذلم يل٬٧٬ف ة٩ م٬اٜ٘ني ل٢ف٨ث ـاملني ٦٤ 
ھ ھ ھ ے ﴿ ابلػْث، كيٓػل٬ف ىلع ٦٤ عؽج ٫٨٤ا كل٬ ٣٫٥٢ُ، ٥ٞا ٛاؿ حٓاىل/

 [8]املائػة/﴾ ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽
ة٠ إذا  ،خلري كاهلػل كا٣٢ٓ١، ال يٜهػكف الرش هل٣ اةخػاءكيؽمح٬ف اخل٢ٚ، ٘رييػكف هل٣ ا

 ،٬٨ا عٍأ٪٣ كس٣٫٢٫ ك٣٫٥٢ُ اكف ٛهػ٪٣ ةؼلٝ ةياف احلٚ كرمحث اخل٢ٚاعٛت٬٪٣ كبح  
كاألمؽ ةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ، كأف يل٬ف ادلي٦ لك٩ ، كأف حل٬ف لك٥ث ا يه 
ا٢ٓ١يا، ٘أ٥ْاهل٣ عالهث  حٓاىل م٬اٜ٘ث ل٢ف٨ث، كأ٥ْاؿ خما١ٙي٣٫ ال عالهث كال ن٬اب؛ 

 ة٠ ةػْث كاحتاع اهل٬ل؛ كهلؼا يف٬٥ف أ٪٠ ابلػع كأ٪٠ األ٪٬اء.
  ٙ ٦ عا٣٫ٙ١، كإف اكف ذلٝ املغا١ٗ كهلؼا اكف أ٪٠ ا٣٢ٓ١ كالف٨ث ال يل ؽكف ٤ى

ؽ٪٣؛ ألف ا١لٙؽ ضل٣ رشيع، ٢٘حؿ لإلنفاف أف يٓاٛب ة٥ر٩٢، ٦٥ٞ ٞؼب   ٙ يل
٢ْيٝ كزىن ةأ٪٢ٝ، ١حؿ لٝ أف حلؼب ٢ْي٩ كحؾين ةأ٪٩٢؛ ألف الٟؼب كالؾ٧ا ضؽاـ 

  ٙ ٚ  ا حٓاىل، كًلؼلٝ اتلٟٙري ضٚ  ٘ال يل ٙ  حل ٬هلؽ إال ٦٤ ك  .(1)«ؽق ا ك ـر
كيف ٪ؼا ا١ٙه٠ نفخٓؽض ا٬ٜ١اْػ كالي٬اةً ا١يت حتل٣ ْالٛث أ٪٠ الف٨ث ةأ٪٠ 

 األ٪٬اء كابلػع، كم٬ٛٗ أ٪٠ الف٨ث ٣٫٨٤.
                                     

 ةاعخهار. (492-494/ 2)الؽد ىلع ابلٟؽم  (1)
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 العنلي من أهل البدع واألهواءالتأصيل النظري واملوقف 
ٔاء/ ٔا ش ٔاء وابلدع ىيص  إن أْو األْ

 ٣٫٨٥٘ اجلا٪٠ املٜرل.
 املجل٠ٖ ةػ٧ياق. ،ك٣٫٨٤ املٓؽض ٦ْ ٢ٌب احلٚ كاهلػل

ا كحٓه   ا هل ك٤ٓاداة ألنطاة٩. ،تناك٣٫٨٤ ٦٤ حبني هل احلٚ كل٩٨ٟ حؽًل٩ ح٢ٜيػن  أك ةٖين
 ك٣٫٨٤ املفترت ة٫ا. ،ك٣٫٨٤ ادلايع إىل ةػْخ٩

 ف٬غ يف ٠ْٜ كال رشع.تكا١تف٬يث ةني ٪ؼق األ٬٧اع ال 
  ٦٤ املٓؽض ٦ْ ٢ٌب احلٚ.٘ال كٝ أف اجلا٪٠ املٜرل أعٗ ضاالن 

٠ٛ ٤ٙفػة كأعٗ رضرنا ٦٤ اذلم يػ٬ْ إىل ةػْخ٩ كيجرش٪ا، كيٙنت اجلاس كُل٪٥ا أ
٬ٜبث حارًل٫ا »كي٢بؿ ٢ْي٣٫ دي٣٫٨،  ٘إف ادلاعء إىل املٜا١ث أ٣ِْ ٦٤ ٬ٛهلا، كإذاةث ٛائ٫٢ا ْك

 .(1)«أ٣ِْ ٦٤ دلؽد ادلاعء إحل٫ا، كا٬ٜٓ١بث ةا١ٜخ٠ أ٣ِْ ٦٤ ا٬ٜٓ١بث ةالرضب
اجلِؽم كا٥ٓ١ٌل أل٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث ٦٤ كىلع أـاس ٪ؼا اتلٙاكت يجتين امل٬ٛٗ 

 أ٪٠ ابلػع كاأل٪٬اء ىلع اعخالؼ ٘ؽ٣٫ٛ ك٬ٌائ٣٫ٙ.
الـ»ٛاؿ اة٦ ا١ٜي٣/  كل٣٫٨ٟ خما٬ٙ١ف يف ةٓو - أ٤ا أ٪٠ ابلػع امل٬ا٬ٜ٘ف أل٪٠ اإـل

الة املؽسئث ،كاجل٥٫يث ،كا١ٜػريث ،األن٬ؿ اكلؽا٘يث  ٫٘ؤالء أٛفاـ/ -كحن٬٪٣،ٕك
اجلا٪٠ املٜرل اذلم ال ةهرية هل، ٫٘ؼا ال يلٙؽ كال يٙفٚ كال حؽد ك٫ادح٩ إذا  أخدْا/

ل٣ يل٦ ٛادرنا ىلع ح٣٢ٓ اهلػل، كض٩٥ٟ ضل٣ املفخيٓٙني ٦٤ الؽساؿ كا١جفاء كال٬دلاف 
، ٘أكخلٝ ْ ى ا أف ي٬ٙٓ ٣٫٨ْ كٌلف ا اذلي٦ ال يفخٍي٬ٓف ضي٢ث كال ي٫خػكف ـبيالن 

 ا ٬ٕٙرنا.٬ْٙنٌ 
                                     

 .(489/ 12)دل٬٥ع ا١ٙخاكم  (1)
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ك١ل٦ يرتؾ ذلٝ  ،املخ٥ل٦ ٦٤ الفؤاؿ ك٢ٌب اهلػايث ك٤ٓؽ٘ث احلٚ اي/اىلصً اثل
ري ذلٝ، ٫٘ؼا ٤ٙؽ   ةػ٧ياق كرياـخ٩ كذل  اكخٖاالن  يػ، آذ٣ ةرتؾ ح٩ ك٤ٓاك٩ ٕك ط مفخطٚ ل٬ْ٢

٤ا كسب ٢ْي٩ ٦٤ ح٬ٜل ا حبفب اـخٍاْخ٩، ٫٘ؼا ض٩٥ٟ ضل٣ أ٤راهل ٦٤ حاريك ةٓو 
كاهل٬ل ىلع ٤ا ٘ي٩ ٦٤ الف٨ث كاهلػل ريد ت  ال٬استات، ٘إف ٢ٕب ٤ا ٘ي٩ ٦٤ ابلػْث

 ك٫ادح٩، كإف ٢ٕب ٤ا ٘ي٩ ٦٤ الف٨ث كاهلػل ٛت٢ج ك٫ادح٩.
ا كحٓهتنا ،أف يفأؿ كي٢ٍب كيتتني هل اهلػل اىلصً اثلاىح/ ا أك  ،كيرتًل٩ ح٢ٜيػن أك ةٖين

ا ٜن ق حم٠ اسخ٫اد كحٙهي٠، ٘إف كحلٙريي  ،٤ٓاداة ألنطاة٩، ٫٘ؼا أ٠ٛ درساح٩ أف يل٬ف ٘اـ
ف ٨٢ٓ٤نا داْيث ردت ك٫ادح٩ ك٘خاكي٩ كأضاك٩٤ ٤ّ ا١ٜػرة ىلع ذلٝ، كل٣ حٜت٠ هل ك٫ادة اك

كال ٘خ٬ل كال ضل٣ إال ٨ْػ الرضكرة، ٞطاؿ ٢ٕتث ٪ؤالء كاـتيالئ٣٫ كًل٬ف ا١ٜياة 
ك٫ادح٣٫ كأضاك٣٫٤ إذ ذاؾ ٘فاد ٞرري، كال ي٥ل٦ ذلٝ  كاملٙخني كالل٬٫د ٣٫٨٤، ٘يف رد  

 . (1)«٘خٜت٠ ل٢رضكرة
ج كحٓػدت م٬اٛٗ الف٢ٗ ٤ّ أ٪٠ ابلػع،  ؛اء ىلع اتلٜفي٣ الفاةٚكب٨ ٜ٘ػ ح٬ْ٨

 ٦٥٘ ذلٝ/
٘ ٚ يف رد٪٣ إىل اجلادة،  /أوًل  ٗ كا١رت  ٍ ِث احلف٨ث، كاتل٢ د٬ْح٣٫ ةاحل٥ٟث كامل٬ْ

 ٦ ٦ ٧اُؽ٪٣ ٦٤ الؽا٘يث حارة، كم٥  كضِرية الف٨ث، كىلع ٪ؼا يتزنؿ م٬ٛٗ اإل٤اـ أمحػ م٥ 
 .(2)٧اُؽ٪٣ ٦٤ املؽسئث حارة أعؽل

٠٥ ٠ٓ٘ اة٦ ْتاس خاًُيا/  ٤ّ ¶ ٨٤اُؽح٣٫ كإٛا٤ث احلشث ٢ْي٣٫، كىلع ٪ؼا ُيي
 .◙ ةأمؽ ٦٤ أ٤ري املؤ٨٤ني يلع ة٦ أيب ٌا١ب ،اخل٬ارج

اجليه ٦ْ ٨٤اُؽح٣٫ كدلالفخ٣٫، ك٪شؽ٪٣ كحؽؾ الف٥اع ٣٫٨٤، ضيد ل٣ حل٦ يف  خاثلًا/
                                     

 .(147)صا١ٍؽؽ احل٥ٟيث  (1)
 .(185/ 1) ضٜيٜث ابلػْث كأضاك٫٤ا (2)
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٠٥ حتؼيؽ الف٢ٗ ٦٤ دلالفث أ٪٠ ابلػع كاأل٪٬اء. ٢ي٩ ُيي  ذلٝ مه٢طث، أك حتٜٜج املرٌضة، ْك
ٍّٛ رش ٪٣، كدّ٘ ةا٣٫٢ٌ ةل٠ ٤ا يخطٜٚ ة٩ ٦٤ أ٬٧اع اتلٓؾيؽ ةاحلبؿ  رابًعا/

كالرضب كاجليف... كحن٬ ذلٝ، ك٪ؼا لإل٤اـ عانث، كىلع ٪ؼا يتزنؿ م٬ٛٗ أ٤ري املؤ٨٤ني 
ًْ  ◙ ٥ْؽ  .(1)ف٤٠ّ نتئ ة٦ 

ا إذا ل٣ ح٨ػّ٘ ٤ٙفػح٩ إال ةا١ٜخ٠، ٥ٞا ٠ٓ٘  كٛاؿ ةٓو ا٥٢ٓ١اء جب٬از ٛخ٠ املتخػع حٓؾيؽن
 ة٦ ن٬ٙاف، كاحلفني احلالج. ئ٥ث كاألمؽاء ٤ّ ٕيالف ادلمليق، كاجلٓػ ة٦ در٪٣، كاجل٣٫األ

٘ي٩ ٬ٛالف/ أضػ٪٥ا جي٬ز  ؟٪٠ جي٬ز أف يت٢ٔ ةاتلٓؾيؽ ا١ٜخ٠» /♫ ٛاؿ اة٦ ا١ٜي٣
 ،ٜٞخ٠ اجلاـ٬س املف٣٢ إذا اٛخيج امله٢طث ٛخ٩٢، ك٪ؼا ٬ٛؿ ٤الٝ كبٓو أنطاب أمحػ

ؽ ةٓو أنطاب اللا٘يع كأمحػ حن٬ ذلٝ يف ٛخ٠ ادلاْيث إىل  كاعخارق اة٦ ْٜي٠، كٛػ ٞذ
ٕيالف  (2)كإ٧لار ا١ٜػر، كٛػ ٛخ٠ ٥ْؽ ة٦ ْتػ ا١ٓؾيؾ ،كالؽ٘و ،اكتلش٣٫ ؛ابلػْث

 .(3)«♫ ا١ٜػرم؛ أل٩٧ اكف داْيث إىل ةػْخ٩، ك٪ؼا ٤ؼ٪ب ٤الٝ
الـ اة٦ حي٥يث أنطاب اللا٘يع كأمحػ ز ٌائٙث ٦٤ كس٬  / »♫ كٛاؿ كيظ اإـل

ري٪٥ا ٛخ٠ ادلاْيث إىل ابلػع املغا١ٙث ل٢ٟخاب كالف٨ث، كًلؼلٝ ٞرري ٦٤ أنطاب  ٕك
ريق ٛخ٠ ا١ٜػريث؛ ألس٠ ا١ٙفاد يف األرض، ال ألس٠ ٤الٝ، كٛال٬ا/ إ٥٧ا س٬   ز ٤الٝ ٕك

خى٠  .(4)«الؽ دة... كٛػ اـخػؿ ىلع أف املٙفػ ٤ىت ل٣ ي٨ٍّٜ رشق إال ةٜخ٩٢ ٘إ٩٧ يٜي
ا/  ٬ٜبخ٩ حل٬ف »كٛاؿ أيين ادلايع إىل ابلػْث مفخطٚ ا٬ٜٓ١بث ةاحٙاؽ املف٥٢ني، ْك

يالف  حارة ةا١ٜخ٠، كحارة ة٥ا دك٩٧، ٥ٞا ٛخ٠ الف٢ٗ س٣٫ ة٦ ن٬ٙاف، كاجلٓػ ة٦ در٪٣، ٕك

                                     
 .(481/  1)الرشيٓث ، (537/  1)٧ٜو اإل٤اـ ْر٥اف ادلاريم ىلع املؽييس اجل٫يم  (1)
ػـ ٦٤ الكـ اآلسؽم (2) ٥ا ٜح ْتػ امل٢ٝٞ  ٫ػ ٪لـا ة٦  خ٠ يفْ  ٠ اله٬اب أ٩٧ٛ  ٜاد (424/ 4)الة٦ ضشؽ  ،لفاف املزياف .١ٓ خ ، رشح أن٬ؿ ْا

ٓتػ ا ة٦ أمحػ  ،، الف٨ث(715/ 4)أ٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث  ٥اؿ (244/ 2)الة٦ ضتاف  ،، املشؽكضني(429/ 2)١  . (197/ 14)، ح٫ؼيب اٟل
 .(94)صا١ٍؽؽ احل٥ٟيث  (3)
 .(346/ 28)دل٬٥ع ا١ٙخاكم (4)
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ري٪٣  .(1)«ا١ٜػرم، ٕك
٤ّ ٦٤ ةيق ٦٤  ◙ ٛخاهل٣ كحماربخ٣٫ إذا اك٬٧ا دماْث هل٣ ٬ٛة، ٥ٞا ٠ٓ٘ يلعي  خامًصا/

 ٬ارج ةٖري ح٬بث.اخل
أف يػ٬ْ إىل ةػْخ٩ ٘إ٩٧ جيب ٩ٓ٨٤  /كإذا أراد ةٓو املتخػْث/ »♫ ٛاؿ اة٦ حي٥يث

ْي ٦٤ ذلٝ، ٘إذا ٪ي  ًْ  ◙ ر ٥ٞا ٠ٓ٘ أ٤ري املؤ٨٤ني ٥ْؽ ة٦ اخلٍابؾ  شؽ ك ف٠ ةهتئ ة٦ 
يالف اتل٥ييم، كًل٥ا اكف املف٬٥٢ف ي٩٧٬٢ٓٙ، أك ٛي  خ٠ ٥ٞا ٛخ٠ املف٬٥٢ف اجلٓػ ة٦ در٪٣ ٕك

ري٪٥ا اكف ذلٝ ٪٬ امله٢طث، خبالؼ ٤ا إذا حؽؾ داْين  ا ا ك٪٬ ال يٜت٠ احلٚ إ٤  ا١ٜػرم ٕك
 ا ١ٙفاد إدرا٩ٞ، ٘إ٩٧ ١حؿ يف خماٌتخ٩ إال ٤ٙفػة كرضر ٢ْي٩ كىلع املف٥٢ني.هل٬اق كإ٤  

٥ٞا ٠ٓ٘ ٥ْؽ  ،كبح٬٨ا هل احلٚ ،ك٧اُؽكق ،كاملف٬٥٢ف أٛام٬ا احلشث ىلع ٕيالف كحن٬ق
ةٓد اة٦  ◙ ذ٣ ٧لد اتل٬بث ةٓػ ذلٝ ٜ٘خ٬٢ق، كًلؼلٝ يلع ،اـتخاة٩ة٦ ْتػ ا١ٓؾيؾ ك

إىل اخل٬ارج ٨٘اُؽ٪٣، ذ٣ رسّ ٧ه٣٫ٙ، ذ٣ ٛاح٠ ابلاٛني، كاملٜه٬د أف احلٚ  ◙ ْتاس
ؽؼ، كٌلف ٤ٜه٬د ادلايع إىل ابلػْث إرضار اجلاس ٬ٛب٠ ةا٬ٜٓ١بث  . (2)«إذا ٫ُؽ ْك

 أشباب ثفاوت املٔكف ٌَ أْو ابلدع/

ا ٦٤ ادل٬ْة  ،ِؽيث كا٢٥ٓ١يث ٦٤ أ٪٠ ابلػع حخٙاكت حٙاكحنا ٞتريناإف امل٬اٛٗ اجل ةػءن
  ٘ ا٪ا  كا٧خ٫اءن  ،ٚ يف الؽدكا١رت ةا١ٜخ٠ كا١ٜخاؿ، ك٪ؼا يؽسّ يف اجل٢٥ث إىل ى٬اةً ك٬ٛاْػ أـر

 أ٪٠ الف٨ث يف ْالٛخ٣٫ ةأ٪٠ ابلػع، ك٪ؼا ةيا٫٧ا/
 / ثفاوت مراث  ابلدع/أوًل 

 املغا١ٙث.ك٪ؼا اتلٙاكت ة٨اء ىلع درسث 
ني يف أن٬ؿ ادلي٦ كالالكـ ىلع درسات/ ٣٫٨٤ ٦٤ يل٬ف  ٘إف ا٬ٍ١ائٗ امل٨تفتث إىل ٤خت٬ْ

                                     
 .(414/ 35)دل٬٥ع ا١ٙخاكم (1)
 .(172/ 7)درء حٓارض ا٠ٜٓ١ كاجل٠ٜ  (2)
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ِي٥ث، ك٣٫٨٤ ٦٤ يل٬ف إ٥٧ا عا١ٗ الف٨ث يف أم٬ر دٛيٜث  .(1)ٛػ عا١ٗ الف٨ث يف أن٬ؿْ 
٢٥يث، كىلع ٪ؼا ٦٥٘ ابلػع ٤ا  ،كخمٙٙث، اْخٜاديث ،٢ٖ٤ِث /كٛػ ـتٚ حٜفي٣ ابلػع إىل ْك
 ك٫٨٤ا ٤ا ال عالؼ ىلع إـالـ أنطاة٫ا، كبني ذلٝ مؽاحب. ،ال عالؼ ىلع كٙؽ أنطاة٫ا

الـ/  أ٩٧ ال  -اإل٤اـ أمحػ /أم- أ٤ا املؽسئث ٘ال ختخ٢ٗ ٧ه٬ن٩»ٛاؿ كيظ اإـل
يلٙؽ٪٣، ٘إف ةػْخ٣٫ ٦٤ سجؿ اعخالؼ ا٫ٜٙ١اء يف ا١ٙؽكع، كًلرري ٦٤ الك٣٫٤ ي٬ٓد 

، «ةاب األـ٥اء»اع ٘ي٩ إىل ٧ؾاع يف األ١ٙاظ كاألـ٥اء؛ كهلؼا يفىم الالكـ يف مفائ٣٫٢/ ا١زن
 .(2)«ك٪ؼا ٦٤ ٧ؾاع ا٫ٜٙ١اء، ١ل٦ يخ٢ٓٚ ةأن٠ ادلي٦، ٘اكف امل٨ازع ٘ي٩ ٤تخػاعن 

الـ ٦ْ اجل٥٫يث/  املل٬٫ر ٦٤ ٤ؼ٪ب اإل٤اـ أمحػ، »كيف ٤ٜاة٠ املؽسئث ي٬ٜؿ كيظ اإـل
 .(3)«اجل٥٫يثكاع٤ث أئ٥ث الف٨ث حلٙري 

كىلع ٪ؼا ٢٘حفج ابلػع اجلؾئيث اكبلػع اللكيث، ك١حؿ ٦٤ رد  ضػيد آضاد يف مفأ١ث 
ْٜػيث ٦٥ٞ اْخ٥ػ ْػـ االضخشاج ةاآلضاد يف ا١ٜٓيػة، ك١حؿ ٦٤ رد أضاديد اآلضاد 
ؿ نٙث ٦٤  ٣ االٞخٙاء ةا١ٜؽآف، ٥ٞا أ٩٧ ال يفخ٬م ٦٤ أك  ٦٥ٞ أ٧لؽ ضشيث الف٨ث، كْز

ا كاْخ٥ػق أنالن الهٙات اإلهليث ك ، ك٬٢ٓ٤ـ أف ابلػع يف ا١ٙؽكع ٦٤ اختؼ اتلأكي٠ ٫٨٤شن
خٜاديث اكتلٟٙري ةاذل٧ب أك ٧يف الهٙات. ياد دكف ابلػع ااْل  ٞتػع املفاسػ كاأْل

ا أك ٞؽا٪ث،  كىلع ٪ؼا يخٙاكت اجلٟري ىلع أ٪٠ ابلػع حبفب مؽحتث ابلػْث حتؽي٥ن
  ٙ  ٜث، ٦٤ الٟتائؽ أك دكف ذلٝ.ؽة أك ٤ٙف  ٢ِٕث أك عٙث، يف ا١ٜٓائػ أك ا١ٙؽكع، ٤ل

 خاًُيا/ ثفاوت مراث  أْو ابلدع/

، ـتٚ أف ٦٤ أ٪٠ ابلػع ٦٤ ٪٬ سا٪٠ ٤ٜرل ال يفخٍيّ ضي٢ث كال ي٫خػم ـبيالن 
ك٣٫٨٤ ٦٤ ٪٬ ٤ٓؽض ٦ْ دي٩٨ ٤ٜت٠ ىلع د٧ياق، ك٣٫٨٤ ٤ٓا٧ػ ٤خٓهب، ك٣٫٨٤ داع إىل 

                                     
 .(348/ 3)دل٬٥ع ا١ٙخاكم (1)
 .(485/ 12)املهػر الفاةٚ  (2)
 .(486/ 12) املهػر الفاةٚ (3)
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ا، كٛػ جيخ٥ّ أ٪٠ ابلػع كحل٬ف هل٣ ابلػْث كرأس ٘ي٫ا، ك٣٫٨٤ مفترت ال يؽّ٘ ة٫ا  ـن رأ
ك٬ًلث...؛ كذللٝ ٘إف ٫٨٤ز اإل٧هاؼ كا١ٓػؿ ٤ّ املغا١ٗ يٜخيض أف يخٙاكت اإل٧لار 

 حبفب ضاؿ أ٪٠ ابلػع.
كهلؼا ٛاؿ ا٫ٜٙ١اء/ إف ادلاْيث إىل ابلػْث املغا١ٙث ل٢ٟخاب كالف٨ث يٓاٛب ة٥ا ال »... 

 .(1)«يٓاٛب ة٩ الفاٞج
ا بلػْث ٕري ٤لٙؽة، ٘إف ٪ؼا ال يي ٘أ٤ا ٦٤ اكف مفترتن »...  ٫شؽ، ا ة٥ٓهيث أك مرسًّ

٩ كبٓػق ٦٤ األئ٥ث ٢ى تٍ كهلؼا اكف اإل٤اـ أمحػ كأكرث ٦٤ قى  ؛٫شؽ ادلايع إىل ابلػْث...كإ٥٧ا يي 
ريق ال يٜت٬٢ف ركايث ادلايع إىل ةػْث، كال جيالف٩٧٬، خبالؼ الفاٞج، كٛػ  ٥ٞالٝ ٕك

 ةتػْث ٦٤ الفاٞخني، كل٣ رخؽس٬ا ٦ْ يمأعؽج أنطاب الهطيص ٦ْ دمااعت مم٦ ري 
 .(2)«ادلاعة إىل ابلػع

ا، حبفب ٤ا ٘ي٣٫  ، كحمتثن كبؽاءن  ٥ٞا أ٩٧ يخٙاكت امل٬ٛٗ ٦٤ أ٪٠ ابلػع كالءن  كبٖين
٦٤ اخلري كالرش، ٘حفخط٬ٜف ٦٤ امل٬االة كاملطتث ةٜػر ٤ا ٘ي٣٫ ٦٤ اخلري، كيفخط٬ٜف ٦٤ 

 املٓاداة كابلٖو ةٜػر ٤ا ٘ي٣٫ ٦٤ الرش.
كإذا اسخ٥ّ يف الؽس٠ ال٬اضػ عري كرش، ك٘ش٬ر كٌاْث / »♫ اة٦ حي٥يثٛاؿ 

٨ث كبػْث، اـخطٚ ٦٤ امل٬االة ةٜػر ٤ا ٘ي٩ ٦٤ اخلري، كاـخطٚ ٦٤ املٓاداة  ك٤ٓهيث، ـك
كا١ٜٓاب حبفب ٤ا ٘ي٩ ٦٤ الرش، ٘يشخ٥ّ يف اللغم ال٬اضػ م٬ستات اإلٞؽاـ كاإل٪ا٧ث، 

حٍّٜ يػق لرسٛخ٩، كيٍٓ٭ ٦٤ ةيج املاؿ ٤ا ٘يشخ٥ّ هل ٦٤ ٪ؼا ك٪ؼا، اكل٢م ا١ٜٙري 
 .(3)«يليف ضاسخ٩، ٪ؼا ٪٬ األن٠ اذلم احٙٚ ٢ْي٩ أ٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث

كاحلب كابلٖو حبفب ٤ا ٘ي٣٫ ٦٤ عهاؿ اخلري / »♫ كي٬ٜؿ اة٦ أيب ا١ٓؾ احل٨يف
                                     

 .(355/ 28)املهػر الفاةٚ  (1)
 .(175-172/ 24)املهػر الفاةٚ  (2)
 .(249/ 28)املهػر الفاةٚ  (3)
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تب ا١ٓػاكة، كاحلب كابلٖو، ٘ي٬ٟف حمت٬بنا  كالرش، ٘إف ا١ٓتػ جيخ٥ّ ٘ي٩ ـتب ال٬اليث ـك
ا ٦٤ كس٩، كاحلل٣ ل٢ٖا١ب ٦٤  .(1)«كس٩، ك٤ت٬ٖىن

كحنب الف٨ث كأ٪٫٢ا، كحنب ا١ٓال٣ ىلع ٤ا ٘ي٩ ٦٤ االحتاع » /♫ كي٬ٜؿ اذل٪يب
 .(2)«كالهٙات احل٥يػة، كال حنب ٤ا اةخػع ٘ي٩ ةخأكي٠ ـائٔ، كإ٥٧ا ا١ٓربة ةلرثة املطاـ٦

٣ ٦٤ يفخطٚ اتلِٓي٣، ك/ »♫ كي٬ٜؿ اة٦ حي٥يث  ِ خػاؿ ْ أضت٩ ٦٤ ـ٢ٝ ااْل
  ِ ٣ احلٚ، كيؽض٣ اخل٢ٚ، كي٣٢ٓ أف الؽس٠ ال٬اضػ حل٬ف هل ككاالق، كأٍْ٭ احلٚ ض٩ٜ، ٘يٓ

حئات، ٘يط٥ػ كيؼـ، كيراب كيٓاٛب، كُيب ٦٤ كس٩ كيتٖو ٦٤ كس٩.  ضف٨ات ـك
 .(3)«٪ؼا ٪٬ ٤ؼ٪ب أ٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث، عال٘نا ل٢غ٬ارج كاملٓزت١ث ك٦٤ كا٣٫ٜ٘ 

ا ٦ْ الف٨ث، ٘املٓزت١ث عري ٦٤ ذ٣ إف أ٪٠ ابلػع كاأل٪٬اء يخٙاك ح٬ف ٛؽبنا كبٓػن
 الؽا٘يث كاخل٬ارج يف اجل٢٥ث.

كال ريب أف املٓزت١ث عري ٦٤ الؽا٘يث كاخل٬ارج، ٘إف املٓزت١ث / »♫ ي٬ٜؿ اة٦ حي٥يث
ِ  ◙ حٜؽ خبال٘ث األربٓث، كٍل٣٫ يخ٬ىل ْر٥اف ٥ؽ، كيٓ ، ¶ ٬٥ف أةا ةلؽ ْك

  ِ اكخل٬ارج، كال رخخ٬ٜ٢ف الٟؼب اكلؽا٘يث، كال كف الهػؽ ٬٥ف اذل٬٧ب، ٣٫٘ يخطؽ  كيٓ
٬ؿ،  الـ اكخل٬ارج، كهل٣ ٞخب يف حٙفري ا١ٜؽآف، ك٧رص الـؽ يؽكف اختاذ دار ٕري دار اإـل

 .(4)«كهل٣ حماـ٦ ٞررية يرتسط٬ف ة٫ا ىلع اخل٬ارج كالؽكا٘و
األكٓؽيث عري ٦٤ املٓزت١ث كالؽا٘يث ٨ْػ لك ٦٤ »كاألكاْؽة عري ٦٤ ـائؽ٪٣، ٘ػ

 .(5)«ي٬ٜؿ، كيخيق ا ٘ي٥ا ي٬ٜؿ يػرم ٤ا

                                     
 .(384ص)رشح ا١ٍطاكيث  (1)
 .(46/ 24)ـري أْالـ اجلتالء  (2)
 .(544 -543/ 4) اجلت٬يث ٫٨٤اج الف٨ث (3)
 .(98-97/ 13)دل٬٥ع ا١ٙخاكم (4)
 .(444/ 3)املهػر الفاةٚ  (5)
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؛ كحن٬٪٨ْ٣ػ اجلِؽ إىل ٤ر٠ املٓزت١ث كالؽا٘يث  كاجل٥اْث أ٪٠ الف٨ث٦٤ كف ك٪٣ يٓػ  »
يف ابلالد ا١يت يل٬ف أ٪٠ ابلػع ٘ي٫ا املٓزت١ث كالؽا٘يث  كاجل٥اْث ة٠ ٪٣ أ٪٠ الف٨ث

 .(1)«كحن٬٪٣
ختار ٞؼلٝ حٙاكت ادلكاّ٘ كاألض٬اؿ كال كاملالبفات ا١يت أضاٌج  ةػ أف يؤعؼ يف ااْل

٤ا حل٬ف الؽايث ل٢ف٨ث كادلك١ث لإلـالـ، ٘ال ضشث  ةابلػع كأ٪٫٢ا ز٤ا٧نا كماك٧نا، ٨ٓ٘ػ
 إذ احلشث ُا٪ؽة كاحلٚ أة٢ز. ؛ملتخػع، كال ْؼر لؾائٔ

أ٤ا ٨ْػ٤ا حل٬ف ادلك١ث ل٢تػْث كالؽايث لأل٪٬اء، كضني حل٣٥ أن٬ات الؽبا٧حني ٦٤ 
ارىب أ٪٠ الف ؿ كاجلا٪٠ ٤ا ال ي٢خ٥ؿ أ٪٠ ا٣٢ٓ١، كُيي ٥٢اؤ٪٣، ٨٫٘ا ي٢خ٥ؿ ل٥٢خأك  ٨ث ْك

٤ر٩٢ يف كاّٛ اتل٥ٟني كاالـخغالؼ، كحل٬ف املٓام٢ث ٤ّ املغا١ٗ إىل اتلأحلٗ كاملػاراة 
 أٛؽب ٫٨٤ا إىل اهلشؽ كاملشا٘اة.

ٙ  »ٛاؿ اة٦ حي٥يث/  ا ٛػ ٢َٕ  ىلع ٛائ٠ ٤ٜاتل٩ أك ك ؽق ٘ي٫ا ٘ال يٓخرب ٘إذا رأيج إ٤ا٤ن
ا يف لك ٦٤ ٛاهلا، إال إذا ضه٠ ٘ي٩ الرشط اذلم يفخطٚ ة٩ اتل٢ٖيَ ٢ْي٩ ٪ؼا ض٥ٟن  ا اع٤ًّ

كاتلٟٙري هل، ٘إف ٦٤ سطػ كحئنا ٦٤ الرشائّ ا١ِا٪ؽة كٌلف ضػيد ا٫ٓ١ػ ةاإلـالـ أك 
٧اكئنا ةترل س٠٫ ال يلٙؽ ضىت حت٩ٖ٢ احلشث اجلت٬يث، كًلؼلٝ ا١ٟٓؿ إذا رأيج املٜا١ث 

ي٣ ٘إخٙؽت ١ٓػـ ة٬٢غ احلشث هل ٘ال يٖخٙؽ مل٦ ة٢ٖخ٩ املغٍئث ٛػ نػرت ٦٤ إ٤اـ ٛػ
ع ٦٤ ة٢ٖخ٩ أضاديد ْؼاب ا١ٜرب كحن٬٪ا إذا أ٧لؽ  احلشث ٤ا إخٙؽ لألكؿ؛ ٫٢٘ؼا ييتػ 

ع اعئلث كحن٬٪ا مم٦ ل٣ يٓؽؼ ةأف امل٬ىت يف٬ٓ٥ف يف ٛت٬ر٪٣، ٫٘ؼا  ▲ ذلٝ، كال حيتػ 
 أن٠ ِْي٣ ٘خػةؽق؛ ٘إ٩٧ ٧اّ٘ ك٪٬/ أف ي٨ِؽ يف كحئني يف املٜا١ث/

ا ةاْختار، ةاٌالن  ًّٜ  ةاْختار، ك٪٬ ٪٠ يه ضٚ أـ ةا٠ٌ، أـ حٜت٠ اتلٜفي٣/ ٘خ٬ٟف ض

                                     
 .(538/ 3) ةياف ح٢تحؿ اجل٥٫يث (1)
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 ٞرري كاغ١ب.
 كاعخالؼ أض٬اؿ اجلاس ٘ي٩. ،ذ٣ اجلِؽ اثلاين/ يف ض٩٥ٟ إذتاحنا أك ٧ٙينا أك حٙهيالن 

٢ٝ ٪ؼا املف٢ٝ أناب احلٚ ٬ٛالن  ٥الن ٦٥٘ـ  ؽؼ إةٍاؿ ا٬ٜ١ؿ، كإضٜا٩ٛ كمحػق ْك  .(1)«، ْك
كجيب أف ي٣٢ٓ ٞؼلٝ أ٩٧ ١حؿ ٦٤ الرضكرم أف لك ٦٤ ا٧تفب إىل ٘ؽٛث ٦٤ ا١ٙؽؽ، 

ا ة٬ٜ٥الح٫ا، ٘ؽب٥ا ل٣ ي ٍن ا يف ٪ؼق ا١ٙؽٛث، حمي ٓن ل٦ أك ٛاؿ ةتٓو ٤ٜاالح٫ا أف يل٬ف ىا١
دلي٩ ٫٨٤ا إال دلؽد اال٧تفاب إحل٫ا، أك األعؼ ٫٨٤ا ةٍؽؼ يفري، حبيد ال يهص نفبخ٩ إحل٫ا 

ي٬ٜؿ ةاحل٬٢ؿ كاالحتاد، كإف اكف حاريظ أٍٛاب  -٤رالن - ة٥شؽد ذلٝ، ٢٘حؿ لك ن٬يف
 ! ةؼلٝاتله٬ؼ امل٨طؽؼ ضا٘الن 

 خاثلًا/ حتليق املصيدة/

إىل اتلٓؾيؽ  ،اتلأحلٗ كاملػاراةكًلؼلٝ حخٙاكت ٤ٓام٢ث أ٪٠ ابلػع كاأل٪٬اء ٦٤ 
ريق  حبفب امله٢طث أك املٙفػة املرتحتث ىلع ٪ؼا أك ذاؾ. ،ةاهلشؽ ٕك

، ٘إف اك٧ج امله٢طث يف اهلشؽ راسطث، ةأف أد   ل إىل زكاؿ الرش أك ح٢ٜي٩٢ اكف مرشكاعن
كإف اك٧ج املٙفػة يه الؽاسطث ليٓٗ اهلاسؽ أك ْػـ ارحػاع امل٫ش٬ر ل٣ يرشع اهلشؽ، 

 اتلأحلٗ أكىل كاملػاراة أ٧ّٙ.كٌلف 
الـ اة٦ حي٥يث يف ٤ٓؽض ضػير٩ ٦ْ ٤ٓام٢ث أ٪٠ ابلػع/  ٬ْٜبث ا١ِال٣ »ٛاؿ كيظ اإـل

كحٓؾيؽق مرشكط ةا١ٜػرة؛ ٫٢٘ؼا اعخ٢ٗ ضل٣ الرشع يف ٬٧يع اهلشؽحني ةني ا١ٜادر 
كا١ٓاسؾ، كبني ٢ٛث ٬٧ع ا١ِال٣ املتخػع كًلرثح٩، ك٬ٛح٩ كى٩ٙٓ، ٥ٞا رخخ٢ٗ احلل٣ ةؼلٝ 
يف ـائؽ أ٬٧اع ا٣٢ِ١ ٦٤ ا١لٙؽ كا١ٙف٬ؽ كا١ٓهياف، ٘إف لك ٤ا ضؽ٩٤ ا ٬٫٘ ٣٢ُ إ٤ا 
يف ضٚ ا ًٜ٘ كإ٤ا يف ضٚ ْتادق كإ٤ا ٘ي٥٫ا، ك٤ا أمؽ ة٩ ٦٤ ٪شؽ ا١رتؾ كاال٧خ٫اء ك٪شؽ 

                                     
 .(61/ 6)دل٬٥ع ا١ٙخاكم (1)
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ا٬ٜٓ١بث كاتلٓؾيؽ إ٥٧ا ٪٬ إذا ل٣ يل٦ ٘ي٩ مه٢طث ديجيث راسطث ىلع ٩٢ٓ٘، كإال ٘إذا اكف 
٨ث راسطث ل٣ حل٦ ـحئث، كإذا اكف يف ا٬ٜٓ١بث ٤ٙفػة راسطث ىلع اجلؽي٥ث يف الفحئث ضف

 ة٠ حل٬ف ـحئث، كإف اك٧ج ماك٘ئث ل٣ حل٦ ضف٨ث كال ـحئث. ،ل٣ حل٦ ضف٨ث
٘اهلشؽاف ٛػ يل٬ف ٤ٜه٬دق حؽؾ ـحئث ابلػْث ا١يت يه ٣٢ُ كذ٧ب كإذ٣ ك٘فاد، كٛػ 

٬ٜبث ا١ِاملني؛ حلزنسؽكا يل٬ف ٤ٜه٬دق ٠ٓ٘ ضف٨ث س٫اد ابلػْث، كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ،  ْك
كيؽحػ٬ْا كحل٬ٜل اإلي٥اف كا٠٥ٓ١ الها١ص ٨ْػ أ٪٩٢، ٘إف ٬ْٜبث ا١ِال٣ ح٨٥ّ ٧ٙؿ ا١ِال٣ 

ىػ ٩٥٢ُ ٦٤ اإلي٥اف كالف٨ث كحن٬ ذلٝ، ٘إذا ل٣ يل٦ يف  ٫ا ىلع ٠ٓ٘و ٦ْ ٩٥٢ُ، كحتي  
ل٣ حل٦  ٪شؽا٩٧ ا٧ؾسار أضػ كال ا٧خ٫اء أضػ؛ ة٠ ةٍالف ٞرري ٦٤ احلف٨ات املأم٬ر ة٫ا،

 ٪شؽة ٤أم٬رنا ة٫ا.
ؽق أمحػ ٦ْ أ٪٠ أ٣٫٧ ل٣ يل٬٧٬ا ي٬ٜكف ةاجل٥٫يث، ٘إذا  -إذ ذاؾ -عؽاـاف ٥ٞا ٞذ

ْشؾكا ٦ْ إ٫ُار ا١ٓػاكة هل٣ ـًٜ األمؽ ة٠ٓٙ ٪ؼق احلف٨ث، كٌلف ٤ػاراح٣٫ ٘ي٩ دّ٘ 
 الرضر ٦ْ املؤ٦٤ اليٓيٗ، ك٩٢ٓ١ أف يل٬ف ٘ي٩ حأحلٗ ا١ٙاسؽ ا٬ٜ١م.

رىس ا٣٢ٓ١  كًلؼلٝ ملا ٞرث ا١ٜػر يف أ٪٠ ابلرصة ٬٢٘ حؽؾ ركايث احلػيد ٣٫٨ْ ال٧ٍػى
 كالفنن كاآلذار املط٬ُٙث ٘ي٣٫.

ري ذلٝ إال ة٦٥ ٘ي٩ ةػْث مرضح٫ا  ٘إذا حٓؼر إٛا٤ث ال٬استات ٦٤ ا٣٢ٓ١ كاجل٫اد ٕك
اكف حتهي٠ مه٢طث ال٬اسب ٤ّ ٤ٙفػة مؽس٬ضث ٩ٓ٤ - دكف مرضة حؽؾ ذلٝ ال٬اسب
 .(1)«الالكـ يف ٪ؼق املفائ٠ ٘ي٩ حٙهي٠عرينا ٦٤ ا١ٟٓؿ؛ كهلؼا اكف 

كمما ي٢خطٚ ة٫ؼا/ أف الؽد ىلع أ٪٠ ابلػع إذا اكف ال ُيٜٚ امله٢طث ٘ال ح٥ٜ٨ّ 
ين ىلع املف٥٢ني س٨ايث أ٣ِْ »ابلػْث؛ ة٠ يخٓا٣ُ أمؽ٪ا كيخٙا٣ٛ رش٪ا، ٘إ٩٧ مم٬٨ع،  ٥٘ا سي

                                     
 .(212 -211/ 28)دل٬٥ع ا١ٙخاكم (1)
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الف٢ٗ ىلع ح٢ٝ اجل٢٥ث ٦٤ ٨٤اُؽة املتخػْث، كل٣ يل٦ هل٣ ٫ٛؽ كال ذؿ أ٣ِْ مما حؽًل٣٫ 
ا كدردنا، كال جيػكف إىل إ٫ُار ةػْخ٣٫ ـبيالن   .(1)«ي٬٥ح٬ف ٦٤ ا١ٖيَ، ٥ٞػن

٣٢ًى ٦٤ ٘خ٨ث / »♫ زيػ ٬ي٬ٜؿ ٘يي٢ث الليظ ةلؽ أة ـى ٧هيطيت للك مف٣٢ 
خٜاد/ أف   ا  اللت٫ات يف ااْل ٓن ث عا٘خث، كاملتخػع إذا اكف ٥ٜ٨٤ ابلػْث إذا اك٧ج ٬ْ٥ٜ٤

ةػْخ٩؛ ٘ال ُيؽؾ اجل٬ٙس ةخطؽيٝ املتخػع كبػْخ٩؛ ٘إ٫٧ا إذا ج تٍ لى مٟف٬ر اجلٙؿ ةً 
ؽ   ًت٢ىج ٢ْي٩ اجل٬ٙس، ك٩٨٤ يف اخلري/ أف اجل٬ٙس حخطؽؾ ضي ٞج نى٥ىج ك٫ُؽت، ك٪ؼا أمؽ سي

ؽت ا١جفاء كاتلٖؾؿ كا١تلبيب ة٦٫ حتؽًلج  ؽت امللاْؽ، كيف الرش/ إذا ٞذ إىل احلز إذا ٞذ
 اجل٬ٙس إىل ا٬ٙ١اضق.

ؽاض ٦٤ ةاب املشا٪ػة كاجل٫اد، ٥ٟ٘ا يل٬ف احلٚ يف الالكـ؛ ك٪ؼا الٟخ٥اف كاإْل
ؿ لك ضا١ث ٤زنتل٫ا ؽاض، ٘خيزنى   .(2)«٘إ٩٧ يل٬ف يف الف٬ٟت كاإْل

 
 

                                     
 .(19/ 1) رشح أن٬ؿ اْخٜاد أ٪٠ الف٨ث (1)
 .(54)صزيػ  ٟؽ أيببل ،٪شؽ املتخػع (2)
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 حكه الدعاء ألهل البدع، والدعاء عليهه، ولعنهه

 / اعدءاء ألْو ابلدع/أوًل 

٤ا ل٣ ي٫ِؽ دحل٠ كاىص  -إف األن٠ يف أ٪٠ ابلػع أ٣٫٧ ٦٤ أ٪٠ ا١ٜت٢ث، ٣٫٘ مف٬٥٢ف
الـ إىل ا١لٙؽ ٬ب، كٛػ  -ىلع ا٧خٜاهل٣ ٦٤ اإـل كادلاعء أل٪٠ اإلـالـ اك٘ث حمت٬ب مٕؽ

ل٣٫٧٬ٟ ٞٙارنا يف  ؛يفخٖٙؽ ل٨٥٢اٜ٘ني كيهٌل ٢ْي٣٫ ضىت ٧يه ٦ْ ذلٝ ^ اكف اجليب
خٖٙار كادلاعء هل سائؾ.ابلا٦ٌ، ٘لك ٦٤ ل٣ يي   ٣٢ٓ كٙؽق أك ٧ٙا٩ٛ ٘إف ااـل

ٛػ ةارش اجل٥٫يث اذلي٦ د٬ْق إىل ع٢ٚ ا١ٜؽآف، ك٧يف الهٙات،  ♫ أمحػ٘إف اإل٤اـ »
ائؽى  ٥٢ْاء كٛخ٩، ك٘خ٬٨ا املؤ٨٤ني كاملؤ٨٤ات اذلي٦ ل٣ ي٬ا٬ٜ٘٪٣ ىلع اتلش٣٫  كا٤خط٬٨ق ـك

ةالرضب كاحلبؿ، كا١ٜخ٠ كا١ٓؾؿ ٦ْ ال٬اليات، كٍّٛ األرزاؽ، كرد الل٫ادة، كحؽؾ 
٦٤ اجل٥٫يث ٦٤  -إذ ذاؾ -٦٤ أكيل األمؽ خت٢يه٣٫ ٦٤ أيػم ا١ٓػك، حبيد اكف ٞرري

ري٪٣ يلٙؽكف لك ٦٤ ل٣ يل٦ س٥٫ينٌ  ا هل٣ ىلع ٧يف الهٙات، ال٬الة كا١ٜياة ٕك ٜن ا م٬ا٘
ك٬٢ٓ٤ـ أف ٪ؼا ٦٤ أ٢َٕ  .٤ر٠ ا٬ٜ١ؿ خب٢ٚ ا١ٜؽآف، كُي٬٥ٟف ٘ي٣٫ حب٣٫٥ٟ يف الاك٘ؽ..

٬ٜبث حارًل٫ا أ٣ِْ ٦٤ دلؽد ٣، ٘إف ادلاعء إىل املٜا١ث أ٣ِْ ٦٤ ٬ٛهلا، كإذاةث ٛائ٫٢ا اتلش٫   ْك
ادلاعء إحل٫ا، كا٬ٜٓ١بث ةا١ٜخ٠ أ٣ِْ ٦٤ ا٬ٜٓ١بث ةالرضب، ذ٣ إف اإل٤اـ أمحػ داع ل٢غ٢يٙث 

ريق، مم٦ رضب٩ كضبف٩، كاـخٖٙؽ هل٣، كض٢   ٣٫٢ مما ٬٢ٓ٘ق ة٩ ٦٤ ا٣٢ِ١ كادلاعء إىل ا٬ٜ١ؿ ٕك
خٖٙار هل الـ ل٣ جيؾ ااـل خٖٙار اذلم ٪٬ كٙؽ، كل٬ اك٬٧ا مؽحػي٦ ٦ْ اإـل ٣؛ ٘إف ااـل

 . (1)«ل٢ٟٙار ال جي٬ز ةالٟخاب كالف٨ث كاإلدماع
الة احل٨اة٢ث/ »♫ كٛػ اكخ٫ؽ ٬ٛؿ اذل٪يب الة الليٓث، ٕك ، (2)ٕالة املٓزت١ث، ٕك

                                     
 .(489 -488/ 12)دل٬٥ع ا١ٙخاكم (1)
٘غؽس٬ا ٩٨٤ إىل ا١تلبي٩ كاتلشفي٣، ك٪ؼا انٍالح ٛػ  ،٠ٓ١ ٤ٜه٬د اإل٤اـ اذل٪يب ةٖالة احل٨اة٢ث/ اذلي٦ ٬٢ٕا يف اإلذتات (2)

 . كاع يف ْرصق؛ ألف احل٨اة٢ث أكرث ا٫ٜٙ١اء ك٫ؽة ة٫٨٥ش٣٫ يف إذتات نٙات ا
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الة الٟؽ   الة اجل٥٫يث، ٕك الة املؽسئث، ٕك الة األكاْؽة، ٕك ا٤يث، ٛػ ٤اسج ة٣٫ ادل٧يا ٕك
٥٢اء، نفأ تاد ْك ياء ْك ؿ ا ا٬ٙٓ١ كاملٖٙؽة أل٪٠ اتل٬ضيػ، ك٧ربأ إىل ا كًلرثكا، ك٘ي٣٫ أٞذ

 .(1)«٦٤ اهل٬ل كابلػع
كإذا اكف األن٠ س٬از ادلاعء أل٪٠ ابلػع، ٘إ٩٧ يرشع حؽؾ ادلاعء هل٣ كا١رتض٣ ٢ْي٣٫ 

ختارات ٫٨٤ا/  خٖٙار هل٣ اْل  كااـل
٦ْ ىالالح٣٫،  أف يل٬ف ٪ؤالء املتخػْث ٦٤ ادلاْني إىل ةػْخ٣٫، امل٨ا٘طني /أوًل 

ا، ٫٘ؤالء يرشع حؽؾ ادلاعء هل٣  اذلي٦ اـخٍا١ج ألفجخ٣٫ يف أْؽاض أ٪٠ الف٨ث ٨ٌٓنا كٛػضن
، كضٜيٜخ٫ا داعء ةالؽمحث، ال ـي٥ا إف اكف (2)كا١رتض٣ ٢ْي٣٫ ٥ٞا يرشع حؽؾ الهالة ٢ْي٣٫

اتلارؾ ذللٝ مم٦ يؤدم حؽًل٩ إىل زسؽ اجلاس كحتؼيؽ٪٣ ٦٤ ابلػع كأ٪٫٢ا اكألئ٥ث كا٥٢ٓ١اء 
 ٫٘ؤالء ال يف٣٫ٓ ٤ا يفّ ٕري٪٣. 

أف يل٬ف ٪ؤالء املتخػْث ٦٤ رؤكس أ٪٠ ابلػع اكجل٣٫ ة٦ ن٬ٙاف، كاجلٓػ  ا/خاُيً 
٥ؽك ة٦ ْتي ري٪٣ة٦ در٪٣، كاحلالج، ْك  يف ابلا٦ٌ.  اكذلٝ ألف ٣٫٨٤ ز٧ادٛث كًلٙارن  ؛ػ ٕك

ي  خاثلًا/ لٓؽ ال يرشع ختهيم ٌائٙث ٦٤ أ٪٠ ابلػع ةادلاعء ةالؽمحث كحن٬٪ا مما ي
، ال يٜاؿ ٞؼلٝ/ اجل٥٫يث ♫ ةا١رتيض أك اثل٨اء ٢ْي٣٫، ٥ٟ٘ا ال يجتيغ أف يٜاؿ/ اجل٣٫

ô كال ا١ٜػريث ، ô . 
ا ٬ٓ١اـ أ٪٠ ابلػع ك٤ٜرلي٣٫، ٘إ٩٧ جي٬ز ٞؼلٝ  كإذا اكف ادلاعء ةاملٖٙؽة كالؽمحث سائؾن

 ؛ادلاعء بلٓو أئ٥ث أ٪٠ ابلػع اذلي٦ حاة٬ا يف آعؽ أ٥ْار٪٣ كأ٧لؽكا ةػ٣٫ْ األكىل
 .٥اكحن٬٪ ،كأيب احلف٦ األكٓؽم ،اك١ٖؾايل

كبني أئ٥ث أ٪٠ ا٣٢ٓ١ اذلي٦ ل٣ يتت٬٨ا  ،٥ٞا يجتيغ اتلٙؽيٚ ةني رؤكس أ٪٠ ابلػع
                                     

 .(46 -24/45)ـري أْالـ اجلتالء  (1)
 راسّ املتطد اخلاص ةالهالة ىلع أ٪٠ ابلػع يف ٪ؼا ا١ٙه٠.  (2)



 

167 

 ت وأهل األهواء والبدعل السنبني أه

٦٤ أ٤راؿ/  ،ف كٛٓج ٣٫٨٤ خما١ٙات ٛػ ح٨ػرج حتج أن٬ؿ ةػْيثكإ ،أن٬ؿ أ٪٠ ابلػع
اة٦ ْٜي٠، كاجل٬كم، كاة٦ ضشؽ، ٫٘ؤالء يف ٪ؼق املغا١ٙات دلخ٫ػكف خمٍئ٬ف، ٢ْي٣٫ 

ا رمحث ا حٓاىل.  ٓن  دمي
٘إف ادلاعء ةاهلػايث سائؾ لألضياء ٦٤ املف٥٢ني ٦٤ أ٪٠ الف٨ث كأ٪٠ ابلػْث،  /كأعرينا

 ٬اء. ـ ة٠ كل٢ٟٙار ىلع ضػ  
 خاًُيا/ اعدءاء ىلع أْو ابلدع وىعًِٓ/

 .ادلاعء ىلع أ٪٠ ابلػع أك ٣٫٨ٓ١ ٬٧اعف/ ٢ٍ٤ٚ، ك٤ٓني  
 امل٢ٍٚ، ك٪٬ ىلع مؽحبخني/ انلٔع األول/

٣، ٬ٜٞؿ ا١ٜائ٠/ ٨ٓ١ث ا ىلع املتخػْني،  املرثبة األوىل/ ادلاعء أك ال٦ٓ٢ ةال٬نٗ اأْل
ٍ٪٢ًٝ أ٪٠ ابلػع، كحن٬ ذلٝ.

ى
 أك/ امهلل أ

ادلاعء أك ال٦ٓ٢ ةال٬نٗ األعم، ٬ٜٞؿ ا١ٜائ٠/ ٨ٓ١ث ا ىلع  املرثبة اثلاُية/
 ا١ٜػريث، أك/ امهلل أ٪٢ًٝ اخل٬ارج، كحن٬ ذلٝ.

، كيل٬ف ة٦ٓ٢ كغم ٤ٓني أك ادلاعء ٢ْي٩، ٬ٜٞؿ ا١ٜائ٠/ ٦ٓ١ املٓني   انلٔع اثلاي/
 ا ٘ال٧نا املتخػع، أك/ امهلل أ٪٢ٝ ٘ال٧نا املتخػع.

٦ أك ادلاعء امل٢ٍٚ ىلع أ٪٠ ابلػع ٬٫٘ سائؾ؛ ملا أضػذ٬ق يف دي٦ ا ٦٤ ٘أ٤ا ال٢ٓ
  املٙاـػ.

٣ ٘يػؿ   ك٪٬ -ٌا بني َعْيٍ  مٌ رَ خَ  املديِةُ »/ ^ ٢ْي٩ ٬ٛهل ٘أ٤ا ال٦ٓ٢ امل٢ٍٚ ةال٬نٗ اأْل
 واملالئكةِ  اللِ  إىل خٔر، فٍَ أخدث فيٓا خدخًا، أو آوى حمدخًا، فعييّ ىعِةُ  -ست٠ ٤ٓؽكؼ

ٔم اىلياٌة رصٌف أمجعني، ل يُ  اِس وانلن   .(1)«ول عدٌل  لبو ٌِّ ي

                                     
 .(1374)، كمف٣٢ (6755)أعؽس٩ ابلغارم  (1)
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 ٤ا ـئ٠ احلف٦ ابلرصم كاإلضػاث كام٠ ل٢تػْث؛ ألف لك حمػذث ةػْث؛ كهلؼا ٨ْػ
أنطاب ا١ٙنت لك٣٫ حمًػذ٬ف، كأ٪٠ األ٪٬اء »٦ْ احلػث ال٬ارد يف احلػيد ٛاؿ/  ♫

ا أكرد اإل٤اـ ابلغارم ٪ؼا احلػيد يف م٬ىٓني ٦٤ ٞخاب  ؛(1)«لك٣٫ حمًػذ٬ف كهلؼا أيين
خهاـ ةالٟخاب كالف٨ث  .(2)ااْل

ؽ احلػيد -ٛاؿ اللاٌيب ك٪ؼا احلػيد يف ـياؽ ا٬٥ٓ١ـ ٘حل٠٥ لك / »-ةٓػ أف ٞذ
ا ضػث أضػث ٘ي٫ا مما ي٨ايف الرشع، كابلػع ٦٤ أٛتص احلػث.. ك٪٬ كإف اكف خمخهنٌ 

 .(3)«يػع٠ يف املٓىن -اأيين  -ةاملػي٨ث، ٖ٘ري٪ا
خهاـ /أم -كا١ٖؽض ةإيؽاد احلػيد ٪٨ا»كٛاؿ اة٦ ضشؽ يف ا١ٙخص/   -يف ٞخاب ااْل

ـي  ي ػ يف اخلرب ةاملػي٨ث، ٘احلل٣ اع ٘ي٫ا كيف ٕري٪ا، إذا اكف ٦٤  ٦ٓ١ ٦٤ أضػث، ٘إ٩٧ كإف قي
 .(4)«٤خ٢ٜٓات ادلي٦

 .٨ٓث٘رتج ة٫ؼا أف لك ٤تخػع مفخطٚ ل٢  
 ةال٬نٗ األعم ٘يػؿ ٢ْي٩ ٤ا كرد ٦ْ ْتػ ا ة٦ أيب أكىف كأ٤ا ال٦ٓ٢ امل٢ٍٚ

٬ؿ ا»أ٩٧ ٛاؿ/  ◙ أ٣٫٧ الكب  ^ ٦ٓ١ ا األزارٛث، ٦ٓ١ ا األزارٛث، ضػذ٨ا ـر
 .(5)«ٜ٘اؿ/ اخل٬ارج لك٫ا ؟ٜ٘ي٠ هل/ األزارٛث كضػ٪٣ أـ اخل٬ارج لك٫ا ،اجلار

لك٦ٓ ال٬ان٢ث  حبؽاـ ؛كأ٤ا ال٦ٓ٢ ةال٬نٗ ٢٘حؿ/ »♫ ٛاؿ اإل٤اـ اجل٬كم
كاملفخ٬ن٢ث، كال٬اك٥ث كاملفخ٬ك٥ث، كآك٠ الؽبا كم٬ٍل٩، كامله٬ري٦ كا١ِاملني، كا١ٙاـٜني 

 ٕري م٬احل٩، ك٦٤ ا٧تفب إىل ٕري أةي٩،  ٨٤ار األرض، ك٦٤ ح٬ىل  كالاك٘ؽي٦، ك٦ٓ١ ٦٤ ٕري  
ري ذلٝ مما ساءت ة٩ اجله٬ص الرشْي ث ك٦٤ أضػث يف اإلـالـ ضػذنا أك آكل حمػذنا، ٕك

                                     
 . (29)صالرشح وإإلبانة، البن بطة  (1)

 .(7346)، (7344)ابلغارم  أعؽس٩ (2)
خهاـ  (3)  .(113ص)ااْل
 .(279/ 13)٘خص ابلارم  (4)
  .(173)، كاة٦ ٤اس٩ (19415)أعؽس٩ أمحػ  (5)
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ياف ،ةإٌال٩ٛ ىلع األكناؼ  .(1)«ال ىلع اأْل
  ٣ كٛػ د١ج اآليات كاألضاديد ٞؼلٝ ىلع س٬از ادلاعء امل٢ٍٚ ةال٬نٗ اأْل

 ك٪ؼا يل٠٥ املتخػْني. ،كاألعم  ىلع ا١ٓهاة كاملشؽ٤ني
ٌَ / »^ ٦٥٘ األكؿ/ ٬ٛهل  ٌِ  ِلَ َ وَ امهلل 

َ
  رِ مْ َ أ

ُ
ََ ِت ٌن أ ًًا ف ِٓ  قن  يي ِّ  ٍقْْلُ ً فايْ عيي  .(2)«عيي

 ْا اللُ / ل ردن ْو لُ يَ يْ يف املصجد فَ  ةً اىن ضَ   يشَدُ اًل جُ رَ  عَ ٍِ َ شَ ٌَ / »^ ك٦٤ اثلاين/ ٬ٛهل
 .(3)«هلذا ْبَ ؛ فإن املصاجد لً تُ َم يْ يَ عَ 

ٌَ / »^ ك٬ٛهل   يف املصجدِ  اعُ جَ بْ أو يَ  يعُ بِ َ يَ إذا رأيجً 
َ
ٔا/ ل أ  .(4)«َم ثَ ارَ ِتَ  اللُ  حَ بَ رْ فلٔل

٢ٗ األ٤ث  كادلاعء ىلع ا٥٢ِ١ث كا١ٙفاؽ ك٣٫٨ٓ١ ذاةج ٦ْ دمّ ٦٤ الهطاةث ـك
 رى٬اف ا ٢ْي٣٫ أدمٓني. 

يث ادلاعء ىلع ا١ٓهاة ك٣٫٨ٓ١ ةػاّ٘ اتلٓؾيؽ هل٣، كرد٣٫ْ كأ٤راهل٣،  ؛كإذا ذتج مرشْك
ال ـي٥ا ٦٤  -، دؿ  ذلٝ ىلع س٬از ادلاعء ىلع أ٪٠ ابلػع ك٣٫٨ٓ١ كاال٧خهار دلي٦ ا
ل٢ٜهػ ٧ٙف٩؛ ملا ٨ْػ٪٣ ٦٤ ٣٢ُ كىالؿ، كملا ُيػذ٩٧٬ يف دي٦ ا  -يػ٬ْف إىل ةػْخ٣٫

٦٤ ٘فاد، ىلع أف ي٨يتً ذلٝ ةالي٬اةً الرشْيث ٦٤ ضف٦ ا١ٜهػ، ك٢ٌب املها١ص، 
خػاء ٘ي٩.  ػـ ااْل  كدّ٘ املٙاـػ، ٤ّ اال١زتاـ ةاآلداب ا١ٓا٤ث لرلاعء ْك

ض٩٥ٟ ٦ْ امل٢ٍٚ، ٦ٓ٢٘ امل٢ٍٚ ال يفخ٢ؾـ كأ٤ا ادلاعء ىلع املٓني أك ٩٨ٓ١ ٘يغخ٢ٗ 
 ٦ٓ١ املٓني، كادلاعء ىلع امل٢ٍٚ ال يفخ٢ؾـ ادلاعء ىلع املٓني.

٦ٓ١ امل٢ٍٚ ال يفخ٢ؾـ ٦ٓ١ املٓني اذلم ٛاـ ة٩ ٤ا ي٨٥ّ حل٬ؽ ال٨ٓ٢ث »ٛاؿ اة٦ حي٥يث/ 
يػ امل٢ٍٚ يف الٟخاب كال يػ امل٢ٍٚ؛ كهلؼا اكف ال٬ْ ف٨ث هل، كًلؼلٝ اتلٟٙري امل٢ٍٚ كال٬ْ

                                     
 .(67/ 2)مف٣٢ اجل٬كم ىلع  رشح (1)
 .(1828)أعؽس٩ مف٣٢  (2)
 .(568)مف٣٢  أعؽس٩ (3)
 ، كٛاؿ/ ضف٦ ٕؽيب.(1321)ا١رت٤ؼم  أعؽس٩ (4)



 
 

 172 كى٬اةً ا١ٓالٛث ةني أ٪٠ الف٨ث كأ٪٠ األ٪٬اء كابلػعأضاكـ 

ا ةثت٬ت رشكط كا٧خٙاء م٬ا٧ّ ٌن  .(1)«مرشك
 كٛػ كّٛ اخلالؼ ةني ا٥٢ٓ١اء يف ضل٣ ادلاعء ىلع املٓني أك ٩٨ٓ١ ىلع أربٓث ٤ؼا٪ب/

أف ادلاعء ىلع املٓيجني أك ٣٫٨ٓ١ ال جي٬ز حباؿ، كأف ٤ا ذتج يف ٦ٓ١ ةٓو  املذْ  األول/
ؽكم ٦ْ ٌائٙث ٦٤ أنطاب اإل٤اـ املٓيجني ٤جف٬خ، ٬ٓ٨٥٘ق ةإٌالؽ، كٛال٬ا/ إ٩٧ حمؽـ، ك٪ؼا م

ؿ إىل احلف٦ ابلرصم، كاة٦ ـريي٦، ، كنفت٩ اخلال  (2)ٞأيب ةلؽ ْتػ ا١ٓؾيؾ ة٦ سٓٙؽ ؛أمحػ
 .(5)، كاجل٬كم(4)ٞأيب ضا٤ػ ا١ٖؾايل ؛، ك٪٬ ٬ٛؿ ةٓو اللا٘ٓيث(3)كأمحػ

 َٔ ُٓ ًِا فَ ٌِ ؤْ مُ  ََ عَ َ ىَ ٌَ / »^ كٛػ اـخػل٬ا ةاألضاديد ادلا١ث ىلع حتؽي٣ ال٦ٓ٢، ٬ٜٞهل
 .(6)«ِّ يِ جْ لَ نَ 

ِ / »^ك٬ٛهل  ٌَ يَ اىلِ  مَ ْٔ يَ  اءَ عَ فَ ول يُ  اءَ دَ َٓ ل يكُٔٔن يُ  نيَ انِ عن الين  نن إ  . (7)«ةِ ا
احٙٚ »احٙاؽ أكرث ا٥٢ٓ١اء ىلع حتؽي٣ ٦ٓ١ املٓني، ٜ٘اؿ/  ♫ كٛػ ضىك اإل٤اـ اجل٬كم

 ا٥٢ٓ١اء ىلع حتؽي٣ ال٦ٓ٢، ٘إ٩٧ يف ال٢ٖث/ اإلةٓاد كا١ٍؽد، كيف الرشع/ اإلةٓاد ٦٤ رمحث ا حٓاىل.
٦ ال يي  ٓىػ ٦٤ رمحث ا حٓاىل ٤ى ٓؽؼ ضاهل كعاح٥ث أمؽق ٤ٓؽ٘ث ٍٛٓيث؛ ٘ال جي٬ز أف ييت

ا أك داةث، إال ٦٤ ٨٥٢ْا ة٨م ٫٢٘ؼا ٛال٬ا/ ال جي٬ز ٦ٓ١ أ ا اكف أك اك٘ؽن ضػ ةٓي٩٨ مف٥٢ن
 .(8)«رشيع أ٩٧ ٤ات ىلع ا١لٙؽ، أك ي٬٥ت ٢ْي٩، ٞأيب س٠٫ كإة٢حؿ

إىل اتلٙهي٠،  -(9)اك١ٜايض أيب يًٓل- ضيد ذ٪ب ةٓو ا٥٢ٓ١اء املذْ  اثلاي/
                                     

 .(334-329/ 14)دل٬٥ع ا١ٙخاكم (1)
 .(269/ 1)، كاآلداب الرشْيث (569/ 4) ٫٨اج الف٨ث اجلت٬يث٤ (2)
، كيف نفتث ٪ؼا ا٬ٜ١ؿ هلؤالء األئ٥ث ٧ِؽ، ضيد إف اغيث ٤ا يثتج ٣٫٨ْ يف ذلٝ، أ٣٫٧ ح٬ٙٛ٬ا يف (522/ 3)الف٨ث ل٢غالؿ  (3)

تاب عانث. م٬ٛٗ أ٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث ٦٤ أ٪٠ األ٪٬اء كابلػع   . (264-256/ 1)٦ٓ١ ةٓو املٓيجني أـل
 .(123/ 3)إضياء ٬٢ْـ ادلي٦  (4)
 .(67/ 2)مف٣٢ اجل٬كم ىلع  رشح (5)
 .(114)كمف٣٢  ،(6447)غارم أعؽس٩ ابل (6)
 .(2598)أعؽس٩ مف٣٢  (7)
 .(67/ 2)مف٣٢ اجل٬كم ىلع رشح  (8)
 .(269/ 1) اآلداب الرشْيث (9)
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ا١ٍؽد كاإلةٓاد ٦٤ ٜ٘ال٬ا/ إ٩٧ جي٬ز يف ضٚ الاك٘ؽ، كال جي٬ز يف ضٚ ا١ٙاـٚ، ألف ال٦ٓ٢ ٪٬ 
 . (1)الؽمحث، كاملف٬٥٢ف حؽىج هل٣ املٖٙؽة، خبالؼ الٟٙار املتٓػكف ٦٤ الؽمحث

٪٬ ٬ٛؿ ةٓو ا٥٢ٓ١اء ةلؽا٪ث ٦ٓ١ املٓني، ك٪ؼا مؽكم ٦ْ اإل٤اـ  املذْ  اثلاىح/
 .♫ أمحػ ة٦ ض٨ت٠

ٗ ،املٓؽكؼ ٦ْ أمحػ ٞؽا٪ث ٦ٓ١ املٓني»ٛاؿ اة٦ حي٥يث/   .(2)«كأ٤راهل ،اكحلشاج ة٦ يـ٬
؛ ملا ذتج (3)٦٤ ا٬ٜ١ؿ ةاجل٬از -اكة٦ اجل٬زم- ٪٬ ٤ا ذ٪ب إحل٩ ةٓو ا٥٢ٓ١اء املذْ  الرابع/

٬ؿ ا ٬هل  أ٩٧ ٦ٓ١ أك داع ىلع ةٓو املٓيجني املغا١ٙني ألمؽ ا ^ ٦ْ ـر  .^ كأمؽ ـر
٬ؿ ا َ  إي ايرتطُت / »^ ٜ٘ػ ٛاؿ ـر ، أرىض نٍا يرىض َشٌ ىلع ريب، فليت/ إٍُا أُا ب

ىيس هلا  عييّ ٌَ أٌت بدعٔةٍ  ، فأيٍا أخد دعُٔت َشُ نٍا يغض  اىبَ  ، وأغضُ  اىبشُ 
 ِ  ب

َ
ٔم اىلياٌةيلر   وكربةً  أن جيعيٓا هل طًٓٔرا وزاكةً  ٍو ْْ أ  .(4)«بّ بٓا ٌِّ ي

 / »^كٛاؿ 
َ
ِ امهلل إي أ

 ؛ّفأي املؤٌِني آذيجُ  ،عًٓدا ىَ ّتيفِيّ، فإٍُا أُا بشٌ  كَ دَ ِْ عِ  ذُ ّتن
ٔم اىلياٌةثلر   وكربةً  وزاكةً  ّ، فاجعيٓا هل صالةً ّ، جدلثُ ىعِجُ ّ، يجٍجُ  ، كٛػ (5)«بّ بٓا إيلم ي

٦٤ ٩٨ٓ١ اجليب أك ـت٩ أك داع »كٛػ أعؽج اإل٤اـ مف٣٢ احلػيثني يف نطيط٩ يف ةاب/ 
 .(6)« ذللٝ اكف هل زٌلة٢ْي٩ ك١حؿ ٪٬ أ٪الن 

٬ؿ اأف رسالن / »٥ٞا نص   ٛاؿ/ ال  ؛بيٍيِمُُك بل٥اهل، ٜ٘اؿ/  ^  أك٠ ٨ْػ ـر
 .(7)«ٛاؿ/ ٥٘ا ر٫ٓ٘ا إىل ٘ي٩ ،ل اشجطعت، ٌا ٌِعّ إل الهربٛاؿ/  ؛أـخٍيّ

٨ػ اجلِؽ إىل األد١ث املتيطث كاملا٧ٓث، كباـخٜؽاء أض٬اؿ ٞرري ٦٤ الف٢ٗ، ي٥ل٦  ْك
                                     

 .(253/ 1)م٬ٛٗ أ٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث ٦٤ أ٪٠ األ٪٬اء كابلػع  (1)
 .(569/ 4)٫٨٤اج الف٨ث اجلت٬يث  (2)
 .(269/ 1)اآلداب الرشْيث (3)
 .(2643)أعؽس٩ مف٣٢  (4)
 .(2641)أعؽس٩ مف٣٢  (5)
 .(2446/ 4)نطيص مف٣٢  (6)
  .(2421)٣٢ مف أعؽس٩ (7)
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ا٬ٜ١ؿ ةأف ادلاعء ىلع املٓيجني أك ٣٫٨ٓ١ جي٬ز ضيد دْج امله٢طث الرشْيث إحل٩، ك٤ىت 
ا٧خٙج امل٬ا٧ّ يف ضٚ املٓني، ٤ّ رضكرة اال١زتاـ ةاآلداب كالي٬اةً حتٜٜج الرشكط ك

ا١ٓا٤ث لرلاعء، كيلؽق ضني ال يجخِؽ ٧ّٙ ٦٤ كرائ٩، أك ال ح٬سػ مه٢طث رشْيث حػ٬ْ 
 ذللٝ، ٘إف ادلاعء ىلع املٓني إحل٩، كي٨٥ّ إذا اكف ةٖري ضٚ، ٞأف يل٬ف ىلع ٦٤ ١حؿ أ٪الن 

ري ذلٝ،  ث ةادلاعء، كادلايع، كاملػ٬ْ  رخخ٢ٗ ض٩٥ٟ ةاعخالؼ األض٬اؿ املخ٢ٜٓ ٢ْي٩... ٕك
 ك٪ؼا ٪٬ األٛؽب إىل اله٬اب، كا أ٣٢ْ.

 كٛػ ح٨ازع اجلاس يف ٨ٓ١ث ا١ٙاـٚ املٓني/»ٛاؿ كيظ اإلـالـ اة٦ حي٥يث/ 
ري٪٣ ٞأيب ا١ٙؽج اة٦  ،ٜ٘ي٠/ إ٩٧ سائؾ، ٥ٞا ٛاؿ ذلٝ ٌائٙث ٦٤ أنطاب أمحػ ٕك

ريق.  اجل٬زم ٕك
ري٪٣ ٞأيب ةلؽ كٛي٠/ إ٩٧ ال  جي٬ز، ٥ٞا ٛاؿ ذلٝ ٌائٙث أعؽل ٦٤ أنطاب أمحػ ٕك

ريق.  ة٦ ْتػ ا١ٓؾيؾ ٕك
ٗ ؛كاملٓؽكؼ ٦ْ أمحػ ٞؽا٪ث ٦ٓ١ املٓني كأ٤راهل، كأف ي٬ٜؿ ٥ٞا  ،اكحلشاج ة٦ يـ٬

 .[18٪٬د/]﴾ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿ ٛاؿ ا حٓاىل/
٥ؽ، كٌلف  اكف يػ ى محارنا، كٌلف يرشب اخلكٛػ ذتج يف نطيص ابلغارم/ أف رسالن 

٘يرضب٩، ٘أيت ة٩ إحل٩ مؽة ٜ٘اؿ رس٠/ ٩٨ٓ١ ا، ٤ا أكرث ٤ا يؤىت ة٩ إىل  ^ يؤىت ة٩ إىل اجليب
 .(1)«ل ثيعِّ فإُّ حي  الل ورشٔهل» /^ ٜ٘اؿ اجليب !^ اجليب

 ذلٝ ةأ٩٧ ٦ْ ٨ٓ١ث ٪ؼا املٓني اذلم اكف يلرث رشب اخل٥ؽ؛ ٢ٓ٤الن  ^ ٜ٘ػ ٧ىه اجليب
٬هل، ٤ّ أ٩٧ ا، ٘ػؿ ذلٝ ىلع أ٩٧ جي٬ز أف ي٦ٓ٢  ^ ُيب ا كـر ٜن ٦ٓ١ كارب اخل٥ؽ ٢ٍ٤

٬هل، ك٦٤ امل٬٢ٓـ أف لك مؤ٦٤ ٘ال ةػ أف  امل٢ٍٚ، كال جت٬ز ٨ٓ١ث املٓني اذلم ُيب ا كـر
٬هل، ك١ل٦ يف امل٫ِؽي٦ لإلـالـ ٦٤ ٪٣ ٨٤ا٬ٜ٘ف، ٘أكخلٝ م٬٧٬ٓ٢ف ال  ُيب ا كـر

٬هل...  ُيت٬ف ا كـر
                                     

 .(6784)أعؽس٩ ابلغارم  (1)
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، ٘يه آيث اع٤ث ٞآيات [18٪٬د/]﴾ ىئىئ ىئ ی ی﴿٘أ٤ا ٬ٛؿ ا حٓاىل/ 
يػ، ة٥زن١ث ٬ٛهل/ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ﴿ ال٬ْ

١ل٦  ،، ك٪ؼا يٜخيض أف ٪ؼا اذل٧ب ـتب ال٦ٓ٢ كا١ٓؼاب[14ا١جفاء/] ﴾ک ک
 إ٤ا ح٬بث، كإ٤ا ضف٨ات ٤اضيث، كإ٤ا مهائب ٤لٙؽة. ؛ٛػ يؽحّٙ م٬ست٩ ملٓارض راسص

ٓى٦  ةػ كحن٦ ٣٢ٓ٧ أف أكرث املف٥٢ني ال هل٣ ٦٤ ٣٢ُ، ٘إف ٘يًخص ٪ؼا ابلاب ـاغ أف يي٢
أمؽ ة٨ٓ٢خ٣٫، ذ٣ أكرث م٬ىت املف٥٢ني، كا حٓاىل أمؽ ةالهالة ىلع م٬ىت املف٥٢ني كل٣ يى 

أ٩٧  ^ الالكـ يف ٨ٓ١ث األم٬ات أ٣ِْ ٦٤ ٨ٓ١ث ا١يح، ٘إ٩٧ ٛػ ذتج يف الهطيص ٦ْ اجليب
َ »ٛاؿ/  ٔاَت ب  ُص ل ت   ؛ٔا األم

َ
َ »ضىت أ٩٧ ٛاؿ/  (1)«ٔامُ دن ا إىل ٌا كَ ْٔ ضَ فْ فإًُٓ كد أ ٔاثَ ب  ُص ل ت  ِأا أم

 
َ
ملا اكف ٬ٛـ يفت٬ف أةا س٠٫ كحن٬ق ٦٤ الٟٙار اذلي٦ أـ٣٢ أٛارب٣٫، ٘إذا  (2)«اَُ اءَ يَ خْ فجؤذوا أ

 ٬ا ذلٝ آذكا ٛؽاةخ٩ ٦٤ املف٥٢ني.ـتٌ 
ى ٦ٓ ٘ا٩٢ْ ي٦ٓ٢ املٓني  كل٬ اكف لك ذ٧ب ١ي  ك٪ؼا ة٥زن١ث ٦ٓ دم٬٫ر اجلاس، ٢ي  اذلم ٩٢ٓ٘ ل

يػ امل٢ٍٚ ال يفخ٢ؾـ ذت٬ح٩ يف ضٚ املٓني، إال إذا كسػت رشكٌ كا٧خٙج م٬ا٩ٓ٧،  ٩،ال٬ْ
 . (3)«ك٪ٟؼا ال٦ٓ٢

ا/  ي٦ٓ٢ ٘ال٧نا ك٘ال٧نا ٫٘ؼا ٛػ  ^ كأ٤ا ادلاعء ىلع ٤ٓيجني ٥ٞا اكف اجليب»كٛاؿ أيين
٢ى٣ [128آؿ ٥ْؽاف/]﴾ ہ ہ ہ ھ ھ﴿ ركم أ٩٧ ٤جف٬خ ة٬ٜهل/ ٍٓ ؛ كذلٝ ألف املٓني ال يي

أف رىض ا أف ي٢٫ٝ؛ ة٠ ٛػ يل٬ف مم٦ يخ٬ب ا ٢ْي٩ خبالؼ اجلجؿ ٘إ٩٧ إذا ديع 
٢ْي٣٫ ة٥ا ٘ي٩ ْؾ ادلي٦، كذؿ ْػكق ك٣٫ٓ٥ٛ، اكف ٪ؼا داعء ة٥ا ُيت٩ ا كيؽىاق ٘إف ا 

٬٢ أ٪٠ اإلي٥اف، كذؿ الٟٙار، ٫٘ؼا داعء  ة٥ا ُيب ا، ُيب اإلي٥اف، كأ٪٠ اإلي٥اف، ْك
كأ٤ا ادلاعء ىلع املٓني ة٥ا ال ي٣٢ٓ أف ا يؽىاق ٖ٘ري ٤أم٬ر ة٩ كٛػ اكف ي٠ٓٙ، ذ٣ ٧يه 
٩٨ْ؛ ألف ا ٛػ يخ٬ب ٢ْي٩ أك يٓؼة٩...، كا١ٜاْػة اللكيث يف رش٨ْا أف ادلاعء إف اكف 

                                     
 .(1393)أعؽس٩ ابلغارم  (1)
 .(1982)، كا١رت٤ؼم (18214)أعؽس٩ أمحػ  (2)
 .(569/ 4)٫٨٤اج الف٨ث اجلت٬يث  (3)
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ا اك١ٓػكاف يف ادل ٤ن اعء ٬٫٘ كاستنا أك مفخطتًّا ٬٫٘ ضف٦ يراب ٢ْي٩ ادلايع، كإف اكف حمؽ 
ا مفخ٬م  ا ٬٫٘ ي٨ٜم مؽحتث ناضت٩، كإف اكف ٤تاضن ذ٧ب ك٤ٓهيث، كإف اكف مٟؽك٪ن

 .(1)«ا١ٍؽ٘ني ٘ال هل كال ٢ْي٩
كال يٓين س٬از ٦ٓ١ املتخػع كادلاعء ٢ْي٩ يف ةٓو األض٬اؿ اخلانث؛ أ٩٧ ي٨٥ّ ٦٤ 

٣ ٢ْي٩، إذ ادلاعء هل يل٬ف ٦٤ كس٩ آعؽ.  ادلاعء هل كا١رتض 
ا جيخ٥ّ ٘ي٩ ٨ْػ أ٪٠ الف٨ث م٬سب اثل٬اب  ذلٝ أف املف٣٢ إذا ٜن اكف ٤تخػاعن أك ٘اـ

ض   ال٩٤ ك٤ا ٘ي٩ ٦٤ عهاؿ اخلري، كييػ ى ٢ْي٩ كيي٦ٓ٢ كا١ٜٓاب، ٘ييػ ىى هل كييرتى ٣ ٢ْي٩ إـل
ىب   ري٪٥ا، ٥ٞا أ٩٧ ُيي كيي٬اىل ىلع ٤ا ٨ْػق ٦٤ اإلـالـ  ملا ٘ي٩ ٦٤ رش اكالةخػاع كا١ٙفٚ ٕك

ٖىو كيي  ٓادىل ةٜػر ٤ا ٨ْػق ٦٤ اةخػاع ك٘فٚ، ك٪ؼا ٤ٜخىض ا١ٓػؿ كعهاؿ اخلري، كييتٍ
الـ.  كاإل٧هاؼ اذلم ساءت ة٩ رشيٓث اإـل

ز ٦٤ أ٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث ٨ٓ١ث ا١ٙاـٚ ك٦٤ س٬  / »♫ ٛاؿ كيظ اإلـالـ اة٦ حي٥يث
، ٘إ٩٧ ي٬ٜؿ/ جي٬ز أف أنٌل ٢ْي٩ كأف أ٩٨ٓ١، ٘إ٩٧ مفخطٚ ل٢ر٬اب مفخطٚ ل٢ٜٓاب، املٓني  

خطٜا٩ٛ ا١ٜٓاب، كال٨ٓ٢ث/ ابلٓػ ٦ْ ٘الهالة ٢ْ خطٜا٩ٛ اثل٬اب، كال٨ٓ٢ث هل اـل ي٩ اـل
 الؽمحث، كالهالة ٢ْي٩ ـتب ل٢ؽمحث، ٘ريض٣ ٦٤ كس٩ كيتٓػ ٫٨ْا ٦٤ كس٩.

ث ـائؽ أ٪٠ الف٨ث كاجل٥ْا ني هل٣ ةإضفاف، ك  .(2)«╚ ك٪ؼا لك٩ ىلع ٤ؼ٪ب الهطاةث كاتلآة
 
 

  
 
 

                                     
 .(335/ 8)دل٬٥ع ا١ٙخاكم (1)
 .(574/ 4)٫٨٤اج الف٨ث اجلت٬يث  (2)
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 والصالة عليههالصالة خلف أهل البدع، 

 / خكً الصالة خيف أْو ابلدع/أوًل 
 رخخ٢ٗ ضل٣ الهالة ع٢ٗ املتخػع، ةاعخالؼ ضل٣ املتخػع كضاهل/

ا ةلٙؽق ٘ال حهص   الهالة ع٩ٙ٢ ةإدماع أ٪٠ الف٨ث، ـ٬اء  ٘إف اكف املتخػع حم٤٬ٟن
 أكاف داْيث إىل ةػْث أك ٕري داْيث.

ٙي   ضل٣ الهالة ع٩ٙ٢ حبفب ضاهل ؽ ةتػْخ٩ ٘يغخ٢ٗ كإذا اكف املتخػع ال يل
 كأض٬اؿ املأم٤٬ني.

ّ كاجل٥ااعت إال ع٩ٙ٢، ٘يف ٪ؼق احلا١ث ٥ى ٘إف اكف داْينا إىل ةػْخ٩، كل٣ ي٥ل٦ إٛا٤ث اجلي 
 حؤد ل الهالة ع٩ٙ٢؛ ألف حؽؾ الهالة إ٤ا أف يؤدم إىل حٍٓي٠ كاسب، أك ح٬ٙيج األ٘ي٠.

ياد، ٘إ٫٧ا ٥ى ٘أ٤ا اجلي / »♫ ٛاؿ اة٦ ٛػا٤ث  حهًل ع٢ٗ لك ةؽ ك٘اسؽ، كٛػ ّ كاأْل
 .(1)«اكف أمحػ يل٫ػ٪ا ٤ّ املٓزت١ث، كًلؼلٝ ا٥٢ٓ١اء اذلي٦ يف ْرصق

أ٤ا إذا أ٤ل٦ نالة اجل٥ّ كاجل٥ااعت ع٢ٗ إ٤اـ ْػؿ ٘إف األئ٥ث ٤خ٬ٜٙف ىلع 
ٞؽا٪ث الهالة ع٢ٗ املتخػع ادلايع إىل ةػْخ٩، ذ٣ اعخ٢ٗ ا٫ٜٙ١اء ةٓػ ذلٝ يف نطث 

 أكرث أ٪٠ ا٣٢ٓ١ أف الهالة نطيطث.الهالة ع٩ٙ٢، كاذلم ٢ْي٩ 
إف األئ٥ث ٤خ٬ٜٙف ىلع ٞؽا٪ث الهالة ع٢ٗ ا١ٙاـٚ، ١ل٦ / »♫ ٛاؿ اة٦ حي٥يث
 اعخ٬ٙ٢ا يف نطخ٫ا/

 إضػل الؽكايتني ٥٫٨ْا. كأمحػ يف ،ٜ٘ي٠/ ال حهص، ٬ٜٞؿ ٤الٝ -
، كل٣ (2)٬ٜٞؿ أيب ض٨يٙث كاللا٘يع، كالؽكايث األعؽل ٥٫٨ْا ،كٛي٠/ ة٠ حهص -

                                     
 .(14/ 2)املٖين  (1)
 يٓين/ الؽكايث األعؽل ٦ْ ٤الٝ، كأمحػ.  (2)
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٬ا  .(1)«أ٩٧ ال يجتيغ ح٬حلخ٩ يت٨اْز
ة٠ ٪٬ مفترت ة٫ا ٘إ٩٧ ي٨ِؽ يف ضل٣ أداء  ،كأ٤ا إذا اكف املتخػع ٕري ٫ِ٤ؽ بلػْخ٩

حبفب احلاتلني املخٜػ٤خني يف املتخػع امل٦٢ٓ،  -ةٓػ ذت٬ت اةخػا٩ْ ةيٜني -الهالة ع٩ٙ٢
٦ٍ حؽًل٫ا ّ كاجل٥ااعت إال ع٩ٙ٢ ٘إ٫٧ا حؤدل ع٩ٙ٢ كال حرتؾ، ك٤ى ٥ى ٘إف ل٣ ي٥ل٦ أداء اجلي 

٘إ٩٧ ٤ٓػكد ٦٤ أ٪٠ ابلػع ٨ْػ أ٪٠ الف٨ث؛ أل٩٧ إذا ساز أداء ٪ؼق اله٬٢ات ع٢ٗ 
 املتخػع امل٦٢ٓ ٘أداؤ٪ا سائؾ ع٢ٗ املفترت ٦٤ ةاب األكىل.

