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A 

٪ةف، احل٧ؽ هلل املٕجٮد ثةإلظكةف، املٞىٮد ثة٤ٞ٣ت كالى 
كوًل اهلل كق٥٤ كبةرؾ ىلع املع٧ٮد ٨٦ ثين ٔؽ٩ةف، كىلع آهل 

 كأوعةث٫ ٦ٕةدف اتلٞٮل كاإلي٧ةف. 
 أ٤ا ةٓػ/

ٚإف جلٮاية ا٤ٞ٣ٮب ٨٦ اإلقبلـ ٦زن٣ح ْٔي٧ح، ٚة٣ٞؿبةت 
ىل ثأرس٬ة ٦ججيح ىلع اجليةت، كبةقذعٌةر٬ة د٪٤ٞت ا٣ٕةدات إ

٢و  ب  ري َةاعت، كيذٌةٔٙ زٮاب احلك٪ةت، كى  ٧ى و٘ري  عى
 د٫٧ْٕ اجليةت، كرب ٢٧ٔ ٠جري دى٘ؿق اجليةت!

ذلٟ أف وبلح ا٢٧ٕ٣ ثىبلح اجليح، ك٨٦ ػ٤ىخ ٩حذ٫ 
ل٤٪ةس ث٘ري ٦ة ي٥٤ٕ  ٨دـي  ٠ٛةق اهلل ٦ة ثح٪٫ كبني اجلةس، ك٨٦ 

اهلل ٨٦ ٤ٝج٫ مة٫٩ اهلل، كإ٧٩ة ا٣ٕٮف ٨٦ اهلل ىلع ٝؽر اجليح 
ٚإذا د٧خ ٩يح ا٣ٕجؽ د٥ ٔٮف اهلل هل، ك٨٦ ٝرصت ٩حذ٫ ٝرص 

 ٔٮف اهلل ثٞؽر ذلٟ. 
ك٨٦ أ٥ْٔ ٦ة ٔين ا٧٤ٕ٣ةء ثؽرق٫ يف ٬ؾا ابلةب ظؽير 

ك٬ٮ احلؽير اذلم  ،أ٦ري املؤ٦٪ني ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب 
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املى٪ٛةت، كحت٤خ ث٫  رٚةؽ، ٚذىؽ  د٫ اآلؿث٤٘خ م٭
ف، ك٣ْٕي٥ املضةلف، كتن٪ٛخ ث٫ املكة٦ٓ يف لك ز٦ةف كماك

٦زنتل٫ أذىن ا٧٤ٕ٣ةء برشظ٫ كإٚؿاد املى٪ٛةت يف ثيةف 
 م١٪ٮ٩ةت أرسارق، كدٝيٜ ٠٪ٮزق كأظاك٫٦. 

كيف ٬ؾق الؿقة٣ح رشح حلؽير اجليح، يت٪ةكؿ ٚٞ٭٭ة 
ك٦ة  ،كآداث٭ة، ك٦ة يججيغ اقذعٌةرق ٔ٪ؽ أداء ا٣ٕجةدات

 ي٤ُت اتلعؿز ٔ٪٫ ٨٦ اآلٚةت. 
يف أ٧ٔةجلة، كأف كاهلل دٕةىل نكأؿ أف حيك٨ ٦ٞىؽ٩ة 

 يف احليةة ادل٩ية كيف اآلػؿة.  ا٣برشليؿزٝ٪ة اعص٢ 

 كوًل اهلل كق٥٤ كبةرؾ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كآهل كوعج٫ أدمٕني،
 كاحل٧ؽ هلل رب ا٣ٕةملني

 
 وكتبه

 
 م0151-51-51 القاهرة يف

 هـ55-5345- 7                   
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٧ػؿى ثػ٨ ٔي ػهو  ٍٛ ًِب ظى
ى
 ٔى٨ أ٦ري املٍؤ٦٪نيى أ

ةًب   ُ ػٮؿى اهلل  اخل ٍٕخي رىقي ػ٧ً / قى  ملسو هيلع هللا ىلصٝػةؿى
/ ٮؿي  ، وإمنا نكُلم  إمنا األعمَالُ باننيَّات» يٞى

 جرتُهُ إىل اهلللِما نىي، فَمَن كَانت ه امرئ

. ورسُللللىنه ، فهجرتُلللله إىل اهللورسُللللىنه

 وَمَن كانت هِجرتُهُ ندُنيا يصِيبُهَا أو امْرأة

 .«إنيه ينكحُها، فهجرتُه ُ إىل ما هَاجَرَ
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 طرق احلديث وألفاظه

أػؿج ٬ؾا احلؽير دمةٔح ٨٦ أوعةب الىعةح كالكنن  
 .(1)كاملكة٩يؽ

ك ل٤عؽير َؿؽ ٠سرية، لك٭ة ًٕيٛح إال ٨٦ َؿيٜ  «
كاحلؽير دٛؿد ثؿكايذ٫ حيىي ث٨ قٕيؽ  ،ث٨ اخلُةب  ٧ٔؿ

 صاأل٩ىةرم، ٨ٔ حم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ اتليِل، ٨ٔ ٧ٞ٤ٔح ث٨ كٝة
٨ٔ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب، كركاق ٨ٔ  -٨٦ اتلةثٕني كٍل٭٥- ال٤ييث

 األ٩ىةرم اخل٤ٜ ال١سري، كالى٥ُّ ا٣٘ٛري.

                                                           
(. 1250(، كمكػػ٥٤ )8248، 8832، 4505، 8323، 5452، 45، 1) ( أػؿصػػ٫ ابلؼػػةرم1)

ة/ احل٧يؽم ) ٌن ـ٬ؽ»(، كاث٨ املجةرؾ يف 53كأػؿص٫ أي ػأ»(، ك٦ةلػٟ يف 33« )ال « املَٮ
(، كا٣رت٦ػؾم 5551(، كأثػٮ داكد )182(، كأمحػؽ )238)يف ركايح حم٧ؽ ثػ٨ احلكػ٨ 

، 5088، 03) «لال١ػػر»( ك8025( )8580( )04« )املضذػػى»(، كا٣جكػػةيف يف 1850)
كاثػ٨ ػـي٧ػح (، 80رٝػ٥  1/2كا٣ُيةليس يف مكػ٪ؽق )(، 5550(، كاث٨ ٦ةص٫ )4885

 «اإلي٧ػػػةف»كاثػػػ٨ ٦٪ػػػؽق يف (، 5383، 832، 833) (، كاثػػػ٨ ظجػػػةف544، 155)
 «رشح ٦ٕػػةا اآلزػػةر»(، كا٣ُعػػةكم يف 85الػػةركد ) كاثػػ٨(،  551رٝػػ٥  1/888)
مكػ٪ؽ »(، كا٣ٌٞةيع يف 5/125) «٢٤ا٣ٕ»( ك1/45) «الكنن»(، كادلارُٝين يف 8/28)

( 1851، 205، 131) «ال١ػػػػرل»(، كابلػػػػي٭ٌف يف 1105، 1101، 5، 1) «النػػػػ٭ةب
(، كا٣ػاار 0545، 55) «األكقٍ»(، كا٣ُراا يف 8380) «النٕت»( ك1) «الى٘ؿل»ك
ٮا٩ػح 5/114) «أػجػةر أوػج٭ةف»( ك3/55) «احل٤يػح»٩ٕي٥ يف  (، كأثٮ540) (، كأثػٮٔ 
(0583.) 
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، كٝي٢ قج٧ٕةاح راكو، ٨٦  « ٔية٩٭٥/ ك٣ٞؽ ركاق أكرث ٨٦ ٦ةايت راكو أ
، (4)ث٨ قٕؽ ، كال٤ير(3)، كاألكزايع، كاث٨ املجةرؾ(2)، كاثلٮرم(1)٦ةٟل