كإ٤ا إذا أ٤ل٦ أداؤ٪ا ع٢ٗ ٕريق ٦٤ األئ٥ث ا١ٓػكؿ، ٘ال كٝ أف أداء الهالة 
 حرتؾ ع٢ٗ املتخػع املرس ع٢ٗ ا١ٓػؿ أ٘ي٠ ٦٤ أدائ٫ا ع٢ٗ ا١ٙاـٚ، ١ل٦ الهالة ال

٪٨ا إ٧لارنا ٢ْي٩ ٥ٞا حرتؾ ع٢ٗ املتخػع امل٦٢ٓ، ٘إف اإل٧لار ا١ِا٪ؽ ةرتؾ االئخ٥اـ ة٩ 
الف ل٢تػْث، ك٪ؼا ٕري ٦٢ٓ٤ ائ٠ اإل٧لار إ٥٧ا يل٬ف ٨ْػ اإْل ريق ٦٤ ـك  .(2)ٕك

يف  -أ٪٠ ابلػع /أم- إف حٜػي٣ ال٬اضػ ٦٤ ٪ؤالء/ »♫ ٛاؿ كيظ اإلـالـ اة٦ حي٥يث
ا ل٢ٙش٬ر كابلػع جيب اإل٧لار  اإل٤ا٤ث ال جي٬ز ٤ّ ا١ٜػرة ىلع ٕريق، ٘إف ٦٤ اكف ٫ِ٤ؽن

 حلجخيه ٦ْ ٘ش٬رق كبػْخ٩. ،٢ْي٩ ك٫٧ي٩ ٦ْ ذلٝ، كأ٠ٛ مؽاحب اإل٧لار ٪شؽق
ري ادلاْيث، ٘إف ادلاْيث إذا أ٫ُؽ امل٨ٟؽ كهلؼا ٘ؽ   ؽ دم٬٫ر األئ٥ث ةني ادلاْيث ٕك

 الفاٞج، ٘إ٩٧ ة٥زن١ث ٤ى  اـخطٚ اإل٧لار ٢ْي٩، خبالؼ
ى
اذل٧ب، ٫٘ؼا ال ي٨ٟؽ ٢ْي٩  سى  ٦ أ

ؽ  ٟى يف ا١ِا٪ؽ، ٘إف اخلٍيئث إذا عٙيج ل٣ حرض إال ناضت٫ا، ك١ل٦ إذا أ٨٢ْج ٣٢٘ ح٨
 .(3)«ت ا١ٓا٤ثرض  

كحجتيغ اإلكارة إىل أف األن٠ يف املف٥٢ني الفال٤ث، كأ٩٧ ال يرشع ل٥٢أم٬ـ أف ي٥خط٦ 
اكف اإل٤اـ مفخ٬ر احلاؿ، كإ٥٧ا يجتيغ ل٥٢ف٣٢ أف يهٌل ع٢ٗ  إ٤ا٩٤ كيفأهل ٦ْ ٤ٓخٜػق إف

                                     
 .(314/ 2)، ا١ٙخاكم الٟربل، الة٦ حي٥يث (358/ 23) دل٬٥ع ا١ٙخاكم (1)
 .(365-364/ 1) ابلػعم٬ٛٗ أ٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث ٦٤ أ٪٠ األ٪٬اء ك (2)
 .(151)صاملفائ٠ املارديجيث، الة٦ حي٥يث  (3)
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؛ ألف الهالة -ٌاملا ل٣ ي٫ِؽ ٩٨٤ ٤ا ي٨٥ّ االئخ٥اـ ة٩- ٦٤ ل٣ ي٣٢ٓ ضاهل ٦٤ املف٥٢ني
 ع٢ٗ مفخ٬ر احلاؿ نطيطث ةاإلدماع.

ة٩،  كل٣ ي٫ِؽ ٩٨٤ ٤ا ي٨٥ّ االئخ٥اـ -اإل٤اـ /أم- كإف ل٣ ي٣٢ٓ ضاهل/ »♫ ٛاؿ اة٦ ٛػا٤ث
٢ْي٩ أمحػ؛ ألف األن٠ يف املف٥٢ني الفال٤ث، كل٬ نًل ع٢ٗ  ٘هالة املأم٬ـ نطيطث، ٧م  

 .(1)«٦٤ يلٝ يف إـال٩٤ ٘هالح٩ نطيطث؛ ألف ا١ِا٪ؽ أ٩٧ ال يخٜػـ لإل٤ا٤ث إال مف٣٢
ري ذلٝ / »♫ كٛاؿ اة٦ حي٥يث جي٬ز ل٢ؽس٠ أف يهٌل اله٬٢ات اخل٥ؿ كاجل٥ٓث ٕك

ري٪٣ ٦٤ أئ٥ث املف٥٢ني،  ا ةاحٙاؽ األئ٥ث األربٓث ٕك ٜن ع٢ٗ ٦٤ ل٣ ي٣٢ٓ ٩٨٤ ةػْث كال ٘ف
ك١حؿ ٦٤ رشط االئخ٥اـ أف ي٣٢ٓ املأم٬ـ اْخٜاد إ٤ا٩٤، كال أف ي٥خط٩٨ ٘ي٬ٜؿ/ ٤اذا 

 .(2)«ة٠ يهٌل ع٢ٗ مفخ٬ر احلاؿ ؟حٓخٜػ
ا لليظ كيف عخاـ  ا ٧ٙحفن احلػيد ٦ْ أضاكـ الهالة ع٢ٗ أ٪٠ ابلػع، أ٠ٜ٧ الك٤ن

ك٦٤ أن٬ؿ أ٪٠ الف٨ث »ٜ٘اؿ/  ،٠ ا٬ٜ١ؿ يف ٪ؼق املفأ١ث، ضيد ٘ه  ♫ اإلـالـ اة٦ حي٥يث
ياد كاجل٥ااعت، ال يى ٥ى كاجل٥اْث/ أ٣٫٧ يه٬٢ف اجلي  ٬ف اجل٥ٓث كاجل٥اْث ٥ٞا ٠ٓ٘ ْي ػى ّ كاأْل

ري٪٣.   أ٪٠ ابلػع ٦٤ الؽا٘يث ٕك
 ع٩ٙ٢ اجل٥ٓث كاجل٥اْث ٘إف اكف اإل٤اـ مفخ٬رنا ل٣ ي٫ِؽ ٩٨٤ ةػْث كال ٘ش٬ر نًل  

ري٪٣ ٦٤ أئ٥ث املف٥٢ني، كل٣ ي٠ٜ أضػ ٦٤ األئ٥ث /ةاحٙاؽ األئ٥ث إ٩٧ ال جت٬ز  /األربٓث ٕك
زاؿ املف٬٥٢ف ٦٤ ةٓػ ٧بي٣٫ يه٬٢ف ع٢ٗ  الهالة إال ع٢ٗ ٦٤ ٣٢ْ ةا٦ٌ أمؽق؛ ة٠ ٤ا

 املف٣٢ املفخ٬ر. 
كأ٤ل٦ الهالة ع٢ٗ ٦٤ ي٣٢ٓ أ٩٧  ،إذا ٫ُؽ ٦٤ املهٌل ةػْث أك ٘ش٬رك١ل٦ 

٤تخػع أك ٘اـٚ ٤ّ إماكف الهالة ع٢ٗ ٕريق، ٘أكرث أ٪٠ ا٣٢ٓ١ يهطط٬ف نالة املأم٬ـ، 
                                     

 .(23/ 3)املٖين  (1)
 .(351/ 23)دل٬٥ع ا١ٙخاكم (2)
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 ك٪٬ أضػ ا١٬ٜ١ني يف ٤ؼ٪ب ٤الٝ كأمحػ.  ،كأيب ض٨يٙث ،ك٪ؼا ٤ؼ٪ب اللا٘يع
اكجل٥ٓث ا١يت إ٤ا٫٤ا ٤تخػع كأ٤ا إذا ل٣ ي٥ل٦ الهالة إال ع٢ٗ املتخػع أك ا١ٙاسؽ 

 ع٢ٗ املتخػع كا١ٙاسؽ ٨ْػ اع٤ث أ٪٠ ًل  هى أك ٘اسؽ ك١حؿ ٪٨اؾ دمٓث أعؽل، ٫٘ؼق حي 
ري٪٣ ٦٤ أئ٥ث  ،كأمحػ ة٦ ض٨ت٠ ،كأيب ض٨يٙث ،ك٪ؼا ٤ؼ٪ب اللا٘يع ،الف٨ث كاجل٥اْث ٕك

 أ٪٠ الف٨ث ةال عالؼ ٨ْػ٪٣.
٢ٗ ٦٤ يٓؽ٩٘ ىلع ـبي٠ كٌلف ةٓو اجلاس إذا ٞرثت األ٪٬اء ُيب أال يهٌل إال ع 

ؽ ذلٝ مل٦ ـأهل خطتاب، ٥ٞا ٠ٜ٧ ذلٝ ٦ْ أمحػ أ٩٧ ٞذ كل٣ ي٠ٜ أمحػ/ إ٩٧ ال حهص إال  ،ااـل
 ع٢ٗ ٦٤ أْؽؼ ضاهل.

ك٦٤ ٛاؿ/ إف الهالة حمؽ٤ث أك  ،٘الهالة ع٢ٗ املفخ٬ر سائؾة ةاحٙاؽ ٥٢ْاء املف٥٢ني
كٛػ اكف  ،ثةا٢ٌث ع٢ٗ ٦٤ ال يٓؽؼ ضاهل ٜ٘ػ عا١ٗ إدماع أ٪٠ الف٨ث كاجل٥اْ

يه٬٢ف ع٢ٗ ٦٤ يٓؽ٬٘ف ٘ش٬رق، ٥ٞا نًل ْتػ ا ة٦  -رى٬اف ا ٢ْي٣٫ -الهطاةث
ريق ٦٤ الهطاةث ع٢ٗ ال٬حلػ ◙ مف٬ٓد ة٦ ْٜتث ة٦ أيب ٤ٓيً، كٛػ اكف يرشب  ٕك

ا كسرلق ْر٥اف ة٦ ْٙاف ىلع ذلٝ، كٌلف ْتػ ا ة٦ ٥ْؽ اخل٥ؽ، كنًل   ٓن  مؽة الهتص أرب
ريق ٦٤ الهطاةث يه٢   ٗ، كٌلف الهطاةث كاتلاة٬ٓف يه٬٢ف ٕك ٬ف ع٢ٗ احلشاج ة٦ يـ٬

ا ةاإلحلاد، كداْينا إىل اليالؿ.  ع٢ٗ اة٦ أيب ْتيػ كٌلف ٤خ٥٫ن
٘ال٬اسب ىلع املف٣٢ إذا نار يف ٤ػي٨ث ٦٤ ٤ػائ٦ املف٥٢ني أف يهٌل ٣٫ٓ٤ اجل٥ٓث 

كأ٤ل٦ أف ي٫ػي٩   أك اغكيناكاجل٥اْث، كي٬ايل املؤ٨٤ني كال يٓادي٣٫، كإف رأل ةٓي٣٫ ىاالًّ 
٫ٓا، كإذا اكف ٛادرنا ىلع أف ي٬يل يف  ا إال ـك كيؽكػق ٠ٓ٘ ذلٝ، كإال ٘ال يل٢ٗ ا ٧ٙفن

ق، كإف ٛػر أف ي٨٥ّ ٦٤ ي٫ِؽ ابلػع كا١ٙش٬ر ٩ٓ٨٤، كإف ل٣ إ٤ا٤ث املف٥٢ني األ٘ي٠ كال  
٨ث ٧بي٩ ٣٢ ةلخاب ا ـك األـتٚ إىل ٌاْث ا  ^ يٜػر ىلع ذلٝ ٘الهالة ع٢ٗ اأْل

٬هل أ٘ي٠، ٥ٞا ٛاؿ اجليب   مَ ْٔ اىلَ  م  ؤُ يَ »يف احلػيد الهطيص/  ^ كـر
َ
ِ  ًْ ُْ ؤُ رَ كْ أ ، اللِ  اِب جَ هِ ى
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ٔا يف اىلِ  نْ إِ فَ   فَ  اءً َٔ شَ  ةِ اءَ رَ اكُ
َ
ٔا يف الص  ةِ ِن بالص   ًْ ُٓ ٍُ يَ عْ أ ٔاءً  ةِ ِن ، فإن اكُ ، فإن ً ْجرةً ُٓ فأكدمُ  ش

ٔا يف اهلجرةِ  ٔاءً  اكُ  .(1)«ًِّاً شِ ُٓ فأكدمُ  ش
 ^ ؽ ابلػْث كا١ٙش٬ر مه٢طث راسطث ٪شؽق، ٥ٞا ٪شؽ اجليب٫ً ٍِ كإف اكف يف ٪شؽق ل٥ي  

  ٢  ٬ٙا ضىت حاب ا ٢ْي٣٫.اثلالذث اذلي٦ عي
يل  ٕريق ةٖري إذ٩٧ ك١حؿ يف حؽؾ الهالة ع٩ٙ٢ مه٢طث رشْيث اكف ح٬ٙيج   كأ٤ا إذا كي

ةػْث ةتػْث، ضىت أف املهٌل اجل٥ٓث  كٌلف ٛػ رد  ،  كىالالن ٪ؼق اجل٥ٓث كاجل٥اْث س٫الن 
ع٢ٗ ا١ٙاسؽ اعخ٢ٗ اجلاس يف إاعدح٩ الهالة، كًلؽ٪٫ا أكرث٪٣، ضىت ٛاؿ أمحػ ة٦ ض٨ت٠ 

ك٪ؼا أ٫ُؽ ا١٬ٜ١ني؛ ألف الهطاةث ل٣ يل٬٧٬ا  ،يف ركايث ْتػكس/ ٦٤ أاعد٪ا ٬٫٘ ٤تخػع
ا إذا ٬ا ع٢ٗ أ٪٠ ا١ٙش٬ر كابلػع، كل٣ يأميٓيػكف الهالة إذا ن٢   ؽ ا حٓاىل ًٛ أضػن

نًل ٥ٞا أمؽ حبفب اـخٍاْخ٩ أف يٓيػ الهالة؛ كهلؼا اكف أنص ٬ٛيل ا٥٢ٓ١اء أف ٦٤ 
 .(2)«نًل حبفب اـخٍاْخ٩ أف ال يٓيػ

 خاًُيا/ خكً الصالة ىلع أْو ابلدع/
ؽ ةتػْخ٩ ةاالحٙاؽ؛ ألف   ٙ أ٤ا الهالة ىلع أ٪٠ ابلػع ةٓػ م٬ح٣٫ ٘ال حهص ىلع ٦٤ كي

٣٢ كٙؽق ال جت٬ز احٙاٛنا.الهالة  ْي  ىلع ٦٤ 
ا هلا ٘حرشع  ؽ ةتػْخ٩ ٘ي٨ِؽ إىل ضاهل، ٘إف اكف داْينا إىل ةػْخ٩ ٫ِ٤ؽن  ٙ أ٤ا ٦٤ ال يل

 حؽؾ الهالة ٢ْي٩ مل٦ يؤذ ؽ حؽًل٩ ل٢هالة يف زسؽ اجلاس ٦ْ ابلػْث.
ا ال ي٫ِؽ ةػْخ٩ كال يػ٬ْ إحل٫ا ٬٫٘ يف احلل٣ ٞٓا٤ث املف٥٢ني  كأ٤ا إف اكف مرسًّ

هًل  ٢ْي٩ كيفخٖٙؽ هل، كال حيرتؾ الهالة ىلع ٤تخػع إال إذا اكف يف حؽؾ الهالة ٢ْي٩ ي
ؽ يف زسؽ اجلاس كإةٓاد٪٣ ٦ْ ابلػْث، ٘األكىل مه٢طث رشْيث، أ٤ا إف اكف ا١رتؾ ال يؤذ  

                                     
 .(673)مف٣٢  أعؽس٩ (1)
 .(286-284/ 3)دل٬٥ع ا١ٙخاكم (2)
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٣٢ً ٧ٙا٩ٛ. ْى ٣٢ ٧ٙا٩ٛ، ٘ال ييهٌل  ٢ْي٩ ٦٤  ْي  أف ييهًل  ٢ْي٩، إال إذا 
 ^ كٛػ أمؽ ا ةالهالة ىلع ٦٤ ي٬٥ت، كٌلف اجليب»ث/ ٛاؿ كيظ اإلـالـ اة٦ حي٥ي

خٖٙار هل ٦ْ ذلٝ، ٘لك مف٣٢ ل٣ يي  يًه يفخٖٙؽ ل٨٥٢اٜ٘ني، ضىت ٧ي  ٣٢ٓ أ٩٧ ٨٤ا٘ٚ ساز ااـل
 ٢ْي٩، كالهالة ٢ْي٩، كإف اكف ٘ي٩ ةػْث أك ٘فٚ، ١ل٦ ال جيب ىلع لك أضػ أف يهًل  

امل٫ِؽ ل٢ٙش٬ر مه٢طث ٦٤ س٫ث ا٧ؾسار كإذا اكف يف حؽؾ الهالة ىلع ادلايع إىل ابلػْث، ك
  ٗ ٦ْ الهالة اكف مرشكاعن مل٦ اكف يؤذ ؽ حؽؾ نالح٩ يف الؾسؽ ةأف ال يهًل  اجلاس، ٘الٟ

ؿ/ ، كًلؼلٝ ٛاؿ يف ا١ٖا  (1)«ًْ كُ بِ اخِ  َص ٔا ىلَعَ ي  َص »٘ي٦٥ ٛخ٠ ٧ٙف٩/  ^ ٢ْي٩، ٥ٞا ٛاؿ اجليب
 .(2)«ًْ كُ بِ اخِ ٔا ىلع َص ي  َص »

ا» س٨ػب/كٛػ ٛي٠ لف٥ؽة ة٦  ا،  ؟(3)إف اة٨ٝ ل٣ ي٣٨ ابلارضث، ٜ٘اؿ/ أبل٥ن ٛال٬ا/ بل٥ن
 .-أل٩٧ يل٬ف ٛػ ٛخ٠ ٧ٙف٩ /يٓين -(4)«ٛاؿ/ ل٬ ٤ات ل٣ أن٠  ٢ْي٩

ـي ًٜ٘؛ ٬ٜ١هل -ىلع ٤ر٠ ٪ؼا- ؾ الهالةى رٍتي كل٥٢ٓ٢اء ٪٨ا ٧ؾاع/ ٪٠ يى  ٔا »/ ^ اإل٤ا صي
ك٪٠  ؟أـ مرشكع مل٦ ح٢ٍب نالح٩ ؟^ أـ ٪ؼا ا١رتؾ رخخم ةاجليب ؟«ىلع صاخبكً

  ؟ك٪٠ ٪ؼا خمخم ة٫ؼي٦ أـ ٪٬ ذاةج ١ٖري٪٥ا ؟اإل٤اـ ٪٬ اخل٢يٙث أك اإل٤اـ الؽاحب
ؽ يف ٕري ٪ؼا امل٬ىّ، ١ل٦ٍ  املف٬٥٢ف امل٫ِؽكف  ضاؿو  ةل٠   ٫٘ؼق لك٫ا مفائ٠ حٞؼ

٣٢ًى ٧ٙاٛي٩ ل٣ جتؾ الهالة ٢ْي٩ ك  ْي خٖٙار لإلـالـ ٛف٥اف/ إ٤ا مؤ٦٤، كإ٤ا ٨٤ا٘ٚ، ٦٥٘  ااـل
٠  ٪٬ ٢ْي٩،  ٣٢ً كغمه ٧ٙاؽى كغم ل٣ ييهى ْى ٌل  ٢ْي٩، كإذا  ٢ى٣ ذلٝ ٩٨٤ ني ٍٓ هل، ك٦٤ ل٣ يي

٣٢ ٧ٙا٩ٛكنًل    .(5)« ٢ْي٩ ٦٤ ل٣ يٓى

                                     
 .«إذف ال أنٌل ٢ْي٩»، ة٢َٙ/ (24861) أعؽس٩ أمحػ (1)
 .(2848)، كاة٦ ٤اس٩ (1959)، كا١جفايئ (2714)، كأة٬ داكد (17431)أمحػ  أعؽس٩ (2)
٣/ اتلغ٥ث، كٛي٠ (3) بى٩ أك ضىت ي٢٫ٝ. لفاف ا١ٓؽب  /ا١بىلى  .(1/417)أف يلرث ٦٤ ا١ٍٓاـ ضىت يىٍلؽي
 .(1113)يف الؾ٪ػ  أعؽس٩ أمحػ (4)
 .(372-343/ 1)م٬ٛٗ أ٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث ٦٤ أ٪٠ األ٪٬اء كابلػع  ،(235/ 5)٫٨٤اج الف٨ث اجلت٬يث  (5)
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 قبول شهادتهه وروايتهه
 

احلل٣ يف ٛت٬ؿ ك٫ادة أ٪٠ ابلػع كركايخ٣٫ رخخ٢ٗ ةاعخالؼ ضاؿ املتخػع، ىلع 
 اجلط٬ اآليت/ 

ا ٘ل٫ادح٩ ىلع املف٥٢ني ٕري ٤ٜت١٬ث ةاحٙاؽ أ٪٠ ا٣٢ٓ١؛ ٬ٜ١ؿ ا حٓاىل/٘إف اكف  -1  اك٘ؽن
 .[2ا١ٍالؽ/ ]﴾ ڈ ڈ ژ ژ﴿

ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿ / ك٬ٛهل

 .[282ابلٜؽة/ ] ﴾گ ڳ ڳ
ال جت٬ز ك٫ادة املرشًلني ىلع املف٥٢ني إال يف ال٬نيث، كال جت٬ز يف ال٬نيث »ٛاؿ رشيص/ 

ا  .(1)«إال أف يل٬ف مفا٘ؽن
ا٣٢ْ أف اخلرب كالل٫ادة يلرتٌلف يف أكناؼ، كيٙرتٛاف يف أكناؼ، »كٛاؿ اجل٬كم/ 

 .(2)..«.كا١ٓػا١ث ،كابل٬٢غ ،كا٠ٜٓ١ ،٘حلرتٌلف يف اكرتاط اإلـالـ
٣٢ »كٛاؿ اة٦ ا١ٜي٣/  ٦٤ كٙؽ ة٥ؼ٪ت٩ ٦٥ٞ ي٨ٟؽ ضػكث ا١ٓال٣، كضرش األسفاد، ْك

كإرادح٩ ٘ال حٜت٠ ك٫ادح٩؛ أل٩٧ ىلع ٕري الؽب حٓاىل جب٥يّ الاكئ٨ات، كأ٩٧ ٘ا٠ْ ة٥لحئخ٩ 
الـ  . (3)«اإـل

الـ، ٫٘ؤالء أٛفاـ/ -2  أ٤ا املتخػع اذلم ل٣ يت٢ٔ ةتػْخ٩ ضػ ا١لٙؽ؛ ة٠ حم٬ٟـ هل ةأن٠ اإـل
ا ةالٟؼب، أك يبيص هل ٤ؼ٪ت٩ الل٫ادة ةالٟؼب ألة٨اء ٌائٙخ٩ ٤ر٠  األول/ ٦٤ اكف ملخ٫ؽن

 ٛت٬ؿ الل٫ادة ٤ػارق ىلع ٢ٕتث ا٦ِ١ ةهػؽ اللا٪ػ.الؽا٘يث، ٥٘ر٠ ٪ؼا ال حٜت٠ ك٫ادح٩؛ ألف 
                                     

 .(155)صا١ٍؽؽ احل٥ٟيث  (1)
 .(64/ 1)مف٣٢ اجل٬كم يلع رشح  (2)
 . (146)صا١ٍؽؽ احل٥ٟيث  (3)
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ـ٥ٓج اللا٘يع ي٬ٜؿ/ أسزي ك٫ادة أ٪٠ األ٪٬اء لك٣٫ إال »كٛاؿ ي٬نؿ ة٦ ْتػ األىلع/ 
 .(1)«الؽا٘يث؛ ٘إ٩٧ يل٫ػ ةٓي٣٫ بلٓو

الـ اة٦ حي٥يث احٙاؽ األئ٥ث ىلع رد   ْيؽؼ ةالٟؼب كٛػ ٠ٜ٧ كيظ اإـل  ،ك٫ادة ٦٤ 
ْي »ٜ٘اؿ/   ٦  .(2)«ؽؼ ةالٟؼب ٤خٙٚ ٢ْي٩ ةني ا٫ٜٙ١اءكرد  ك٫ادة ٤ى

 ٦٤ اكف ٕري ٤ٓؽكؼ ةالٟؼب كال يفخط٩٢، كل٩٨ٟ داْيث إىل ةػْخ٩ ٫ِ٤ؽ هلا. اثلاي/
٪ا، ؽد  ٜت٠ ك٫ادح٩، ك٣٫٨٤ ٦٤ يى ٗ ٘ي٩ ةني أ٪٠ ا٣٢ٓ١/ ٣٫٨٥٘ ٦٤ يى كضل٣ ٪ؼا خمخ٢ى 

٦ ةاب اإل٧لار كالؽاسص اذلم ٢ْي٩ أكرث الف٢ٗ/ أف ك٫ادة ادلاْيث إىل ةػْخ٩ حيؽد  ٤
 ٢ْي٩ كا٬ٜٓ١بث هل.
ٛاؿ ا٥٢ٓ١اء ٦٤ املطػذني كا٫ٜٙ١اء كأنطاب األن٬ؿ/ املتخػع اذلم »ٛاؿ اجل٬كم/ 

 ،يلٙؽ ةتػْخ٩ ال حٜت٠ ركايخ٩ ةاالحٙاؽ، كأ٤ا اذلم ال يلٙؽ ة٫ا ٘اعخ٬ٙ٢ا يف ركايخ٩
ا؛ ١ٙف٩ٜ كال ي٩ٓٙ٨ اتلأكي٠.  ٜن  ٣٫٨٥٘ ٦٤ رد ٪ا ٢ٍ٤

ا إذا ل٣ يل٦ مم٦ يفخط٠ الٟؼب يف ٧رصة ٤ؼ٪ت٩ أك أل٪٠ ا ٫ى ٢ى تً ك٣٫٨٤ ٦٤ ٛى  ٜن ٢ٍ٤
 .؟٤ؼ٪ت٩، ـ٬اء أكاف داْيث إىل ةػْخ٩ أك ٕري داْيث، ك٪ؼا حميك ٦ْ إ٤ا٨٤ا اللا٘يع

ك٣٫٨٤ ٦٤ ٛاؿ/ حٜت٠ إذا ل٣ يل٦ داْيث إىل ةػْخ٩، كال حٜت٠ إذا اكف داْيث، ك٪ؼا 
ػؿ ال  . (3)«هطيص٤ؼ٪ب ٞرريي٦ أك األكرث ٦٤ ا٥٢ٓ١اء، ك٪٬ اأْل

ت ك٫ادح٩ ك٘خاكي٩ كأضاك٩٤ ٤ّ ا١ٜػرة ىلع د  ٘إف اكف ٨٢ٓ٤نا داْيث/ ري »ٛاؿ اة٦ ا١ٜي٣/ 
 .(4)«ذلٝ، كل٣ حٜت٠ هل ك٫ادة كال ٘خ٬ل كال ضل٣ إال ٨ْػ الرضكرة

كإ٥٧ا ٨٤ّ األئ٥ث اكإل٤اـ أمحػ ة٦ ض٨ت٠ كأ٤راهل » ْػـ ٛت٬ؿ ك٫ادح٩/ كٛاؿ ٢ٓ٤ الن 
ٗ   ٛت٬ؿ ركايث ادلايع امل٦٢ٓ ا، كحل٨ٟ ا هل كزسؽن  ةتػْخ٩ كك٫ادح٩، كالهالة ع٩ٙ٢؛ ٪شؽن

                                     
 .(64946)الٟربل أعؽس٩ ابلي٫يق يف  (1)
 .(62/ 1)٫٨٤اج الف٨ث اجلت٬يث  (2)
 . (344/ 1)، ملف٣٢ ، اإلركاد(64/ 1) مف٣٢اجل٬كم ىلع رشح  (3)
 .(147)صا١ٍؽؽ احل٥ٟيث  (4)
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رضر ةػْخ٩ ٦ْ املف٥٢ني، ٘يف ٛت٬ؿ ك٫ادح٩، كركايخ٩، كالهالة ع٩ٙ٢، كاـخٜيائ٩، 
ا ةتػْخ٩ كإٛؽار ٢ْي٫ا، كحٓؽيو ١ٜت٬هلا ٩٨٤  .(1)«كح٨ييػ أضاك٩٤ رىن

٬ف كيه٢   ،اءك٫ادة أ٪٠ األ٪٬ -أ٪٠ الف٨ث /أم -كهلؼا يٜت٬٢ف»كٛاؿ اة٦ حي٥يث/ 
ا إلذ٥٫٥ا، ١ل٦ املٜه٬د إ٧لار  /ع٣٫ٙ٢، ك٦٤ رد ٪ا ٥ٞالٝ كأمحػ ٢٘حؿ ذلٝ مفخ٢ؾ٤ن

امل٨ٟؽ ك٪شؽ ٦٤ أ٫ُؽ ابلػْث، ٘إذا ٪شؽ، كل٣ يه٠ ع٩ٙ٢، كل٣ حٜت٠ ك٫ادح٩، اكف ذلٝ 
ريق ريق ةني ادلاْيث ل٢تػْث امل٫ِؽ هلا ٕك ا هل ٦٤ إ٫ُار ابلػْث؛ هلؼا ٘ؽؽ أمحػ ٕك ٓن ٨٤»(2) . 

٦٤ ل٣ يٓؽؼ ةالٟؼب، كال يفخط٩٢، ك١حؿ ةػاعو إىل ةػْخ٩ كال ٫ِ٤ؽ هلا،  اثلاىح/
 ك٪ؼا حٜت٠ ك٫ادح٩ يف الؽاسص ٦٤ ٬ٛيل أ٪٠ ا٣٢ٓ١؛ ألف رد  الل٫ادة هل ٤أعؼاف/

ػـ ح٬ر    ٩ْ ٦ْ الٟؼب.أكهل٥ا/ ْػـ ال٬ذ٬ؽ ة٩؛ لف٬ٜط ْػاتل٩، ْك
ال٩٧ ةتػْخ٩ ك٘ف٩ٜ   كدلا٪ؽح٩ ة٥٫ا.كاآلعؽ/ زسؽق ك٪شؽق؛ إْل

كٌاملا ل٣ يخطٜٚ ٪ؼا أك ذاؾ ٘ال كس٩ لؽد  الل٫ادة؛ كاألن٠ يف املف٥٢ني الفال٤ث ٤ا 
 ل٣ يثتج ٕري ذلٝ.

 كلؽد عرب ا١ٙاـٚ كك٫ادح٩ ٤أعؼاف/ »ٛاؿ اة٦ ا١ٜي٣/ 
أضػ٪٥ا/ ْػـ ال٬ذ٬ؽ ة٩؛ إذ حت٩٢٥ ٢ٛث ٤تاالح٩ ةػي٩٨ ك٧ٜهاف كٛار ا يف ٢ٛت٩ ىلع 

 ح٥ٓػ الٟؼب.
ين/ ٪شؽق ىلع إْال٩٧ ةٙف٩ٜ كدلا٪ؽح٩ ة٩، ٜ٘ت٬ؿ ك٫ادح٩ إةٍاؿ هلؼا ا١ٖؽض اثلا

.  امل٬٢ٍب رشاعن
 -كإف اكف ٘ف٩ٜ ةٖري الٟؼب ،كأ٩٧ ٦٤ أنػؽ اجلاس ،٘إذا ٣٢ْ نػؽ هلشث ا١ٙاـٚ

 ٘ال كس٩ لؽد ك٫ادح٩.
ػ٩٤كضؽؼ املفأ١ث/ أف ٤ػار ٛت٬ؿ الل٫ادة كرد    .٪ا ىلع ٢ٕتث ٦ُ الهػؽ ْك

                                     
 .(146)صاملهػر الفاةٚ  (1)
 . (125/ 13) دل٬٥ع ا١ٙخاكم (2)
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ٓ  تى ا١ٓػا١ث حى أف  /٬ٍع ة٩كاله٬اب املٜ  ا يف   يف ءيءو ْػالن  ٘ي٬ٟف الؽس٠ي  ،وي ت ٜن ٘اـ
 . (1)«٠ى ك٫ادح٩، كل٣ يرضق ٘ف٩ٜ يف ٕريق٘ي٥ا ك٫ػ ة٩ ٛىتً  ؿه ، ٘إذا حبني  ل٢طاك٣ أ٩٧ ْػٍ ءيءو 

كذ٪تج ٌائٙث ٦٤ أ٪٠ ا٣٢ٓ١ إىل ٛت٬ؿ أعتار أ٪٠ األ٪٬اء »كٛاؿ اخلٍيب ابلٖػادم/ 
اـخطالؿ الٟؼب، كالل٫ادة مل٦ كا٣٫ٜ٘ ة٥ا ١حؿ ٨ْػ٪٣ ٘ي٩ ك٫ادة، اذلي٦ ال يٓؽؼ ٣٫٨٤ 

أة٬ ْتػ ا حم٥ػ ة٦ إدريؿ اللا٘يع...، كضيك أف ٪ؼا ٤ؼ٪ب  /كمم٦ ٛاؿ ة٫ؼا ٦٤ ا٫ٜٙ١اء
ٗ ا١ٜايض ٙياف اثل٬رم، كركم ٤ر٩٢ ٦ْ أيب يـ٬  . (2)«اة٦ أيب حلًل، ـك

، ٘ؽكايث املتخػع الاك٘ؽ مؽدكدة ال أ٤ا ركايث املتخػع ٘خخٙٚ يف س٠  أضاك٫٤ا ٤ّ الل٫ادة
  ل٢ٟؼب.حٜت٠، كًلؼلٝ ٦٤ اكف مفخطالًّ 

ذني كا٫ٜٙ١اء، كأنطاب األن٬ؿ/ املتخػع اذلم ٛاؿ ا٥٢ٓ١اء ٦٤ املطػ  »ٛاؿ اجل٬كم/ 
 . (3)«يلٙؽ ةتػْخ٩ ال حٜت٠ ركايخ٩ ةاالحٙاؽ

 - ل٢ٟؼب، ٦٥ٞ يفخط٠ الٟؼب جلرصة ٤ؼ٪ت٩، ٘ؽكايخ٩كإف اكف املتخػع مفخطالًّ 
ا  أك ٕري داْيث.  ،ـ٬اء اكف املتخػع داْيث إىل ةػْخ٩ ،مؽدكدة ال حٜت٠ -أيين

ل٣ يلٙؽ ٘إف  ذااملتخػع إف كٙؽ ةتػْخ٩ ٘ال إكاكؿ يف رد  ركايخ٩، كإ»ٛاؿ اة٦ ٞرري/ 
ا  .(4)«اـخط٠  الٟؼب ريد ت أيين

 ،ركايخ٩ْػـ ٛت٬ؿ  /كإذا اكف املتخػع داْيث إىل ةػْخ٩ ٘الؽاسص ٦٤ أ٬ٛاؿ أ٪٠ ا٣٢ٓ١
 ال ـي٥ا إف اكف يؽكم ٤ا يؤيػ ة٩ ٤ؼ٪ت٩ املتخػع.

ادلاْيث إىل ابلػع ال جي٬ز االضخشاج ة٩ ٨ْػ » ٦ْ اة٦ ضتاف/ ٛاؿ اة٦ الهالح ٧ٜالن 

                                     
 .(147)صا١ٍؽؽ احل٥ٟيث  (1)
 . (342/  1) يف ٤ٓؽ٘ث أن٬ؿ ٣٢ْ الؽكايث، ل٢غٍيب ابلٖػادم الٟٙايث (2)
ا  هل ،، اإلركاد(64/ 1)مف٣٢  اجل٬كم ىلع رشح (3) ٣ ل٬٨٢كم ضاكيث االحٙاؽ ىلع ذلٝ، ضيد ذ٪ب ، كٛػ ال يف٢  (344/ 1)أيين

ؽ ةتػْخ٩  ٙ  الة٦ ال٬زيؽ ،ح٨ٜيص األ٧ِار .٤ث الٟؼبضؽ برشط اْخٜادق ةٓو أ٪٠ ا٣٢ٓ١ إىل ٛت٬ؿ ركايث املتخػع كإف كي
 ،، ك٫٨٤اج األن٬ؿ(576/ 2)ل٢ٙغؽ الؽازم  ،، كاملطه٬ؿ(617/ 2) ابلرصم نيأليب احلف ،، كاملٓخ٥ػ(228-219/ 2)احل٥اين 

 . (73-67)صإلةؽا٪ي٣ احلازيم  ،، كضل٣ ركايث املتخػع(244/ 2)ل٢تيياكم برشح ابلػعيش 
 . (99)ص ، الة٦ ٞرري، رشح أمحػ كاٞؽ٬٢ْـ احلػيداعخهار ابلاْد احلريد رشح  (4)
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 .(1)«ال أ٣٢ْ ةح٣٫٨ ٘ي٩ عال٘نا ،أئ٥خ٨ا ٛاٌتث
ريق ،٥ٞالٝ -٩ ك٦٤ ةٓػق ٦٤ األئ٥ث٢ى تٍ كأكرث ٦٤ قى  ،اكف اإل٤اـ أمحػ»ٛاؿ اة٦ حي٥يث/  ال  -ٕك

كٛػ أعؽج أنطاب الهطيص  ،خبالؼ الفاٞج ،كال جيالف٩٧٬ ،يٜت٬٢ف ركايث ادلايع إىل ةػْثو 
 . (2)«٦ْ دمااعت مم٦ رييم ةتػْث ٦٤ الفاٞخني، كل٣ رخؽس٬ا ٦ْ ادلاعة إىل ابلػع

ا/  ٥٢ائ٣٫ يٙؽ٬ٛف ةني »كٛاؿ أيين ريق ٦٤ ٫ٜ٘اء احلػيد ْك اكف أن٠ اإل٤اـ أمحػ ٕك
ري ادلايع يف رد  الل٫ادة، كحؽؾ الؽكايث ٩٨ْ، كالهالة ع٩ٙ٢، ك٪شؽق؛ ادلايع إىل ابل ػْث، ٕك

كهلؼا حيؽؾ يف الٟخب الفخث كمف٨ػ أمحػ الؽكايث ٦ْ ٤ر٠ ٥ْؽك ة٦ ْتيػ كحن٬ق، كل٣ ييرتؾ 
 . (3)«٦ْ ا١ٜػريث اذلي٦ ١حف٬ا ةػاعة

٘خٜت٠ ركايخ٩ كُيخز ة٩، كٛػ اكرتط ةٓو  /أ٤ا املتخػع ٕري ادلاْيث إىل ةػْخ٩
م ة٩ ةػْخ٩؛ ألف حؾيني ةػْخ٩ ٛػ ُي٩٢٥ ىلع حتؽيٗ الؽكايات ا٥٢ٓ١اء أال يؽكم ٤ا ي٬ٜ  

 .(4)ىلع ٤ا يٜخيي٩ ٤ؼ٪ت٩
كٛي٠/ يٜت٠ ٦٤ ل٣ يل٦ داْيث إىل ةػْخ٩، ألف حؾيني ةػْخ٩ ٛػ »ٛاؿ اة٦ ضشؽ/ 

يٜخيي٩ املؼ٪ب، ك٪ؼا يف األنص، كإٔؽب ُي٩٢٥ ىلع حتؽيٗ الؽكايات، كتف٬يخ٫ا ىلع ٤ا 
 ى االحٙاؽ ىلع ٛت٬ؿ ٕري ادلاْيث ٦٤ ٕري حٙهي٠، ٣ٓ٧ األكرث ىلع ٛت٬ؿ ٕري اة٦ ضتاف ٘اد  

ح احلاَ٘ أة٬ م ةػْخ٩، ٘ريد ىلع املؼ٪ب املغخار، كب٩ ص  ادلاْيث، إال إف ركل ٤ا ي٬ٜ  
، ٜ٘اؿ يف كنٗ الؽكاة/ إـطاؽ إةؽا٪ي٣ ة٦ ي٬ٜٓب اجل٬زساين كيظ أيب داكد كا١جفايئ

٦ْ الف٨ث، نادؽ ال٫٢شث، ٢٘حؿ ٘ي٩ ضي٢ث إال أف يؤعؼ ٦٤  /أم ،ك٣٫٨٤ زائٔ ٦ْ احلٚ
ا، إف ل٣ ي٬ٜ  ة٩ ةػْخ٩  . (5)«ضػير٩ ٤ا ال يل٬ف ٨٤ٟؽن

                                     
 .(115)ص ، الة٦ الهالح٬٢ْـ احلػيد٤ٓؽ٘ث أ٬٧اع  (1)
 . (175/ 24)دل٬٥ع ا١ٙخاكم (2)
 . (532/ 5)ا١ٙخاكم الٟربل  (3)
 . (231)صالة٦ رسب  ،رشح ٠٢ْ ا١رت٤ؼم (4)
 . (128 )ص ، الة٦ ضشؽ٧ؾ٪ث اجلِؽ رشح خنتث ا١ٟٙؽ (5)
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٣٢ ٞؼة٩ ىلع  كا٥٢ٓ١اء ٤خ٬ٜٙف ىلع أف لك   ْي ٦٤ ذتج حتؽي٩ٙ كل٬ يف ضػيد كاضػ، ك
٬ؿ ا خز  ، ٘إ٩٧ حؽد  لك ^ ـر ا ركاياح٩، كال ُيي ٜن  أك ال. ،ـ٬اء ركل ٤ا ي٬ا٘ٚ ةػْخ٩ ،ة٩ ٢ٍ٤

ا»ٛاؿ اة٦ ٞرري/  ٠ٜ٨٘ اة٦ الهالح ٦ْ أمحػ ة٦  /٘أ٤ا إف ٞؼب يف احلػيد ٤خ٥ٓػن
ا، كٛاؿ أة٬ املِٙؽ  ض٨ت٠ كأيب ةلؽ احل٥يػم كيظ ابلغارم/ أ٩٧ ال حٜت٠ ركايخ٩ أةػن

 . (1)«حٜػـ ٦٤ ضػير٩الف٥ٓاين/ ٦٤ ٞؼب يف عرب كاضػ كسب إـٜاط ٤ا 
٬ؿ ا ٦٤ ح٥ٓ  »كٛاؿ احلاَ٘ زي٦ ادلي٦ ا١ٓؽايق/  ، ٘إ٩٧ ال ^ػ الٟؼب يف ضػيد ـر

ا، كإف حاب كضف٨ج ح٬بخ٩، ٥ٞا ٛاهل ٕري كاضػ ٦٤ أ٪٠ ا٣٢ٓ١  . (2)«حٜت٠ ركايخ٩ أةػن
ؽ ةني ناضب ابلػْث الهٖؽل، كناضب ابلػْث الٟربل، ك٦٤ ا٥٢ٓ١اء ٦٤ ٘ؽ  

 ٜ٘ال٬ا/ إذا اك٧ج ةػْخ٩ نٖؽل حٜت٠ ركايخ٩، كإذا اك٧ج ٞربل ٘ال حٜت٠. 
أك اك١تليّ ةال ٬٢ٕ  ،٬٢ٖٞ ا١تليّ ؛ابلػْث ىلع رضبني/ ٘تػْث نٖؽل»ٛاؿ اذل٪يب/ 

ؽكال  ضػيد  د  ٬٢٘ ري ، ٫٘ؼا ٞرري ٦٤ اتلاةٓني كحاةٓي٣٫ ٤ّ ادلي٦ كال٬رع كالهػؽ، حتؽ 
ذ٣ ةػْث ٞربل/ اكلؽ٘و الاكم٠  ،٪ؤالء ذل٪ب دم٢ث ٦٤ اآلذار اجلت٬يث ك٪ؼق ٤ٙفػة ةح٨ث

٥ؽ كادلاعء إىل ذلٝ، ٫٘ؼا اجل٬ع ال ُيخز ة٣٫  ¶ كا٬٢ٖ١ ٘ي٩، كاحلً ىلع أيب ةلؽ ْك
ا ٥٘ا   .(3)« نادٛنا كال ٤أم٧٬ناـخطرض اآلف يف ٪ؼا الرضب رسالن أكال ٞؽا٤ث هل٣، كأيين

 
 

  

                                     
 . (141)صابلاْد احلريد رشح اعخهار ٬٢ْـ احلػيد  (1)
 . (164)ص ، ل٢ٓؽايق٘خص املٖيد برشح أ١ٙيث احلػيد (2)
خػاؿ (3)  .(346/ 1)ل٢فغاكم  ،٘خص املٖيد ،(9/ 1)الة٦ ضشؽ  ،، لفاف املزياف(118/ 1)لزل٪يب  ،٤زياف ااْل
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 تلقي العله عن أهل البدع
 

إف ٢ٌب ا٣٢ٓ١ ٘ؽييث ىلع لك مف٣٢، كَل مف٣٢ ٤ٍا١ب ةأف يخطؽل ا١ٓػا١ث 
 كاأل٤ا٧ث ٘ي٦٥ يأعؼ ا٣٢ٓ١ ٩٨ْ، ٘ال يأعؼ ا٣٢ٓ١ إال ٦٥ْ يرٚ يف ٩٥٢ْ كدي٩٨.

 .(1)«٘ا٧ِؽكا ٦٥ْ حأعؼكف دي٨ل٣ ،إف ٪ؼا ا٣٢ٓ١ دي٦»ٛاؿ اة٦ ـريي٦/ 
دي٨ٝ دي٨ٝ إ٥٧ا ٪٬ حل٥ٝ كدمٝ، ٘ا٧ِؽ ٦٥ْ »أ٩٧ ٛاؿ/  ¶ كركم ٦ْ اة٦ ٥ْؽ

 .(2)«حأعؼ/ عؼ ٦ْ اذلي٦ اـخٜام٬ا، كال حأعؼ ٦ْ اذلي٦ ٤ال٬ا
ال يؾاؿ اجلاس خبري ٤ا أعؼكا ا٣٢ٓ١ ٦ْ أكاةؽ٪٣، ٘إذا / »◙ كٛاؿ اة٦ مف٬ٓد

 .(3)«أعؼكق ٦٤ أنإؽ٪٣ كرشار٪٣ ٪٬ٟ٢ا
٦ ٥ْؽ ة٦ اخلٍاب»ٛاؿ اللاٌيب/  ٥٢ْج ٤ىت ي٢٫ٝ اجلاس، إذا  ٛػ»ٛاؿ/  ◙ ْك

ساء ا٩ٜٙ١ ٦٤ ًٛتى٠ الهٖري اـخٓىص ٢ْي٩ الٟتري، كإذا ساء ا٩ٜٙ١ ٦٤ ًٛتى٠ الٟتري حاة٩ٓ 
 .(4)«الهٖري ٘ا٪خػيا

٪٣ اذلي٦ ي٬ٜل٬ف »كاعخ٢ٗ ا٥٢ٓ١اء ٘ي٥ا أراد ٥ْؽ ةالهٖار، ٜ٘اؿ اة٦ املتارؾ/  
 .(5)«٠ ذلٝ ناركا أ٪٠ ةػعك٪٬ م٬ا٘ٚ؛ ألف أ٪٠ ابلػع أنإؽ يف ا٣٢ٓ١، كألس« ةؽأي٣٫

٘األن٠ أف ال يأعؼ اإلنفاف دي٩٨ كال يخ٢ىق ا٣٢ٓ١ إال ىلع أيػم ا٥٢ٓ١اء اثلٜات ٦٤ 
 أ٪٠ الف٨ث، كأف جيخ٨ب أ٪٠ ابلػع؛ خما٘ث أف يٙفػكا ٢ْي٩ دي٩٨ كيٙخ٬٨ق كيي٬٢ق.

ا ىلع اجلادة، كاضؼر ٘يا أي٫ا ا١ٍا١ب ك٦ ـ٢ٙينٌ »ي٬ٜؿ ا١ٓال٤ث الليظ ةلؽ أة٬ زيػ/ 
                                     

 .(424)، كادلاريم (14/ 1)أعؽس٩ مف٣٢ يف ٤ٜػ٤ث نطيط٩  (1)
 .(344/  1) يف ٤ٓؽ٘ث أن٬ؿ الؽكايث الٟٙايث (2)
 .(155/ 2)اإلةا٧ث الٟربل، الة٦ ةٍث  (3)
 . (342 -341/ 1)، كنطص اة٦ ضشؽ إـ٨ادق يف ا١ٙخص (158/  2) ا١ٜٙي٩ كاملخ٩ٜٙ،، (615 1)سا٤ّ ةياف ا٣٢ٓ١ ك٘ي٩٢  (4)
خهاـ  (5)  .(175/  1)ااْل
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ُ   ؛ملتخػْث أف يٙخ٬٨ؾا ، كيٙخ٬٢ٓف حٓتيػ٪ا ةالالكـ ٬ٙف لالٛخ٨اص كاملغاح٢ث ـتالن ٘إ٣٫٧ ي٬
ؽاء ةاخلياالتك٪٬ٍؿ ادل٤ٓث، كضف٦ ا١ب   -ك٪٬ ْف٠ ٬٢ٜ٤ب- املٓف٬ؿ كاإلد٪اش ، ة، كاإٕل

كر٪ز ا١ٙخ٨ث ةالٟؽا٤ات، كحلؿ األيػم، كحٜتي٠ األكخاؼ، ك٤ا كراء ذلٝ إال كض٣ ابلػْث 
٫ا يف ٘ؤادؾ، كيٓخ٢٥ٝ يف رًش  ىم ١ٜيادة ا٥ٓ١ياف كإركاد٪٣ةٖـؽ  .(1)«ا٩ٞ، ٬٘ا هل ال يه٢ص اأْل

ك١ل٦ يجتيغ اتلجت٩ إىل أف ٪ؼا األن٠ اذلم حٜؽر ٦٤ ْػـ س٬از ح٢يق ا٣٢ٓ١ ٦ْ أ٪٠ 
ابلػع إ٥٧ا يل٬ف يف ضاؿ الفٓث كاالعخيار، أ٤ا يف ضا١ث احلاسث كاالىٍؽار ٞأف يخٓؼر 

، أك حػريؿ ةٓو ٘ؽكع ا٣٢ٓ١ ا١يت ُيخاج إحل٫ا ٘ال ي٥ل٦ ا١ٜياـ ةؼلٝ ا١ٜياـ ةاتل٢ٓي٣
ٍ   -إال ٦٤ عالؿ أ٪٠ ابلػع ٠ مه٢طث اتل٢ٓي٣ ١ٓػـ كس٬د ٦٤ ي٬ٜـ ة٫ا ٦٤ ٘طيجئؼ ال حٓ

أ٪٠ الف٨ث؛ ة٠ ي٬َل اتلػريؿ يف ٪ؼق احلا١ث ل٢ٜادر ٢ْي٩ ٦٤ أ٪٠ ابلػع ٤ّ احلؼر ٩٨٤، 
 .(2)أ٣ِْ ٦٤ ٤ٙفػة حؽؾ اتل٢ٓي٣كبرشط أال يرتحب ىلع ذلٝ ٤ٙفػة يه 

ري ذلٝ إال ة٦٥ ٘ي٩ »ٛاؿ اة٦ حي٥يث/  ٘إذا حٓؼر إٛا٤ث ال٬استات ٦٤ ا٣٢ٓ١ كاجل٫اد ٕك
ةػْث مرضح٫ا دكف مرضة حؽؾ ال٬اسب، اكف حتهي٠ مه٢طث ال٬اسب ٤ّ ٤ٙفػة 

 .(3)«مؽس٬ضث ٩ٓ٤ عرينا ٦٤ ا١ٟٓؿ
ٓال٣ املتخػع اذلم يخ٬ىل كجيػر ة٨ا أف ٧ؤًلػ ىلع رضكرة حتؼيؽ ا١ٍالب ٦٤ ةػْث ا١

ىؾ ةػْخ٩؛ ألف ـال٤ث ادلي٦ ال يٓػهلا  ٣٫ يف رشى حػريف٣٫، كا٠٥ٓ١ ىلع ـػ ذرائّ ك٬ْٛ
ءيء، ك٬٢ٓ٤ـ أ٩٧ إذا حؽحب ىلع ح٬يل أ٪٠ ابلػع ح٢ٓي٣ ةٓو ٌالب أ٪٠ الف٨ث ٤ٙفػة 

 أ٣ِْ ٦٤ حؽًل٣٫ ل٢خ٢ٓي٣؛ ٘إف حؽًل٣٫ ل٢خ٢ٓي٣ أكىل.
ا٣٢ٓ١ ٦ْ أ٪٠ ابلػع األن٠ ٘ي٩ امل٨ّ؛ دلرء  كنفخٍيّ مما ـتٚ أف خن٢م ةأف ح٢يق

                                     
 .(34)صزيػ  ض٢يث ٌا١ب ا٣٢ٓ١، بلٟؽ أيب (1)
 .(691/ 2)م٬ٛٗ أ٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث ٦٤ أ٪٠ األ٪٬اء كابلػع  (2)
 . (212/ 28)دل٬٥ع ا١ٙخاكم (3)
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ذرائّ ا٧تلار ابلػْث كحأذؽ ا١ٍالب  املٙاـػ املخ٬ّٛ ضػكذ٫ا ٦٤ حهػي٣٫ ل٢خ٢ٓي٣، كلفػ  
ة٫ا، كال٧ٓػاـ اثلٜث يف اـخٜا٤ث ٤ا يٜػم٩٧٬ ٦٤ ٬٢ْـ، ةاإلىا٘ث إىل أف ٣٫ٓ٨٤ ٦٤ 

 اتلهػم ل٢خ٢ٓي٣ ٘ي٩ إ٧لار كزسؽ هل٣ ٦ْ ةػْخ٣٫.
خٓا٧ث ةأ٪٠ ابلػع يف اتل٢ٓي٣ كأ٤ا يف ضاؿ رشيٍث أف يل٬ف  ؛االىٍؽار ٘يش٬ز ااـل

 يف حهػي٣٫ ل٢خ٢ٓي٣ مه٢طث رشْيث راسطث.
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 مشاركة أهل البدع يف اجلهاد

خٓا٧ث ةالاك٘ؽ  إف اغيث ٤ا يل٬ف ٢ْي٩ أ٪٠ ابلػع أف يل٬٧٬ا ٞٙارنا ةتػْخ٣٫، كااـل
٬ؿ ااملأم٬ف احلف٦ الؽأم يف املف٥٢ني   ^ سائؾة ٨ْػ احلاسث، كيػؿ ىلع ذلٝ أف ـر

ي٠؛ حل٬ٟف دحلالن   .(1) هل يف ٪شؽح٩اـخأسؽ مرشٌلن ٦٤ ةين ادل 
ك٪٬ مرشؾ ىلع  ،٪ادينا يػهل ىلع ٌؽيٚ املػي٨ث ^ كٛػ اـخأسؽ اجليب»ٛاؿ اة٦ ا١ٜي٣/ 

 .(2)«٠ دالتل٩تً دي٦ ٩٤٬ٛ، ك١ل٦ ملا كذٚ ة٬ٜهل أ٩٨٤، كدّ٘ إحل٩ راض٢خ٩، كٛى 
ا ٬ؿ ا /كمما يػؿ ىلع ذلٝ أيين يف  -ك٪٣ مرشًل٬ف- ٤ّ ٛتي٢ث عؾاْث ^ حتا١ٗ ـر

 ن٢ص احلػيبيث.
د ا٬ٙ١ائػ املأع٬ذة ٦٤ ن٢ص احلػيبيث- ٛاؿ اة٦ ا١ٜي٣ خٓا٧ث / »-ك٪٬ يٓػ  ك٫٨٤ا/ أف ااـل

 .(3)«ةاملرشؾ املأم٬ف يف اجل٫اد سائؾة ٨ْػ احلاسث
خٓا٧ث ةاملرشًلني أف ٛى كمما يػؿ ىلع س٬از »كٛاؿ الل٬ٌلين/  عؽج ٤ّ أنطاب  افى ٤ى ؾٍ ااـل

 .(4)«ٜ٘خ٠ ذالذث ٦٤ ةين ْتػ ادلار مح٢ث ل٬اء ٛؽيق ،ي٬ـ أضػ ك٪٬ مرشؾ ^ اجليب
٬ؿ ا أ٩٧ ٛاؿ مل٦ ْؽض ٢ْي٩ أف يٜاح٠ ٤ّ املف٥٢ني ك٪٬  ^ كأ٤ا ٤ا ذتج ٦ْ ـر

  َْ يَ فَ  ،عْ جِ ارْ فَ »مرشؾ/ 
َ
ِ  نيَ عِ جَ شْ أ  .(5)«ٍك ْشِ ٍُ ب

خٓا٧ث ةاملرشًلني ٦٤ ٕري ضاسث؛ حل٥ل٦ اجل٥ّ ةني ٫٘ؼا ُي٠٥  ىلع ٞؽا٪ث ااـل
خٓا٧ث ة٣٫ ٫٘ؼا سائؾ.  اجله٬ص، أ٤ا إف دْج احلاسث إىل ااـل

                                     
 .(2263)أعؽس٩ ابلغارم  (1)
 .(148)صا١ٍؽؽ احل٥ٟيث  (2)
 .(268/  3)زاد املٓاد  (3)
 .(112)، كمف٣٢ (2898)، كٛهث ٛؾ٤اف أعؽس٫ا ابلغارم (265/ 7)٧ي٠ األكٌار  (4)
 .(1817)مف٣٢  أعؽس٩ (5)
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ٛاؿ اللا٘يع كآعؽكف/ إف اكف الاك٘ؽ ضف٦ الؽأم يف املف٥٢ني، كدْج »كٛاؿ اجل٬كم/ 
خٓا٧ث ة٩ اـخي   .(1)«ة٩، كإال ٘يٟؽق نيى ًٓ احلاسث إىل ااـل

خٓا٧ث ةأ٪٠ كإذا ذتج  خٓا٧ث ةاملرشًلني يف اجل٫اد ٨ْػ احلاسث، ٘إف ااـل س٬از ااـل
ا -حل٬ف سائؾة -اذلي٦ اغيث ضاهل٣ أف يل٬٧٬ا ٞٙارنا -ابلػع  ةالرشكط اتلاحلث/ -أيين

خٓا٧ث ة٣٫، ٘إف ل٣ حػع احلاسث إىل ذلٝ ٘خ٬ٟف  /أوًل  أف حػ٬ْ احلاسث إىل ااـل
خٓا٧ث ة٣٫ مٟؽك٪ث  لألـتاب اتلاحلث/ ؛ااـل

ػـ اجلرص. -1  أف ابلػع كاملٓايص ـتب ل٢غؼالف ْك
أف اكرتاؾ أ٪٠ ابلػع يف اجل٫اد ٛػ يؤد م إىل إرتار ةٓو املف٥٢ني ة٣٫ كحأذؽ٪٣  -2

 ةتػْخ٣٫.

إذا اكف املتخػع داْينا إىل ةػْخ٩ ٦٥٘ ال٬اسب اإل٧لار ٢ْي٩، ك٦٤ ـت٠ اإل٧لار  -3
ا هل كحأديتنا  .(2)٢ْي٩ حؽؾ االـخٓا٧ث ة٩ يف اجل٫اد زسؽن

-أف يل٬ف ٪ؤالء املتخػْث مم٦ ُيف٬٨ف الؽأم يف أ٪٠ الف٨ث، ٘ال يل٬٧٬ف خاًُيا/
ٙ   -٤رالن   أك يفخط٬٢ف د٤اء٪٣ كأم٬اهل٣. -اكخل٬ارج -ؽكف أ٪٠ الف٨ث٦٤ اذلي٦ يل

٣٫ كعيا٧خ٣٫ أل٪٠ ا إف اك٬٧ا مم٦ يٓؽ٬٘ف ةٖل  أف يل٬ف ٪ؤالء املتخػْث ٤أم٧٬ني، أ٤   خاثلًا/
خٓا٧ث ة٣٫؛ أل٣٫٧ ٛػ يفبت٬ف رضرنا ِْي٥نا ىلع املف٥٢ني. -اكلؽا٘يث كابلا٨ٌيث -الف٨ث  ٘خطؽـ ااـل

يجتيغ أف يفخٓاف ة٣٫ يف ءيء ٦٤ إف أ٪٠ ابلػع كاأل٪٬اء ال / »♫ ٛاؿ اإل٤اـ أمحػ
 .(3)«أم٬ر املف٥٢ني، ٘إف ذلٝ ٦٤ أ٣ِْ الرضر ىلع ادلي٦

ككٛائّ اتلاريظ كا٪ػة ىلع عيا٧ث الؽكا٘و اذلي٦ اك٬٧ا ٧٬ْنا ل٢ٟٙار ىلع املف٥٢ني، 

                                     
 .(199/ 12)مف٣٢ اجل٬كم ىلع رشح  (1)
 .(745/ 2)م٬ٛٗ أ٪٠ الف٨ث ٦٤ أ٪٠ األ٪٬اء كابلػع  (2)
 .(252)ص٨٤اٛب اإل٤اـ أمحػ، الة٦ اجل٬زم  (3)
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الـ كأ٪٩٢.  كذٖؽة ٧ٙؼ ٦٤ عالهلا أْػاء اإلـالـ ل٢خ٨ٟي٠ ةاإـل
٣٫٨ ٦٤ أدع٠ ىلع ادلي٦ ٦٤ ا١ٙفاد ٤»يف ٤ٓؽض ضػير٩ ٣٫٨ْ/  ♫ ٛاؿ اة٦ حي٥يث

ري٪٣ ٦٤ ابلا٨ٌيث  ٥اْي٢يث كاجلهرييث ٕك ٤ا ال ُيهي٩ إال رب ا١ٓتاد، ٥٘الضػة اإـل
امل٨اٜ٘ني ٦٤ ةاة٣٫ دع٬٢ا، كأْػاء املف٥٢ني ٦٤ املرشًلني كأ٪٠ الٟخاب ةٍؽي٣٫ٜ كن٬٢ا، 

ـى  ٬ٟٙا ادلـ احلؽاـ، ٬ا احلؽي٣، كأعؼكا األم٬اؿ، تى كاـخ٬ل٬ا ة٣٫ ىلع ةالد اإلـالـ، ك ـك
 .(1)«كسؽل ىلع األ٤ث ة٥ٓاك٧خ٣٫ ٦٤ ٘فاد ادلي٦ كادل٧يا ٤ا ال ي٩٥٢ٓ إال رب ا١ٓاملني

خٓا٧ث ةأ٪٠ ابلػع حل٬ف مٟؽك٪ث إذا ل٣ حػع احلاسث  كخن٢م مما ـتٚ إىل أف ااـل
خٓا٧ث ة٣٫ برشط أف يل٬٧٬ا  ،إحل٫ا، كحل٬ف سائؾة إذا دْج الرضكرة أك احلاسث إىل ااـل

ف٬٨ف الؽأم يف أ٪٠ الف٨ث، كأف يل٬٧٬ا ٤أم٧٬ني، أ٤ا إف اك٬٧ا مم٦ يٓؽؼ ٣٫٨ْ مم٦ ُي
خٓا٧ث ة٣٫ ل٣٫ هل٣ اكبلا٨ٌيث كالؽا٘يث، ٘خطؽـ ااـل  كا أ٣٢ْ. .الٟيػ أل٪٠ الف٨ث ٕك

 
 

 
 
 

  

                                     
 .(11 -14/ 1) اجلت٬يث ٫٨٤اج الف٨ث اجلت٬يث (1)
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  السابع أسئلة الفصل 
 الخطأ يف كل مما يأتي: أمام العبارة)×( ( أمام العبارة الصحيحت وعالمت ضع عالمت )أوالً: 

 ( ) ا إذا ل٣ ح٨ػّ٘ ٤ٙفػح٩ إال ةا١ٜخ٠.ٛاؿ ةٓو ا٥٢ٓ١اء جب٬از ٛخ٠ املتخػع حٓؾيؽن  -1
 ( ) املل٬٫ر ٦٤ ٤ؼ٪ب أمحػ كاع٤ث أئ٥ث الف٨ث ْػـ حلٙري اجل٥٫يث.  -2
 ( )  ال يرشع ختهيم ٌائٙث ٦٤ أ٪٠ ابلػع ةادلاعء ةالؽمحث كحن٬٪ا. -3
 ( ) ع أك ٣٫٨ٓ١ ٬٧اعف/ ٢ٍ٤ٚ، ك٤ٓني. ادلاعء ىلع أ٪٠ ابلػ -4
ٜن  -5  ( ) ا سائؾ. ادلاعء ىلع أ٪٠ ابلػع داعءن ٢ٍ٤
 ( )  رخخ٢ٗ ضل٣ الهالة ع٢ٗ املتخػع ةاعخالؼ ضل٣ املتخػع كضاهل. -6
 ( ) الهالة ع٢ٗ مفخ٬ر احلاؿ حم٠ عالؼ ةني األئ٥ث.  -7
ْيؽؼ كٙؽق ةتػْخ٩ -8  ( ) . ٣ىلع حٙهي٠ ٨ْػ أ٪٠ ا٢ٓ١ الهالة ىلع ٦٤ 
 ( ) . ال أذؽ لرل٬ْة إىل ابلػْث كإ٫ُار٪ا ىلع ٛت٬ؿ الل٫ادة -9
 ( )  .ختخ٢ٗ أضاكـ ركايث املتخػع ٦ْ أضاكـ ك٫ادح٩ -14
 ( ) حخأذؽ ركايث املتخػع ةٜػر ةػْخ٩.  -11
 ( )  كرد ٪ؼا ٦٤ الكـ اإل٤اـ أمحػ. «.إف ٪ؼا ا٣٢ٓ١ دي٦ ٘ا٧ِؽكا ٦٥ْ حأعؼكف دي٨ل٣» -12
 ( ) األن٠ امل٨ّ يف ح٢يق ا٣٢ٓ١ ٦ْ أ٪٠ ابلػع.  -13
 ( ) االـخٓا٧ث ةأ٪٠ ابلػع يف اجل٫اد سائؾة ةال رشكط.  -14

 : اخرت اإلجابت الصحيحت من بني البدائل املطروحت فيما ييل:ثانيًا

ٔاز ثعزيز  -1  باىلجو/املبجدع يف ج
 ٬ٛالف. -ج مخفث أ٬ٛاؿ.-ب ذالذث أ٬ٛاؿ. -أ

 ٌذْ  أمحد وءاٌة أئٍة الصِة/املَٓٔر ٌَ  -2
 .اتل٬ٛٗ ٘ي٣٫-ج حلٙري اجل٥٫يث.-ب ْػـ حلٙري اجل٥٫يث. -أ

 ْجر املبجدع/ -3
ا.-أ ٜن ا. -ب سائؾ ٢ٍ٤ ٜن  ٘ي٩ حٙهي٠. -ج ضؽاـ ٢ٍ٤

 ا/اعدءاء ىلع أْو ابلدع دءاًء ٌطيلً  -4
 كاسب.-ج ٕري سائؾ.-ب سائؾ. -أ

  خيف املبجدع فديشًٍذ/إذا اكن ل يٍكَ أن ثلام اجلٍع واجلٍاءات إل -5
 تفًٜ اجل٥اْث. -ج حهص ٤ّ الٟؽا٪ث. -ب ال حهص الهالة. -أ
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 ني األئٍة...... بالصالة خيف مصجٔر احلال حمو -6
 احٙاؽ.-ب عالؼ. -أ

ر ببدعجّ/ -7  الصالة ىلع ٌَ ُكف 
 ا.جت٬ز احٙاٛن -ج تفخطب ل٢رتض٣ ٢ْي٩.-ب ا.ال جت٬ز احٙاٛن  -أ

 خد اىكفر يٓادثّ ىلع املصيٍني/إىل املبجدع اذلي يصو ببدعجّ  -8
عالؼ ةني ا٥٢ٓ١ػاء يف -ج   ٕري ٤ٜت١٬ث.-ب ٤ٜت١٬ث. -أ

 ٛت٬هلا كر٘ي٫ا.
 ثلبو رواية صاخ  ابلدعة/  -9

 الهٖرية.-ب الٟترية. -أ
 ثييق اىعيً عَ املبجدع/-11

 ىلع حٙهي٠.-ج األن٠ ٘ي٩ اإلةاضث. -ب األن٠ ٘ي٩ امل٨ّ. -أ
 الشجعاُة بأْو ابلدع يف اجلٓاد/ -11

ث احٙاٛن  -ج سائؾة برشكط. -ب سائؾة ةٖري رشكط. -أ  ا.مم٬ْ٨
 أجب عن األسئلت اآلتيت:: ثالثًا

الـ كل٣٫٨ٟ عا٬ٙ١٪٣ يف ةٓو ٛف٣ اة٦ ا١ٜي٣ أ٪٠ ابلػع  -1  ،اكلؽا٘يػث–األن٬ؿ اذلي٦ كا٬ٜ٘ا أ٪٠ اإـل
الة املؽسئث ،كاجل٥٫يث ،كا١ٜػريث ؽ ٪ؼق األٛفاـ حٙهيالن  -كحن٬٪٣ ،ٕك  .ذالذث أٛفاـ. اٞذ

ج كحٓػدت م٬اٛٗ الف٢ٗ ٤ّ أ٪٠ ابلػع -2 خٝ هلؼا ا١ٙه٠. .ح٬ْ٨ ؽ ٪ؼق امل٬اٛٗ يف ى٬ء داـر  اٞذ
تاب ادلاْيث إىل حٙاكت م٬ٛٗ أ٪٠ الف٨ث ٦٤ أ٪٠ ابلػع كاأل٪٬اء. -3 ؽ اأـل  اٞذ
ػخٖٙار هلػ٣ إذا اكف األن٠ س٬از ادلاعء أل٪٠ ابلػع، ٘إ٩٧ يرشع حؽؾ ادلاع -4 ء هل٣ كا١رتض٣ ٢ْػي٣٫ كااـل

ختارات ٤ّ الرشح. ؽ ٪ؼق ااْل ختارات. اٞذ  اْل
ؽ٪ا كػارضن  -5 ا هلػا كّٛ اخلالؼ ةني ا٥٢ٓ١اء يف ضل٣ ادلاعء ىلع املتخػع أك ٩٨ٓ١ ىلع أربٓث ٤ؼا٪ب. اٞذ

 ٤ّ ا١رتسيص.
 ذلٝ. ةنيضاهل. كرخخ٢ٗ ضل٣ الهالة ع٢ٗ املتخػع ةاعخالؼ ضل٣ املتخػع  -6
ؽ ضل٣ الهالة ىلع أ٪٠ ابلػع بيشء ٦٤ اتلٙهي٠.ا -7  ٞذ
 .٠ ا٬ٜ١ؿ يف ٪ؼا ٤ّ الرشح٘ه   .احلل٣ يف ٛت٬ؿ ك٫ادة أ٪٠ ابلػع كركايخ٣٫ رخخ٢ٗ ةاعخالؼ ضاؿ املتخػع -8
 ٘ه٠ ا٬ٜ١ؿ يف ضل٣ ح٢يق ا٣٢ٓ١ ٦ْ أ٪٠ ابلػع. -9
ؽ ح٢ٝ  .االـخٓا٧ث ةأ٪٠ ابلػع يف اجل٫اد سائؾة برشكط -14  ٤ٙه٢ث. الرشكطاٞذ
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 خالصة الباب األول
ساءت ٧ه٬ص الٟخاب كالف٨ث، كأ٬ٛاؿ أئ٥ث الف٢ٗ كا٥٢ٓ١اء ةاألمؽ ة٢ؾكـ الف٨ث كاحلد  -1

 أ٪٫٢ا.٦٤ ٢ْي٫ا، كباجليه ٦ْ ابلػع كاتلطؼيؽ ٫٨٤ا ك
٬ؿ  -2 كال ٦٤ ٪ػم نطاةخ٩ رى٬اف ا أك ٩٢ٓ٘،  ^ابلػْث أمؽ حمػث ١حؿ ٦٤ ٬ٛؿ الـؽ

ري  ؛ أل٫٧ا ميادة ل٢ف٨ث، كمهاد٤ث ل٢رشيٓث، ٢ْي٣٫، كيه ٤ؼم٤٬ث ٕك ٤أذكف ٘ي٫ا رشاعن
 كخما١ٙث جله٬ص ال٬يح، كيه ٌؽيٚ اال٘رتاؽ كاالعخالؼ املؼم٬ـ.

خٜادات، أك األ٬ٛاؿ أك  ،لك ٦٤ أضػث يف ادلي٦ ٤ا ١حؿ ٩٨٤ /أ٪٠ ابلػع ٪٣ -3 ـ٬اء يف ااْل
٥اؿ، ك٪ؼا اإلٌالؽ يؽادؼ مه٢ٍص أ٪٠ األ٪٬اء، كأ٪٠ اال٘رتاؽ كحن٬ ذلٝ.  اأْل

زيادة أك ٧ٜم حمػث يف ادلي٦ ٬٫٘ ةػْث، كاالةخػاع يف ادلي٦ ٛػ يل٬ف ةا٬ٜ١ؿ أك ا٠٥ٓ١  لك   -4
خٜاد  .أك ااْل

ٜائػ كا١ٓ -5 ٥٢اء ىلع ك٬ٛع االةخػاع يف ا١ٓ ٚ ا١ٓ ٓامالت.اٙح ٓادات كامل ٩ يف ا١  تادات، كاعخ٬ٙ٢ا يف ك٬ْٛ
 /ح٨ٜف٣ ابلػع ةاْختارات خمخ٢ٙث إىل -6

 .حؽًليث بػْثك ،٢ٓ٘يث ثةػْ -. حٓتػيث بػْثك ،اعديث ثةػْ - .إىا٘يث بػْثك ،ضٜيٜيث ثةػْ -
 .مؽًلتث بػْثك ،بفيٍثةػْث  -. سؾئيث بػْثك ،لكيث ثةػْ - .اْخٜاديث بػْثك ،٢٥ْيث ثةػْ -
 ٕري ٤لٙؽة. بػْثك ،٤لٙؽة ثةػْ -

ا ل٢رشيٓث يف أم٬ر ـخث، يه/ الفتب، كاجلجؿ،  -7 ٜن ال حخطٜٚ املخاةٓث يف ا٠٥ٓ١ إال إذا اكف م٬ا٘
ٍػر، كالٟيٙيث، كالؾ٤اف، كاملاكف، ٘لك ٠٥ْ ٛيهػ ة٩ اتلٓتػ، كعا١ٗ الف٨   ٜى ث يف كاضػ ٦٤ كا١

 ٪ؼق األم٬ر الفخث، ٬٫٘ ةػْث مؽدكدة.
ادلي٦ ةل٠ أ٬٧ا٫ْا ٨٤يه ٫٨ْا، كيه ىال١ث مؽدكدة، كٛػ ذ٪ب ةٓو ا٥٢ٓ١اء  إف ابلػْث يف -8

ةا٠ٌ ال دحل٠ ٢ْي٩  -ىلع ح٨اٛي٩-إىل أف ابلػْث حػكر ٤ّ األضاكـ اخل٥فث، ك٪ؼا اتلٜفي٣ 
١حؿ يف ابلػع ٤ا ٪٬ ضف٦، كأ٤ا ٤ا كّٛ يف الكـ الف٢ٗ ٦٤ ، ٥ٞا أ٩٧ ٦٤ ا١ٜؽآف أك الف٨ث

 ذلٝ يف ابلػع ال٬ٖ٢يث ال الرشْيث.اـخطفاف ةٓو ابلػع، ٘إ٥٧ا 
٥ات سا٤ٓث، ككس٬د ٪ؼق  -9 أ٪٠ ابلػع كاأل٪٬اء املٙارٛني أل٪٠ الف٨ث هل٣ نٙات اع٤ث، ـك

 إذ ٛػ حخغ٢ٗ نٙث أك ـ٥ث ٨ْػ ةٓي٣٫، ك٦٤ أةؽز ـ٥اح٣٫/ ؛الهٙات ٨ْػ٪٣ أ٢ٕيب أكرثم
 .اهل٬ل احتاع -  .باتلٓه   -  .اجل٫ػ٠ -
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 .كاتل٨اٛو كاالىٍؽاب ؽاتلٙػؽ   -  .ا٬٢ٖ١ -  .احتاع املتلاة٩ -
 .ْػـ حِٓي٣ ٫٨٤ز الف٢ٗ - ك١بؿ احلٚ ةابلا٠ٌ. اجلػاؿ كاملؽاء ةٖري ضٚ -
٣ االٞخٙاء ةا١ٜؽآف -    .اتل٫اكف ةالف٨ث كْز
 حلٙري أك حتػيّ املغا١ٗ ةٖري دحل٠. - . ا٧خٜاص أ٪٠ الف٨ث كإٌالؽ األ١ٜاب ٢ْي٣٫ -

ابلػع كاأل٪٬اء ٘ار٬ٛا أ٪٠ الف٨ث كالف٢ٗ يف ٫٨٤ز املٓؽ٘ث، كأن٬ؿ اجلِؽ، ك٬ٛاْػ أ٪٠  -14
خٜاديث عانث، ضيد ـ٢ٝ أ٪٠ الف٨ث  خػالؿ اع٤ث، كيف ٫٨٤ز حٜؽيؽ األضاكـ ااْل ااـل

ا ا ـػيػن خٜاد، كاحت٬ٓا ٫٨٤شن ا يف حٜؽيؽ مفائ٠ ااْل  ٘أذ٥ؽ ْه٥ثى  ،كاجل٥اْث مف٢اكن ٬ٛي٥ن
، كاسخ٥ٓج حماـ٦ ٕري٪٣ ٘ي٣٫، كنطج نفبخ٣٫ إىل ا٬ٙ١ز ٣٫٤٬٢ْ ٦٤ الؾئ كاليالؿ

  ٓ ٬٥ا أل٧ٙف٣٫ ٨٤ا٪ز كاجلشاة يف ادل٧يا كاآلعؽة، يف ضني ٛ ػ أ٪٠ ابلػع ٬ٛاْػ ةا٢ٌث، كـر
زائٖث، ٬ٓٛ٬٘ا يف اآلراء اللاذة، كاأل٪٬اء اليا١ث، كختت٬ٍا ةني كت٫ات مي٢ث، كك٬٫ات 

 .٨٤طؽ٘ث، ك٘نت ٢٫٤ٟث
ح٨اٛيج ـت٣٫٢ كحتاي٨ج ٌؽ٣٫ٛ امل٨ٓؽسث ىلع س٨بيت الرصاط املفخٜي٣،  أ٪٠ ابلػع كاأل٪٬اء -11

ا ٤ا أ٧ؾؿ ٘خارة يؽد   كف اجله٬ص اثلاةخث ا١يت ختا١ٗ ٤ؼا٪ت٣٫ ال٬ا٪يث، كحارة رخخ٬ٜ٢ف ٧ه٬نن
٣٫٥، ذ٣ ي٬ٓدكف  ا ة٫ا ٦٤ ـ٢ٍاف إ٘اكن كزكرنا، كرب٥ا اـخ٬٨ٖا ةا١ٜؽآف ٦ْ الف٨ث ةْؾ

ا ٘يؤ٬٨٤ف ةتٓو الٟخاب كيلٙؽ ٙن ا أل١ٙاظ اجله٬ص الرشْيث حارة، كحتؽي ٙن كف ةتٓو، حتؽي
ل٥٢ٓىن حارات أعؽل، كأكرث ٦٤ ٪ؼا حتؽي٣٫ٙ لألد١ث ٦ْ م٬اى٫ٓا، كحت٬ي٣٫٢ هلا ٦ْ كس٩ 

ا -أعرينا-دالتل٫ا، ذ٣ إف اـخػل٬ا ة٫ا  ا، ٣٫٘  ،اكف اـخػالهل٣ ة٫ا اْخيادن ا كاْخ٥ادن ال اْخٜادن
ط٥ٟات، ٤ٜرلكف ألئ٥خ٣٫ اليا١ني، كٛادض٬ف يف ٤خت٬ٓف ل٥٢تلاة٫ات، ٤ٓؽى٬ف ٦ْ امل
٤ا حبني، ٤ٓا٧ػة كاـخٟتارنا حارة، كجي٩٧٬٢٫ إدةارنا  الهطاةث امل٫خػي٦، جيطػكف احلٚ ةٓػ

ا حارة أعؽل، ٘ال يفخٜي٣ هل٣ ٫٨٤ز كال يٍؽد هل٣ أن٠، كال ح٨يتً هل٣ ٛاْػة.  كإْؽاىن
ادر سػيػة ال أـاس هلا كال اْختار، احنؽؼ أ٪٠ ابلػع يف مهادر اتل٢يق، ضىت اةخػ٬ْا مه -12

٣٫٘ يفخػل٬ف ةاألك٪اـ كاألضالـ كالؽؤل كامل٨ا٤ات حارة، كباإلهلاـ كالٟلٗ كاذلكؽ كال٬سػ 
كاخلؽا٘ات حارة، كبإُياء اللياٌني كاهل٬احٗ كاملٓاريز كاإلساءات حارة، كباحلاكيات كال٬ايه 

١ٖؽائب كاإلسائي٢يات كاملتلاة٫ات ٦٤ الؽكايات كاألكاذيب كامل٬ى٬اعت حارة، كبالل٬اذ كا
حارة، كبٜٓائػ اليا١ني كاملٖي٬ب ٢ْي٣٫ كاملش٬س كالهاةئث كا٢ٙ١فٙات حارة، كبا٬٨ِ١ف كأ٬ٛاؿ 
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الؽساؿ ك٤ا يف٩٧٬٥ ةا٢ٜٓ١يات حارة، إىل ٕري ذلٝ ٦٤ مهادر كأن٬ؿ ٕري ٤ٓخربة، ذ٣ ٤ا كا٘ٚ ٪ؼق 
 ل٬ق.كق أك أك  ا عا٫ٙ١ا رد  األن٬ؿ ٦٤ ٧ه٬ص الٟخاب كالف٨ث ٛت٬٢ق كاضخش٬ا ة٩، ك٤

ا -13 ى ٤ا ةٓد ا ة٩ حم٥ػػن زي  الـ أف تي٥ى ٤ػ٦ الٟخػاب كاحل٥ٟػث، كال خت٢ٍػ٩  ^ ٦٤ أن٬ؿ اإـل
ةٖريق، كال ح٢بؿ احلٚ ةابلا٠ٌ ٠ٓٙٞ أ٪٠ الٟخاب؛ ٘إف ا ـتطا٩٧ أك٠٥ جلػا ادليػ٦، كأحػ٣ 

الـ دي٨نا.  ٢ْي٨ا اجل٥ٓث، كريض جلا اإـل

ؽؼ ـبي٠ -14 ٓؽؼ ـبي٠ أكحلائ٩ تلطب تٖو، ٥ٞا جيب أف حي حأْػاء ا؛ تليشخى٨ب ك جيب أف حٓي
 كتف٢ٝ، كيف ٪ؼق املٓؽ٘ث ٦٤ ا٬ٙ١ائػ كاألسار ٤ا ال ي٩٥٢ٓ إال ا.

 ابلػْػث ٥ْػا ـػ٬ا٪ا؛ خلػال ح٢خػبؿ ٢ْيػ٩ الفػت٠، ضؽمي ةل٠ ٤ختّ أف يٓؽؼ ٞيٗ ي٥زي   -15
 كميار٪ا. كختخ٢ً ٢ْي٩ امل٨ا٪ز، ٥ٞا أف ٢ْي٩ ٤ٓؽ٘ث رحب ابلػع

٘إ٩٧ أ٘ي٠ كأك٠٥، كح٥يػزي ابلػػع ٥ْػا ـػ٬ا٪ا ٢ْػ٣  ؛ال يجتيغ ا١ٓػكؿ ٦ْ ٌؽيٚ الف٢ٗ -16
 ِْي٣ ٛػرق، رشيٗ ٘ي٩٢، ٥ْيٚ حبؽق، دٛيٚ مف٩ٟ٢؛ كذلٝ ألم٬ر ٫٨٤ا/

ا -  .ل٣ يي٩٨ ٩٨ْ ةػحل٠ عاص ابلػع أ٢ٕبأف  - .أف ابلػْث اغبلنا ال حل٬ف ةاٌالن حمين
 ح٥يزي٪ا. ثب٬كنٓ اكتتاق ابلػع اإلىا٘يث - .ا٢٥ٓ١يث ا١ٓتاديثابلػْث أ٣ْ ٦٤ أف  -
 /، كيه٪٨اؾ ٬ٛاْػ ل٢خ٥يزي ةني ابلػْث كاملٓهيث-17

 .ابلػْث أعم ٦٤ املٓهيث؛ ذلٝ أف لك ةػْث ٤ٓهيث كال ْٟؿ -
 .سجؿ ابلػْث رش ٦٤ سجؿ املٓهيث الل٬٫ا٧يث -
 .ك١حفج ٞؼلٝ لك ٤ٓهيث ،لك ةػْث ىال١ث -
٦ املٓهيث أد١ث سؾئيث اغبلنامفت٨ػ اجليه ْ -  .٦ ابلػْث ٤٬٥ْات لكيث، ْك
 ح٬بث املتخػع أةٓػ ٦٤ ح٬بث ا١ٓايص. -
ا. ابلػْث -  حيايه ا١ٍاْث ُا٪ؽن

٢ث،  -18  /أ٪٫٥اك٪٨اؾ ٬ٛاْػ ل٢خ٥يزي ةني ابلػْث كامله٢طث املـؽ
ائ٠ -  .ابلػْث ٦٤ ةاب املٜانػ، كامله٢طث ٦٤ ةاب الـ٬
 .ك٤ا سؽل دلؽا٪ا، كامله٢طث حخ٢ٓٚ ةامل٬ٜٓالت ابلػْث حخ٢ٓٚ ةاتلٓتػات -
 .ابلػْث ح٨اٛو ٤ٜانػ الرشيٓث، كامله٢طث حت٫ٜٜا -
ث ٤ّ ٛياـ ٤ٜخيي٫ا - ٢ث. ،ابلػْث مم٬ْ٨  خبالؼ امله٢طث املـؽ
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 /كيهك٪٨اؾ ٬ٛاْػ ل٢خ٥يزي ةني ابلػْث كاالسخ٫اد،  -19
 .الؽاسص يٜاة٩٢ املؽس٬حأف ابلػْث حٜاة٠ الف٨ث، كاالسخ٫اد  -
 .االسخ٫اد املفخ٬يف لرشائ٩ٍ ال حّٜ ٩ٓ٤ ابلػْث إال ٢٘خث -
٬٫ ٤تخػع - رثت ابلػع اجلؾئيث دلي٩٘  ٍأ ٦٤ املشخ٫ػي٦٤.٦ حبىن أنالن ةػْينٌا لكيًّا، أكٞ   ، خبالؼ ٦٤ أع
 .كاالسخ٫اد ٣٨ٖ٤ ،االةخػاع ٤أذ٣ -
 ٦٤ ٕري ٧لري ٢٘حؿ ةتػْث. ةاسخ٫اد ٤ا حلؽر ٩٢ٓ٘ ٦٤ نطايب -

 ٦٤ ٬ٛاْػ ح٥يزي ةػع ا١ٜٓيػة أف/ -24
 .لك ْٜيػة اعرىج الٟخاب كالف٨ث كإدماع الف٢ٗ ٘يه ةػْث -
؛ ذلا جيػب ىلع لك لك ْٜيػة ل٣ حثتج يف الٟخاب أك الف٨ث كل٣ ح٠ٜ٨ ٦ْ الف٢ٗ ٘يه ةػْث -

٢ْي٩ يف ا٠٥ٓ١ ةػ٩، ٫٘ػ٬ أضػؽل ٧اُؽ يف ادلحل٠ الرشيع مؽااعة ٤ا ٣٫٘ ٩٨٤ األكل٬ف، ك٤ا اك٬٧ا 
، ٥٘ؼ٪ب الف٢ٗ أـ٣٢ كأ٢ْػ٣ كأضلػ٣، ال ٥ٞػا يػْيػ٩ ةاله٬اب، كأ٬ٛـ يف ا٣٢ٓ١ كا٠٥ٓ١

 املغا٬ٙ١ف ةاعخالؼ حن٣٫٢ ك٤ؼا٪ت٣٫.

ا يف اثل٬اب، كٛػ حٜؽر أف األنػ٠  -21 ٓن ا١ٓتادة/ لك أمؽ مرشكع ٛهػ ة٩ اتلٜؽب إىل ا حٓاىل ٥ٌ
 ٤ا كرد ة٩ الرشع احل٨يٗ. يف ا١ٓتادات امل٨ّ كاتل٬ٛيٗ ىلع

 ٤ا يٌل/٦٤ ا٬ٜ١اْػ اجلا٤ٓث كالياةٍث بلػع ا١ٓتادات  -22
 .٘يه ةػْث لك ْتادة ل٣ تفت٨ػ إىل دحل٠ رشيع ٤ٓخرب -
 .لك ْتادة ضػدت ٦٤ ًٛت٠ اللارع ٘خٖيري ضػكد٪ا ةػْث -
 .٪ا ٘يه ةػْثلك ْتادة كّٛ ٘ي٫ا ٬٢ٕي كتلػد ٘أعؽس٫ا ٦ْ ضػ   -
كل٣ ي٫٢ٓٙا أ٪٠ ا١ٜػؽكف اثلالذػث املٙيػ٢ث كلػ٣  ،كل٣ يرش٫ْا ^لك ْتادة ل٣ ي٫٢ٓٙا اجليب  -

 .ة٬س٩ ٤ا ٘يه ةػْث يثتخ٬٪ا
تادة الرشْيث. - ريت يف ضػكد ا١ٓ هػ ة٫ا اتلٓتػ، أكٕ  تادات إال إذاٛ  ـائ٠ ا١ٓ  ال حػع٠ ابلػْث يف ك

 ٬ٛاْػ كى٬اةً ٤ا حػع٩٢ ابلػْث يف ا١ٓادات/٦٤  -23
 .ة٩ رشاعن ٬٫٘ ةػْث لك حٜؽب أك إلؾاـ ة٠ٓٙ أك حؽؾ اعدة أك ٤ٓام٢ث ىلع كس٩ ال يٓخػ   -
 .لك أمؽ اعدم حؽحب ىلع أمؽ ةػيع ٬٫٘ م٢طٚ ةابلػْث؛ ألف ٤ا ةين ىلع حمػث ٬٫٘ حمػث -
ْي  -  ٣٫ ٢ْي٫ا ةػْث.لك اعدة ٦٤ اعدات الٟٙار احتا
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، ٘إذا ٢ٓ٘ج ىلع كس٩ اتلٓتػػ كاتلٜػؽب إىل ا  -24 املٓهيث كاستث ا١رتؾ؛ ٘ال يف٬غ ٫٢ٓ٘ا اةخػاءن
ي٫ا ابلػْث احلٜيٜيث، ػ سا٤ٓث هلؼا املٓىن، ٫٨٤ا/ اكف حٜؽبنا ة٥ا ل٣ يرش٩ْ ا، كحتٜٜج٘  ٬ْا  ك٪٨اؾٛ 

دة كرد اجلػيه يػع٠ يف ٪ؼق ا١ٜاْػة/ لك حٜػؽب ةٓتػاك لك حٜؽب إىل ا ة٥طؽـ ٬٫٘ ةػْث، -
٫٨ْا؛ لؾ٤ا٫٧ا أك ماك٫٧ا أك لهٙث ٘ي٫ا؛ ٘إف إيٜا٫ْا ىلع الهٙث امل٨يه ٫٨ْا حٜؽبنا ةخ٢ٝ الهػٙث 

 َل أمؽ مرشكع أ٘ىض إىل ةػْث ٬٫٘ مم٬٨ع.ك ، يٓخرب ةػْث

ٞررينا ٤ا حهطب ابلػْث ٦٤ م٥ٟالح٫ا أك ل٬اض٫ٜا أك ا١ٓادات املؽحتٍث ة٫ا ٤ا يلتت٩ ض٩٥ٟ  -25
ي ػهلا ءيء.أك يرتدد٘  ٢تنا ل٢فال٤ث، كالفال٤ث يف ادلي٦ ال ٓي  ٌٝ ـ حؽؾ ذل ٘احلؾ ػ٩٤؛   ٩ ةني س٬از ْك

املشاد١ث كامل٨اُؽة ٠٥ْ ٛػ يرشع أك ي٨٥ّ، ي٥ػح أك يؼـ، حبفب اجليث ابلاْرث ٢ْي٩،  -26
٫ا كدلاهلا، كحبفب ضاؿ املخشاد١ني ك٦٤ الرشكط كالي٬اةً ا١يت جيب أف  ،كحبفب م٬ى٬ْ

 حخ٬٘ؽ يف اذلي٦ جيادل٬ف أ٪٠ ابلػع/
 .كاثلٜث ةاحلٚ ،كبالٕث احلشث ،ك٬ٛة ا٣٫ٙ١ ،٤خا٧ث ا٣٢ٓ١ -
٨ادق. ٦ِ ٛت٬ؿ ا١ٍؽؼ اآلعؽ ل٢طٚا١أف ي٢ٖب ىلع  - ػـ ماكةؽح٩ ْك  ْك
 .٪ػـ ابلا٠ٌ ةاحلٚ، ك٧ٜو اللت٫ث ٦٤ األن٠ -

تيياح احلٚ، كرّ٘ -27 ٦ املطل٣  اجلػاؿ اـل ال٢بؿ، كابلطد ٦ْ الؽاسص كاملؽس٬ح، ْك
كاملتلاة٩ كدّ٘ ٤ا يخ٢ٓٚ ة٩ املت٬٢ٍف ٦٤ ٤تلاة٫ات ا١ٜؽآف، كرد٪٣ ةاجلػاؿ إىل املطل٣ ٦٤ 

 أ٣ِْ ٤ا يخٜؽب ة٩ املخٜؽب٬ف.
 ٦٤ ا٬ٜ١اْػ امل٫٨شيث يف الؽد ىلع أ٪٠ ابلػع/ -28

 دلٛث.كًلختنا، ٤ّ اتلثتج كا ٤ٓؽ٘ث ضاؿ اخله٣ ٤ؼ٪تنا كأد١ث -
 حتػيػ م٬ىّ اخلالؼ ك٨٤ا٩ٌ، كحؽؾ اتلٙؽيّ كاتل٬ٍي٠. -
 .٤ٓؽ٘ث ردكد ةٓو أ٪٠ ابلػع ىلع ةٓو -
 .احلٚ ال يٓؽؼ ةالؽساؿ، كإ٥٧ا يٓؽؼ الؽساؿ ةاحلٚ -
 .كح٨اٛو أ٪٩٢ك٘فاد ل٬از٩٤،  ،ةياف ةٍالف ابلا٠ٌ يتػأ ٦٤ حٓارض أدتل٩ -
 .احلاسث٤ٓؽ٘ث انٍالضات املغا١ٙني، كخماٌتخ٣٫ ة٫ا ٨ْػ  -
خػالؿ -  .٤ٓؽ٘ث ٞيٙيث ااـل
 ضل٣ الزـ ا٬ٜ١ؿ أك املؼ٪ب.٤ٓؽ٘ث  -
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حٓام٠ أ٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث ٤ّ املغا١ٙني ٤ٓام٢ث ك٫ػ هلا كأكاد ة٫ا املغا٬ٙ١ف، دم٬ٓا ٘ي٫ا  -29
٬ٛاْػ ةني إ٫ُار احلٚ كرمحث اخل٢ٚ، ٘اك٧ج ا١ٓالٛث ةح٣٫٨ كبني أ٪٠ األ٪٬اء كابلػع حت٫٥ٟا 

٥٢يث ٨٤يتٍث ة٬٥ازي٦ الرشع.  أعالٛيث ْك
أ٪٠ األ٪٬اء كابلػع ١حف٬ا ـ٬اء، ٣٫٨٥٘ اجلا٪٠ املٜرل، ك٣٫٨٤ املٓؽض ٦ْ ٢ٌب احلٚ  -34

ا كحٓه   ا هل ك٤ٓاداة كاهلػل املجل٠ٖ ةػ٧ياق، ك٣٫٨٤ ٦٤ حبني هل احلٚ ٘رتًل٩ ح٢ٜيػن تنا، أك ةٖين
 .املتفرت  ة٫األنطاة٩، ك٣٫٨٤ ادلايع إىل ةػْخ٩، ك٣٫٨٤ 

ِث احلف٨ث،  -31 ج كحٓػدت م٬اٛٗ الف٢ٗ ٤ّ أ٪٠ ابلػع، ٘خارة يػ٣٫٧٬ْ ةاحل٥ٟث كامل٬ْ ح٬ْ٨
كيخ٬ٍٙ٢ف كيرت٬ٜ٘ف يف رد٪٣ إىل سادة الف٨ث، كحارة ي٨اُؽك٣٫٧ كيٜي٬٥ف ٢ْي٣٫ احلشث، كحارة 
 ي٬٫٨ف ٦ْ ٨٤اُؽح٣٫ كدلالفخ٣٫، كيأمؽكف ة٫شؽ٪٣ كحؽؾ الف٥اع ٣٫٨٤، كحارة يأمؽكف

 .ةخٓؾيؽ٪٣ ةاحلبؿ أك اجليف، ٣٫٘ اعم٬٢ف ىلع ٍّٛ رش ٪٣، كدّ٘ ةا٣٫٢ٌ ةل٠ ٤ا ي٨ػّ٘ ة٩
ج امل٬اٛٗ اجلِؽيث كا٢٥ٓ١يث ٦٤ أ٪٠ ابلػع حبفب حٙاكت مؽاحب ابلػع، كحٙاكت ححٙاك -32

ٝ لك٩ اجلِؽ إىل امله٢طث. ،مؽاحب أ٪٫٢ا، كحبفب ضاؿ الف٨ث كأ٪٫٢ا يف الؾ٤اف كاملاكف  كيف ذل
جي٬ز ادلاعء أل٪٠ األ٪٬اء كابلػع؛ ألف األن٠ ٘ي٣٫ أ٣٫٧ مف٬٥٢ف ٦٤ أ٪٠ ا١ٜت٢ث، ٤ا ل٣  -33

خٖٙار كادلاعء هل  ٦ ل٣ ي٣٢ٓ كٙؽق ٘إف ااـل الـ إىل ا١لٙؽ، كَل ٤ى ُيل٣ ةا٧خٜاهل٣ ٦٤ اإـل
ا ٦ْ ابلػع كأ٪٫٢ا، ٥ٞا ال  سائؾ، كي٨٥ّ ادلاعء لؽؤكس أ٪٠ ابلػع كادلاعة إىل ابلػع زسؽن

 يم ٬ٌائ٣٫ٙ ةادلاعء أك ا١رتيض ٢ْي٣٫، كإ٥٧ا يػع٬٢ف يف ٬٥ْـ املف٥٢ني.جي٬ز خته
٣ كاألعم سائؾ ةإٌالؽ؛ ملا كال٦ٓ٢ أك ادلاعء امل٢ٍٚ ىلع أ٪٠ األ٪٬اء  -34 ابلػع ةال٬نٙني اأْل

أضػذ٬ق يف دي٦ ا ٦٤ املٙاـػ، كال يٓين س٬از ٦ٓ١ املتخػع كادلاعء ٢ْي٩ يف ةٓو األض٬اؿ 
٣ ٢ْي٩، كادلاعء هل يل٬ف ٦٤ كس٩ آعؽ، ذلٝ أف املف٣٢  اخلانث أ٩٧ ي٨٥ّ ٦٤ ادلاعء هل كا١رتض 

ض   ييػ ىى هل كييرتى ٜاب،٘  ي٩ م٬سب اثل٬اب كا١ٓ ٜنا جيخ٥ّ٘  ٘اـ ي٩ إذا اكف ٤تخػاعن أك  ال٩٤ ك٤ا٘  ٢ي٩ إـل  ْ٣
ري٪ ي٩ ٦٤ رش اكالةخػاع كا١ٙفٚ ٕك ٢ي٩ كيي٦ٓ٢ ملا٘  ى ٦٤٥ عهاؿ اخلري، كييػ ىْ  ٥ا أ٩٧ ُيي كيي٬اىل  ب  ا،ٞ 

.ٚ ٨ػق ٦٤ ابلػْث كا١ٙف ػر ٤اْ  ٓادىل ٜة ٖىو كيي ـ كالف٨ث، كييتٍ ال ٨ػق ٦٤ اإـل  ىلع ٤اْ 
ا ةلٙؽق، ـ٬اء أكاف داْيث إىل ةػْث أك ٕري  ال حهص   -35 الهالة ع٢ٗ املتخػع إف اكف حم٤٬ٟن

داْيث، أ٤ا إذا اكف املتخػع ال يلٙؽ ةتػْخ٩ ٘يغخ٢ٗ ضل٣ الهالة ع٩ٙ٢ حبفب ضاهل 
أض٬اؿ املأم٤٬ني، ٘إذا أم٨ٟج نالة اجل٥ّ كاجل٥ااعت ع٢ٗ إ٤اـ ْػؿ ٘إف األئ٥ث ٤خ٬ٜٙف ك
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ال ـي٥ا ادلايع إىل ةػْخ٩، كأ٤ا إف ل٣ ي٥ل٦ ذلٝ  ،ىلع ٞؽا٪ث الهالة ع٢ٗ املتخػع
 ٘الهالة ع٩ٙ٢ سائؾة؛ ة٠ ال يرشع حؽًل٫ا إال مله٢طث رشْيث أ٣ِْ.

٣٢ كٙؽق ال جت٬ز احٙاٛنا، أ٤ا ٦٤  -36 ْي ال حهص الهالة ىلع كٙؽ ةتػْخ٩؛ ألف الهالة ىلع ٦٤ 
ا هلا ٘حرشع حؽؾ الهالة  ؽ ةتػْخ٩ ٘ي٨ِؽ إىل ضاهل، ٘إف اكف داْينا إىل ةػْخ٩ ٫ِ٤ؽن  ٙ ال يل
ا ال ي٫ِؽ  ٢ْي٩ مل٦ يؤذ ؽ حؽًل٩ ل٢هالة ٢ْي٩ يف زسؽ اجلاس ٦ْ ابلػْث، كأ٤ا إف اكف مرسًّ

خ٩ كال يػ٬ْ إحل٫ا ٬٫٘ ٞٓا٤ث املف٥٢ني يهًل  ٢ْي٩ كيفخٖٙؽ هل، ٘ال حيرتؾ الهالة ىلع ةػْ
 ٤تخػع إال إذا اكف يف حؽؾ الهالة ٢ْي٩ مه٢طث رشْيث.

ال حٜت٠ ك٫ادة ٦٤ كٙؽ ةتػْخ٩ أك اكخ٫ؽ ةالٟؼب، كأ٤ا ٦٤ اكف ٕري ٤ٓؽكؼ ةالٟؼب كال  -37
ادح٩ حيؽد  ٦٤ ةاب اإل٧لار ٢ْي٩ كا٬ٜٓ١بث هل، يفخط٩٢، كل٩٨ٟ داْيث إىل ةػْخ٩ ٫ِ٤ؽ هلا ٘ل٫

ك٦٤ ل٣ يٓؽؼ ةالٟؼب، كال يفخط٩٢، ك١حؿ ةػاعو إىل ةػْخ٩ كال ٫ِ٤ؽ هلا، ٘الؽاسص ٛت٬ؿ 
 أضاك٫٤ا ٤ّ الل٫ادة. ٠  ك٫ادح٩، كركايث املتخػع حخٙٚ يف سي 

ػكا ٢ْي٩ جيب ىلع ٌا١ب ا٣٢ٓ١ اسخ٨اب أ٪٠ ابلػع كحؽؾ ح٢يق ا٣٢ٓ١ ٣٫٨ْ؛ خما٘ث أف يٙف -38
دي٩٨ كيٙخ٬٨ق كيي٬٢ق، ك١ٓػـ س٬از ح٢يق ا٣٢ٓ١ ٦ْ أ٪٠ ابلػع يف ضاؿ الفٓث كاالعخيار، أ٤ا 
يف ضا١ث احلاسث كٜ٘ػ ا٥٢ٓ١اء، ٘ال ح٠ٍٓ مه٢طث اتل٢ٓي٣ ١ٓػـ كس٬د ٦٤ يليف ٦٤ أ٪٠ 

ّ احلؼر ٩٨٤، كحؽؾ اتل٢يق ٢ي٩ ٦٤ أ٪٠ ابلػع ٤ ٜادرْ  ي٥ا الف٨ث؛ ة٠ ي٬َل اتلػريؿ يف ٪ؼق احلا١ث ل٢  ٘٩٨  ْ
٣ِ ٦٤ ٤ٙفػة حؽؾ اتل٢ٓي٣. ٩٨ ٤ٙفػة ْأ ٚ ةتػْخ٩، كبرشط أال يرتحب ىلع اتل٢يقْ   يخ٢ٓ

خٓا٧ث ةأ٪٠ ابلػع يف اجل٫اد كال ـي٥ا إذا دْج الرضكرة أك احلاسث إىل ذلٝ -39 برشط  ،جت٬ز ااـل
الـ كالف٨ث، كأف يل٬٧٬ا ٤أم٧٬ني، أ٤ػا إف اك٧ػ٬ا  أف يل٬٧٬ا مم٦ ُيف٬٨ف الؽأم يف أ٪٠ اإـل

خٓا٧ث ة٣٫ ل٣٫ هل٣، ٘خطؽـ ااـل  .مم٦ يٓؽؼ ٣٫٨ْ الٟيػ أل٪٠ الف٨ث ٕك
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V  
 

ق، حت٘ازقٛٓ األٜٚاء يف ساْٚيث واعخالف وحىؽ   ^ اكن اجلاس ًتِ ٔتكد اجليب
وث، اّث، واجلرصاٗيث املؾي  واّىنت والغالالت، حائٛني ةني الٜذنيات الغ   ٜديث املطؽ  ىث، واحلٛ

ٜـيث اّىاسؽة، وشّت   واجلطِ الؾائنث، ال جتٕكٛٓ دياٗث رباٗيث ًٜيٕث، وال  املِْ واملش
 .حتُٕٛٓ رشيكث إهليث مفخٌيٕث

ِ، واٗؽٕاس ٖٔ الفتِ وٛػى ةٙ  ^ ذٓ ةكد ا ٗبي٘ا حمًٕػا ىلع ضني ورتة ٖٔ الـؽ
ػ ةٙ ةني وَؽق ٓ ةٙ ٖٔ اجلٛاّث، وأّ  ٖٔ الغالّث، وقْ   ه ةٙ ةني ًْٜب ٔخ٘اوؽة، ووَض 

ٓ  ٗكٕخٙ ىلع األٔث، َٕا ًال حكاىل/ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ﴿ ٔخ٘اضؽة، وأح

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 .[301]آل قٕؽان/ ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ
٘  »ًال اةٖ حيٕيث/  ةػ أن خيخْىٜا، وإن  ث، والؤّت حؽًلٜا االقخطام ةالُخاب والف

ل ٖٔ الفٕاء ََن  ُٔ ڇ ڇ ڇ ﴿ َٕا ًال ا حكاىل/ ،اجلاس ال يىطِ ةي٘ٛٓ إال َخاب 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ 

 .(1)«[331]ابلٌؽة/ ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
ٔ   ^ وٌلن اجليب ِّف أضؽص ٔا يكٜن ىلع أ ُٜ ر  ^ خٙ، وٕا حُ ؽ اّىنت وَضؼ  إال وًػ َذ

ا ًاؼًكا لْكؼر، وٗىه قٖ اتلىؽق واإلضػاث  ٔ٘ٛا، وٗص  ىلع لك ٔا يكطٓ ٖٔ املٛالٍ ٗطًّ
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﴿ يف ادليٖ، ًال حكاىل/

                                     
 .(362/ 3)درء حكارض اّكٌِ واجلٌِ  (3)
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  .[303]آل قٕؽان/ ﴾﮳ ﮴
  ٕ ٜل ^ ا ٔات اجليبوْ ةِ اكٜٗا  ،وْٓ يخىؽًٜا ^ ةيق الططاةث ىلع ٔا قٛػ إحلٛٓ الـؽ

، ال يشلك ؿاٚؽة أو ـٕث دماقث واضػة، وإن وًف ةي٘ٛٓ اعخالف، وٜٛ اعخالف قؽضي 
 .اغبلث، ةِ اكن ـٕخٛٓ االسخٕاع، وضىخٛٓ االحتاع

ووًكج اّىخ٘ث، واكٗج  ◙ ، ذٓ قرٕان◙ خِ قٕؽواـخٕؽ األمؽ ىلع ذلٍ ضّت ًُ 
قخٌاديث املغاّىث مل٘ٛز ةػايث لْخىؽق ووًٜع االعخالف يف األٔث، وبػأ ؿٜٛر اّىؽق اال

واجلٕٛيث، ذٓ حٜاّج  ،ذٓ املؽسئث ،ذٓ املكزتّث ،ذٓ الشيكث ،أِٚ الف٘ث واجلٕاقث/ اخلٜارج
 .اّىنت وزاد اورتاق األٔث شيًكا وأضؾاةًا

ولٓ يكٖ وًٜع االعخالف واتلىؽق يف األٔث وحلػ الطػوث، ولٓ يٌف وشأة؛ ةِ اكٗج 
تاب/ ؽت بشلك ٔتارش يف ٚ٘اك أـتاب أذ   ٜء االورتاق وحكٕيي ٜٚحٙ، ؤٖ أٚٓ ٚؼه اأـل نش

ٜٚؽيًّ  كػ  اجلِٛ حبٌيٌث ادليٖ ؤٌاضػه، واذلي يُ  ا يف ضػوث ذلٍ االعخالف واتلىؽق، ـبتًا س
ٜهلا ◙ وٌػ تفاءل اّىاروق قٕؽ ةٖ اخلؽاب / َيه ختخْه ٚؼه األٔث، وًلخاةٛا واضػ، وـر

ا أٔري املؤٔ٘ني/ إٕٗا أٗؾل قْي٘ا اٌّؽآن ي/ »¶ وٌال هل اةٖ قتاس ؟…واضػ، وًتْخٛا واضػة
ٜام يٌؽأون اٌّؽآن، وال يػرون ويٕا ٗؾل،  ٗؾل، وإٗٙ ـيُٜن ةكػٗا أً

ُ
وٌؽأٗاه، وقْٕ٘ا ويٕا أ

ٜا  .(1)«ويُٜن للك ًٜم ويٙ رأي، وإذا اكن لك ذلٍ اعخْى
ٜٚ احلي، وإٗٙ إذا قؽف الؽسِ ويٕا ٗؾّج اآليث أو  ¶ ٔا ًاهل اةٖ قتاس»ًال الشاؼيب/ 

الفٜرة قؽف خمؽسٛا وحأويْٛا، ؤا ًطػ ةٛا، وْٓ يخكػ ذلٍ ويٛا، وإذا سِٛ ويٕا أٗؾّج اضخِٕ 
ٜخ يف  ا، وؼٚب لك إنفان ٔؼٚتًا ال يؼٚب إحلٙ اآلعؽ، وّيؿ ق٘ػٚٓ ٖٔ الـؽ ًٛ اجلـؽ ويٛا أوس

ٜاب، أو يٌه ةٛٓ  .(2)«…دون اًخطام ضًم املشالكت اّكْٓ ٔا يٛػيٛٓ إىل الط

                                     
ن٘ٙ  (3) ٖ ٔ٘طٜر يفـ  كيػ ة  .(3365)، واخلؽيب يف اجلأف ألعالق الؽاوي وآداب الفأف (3064)، وابليٛيق يف الشكب (23)أعؽسٙـ 
 .(333/  3)االقخطام  (3)
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ؤٖ أـتاب وًٜع االورتاق واالعخالف أيًغا/ احتاع األٜٚاء؛ وٌػ احنؽف أًٜام 
مٜا أٜٚاءٚٓ، واقخٕػوا ىلع آرائٛٓ، ذٓ سكْٜا األدّث الرشقيث  وحؽًلٜا الُخاب والف٘ث، وًػ 

  ٘ ٜ٘ا ؿ  لؾينٛٓ قٖ أضاًل ٛٓ ةأٜٚائٛٓ اّىاـػة، واكٗج ٔ٘ـًٜرا ويٛا ٖٔ وراء ذلٍ، وضف 
 .الرصاط املفخٌيٓ

 وق٘ػٔا اسخٕف يف ٚؤالء اجلِٛ واهلٜى، ًالٜا ىلع ا حكاىل ةنري قْٓ، وغْٜا وأعْٜا،
واحنؽوٜا قٖ ٔ٘ٛز أـالوٛٓ يف األضٜل واّكٌائػ؛ وإن اٌّٜل ىلع ا ةنري قْٓ ٜٚ أضِ 

ه ٖٔ أكرب ٙ، وقػِ الرشك واّكىؽ، وأـاس االةخػاع واالورتاق؛ وذللٍ ساء الرشع ةخطؽيٕ
االُتائؽ، وأشػِ  ًٕ ا، وأكرثٚا إذ ًٕ  .ٚا حتؽي

وإن حأذؽ ةكظ ـىٛاء األضالم ةٕ٘اٚز وذٌاوات وقٌائػ مري  /وباإلعاوث إىل ٔا ـتي
املفْٕني ّكب دوًرا َترًيا يف تشتيج ضىٜف األٔث يف ـتِ ومفالٍ شّت، ضيد مؾج 

ٜد، ٚؤالء قٌيػة الفْه الؽباٗيث الطاويث ةأعالط ٖٔ قٌا ئػ الٜذنيني، والطاةئث، واحلٛ
 .واجلطارى، واملشٜس، واّربإٚث، واّىالـىث، ومري ذلٍ

 -وّف اّكرص احلػيد ٗبخج ٜٗاةج سػيػة، وؿٛؽت أواكر مفخطػذث، وًأج ضؽٌلت
حٜ٘يؽيث أو إضالضيث ٔخأذؽة ةٕ٘ٛز أو أكرث ٖٔ ٔ٘اٚز أِٚ األٜٚاء وابلػع، ضّت  -يفٕٜٗٛا

ث، زادت األمٜر دمكج ةػاعْٛا ٔخ٘اًغات  ااوُؽيث مؽيتث، وأحج ذٕؽات مشٜٚ ـً  ،تلتا
ا ـً ا، واملكالٓ اٗػرا ًٚ  .والفتِ اشتتا

وبني رياح ابلػع اّكاحيث، وأمٜاج اّىنت املخالؼٕث، يٌه أِٚ الف٘ث واجلٕاقث ةني 
اّنالة واجلىاة، يكخطٕٜن ةكخاب ربٛٓ، وحيىـٜن قٛػ ٗبيٛٓ، ويفُْٜن ٔ٘ٛز 

ٜ  أـالوٛٓ، ؿاٚؽيٖ ىلع احل قج قْيٛٓ املطٖ، ًائٕني ةأمؽ ي ٕٔٛا حؽاول ةٛٓ الؾٖٔ، وح٘
ٓ َؼلٍ   .ربٛٓ ال يرضٚٓ ٖٔ عؼهلٓ وال ٖٔ عاّىٛٓ، ضّت يأيت أمؽ ا ٚو
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ٜاةج ابلػع واّىؽًث يف زٖٔ اجليب ٜاًه ^ ٌّػ وسػت ابلؼور األوىل جل ، وحٕرْج يف م
ٜل ااّتشُيٍ  ، والٜيح، واملؤٔ٘ني، وؿٛؽت ةادرة ^ ٖٔ امل٘اوٌني ؤٌٜالت اّؽكٖ يف ـر

َٜيرْصة اتلٕيٌم، اذلي اقرتض ىلع اجليب ٜارج األوىل يف ًطث ذي اخلُ يف ًفٕخٙ، وًال  ^ اخل
ٜل ا»لكٕخٙ الغاّث/  ٓ   !ويخٕٛٙ ةاـٓ ادليٖ ^ ، يكرتض ىلع اجليب«اقػل يا ـر قٕؽ  وْٕا ٚ

َفإنَ ٍَ عَ دَ / »^ ةٌخْٙ ًال هل ،َ َ َ ل 
 
َأ َي  َحَ ص  َصالح َكَ أحدَ َرَ قَ اةًا َصالح َه َوع َوصياوَ ٍ َوعٍَ، ٍ

 .(1)احلػيد «...ي ثوَ الرَ َيَ وَ َهَ هَ الس ََق َرَ ىَ يَ  ونَويَادلييَكىاق ٍَ،َيىرَ صياوَ 
ٜد اّكنيس يف سٜ٘ب سؾيؽة اّكؽب، وًػ  ^ ولٓ يىارق اجليب ادلٗيا ضّت ؿٛؽ اأـل

َِ ةأمؽ اجليب  .وبرُِشَ ةؼلٍ ًتِ أن يأحيٙ اّبشري (2)ةأيام ^ ًتِ وواحٙ ^ ًُِخ
 ؿٛؽ َؼاةٜن/ ^ وُبَكيْػ وواحٙ

ػ اجلؾيؽة عؽج مفيْٕث الُؼاب يف ديار ةين ض٘يىث ٖٔ أرض احلٕأث  .(3)ويف ـو
 .(4)اتلنْتيث وّف رشق اجلؾيؽة/ ـشاِح 

َِ يي يف وٌلٗا ًػ اسخٕكا ىلع اًتفام اجلتٜة والؾواج، وًاحْٛٓ الطػِ  ضؽوب الؽدة، وًُِخ
 .مفيْٕث الُؼاب

/ ٌّيػ ةٖ ٔالٍ األزدي، وًخْخٙ سيٜش (قٕان)َٕا ؿٛؽ يف سٜ٘ب رشق اجلؾيؽة 
 .ييالطػِ 

                                     
 .(3042)، ومفْٓ (4711)أعؽسٙ ابلغاري  (3)
 .(300 -374 / 3)، الةٖ األذري يف اتلاريظ ، الاكمِ(325 -332/ 3)حاريظ اةٖ سؽيؽ  (3)
 .(336 -332 / 3) يف اتلاريظ ، الاكمِ(340 -333/ 3)حاريظ اةٖ سؽيؽ  (1)
 .(333 -307/  3) يف اتلاريظ ، الاكمِ(346/ 3)حاريظ اةٖ سؽيؽ  (2)
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ؼا مىض  وًؽف ا داةؽ اجلٕيف، وبٌيج األٔث ةكػ وخ٘ث ضؽوب الؽدة ىلع سادة الف٘ث، وىلعٚ 
 .امهلل إال دمْث يفرية ٖٔ اٌّغايا اّىؽديث، اعجلٛا قٕؽ ةكتٌؽيخٙ اّىؼة ،قٛػ اّىاروق قٕؽ

ِ  ،ِ اتلٕيٌم ٖٔ أِٚ اّكؽاق يبخػئ أـئْث وخ٘ث ضٜل اٌّؽآنفْ وٛؼا ضتيل ةٖ قِ  وأـر
ٜد إحلٙ أعؽى ضّت ًال  ،ذٓ يرتًلٙ يربأ ،وشكِ قٕؽ جيرله ضّت يػيم ؿٛؽه ،إىل قٕؽ ذٓ يك

، وإن َ٘ج حؽيػ أن حػاويين  دمياًل يف آعؽ األمؽ/ إن َ٘ج حؽيػ ًخيل واًخْين ًخاًل  ضتيل
 .(1)وأمؽ ةكػم دلالفخٙ ،قٕؽ ق٘ٙ وٌػ وا ةؽئج، وُه  

ا يطْٜن حتج الششؽة اّيت ةٜيف حتخٛا اجليب ـً ا هلا أمؽ  ^ وملا ةْل قٕؽ أن ٗا ًٕ حكـي
 .(2)ةٌؽكٛا عٜف اّىخ٘ث

، ويف الططيطني ٖٔ ضػيد ◙ لؽزيث اّؽأث ةٌخِ قٕؽذٓ اكٗج اّىخ٘ث اّكأث وا
ا ق٘ػ قٕؽ ◙ ضؼيىث ـً ٜل ا ◙ ًال/ َ٘ا سْٜ يف  ^ وٌال/ أيكٓ حيىؾ ًٜل ـر
وّكٖ اّىخ٘ث اّيت حٕٜج َٕٜج  ،وويٙ ًال قٕؽ/ ّيؿ ٚؼا أريػ ...ًْج/ أٗا ؟اّىخ٘ث

ا،  ًٌ ابلطؽ، ًال ضؼيىث/ ّيؿ قْيٍ ٔ٘ٛا ةأس يا أٔري املؤٔ٘ني، إن ةيٍ٘ وبي٘ٛا ةاةًا ٔنْ
 ؟ًال/ يكرس، ًال/ إذن ال ينْي أةًػا، ًْ٘ا/ أكان قٕؽ يكْٓ ابلاب ؟ًال/ أيكرس أم يىخص

، وٛت٘ا أن نفأل إين ضػذخٙ ضػيرًا ّيؿ ةاألاغحلػ ،ًال/ ٗكٓ َٕا أن دون اّنػ الْيْث
 .(3)وأمؽٗا مرسوًًا وفأهل، وٌال/ ابلاب قٕؽ ،ضؼيىث

 واسرتأ أِٚ األٜٚاء ىلع األئٕث اـخطالاًل ، ويف ٚؼه اّىخ٘ث ارحىكج ألٜيث ابلػقث
لٌْخِ، واسرتأوا ٖٔ ةكػ قٕؽ ىلع قرٕان ةاهلٕؿ واإلرسار حارة، ذٓ ةاجلٛؽ واإلقالن 

ا ـ٘ث  ◙ أعؽى ضّت ًُِخِ ًٔ ، وبٌخْٙ حخاةكج اّىنت وحػاوكج األٜٚاء 13ٚٔـْٜ

                                     
 .(323 - 316/ 3) يف اتلاريظ ، الاكمِ(346/ 3)حاريظ اةٖ سؽيؽ  (3)
 .(326 / 3)، االقخطام (303) ابلػع واجليه ق٘ٛا (3)
 .(322)، ومفْٓ (333)أعؽسٙ ابلغاري  (1)
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 .واألرزاء، وًَلرُث اخلالف والشٌاق
ٔا ةني ُٔ٘ؽ إلٔأخٙ وًاقػ ق٘ٙ، ذٓ عؽج قْيٙ ٖٔ عؽج، ولٓ  ◙ذٓ ةٜيف يلع

ويٛٓ الفيه، واكن ـيه ضي إىل  ◙ يؽعٜا حبُٕٙ وًالٜا/ ال ضكٓ إال ، وأقِٕ
وٌلن أول  ،يْث ًخْٛٓ هل آعؽ األمؽةىغيْث ًخاهلٓ، وٗال وغ ◙ وضـي ،أن حٌٜم الفاقث

ٓ وعؽوسٛٓ ـ٘ث  ، ذٓ لٓ يْترٜا أن أؿٛؽوا حكىري مؽحكب الُترية واّؽكٖ 15ٚؿٜٛٚر
 .يف الف٘ث ومري ذلٍ ٖٔ األٜٚاء

ؽ اجلٕايع، وًام يف  /ٔ٘ٛا ،ةػع قْٕيث ◙ وًػ ؿٛؽت يف قٛػ قرٕان ويلعي  اذَل
ٜد  .◙ إٗكاره اةٖ مفك

ٜدواكن اذليٖ أٗكؽ قْيٛٓ اةٖ م اّتفبيص ةاحلىص دماقث ٚٓ ؼْيكث  ◙ فك
 .يف اّىخ٘ث ◙ اخلٜارج اذليٖ ًاحْٛٓ يلعي 
ٜارج احلَِِْي رأي٘ا اعٔث أوخلٍ »ًال قٕؽو ةٖ ـْٕث/   .(1)«يؽاقٜ٘ٗ٘ا يٜم اجلٛؽوان ٔف اخل

ا املأمٜن اّكتايس ؽ واتلُتري اجلٕايع مُتٜحث إىل أن أؿٛٚؽ َٕا  ،وؿْج ةػقث اذَل
 .ؿٛؽ اتلُتري ق٘ػ ًؽاءة اٌّؽآن ألول مؽة

وٌّػ أدرك يلع ، ◙ ذٓ اًخىج الشيكث أذؽ اخلٜارج يف االورتاق يف آعؽ عالوث يلع
ا واملػقني قطٕخٙ، واملناّني يف ضٌيٌخٙ، ضّت ضؽ    ◙ ًٛٓأوائْٛٓ اٌّائْني ةإٔأخٙ ٗطًّ

يخٙ  .ضني أؿٛؽوا أش٘ف اّكىؽ ةػقٜى ألٜٚ
  ذٓ أقٌب عؽوج الشيكث

ُ
ه، وأن ا ُٗ ؿٜٛر اٌّػريث اٌّائْني ةأن ال ًػر وأن األمؽ أ

ا  .واتفف الالكم يف ٚؼا ابلاب ،حكاىل ال يكْٓ أوكال اّكتاد ضّت يكْٕٜٚ
 ¶ وؿٛؽت إذؽ ذلٍ لكٙ اخلطٜٔات يف ادليٖ، واخلٜارج حارة يفألٜن اةٖ قتاس

آياحٙ، ضّت اكن جييب  قٖ اٌّؽآن ؤكاين ◙ قٖ ا حكاىل وضىاحٙ، وحارة يفألٜن قْيًّا

                                     
 .(330)أعؽسٙ ادلاريم  (3)
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ا وال تفأل حك٘خًا»ويٌٜل/  ،ةكغٛٓ ًٛ  .(1)«ذٓ جييتٙ ،ويٍْ، اـأل حىٌ
اكلطكي ق٘ػ  ،وّف آعؽ قٛػ الططاةث ةكػ اخلالوث الؽاشػة ؿٛؽت ةػع مفُْيث

مؽ ةؽسِ ٖٔ أِٚ اّكؽاق ـاًػ واجلاس  ¶ ـٕاع اٌّؽآن، وٕٖ ذلٍ أن اةٖ قٕؽ
ؽ عؽ   ؟ضٜهل، وٌال/ ٔا ٚؼا ٖٔ عشيث ا، ًال  ًالٜا/ إذا ًؽئ قْيٙ اٌّؽآن أو ـٕف ا يَؼ

 .(2)«وا إٗا جلغىش ا ؤا نفٌػ»اةٖ قٕؽ/ 
ؼا إٗكار»ًال الشاؼيب/   .(3)«ٚو

وٌال/  ،ٌؽأ قْيٛٓ اٌّؽآن ويطكٌٜنأٗٙ ـئِ قٖ اٌّٜم يُ  ◙ وقٖ أنؿ ةٖ ٔالٍ
 .(4)ذلٍ وكِ اخلٜارج

ٜا ؤا  ◙ اكالضخىال ةيٜم اعشٜراء ةكػ ٌٔخِ احلفني ،ذٓ ؿٛؽت ةػع الؽاوغث اكٗ
ٜادل يف اٌّؽن اثلاّد ؤا ةكػه ،يكْٜ٘ن ذلٍ ضّت ًأج ادلول ابلاؼ٘يث  .وشاقج ةػع امل

وؿٛؽت دقٜى اجلتٜة ىلع يػ املغخار ةٖ قتيػ ا اثلٌيف الُؼاب، وملا ةْل اةٖ 
ۀ ﴿ ًاال/ ضػق، ًال حكاىل/ ،أن املغخار يؾقٓ أٗٙ ي٘ـؾل إحلٙ ╚ قتاس واةٖ قٕؽ

، وًػ ٍْٚ املغخار [333، 333]الشكؽاء/ ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
 .(5) 45ٚالؽاويض ـ٘ث 

الم/  الم املغخار ةٖ »ًال شيظ اإـل أول ٖٔ ؿٛؽ ق٘ٙ دقٜى اجلتٜة ٖٔ امل٘تفبني إىل اإـل
ٔ٘ٛٓ يف ـائؽ أيب قتيػ وٌلن ٖٔ الشيكث، وكْٓ أن أقـٓ اجلاس ردة ٚٓ يف الشيكث أكرث 

ٜائه  .(6)«اّؽ
                                     

 .(236/ 3) الُربى اإلةاٗث .ٜٚ اةٖ الُٜاء اخلاريج احلؽوري (3)
 .(130)ص، حْتيؿ إةْيؿ (333 / 3)االقخطام  (3)
 .(333 / 3) االقخطام (1)
 .(333)ص أعؽسٙ أةٜ قتيػ يف وغائِ اٌّؽآن  (2)
 .(317/ 33)دلٕٜع اّىخاوي  (3)
 .(237/ 1)ٔ٘ٛاج الف٘ث اجلتٜيث  (4)
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، وميالن 60ٌَٜٚل ٔكتػ اجلٛين املٌخٜل ـ٘ث  ،ذٓ ـٕكج ٌٜٔالت اٌّػريث اّنالة
ذٓ ؿٛؽت ةػقث اإلرساء واٌّٜل ةأن اإليٕان ًٜل دون اّكِٕ  ،303ٚادلمشيق املٌخٜل ـ٘ث 

أيب ، ىلع يػ ذر اهلٕؼاين ًتِ اٌٗؽاض املائث األوىل، وق٘ٙ أعؼٚا محاد ةٖ ٚ 61ـ٘ث 
يأيت حىطيِ ٔؼٚتٛٓ ،ـْيٕان شيظ أيب ض٘يىث  .ـو

، وًلؼا 337ٚـ٘ث  ٕث ىلع يػ ةيان ةٖ ـٕكان الشييع املٌخٜلْث املشفِ ذٓ ؿٛؽت املٕرِ 
 .(1)وٌخِ ٔف ةيان ،ًال ةاّتشبيٙ املنرية ةٖ ـكيػ اّكشيل

ٓ املٌخٜل ـ٘ث  ضىٜان  ةٖ ، واجل332ٚٓٛذٓ ؿٛؽت اجلٕٛيث ىلع يػ اجلكػ ةٖ دٚر
، اذليٖ أٗكؽا اـخٜاء ا ىلع اّكؽش، وًاال خبْي اٌّؽآن، وىخطا ةاب 336ٌٚخٜل ـ٘ث امل

 .وٌخال دميًكا ،الٜالة واخلْىاء ااتلأويِ واإلٗكار، وحطػى هلٕ
، 313ٚـ٘ث  وىف أول اٌّؽن اثلاين ؿٛؽت املكزتّث ىلع يػ واضِ ةٖ قؽاء املخٜىف

ةامل٘ـؾّث ةني امل٘ـؾتلني ضني اقزتلٜا دلْؿ ، وًالٜا 323ٚوقٕؽو ةٖ قتيػ املخٜىف ـ٘ث 
يأيت حىطيِ ٔؼٚتٛٓ ،احلفٖ ابلرصي، وفٕٜا ٔكزتّث  .ـو

 .377ٚٚشام ةٖ احلكٓ الؽاويض املخٜىف ـ٘ث  /وأول ٖٔ أؼْي اجلفٕيث
الم أٗٙ ًال/ إن ا حكاىل سفٓ»ًال شيظ اإلـالم/  ٜٚ  ،أول ٖٔ قؽف ق٘ٙ يف اإـل

 .(2)«ٚشام ةٖ احلكٓ
ت األٜٚاء وابلػع واّىْفىث والالكم يف قٛػ املأمٜن املكزتيل حارة والشييع ذٓ اٗترش

وٌلن أول دعٜل  ،ؤكٖ هلا ٔا لٓ يٕكٖ ٖٔ ًتِ، ونشؽج ابلاؼ٘يث (3)حارة أعؽى
الالكم ىلع امل٘تفبني لْف٘ث واحلػيد يف ٗٛايث اٌّؽن اثلاّد ىلع يػ قتػ ا ةٖ ـكيػ ةٖ 

                                     
 .(2/310) يف اتلاريظ ، الاكمِ(353، 2/352)حاريظ اةٖ سؽيؽ  (3)
 .(51-53/ 3)ٔ٘ٛاج الف٘ث اجلتٜيث  (3)
 .(363/ 30)ـري أقالم اجلتالء  (1)
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 .321ٚارث املطاـيب املخٜىف ـ٘ث، واحل323ٚب املخٜىف ـ٘ث لُُك  
ٜارح ،ث يف اإليٕانأي  ذٓ ؿٛؽ ًٜل الُؽ    ،وأٗٙ ةالْفان وٌػ دون قٌػ اٌّْب وقِٕ اجل

 .333ٚام املخٜىف ـ٘ث وذلٍ ىلع يػ اةٖ َؽ  
 اكحلفني احلالج املٌخٜل يف الؾٗػًث  ،ذٓ ؿٛؽت ةػع احلْٜحلث ىلع يػ مالة الطٜويث

ِ   -ـتطاٗٙ وحكاىل قٕا يٌٜل-أن ا ىع ، اذلي اد  103ٚـ٘ث   .ويٙ ًػ ض
املخٜىف ذٓ نشأت وؽق املخلكٕني ٖٔ األشاقؽة واملاحؽيػيث نفتث إىل أيب احلفٖ األشكؽي 

يأيت حىطيِ ٔؼٚت111ٚٓٛ، وأيب ٔ٘طٜر املاحؽيػي املخٜىف 132ٚـ٘ث   .، ـو
وأعيىج  ،واملشاٚػ واألرضضث ةكػ املائث اثلاثلث َٕا اٗترشت ةػع الطٜويث واٌّتٜريث

 .◙ مشاٚػ َررية لْطفني
قج ابلػع وزادت إىل يٜم اجلاس ٚؼا ضيد وًكج اّؽأث الُربى ةت٘طيث ذٓ حىؽ  

الرشيكث ووعف ـْؽاٗٛا، وحتُيٓ اٌّٜاٗني الٜعكيث، وؿٛؽت أٌّٜيات والٜذنيات 
ٜق ٜديث، ورضبج اّكْٕاٗيث جبؽاٗٛا املكارصة واملؼاٚب اّىاسؽة اكالشرتاَيث والشي ٜس يث وال

 .يف ةالد املفْٕني، واعخْػ احلاةِ ةاجلاةِ يف اّكٌائػ واألضاكم واألعالق ىلع ضػي ـٜاء
وا وضػه املفؤول أن يػوف قٖ ادليٖ مؽبخٙ اثلاٗيث َٕا دوف ةىغْٙ مؽبخٙ األوىل، 

 .(1)ًػيؽوأن يفخكْٕ٘ا ٔف أوحلائٙ يف ٚؼا الفبيِ، إٗٙ ىلع لك يشء 
 

  

                                     
الم، د. ٗارص اّكٌِ. (3)  األٜٚاء واّىؽق وابلػع قرب حاريظ اإـل
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  األول أسئلة الفصل 
 أمام العبارة الخطأ يف كل مما يأتي:)×( ( أمام العبارة الصحيحت وعالمت ضع عالمت )أوالً: 

 ( ) .^ٜاةج ابلػع واّىؽًث يف زٖٔ اجليب وسػت ابلؼور األوىل جل -1
 ( )  اكن الططاةث يتفاحمٜن ٔف ةكظ ٔـاٚؽ ابلػع؛ ألٗٛا عىيىث. -3
 ( ) شاقج ةػع املٜادل يف اٌّؽن األول اهلشؽي.  -1
 ( ) اجلتٜة أول اٌّؽن اثلاين اهلشؽي.  ىؿٛؽت داعو -2
 ( ) ٚ. 60ًخِ ٔكتػ اجلٛين ٖٔ مالة اٌّػريث ـ٘ث  -3
 ( ) ٚ. 337ؿٛؽت ةػقث اإلرساء ـ٘ث  -4
 ( )  ـ.ٚ 60 ؿٛؽت ةػقث اتلشفيٓ ىلع يػ ةيان ةٖ ـٕكان الشييع املٌخٜل ـ٘ث -5
 ( )  ٚشام ةٖ احلكٓ الؽاويض. ؿٛؽت اجلٕٛيث ىلع يػ -6
 ( ) . اكجلٛٓ ةٖ ضىٜانؿٛؽت ةػع احلْٜحلث ىلع يػ مالة الطٜويث  -7
 ( )  اٌّٜل ةأن اإليٕان ٜٚ ًٜل ةالْفان وٌػ ٜٚ ًٜل الالكةيث. -30
 ( ) .◙ح٘تفب األشكؽيث إىل أيب مٜىس األشكؽي  -33
 ( ) . نرش الف٘ث وإَؽام أْٚٛااكن لْٕأمٜن أياٍد ةيغاء يف -33

 : اخرت اإلجابت الصحيحت من بني البدائل املطروحت فيما ييل:ثانيًا

َوجدتَابلذورَاألوىلَنلواةجَابلدعَيفَزوي:َ-1
 .◙ قٕؽ -ج .^اجليب -ب .◙ أيب ةكؽ -أ

َشاعجَةدعَاملوادلَيفَامقرن:َ-2
 الؽاةف اهلشؽي.-ج اثلاين اهلشؽي.-ب األول اهلشؽي. -أ

َق خلَوعتدَاجلهينَويَغالةَامقدريثَسٌث:َ-3
 ٚ.300-ج ٚ.60-ب ٚ.70 -أ

َأولَويَحصدىَلنىرحدييَوقاحنهه:َ-4
 أةٜ ةكؽ الطػيي. -ج قٕؽ ةٖ قتػ اّكؾيؾ -ب يلع ةٖ أيب ؼاّب. -أ
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َأولَويَظهرَعٌٍَاداعءَانلتوةَويَاملٌتسبنيَإىلَاإلسالم:َ-5
ٜد اّكنيس. -ب املغخار ةٖ أيب قتيػ. -أ  ـشاِح اتلنْتيث. -ج األـ

َأولَويَأظهرَةدعثَاتلكتريَعٌدَقراءةَامقرآن:َ-6
 الطٜويث. -ج املأمٜن اّكتايس. -ب اخلٜارج. -أ

َيسىمَامقائنونَةأنَالَقدرَواألمرَأًف:َ-7
 ةالؽاوغث. -ج ةاجلربيث. -ب ةاٌّػريث. -أ

َستبَتسىيثَاملعزتمثَةهذاَاالسه:َ-8
 اقزتاهلٓ لطالة اجلٕاقث. -ب اقزتاهلٓ دلْؿ احلفٖ ابلرصي. -أ

 اقزتاهلٓ يف الططارى واٌّىار. -ج

 أجب عن األسئلت اآلتيت:: ثالثًا

الٔيث ٔ٘ؼ ؿٜٛر ٜٗاةج ابلػع واّىؽًث يف زٖٔ اجليب -3  ^وعص َيه ح٘اىم عػ االةخػاع يف األٔث اإـل
 إىل يٜم اجلاس ٚؼا؟

 الرشح واتلٜعيص.اكن لْططاةث دور وكال يف اتلطػي بلؼور ابلػع. ٔرِ ذللٍ ٔف  -3
. ^ؿٛؽ يف ضياة اجليب  -1 ٓ، وحاريظ ؿٜٛر لكي ؽ أشٛٚؽ  وبكػ وواحٙ َؼاةٜن يػقٜن اجلتٜة. اَذ
ا الططاةث. ةني ذلٍ ٔف اتلٕريِ. -2  ؿٛؽ يف قٛػ قرٕان ويلع ةػع قْٕيث حطػى إلٗكاٚر
 وعص أذؽ ٌٔخِ قٕؽ ىلع مفار اّىنت يف األٔث. -3
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 V 

إف اتلٕؿُّؼ ىلع ابلؽع كأ٤٬٭ة، كدراقح أ٥٬ أوٮهل٥ ابلؽٔيح ا٣يت ا٤ُ٩ٞٮا ٦٪٭ة 
كاحنؿٚٮا بكبج٭ة، يٕؽُّ ٨٦ أثؿز ا٣ُؿؽ ا٣يت ي٧ل٨ ٨٦ ػالهلة اصذ٪ةب ٬ؾق ابلؽع 

 كا٣ٌٞةء ٤ٔي٭ة.كاالثذٕةد ٨ٔ رشكر٬ة كأػُةر٬ة، ث٢ كحمةربذ٭ة 
٨ ٬ؾق ادلراقح ٨٦ اختةذ املٮاٝٙ الرشٔيح امل٪ةقجح ٨٦ أ٢٬ ابلؽع، كا٣يت   ٧٠ة تي٧ىلِّ

ة ألظاكـ ٬ؾق ابلؽع كأظٮاؿ امل٪تكبني إحل٭ة؛ ٚةحلل٥ ىلع  ٕن ٤٧يًّة دج دذٛةكت ٩ْؿيًّة ٔك
 اليشء ٚؿع ٨ٔ دىٮُّرق.

ة كظؽيسنة -كب٪ةء ىلع ذلٟ/ ٚإف ٧٤ٔةء األ٦ح اصذ٭ؽكا يف دراقح ا٣ٛؿؽ ٝؽ  -ٝؽي٧ن
املؼذ٤ٛح، كحتؿيؿ أوٮهلة ك٦ٞةالد٭ة، كذ٠ؿ رؤكق٭ة كمنةخي٭ة، ٦ٓ ثيةف دةريغ ننأد٭ة، 

 . (1)كا٣ْؿكؼ كاملالبكةت ا٣يت قة٧٬خ يف كصٮد٬ة كا٩تنةر٬ة
كٝؽ ٔؽَّ ٠سري ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء أوٮؿ ا٣ٛؿؽ املؼة٣ٛح أل٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح، ٚض٤ٕ٭ة أربٓ 

 النيٕح، كاملٕزت٣ح، كاملؿصبح.يه/ اخلٮارج، ك (2)ٚؿؽ
أو٢ ابلؽع أربٕح/ الؿكاٚي، كاخلٮارج، »ٚٞؽ ركم ٨ٔ يٮقٙ ث٨ أقجةط أ٫٩ ٝةؿ/ 

                                     
ا٣ٛؿؽ ثني »لألمٕؿم، ك ،«٦ٞةالت اإلقال٦يني»٨٦ أم٭ؿ كأٝؽـ ال١ذت ا٣يت د٪ةك٣خ ا٣ٛؿؽ كأوٮهلة ثة٣ٕؿض كادلراقح/  (1)

« امل٢٤ كاجلع٢»الث٨ ظــ، ك ،«ا٣ٛى٢ يف امل٢٤ كاأل٬ٮاء كاجلع٢»لإلقٛؿايحين، ك ،«اتلجىري يف ادلي٨»ل٤ج٘ؽادم، ك« ا٣ٛؿؽ
 ل٤ؿازم. ،«أذٞةدات ٚؿؽ املك٧٤ني كاملرشًلني»ل٤ن٭ؿقذةين، ك

، كٝؽ ذ٬ت ثٕي «احلٮادث كابلؽع»، كا٣ُؿَٮيش يف«رشح الك٪ح» ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء اذلي٨ ذ٬جٮا إىل ٬ؾا اتلٞكي٥/ ا٣ربب٭ةرم يف (2)
ظير أًةؼ إحل٭ة/ اجل٭٧يح كاجلربيح، كذ٬ت آػؿكف « د٤جحف إث٤حف» قذح اكث٨ اجلٮزم يف ،أوٮؿ ا٣ٛؿؽ ا٧٤ٕ٣ةء إىل أف

ذىةـ»اكلنةَيب يف  ،إىل ا٣ٞٮؿ ثأ٩٭ة قجٕح ، ك٬ؤالء زادكا ىلع األربٕح/ اجلضةريح «لٮا٦ٓ األ٩ٮار»، كدج٫ٕ الكٛةريين يف «األ
 كاجلربيح كاملنج٭ح.
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 . (1)«كا٣ٞؽريح، كاملؿصبح
األو٢ أربٓ ٚؿؽ، »كقب٢ ٔجؽ ا ث٨ املجةرؾ/ ىلع ك٥ اٚرتٝخ ٬ؾق األ٦ح؟ ٚٞةؿ/ 

/ ل٥ أق٧ٕٟ دؾ٠ؿ اجل٭٧يح؟ ٚٞةؿ هل الكةا٢ «٥٬/ النيٕح، كاحلؿكريح، كا٣ٞؽريح، كاملؿصبح
 .(2)«إ٧٩ة قأتلين ٨ٔ ٚؿؽ املك٧٤ني»ٚٞةؿ/ 

٦ة اجل٭٧يح ٔ٪ؽ٩ة ٨٦ أ٢٬ ا٣ٞج٤ح؛ ث٢ ٬ؤالء اجل٭٧يح »كٝةؿ ٔس٧ةف ث٨ قٕيؽ ادلاريم/ 
ا كأٝجط دأكالن ل١ذةب ا كرد وٛةد٫ ٨٦ الـ٩ةدٝح اذلي٨ ٝذ٤٭٥  أٚعل ز٩ؽٝح كأّ٭ؿ كٛؿن

 .(3)«يلع كظؿٝ٭٥ ثةجلةر
ح ٨٦ ا٣ٛؿؽ، ز٥ اقذ٧ؿ كٝؽ  ا٩ٞك٧خ لك ٚؿٝح ٨٦ ٬ؾق ا٣ٛؿؽ األربٓ إىل دل٧ٔٮ

ا  اال٩ٞكةـ كاالٚرتاؽ يف ٬ؾق ا٣ٛؿؽ إىل درصح جت٢ٕ ظرص ٬ؾق ا٣ٛؿؽ كاتل٧يزي ثح٪٭ة أمؿن
 مؽيؽ الىٕٮبح.

/ اخلٮارج، (4)كيف ٬ؾا ا٣ٛى٢ قجذ٪ةكؿ ثة٣ٕؿض كادلراقح رؤكس ا٣ٛؿؽ األربٕح
بح، ثبيةف ا٣ْؿكؼ ا٣يت قةٔؽت ىلع ننأة كا٩تنةر ٬ؾق ا٣ٛؿؽ، كالنيٕح، كاملٕزت٣ح، كاملؿص

خ ٔ٪٭ة، ٦ٓ اإلمةرة إىل  كاألوٮؿ ابلؽٔيح ا٣يت ٝة٦خ ٤ٔي٭ة، كأثؿز ا٣ٛؿؽ ا٣يت دٛٔؿ
 ٧٤ٔةء ٬ؾق ا٣ٛؿؽ كمنةخي٭٥ اذلي٨ قة٧٬ٮا يف ننأة ٦ؾا٬ت ٚؿٝ٭٥ كدُٮر٬ة كا٩تنةر٬ة.

  

                                     
 كاملٞىٮد ثةلؿكاٚي كا٣ٞؽريح/ النيٕح كاملٕزت٣ح. ،(303/  1)، كاآلصؿم يف الرشيٕح (376/ 1)اإلثة٩ح ال١ربل أػؿص٫ اث٨ ثُح يف  (1)
 كاملٞىٮد ثةحلؿكريح/ اخلٮارج. (379/ 1)اإلثة٩ح ال١ربل أػؿص٫ اث٨ ثُح يف  (2)
 .(199)ص ، لرلاريم الؿد ىلع اجل٭٧يح (3)
 . (50 -49/ 13)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (4)
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 الـخـــوارج
 اىتسٍيث واىنضأة/

ٔارج / دمٓ ػةرج أك ػةريج، كٝي٢/ دمٓ ػةرصػح أم/ َةاٛػح ػةرصػح، ك٬ػٮ اقػ٥ اخل
 .(1)يؽؿ ىلع اجلٛةذ ٨٦ اليشءكمنذٜ ٨٦ اخلؿكج، 

 كي٤ُٜ ٬ؾا املى٤ُط ىلع ا٣ُةاٛح املٕي٪ح ٨٦ أ٢٬ األ٬ٮاء.
 .(2)كيأيت ملٕةفو أػؿل مؿدجُح ث٭ؾا األو٢

َةاٛح ٦٪٭٥ لـ٦٭٥ ٬ؾا االق٥ اخلٮارج/ احلؿكريح، كاخلةرصيح »ٝةؿ اث٨ ٦٪ْٮر/ 
 .(3)«خلؿكص٭٥ ٨ٔ اجلةس... كاخلٮارج ٝٮـ ٨٦ أ٢٬ األ٬ٮاء هل٥ ٦ٞة٣ح ىلع ظؽة

كأ٦ة اخلٮارج ٚإ٩٭٥ ق٧ٮا ثؾلٟ؛ خلؿكص٭٥ ٨ٔ ابليٌح، كمٞ٭٥ »كٝةؿ اث٨ ٝذحجح/ 
 .(4)«ا٣ٕىة؛ كذللٟ ق٧ٮا املةرٝني، كاملؿكؽ/ اخلؿكج

، كاخلةرصيح َةاٛح ٦٪٭٥، ك٥٬ قجٓ َٮااٙ ٥٬ احلؿكريح»كٝةؿ الـبيؽم يف دٕؿيٛ٭٥/ 
، (5)«ق٧ٮا ث٫ خلؿكص٭٥ ىلع اجلةس، أك ٨ٔ ادلي٨، أك ٨ٔ احلٜ، أك ٨ٔ يلعٍّ ثٕؽ وٛني

 .(6)كٝي٢/ ق٧ٮا ثةخلٮارج؛ أل٩٭٥ د٧ٕٞٮا يف أمؿ ادلي٨ ظىت ػؿصٮا ٦٪٫
؛ كذللٟ حيا٣ٛؿؽ ا٣يت ّ٭ؿت يف دةريغ اإلقالـ، كٌل٩خ ننأد٭٥ قيةق أكؿ كاخلٮارج

ة قيةقيًّة، ٚٞةؿ/  ٛن ٚ٭٥ الن٭ؿقذةين دٕؿي لك ٨٦ ػؿج ىلع اإل٦ةـ احلٜ، اذلم ادٛٞخ »ٚٞؽ ٔؿَّ
                                     

 .(175/ 2) ٦ٞةيحف يف ال٤٘ح (1)
ؿب   (2) ٞةمٮس املعٍي(249/ 4)لكةف ا٣ٕ ني (184ص) ، ا٣ ٙ (166/ 1)، املىجةح امل٪ري (158/ 4)، ا٣ٕ ٕةري ٙ ىلع ٦٭٧ةت اتل ٝي  .(154ص )، كاتلٮ
 .(251 2)لكةف ا٣ٕؿب  (3)
 .(252/ 1)ٗؿيت احلؽير، الث٨ ٝذحجح  (4)
 .(517 / 5)دةج ا٣ٕؿكس ل٤ـبيؽم  (5)
ٔى يف دلٛري٥٬الك٤ٙ اػذ٤ٙ ٧٤ٔةء ، ك٣حف املٞىٮد دلٛري٥٬، ظير (111ص )امل٘ؿب  (6) ك٥٬ ، ك٣ل٨  ٨٦ ا٣ٛؿؽ ؽُّ

 اجلةريح اثلجذني كالكجٕني.
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يكىم ػةرصينٌة، قٮاء اكف اخلؿكج يف أيةـ الىعةثح ىلع األا٧ح الؿامؽي٨، أك  اجل٧ةٔح ٤ٔي٫ ي
 .(1)«اكف ثٕؽ٥٬ ىلع اتلةثٕني ثإظكةف، كاألا٧ح يف لك ز٦ةف

ثؽٔيح ٝةلٮا ث٭ة كدٔٮا إحل٭ة؛ كذلا ٚٞؽ أذرب اث٨ ظــ يف  ز٥ أننأ اخلٮارج أوٮالن 
٥ ابلؽٔيح، كأحلٜ ث٭٥ لكَّ ٨٦ كاٚٞ٭٥ ٤ٔي٭ة، ٚٞةؿ/  ك٨٦ كاٜٚ اخلٮارج »دٕؿيٛ٭٥ أوٮل٭ى

٨٦ إ٩لةر اتلع١ي٥، كدلٛري أوعةب ال١جةاؿ، كا٣ٞٮؿ ثةخلؿكج ىلع أا٧ح اجلٮر، كأف 
 .(2)«ٚ٭ٮ ػةريج -ةاـة يف ٗري ٝؿيلأوعةب ال١جةاؿ خمرلكف يف اجلةر، كأف اإل٦ة٦ح ص

يكِّمِّ لك أوعةب األ٬ٮاء ػٮارج.  كٌلف ثٕي الك٤ٙ ي
ٔارج أسٍاء ٌِٓا/  وليخ

كرىاء احلروريث/ -1 ؿي ٓ  /كيه ٝؿيح ثْة٬ؿ ال١ٮٚح، كٝي٢ -ثةملؽ كا٣ٞرص- نكجح إىل ظى مًٮ
 .(3)ىلع ٦ي٤ني ٦٪٭ة؛ كنكجٮا إحل٭ة ألف أكؿ اصذ٧ةٔ٭٥ اكف ث٭ة

اةُ/ -2 َ ٮا أ٩ٛك٭٥ رشاة؛ أك ٝي٢/ ق٧ٮا ثؾلٟ ٣ٞٮهل٥/ إ٩ة رشي٪ة أ٩ٛك٪ة يف َةٔح  الُّشر كق٧َّ
ةءة ضى ٛي ًؿمُّ ث٨ ا٣ ُى ك٬ٮ  -ا، أم/ ثٕ٪ة٬ة ثةجل٪ح ظني ٚةرٝ٪ة األا٧ح اجلةاؿة؛ كذللٟ ٝةؿ قى

  /-ػةريج
٥ ػػػ٭ي ٮقى ٛي ٮا اإلهلى جي ٔي ٍت ًٚبىػػػػحه ثىػػػة

ى
 رىأ

 

ػػي٥ً    ًٕ ٩ى قي كى ٪ٍػػؽى ًٔ ػػٍؽفو  ٔى  (4)ًِبى٪َّػػةًت 
 

، ^ٮا ٝذةؿ ػ٤يٛح رقٮؿ ا ٤ُّ ٮا ثؾلٟ، أل٩٭٥ مؿٝٮا ٨٦ ادلي٨، كاقذعى ق٧ُّ كي  املاركث/ -3
ِِت يف»/ ^كػؿصٮا ٨ٔ دمةٔح املك٧٤ني؛ ٚىؽؽ ٤ٔي٭٥ ظؽير رقٮؿ ا 

ْ
آخِر  يَأ
ِل اىََبِيَِّث، ْٔ ٌَِ خريِ َك ْخََلِم، يلٔلٔن 

َ
اُء األ َٓ َِاِن، ُسَف ْس

َ
ٌٔم ُخَدذَاُء األ اِن ك ٌَ ٌَِ  الزَّ ُركَُٔن  ٍْ َي

                                     
 .(1/114)امل٢٤ كاجلع٢  (1)
 .(90/ 2)ا٣ٛى٢ يف امل٢٤ كاأل٬ٮاء كاجلع٢  (2)
 .(366/ 1)، اجل٭ةيح (277/ 1)، اتلٮٝيٙ ىلع ٦٭٧ةت اتلٕةريٙ، (245/ 2)، ٦ٕض٥ ابلرلاف (110ص)، امل٘ؿب (120/ 3)لكةف ا٣ٕؿب  (3)
 .(486/ 2) ، ٦ٕض٥ ابلرلاف(429/ 14)لكةف ا٣ٕؿب  (4)
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ٌِيَّث ََ الرَّ ٌِ  ًُ ْٓ ُرُق السَّ ٍْ  .(1)«اإلسَلِم نٍا َي
ث/ -4 ٍَ َدهِّ ٍُ يف  ╚كق٧ٮا ثؾلٟ؛ إل٩لةر٥٬ اتلع١ي٥ اذلم كٝٓ ثني يلعٍّ ك٦ٕةكيح  ال

، ك٬ؾق لك٧ح ظٜ أريؽ ث٭ة ثة٢َ، ٧٠ة ٝةؿ «ال ظل٥ إال »أظؽاث ا٣ٛذ٪ح، كٝٮهل٥/ 
 .(2) ◙اإل٦ةـ يلعٌّ 

َروان/أْو  -5 ْٓ  ◙ٮا ثؾلٟ؛ أل٩٭٥ ػؿصٮا ثٕؽ ٦ٛةرٝذ٭٥ يلعَّ ث٨ أيب َة٣ت ق٧ُّ كي  اجلَّ
ِبحن٫، كٌل٩ٮا دلذ٧ٕني ث٧اكف  ◙٤ٕ٦٪ني احلؿب ًؽ املك٧٤ني، ٚؼؿج إحل٭٥ يلع 

 .(3)اف، ٚٞةد٤٭٥ ٚي٫كى ؿى ٭ٍ يٞةؿ هل/ اجلَّ 
َٔاصب/ -6 ا٣ٕؽاء، ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨  ◙ ٮا ثؾلٟ مل٪ةوجذ٭٥ اإل٦ةـ يلعق٧ُّ كي  اجلَّ

ك٬ؤالء ٥٬ اذلي٨ ٩ىجٮا ا٣ٕؽاكة ٣ٌٕل ك٨٦ كاالق، ك٥٬ اذلي٨ اقذع٤ٮا ٝذ٫٤، »دي٧يح/ 
ا، كٝذ٫٤ أظؽ رؤكق٭٥ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ م٤ض٥ املؿادم، ٚ٭ؤالء اجلٮاوت  كص٤ٕٮق اكٚؿن

ت «اجلٮاوت»، كأوجط اق٥ (4)«اخلٮارج املةرٝٮف... ٨ ٩ةوى آؿ  ٚي٧ة ثٕؽ ي٤ُٜ ىلع لك ٦ى
 ا٣ٕؽاء. ╚ابليخ 

، كالؿأم اذلم ٤ٔي٫ ال١رثة (5)كاػذ٤ٙ املؤرػٮف يف حتؽيؽ ننأة اخلٮارج ىلع أٝٮاؿ
أف ػؿكص٭٥ ٠ُةاٛح هلة اجتة٬٭ة الكيةيس، كآراؤ٬ة  -ك٬ٮ الؿاصط- ا٣٘ةبلح ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء

، كٝةلٮا/ ◙ ٬، ظني ػؿصٮا ىلع اإل٦ةـ يلعٍّ 37ق٪ح  (6)اخلةوح ثؽأ ٦٪ؾ مٮٕٝح وٛني
                                     

 .(1066)، كمك٥٤ (3611)أػؿص٫ ابلؼةرم  (1)
 .(117/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (2)
ٮرة(7/481)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (3) كاف/ ٠ي اجلة٩ت الرشٌف ظؽ٬ة األىلع ٦ذى٢  كاقٕح ثني ث٘ؽاد ككاقٍ ٨٦ -أك ثٕٞح- ، كاجلٍَّ٭ؿى

 .(5/325)٦ٕض٥ ابلرلاف  .ثج٘ؽاد، كٚي٭ة ٔؽة ثالد ٦ذٮقُح
 .(468/ 4)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (4)
ذٞةديح، لرل٠ذٮر يلع ٔٮايج  ..اخلٮارج (5)  ، ادلحل٢ أل٢٬ (316ص )، رشح ا٣ُعةكيح (47 -37)صدةرخي٭٥ كآراؤ٥٬ األ

ؽ اإلقال٦يح، ٣ٌٕل حيىي ٧ٕ٦ؿ (15)صا٣ٕٞٮؿ، ل٤ٮرصالين  ؿى ًٛ  .(377)ص، اإلثةًيح ثني ا٣
ٓ ثٞؿب الؿٝح ىلع مةَئ ا٣ٛؿات ٨٦ اجلة٩ت ا٣٘ؿيب ثُؿؼ النةـ ٦ٞةث٢ ٤ٕٝح جن٥. ٦ٕض٥ ابلرلاف  (6) ني/ مًٮ ِّٛ ، (414/ 3)ًو

 .(177)صخمذةر الىعةح 
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٥ الؿصةؿ، كال ظل٥ إال  أػُأ» ؛ إذ ظلَّ  .«يلعٌّ
أمؿ اخلالٚح،  ◙ ، كدٮىل يلعٌّ ◙ كبؽأت أظؽاث ٬ؾق ا٣ٛذ٪ح ظني ٝذ٢ ٔس٧ةف

ي٤ُت ٦جةيٕح أ٢٬ النةـ، ٤ُٚت ٦ٕةكيح االٝذىةص ٨٦ ٝذ٤ح ٔس٧ةف  ◙ كأرق٢ إىل ٦ٕةكيح
َةبلنة ٝذةؿ أ٢٬ النةـ، الن ز٥ يجةيٓ هل ثٕؽ ذلٟ، ٧٤ٚة َةؿ األمؿ ػؿج يلعٌّ يف أ٢٬ ا٣ٕؿاؽ أكَّ 

ِّٛني، كٌلد أ٢٬ النةـ ي٪٭ـمٮا، ٚؿٕٚٮا املىةظٙ ىلع  كػؿج ٦ٕةكيح يف أ٢٬ النةـ، ٚةتلٞية ثًى
الؿ٦ةح، كٝةلٮا/ ٩ؽٔٮًل٥ إىل ٠ذةب ا، ٚرتؾ دمٓ ٠جري مم٨ اكف ٦ٓ يلعٍّ ا٣ٞذةؿ كراق٤ٮا أ٢٬ 

ة ٦٪ة، كحيرض ٦ٕ٭٧ة ٦ ة ٦٪ل٥ كظ٧١ن ٨ ل٥ يجةرش ا٣ٞذةؿ، ٨٧ٚ رأكا النةـ، ٚٞةلٮا/ اثٕسٮا ظ٧١ن
احلٜ ٫ٕ٦ أَةٔٮق، ٚع٢٧ اجلةس ٤ٔيًّة ىلع ٝجٮؿ اتلع١ي٥، ٚأصةث٭٥ إىل ذلٟ، كبٕؽ ذلٟ 

اء، ك٬ؤالء ٥٬ أكؿ رى كٍ ؿى رٌٚخ َةاٛح اتلع١ي٥ كٚةرٝٮا صحل يلعٍّ ك٩ـلٮا ماك٩نة يٞةؿ هل/ ظى 
٫ٕ، ز٥ ػؿج إحل٭٥ ، ٚ٪ةّؿ٥٬ ٚؿصٓ ٠سري ٦٪٭٥ ٦¶اخلٮارج، ٚأرق٢ إحل٭٥ يلعٌّ اث٨ ٔجةس 

، ٚؼُت يلع كأ٩لؿ (1)يلع ٚأَةٔٮق كدػ٤ٮا ٫ٕ٦ ال١ٮٚح، كأمةٔٮا أ٫٩ دةب ٨٦ احل١ٮ٦ح
 . «لك٧ح ظٜ يؿاد ث٭ة ثة٢َ»، ٚٞةؿ يلع/ «ال ظل٥ إال »ذلٟ، ٚذ٪ةدكا/ 

ٚؼؿصٮا ٤ٔي٫، كاصذ٧ٕٮا ثةملؽاا٨، كرٌٚٮا الؿصٮع إحل٫ ظىت ين٭ؽ ىلع ٩ٛك٫ 
ةق ثةتلع١ي٥  كيذٮب، كاصذ٧ٕٮا ىلع أف ٨٦ ال يٕذٞؽ ٦ٕذٞؽ٥٬ يلٛؿ كيجةح ثة٣لٛؿ لًؿ

د٫٦ ك٦ةهل كأ٫٤٬، ز٥ ا٩ذ٤ٞٮا إىل ا٣ٞذ٢ ثة٢ٕٛ٣، ٚٞذ٤ٮا ٨٦ مؿَّ ث٭٥ ٨٦ املك٧٤ني كٝذ٤ٮا ٔجؽ 
ا ث٨ ػجةب، كأاغركا ىلع رسح املك٧٤ني، ٚؼؿج إحل٭٥ يلع يف صحل ٚأكٝٓ ث٭٥ 

كاف، كل٥ ي٪ش ٦٪٭٥ إال دكف ا٣ٕرشة  .(2)، ٚ٭ؾا م٤ؼه أكؿ أمؿ٥٬ثةجلٍَّ٭ؿى

                                     
 يٕين/ ٝىح اتلع١ي٥. (1)
، دةريغ (123/ 5)، امل٪ذ٥ْ، الث٨ اجلٮزم (696/ 2) يف اتلةريغ ، الاكم٢(308/ 7)، ابلؽايح كاجل٭ةيح (284/ 12)ٚذط ابلةرم  (2)

 .(117/ 1)، امل٢٤ كاجلع٢ (191/ 2)احلٕٞٮيب 
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 :(1)أصٔهلً ابلدغيث
كإف ٝىؽكا احلٜ يف أكؿ - ثىن اخلٮارج ٦ؾ٬ج٭٥ ىلع دم٤ح ٨٦ األوٮؿ ا٣ٛةقؽة

 .كذلٟ بكجت ص٭٤٭٥ كقٮء ٚ٭٧٭٥ ل١ذةب ا  -أمؿ٥٬
٣حكٮا مم٨ يذ٧ٕؽ ال١ؾب؛ ث٢ ٥٬ ٦ٕؿكٚٮف ثةلىؽؽ، »ٔ٪٭٥/  ♫ٝةؿ اث٨ دي٧يح 

٤ٮا يف ثؽٔذ٭٥، كل٥ دل٨  ظىت يٞةؿ/ إف ظؽيس٭٥ ٨٦ أوطِّ  احلؽير، ل١٪٭٥ ص٭٤ٮا ًك
الؿ يف ٦ٕؿٚح ٦ٕةين ال١ذةب  .(2)«ثؽٔذ٭٥ ٨ٔ ز٩ؽٝح كإحلةد؛ ث٢ ٨ٔ ص٭٢ ًك

 ك٨٦ أ٥٬ أوٮهل٥ ا٣يت ٚةرٝٮا ث٭ة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح/
 أوًًل/ زغًٍٓ أن اإليٍان يشء واخد ًل يرتكب وًل يخجزأ/

َّٕي كال ٨٦ أ٥٬ أوٮؿ اخلٮارج ابلؽٔيح أف  اإلي٧ةف ٔ٪ؽ٥٬ ظٞيٞح كاظؽة ال دتج
ع ٨ٔ ٬ؾا األو٢ ابلؽيع  ؿَّ ٛى أ، ٧ٚىت ذ٬ت ث٫ٌٕ ذ٬ت لك٫ ٥٤ٚ يجٜ ٦٪٫ يشء، كتى َـّ دذض

 ثؽع أػؿل.
كأو٢ ٩ـاع ٬ؾق ا٣ٛؿؽ يف اإلي٧ةف ٨٦ اخلٮارج كاملؿصبح كاملٕزت٣ح »ٝةؿ اث٨ دي٧يح/ 

ا،  ري٥٬/ أ٩٭٥ ص٤ٕٮا اإلي٧ةف محبنة كاظؽن إذا زاؿ ث٫ٌٕ زاؿ دمي٫ٕ، كإذا زجخ كاجل٭٧يح ٗك
 .(3)«ث٫ٌٕ زجخ دمي٫ٕ...

كالىٮاب/ أف اإلي٧ةف أو٢ هل مٕت ٦ذٕؽدة، دجؽأ ٨٦ الن٭ةددني كدجذيه ثإ٦ةَح 
، ٠ٞٮؿ ا٤ٞ٣ت ك٬ٮ (4)األذل ٨ٔ ا٣ُؿيٜ ، ك٨٦ ٬ؾق النٕت ٦ة يـكؿ اإلي٧ةف ثـكاهل إدمةًعن

 ، ة، ك٦٪٭ة ٦ة ال يـكؿ ثـكاهل إدمةًعن ْن ذٞةد، كٝٮؿ ال٤كةف ك٬ٮ اإلٝؿار ثةلن٭ةددني ٣ٛ األ
                                     

ذٞةديح، دةرخي٭٥ ، اخلٮارج (180 -91)صاخلٮارج دراقح ك٩ٞؽ، جلةرص الكٕٮم،  (1)  .(445 -250)صكآراؤ٥٬ األ
 .(68/ 1)٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح  (2)
 .(510/ 7)ٮع ا٣ٛذةكم دل٧ (3)
صػتث، فأفظيٓا كٔل/ ًل هلإ إًل ا، وأدُاْا إٌاطث األذى  -أو ةظع وسخٔن- اإليٍان ةظع وستػٔن»/^٬ؾا زةثخ يف ٝٮهل  (4)

 .(35)، كمك٥٤ (9)أػؿص٫ ابلؼةرم  ،«غَ اىطريق، واحلياء صػتث ٌَ اإليٍان
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٠رتؾ إ٦ةَح األذل ٨ٔ ا٣ُؿيٜ، كأ٦ة ٝٮهل٥/ ي٤ــ ٨٦ زكاؿ صـا٫ زكاؿ لك٫، ٚإف أريؽ ث٫ 
لإلي٧ةف ل٥ دٕؽ دلذ٧ٕح ٧٠ة اك٩خ ٧ٚك٥َّ٤، ك٣ل٨ ال ي٤ــ  أف اهليبح االصذ٧ةٔيح املؿًلجح

٨٦ زكاؿ ثٌٕ٭ة زكاؿ قةاؿ األصـاء، كإ٧٩ة يـكؿ ال٧١ةؿ املكذعت دةرة، كالٮاصت املعذ٥ 
ة. ٕن  دةرة، كال يـكؿ اإلي٧ةف إال ثـكاؿ أو٫٤، ك٬ٮ اتلىؽيٜ أك اال٩ٞيةد، أك ٧٬ة ٦

 ذاًُيا/ حكفري صاخب الهترية، وختييده يف اجلار/
ك٬ؾا األو٢ ٦ذٛؿع ٨ٔ األو٢ الكةثٜ، ظير ٝة٣خ اخلٮارج/ ا٣ُةًعت لك٭ة ٨٦ 

أل٫٩ يشء كاظؽ  ؛اإلي٧ةف، ٚإذا ذ٬ت ثٌٕ٭ة ذ٬ت ثٕي اإلي٧ةف، كبةتلةيل يؾ٬ت دمي٫ٕ
إذا ذ٬ت ث٫ٌٕ ذ٬ت لك٫، ٚع٧١ٮا ثأف وةظت ال١جرية ٣حف ٫ٕ٦ يشء ٨٦ اإلي٧ةف، 

 ك٨٦ ثى٥َّ ظ٧١ٮا ثلٛؿق كػ٤ٮدق يف اجلةر.
ؽر اتلججي٫ ىلع أف ثٕي ٚؿؽ اخلٮارج اكإلثةًيح يؿكف أف مؿدلت ال١جرية اكٚؿ كجي

كٛؿ ٧ٕ٩ح ال كٛؿ م٤َّح، كل١٪٫ خيرل يف اجلةر إذا ٦ةت ك٬ٮ ىلع ٠جريد٫، كأ٦ة ال١رثة 
ؿى م٤َّح، كػؿج ث٫ ٨ٔ  ٍٛ ؿى كي ٛى ا٣٘ةبلح ٨٦ اخلٮارج ٚيٞٮلٮف/ إف ٨٦ اردلت ال١جرية كى

 .(1)ا يف اجلةر ٦ٓ قةاؿ ال١ٛةراإلقالـ دم٤ح، كيلٮف خمرلن 
يؽ، ٩ْؿكا إىل صة٩ت كاظؽ ٨٦ األد٣َّ  -يف ًالهل٥ ٬ؾا- كاخلٮارج ح، ك٬ٮ ٩ىٮص الٔٮ

ذؽاؿ إىل ا٤٘٣ٮ كاإلٚؿاط. ؽ، ٚعةدكا ٨ٔ الٮقُيح كاأل  كأ٤ٛٗٮا ٩ىٮص الٔٮ
كا٥٤ٔ أف ٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح ك٦ة ٤ٔي٫ أ٢٬ احلٜ ٨٦ »/ ♫ٝةؿ اإل٦ةـ اجلٮكم 

ة ٨٦  ٕنة ىلع لك ظةؿ، ٚإف اكف قةل٧ن ا دػ٢ اجل٪ح ُٝ الك٤ٙ كاخل٤ٙ، أف ٨٦ ٦ةت مٮظؽن
املٕةيص اكلى٘ري كاملض٪ٮف، كاذلم ادى٢ ص٪ٮ٫٩ ثةبل٤ٮغ، كاتلةات دٮبح وعيعح ٨٦ 

َّٜٚ اذلم ل٥ يبذ٢ الرشؾ أك ٗريق ٨٦ املٕةيص، إذا ل٥ حيؽث ٦ٕىيح ثٕؽ دٮبذ٫، كاملٮ

                                     
ذٞةديح (134 -106/ 1)امل٢٤ كاجلع٢،  (1)  .(362 -335)ص، اخلٮارج/ دةرخي٭٥ كآراؤ٥٬ األ
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، ل١٪٭٥ يىؿًديك٩٭ة  ، ٚلك ٬ؾا الى٪ٙ يؽػ٤ٮف اجل٪ح كال يؽػ٤ٮف اجلةر أوالن ث٧ٕىيح أوالن
ىلع اخلالؼ املٕؿكؼ يف الٮركد، كالىعيط أف املؿاد ث٫/ املؿكر ىلع الرصاط، ك٬ٮ ٦٪ىٮب 

ت ٨٦ ، كأ٦ة ٨٦ اك٩خ هل ٦ٕىيح ك٦ة-أًعذ٩ة ا ٦٪٭ة ك٨٦ قةاؿ امل١ؿكق- ىلع ّ٭ؿ ص٭٪٥
ٗري دٮبح، ٚ٭ٮ يف منحبح ا دٕةىل، ٚإف مةء ٔٛة ٔ٪٫ كأدػ٫٤ اجل٪ح أكالن كص٫٤ٕ اك٣ٞك٥ 

ث٫ ا٣ٍٞؽرى اذلم يؿيؽق  ز٥ يؽػ٫٤ اجل٪ح، ٚال خيرل يف اجلةر أظؽ  ▐األكؿ، كإف مةء ٔؾَّ
٦ةت ىلع اتلٮظيؽ، كلٮ ٢٧ٔ ٨٦ املٕةيص ٦ة ٢٧ٔ، ٧٠ة أ٫٩ ال يؽػ٢ اجل٪ح أظؽ ٦ةت ىلع 

٢٧ٔ ٨٦ أ٧ٔةؿ ا٣رب ٦ة ٢٧ٔ. ٬ؾا خمذرص صة٦ٓ ملؾ٬ت أ٢٬ احلٜ يف ٬ؾق  ا٣لٛؿ كلٮ
املكأ٣ح، كٝؽ دْة٬ؿت أد٣ح أ٢٬ ال١ذةب كالك٪ح كإدمةع ٨٦ يٕذؽ ث٫ ٨٦ األ٦ح ىلع ٬ؾق 

 .(1)«ا٣ٞةٔؽة كدٮادؿت ثؾلٟ ٩ىٮص حتى٢ ا٥٤ٕ٣ ا٣ُٞيع
 /¶ذاثلًا/ حكفريًْ ىػرٍاَن وغيلٍّ 

س٧ةف ╚ الىعةثحك٨٦ أم٪ٓ أوٮهل٥/ دلٛري٥٬ بلٕي  ٤يًّة ٔك ِّٛؿكفٔ  ، ظير إ٩٭٥ يل
ِّٛؿكف احل٧١ني¶  .(4)، كَل ٨٦ ريض ثذع١ي٥ احل٧١ني(3)، كأوعةب اجل٢٧(2)، كيل

كاخلٮارج كاملٕزت٣ح يٞٮلٮف/ إف وةظت ال١جرية خيرل يف اجلةر، »/ ♫ٝةؿ اث٨ دي٧يح 
اخلٮارج يف ٔس٧ةفى ز٥ إ٩٭٥ ٝؽ يذٮ٧٬ٮف يف ثٕي األػيةر أ٫٩ ٨٦ أ٢٬ ال١جةاؿ، ٧٠ة دذٮ٥٬ 

كف يف اجلةر، كيب٪ٮف ٦ؾا٬ج٭٥ ىلع ٦ٞؽ٦ذني ثة٤َذني/  كيلعٍّ كأدجةٔ٭٧ة أ٩٭٥ خمرلَّ
 أف ٚال٩نة ٨٦ أ٢٬ ال١جةاؿ. إخداٍْا/
 أف لك وةظت ٠جرية خيرل يف اجلةر. واثلاُيث/

                                     
 .(217/ 1)رشح اجلٮكم ىلع مك٥٤  (1)
٧ؿك ث٨ ا٣ٕةص  (2)  .¶احل٧١ةف ٧٬ة/ أثٮ مٮىس األمٕؿم، ٔك
، 36٬، كمٮٕٝح اجل٢٧ اك٩خ ق٪ح ◙، ك٨٦ اكف ٦ٕ٭٥ يف ٝذةهل٥ ٣ٌٕل ╚كالـبري  ،ك٤َعح ،أوعةب اجل٢٧/ ًعئنح (3)

 . ▲كق٧يخ ثةق٥ اجل٢٧ اذلم اك٩خ دؿًلج٫ الكيؽة ًعئنح 
 .(55)صا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (4)
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كُل ا٣ٞٮ٣ني ثة٢َ، كأ٦ة اثلةين ٚجة٢َ ىلع اإلَالؽ، كأ٦ة األكؿ ٚٞؽ ي٥٤ٕ ثُال٫٩، 
 .(1)«ٮٝٙ ٚي٫كٝؽ يذ

كوٛٮة ا٣ٞٮؿ يف أوعةب ٩بي٪ة ًع٦ح، كيف ا٣ٕرشة املبرشي٨ كاألربٕح اخل٤ٛةء امل٭ؽيني 
، كال ^كحنت أوعةب رقٮؿ ا »ػةوح/ ٬ٮ ٦ة ٝؿرق وةظت ا٣ٕٞيؽة ا٣ُعةكيح ثٞٮهل/ 

٩ٛؿط يف ظت أظؽ ٦٪٭٥، كال ٩تربأ ٨٦ أظؽ ٦٪٭٥، ك٩ج٘ي ٨٦ يجٌ٘٭٥، كب٘ري اخلري 
٩ؾ٠ؿ٥٬ إال خبري، كظج٭٥ دي٨ كإي٧ةف كإظكةف، كبٌ٘٭٥ كٛؿ ك٩ٛةؽ يؾ٠ؿ٥٬، كال 

 -ىلع الؿاصط- ، ٦ٓ أذٞةد أف األربٕح اخل٤ٛةء يف ا٢ٌٛ٣ ٠رتدحج٭٥ يف اخلالٚح(2)«كَ٘يةف
ا، ز٥ ٧ٔؿ، ز٥ ٔس٧ةف،  ^٠٪ة يف ز٨٦ اجليب »ل٤عؽير الىعيط/  ال ٩ٕؽؿ ثأيب ثلؿ أظؽن

 .(3)«ال ٩ٛة٢ً ثح٪٭٥ ^ز٥ ٩رتؾ أوعةب اجليب 
٨ ٧ٔةر ث٨ يةرس ا ٨٦ اجلةس، »أ٫٩ ٝةؿ/  ◙ ٔك ٧ؿ أظؽن ـ ىلع أيب ثلؿ ٔك ٨٦ ٝؽَّ

ة ٨٦ أوعةب حم٧ؽ  ٛن  .(4)«^ٚٞؽ أزرل ىلع امل٭ةصؿي٨ كاأل٩ىةر كازين ٔرش أ٣
ـ ٤ٔيًّة ىلع ٔس٧ةف ٚٞؽ أزرل »/ ♫كٝةؿ اإل٦ةـ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢  ٚلك ٨٦ ٝؽَّ

 .(5)«ثةمل٭ةصؿي٨ كاأل٩ىةر
 األئٍث/ راةًػا/ اخلروج ىلع

ٝة٣خ اخلٮارج ثٮصٮب اخلؿكج ىلع األا٧ح قٮاء ٧٤ّٮا أك أػُأكا، ث٢ كٝذةهل٥، كٌل٩ٮا 
أوعةب اغرات كزٮرات، كدٮقٕٮا يف قٟٛ د٦ةء املك٧٤ني، كٚؿٝٮا لك٧ذ٭٥، كمٞٮا ٔىة 

 ا٣ُةٔح؛ ث٪ةء ىلع ٬ؾا املجؽأ ا٣ٛةقؽ.
                                     

 . (476 -475/ 4)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (1)
 .(467ص ) رشح ا٣ُعةكيح (2)
 .(3697)أػؿص٫ ابلؼةرم  (3)
 .(832)ا٣ُرباين يف األكقٍ  أػؿص٫ (4)
 .(392/ 2)الك٪ح، ل٤ؼالؿ  (5)
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س٧ةف »ٝةؿ ال١ٕيب/  إف اذلم جي٧ٓ اخلٮارج ىلع اٚرتاؽ ٦ؾا٬ج٭ة/ إ٠ٛةر يلع ٔك
 كاحل٧١ني كأوعةب اجل٢٧ كَل ٨٦ ريض ثذع١ي٥ احل٧١ني، كاإل٠ٛةر ثةردلةب اذل٩ٮب،

 .(1)«ككصٮب اخلؿكج ىلع اإل٦ةـ..
كل١٪٭٥ يؿكف إزا٣ح أا٧ح اجلٮر، ك٦٪ٕ٭٥ أف يلٮ٩ٮا أا٧ح ثأم »كٝةؿ األمٕؿم ٔ٪٭٥/ 

 .(2)«ةلكيٙ أك ث٘ري الكيٙيشء ٝؽركا ٤ٔي٫، ث
كا٣ْة٬ؿ ٨٦ الكـ األا٧ح/ أف اخلٮارج ال جيٮِّزكف ٍٚٞ اخلؿكج ىلع األا٧ح، ث٢ يؿكف ذلٟ 

ة، ٧٠ة ٝةؿ الن٭ؿقذةين/  ة الز٦ن ٞنٌ ة كاصجنة -إذا ػة٣ٙ الك٪ح- كيؿكف اخلؿكج ىلع اإل٦ةـ»ظ ٞنٌ  .(3)«ظ
كٝؽ كٝٓ اخلالؼ ثني أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح يف اخلؿكج ىلع ا٧٤ْ٣ح ٨٦ األا٧ح، ز٥ 
اقذٞؿت لك٧ح األ٦ح يف ٔرص اإل٦ةـ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ ىلع دؿؾ اخلؿكج ىلع أا٧ح اجلٮر، 

؛ ملة يرتدت ىلع ذلٟ ٨٦ املٛةقؽ ا٣ْٕي٧ح ا٣يت ككصٮب َةٔذ٭٥ يف ٗري ٦ٕىيح ا 
زجخ ٬ؾا ٨٦ ػالؿ ظؿٌلت اخلؿكج ا٣يت كٕٝخ يف  دؿبٮ ىلع اجلٮر احلةو٢ ٦٪٭٥، كٝؽ

 ٔ٭ؽ ثين أ٦يح كبين ا٣ٕجةس ك٦ة آؿ إحل٫ أمؿ٬ة.
كال ٩ؿل اخلؿكج ىلع أا٧ذ٪ة ككالة أمٮر٩ة، كإف صةركا، كال »ٝةؿ وةظت ا٣ُعةكيح/ 

ا ٨٦ َةٔذ٭٥، ك٩ؿل َةٔذ٭٥ ٨٦ َةٔح ا  ٚؿيٌح، ٦ة ل٥  ٩ؽٔٮ ٤ٔي٭٥ كال ٩٪ػـع يؽن
 .(4)«يأمؿكا ث٧ٕىيح، ك٩ؽٔٮ هل٥ ثةلىالح كاملٕةٚةة

ُّ »/ ¶كيف الىعيعني ٨٦ ظؽير اث٨ ٔجةس  ُْ ِ َصيًْئا يَْكَر ٌِريِه
َ
َْ أ ٌِ ى 

َ
َْ َرأ ٌَ 

ِْيِيَّثً  ٌِيَخًث َجا اَت  ٌَ اَت إًِلَّ  ٍَ اَغَث ِصَْبًا َف ٍَ ٌََ َفاَرَق اجَل  ُّ ، َفإَُِّ  .(5)«َفيَْيْصَِبْ

                                     
ـاق إىل ٦ٞةالت ال١ٕيب.(55)ص٫٤ٞ٩ ابل٘ؽادم يف/ ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (1)  ، ٔك
 . (209/ 1) ٦ٞةالت اإلقال٦يني (2)
 . (115/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (3)
 .(379ص)رشح ا٣ُعةكيح  (4)
 .(1849)، كمك٥٤ (7054)أػؿص٫ ابلؼةرم  (5)
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ْن يُْؤَمرَ »كيف الىعيعني/ 
َ
َخبَّ وَكرِهَ، إًِلَّ أ

َ
ا أ ٍَ اَغُث في ُع واىطَّ ٍْ ًِ السَّ ْسيِ ٍُ  ىلع املرءِ ال

َع َوًَل َطاَغثَ  ٍْ ْػِصَيٍث َفََل َس ٍَ ِ ِمِر ة
ُ
ْػِصَيٍث، َفإِْن أ ٍَ ِ  .(1)«ة

ً حلجيث السِث/  خامًسا/ إُكاْر
٣ٞؽ ػة٣ٛخ اخلٮارج ٦ة ٤ٔي٫ املك٧٤ٮف ٨٦ اتل٧كٟ كاالظذضةج اتلةـ بك٪ح الؿقٮؿ 

، ٚيف الٮٝخ اذلم أّ٭ؿكا ٚي٫ اتل٧كٟ النؽيؽ ثْة٬ؿ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥، أ٤ٛٗٮا اتل٧كٟ ^
 كا ٦ة ػة٣ٙ ّة٬ؿ ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ٥٬!ثةحلؽير اجلجٮم ظىت املذٮادؿ ٦٪٫، كردُّ 

ة اخلٮارج ال يذ٧ك١ٮف ٨٦»ٝةؿ اث٨ دي٧يح/  ٤ي٭ى ٧ٍى ى دلي ، دكف ٦ة (2)الك٪ح إال ث٧ة ٚيِّسِّ
 .(3)«ػة٣ٙ ّة٬ؿ ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ٥٬، ٚال يؿدمٮف الـاين، كال يؿكف ل٤ِّسٝح ٩ىةثنة

ة/  ٌن ؿكف ثةذل٩ت، »كٝةؿ أي ِّٛ ؿًؼ أو٢ ابلؽع، ٚأو٢ ٝٮؿ اخلٮارج أ٩٭٥ يل ٔي كإذا 
ختة٣ٙ ّة٬ؿ كيٕذٞؽكف ذ٩جنة ٦ة ٣حف ثؾ٩ت، كيؿكف ادجةع ال١ذةب دكف الك٪ح ا٣يت 

 -الردؽادق ٔ٪ؽ٥٬ -ال١ذةب، كإف اك٩خ ٦ذٮادؿة، كيلٛؿكف ٨٦ ػة٣ٛ٭٥، كيكذع٤ُّٮف ٦٪٫
 .(4)«٦ة ال يكذع٤ٮ٫٩ ٨٦ الاكٚؿ األوٌل!