ٔيح٪ح(5)كمحةد ث٨ زيؽ ٕجح، كاث٨  ري(6)، كم   ٥٬...، ٗك
ا يف  قجٓ «وعيع٫»كأػؿص٫ ابلؼةرم يف  مؿات ٦٘ةيؿن

 ميؼ٫، كميغ ميؼ٫، كيف أ٣ٛة٫ّ.
ي٫ً ثة٣ٞجٮًؿ، ك٬ٮ  « ِّٞ ذ٫ً، كد٤ كٝؽ ادٜٛ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع وع 

ٖى اتلٮادؿ. آظةدو  ظؽيري   ل٥ يج٤يٖ ٦ج٤

 ّللخدٓح ألفاظ خمتلف٘ ميَا:

«إ٥٧ا األ٥ْال ةاجليث، وإ٥٧ا المؽئ ٤ا ٬٧ى» -1
(7). 

«٥ْال ةاجليثاأل» -2
(8). 

«أو امؽأة يزتوس٫ا» -3
«ي٨ٟط٫ا»ةػالً ٦٤  (9)

(1). 
                                                           

 (.144-1520(، كمك٥٤ )5038، 45ؼةرم )ابل (1)
 ( .144-1520(، كمك٥٤ )5452ابلؼةرم ) (2)
 .(03« )ال١رم»كيف (، 04) أػؿص٫ ا٣جكةيف (3)
 (.5550) أػؿص٫ اث٨ ٦ةص٫ (4)
 . (544، 155كاث٨ ػـي٧ح ) (03)« ال١رم»ا٣جكةيف يف (، ك8248، 8323ابلؼةرم ) (5)
 ( .144-1520(، كمك٥٤ )1ابلؼةرم ) (6)
 ( .1258(، كمك٥٤ )8832ابلؼةرم ) (7)
 (.8323، 5452، 45ابلؼةرم ) (8)
 (.1250(، كمك٥٤ )45ابلؼةرم ) (9)
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ٚةحلؽير ٨٦ الؿكايح املؾ٠ٮرة وعيط ٗؿيت، كا٣٘ؿاثح  «
ظير ل٥ يؿكق ٨ٔ ٧ٔؿ قٮل ٧ٞ٤ٔح، كل٥  ،ثة٣جكجح إىل أكهل

يؿكق ٨ٔ ٧ٞ٤ٔح قٮل حم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥، كل٥ يؿكق ٨ٔ حم٧ؽ 
٪٫ ا٩ترش  ،قٮل حيىي ث٨ قٕيؽ األ٩ىةرم كامذ٭ؿ؛ ٚ٭ٮ ٔك

 .(2)ٗؿيت ثة٣جكجح إىل أكهل ،من٭ٮر ثة٣جكجح إىل آػؿق

 ّمً لطائف ٍرا اإلسياد ما ٓلٕ:

ؿ. -1 كى
ي
ؽ ا٣٘ؿاثح كاإلٚؿاد يف َجٞةد٫ األربٕح األ  دُؿُّ

 ركايحي زبلزحو ٨٦ اتلةثٕني ثٌٕ٭٥ ٨ٔ ثٕي. -5

ـ ابلؼةرم  -8  Pكٚي٫ رصةؿه م١يٮف ك٦ؽ٩يٮف، ٚٞؽ 
ؿ املؽ ٩حني، كًلأف  ابلؼةرم راىع دٞؽي٥ ٝؿيل ىلع امل١ٌيني، كأػ 

ًػؾى ذلٟ ٨٦ 
ي
ٗري٬ة، كراىع دٞؽي٥ م١ح؛ ٤ٌٛ٣٭ة ىلع املؽي٪ح، أ

ٔجؽ »ثؽء ابلؼةرم أكؿ إق٪ةدو يف ٠ذةث٫ ثؿكايذ٫ ٨ٔ ميؼ٫ 
 .(3)امليك «ث٨ الـبري احل٧يؽم اهلل

                                                           
= 

 (.1ابلؼةرم ) (1)
 (.1/48) «امل٪٭٢ الؿكم»(، ك1/15) «٠نٙ اخلٛةء» (2)
 .( ط. دار َيجح81-1/85« )ٚذط ابلةرم»ا٩ْؿ  (3)
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 احلديث صحابي

 

  /(1)  أّاًل: ىشبُ
ي٢ ث٨ ٔج « ٛى ـٌل ث٨ ًريةح ث٨ ٬ٮ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب ث٨ ني ؽ ا٣ٕ

ٔى  ٝيٍؿط ث٨ رىزىاح ث٨  ؽم ث٨ ٠ٕت ث٨ لؤم ث٨ اغ٣ت ٔجؽ اهلل ث٨ 
 يف ٠ٕت ث٨ لؤم. ملسو هيلع هللا ىلصا٣ٞؿيش ا٣ٕؽكم، جيذ٧ٓ نكج٫ ٦ٓ نكت اجليب 

ذ٧ح ث٪خ ٬ةم٥ ث٨ امل٘رية ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ ٪ٍ كأ٫٦ يه/ ظى  «
٧ٔؿ ث٨ خمـكـ ث٨ يْٞح ث٨ مؿة ث٨ ٠ٕت، كٝي٢/ ظ٪ذ٧ح ث٪خ 

 . (2)طٌ ٬نةـ، كاألكؿ أو
 كيكىن ثأِب ظٛه. «

ةق.  كأ٦ة ٣ٞج٫ ٚ٭ٮ/ ا٣ٛةركؽ، ريض اهلل ٔ٪٫ كأًر

ًٔا: ىظأتُ ّإسالمُ  / ثاى

دًلى ثٕؽ اعـ ا٣ٛي٢ ثسبلث ٔرشة ق٪ح، كأق٥٤ ق٪ح قخ ٨٦  « كي
رش نكٮة،  اجلجٮة، كٝي٢/ ق٪ح مخف ٨٦ اجلجٮة، ثٕؽ أربٕني رصبلن ٔك

                                                           
 «اإلوةثح»(، ك0/188) «جل٭ةيحابلؽايح كا»(، ك1/153) «دةريغ اخل٤ٛةء»ا٩ْؿ/  (1)

 .(8355ر٥ٝ  8/851) «أسد الغابة»، ك (5/552) «يف اتلةريغ الاكم٢»(، ك5/433)
ك٨٦ ٝةؿ ث٪خ ٬نةـ ٚٞؽ أػُأ ك٣حكخ يه (/ »1/845« )االقتيٕةب»ٝةؿ يف  (2)

 .«ػخ أِب ص٭٢ إ٧٩ة يه اث٪ح ٧ٔ٭٧ة، ٚ٭ةم٥ ك٬نةـ اث٪ة امل٘رية أػٮافأ
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 أة.كٝي٢/ ثٕؽ مخكح كأربٕني رصبلن، كإظؽل ٔرشة امؿ
امهلل أْؾ اإلـالم »/ ملسو هيلع هللا ىلص كٌلف إقبل٫٦ ثرًلح داعء املىُىف «
«ة٥ٓؽ ة٦ اخلٍاب، أو ة٥ٓؽو ة٦ ٪لام /الؽس٢ني إحلٝ ةأضب  

(1) 
 .^ يٕين/ أثة ص٭٢، ٚاكف ٧ٔؿ أظج٭٧ة إىل اهلل دٕةىل كإىل رقٮهل

ة  كإلقبل٫٦  « ة ٦ذٮمعن ٝىح من٭ٮرة، ظير ػؿج يٮ٦ن
ث٨ ٔجؽ اهلل ٚٞةؿ/ أي٨  ٤ٚٞي٫ ٩ٕي٥ ملسو هيلع هللا ىلص قي٫ٛ يؿيؽ رقٮؿ اهلل