ك٨٦ آزةر ذلٟ/ ٝٮهل٥ ثٕؽـ امرتاط ا٣ٞؿميح يف اإل٦ةـ، كػة٣ٛخ اخلٮارج ثؾلٟ ٦ة 
، كٝةلٮا/ ال ػىٮويح اكف ٤ٔي٫ دم٭ٮر املك٧٤ني ٨٦ امرتاط ا٣جكت ا٣ٞؿيش يف اإل٦ةـ

٣ٞؿيل ٚي٭ة، كال مـيح هل٥ ٨٧ٔ قٮا٥٬؛ ث٢ لك ٨٦ اكف أ٬الن لإل٦ة٦ح صةزت دٮحلذ٫ دكف 
اجلْؿ إىل نكج٫، كاقذؽلٮا ثةألد٣ح ا٣ٕة٦ح ىلع ٔؽـ اتلٛة٢ً إال ثةتلٞٮل، كأف ا ل٥ جي٢ٕ 

ٮ أ٢ٌٚ اجلجٮة ػةوح ثٞٮـ ثٕي٪٭٥، كٝةلٮا/ إف ا٢ٕٞ٣ ال ي٧٪ٓ أف يٮصؽ يف ٗري٥٬ ٨٦ ٬
ري٬ة اجلىٮص الىعيعح الرصحيح يف املكأ٣ح، ٦س٢ ٝٮهل ٦٪٭٥، كردُّ  / ^كا ث٭ؾق األد٣ح ٗك

                                     
 .(1839)، كمك٥٤ (7144)أػؿص٫ ابلؼةرم  (1)
ق ا٣ٞؿآف. ٠ؾا يف قيةؽ ا٣ٛذةكم، ك٢ٕ٣ املؿاد/ أ٩٭٥ ال حيذضٮف ثةلك٪ح إال ٦ة كرد ٚي٭ة دل٧الن  (2) ى  كِّٚسَّ
 .(49 -48/ 13)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (3)
 .(355/ 3)املىؽر الكةثٜ  (4)
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ْمَر يف كَُريٍْش...»
َ
َذا األ َْ َْ »/ ^، كٝٮهل (2)«اجلَّاُس َتَتٌع ىُِلَريٍْش »/ ^كٝٮهل  ،(1)«إِنَّ  ٌِ ُث  ٍَّ ِ ئ

َ
األ

 .(3)«كَُريٍْش...
املٮظؽي٨، كػؿكص٭٥ ٨٦ اجلةر؛ ألف ك٨٦ آزةر رد الك٪ح/ إ٩لةر٥٬ النٛةٔح ٣ٕىةة 

 خمرلكف يف اجلةر، ٚال مٛةٔح هل٥ ظىت خيؿصٮا ٨٦ اجلةر. -ٔ٪ؽ٥٬- ا٣ٕىةة
 سادًسا/ مٔكفًٓ ٌَ الصفات اإلهليث/

يذٜٛ مٮٝٙ اخلٮارج يف الىٛةت ٦ٓ مٮٝٙ املٕزت٣ح إىل ظؽ ثٕيؽ، ٚ٭٥ يف اجل٤٧ح ٨٦ 
امل٤ُٕح، ي٪١ؿكف رؤيح ا دٕةىل يف اآلػؿة، كا٣ٞؿآف دلي٭٥ خم٤ٮؽ، يٞٮؿ األمٕؿم/  اجلٛةة

ة يٞٮلٮف خب٤ٜ ا٣ٞؿآف» ٕن  .(4)«كاخلٮارج دمي
ٔارج وفركًٓ/  رؤوس اخل

ة كأظـاثنة، ل١٪٭ة دٕٮد يف أو٤٭ة إىل قخ ٚؿؽ، ٝةؿ  ٕن اٚرتؽ أمؿ اخلٮارج مي
، كاجلضؽات، كابلي٭كيح، كا٣ٕضةردة، كاثلٕةبلح، كًلجةر ا٣ٛؿؽ ٦٪٭٥/ األزارٝح»الن٭ؿقذةين/ 

٭٥  .(5)«كاإلثةًيح، كالىٛؿيح، كابلةٝٮف ٚؿٔك
ؿكف  واألزاركث/ ِّٛ أوعةب ٩ةٚٓ ث٨ األزرؽ، ك٥٬ أمؽ ٚؿؽ اخلٮارج دٕىجنة، ظير يل

 .(6)٨٦ ػة٣ٙ ٦جةدا٭٥، كيكذع٤ٮف د٦ةء٥٬ كأمٮاهل٥، كيبيعٮف ٝذ٢ أَٛةهل٥ كنكةا٭٥
زكا  واجلجدات/ أوعةب جنؽة ث٨ ًعمؿ احل٪يف اذلم اننٜ كأدجة٫ٔ ىلع ٩ةٚٓ، كٝؽ صٮَّ

اتلٞيَّح، كأدمٕٮا ىلع أ٫٩ ال ظةصح ل٤٪ةس إىل إ٦ةـ ٍٝ، كإ٧٩ة ٤ٔي٭٥ أف يت٪ةوٛٮا ٚي٧ة 

                                     
 .(3500)ابلؼةرم  أػؿص٫ (1)
 .(1818)كمك٥٤  (3496)ابلؼةرم أػؿص٫  (2)
 . (12900) أػؿص٫ أمحؽ (3)
 .(1/108)٦ٞةالت اإلقال٦يني  (4)
 .(1/115)امل٢٤ كاجلع٢  (5)
 .(17)ص، ا٣ٛؿؽ اإلقال٦يح (1/118)امل٢٤ كاجلع٢  (6)
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 .(1)ثح٪٭٥، ٚإف رأكا أف ذلٟ ال يذ٥ إال ثإ٦ةـ حي٤٧٭٥ ٤ٔي٫ ٚأٝةمٮق؛ صةزى 
فريث/ ةر، والصَّ َّٛ كٝي٢/ أوعةب زيةد ث٨ األوٛؿ؛ كذلا يٞةؿ  أوعةب ٔجؽاهلل ث٨ وى

 هل٥ الـيةديح.
 ك٬ؤالء ٝةلٮا/ الرشؾ رشٌلف/ مػؿؾ ٬ٮ َةٔح النيُةف، كمػؿؾ ٬ٮ ٔجةدة األكزةف.

 كا٣لٛؿ كٛؿاف/ كٛؿ ثةجل٧ٕح، كًلٛؿ ثإ٩لةر الؿبٮبيح.
ح، كبؿاءة ٨٦ أ٢٬ اجلعٮد، كيه ٪َّ كا٣رباءة ثؿاءدةف/ ثؿاءة ٨٦ أ٢٬ احلؽكد، كيه قي 

 .(2)حٚؿيٌ
٧ٮا  واىػجاردة/ أوعةب ٔجؽ ال١ؿي٥ ث٨ ٔضؿد اذلم كاٜٚ اجلضؽات يف ثؽٔ٭٥، كٔز

ـ٧ٔ٭٥  !.(3)أف قٮرة يٮقٙ ٣حكخ ٨٦ ا٣ٞؿآف؛ أل٩٭ة ٝىح ٔنٜ ث
أوعةب ٔجؽ ا ث٨ إثةض، كٚؿٝذ٫ أٝؿب ٚؿؽ اخلٮارج إىل الك٪ح، ظير  واإلةاطيث/

٨ ػة٣ٛ٭٥ ٠ٛةر ٧ٕ٩ح، كال يكذع٤ٮف يف احلؿب  إال ٦ٕك١ؿ الك٤ُةف، كيٞٮلٮف/ جي٤ٕٮف ٦ى
، كأ٫٩ ال ي٧ل٨ أف يؽػ٢ اجل٪ح ٦ة ل٥  إف مؿدلت ال١جرية مٮظؽ ٣حف مؤ٦٪نة كال مرشٌلن

ـ٧ٔ٭٥ -يذت ٦٪٭ة؛ ألف ا  .(4)ال ي٘ٛؿ ال١جةاؿ ملؿدلجي٭ة إال إذا دةثٮا ٦٪٭ة ٝج٢ املٮت -ث
ي٧٭٥ يف  أوعةب ز٤ٕجح ث٨ ًعمؿ، اكف ٨٦ ا٣ٕضةردة إىل أف اػذ٤ٙ ٦ٓ واثلػابلث/ ٔز

أمؿ، ٚٞةؿ ز٤ٕجح/ أ٩ة ىلع كاليذ٭٥ و٘ةرنا كًلجةرنا ظىت ٩ؿل ٦٪٭٥ إ٩لةرنا ل٤عٜ كرًضن 
 .(5)ثةجلٮر؛ ٚذربأت ا٣ٕضةردة ٨٦ ز٤ٕجح
ا٣ٛؽيليح، كا٣ُٕٮيح، كالى٤ذيح، كالنٕيبيح، كاملي٧ٮ٩يح،  ومما حفرع غَ ْذه اىفرق/

                                     
 .(1/122)امل٢٤ كاجلع٢  (1)
 .(22)صا٣ٛؿؽ اإلقال٦يح  (2)
 .(18)ص، ا٣ٛؿؽ اإلقال٦يح (1/128)امل٢٤ كاجلع٢  (3)
ذٞةديح  (4)  .(352 -345)صاخلٮارج دةرخي٭٥ كآراؤ٥٬ األ
 .(1/131)امل٢٤ كاجلع٢  (5)
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يح،  كامل١ؿ٦يح، كاحلةز٦يح، كابلي٭كيح، كالنبيبيح، كاألَؿاٚيح أك ا٣ٕةذريح، كاحل٧ـيح، كاخلى٤ٛى
 .(1)كالؿميؽيح، كامل٤ٕٮ٦يح، كاملض٭ٮحلح، كاحلٛىيح، كاحلةرزيح، كا٣زييؽيح

كيف ز٦ة٩٪ة ٬ؾا ل٥ يٕؽ ٣ٛؿؽ اخلٮارج كصٮد قيةيس قٮل ٚؿٝح اإلثةًيح، كد٪ترش يف ق٤ُ٪ح 
وٮهلة ثٕي دمةًعت ا٤٘٣ٮ ٔي٧ةف، كص٪ٮب حلبية، كبالد امل٘ؿب ا٣ٕؿيب، كزجنجةر، ٧٠ة دتجىن أ

ري٬ة  .(2)املٕةرصة ٦س٢/ دمةًعت اتل١ٛري يف مرص، كاحل٨٧، كاألردف، كبة٠كذةف... ٗك
 
 
 
 

 

                                     
 .(23-17)صا٣ٛؿؽ اإلقال٦يح  (1)
ح املحِّسة،  (2)  .(1064/ 2)جلؽكة ا٣ٕةمليح ل٤نجةب ااملٮقٔٮ
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 ةــعـيــشـال
 /واىنضأة اىتسٍيث

 .(1)كاملؤ٩ر ،كاجل٧ٓ، كاملؾ٠ؿ ،كاالزجني ،كاأل٩ىةر، كيٞٓ ىلع الٮاظؽ األدجةعيف ال٤٘ح/  النيٕح
أمؿ  ىلع اصذ٧ٕٮا/ ا٣ٞٮـ اذلي٨ جيذ٧ٕٮف ىلع األمؿ، كَل ٝٮـ النيٕح»٦٪ْٮر/  اث٨ ٝةؿ

ٓى أمؿ٥٬ كاظؽ يتجٓ ثٌٕ٭٥ رأم ثٕي ٚ٭٥ مً  ٝٮـٚ٭٥ ميٕح، كَل  / ك٦ٕىن األز٬ؿم، ٝةؿ ي
ة، ك٣حف لك٭٥ ٦ذٛٞني /النيٕح ٌن  .(2)«اذلي٨ يتجٓ ثٌٕ٭٥ ثٕ

، كامل٪ةّؿة، كاملٮاٚٞح، دؽكر ظٮؿ ٦ٕىن املذةثٕح /كاملنةيٕح يف ال٤٘ح ٓكا٣تنيُّ  ٚةلنيٕح
 ◙ ىلع األمؿ، أك امل٧ةألة ٤ٔي٫، ز٥ ٤ٗت ٬ؾا االق٥ ىلع لك ٨٦ يذٮىل ٤ٔيًّة كاالصذ٧ةع

 .ثحذ٫ كأ٢٬
٤يًّة النيٕح»ٚ٭٥ الن٭ؿقذةين ثٞٮهل/ ٚٞؽ ٔؿَّ  /االوُالحالنيٕح يف  أ٦ة  ٔ  ٥٬ اذلي٨ مةيٕٮا
ة ككويَّ  كٝةلٮااخلىٮص،  ىلع ◙ ح، إ٦ة ص٤يًّة أك ػٛيًّة، كأذٞؽكا أف اإل٦ة٦ح ال ختؿج ثإ٦ة٦ذ٫ ٩ىًّ

ريق، أك ثذٞيح ٨٦ ٔ٪ؽق... ٨٦  .(3)«أكالدق، كإف ػؿصخ ٚج٥٤ْ يلٮف ٨٦ٗ 
. .ىلع لك ٨٦ يذٮىل ٤ٔيًّة كأ٢٬ ثحذ٫. -النيٕح- ٤ٗت ٬ؾا االق٥ كٝؽ»ةؿ الـبيؽم/ ٝ

الد٭٥ اإل٦ة٦يح امل٪ذْؿيح ،حيىٮفك٥٬ أ٦ح ال  الة ،(4)يكجٮف النيؼني ٦جذؽٔح، ٗك  ٗك
 ِّٛ  .(5)«ؿكف النيؼني، ك٦٪٭٥ ٨٦ يؿديق إىل الـ٩ؽٝحٗالد٭٥ يل

                                     
 .(329/ 1) املىجةح امل٪ري (1)
 .(188 / 8)لكةف ا٣ٕؿب  (2)
 .(129ص )، اتلٕؿيٛةت (146/  1)امل٢٤ كاجلع٢  (3)
٧ؿ  ،النيؼةف/ أثٮبلؿ (4)  .¶ٔك
 .(405/ 5)دةج ا٣ٕؿكس، ل٤ـبيؽم  (5)
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ثةإل٦ة٦ح ككدلق  األظٜكا٣ٞٮؿ ثأ٫٩  ،◙ يف اإل٦ةـ يلعٍّ  ا٤٘٣ٮأوٮؿ النيٕح ٬ٮ  ٚأ٥٬
كاٜٚ  ك٨٦»ظير ٝةؿ/  ،ةميٕينٌ لك ٨٦ أذٞؽ ذلٟ  ٨٦ ثٕؽق؛ كذللٟ جنؽ أف اث٨ ظــ يٕؽُّ 

٨٦  ككدلقكأظٞ٭٥ ثةإل٦ة٦ح  ،^ ا رقٮؿاجلةس ثٕؽ  أ٢ٌٚ ◙ النيٕح يف أف ٤ٔيًّة
ٚي٧ة  ػة٣ٛ٭٥ٚ٭ٮ مييع، كإف ػة٣ٛ٭٥ ٚي٧ة ٔؽا ذلٟ ممة اػذ٤ٙ ٚي٫ املك٧٤ٮف، ٚإف  -ثٕؽق

 .(1)«ذ٠ؿ٩ة ٤ٚحف ميٕيًّة
ٞيؽةننأة ا٣تنيٓ ١ٛ٠ؿ ك ز٥ دؽرييج، بنلك ٠سرية، ك مؿت ث٧ؿاظ٢ كأَٮارو  ٔك

 األكىل ل٤تنيٓ ّ٭ؿت ىلع يؽ  ابلؾرةإىل ٚؿؽ ٠سرية، ك٢ٕ٣ ا٣ٛؿٝح ا٩ٞك٧خ 
كيل ٔس٧ةف ٚـادت  ز٥»ٝةؿ اث٨ ظــ/  ،◙ ا ث٨ قجأ احل٭ٮدم، ثٕؽ ٦ٞذ٢ ٔس٧ةف ٔجؽ

ة ظىت ٦ةت، .ا٣ٛذٮح كاتكٓ األمؿ. ظى٢ االػذالؼ،  كب٧ٮد٫. كبيق ٠ؾلٟ ازين ٔرش ًع٦ن
 .(2)«أمؿ الؿكاٚي اءكاثذؽ

جؽ  ،ة يذْة٬ؿ ثةإلقالـ، كرظ٢ إىل احلضةزاحل٨٧، كٌلف ي٭ٮدينٌ  ٨٦ث٨ قجأ أو٫٤  ا ٔك
 .، ز٥ اقذٞؿ ث٧رصا٣ٛذ٪ح٣جرش  ،ٚةل١ٮٚح ،ز٥ ابلرصة

 ث٨ا  الؿٚي ٚإف اذلم اثذؽ٫ٔ ز٩ؽيٜ ٦٪ةٜٚ ك٬ٮ ٔجؽ كأ٦ة»/ ♫ ا٣ٞي٥ اث٨ ٝةؿ
 .(3)«كٌلف يج٨ُ ا٣لٛؿ، كٝىؽق ٚكةد اإلقالـ ،قجأ اذلم أّ٭ؿ اإلقالـ

ا ث٨ قجأ ميغ الؿاٌٚح ملة أّ٭ؿ اإلقالـ أراد أف  ٔجؽ كٌلف»/ ♫ اث٨ دي٧يح كٝةؿ
ثؽي٨ اجلىةرل، ٚأّ٭ؿ ا٣جكٟ، ز٥ أّ٭ؿ  (ثٮلف) ث١٧ؿق كػجس٫، ٧٠ة ٢ٕٚ اإلقالـيٛكؽ 
كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ، ظىت قىع يف ٚذ٪ح ٔس٧ةف كٝذ٫٤، ز٥ ملة ٝؽـ ىلع ال١ٮٚح  ثةملٕؿكؼاألمؿ 
٤ُٚت  ،اجله ٤ٔي٫؛ حلذ٧ل٨ ثؾلٟ ٨٦ أٗؿا٫ً، كب٤ٖ ذلٟ ٤ٔيًّةا٤٘٣ٮ يف يلع ك أّ٭ؿ

                                     
 .(90 -89/ 2) ا٣ٛى٢ يف امل٢٤ كاأل٬ٮاء كاجلع٢ (1)
 .(67/ 2)املىؽر الكةثٜ  (2)
 .(1405/ 4)الىٮأٜ املؿق٤ح  (3)
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 .(1)«٦٪٫... ٚ٭ؿب ،ٝذ٫٤
ـ٥ٔ ،◙ ث٨ قجأ أكؿ ٨٦ أّ٭ؿ ا٤٘٣ٮ يف اإل٦ةـ يلع ا ٔجؽ كٌلف أف ٤ٔيًّة ٩يب، ز٥  ٚ

دمةٔح، ٧٤ٚة رٚٓ ػرب٥٬ إىل  ٚأصةثذ٫ٝةؿ/ إ٫٩ اإلهل يف احلٞيٞح، كٌلف يؽٔٮ اخل٤ٜ إىل ٦ٞةتل٫، 
، كٝي٢ إف ٤ٔيًّة ٩ٛةق ا ث٨ قجأ ة، ك٬ؿب ٔجؽ٧حبٛؿ ظٛؿدني، كٌلف حيؿٝ٭٥ ٚي٭ أمؿ ◙ يلع

ي٧خ، كإ٧٩ة  كل٥ٝةؿ اث٨ قجأ/ إف ٤ٔيًّة يح ل٥ يٞذ٢  ،◙ ، كبٕؽ أف ٝيذ٢ً اإل٦ةـ يلعإىل املؽاا٨
٨ ،يف الك٧ةءٝةؿ/ إف ٤ٔيًّة ، كيلعاذلم ٝذ٢ ميُةف دىٮَّر ثىٮرد٫ كدٮ٧٬خ اجلةس أ٫٩   ٔك

يؽٔٮاف  كٌل٩ةا ث٨ قجأ يف ٦ٞةتل٫،  ٝؿيت ي٪ػـؿ كيجذ٥ٞ ٨٦ أٔؽاا٫، ككاٜٚ اث٨ي الكٮداء ٔجؽى 
الك٧ةء دٛذط هل ٔي٪ةف يف مكضؽ  ٨٦ ◙ إذا ٩ـؿ يلعٌّ  /اخل٤ٜ إىل ًالتل٭٧ة، كيٞٮالف

 .(2)يأك٤ٮف ٦٪٭٧ة كميٕذ٫ال١ٮٚح، إظؽا٧٬ة ٨٦ ا٣ٕك٢، كاألػؿل ٨٦ الك٨٧، 
 .اذلم ا٩ترش ثٕؽ ذلٟ، كدٕؽدت ٚؿ٫ٝ كَٮاا٫ٛ ا٣تني٬ٓؾق يه ثؽايح  ٚاك٩خ

 كل٤نيٕح أق٧ةء خمذ٤ٛح ٦٪٭ة/
ظني ٩٭ة٥٬ ٨ٔ  ،زيؽ ث٨ يلع رٌٚٮااكف ىلع اذلي٨  االق٦٥ة أ٤َٜ ٬ؾا  كأكؿ /الرافظث -1

ال يربأ ٨٦ النيؼني رٌٚٮق، ز٥ اقذ٢٧ٕ ٬ؾا  كأ٫٩ ،قتِّ الىعةثح، ٧٤ٚة ٔؿٚٮا ٦ٞةتل٫
جنؽ ٠سرينا ٨٦ أوعةب ٠ذت  كذللٟ ؛(3)ال٤ٞت يف لك ٨٦ ٗال يف ٬ؾا املؾ٬ت

 .(4)النيٕحي٤ُٞٮف اق٥ الؿاٌٚح ىلع ٧ٔٮـ ٚؿؽ 
دٛىي٢ ذلٟ ٔ٪ؽ  كقيأيت ،اق٥ ي٤ُٜ ىلع النيٕح ٣ٞٮهل٥ ثةلؿصٕح ك٬ٮالرجػيث/  -2

                                     
 .(479/ 8)٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح  (1)
ة- ، كاث٨ الكٮداء اكف ي٭ٮديًّة(123 -124)صاتلجىري يف ادلي٨، لإلقٛؿايحين  (2) ٌن جح يف إٚكةد ادلي٨، تكرتَّ  -أي  ثةإلقالـ ٗر

  كٝي٢/ إ٫٩ ٬ٮ ٔجؽ ا ث٨ قجأ.
 .(179ص )اتلٮٝيٙ ىلع ٦٭٧ةت اتلٕةريٙ  (3)
/ ا٣رب٬ةف، كاإلقٛؿايحين يف/ اتلججي٫ كالؿد، كالك١كيك يف/ ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ، كأيب احلكني امل٤ُٰ يف/ ٦س٢/ ابل٘ؽادم يف (4)

ري٥٬.د٤/ اتلجىري يف ادلي٨، كاث٨ اجلٮزم يف  جحف إث٤حف... ٗك
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 احلؽير ٨ٔ أوٮهل٥.
ي٫ٞ٤ُ ميٮخ النيٕح ىلع َةاٛذ٭٥، كي٤ٞجٮف أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح  ٣ٞت ك٬ٮاخلاصث/  -3

٬ؾا ٨٦  /اقذ٧ٕةؿ ٬ؾا ال٤ٞت يف ركايةد٭٥ لألظةدير، ٚيٞٮلٮف ٠سريناثة٣ٕة٦ح، كجيؿم 
 .(1)ح )أ٢٬ الك٪ح(ٕة٦ح )النيٕح(، ك٬ؾا ٨٦ َؿيٜ ا٣ةوَؿيٜ اخل

 /ابلدغيث أصٔهلً
 /األوٮؿأوٮؿ ثؽٔيح ػة٣ٛٮا ث٭ة أ٢٬ الك٪ح، ك٨٦ ٬ؾق  ل٤نيٕح

 / ٌذْتًٓ يف اإلٌاٌث/أوًًل 
ؽُّ رًل٪نة ٨٦ أرٌلف اإلي٧ةف ال يذ٥ اإلي٧ةف إال ث٭ة، ك النيٕحاإل٦ة٦ح ٔ٪ؽ  إف ٕى أ٥٬  يهتي

/ ال جيٮز دٛٮيي أمؿ اإل٦ة٦ح إىل اػذيةر األ٦ح، كجيت ىلع كيٞٮلٮف، ٔ٪ؽ٥٬ ٦ُة٣ت ادلي٨
ـ٧ٔ٭٥-اإل٦ةـ دٕيني ^ ا كىلع رقٮهل كجيت أف يلٮف اإل٦ةـ أ٢ٌٚ اجلةس؛  ،-ث

، ك٥٬ يف اجل٤٧ح ي٪١ؿكف ا٣ٛة٢ً كصٮدإ٦ة٦ح املٌٛٮؿ ٦ٓ  -ٔ٪ؽ٥٬-أل٫٩ ال دىط
 .◙ػالٚح اثلالزح ٝج٢ يلع 

٦ٕىٮمٮف ٨٦ دميٓ املٕةيص الى٘رية كال١جرية ظىت الك٭ٮ  أا٧ذ٭٥النيٕح أف  كيٕذٞؽ
اكم٤ح يف اتلٞ٪ني، كال ي٧ل٨ أف يىؽر ٦٪٭٥ ٦ة خية٣ٙ الرشع،  ق٤ُحكا٣جكيةف، كأف هل٥ 
ة   يشء يذى٢ ثةلرشيٕح. ثل٢ك٥٬ حميُٮف ٧٤ٔن

ة ال يج٫٘٤ م٤ٟ » /(2)ٝةؿ اخل٧يين ... كإف ٨٦ رضكريةت ٦ؾ٬ج٪ة أف ألا٧ذ٪ة ٦ٞة٦ن
 .(3)«٦ٞؿب، كال ٩يب مؿق٢

كٍل٧ة ٦ةت  ثٕؽق،ز٥ لكالتل٫ ٨٦  ،◙ ث٨ أيب َة٣ت ٣ٌٕلِّ  كويح/ إف اإل٦ة٦ح كٝةلٮا

                                     
 .(110/  1)أوٮؿ ٦ؾ٬ت النيٕح اإل٦ة٦يح، د. ٩ةرص ا٣ٞٛةرم  (1)
 .1409٬آيح ا اخل٧يين ٨٦ النيٕح املٕةرصي٨، كٝةاؽ زٮرد٭٥ األػرية يف إيؿاف، ٤٬ٟ يف ق٪ح  (2)
 .(145-1/144)احل١ٮ٦ح اإلقال٦يح، ل٤ؼ٧يين  (3)
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 ىلع إ٦ة٦ح يلعِّ  كادٛٞٮاىلع ٨٦ خي٫ٛ٤ ثٮيح ٨٦ ا ال حم٢ ٚي٫ الصذ٭ةد ا٣برش،  إ٦ةـ ٩هَّ 
 .(1)، كاػذ٤ٛٮا يف األا٧ح ثٕؽ٥٬¶ احلكنيز٥ احلك٨، ز٥  ،◙ ث٨ أيب َة٣ت

 .(2)٣حف هل٥ ٤ٔي٫ دحل٢ وعيط، كال دال٣ح مك٧َّ٤ح -أوالن كٚؿًعن  -ك٬ؾا املؾ٬ت ثة٢َ
اىلـٔل ةالرجػـث// ذاًُيا

ة ثٕؽ  حييي  أف ا دٕينٔ٪ؽ النيٕح  كالؿصٕح كيؿصٕ٭٥ إىل ادل٩ية ٝج٢  ،مٮد٭٥ٝٮ٦ن
 .يٮـ ا٣ٞية٦ح

دل٧ٓ ٤ٔي٫ ثني النيٕح، كيٕؽ ٨٦ أوٮؿ ٔٞيؽد٭٥، ظىت ٝةؿ أظؽ  ا٣ٞٮؿ ك٬ؾا
ؿَّ  ،(3)«د٪ة، كيكذع٢ ٦ذٕذ٪ةة ٨٦ ل٥ يؤ٨٦ ثلؿَّ ٦٪َّ  ٣حف»٠رباا٭٥/   .الؿصٕح/ يه ةكال١ى
النيٕح ىلع زجٮت الؿصٕح يف دميٓ  أدمٕخ» /-٧٤ٔةا٭٥ ٨٦ك٬ٮ - املض٤يس كٝةؿ

ىةر، كامذ٭ؿت ثح٪٭٥  يف راثٕح اجل٭ةر، ظىت ٧ْ٩ٮ٬ة يف أمٕةر٥٬، كاظذضٮا  اكلن٧فاأٔل
 .(4)«أمىةر٥٬...ىلع املؼة٣ٛني يف دميٓ 

إىل ا٣ٞٮؿ ثؿصٮع أا٧ذ٭٥ إىل احليةة، ك٦٪٭٥ ٨٦ يٞٮؿ  النيٕحذ٬جخ أكرث ٚؿؽ  كٝؽ
إ٩٭٥ اغاجٮف كقريصٕٮف، كٌلف أكؿ ٨٦  /ي٪١ؿ مٮد٭٥ كيٞٮؿ ٨٦ث٧ٮد٭٥ ز٥ رصٕذ٭٥، ك٦٪٭٥ 

 ٝةؿ ثةلؿصٕح اث٨ قجأ.
ٞيؽة اكلكببيح،  ؛ػةوح ثؿصٕح اإل٦ةـ ٔ٪ؽ ثٕي ٚؿٝ٭٥ النيٕحالؿصٕح ٔ٪ؽ  ٔك

٪ؽ ثٕي  ري٬ة، ٔك  .(5)ٔرشيح أ٩٭ة ًع٦ح لإل٦ةـ كًلسري ٨٦ اجلةس زيناكال ا٣ٛؿؽكال١حكة٩يح، ٗك

                                     
ٞةاؽ اإل٦ة٦يح، ل٧٤ْٛؿ (132)ص، كا٩ْؿ ٨٦ ٠ذت النيٕح/ ٦ٕةين األػجةر، ل٤ىؽكؽ (145-144/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (1) ، ٔك

 .(91)ص، كاحل١ٮ٦ح اإلقال٦يح، ل٤ؼ٧يين (69)ص، كأكاا٢ املٞةالت، ل٧٤ٛيؽ (51)ص
ـء األكؿ، ٣ٌٛي٤ح ادل٠ذٮر يلع أمحؽ الكةلٮس (2)  .( ك٦ة ثٕؽ٬ة23)ص ٦ٓ االزين ٔرشيح يف األوٮؿ كا٣ٛؿكع اجل
 .(26)ص ة٦ةدك اكرا٦جريممل، «مٮٝٙ الؿاٌٚح ٨٦ ا٣ٞؿآف» ٨ٔ ، ٩ٞالن (291/ 3)٨٦ ال حيرضق ا٣ٛٞي٫، ل٤ىؽكؽ ا٣ِّٞم  (3)
 .(30/ 2)٧٤ض٤يس لظٜ احلٞني يف ٦ٕؿٚح أوٮؿ ادلي٨،  (4)
 .(912 -911/ 2)أوٮؿ ٦ؾ٬ت النيٕح اإل٦ة٦يح  (5)
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كال مٟ أف دىٮر ٬ؾا ا٣ٞٮؿ اكؼو يف إثُةهل؛ إذ ٬ٮ إٟٚ ٦ٛرتل دؿدق ثؽي٭ح ا٢ٕٞ٣ 
 كرصاظح اجل٢ٞ.

 / اىلٔل ةاتلليث/ذاثلًا
ذٞةد ٚي٫، كًلذ٧ةف املؼة٣ٛني، »يه/  النيٕحٚ٭ة ٧٠ة يٕؿِّ  اتلٞيح ٠ذ٧ةف احلٜ، كقرت األ

ەئ ﴿، كيكذؽلٮف ٤ٔي٭ة ثٞٮهل دٕةىل/ (1)«ث٧ة يٕٞت رضرنا يف ادلي٨ كادل٩ية ٦ْة٬ؿد٭٥كدؿؾ 

 .[28/آؿ ٧ٔؿاف] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ
 ، ظةمةق ٨ٔ ذلٟ.(2)«اتلٞيح ديين كدي٨ آثةيئ»كرككا ٨ٔ صٕٛؿ الىةدؽ/ 

٨٦ ٚةرؽ ثني اتلٞيح ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح، كاتلٞيح ٔ٪ؽ النيٕح، ٚةتلٞيح ٔ٪ؽ  أكرث ك٬٪ةؾ
اكلىالة أك ، رػىح يف ظةؿ االًُؿار، أ٦ة ٔ٪ؽ النيٕح ٚيه ٨٦ أرٌلف ادلي٨ الك٪حأ٢٬ 

 ،يف اتلٞيح أ٩٭ة كاصجح أذٞةد٩ة» /-النيٕحميٮخ ك٬ٮ ٨٦ -ا٣ِّٞماث٨ ثةثٮي٫  ٝةؿأ٥ْٔ، 
إ٩٭ة ادلي٨ لك٫،  /اغىل ثٌٕ٭٥ يف اتلٞيح ٚٞةؿ ث٢ ،(3)«٨٦ دؿؾ الىالة ث٧٪ػـ٣ح٨٦ دؿًل٭ة 

ٛؿ اكلرشؾ  دؿؾ فَّ إهل، ك٫٩ ال دي٨ مل٨ ال دٞيح إك ، كال جيٮز رٚٓ (4)ثةاتلٞيح ذ٩ت ال ي٘ي
 اتلٞيح ظىت خيؿج اإل٦ةـ ا٣٘ةات، ٨٧ٚ دؿًل٭ة ٝج٢ ػؿكص٫ ٚٞؽ ػؿج ٨ٔ دي٨ اإل٦ة٦يح.

 ،أ٦ة ٔ٪ؽ النيٕح ٚيه ٦ٓ املك٧٤ني، دلٮف ٦ٓ ال١ٛةر اغبلنة الك٪حٔ٪ؽ أ٢٬  كاتلٞيح
 ال قي٧ة أ٢٬ الك٪ح.

ة ظة٣حح ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ كاتلٞيح ة ًع٦ن اذلي٨  نيٕحخبالؼ ال، ٚؿديح مؤٝذح كال د٧س٢ ٩٭ضن
ٕىؽ اتلٞيح ٔ٪ؽ٥٬  ة٨٦ أوٮؿ املؾ٬ت، ك أوالن تي  يف لك ز٦ةف كماكف. ق٤ٮٌلن دمةٔينٌة داا٧ن

                                     
 .(805/ 2) اإل٦ة٦يح، د. ٩ةرص ا٣ٞٛةرم، ٩ٞالن ٨ٔ أوٮؿ ٦ؾ٬ت النيٕح (261)صرشح ٔٞةاؽ الىؽكؽ  (1)
 ك٬ؾا ال١ذةب ٔ٪ؽ٥٬ اكبلؼةرم ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح. (219/ 2)الاكيف، ل٤لكيين  (2)
ذٞةدات، ل٤ِّٞم  (3)  .(807/ 2) ٨ٔ أوٮؿ ٦ؾ٬ت النيٕح ، ٩ٞالن (114)صاأل
 .(130)ص، دٛكري احلك٨ ا٣ٕك١ؿم (415/ 75)حبةر األ٩ٮار، ل٧٤ض٤يس  (4)
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 راةًػا/ اىلٔل ةابلداء/
أم/ -كاملٞىٮد ثةبلؽاء ٔ٪ؽ٥٬/ أ٩٭٥ جيٮزكف أف يؿيؽ ا محبنة ز٥ يجؽك هل ػال٫ٚ

ا يْ٭ؿ هل ٦ة ل٥ ٚي٘ري ػربق كأمؿق لزلم ثؽا هل، قجعة٫٩ كدٕةىل ٧ٔة يٞٮلٮف  -يل٨ ّة٬ؿن
ا ٠جرينا.  ٤ٔٮًّ

ة ثٕٮاٝت األمٮر، كَل ذلٟ  كا٣ٞٮؿ ثةبلؽاء يكذ٤ــ قجٜ اجل٭٢، كأال يلٮف ا ًعل٧ن
اذلم هل ا٥٤ٕ٣ الاكم٢ النةم٢، كاذلم ال يٕـب ٨ٔ ٫٧٤ٔ ٦سٞةؿ  ال جيٮز يف ظٜ ا 

: ظجح ٨٦ ػؿدؿ يف الك٧ةكات كال يف األرض، ك٬ٮ قجعة٫٩ املذٛؿد ث٥٤ٕ ا٣٘يت، ٝةؿ دٕةىل
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴿

 .[59/األ٩ٕةـ] ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت
٥ ٦ة د٪ُٮم ٤ٔي٫ ٔٞيؽة ابلؽاء ٨٦ قٮء األدب ٦ٓ ا قجعة٫٩، إال أف أكرث  كٗر
ٕٮا أظةدير  ا ٨٦ أوٮؿ ٔٞيؽد٭٥، كًك ـءن النيٕح صٮزكا ىلع ا ابلؽاء، كأذربكا ذلٟ ص

زكرنا كب٭ذة٩نة؛ حلؤيؽكا ث٭ة ٔٞيؽد٭٥ ا٣يت أثٕؽت  ^ثة٤َح م١ؾكبح نكجٮ٬ة إىل رقٮؿ ا 
٦ة دججأ » /-^اذلم يؿٕٚٮ٫٩ إىل املٕىٮـ -٬ؾق األكةذيت ٝٮهل٥ يف الٌالؿ، ك٨٦ أ٦س٤ح

 .«٩يب ٍٝ ظىت يٞؿَّ  خب٧ف/ ثةبلؽاء، كاملنحبح، كاجلٮد، كا٣ٕجٮديح، كا٣ُةٔح
كإ٧٩ة جلأ النيٕح إىل ا٣ٞٮؿ ثةبلؽاء، ألف أا٧ذ٭٥ اك٩ٮا خيربكف أػجةرنا، ٚإف حتٞٞخ 

ا، كإف ػة٣ٙ الٮاٝٓ ٦ة أػربكا ث٫ ٝةلٮا/ ثؽا  ٝةلٮا/ أل٥ ٢ٞ٩ ٣ل٥/ إ٩٪ة ٥٤ٕ٩ ا٣٘يت ٨٦ 
 .(1)أمؿ ٚ٘ريَّ ٦ة أػرب٩ةك٥ ث٫

٢ يف الٌالؿ، دؿ٫ٌٚ ثؽا٬ح ا٢ٕٞ٣،  -ثال مٟ-ك٬ؾا ا٣ٞٮؿ ٠ؾب ثة٢َ مٗٮ
ة ال يكذضزي جلٛك٫ أف يٞٮؿ ىلع ا  ًّٞ كدلؾث٫ حم٧١ةت اجل٢ٞ، كَل مك٥٤ مؤ٨٦ ثؿب٫ ظ

                                     
 .(75)صكصؾكر٬ة اتلةرخييح، لكٕؽ ادلي٨ وة٣ط ، ا٣ٛؿؽ كاجل٧ةًعت اإلقال٦يح املٕةرصة (37، 36)صا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (1)
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 ٦س٢ ذلٟ.
 اىلرآن/خامًسا/ مٔكفًٓ ٌَ 

ـ٥ٔ ٗالة النيٕح أف ا٣ٞؿآف اذلم ثني أيؽي٪ة احلٮـ ٣حف ٬ٮ اذلم أ٩ـهل ا  ىلع  ي
، ╚ ، كإ٧٩ة كٝٓ ٚي٫ اتلعؿيٙ كاتل٘يري، كأف أكؿ ٨٦ ٢ٕٚ ذلٟ ٥٬ الىعةثح^حم٧ؽ 

ظير ادَّىع النيٕح أف الىعةثح ظؾٚٮا لك اآليةت ا٣يت ٩ـ٣خ يف ٌٚةا٢ آؿ ابليخ، كاآليةت 
ٮًعت خمذ٤ٛح، كأف دل٧ٮع ٦ة ا٣يت ٩ـ٣خ يف  ٦سة٣ت الىعةثح، كآيةت أػؿل ٠سرية يف مًٮ

ؾؼ ٨٦ ا٣ٞؿآف ث٤ٖ ظٮايل اثل٤سني، أم/ أف اذلم ثني أيؽي٪ة احلٮـ ٬ٮ ز٤ر ا٣ٞؿآف ٍٚٞ!  ظي
٧ٮا أف ا٣ٞؿآف الاكم٢ الكةل٥ ٨٦ اتلعؿيٙ مٮصٮد ٔ٪ؽ إ٦ة٦٭٥ ا٣٘ةات  .(1)٧٠ة ٔز

 ^ذٛيٌح ٨ٔ أا٧ح اهلؽل ٨٦ آؿ حم٧ؽ إف األػجةر صةءت مك»ٝةؿ ميؼ٭٥ املٛيؽ/ 
 .(2)«ثةػذالؼ ا٣ٞؿآف، ك٦ة أظؽز٫ ثٕػي ا٣ُةٔ٪ني ٚي٫ ٨٦ احلػؾؼ كاجلٞىةف

ا  ٥ أف ا٣ٞٮؿ ثذعؿيٙ ا٣ٞؿآف ٦٪ترش ثني النيٕح كمكُٮر يف ٠ذج٭٥، إال أف ٠سرين كٗر
ـ٧ٔٮف أف ٨٦ نكت إحل٭٥ ٬ؾق  ٧٤ةا٭٥ ي٪١ؿكف ذلٟ أمؽ اإل٩لةر، كي ٨٦ منةخي٭٥ ٔك

ا بلةب ا٨ُٕ٣ ٚي٫؛ كذللٟ ٝةؿ  املٞة٣ح ، كإ٧٩ة ي٢ٕٛ أكرث٥٬ ذلٟ دٞيح كقؽًّ ٚ٭ٮ اكذب ٦ٛرتو
كا٣ْة٬ؿ أف ٬ؾا ا٣ٞٮؿ إ٧٩ة وؽر ٔ٪٭٥ ألص٢ » /-ك٬ٮ ٧ٕ٩ح ا اجلـااؿم -أظؽ ٧٤ٔةا٭٥

مىة٣ط ٠سرية، ٦٪٭ة/ قؽ ثةب ا٨ُٕ٣ ٤ٔي٭٥، ثأ٫٩ إذا صةز ٬ؾا يف ا٣ٞؿآف، ١ٚيٙ صةز 
 .(3)«صٮاز حلٮؽ اتلعؿيٙ ث٭ة؟! ا٢٧ٕ٣ ثٞٮأؽق كأظاك٫٦ ٦ٓ

ة- كي٨ُٕ النيٕح ٌن يف ظضيح ا٣ٞؿآف، كيٞٮلٮف/ إف اجله ا٣ٞؿآين ال حيذش ث٫ إال  -أي

                                     
 .(47)ص ة٦ةدك اكرا٦جريممل ،«مٮٝٙ الؿاٌٚح ٨٦ ا٣ٞؿآف» (1)
م، اكف ميغ النيٕح ، كاملٛيؽ ٬ٮ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ اجل٧ٕةف ا١ٕ٣رب(54)صأكاا٢ املٞةالت يف املؾا٬ت املؼذةرات، ل٧٤ٛيؽ  (2)

 .(413)كًعمل٭٥ يف ز٦ة٫٩، كدٮيف ق٪ح 
 .(359 -358/ 2)األ٩ٮار اجل٧ٕة٩يح، جل٧ٕح ا اجلـااؿم  (3)
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 ثٕؽ الؿصٮع إىل ٝٮؿ اإل٦ةـ، كإف ٝٮؿ اإل٦ةـ ٔ٪ؽ٥٬ أٚىط كأث٤ٖ ٨٦ ا٣ٞؿآف.
إف ا٣ٞؿآف ال يلٮف ظضح إال ثٞي٥ِّ... كإف ٤ٔيًّة اكف ٝي٥ِّ »ٝةؿ ميؼ٭٥ اللكيين/ 

 .(1)«ا٣ٞؿآف، كٌل٩خ َةٔذ٫ ٦ٛرتًح، كٌلف احلضح ىلع اجلةس ثٕؽ رقٮؿ ا
ا كبةَ٪نة، ث٧ٕىن أف ل٤ٞؿآف ٦ٕةين ثةَ٪ح ختة٣ٙ  ـ٥ٔ النيٕح أف ل٤ٞؿآف ّة٬ؿن ٧٠ة د
٦ٕة٩ي٫ ا٣ْة٬ؿة، ك٣حف هلؾا اتلأكي٢ ابلةَين ٨٦ ًةثٍ ٦ٕني كال ٝةٔؽة حمؽدة يؿصٓ 

رت ٬ؾق املكأ٣ح يف ٠ذ ، ك٨٦ (2)ت اتلٛكري ٔ٪ؽ٥٬ ٠أو٢ ٨٦ أوٮهل٥إحل٭ة، كٝؽ ٝيؿِّ
ا كبُ٪نة، كبجُ٪٫ ث٨ُ إىل قجٕح أث٨ُ!!»٩ىٮو٭٥ يف ذلٟ/   .(3)«إف ل٤ٞؿآف ّ٭ؿن

٧ٮا أف ا اػذه أا٧ذ٭٥ ث٥٤ٕ ا٣ٞؿآف لك٫ ّة٬ؿق كبةَ٪٫، كأ٩٭٥ اذلي٨ اػذىٮا  ز٥ ٔز
 .(4)ثذأكي٫٤، كأف ٨٦ ٤َت ا٣ٞؿآف ٨٦ ٔ٪ؽ ٗري٥٬ ٚٞؽ ٢ً ك٤٬ٟ

ثةثنة ثٕ٪ٮاف/  «كقةا٢ النيٕح»يف ٠ذةث٫/  -ك٬ٮ ٨٦ ٧٤ٔةا٭٥- حلؿ ا٣ٕةمٌلٚٞؽ ثٮَّب ا
ثةب ٔؽـ صٮاز اقت٪جةط األظاكـ اجلْؿيح ٨٦ ّٮا٬ؿ ا٣ٞؿآف إال ثٕؽ ٦ٕؿٚح دٛكري٬ة ٨٦ »

 .(5)«ٚي٫ ز٧ة٩ٮف ظؽيسنة ٨٦ أظةديس٭٥ -الكـ األا٧ح
 سادًسا/ مٔكفًٓ ٌَ اىلتٔر/

ٚؿيٌح ٨٦ ٚؿااي ٦ؾ٬ج٭٥، ظىت إف ثٌٕ٭٥ يلٛؿ جي٢ٕ النيٕح زيةرة ا٣ٞجٮر كاألرضظح 
دةرؾ ٬ؾق ا٣ٛؿيٌح؛ ث٢ إ٩٭٥ جي٤ٕٮف ا٣ٞجٮر ث٧٪ػـ٣ح ثيخ ا احلؿاـ، ٚيأمؿكف حبش ا٣ٞجٮر، 

ري ذٟل ٨٦ امل٪ةقٟ الٮزجيح ٪ؽ٬ة، كدٞجي٢ أٔذةث٭ة، ٗك  .(6)كا٣ُٮاؼ ث٭ة، كالىالة كادلًعءٔ 

                                     
 .(1/188)لاكيف ا (1)
 .(1/29) ، دٛكري الىةيف(14/ 1)، دٛكري ا٣ِّٞم (1/11)ا٣ٕيةيش  ، دٛكري(1/19)ا٣رب٬ةف، هلةم٥ ابلعؿاين  (2)
 .(152/ 1) ٨ٔ أوٮؿ ٦ؾ٬ت النيٕح اإل٦ة٦يح ٩ٞالن  (1/31)دٛكري الىةيف  (3)
 .(15)ص، ٦ٞؽ٦ح ا٣رب٬ةف (205 -23/188)، حبةر األ٩ٮار (131/ 18)، كقةا٢ النيٕح، ل٤عؿ ا٣ٕةمٌل (1/25)الاكيف  (4)
 .(1/135) ٨ٔ أوٮؿ ٦ؾ٬ت النيٕح اإل٦ة٦يح ٩ٞالن  (129/ 18)كقةا٢ النيٕح  (5)
 .(483 -2/467)أوٮؿ ٦ؾ٬ت النيٕح اإل٦ة٦يح  (6)
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الؿاٌٚح ٤ٗٮا يف الؿق٢؛ ث٢ يف األا٧ح، ظىت » /♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح 
اختؾك٥٬ أربةثنة ٨٦ دكف ا، ٚرتًلٮا ٔجةدة ا كظؽق ال رشيٟ هل ا٣يت أمؿ٥٬ ث٭ة الؿق٢... 
٤ٮف املكةصؽ ا٣يت أمؿ ا أف دؿٚٓ كيؾ٠ؿ ٚي٭ة اق٫٧، ٚال يى٤ٮف ٚي٭ة دمٕح  ُِّ ٚذضؽ٥٬ يٕ

ٚي٭ة و٤ٮا ٚي٭ة كظؽا٩نة، كي٧ْٕٮف  كال دمةٔح، ك٣حف هلة ٔ٪ؽ٥٬ ٠جري ظؿ٦ح، كإف و٤ٮا
املنة٬ؽ املججيح ىلع ا٣ٞجٮر، ٚي١ٕٛٮف ٤ٔي٭ة منةث٭ح ل٧٤رشًلني، كحيضٮف إحل٭ة ٧٠ة حيش 
احلةج إىل ابليخ ا٣ٕذيٜ، ك٦٪٭٥ ٨٦ جي٢ٕ احلش إحل٭ة أ٥ْٔ ٨٦ احلش إىل ال١ٕجح؛ ث٢ يكجٮف 

٫ ا ىلع ٔجةدق، ك ٨٦ ال يكذ٘ين ث٭ة ٨ٔ ٨٦ ال يكذ٘ين ثةحلش إحل٭ة ٨ٔ احلش اذلم ًٚؿ
اجل٧ٕح كاجل٧ةٔح، ك٬ؾا ٨٦ صجف دي٨ اجلىةرل كاملرشًلني اذلي٨ ي٤ٌٛٮف ٔجةدة األكزةف 

ك٬ٮ ميغ  -ىلع ٔجةدة الؿمح٨، كٝؽ و٪ٙ ميؼ٭٥ اث٨ اجل٧ٕةف املٕؿكؼ ٔ٪ؽ٥٬ ثةملٛيؽ
ىش  «٦٪ةقٟ املنة٬ؽ»٠ذةثنة ق٧ةق/  -املٮقٮم كا٣ُٮيس ىش ٧٠ة حتي ص٢ٕ ٝجٮر املؼ٤ٮٝني حتي

ٓ ل٤٪ةس ٚال يُةؼ  ة ل٤٪ةس، ك٬ٮ أكؿ ثيخ كًي ال١ٕجح ابليخ احلؿاـ اذلم ص٫٤ٕ ا ٝية٦ن
 إال ث٫، كال يىًلَّ إال إحل٫، كل٥ يأمؿ ا إال حبض٫.

ُؿار ٨٦ دي٨ اإلقالـ أف اجليب  ل٥ يأمؿ ث٧ة ذ٠ؿكق ٨٦ أمؿ املنة٬ؽ،  ^كٝؽ ٥٤ٔ ثةاًل
 .(1)«أل٦ذ٫ ٦٪ةقٟ ٔ٪ؽ ٝجٮر األ٩بيةء كالىةحلني؛ ث٢ ٬ؾا ٨٦ دي٨ املرشًلنيكال رشع 

ككو٢ ا٤٘٣ٮ ثةلنيٕح إىل درصح ص٤ٕذ٭٥ يذؼؾكف ٨٦ ا٣ٞجٮر ٝج٤ح يكذٞج٤ٮ٩٭ة ٧٠ة 
يكذٞج٢ ال١ٕجح؛ ث٢ رب٧ة ص٤ٕٮا ٝجٮر٥٬ أ٥ْٔ ٨٦ ال١ٕجح، كأكىل أف تكذٞج٢ ٔ٪ؽ الـيةرة.  ت

ة ل٤ٞج٤ح... إف اقذٞجةؿ »ٝةؿ ميؼ٭٥ املض٤يس/  ٞن ا٣ٞرب أمؿ الزـ، كإف ل٥ يل٨ مٮاٚ
كاقذٞجةؿ ا٣ٞرب ل٤ـااؿ ث٧زن٣ح اقذٞجةؿ ا٣ٞج٤ح، ك٬ٮ كص٫ ا، أم/ ص٭ذ٫ ا٣يت أمؿ اجلةس 

 .(2)«ثةقذٞجةهلة يف د٤ٟ احلة٣ح
                                     

 .(476 -474/ 1)٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح  (1)
 .(369/ 101)حبةر األ٩ٮار  (2)
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أف يكذٞج٢  -ا٣يت ص٤ٕٮ٬ة كاصجح ٔ٪ؽ لك ٝرب-كاقذعك٨ ثٌٕ٭٥ يف والة الـيةرة
 .(1)ح!!املىٌل ا٣ٞرب، كيكذؽثؿ ال١ٕج

كل٥ يٞذرص ٤ٗٮ النيٕح ىلع ا٣ٞجٮر ٚعكت؛ ث٢ ا٦ذؽ ٣حن٢٧ دم٤ح ٨٦ املنة٬ؽ 
، ظير يؿكم النيٕح ة كمـارنا ٦جةرٌلن ة ٦ٞؽقن زكرنا -كابلٞةع املؼذ٤ٛح ص٤ٕٮ٬ة ظؿ٦ن

ة ك٬ٮ املؽي٪ح، كأل٦ري »٨ٔ صٕٛؿ الىةدؽ ٝٮهل/  -كًلؾثنة ة ٬ٮ م١ح، كلؿقٮهل ظؿ٦ن إف  ظؿ٦ن
ة ك٬ٮ ال١ٮٚح، كجلة ظؿـ ك٬ٮ ٝي٥، قذؽ٨ٚ ٚي٫ امؿأة ٨٦ كدلم تكىم ٚة٧َح،  املؤ٦٪ني ظؿ٦ن

 .(2)«٨٦ زار٬ة كصجخ هل اجل٪ح
ة »٨ٔ يلع ث٨ احلكني ٝٮهل/  -اٚرتاءن كإٚاكن -٧٠ة يؿككف ٍؿبىالء ظؿ٦ن اختؾ ا أرض ٠ى

رشي٨ أ٣ٙ ًعـ،  ة ثأربٕح ٔك آ٦٪نة ٦جةرٌلن ٝج٢ أف خي٤ٜ ا أرض ال١ٕجح كيذؼؾ٬ة ظؿ٦ن
ٜى ٦ٞؽقح ٦جةرًلح، كال دـاؿ ظىت جي٤ٕ٭ة كٝؽَّ  ٤ٍٜ ا اخل٤ ق٭ة كبةرؾ ٤ٔي٭ة ٧ٚة زا٣خ ٝج٢ ػى

 .(3)«ا أ٢ٌٚ أرض يف اجل٪ح
٢ أرض ٠ؿبالء ىلع لك ثٞةع األرض ث٧ة  ٌِّ كٝؽ صةءت ٠سري ٨٦ الؿكايةت ٔ٪ؽ٥٬ دٛ

 .(4)ٚي٭ة ثيخ ا احلؿاـ!
كٌلف ال٬ذ٧ة٦٭٥ ث٭ؾا املٕٮؿ اهلةدـ ألو٢ اتلٮظيؽ أزؿق يف ديةر النيٕح، ظير ٧ٔؿت 
٤ُخ ثيٮت اتلٮظيؽ كيه املكةصؽ، كبيق ٬ؾا  ثيٮت الرشؾ ا٣يت يك٧ٮ٩٭ة منة٬ؽ، ٔك

                                     
 .(135/ 100)حبةر األ٩ٮار  (1)
٦ٕض٥  .يه ٦ؽي٪ح ثإيؿاف ٦ٞؽقح ٔ٪ؽ النيٕح؛ لٮصٮد ٝرب ٚة٧َح ث٪خ مٮىس ث٨ صٕٛؿ ٚي٭ة« ٝي٥»، ك(267/ 102) حبةر األ٩ٮار (2)

 .(463/ 2) ، أوٮؿ ٦ؾ٬ت النيٕح اإل٦ة٦يح(162)ص، منة٬ؽ ا٣ٕرتة، ٣ٕجؽ الؿزاؽ احلكحين (397/ 4)ابلرلاف 
ٍؿبىالء»، ك(107/ 101) حبةر األ٩ٮار (3) ٓ اذلم ٝذ٢ ٚي٫ احلكني ث٨ يلع « ٠ى ٦ٕض٥  ،، كيه يف َؿؼ ا٣ربيح ٔ٪ؽ ال١ٮٚحـ٬ٮ املًٮ

 .(445/ 4)ابلرلاف 
، كحبةر األ٩ٮار (270)ص ، ك٨٦ ٠ذت النيٕح/ اكم٢ الـيةرات، جلٕٛؿ ث٨ حم٧ؽ (464/ 2)أوٮؿ ٦ؾ٬ت النيٕح اإل٦ة٦يح  (4)

(101 /109). 
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ا ٨ٔ رب٭٥   . (1)اال٬ذ٧ةـ إىل احلٮـ، ٧ٚة زاد٥٬ إال رشٌلن كبٕؽن
 ساةًػا/ مٔكفًٓ ٌَ الصداةث/

َٕ٪نة كدلٛرينا، كٝؾٚٮ٥٬ ثأم٪ٓ اتل٭٥ كإْٔٚ٭ة، كٝؽ  ╚ةثح كٝٓ النيٕح يف الىع
 .^رامٮا ٨٦ كراء ذلٟ ا٨ُٕ٣ يف الؿقة٣ح كا٣ٞؽح يف وةظج٭ة 

كأ٦ة الؿاٌٚح ٚٞؽظ٭٥ كَٕ٪٭٥ يف األو٢ اثلةين ك٬ٮ م٭ةدة أف »/ ♫ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥ 
ا رقٮؿ ا، كإف اك٩ٮا يْ٭ؿكف مٮاالة أ٢٬ ثيخ الؿقٮؿ   كحمجذ٭٥.  ^حم٧ؽن

ريق-َةاٛح ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٝةؿ ٬ؤالء ٝٮـ أرادكا ا٨ُٕ٣ يف » /-٦٪٭٥ ٦ةلٟ ث٨ أنف ٗك
٥٤ٚ ي١٧٪٭٥ ذلٟ، ُٕٚ٪ٮا يف الىعةثح، حلٞٮؿ ا٣ٞةا٢/ رص٢ قٮء اكف هل  ^رقٮؿ ا 

 .(2)«أوعةب قٮء، كلٮ اكف رصالن وةحلنة لاكف أوعةث٫ وةحلني
كيذ٭٧ٮ٩٭٥ ثذعؿيٙ  ٚةلنيٕح يلٛؿكف الىعةثح بكجت دٮحلذ٭٥ أليب ثلؿ الىؽيٜ،

ٕنة ثؾلٟ، إال زالزح ٍٚٞ كا دمي  .(3)ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كد٤ٛيٜ األظةدير امل١ؾكبح، كيٞٮلٮف/ إ٩٭٥ اردؽُّ
٨ٔ محؿاف ث٨ أٔني، » /-ك٬ٮ ٨٦ أكزٜ ٠ذج٭٥ -ل٤لكيين« الاكيف»ٚٞؽ صةء يف ٠ذةث٭٥ 

ٝةؿ/ أال  ٝةؿ/ ٤ٝخ أليب صٕٛؿ/ ص٤ٕخ ٚؽاؾ، ٦ة أ٤ٝ٪ة لٮ اصذ٧ٕ٪ة ىلع مةة ألٚ٪ح٪ة٬ة؟
 .(4)«أظؽزٟ ثأٔضت ٨٦ ذلٟ؟ امل٭ةصؿكف كاأل٩ىةر ذ٬جٮا إال زالزح

ٮف النيؼني أثة ثلؿ الىؽيٜ كأثة ظٛه ا٣ٛةركؽ  ، ثة٣ٞكٍ األكىف ¶ك٥٬ خيىُّ
٨٦ الكت كال٨ٕ٤ كاتل١ٛري، كجي٤ٕٮف ثٌ٘٭٧ة كا٣رباءة ٦٪٭٧ة ٨٦ أوٮؿ اإلي٧ةف ٔ٪ؽ٥٬، 

                                     
 .(477/ 2)أوٮؿ ٦ؾ٬ت النيٕح اإل٦ة٦يح  (1)
 .(1405/ 4) الىٮأٜ املؿق٤ح (2)
٧ةر ث٨ ني ث٨ امل٪ؾر، ٔكىكاثلالزح ٥٬/ ق٧٤ةف، كأثٮ ذر، كاملٞؽاد، كبٕي الؿكايةت ٔ٪ؽ٥٬ دـيؽ ٤ٔي٭٥ أربٕح. ٥٬/ ظ (3)

 يةرس، كمترية، كأثٮ ٧ٔؿة األ٩ىةرم.
أم/ كٛؿكا، ٧٠ة ٩ىخ ٤ٔي٫ ٔجةرات الرشاح كامل٤ٕٞني ٨٦ منةخي٭٥، رصةؿ « ذ٬جٮا» ، كاملٞىٮد ثٞٮهل/(2/244)الاكيف  (4)

 .(345/ 22) ، كحبةر األ٩ٮار(9 -6)صال١يش 
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ٮف ٦٪٭٨ ًعئنح  ؿكف أ٦٭ةت املؤ٦٪ني ريض ا ٔ٪٭٨ أدمٕني، كخيىُّ ِّٛ ٧٠ة أ٩٭٥ يل
أ٬ة ا  ¶كظٛىح  ثةذلـ كال٨ٕ٤ كا٣ٞؾؼ، ظىت ٝؾٚٮا الىؽيٞح ث٪خ الىؽيٜ ث٧ة ثؿَّ

 .(2)يف أ٢٬ ثحذ٫ أث٤ٖ اإليؾاء ^، كآذكا رقٮؿ ا (1)قجٓ ق٧ةكات٦٪٫ ٨٦ ٚٮؽ 
د٧سي٤٭٥ مل٨  -يٕين/ النيٕح-ك٨٦ محةٝةد٭٥»/ ♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح 

يجٌ٘ٮ٫٩ ثةجل٧ةد أك ظيٮاف، ز٥ ي٤ٕٛٮف ثؾلٟ اجل٧ةد كاحليٮاف ٦ة يؿك٫٩ ٔٞٮبح مل٨ يجٌ٘ٮ٫٩، 
جي٤ٕٮ٩٭ة  -ل١ٮف ًعئنح تكىم احل٧رياء-٦س٢ اختةذ٥٬ ٩ٕضح كٝؽ دلٮف ٩ٕضح محؿاء

ري ذلٟ، كيؿكف أف ذلٟ ٔٞٮبح ٣ٕةئنح... ك٦س٢/ تك٧يح  ًعئنح، كيٕؾثٮ٩٭ة ثجذٙ مٕؿ٬ة ٗك
ثٌٕ٭٥ حل٧ةري٨ ٨٦ محؿ الؿظة أظؽ٧٬ة ثأيب ثلؿ كاآلػؿ ث٧ٕؿ، ز٥ يٕةٝجٮف احل٧ةري٨؛ صٕالن 

٧ؿ... ك٦٪٭٥ ٨٦ يكِّم الكث٫ ٧ؿ  ٦٪٭٥ د٤ٟ ا٣ٕٞٮبح ٔٞٮبح أليب ثلؿ ٔك ثةق٥ أيب ثلؿ ٔك
ة ل٧٤٘رية ث٨ مٕجح ملة ٝذ٢  كي٤ٕ٪٭٧ة... ك٦٪٭٥ ٨٦ ي٥ْٕ أثة لؤلؤة املضٮيس الاكٚؿ اذلم اكف ٗال٦ن

ا دلٮقيًّة ثةدٛةؽ املك٧٤ني؛ ل١ٮ٫٩ ٝذ٢ ٧ٔؿ   .(3)«◙٧ٔؿ، ٚي٧ْٕٮف اكٚؿن
ة  ٛن كًلذت النيٕح م٤يبح ثةلكت كال٨ٕ٤ كاتل١ٛري ل٤ىعةثح كأا٧ح أ٢٬ الك٪ح ق٤

ة،  ٛن ٧٠ة د٧ذ٤ئ وٛعةت دةرخي٭٥ األقٮد ثةملاكاؽ كاملؤامؿات ىلع اإلقالـ كأ٫٤٬، أًعذ٩ة كػ٤
 ا ٨٦ رشكر٥٬.

ًِا/ مٔكفًٓ ٌَ مصادر األخاكم/  ذاٌ
ري٬ة، ممة  ال يٕذؽُّ النيٕح ث٧ىةدر ا٣ترشيٓ اإلقاليم ٨٦ ٝؿآف كق٪ح كإدمةع كٝيةس ٗك

ٕ ٮا أل٩ٛك٭٥ يف ٦ٞةث٢ ذلٟ يؿصٓ إحل٫ املك٧٤ٮف يف اقت٪جةط األظاكـ الرشٔيح، كًك
                                     

٨ أثي٭ة إىل ا٣ٛةظنح ▲٨٦ نكت ًعئنح » /(343)ص «ث٘يح املؿدةد»يف  رمح٫ ا ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح (1) كٝؽ  -ٔك
ٚ٭ٮ اكٚؿ؛ ألف ٬ؾا كأ٦سةهل ال ي٧ل٨ إ٩لةرق إال ثذ١ؾيت الؿقٮؿ أك إ٩لةر املذٮادؿ، كاملذٮادؿ ي٪١ؿق  -٩ـؿ ا٣ٞؿآف ثرباءد٭ة

 . (67/ 3)، ال١نةؼ، ل٤ـخمرشم (487/ 3)لرشيٕح ا«. اإلنكةف ث٤كة٫٩، كال ي١٧٪٫ أف جي٭٫٤ ث٤ٞج٫
 .(247 -246/ 22) ، حبةر األ٩ٮار(735/ 2) أوٮؿ ٦ؾ٬ت النيٕح االزين ٔرشيح (2)
 .(50 -49/ 1) ٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح (3)
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َؿيٞح ػةوح ث٭٥ يف ترشيٓ األظاكـ ال ينةرًل٭٥ ٚي٭ة أظؽ ٨٦ املك٧٤ني، ظير ص٤ٕٮا 
٧ٔؽد٭٥ يف ذلٟ أٝٮاؿ أا٧ذ٭٥ كمنةخي٭٥، كاتلأكيالت ابلةَ٪يح ل٤٪ىٮص ا٣يت ال حي٧١٭ة 
ًةثٍ، كال جت٧ٕ٭ة ٝةٔؽة حمؽدة؛ كذللٟ ٚٞؽ ا٩ٛؿدكا ٨ٔ دمةٔح املك٧٤ني يف ٠سري ٨٦ 

ٮح أدتل٭ة ٨٦ ا٣ٞؿآف كالك٪ح.ا ٥ ًك يح، ٗر  ملكةا٢ ا٣ٛٔؿ
ٔا فيٓا  /وٌَ املسائو اىيت خاىف

٭٧ة  -1 ٮء، كجي٤ٕٮف ًٚؿ خية٣ٙ النيٕح إدمةع األ٦ح يف كصٮب ٗك٢ الؿص٤ني يف الًٮ
 املكط ٍٚٞ.

ؽـ إصـاء »ٚٞؽ ركل ميؼ٭٥ احلؿ ا٣ٕةمٌل يف ثةب  كصٮب املكط ىلع الؿص٤ني ٔك
ٮء إ٫٩ يأيت ىلع »/ ♠٨ٔ حم٧ؽ ث٨ مؿكاف ٝةؿ/ ٝةؿ أثٮ ٔجؽ ا  «ٗك٤٭٧ة يف الًٮ

الؿص٢ قذٮف كقجٕٮف ق٪ح ٦ة ٝىًج٢ ا ٦٪٫ والة، ٤ٝخ/ كًليٙ ذلٟ؟ ٝةؿ/ أل٫٩ ي٘ك٢ ٦ة 
 .(1)«أمؿ ا ث٧كع٫

ٮء؛ أل٫٩ ال جيـئ ٔ٪ؽ٥٬ إال  ٚ٭٥ يٞٮلٮف ثجُالف والة ٨٦ ٗك٢ رص٤ي٫ يف الًٮ
 ا، كٝؽ ػة٣ٛٮا ثٞٮهل٥ ٬ؾا ال١ذةب كالك٪ح كاإلدمةع.املكط، أ٦ة ا٣٘ك٢ ٚال جيـئ أثؽن 

ٮء ٦٪ٞٮؿ ٨ٔ اجليب ٩ٞالن »/ ♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح  ٗك٢ ا٣ٞؽ٦ني يف الًٮ
أ املجذؽٔح ٥٤ٚ ي٘ك٢ ثة٨َ  أ ٧٠ة دذًٮ ا، ٦٪ٞٮؿ ٫٤٧ٔ ثؾلٟ كأمؿق ث٫... ٨٧ٚ دًٮ ٦ذٮادؿن

ٝؽ٦ي٫ ٨٦ اجلةر، كدٮادؿ ٨ٔ اجليب ٝؽ٦ي٫ كال ٔٞج٫، ث٢ مكط ّ٭ؿ٧٬ة، ٚةلٮي٢ ٣ٕٞج٫ كبة٨َ 
ٓ احلةصح، ٦س٢/ أف يلٮف يف  املكط ىلع اخلٛني، ك٢ٞ٩ ٔ٪٫ املكط ىلع ا٣ٞؽ٦ني يف مًٮ
ة ٥٤ٚ ي٪٫٤ٞ أظؽ ٨ٔ  ٕن ـٔ٭٧ة، كأ٦ة مكط ا٣ٞؽ٦ني ٦ٓ ّ٭ٮر٧٬ة دمي ٝؽ٦ي٫ ٩ٕالف ينٜ ٩

 .(2)«اجليب ك٬ٮ خمة٣ٙ ل١٤ذةب كالك٪ح
                                     

 .(22/ 2)كقةا٢ النيٕح  (1)
  .(134 -128/ 21)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (2)
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خمة٣ٙ ل٤ك٪ح املذٮادؿة كا٣ٞؿآف، كال جيٮز  ك٨٦ مكط ىلع الؿص٤ني ٚ٭ٮ ٦جذؽع»كٝةؿ/ 
 .(1)«ألظؽ أف ي٢٧ٕ ثؾلٟ ٦ٓ إماكف ا٣٘ك٢

 إثةظذ٭٥ إديةف ا٣جكةء يف أدثةر٨٬، خمة٣ٛني يف ذلٟ دمة٬ري ٧٤ٔةء األ٦ح. -2
ة »ٚٞؽ ركل اللكيين بك٪ؽق ٨ٔ وٛٮاف ث٨ حيىي، ٝةؿ/  / إف رصالن ٨٦ ♠قأ٣خ الًؿ

٬ةثٟ كاقذىح ٦٪ٟ أف يكألٟ، ٝةؿ/ ك٦ة يه؟ ٤ٝخ/ مٮاحلٟ أمؿين أف أقألٟ ٨ٔ مكأ٣ح 
 .(2)«الؿص٢ يأيت امؿأد٫ يف دثؿ٬ة؟ ٝةؿ/ ذلٟ هل، ٤ٝخ/ ٚأ٩خ د٢ٕٛ؟ ٝةؿ/ إ٩ة ال ٢ٕٛ٩ ذلٟ

كّة٬ؿ ركايذ٭٥ ٬ؾق أف إديةف املؿأة يف دثؿ٬ة أمؿ مكذٞجط يرتٚٓ ٨ٔ ٫٤ٕٚ األرشاؼ، 
 ٬ٮاء كالنج٭ةت.٧٤ٚةذا يبيع٫ النيٕح كي٤ٕٛٮ٫٩؟! ٩ٕٮذ ثة ٨٦ ٚذ٪ح األ

 كٝؽ ادٜٛ ٧٤ٔةء الك٪ح ٚي٧ة ينج٫ اإلدمةع ىلع حتؿي٥ إديةف ا٣جكةء يف ادلثؿ.
كأ٦ة ادلثؿ ٥٤ٚ يجط ٍٝ ىلع لكةف ٩يب ٨٦ األ٩بيةء، ك٨٦ نكت إىل »ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥/ 

 .(3)«ثٕي الك٤ٙ إثةظح كطء الـكصح يف دثؿ٬ة ٚٞؽ ٤ٍٗ ٤ٔي٫
املذٕح؛ ث٢ ظسخ ٤ٔي٫ كص٤ٕذ٫ ٨٦ أ٢ٌٚ ذ٬جخ النيٕح إىل ا٣ٞٮؿ ثإثةظح ٩لةح  -3

 ا٣ٕجةدات.
ك٩لةح املذٕح ٬ٮ الـكاج املؤٝخ ث٧ؽة ٦ٕي٪ح إذا ا٩ٌٞخ ظؽزخ ا٣ٛؿٝح ث٘ري َالؽ، 

.  ك٬ٮ ظؿاـ رشًعن
٦ٕىن ٩لةح املذٕح أف يزتكج املؿأة ٦ؽة، ٦س٢ أف يٞٮؿ/ زكَّصذٟ »ٝةؿ اث٨ ٝؽا٦ح/ 

ا، أك ق٪ح، أك إىل ا٩ٌٞةء املٮق٥، أك  ٝؽكـ احلش، كمج٭٫، قٮاء اك٩خ املؽة ٤ٕ٦ٮ٦ح اثجيت م٭ؿن
 أك دل٭ٮ٣ح.

                                     
 .(134/ 21)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (1)
 .(540/ 5) الاكيف (2)
 .(235/ 4)زاد املٕةد  (3)
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ٚ٭ؾا ٩لةح ثة٢َ ٩هَّ ٤ٔي٫ أمحؽ ٚٞةؿ/ ٩لةح املذٕح ظؿاـ... ك٬ؾا ٝٮؿ ًع٦ح 
 .(1)«الىعةثح كا٣ٛٞ٭ةء

ة يف »كٝةؿ اخلُةيب/  حتؿي٥ ٩لةح املذٕح اكإلدمةع ثني املك٧٤ني، كٝؽ اكف ذلٟ ٦جةظن
٫٦ ا يف ظضح الٮداع، ٥٤ٚ يجٜ ٚي٫ ػالؼ ثني األا٧ح إال محبنة  وؽر اإلقالـ، ز٥ ظؿَّ

ذ٬ت إحل٫ الؿكاٚي، كٌلف اث٨ ٔجةس يذأكؿ يف إثةظذ٫ ل٧٤ٌُؿ إحل٫ ثُٮؿ ا٣ٕـبح ك٤ٝح 
 .(2)«ا٣حكةر كاجلؽة، ز٥ دٮٝٙ ٔ٪٫ كأمكٟ ٨ٔ ا٣ٛذٮل ث٫

 يا أيٓا»/ ^كاألد٣ح ىلع حتؿي٥ ٩لةح املذٕح ٠سرية كّة٬ؿة، ٦٪٭ة/ ٝٮؿ رقٮؿ ا 
ٔم اء، وإن ا كد خرَّم ذلم إىل ي  اجلاس، إين كد نِج أِذُُج ىكً يف اًلسخٍخاع ٌَ اىنسِّ

ََّ صيًئا ََّ يشء َفيُْيَخوِّ سبييّ، وًل حأخذوا مما آحيخٍْٔ ُٓ ِْ ٌِ  .(3)«اىلياٌث، فٍَ ََكن غِده 
ـ املذٕح ٬ٮ ٧ٔؿ ـ٧ٔٮف أف اذلم ظؿَّ ٥ ٨٦ ذلٟ ٚإف النيٕح ي ؛ كذللٟ ◙ كىلع الٗؿ

ٚ٭٥ يبيعٮف املذٕح؛ ث٢ كجي٤ٕٮ٩٭ة ٨٦ ا٣ٞؿبةت كا٣ُةًعت كأقجةب امل٘ٛؿة، كي٪٤ٞٮف ٦ة 
 -يؤيؽ ذلٟ ٨٦ الؿكايةت ٨ٔ أا٧ذ٭٥، كيذُةكلٮف يف ذلٟ ٚريٕٚٮف ثٕي ٬ؾق الؿكايةت

 ، ك٨٦ ذلٟ/^إىل رقٮؿ ا  -زكرنا كًلؾثنة
 ♠٧ةء ٝةؿ/ حلٞين صربي٢ ٦ة ركاق ميؼ٭٥ الىؽكؽ ٝةؿ/ إف اجليب ملة أرسم ث٫ إىل الك

 .(4)«إين ٝؽ ٗٛؿت ل٧٤ذ٧ذٕني ٨٦ أ٦ذٟ ٨٦ ا٣جكةء»ٚٞةؿ/ ية حم٧ؽ، إف ا دجةرؾ كدٕةىل يٞٮؿ/ 
ة/  ٌن ٤ٝخ أليب صٕٛؿ/ ل٧٤ذ٧ذٓ زٮاب؟ ٝةؿ/ إف اكف يؿيؽ ثؾلٟ كص٫ »كٝةؿ الىؽكؽ أي

ا دٕةىل، كػالٚنة ٨ٔ ٨٦ أ٩لؿ٬ة، ل٥ يل٧٤٭ة لك٧ح إال ٠ذت ا دٕةىل هل ثؾلٟ ظك٪ح، 

                                     
 .(178/  7)امل٘ين  (1)
 .(191 -190/ 3)٦ٕةل٥ الكنن، ل٤ؼُةيب  (2)
 .(1406)أػؿص٫ مك٥٤  (3)
 .(293/ 3)٨٦ ال حيرضق ا٣ٛٞي٫  (4)
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كل٥ ي٧ؽ يؽق إحل٭ة إال ٠ذت ا هل ظك٪ح، ٚإذا د٩ة ٦٪٭ة ٗٛؿ ا دٕةىل هل ثؾلٟ ذ٩جنة، ٚإذا اٗتك٢ 
 .(1)«٨٦ املةء ىلع مٕؿق، ٤ٝخ/ ثٕؽد النٕؿ؟! ٝةؿ/ ٥ٕ٩، ثٕؽد النٕؿٗٛؿ ا هل ثٞؽر ٦ة مٌؿ 

٬ؾا ٣حف ثٕؽق زٮاب، كملةذا لك ٬ؾا ل٧٤ذ٧ذٓ ثة٣جكةء؟ ية ل٤ؿاٌٚح! ٚإ٫٩ ٝؽ اقذعٜ »
ح ىلع  مٮف ٩لةح املذٕح؛ ألف خمة٣ٛذ٭٥ ٦ٛؿًك ٬ؾا لك٫ أل٫٩ ػة٣ٙ املك٧٤ني اذلي٨ حيؿِّ
كا لك ٨٦ ل٥ ي٢ٕٛ ذلٟ ٦٪٭٥ ًعوينة، كأػؿصٮق ٨٦ دمةٔذ٭٥، ك٬ٮ  لك راٚيض؛ كذللٟ ٔؽُّ

د٪ة »الىؽكؽ ٨ٔ الىةدؽ أ٫٩ ٝةؿ/ ٦ة جنؽق رصاظح ٚي٧ة ركل  ٣حف ٦٪ة ٨٦ ل٥ يؤ٨ٍ٦ ثلؿَّ
 .(2)«كيكذع٢َّ ٦ذٕذ٪ة

ـ النيٕح ٩لةح نكةء أ٢٬ ال١ذةب، كال يٛؿٝٮف يف ظؿ٦ح اجلاكح ثني الٮزجيةت،  -4 حيؿِّ
 كاملضٮقيةت، كًعثؽات ابلٞؿ، كال١ذةثيةت، ٚةللك حيؿـ ٩لةظ٭٨ ٔ٪ؽ٥٬ ىلع ظؽٍّ قٮاء.

ك٩لةح الاكٚؿة حمؿـ بكجت كٛؿ٬ة، قٮاء اك٩خ ًعثؽة كز٨، »ٝةؿ ميؼ٭٥ ا٣ُٮيس/ 
 .(3)«أك دلٮقيح، أك ي٭ٮديح، أك ٩رصا٩يح...

ك٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح ٬ٮ صٮاز ٩لةح ال١ذةثيةت ث٪ه ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥، ٝةؿ ا دٕةىل/ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ﴿

 .[5/املةاؽة] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ حب٧ؽ ا اػذالؼ يف ظ٢ ظؿااؿ نكةء أ٢٬ ٣حف ثني »ٝةؿ اث٨ ٝؽا٦ح/ 
ري٥٬. س٧ةف، ك٤َعح، كظؾيٛح، كق٧٤ةف، كصةثؿ، ٗك  ال١ذةب، كمم٨ ركم ٔ٪٫ ذلٟ ٧ٔؿ، ٔك

ٝةؿ اث٨ امل٪ؾر/ كال يىط ٨ٔ أظؽ ٨٦ األكاا٢ أ٫٩ ظؿـ ذلٟ، كركل اخلالؿ ثإق٪ةدق 
ا نكةء ٨٦ أ٢٬ ال١ذةب، أف ظؾيٛح، ك٤َعح، كاجلةركد ث٨ املًٕل، كأذي٪ح ا٣ٕجؽم، دـكصٮ

                                     
 .(291/ 3)٨٦ ال حيرضق ا٣ٛٞي٫  (1)
 .(392)صمٮٝٙ الؿاٌٚح ٨٦ ا٣ٞؿآف  (2)
 .(297/ 7)د٭ؾيت األظاكـ يف رشح املٞ٪ٕح، ملع٧ؽ ث٨ احلك٨ ا٣ُٮيس  (3)
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 كب٫ ٝةؿ قةاؿ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣.
٦ذ٫ اإل٦ة٦يح د٧كاكن ثٞٮهل دٕةىل/   ،[221/ابلٞؿة] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿كظؿَّ

 .[10/امل٧ذع٪ح] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿: كٝٮهل دٕةىل
ى ائ ائ ﴿ إىل ٝٮهل/ ،﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ﴿ كجلة ٝٮؿ ا دٕةىل/

 ، كإدمةع الىعةثح.[5]املةاؽة/ ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
ٚؿكم ٨ٔ اث٨ ٔجةس أ٩٭ة  ،[221/ابلٞؿة] ﴾ڄ ڄ ڄ﴿ٚأ٦ة ٝٮهل قجعة٫٩/ 

أم/  -نكؼخ ثةآليح ا٣يت يف قٮرة املةاؽة، كًلؾلٟ يججيغ أف يلٮف ذلٟ يف اآليح األػؿل
 .(1)«أل٩٭٧ة ٦ذٞؽ٦ذةف، كاآليح ا٣يت يف آػؿ املةاؽة ٦ذأػؿة ٔ٪٭٧ة ؛-آيح امل٧ذع٪ح

 حاسًػا/ مٔكفًٓ ٌَ اىلدر/
ؽ يف مكأ٣ح ا٣ٌٞةء كا٣ٞؽر، ٚةملذٞؽمٮف ٦٪٭٥ ٦٪ٞك٧ٮف/  ٣حف ل٤نيٕح مٮٝٙ مٮظَّ
٦٪٭٥ ٨٦ يٮاٜٚ أ٢٬ الك٪ح يف ٦ؾ٬ج٭٥ يف ا٣ٞؽر، أك يلٮف ٝؿيجنة ٨٦ ٦ؾ٬ج٭٥، ك٦٪٭٥ ٩ٛةة 

 يٮاٚٞٮف املٕزت٣ح يف ٦ؾ٬ج٭٥.
ع ٝؽ٦ةء النيٕح اك٩ٮا ٦ذٛٞني ىلع إزجةت ا٣ٞؽر كالىٛةت، كإ٧٩ة مة»ٝةؿ اث٨ دي٧يح/ 

 .(2)«ٚي٭٥ ٩يف ا٣ٞؽر ٨٦ ظني ادى٤ٮا ثةملٕزت٣ح
 .(3)أ٦ة املذأػؿكف ٦٪٭٥ ٚأ٤ٗج٭٥ ٩ٛةة اكملٕزت٣ح، قٮاء يف ذلٟ الؿاٌٚح ٦٪٭٥ كالـيؽيح

ري٥٬، ٚٞٮهل٥ ٬ٮ اذلم »ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح/  أ٦ة ٩ٛةة ا٣ٞؽر اكملٕزت٣ح، ٗك
 .(4)«ذ٬ت إحل٫ ٦ذأػؿك اإل٦ة٦يح

                                     
 .(129/ 7)امل٘ين  (1)
 .(139/ 3) ٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح (2)
 .(326 -319)صٕجؽ الؿمح٨ املع٧ٮد ٣ا٣ٌٞةء كا٣ٞؽر يف ًٮء ال١ذةب كالك٪ح ك٦ؾا٬ت اجلةس ٚي٫،  (3)
 .(134/ 1)٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح (4)
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 .(1)«أف إٔٚةؿ ا٣ٕجةد ٗري خم٤ٮٝح  ^الىعيط ٨ٔ آؿ حم٧ؽ »كٝةؿ ميؼ٭٥ املٛيؽ/ 
ٞيؽة ٩يف ا٣ٞؽر ا٣يت أػؾد٭ة النيٕح ٨ٔ املٕزت٣ح، يه ا٣يت اقذٞؿ ٦ؾ٬ج٭٥ ٤ٔي٭ة،  ٔك

 .(2)كإف ػة٣ٛ٭٥ يف ذلٟ ثٕي املذأػؿي٨
 وفركًٓ/ الضيػث رؤوس

ثُؿيٞح ص٤ٕخ ظرص ٬ؾق ا٣ٛؿؽ كاتل٧يزي ثني ٦ٕذٞؽاد٭ة  كًلرثتٚؿؽ النيٕح  دٕؽدت
ط كق٪عةكؿ٨٦ األمٮر مؽيؽة الىٕٮبح،   أ٥٬ ٬ؾق ا٣ٛؿؽ/ -ثةػذىةر-أف ٩ًٮ

 الزيديث/ -1
 ، كق٧ٮا ثةلـيؽيح نكجح إحل٫.◙ك٥٬ أدجةع زيؽ ث٨ يلع ث٨ احلكني ث٨ يلع ث٨ أيب َة٣ت 

جيٮِّزكا زجٮت اإل٦ة٦ح يف ٗري٥٬، ، كل٥ ¶كٝؽ قةؽ الـيؽيح اإل٦ة٦ح يف أكالد ٚة٧َح 
كصٮَّزكا ػؿكج إ٦ة٦ني يف ُٝؿي٨، كيلٮف لك كاظؽ ٦٪٭٧ة كاصت ا٣ُةٔح، ٧٠ة صٮَّزكا 

 .(3)إ٦ة٦ح املٌٛٮؿ ٦ٓ كصٮد األ٢ٌٚ
كالـيؽيح يٮاٚٞٮف املٕزت٣ح يف ٠سري ٨٦ ٔٞةاؽ٥٬؛ ألف زيؽ ث٨ يلع دذ٧٤ؾ يف األوٮؿ 

زتاؿىلع يؽ كاو٢ ث٨ ُٔةء ا٣٘ـاؿ رأس املٕزت٣  .(4)ح، ٚةٝذبف ٦٪٫ األ
كالـيؽيح ٣حكخ هل٥ ٝةٔؽة حمؽدة يف ٠سري ٨٦ مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة، ٧ٚ٪٭٥ ا٣٘الة املةرٝٮف، 

ؽُّ أٝؿب ٚؿؽ النيٕح إىل أ٢٬ الك٪ح. ذؽاؿ؛ ث٢ إف ٦٪٭٥ ٨٦ يٕي  ك٦٪٭٥ ٨٦ ي٤٘ت ٤ٔي٫ األ
إىل مٮٝٛ٭٥ ٨٦ الىعةثح جنؽ أف ثٌٕ٭٥ يلٛؿكف الىعةثح  -٦سالن -ٚإذا ٩ْؿ٩ة

كيُٕ٪ٮف يف ػيةر٥٬، ك٦٪٭٥ ٨٦ يٛكٜ ثٌٕ٭٥ كيذٮٝٙ يف دلٛري ابلٕي اآلػؿ، ك٦٪٭٥ 

                                     
 .(12)صرشح ٔٞةاؽ الىؽكؽ  (1)
ة املْٛؿ  (2)  .(67)صٔٞةاؽ اإل٦ة٦يح، ملع٧ؽ ًر
 .(159/ 1)، مكأ٣ح اتلٞؿيت ثني أ٢٬ الك٪ح كالنيٕح (1/154)امل٢٤ كاجلع٢  (3)
 .(1/155)امل٢٤ كاجلع٢  (4)
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ة، ث٢ يرتًٮف ٔ٪٭٥ ٞن ا ٨٦ الىعةثح ٤ُ٦  .(1)٨٦ ال يلٛؿ أظؽن
ً غدة فرق ٌِٓا/  ْو

ك٥٬ أوعةب احلك٨ ث٨ وة٣ط ث٨ يح ال١ٮيف، اكف ٨٦ ٠جةر النيٕح  الصاحليث/ -
ة، كهل ٠ذةب  ة ٦ذلك٧ن ، ك٥٬ يٞٮلٮف/ «اجلة٦ٓ يف ا٫ٞٛ٣»، كًلذةب «اتلٮظيؽ»الـيؽيح، كٌلف ٚٞي٭ن

إف اإل٦ة٦ح مٮرل ٚي٧ة ثني اخل٤ٜ، كأ٩٭ة دىط ثٕٞؽ رص٤ني ٨٦ ػيةر املك٧٤ني، كأ٩٭ة دىط 
ـ٧ٔٮف أف ٤ٔيًّة   ^أ٢ٌٚ اجلةس ثٕؽ رقٮؿ ا  ◙يف املٌٛٮؿ ٦ٓ كصٮد األ٢ٌٚ، كي

٧ؿ ٣حكخ خبُأ؛ ألف ٤ٔيًّة دؿؾ ذلٟ هل٧ة،  ◙ كأكال٥٬ ثةإل٦ة٦ح، كأف ثيٕح أيب ثلؿ ٔك
 .(2)◙  دلٛري ٔس٧ةفكدٮٝٛٮا يف

كأٝؿب ٦ؾا٬ت النيٕح إىل أ٢٬ الك٪ح امل٪ذ٧ٮف إىل أوعةب احلكػ٨ »ٝةؿ اث٨ ظــ/ 
، كاثلةثخ ٨ٔ ◙ث٨ وة٣ط ث٨ يح اهل٧ؾاين ا٣ٛٞي٫، ا٣ٞةا٤ٮف ثأف اإل٦ة٦ح يف كدل يلع 

٬ٮ ٝٮجلة/ إف اإل٦ة٦ح يف دميٓ ٝؿيل، كدٮيل دميٓ الىعػةثح  ♫احلك٨ ث٨ وة٣ط 
 .(3)«ي٢ٌٛ ٤ٔيًّة ىلع دميٕ٭٥، إال أ٫٩ اكف ╚
أوعةب ٠سري اجلٮاء األثرت، ك٬ؾق ا٣ٛؿٝح ٦ذٛٞح ٦ٓ الىةحليح يف املؾ٬ت،  وابلرتيث/ -

٥٬ ٚؿٝح كاظؽة.  ظىت أف ثٕي املى٪ٛني ٔؽَّ
ك٥٬ أدجةع ق٤ي٧ةف ث٨ صؿيؿ الـيؽم اذلم ٝةؿ/ إف  والسييٍاُيث أو اجلريريث/ -

ك٬ؾا  -٨ ػيةر األ٦ح، كأصةز إ٦ة٦ح املٌٛٮؿاإل٦ة٦ح مٮرل، كإ٩٭ة د٪ٕٞؽ ثٕٞؽ رص٤ني ٦
٥ أف األ٦ح دؿًلخ  -مٮاٜٚ ملؾ٬ت الىةحليح كابلرتيح ٧ؿ، كٔز كأزجخ إ٦ة٦ح أيب ثلؿ ٔك

األو٤ط يف ابليٕح هل٧ة؛ ألف ٤ٔيًّة اكف أكىل ثةإل٦ة٦ح ٦٪٭٧ة، إال أف اخلُأ يف ثيٕذ٭٧ة ل٥ 
                                     

 ، ا٣ٛى٢ يف امل٢٤ كاأل٬ٮاء كاجلع٢(75/  1)، ٦ٞةالت اإلقال٦يني (308)ص، ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ (162 -154/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (1)
 .(162 -160/ 1)، مكأ٣ح اتلٞؿيت ثني أ٢٬ الك٪ح كالنيٕح (29 -27)ص، اتلجىري يف ادلي٨ (77 -76/ 4)

 .(24)ص، ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ (69 -68)ص، ٦ٞةالت اإلقال٦يني (162، 161/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (2)
 .(89/ 2)ا٣ٛى٢ يف امل٢٤ كاأل٬ٮاء كاجلع٢  (3)
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ة، ٗري أ٫٩ ٨َٕ يف ٔس٧ةف  ٞن ا كال ٚك ؿ ًعئنح كالـبري  ◙يٮصت كٛؿن َّٛ ؿق، ٧٠ة ك َّٛ كًل
 .◙؛ إلٝؽا٦٭٥ ىلع ٝذةؿ يلع ╚ك٤َعح 

كذ٬ت أ٢٬ الك٪ح إىل كصٮب دلٛري ق٤ي٧ةف ث٨ صؿيؿ؛ تل١ٛريق ٬ؤالء ا٤ٕ٣يح ٨٦ 
 .(1)الىعةثح

اجلةركديح/ أدجةع أيب اجلةركد زيةد ث٨ امل٪ؾر اهل٧ؽاين، كٌلف ٠ؾاثنة يٌٓ احلؽير يف  -
^٦سة٣ت أوعةب رقٮؿ ا 

٧ؿ  (2) ، ¶ك٬ٮ ٨٦ ا٣٘الة، ظير كٛؿ أثة ثلؿ ٔك
٥ أف اجليب  ؿ الىعةثح ثرتًل٭٥ ثيٕح  ^كٔز َّٛ ٩هَّ ىلع إ٦ة٦ح يلع ثةلٮوٙ دكف االق٥، كًل

، كٝؽ ػة٣ٙ أثٮ اجلةركد يف ٬ؾق املٞة٣ح النجيٕح إ٦ة٫٦ زيؽ ث٨ يلع ظير ل٥ ◙يلع 
ذٞةد  .(3)يل٨ يٕذٞؽ ث٭ؾا األ

ح كالك٤ي٧ة٩يح ٨٦ الـيؽيح لك٭٥ يلٛؿكف ابلرتي»ٝةؿ ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ابل٘ؽادم/ 
٧ؿ، كاجلةركديح يلٛؿكف  اجلةركديح ٨٦ الـيؽيح؛ إلٝؿار اجلةركديح ىلع دلٛري أيب ثلؿ ٔك

٧ؿ  .(4)«الك٤ي٧ة٩يح كابلرتيح ٣رتًل٭٧ة دلٛري أيب ثلؿ ٔك
إ٧٩ة يك٧ٮف زيؽيح؛ الدٛةٝ٭٥ ىلع  -ىلع ٦ة ثح٪٭٥ ٨٦ ػالؼ -ك٬ؤالء ا٣ٛؿؽ اثلالزح

 .(5)ث٨ يلع ث٨ احلكني يف كٝذ٫، كإ٦ة٦ح اث٪٫ حيىي ث٨ زيؽ يف كٝذ٫إ٦ة٦ح زيؽ 
كٝةؿ/  احلػلٔبيثكٝؽ ذ٠ؿ األمٕؿم يف ٦ٞةالد٫ ٚؿٝح أػؿل ٨٦ ٚؿؽ الـيؽيح تكىم  -

                                     
 .(29 -28)ص، اتلجىري يف ادلي٨ (71/ 1)، ٦ٞةالت اإلقال٦يني (23)ص، ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ (159/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (1)
ة ،ٔؽك ا ،٠ؾاب» ٝةؿ ٔ٪٫ حيىي ث٨ ٦ٕني/ (2) اكف راٌٚيًّة يٌٓ احلؽير يف » ، كٝةؿ أثٮ ظةد٥ ث٨ ظجةف/«ال يكٮل ٤ٚكن

ا٬. د٭ؾيت اتل٭ؾيت، «. ٠ذت ظؽيس٫ ، كيؿكم يف ٌٚةا٢ أ٢٬ ابليخ أميةء ٦ة هلة كوٮؿ، كال حي٢ُّ ╚ ٦سة٣ت الىعةثح
 .(333/ 3)الث٨ ظضؿ 

، ا٣ٛى٢ يف امل٢٤ كاأل٬ٮاء كاجلع٢ (22)ص، ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ (70/  1)، ٦ٞةالت اإلقال٦يني (157/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (3)
 .(28 -27)ص، اتلجىري يف ادلي٨ (138 -137/ 4)

 .(24)صا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (4)
 .(29)صاتلجىري يف ادلي٨  (5)



 
 

 933 ح أل٢٬ الك٪حوٮؿ ا٣ٛؿؽ املؼة٣ٛأ

٧ؿ، كال يتربؤكف مم٨ ثؿئ  إ٩٭٥ أوعةب رص٢ يؽىع يٕٞٮب، ك٬ؤالء يذٮلٮف أثة ثلؿ ٔك
 .(1)ف ث٭ة٦٪٭٧ة، كي٪١ؿكف رصٕح األمٮات، كيتربؤكف مم٨ دا

، ك٥٬ أوعةب ٩ٕي٥ ث٨ احل٧ةف، ك٬ؤالء اجلػيٍيث٧٠ة ذ٠ؿ ٚؿٝح أػؿل تكىم  -
ـ٧ٔٮف أف ٤ٔيًّة  ة لإل٦ة٦ح، كأ٫٩ أ٢ٌٚ اجلةس ثٕؽ رقٮؿ ا  ◙ي ًّٞ ، كأف ^اكف مكذع

٧ؿ  ، ل١٪٭ة أػُأت يف دؿؾ ¶األ٦ح ٣حكخ خمُبح ػُأ إز٥ ىف دٮحلح أيب ثلؿ ٔك
كم٭ؽكا ٤ٔي٫  ◙ لك ٨٦ ظةرب ٤ٔيًّة ، ك٨٦◙األ٢ٌٚ، كدربؤكا ٨٦ ٔس٧ةف 

 ، ك٦ٕذٞؽات ٬ؾق ا٣ٛؿٝح مؽيؽة ا٣ٞؿب ٨٦ ٦ٕذٞؽ الك٤ي٧ة٩يح.(2)ثة٣لٛؿ
 اإلٌاٌيث/ -2

ا كدٕيح٪نة، ٨٦ ٗري دٕؿيي  ^ثٕؽ اجليب  ◙ ك٥٬ ا٣ٞةا٤ٮف ثإ٦ة٦ح يلعٍّ  ة ّة٬ؿن ٩ىًّ
 .(3)ثةلٮوٙ؛ ث٢ إمةرة إحل٫ ثة٣ٕني

كاحلك٨، كاحلكني، كيلع ث٨ احلكني، كادٛٞٮا ىلع  كادٛٞخ اإل٦ة٦يح يف دٕيني األا٧ح/ يلع،
قٮؽ اإل٦ة٦ح إىل صٕٛؿ ث٨ حم٧ؽ الىةدؽ، ز٥ اػذ٤ٛٮا يف امل٪ىٮص ٤ٔي٫ ثٕؽق ٨٦ أكالدق، ز٥ 

ٮااٙ مىت.  ازداد اػذالٚ٭٥ كاٚرتاٝ٭٥ يف لك مؿظ٤ح ثٕؽ ذلٟ ظىت أوجعٮا ٚؿٝنة َك
ظىت د٧ةدل ث٭٥ الـ٦ةف  كٌلف اإل٦ة٦يح يف أكؿ أمؿ٥٬ ىلع ٦ؾ٬ت أا٧ذ٭٥ يف األوٮؿ،

يؽيح، كإ٦ة  ٚةػذ٤ٛٮا كتنٕت ٦ذأػؿك٥٬، كوةرت اإل٦ة٦يح ثٌٕ٭ة ٦ٕزت٣ح، إ٦ة ٔك
دٌٛي٤يح، كبٌٕ٭ة إػجةريح، إ٦ة منج٭ح، كإ٦ة ق٤ٛيح، كبٌٕ٭ة م٤ذعٜ ثة٣ٛؿؽ الٌة٣ح ٨ٔ 

 .(4)ا٣ُؿيٜ، دةا٫، ل٥ يجةؿ ا ث٫ يف أم كاد ٤٬ٟ

                                     
 .(73 -1/72)٦ٞةالت اإلقال٦يني  (1)
 .(1/72) املىؽر الكةثٜ (2)
 .(163/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (3)
 .(166/ 1) املىؽر الكةثٜ (4)
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 واإلٌاٌيث فرق نررية، ٌِٓا/
يف أكالدق إىل حم٧ؽ  ◙ك٥٬ اذلي٨ قةٝٮا اإل٦ة٦ح ٨٦ يلع ث٨ أيب َة٣ت  /ابلاكريث -

ث٨ يلع املٕؿكؼ ثةبلةٝؿ، كٝةلٮا/ إف ٤ٔيًّة ٩ه ىلع إ٦ة٦ح اث٪٫ احلك٨، ك٩ه احلك٨ ىلع 
٧ٮا أ٫٩ ٬ٮ امل٭ؽم  إ٦ة٦ح اث٪٫ يلع زي٨ ا٣ٕةثؽي٨، ك٩ه زي٨ ا٣ٕةثؽي٨ ىلع إ٦ة٦ح ابلةٝؿ، كٔز

 .(1)ث٧ٮد٫امل٪ذْؿ، ك٥٬ ال يىؽٝٮف 
أدجةع رص٢ يٞةؿ هل/ ٔضالف ث٨ ٩ةككس ٨٦ أ٢٬ ابلرصة، كٝي٢ نكجٮا إىل  اجلاووسيث/ -

ٝؿيح ٩ةككقة، ك٬ؤالء ٝةلٮا/ إف صٕٛؿ الىةدؽ يح ل٥ ي٧خ، ك٨٣ ي٧ٮت ظىت يْ٭ؿ، ك٬ٮ 
٧ؿ  ¶ا٣ٞةا٥ امل٭ؽم، ك٥٬ ٦ذٛٞٮف ىلع دلٛري أيب ثلؿ ٔك

(2). 
وةرت ٨٦ صٕٛؿ إىل أكرب أكالدق اذلم اكف ك٬ؤالء يٞٮلٮف/ إف اإل٦ة٦ح  األفطديث/ -

 .(3)يؽىع ٔجػؽ ا األُٚط، كبٕػي املى٪ٛني يكِّم ٬ؾق ا٣ٛػؿٝح ا٧ٕ٣ةريح
ك٥٬ أدجةع حيىي ث٨ م٧يٍ، ك٬ؤالء يٞٮلٮف/ إف اإل٦ة٦ح وةرت ٨٦ صٕٛؿ  الضٍيطيث/ -

 .(4)إىل اث٪٫ حم٧ؽ ث٨ صٕٛؿ، كأ٩٭ة دؽكر يف أكالدق، كأف امل٭ؽم امل٪ذْؿ كاظؽ ٨٦ أكالدق
٧ٮا أف  املٔسٔيث/ - ٧ٮا أف اإل٦ة٦ح ثٕؽ صٕٛؿ الث٪٫ مٮىس، ٧٠ة ٔز ك٥٬ اذلي٨ ٔز

مٮىس ث٨ صٕٛؿ يح ل٥ ي٧خ، كأ٫٩ امل٭ؽم امل٪ذْؿ، كيٞةؿ هلؾق ا٣ٛؿٝح/ امل٧ُٮرة، ك٥٬ 
يٞٮلٮف ٨ٔ مٮىس ث٨ صٕٛؿ/ ٧٤ٔ٪ة إ٦ة٦ذ٫ كم١١٪ة يف مٮد٫، ٚال حنل٥ يف مٮد٫ إال 

 .(5)ُٕيحثيٞني، كُٝٓ ثٌٕ٭٥ ث٧ٮد٫، ك٬ؤالء يك٧ٮف ثة٣ٞ
ـ٧ٔٮف أف اإل٦ة٦ح وةرت ٨٦ صٕٛؿ إىل اث٪٫ إق٧ةٔي٢  اإلسٍاغيييث/ - ك٥٬ اذلي٨ ي

                                     
 .(36)ص، اتلجىري يف ادلي٨ (45)صا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (1)
 .(37)ص، اتلجىري يف ادلي٨ (167/ 1)، امل٢٤ كاجلع٢ (40 – 39/  1)٦ٞةالت اإلقال٦يني  (2)
 .(38)ص، اتلجىري يف ادلي٨ (168/ 1)، امل٢٤ كاجلع٢ (41/  1)٦ٞةالت اإلقال٦يني  (3)
 .(168/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  ،(38)صاتلجىري يف ادلي٨  (4)
 .(38)ص، اتلجىري يف ادلي٨ (170 -168/ 1)، امل٢٤ كاجلع٢ (46)صا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (5)
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ثةجله، كٝؽ ٠ؾث٭٥ يف ٬ؾق املٞة٣ح دميٓ أ٢٬ اتلةريغ؛ ملة وط ٔ٪ؽ٥٬ ٨٦ مٮت إق٧ةٔي٢ 
ٝج٢ أثي٫ صٕٛؿ، ٚٞةؿ ثٕي اإلق٧ةٔي٤يح/ إق٧ةٔي٢ ل٥ ي٧خ، كإ٧٩ة أّ٭ؿ مٮد٫ دٞيح ٨٦ 

 ػ٤ٛةء ثين ا٣ٕجةس.
كٝةؿ ثٌٕ٭٥/ املٮت وعيط، كاجله ىلع إ٦ة٦ذ٫ ال يؿصٓ ا٣ٞ٭ٞؿم، كٚةاؽة اجله ثٞةء 
اإل٦ة٦ح يف أكالد امل٪ىٮص ٤ٔي٫ دكف ٗريق؛ كذللٟ ٚةإل٦ةـ ثٕؽ إق٧ةٔي٢ ٬ٮ كدلق حم٧ؽ، 
ك٬ؤالء يٞةؿ هل٥ املجةرًليح، ز٥ ٦٪٭٥ ٨٦ كٝٙ ىلع حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ كٝةؿ ثؿصٕذ٫ ثٕؽ 

٦ة٦ح يف املكذٮري٨ ٦٪٭٥، ز٥ يف ا٣ْة٬ؿي٨ ا٣ٞةا٧ني ٨٦ ثٕؽ٥٬ ٗيبذ٫، ك٦٪٭٥ ٨٦ قةؽ اإل
ة ٣ْة٬ؿ٬ة ٛن  .(1)ك٥٬ ابلةَ٪يح، اذلي٨ ٝةلٮا/ إف ل٤رشيٕح ثةَ٪نة خمة٣

اإلق٧ةٔي٤يح ٣ٞجٮا بكجٕح أ٣ٞةب/ ثةبلةَ٪يح؛ ٣ٞٮهل٥ ثجة٨َ »ٝةؿ ٌٔؽ ادلي٨ اإلييج/ 
 اجلةس إىل ٦ؾ٬ج٭٥ رص٢ ال١ذةب دكف ّة٬ؿق...، ك٣ٞجٮا ثة٣ٞؿا٦ُح؛ ألف أكهل٥ اذلم دًع

٧ٮا  يٞةؿ هل محةد ٝىؿ٦ٍ...، كبةخلؿ٦يح؛ إلثةظذ٭٥ املعؿ٦ةت كاملعةرـ، كبةلكجٕيح؛ أل٩٭٥ ٔز
حىس، كحم٧ؽ،  -أم/ الؿق٢-أف اجلُٞةء ثةلرشاآ  قجٕح/ آدـ، ك٩ٮح، كإثؿا٬ي٥، كمٮىس، ٔك

ةثٟ اخلؿيم كحم٧ؽ امل٭ؽم قةثٓ اجلُٞةء...، ك٣ٞجٮا ثةبلةثليح؛ إذ ادجٓ َةاٛح ٦٪٭٥ ث
ا،  ثأذربيضةف، كبةملع٧ؿة؛ ل٤بك٭٥ احل٧ؿة يف أيةـ ثةثٟ، أك ٣تك٧يذ٭٥ املك٧٤ني محرين
ي٧٭٥ ملع٧ؽ ث٨  كبةإلق٧ةٔي٤يح؛ إلزجةد٭٥ اإل٦ة٦ح إلق٧ةٔي٢ ث٨ صٕٛؿ، كٝي٢/ ال٩تكةب ٔز

، ز٥ ذ٠ؿ َؿٝ٭٥ يف ادلٔٮة إىل ٦ؾا٬ج٭٥ (2)«إق٧ةٔي٢، كأو٢ دٔٮد٭٥ إثُةؿ الرشاآ...
 املةرٝح.ابلة٤َح 

كاإلق٧ةٔي٤يح هل٥ ٦ٕذٞؽات كٛؿيح ختؿج ث٭٥ ٨ٔ دمةٔح املك٧٤ني، كخت٤ٓ ًربًٞح اإلقالـ 
 ٨٦ أٔ٪ةٝ٭٥؛ كذللٟ ظل٥ ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح ثلٛؿ ٬ؾق ا٣ٛؿٝح كػؿكص٭ة ٨ٔ اإلقالـ.

                                     
 .(38)ص، اتلجىري يف ادلي٨ (171، 170/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (1)
 . (92)ص د٤جحف إث٤حف (2)
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اإلق٧ةٔي٤يح مالظؽة يف ابلة٨َ ػةرصٮف ٨ٔ »/ ♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح 
ا٣٘ةحلح، اكجلىرييح، ك٦ؾ٬ج٭٥ مؿًلت ٨٦ ٦ؾ٬ت املضٮس كالىةثبح دميٓ امل٢٤، أكٛؿ ٨٦ 

كا٣ٛالقٛح، ٦ٓ إّ٭ةر ا٣تنيُّٓ، كصؽ٥٬ رص٢ ي٭ٮدم اكف ربحجنة لؿص٢ دلٮيس، كٝؽ اك٩خ هل٥ 
 .(1)«دٔٮة كأدجةع، كٝؽ و٪َّٙ ا٧٤ٕ٣ةء ٠ذجنة يف ٠نٙ أرسار٥٬ ك٬ذٟ أقذةر٥٬

٥٬ ٨٦ ا٣ُٮااٙ اذلي٨ يْ٭ؿكف ٝؽ ٔؿؼ لك أظؽ أف اإلق٧ةٔي٤يح كاجلىرييح »كٝةؿ/ 
ا٣تنيٓ، كإف اك٩ٮا يف ابلة٨َ ٠ٛةرنا ٦جك٤ؼني ٨٦ لك م٤ح، كاجلىرييح ٥٬ ٨٦ ٗالة 
، ك٬ؤالء أكٛؿ ٨٦ احل٭ٮد كاجلىةرل ثةدٛةؽ املك٧٤ني،  ٔٮف إهليح يلعٍّ الؿاٌٚح اذلي٨ يؽَّ

 .(2)«كاإلق٧ةٔي٤يح ابلةَ٪يح أكٛؿ ٦٪٭٥
ُٕٞيح اذلي٨ ُٕٝٮا ث٧ٮت مٮىس ث٨ صٕٛؿ ك٥٬ ٨٦ ا٣ اإلٌاٌيث اًلذِا غُّشيث/ -

الاك٥ّ، ز٥ قةٝٮا اإل٦ة٦ح ثٕؽق يف أكالدق، ٚأكو٤ٮ٬ة إىل حم٧ؽ ث٨ احلك٨ ا٣ٕك١ؿم، كٝةلٮا/ 
ـ٧ٔٮف  إف اإل٦ة٦ح ا٩ذ٤ٞخ ثةجله ٨٦ كاظؽ إىل كاظؽ، إىل امل٪ذْؿ حم٧ؽ ث٨ احلك٨، اذلم ي

الث، كأكرث ٦ة ٝي٢/ مخف ٬( ك٬ٮ ٢َٛ هل قجذةف أك ز260أ٫٩ دػ٢ رسداب قةمؿاء ق٪ح )
ـ٧ٔٮف ٦ٓ ذلٟ أ٫٩ إ٦ةـ ٦ٕىٮـ، ي٥٤ٕ لك يشء ٨٦ أمؿ ادلي٨، كجيت اإلي٧ةف  ق٪ٮات، كي

 .(3)ث٫ ىلع لك أظؽ، كال يىط إي٧ةف أظؽ إال ثةإلي٧ةف ث٫
كأ٢٬ املٕؿٚح ثة٣جكت يٞٮلٮف/ إف احلك٨ ا٣ٕك١ؿم كادلق ل٥ »/ ♫ٝةؿ اث٨ دي٧يح 

ا٣ٕٞالء ىلع أ٫٩ ل٥ يؽػ٢ الِّسداب أظؽ، كأدمٓ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ يل٨ هل نك٢ كال ٔٞت، كادٜٛ 
أف ٬ؾا لٮ اكف مٮصٮدنا لاكف ٨٦ أَٛةؿ  -ىلع ٦ة دؿ ٤ٔي٫ ال١ذةب كالك٪ح -ثةلرشيٕح

، (4)«املك٧٤ني اذلي٨ جيت احلضؿ ٤ٔي٭٥ يف أ٩ٛك٭٥ كأمٮاهل٥ ظىت يج٤ٖ كيؤنف ٦٪٫ الؿمؽ
                                     

 .(258/ 8)٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح (1)
 .(452/ 3)املىؽر الكةثٜ  (2)
 .(263)ص، رقة٣ح يف اتلٮبح، الث٨ دي٧يح (47)ص، ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ (171/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (3)
 .(263)صرقة٣ح يف اتلٮبح  (4)
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كف ٦س٢ ٬ؾا ا٣ٞٮؿ » ٨٦ أق٫ٛ الك٫ٛ، كأذٞةد اإل٦ة٦ح كال ريت أف ا٣ٕٞالء لك٭٥ يٕؽُّ
ةق جلٛك٫ إال ٨٦ ٬ٮ أق٫ٛ اجلةس كأ٤ً٭٥ كأص٭٤٭٥  .(1)«كا٣ٕى٧ح يف ٦س٢ ٬ؾا ممة ال يًؿ

ك٬ؤالء اإل٦ة٦يح االز٪ة ٔرشيح يٞٮلٮف/ إف أوٮؿ ادلي٨ أربٕح/ اتلٮظيؽ، كا٣ٕؽؿ، »
 .(2)«كاجلجٮة، كاإل٦ة٦ح، ك٥٬ خمذ٤ٛٮف يف اتلٮظيؽ، كا٣ٕؽؿ، كاإل٦ة٦ح

كأا٧ح أ٢٬ ابليخ يف دميٓ أوٮهل٥ ا٣يت ٚةرٝٮا ٚي٭ة أ٢٬  ◙٥ خمة٣ٛٮف ٣ٌٕل ث٢ ٬»
ؽهل٥، كإ٦ة٦ذ٭٥، ٨٧ٚ اثلةثخ ٨ٔ يلع  كأا٧ح أ٢٬  ◙الك٪ح كاجل٧ةٔح/ دٮظيؽ٥٬، ٔك

ابليخ ٨٦ إزجةت الىٛةت ، كإزجةت ا٣ٞؽر، كإزجةت ػالٚح اخل٤ٛةء اثلالزح، كإزجةت 
٧ؿ  ري ذلٟ ٨٦ ¶ٌٚي٤ح أيب ثلؿ ٔك لك٫ ي٪ةٝي ٦ؾ٬ج٭٥، كاجل٢ٞ ثؾلٟ  -املكةا٢، ٗك

مكذٛيي يف ٠ذت أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ حبير إف ٦ٕؿٚح امل٪ٞٮؿ يف ٬ؾا ابلةب ٨ٔ أا٧ح أ٢٬ ابليخ 
ة رضكريًّة ثأ٩٭٥ خمة٣ٛٮف هل٥، ال مٮاٚٞٮف هل٥  .(3)«يٮصت ٧٤ٔن

ؿكف لك ٨٦ أ٩لؿ إ٦ة٦ح أمٍّ ٨٦ أا٧ذ٭٥، كجي٤ٕٮ٫٩  ِّٛ كاإل٦ة٦يح االز٪ة ٔرشيح يل
كدٚٓ اإل٦ة٦ح كٛؿ، ٧٠ة أف دٚٓ »٨٦ صعؽ اجلجٮة، ظىت ٝةؿ ميؼ٭٥ ا٣ُٮيس/  ث٧٪ػـ٣ح

 .(4)«اجلجٮة كٛؿ؛ ألف اجل٭٢ ث٭٧ة ىلع ظؽٍّ كاظؽ
كأذٞةد٩ة ٚي٨٧ صعؽ إ٦ة٦ح أ٦ري املؤ٦٪ني كاألا٧ح ٨٦ ثٕؽق أ٫٩ »كٝةؿ اث٨ ثةثٮي٫/ 

 .(5)«ث٧٪ػـ٣ح ٨٦ صعؽ ٩جٮة األ٩بيةء
 اًلذِا غُّشيث/وٌَ اىفرق اىيت اُلسٍج إحلٓا 

 األوٮحلح، كاألػجةريح، كالنيؼيح، كال١نٛيح، كالؿًل٪يح، كال١ؿي٧ؼة٩يح، كا٣ٞـبلةميح.

                                     
 .(451/ 27)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (1)
 .(484/ 3) ٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح (2)
 ثذرصؼ يكري. ،(16/ 4)املىؽر الكةثٜ  (3)
 .(131/ 4)د٤ؼيه النةيف، ملع٧ؽ ث٨ احلك٨ ا٣ُٮيس  (4)
ذٞةدات  (5)  .(714/ 2)االزين ٔرشيح  ٨ٔ أوٮؿ ٦ؾ٬ت النيٕح اإل٦ة٦يح، ٩ٞالن (111)صاأل
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ح االزين ٔرشيح، كأوٮهلة ٦جسٮزح يف ٠ذت االزين ٔرشيح، » كٍل٭ة داػ٤ح يف املض٧ٔٮ
ة ٌن ؿ ثٌٕ٭ة ثٕ ِّٛ  .(1)«كيه ثٕؽ ٬ؾا يل

 الهيساُيث/ -3
، كٝي٢/ ◙ كاق٫٧ املؼذةر ث٨ أيب ٔجيؽ، ٝي٢/ إ٫٩ مٮىل يلع ،ك٥٬ أوعةب ٠حكةف

٬ٮ د٧٤يؾ ملع٧ؽ ث٨ احل٪ٛيح، جي٧ٕ٭٥ ا٣ٞٮؿ ثأف ادلي٨ َةٔح رص٢، ظىت مح٤٭٥ ذلٟ ىلع 
ري٬ة ىلع رصةؿ، كمح٤٭٥ ذلٟ ىلع ال١سري  دأكي٢ األرٌلف الرشٔيح ٨٦ والة كويةـ كزٌلة ٗك

 ثةتل٪ةقغ، كاحل٤ٮؿ، كالؿصٕح ثٕؽ املٮت.٨٦ األمٮر امل٪ةٌٝح ألو٢ ادلي٨، ٦س٢/ ا٣ٞٮؿ 
 كاٚرتٝخ ال١حكة٩يح إىل ٚؿؽ خمذ٤ٛح، جي٧ٕ٭ة محبةف/

 أظؽ٧٬ة/ ٝٮهل٥ ثإ٦ة٦ح حم٧ؽ ث٨ احل٪ٛيح. -
كهلؾق ابلؽٔح ٝةؿ ثذ١ٛري٥٬ لك ٨٦ ال جيزي  ؛اثلةين/ ٝٮهل٥ ِبٮاز ابلؽاء ىلع ا  -

 .(2)ابلؽاء ىلع ا قجعة٫٩
 وٌَ فرق الهيساُيث/

أوعةب أيب ثلؿ الرضيؿ، كٝةلٮا/ إف حم٧ؽ ث٨ احل٪ٛيح يح كل٥ ي٧خ، كأ٫٩  الهربيث/
٨ ي٧ي٪٫ أقؽ  ني ٨٦ ا٣ٕك٢ يأػؾ ٦٪٭٧ة رز٫ٝ، ٔك ٪ؽق ٔني ٨٦ املةء ٔك ٮل، ٔك يف صج٢ ًر
٨ يكةرق ٩ى٧ًؿ حيْٛة٫٩ ٨٦ أٔؽاا٫ إىل كٝخ ػؿكص٫، كأ٫٩ ٬ٮ امل٭ؽم امل٪ذْؿ؛كذللٟ ٝةؿ  ٔك

 مةٔؿ٥٬/
يلو أال إف  ػػػػح ٦ًػػػ٨ ٝيػػػؿى ِّٜ أربٕػػػػحه قػػػػػٮاءي   األا٧َّ  كالة احلػػػػ

 

 يلعٌّ كاثلالزػػػػػحي ٦ػػػػ٨ ثجىًيػػػػػ٫
 

 ػػةءي ٛى  ٬ػػ٥ي األقػػجةطي ٣ىػػحٍفى ث٭ػػ٥ ػى
 

ٍه قجػػػػٍ إي٧ػػػػةف كبػػػؿٍّ   ًٚكػػػج
 

 ػػػػؿبالءي ٍه ٗيَّبذٍػػػػػ٫ي ٠ى  كًقجػػػػػ
 

                                     
 .(113/ 1)أوٮؿ ٦ؾ٬ت النيٕح اإل٦ة٦يح االزين ٔرشيح  (1)
 .(49/  1)، ٦ٞةالت اإلقال٦يني (27)ص، ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ (145/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (2)
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ٍه ال يػػؾكؽي املػػٮتى ظػػىت  كًقػػجٍ
 

 يٞػػػٮدى اخلىيٍػػػ٢ى يٞػػػؽ٦٭ة ال٤ػػػٮاءي 
 

يَّػػػتي ال ييػػػؿل  ٘ى ٦ة٩نػػػةحي  ٚػػػي٭٥ زى
 

 ػػ٢ه ك٦ػػةءي كى ٔى ػػٮل ٔ٪ػػؽق  ًٍ  (1)ثؿ
 

ك٥٬ أدجةع أيب ٬ةم٥ ٔجؽ ا ث٨ حم٧ؽ ث٨ احل٪ٛيح، ٝةلٮا ث٧ٮت  اهلاصٍيث/
احل٪ٛيح، كا٩ذٞةؿ اإل٦ة٦ح ٦٪٫ إىل اث٪٫ أيب ٬ةم٥، كٝةلٮا/ إ٫٩ أٚىض إحل٫ ثأرسار  ث٨ حم٧ؽ

اتل٪ػـي٢ ىلع اتلأكي٢، ا٤ٕ٣ٮـ، كأ٫ٕ٤َ ىلع ٦٪ة٬ش دُجيٜ اآلٚةؽ ىلع األ٩ٛف، كدٞؽيؿ 
 كدىٮيؿ ا٣ْة٬ؿ ىلع ابلة٨َ.
٥ كاألرسار امل٪ترشة يف اآلٚةؽ اث٪ى٫ي  ◙ كٝةلٮا/ إف اإل٦ةـ ٤ٔيًّة ٝؽ آزؿ ثةحًللى

احل٪ٛيح، ك٬ٮ أٚىض ثؾلٟ الِّس إىل اث٪٫ أيب ٬ةم٥، كَل ٨٦ اصذ٧ٓ ٚي٫ ٬ؾا ا٥٤ٕ٣،  ث٨ حم٧ؽ
ة. ًّٞ  ٚ٭ٮ اإل٦ةـ ظ

دت٪ةقغ ٨٦ مؼه إىل مؼه، كأف اثلٮاب  كٌلف ٦ؾ٬ت أيب ٬ةم٥ أف األركاح
كا٣ٕٞةب يف ٬ؾق األمؼةص، إ٦ة أمؼةص ثين آدـ، كإ٦ة أمؼةص احليٮا٩ةت، كٝةؿ/ إف 
ة، كأ٫٩ ي٥٤ٕ  ٕن ركح ا د٪ةقؼخ ظىت كو٤خ إحل٫ كظ٤خ ٚي٫، كادىع اإلهليػح كاجلجٮة ٦

ذٞةد٥٬ أف اتل٪ةقغ يلٮ ف يف ادل٩ية، ا٣٘يت، ٕٚجؽق ميٕذ٫ احل٧ىق، كًلٛؿكا ثة٣ٞية٦ح، أل
 .(2)كاثلٮاب كا٣ٕٞةب يف ٬ؾق األمؼةص

٪ؽ٦ة ٤٬ٟ أثٮ ٬ةم٥ خبؿاقةف اٚرتؽ أوعةث٫، ٧ٚ٪٭٥ ٨٦ ٝةؿ/ إ٫٩ ل٥ ي٧خ؛ ث٢ ٦ة  ٔك
 زاؿ ظيًّة كقريصٓ.

ك٦٪٭٥ ٨٦ ٝةؿ/ ث٢ ٦ةت، كحتٮ٣خ ركظ٫ إىل إقعةؽ ث٨ زيؽ احلةرث األ٩ىةرم 
 .(3)ٔٮف اردٛةع اتللكيٙ ٔ٪٭٥ال١٪ؽم، ك٥٬ احلةرزيح اذلي٨ يبيعٮف املعؿ٦ةت، كيؽَّ 

                                     
 .(31)ص، اتلجىري يف ادلي٨ (27)ص، ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ (36/  1) ٦ٞةالت اإلقال٦يني (1)
 .(32)ص، كاتلجىري يف ادلي٨ (150، 149/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (2)
 .(151/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (3)
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ك٦٪٭٥ ٨٦ ٝةؿ/ ث٢ حتٮ٣خ ركح اإلهل ا٣يت ظ٤خ يف أيب ٬ةم٥ إىل ثيةف ث٨ ق٧ٕةف 
، كاػذ٤ٛٮا يف ◙اجل٭ؽم، ك٬ؤالء ٥٬ ابلية٩يح، ك٥٬ ٨٦ ا٣٘الة ا٣ٞةا٤ني ثإهليح يلعٍّ 

٥ أ٫٩ اكف ٩بيًّة كأ٫٩ نكغ ثٕي رشيٕح حم٧ؽ  ي٧٭٥ ثيةف ث٨ ق٧ٕةف، ٧ٚ٪٭٥ ٨٦ ٔز ، ^ٔز
٥ أ٫٩ هلإ، كذ٠ؿ ٬ؤالء أف ثية٩نة ٝةؿ/ إف ركح اإلهل د٪ةقؼخ يف األ٩بيةء  ك٦٪٭٥ ٨٦ ٔز
كاألا٧ح ظىت وةرت أليب ٬ةم٥، ز٥ ا٩ذ٤ٞخ ٦٪٫ إىل ثيةف، ٚةدَّىع جلٛك٫ الؿبٮبيح ىلع 

٥ أ٫٩ ٬ٮ املؾ٠ٮر يف ا٣ٞؿآف، يف ٝٮهل دٕةىل/  ۀ ۀ ہ ہ ﴿٦ؾ٬ت احل٤ٮحلح، كٔز

ْح، كٝةؿ[138]آؿ ٧ٔؿاف/ ﴾ہ ہ  !!(1)/ أ٩ة ابليةف، كاهلؽل، كاملٔٮ
أدجةع رص٢ يٞةؿ هل/ رزاـ، ك٥٬ ٨٦ ٗالة النيٕح، ٚٞؽ قةٝٮا اإل٦ة٦ح ٨٦ يلعٍّ  الرزاٌيث/

إىل اث٪٫ حم٧ؽ، ز٥ إىل اث٪٫ أيب ٬ةم٥، ز٥ ٦٪٫ إىل يلع ث٨ ٔجؽ ا ث٨ ٔجةس ثةلٮويح، ز٥ 
، كأكىص حم٧ؽ إىل اث٪٫ إثؿا٬ي٥ اإل٦ةـ، ك٬ٮ وةظت أيب مك٥٤  قةٝٮ٬ة إىل حم٧ؽ ث٨ يلعٍّ

إحل٫ كٝةؿ ثإ٦ة٦ذ٫، ز٥ قةٝٮا اإل٦ة٦ح ثٕؽ ذلٟ إىل أيب مك٥٤، ٚٞةلٮا/ هل  اخلؿاقةين اذلم دًعق
 ظِ يف اإل٦ة٦ح، كادٔٮا ظ٤ٮؿ ركح اإلهل ٚي٫، كٝةلٮا ثت٪ةقغ األركاح.

كأكرث٥٬ يٕرتٚٮف ث٧ٮت أيب مك٥٤، إال َةاٛح ٦٪٭٥ اق٧٭٥ املك٧٤يح، ك٬ؤالء ٝةلٮا/ إف 
حل٫، ك٥٬ يف ا٩ذْةر رصٕذ٫، ك٬ؤالء اقذع٤ٮا أثة مك٥٤ يح ل٥ ي٧خ، كأف ركح اإلهل ا٩ذ٤ٞخ إ

 املعةرـ كدؿًلٮا ا٣ٛؿااي. 
، (2)ك٦٪٭٥ ٨٦ ادَّىع اإلهليح يف مؼه يؽىع/ ُٔةء الكةظؿ، امل٤ٞت ثةملٞ٪ٓ اخلؿاقةين

ك٬ؤالء يك٧ٮف ثةملٞ٪ٕيح، كاملٞ٪ٓ ٬ؾا ادىع اإلهليح جلٛك٫ كأظ٢ املعؿ٦ةت ألدجة٫ٔ، 
ٛؿااي، كٌلف يٞٮؿ ألدجة٫ٔ/ إ٫٩ ٬ٮ اإلهل، كأ٫٩ ّ٭ؿ كأقٍٞ ٔ٪٭٥ الىالة كالىٮـ كدم٤ح ا٣

، ز٥ يف  مؿة ثىٮرة آدـ، ز٥ ّ٭ؿ ثٕؽق يف وٮرة لك كاظؽ ٨٦ األ٩بيةء، ز٥ ّ٭ؿ يف وٮرة يلعٍّ
                                     

 .(38/  1)، ٦ٞةالت اإلقال٦يني (228 -227)ص، ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ (151/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (1)
 .(131ص)اتلجىري يف ادلي٨  .إف اق٫٧ ٬نةـ ث٨ احلل٥ /كٝي٢ (2)
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وٮرة أكالدق، ز٥ يف وٮرة أيب مك٥٤ اخلؿاقةين، ز٥ يف وٮرد٫، كٌلف خيةدع اجلةس بكعؿق 
 .(1)كدا٦خ ٚذجذ٫ أربٓ ٔرشة ق٪ح كظي٫٤ كد٧ٮي٭ةد٫، ظىت اٗرت ث٫ دمةٔح كادجٕٮق،

ك٦٪٭٥ ٨٦ ٝةؿ/ ادلي٨ أمؿاف، ٧٬ة/ ٦ٕؿٚح اإل٦ةـ كأداء األ٦ة٩ح، ك٨٦ ظى٢ هل األمؿاف 
 ٚٞؽ كو٢ إىل ظةؿ ال٧١ةؿ كاردٛٓ ٔ٪٫ اتللكيٙ.

 اىفرق اىغاحلث وبيان خروجٓا غَ مجيث اىفرق اإلسَلٌيث/ -4
اذلي٨ ٤ٗٮا يف ظٜ أا٧ذ٭٥، ظىت  ٥٬»كاملٞىٮد ثة٣ٛؿؽ ا٣٘ةحلح ٧٠ة يٞٮؿ الن٭ؿقذةين/ 

ا ٨٦ األا٧ح  أػؿصٮ٥٬ ٨٦ ظؽكد اخل٤ٞيح، كظ٧١ٮا ٚي٭٥ ثأظاكـ اإلهليح، ٚؿب٧ة مج٭ٮا كاظؽن
 .(2)«ثةإلهل، كرب٧ة مج٭ٮا اإلهل ثةخل٤ٜ، ك٥٬ ىلع َؿيف ا٤٘٣ٮ كاتلٞىري

٤ى٥ ىلع ا٣ٞةا٤ني ثةإلهليح يف ا٣برش،»/ ♫كٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح  ٔى  كا٣٘ةحلح 
اكجلىرييح، كاملن٭ٮر ثة٤٘٣ٮ كادًعء اإلهليح يف ا٣برش ٥٬ اجلىةرل كا٣٘ةحلح ٨٦ النيٕح، كٝؽ 

ري٥٬، ٣ل٨ اذلم ٚي٭٥ أكرث كأٝجط ةؾ ٗك  .(3)«يٮصؽ ثٕي اإلحلةد كا٤٘٣ٮ يف ٗري٥٬ ٨٦ ا٣جكَّ
كٝؽ دأزؿت ٦ؾا٬ت ٬ؾق ا٣ٛؿؽ الٌة٣ح ثةملؾا٬ت ا٤ٛ٣كٛيح الٮزجيح، ك٦ؾا٬ت 

ٞةاؽ احل٭ٮد كاجلىةرل، كاملضٮس، ك٨٦ ٬ؾق ا٣ٛؿؽ/احل٤ٮحلح،   كاتل٪ةقؼيح، ٔك
٬ٮ اإلهل، كيٞٮلٮف/  ◙ ك٥٬ أدجةع ٔجؽ ا ث٨ قجأ، اذلم ادَّىع أف ٤ٔيًّة السبئيث/

إ٫٩ ل٥ ي٧خ، كإ٫٩ قريصٓ إىل ادل٩ية ٝج٢ يٮـ ا٣ٞية٦ح، ٚي٧أل األرض ٔؽالن ٧٠ة م٤بخ صٮرنا، 
ثةخل٤ٜ، ك٥٬ أكؿ ٚؿٝح ٝة٣خ ثة٣٘يجح كالؿصٕح،  ك٥٬ أكؿ ٨٦ أٚؿط يف تنبي٫ اخلة٣ٜ 

ـء اإل٣يه يف األا٧ح ثٕؽ يلع  .(4)◙ كٝة٣خ ثت٪ةقغ اجل
ـ٥ٔ أف الىعةثح كٛؿكا الاكمييث / أوعةب رص٢ اكف يٕؿؼ ثأيب اكم٢، كٌلف ي

                                     
 .(132 -130)صاتلجىري يف ادلي٨ (243 -242)ص، ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ (153 -152/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (1)
 .(176/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (2)
 .(514 -513/ 2) ٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح (3)
 .(32/  1)، ٦ٞةالت اإلقال٦يني (123)ص، اتلجىري يف ادلي٨ (177/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (4)



 

933 

 هاحوال الفرق وأحكامأ

ؿى يلعٌّ ثرتًل٫ ٝذةهل٥، ٧٠ة ٝةؿ ثت٪ةقغ األركاح كاحل٤ٮؿ، كأف اإل٦ة٦ح  ٛى ، كًلى ثرتًل٭٥ ثيٕح يلعٍّ
 يت٪ةقغ، كٝؽ يىري يف مؼه ٩جٮة. ٩ٮر

كٌلف ي٢ٌٛ ٤ٔيًّة  -كٝي٢/ األقؽم -ك٥٬ أوعةب ا٤ٕ٣جةء ث٨ ذراع ادلكيس اىػيتائيث/
يَّح/ ك٥٬ اذلي٨ يؾمٮف اجليب ^ىلع اجليب  ِّ٦ ـ٧ٔٮف أ٫٩ ثٕر ^، ك٥٬ ٚؿؽ ٦٪٭ة/ اذلَّ ، كي

، ◙ ، كيلع^، ٚؽًع جلٛك٫، كا٣ٕيجيح ك٥٬ اذلي٨ ٝةلٮا ثإهليح اجليب ◙ حلؽٔٮ إىل يلع
ة-كيٞؽمٮف ٤ٔيًّة يف أظاكـ اإلهليح، كاملي٧يح/ ك٥٬ اذلي٨ ٝةلٮا ثإهليذ٭٧ة ٌن مٮف  كل١٪٭٥ -أي يٞؽِّ

ا  ، ك٦٪٭٥ ٨٦ ٝةؿ ثإهليح مخكح أمؼةص يك٧ٮ٩٭٥ ثأوعةب ال١كةء ك٥٬/ حم٧ؽ ^حم٧ؽن
 .(1)، كٝةلٮا/ ال ٢ٌٚ ألظؽ٥٬ ىلع اآلػؿ╚ ، كيلع، كٚة٧َح، كاحلك٨، كاحلكني^

 ◙أوعةب امل٘رية ث٨ قٕيؽ ا٣ٕضٌل، ادَّىع اجلجٮة جلٛك٫، ك٢ٌٚ ٤ٔيًّة  املغرييث/
ىلع دميٓ األ٩بيةء ٤ٔي٭٥ الكالـ، كزاد ىلع ذلٟ ٝٮهل ثة٣تنبي٫، ٚٞةؿ/ إف ا دٕةىل وٮرة 

٥ أ٫٩ رأل ا  ، كأ٫٩ حييي كصك٥ كأٌٔةء، كإف أٌٔةءق ىلع وٮر ظؿكؼ اهلضةء، كٔز
٥ْ  .املٮىت ثةالق٥ اأٔل

كملة ٦ةت امل٘رية اػذ٤ٙ أوعةث٫، ٧ٚ٪٭٥ ٨٦ ٝةؿ ثة٩ذْةرق كرصٕذ٫، ك٦٪٭٥ ٨٦ ٝةؿ 
ثة٩ذْةر إ٦ة٦ح حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا ث٨ احلك٨ اذلم اكف امل٘رية يٞٮؿ ثؿصٕذ٫، كبأف صربي٢ 

 .(2)ك٦ياكاي٢ يجةيٕة٫٩ ثني الؿًل٨ كاملٞةـ
٥ٔ أ٫٩ وٕؽ إىل أوعةب أيب ٦٪ىٮر ا٣ٕضٌل، اذلم مج٫َّ ٩ٛك٫ ثؿب٫، كز املِصٔريث/

٥ أف ا  اختؾق  الك٧ةء، كأف ا مكط يؽق ىلع رأق٫، كٝةؿ هل/ ية ٩يب ث٤ٖ ٔين، ٧٠ة ٔز
ًمؿ٩ة ث٧ٮاالد٫ ك٬ٮ اإل٦ةـ، كأف اجلةر رص٢ 

ي
٥ أف اجل٪ح رص٢ أ ، كًلٛؿ ثةجل٪ح كاجلةر، كٔز ػ٤يالن

أمؿ٩ة ث٧ٕةداد٫ ك٬ٮ ػى٥ اإل٦ةـ، كدأكؿ املعؿ٦ةت لك٭ة ىلع أق٧ةء رصةؿ أمؿ٩ة ث٧ٕةداد٭٥، 

                                     
 .(175/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (1)
 .(125)ص اتلجىري يف ادلي٨ ،(26/  1)، ٦ٞةالت اإلقال٦يني (176/ 1)، كامل٢٤ كاجلع٢ (214)صا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (2)
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مؿ٩ة ث٧ٮاالد٭٥
ي
 .(1)كدأكؿ ا٣ٛؿااي ىلع أق٧ةء رصةؿ أ

د٥٬ ٨٦ مح٢ ا٣ٛؿااي كاملعؿ٦ةت ىلع أق٧ةء رصةؿ، كإ٧٩ة ٦ٞىٮ»ٝةؿ الن٭ؿقذةين/ 
ؿ٫ٚ ٚٞؽ قٍٞ ٔ٪٫ اتللكيٙ، كاردٛٓ ٔ٪٫ اخلُةب، إذ  ٬ٮ أف ٨٦ ّٛؿ ثؾلٟ الؿص٢ ٔك

 .(2)«كو٢ إىل اجل٪ح كب٤ٖ إىل ال٧١ةؿ
مؿي٥،  ث٨ ك٨٦ األٝٮاؿ ا٣يت اثذؽٔ٭ة أثٮ ٦٪ىٮر ٝٮهل/ إف أكؿ ٦ة ػ٤ٜ ا ٬ٮ ٔحىس

 ز٥ يلع ث٨ أيب َة٣ت.
٥ أف  يث/اخلطاة أوعةب أيب اخلُةب حم٧ؽ ث٨ أيب زي٪ت األقؽم األصؽع، اذلم ٔز

األا٧ح أ٩بيةء، ز٥ ٝةؿ ثإهليذ٭٥، كٝةؿ ثإهليح صٕٛؿ الىةدؽ، كإهليح آثةا٫، كٝةؿ/ ٥٬ أث٪ةء ا 
كأظجةؤق، كبٕؽ مٮد٫ اٚرتؽ أدجة٫ٔ ٨٦ ثٕؽق ٚؿٝنة، ٦٪٭ة/ امل٧ٕؿيح اذلي٨ ٝةلٮا ثإ٦ة٦ح ٧ٕ٦ؿ 

٧ٮا أ ف ادل٩ية ال دٛىن، كأف اجل٪ح يه ٦ة يىيت اجلةس ٨٦ ػري، كأف اجلةر يه ث٨ ػيس٥، كٔز
٦ة يىيت اجلةس ٨٦ رش، كاقذع٤ٮا املعؿ٦ةت كدؿؾ ا٣ٛؿااي، كا٣زبيٕيح اذلي٨ ٝةلٮا 
٥ أف صٕٛؿ الىةدؽ ٬ٮ اإلهل، كأف لك مؤ٨٦ يٮىح  ثإ٦ة٦ح ثـيٓ ث٨ مٮىس احلةاٟ، اذلم ٔز

٥ أف يف أوعةث٫ ٨٦ ٬ ، ^ٮ أ٢ٌٚ ٨٦ صربي٢ ك٦ياكاي٢ كحم٧ؽ إحل٫ ٨٦ ا، كٔز
كا٣ٕض٤يح اذلي٨ ٝةلٮا ثإ٦ة٦ح ٧ٔري ث٨ ثيةف ا٣ٕضٌل، ك٥٬ اذلي٨ ٝةلٮا/ إ٩ة ٧٩ٮت، ك٣ل٨ ال 
جؽكق، كامل٤ٌٛيح  يـاؿ ػ٤ٙ ٦٪ة يف األرض أا٧ح أ٩بيةء، كٝةلٮا ثإهليح صٕٛؿ الىةدؽ ٔك

دؽ، كل٥ يٞٮلٮا ثججٮد٫، اذلي٨ ٝةلٮا ثإ٦ة٦ح ٢ٌٛ٦ الىرييف، اذلم ٝةؿ ثؿبٮبيح صٕٛؿ الىة
 .(3)ك٦٪٭٥/ اخلُةثيح امل٤ُٞح، ك٥٬ اذلي٨ ٝةلٮا/ ٣حف ثٕؽ أيب اخلُةب إ٦ةـ

٥ أف ا دٕةىل  الهياحلث/ ك٥٬ أدجةع أمحؽ ث٨ ال١يةؿ، اذلم ادىع اإل٦ة٦ح جلٛك٫، كٔز
إ٧٩ة ػ٤ٜ اإلنكةف ىلع ملك اق٥ أمحؽ، ٚة٣ٞة٦ح ٦س٢ األ٣ٙ، كاحلؽاف ٦س٢ احلةء، كابل٨ُ 

                                     
 .(178/  1)، امل٢٤ كاجلع٢ (234)ص، ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ (28/  1)٦ٞةالت اإلقال٦يني، لألمٕؿم  (1)
 .(179/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (2)
 .(126)ص، اتلجىري يف ادلي٨ (28/  1)، ٦ٞةالت اإلقال٦يني (183/ 1)، امل٢٤ كاجلع٢ (11)صا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (3)
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املي٥، كالؿصالف ٦س٢ ادلاؿ، كهل دأكيالت ٚةقؽة ل٤ٛؿااي الرشٔيح كاألظاكـ ادليجيح،  ٦س٢
كٝؿر أ٫٩ ٬ٮ الرصاط، كأف اجل٪ح يه الٮوٮؿ إىل ٫٧٤ٔ ٨٦ ابلىةاؿ، كأف اجلةر ٦ة يٌةد 
ذلٟ، كهل دم٤ح ٨٦ اآلراء كاتلأكيالت ا٤ٛ٣كٛيح يه يف ظٞيٞذ٭ة ػؿاٚةت ال تكٮغ يف 

 .(1)كال ظةصح لإلَة٣ح ثؾ٠ؿ٬ة٢ٞٔ، كال يٞج٤٭ة رشع، 
ِٓضاٌيث/ ك٥٬ ٚؿٝذةف أدجةع ٬نةـ ث٨ احلل٥، كأدجةع ٬نةـ ث٨ قةل٥ اجلٮاحليق،  ال

٥ ٬نةـ ث٨ احلل٥ أف ٦ٕجٮدق صك٥ ذك ظؽٍّ  ك٧٬ة ٨٦ أ٢٬ ا٣تنبي٫ كاتلضكي٥، ظير ٔز
٥ ٫ ٦س٢ ٫ٞ٧ٔ، كٔز ة -ك٩٭ةيح، كأ٫٩ َٮي٢ ٔؿيي ٧ٔيٜ، كأف َٮهل ٦س٢ ًٔؿ ٌن أ٫٩ ٩ٮر  -أي

ألأل اكلكبي١ح الىةٚيح كال٤ؤلؤة املكذؽيؿة، كأ٫٩ ذك لٮف ك٥َٕ كراحئح كدلكح، كٝةؿ/ إف يذ
ة ٨٦ ثٕي الٮصٮق لٮالق ٦ة د٣خ ٤ٔي٫، كٌلف جيٮِّز  ثني ا كبني األصكةـ املعكٮقح تنةث٭ن
املٕىيح ىلع األ٩بيةء ٦ٓ ٝٮهل ثٕى٧ح األا٧ح؛ ألف اجليب إذا ٔىص أدةق الٮيح ثةتلججي٫ ىلع 

ةػُةية  . (2)ق، أ٦ة اإل٦ةـ ٚال يٮىح هل ٚال ثؽ أف يلٮف ٦ٕىٮ٦ن
ـ٥ٔ أف ٦ٕجٮدق صك٥ ىلع وٮرة إنكةف، كأ٫٩ ذك ظٮاس مخف  كأ٦ة ٬نةـ ث٨ قةل٥ ٚ
٠عٮاس اإلنكةف، كأف ٩ى٫ٛ األىلع دلٮؼ، ك٩ى٫ٛ األق٢ٛ مى٧خ، كأف هل كٚؿة 

 .(4)، كأ٫٩ ٩ٮر أقٮد كبةٝي٫ ٩ٮر أثيي(3)قٮداء
كا٢ٕٞ٣ ثأكؿ ك٤٬ح » /-ثٕؽ ذ٠ؿق ملٞة٣ح اهلنة٦يح -ؿ اإلقٛؿايحينٝةؿ اإل٦ةـ أثٮ املْٛ

 . (5)«ي٥٤ٕ أف ٨٦ اك٩خ ٬ؾق ٦ٞةتل٫ ل٥ يل٨ هل يف اإلقالـ ظِ
ة  الزراريث/ ٕن أدجةع زرارة ث٨ أٔني اذلم اكف يٞٮؿ/ إف ا دٕةىل ل٥ يل٨ ظيًّة كال ق٧ي

ا،  ة كبرصن ٕن ة كظيةة كٝؽرة كإرادة كق٧ ة كال ٝةدرنا، ز٥ ػ٤ٜ جلٛك٫ ٧٤ٔن كال ثىرينا كال ًعل٧ن
                                     

 .(184 -181/  1)امل٢٤ كاجلع٢  (1)
 .(44/  1)، ٦ٞةالت اإلقال٦يني ك٦ة ثٕؽ٬ة (47)ص، ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ (72 / 1)امل٢٤ كاجلع٢  (2)
ة/ النٕؿ املضذ٧ٓ ىلع الؿأس، كٝي٢/ ٦ة قةؿ ىلع األذ٩ني ٨٦ النٕؿ. لكةف ا٣ٕؿب (3) ٍٚؿى  .(288/  5) الٮى
 .(185/  1)، امل٢٤ كاجلع٢ (167/  1)، ٦ٞةالت اإلقال٦يني (51)صا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (4)
 .(40)صاتلجىري يف ادلي٨  (5)



 
 

 933 ح أل٢٬ الك٪حوٮؿ ا٣ٛؿؽ املؼة٣ٛأ

٥ الـراريح أف وٛةت ا لك٭ة ظةدزح ٦س٢ وٛةت األصكةـ، كٝةلٮا/ إ٫٩ ال يكٓ األا٧ح  كٔز
٦ٕةرٚ٭٥ رضكريح، كَل ٦ة يٕؿ٫ٚ ٗري٥٬ ثةجلْؿ ٚ٭ٮ ٔ٪ؽ٥٬ رضكرم،  اجل٭٢، ٚإف لك

ة ٌن  .(1)ك٬ؤالء يك٧ٮف اتلي٧يح أي
ة ثةلنيُة٩يح، ك٥٬ أدجةع حم٧ؽ ث٨ ٧ٕ٩ةف امل٤ٞت بنيُةف  اجلػٍاُيث/ ٌن كي٤ٞجٮف أي

٥ أف ا دٕةىل ال ي٥٤ٕ محبنة ظىت يلٮف، كأف ٦ٕجٮدق ٩ٮر ٗري صك٧ةين  ا٣ُةؽ، اذلم ٔز
 .(2)إنكةف، كٌلف يٮاٜٚ ٬نةـ اجلٮاحليق يف ٠سري ٨٦ ثؽ٫ٔىلع وػٮرة 

٥ ا  احلٔنسيث/ ة يف ا٣تنبي٫، كٔز َن ، كٌلف ٦ٛؿ ٞيِّمِّ  أدجةع يٮنف ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ ا٣
 .(3)حي٫٤٧ مح٤ح ٔؿم٫، ك٬ٮ أٝٮل ٦٪٭٥، ٧٠ة أف ال١ؿيس حي٫٤٧ رصالق، ك٬ٮ أٝٮل ٨٦ رص٤ي٫

ة ىلع -ٝةؿ أثٮ املْٛؿ اإلقٛؿايحين ٞن ا٣ٕة٢ٝ ال يكذضـئ أف » /-٦ٞة٣ح احلٮنكيحد٤ٕي
 .(4)«يٞٮؿ ٦س٢ ٬ؾا
ـ٧ٔٮف  اجلِاخيث/ أدجةع ٔجؽ ا ث٨ ٦ٕةكيح ث٨ ٔجؽ ا ث٨ صٕٛؿ ذم اجل٪ةظني، ي

أف ركح اإلهل حت٢ يف األ٩بيةء كاألا٧ح، كدجذ٢ٞ ٨٦ ثٌٕ٭٥ إىل ثٕي، كي٪١ؿكف ا٣ٞية٦ح 
كاجل٪ح كاجلةر، كيكذع٤ٮف الـ٩ة كال٤ٮاط كرشب اخل٧ؿ كأك٢ امليذح، كال يؿكف كصٮب 

/ إف ٔجؽ ا ث٨ ٦ٕةكيح ل٥ ي٧خ، كإ٫٩ يح ِبج٢ الىالة كالىٮـ كالـٌلة كاحلش، كٝةلٮا
 .(5)ثأوٛ٭ةف، كٝةلٮا ثإهليذ٫

ك٥٬ أدجةع ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿك ث٨ ظؿب ال١٪ؽم، اذلم اكف يؽيع أف ركح  احلربيث/
٥ أف  اإلهل ا٩ذ٢ٞ إحل٫ ٨ٔ ٔجؽ ا ث٨ حم٧ؽ ث٨ احل٪ٛيح، كأ٫٩ ٦٪ىٮص ىلع إ٦ة٦ذ٫، كٔز

                                     
 .(40 )صاتلجىري يف ادلي٨،  ،(41/  1)، ٦ٞةالت اإلقال٦يني (52)ص، ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ (190 -186/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (1)
 .(40)ص، اتلجىري يف ادلي٨، (683/ 3)، املٮاٝٙ (53)ص، ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ (41/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (2)
 . (97)ص، اتلجىري يف ادلي٨ (47/  1)، ٦ٞةالت اإلقال٦يني (52)ص، ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ (140 / 1)امل٢٤ كاجلع٢  (3)
 .(40)صاتلجىري يف ادلي٨  (4)
 .(126)ص، اتلجىري يف ادلي٨ (235)ص ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (5)
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 .(1)األ٩بيةء كاألا٧حركح اإلهل دت٪ةقغ كحت٢ يف 
ي٧٭ة ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿك ث٨ ظؿب »ٝةؿ ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ابل٘ؽادم/  ادَّٔخ احلؿبيح يف ٔز

٦س٢ دٔٮل ابلية٩يح يف ثيةف ث٨ ق٧ٕةف، كٍلذة ا٣ٛؿٝذني اكٚؿة ثؿب٭ة، ك٣حكخ ٨٦ ٚؿؽ 
 .(2)«اإلقالـ، ٧٠ة أف قةاؿ احل٤ٮحلح ػةرصح ٨ٔ ٚؿؽ اإلقالـ

ؼ ثةلرشييع، كٌلف يٞٮؿ/ إف ا دٕةىل ظ٢َّ يف مخكح ك٥٬ أدجةع رص٢ يٕؿ الُّشيػيث/
، كٝةؿ/ إف ٬ؤالء اخل٧كح ╚، كيلع، كٚة٧َح، كاحلك٨ كاحلكني ^أمؼةص، ٥٬/ حم٧ؽ 

 .(3)آهلح، ز٥ ادىع اإلهليح جلٛك٫
ك٥٬ أدجةع رص٢ يٕؿؼ ثةجل٧ريم، كٌلف ٨٦ أدجةع الرشييع، كٌلف يٞٮؿ ث٧س٢  اجلٍرييث/

٦ٞةتل٫، ز٥ ادىع أف اإلهل ظ٢َّ ٚي٫، ٚةدىع جلٛك٫ اإلهليح، كبٕي املى٪ٛني جي٢ٕ الرشيٕيح 
 .(4)كاجل٧رييح ٚؿٝح كاظؽة

٧ٮا أف ا  اىغراةيث/ إىل يلعٍّ ٚأػُأ يف َؿي٫ٞ  ♠أرق٢ صربي٢  ك٥٬ ٝٮـ ٔز
اكف أمج٫ ث٫ ٨٦ ا٣٘ؿاب ثة٣٘ؿاب، كاذلثةب »؛ أل٫٩ اكف ينج٭٫، كٝةلٮا/ ^كذ٬ت إىل حم٧ؽ 

٧ٮا أف ٤ٔيًّة«ثةذلثةب اكف ٬ٮ الؿقٮؿ، كأف أكالدق ٨٦ ثٕؽق ٥٬ الؿق٢، ◙ ، ٧٠ة ٔز
ا ♠ي٤ٕ٪ٮف صربي٢  -ٝجع٭٥ ا-كا٣٘ؿاثيح ا ٨٦ احل٭ٮد^، كحم٧ؽن  ، ٚ٭٥ أمؽ كٛؿن

 .(5)اذلي٨ ل٥ ي٤ٕ٪ٮا صربي٢
ا  ح، اك٩ٮا يٞٮلٮف/ إف ا دٕةىل ػ٤ٜ حم٧ؽن كٚٮض إحل٫ دؽثري  ^ك٦٪٭٥ ٚؿٝح تكىم/ املًٛٮ

 .◙ٚٮض أمؿ دؽثري ال١ٮف ٨٦ ثٕؽق إىل يلع  ^ا٣ٕةل٥، ٚاكف ٬ٮ اخلة٣ٜ ل٤ٕةل٥، ز٥ إ٫٩ 
ٚ٭ؤالء ا٣ٞٮـ رش ٨٦ املضٮس اذلي٨ ٝةلٮا/ إف ا ػ٤ٜ »ٝةؿ أثٮ املْٛؿ اإلقٛؿايحين/ 

                                     
 .(125)ص، اتلجىري يف ادلي٨ (26/  1)٦ٞةالت اإلقال٦يني  (1)
 .(239)صا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (2)
 .(129)ص، اتلجىري يف ادلي٨ (239)ص ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (3)
 .(129)ص، اتلجىري يف ادلي٨ (239)ص  ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ (4)
 .(237)ص ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (5)
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النيُةف كٚٮض إحل٫ األمؿ، ٚاكف النيُةف خي٤ٜ الرشكر، ألف ٬ؤالء ٝةلٮا ثةتلٛٮيي يف 
 .(1)«اخلري كالرش

ك٬ؤالء يٞٮلٮف/ إف ا دٕةىل ّ٭ؿ ثىٮرة أمؼةص، كملة ل٥  اجلصرييث واإلسداكيث/
، كبٕؽق أكالدق، ٚٞؽ ّ٭ؿ اإلهل ◙ مؼه أ٢ٌٚ ٨٦ يلع ^يل٨ ثٕؽ الؿقٮؿ 

ثىٮرد٭٥، ك٩ُٜ ثألكجذ٭٥، كأػؾ ثأيؽي٭٥؛ كهلؾا أ٤َٞٮا اق٥ اإلهليح ٤ٔي٭٥، كهل٥ دم٤ح 
 ٨٦ املٕذٞؽات ا٣لٛؿيح ا٣يت ختؿص٭٥ ٨ٔ م٤ح اإلقالـ.

ٮف ثةجلىرييح»/ ♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح  ٥٬ كقةاؿ -٬ؤالء ا٣ٞٮـ املك٧َّ
أكٛؿ ٨٦ احل٭ٮد كاجلىةرل؛ ث٢ كأكٛؿ ٨٦ ٠سري ٨٦ املرشًلني،  -أو٪ةؼ ا٣ٞؿا٦ُح ابلةَ٪يح

أ٥ْٔ ٨٦ رضر ال١ٛةر املعةربني ٦س٢ ٠ٛةر اتلذةر كا٣ٛؿ٩ش  ^كرضر٥٬ ىلع أ٦ح حم٧ؽ 
ري٥٬؛ ٚإف ٬ؤالء يذْة٬ؿكف ٔ٪ؽ ص٭ةؿ املك٧٤ني ثة٣تنيٓ كمٮاالة أ٢٬ ابليخ، ك٥٬ يف  ٗك

٦٪ٮف ثة، كال ثؿقٮهل، كال ثلذةث٫، كال ثأمؿ كال ٩يه، كال زٮاب كال ٔٞةب، احلٞيٞح ال يؤ
، كال ث٤٧ح ٨٦ امل٢٤ الكة٣ٛح؛ ث٢ ^كال ص٪ح كال ٩ةر، كال ثأظؽ ٨٦ املؿق٤ني ٝج٢ حم٧ؽ 

يأػؾكف الكـ ا كرقٮهل املٕؿكؼ ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء املك٧٤ني يذأكلٮ٫٩ ىلع أمٮر يٛرتك٩٭ة 
إ٫٩ ٣حف هل٥ ظؽ حمؽكد ٚي٧ة يؽٔٮ٫٩ ٨٦ اإلحلةد يف أق٧ةء ا يؽٔٮف أ٩٭ة ٥٤ٔ ابلة٨َ.. ٚ

دٕةىل كآيةد٫ كحتؿيٙ الكـ ا دٕةىل كرقٮهل ٨ٔ مٮا٫ًٕ؛ إذ ٦ٞىٮد٥٬ إ٩لةر اإلي٧ةف 
كرشاآ اإلقالـ ثل٢ َؿيٜ، ٦ٓ اتلْة٬ؿ ثأف هلؾق األمٮر ظٞةاٜ يٕؿٚٮ٩٭ة ٨٦ صجف 

ـ املٛؿكض ٠ذ٧ةف أرسار٥٬، كظش ٝٮهل٥/ إف الى٤ٮات اخل٧ف ٦ٕؿٚح أرسار٥٬، كالىية
٧ؿ، كإف  «يؽم أيب هلت»ابليخ ا٣ٕذيٜ زيةرة ميٮػ٭٥، كإف   «اجلجأ ا٣ْٕي٥»٧٬ة أثٮ ثلؿ ٔك

٬ٮ يلع ث٨ أيب َة٣ت، كهل٥ يف ٦ٕةداة اإلقالـ كأ٫٤٬ كٝةآ من٭ٮرة كًلذت  «اإل٦ةـ املجني»ك
١٪ح ق١ٛٮا د٦ةء املك٧٤ني ٧٠ة ٝذ٤ٮا مؿة  ةج كأ٣ٞٮ٥٬ يف ثرئ مى٪ٛح، ٚإذا اك٩خ هل٥ ٦ي احليضَّ

                                     
 .(129 -128)صاتلجىري يف ادلي٨  (1)



 

932 

 هاحوال الفرق وأحكامأ

٦ة  زمــ، كأػؾكا مؿة احلضؿ األقٮد كبيق ٔ٪ؽ٥٬ ٦ؽة، كٝذ٤ٮا ٨٦ ٧٤ٔةء املك٧٤ني كمنةخي٭٥
ال حييص ٔؽدق إال ا دٕةىل... كو٪ٙ ٧٤ٔةء املك٧٤ني ٠ذجنة يف ٠نٙ أرسار٥٬ ك٬ذٟ 

كٛؿ ٨٦ أقذةر٥٬، كبح٪ٮا ٚي٭ة ٦ة ٥٬ ٤ٔي٫ ٨٦ ا٣لٛؿ كالـ٩ؽٝح كاإلحلةد اذلم ٥٬ ث٫ أ
 .(1)«احل٭ٮد كاجلىةرل، ك٨٦ ثؿا٧٬ح اهل٪ؽ اذلي٨ يٕجؽكف األو٪ةـ

/ً ٔدًْ واُتضاْر  أٌاكَ وج
ننأ املؾ٬ت النييع يف ال١ٮٚح يف ٤َّٝح ٨٦ ا٥٤ٕ٣ كا٧٤ٕ٣ةء، ز٥ ٦ة بلر أف رسل ٬ؾا 

 ادلاء إىل ا٣ٕةل٥ اإلقاليم، حتخ قذةر ٨٦ ال١يؽ كاتلآمؿ كاخلؽاع.
ظير دٕؽُّ ٔٞيؽة النيٕح اإل٦ة٦يح يه -يف إيؿافكيرتًلـ الٮصٮد النييع اآلف 

كيف ا٣ٕؿاؽ، كبل٪ةف، كاخل٤يش ا٣ٕؿيب، كاهل٪ؽ، كبة٠كذةف،  -ا٣ٕٞيؽة الؿق٧يح لرلك٣ح
 كأٚ٘ةنكذةف، كًلسري ٨٦ ادلكؿ اآلقيٮيح كاإلٚؿيٞيح.

ٮف ػالية رسيَّح د٢٧ٕ ثجنةط ٣حف يف دكؿ ا٣ٕةل٥  كدًعة ا٣تنيٓ يف ٬ؾا ا٣ٕرص ينلكِّ
ٍٚٞ، ك٣ل٨ يف دميٓ دكؿ ا٣ٕةل٥، كٜٚ ػُح ٦ؽركقح، كد٧ٮي٢ ًؼ٥ دٞٙ ٨٦  اإلقاليم

كراا٫ يف املٞةـ األكؿ دك٣ح الؿٚي ثإيؿاف، ا٣يت ص٤ٕخ ٨٦ قٛةراد٭ة كٝ٪ى٤يةد٭ة احل١ٮ٦يح 
امل٪ترشة يف دميٓ دكؿ ا٣ٕةل٥ مؿا٠ـ لرلٔٮة إىل ا٣تنيٓ، كاقذؼؽ٦خ تلعٞيٜ ذلٟ خمذ٤ٙ 

ركف ثةبلٕي  ٍ٘ؿكف  «ظت آؿ ابليخ»ثةق٥ الٮقةا٢، ظير ي٘ؿِّ دةرة، كبةتلىٮؼ أػؿل، كيي
ري ذلٟ.  ابلٕي اآلػؿ ثةألمٮاؿ، كامل٪ط ادلراقيح، كإثةظح ٩لةح املذٕح ٗك

كادلٔٮة إىل ا٣تنيٓ احلٮـ أػؾت مًلكن أكرث صؿأة، كبؽأت دُؿح ٩ٛك٭ة ٨٦ ػالؿ 
٠ذةثةت ثٕي ، كّ٭ؿت آزةر ٬ؾق ادلٔٮة يف «اتلٞؿيت ثني املؾا٬ت اإلقال٦يح»دٔٮل 

امل١ٛؿي٨ امل٪تكبني إىل الك٪ح، اذلي٨ د٥ اقذ٧ةتل٭٥، ظىت يلذجٮا ٦ة يي٪٧ِّٜ املؾ٬ت النييع، 
 كي٢٧ٕ ىلع نرشق يف أكقةط أ٢٬ الك٪ح.

                                     
 .(150 -149/ 35)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (1)
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ة ٌن ثٕي ال١ذةثةت ا٣يت دؽٔٮ إىل اتلٞةرب ٦ٓ النيٕح، كإذاثح  -ّ٭ٮر- ك٬ؾا يِّٛسِّ أي
اتل٭ٮي٨ ٨٦ مأف اخلالٚةت ا٣ٕٞؽيح لك ا٣ٛٮارؽ ا٣يت د٧٪ٓ االصذ٧ةع كاتلآ٣ٙ ٦ٕ٭٥، ك

كاألوٮحلح ا٣ٞةا٧ح ثني النيٕح كأ٢٬ الك٪ح، كإّ٭ةر٬ة ثىٮرة اػذالٚةت يف مكةا٢ 
اصذ٭ةديح، ختذ٤ٙ ٚي٭ة األ٩ْةر، كدذٕؽد ٚي٭ة اآلراء، أك ثإّ٭ةر٬ة ىلع أ٩٭ة ػالٚةت دةرخييح 

 قةدت ٣ٛرتة ز٥ ثةدت.
كدٛذط ثةب اجلي٢ ٦٪٭٥ ٧٠ة ّ٭ؿت ٠ذةثةت ٦ٕةرصة د٨ُٕ يف ثٕي الىعةثح، 

كا٣تن١يٟ يف ٔؽاتل٭٥، كاد٭ة٦٭٥ خبية٩ح األ٦ة٩ح، ث٢ ثة٣لٛؿ يف ثٕي األظيةف، ك٬ٮ ٦ة 
 أدمٕني. ╚ يٮاٜٚ ٦ٕذٞؽ ٠سري ٨٦ النيٕح يف الىعةثح ال١ؿاـ

ا ٨٦ ا٫ٞٛ٣  ـءن يح ثةٔذجةر٬ة ص ٧٠ة كصؽ ٨٦ يؽٔٮ إىل دؽريف ٦ؾا٬ت النيٕح ا٣ٛؿٔك
ةد٭٥ ا٣يت قُؿك٬ة يف دٛكري ا٣ٞؿآف ىلع َؿيٞذ٭٥ ابلةَ٪يح اإلقاليم، كّ٭ؿ ٨٦ يٕذرب ٠ذةث

املةرٝح، أك ٨٦ يٕذؽُّ ث٧ة ٠ذجٮق يف اتلةريغ اإلقاليم، كد٧ٕؽكا ػالهل تنٮي٫ ظٞةاٜ اتلةريغ، 
كاإلقةءة إىل رمٮز أ٢٬ الك٪ح، كدـييٙ الٮٝةآ كحتؿيٛ٭ة، كاػذالؽ األكةذيت كاألثةَي٢؛ 

 أييؽ ٦ؾ٬ج٭٥ كنرشق.خلؽ٦ح مىة٣ط النيٕح، كا٢٧ٕ٣ ىلع د
ٞةاؽ٥٬ كزٞةٚةد٭٥، ممة يؽٔٮ إىل  كال مٟ أف هلؾا أزؿق اخلُري ىلع أٚاكر املك٧٤ني ٔك
يح اجلةس كإَالٔ٭٥ ىلع ظٞيٞح ٦ة  رضكرة مٮاص٭ح ٬ؾا اخلُؿ املزتايؽ، كا٢٧ٕ٣ ىلع دٔٮ

.(1)يؽٔٮ إحل٫ ٬ؾا املؾ٬تي الٌةؿُّ 

 
 

 
 

                                     
 .(183 – 172/  2) اتلٞؿيت ثني أ٢٬ الك٪ح كالنيٕح، مكأ٣ح (1211 -1198/ 3)أوٮؿ ٦ؾ٬ت النيٕح اإل٦ة٦يح  (1)
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 املعـتـزلـة
 واىنضأة/اىتسٍيث 

زتاؿ ٦ٕ٪ةق ٣٘ح/ اال٩ٛىةؿ كاتل٪يح  .(1)املٕزًت٣ح دمٓ ٦ٕزًتؿ، كاأل
ة ٚ٭٥/  ٚؿٝح إقال٦يح ننأت يف أكاػؿ ا٣ٕرص األمٮم، كازد٬ؿت »أ٦ة املٕزت٣ح اوُالظن

يف ا٣ٕرص ا٣ٕجةيس، كٝؽ أذ٧ؽت ىلع ا٢ٕٞ٣ املضؿد يف ٚ٭٥ ا٣ٕٞيؽة اإلقال٦يح؛ تلأزؿ٬ة 
ثجٕي ا٤ٛ٣كٛةت املكذٮردة؛ ممة أدل إىل احنؿاٚ٭ة ٨ٔ ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح، كٝؽ 

، كا٣ٕؽحلح، كأ٢٬ ا٣ٕؽؿ كاتلٮظيؽ، أ٤َٜ ٤ٔي٭ة أق٧ةء خمذ٤ٛح ٦٪٭ة/ املٕزت٣ح، كا٣ٞؽريح
يؽيح  .(2)«كاملٞذىؽة، كالٔٮ

٣ٞت أ٫ٞ٤َ أ٢٬  «املٕزت٣ح»، كالؿاصط أف لك٧ح (3)كاػذ٤ٙ ابلةظسٮف يف قجت ٬ؾق ا٣تك٧يح
زتاهل٥ ٝٮؿ (4)الك٪ح ىلع ٬ؾق ا٣ٛؿٝح؛ ل٤ذؽحل٢ ىلع أ٩٭٥ ا٩ٛى٤ٮا ٔ٪٭٥ كدؿًلٮا منةخي٭٥ ، كأل

 .(5)ث٧ؤ٨٦ كال ثلةٚؿ، ك٣ل٨ يف ٦٪ػـ٣ح ثني امل٪ػـتلنياأل٦ح يف دٔٮا٥٬ أف ا٣ٛةقٜ ٣حف 
املٕزت٣ح ثةي٪ٮا دميٓ ا٣ُٮااٙ ٚي٧ة اػذىٮا ث٫ ٨٦ امل٪ػـ٣ح ثني »ٝةؿ ميغ اإلقالـ/ 

امل٪ػـتلني، كٝٮهل٥/ إف أ٢٬ ال١جةاؿ خيرلكف يف اجلةر، ك٣حكٮا ث٧ؤ٦٪ني كال ٠ٛةر، ٚإف ٬ؾا 
 .(6)«ٝٮهل٥ اذلم ق٧ٮا ث٫ املٕزت٣ح

كٝي٢/ إف أكؿ ٨٦ ق٧ة٥٬ ثؾلٟ ٬ٮ احلك٨ ابلرصم، ملة كٝٓ اخلالؼ ثح٪٫ كبني 
د٧٤يؾق كاو٢ ث٨ ُٔةء يف مكأ٣ح مؿدلت ال١جرية، ٚٞةؿ احلك٨/ إ٫٩ مؤ٨٦ ٚةقٜ، كٝةؿ 

                                     
 .(1031ص)، ا٣ٞةمٮس املعيٍ (440 11)لكةف ا٣ٕؿب  (1)
ح املحِّسة، اجلؽكة ا٣ٕةمليح ل٤نجةب  (2)  .(69/ 1)املٮقٔٮ
ح املحِّسة، اجلؽكة ا٣ٕةمليح ل٤نجةب (21 -14)صاملٕزت٣ح كأوٮهل٥ اخل٧كح  (3)  .(69/ 1)، املٮقٔٮ
 .(84)ص، دراقةت يف ا٣ٛؿؽ كا٣ٕٞةاؽ اإلقال٦يح (15)صاملٕزت٣ح كأوٮهل٥ اخل٧كح  (4)
 .(15)صا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (5)
 .(461/ 3) ٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح (6)
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 ُّٙ ؾاث٫ أػ كاو٢/ إ٫٩ ث٧٪ػـ٣ح ثني امل٪ػـتلني؛ ال ٬ٮ مؤ٨٦، كال اكٚؿ، كخيرلَّ يف اجلةر، ٔك
، ٧٤ٚة اػذ٤ٙ ٦ٓ احلك٨ يف ذلٟ (1)ي٫ أظاكـ املؤ٨٦ يف ادل٩ية٨٦ ٔؾاب الاكٚؿ، كجتؿم ٤ٔ

٨ ٚي٭ة ٦ؾ٬ج٫، كاحنةز إحل٫ و٭ؿق ٧ٔؿك  ِّٞ ف ظ٤ٞح يف مكضؽ ابلرصة ي٤ أزتؿ ظ٤ٞذ٫، كًلٮَّ
ِّمِّ ٬ٮ كأوعةث٫ املٕزت٣ح(2)ث٨ ٔجيؽ  .(3)، ٚٞةؿ احلك٨/ أزتجلة كاو٢، ٚكي

 /(4)ومما أطيق ىلع املػزتىث ٌَ األسٍاء ٌا ييل
كذلٟ جلٛي٭٥ ا٣ٞؽر؛ ظير ٝةلٮا/ إف ا ال خي٤ٜ إٔٚةؿ ا٣ٕجةد؛ ث٢ ا٣ٕجؽ ٬ٮ اىلدريث/  -1

 اذلم خي٤ٜ إٔٚةؿ ٩ٛك٫.
كاملضٮس ا٣ٞةا٤ني ثإهل ل٤ؼري كهلإ ل٤رش؛ ثٞٮهل٥/  ك٬ؾا ملنةث٭ذ٭٥ ٝٮؿ اثل٪ٮيح اثلِٔيث واملجٔس/ -2

 اخلري ٨٦ ا، كالرش ٨٦ ا٣ٕجؽ، كا ال خي٤ٜ إٔٚةؿ ا٣ٕجةد؛ ث٢ ا٣ٕجةد ػة٣ٞٮف ألٕٚةهل٥. 
ا٣ٕجؽ لك٫ خم٤ٮؽ؛ ذاد٫، كوٛةد٫، كإٔٚةهل، ك٨٦ أػؿج إٔٚةهل ٨ٔ ػ٤ٜ »ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥/ 

ة ٦ٓ ا،؛ كهلؾا مج ٞن ٫ الك٤ٙ ا٣ٞؽريح اجلٛةة ثةملضٮس، كٝةلٮا/ ٥٬ ا ٚٞؽ ص٢ٕ ٚي٫ ػة٣
 .(5)«دلٮس ٬ؾق األ٦ح، وط ذلٟ ٨ٔ اث٨ ٔجةس

يؽ ىلع اذل٩ٮب يف اآلػؿة ال حمة٣ح. الٔغيديث/ -3  ٣ٞٮهل٥ ثإ٩ٛةذ الٔٮ
ٔارج/ -4 ٝي٢ ل٧٤ٕزت٣ح/ إ٩٭٥ خمة٩ير اخلٮارج؛ ألف اخلٮارج »ٝةؿ ابل٘ؽادم/  خماُيد اخل

ملة رأكا أل٢٬ اذل٩ٮب اخل٤ٮد يف اجلةر ق٧ٮ٥٬ كٛؿة كظةربٮ٥٬، كاملٕزت٣ح رأت هل٥ 
اخل٤ٮد يف اجلةر كل٥ جتِّس ىلع تك٧يذ٭٥ كٛؿة، كال صِّست ىلع ٝذةؿ أ٢٬ ٚؿٝح ٦٪٭٥، 

                                     
ك٬ؾا خية٣ٙ ٝٮؿ اخلٮارج اذلي٨ يٞٮلٮف/ إف مؿدلت ال١جرية يٕؾب ٔؾاب ال١ٛةر يف اآلػؿة، كجتؿم ٤ٔي٫ أظاكـ  (1)

 ال١ٛةر يف ادل٩ية.
٧ؿك ث٨ ٔجيؽ ٧٬ة رأس املٕزت٣ح. (2)  كذللٟ ٝي٢/ إف كاو٢ ث٨ ُٔةء ٔك
 .(67)ص، ا٣ٛؿؽ اإلقال٦يح (15)صاملٕزت٣ح كأوٮهل٥ اخل٧كح  (3)
 .(68 -67 )ص، ا٣ٛؿؽ اإلقال٦يح (29 -22)صاملٕزت٣ح كأوٮهل٥ اخل٧كح  (4)
 .(532/  3) زاد املٕةد (5)
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 .(1)«ٌٚالن ٨ٔ ٝذةؿ دم٭ٮر خمة٣ٛي٭٥...
يث/  -5 ٛةت، كل١٪٪ة ك٬ؾا املَػطِّ ري٥٬ مم٨ ٩ٛٮا الى االق٥ ال خيى٭٥ كظؽ٥٬؛ ث٢ ين٢٧ اجل٭٧يح ٗك

ِ  ♫جنؽ ثٕي أ٢٬ الك٪ح اكث٨ ا٣ٞي٥  ـ ٣ٛ  .(2)لرلال٣ح ىلع املٕزت٣ح «امل٤ُٕح»يكذؼؽ
ٔه ًْ ىلع أُفسًٓ ٌرو/  وٌَ األسٍاء ٌا أطيل

٣ٞٮهل٥ إف ا٣ٕجؽ ػة٣ٜ ألٕٚةؿ ٩ٛك٫، ٨٧ٚ جنة ٚج٫٤ٕٛ، ك٨٦ ٤٬ٟ ٚج٫٤ٕٛ؛  أْو اىػدل/ -أ
ا.  ألف ا دٕةىل ال ي٥٤ْ أظؽن

ؽرة الؿب ىلع »ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥/  ؽؿ اذلم ص٤ٕذ٫ ا٣ٞؽريح اق٧نة إل٩لةرٝ  ك٨٦ ذٟل ٣ِٛ ا٣ٕ
جةدق كػ٫ٞ٤ هلة، كمنحبذ٫ ؽرد٫ كمنحبذ٫ كػ٫ٞ٤ ٬ٮ (3)إٔٚةؿٔ   ٝ٨ ض٤ٕٮا إػؿاص٭ةٔ  ؽؿ،ٚ   .(4)«ا٣ٕ

ٔخيد/ -ب  ثؽٔٮل ٩يف ا٣تنبي٫، كقيأيت دٛىي٢ ذلٟ. أل٩٭٥ ي٪ٛٮف وٛةت ا  أْو اتل
 :(5)أصٔهلً ابلدغيث 

٢ املٕزت٣ح مخكح أوٮؿ ثؽٔيح، ٚةرٝٮا ث٭ة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح، كيه/  أوَّ
ٔخيـد/  أوًًل/ اتل

٨٦ الىٛةت، ك٦ة ي٪َفى  يؽكر يف ظٞيٞذ٫ ظٮؿ ٦ة ييثٍجىخ   -ٔ٪ؽ٥٬- ك٬ؾا األو٢
ٔ٪٫ ٦٪٭ة، ٚةملٕزت٣ح ي٪ٛٮف وٛةت ا دٕةىل، كيٞٮلٮف/ إف ٬ؾق الىٛةت ٣حكخ محبنة ٗري 

ٙو ذلاد٫ ـ اذلم ٬ٮ أػه كو ؽى ًٞ لنةرًلذ٫ يف  -ٔ٪ؽ٥٬ -اذلات؛ أل٩٭ة لٮ مةرًلذ٫ يف ا٣
 اإلهليح، ٚال ٝؽي٥ ٗري ذاد٫/ إذ حمةؿ كصٮد ٝؽي٧ني.

ة ث٥٤ٕ، ٚإ٦ة أف يلٮف »يل/ ٝةؿ أثٮ احلكني اخليةط املٕزت إف ا دٕةىل لٮ اكف ًعل٧ن
ة؛ ألف ٬ؾا يٮصت كصٮد  ة أك يلٮف حمؽزنة، كال ي٧ل٨ أف يلٮف ٝؽي٧ن ذلٟ ا٥٤ٕ٣ ٝؽي٧ن

                                     
 .(68)ص، اتلجىري يف ادلي٨ (99)صا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (1)
  اث٨ ا٣ٞي٥/ اصذ٧ةع اجليٮش اإلقال٦يح، كالىٮأٜ املؿق٤ح.٧٠ة يف ٠ذةيبى  (2)
 أم/ كإ٩لةر منحبذ٫. (3)
 .(949/ 3) الىٮأٜ املؿق٤ح (4)
 .(73 -69)ص، ا٣ٛؿؽ اإلقال٦يح (280 -81)صاملٕزت٣ح كأوٮهل٥ اخل٧كح  (5)
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ة حمؽزنة؛ أل٫٩ لٮ اكف  ازجني ٝؽي٧ني، ك٬ٮ دٕؽد، ك٬ٮ ٝٮؿ ٚةقؽ، كال ي٧ل٨ أف يلٮف ٧٤ٔن
، أك ال يف حم٢، ٚإف اكف أظؽز٫ ا ٠ؾلٟ يلٮف ٝؽ أظؽز٫ ا إ٦ة يف ٩ٛك٫، أك يف ٗريق

يف ٩ٛك٫ أوجط حمالًّ ل٤عٮادث، ك٦ة اكف حمالًّ ل٤عٮادث ٚ٭ٮ ظةدث، ك٬ؾا حمةؿ، كإذا 
٨ ظ٫َّ٤ ال٤ٮف ٚ٭ٮ املذ٤ٮف  ة ث٧ة ظ٫َّ٤ ٦٪٫ دك٫٩، ٧٠ة أف ٦ى أظؽز٫ يف ٗريق اكف ذلٟ ا٣٘ري ًعل٧ن

٢ٞ أف يلٮف أظؽز٫ ال يف حم٢؛ ألف ا ٥٤ٕ٣ ٔؿىض ال يٞٮـ إال يف ث٫ دكف ٗريق، كال يٕي
 .(1)«صك٥، ٚال يجىق إال ظةؿ كاظؽ، ك٬ٮ أف ا ًعل٥ ثؾاد٫

كٝؽ ث٪ٮا ىلع ٬ؾا األو٢ ٦ٕذٞؽات ٚةقؽة، ٦٪٭ة/ ٩يف ٤ٔٮِّ ا دٕةىل ىلع ػ٫ٞ٤، كاقذعة٣ح 
رؤيح ا دٕةىل ثةألثىةر، كأف الكـ ا دٕةىل حمؽث خم٤ٮؽ يف حم٢؛ أل٩٭٥ ي٪ٛٮف وٛح الًلكـ 

٫، ، ٧٠ة ادٛٞٮا ىلع ٩يف اإلرادة كالك٧ٓ كابلرص، كىلع أ٩٭ة ٣حكخ ٦ٕةين ٝةا٧ح ثؾاد٨ٔ ا 
٣ل٨ اػذ٤ٛٮا يف كصٮق كصٮد٬ة، كحمةم٢ ٦ٕة٩ي٭ة، ٚٞةلٮا/ إف ا مؿيؽ ثإرادة ظةدزح ال يف حم٢، 
ك٩ٛٮا الك٧ٓ كابلرص ٔ٪٫ قجعة٫٩، كاػذ٤ٛٮا يف دأكي٤٭٧ة ىلع أٝٮاؿ، ٧ٚ٪٭٥/ ٨٦ مح٤٭٧ة ىلع 

 .(2)احليةة، ك٦٪٭٥/ ٨٦ مح٤٭٧ة ىلع ٩يف اآلٚح، كمح٤٭٧ة ابل٘ؽاديٮف ٦٪٭٥ ىلع ا٥٤ٕ٣
 حلةو٢/ أف ٬ؾا األو٢ قرتكا حتذ٫ ٩يف الىٛةت، كا٣ٞٮؿ خب٤ٜ ا٣ٞؿآف.كا

 ذاًُيا/ اىػـدل/
ك٦ٕىن ا٣ٕؽؿ ٔ٪ؽ٥٬ يذ٨٧ٌ اتل١ؾيت ثة٣ٞؽر، ك٬ٮ ػ٤ٜ ا ألٕٚةؿ ا٣ٕجةد، كإرادة ٦ة 

 يلٮف يف م٫١٤، كا٣ٞؽرة ىلع لك يشء، ك٦٪٭٥ ٨٦ ي٪١ؿ دٞؽـ ا٥٤ٕ٣، كًلذةثح ٦ٞةديؿ ا٣ٕجةد.
ٚيف أذٞةد٥٬ أف ا ال خي٤ٜ إٔٚةؿ ا٣ٕجةد، ك٣ل٨ ا٣ٕجةد ي٤ٕٛٮف ٦ة أمؿكا ث٫، 
ج٭ة ٚي٭٥، كٝؽ كٕٝٮا يف  ًلَّ كيجذ٭ٮف ٧ٔة ٩٭ٮا ٔ٪٫ ثةإلرادة كا٣ٞؽرة ا٣يت ص٤ٕ٭ة ا هل٥ كرى
َـّق أف يٌةؼ إحل٫  ذلٟ خل٤ُ٭٥ ثني إرادة ا ال١ٮ٩يح كإرادد٫ الرشٔيح، ٚٞةلٮا/ إف ا ٦٪ػ

                                     
، كاخليةط ٬ٮ أثٮ احلكني (86)ص ٨ٔ/ املٕزت٣ح كأوٮهل٥ اخل٧كح ، ٩ٞالن (83، 82)صاال٩ذىةر، أليب احلكني املٕزتيل  (1)

 ، ك٬ٮ أظؽ رؤكس املٕزت٣ح، كإحل٫ دجكت ٚؿٝح اخليةَيح. ٬(290)ٔجؽالؿظي٥ ث٨ حم٧ؽ، املذٮىف ق٪ح
 .(39/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (2)
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ب لاكف رش ك٤ّ ؾَّ ٔى ٥ ك٢ٕٚ ٬ٮ كٛؿ ك٦ٕىيح؛ أل٫٩ لٮ ػ٤ٜ ا٥٤ْ٣ ز٥ ظةقت ٤ٔي٫ ك
َـّق ٨ٔ ذلٟ. ة، كا ٦٪ػ  ّةل٧ن

كا٣ٕجؽ ٔ٪ؽ٥٬ ٝةدر ػة٣ٜ ألٕٚةهل ػري٬ة كرش٬ة؛ كذللٟ ٚ٭ٮ يكذعٜ ىلع ٦ة ي٫٤ٕٛ 
ٞةثنة.  زٮاثنة ٔك

 يؽ.كي٤ــ ىلع ٬ؾا األو٢ ا٣ٛةقؽ نكجح ا٣ٕضـ إىل ا؛ إذ يٞٓ يف م٫١٤ ٦ة ال يؿ
 كاحلةو٢/ أف ٬ؾا األو٢ قرتكا حتذ٫ ٩يف ا٣ٞؽر.

ادٜٛ لك أ٢٬ ا٣ٕؽؿ ىلع أف إٔٚةؿ ا٣ٕجةد ٨٦ »ٝةؿ ا٣ٞةيض ٔجؽ اجلجةر املٕزتيل/ 
أٝؽر٥٬ ىلع ذلٟ، كال ٚة٢ٔ هلة  درصٚ٭٥ كٝية٦٭٥ كٕٝٮد٥٬ ظةدزح ٨٦ ص٭ذ٭٥، كأف ا 

، «٭ة ٚٞؽ ٥ْٔ ػُؤقكال حمؽث قٮا٥٬، كأف ٨٦ ٝةؿ/ إف ا قجعة٫٩ ػة٣ٞ٭ة كحمؽز
 .(1)كأظةلٮا ظؽكث ٢ٕٚ ٨٦ ٚة٤ٔىنٍي 

 ذاثلًا/ إُفاذ الٔغيد/
ة-كيكىم ٬ؾا األو٢ ٔ٪ؽ٥٬  ٌن يؽ، كيؿيؽكف ث٭ؾا األو٢/ أف  -أي ؽ كالٔٮ ثإ٩ٛةذ الٔٮ

ؽ  ؽ ث٫ ك٦ة دٔٮ يؽق ثة٣ٕٞةب كاٝٓ، كأ٫٩ دٕةىل ي٢ٕٛ ٦ة ٔك ؽ ا دٕةىل ثةثلٮاب كاٝٓ، كٔك ٔك
 اخل٤ٙ. ٤ٔي٫ ال حمة٣ح، كال جيٮز

ؽ »ٝةؿ ا٣ٞةيض ٔجؽ اجلجةر املٕزتيل/  يؽ، ٚ٭ٮ/ أف ا دٕةىل ٔك ؽ كالٔٮ كأ٦ة ٤ٔٮـ الٔٮ
ؽ ٤ٔي٫ ال حمة٣ح،  ؽ ث٫ كدٔٮ ؽ ا٣ٕىةة ثة٣ٕٞةب، كأ٫٩ ي٢ٕٛ ٦ة ٔك املُيٕني ثةثلٮاب، كدٔٮ

 . (2)«كال جيٮز ٤ٔي٫ اخل٤ٙ كال١ؾب
٨ٔ ٠جرية اردلج٭ة، ٚإ٫٩ كب٪ٮا ىلع ٬ؾا األو٢/ أف ا٣ٛةقٜ إذا ٦ةت ىلع ٗري دٮبح 

يؽق، ٣ل٨ ٔؾاث٫  ؽق ثؾلٟ، كال ثؽ أف ي٪ٛؾ ٔك ا ٚي٭ة؛ ألف ا دٔٮ يؽػ٢ اجلةر خمرلن
 يلٮف أػٙ ٨٦ ٔؾاب الاكٚؿ األوٌل.

                                     
 .(169)صاملٕزت٣ح كأوٮهل٥ اخل٧كح  /٨ٔ ، ٩ٞالن (3/ 8)امل٘ين يف أثٮاب ا٣ٕؽؿ كاتلٮظيؽ، ل٤ٞةيض ٔجؽ اجلجةر  (1)
 .(136)صرشح األوٮؿ اخل٧كح، ل٤ٞةيض ٔجؽ اجلجةر  (2)
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ا، ال بنٛةٔح  ةؽ ٬ؾق األ٦ح ال خيؿج ٦٪٭ة أثؽن ة/ إف ٨٦ دػ٢ اجلةر ٨٦ ٚيكَّ ٌن كيٞٮلٮف أي
 كال ث٘ري٬ة؛ كذلا ٚ٭٥ ي٪١ؿكف النٛةٔح.

ال يٕٛٮ ٨٧ٔ ينةء، كال ي٘ٛؿ مل٨  ىلع ٬ؾا األو٢ ابلؽيع ي٤ـ٦٭٥ أف ا  كب٪ةء
 يؿيؽ، دٕةىل ا ٨ٔ ذلٟ.

 راةًػا/ املِـزىث ةني املِـزتلني/
ا، كل١٪٫ يف ٦٪ػـ٣ح ثني  كيٕ٪ٮف ثؾلٟ أف مؿدلت ال١جرية ٣حف مؤ٦٪نة كال اكٚؿن

ا ٚي٭ة، اإلي٧ةف كا٣لٛؿ، كل١٪٫ إذا ػؿج ٨٦ ادل٩ية ٨٦ ٗري دٮبح ٚ٭ٮ  ٨٦ أ٢٬ اجلةر ػةدلن
ك٣ل٨ ختٛٙ ٔ٪٫ اجلةر ٚيؼرلَّ يف ٗري َجٞح ال١ٛةر األو٤يني، كال ثأس ٨٦ ٦ٕةم٤ح ٬ؾا 
ة، كإف اكف ال يكىم مؤ٦٪نة؛ ألف املؤ٨٦  ا٣ٛةقٜ ٦ٕةم٤ح املك٧٤ني يف ادل٩ية؛ ألف اتلٮبح مؿصٮَّ

ة-ٜ املؽح، ك٣حف ثلةٚؿ اق٥ ٦ؽح كا٣ٛةقٜ ال يكذع ٌن  ن٭ةددني.إلٝؿارق ثةل -أي
وةظت ال١جرية هل اق٥ ثني االق٧ني، كظل٥ ثني »ٝةؿ ا٣ٞةيض ٔجؽ اجلجةر املٕزتيل/ 

ة، كًلؾلٟ  ٞن احل٧١ني، ال يلٮف اق٫٧ اق٥ الاكٚؿ، كال اق٫٧ اق٥ املؤ٨٦، كإ٧٩ة يكىمَّ ٚةق
ٚال يلٮف ظ٫٧١ ظل٥ الاكٚؿ، كال ظل٥ املؤ٨٦؛ ث٢ يٛؿد هل ظل٥ زة٣ر، ك٬ٮ 

 .(1)«امل٪ػـ٣ح ثني امل٪ػـتلني
يف ٦ٕؿض ظؽيس٫ ٨ٔ مؿدلت ال١جرية، كمٮٝٙ ا٣ُٮااٙ -كٝةؿ ميغ اإلقالـ 

هلي ٦٪ػـ٣ح ثني امل٪ػـتلني، كيه ٦٪ػـ٣ح ا٣ٛةقٜ، ك٣حف ٬ٮ » /-٦٪٫ ِـّ ك٦٪٭٥ ٨٦ يٞٮؿ/ ٩٪ػ
ا  -ث٧ؤ٨٦ كال اكٚؿ ك٥٬ املٕزت٣ح، ك٬ؤالء يٞٮلٮف/ إف أ٢٬ ال١جةاؿ خيرلكف يف اجلةر، كإف أظؽن

، ك٬ؾا ٨٦ ٦ٞةالت أ٢٬ ابلؽع ا٣يت دؿَّ ال١ذةب كالك٪ح كإدمةع ٦٪٭٥ ال خيؿج ٦٪٭ة
 .(2)«الىعةثح كاتلةثٕني هل٥ ثإظكةف ىلع ػالٚ٭ة

                                     
 .(697)صرشح األوٮؿ اخل٧كح  (1)
 .(670/ 7)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (2)
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 خامًسا/ األمر ةاملػروف واجليه غَ املِهر/
صٮاز اخلؿكج ىلع األا٧ح كٝذةهل٥ ثةلكيٙ، كصٮاز  -ٔ٪ؽ٥٬- كيذ٨٧ٌ ٬ؾا األو٢

 ٦ٞؽكر٥٬ ذلٟ. إذا اكف يف -ٝذةؿ املؼة٣ٙ هل٥ ٨٦ ًع٦ح اجلةس
ٝة٣خ املٕزت٣ح/ إذا ٠٪ة دمةٔح، كٌلف ا٣٘ة٣ت ٔ٪ؽ٩ة أ٩َّة ٩ليف خمة٣ٛي٪ة، »ٝةؿ األمٕؿم/ 

ٔٞؽ٩ة لإل٦ةـ ك٩٭ٌ٪ة ٚٞذ٤٪ة الك٤ُةف كأزجلةق، كأػؾ٩ة اجلةس ثةال٩ٞيةد ٣ٞٮجلة، ٚإف دػ٤ٮا 
 الك٤ُةف يف ٝٮجلة اذلم ٬ٮ اتلٮظيؽ، كيف ٝٮجلة ثة٣ٞؽر، كإال ٝذ٤٪ة٥٬، كأكصجٮا اخلؿكج ىلع

 .(1)«ىلع اإلماكف كا٣ٞؽرة
كيْ٭ؿ ٨٦ الكـ أا٧ح املٕزت٣ح أف اخلؿكج ىلع األا٧ح، كٝذةؿ املؼة٣ٛني يى٢ يف ظ٫٧١ 

 إذا ٦ة كصؽت االقذُةٔح كا٣ٞؽرة، ٚ٭ٮ ٔ٪ؽ٥٬ اكجل٭ةد يف قبي٢ ا. -إىل الٮصٮب
 غئ املػزتىث يف صأن اىػلو )اىلٔل ةاتلدسني واتللتيح اىػليل(/

أقجةب احنؿاؼ املٕزت٣ح/ أذ٧ةد٥٬ ىلع ا٢ٕٞ٣ أذ٧ةدنا لكيًّة يف ٦ٕؿٚح ظٞةاٜ  إف أثؿز
، ٚة٢ٕٞ٣ ٧ٮف حبك٨ األميةء كٝجع٭ة ٔٞالن  -األميةء كإدراؾ ا٣ٕٞةاؽ، ظىت إ٩٭٥ اك٩ٮا حي١ي

ي٥٤ٕ ا٥٤ٕ٣ الاكم٢ حبك٨ ا٢ٕٛ٣ أك ٝجع٫، ك٨٦ ثى٥َّ ٚ٭ٮ احلةك٥ ٤ٔي٫ ثةحلك٨  -ٔ٪ؽ٥٬
ٝجيط يف ٩ٛك٫/ إ٦ة ذلاد٫، كإ٦ة لىٛح ظٞيٞيح دٮصت ذلٟ، كإ٦ة كا٣ٞجط، كا٢ٕٛ٣ ظك٨ أك 

 ىلع ػالؼ ثح٪٭٥ يف ذلٟ. -لٮصٮق كأذجةرات ٬ٮ ٤ٔي٭ة
كأو٢ ثالا٭٥/ أ٩٭٥ ٝةقٮا إٔٚةؿ ا دٕةىل ىلع إٔٚةؿ ا٣ٕجةد، ٚٞةلٮا/ ٦ة حيك٨ ٨٦ 

 ا٣ٕجةد حيك٨ ٦٪٫، ك٦ة يٞجط ٨٦ ا٣ٕجةد يٞجط ٦٪٫.
ح إىل أف األٕٚةؿ د٪ٞك٥ إىل/ ظك٪ح، كٝجيعح، ٧ٚ٪٭ة ٦ة ذ٬جخ املٕزت٣»ٝةؿ ا٣٘ـايل/ 

يؽرؾ ثرضكرة ا٢ٕٞ٣ ٠عك٨ إ٩ٞةذ ا٣٘ؿًف كاهل٤ىك، كم١ؿ اجل٥ٕ، ك٦ٕؿٚح ظك٨ الىؽؽ، 
كًلٞجط ا٣لٛؿاف، كإيالـ ا٣ربمء، كال١ؾب اذلم ال ٗؿض ٚي٫، ك٦٪٭ة ٦ة يؽرؾ ث٪ْؿ 

                                     
 .(348 / 2) ٦ٞةالت اإلقال٦يني (1)
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٦٪٭ة ٦ة يؽرؾ ثةلك٧ٓ ا٢ٕٞ٣ ٠عك٨ الىؽؽ اذلم ٚي٫ رضر، كٝجط ال١ؾب اذلم ٚي٫ ٩ٛٓ، ك
٧ٮا أ٩٭ة ٦ذ٧زية ثىٛح ذاد٭ة ٨ٔ ٗري٬ة، ث٧ة  ٠عك٨ الىالة كاحلش كقةاؿ ا٣ٕجةدات، كٔز

 .(1)«ٚي٭ة ٨٦ ال٤ُٙ املة٩ٓ ٨٦ ا٣ٛعنةء ادلايع إىل ا٣ُةٔح، ٣ل٨ ا٢ٕٞ٣ ال يكذ٢ٞ ثؽرًل٫
إ٦ة أ٩٭ة ٝؽ زجخ ٝجع٭ة  -٦ة ٔؽا ا٣ٕجةدات املعٌح- ٚض٧يٓ األٕٚةؿ ٔ٪ؽ املٕزت٣ح

.كا٣ ، أك زجخ ظك٪٭ة كاثلٮاب ٤ٔي٭ة ٔٞالن  ٕٞةب ٤ٔي٭ة ٔٞالن
ف اإلنكةف ملكَّٙ ٝج٢ كركد الرشع، ظير ٝةلٮا/ إ٫٩ جيت إ /-ث٪ةء ىلع ذلٟ -كٝةلٮا

ة- ٤ٔي٫ أف يٕؿؼ ا دٕةىل ثةدلحل٢ ٨٦ ٗري ػةَؿ، كأف ي٥٤ٕ ٌن ك٨ احلك٨ كٝيجط  -أي ظي
ؿاض ٨ٔ  ا٣ٞجيط، ا٣ٞجيط، لك ذلٟ جيت ٝج٢ كركد كجيت ٤ٔي٫ اإلٝؽاـ ىلع احلك٨، كاإٔل

ارصَّ الرشع ث٫، ٚإف ٝى   .(2) يف ذلٟ اقذٮصت ا٣ٕٞٮبح أثؽن
ك٤ٕ٦ٮـ أف ٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح أ٫٩ ال جيت ىلع اخل٤ٜ يشء إال ثأمؿ يؿد ٨٦ ٝج٢ ا دٕةىل 

، كأ٫٩ ال َؿيٜ إىل ٦ٕؿٚح ٦ة يرتدت ٤ٔي٫ زٮاب أك ٔٞةب إال ٨٦ ػالؿ ^ىلع لكةف رقٮهل 
ڇ ﴿:  ، كٝٮهل[15]اإلرساء/ ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ ٕةىل/الرشع؛ ٣ٞٮهل د

٪ؽ٥٬ أف اتلٮظيؽ كا٣ٕؽؿ ٨٦ [165]ا٣جكةء/ ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ . ٔك
أوٮهل٥ ا٤ٕٞ٣يح ا٣يت ال يثجخ وعح الك٧ٓ إال ثٕؽ٬ة، ٚة٣ٞؿآف كالك٪ح االقذؽالؿ ث٭٧ة 

 ال أذ٧ةدنا، ٚ٭٥ ث٧٪ػـ٣ح ٨٦ ادجٓ ٬ٮاق، كادٜٛ أف الرشع صةء ث٧ة ي٭ٮاق. أذٌةدنا
ة- كٌلف ٨٦ آزةر ٤ٗٮ٥٬ِّ ٌن ذ٧ةد ىلع ا٢ٕٞ٣/ أ٩٭٥ أػؾكا يؤكلٮف وٛةت ا  -أي يف األ

 ث٧ة يالا٥ ٔٞٮهل٥ ا٣ٞةرصة؛ ظىت ٩ٛٮا دميٓ الىٛةت. ▐
ة -ك٨٦ آزةر ذلٟ ٌن ٥ كاو٢ -أي ث٨ ُٔةء أف  َٕ٪٭٥ يف ٠جةر الىعةثح، ظىت ٔز

ِّٛني ٚةقٞح، كًلؾلٟ ٝةؿ يف ٔس٧ةف  إظؽل ا٣ُةاٛذني ٨٦ أوعةب اجل٢٧ كأوعةب و

                                     
 .(112 / 1)املكذىَف  (1)
 .(47 -46/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (2)
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 .(1)كٝةد٤ي٫ كػةذحل٫
ي٧٭٥ كاو٢ ث٨ ُٔةء ا٣٘ـاؿ ينٟ يف ٔؽا٣ح يلع، »ٝةؿ ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ابل٘ؽادم/  اكف ٔز

، كَل ٨٦ م٭ؽ ظؿب اجل٢٧ ٨٦ ╚كاثجي٫، كاث٨ ٔجةس، ك٤َعح، كالـبري، كًعئنح 
كذللٟ ٝةؿ/ لٮ م٭ؽ ٔ٪ؽم يلع ك٤َعح ىلع ثةٝح ث٢ٞ ل٥ أظل٥ بن٭ةدد٭٧ة؛ ا٣ٛؿيٞني؛ 

 .(2)«٤ٕ٣ِّم ثأف أظؽ٧٬ة ٚةقٜ
س٧ةف »كٝةؿ ٧ٔؿك ث٨ ٔجيؽ/  ىلع ، ╚لٮ م٭ؽ ٔ٪ؽم يلع، ك٤َعح، كالـبري، ٔك

 . (3)«رشاؾ ٢ٕ٩ ٦ة أصـت م٭ةدد٭٥
ة/  ٌن  .(4)«اكف اث٨ ٧ٔؿ ظنٮيًّة»كٝةؿ أي

٤ٮق ٨٦ أوٮؿ ك٦ٕذٞؽات ٚةقؽة ٦ج٪ة٬ة ىلع ٔٞٮؿ ٝةرصة كأ٬ٮاء  كب٪ةء ىلع ٦ة أوَّ
ٔٮف  ؿاً٭٥ ك٦ؾا٬ج٭٥، كيؽَّ ٚةقؽة، أػؾكا يؿدُّكف األظةدير ا٣يت صؿت ٗري مٮاٚٞح أٗل
أ٩٭ة خمة٣ٛح ل٧٤ٕٞٮؿ، كٝؽ أدَّل ٬ؾا امل٪٭ش ا٣ٕٞالين امل٪عؿؼ إىل دم٤ح ٨٦ ابلؽع 

يف  ؾاب ا٣ٞرب، كالرصاط، كاملزياف، كرؤيح ا كاملٕذٞؽات ا٣ٛةقؽة/ ٠إ٩لةر ٔ
ري ذلٟ ٨٦ ابلؽع ا٣يت ال دؽػ٢ حتخ ظرص  .(5)اآلػؿة... ٗك

 /(6)رؤوس املػزتىث وفركًٓ
اؿ املذٮىف ق٪ح  َـّ ٘ى ٬، اكف د٧٤يؾ 131رأس املٕزت٣ح ٬ٮ/ أثٮ ظؾيٛح كاو٢ ث٨ ُٔةء ا٣

 مؿدلت ال١جرية.احلك٨ ابلرصم، ز٥ أزتؿ دل٤ك٫ ملة ػة٫ٛ٣ يف مكأ٣ح ظل٥ 

                                     
 .(43/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (1)
 .(306 -305)صا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (2)
 .(77/ 14)، دةريغ ث٘ؽاد (102/ 5) الاكم٢ يف ًٕٛةء الؿصةؿ (3)
يجكج٫ إىل/ احلنٮ، ك٥٬/ ا٣ٕة٦ح كاجل٧٭ٮر، « ةظنٮينٌ »، كٝٮهل/(244/ 1)، ثيةف د٤جحف اجل٭٧يح (347/ 7)اإل٧٠ةؿ، الث٨ ٦ة٠ٮال  (4)

 كاملٕزت٣ح تكِّم لك ٨٦ ٝةؿ ثةلىٛةت كأزجخ ا٣ٞؽر ثةحلنٮيح.
 .(113 -111)ص ٦٪٭ش اتل٤يق كاالقذؽالؿ ثني أ٢٬ الك٪ح كاملجذؽٔح (5)
 .(82 -75)ص، ا٣ٛؿؽ اإلقال٦يح (76 -51)ص، املٕزت٣ح كأوٮهل٥ اخل٧كح (72 -40/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (6)
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٬، ٚأٔضت ث٫ كاو٢، كزكَّص٫ 144كا٥ٌ٩ إحل٫ ٧ٔؿك ث٨ ٔجيؽ ث٨ ثةب، املذٮىف ق٪ح 
 أػذ٫، ز٥ أوجط ٧ٔؿك ميغ املٕزت٣ح ثٕؽ كاو٢، ٚنةرًل٫ يف أكرث أٝٮاهل، كػة٫ٛ٣ يف مكةا٢.

 وافرتكج املػزتىث إىل فرق نررية، ٌِٓا/
ٔاصييث/  .131٬أوعةب كاو٢ ث٨ ُٔةء، املذٮىف ق٪ح  ال
ريث/ ٍْ  144.٬أوعةب ٧ٔؿك ث٨ ٔجيؽ، املذٮىف ق٪ح  واىَػ
 210.٬ق٪ح  املذٮىفأوعةب برش ث٨ املٕذ٧ؿ اهلاليل،  واىبُِّْشيث/
٬، كٌلف 213ق٪ح  املذٮىفأوعةب أيب ٨ٕ٦ ز٧ة٦ح ث٨ أرشس اجل٧ريم،  واثلرٍاٌيث/

 راحف املٕزت٣ح يف ث٘ؽاد.
ِريث/ ٍَ ْػ ٍَ  220.٬ق٪ح  املذٮىفأوعةب ٧ٕ٦ؿ ث٨ ٔجةد الك٤ِّم،  وال
٬، 226ق٪ح  املذٮىفأوعةب أيب مٮىس ٔحىس ث٨ وجيط امل٤ٞت ثةملؿدار، ك واملرداريَّث/

ؿ ٨٦ ٝةؿ ثٞؽـ ا٣ٞؿآف. َّٛ  كيكىم را٬ت املٕزت٣ح، كٝؽ كى
اٌيث/ أوعةب أيب إقعةؽ إثؿا٬ي٥ ث٨ يكةر ث٨ ٬ة٩ئ املٕؿكؼ ثةجلْةـ، كاملذٮىف  واجلَّظَّ

 231.٬ق٪ح 
 231.٬ق٪ح  املذٮىفأوعةب ٬نةـ ث٨ ٧ٔؿك النحجةين ا٣ٛٮيط،  واهلِِِصاٌيث/
 231.٬ق٪ح  املذٮىفأوعةب أيب احلكني ٔجؽ الؿظي٥ ث٨ حم٧ؽ اخليةط،  واخليَّاطيث/
 232.٬أوعةب أمحؽ ث٨ ػةثٍ، املذٮىف ق٪ح  واخلاةطيث/
 234.٬ق٪ح  املذٮىفأوعةب صٕٛؿ ث٨ برش ث٨ ظؿب،  واجَلْػَفِريث/
َذيييث/ ُٓ ؼ ميغ أ وال وعةب أيب اهلؾي٢ حم٧ؽ ث٨ اهلؾي٢ ث٨ ٔجؽ ا ابلرصم ا٣ٕالَّ

 ٬، ك٬ٮ أمؽ ا٣ٞؽريح يف ٩يف الىٛةت ك٩يف ا٣ٞؽر.235املٕزت٣ح، املذٮىف ق٪ح 
ٔاريث/ ة هل 240ق٪ح  املذٮىفأدجةع يلع األقٮارم،  واألس ٞن ٬، كٌلف ٨٦ أدجةع اجلْةـ، مٮاٚ
 يف لك ًالالد٫.
 240.٬ق٪ح  املذٮىفث٨ ٔجؽ ا اإلقاكيف، أوعةب حم٧ؽ  واإلساكفيث/



 

933 

 هاحوال الفرق وأحكامأ

 246.٬ق٪ح  املذٮىفأدجةع مٮيف،  واملٔيسيث/
 246.٬ق٪ح  املذٮىفأدجةع وة٣ط ٝجح،  والصاحليث/
٬، ك٬ٮ ٨٦ 255ق٪ح  املذٮىفأوعةب أيب ٔس٧ةف ٧ٔؿك ث٨ حبؿ اجلةظِ،  واجلاخظيث/

٢٧ ىلع دؿكيش ٦ٞةالت  أكرب أدثةء ا٣ٕؿبيح، كٌلف هل اَالع ٠جري ىلع ٠ذت ا٣ٛالقٛح، ٔك
 املٕزت٣ح ثٕجةراد٫ ابل٤ي٘ح. 

اف 257ق٪ح  املذٮىفأوعةب ٢ٌٚ ث٨ احلؽيث،  واحلدذيث/ ؽَّ ٕى ٬، كاخلةثُيح كاحلؽزيح حي
 .(1)ؿؽ اإلقالـٚؿٝح كاظؽة دُؿٚخ يف أٝٮاهلة، ظىت أػؿص٭ة ثٕي املى٪ٛني ٨ٔ ٚ

اٌيث/ دَّ  290.٬ق٪ح  املذٮىفأدجةع أيب يٕٞٮب يٮقٙ ث٨ ٔجؽ ا ث٨ إقعةؽ النعةـ،  والضَّ
 303.٬ق٪ح  املذٮىفأوعةب أيب يلع حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ةب اجلجةيئ،  واجُلتَّائيث/

أوعةب أيب ٬ةم٥ ٔجؽ الكالـ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ةب اجلجةيئ راحف  وابلٓضٍيَّث/
 ٦ٕزت٣ح ابلرصة ثٕؽ أثي٫.

 املذٮىفأوعةب أيب ا٣ٞةق٥ ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ ث٨ حم٧ٮد ابل٤يخ ال١ٕيب،  والهػتيَّث/
 319.٬ق٪ح 

ـاريث/ ـٔٛؿا٩يح  واجلجَّ أدجةع احلكني ث٨ حم٧ؽ اجلضػةر، ك٥٬ ٚؿؽ/ اك٣ربٗٮزيح كال
 ذؽرًلح، كالرضاريح، كاحلرصيح. كاملك

 ويف اىػرص احلديد/
٠أمحؽ ػةف اهل٪ؽم، كدمةؿ ادلي٨ األٚ٘ةين، كحم٧ؽ  -دأزؿت ٦٪ة٬ش ثٕي اإلوالظيني

ثأٚاكر ك٦ٕذٞؽات املٕزت٣ح بنلك أك ثآػؿ، كظةكلٮا إظيةء ثٕي ٬ؾق  -ٔجؽق، كبٕي دال٦ؾد٭٥
كاملٕةرصة، كاتلضؽيؽ، كاتل٪ٮيؿ، األٚاكر كاملٕذٞؽات حتخ مك٧يةت حمؽزح، ٦س٢/ ا٣ٕٞال٩يح، 

 كاتلُٮيؿ، كا٣ٕرصا٩يح، كاتلعؿر ا١ٛ٣ؿم، كا٣حكةر اإلقاليم، كاتليةر اإلقاليم املكت٪ري.

                                     
 .(54/ 1)، امل٢٤ كاجلع٢ (24)صاتلجىري يف ادلي٨  (1)
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زتاحلح زٮف- كأ٥٬ املجةدئ األ / ٬ٮ أذٞةد أف ا٢ٕٞ٣ ٬ٮ -ا٣يت يكري ٤ٔي٭ة ٬ؤالء املعؽى
الرشٔيةت، ظىت إف ا٣ُؿيٜ الٮظيؽ ل٤ٮوٮؿ إىل أيح ظٞيٞح كإف اك٩خ ٨٦ ا٣٘يبيةت أك 

ثٌٕ٭٥ حلؽٔٮ إىل د٘يري دم٤ح ٨٦ اثلٮاثخ الرشٔيح، كدجؽي٢ ٠سري ٨٦ األظاكـ اثلةثذح 
يح اجل٭ةد، ك٩ْةـ اإلرث، كدٕؽد  -ثةل١ذةب كالك٪ح كاإلدمةع ة، كًٚؿ ٦س٢/ ظؽ الؿدَّ

ري٬ة يف اتلٛكري ك٦٪ة٬ض٫ كا٫ٞٛ٣  «إًعدة اجلْؿ»ثؽٔٮل اتلضؽيؽ، كذلٟ ثػ -الـكصةت ٗك
 كأوٮهل؛ ث٢ كا٣ٕٞيؽة اإلقال٦يح ك٦ٛة٬ي٧٭ة! كٜٚ ٦٪ْٮر ٔرصم ظؽير، ىلع أف اإلقاليم

ك٬ٮ ادل٠ذٮر ظك٨  -دلٮف املؿصٕيح ال١ربل يف ذلٟ الصذ٭ةد ا٢ٕٞ٣، ظىت ٝةؿ ٝةا٤٭٥
إف إٝة٦ح أظاكـ اإلقالـ يف ٔرص٩ة حتذةج إىل اصذ٭ةد ٌٔٞل ٠جري، كل٢ٕٞ٤ قبي٢ » /-ا٣رتايب

ق، كاالصذ٭ةد اذلم حنذةج إحل٫ ٣حف اصذ٭ةدنا يف ا٣ٛؿكع إىل ذلٟ ال يكٓ ًعٝالن إ٩لةري 
ة ٌن  .(1)«كظؽ٬ة، كإ٧٩ة ٬ٮ اصذ٭ةد يف األوٮؿ أي

كال مٟ أف ٬ؾق األٚاكر كاملٕذٞؽات ٝؽ ي٪ٌٮم حتذ٭ة دٔٮة إىل ٩ٞي زٮاثخ 
ـٔح ٦ٕةمل٫ كدجؽي٢ رشاا٫ٕ، ظىت دذٮاٜٚ ٦ٓ أ٬ٮاا٭٥، كحتْٯ ثة٣ٞجٮؿ يف  اإلقالـ، كٔز

 .(2)أظاكـ ٔٞٮهل٥
  

                                     
 ة، ٨ٔ/ املٕزت٣ح ثني ا٣ٞؽي٥ كاحلؽير، ملع٧ؽ ا٣ٕجؽادلٔٮة إىل اتلضؽيؽ يف ٦٪٭ش اجلٞؽ ٔ٪ؽ املعؽزني، ٣ٕىةـ ا٣بنري، ٩ٞالن  (1)

 .(137)صكَةرؽ ٔجؽ احل٤ي٥ 
 .(139 -129)صاملٕزت٣ح ثني ا٣ٞؽي٥ كاحلؽير  (2)
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 ةــرجـئـمـال

 اىتسٍيث واىنضأة/
قي، ٚةإلرصةء ٬ٮ  ؿى ػَّ

ى
، أم/ أ ٍمؿى

ى
 األ

ى
أ رٍصى

ى
املؿصبح اق٥ منذٜ ٨٦ اإلرصةء، ك٬ٮ يف ال٤٘ح ٨٦ أ

 .(1)اتلأػري
د٫ إذا »ٝةؿ اث٨ ٝذحجح/ 

ٍ
أ رٍصى

ى
يٍخ اليشء كأ رٍصى

ى
كأ٦ة املؿصبح/ ٚيٞةؿ ث٭٧ـ كب٘ري ٧٬ـ، ك٬ٮ ٨٦ أ

٧ٮا أف اإلي٧ةف ٝٮؿ، كأرصأكا ا٢٧ٕ٣أ٩خ  ٮا ثؾلٟ؛ أل٩٭٥ ٔز ُّ٧ ... كإ٧٩ة قي ٍؿدى٫ي ػَّ
ى
 .(2)«أ

 ﴾گ گگ﴿اإلرصةء ىلع ٦ٕ٪حني، أظؽ٧٬ة/ اتلأػري، »كٝةؿ الن٭ؿقذةين/ 
ؿاؼ]  أم/ أ٦٭٫٤ كأػؿق، كاثلةين/ إُٔةء الؿصةء.، [111/اأٔل

أل٩٭٥ اك٩ٮا يؤػؿكف أ٦ة إَالؽ اق٥ املؿصبح ىلع اجل٧ةٔح ثةملٕىن األكؿ ٚىعيط؛ 
ا٢٧ٕ٣ ٨ٔ اجليح كا٣ٕٞؽ، كأ٦ة ثةملٕىن اثلةين ْٚة٬ؿ؛ أل٩٭٥ اك٩ٮا يٞٮلٮف/ ال يرض ٦ٓ اإلي٧ةف 

 ٦ٕىيح، ٧٠ة ال ي٪ٛٓ ٦ٓ ا٣لٛؿ َةٔح.
كٝي٢/ اإلرصةء دأػري وةظت ال١جرية إىل ا٣ٞية٦ح، ٚال يٞىض ٤ٔي٫ حبل٥ ٦ة يف ادل٩ية 

يؽيح٨٦ ٠ٮ٫٩ ٨٦ أ٢٬ اجل٪ح، أك ٨٦ أ٢٬ اجلةر ، ٚؿٝذةف (3)، ًٕٚل ٬ؾا املؿصبح كالٔٮ
٨ٔ ادلرصح األكىل إىل الؿاثٕح، ًٕٚل ٬ؾا  ◙٦ذٞةث٤ذةف، كٝي٢/ اإلرصةء دأػري يلعٍّ 

 .(4)«املؿصبح كالنيٕح ٚؿٝذةف ٦ذٞةث٤ذةف
كاملؿصبح يه/ إظؽل ا٣ٛؿؽ الًلك٦يح ا٣يت د٪تكت إىل اإلقالـ، كهلة ٦ٛة٬ي٥ كآراء 

                                     
 .(41ص)، ا٣ٞةمٮس املعيٍ (83/ 1)لكةف ا٣ٕؿب  (1)
 .(253/ 1)ٗؿيت احلؽير  (2)
يؽيح ٥٬/ اخلٮارج اذلي٨ ٤َّٗ  (3) يؽ.الٔٮ ؽ، كاملٕزت٣ح ا٣ٞةا٤ٮف ثإ٩ٛةذ الٔٮ يؽ ىلع صة٩ت الٔٮ  جٮا صة٩ت الٔٮ
 .(137/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (4)
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ة، كل٥ يٕؽ هلة ٠يةف كاظؽ، ظير ا٩ترشت ٔٞؽيح ػةَبح يف ٦ٛ٭ٮـ  اإلي٧ةف ػىٮون
 .(1)٦ٞةتل٭٥ يف ٠سري ٨٦ ا٣ٛؿؽ

كيف ننأة املؿصبح أٝٮاؿ خمذ٤ٛح، كاخلالؼ يٕٮد يف ظٞيٞذ٫ إىل ٦ة يىؽؽ ٤ٔي٫ اق٥ 
إف »املؿصبح، ٨٧ٚ ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ ٩ْؿ إىل املٕىن ال٤٘ٮم ا٣ٕةـ، ٦س٢/ اإل٦ةـ ا٣ُربم اذلم ٝةؿ/ 

ٮوٮٚٮف ثإرصةء أمؿ خمذ٤ٙ ٚي٧ة ذلٟ األمؿ... كالىٮاب ٨٦ ا٣ٞٮؿ يف املؿصبح ٥٬ ٝٮـ م
املٕىن اذلم ٨٦ أص٫٤ ق٧يخ مؿصبح، أف يٞةؿ/ إف اإلرصةء ٦ٕ٪ةق ٦ة ثحَّ٪ةق ٝج٢ ٨٦ دأػري 

س٧ةف  ؿ أمؿ يلع ٔك ، كدةرؾ كاليذ٭٧ة كا٣رباءة ٦٪٭٧ة مؿصبنة أمؿ٧٬ة ٚ٭ٮ ¶اليشء، ٧ٚؤػِّ
ؿ ا٢٧ٕ٣ كا٣ُةٔح ٨ٔ   . (2)«اإلي٧ةف مؿصب٭٧ة ٔ٪٫ ٚ٭ٮ مؿسلمؿسل، كمؤػِّ

ك٦٪٭٥ ٨٦ دٮقٓ يف ٦ٛ٭ٮـ املؿصبح، ٚض٫٤ٕ مةمالن ٣ُٮااٙ ٦ذٕؽدة، اكلن٭ؿقذةين 
كاملؿصبح أو٪ةؼ أربٕح/ مؿصبح اخلٮارج، كمؿصبح ا٣ٞؽريح، كمؿصبح اجلربيح، »اذلم ٝةؿ/ 

 .(3)«كاملؿصبح اخلةلىح
ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء ا٣ٕٞيؽة اػذه ث٨٧ يٞٮؿ/  «املؿصبح»ك٣ل٨ االقذ٧ٕةؿ ا٣٘ة٣ت ملى٤ُط 

٧ةؿ ػةرصح ٨ٔ مكىم اإلي٧ةف، ك٬ؤالء ٥٬ اذلي٨ كوٛ٭٥ الن٭ؿقذةين ثأ٩٭٥/  إف اأٔل
 ، كا٬ذ٥ ثؾ٠ؿ أٝٮاهل٥ كٚؿٝ٭٥.«املؿصبح اخلةلىح»

٤ت ٨٦ اقذ٧ٕةؿ أ٢٬ املٕؿٚح ث٧ؾا٬ت املؼذ٤ٛني يف »ٝةؿ ا٣ُربم/  ٗري أف اأٗل
اكف ٨٦ ٝٮهل/ اإلي٧ةف ٝٮؿ ثال ٢٧ٔ، كٚي٨٧ اكف  ادلية٩ةت يف د٬ؿ٩ة ٬ؾا االق٥ ٚي٨٧

 .(4)«٦ؾ٬ج٫ أف الرشاآ ٣حكخ ٨٦ اإلي٧ةف، كأف اتلىؽيٜ ثة٣ٞٮؿ دكف ا٢٧ٕ٣

                                     
ح املحِّسة،  (1)  .(1153/ 1)جلؽكة ا٣ٕةمليح ل٤نجةب ااملٮقٔٮ
 .(661/  2)ل٤ُربم  د٭ؾيت اآلزةر (2)
 .(137/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (3)
 .(182/ 2)د٭ؾيت اآلزةر  (4)
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ٔال يف نضأة املرجئث/  وخَلصث األك
ىلع يؽ  ◙أف ثؾرة اإلرصةء األكىل ّ٭ؿت يف ا٣ٛذ٪ح ال١ربل ا٣يت ٝذ٢ ٚي٭ة ٔس٧ةف 

ني إىل ا،   ظىت يلٮف ٬ٮ احلةك٥ ثح٪٭٥.َةاٛح أرصأت أمؿ املذ٪ةٔز
 
ي
أ كبٕؽ ذلٟ ا٥ٌ٩ إىل ٬ؾا مكأ٣ح مؿدلت ال١جرية، ٚؾ٬جٮا إىل أف مؿدلج٭ة ييؿٍصى

 أمؿق إىل ا.
٤ٍٙ ٝةلٮا/ إف اإلي٧ةف ٬ٮ اتلىؽيٜ كأ٫٩ ال يـيؽ كال ي٪ٞه، كأ٫٩  ،ز٥ ػ٤ٙ ٨٦ ثٕؽ٥٬ ػى

 .(1)ت اإلرصةء ابلؽيعال يرض ٦ٓ اإلي٧ةف ذ٩ت كال ٦ٕىيح، ٚاك٩ٮا ابلؽايح احلٞيٞيح ملؾ٬
الف ٔ٪٫ كادلٔٮة إحل٫ ىلع  -كاػذ٤ٙ ا٧٤ٕ٣ةء يف أكؿ ٨٦ أقف ٬ؾا املؾ٬ت ثةإٔل

 /(2)أٝٮاؿ يه
ذر ث٨ ٔجؽ ا اهل٧ؾاين/ ك٬ٮ دةثيع ٦ذٕجؽ، ظؽيس٫ يف ٠ذت اجل٧ةٔح لك٭٥، دٮيف ٝج٢  -1

خ هل النج٭ح، ز٥ صــ ث٭ة كأرصَّ  ٤ٔي٭ة، كٝةؿ اإل٦ةـ أمحؽ  ٩٭ةيح ا٣ٞؿف األكؿ، ًٔؿ
 .(3)«٬ٮ أكؿ ٨٦ دل٥٤ يف اإلرصةء»ٔ٪٫/ 

 /أكؿ ٨٦ دل٥٤ يف اإلرصةء رص٢ ٨٦ أ٢٬ ال١ٮٚح، يٞةؿ هل»ٝحف املةرص/ ٝةؿ األكزايع/  -2
 .(4)«ٝحف املةرص

٬، كٌلف ميغ أيب ظ٪يٛح، كد٧٤يؾ إثؿا٬ي٥ اجلؼيع، 120ق٪ح  محةد ث٨ أيب ق٤ي٧ةف/ املذٮىف -3
 ك٬ٮ ٨٦ ٠جةر أ٢٬ ا٥٤ٕ٣.

أديخ محةد ث٨ أيب ق٤ي٧ةف، ٤ٞٚخ/ ٦ة ٬ؾا الؿأم اذلم أظؽزخ »٨ٕٚ أيب ٬ةم٥ ٝةؿ/ 
 .(5)«-يٕين/ اإلرصةء-ٞةؿ/ لٮ اكف ظينٌة تلةثٕين ٤ٔي٫ ل٥ يل٨ ىلع ٔ٭ؽ إثؿا٬ي٥ اجلؼيع؟ ٚ
                                     

 .(62 -60)ص ا٣ٛؿؽ اإلقال٦يح (1)
 .(260ص)كٛؿ احلٮايل لّة٬ؿة اإلرصةء يف ا١ٛ٣ؿ اإلقاليم،  (2)
ذؽاؿ  (3)  .(368)ص ، إيسةر احلٜ ىلع اخل٤ٜ(32/  2)٦زياف األ
 .(486/ 21)د٭ؾيت ال٧١ةؿ  (4)
 .(235/ 5)قري أٔالـ اجلجالء  (5)
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ظير إ٩٭٥ ٦ذٕةرصكف، كٍل٭٥ يف ثرل كاظؽ؛ ممة  ؛ٮاؿ ٗري ٠جريكاخلالؼ ثني ٬ؾق األٝ
ط أف ١ٚؿ اإلرصةء ّ٭ؿت ثٮادرق يف ٬ؾا ا٣ٕرص، كيف ٬ؾا املاكف.  يًٮ

 أصٔهلً ابلدغيث/
إف أقةس االحنؿاؼ يف ثةب اإلي٧ةف كقجت ًالؿ ا٣ٛؿؽ ٚي٫ يٕٮد يف ظٞيٞذ٫ إىل 

ٔٞةاؽ٬ة املججيح ىلع ٬ؾا أو٢ كاظؽ ادٛٞخ ٤ٔي٫ ٬ؾق ا٣ٛؿؽ املذ٪ةٌٝح، ز٥ دٌةربخ 
 األو٢ امل٪عؿؼ.

ٚةخلٮارج كاملٕزت٣ح كاملؿصبح ِب٧يٓ ٚؿٝ٭٥، كَل ٨٦ احنؿؼ يف ٬ؾا ابلةب ا٤ُ٩ٞٮا ٨٦ 
ـأ، ٚإذا  أو٢ كاظؽ ك٬ٮ/ أف اإلي٧ةف يشء كاظؽ ال يـيؽ كال ي٪ٞه، كال يرتًلت كال يذض

كال يلٮف يف ذ٬ت ث٫ٌٕ ذ٬ت لك٫، كأ٫٩ ال جيذ٧ٓ يف ا٤ٞ٣ت الٮاظؽ إي٧ةف ك٩ٛةؽ، 
 مٕجح ٨٦ اإلي٧ةف. ٦ٓأ٧ٔةؿ ا٣ٕجؽ الٮاظؽ مٕجح ٨٦ الرشؾ 

ف اإلي٧ةف إذا ذ٬ت ث٫ٌٕ ذ٬ت لك٫ ٚ٭ؾا إ /كأ٦ة ا٣ٞٮؿ ا٣ٞةا٢»ٝةؿ ميغ اإلقالـ/ 
خ ٔ٪٫ ابلؽع يف اإلي٧ةف، ٚإ٩٭٥ ّ٪ٮا أف اإلي٧ةف ٦ىت  مم٪ٮع، ك٬ؾا ٬ٮ األو٢ اذلم دٛٔؿ

٬ٮ دل٧ٮع ٦ة أمؿ ا  /ة٣خ اخلٮارج كاملٕزت٣حذ٬ت ث٫ٌٕ ذ٬ت لك٫ ل٥ يجٜ ٦٪٫ يشء، ز٥ ٝ
/ ٚإذا ذ٬ت يشء ٦٪٫ ل٥ (1)ك٬ٮ اإلي٧ةف امل٤ُٜ ٧٠ة ٝةهل أ٢٬ احلؽير، ٝةلٮا ،^ث٫ كرقٮهل 

 يجٜ ٦ٓ وةظج٫ ٨٦ اإلي٧ةف يشء ٚيؼرل يف اجلةر.
ال ديٍؾ٬ًتي ال١جةاؿي كدؿؾي الٮاصجةت محبنة ٨٦  /-ىلع اػذالؼ ٚؿٝ٭٥- كٝة٣خ املؿصبح

ا يكذٮم ٚي٫ ا٣ربى  اإلي٧ةف؛ إذ لٮ ذ٬ت يشء ٦٪٫ ل٥ يجٜ ٦٪٫ يشء، ٚي١ٮف محبنة كاظؽن
 .(2)«كأوعةث٫ دؽؿ ىلع ذ٬ةب ث٫ٌٕ كبٞةء ث٫ٌٕ... ^كا٣ٛةصؿ، ك٩ىٮص الؿقٮؿ 

ككاٚٞٮا أ٢٬ الك٪ح ىلع أ٫٩ ال خيرل يف اجلةر ٨٦ أ٢٬ اتلٮظيؽ أظؽ، ز٥ ّ٪ٮا أف ٬ؾا ال »
                                     

 أم/ اخلٮارج كاملٕزت٣ح. (1)
 .(223/ 7)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (2)
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ذٞةد٥٬ أف اإلي٧ةف ال يتجٕي، ٚٞةلٮا/ لك ٚةقٜ ٚ٭ٮ  يلٮف إال ٦ٓ كصٮد ٧٠ةؿ اإلي٧ةف؛ أل
٧ةؿ،  اكم٢ اإلي٧ةف، كإي٧ةف اخل٤ٜ ٦ذ٧ةز٢ ال ٦ذٛة٢ً، كإ٧٩ة اتلٛة٢ً يف ٗري اإلي٧ةف ٨٦ اأٔل

٧ةؿ يف ٠ذةث٫. كٝةلٮا/ ٧ةؿ ٣حكخ ٨٦ اإلي٧ةف؛ ألف ا ٚؿؽ ثني اإلي٧ةف كاأٔل  اأٔل
ز٥ ٝةؿ ا٣ٛٞ٭ةء املٕذربكف ٨٦ أ٢٬ ٬ؾا ا٣ٞٮؿ/ إف اإلي٧ةف ٬ٮ دىؽيٜ ا٤ٞ٣ت كٝٮؿ 

ريق.  ال٤كةف، ك٬ؾا ٦٪ٞػٮؿ ٨ٔ محةد ث٨ أيب ق٤ي٧ةف، ك٨٦ كا٫ٞٚ ٠أيب ظ٪يٛح ٗك
ريق/ إ٫٩ دلؿد كٝةؿ ص٭٥، كالىة٣يح، ك٨٦ كاٚٞ٭٧ة ٨٦ أ٢٬ ال ًلكـ، ٠أيب احلك٨ ٗك

 .(1)«دىؽيٜ ا٤ٞ٣ت
ٝةلٮا/ إف اردلةب املعْٮرات، كدؿؾ ا٣ٛؿااي  -ثٕؽ إي٧ة٩٭٥ ث٭ؾا األو٢- ٚةملؿصبح

٧ةؿ ٨٦  ذٞةدات؛ ك٨٦ ثى٥َّ ادٛٞخ قةاؿ ٚؿٝ٭٥ ىلع إػؿاج اأٔل ٧ةؿ ال األ ٨٦ صجف اأٔل
دةرؾ ا٣ٛؿيٌح أك مؿدلت مكىم اإلي٧ةف، ظىت يك٥٤ هل٥ ٬ؾا األو٢ املؾ٠ٮر، ٚي٢ْ 

املعؿـ مؤ٦٪نة؛ ث٢ ل٥ يذٮرع ثٌٕ٭٥ ٨ٔ اتلرصيط ث٧كةكاة إي٧ة٫٩ ثإي٧ةف املالالح كاجلبيني 
 .(2)ث٪ةءن ىلع ٬ؾا األو٢

٧ةؿ ٨٦ اإلي٧ةف كص٤ٕٮا اإلي٧ةف ٬ٮ  كإذا اكف املؿصبح ٥٬ أكؿ اذلي٨ أػؿصٮا اأٔل
ص٢ٕ اإلي٧ةف ٬ٮ دلؿد أذٞةد ا٤ٞ٣ت كإٝؿار ال٤كةف ٍٚٞ، ٚٞؽ صةء ٨٦ ثٕؽ٥٬ ٨٦ 

٥ أف اإلي٧ةف ٬ٮ  دىؽيٜ ا٤ٞ٣ت ٍٚٞ دكف ال٤كةف ك٬ٮ ٝٮؿ اجل٭٧يح، ث٢ ٬٪ةؾ ٨٦ ٔز
ة. ُن ا٦يح، ك٬ؾا ٨٦ أٚكؽ األٝٮاؿ كأكرث٬ة مُ ؿَّ  إٝؿار ال٤كةف ٍٚٞ ك٥٬ ال١ى

أ٦ة ٝٮؿ اجل٭٧يح ك٬ٮ/ إف اإلي٧ةف دلؿد دىؽيٜ ا٤ٞ٣ت دكف »كٝةؿ ميغ اإلقالـ/ 
ة ٚيٌةؼ ٬ؾا إىل ال٤كةف، ٚ٭ؾا ل٥ ي٫٤ٞ  أظؽ ٨٦ املن٭ٮري٨ ثةإل٦ة٦ح، كال اكف ٝؽي٧ن

املؿصبح، كإ٧٩ة كاٜٚ اجل٭٧يح ٤ٔي٫ َةاٛح ٨٦ املذأػؿي٨ ٨٦ أوعةب األمٕؿم، كأ٦ة اث٨ 
                                     

 .(271/ 18)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (1)
 .(191ص) ، ا٣ٕٞيؽة األوٛ٭ة٩يح(510/ 7)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (2)
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ب ًٚلك٫٦ كاٜٚ الكـ املؿصبح ال اجل٭٧يح، كآػؿ األٝٮاؿ ظؽكزنة يف ذلٟ ٝٮؿ ال١ؿا٦يح/ إف  َّ الكي
 .(1)«٥ يل٨ ٫ٕ٦ أذٞةد ا٤ٞ٣ت، ك٬ؾا ا٣ٞٮؿ أٚكؽ األٝٮاؿاإلي٧ةف اق٥ ل٤ٞٮؿ ثةل٤كةف، كإف ل

ا٦يَّح ٤ٚ٭٥ يف اإلي٧ةف ٝٮؿ ٦ة قجٞ٭٥ إحل٫ أظؽ، ٝةلٮا/ ٬ٮ اإلٝؿار »كٝةؿ/  ؿَّ كأ٦ة ال١ى
ثةل٤كةف، كإف ل٥ يٕذٞؽ ث٤ٞج٫، كٝةلٮا/ امل٪ةٜٚ ٬ٮ مؤ٨٦، كل١٪٫ خمرلىٌ يف اجلةر، كبٕي اجلةس 

ا يف حييك ٔ٪٭٥ أف امل٪ةٜٚ يف اجل٪ح،  ك٬ؾا ٤ٍٗ ٤ٔي٭٥؛ ث٢ جي٤ٕٮ٫٩ مؤ٦٪نة ٦ٓ ٠ٮ٫٩ خمرلن
ٮف يف االق٥ ال يف احلل٥  .(2)«اجلةر، ٚي٪ةٔز

ا٦يح اآلف كصٮد يؾ٠ؿ.  كل٥ يٕؽ ٣ٛؿٝح ال١ؿَّ
٧ةؿ ٨٦  -كػةوح احل٪ٛيح- كجيؽر اتلججي٫ ىلع أف ثٕي ا٣ٛٞ٭ةء ٝؽ أػؿصٮا اأٔل

ة ٨٦ لٮاز٫٦، ك٬ؾق اإلي٧ةف، كل١٪٭٥ ص٤ٕٮا ا٢٧ٕ٣ ز٧ؿة ٨٦ ز٧ؿات اإلي٧ةف،  أك الز٦ن
 ا٣ُةاٛح دٕؿؼ ث٧ؿصبح ا٣ٛٞ٭ةء، ك٬ؤالء ػالٚ٭٥ ٦ٓ اجل٧ةٔح يكري.

إف ٚٞ٭ةء املؿصبح ػالٚ٭٥ ٦ٓ أ٢٬ الك٪ح يكري كب٫ٌٕ »ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح/ 
٣ْٰٛ، كل٥ يٕؿؼ ثني األا٧ح املن٭ٮري٨ ثة٣ٛذية ػالؼ إال يف ٬ؾا، ٚإف ذلٟ ٝٮؿ َةاٛح 

ةد ث٨ أيب ق٤ي٧ةف كوةظج٫ أيب ظ٪يٛح، كأوعةب أيب ظ٪يٛح٨٦ ٚٞ٭ةء ال١ٮٚي َّ٧  . (3)ني، ٠عى
 /(4)رؤوس املرجئث وفركًٓ

٥ أف اإلي٧ةف ٬ٮ املٕؿٚح ثة،  احلٔنسيث/ -1 أوعةب يٮنف ث٨ ٔٮف اجل٧ريم، ٔز
كاخلٌٮع هل كحمجذ٫ كدؿؾ االقذ١جةر ٤ٔي٫، كأف لك ػى٤ح ٨٦ ػىةؿ اإلي٧ةف ٣حكخ 

٭ة إي٧ةف  .(5)ثإي٧ةف كال ثٕي إي٧ةف، ك٣ل٨ دل٧ٔٮ
أوعةب ٔجيؽ ث٨ ٦٭ؿاف امل١ؾب ال١ٮيف، ٝةؿ/ إف ٦ة دكف الرشؾ ٨٦  اىػتيديث/ -2

                                     
 .(197)صا٣ٕٞيؽة األوٛ٭ة٩يح  (1)
 .(144)صاجلجٮات  (2)
 .(197)صا٣ٕٞيؽة األوٛ٭ة٩يح  (3)
 .(144 -137/ 1)امل٢٤ كاجلع٢  (4)
 .(40)ص، اتلجىري يف ادلي٨ (52)صا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (5)



 

332 

 هاحوال الفرق وأحكامأ

٦٘ٛٮر ال حمة٣ح، كإف ا٣ٕجؽ إذا ٦ةت ىلع دٮظيؽ ل٥ يرضق ٦ة اٝرتؼ ٨٦ اآلزةـ،  اذل٩ٮب
٥ أف ا   .(1)ىلع وٮرة اإلنكةف ▐كٔز

٥ أف اإلي٧ةف ٬ٮ املٕؿٚح ثة دٕةىل كبؿقٮؿ ا  اىغساُيث/ -3 ةف ال١ٮيف، ٔز أوعةب ٗكى
ىي٢، كأف اإلي٧ةف ث٫ يف اجل٤٧ح دكف اتلٛ ^، كاإلٝؿار ث٧ة أ٩ـؿ ا ممة صةء الؿقٮؿ ^

٥ أف ٝةاالن لٮ ٝةؿ/ أ٥٤ٔ أف ا ٚؿض احلش إىل ال١ٕجح ٗري أين ال  يـيؽ كال ي٪ٞه، كٔز
 .(2)اكف مؤ٦٪نة -أدرم أي٨ ال١ٕجح؟ ك٤ٕ٣٭ة ثةهل٪ؽ

٥ أف اإلي٧ةف ٬ٮ املٕؿٚح كاإلٝؿار ثة دٕةىل  اثلٔباُيث/ -4 أوعةب أيب زٮبةف، اذلم ٔز
جيٮز ل٢ٕٞ٤ أف ي٫٤ٕٛ، ك٦ة صةز يف ا٢ٕٞ٣ دؿًل٫  كرق٫٤ ٤ٔي٭٥ الكالـ، كبل٢ ٦ة

 ٤ٚحف ٨٦ اإلي٧ةف، كأػؿصٮا لك ا٢٧ٕ٣ ٨٦ اإلي٧ةف.
كٝةؿ ثٞٮؿ املٕزت٣ح ثأف ا٢ٕٞ٣ يٮصت أميةء ٝج٢ كركد الرشع، ٚـاد ىلع ا٣ٛؿؽ ابلةٝيح 

 .(3)ا٣ٞٮؿ ثةلٮاصجةت ا٤ٕٞ٣يح
 ٧ٔؿاف، كا٢ٌٛ٣ الؿٝةيش.، كأثٮ م٧ؿ، كمٮىس ث٨ (4)ك٨٦ ا٣ٞةا٤ني ث٧ٞةتل٫/ ٗيالف ادلمنيق

أدجةع برش املؿييس، ك٥٬ مؿصبح ث٘ؽاد، كٌلف برش يذلك٥ ثة٫ٞٛ٣ ىلع ٦ؾ٬ت أيب  املريسيث/ -5
♫يٮقٙ، كل١٪٫ ػة٫ٛ٣ ثٞٮهل/ إف ا٣ٞؿآف خم٤ٮؽ، كهل ٦٪ةّؿة من٭ٮرة ٦ٓ النةٚيع 

(5). 
٥ أف اإلي٧ةف ٬ٮ ٦ة ٔى٥ ٨٦ اتلٌِٔيث/  -6 ا٣لٛؿ، ك٬ٮ أدجةع أيب ٦ٕةذ اتلٮ٦ين، اذلم ٔز

اق٥ خلىةؿ ٨٦ دؿًل٭ة أك دؿؾ ػى٤ح كاظؽة ٦٪٭ة كٛؿ، كال يٞةؿ ل٤ؼى٤ح الٮاظؽة 
ل٥ جي٧ٓ املك٧٤ٮف ىلع  -و٘رية أك ٠جرية -إي٧ةف كال ثٕي إي٧ةف، كَل ٦ٕىيح /٦٪٭ة

                                     
 .(140/  1)امل٢٤ كاجلع٢  (1)
ذٞةدات أمٮر كراء اإلي٧ةف /ك٦ٞىٮدق» ٝةؿ الن٭ؿقذةين/ (2)  ال ال أ٫٩ مةؾ يف ٬ؾق األمٮر، ٚإف ًعٝالن  ،أف أ٦سةؿ ٬ؾق األ

 .(141/ 1)امل٢٤ كاجلع٢ «. يكذضزي ٨٦ ٫٤ٞٔ أف ينٟ يف أف ال١ٕجح إىل أم ص٭ح
 .(24ص)اتلجىري يف ادلي٨  (3)
ٝةؿ ٗيالف ادلمنيق/ إف ا٣ٞؽر ػريق كرشق ٨٦ ا٣ٕجؽ، كأف اإل٦ة٦ح دى٤ط يف ٗري ٝؿيل، ثةإلًةٚح إىل مٮاٚٞذ٫ ٝٮؿ أيب  (4)

 .(143/ 1)ء، كاخلؿكج. امل٢٤ كاجلع٢  زالزنة/ ا٣ٞؽر، كاإلرصةزٮبةف، ٚض٧ٓ ػىةالن 
 .(190)ص، ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ (99)صاتلجىري يف ادلي٨  (5)
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. ٔىىصى ٜ ك  أ٩٭ة كٛؿ ال يٞةؿ لىةظج٭ة/ ٚةقٜ، ك٣ل٨ يٞةؿ/ ٚىكى
ٜ، كاملعجح، كاإلػالص، كاإلٝؿار ث٧ة كٝةؿ/ إف ػىةؿ اإلي٧ةف يه/ املٕؿٚح، كاتلىؽي

 .^صةء ث٫ الؿقٮؿ 
ؿ، ال ٨٦ أص٢ ا٣ٞذ٢ أك ال٥ُ٤، ك٣ل٨ ٨٦ أص٢  ٛى كٝةؿ/ إف ٨٦ ٥ُ٣ ٩بينٌة أك ٝذ٫٤ كى

 االقذؼٛةؼ كا٣ٕؽاكة كابل٘ي.
كٝةؿ/ إف ا٣لٛؿ ٬ٮ اجلعٮد كاإل٩لةر، كأف الكضٮد ل٤ى٪٥ ٣حف ثلٛؿ يف ٩ٛك٫، 

 .(1)كل١٪٫ ٔال٦ح ا٣لٛؿ
 /أوعةب وة٣ط ث٨ ٧ٔؿك الىة٣يح، اذلم دمٓ ثني ا٣ٞؽر كاإلرصةء، كٝةؿالصاحليث/  -7

ة ٍٚٞ، كا٣لٛؿ ٬ٮ  ٕن إف اإلي٧ةف ٬ٮ املٕؿٚح ثة ىلع اإلَالؽ، ك٬ٮ أف ل٤ٕةل٥ وة٩
 اجل٭٢ ث٫ ٍٚٞ.

٣حف ثلٛؿ، ل١٪٫ ال يْ٭ؿ إال ٨٦ اكٚؿ، كأ٫٩  «ا زة٣ر زالزح»كٝةؿ/ إف ٝٮؿ ا٣ٞةا٢/ 
٥ أف الىالة ٣حكخ ثٕجةدة ^٢ٕٞ أف يؤ٨٦ رص٢ ثة كال يؤ٨٦ ثؿقٮهل يىط يف ا٣ ، كٔز

 دٕةىل، كأ٫٩ ال ٔجةدة إال اإلي٧ةف ثة ك٬ٮ ٦ٕؿٚذ٫، ك٬ٮ ػى٤ح كاظؽة، ال يـيؽ كال 
 ي٪ٞه، ك٦ٕؿٚح ا ٔ٪ؽق يه حمجذ٫ كاخلٌٮع هل.

ة، ظير إف وة٣ط ث٨  كصؽيؿ ثةذل٠ؿ أف ٚؿٝح الىةحليح دٕؽُّ  ٌن ٨٦ ٚؿؽ املٕزت٣ح أي
يؽ مؿدليب ال١جةاؿ، كٝؽ أصةز ٨٦  ٧ٔؿك ٨٦ ميٮخ املٕزت٣ح، كل١٪٫ ٨٦ الٮاٝٛيح يف ٔك
ز ٝيةـ ا٥٤ٕ٣ كا٣ٞؽرة كالك٧ٓ كابلرص ثةمليخ،  ا دٕةىل ٦٘ٛؿة ذ٩ٮب٭٥ ٨٦ ٗري دٮبح، كصٮَّ

ؿاض لك٭ة  .(2)كصٮَّز ٠ؾلٟ ػ٤ٮ اجلٮ٬ؿ ٨ٔ اأٔل
 

  

                                     
 .(193ص )ا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ  (1)
ٛةت  (2) ؿؽ (131ص )اتلٕؿي ؿؽ ثني ا٣ٛ  .(89)ص، ا٣ٛ
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  الثاني أسئلة الفصل 
 أمام العبارة الخطأ يف كل مما يأتي:)×( ( أمام العبارة الصحيحت وعالمت ضع عالمت )أوالً: 

 ( ) ٔؽ ٠سري ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء أوٮؿ ا٣ٛؿؽ املؼة٣ٛح أل٢٬ الك٪ح زالث ٚؿؽ. -1
ة. -2 ٘ن  ( )  ل٥ يؾ٠ؿ اث٨ املجةرؾ اجل٭٧يح يف ٚؿؽ ٬ؾق األ٦ح؛ أل٫٩ يؿل ػالٚ٭٥ قةا
 ( )  يك٭٢ ظرص ٚؿؽ املجذؽٔح كاتل٧يزي ثح٪٭ة؛ أل٩٭ة ل٥ د٪ٞك٥. -3
 ( )  .ك٬ٮ اق٥ منذٜ ٨٦ اخلؿكج ،اخلٮارج/ دمٓ ػةرج أك ػةريج -4
 ( ) اخلٮارج أكؿ ا٣ٛؿؽ ا٣يت ّ٭ؿت يف دةريغ اإلقالـ.  -5
 ( ) ك٣حكخ قيةقيح.  ،اك٩خ ننأة اخلٮارج ديجيح -6
 ( ) ارج. جيٮز تك٧يح لك أوعةب األ٬ٮاء ػٮ -7
 ( ) كالرشاة.  ،٦٪٭ة/ احلؿكريح ،ل٤ؼٮارج أق٧ةء -8
 ( ) . ا٣ٞؽريح، كاجلٮاوت ل٤ؼٮارج أق٧ةء ٦٪٭ة/ -9
 ( ) ٚإذا ذ٬ت ثٌٕ٭ة ذ٬ت اإلي٧ةف لك٫.  ،ا٣ُةًعت لك٭ة ٨٦ اإلي٧ةف -10
٧ٕ٩ح ال كٛؿ كٛؿ ثٕي ٚؿؽ اخلٮارج اكإلثةًيح يؿكف أف مؿدلت ال١جرية اكٚؿ  -11

 ( )  رل يف اجلةر.م٤ح، كل١٪٫ خي
 ( ) األزارٝح كاجلضؽات ٨٦ رؤكس ٚؿؽ النيٕح.  -12
ة. كويح النيٕح ال يٞٮلٮف ثإ٦ة٦ح يلع -13  ( )  ال ٩ىًّ
 ( ) . اذلم اثذؽع الؿٚي ٬ٮ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ قجأة امليك -14
 ( )  ي٤ُٜ النيٕح ىلع أ٩ٛك٭٥ اق٥ )ا٣ٕة٦ح( يف ٦ٞةث٢ اق٥ )اخلةوح( ك٥٬ أ٢٬ الك٪ح. -15
 ( ) ة ٨٦ أرٌلف اإلي٧ةف ال يذ٥ اإلي٧ةف إال ث٭ة. دٕؽ اإل٦ة٦ح ٔ٪ؽ النيٕح رًل٪ن  -16
 ( )  الؿصٕح ٔ٪ؽ النيٕح دٕين كصٮب الؿصٮع إىل احلٜ ٔ٪ؽ دبي٪٫. -17
ذٞةد ٚي٫ ،٠ذ٧ةف احلٜ /اتلٞيح يه -18 كدؿؾ ٦ْة٬ؿد٭٥ ث٧ة  ،كًلذ٧ةف املؼة٣ٛني ،كقرت األ

 ( ) ا يف ادلي٨ كادل٩ية. يٕٞت رضرن 
يٕذٞؽ النيٕح أف ا٣ٞؿآف الكةل٥ ٨ٔ اتلعؿيٙ ٣حف ٬ٮ اذلم ثني أيؽي٪ة، كإ٧٩ة ٬ٮ  -19

 ( )  يف رسداب قةمؿاء ٦ٓ وةظت الـ٦ةف.
 ( )  زيةرة ا٣ٞجٮر ٔ٪ؽ النيٕح ثؽٔح حمؿ٦ح. -20
 ( ) يؿل النيٕح إي٧ةف الىعةثح ثٕة٦ذ٭٥.  -21
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ٮءخية٣ٙ النيٕح إدمةع األ٦ح يف كصٮب ٗك٢ الؿص٤ني  -22 ٭٧ة املكط.  ،يف الًٮ  ( ) كجي٤ٕٮف ًٚؿ
ة إديةف ا٣جكةء يف أدثةر٨٬. -23 ٕن ة ٝةَ  ( )  حيؿـ النيٕح حتؿي٧ن
 ( ) يؿل النيٕح ٩لةح املذٕح ٨٦ أ٢ٌٚ ا٣ٕجةدات.  -24
 ( ) يؿل النيٕح صٮاز ٩لةح نكةء أ٢٬ ال١ذةب.  -25
 ،ا٣٘الة املةرٝٮف٧ٚ٪٭٥  ،٣حف ل٤ـيؽيح ٝةٔؽة حمؽدة يف ٠سري ٨٦ مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة -26

ذؽاؿ.   ( ) ك٦٪٭٥ ٨٦ ي٤٘ت ٤ٔي٫ األ
ة ^٤ٮف ثإ٦ة٦ح يلع ثٕؽ اجليب ااإل٦ة٦يح ٥٬/ ا٣ٞة -27 ٨٦ ٗري دٕؿيي  ،ةا كدٕيح٪ن ّة٬ؿن  ٩ىًّ

 ( ) ث٢ إمةرة إحل٫ ثة٣ٕني.  ،ثةلٮوٙ
كجي٤ٕٮ٫٩  ،اإل٦ة٦يح االز٪ة ٔرشيح يلٛؿكف لك ٨٦ أ٩لؿ إ٦ة٦ح أمٍّ ٨٦ أا٧ذ٭٥ -28

 ( ) ث٧زن٣ح ٨٦ صعؽ اجلجٮة. 
 ( ) ٚؿٝح ال١حكة٩يح ٨٦ ٚؿؽ النيٕح املٕذؽ٣ح.  -29
 ( ) ادٜٛ ابلةظسٮف ىلع قجت تك٧يح املٕزت٣ح ث٭ؾا االق٥.  -30
 ( ) كاملضٮس.  ،اثل٪ٮيح /٦٪٭ة األق٧ةء،أ٤َٜ ىلع املٕزت٣ح ا٣ٕؽيؽ ٨٦  -31
كجيزيكف ٝذةؿ ٨٦ خية٣ٛ٭٥ ٨٦  ،ثةلكيٙ جيزي املٕزت٣ح اخلؿكج ىلع األا٧ح كٝذةهل٥ -32

 ( ) ًع٦ح اجلةس إذا اكف يف ٦ٞؽكر٥٬ ذلٟ. 
 ( ) أو٢ ثالء املٕزت٣ح أ٩٭٥ ٝةقٮا إٔٚةؿ ا دٕةىل ىلع إٔٚةؿ ا٣ٕجةد.  -33
 ( ) املؿصبح/ اق٥ منذٜ ٨٦ اإلرصةء، أم/ اتلأػري.  -34
يٞىض ٤ٔي٫ حبل٥ ٦ة يف  ٚال ،اإلرصةء ٬ٮ/ دأػري وةظت ال١جرية إىل يٮـ ا٣ٞية٦ح -35

 ( ) ادل٩ية ٨٦ ٠ٮ٫٩ ٨٦ أ٢٬ اجل٪ح أـ ٨٦ أ٢٬ اجلةر. 
ة ٦ٛة٬ي٥ كآراء هلك، املؿصبح يه إظؽل ا٣ٛؿؽ الًلك٦يح ا٣يت د٪تكت إىل اإلقالـ -36

 ( ) ٔٞؽيح ٦ٞجٮ٣ح يف اإلي٧ةف. 
 : اخرت اإلحابت الصحيحت من بني البدائل املطروحت فيما ييل:ثانيًا

 «/وًل ُرى اخلروج ىلع أئٍخِا ووًلة أمٔرُا، وإن جاروا» /.....كال اإلٌام -1
 ا٣ُعةكم. -ج اث٨ دي٧يح. -ب اجلٮكم. -أ

 «/اا واجتً ويرون اخلروج ىلع اإلٌام إذا خاىف السِث خل  »/-يف ٌػرض خديرّ غَ اخلٔراج -/.....كال اإلٌام -2
 اث٨ ظــ. -ج الن٭ؿقذةين. -ب ا٣ُعةكم. -أ
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ٔاء/جئز تسٍيث لك  -3  أصداب األْ
 ركاٚي. -ج ػٮارج. -ب ٦ٕزت٣ح. -أ

 ةاطيث أن مرحكب الهترية َكفر كفر/يرى اإل -4
   م٤ح. -ب ٧ٕ٩ح. -أ

 ٌَ رؤوس فرق اخلٔراج/ -5
   الىٛؿيح. -ج اجلضؽات. -ب األزارٝح. -أ
 دميٓ ٦ة قجٜ. -٬ ا٣ٕضةردة. -د

 اذلي أظٓـر اإلسـَلم و ن يـتطَ ،ةَ ستأ ْٔ غتد ا، فإن اذلي اةخدغّ زُديق ٌِافق الرفضوأٌا » -6

 ْذا ٌَ كٔل/« اىكفر
 اث٨ رصت. -ج اث٨ دي٧يح. -ب اث٨ ا٣ٞي٥. -أ

 اإلٌاٌث غِد الضيػث حػد/ -7
 رًل٪نة ٨٦ أرٌلف اإلي٧ةف. -ج كاصجح. -ب مكذعجح. -أ

 اتلليث غِد الضيػث يه/ -8
ذٞةد ٚي٫. -ب ٔي٪٭ة ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح. -أ   ٠ذ٧ةف احلٜ كقرت األ

 الك٧٬ة وعيط. -ج
 زيارة اىلتٔر غِد الضيػث/ -9

ؿااي ٦ؾ٬ج٭٥. -ج ثؽٔح. -ب ظؿاـ. -أ ٌح ٨٦ٚ   ٚؿي
 يرى الضيػث/ -11

ا ٤ٝيالن ٦٪٭٥. -أ  إي٧ةف الىعةثح ًع٦ح. -ب كٛؿ الىعةثح ًع٦ح إال ٩ٛؿن
َ..... يرى الضيػث -11  .إحيان اىنساء يف أدةاْر

 ٠ؿا٬ح. -ج صٮاز. -ب ظؿ٦ح. -أ
 .ُكاح نساء أْو الهخاب .....يرى الضيػث -12

 ٠ؿا٬ح. -ج ظؿ٦ح. -ب صٮاز. -أ
 اإلٌاٌيث فرق نررية، ٌِٓا/ -13

دميٓ ٦ة  -د ا٣ٞـبلةميح. -ج الؿًل٪يح. -ب ال١نٛيح. -أ
 قجٜ.
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 هذا قول لإلمام: «اإلسامعيلية مالحدة يف الباطن خارجون عن مجيع ادلل» -41

 اجلٮكم. -ج اث٨ ا٣ٞي٥. -ب اث٨ دي٧يح. -أ
15- « ٍَّ ٔم املس ٔد  -ًْ وسائر أ صِاف أصِاف اىلراٌطث ابلاطِيث -ٔن ةاجلصرييثْؤًلء اىل أكفر ٌَ احلٓـ

 /كائو ْذه اىػتارة. «ةو وأكفر ٌَ نرري ٌَ املُّشكني ،واجلصارى
 اث٨ دمةٔح. -ج  اث٨ احلةصت. -ب   اث٨ دي٧يح. -أ

 ٌِٓا/ ،أطيق ىلع املػزتىث اىػديد ٌَ األسٍاء -16
يؽيح.  -ب ا٣ٞؽريح. -أ  اثل٪ٮيح كاملضٮس. -ج الٔٮ
 دميٓ ٦ة قجٜ. -د

 ٌَ األسٍاء اىيت أطيلٓا املػزتىث ىلع أُفسًٓ/ -17
 ا٣ٞؽريح. -ج أ٢٬ اتلٮظيؽ. -ب أ٢٬ ا٣ٕؽؿ. -أ
 ٦ة كرد يف أ، ب. -د

ٔخيد واىػدل غِد املػزتىث خليلخّ/ -18  اتل
 حمجح املٮظؽي٨.ا٤٘٣ٮ يف  -ج اإلػالص كاملذةثٕح. -ب ٩يف وٛةت ا كٝؽرق. -أ

 ةني اةَ كخيتث أن ستب تسٍيث املرجئث ةٓذا اًلسً ْٔ/ -19
ؤيكا ا٢٧ٕ٣. -ب دٞؽي٧٭٥ الؿصةء ىلع اخلٮؼ. -أ ٧ٮا أف اإلي٧ةف ٝٮؿ، كأرصى  أ٩٭٥ ٔز

 أ٩٭٥ أرصؤكا ٦ة مضؿ ثني الىعةثح إىل ا. -ج
 كاىج املرجئث ىلع اخخَلف فركًٓ/ -21

  ديؾ٬ت ال١جةاؿ كدؿؾ الٮاصجةت محبنة ٨٦ اإلي٧ةف. ال -ب  إف اإلي٧ةف يـيؽ كي٪ٞه. -أ
  إف إي٧ةف ا٣ٕةيص ٣حف ٠إي٧ةف ا٣ُةآ. -ج

 أحب عن األسئلت اآلتيت:: ثالثًا

 دل٥٤ ٨ٔ اخلٮارج/ ننأد٭٥، كقجت ا٣تك٧يح، كٚؿٝ٭٥، كأوٮهل٥ ابلؽٔيح. -1
ـأ. ارشح ٬ؾا ٦ٓ ثيةف ػُب٫.  -2 ٧٭٥ أف اإلي٧ةف يشء كاظؽ ال يرتًلت كال يذض  ٨٦ أوٮؿ اخلٮارج ابلؽٔيح/ ٔز
 . ٚ٪ؽ ٬ؾا ا٣ٞٮؿ ا٣ٛةقؽ.¶ دلٛري٥٬ ٣ٕس٧ةف كيلع /٨٦ أم٪ٓ أوٮؿ اخلٮارج -3
 كًليٙ دؿد ٤ٔي٭٥؟ ،دل٥٤ ثةتلٛىي٢ ٨ٔ إ٩لةر اخلٮارج حلضيح الك٪ح -4
 اإلدمةؿ.اذ٠ؿ ٚؿؽ اخلٮارج ىلع كص٫  -5
 كأوٮهل٥ ابلؽٔيح. ،كاذ٠ؿ ننأد٭٥ كٚؿٝ٭٥ ىلع كص٫ اإلدمةؿ ،ٔؿؼ النيٕح -6
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ك٬ٮ ٔجؽ ا ث٨ قجأ اذلم أّ٭ػؿ اإلقػالـ كٌلف  ،كأ٦ة الؿٚي ٚإف اذلم اثذؽ٫ٔ ٦٪ةٜٚ»ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥/  -7
 ة.ارشح ذلٟ دةرخييًّ « يج٨ُ ا٣لٛؿ

 ٥ يف اإل٦ة٦ح. دل٥٤ ٨ٔ ٬ؾا األو٢ ثةتلٛىي٨٦.٢ أوٮؿ النيٕح ا٣يت ػة٣ٛٮا ث٭ة أ٢٬ الك٪ح/ ٦ؾ٬ج٭ -8
 .ا٣ٞٮؿ ثةلؿصٕح ٨٦ أوٮؿ النيٕح ابلؽٔيح. دل٥٤ ٨ٔ ٬ؾا األو٢ -9
٪ؽ أ٢٬ الك٪ح؟ ،ا٣ٞٮؿ ثةتلٞيح أو٢ ٨٦ األوٮؿ ابلؽٔيح ٔ٪ؽ النيٕح -10  ٧ٚة ا٣ٛؿؽ ثني اتلٞيح ٔ٪ؽ٥٬ ٔك
 . ٨ٔ مٮٝٙ النيٕح ٨٦ ا٣ٞؿآف دٛىيالن  دل٥٤ -11
 ؟النيٕح يف زيةرة ا٣ٞجٮر، كًليٙ دؿد ٤ٔي٫اذ٠ؿ ٦ؾ٬ت  -12
٨٦ كراء ذلػٟ ا٣ُٕػ٨ يف  رامٮاا، كٝؾٚٮ٥٬ ثأم٪ٓ اتل٭٥ كإْٔٚ٭ة، كٝؽ ة كدلٛرين كٝٓ النيٕح يف الىعةثح َٕ٪ن  -13

 النيٕح ٨٦ الىعةثح، كًليٙ دؿد ٤ٔي٭٥؟ مٮٝٙالؿقة٣ح كا٣ٞؽح يف وةظج٭ة. ٚى٢ ا٣ٞٮؿ يف 
٨ مٮٝٙ النيٕح ٨٦  -14 ي٭ة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح.اك ،مىةدر األظاكـدل٥٤ ثةتلٛىي٢ٔ   ذ٠ؿ املكةا٢ ا٣يت ػة٣ٛٮاٚ 
 .دل٥٤ ٨ٔ مٮٝٙ النيٕح ٨٦ مكأ٣ح ا٣ٌٞةء كا٣ٞؽر دٛىيالن  -15
 اذ٠ؿ أ٦ةك٨ كصٮد كدؿًلـ النيٕح كا٩تنةر٥٬، كًليٙ ي٤٧ٕٮف يف ٬ؾا ا٣ٕرص؟ -16

 ٥٬ ىلع أ٩ٛك٭٦.٥ة أ٤َٞٮق اذ٠ؿ ٔؿؼ ثٛؿٝح املٕزت٣ح ك٦ة أ٤َٜ ٤ٔي٭٥ ٨٦ أق٧ةء، ك -17
 . اذ٠ؿ أوٮؿ املٕزت٣ح ابلؽٔيح اخل٧كح ا٣يت ٚةرٝٮا ث٭ة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح إدمةالن  -18
 كأ٥٬ املجةدئ ا٣يت يكريكف ٤ٔي٭ة.  ،ل٧٤ٕزت٣ح ا٦ذؽاد يف ا٣ٕرص احلؽير. اذ٠ؿ ٨٦ دأزؿ ث٭٥ يف ٬ؾا ا٣ٕرص -19
 ٫.املؾ٬ت كادلأني إحل دل٥٤ ٨ٔ ننأة املؿصبح، كاذ٠ؿ مؤقيس -20
 ٩ةٝل ١ٚؿة اإلرصةء يف ٦زياف ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح. -21

٦ٓ ٦ة ثني اخلٮارج كاملٕزت٣ح كاملؿصبح ٨٦ اخلالؼ يف اإلي٧ةف إال أ٩٭٥ ا٤ُ٩ٞٮا ٨٦ أو٢ كاظؽ. ثح٪ػ٫،  -22
ة ٠يٙ د٪ةكهل لك ٦٪٭٥؟ عن  مًٮ
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 أنواع املفارقيـن ألهل السنة وأحكامهم

إف املّةرٓني أل٢٘ الع٠ح كاجلٝةيح ٙحع٤ا ىلع درجح كاخسة، كإٟٝة دذًسد أٓعة٣ٜٛ، 
ة ذللٕ ختذُٚ أخاك٣ٜٛ، ٣٠ِٝٛ/  ًن املجذ٣س املزمئ، كختذُٚ أ٤ٟاي٣ٛ كأخ٤اهلٛ، كدج

 كاجلة٢٘ املًشكر، كاملذًسم اٙوةلٛ، كامل٠ةِْ الضٟسيْ، كاملرشؾ القةؿ، كالاكِص.
 ^ اجليبٓةؿ ػيذ اإلظالـ اثٞ ديٝيح/ ايذٔةد اّٙصٓح اجلةجيح كيه اّٙصٓح اٙيت كؾ٣ّة 

ِِت لََعَ ثالٍث وَسْبِػنَي فِْرَكًة، اثنتاِن »/ ^ ثةجلجةة، خير ٓةؿ نَّ
ُ
وسبػََن يف اجلَّاِر َتْفََتُِق أ

ْصَحاِب 
َ
َم وأ ، ٣ِشا االيذٔةد ٤٢ (1)«وواحدٌة يف اجليَّة، ويه نا اكن لَع ِنْثِل نا أىا غليً احل

 ، ك٢ٛ كٜٞ ادج٣ًٛ اّٙصٓح اجلةجيح.╚كأؾدةث١  اجليباملأز٤ر يٞ 
، ِإف امل٠ةزع ٓس كٙحط لك ٜٞ رةُٙ يف يشء ٜٞ ٢شا االيذٔةد جيت أف يك٤ف ٢ةلاكن 

ا خممبنة يَّص ا رمأق، كٓس ال يك٤ف ث١َٚ يف ذلٕ ٜٞ اًٙٚٛ ٜة د٤ٔـ ث١ يٚي١ دلذ٣سن يك٤ف 
احلجح، كٓس يك٤ف هل ٜٞ احلع٠ةت ٜة يٝد٤ ا ث١ ظحبةد١، كإذا اكٟخ أّٙةظ ال٤ييس املذ٠ةكٙح 

ري ذلٕ  ..هل ال جيت أف يسر٘ ِي٣ة املذأكؿ، كاٙٔةٟخ، كذك احلع٠ةت املةخيح، كامل٤َّر هل ٍك
ث٘ م٤جت ٢شا الالكـ أف ٜٞ ايذٔس ذلٕ جنة يف ٢شا االيذٔةد، كٜٞ ايذٔس فسق  ؛أكىل ٣ِشا

َخ جَنَةة، كٓس ال يك٤ف ٟةجين ِٔس يك٤ف ٟةجين  َٝ ْٞ َؾ َٜ  .(2)«ة، ٖٝة ئةؿ/ 
ص ٤ٓؿ ا دًةىل/  چ چ چ چ ڇڇ ڇ ﴿كٓةؿ اثٞ اٙٔيٛ ثًس أف ٖذ

/ ك٢شا [375]األًٟةـ/ ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
ةٟة ثةدجةي١ ٤٢ الرصاط اذلم اكف يٚي١ رظ٤ؿ ا  ك٤٢  كأؾدةث١، ^الرصاط املعذٔيٛ اذلم كؾَّ

                                     
 .(4863)أرصج١ اٙرتٜشم  (3)
 .(;39/ 5)دل٤ٝع اّٙذةكم  (4)
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َّٞ اجل٤ر ٓس  ٓؿس العبي٘، كٜة رصج ي١٠ ٤٣ِ ٜٞ العج٘ اجلةاصة كإف ٓةهل ٜٞ ٓةهل، ٙك
ة يٞ الرصاط، كٓس يك٤ف يعرينا، كبني ذلٕ مصادت ال حيؿي٣ة إال  ٝن يك٤ف ج٤رنا يوي

ة، كٓس جي٤ر دكف  ،ْ احلِّس ا، ك٢شا اكٙمصي ِإف العةلٕ ٓس يًسؿ ي١٠ كجي٤ر ج٤رنا ِةخؼن
 ^٤٢ ٜة اكف رظ٤ؿ ا  -ذلٕ، ِةملزياف اذلم يًصؼ ث١ االظذٔةٜح ىلع اٙمصيْ كاجل٤ر ي١٠

 كأؾدةث١ يٚي١.
كاجلةاص ي١٠ إٜة/ ّٜصط هةلٛ، أك دلذ٣س ٜذأكؿ، أك ٜٔرل جة٢٘، ٣٠ِٝٛ املعذدْ 
ا، حبعت ٟيةد٣ٛ كٜٔةؾس٢ٛ،  ا كاخسن ل٤ًٔٚبح، ك٣٠ٜٛ امل٤َّر هل، ك٣٠ٜٛ املأج٤ر أجصن

 .(1)«أك دّصيم٣ٛ ^كاجذ٣ةد٢ٛ يف لةيح ا دًةىل كرظ٤هل 
ىل أ٢٘ الع٠ح ٜٞ ٍريق، كممة يججيغ اتلججي١ يٚي١/ أف ثًـ أ٢٘ ابلسع يك٤ف أٓصب إ

ا، كي٠ٔـ ٜشا٢ج٣ٛ، كإف اكف يصد   ٜة  ك٣٠ٜٛ ٜٞ يذؿسل أل٢٘ ابلسع األرصل األػِس رمصن
 ي٠س٢ٛ ٜٞ ثةل٘ ثجةل٘ آرص أرُ ١٠ٜ.

أف يًصؼ/ أف اٙم٤ااُ امل٠تعجح إىل ٜذج٤يني يف  -ةأيقن -كممة يججيغ »ٓةؿ اثٞ ديٝيح/ 
ٞ يك٤ َٜ  ،ف ٓس رةُٙ الع٠ح يف أؾ٤ؿ يويٝحأؾ٤ؿ ادليٞ كالالكـ ىلع درجةت/ ٣٠ٜٛ 

كٜٞ يك٤ف ٓس رد ىلع ٍريق ٜٞ  ،ك٣٠ٜٛ ٜٞ يك٤ف إٟٝة رةُٙ الع٠ح يف أم٤ر دٓئح
ا ِيٝة ردق ٜٞ ابلةل٘ كٓةهل ٜٞ اٙم٤ااُ اذليٞ ٢ٛ أثًس يٞ الع٠ح، ١٠ٜ ِي٤ٗف حم٤ٝدن 

 كٓةؿ ثًـ ابلةل٘، ،ٙكٞ يك٤ف ٓس جةكز اًٙسؿ يف ردق حبير جدس ثًـ احلْ ،احلْ
ك٢شق خةؿ  ،كرد ثةلالن ثجةل٘ أرُ ١٠ٜ ،ثسيح ٖجرية ثجسيح أرُ ٣٠ٜة ٤ف ٓس ردَّ ِيٗ

كٜس٘ ٢ؤالء إذا لٛ جي٤ًٚا ٜة اثذسي٤ق ٤ٓالن  ،أكرث أ٢٘ الالكـ امل٠تعبني إىل الع٠ح كاجلٝةيح
 ▐اكف ٜٞ ٤ٟع اخلمأ، كا  ،ي٤ال٤ف يٚي١ كيًةدكف ،يّةر٤ٓف ث١ دمةيح املعٚٝني

                                     
 .(353/ 3)إاغزح ال٣ّٚةف  (3)
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 ،كهلشا كٓى يف ٜس٘ ٢شا ٖسري ٜٞ ظُٚ األٜح كأاٝذ٣ة ؛يف ٜس٘ ذلٕيَّص لٚٝؤ٠ٜني رمأ٢ٛ 
خبالؼ ٜٞ كاىل  ،هلٛ ٜٔةالت ٓةل٢٤ة ثةجذ٣ةد، كيه ختةُٙ ٜة زجخ يف الٗذةب كالع٠حك

ؽ ثني دمةيح املعٚٝني ،م٤ا١ِٔ كاعدل خمة١ّٙ ْ خمة١ّٙ دكف م٤ا١ِٔ يف ص كِعَّ َّّ ككَ  ،كِصَّ
َّ٘  ،االجذ٣ةداتكمعةا٘ اآلراء  ؽ ٣ِؤالء ٜٞ أ٢٘ اتلّص   ،ٓذةؿ خمة١ّٙ دكف م٤ا١ِٔ كاظذد

 .(1) «رذالِةتكاال
ة  ًن ِأ٢٘ ابلسع املّةر٤ٓف أل٢٘ الع٠ح أ٤ٟاع كمصادت ٜذّةكدح، كختذُٚ أخاك٣ٜٛ دج

 ذللٕ، كٜٞ ٢شق األ٤ٟاع/
 أوًًل/ املجتٍد املخطئ/

ا أرمأ يف اجذ٣ةدق، ك٢شا  إف ثًـ املّةرٓني أل٢٘ الع٠ح كاجلٝةيح ٓس يك٤ف دلذ٣سن
ا ي١٠ خلمب١، ٜسةثنة ٜٞ ج٣ح اجذ٣ةدق، لةملة ؾٚدخ ٟحذ١ كاظذٗٝ٘ آٙح  يك٤ف ٤ًّٜنًّ

 االجذ٣ةد، كاظذّصغ كظ١ً كلٛ يأؿ.
كإف اكف يف ٤ٓهل  ِةملذأكؿ اذلم أرمأ يف دأكي١ٚ يف املعةا٘ اخلربيح كاألمصيح،»ي٤ٔؿ اثٞ ديٝيح/ 

ٝنة ة أك إدمةاعن ٓسي ك٤٢ ال يًٚٛ أ١ٟ خيةُٙ ذلٕ، ث٘ أرمأ ِي١ ٖٝة خيمئ  ،ثسيح خيةُٙ ث٣ة ٟؿنًّ
ة-يك٤ف - املّيت كاٙٔةيض يف ٖسري ٜٞ معةا٘ اّٙذية كاٙٔقةء ثةجذ٣ةدق ٜسةثنة ٜٞ ج٣ح  -أيقن

ري ٜسةب ٜٞ ج٣ح ٜة أرمأ ِي١، كإف اكف ٤ًّٜنا ي١٠ مةيح ا دًةىل،ٍ   .(2)«اجذ٣ةدق امل٤اِْٙ 
ة/  كال ريت أف اخلمأ يف دٓيْ اًٙٚٛ ٤َّٜر لألٜح كإف اكف ٖشلٕ يف »كٓةؿ أيقن

املعةا٘ اًٙٚٝيح، كل٤ال ذلٕ هلٕٚ أكرث ِقالء األٜح، كإذا اكف ا يَّص ملٞ ج٣٘ حتصيٛ 
اخلٝص ل١ٟ٤ٗ نؼأ ثأرض ج٣٘، ٜى ١ٟ٤ٖ لٛ يمٚت اًٙٚٛ، ِةّٙةف٘ املجذ٣س يف لٚت اًٙٚٛ 

حبعت إماك١ٟ ٤٢  ^ ف ٜٔؿ٤دق ٜذةثًح الصظ٤ؿحبعت ٜة أدرك١ يف زٜة١ٟ كماك١ٟ إذا اك
                                     

 .(;56 -:56/ 5)دل٤ٝع اّٙذةكم  (3)
 .(:;3)صاًٙٔيسة األؾ٣ّةٟيح  (4)



 

414 

 هبحوالًالفزقًوأحمبمأ

ة ٔن ٤ٔٙهل  أخْ ثأف يذٔج٘ ا خع٠ةد١، كيثيج١ ىلع اجذ٣ةداد١، كال يؤارشق ثٝة أرمأ، حتٔي
 .[4:8/ابلٔصة] ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ﴿دًةىل/ 

كأ٢٘ الع٠ح جضم٤ا ثةجلجةة للك ٜٞ ادىق ا دًةىل، ٖٝة ٟمْ ث١ اٙٔصآف، كإٟٝة د٤ّٓ٤ا 
 .(1)«ًٙسـ اًٙٚٛ ثسر٤هل يف املذٔنييف ػزؽ ًٜنيَّ 

زٛ -ة ثني احلشاؽ ٜٞ ػي٤خ املةلٗيني كال أيٚٛ رالِن » ٓةؿ أث٤ يٝص اثٞ يجس اٙرب/
ٛ٢ حييك أف ٜش٢ت ٜةلٕ يف اجذ٣ةد املجذ٣سيٞ كاٙٔةئعني، إذا ارذ٤ّٚا  ، زٛ ٓةؿ/ لكل -يسَّ

ِيٝة جي٤ز ِي١ اتلأكي٘ ٜٞ ٤ٟازؿ األخاكـ، أف احلْ ٜٞ ذلٕ ي٠س ا كاخس ٜٞ أ٤ٓاهلٛ 
كاكف ٜٞ أ٢٘ الؿ٠ةيح،  ،كبةٌٙ كلٛ يأؿ ،كارذال٣ِٛ، إال أف لك دلذ٣س إذا اجذ٣س ٖٝة أمص

ٚي١، كٙحط يٚي١ ٍري ذلٕ، ك٤٢ ٜأج٤ر ىلع ٓؿسق ك١ًٜ آٙح االجذ٣ةد ِٔس أدَّل ٜة ي
ا٤َ الؿَّ   .اب، كإف اكف احلْ ٜٞ ذلٕ كاخسن

 .ٓةؿ/ ك٢شا ا٤ٔٙؿ ٤٢ اذلم يٚي١ أكرث أؾدةب الؼةِيع
ك٤٢ املؼ٤٣ر ٜٞ ٤ٓؿ أيب خ٠يّح ِيٝة خاكق حمٝس ثٞ احلعٞ، كأث٤ ي٤ظُ،  /ٓةؿ

 . (2)«اؽ ٜٞ أؾدةث٣ٛكاحلشَّ 
ت ٜٞ أ٢٘ اًٙٚٛ ثةلع٠ح كاحلصص ىلع اجلٝةيح كٜٞ ٠٢ة يًُٚٛ امل٤ُٓ ٜٞ دمةاع

ري٢ة، ٜٞ ٍري أف يتج٤٠ا أؾ٤ؿ أ٢٘ ابلسع يف دٕٚ  أرمأكا يف معةا٘ ٜٞ اًٙٔيسة ٍك
ري٢ٛ   .ôاملعةا٘، اكجل٤كم، كاثٞ خجص، كاثٞ ئي٘، ٍك

 ثاىًيا/ اجلاٌل املػذور/
يٚٛ احلْ  كٜٞ املّةرٓني أل٢٘ الع٠ح ٜٞ يك٤ف جة٢الن لٚدْ، ٍري اعلٛ ثةلؿ٤اب، كل٤

ا يف لٚت اًٙٚٛ ِإ١ٟ يأزٛ ٜٞ ج٣ح دٔؿريق.  الدج١ً، ك٢شا يك٤ف ًٜشكرنا جب١ٚ٣، كإف اكف ٜٔرصن
                                     

 .(388 -387/ 42)دل٤ٝع اّٙذةكم  (3)
 .(5::/  4)جةٜى ثيةف اًٙٚٛ كِق١ٚ  (4)
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 ^ٖٝة يشر اجليب  ،إف الرشيًح دًشر اجلة٢٘ ٖٝة دًشر اجلةيس أك أيوٛ»ٓةؿ اثٞ اٙٔيٛ/ 
كيشر احلةم٘  ،ِٚٛ يأمصق ثإاعدة ٜة مىض ،املّسء يف ؾالد١ جب١ٚ٣ ث٤ج٤ب اٙمٝأٟح٠ح

 ،كلٛ يأمص٢ة ثإاعدة ٜة مىض ،ذدةفح جب٣ٚ٣ة ث٤ج٤ب الؿالة كالؿ٤ـ يٚي٣ة ٜى االظذدةفحاملع
كيشر يسم ثٞ خةدٛ ثأك١ٚ يف رمقةف خني دبني هل اخليمةف الزلاف ج٣ًٚٝة حتخ كظةدد١، 

أثة ذر جب١ٚ٣ ث٤ج٤ب الؿالة إذا يسـ املةء ِأمصق ثةتليٝٛ كلٛ يأمصق  كيشر ،كلٛ يأمصق ثةإلاعدة
كيشر اذليٞ د٤ًٗٝا يف اٙرتاب ٖذًٕٝ ادلاثح ملة ظ٤ًٝا ِصض اتليٝٛ كلٛ يأمص٢ٛ  ،ثةإلاعدة
كيشر أ٢٘  ،ا جل١ٚ٣ ثةتلدصيٛكيشر ًٜةكيح ثٞ احلكٛ ثكال١ٜ يف الؿالة اعٜسن  ،ثةإلاعدة

 ،ٓجةء ثؿالد٣ٛ إىل ثيخ املٔسس ثًس نعذ اظذٔجةهل جب٣ٚ٣ٛ ثةجلةظذ، كلٛ يأمص٢ٛ ثةإلاعدة
ٜن  اٝحُ كاأل كَيَشر الؿدةثحُ   .(1)«كقة جة٢الن ثذدصي١ٝ ِٚٛ حيس  ثًس٢ٛ ٜٞ اردكت حمص

كأ٢٘ ابلسع ال جي٤ًٚف ايذٝةد٢ٛ يف ابلةلٞ كّٟط األمص ىلع ٜة »كٓةؿ اثٞ ديٝيح/ 
ال لٛ يجةل٤ا إزٛ إف كجسكا الع٠ح د٤ا١ِٔ ك ،ث٘ ىلع ٜة رأكق أك ذا٤ٓق ،^ د٤ٔٚق يٞ الصظ٤ؿ

،د٤ّيقن ذا كجسك٢ة ختة١ّٙ أيصف٤ا ي٣٠ة إِ ،ثشلٕ ٣ِشا ٤٢ اّٙصٓةف ثني  ة أك خص٢٤ِة دأكيالن
ف اكف ٢ؤالء هلٛ ٜٞ اإليٝةف ٟؿيت كاِص إأ٢٘ اإليٝةف كالع٠ح كأ٢٘ اجلّةؽ كابلسيح، ك

ٙكٞ ِي٣ٛ ٜٞ اجلّةؽ كابلسيح حبعت ٜة دٔسم٤ا ِي١ ثني يسل ا  ،ٜٞ ادجةع الع٠ح
كل٤ ي٤ٝٚا ملة  ^ ةُٙ الصظ٤ؿف ذلٕ خيأف لٛ ي٤ًٝٚا إزٛ  ،^ كرظ٤هل كرة٤ّٙا ا كرظ٤هل

كرمؤ٢ٛ ٤َّٜر هلٛ ال يًةٓج٤ف  ،اإليٝةف ٜجذسيني ٓةل٤ق لٛ يك٤ٟ٤ا ٠ٜةِٔني، ث٘ ٟةٓيص
 .(2)«ف ٟٔؿ٤ا ث١إيٚي١، ك

 أظٝةء كؾّةت ال يعى أخس رد٢ة، كٜٞ رةُٙ ثًس زج٤ت »/ ♫كٓةؿ الؼةِيع 
ألف يٚٛ ذلٕ ال يسرؾ احلجح يٚي١ ِٔس كّص، كأٜة ٓج٘ ٓيةـ احلجح ِإ١ٟ يًشر ثةجل٣٘؛ 

 .(3)«ثةًٙٔ٘، كال الصكيح كاّٙٗص
                                     

 .(429/  3) إيالـ امل٤ًٓني (3)
 .(85/ 35)دل٤ٝع اّٙذةكم  (4)
 .(629/ 35)ِذح ابلةرم  (5)
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 ثاثلًا/ املفرط الظالم/
ة ِيٝة جيت يٚي١ ادجةي١ ٜٞ اٙٔصآف  ة ِّٜصلن ٝن ٜٞ املّةرٓني أل٢٘ الع٠ح ٜٞ يك٤ف هةل

ة أك اعؾينة، كال  -كالع٠ح، ك٢شا ٓس يك٤ف ثٝة ي٠سق ٜٞ هٚٛ كدّصيك كيسكاف ٔن ِةظ
ة. ٔن ا أك ٠ٜةِ  يك٤ف اكِصن

ِٝٞ اكف رمؤق تلّصيم١ ِيٝة جيت يٚي١ ٜٞ ادجةع »/ ♫ٓةؿ ػيذ اإلظالـ اثٞ ديٝيح 
، أك تلًسي١ خسكد ا بع٤ٚؾ العج٘ اٙيت ٟىه ي٣٠ة أك الدجةع ٤٢اق ثَري  ،اٙٔصآف كاإليٝةف ٜسالن

خبالؼ املجذ٣س يف لةيح ا كرظ٤هل  ،ك٤٢ ٜٞ أ٢٘ ال٤ييس ،٤٣ِ اٙوةلٛ جلّع١ ،٢سل ٜٞ ا
ا اذلم يمٚت احلْ ثةجذ٣ةدق ٖٝة أمصق ا كرظ٤هل، ٣ِشا ٤َّٜر هل رمؤقثةل٠نة ك  .(1)«هة٢صن

ة/  ٙكٞ ِي١ ج٣٘ كهٚٛ  ،اة كهة٢صن كٜٞ أ٢٘ ابلسع ٜٞ يك٤ف ِي١ إيٝةف ثةل٠ن »كٓةؿ أيقن
زٛ ٓس يك٤ف ١٠ٜ يسكاف كهٚٛ  ،٣ِشا ٙحط ثكةِص كال ٠ٜةِْ ،خىت أرمأ ٜة أرمأ ٜٞ الع٠ح

ة أك اعؾينة، كٓس يك٤ف خممبنة ٜذأكالن ٤َّٜرن  ٔن كٓس يك٤ف ٜى ذلٕ  ،ا هل رمؤقيك٤ف ث١ ِةظ
 .(2)«١ًٜ ٜٞ اإليٝةف كاتل٤ٔل ٜة يك٤ف ١ًٜ ٜٞ كاليح ا ثٔسر إيٝة١ٟ كد٤ٔاق

 رابًػا/ امليافق الزىديق/
ت اإلظالـ كأ١ٚ٢، كيجم٤٠ف ٜٞ املّةرٓني أل٢٘ الع٠ح ٠ٜة٤ِٔف زٟةدٓح، يو٣صكف خ

اَٙ٘ كاحلٔس ىلع اإلظالـ كاملعٚٝني، كىلع أ٢٘ الع٠ح رةؾح، ك٢ؤالء ّٖةر ي٤ال٤ف اٙكّص 
كأ١ٚ٢، كيًةدكف الع٠ح كأ٣ٚ٢ة، كٜٞ أكرث اّٙصؽ اٙيت حتْٔ ِي٣ة كؾُ اجلّةؽ كالضٟسٓح 

 الصاِقح كاجل٣ٝيح. -يف اٙٔسيٛ
 ؛كال يضاؿ يف املؤ٠ٜني ظٝةي٤ف هلٛ ،ضِال يضاؿ امل٠ة٤ِٔف يف األر»ٓةؿ اثٞ اٙٔيٛ/ 

 .جل٣ٚ٣ٛ حبٔئح أمص٢ٛ كيسـ ًٜصِذ٣ٛ ث٤َر الك٣ٜٛ

                                     
 .(;7/ 3)درء دًةرض اًٙٔ٘ كاجلٔ٘  ،(539/ 5)دل٤ٝع اّٙذةكم  (3)
 .(576/ 5)دل٤ٝع اّٙذةكم  (4)
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ِإف اذلم اثذسي١ زٟسيْ ٠ٜةِْ، ك٤٢ يجس ا ثٞ ظجأ اذلم أه٣ص  /كأٜة الصِـ
 .كٓؿسق ِعةد اإلظالـ ،اإلظالـ كاكف يُجمٞ اٙكّص

كهلشا  ؛ٜأر٤ذ يف األؾ٘ يٞ الؿةثئني كاملرشكني، ك٤٢ أيوٛ ٜٞ الصِـ /كاتلج٣ٛ
 .دأرص در٤هل يف األٜح

كػ٣ةدة أف  ،ك٢ٝة/ ػ٣ةدة أف ال هلإ إال ا ،٣ِةدةف املٚذةف د٠ةٓقةف أؾََل اإلظالـ
ا رظ٤ؿ ا  ؛كإف ظىم أؾدةث١ أّٟع٣ٛ م٤خسيٞ ،أٜة اتلج٣ٛ ِإ١ٟ ٟٔـ اتل٤خيس ،حمٝسن

ٖٝة  ،ُ يرتدم٤ف الصد ىلع اجل٣ٝيح ثةتل٤خيس كالصد ىلع الضٟةدٓح؛ كاجل٣ٝيحكهلشا اكف العٚ
ككشلٕ  ،اتل٤خيس كالصد ىلع اجل٣ٝيح كالضٟةدٓح» /دصجٛ ابلزةرم آرص ٖذةب اجلةٜى ثكذةب

 .ك٤٢ يف الصد ىلع اجل٣ٝيح ،«اتل٤خيس»/ اثٞ رضيٝح ظىم ٖذةث١
ا رظ٤ؿ ا /ِٔسخ٣ٛ كل٣٠ًٛ يف األؾ٘ اثلةين ك٤٢ /كأٜة الصاِقح  ،ػ٣ةدة أف حمٝسن

٣٠ٜٛ -كإف اك٤ٟا يو٣صكف م٤االة أ٢٘ ثيخ الصظ٤ؿ كحمجذ٣ٛ، ٓةؿ لةاّح ٜٞ أ٢٘ اًٙٚٛ 
ريق / ٢ؤالء ٤ٓـ أرادكا اٙمًٞ يف رظ٤ؿ ا، ِٚٛ ي٣٠ٗٝٛ ذلٕ، ِم٤٠ًا -ٜةلٕ ثٞ أنط ٍك

لاكف  يف الؿدةثح؛ حل٤ٔؿ اٙٔةا٘/ رج٘ ظ٤ء اكف هل أؾدةب ظ٤ء، كل٤ اكف رجالن ؾةحلنة
أؾدةث١ ؾةحلني، كالصاِقح املذٔسم٤ف لٛ يك٤ٟ٤ا ج٣ٝيح ًٜمٚح، كأٜة املذأرصكف ٣٠ٜٛ 

٤ا إىل ثسيح الصِـ اتلج٣    ٝ  ،ِذَٚن أمص٢ٛ ،ٛ كاٙٔسرٜٞ خسكد أكارص املةاح اثلةثلح، ِق
كاػذ٣صت الضٟسٓح اَٙٚيوح كاجلّةؽ األيوٛ يف  ،كه٣ص ٣٠ٜٛ خيجبش اٙٔصاٜمح كابلةل٠يح

كأرشكا ٜٞ ديٞ املج٤س كالؿةثبح كاملرشكني ٜة رٚم٤ق يف  ،أمصاا٣ٛ كيٚٝةا٣ٛ كاعٜذ٣ٛ
ملقةدة ذلٕ  ؛ا يٞ ظ٠ح اجليب كخسيس١ كآزةر أؾدةث١ك٢ٛ أيوٛ اٙم٤ااُ ٤ّٟرن  ،اإلظالـ

 .(1)«٤ّ٠ٖر اجل٣ٝيح يٞ آيةت الؿّةت كأرجةر٢ة ،بلسيذ٣ٛ

                                     
 .(3628 - 3627/ 6)الؿ٤ايْ املصظٚح  (3)
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ث٘ ٢ؤالء اجل٣ٝيح  ؛ٜة اجل٣ٝيح ي٠سٟة ٜٞ أ٢٘ اٙٔجٚح»يسٝةف ثٞ ظًيس ادلاريم/ كٓةؿ 
لٗذةب ا كرد ؾّةد١ ٜٞ الضٟةدٓح اذليٞ ٓذ٣ٚٛ  ا كأٓجح دأكيالن أِدغ زٟسٓح كأه٣ص كّصن 

٣ٓٛ ثةجلةر كالضٟةدٓح كاجل٣ٝيح أمص٢ٝة كاخس، كيصجًةف إىل ًٜىن كاخس كمصاد  ،يلع كخصَّ
 .(1)«ث٤ٔـ ٣٠ٜٛ ثًق٣ٛ ثجًـكٙحط ٤ٓـ أػج١  ،كاخس

كأكخلٕ ّٖةر يف  ،ا ٜٞ املجذسيح ٠ٜة٤ِٔف اجلّةؽ األكربإف ٖسرين »كٓةؿ اثٞ ديٝيح/ 
 ؛ِٝة أكرث ٜة ي٤جس يف الصاِقح كاجل٣ٝيح كحن٢٤ٛ زٟةدٓح ٠ٜة٤ِٔف ،ادلرؾ األظّ٘ ٜٞ اجلةر

الؿةثئني  الضٟةدٓح ممٞ يك٤ف أؾ٘ زٟسٓذ١ يٞ نيث٘ أؾ٘ ٢شق ابلسع ٤٢ ٜٞ امل٠ةِٔ
كأؾ٘  ،ةكٜٞ يٚٛ خةهل ٤٣ِ اكِص يف اٙوة٢ص أيقن  ،٣ِؤالء ّٖةر يف ابلةلٞ ،كاملرشكني

كاثذَةء اهلسل يف  ،ٜٞ الٗذةب كاحلٗٝح ^ يصاض يٝة جةء ث١ الصظ٤ؿفالؿ ٢ؤالء اإل
 .(2)«ِٝٞ اكف ٢شا أؾ١ٚ ٤٣ِ ثًس ثالغ الصظةٙح اكِص ال ريت ِي١ ،رالؼ ذلٕ

ة/  ٤ٟاع أة لّٚٗةر ٜٞ املرشكني أك أ٢٘ الٗذةب ثجًـ األٜح م٤احلن ِٝٞ اكف ٜٞ »كٓةؿ أيقن
اكف هل  ،دية١ٟ أ٢٘ ابلةل٘ كادجةي٣ٛ يف يشء ٜٞ ٜٔةهلٛ كًِةهلٛ ابلةل٘إٜس٘/  ،امل٤االة كحن٢٤ة

كذلٕ ٜس٘/ ٜذةثًذ٣ٛ يف آراا٣ٛ كأيٝةهلٛ ٠ٖد٤ أ٤ٓاؿ  ،ٜٞ اذلـ كاًٙٔةب كاجلّةؽ حبعت ذلٕ
كحن٤ أ٤ٓاؿ احل٤٣د كاجلؿةرل  ،ّح كحن٢٤ٛ املزةّٙح لٚٗذةب كالع٠حكأٜسةهلٛ ٜٞ اّٙالظ حالؿةثب

كحن٤ أ٤ٓاؿ املج٤س كاملرشكني كأًِةهلٛ املزةّٙح لٚٗذةب  ،كأًِةهلٛ املزةّٙح لٚٗذةب كالع٠ح
اكذليٞ كا٤ِٔا  ،كٜٞ د٤ىلَّ أم٤اد٣ٛ أك أخيةء٢ٛ ثةملدجح كاتلًويٛ كامل٤أِح ٤٣ِ ٣٠ٜٛ ،كالع٠ح

ري٢ٛ ٜٞ املرشكني يجةد ال٤ٗاٖت أ٢٘ العدص،  أيساء إثصا٢يٛ اخلٚي٘ ٜٞ اللكساٟحني ٍك
َّٛ ؾةٟى ٍري  كاذليٞ كا٤ِٔا أيساء م٤ىس ٜٞ ِصي٤ف ك١ٜ٤ٓ ثةلعدص، أك ادىع أ١ٟ ٙحط َث
ري٢ٛ ٜٞ  الؿ٠ًح، كال رةْٙ ٍري املز٤ٚؽ، كال ٤ِؽ العٝةكات هلإ ٖٝة ي٤ٔهل االحتةديح ٍك

                                     
 .(525/ 7)درء دًةرض اًٙٔ٘ كاجلٔ٘  (3)
 .(9;6/ 34)دل٤ٝع اّٙذةكم  (4)
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أظٝةا١ كّح ِيٝة اك٤ٟا ي٤ٔل١ٟ٤ يف اخلةْٙ كرظ١ٚ اجل٣ٝيح، كاذليٞ كا٤ِٔا الؿةثبح كاّٙالظ
ري ذلٕ اإكال ريت أف ٢شق اٙم٤ااُ ك ،كؾّةد١ كاملًةد ٍك ف ٖسرينا ٜٞ إِ ،ف اكف كّص٢ة هة٢صن

ٜةرة ٓس در٘ يف ٖسري ٜٞ ادلارٚني يف اإلظالـ خىت ٜٞ املؼ٤٣ريٞ ثةًٙٚٛ كاًٙجةدة كاإل
ك٢ؤالء ٖرثكا يف  ،س كحن٤ ذلٕكيصل حتٗيٛ ٜة ٓصركق ٜٞ ا٤ٔٙاي ،٣ٝٛوَّ كّص٢ٛ كعَ 

كا  ،كٙبع٤ا احلْ اذلم جةءت ث١ الصظ٘ ثةبلةل٘ اذلم اكف يٚي١ أيساؤ٢ٛ ،املعذأرصيٞ
َفيًُصؼ أف ٢ؤالء األؾ٠ةؼ ٠ٜة٤ِٔف  ،كاحلْ ٜٞ ابلةل٘ ،دٝيزي اخلجير ٜٞ اٙميت دًةىل حيت  

ة يف اٙوة٢ص ال ي٠ٝى أف يك٤ف  فَ ٤ْ َٖ  فَّ إِ ،ف اك٤ٟا ٜى املعٚٝنيإك ،أك ِي٣ٛ ّٟةؽ ٝن الصج٘ معٚ
ة يف ابلةلٞ ٔن  ، ؾّةد٣ٛ كأخاك٣ٜٛكاٙٔصآف ٓس ثنيَّ  ،ف امل٠ةِٔني لك٣ٛ مع٤ٝٚف يف اٙوة٢صإِ ،٠ٜةِ

يضة اإلظالـ ٜى ه٤٣ر أيالـ اجلج٤ة ك٤ٟر  كيف ^ ذا اك٤ٟا م٤ج٤ديٞ ىلع ي٣س رظ٤ؿ اإك
ك٤٢  ،يٝة كظجت اجلّةؽ ٤٢ ظجت اٙكّصال ظ ،الصظةٙح، ٣ِٛ ٜى ثًُس٢ٛ ي٣٠ٝة أػس كج٤دنا

 .(1)«املًةرض ملة جةءت ث١ الصظ٘
 خامًسا/ املرشك الضال/

ٜٞ املّةرٓني أل٢٘ الع٠ح مرشك٤ف فةل٤ف، ايذٔسكا ًٜذٔسات، أك ٓةم٤ا ثأيٝةؿ 
د٠ةٓـ خٔئح اتل٤خيس، ك٢ؤالء جيت أف يعتذةث٤ا يٞ رشك٣ٛ، كأف دٔةـ يٚي٣ٛ احلجح، 

 ة.أي٠ة٣ٓٛ كٜةد٤ا ىلع اٙكّص كالصدَّ ِإف دةث٤ا كإال رضبخ 
 كٜٞ ٢ؤالء املرشكني القةٙني/ أكخلٕ اذليٞ أزبذ٤ا كظةاك ثني ا كبني ر١ٔٚ.

إف ٜٞ أزجخ كظةاك ثني ا كبني ر١ٔٚ اكل٤ظةاك اٙيت دك٤ف ثني »ٓةؿ اثٞ ديٝيح/ 
٣ٟة إ /ل٤فث٘ ٢شا ديٞ املرشكني يجةد األكزةف اذليٞ اك٤ٟا ي٤ٔ ؛امل٤ٚؾ كالصييح ٤٣ِ مرشؾ
كإ٣ٟة كظةا٘ يذٔصب٤ف ث٣ة إىل ا، ك٤٢ ٜٞ الرشؾ اذلم أٟكصق  ،دٝةزي٘ األٟبيةء كالؿةحلني

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ /ا ىلع اجلؿةرل، خير ٓةؿ

                                     
 .(424 -423/ :4)دل٤ٝع اّٙذةكم  (3)
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئەئ 

 .(1)«[53/اتل٤بح] ﴾وئ وئ ۇئ
ة/ ٜٞ يَ  ي٤ف ٍري ا دًةىل، كيمٚج٤ف ٜٞ اخلْٚ ٜة ال سْ كٜٞ ٢ؤالء املرشكني أيقن
ري  ٜٞ املجذسيح. ٢ٛيمٚت إال ٜٞ اخلةْٙ، اكٙٔج٤ريني ٍك

ختش اِٗيُ ٜٞ  ،اة اكِصن ختش املالاكح كاجلبيني أربةثن اِإذا جً٘ ٜٞ »ٓةؿ اثٞ ديٝيح/ 
ري٢ٛ أربةثنة؟ كدّؿي٘ ا٤ٔٙؿ/ إف ٜم٤ٚب اًٙجس إف اكف ٜٞ  ْٞ دك٣ٟٛ ٜٞ املؼةيذ ٍك َٜ

ر اٙىت ال ئسر يٚي٣ة إال ا دًةىل ٜس٘ أف يمٚت ػّةء مصيق١ ٜٞ اآلدٜيني األم٤
كابل٣ةاٛ، أك كِةء دي١٠ ٜٞ ٍري ج٣ح ًٜي٠ح، أك اعِيح أ١ٚ٢ كٜة ث١ ٜٞ ثالء ادلٟية كاآلرصة، 
ّصاف ذٟج١، أك در٤هل اجل٠ح، أك جنةد١ ٜٞ اجلةر، أك أف  كاٟذؿةرق ىلع يسكق، ك٢سايح ٓٚج١، ٍك

اٙٔصآف، أك أف يؿٚح ٓٚج١، كحيعٞ ر١ٔٚ، كيضيك ّٟع١، كأٜسةؿ ذلٕ، ٣ِشق يذًٚٛ اًٙٚٛ ك
األم٤ر لك٣ة ال جي٤ز أف دمٚت إال ٜٞ ا دًةىل،... كٜٞ ظأؿ ذلٕ خم٤ٚٓنة اكا٠نة ٜٞ اكف ٤٣ِ 
مرشؾ ثصب١ ٜٞ ججط املرشكني اذليٞ يًجسكف املالاكح كاألٟبيةء كاتلٝةزي٘ اٙيت 

 .(2)«داعء اجلؿةرل لٚٝعيح كأ١ٜ يؿ٤ِرك٣ٟة ىلع ؾ٤ر٢ٛ، كٜٞ ججط
ة/ ا٤َٚٙ يف ثًـ األػزةص، كايذٔةد ٤ٟع ٜٞ اإلهليح ِي٣ٛ، ٖٝة ي٠س  كٜٞ ذلٕ أيقن

 ٍالة الؼيًح كالؿ٤ِيح.
 ◙ ِلك ٜٞ ٍال يف يح أك يف رج٘ ؾةٙح ٖٝس٘ يلع»ٓةؿ ػيذ اإلظالـ اثٞ ديٝيح/ 

أك  كٛ اذلم اكف ثٝرص،أك يسم أك حن٤ق، أك ِيٝٞ يًذٔس ِي١ الؿالح، اكحلالج، أك احلة
ي٤نط اٙٔيت كحن٢٤ٛ، كجً٘ ِي١ ٤ٟاعن ٜٞ اإلهليح، ٜس٘ أف ي٤ٔؿ/ لك رزؽ ال يصز٠ٓي١ الؼيذ 

/ ثةظٛ ظيسم، أك يًجسق ثةلعج٤د هل أك َٙريق، أك -إذا ذثح ػةة -ِالف ٜة أريسق، أك ي٤ٔؿ
 ،أك اٟرصين ،أك ارمحين ،يسي٤ق ٜٞ دكف ا دًةىل، ٜس٘ أف ي٤ٔؿ/ ية ظيسم ِالف اٍّص يل

                                     
 .(357 - 356/  3) دل٤ٝع اّٙذةكم (3)
 .(:8-89/ 49) املؿسر العةثْ (4)



 
 

 421 أ٤ٟاع املّةرٓني أل٢٘ الع٠ح كأخاك٣ٜٛ

أك حن٤  ،أك أٟخ خعيب أك أٟة يف خعجٕ ،أك د٤لكخ يٚيٕ ،أك أجصين ،أك أٍسين ،أك ارزٓين
ِلك ٢شا  ،٢شق األ٤ٓاؿ كاألًِةؿ اٙيت يه ٜٞ رؿةاؽ الصب٤بيح اٙيت ال دؿٚح إال  دًةىل

ِإف ا إٟٝة أرظ٘ الصظ٘ كأٟضؿ الٗذت  ،ِإف دةب كإال ٓذ٘ ،رشؾ كفالؿ يعتذةب ؾةخج١
ة آرص ،ًجس ا كخسق ال رشيٕ هلجل  .(1)«كال جنً٘ ٜى ا إل٣ن

ة/ دًمي٘ أظٝةء ا  كؾّةد١ أك جدس٢ة، ٖٝة ٤٢ ًِ٘ املجذسيح  كٜٞ الرشؾ أيقن
 ٜٞ املًمٚح.

 ،٘ مرشؾكلك ًٜمِ  ،ِ٘لك مرشؾ ًٜمِ  ،ِةلرشؾ كاتلًمي٘ ٜذالزٜةف»ٓةؿ اثٞ اٙٔيٛ/ 
 ،ا ثةخلةْٙ ظجدة١ٟ كؾّةد١ث٘ ٓس يك٤ف املرشؾ ٜٔص   ؛ٙكٞ ال يعذٚضـ أؾ٘ اتلًمي٘

 .٘ خْ اتل٤خيسمَّ كٙكٞ عَ 
دًمي٘  /ك٤٢ زالزح أٓعةـ ،كأؾ٘ الرشؾ كٓةيسد١ اٙيت دصجى إحل٣ة ٤٢ اتلًمي٘

كدًمي٘ الؿةٟى ظجدة١ٟ يٞ ٖٝةهل املٔسس ثذًمي٘ أظٝةا١  ،املؿ٤٠ع يٞ ؾة١ًٟ كرة١ٔٙ
كٜٞ ٢شا رشؾ  ،ت ىلع اًٙجس ٜٞ خٔئح اتل٤خيسكدًمي٘ ًٜةمٚذ١ يٝة جي ،كؾّةد١ كأًِةهل

كأ١ٟ لٛ  ،. ك١٠ٜ/ رشؾ املالخسة اٙٔةاٚني ثٔسـ اًٙةلٛ كأثسيذ١..لةاّح أ٢٘ كخسة ال٤ج٤د
ٜن  رس٢ة معت٠سة ي٠س٢ٛ إىل أظجةب أكاحل٤ادث ث ،ث٘ لٛ يضؿ كال يضاؿ ؛ة أؾالن يكٞ ًٜسك

٘ أظٝةء ا ...،ككظةاك آذقخ إجيةد٢ة لصب دًةىل كأكؾة١ِ كأًِةهل كٜٞ ٢شا/ رشؾ ٜٞ يمَّ
ة كال ؾّح ،ٜٞ ٍالة اجل٣ٝيح كاٙٔصاٜمح ٝن ث٘ ج٤ًٚا املز٤ٚؽ أكٝ٘ ١٠ٜ؛ إذ  ؛ِٚٛ يثجذ٤ا اظ

 .(2)«ٖٝةؿ اذلات ثأظٝةا٣ة كؾّةد٣ة
/ ا٤ٔٙؿ ثةحل٤ٚؿ كاالحتةد، ك٢شا ٤ٓؿ  ة كفالالن كٜٞ أػس أ٤ٟاع الرشؾ، كأكرث٢ة ٓجدن

ث١ اعٓ٘، ك٤٢ دري٘ ىلع اًٙٔيسة ٜٞ اّٙٚعّةت  يٚضـ ي١٠ ٜٞ اّٙعةد كالقالؿ ٜة ال ي٤ٔؿ
 .ال٤زجيح املةرٓح اٙيت دأزص ث٣ة املجذسيح اٙٔةا٤ٚف ث٣شا ا٤ٔٙؿ اّٙةظس

                                     
 .(7;5/ 5) دل٤ٝع اّٙذةكم (3)
 .(352)صالاكيف  (4)
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٤ف احل٤ٚحلح كاالحتةديح»ٓةؿ ػيذ اإلظالـ/  َّٝ ٤ٓـ خيؿ١ٟ٤  /ك٢ٛ ؾ٠ّةف ،٢ؤالء ٓس يع
 َةحلح يف يلعكاٙ ♠ثةحل٤ٚؿ أك االحتةد يف ثًـ األػيةء، ٖٝة ي٤ٔهل اجلؿةرل يف املعيح 

خىت الالكب  ،كؾ٠ُ ي٤ًٝف ِي٤ٔل٤ف حب٤ٚهل أك احتةدق يف دميى امل٤ج٤دات ...،كحن٤ق ◙
ري٢ة ٖٝة ي٤ٔؿ ذلٕ ٤ٓـ ٜٞ اجل٣ٝيح، كٜٞ دج٣ًٛ ٜٞ االحتةديح،  ،كاخل٠ةزيص كاجلجةظةت ٍك

ري٢ٛ  ،ٖأؾدةب اثٞ يصيب، كاثٞ ظجًني، كاثٞ اّٙةرض، كاتلٚٝعةين، كابلٚيةين، ٍك
كٜش٢ت دميى املصظٚني كٜٞ دج٣ًٛ ٜٞ املؤ٠ٜني كأ٢٘ الٗذت أف ا ظجدة١ٟ رةْٙ 

 ،كاخلْٚ دمي٣ًٛ يجةدق ،كرب اًٙصش اًٙويٛ ،كرب الع٤ٝات كاألرض كٜة ثح٣٠ٝة ،اًٙةملني
كاد١ ىلع يصػ١ ثةاٞ ٜٞ ر١ٔٚ، كٜى ٢شا ٤٣ِ ٣ًٜٛ ةك٤٢ ظجدة١ٟ ٤ِؽ ظٝ ،ك٢ٛ ِٔصاء إحل١

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ /دة١ٟ كدًةىلأي٠ٝة اك٤ٟا، ٖٝة ٓةؿ ظج

ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ 

٣ِؤالء القالؿ الّٗةر اذليٞ يضيٛ أخس٢ٛ أ١ٟ يصل رب١ ، [6/احلسيس] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ
يعتذةث٤ف ِإف دةث٤ا كإال رضبخ  -كربٝة زيٛ أ١ٟ جةلع١ كخةدز١ أك فةج١ً ،ثًيجي١

أكّص ٜٞ احل٤٣د كاجلؿةرل، كأكّص ٜٞ اَٙةحلح اذليٞ يضي٤ٝف ا؛ إذ ٢ٛ كاك٤ٟا ّٖةرن  ،أي٠ة٣ٓٛ
ك٢ؤالء ٢ٛ الضٟةدٓح اذليٞ خص٣ٓٛ يلع  ،أك ٍريق ٜٞ أ٢٘ ابليخ ٤٢ ا ◙ ةأف يٚي  
٣ٚٛ زالزن  ◙ ة ثةجلةر كأمص ثأرةديس رست هلٛ ي٠س ثةب ٠ٖسة كٓش٣ِٛ ِي٣ة ثًس أف أجَّ
 .(1)«ىلع ٓذ٣ٚٛ ╚ ِٚٝة لٛ يذ٤ب٤ا أخص٣ٓٛ ثةجلةر كادّٔخ الؿدةثح ،حلذ٤ب٤ا

ة كخسيسنة، كًٙ٘ ٜٞ أثصز أ٤ٟاع الرشؾ كأكرث٢ة  ٝن كٓس دًسدت أ٤ٟاع الرشؾ كٜوة٢صق ٓسي
رم٤رة كدأزرينا يف كآى األٜح يف اًٙرص احلسير/ رشؾ اًٙٚٝةٟحني، اذليٞ يصيسكف أف جي٤ًٚا  

  ا يف رشي١، ك٠ٜةزاعن هل ة يف أمصق، كٟس  يف خ١ٝٗ كم١ٗٚ، كٓس ٓةؿ ا  ▐رشيكن
ڈ ڈ ژ ژڑ ﴿/ كٓةؿ ، [76/األيصاؼ] ﴾ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿/ ▐

ِةإلٓصار ، [62/ي٤ظُ] ﴾ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
                                     

 .(6;5 – 3;5/ 5)دل٤ٝع اّٙذةكم  (3)
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ث٘ دٝذس ث٤خساٟيح ا دًةىل يف رب٤بحذ١ ال دذٝس٘ يف إِصادق ثةخلْٚ كاتلسثري ال٤ٗين ِدعت؛ 
ٜٞ اهلسل كالرشااى،  ^ ٙتؼٝ٘ إِصادق ثةألمص كاٙٔقةء الرشيع، كٓج٤ؿ ٜة جةء ث١ رظ٤هل

يف إهليذ١ ال يذدْٔ إال ثةالٟٔيةد هل، كاٙزتاـ لةيذ١، كادجةع رشي١  كاإلٓصار ث٤خساٟيح ا 
 ك٢ساق، ِٝٞ جدس ػحبنة ٜٞ ذلٕ أك ردَّق كرِق١ ٤٣ِ مرشؾ ثال ريت.

٤ٔؿ ا  ي٠س- ♫ٓةؿ اثٞ ٖسري  ًـة] ﴾گ گ گ گ﴿/ دّعريقٙ  / -[343 /األٟ
ريق يٚي١، ٣ِشا ٤٢ الرشؾ، » ٜذٍٛ  ريق، ِٔسَّ خير يستلٛ يٞ أمص ا ٙكٛ كرشي١ إىل ٤ٓؿٍ 

كٓس ركل ، [53/اتل٤بح] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿٤ٖٔهل دًةىل/ 
 ، ِٔةؿ«ية رظ٤ؿ ا، ٜة يجسك٢ٛ؟!»أ١ٟ ٓةؿ/  ◙ يف دّعري٢ة يٞ يسم اثٞ خةدٛ (1)اٙرتٜشم

ٌَم، فذلم ِغبادتٍُم إياٌم»/ ^ َا غليٍم احلاَلَل فاتَّبػ م ٍُم احلراَم، وحرَّ َ َا ل ٍُم أحلُّ  .(2)«بَََل، إِنَّ

اّٙؿ٘  /اّٙؿ٘ ثني ادليٞ كادلكٙح، ث٘ ثذًجري أدؽ /إف املًىن الؿديح لًٚٚٝةٟيح ٤٢
ثني ادليٞ كاحليةة، كيسـ املجةالة ثةدليٞ أك االيذجةرات ادليجيح، كٟضع اٙٔساظح يٞ اثل٤اثخ 
كاألؾ٤ؿ الرشييح، كاتلًةم٘ ٣ًٜة ٤ٖٝارير برشيح حبذح، كٓرص ادليٞ ىلع جةٟت الؼًةاص 

 اتلًجسيح، ثةيذجةرق يالٓح رةؾح ثني اإلنعةف كرة١ٔٙ.
د١ أف احلجح اٙٔةلًح كاحلكٛ األىلع ٤٢ رشع كال ػٕ أف ٜٞ ز٤اثخ اإلظالـ كحمٗٝة

 ،ؿ الرشع املجٝى يٚي١، أك اٜذ٠ى يٞ اٙزتاـ احلكٛ ث١ كاتلدةكٛ إحل١ا ال ٍري، ِٝٞ ثسَّ 
ة ألؾ٘  ؛اكف ٜةرٓنة ٜٞ اإلظالـ ثةدّةؽ املعٚٝني ًَس  رشاكن أكرب ٟةٓقن كذللٕ ِإف اًٙٚٝةٟيح ُت
ة حلٔئح اتل٤خيس اذلم   .جةءت ث١ لك الصظةالت العٝةكيحاإلظالـ، كًٜةرفن

 
 

  

                                     
 .ث٠د٤ق (7;52)اٙرتٜشم  أرصج١ (3)
 .(432/ 4)دّعري اثٞ ٖسري  (4)
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  الثالث أسئلة الفصل 
ًأمبمًالعببرةًالخطأًيفًللًممبًيأتي:)×(ً(ًأمبمًالعببرةًالصحيحتًوعالمتًضعًعالمتً)أولا:ً

 ( ) املّةر٤ٓف أل٢٘ الع٠ح كاجلٝةيح ٙحع٤ا ىلع درجح كاخسة؛ كذللٕ ختذُٚ أخاك٣ٜٛ. -3
 ( ) ة ألؾ٘ اإلظالـ. أكرب ٟةٓقن  اًٙٚٝةٟيح دًس رشاكن  -4
 ( ) كلك ًٜم٘ مرشؾ.  ،ِلك مرشؾ ًٜم٘ ؛الرشؾ كاتلًمي٘ ٜذالزٜةف -5
 ( ) . كل١٠ٗ ال يًس رشاكن  ،ا٤ٔٙؿ ثةحل٤ٚؿ كاالحتةد ٜٞ أٓجح األ٤ٓاؿ -6
 ( ) . ٙحط لك ٜٞ رةُٙ يف يشء ٜٞ ايذٔةد أ٢٘ الع٠ح كاجلٝةيح جيت أف يك٤ف ٢ةلاكن  -7
 ( ) يْ اًٙٚٛ الرشيع اكخلمأ يف جٚي١ٚ. اخلمأ يف دٓ -8
 ( ) «. دًشر اجلة٢٘ال إف الرشيًح »ٓةؿ اثٞ اٙٔيٛ/  -9

ً:ًاخرتًاإلجببتًالصحيحتًمنًبنيًالبدائلًاملطزوحتًفيمبًييل:ثبنياب

 لَع درجة واحدة...... املفاركَن ألٌل السية واجلهاغة -1
ًن -ب ٙحع٤ا. -أ  ة.٢ٛ دمي

 الرشك واتلػطيل/ -2
ذالزعٙح-ج ّٜرتٓةف.-ب ٜذالزٜةف. -أ ّرتٓني.ٜةٜ   ني كالٜ 

 الػلهاىية تػد/ -3
 ة ٜٞ املٚح أكرب خمصجن رشاكن -ب  أؾَص ٍري خمصج ٜٞ املٚح.رشاكن  -أ

 ا يًشر أؾدةث١.اجذ٣ةدن  -ج
 اللَل باحللَل واًلحتاد/ -4

ٔن يًس رشاكن  -أ  ة. ك٤٢ ٜٞ أٓجح األ٤ٓاؿ ٜمٚ
 يًشر أؾدةث١. ااجذ٣ةدن يًس -ج املٚح. أؾَص ٍري خمصج ٜٞ يًس رشاكن -ب

َاًلة واملػاداة لَع ابلدع/ -5  امل
ٛ ىلع املجذسع. -أ ٛ ىلع املجذسع. -ب ٙحط هلة أزص يف احلك   هلة أزص يف احلك

 يًذرب ث٣ة املًزتٙح دكف ظ٤ا٢ٛ.-ج
َد هلم/ -6  الغلَ يف الصاحلني بالسج

 ألوهيته.ال بأس به إن مل تعتقد  -ج  رشك أصغر.-ب رشك أكرب. -أ
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 نو وكع نو أٌل الػلم يف أخطاء غلدية نو غري تنٍب ألصَل أٌل ابلدع/ -7
 ِإ١ٟ يٚدْ ثةّٙصؽ القةٙح. -أ

ؽ يف ٢شا ثني ثسيح الصِـ كبسيح اإلرجةء. -ب  يُّصَّ
 ١ كيسةب الجذ٣ةدق برشكط.بيًىف يٞ رم -ج

ًأجبًعنًاألسئلتًاآلتيت::ًثبلثاب

ة، ِٝة ٢ػ٤ م٤ٓػُ أ٢ػ٘ العػ٠ح كاجلٝةيػح ٜػٞ ا خممبن يك٤ف دلذ٣سن ٜٞ املّةرٓني أل٢٘ الع٠ح ٜٞ ٓس  -3
 املجذ٣س املزمئ؟

  الصاِقح كاجل٣ٝيح أؾدةب دةريذ أظ٤د يف ٠ٜةٓقح أؾ٤ؿ اإلظالـ. ارشح ذلٕ. -4
دًسدت أ٤ٟاع الرشؾ كٜوة٢صق يف اٙٔسيٛ كاحلسير، ثني أثصز٢ػة كأكرث٢ػة رمػ٤رة يف كآػى األٜػح يف  -5

 يرصٟة احلسير.
ارذُٚ م٤ُٓ أ٢٘ الع٠ح كاجلٝةيح ٜٞ اجل٤كم كاثٞ خجص يٞ م٣ّٓ٤ٛ ٜػٞ كاؾػ٘ ثػٞ يمػةء ملةذا  -6

 كج٣ٛ ثٞ ؾ٤ّاف، ٜى أف الك  ٜٞ الؿ٠ّني ؾسرت ي١٠ أرمةء؟
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 ضوابط يف احلكم على
 املفارقني ألهل السنة

 

 :ًمؤمنًوكبفر.صنفبن:ًالنبسًولاًأ

اًثبنياً  .التفريقًبنيًحكمًالفعلًوحكمًفبعله:ًيجبًب

 .:ًاملجتهدًاملخطئًيفًطلبًالحقًمغفىرًلهثبلثاب

ب املظهرًلهبًعنًحكمًًببدعتهاملبتدعًاملسترتًاختالفًحكمً:ًرابعا

ً.والداعيًإليهب

 

  



 

428 

 هبحىالًالفرقًوأحكبمأ
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 ضوابط يف احلكم على املفارقني ألهل السنة

 
٧ٚ٪٭٥ ٨٦ ٬ٮ ٦ُٞٮع  -٧٠ة ثح٪ة- إف أ٢٬ األ٬ٮاء كابلؽع ٣حكٮا ىلع درصح كاظؽة

، كحتٞٞخ يف ظ٫ٞ رشكط اتل١ٛري كا٩ذٛخ مٮا٫ٕ٩، ك٦٪٭٥ ٨٦ ال  ؿو
ِّٛ ثكٛؿق ٨٧٠ أىت ث٧ك

 كإ٧٩ة حيك٥ ثذٛكي٫ٞ أك دجؽي٫ٕ أك ٗري ذلٟ. ،حيك٥ ثكٛؿق
ك٬٪ةؾ أوالف ْٔي٧ةف ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح يججين ٤ٔي٭٧ة احلك٥ ىلع املؼة٣ٛني 

 ك٬ؾا األوالف ٧٬ة/ ثةتل١ٛري أك اتلٛكيٜ أك اتلجؽيٓ،
دال٣ح ال١ذةب كالك٪ح ىلع أف ا٣ٞٮؿ أك ا٢ٕٛ٣ اذلم وؽر ٨٦ املع١ٮـ  األصل األول:

 ٤ٔي٫ ٬ٮ كٛؿ أك ٚكٜ أك اثذؽاع.
 اذلم وؽر ٦٪٫ ا٣ٞٮؿ أك ا٢ٕٛ٣، يحير ا٩ُجةؽ ٬ؾا احلك٥ ىلع املٕنَي  األصل اثلاين:

 ِّٞ  ٫ الرشكط، كدجذيف املٮا٩ٓ.دذ٥ يف ظ
ة، ال قي٧ة ٔ٪ؽ إصؿاء كجيت أذجةر ٬ؾي٨  ة وعيعن األو٤ني ا٣ْٕي٧ني، كٚ٭٧٭٧ة ٚ٭٧ن

 األظاكـ ىلع اتلٕيني.
 كز٧ح ًٮاثٍ اع٦ح ل٤عك٥ ىلع املؼة٣ٛني جيت أذجةر٬ة، كي٧ك٨ إدمةهلة ٚي٧ة يأيت/

 :واكفر ،: اجلا  صٌاان: ؤمويأوًل 
ا.  إف اإلنكةف إ٦ة أف يكٮف مؤ٦٪نة، كإ٦ة أف يكٮف اكٚؿن

ًك٥ى هل ثةإلقالـ كأ٦ة امل٪ةٜٚ  اخلةله ٚ٭ٮ داػ٢ يف مكىم ا٣كٛؿ ىلع احلٞيٞح كإف ظي
 ىلع كٜٚ ٦ة يْ٭ؿ.

كًل٧ة دذٛةكت مؿادت املؤ٦٪ني يف إي٧ة٩٭٥ ك٦ؽل قال٦ح ٦ٕذٞؽاد٭٥؛ ١ٚؾلٟ ال١ٛةر 
ٕنة ىلع درصح كاظؽة يف كٛؿ٥٬، كإ٧٩ة يذٛةكدٮف/  ٣حكٮا دمي
٨ يْ٭ؿ ا٣كٛؿ خبالؼ امل٪ةٜٚ ٚأ٢٬ ال١ذةب ٣حكٮا ٠ٕجةد األكزةف أك املؿدؽي٨، ك٦

 اذلم يج٨ُ ا٣كٛؿ كيْ٭ؿ اإلقالـ، كل١٪٭٥ يف اجل٭ةيح جي٧ٕ٭٥ مكىم ا٣كٛؿ.



 

434 

 هبحىالًالفرقًوأحكبمأ

 كا دٕةىل َٝك٥ ػ٫ٞ٤ إىل ٠ٛةر كمؤ٦٪ني، ٚ٭ؤالء أمٞيةء، ك٬ؤالء قٕؽاء.
 كا٣كٛؿ كإف اػذ٤ٛخ مٕج٫ ٚيض٫ٕ٧ ػى٤ذةف/

 د ألمؿق.ٔؽـ اال٩ٞية واثلاًيث:يف ػربق،  ^ دكؾيت الؿقٮؿ األوىل:
 كًلؾلٟ اإلي٧ةف يؿصٓ إىل أو٤ني/

 ٚي٧ة أمؿ. ^ ٫ذَةٔ واثلاين:ٚي٧ة أػرب،  ^دىؽيٜ رقٮؿ ا  األول:
 ؛كممة دججيغ مالظْذ٫ أف امرتاؾ ال١ٛةر يف ا٣كٛؿ ا٣ٕةـ ال يٮصت تكةكي٭٥ يف م٫٤٤

ث٢ ٥٬ يذٛةكدٮف، ٧٠ة دذٛةكت درصةد٭٥ يف ا٣ٕؾاب كاجلعي٥ ىلع اػذالؼ مؿادج٭٥ يف 
ال يؽؿ ىلع أف م٤ح احل٭ٮد يه م٤ح  [021]ابلٞؿة/ ﴾پ پ پ﴿ا٣كٛؿ، كٝٮهل دٕةىل/ 

٤ح إىل دميٕ٭٥ ال يٞذيض امرتا٠٭٥ يف ٔني امل٤ح، كًلؾلٟ ٝٮهل دٕةىل/ إًةٚح املٚاجلىةرل، 
ال يٞذيض امرتا٠٭٥ يف دي٨ كاظؽ يحير يؽي٨ ٬ؤالء  [6]الاكٚؿكف/ ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

 .(1)ثٕني ٦ة يؽي٨ ث٫ ٬ؤالء، ث٢ املٕىن/ للك ٦٪ك٥ دي٪٫ كم٤ذ٫
كال ريت أف ا٣كٛؿ كا٣ٛكٮؽ كاملٕةيص درصةت، ٧٠ة أف اإلي٧ةف كا٢٧ٕ٣ »ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥/ 

٧ؿاف/ ﴾ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿الىة٣ط درصةت، ٧٠ة ٝةؿ دٕةىل/  ، [061]آؿٔ 
 كٝةؿ/ ،[012]األ٩ٕةـ/ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ﴿ كٝةؿ/
ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ ، كٝةؿ/[13]اتلٮبح/ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ﴿

 .(2)«ك٩ْةاؿق يف ا٣ٞؿآف ٠سرية ،[021اتلٮبح/] ﴾چ چ ڇ ڇ
يذٛةكدٮف يف احلكةب يحكت أ٧ٔةهل٥؛  -املؤ٦٪ني ٦٪٭٥ كالاكٚؿي٨- كذللٟ ٚإف اجلةس

ا، كدرصةت اجلةر درصةت »كهلؾا ٝةؿ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ زيؽ ث٨ أق٥٤/  اجل٪ح دؾ٬ت ٤ٔٮًّ
، ٚؽرصةت اجل٪ح لك٭ة ٚي٭ة اجلٕي٥ كبٌٕ٭ة ػري ٨٦ ثٕي، كدرصةت اجلةر لك٭ة  دؾ٬ت قٛٮالن

 .(3)«ٚي٭ة ا٣ٕؾاب كبٌٕ٭ة رش ٨٦ ثٕي
                                     

 .(516 -511/ 2)أظاكـ أ٢٬ اذل٦ح  (0)
 .(043/ 2)إاغزح ال٤٭ٛةف  (2)
 .(011)ص، الث٨ دي٧يح رقة٣ح يف ٦ٕىن ٠ٮف الؿب اعدالن  (1)
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 جاًًيا: جيب اتلاريق ةني حكه اماػل وحكه فاغنٍ:
ا ٠ضعؽ كصٮب الىالة أك الـٌلة أك ال ىيةـ، أك إف ا٣ٞٮؿ أك ا٢٧ٕ٣ ٝؽ يكٮف كٛؿن

اقذعالؿ الـ٩ة أك رشب اخل٧ؿ أك ٩كةح ذكات املعةرـ، ك٦ٓ ذلٟ ٝؽ يكٮف اذلم كٝٓ 
ا٩ذٛةء املٮا٩ٓ ٔ٪٫؛ كذللٟ  ٔؽـ٦٪٫ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٣حف ثكةٚؿ؛ ٣ٕؽـ حتٜٞ الرشكط ٚي٫، أك 

٢ ثذ١ٛري لك ٨٦ وؽر ٦٪٫ ٢ٕٚ ٦كٛؿ، أك ٝةؿ ٦ٞة٣ح كٛؿيح ريس٧ة يذ٥ ال يى٤ط اتلٕض  
 اقذ٧١ةؿ الرشكط، كا٩ذٛةء املٮا٩ٓ يف ظٜ املٕني.اتلأكؽ ٨٦ 

يؽ ا٣يت يف ال١ذةب كالك٪ح ك٩ىٮص األا٧ح ثةتل١ٛري »ٝةؿ اث٨ دي٧يح/  إف ٩ىٮص الٔٮ
ذا كصؽت الرشكط، إال إ ،كاتلٛكيٜ كحنٮ ذلٟ ال يكذ٤ــ زجٮت مٮصج٭ة يف ظٜ املٕني

ف املكذعٜ إٚ ،ب اآلػؿة٬ؾا يف ٔؾا ،كا٩ذٛخ املٮا٩ٓ، ال ٚؿؽ يف ذلٟ ثني األوٮؿ كا٣ٛؿكع
ٌج٫ يف ادلار اآلػؿة ػةدل يف اجلةر  يؽ ٨٦ ٔؾاب ا ك٣ٕ٪ذ٫ ٗك ق٧ةء أك ،ك ٗري ػةدلأل٤ٔٮ

٬ؾا الرضب ٨٦ ا٣كٛؿ كا٣ٛكٜ يؽػ٢ يف ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة، قٮاء اكف بكجت ثؽٔح أذٞةديح 
٧ةؿ ،ك بكجت ٚضٮر يف ادل٩يةأك ٔجةديح أ ٌن أٟ ظاكـ ادل٩ية ١ٚؾلأٚأ٦ة  ،ك٬ٮ ا٣ٛكٜ ثةأٔل  ،ةي

ٚإف ص٭ةد ال١ٛةر جيت أف يكٮف مكجٮٝنة ثؽٔٮد٭٥؛ إذ ال ٔؾاب إال ىلع ٨٦ ث٤٘ذ٫ 
 .(1)«الؿقة٣ح، كًلؾلٟ ٔٞٮبح ا٣َٛكةؽ ال دثجخ إال ثٕؽ ٝيةـ احلضح

ؽـ مؿااعة ٬ؾا الٌةثٍ كحتؿيؿق اكف مـ٣ح أٝؽاـ، كم٤ٌح أٚ٭ةـ ٠سري ٨٦ اذلي٨  ٔك
ٮا إىل نكجح أمؼةص ثأٔية٩٭٥ إىل  ا٣كٛؿ، كاجلــ خبؿكص٭٥ ٨٦ امل٤ح، كػ٤ٕ٭٥ قةٔر

 ل٤ؿبٞح، دكف اجلْؿ إىل ٦ؽل حتٜٞ الرشكط ٚي٭٥، أك ا٩ذٛةء املٮا٩ٓ ٔ٪٭٥.
كظٞيٞح »كذللٟ ٝةؿ اث٨ دي٧يح يف ثيةف ػُأ ٬ؤالء، كقٮء ٚ٭٧٭٥ ل٤٪ىٮص كالكـ األا٧ح/ 

األمؿ أ٩٭٥ أوةث٭٥ يف أ٣ٛةظ ا٧ٕ٣ٮـ يف الكـ األا٧ح ٦ة أوةب األك٣ني يف أ٣ٛةظ ا٧ٕ٣ٮـ يف 
٩ىٮص النةرع، لك٧ة رأك٥٬ ٝةلٮا/ ٨٦ ٝةؿ ٠ؾا ٚ٭ٮ اكٚؿ، أذٞؽ املكذ٧ٓ أف ٬ؾا ال٤ِٛ مةم٢ 

ري للك ٨٦ ٝةهل، كل٥ يذؽثؿكا أف اتل١ٛري هل رشكط كمٮا٩ٓ ٝؽ دجذيف يف ظٜ املٕني، كأف دكٛ

                                     
 .(131/ 01) دل٧ٮع ا٣ٛذةكم (0)
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 امل٤ُٜ ال يكذ٤ــ دكٛري املٕني، إال إذا كصؽت الرشكط، كا٩ذٛخ املٮا٩ٓ. 
ؿكا أكرث  ِّٛ يبني ٬ؾا/ أف اإل٦ةـ أمحؽ كاع٦ح األا٧ح اذلي٨ أ٤َٞٮا ٬ؾق ا٧ٕ٣ٮ٦ةت ل٥ يك

ٝؽ ثةرش اجل٭٧يح اذلي٨ دٔٮق إىل  -٦سالن -الالكـ ثٕي٪٫، ٚإف اإل٦ةـ أمحؽ  ٨٦ دك٥٤ ث٭ؾا
ةت، كا٦ذع٪ٮق كقةاؿ ٧٤ٔةء كٝذ٫، كٚذ٪ٮا املؤ٦٪ني كاملؤ٦٪ةت ػ٤ٜ ا٣ٞؿآف، ك٩يف الىٛ

اذلي٨ ل٥ يٮاٚٞٮ٥٬ ىلع اتلض٭٥ ثةلرضب، كاحلبف، كا٣ٞذ٢ كا٣ٕـؿ ٨ٔ الٮاليةت، كُٝٓ 
األرزاؽ، كرد الن٭ةدة، كدؿؾ خت٤يى٭٥ ٨٦ أيؽم ا٣ٕؽك، يحير اكف ٠سري ٨٦ أكيل األمؿ إذ 

ري٥٬ ي ة هل٥ ذاؾ ٨٦ اجل٭٧يح ٨٦ الٮالة كا٣ٌٞةة ٗك ٞن ؿكف لك ٨٦ ل٥ يك٨ ص٭٧يًّة مٮاٚ ِّٛ ك
ىلع ٩يف الىٛةت، ٦س٢ ا٣ٞٮؿ خب٤ٜ ا٣ٞؿآف، كحي٧١ٮف ٚي٫ يح٧١٭٥ يف الاكٚؿ ٚال يٮلٮ٫٩ 
ٮ٫٩ ٨٦ ٔؽك، كال يُٕٮ٫٩ محبنة ٨٦ ثيخ املةؿ، كال يٞج٤ٮف هل م٭ةدة كال  ذى١  ٍٛ كاليح، كال يى

ري ذلٟ، ٚذية كال ركايح، كي٧ذع٪ٮف اجلةس ٔ٪ؽ الٮاليح كالن٭ة دة كاالٚذاكؾ ٨٦ األرس ٗك
ٝىَؿ خب٤ٜ ا٣ٞؿآف ظ٧١ٮا هل ثةإلي٧ةف، ك٨٦ ل٥ يَٞؿ ث٫ ل٥ حي٧١ٮا هل يحك٥ أ٢٬ 

ى
٨٧ٚ أ

اإلي٧ةف، ك٨٦ اكف دأينة إىل ٗري اتلض٭٥ ٝذ٤ٮق أك رضبٮق كظبكٮق، ك٤ٕ٦ٮـ أف ٬ؾا ٨٦ 
ٞٮبح دةرًل٭ة أ٥ْٔ  أ٤ِٗ اتلض٭٥؛ ٚإف ادلاعء إىل املٞة٣ح أ٥ْٔ ٨٦ ٝٮهلة، كإزةثح ٝةا٤٭ة ٔك

٨٦ دلؿد ادلاعء إحل٭ة، كا٣ٕٞٮبح ثة٣ٞذ٢ ٣ٞةا٤٭ة أ٥ْٔ ٨٦ ا٣ٕٞٮبح ثةلرضب، ز٥ إَف اإل٦ةـ 
ريق مم٨ رضب٫ كظبك٫ كاقذ٘ٛؿ هل٥، كظ٤٤٭٥ ممة ٤ٕٚٮق ث٫ ٨٦ ا٥٤ْ٣  أمحؽ داع ل٤ؼ٤يٛح ٗك

٘ٛةر هل٥، كادلاعء إىل ا٣ٞٮؿ اذلم ٬ٮ كٛؿ، كلٮ اك٩ٮا مؿدؽي٨ ٨ٔ اإلقالـ ل٥ جيـ االقذ
٧ةؿ ٦٪٫  ٚإف االقذ٘ٛةر ل١٤ٛةر ال جيٮز ثةل١ذةب كالك٪ح كاإلدمةع، ك٬ؾق األٝٮاؿ كاأٔل
ك٨٦ ٗريق ٨٦ األا٧ح رصحيح يف أ٩٭٥ ل٥ يكٛؿكا املٕيجني ٨٦ اجل٭٧يح اذلي٨ اك٩ٮا يٞٮلٮف/ 

 . (1)«ا٣ٞؿآف خم٤ٮؽ، كإف ا ال ييؿل يف اآلػؿة
ا  ِاجب اغتتاَر  يف تكاري املػني فيىا ييل:ويىكي إمجال الرشوط ال

 أف يكٮف رصيط ٝٮهل ا٣كٛؿ، ٨ٔ اػذيةر كتك٤ي٥. -1

                                     
 .(453/ 02)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (0)
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أف يكٮف الزـ ٝٮهل ا٣كٛؿ، كأف يٕؿض ٤ٔي٫ ٚي٤زت٫٦، أ٦ة إذا ٔؿض ٤ٔي٫ ٥٤ٚ  -2
 ي٤زت٫٦؛ ث٢ رَدق كأ٩كؿق ٤ٚحف ثكةٚؿ؛ ألف الزـ املؾ٬ت ٣حف ث٧ؾ٬ت.

٧ؾ٬ت هل إذا ل٥ ي٤زت٫٦، ٚإ٫٩ الىٮاب أف الزـ ٦ؾ٬ت االنكةف ٣حف ث»ٝةؿ اث٨ دي٧يح/ 
إذا اكف ٝؽ أ٩كؿق ك٩ٛةق اك٩خ إًةٚذ٫ إحل٫ ٠ؾثنة ٤ٔي٫، ث٢ ذلٟ يؽؿ ىلع ٚكةد ٝٮهل 
كد٪ة٫ٌٝ يف املٞةؿ... كلٮ اكف الزـ املؾ٬ت ٦ؾ٬جنة ل٤ــ دكٛري لك ٨٦ ٝةؿ ٨ٔ االقذٮاء أك 

يكٮف يشء  ٗريق ٨٦ الىٛةت/ إ٫٩ دلةز ٣حف يحٞيٞح، ٚإف الزـ ٬ؾا ا٣ٞٮؿ يٞذيض أف ال
٨٦ أق٧ةا٫ أك وٛةد٫ ظٞيٞح، كلك ٨٦ ل٥ يثجخ ثني االق٧ني ٝؽرنا منرتٌلن لــ أف ال يكٮف 
يشء ٨٦ اإلي٧ةف ثة ك٦ٕؿٚذ٫ كاإلٝؿار ث٫ إي٧ة٩نة، ٚإ٫٩ ٦ة ٨٦ يشء يثجذ٫ ا٤ٞ٣ت إال كيٞةؿ 

اذلي٨ ٚي٫ ٩ْري ٦ة يٞةؿ يف اآلػؿ، كالزـ ٝٮؿ ٬ؤالء يكذ٤ــ ٝٮؿ ٗالة املالظؽة امل٤ُٕني 
 .(1)«٥٬ أكٛؿ ٨٦ احل٭ٮد كاجلىةرل

اذلم ٠٪ة نك٫ٕ٧ ٨٦ النيٮخ أف ٦ؾ٬ت املعٞٞني ٨٦ أ٢٬ األوٮؿ/ »كٝةؿ النةَيب/ 
ي٪١ؿ ذلٟ املآؿ أمؽ اإل٩كةر،  (2)أف ا٣كٛؿ ثةملآؿ ٣حف ثكٛؿ يف احلةؿ، ٠يٙ كالاكٚؿ

 .(3)«كيؿيم خمة٫ٛ٣ ث٫، كإف دبني هل كص٫ ا٣كٛؿ ٨٦ ٦ٞةتل٫ ل٥ ي٢ٞ ث٭ة ىلع ظةؿ؟
أف دٞٮـ احلضح ٤ٔي٫ كيتجح٪٭ة كيٛ٭٧٭ة، أ٦ة إف ل٥ د٥ٞ ٤ٔي٫ احلضح ٚال حيك٥ ثكٛؿق؛  -3

 .[01]اإلرساء/  ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿٣ٞٮهل دٕةىل/ 
يحير حيك٥ ٤ٔي٫ - دكٛري املٕني ٨٦ اجل٭ةؿ كأ٦سةهل٥»ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح/ 

ال جيٮز اإلٝؽاـ ٤ٔي٫، إال ثٕؽ أف دٞٮـ ىلع أظؽ٥٬ احلضح الؿقةحلح ا٣يت  -ثأ٫٩ ٨٦ ال١ٛةر
 يتجني ث٭ة أ٩٭٥ خمة٣ٛٮف ل٤ؿق٢، كإف اك٩خ ٬ؾق املٞة٣ح ال ريت أ٩٭ة كٛؿ.

ك١٬ؾا الالكـ يف دكٛري دميٓ املَٕيجني ٦ٓ أف ثٕي ٬ؾق ابلؽٔح أمؽ ٨٦ ثٕي، 
ا  كبٕي املجذؽٔح يكٮف ؿ أظؽن ِّٛ ٚي٫ ٨٦ اإلي٧ةف ٦ة ٣حف يف ثٕي، ٤ٚحف ألظؽ أف يك

                                     
 .(203/ 21)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (0)
ا.  /املٞىٮد ثةلاكٚؿ ٬٪ة/ أم (2)  املؿاد دكٛريق ثةملآؿ، ك٤ٕ٦ٮـ أ٫٩ إف ل٥ يٞؿ ثالزـ ٦ٞةتل٫ ال يكٮف اكٚؿن
ذىةـ  (1)  .(011 / 1)األ
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٤ٍ ظىت دٞةـ ٤ٔي٫ احلضح، كدبني هل املعضح.  ٨٦ املك٧٤ني، كإف أػُأ ٗك
ؿ ذلٟ ٔ٪٫ ثةلنٟ؛ ث٢ ال يـكؿ إال ثٕؽ إٝة٦ح احلضح  ـي ك٨٦ زجخ إي٧ة٫٩ ثيٞني ل٥ يى

 .(1)«كإزا٣ح النج٭ح
ا إلجراء  ِاًع اميت جيب اًتااَؤ  األحاكم فيه:وأوا امل

أف يكٮف ظؽير ٔ٭ؽ ثةإلقالـ، ٚال ي٥٤ٕ ٠سرينا ٨٦ األظاكـ الرشٔيح، أك يكٮف ٝؽ  -1
 ننأ يف ثةديح ثٕيؽة يه ٦ْ٪ح اجل٭٢.

٨٧ٚ صعؽ كصٮب٭ة »ٝةؿ اث٨ دي٧يح يف ٦ٕؿض ظؽيس٫ ٨ٔ ظك٥ صةظؽ الىالة/ 
ؿِّؼ ذلٟ، كإف صعؽ٬ة ٔ٪ةدنا كٛؿ. ٔي  جب٭٫٤ 

الـ اخل٧كح، كيف األظاكـ ا٣ْة٬ؿة املض٧ٓ ٤ٔي٭ة... ك٬ؾا أو٢ مٌُؿد يف ٦جةين اإلق
إف اكف اجلةظؽ ذللٟ ٦ٕؾكرنا، ٦س٢/ أف يكٮف ظؽير ٔ٭ؽ ثةإلقالـ، أك ٝؽ ننأ ثجةديح 
يه ٦ْ٪ح اجل٭٢ ثؾلٟ، ل٥ يكٛؿ ظىت يٕؿؼ أف ٬ؾا دي٨ اإلقالـ؛ ألف أظاكـ ا٣كٛؿ 

ث٧ضؿد ا٢ٕٞ٣... ٚةإل٩ؾار مل٨  كاتلأديت ال دثجخ إال ثٕؽ ث٤ٮغ الؿقة٣ح ال قي٧ة ٚي٧ة ال ي٥٤ٕ
ث٫٘٤ ا٣ٞؿآف ث٫ْٛ٤ أك ٦ٕ٪ةق، ٚإذا ث٤٘ذ٫ الؿقة٣ح ثٮاقُح أك ث٘ري كاقُح ٝة٦خ ٤ٔي٫ احلضح 
كا٩ُٞٓ ٔؾرق، ٚأ٦ة اجلةمئ ثؽيةر اإلقالـ مم٨ ي٥٤ٕ أ٫٩ ٝؽ ث٤٘ذ٫ ٬ؾق األظاكـ ٚال يٞج٢ 

ا٥٤ٕ٣ يف ذلٟ، كيكٮف مم٨ صعؽ كصٮب٭ة ثٕؽ أف ث٫٘٤  -أم/ ٝٮهل ل٥ أ٥٤ٔ ذلٟ- ٝٮهل
ا ي٪٢ٞ ٨ٔ امل٤ح ا كٛؿن  .(2)«ٚي١ٮف اكٚؿن

أال جيؽ إال ٧٤ٔةء االثذؽاع يكذٛذي٭٥ كيٞذؽم ث٭٥، ٚال يٕؿؼ ادلي٨ إال ٨٦ ػالهل٥،  -2
 كيكذٮم يف ذلٟ املٞرل اذلم ٔ٪ؽق يشء ٨٦ ا٥٤ٕ٣ كا٣ٕةيم األيم.

جةرة )أ٢٬ ابلؽع( إ٧٩ة د٤ُٜ ظٞيٞح »ٝةؿ اإل٦ةـ النةَيب/  إف ٣ِٛ )أ٢٬ األ٬ٮاء( ٔك
ىلع اذلي٨ اثذؽٔٮ٬ة، كٝؽمٮا ٚي٭ة رشيٕح اهلٮل ثةالقت٪جةط كاجلرص هلة، كاالقذؽالؿ ىلع 
ة إىل رد٬ِّة  ٧٭٥، ظىت َٔؽ ػالٚ٭٥ ػالٚنة، كمج٭٭٥ ٦٪ْٮرنا ٚي٭ة، كحمذةصن وعذ٭ة يف ٔز

                                     
 .(110 -111/ 02)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ دي٧يح  (0)
 .(10ص)رشح ا٧ٕ٣ؽة، الث٨ دي٧يح  (2)
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٨٦/ املٕزت٣ح كا٣ٞؽريح كاملؿصبح كاخلٮارج  كاجلٮاب ٔ٪٭ة، ٧٠ة دٞٮؿ يف أ٣ٞةب ا٣ٛؿؽ
ثأ٩٭ة أ٣ٞةب مل٨ ٝةـ ثذ٤ٟ اجلع٢ ٦ة ثني مكت٪جٍ هلة ك٩ةرص هلة،  -كابلةَ٪يح ك٨٦ أمج٭٭٥

كذابٍّ ٔ٪٭ة، لكِٛ )أ٢٬ الك٪ح( إ٧٩ة ي٤ُٜ ىلع ٩ةرصي٭ة، كىلع ٨٦ اقت٪جٍ ىلع كٚٞ٭ة، 
٭٥، كاحلة٦ني ذل٦ةر٬ة... خبالؼ ا٣ٕٮاـ، ٚإ٩٭٥ ٦ذجٕٮف ملة دٞؿ ر ٔ٪ؽ ٧٤ٔةا٭٥؛ أل٫٩ ًٚؿ

٤ٚحكٮا ث٧ذجٕني ل٧٤تنةث٫ ظٞيٞح، كال ٥٬ ٦ذجٕٮف ل٤٭ٮل، كإ٧٩ة يتجٕٮف ٦ة يٞةؿ هل٥ اكا٪نة 
٪ٮا  ٮا ثأ٩ْةر٥٬ ٚي٭ة، كحيكِّ ٦ة اكف، ٚال ي٤ُٜ ىلع ا٣ٕٮاـ ٣ِٛ )أ٢٬ األ٬ٮاء( ظىت خيًٮ

ال٦ح ٨٦ ٬ؾا مأ٫٩ أف يؿد ػالؼ ٦ؾ٬ج٫ ث٧ة ٤ٔ ي٫ ٨٦ مج٭ح دحل٢ ث٪ْؿ٥٬ كيٞجِّعٮا... ٔك
دٛىييل أك إدمةيل، كيذٕىت ملة ٬ٮ ٤ٔي٫، ٗري م٤ذٛخ إىل ٗريق، ك٬ٮ ٔني ادجةع اهلٮل، ٚ٭ٮ 
ا ٦ةؿ إىل احلٜ ظير كصؽق كل٥ يؿدق...  ٤ي٫ حيى٢ اإلز٥، ٚإف اكف مكرتمؽن ة، ٔك ٞنٌ املؾمٮـ ظ

ٚإف  ٚإف ل٥ جيؽ قٮل ٦ة يٞؽـ هل ٨٦ ابلؽٔح، كل٥ يؽػ٢ ٦ٓ املذٕىجني، ل١٪٫ ٢٧ٔ ث٭ة،
٤ٝ٪ة/ إف أ٢٬ ا٣ٛرتة ٦ٕؾثٮف ىلع إَالؽ إذا ادجٕٮا ٨٦ اػرتع ٦٪٭٥، ٚةملذجٕٮف ل٧٤جذؽع إذا 
ة، كإف ٤ٝ٪ة/ ال يٕؾثٮف ظىت يجٕر هل٥ الؿقٮؿ كإف ٤٧ٔٮا  ٌن ة مؤاػؾكف أي ٞنٌ ل٥ جيؽكا حم

، ٚإذ ذاؾ(1)ثة٣كٛؿ ٌّٜ يؤاػؾكف ٨٦ ظير  (2)؛ ٚ٭ؤالء ال يؤاػؾكف ٦ة ل٥ يك٨ ٚي٫ حم
 ثني أظؽ أمؿي٨/إ٩٭٥ ٫ٕ٦ 

إ٦ة أف يتجٕٮق ىلع َؿيٜ احلٜ ٚيرتًلٮا ٦ة ٥٬ ٤ٔي٫، كإ٦ة أال يتجٕٮق ٚال ثؽ ٨٦ ٔ٪ةد، 
 .(3)«كدٕىت، ٚيؽػ٤ٮف إذ ذاؾ حتخ ٔجةرة )أ٢٬ األ٬ٮاء( ٚيأز٧ٮف

ُٚةملة ل٥ جيؽ املٞرل أك ا٣ٕةيم األيم إال أ٢٬ االثذؽاع كالٌالؿ يٛذٮ٫٩ كي٧٤ٕٮ٫٩، كل٥ 
ك٥ ثكٛؿق إذا اك٩خ ثؽٔذ٫ ٦كٛؿة، ظير إف جيؽ ٨٦ يجرصق ٨٦ ٧٤ٔ ةء الك٪ح، ٚال حيي

٫ أف يكأؿ ٨٦ ي٤٘ت ىلع ّ٪٫ أف يٛذي٫ برشع ا كرقٮهل  .^ ًٚؿ
إذا ٩ـ٣خ ثةملك٥٤ ٩ةز٣ح ٚإ٫٩ يكذٛيت ٨٦ أذٞؽ أ٫٩ يٛذي٫ برشع ا »ٝةؿ اث٨ دي٧يح/ 

                                     
 ٜٚ ل٤٪ىٮص كاألد٣ح الرشٔيح.ك٬ؾا ٬ٮ الؿاصط املٮا (0)
 أم/ ٕٚ٪ؽ٦ة يكٮف ٦ٕ٭٥ ٨٦ يذلك٥ ثةحلٜ. (2)
ذىةـ  (1)  .(254 -0/251)األ
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ي٪٫ ٨٦ كرقٮهل ٨٦ أم ٦ؾ٬ت اكف، كال جيت ىلع أظؽ ٨٦ املك٧٤ني د٤ٞيؽ مؼه ثٕ
ا٧٤ٕ٣ةء يف لك ٦ة يٞٮؿ، كال جيت ىلع أظؽ ٨٦ املك٧٤ني ا٣زتاـ ٦ؾ٬ت مؼه ٦ٕني ٗري 

 .(1)«يف لك ٦ة يٮصج٫ كخيرب ث٫ ^ الؿقٮؿ
أف دج٫٘٤ احلضح، ٣ك٨ دٞٮـ ٔ٪ؽق مج٭ح دٮصت دأكي٤٭ة، ك٬ؾا املذأكؿ ال دٞٮـ احلضح  -3

ؿكا  ╚٤ٔي٫، إال ثإزا٣ح د٤ٟ النج٭ح، كممة ين٭ؽ ذللٟ أف ٧ٔؿ كالىعةثح  ِّٛ ل٥ يك
٥ أف احلضح ثذعؿي٥ اخل٧ؿ  ◙ٝؽا٦ح ث٨ ٦ْٕٮف  ٔ٪ؽ٦ة اقذع٢ رشب اخل٧ؿ، ٗر

ا  خ هل يف ٚ٭٥ آيح/ ث٤٘ذ٫، كل١٪٫ دأَكؿ أ٩٭ة ظالؿ، ال ردًّ ڎ ﴿ل٤٪ه، ث٢ لنج٭ح ًٔؿ

النج٭ح  ◙، ٚأزاؿ ٧ٔؿ [91]املةاؽة/ ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
 .(2)ٔ٪٫، كأٝةـ ٤ٔي٫ ظؽ رشب اخل٧ؿ، كل٥ يكٛؿق

كأ٦ة ا٣ٛؿااي األربٓ/ ٚإذا صعؽ كصٮب يشء ٦٪٭ة ثٕؽ ث٤ٮغ احلضح »ٝةؿ اث٨ دي٧يح/ 
ٚ٭ٮ اكٚؿ، كًلؾلٟ ٨٦ صعؽ حتؿي٥ يشء ٨٦ املعؿ٦ةت ا٣ْة٬ؿة املذٮادؿ حتؿي٧٭ة 
اك٣ٛٮاظل كا٥٤ْ٣ كال١ؾب كاخل٧ؿ كحنٮ ذلٟ، كأ٦ة ٨٦ ل٥ د٥ٞ ٤ٔي٫ احلضح، ٦س٢ أف 

ي٭ة رشاآ اإلقالـ كحنٮ ذلٟ، يكٮف ظؽير ٔ٭ؽ ثةإلقالـ أك ننأ ثجةديح ثٕيؽة ل٥ دج٫٘٤ ٚ
٤٧ٮا الىةحلةت يكتس٪ٮف ٨٦ حتؿي٥ اخل٧ؿ ٧٠ة ٤ٍٗ يف  أك ٤ٍٗ ٨ْٚ أف اذلي٨ آ٦٪ٮا ٔك
كا  ذلٟ اذلي٨ اقتذةث٭٥ ٧ٔؿ كأ٦سةؿ ذلٟ، ٚإ٩٭٥ يكتذةثٮف كدٞةـ احلضح ٤ٔي٭٥، ٚإف أرص 
 كٛؿكا ظيجبؾ، كال حيك٥ ثكٛؿ٥٬ ٝج٢ ذلٟ، ٧٠ة ل٥ حيك٥ الىعةثح ثكٛؿ ٝؽا٦ح ث٨

 .(3)«٦ْٕٮف كأوعةث٫ ملة ٤ُٗٮا ٚي٧ة ٤ُٗٮا ٚي٫ ٨٦ اتلأكي٢
ِاع:  واتلأويل ةاغتتار ًيف اإلجه وامكار جالجث أً

ة/ ك٬ٮ اتلأكي٢ الكةاٖ اذلم هل كص٫ يف  اجلِع األول: ٕن دأكي٢ ي٪يف اإلز٥ كا٣كٛؿ ٦
 ال٤٘ح كا٥٤ٕ٣.

                                     
 .(213 / 0) ا٣ٛذةكم ال١ربل (0)
يب (124 -121 / 1)، اإلوةثح، الث٨ ظضؿ (03136)ٕجؽ الؿازؽ ٣ى٪ٙ امل (2)  .(121/ 3)، ٚذط ابلةرم (295 - 293 6)، دٛكري ا٣َٞؿ
 .(601/ 3)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (1)
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اقذعٜ اذلـ  إف ٨٦ أكٛؿ املك٥٤ ٩ْؿ/ ٚإف اكف ث٘ري دأكي٢»ٝةؿ احلةِٚ اث٨ ظضؿ/ 
ة، كال يى٢  ٌن كرب٧ة اكف ٬ٮ الاكٚؿ، كإف اكف ثذأكي٢ ٩ْؿ إف اكف ٗري قةاٖ اقذعٜ اذلـ أي
ـصؿ ث٧ة ي٤يٜ ث٫، كال ي٤ذعٜ ثةألكؿ ٔ٪ؽ اجل٧٭ٮر،  إىل ا٣كٛؿ؛ ث٢ يبني هل كص٫ ػُب٫ كي
كإف اكف ثذأكي٢ قةاٖ ل٥ يكذعٜ اذلـ، ث٢ دٞةـ ٤ٔي٫ احلضح ظىت يؿصٓ إىل الىٮاب، ٝةؿ 

ة يف لكةف ا٣ٕؿب، كٌلف هل ا٣ٕ ٘ن ٧٤ةء/ لك ٦ذأكؿ ٦ٕؾكر ثذأكي٫٤ ٣حف ثآز٥ إذا اكف دأكي٫٤ قةا
 .(1)«كص٫ يف ا٥٤ٕ٣

يح ا٣يت دؽكر يف ٤ٟٚ أ٢٬  ك٦سةؿ ٬ؾا اجلٮع/ ٦ة اكف ٨٦ صجف االصذ٭ةدات ا٣ٛؿٔك
 الك٪ح كاجل٧ةٔح؛ كهلؾا اكف ٨٦ أوٮؿ أ٢٬ الك٪ح/ أ٫٩ ال إز٥ ىلع دلذ٭ؽ كإف أػُأ.

اتلأكي٢ اذلم ي٪يف ا٣كٛؿ كال ي٪يف اإلز٥/ ك٬ٮ اتلأكي٢ ٗري الكةاٖ،  اثلاين:اجلِع 
اذلم هل د٤ٕٜ ًٕيٙ ثُؿؼ ٨٦ األد٣ح، برشط أال يٞؽح يف أو٢ ال يٞٮـ ادلي٨ إال ث٫، 

ة لزلـ، كال يى٢ ^كال ي٪ُٮم ىلع دكؾيت ملة صةء ث٫ الؿقٮؿ  ٞنٌ ، كيكٮف وةظج٫ مكذع
الرشيٕح، ك٨٦ ذلٟ دأكيالت أ٢٬ ابلؽع كا٣ٛؿؽ الٌة٣ح، إىل ا٣كٛؿ ٦ة داـ ٝىؽق مٮاٚٞح 

ٚيه كإف اك٩خ د٪يف ٔ٪٭٥ ا٣كٛؿ ىلع اجل٤٧ح، كل١٪٭ة ال د٪يف ٔ٪٭٥ اإلز٥، كال دؽرأ ٔ٪٭٥ 
اتلجؽيٓ؛ كذللٟ اكف االظذضةج ث٭ؾق اتلأكيالت جليف كوٙ االثذؽاع ٔ٪٭٥ كرٚٓ اإلز٥ 

ٔؽـ أذجةر٬ة ظىت يذ٧٭ؽ قبي٢ إىل كاملؾ٦ح ٨٦ اخلُأ، ٧٠ة يٕؽ إ٬ؽار ٬ؾق اتلأكيالت ك
 دكٛري٥٬ ٨٦ اخلُأ ٠ؾلٟ.

 ٚ٭ؾق اتلأكيالت ىلع ٚكةد٬ة دٞج٢ يف ٩يف ا٣كٛؿ، كال دٞج٢ يف ٩يف ابلؽٔح كاإلز٥.
كادلحل٢ ىلع ذلٟ/ ادٛةؽ دم٭ٮر أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع دجؽيٓ ا٣ٛؿؽ الٌة٣ح اثلجذني كالكجٕني 

 ةظيح أػؿل.٨٦ ٩ةظيح، كىلع ٔؽـ إػؿاج أٔية٩٭ة ٨٦ امل٤ح ٨٦ ٩
ٓ م٤ٌح أٚ٭ةـ كمـ٣ح أٝؽاـ كٝٓ ٚي٫ ال١سري ٨٦ اخل٤ٍ كال٤ٍ٘، ٚال ثؽ أف  ك٬ؾا املًٮ

 يت٪ج٫ هل.

                                     
 .(114/ 02)ٚذط ابلةرم  (0)
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كلٮ داع اجلةس  -ال جي٢ٕ أظؽ ث٧ضؿد ذ٩ت يؾ٩ج٫ كال ثجؽٔح اثذؽٔ٭ة»ٝةؿ ميغ اإلقالـ/ 
ة، ٚأ٦ة ٨٦ اكف يف ٤ٝج٫ اإلي٧ةف ثةلؿقٮ -إحل٭ة ٞن ا يف ابلة٨َ إال إذا اكف ٦٪ةٚ ك٦ة صةء  ^ ؿاكٚؿن

، كاخلٮارج اك٩ٮا ٨٦ أّ٭ؿ  ث٫، كٝؽ ٤ٍٗ يف ثٕي ٦ة دأَكهل ٨٦ ابلؽع، ٚ٭ؾا ٣حف ثكةٚؿ أوالن
اجلةس ثؽٔح كٝذةالن لأل٦ح كدكٛرينا هلة، كل٥ يك٨ يف الىعةثح ٨٦ يكٛؿ٥٬، ال يلع ث٨ أىب 

ؿ َة٣ت كال ٗريق، ث٢ ظ٧١ٮا ٚي٭٥ يح٧١٭٥ يف املك٧٤ني ا٣ْةملني املٕذؽي٨، كًلؾلٟ قةا
ة ث٢ اكف  ٞن ة ٚ٭ٮ اكٚؿ يف ابلة٨َ، ك٨٦ ل٥ يك٨ ٦٪ةٚ ٞن اثلجذني كقجٕني ٚؿٝح ٨٦ اكف ٦٪٭٥ ٦٪ةٚ
ا يف ابلة٨َ كإف أػُأ يف اتلأكي٢ اكا٪نة ٦ة اكف  مؤ٦٪نة ثة كرقٮهل يف ابلة٨َ ل٥ يك٨ اكٚؿن
ػُؤق، كٝؽ يكٮف يف ثٌٕ٭٥ مٕجح ٨٦ مٕت اجلٛةؽ كال يكٮف ٚي٫ اجلٛةؽ اذلم يكٮف 

 ادلرؾ األق٢ٛ ٨٦ اجلةر، ك٨٦ ٝةؿ/ إف اثلجذني كقجٕني ٚؿٝح لك كاظؽ ٦٪٭٥ يكٛؿ وةظج٫ يف
ٮاف ا ٤ٔي٭٥  ا ي٪٢ٞ ٨ٔ امل٤ح، ٚٞؽ ػة٣ٙ ال١ذةب كالك٪ح كإدمةع الىعةثح ًر كٛؿن
ؿ لك كاظؽ ٨٦ اثلجذني  َٛ ري األربٕح، ٤ٚحف ٚي٭٥ ٨٦ كى أدمٕني، ث٢ كإدمةع األا٧ح األربٕح ٗك

ة ثجٕي املٞةالتكقجٕني ٚؿٝح، كإ٧٩ة  ٌن ؿ ثٌٕ٭٥ ثٕ ِّٛ  .(1)«يك
اتلأكي٢ اذلم ال ي٪يف اإلز٥ كال ا٣كٛؿ/ ك٬ٮ اتلأكي٢ اذلم يكٮف يف  اجلِع اثلامث:

، ^أو٢ ال يٞٮـ ادلي٨ إال ث٫، ك٬ٮ يف ظٞيٞذ٫ ي٪ُٮم ىلع دكؾيت ٦ة صةء ث٫ الؿقٮؿ 
 ك٬ؾا اتلأكي٢ ال يكٮغ يف الرشع، كال يٕؾر وةظج٫.

دأكيالت ابلةَ٪يح كا٣ٛالقٛح كحنٮ٥٬ ا٣يت دؽكر ىلع اإلحلةد ك٨٦ ٬ؾا اجلٮع/ 
كاتل١ؾيت، كدُٕي٢ أظاكـ ادلي٨ كإػؿاص٭ة ٨ٔ ظٞيٞذ٭ة الرشٔيح؛ كذللٟ أدمٓ ا٧٤ٕ٣ةء 
ىلع كٛؿ ابلةَ٪يح ٨٦ دركز ك٩ىرييح كإق٧ةٔي٤يح، كأ٩٭٥ ال يٕؾركف ثةتلأكي٢؛ ألف 

ؽـ ٔجةدة ا كظؽق،   كإقٞةط رشاآ اإلقالـ.ظٞيٞح ٦ؾ٬ج٭٥ ا٣كٛؿ ثة، ٔك
ال ػالؼ يف كٛؿ ٨٦ صعؽ ذلٟ امل٤ٕٮـ رضكرة ل٤ض٧يٓ، »/ ♫ٝةؿ اث٨ الٮزيؿ 

كتكرت ثةق٥ اتلأكي٢ ٚي٧ة ال ي٧ك٨ دأكي٫٤، اكملالظؽة يف دأكي٢ دميٓ األق٧ةء احلكىن، ث٢ 

                                     
 .(205 -203/ 3)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (0)
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 .(1)«دميٓ ا٣ٞؿآف، كالرشاآ، كاملٕةد األػؿكم/ ٨٦ ابلٕر، كا٣ٞية٦ح، كاجل٪ح، كاجلةر
ٚيى٢ اتلٛؿٝح ثني اإلي٧ةف »٩ٞالن ٨ٔ ا٣٘ـايل يف/  -كٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح

ثأوٮؿ ا٣ٕٞةاؽ امل٭٧ح ٚيضت  -٨٦ اتلأكيالت-ٚأ٦ة ٦ة يذ٤ٕٜ ٨٦ ٬ؾا اجلجف»/ -«كالـ٩ؽٝح
دكٛري ٨٦ ي٘ري ا٣ْة٬ؿ ث٘ري ثؿ٬ةف ٝةَٓ، اكذلم ي٪١ؿ ظرش األصكةد، كي٪١ؿ ا٣ٕٞٮبةت 

ة؛ احلكيح يف اآلػؿة ثْ٪ٮف ك ٕن أك٬ةـ كاقتجٕةدات ٨٦ ٗري ثؿ٬ةف ٝةَٓ، ٚيضت دكٛريق ُٝ
إذ ال ثؿ٬ةف ىلع اقذعة٣ح رد األركاح إىل األصكةد، كرد ذلٟ ْٔي٥ الرضر يف ادلي٨؛ ٚيضت 
دكٛري لك ٨٦ د٤ٕٜ ث٫، ك٬ٮ ٦ؾ٬ت أكرث ا٣ٛالقٛح، كجيت دكٛري ٨٦ ٝةؿ ٦٪٭٥/ إف ا 

 ٚأ٦ة األمٮر اجلـايح املذ٤ٕٞح ثةألمؼةص ٚال ال ي٥٤ٕ إال ٩ٛك٫، أك ال ي٥٤ٕ إال اللكيةت ،
ة، ك٣حف ٨٦ ٝجي٢ ادلرصةت ا٣يت ذ٠ؿ٩ة٬ة يف  ^ ي٧٤ٕ٭ة؛ ألف ذلٟ دكؾيت ل٤ؿقٮؿ ٕن ُٝ

اتلأكي٢؛ إذ أد٣ح ا٣ٞؿآف كاألػجةر ىلع دٛ٭ي٥ ظرش األصكةد كدٛ٭ي٥ د٤ٕٜ ٥٤ٔ ا دٕةىل 
ا ال يٞج٢ اتلأكي٢، ك٥٬ ٦ٕرتٚٮف ثأف ٬ؾا ٣حف ٨٦  ثك٢ ٦ة جيؿم ىلع اإلنكةف دلةكزة ظؽًّ

 .(2)«اتلأكي٢
ةكٝؽ ذ٠ؿ اث٨ دي٧يح ٔ٪٫  ٌن ة ٚي٧ة يذ٤ٕٜ ث٧ة يٞج٢ ٨٦  دٛىيالن  أي ة ٩ٛحكن ا، كالك٦ن صيؽن

إف اجلْؿيةت ٝك٧ةف/ »اتلأكي٢ ك٦ة ال يٞج٢، ك٦ة يججين ىلع ذلٟ ٨٦ أظاكـ، ظير ٝةؿ/ 
ٝك٥ يذ٤ٕٜ ثأوٮؿ ا٣ٕٞةاؽ، كٝك٥ يذ٤ٕٜ ثة٣ٛؿكع، كأوٮؿ اإلي٧ةف زالزح/ اإلي٧ةف ثة، 

، ، كبةحلٮـ اآلػؿ، ك٦ة ٔؽاق ٚؿكع، كا٥٤ٔ أ٫٩ ^ كبؿقٮهل ال دكٛري يف ا٣ٛؿكع أوالن
٣ك٨ يف ثٌٕ٭ة ختُبح، ٧٠ة يف ا٣ٛٞ٭يةت، كيف ثٌٕ٭ة دجؽيٓ، اكخلُأ املذ٤ٕٜ ثةإل٦ة٦ح 

 كأظٮاؿ الىعةثح. 
ابليخ  /-٦سالن - ك٦٭٧ة كصؽ اتل١ؾيت كصؽ اتل١ٛري، كلٮ اكف يف ا٣ٛؿكع، ٤ٚٮ ٝةؿ ٝةا٢

ا ٨ٔ رقٮؿ  اذلم ث١٧ح ٣حف يه ال١ٕجح ا٣يت أمؿ ا يحض٭ة ٚ٭ؾا كٛؿ؛ إذ ٝؽ زجخ دٮادؿن
ذللٟ ابليخ ثأ٫٩ ال١ٕجح ل٥ ي٪٫ٕٛ إ٩كةرق؛  ^ ػال٫ٚ، كلٮ أ٩كؿ م٭ةدة الؿقٮؿ ^ ا

                                     
 .(133)صإيسةر احلٜ ىلع اخل٤ٜ  (0)
 .(111 -114)صث٘يح املؿدةد، الث٨ دي٧يح  (2)
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ة أ٫٩ ٦ٕة٩ؽ يف إ٩كةرق، إال أف يكٮف ٝؿيت ٔ٭ؽ ٨٦ اإلقالـ كل٥ يذٮادؿ  ٕن ث٢ ي٥٤ٕ ُٝ
٨ أثي٭ة إىل ا٣ٛةظنح كٝؽ ٩ـؿ ا٣ٞؿآف  ▲لٟ ٨٦ نكت اعئنح ٔ٪ؽق ذلٟ، كًلؾ ٔك

ثرباءد٭ة ٚ٭ٮ اكٚؿ؛ ألف ٬ؾا كأ٦سةهل ال ي٧ك٨ إ٩كةرق إال ثذ١ؾيت الؿقٮؿ أك إ٩كةر 
اتلٮادؿ، كاملذٮادؿ ي٪١ؿق اإلنكةف ث٤كة٫٩ كال ي١٧٪٫ أف جي٭٫٤ ث٤ٞج٫، ٥ٕ٩ لٮ أ٩كؿ ٦ة زجخ 

٩كؿ ٦ة زجخ ثةإلدمةع، ٚ٭ؾا ٔ٪ؽم ٚي٫ ٩ْؿ؛ ثأػجةر اآلظةد ٚال ي٤ـ٫٦ ث٫ ا٣كٛؿ، كلٮ أ
 ألف ٦ٕؿٚح ٠ٮف اإلدمةع ظضح خمذ٤ٙ ٚي٫، ٚ٭ؾا ظك٥ ا٣ٛؿكع.

ٚأ٦ة األوٮؿ اثلالزح، كلك ٦ة ل٥ حيذ٢٧ اتلأكي٢ يف ٩ٛك٫، كدٮادؿ ٫٤ٞ٩، كل٥ يذىٮر أف 
يٞٮـ ثؿ٬ةف ىلع ػال٫ٚ ٧ٚؼة٣ٛذ٫ دكؾيت حمي، ك٦سةهل ٦ة ذ٠ؿ٩ةق ٨٦ ظرش األصكةد، 

 اجلةر، كإظةَح ٥٤ٔ ا دٕةىل ثذٛةوي٢ األمٮر.كاجل٪ح ك
ٚي٪ْؿ ٚي٫ إىل ا٣رب٬ةف، ٚإف اكف  -كلٮ ثةملضةز ابلٕيؽ -ك٦ة يذُؿؽ إحل٫ اظذ٧ةؿ دأكي٢

ُٕٝيًّة كصت ا٣ٞٮؿ ث٫، ٣ك٨ إف اكف يف إّ٭ةرق ٦ٓ ا٣ٕٮاـ رضر ٣ٞىٮر ٚ٭٧٭٥ ٚإّ٭ةرق 
، كإف ل٥ يك٨ ا٣رب٬ةف ُٕٝيًّة ٣ك٨ يٛيؽ ّ٪ًّة اغبلنة، كٌلف ٦ٓ ذلٟ ال ي٥ٕ رضرق يف (1)ثؽٔح

ادلي٨، ٠٪يف املٕزتيل الؿؤيح ٨ٔ ابلةرم دٕةىل، ٚ٭ؾق ثؽٔح ك٣حف ثكٛؿ، كأ٦ة ٦ة يْ٭ؿ هل 
رضر ٚيٞٓ يف حم٢ االصذ٭ةد كاجلْؿ، ٚيعذ٢٧ أف يكٛؿ كأف ال يكٛؿ، ك٨٦ صجف ذلٟ/ 

يع اتلىٮؼ أ٫٩ ٝؽ ث٤ٖ ظة٣ح ثح٪٫ كبني ا دٕةىل أقُٞخ ٔ٪٫ ٦ة يَؽٔي٫ ثٕي ٨٦ يؽَ 
الىالة، كظ٢ هل رشب اخل٧ؿ كاملٕةيص، كأك٢ ٦ةؿ الك٤ُةف، ٚ٭ؾا مم٨ ال أمٟ يف كصٮب 
ٝذ٫٤، كإف اكف يف احلك٥ خب٤ٮدق يف اجلةر ٩ْؿ، كٝذ٢ ٦س٢ ٬ؾا أ٢ٌٚ ٨٦ ٝذ٢ ٦ةاح اكٚؿ؛ إذ 

 رضرق يف ادلي٨ أ٥ْٔ. 
ة يف لك ٦ٞةـ، ث٢ اتل١ٛري كال يججيغ أف ي٨ْ  ٕن أف اتل١ٛري ك٩ٛي٫ يججيغ أف يؽرؾ ُٝ

                                     
ٚي٫ رضر  -ٝىٮر ٚ٭٧٭٦٥ٓ -ألف إّ٭ةر ٬ؾق املكةا٢ ل٤ٕٮاـ  أف إّ٭ةر ثٕي املكةا٢ ال٧يٍنلكح ل٤ٕٮاـ يٕؽ  ثؽٔح؛ /املٞىٮد (0)

ك٦ٛكؽة؛ كذللٟ ل٥ يك٨ ٨٦ ٬ؽم الك٤ٙ أف يْ٭ؿكا ٦س٢ ٬ؾق املكةا٢ ل٤ٕٮاـ، كٌل٩ٮا يأمؿكف ثذعؽير اجلةس ىلع ٝؽر 
 -يٛ٭٧ٮف /أم- ظؽزٮا اجلةس ث٧ة يٕؿٚٮف» أ٫٩ ٝةؿ/ ◙٨ٔ يلع ث٨ أيب َة٣ت  (023)كذللٟ ركل ابلؼةرم  ٔٞٮهل٥؛

؟! َؾبى ا كرقٮهلي  .«أحتجٮف أف ييكى
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ظك٥ رشيع يؿصٓ إىل/ إثةظح املةؿ، كقٟٛ ادل٦ةء، كاحلك٥ ثةخل٤ٮد يف اجلةر، ٧ٚأػؾق 
٧٠أػؾ قةاؿ األظاكـ الرشٔيح، ٚذةرة يؽرؾ ثيٞني، كدةرة يؽرؾ ث٨ْ اغ٣ت، كدةرة يرتدد 

أكىل، كاملجةدرة إىل اتل١ٛري إ٧٩ة د٤٘ت ىلع  ٚي٫، ك٦٭٧ة ظى٢ دؿد د ٚةتلٮٝٙ ٨ٔ اتل١ٛري
 َجةع ٨٦ ي٤٘ت ٤ٔي٭٥ اجل٭٢.

ـ٥ٔ  ا كي ة ٦ذٮادؿن كال ثؽ ٨٦ اتلججي٫ ٣ٞةٔؽة أػؿل، كيه/ أف املؼة٣ٙ ٝؽ خية٣ٙ ٩ىًّ
ؽ،  أ٫٩ مؤكؿ، ك٣ك٨ ذ٠ؿ دأكي٫٤ ال ا٩ٞؽاح هل أوالن ٨ٔ ال٤كةف ال ىلع ٝؿب كال ىلع ثٕي

ب كإف اك ـ٥ٔ أ٫٩ مؤكؿ، ٦سةهل/ ٦ة رأيذ٫ يف الكـ ثٕي ٚؾلٟ كٛؿ، كوةظج٫ م١ؾِّ ف ي
ابلةَ٪يح أف ا دٕةىل كاظؽ ث٧ٕىن أ٫٩ يُٰٕ الٮظؽة كخي٤ٞ٭ة، كاعل٥ ث٧ٕىن أ٫٩ يُٰٕ 
ا أك  ا٥٤ٕ٣ كخي٫ٞ٤ ٣٘ريق، كمٮصٮد ث٧ٕىن أ٫٩ يٮصؽ ٗريق، ٚأ٦ة أف يكٮف يف ٩ٛك٫ كاظؽن

ة ث٧ٕىن ادىة٫ٚ ث٫ ٚال، ك٬ؾا كٛؿ رصاح؛  ألف مح٢ الٮظؽة ىلع إجيةد مٮصٮدنا كاعل٧ن
، كلٮ اكف ػة٣ٜ الٮظؽة  الٮظؽة ٣حف ٨٦ اتلأكي٢ يف يشء، كال حتذ٫٤٧ ٣٘ح ا٣ٕؿب أوالن
ة، ٚأ٦س٤ح ٬ؾق  ٌن ؽاد أي ة؛ أل٫٩ ػ٤ٜ اأٔل ٕن ِّمِّ زالزنة أك أرب ا خل٫ٞ٤ الٮظؽة، لكي يكىم كاظؽن

ربِّ ٔ٪٭ة ثةتلأكيالت  .(1)«املٞةالت دكؾيجةت كإف عي
 املخطئ يف طنب احلق وغاِر هل:جاثلًا: املجتُد 

إف املضذ٭ؽ يف ٤َت احلٜ إذا أػُأ يف اصذ٭ةدق ٚؼة٣ٙ يف مكأ٣ح أك يف مكةا٢، ٚإ٫٩ 
ؿ، كال يَٛكٜ أك يجَؽع، ث٢ كال يأز٥ َٛ َةملة ثؾؿ ص٭ؽق، كاقذٛؿغ كق٫ٕ، كاقذ٢٧١  -ال يك

اكف ذلٟ ، ك٬ؾا ظك٥ اعـ للك دلذ٭ؽ، قٮاء -االصذ٭ةد، كٌلف يٞىؽ مٮاٚٞح احلٜ حآ٣
.٫  االصذ٭ةد يف أوٮؿ ادلي٨ أك ٚؿٔك

 كل٥ ي٥٤ٕ ثٕي ٦ة صةء ث٫ الؿقٮؿ ،^ ٨٧ٚ اكف ٝؽ آ٨٦ ثة كرقٮهل»ٝةؿ اث٨ دي٧يح/ 
^  ، أك  ،أك ق٫ٕ٧ ٨٦ َؿيٜ ال جيت اتلىؽيٜ ث٭ة ،٫٩ ل٥ يك٫ٕ٧أل٦ة إ٥٤ٚ يؤ٨٦ ث٫ دٛىيالن

ٚ٭ؾا ٝؽ ص٢ٕ ٚي٫ ٨٦ اإلي٧ةف ثة  ،أذٞؽ ٦ٕىن آػؿ جلٮع ٨٦ اتلأكي٢ اذلم يٕؾر ث٫

                                     
 .(146 -141)صث٘يح املؿدةد  (0)
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ك٦ة ل٥ يؤ٨٦ ث٫ ٥٤ٚ د٥ٞ ٤ٔي٫ ث٫ احلضح ا٣يت  ،٦ة يٮصت أف يثيج٫ ا ٤ٔي٫ ^ كبؿقٮهل
ة ٚٞؽ زجخ ثةل١ذةب كالك٪ح كاإلدمةع أف ٨٦ اخلُأ يف ادلي٨ ٦ة ال  ٌن يكٛؿ خمة٣ٛ٭ة، كأي

ف اكف ثٕي إك ،٤٧ٕيح٦س٢/ اخلُأ يف ا٣ٛؿكع ا٣ ،ث٢ كال يأز٥ ،ث٢ كال يٛكٜ ،يكٛؿ خمة٫ٛ٣
كبٕي املذلك٧ح كاملذٛٞ٭ح يٕذٞؽ أف لك  ،ز٥آاملذلك٧ح كاملذٛٞ٭ح يٕذٞؽ أف املؼُٯء ٚي٭ة 

ك٦ٓ ذلٟ ٥٤ٚ ي٢ٞ أظؽ ثذ١ٛري املضذ٭ؽي٨  ،ذافةدلذ٭ؽ ٚي٭ة مىيت ٚ٭ؾاف ا٣ٞٮالف م
ني ٚي٭ة، ك٦ٓ ذلٟ ٚجٕي ٬ؾق املكةا٢ ٝؽ زجخ ػُ امل٪ةزع ٚي٭ة ثةجلىٮص  أاملذ٪ةٔز

٦س٢/ اقذعالؿ ثٕي الك٤ٙ كاخل٤ٙ بلٕي أ٩ٮاع الؿبة، كاقذعالؿ  ،ع ا٣ٞؽي٥كاإلدمة
كأ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح  ،آػؿي٨ بلٕي أ٩ٮاع اخل٧ؿ، كاقذعالؿ آػؿي٨ ل٤ٞذةؿ يف ا٣ٛذ٪ح

ري٥٬ ٨٦ أ٢٬ اجل٢٧ كوٛني ٨٦  ٦ذٛٞٮف ىلع أف املٕؿكٚني ثةخلري اكلىعةثح املٕؿكٚني ٗك
ظىت َٔؽل ذلٟ ٨٦ َٔؽاق ٨٦ ا٣ٛٞ٭ةء  ،٨ٔ أف يكٛؿاجلة٩بني ال يٛكٜ أظؽ ٦٪٭٥، ٌٚالن 

٩٭٥ ٦ٓ إجيةث٭٥ ٣ٞذةهل٥ ٦٪ٕٮا أف حيك٥ ثٛكٞ٭٥ ألص٢ اتلأكي٢، إٚ ،إىل قةاؿ أ٢٬ ابليغ
٧٠ة يٞٮؿ ٬ؤالء األا٧ح/ إف مةرب اجلبيؾ املذ٪ةزع ٚي٫ ٦ذأكالن ال جيرل كال يٛكٜ، كٝؽ ٝةؿ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ دٕةىل/

ٺ ﴿كٝةؿ دٕةىل/  [39 -35]اال٩بيةء/ ﴾ہ ھ ھ ھ ہ ہہ ۀ ۀ

عةح ٨٦ كزجخ يف الىِّ  [1]احلرش/ ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
َد احَلاِكُه » أ٫٩ ٝةؿ/ ^ ٨ٔ اجليب ¶ظؽير ٧ٔؿك ث٨ ا٣ٕةص كأيب ٬ؿيؿة  َُ إَِذا اْجَت

 فَ 
َ
ٍُ أ   َصاَب َفنَ

َ
َد فَ أ َُ  ْجَراِن، وإَِذا اْجَت

َ
 ْخَط أ

َ
ْجرٌ  أ

َ
ٍُ أ كزجخ يف الىعيط ٨ٔ ثؿيؽة ث٨  (1)«َفنَ

َل ِحْصٍي َفَس » ٝةؿ/ ^ أف اجليب ◙احلىيت  َْ
َ
َت أ  إَِذا َحاََصْ

َ
ْه ىلع ُحْكِه أ ُُ َ ٌْـَِزل ْن ُت

َ
لَُِك أ

ْه ىلع ُُ ْ ٌْـِزل ْصَحاةَِك، فإًك ل  اِ َفاَل ُت
َ
ْه ىلع ُحْكِىَك وُحْكِه أ ُُ ْ ًِْزل

َ
ُحْكِه اِ، ومكي أ

ُِهْ ًِ تدري وا ُحْكُه ا كأد٣ح ٬ؾا األو٢ ٠سرية، كٝؽ زجخ ثةل١ذةب كالك٪ح  ،(2)«فِي
ذؾار  ^ كاإلدمةع أف ٨٦ ث٤٘ذ٫ رقة٣ح اجليب ٥٤ٚ يؤ٨٦ ث٫ ٚ٭ٮ اكٚؿ، ال يٞج٢ ٦٪٫ األ

                                     
 .(0306)، كمك٥٤ (3112)أػؿص٫ ابلؼةرم  (0)
 .(0310)أػؿص٫ مك٥٤  (2)
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ثةالصذ٭ةد؛ ٣ْ٭ٮر أد٣ح الؿقة٣ح كأٔالـ اجلجٮة، كألف ا٣ٕؾر ثةخلُأ ظك٥ رشيع، ٧١ٚة أف 
صجةت د٪ٞك٥ إىل/ أرٌلف، ككاصجةت ٣حكخ أرٌل٩نة، اذل٩ٮب د٪ٞك٥ إىل/ ٠جةاؿ، كو٘ةاؿ، كالٮا

ري ٦٘ٛٮر، كاجلىٮص إ٧٩ة أكصجخ رٚٓ املؤاػؾة  ١ٚؾلٟ اخلُأ ي٪ٞك٥ إىل/ ٦٘ٛٮر، ٗك
ثةخلُأ هلؾق األ٦ح، كإذا اكف ٠ؾلٟ ٚةملؼُٯء يف ثٕي ٬ؾق املكةا٢ إ٦ة أف ي٤عٜ ثةل١ٛةر 

٧ةف، كإ٦ة أف ي٤عٜ ٨٦ املرشًلني كأ٢٬ ال١ذةب ٦ٓ ٦جةيجذ٫ هل٥ يف اع٦ح أوٮؿ اإلي
ة ٨٦ أوٮؿ اإلي٧ةف، ٚإف اإلي٧ةف  ٌن ثةملؼُبني يف مكةا٢ اإلجيةب كاتلعؿي٥ ٦ٓ أ٩٭ة أي
ثٮصٮب الٮاصجةت ا٣ْة٬ؿة املذٮادؿة، كحتؿي٥ املعؿ٦ةت ا٣ْة٬ؿة املذٮادؿة ٬ٮ ٨٦ أ٥ْٔ 
 أوٮؿ اإلي٧ةف كٝٮأؽ ادلي٨، كاجلةظؽ هلة اكٚؿ ثةالدٛةؽ، ٦ٓ أف املضذ٭ؽ يف ثٌٕ٭ة ٣حف

 .(1)«ثكةٚؿ ثةالدٛةؽ ٦ٓ ػُب٫
ري٥٬ ٨٦ ╚ٚأ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٦ذٛٞٮف ىلع أف املٕؿكٚني ثةخلري اكلىعةثح  ، ٗك

َٛ األا٧ح ال يَٛكٞٮف كال يجؽَ  ؿكا خبُأ أػُأكا ٚي٫ أك دأكي٢ ٔٮف، ٌٚالن ٨ٔ أف يك
ٔيؿؼ ٫٤ٌٚ كاصذ٭ةدق يف ػؽ٦ح اإلقالـ كاملك٧٤ني ييذ٘ةىض ٨ٔ  زالد٫، ثةصذ٭ةد؛ ألف ٨٦ 

كد٘ٛؿ أػُةؤق؛ ملة ٔ٪ؽق ٨٦ اخلري ال١سري، ك٬ؾا ٦ٞذىض ا٣ٕؽؿ كاإل٩ىةؼ اذلم يٕؽ ٨٦ 
 أثؿز وٛةت أ٢٬ الك٪ح.

ةلٮاصت حنٮ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كا٢ٌٛ٣ ٨٦ الىعةثح كاتلةثٕني كأا٧ح الك٤ٙ كاخل٤ٙ أف ٚ
 َٙ األلك٪ح ٨ٔ اخلٮض يف أػُةا٭٥ كزالد٭٥، كأال يذ٧٭ؽ قبي٢  دىةف أٔؿاً٭٥، كأف دك

 ف٨٦ ٝؽر٥٬، كجيؽر ث٪ة أف ٩ؤًلؽ ىلع أف ػُأ املضذ٭ؽ يكٮ صة٤ٞ٪ي٢ ٦٪٭٥ أك اال٩ذل
أوٮؿ »قٮاء اكف اخلُأ يف املكةا٢ اجلْؿيح أك ٦ة يكىم ثػ  -ثإذف ا دٕةىل -٦٘ٛٮرنا

 .«ٚؿكع ادلي٨»، أك اكف يف املكةا٢ ا٤٧ٕ٣يح أك ٦ة يكىم ثػ «ادلي٨
ا يف ٤َت احلٜ كأػُأ ٨٧ٚٚ اكف ٨٦ »ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح/  ف ا إاملؤ٦٪ني دلذ٭ؽن

ي٘ٛؿ هل ػُأق اكا٪نة ٦ة اكف، قٮاء اكف يف املكةا٢ اجلْؿيح أك ا٤٧ٕ٣يح، ٬ؾا اذلم ٤ٔي٫ أوعةب 

                                     
 .(496 -494/ 02)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (0)
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٧ٮا املكةا٢ إىل مكةا٢ أوٮؿ يكٛؿ ثإ٩كةر٬ة، كدمة٬ري أا٧ح اإلقالـ، ك٦ة ٝكَ  ^ اجلىب
، كبني «مكةا٢ األوٮؿ»ني ٩ٮع كتك٧يذ٫/ كمكةا٢ ٚؿكع ال يكٛؿ ثإ٩كةر٬ة، ٚأ٦ة اتلٛؿيٜ ث

ٚ٭ؾا ا٣ٛؿؽ ٣حف هل أو٢ ال ٨ٔ الىعةثح، كال ٨ٔ  «مكةا٢ ا٣ٛؿكع»٩ٮع آػؿ كتك٧يذ٫/ 
اتلةثٕني هل٥ ثإظكةف، كال أا٧ح اإلقالـ، كإ٧٩ة ٬ٮ ٦أػٮذ ٨ٔ املٕزت٣ح كأ٦سةهل٥ ٨٦ أ٢٬ ابلؽع، 
٪٭٥ د٤ٞةق ٨٦ ذ٠ؿق ٨٦ ا٣ٛٞ٭ةء يف ٠ذج٭٥، ك٬ٮ دٛؿيٜ ٦ذ٪ةٝي، ٚإ٫٩ يٞةؿ مل٨ ٚؿؽ ثني  ٔك

ني/ ٦ة ظؽ مكةا٢ األوٮؿ ا٣يت يكٛؿ امل ؼُئ ٚي٭ة؟ ك٦ة ا٣ٛةو٢ ثح٪٭ة كبني مكةا٢ اجلٔٮ
ذٞةد، كمكةا٢ ا٣ٛؿكع يه مكةا٢ ا٢٧ٕ٣،  ا٣ٛؿكع؟ ٚإف ٝةؿ/ مكةا٢ األوٮؿ يه مكةا٢ األ

٢٬ رأل رب٫ أـ ال؟ كيف أف ٔس٧ةف أ٢ٌٚ ٨٦ يلعٍّ أـ يلع  ^ ٝي٢ هل/ ٚذ٪ةزع اجلةس يف حم٧ؽ
ذٞةديح  أ٢ٌٚ؟، كىف ٠سري ٨٦ ٦ٕةين ا٣ٞؿآف، كدىعيط ثٕي األظةدير/ يه ٨٦ املكةا٢ األ

ا٧٤ٕ٣يح كال كٛؿ ٚي٭ة ثةالدٛةؽ، ككصٮب الىالة كالـٌلة كالىيةـ كاحلش، كحتؿي٥ ا٣ٛٮاظل 
كاخل٧ؿ/ يه مكةا٢ ٤٧ٔيح كامل٪١ؿ هلة يكٛؿ ثةالدٛةؽ، كإف ٝةؿ/ األوٮؿ يه املكةا٢ ا٣ُٕٞيح، 

ح، كًلٮف املكأ٣ح ٝي٢ هل/ ٠سري ٨٦ مكةا٢ ا٢٧ٕ٣ ُٕٝيح، كًلسري ٨٦ مكةا٢ ا٥٤ٕ٣ ٣حكخ ُٕٝي
ةٚيح، كٝؽ دكٮف املكأ٣ح ٔ٪ؽ رص٢ ُٕٝيح ٣ْ٭ٮر ادلحل٢  ُٕٝيح أك ّ٪يح ٬ٮ ٨٦ األمٮر اإًل

٪ؽ رص٢ ال دكٮف ّ٪يح،  ^ ا٣ٞةَٓ هل، ٨٧٠ ق٧ٓ اجله ٨٦ الؿقٮؿ كدي٨ٞ مؿادق ٦٪٫، ٔك
ٌٚالن ٨ٔ أف دكٮف ُٕٝيح، ٣ٕؽـ ث٤ٮغ اجله إيةق أك ٣ٕؽـ زجٮد٫ ٔ٪ؽق، أك ٣ٕؽـ د١٧٪٫ ٨٦ 

 . (1)«٥٤ٕ ثؽالتل٫...ا٣
ة/  ٌن ٢ٍٕي ادلي٨ »كٝةؿ أي كل٥ يٛؿؽ أظؽ ٨٦ الك٤ٙ كاألا٧ح ثني أوٮؿ كٚؿكع؛ ث٢ صى

ٝك٧ني أوٮالن كٚؿكاعن ل٥ يك٨ ٦ٕؿكٚنة يف الىعةثح كاتلةثٕني، كل٥ ي٢ٞ أظؽ ٨٦ الك٤ٙ 
كالىعةثح كاتلةثٕني/ إف املضذ٭ؽ اذلم اقذٛؿغ كق٫ٕ يف ٤َت احلٜ يأز٥ ال يف األوٮؿ كال 

٨ ص٭ح املٕزت٣ح، كأدػ٫٤ يف أوٮؿ ا٫ٞٛ٣ ٨٦ ٢ٞ٩ يف ا٣ٛؿكع، ك٣ك٨ ٬ؾا اتلٛؿيٜ ّ٭ؿ ٦

                                     
 .(143 -146/ 21)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (0)
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ذلٟ ٔ٪٭٥، كظ١ٮا ٨ٔ ٔجيؽ ا ث٨ احلك٨ ا٣ٕ٪ربم أ٫٩ ٝةؿ/ لك دلذ٭ؽ مىيت، كمؿادق 
ري٧٬ة  .(1)«أ٫٩ ال يأز٥، ك٬ؾا ٝٮؿ اع٦ح األا٧ح، ٠أيب ظ٪يٛح، كالنةٚيع، ٗك

 يع إحلُا:راةًػا: اختالف حكه املتتدع املسترت ةتدغتٍ غي حكه املظُر هلا وادلا
أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح يٛؿٝٮف ثني املجذؽع اذلم يْ٭ؿ ثؽٔذ٫ كيؽٔٮ إحل٭ة، كبني 
املجذؽع اذلم ال يْ٭ؿ ثؽٔذ٫ كال يؽٔٮ إحل٭ة، كٝؽ ذ٬ت الك٤ٙ إىل اتلٛؿيٜ ثح٪٭٧ة يف 
مكةا٢ ٠سرية، اكلؿكايح ٔ٪٫، كالكالـ ٤ٔي٫ ظينٌة، كالىالة ٤ٔي٫ ٦يذنة، كزيةرد٫، كمٮدد٫، 

ة كاالقذٛةدة  ة هل، أك اعل٧ن ٨٦ ٫٧٤ٔ يف ٗري ٬ؾق ابلؽٔح، ٠أف يكٮف ٝةرانة ل٤ٞؿآف، أك ٧٤ٕ٦ن
 ثةألػجةر كاتلٮاريغ كحنٮ ذلٟ.

٤ٝخ ألمحؽ/ جلة أٝةرب خبؿاقةف يؿكف اإلرصةء، ٚ٪١ذت إىل ػؿاقةف »ٝةؿ أثٮ داكد/ 
 ٩ٞؿا٭٥ الكالـ؟ ٝةؿ/ قجعةف ا ٣ًػ٥ى ال دٞؿا٭٥؟.

 .(2)«إال أف يكٮف دأينة كخيةو٥ ٚي٫ ٤ٝخ ألمحؽ/ ٩ك٧٤٭٥؟ ٝةؿ/ ٥ٕ٩،
٤ٝخ أليب/ ٦ة دٞٮؿ يف أوعةب احلؽير يأدٮف »كٝةؿ ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢/ 

النيغ ٫٤ٕ٣ يكٮف مؿصبنة أك ميٕينٌة، أك ٚي٫ يشء ٨٦ ػالؼ الك٪ح، أيججيغ أف أق١خ ٚال 
ر ٔ٪٫؟ ٝةؿ/ إف اكف يؽٔٮ إىل ثؽٔح، ك٬ٮ إ٦ةـ ٚي٭ة، ر ٔ٪٫، أـ أظؾِّ كيؽٔٮ إحل٭ة ٝةؿ/  أظؾِّ

 .(3)«٥ٕ٩، حتؾر ٔ٪٫
٧٤ةا٭٥ يٛؿٝٮف »كٝةؿ اث٨ دي٧يح/  ريق ٨٦ ٚٞ٭ةء احلؽير ٔك اكف أو٢ اإل٦ةـ أمحؽ ٗك

ري ادلايع يف رد الن٭ةدة، كدؿؾ الؿكايح ٔ٪٫، كالىالة ػ٫ٛ٤،  ثني ادلايع إىل ابلؽٔح ٗك
٧ٔؿك ث٨ ٔجيؽ كحنٮق، ك٬ضؿق،؛ كهلؾا ديًؿؾى يف ال١ذت الكذح كمك٪ؽ أمحؽ الؿكايح ٨ٔ ٦س٢/ 

 . (4)«كل٥ ييرتؾ ٨ٔ ا٣ٞؽريح اذلي٨ ٣حكٮا ثؽاعة
                                     

 .(021/ 01)دل٧ٮع ا٣ٛذةكم  (0)
 .(165 - 163 )صمكةا٢ اإل٦ةـ أمحؽ، أليب داكد  (2)
 .(236)صاملىؽر الكةثٜ  (1)
 .(612/ 4)ا٣ٛذةكم ال١ربل  (4)
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ٝجٮؿ ركايح ادلايع  -اكإل٦ةـ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢، كأ٦سةهل-٦٪ٓ األا٧ح»كٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥/ 
ا حل٪١ٙ رضر ثؽٔذ٫ ٨ٔ  ا هل كزصؿن امل٨٤ٕ ثجؽٔذ٫، كم٭ةدد٫، كالىالة ػ٫ٛ٤؛ ٬ضؿن

رىضن  -املك٧٤ني، ٚيف ٝجٮؿ م٭ةدد٫ كركايذ٫، كالىالة ػ٫ٛ٤، كاقذٌٞةا٫، كد٪ٛيؾ أظاك٫٦
 .(1)«ثجؽٔذ٫ كإٝؿاره هل ٤ٔي٭ة، كدٕؿييه ٣ٞجٮهلة ٦٪٫

٧ؿ »اث٨ دي٧يح/  كٝةؿ ٩ىف وجيٖ ث٨ ٔك٢ اتل٧يِّم ملة أّ٭ؿ ادجةع املتنةث٫  ◙ٔك
اثذ٘ةء ا٣ٛذ٪ح كاثذ٘ةء دأكي٫٤، كرضب٫، كأمؿ املك٧٤ني ث٭ضؿق ق٪ح ثٕؽ أف أّ٭ؿ اتلٮبح، ٧٤ٚة 
ريق يف أف ادلايع إىل ابلؽٔح إذا دةب  دةب أمؿ املك٧٤ني ثكال٫٦، كب٭ؾا أػؾ أمحؽ ٗك

ة، كًلؾلٟ ا٣ٛةقٜ إذا دةب كأذرب ٦ٓ اتلٮبح والح يؤص٢ ق٪ح، ٧٠ة أص٢ ٧ٔؿ وج ٘ن ي
 .(2)«ا٢٧ٕ٣، ٧٠ة يٞٮؿ النةٚيع كأمحؽ يف إظؽل الؿكايتني

 ث٢ ٝؽ أصةز ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ٝذ٢ ادلايع إىل ثؽٔذ٫ املْ٭ؿ هلة، إذا ل٥ ديؽٚٓ ٦ٛكؽد٫ ث٘ري ا٣ٞذ٢.
كإذا أراد ثٕي املجذؽٔح أف يؽٔٮ إىل ثؽٔذ٫ ٚإ٫٩ جيت ٦٪٫ٕ ٨٦ »ٝةؿ اث٨ دي٧يح/ 

رى ٧٠ة ٢ٕٚ أ٦ري املؤ٦٪ني ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب  ِـّ ٔي ضؿ ك ثىجيٖ ث٨ ٔك٢  ◙ذلٟ، ٚإذا ٬ي
يالف  اتل٧يِّم، كًل٧ة اكف املك٧٤ٮف ي٤ٕٛٮ٫٩، أك ٝذ٢ ٧٠ة ٝذ٢ املك٧٤ٮف اجلٕؽ ث٨ در٥٬ ٗك

ري٧٬ة اكف ذلٟ ٬ٮ املى٤عح، خبالؼ ٦ ة إذا دؿؾ دأينة ك٬ٮ ال يٞج٢ احلٜ إ٦ة ا٣ٞؽرم ٗك
 هلٮاق كإ٦ة ٣ٛكةد إدرا٫٠، ٚإ٫٩ ٣حف يف خمةَجذ٫ إال ٦ٛكؽة كرضر ٤ٔي٫ كىلع املك٧٤ني.

كاملك٧٤ٮف أٝةمٮا احلضح ىلع ٗيالف كحنٮق ك٩ةّؿكق كبحَ٪ٮا هل احلٜ، ٧٠ة ٢ٕٚ ٧ٔؿ ث٨ 
ثٕر  ◙ٟ يلع ، كاقتذةث٫، ز٥ ٩كر اتلٮبح ثٕؽ ذلٟ ٚٞذ٤ٮق، كًلؾل◙ٔجؽ ا٣ٕـيـ 

اث٨ ٔجةس إىل اخلٮارج ٚ٪ةّؿ٥٬، ز٥ رصٓ ٩ىٛ٭٥، ز٥ ٝةد٢ ابلةٝني، كاملٞىٮد أف احلٜ إذا 
ؿؼ كٌلف ٦ٞىٮدي ادلايع إىل ابلؽٔح إرضارى اجلةس ٝٮب٢ ثة٣ٕٞٮبح  .(3)«ّ٭ؿ ٔك

                                     
 .(211)صا٣ُؿؽ احل٧١يح  (0)
 .(114/ 6)٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح  (2)
 .(032/ 3)درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ  (1)
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٢٬ جيٮز أف يج٤ٖ ثةتلٕـيؿ ا٣ٞذ٢؟ ٚي٫ ٝٮالف؛ أظؽ٧٬ة/ جيٮز، ٠ٞذ٢ »كٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥/ 
اجلةقٮس املك٥٤ إذا اٝذٌخ املى٤عح ٝذ٫٤، ك٬ؾا ٝٮؿ ٦ةلٟ كبٕي أوعةب أمحؽ 
كاػذةرق اث٨ ٔٞي٢، كٝؽ ذ٠ؿ ثٕي أوعةب النةٚيع، كأمحؽ حنٮ ذلٟ يف ٝذ٢ ادلأيح إىل 

٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ٗيالف ابلؽٔح، اكتلض٭٥، كالؿٚي، كإ٩كةر ا٣ٞؽر، كٝؽ ٝذ٢ 
 .(1)«♫ا٣ٞؽرم؛ أل٫٩ اكف دأيح إىل ثؽٔذ٫، ك٬ؾا ٦ؾ٬ت ٦ةلٟ 

ري ادلايع هلة ختذ٤ٙ  ك٨٦ ٬٪ة يْ٭ؿ أف األظاكـ املذ٤ٕٞح ثةملجذؽع املكترت ثجؽٔح ٗك
ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح ٨ٔ أظاكـ املجذؽع اذلم جية٬ؿ ثجؽٔذ٫، أك اذلم يؽٔٮ هلة، ك٬ؾا 

ذجةر ٔ٪ؽ إصؿاء األظاكـ ىلع أ٢٬ ابلؽع املٛةرٝني ًةثٍ ٦٭٥، ال ثؽ ٨٦  أػؾق يف األ
 أل٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح.

 
 

  

                                     
 .(016)صا٣ُؿؽ احل٧١يح  (0)
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  الرابع أسئلة الفصل 
 أمبمًالعببرةًالخطأًيفًكلًممبًيأتي:)×(ً(ًأمبمًالعببرةًالصحيحتًوعالمتًضعًعالمتً)أولا:ً

 ،املؼة٣ٙ ثةتل١ٛري ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح أوالف ْٔي٧ةف دبىن ٤ٔي٭٧ة األظاكـ ىلع -1
 ( ) أك اتلجؽيٓ. ،أك اتلٛكيٜ

ؾار ثةجل٭ة٣ح أك اتلأكي٢. /٨٦ الٌٮاثٍ ا٣ٕة٦ح ل٤عك٥ ىلع املؼة٣ٛني -2  ( )  دؿؾ اإٔل
 ( ) ال جيت اتلٛؿيٜ يف إصؿاء األظاكـ ثني ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ.  -1
 ( ) أ٩ٮاع.  مخكح اتلأكي٢ ثةٔذجةر ٩يف اإلز٥ كا٣كٛؿ -4
 ( ) يف ٤َت احلٜ ٦٘ٛٮر هل. املضذ٭ؽ املؼُئ  -1
 ( )  ٠ٮف اإلنكةف ظؽير ٔ٭ؽ ثةإلقالـ ٣حف هل أزؿ يف أظاكـ اتل١ٛري كاتلٛكيٜ. -6
 ( )  كلٮ ل٥ د٥ٞ ٤ٔي٫ احلضح. -٨٦ األوٮؿ اثلةثذح ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح/ احلك٥ ثكٛؿ الاكٚؿ -3
 ( )  ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح. دأكي٢ ٦ٕذرب -ك٬ٮ اذلم يكٮف يف أو٢ ادلي٨ -اتلأكي٢ اذلم ال ي٪يف ا٣كٛؿ -5
 ( ) ال يؿايع أ٢٬ الك٪ح ٢ٌٚ كاصذ٭ةد ٨٦ أػُأ أك زؿ.  -9
 ( ) املجذؽع املكترت ثجؽٔذ٫ ٨ٔ املجذؽع املْ٭ؿ هلة كادلايع إحل٭ة. ك٦ٕةم٤ح ال خيذ٤ٙ ظك٥  -01

ً:ًاخرتًاإلجببتًالصحيحتًمنًبنيًالبدائلًاملطروحتًفيمبًييل:ثبنياب

 /إلصؿاء األظاكـ ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح -0
 مخكح أوٮؿ. -ج أربٕح أوٮؿ. -ب أوالف ْٔي٧ةف. -أ

 ٨٦ الٌٮاثٍ ا٣ٕة٦ح ل٤عك٥ ىلع املؼة٣ٛني أف اجلةس/  -2
 و٪ٛةف. -ج زالزح أو٪ةؼ. -ب أربٕح أو٪ةؼ. -أ

 اتلٛؿيٜ ثني ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ...... يف إصؿاء األظاكـ -1
 ال جيت. -ب جيت. -أ

 كا٣كٛؿ/اتلأكي٢ ثةٔذجةر ٩يف اإلز٥  -4
 أربٕح أ٩ٮاع. -ج زالزح أ٩ٮاع. -ب ٩ٮاعف. -أ

 املضذ٭ؽ املؼُئ يف ٤َت احلٜ/ -1
 ٦٘ٛٮر هل. -ب حمةقت ىلع ػُب٫. -أ
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 ٨ٔ املجذؽع املْ٭ؿ هلة كادلايع إحل٭ة...... املجذؽع املكترت ثجؽٔذ٫ك٦ٕةم٤ح ظك٥  -6
 ال خيذ٤ٙ. -ب خيذ٤ٙ. -أ

ًأجبًعنًاألسئلتًاآلتيت::ًثبلثاب

 .ا٣ٞٮأؽ الٌةثُح دلػٮؿ ابلؽع يف ا٣ٕجةدات ٦ٓ االقذؽالؿ للكو ٔؽد  -0
2- . ة كمكذؽالن   ٩ةٝل دػٮؿ ابلؽع يف املٕةمالت كا٣ٕةدات مؿصعن
 الٮاصت أذجةر٬ة يف دكٛري املٕني.كاملٮا٩ٓ اذ٠ؿ الرشكط  -1
 اذ٠ؿ٬ة ٦ٓ الرشح.. اتلأكي٢ ثةٔذجةر ٩يف اإلز٥ كا٣كٛؿ زالزح أ٩ٮاع -4
ط ذلٟ. .جذؽع املكترت ثجؽٔذ٫ ٨ٔ ظك٥ املْ٭ؿ هلة كادلايع إحل٭ةخيذ٤ٙ ظك٥ امل -1  ًك
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  خالصة الباب الثاني
 

ا ظير ّ -0  ٭ؿتمَؿ ػٍ االحنؿاؼ ٨ٔ الك٪ح كاجل٧ةٔح ث٧ؿاظ٢ ٦ذٕؽدة، كإف اكف ٝؽ ثؽأ ٦ج١ؿن
يرٍصةيف ٝىح ذم اخلي  األكىلثةدرة اخلٮارج  ، ز٥ ظؽزخ ٚذ٪ح الؿدة ثٕؽ ^ز٨٦ اجليب  اتل٧يِّم ٮى

كىلع ٬ؾا مىض ثٮأد ٬ؾق ا٣ٛذ٪ح، كاقذٞة٦خ األ٦ح ىلع الك٪ح،  ◙ٚٞةـ أثٮ ثكؿ  ،^كٚةد٫ 
ك٨٦ ثٕؽ٬ة  ،◙ اك٩خ ا٣ٛذ٪ح ا٣ٕة٦ح كالؿزيح ا٣ُة٦ح ثٞذ٢ ٧ٔؿ ز٥، ◙ ٔ٭ؽ ا٣ٛةركؽ ٧ٔؿ

، كبٞذ٫٤ دذةثٕخ ا٣ٛنت كدؽإٚخ األ٬ٮاء ◙ ٔس٧ةفٚٞذ٤ٮا  ،اصرتأ أ٢٬ األ٬ٮاء ىلع األا٧ح
 .كالنٞةؽ اخلالؼ رثي كًلى  كاألرزاء،

أٔٞت ػؿكج النيٕح  ز٥ ،◙ النيٕح أزؿ اخلٮارج يف االٚرتاؽ يف آػؿ ػالٚح يلع اٝذٛخ -2
، ◙ ثؽع الؿاٌٚح اكالظذٛةؿ ثيٮـ اعمٮراء ثٕؽ ٦ٞذ٢ احلكني ّ٭ؿت ز٥ ،ّ٭ٮر ا٣ٞؽريح

 ىلع اجل٭٧يح ّ٭ؿت ز٥، األكىل املةاح ا٩ٞؿاض ٝج٢ اهل٧ؾاين ذر يؽ ىلع اإلرصةء ثؽٔح ّ٭ؿتك
، ك٨٦ ثٕؽق اجل٭٥ ث٨ وٛٮاف.در٥٬ ث٨ اجلٕؽ يؽ

٧ؿك ث٨ ٔجيؽ ّ٭ؿت أكؿ ا٣ٞؿف اثلةين كىف -1 ّ٭ؿت  ز٥، املٕزت٣ح ىلع يؽ كاو٢ ث٨ ُٔةء ٔك
كا٤ٛ٣كٛح كالالكـ يف  كابلؽعا٩ترشت األ٬ٮاء  ز٥، ىلع يؽ ثيةف ث٨ ق٧ٕةف املضك٧حامل٧س٤ح 

.ابلةَ٪يح كننُخ ٔ٭ؽ املأمٮف

اثلة٣ر ىلع يؽ  ا٣ٞؿفكٌلف أكؿ دػٮؿ الالكـ ىلع امل٪تكبني ل٤ك٪ح كاحلؽير يف ٩٭ةيح  -4
َ  ا ٔجؽ  .ا٦يح يف اإلي٧ةف كأ٫٩ ثةل٤كةف ٍٚٞٝٮؿ ال١ؿَ  ّ٭ؿ ز٥، بث٨ قٕيؽ ث٨ الكي

كا٣ٞجٮريح  الىٮٚيحا٩ترشت ثؽع  ٧٠ة، حلالجيؽ ٗالة الىٮٚيح اك ىلعّ٭ؿت ثؽع احل٤ٮحلح  ز٥ -1
يف أكاا٢  األمةٔؿة كاملةدؿيؽيح ٨٦ننأت ٚؿؽ املذلك٧ني  ز٥، كاملنة٬ؽ كاألرضظح ثٕؽ املةاح اثلةثلح

خ ابلؽع كزادت ك ا٣ٞؿف الؿاثٓ، ظير كٕٝخ ا٣ُة٦ح ال١ربل ثت٪عيح  ،يٮـ اجلةس ٬ؾا إىلدٛٔؿ
ٕيح ا٣ٞٮا٩نيالرشيٕح، كحت١ي٥   امل٤عؽةكاملؾا٬ت  ،ةت كالٮزجيةت املٕةرصةكّ٭ؿت ا٣ٞٮ٦ي ،الًٮ

يحاك  .ا٧٤ٕ٣ة٩يح جبؿا٩٭ة يف ثالد املك٧٤ني كرضبخ ،كالٮصٮديح لنئٮ
ةؿ ا٣ٛؿؽ أكَ  اخلٮارج -6  ثؽٔيح أوٮالن  كاأننأ ز٥، ننأد٭٥ قيةقيح كٌل٩خيف دةريغ اإلقالـ،  ػؿكصن

 ، كل٤ؼٮارج أق٧ةء ٦٪٭ة/ٝةلٮا ث٭ة كدٔٮا إحل٭ة
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اة. - احلؿكريح. -   ح. - املةًرٝح. - الرش  ٧ى  اجلٮاوت. - أ٢٬ اجل٭ؿكاف. - املع١ِّ
 ٨٦ أ٥٬ أوٮؿ اخلٮارج ابلؽٔيح/ -3

٧٭٥ - َٕ يال  كاظؽيشء اإلي٧ةف أف  ٔز ـَ يي كال تج  يجًف أ، ٧ٚىت ذ٬ت ث٫ٌٕ ذ٬ت لك٫ ٚالذض
 .٦٪٫ يشء

 .¶دكٛري٥٬ ٣ٕس٧ةف كيلعٍّ  - .وةظت ال١جرية كخت٤يؽق يف اجلةر دكٛري -
 كصٮب اخلؿكج ىلع األا٧ح قٮاء ٧٤ّٮا أك اػُأكا، ث٢ كٝذةهل٥. -
 إ٩كةر٥٬ حلضيح الك٪ح. -
دُٕي٤٭٥ لىٛةت ابلةرم قجعة٫٩، كإ٩كةر٥٬ رؤيذ٫ يف اآلػؿة، كٝٮهل٥ خب٤ٜ ا٣ٞؿآف؛  -

 ٧ٚٮٝٛ٭٥ ٨٦ الىٛةت اإلهليح ٦ذٜٛ ٦ٓ املٕزت٣ح إىل ظؽٍّ ثٕيؽ.
ة كأظـاثنة، ل١٪٭ة دٕٮد يف أو٤٭ة إىل قخ ٚؿؽ يه/ األزارٝح،  -5 ٕن اٚرتؽ أمؿ اخلٮارج مي

 كاجلضؽات، كالىٛؿيح، كا٣ٕضةردة، كاإلثةًيح، كاثلٕةبلح. 
ث٧ؿاظ٢ كأَٮار النيٕح ت مؿَ ك ،ابلؾرة األكىل ل٤تنيٓ ىلع يؽ ٔجؽاهلل ث٨ قجأ احل٭ٮدمننأت  -9

 كل٤نيٕح أق٧ةء خمذ٤ٛح، ٦٪٭ة/ الؿاٌٚح، كالؿصٕيح، كاخلةوح. ز٥ ا٩ٞك٧خ إىل ٚؿؽ ٠سرية، ٠سرية،
 /األوٮؿأوٮؿ ثؽٔيح ػة٣ٛٮا ث٭ة أ٢٬ الك٪ح، ك٨٦ ٬ؾق  ل٤نيٕح -01

ٕىؽ  ا٣يت  اإل٦ة٦حيف  ٦ؾ٬ج٭٥ -  .رًل٪نة ٨٦ أرٌلف اإلي٧ةف ال يذ٥ اإلي٧ةف إال ث٭ة ٥٬ٔ٪ؽ تي
ة ثٕؽ  حييي أف ا ، ك٦ٕ٪ة٬ة ٔ٪ؽ٥٬ ثةلؿصٕػح ٥ٝػٮهل - كيؿصٕ٭٥ إىل ادل٩ية  ،مٮد٭٥ٝٮ٦ن

 .ٝج٢ يٮـ ا٣ٞية٦ح
 كص٤ٕ٭ة رًل٪نة ٨٦ أرٌلف ادلي٨؛ قٮاء يف ظةؿ الكٕح أك االًُؿار. ثةتلٞيػح ا٣ٞػٮؿ -
 .كأمؿق لزلم ثؽا هل ػربقمحبنة ز٥ يجؽك هل ػال٫ٚ ٚي٘ري  قجعة٫٩ ٝؽ يؿيؽ أف اك٬ٮ ٝٮهل٥ ثةبلؽاء/ -
 أف هل ٮف٧ٔكيـ يف ظضيح ا٣ٞؿآف، ٮفيُٕ٪أيؽي٪ة حمؿؼ، ٧٠ة ٝٮهل٥/ إف ا٣ٞؿآف اذلم ثني  -

ا كبةَ٪نة  .ّة٬ؿن
زيةرة ا٣ٞجٮر كاألرضظح ٚؿيٌح ٨٦ ٚؿااي ٦ؾ٬ج٭٥، ظىت إف ثٌٕ٭٥ يكٛؿ  النيٕح جي٢ٕ -

، ككو٢ ا٤٘٣ٮ ثةلنيٕح إىل درصح ص٤ٕذ٭٥ يذؼؾكف ٨٦ ا٣ٞجٮر ٝج٤ح ا٣ٛؿيٌحدةرؾ ٬ؾق 
يكذٞج٢ ال١ٕجح.  يكذٞج٤ٮ٩٭ة ٧٠ة ت

 اثلةينػالوح ابلةب 
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 ٨٦ رامٮا كٝؽ كإْٔٚ٭ة، اتل٭٥ ثأم٪ٓ ٭٩٥ٞؾٚٮيك كدكٛرينا، َٕ٪نة الىعةثح يف النيٕح ٞٓي -
 .^ وةظج٭ة يف كا٣ٞؽح الؿقة٣ح يف ا٨ُٕ٣ ذلٟ كراء

 ٔ٪ؽ املك٧٤ني.ا٣ترشيٓ اإلقاليم كَؿااٜ ث٧ىةدر  ٔؽـ أذؽاد٥٬ -
أ٦ة ا٣ٞؽر ٚٞؽ ا٩ٞك٧ٮا ٚي٫؛ ٚةملذٞؽمٮف ٦٪٭٥ ٦٪ٞك٧ٮف/ ٦٪٭٥ ٨٦ يٮاٜٚ أ٢٬ الك٪ح يف  -

٦ؾ٬ج٭٥ يف ا٣ٞؽر، أك يكٮف ٝؿيجنة ٨٦ ٦ؾ٬ج٭٥، ك٦٪٭٥ ٩ٛةة يٮاٚٞٮف املٕزت٣ح يف ٦ؾ٬ج٭٥، 
 أ٦ة املذأػؿكف ٦٪٭٥ ٚأ٤ٗج٭٥ ٩ٛةة اكملٕزت٣ح، قٮاء يف ذلٟ الؿاٌٚح ٦٪٭٥ كالـيؽيح.

يٕح كرؤكق٭ة يه/ الـيؽيح، كاإل٦ة٦يح، كال١حكة٩يح، كا٣ٛؿؽ ا٣٘ةحلح، ك٥٬ اذلي٨ أ٥٬ ٚؿؽ الن -00
٤ٗٮا يف ظٜ أا٧ذ٭٥، ظىت أػؿصٮ٥٬ ٨٦ ظؽكد اخل٤ٞيح، كظ٧١ٮا ٚي٭٥ ثأظاكـ اإلهليح 

ري٥٬.  اكلكببيح، كاجلىرييح، كاهلةم٧يح، ٗك
ك٨٦ أق٧ةا٭٥ ا٣يت  ا٣ٕرص ا٣ٕجةيس، يف ا٩ترشتيف أكاػؿ ا٣ٕرص األمٮم، ك املٕزت٣حننأت  -02

يؽيح، كخمة٩ير اخلٮارج، كامل٤ُٕح.  أ٤َٞخ ٤ٔي٭٥/ ا٣ٞؽريح، كاثل٪ٮيح، كالٔٮ
 /كيه ،مخكح أوٮؿ ثؽٔيح ٚةرٝٮا ث٭ة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح أو٢ املٕزت٣ح -01

 .الىٛةت ٮ يذ٨٧ٌ ٔ٪ؽ٥٬ ٩يفك٬ /ؽاتلٮظي -
 .يذ٨٧ٌ اتل١ؾيت ثة٣ٞؽرك /ا٣ٕػؽؿ -
يؽ/ كيؿيؽكف ث إ٩ٛةذ - ؽ  اأف  ٫الٔٮ  .ال حمة٣ح ٤ٔي٫دٕةىل ي٢ٕٛ ٦ة دٔٮ
ا،  كيٕ٪ٮف /تلنياملزنثني  ٣حاملزن -  ٭٧ة.٣ح ثح٪يف ٦زن كل١٪٫أف مؿدكت ال١جرية ٣حف مؤ٦٪نة كال اكٚؿن
 .صٮاز اخلؿكج ىلع األا٧ح كٝذةهل٥ ثةلكيٙ كيذ٨٧ٌ كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ/ ثةملٕؿكؼ األمؿ -

ا  /أقجةب احنؿاؼ املٕزت٣ح أثؿزك٨٦  -04 يف ٦ٕؿٚح ظٞةاٜ  لكيًّةأذ٧ةد٥٬ ىلع ا٢ٕٞ٣ أذ٧ةدن
 كحتىي٢ األظاكـ. األميةء كإدراؾ ا٣ٕٞةاؽ

اٚرتٝخ املٕزت٣ح إىل ٚؿؽ ٠سرية، ٦٪٭ة/ الٮاو٤يح، كا٧ٕ٣ؿيح، كا٣برشيح، كاجلةظْيح، كاجلجةايح..  -01
 إىل ٗري ذلٟ ٨٦ ا٣ٛؿؽ.

محؽ ػةف اهل٪ؽم، كدمةؿ ادلي٨ األٚ٘ةين، ٠أ-دأزؿت ٦٪ة٬ش ثٕي اإلوالظيني يف ا٣ٕرص احلؽير  -06
ثأٚاكر ك٦ٕذٞؽات املٕزت٣ح بنلك أك ثآػؿ، كأ٥٬ املجةدئ  -كحم٧ؽ ٔجؽق، كبٕي دال٦ؾد٭٥

زٮف ٬ٮ أذٞةد أف ا٢ٕٞ٣ ٬ٮ ا٣ُؿيٜ الٮظيؽ ل٤ٮوٮؿ إىل  زتاحلح ا٣يت يكري ٤ٔي٭ة ٬ؤالء املعؽى األ
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ف ثٌٕ٭٥ حلؽٔٮ إىل د٘يري دم٤ح ٨٦ أيح ظٞيٞح كإف اك٩خ ٨٦ ا٣٘يبيةت أك الرشٔيةت، ظىت إ
 اثلٮاثخ الرشٔيح، كدجؽي٢ ٠سري ٨٦ األظاكـ اثلةثذح ثةل١ذةب كالك٪ح كاإلدمةع.

يه ك، ا٩ترشت ٦ٞةتل٭٥ يف ٠سري ٨٦ ا٣ٛؿؽ، كإ٧٩ة كاظؽ ٠يةفالك٦يح ل٥ يٕؽ هلة ٚؿٝح  /املؿصبح -03
ةآراء ٔٞؽيح ػةَبح يف ٦ٛ٭ٮـ  هلةٚؿٝح  إف أ٧ٔةؿ ا٤ٞ٣ت كاجلٮارح ٝةلٮا/ ، ظير اإلي٧ةف ػىٮون
ٕنة  إذ لٮ  ؛محبنة ٨٦ اإلي٧ةف -ٔ٪ؽ٥٬-الٮاصجةت  كدؿؾي ال ديٍؾ٬ت ال١جةاؿي ؛ ٚاإلي٧ةف٨٦  ة٣حكذ٦

اذ٬ت يشء ٦٪٫ ل٥ يجٜ ٦٪٫ يشء، ٚي١ٮف محبنة   .يكذٮم ٚي٫ ا٣رب كا٣ٛةصؿ كاظؽن
أظؽ، ز٥ ّ٪ٮا أف ٬ؾا ال  اتلٮظيؽيف اجلةر ٨٦ أ٢٬  الك٪ح ىلع أ٫٩ ال خيرل أ٢٬ى  املؿصبحي  كاٜٚ -05

ذٞةد٥٬ أف  ؛يكٮف إال ٦ٓ كصٮد ٧٠ةؿ اإلي٧ةف ال يتجٕي، ٚٞةلٮا/ لك ٚةقٜ ٚ٭ٮ  اإلي٧ةفأل
٧ةؿ ٦ذٛة٢ً،اكم٢ اإلي٧ةف، كإي٧ةف اخل٤ٜ ٦ذ٧ةز٢ ال   .كإ٧٩ة اتلٛة٢ً يف ٗري اإلي٧ةف ٨٦ اأٔل

٣ٕجيؽيح، كا٣٘كة٩يح، اثلٮبة٩يح، كاملؿيكيح، كاتلٮ٦٪يح، ٨٦ رؤكس املؿصبح كٚؿٝ٭٥/ احلٮنكيح، كا -09
 كالىةحليح.

 دت٪ٮع أظاكـ املٛةرٝني أل٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح/ -21
ا أػُأ يف اصذ٭ةدق، ك٬ؾا يكٮف ٦ٕٛٮًّ  ٭٥جٌٕٚ - ٦سةثنة  ،٨ٔ ػُب٫ا ٝؽ يكٮف دلذ٭ؽن

 كبؾؿ ص٭ؽق.كاقذٛؿغ كق٫ٕ  ،صذ٭ةدق َةملة و٤عخ ٩حذ٫ال
ك٬ؾا الدج٫ٕ، ل٤عٜ، ٗري اعل٥ ثةلىٮاب، كلٮ ٥٤ٔ احلٜ صة٬الن ٨٦ يكٮف ك٦٪٭٥  -

ن   ق.دٞىريا يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ ٚإ٫٩ يأز٥ ٨٦ ص٭ح يكٮف ٦ٕؾكرنا جب٭٫٤، كإف اكف ٦ٞرصِّ
ي٧ة جيت ٤ٔي٫ ادجة٫ٔ ٨٦ ا٣ٞؿآف  ك٦٪٭٥ - ةٚ  َن ةل٧نة ٦ٛؿ ؽ يكٮف كالك٪ح،٨٦ يكٮفّ  ث٧ة -ك٬ؾاٝ 

ؽكاف ٍ ٔك ٥٤ كدٛؿي ة أك اعوينة، كال يكٮف  -ٔ٪ؽق ٨٦ّ  ٞن ةاكٚؿناٚةق ٞن  .أك ٦٪ةٚ
ـ كاحلٞؽ٦٪ةٚٞٮف ز٩ةدٝح، يْ٭ؿكف ظت اإلقالـ كأ٫٤٬، كيجُ٪ٮف ا٢٘٣ ٭٥ ٦٪ك - ىلع اإلقال

 .كيٕةدكف الك٪ح كأ٤٬٭ةكأ٫٤٬،كاملك٧٤ني، كىلع أ٢٬ الك٪ح ػةوح، ك٬ؤالء ٠ٛةر يٮالٮف ا٣كٛؿ 
ا ثأ٧ٔةؿ د٪ةٝي ظٞيٞح اتلٮظيؽ، أدٮٮف ًةلٮف، أذٞؽكا ٦ٕذٞؽات، أك مرشًل ٭٦٥٪ك -

.ظك٥ ثكٛؿ٥٬أف دٞةـ ٤ٔي٭٥ احلضح، ٚإف دةثٮا كإال ثٕؽ جيت أف يكتذةثٮا،  ٭ؤالءٚ

ؽـ املجةالة ثةدلي٨ أك أك  / ا٣ٛى٢ ثني ادلي٨ كادلك٣ح،ا٧٤ٕ٣ة٩يح يه -20 ثني ادلي٨ كاحليةة، ٔك
ذجةرات ٨ٔ اثلٮاثخ كاألوٮؿ الرشٔيح، كاتلٕةم٢ ٦ٕ٭ة  ا٣ٞؽاقحادليجيح، ك٩ـع  األ
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ىلع صة٩ت النٕةاؿ اتلٕجؽيح، ثةٔذجةرق ٔالٝح ػةوح ثني  ادلي٧٠٨ٮارير برشيح يحذح، كٝرص 
 .اإلنكةف كػة٫ٞ٣

أف احلضح ا٣ٞةَٕح كاحلك٥ األىلع ٬ٮ رشع ا ال ٗري، ٨٧ٚ  /كحم٧١ةد٫زٮاثخ اإلقالـ  ٨٦ -22
٤ٔي٫، أك ا٦ذ٪ٓ ٨ٔ ا٣زتاـ احلك٥ ث٫ كاتلعةك٥ إحل٫، اكف ٦ةرٝنة ٨٦  املض٧ٓؿ الرشع ثؽَ 

ؽ   ثةدٛةؽاإلقالـ  ٕى ة ألو٢ اإلقالـ،  املك٧٤ني؛ كذللٟ ٚإف ا٧٤ٕ٣ة٩يح تي ٌن رشٌلن أكرب ٩ةٝ
ة ًن  حلٞيٞح اتلٮظيؽ اذلم صةءت ث٫ لك الؿقةالت الك٧ةكيح. ك٦ٕةر

 ٧٬ة/كثةتل١ٛري أك اتلٛكيٜ أك اتلجؽيٓ، أوالف يججين ٤ٔي٭٧ة احلك٥ ىلع املؼة٣ٛني  ٬٪ةؾ -21
 كٛؿال١ذةب كالك٪ح ىلع أف ا٣ٞٮؿ أك ا٢ٕٛ٣ اذلم وؽر ٨٦ املع١ٮـ ٤ٔي٫ ٬ٮ أف يؽؿ  -0

 .أك ٚكٜ أك اثذؽاع
٫ ا٬،٢ٕٛ٣ؾا احلك٥ ىلع املٕنَي اذلم وؽر ٦٪٫ ا٣ٞٮؿ أك ُجٜي٪ فأ -2 ِّٞ يحير دذ٥ يف ظ

 ، كدذعٜٞ األ٤٬يح.الرشكط، كدجذيف املٮا٩ٓ
ة٫٤ٔ ا٢ٕٛ٣اتلٛؿيٜ ثني ظك٥  جيت -24 ٟ ، ٚكظك٥ٚ  ؽ يكٮف كٛؿنا، ك٦ٓ ذل ة٣ٞٮؿ أك ا٢٧ٕ٣ٝ 

ؽـ ا٩ذٛةء ٝؽ  ٔ ي٫، أك  ٚ يكٮف اذلم كٝٓ ٦٪٫ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٣حف ثكةٚؿ ٣ٕؽـ حتٜٞ الرشكط
ةؿ ٦ٞة٣ح املٮا٩ٓ  ٝ ٢ ثذ١ٛري لك ٨٦ وؽر ٦٪٫ ٢ٕٚ ٦كٛؿ، أك ٔ٪٫؛ كذللٟ ال يى٤ط اتلٕض 

 .كٛؿيح
 الٮاصت أذجةر٬ة يف دكٛري املٕني/ الرشكط٨٦  -21

 .ا٣كٛؿ ٨ٔ اػذيةر كتك٤ي٥ ٝٮهلأف يكٮف رصيط  -
أ٦ة إذا ٔؿض ٤ٔي٫ ٥٤ٚ ي٤زت٫٦؛ ٚي٤زت٫٦،أف يكٮف الزـ ٝٮهل ا٣كٛؿ، كيٕؿض ٤ٔي٫  -

 .٣حف ث٧ؾ٬تاملؾ٬تألف الزـ  ؛ق كأ٩كؿق ٤ٚحف ثكةٚؿث٢ ردَ 
كيٛ٭٧٭ة، أ٦ة إف ل٥ د٥ٞ ٤ٔي٫ احلضح ٚال حيك٥ كيتجح٪٭ةأف دٞٮـ احلضح ٤ٔي٫ ٧٠ة جيت -

 .ثكٛؿق
 إصؿاء األظاكـ/ٔ٪ؽ ا٩ذٛةؤ٬ة  ٤ــياملٮا٩ٓ ا٣يت ٨٦  -26

 .أف يكٮف ظؽير ٔ٭ؽ ثةإلقالـ، أك يكٮف ٝؽ ننأ يف ثةديح ثٕيؽة يه ٦ْ٪ح اجل٭٢اجل٭٢/ ٠ -
ادلي٨ إال ٨٦ يكذٛذي٭٥ كيٞذؽم ث٭٥، ٚال يٕؿؼ االثذؽاعأف ال جيؽ إال ٧٤ٔةء اتلأكي٢ ٠ -
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 .ػالهل٥
٤ٔي٫  دٞٮـ، ك٬ؾا املذأكؿ ال دٮصت دأكي٤٭ة دج٫٘٤ احلضح، ٣ك٨ دٞٮـ ٔ٪ؽق مج٭حأف -

 . احلضح إال ثإزا٣ح د٤ٟ النج٭ح
 /اإلز٥ كا٣كٛؿ زالزح أ٩ٮاع ٩يفثةٔذجةر  اتلأكي٢ -25

 .هل كص٫ يف ال٤٘ح كا٥٤ٕ٣ اذلمالكةاٖك٬ٮ اتلأكي٢  ،كا٣كٛؿ ،ي٪يف اإلز٥دأكي٢األكؿ/ 
هل د٤ٕٜ ًٕيٙ اذلمك٬ٮ اتلأكي٢ ٗري الكةاٖ،  ،ي٪يف ا٣كٛؿ كال ي٪يف اإلز٥ دأكي٢اثلةين/ 

ي٪ُٮم ىلع كالثُؿؼ ٨٦ األد٣ح، برشط أال يٞؽح يف أو٢ ال يٞٮـ ادلي٨ إال ث٫، 
 .^ دكؾيت ملة صةء ث٫ الؿقٮؿ

يٞٮـ الال ي٪يف اإلز٥ كال ا٣كٛؿ ك٬ٮ اتلأكي٢ اذلم يكٮف يف أو٢ دأكي٢اثلة٣ر/ 
  .^ ىلع دكؾيت ٦ة صةء ث٫ الؿقٮؿ يف ظٞيٞذ٫ ي٪ُٮمك ،ادلي٨ إال ث٫

٦ػ٨ األا٧ػح ك٨٦ ادػجٕ٭٥ ثإظكػةف  ╚ كاجل٧ةٔح ٦ذٛٞٮف ىلع أف الىعةثحالك٪ح أ٢٬ -29
يني  ػؿكا خبُػأ أػُػأكا ٚيػ٫ ٌٚالن  ،كال يجَؽٔٮف ،ال يَٛكٞٮفاملًؿ َٛ أك ذأكيػ٢ ث ٨ٔ أف يك

ذ٘ػػةىض ٔػػ٨ اصذ٭ػػةد؛ ألف ٦ػػ٨ ٔػػؿؼ ٌٚػػ٫٤ كاصذ٭ػػةدق يف ػؽ٦ػػح اإلقػػالـ كاملكػػ٧٤ني يي 
 يف يحؿ ظك٪ةد٫.ؿ أػُةؤق ٪٧٘كدزالد٫،
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