ا، ٬ؾا الىةثئ اذلم ٚؿ   ؽ أمؿ دؿيؽ ية ٧ٔؿ؟ ٚٞةؿ/ أريؽ حم٧ؽن
  ٛ ٫ أظبل٦٭ة، كاعب دي٪٭ة، كقت آهلذ٭ة، ٚأٝذ٫٤؛ ٚٞةؿ هل ٝؿيل كق

٩ٕي٥/ كاهلل ٣ٞؽ ٗؿدٟ ٩ٛكٟ ية ٧ٔؿ، أدؿل ثين ٔجؽ ٦٪ةؼ 
                                                           

ٞةت ال١رلا»أػؿص٫ اث٨ قٕؽ يف  (1) ٌةا٢»كيف (، 4828(، كأمحؽ )4828) «٣ُج « ا٣ٛ
جؽ ث٨ محيؽ يف (، 8831كا٣رت٦ؾم )( 815) راا يف ( 042« )امل٪ذؼت»ٔك كا٣ُ
ي٥ يف ( 518-5/514« )ادلالا٢»كابلي٭ٌف يف (، 5045) «األكقٍ» ظ٤يح »كأثٮ ٩ٕ

٧ؿ (8331كاث٨ ظجةف )( 4/881) «األكحلةء جؽ اهلل ث٨ٔ  . كٝةؿ ٨٦ ظؽيرٔ 
ؿيت»٣رت٦ؾم/ ا جؽ اهلل 5538، كركاق احلةك٥ )«ظؽير ظك٨ وعيطٗ   ٔ٨  ٔ)

٨ قٕيؽ 8/580) (، كاث٨ قٕؽ5112) «مك٪ؽق»، كركاق ا٣اار يف مكٕٮد  ث٨  ٔ)
ـ٬ؿم8/582)ك ث٨ املكيت مؿقبلن  ٨ ٧ٕ٦ؿ كال كاحلؽير يف وعيط قنن ، ( مؿقبلنٔ 
ٝةؿ يف الكرية اجلجٮيح8/555) 5250ا٣رت٦ؾم لؤلبلةا  لىعيعح/ وعيط ٣٘ريق. ا (. ك

يةء ا٧ٕ٣ؿم   (.1/103)الكرية اجلجٮيح الىعيعح د.أكؿـً 
٪ؽ احلةك٥ )ئن٨٦ ظؽير اع /كٝؽ كرد احلؽير ثؾ٠ؿ ٧ٔؿ ػةوح  ٔ ( 8/38ح

ِ/ 8/805« )الكنن»ك٨٦ َؿي٫ٞ ابلي٭ٌف يف  امهلل أٔـ اإلقبلـ ث٧ٕؿ ث٨ »( ث٤ٛ
 ٣ح.ة( ط. الؿق2/453« )املك٪ؽ»كإق٪ةدق وعيط. ٧٠ة يف ختؿيش « اخلُةب ػةوحن 
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ا؟ أٚبل دؿصٓ إىل أ٢٬  دةرًليٟ د٧يش ىلع األرض كٝؽ ٝذ٤خ حم٧ؽن
ٟى ثحذٟ  ذى٪ي  (1)ٚذٞي٥ أمؿ٥٬. ٚٞةؿ ٧ٔؿ/ كأٌم أ٢٬ ثحيت؟، ٝةؿ/ ػى

كاث٨ ٧ٟٔ قٕيؽ ث٨ زيؽ، كأػذٟ ٚة٧َح؛ ٚٞؽ كاهلل أق٧٤ة 
ا   ٤ٕٚيٟ ث٭٧ة. ،ىلع دي٪٫ ملسو هيلع هللا ىلصكدةثٕة حم٧ؽن

٪ؽ٧٬ة ػجةب ث٨ األرت  ٧ٚىش ٧ٔؿ ٦ٌ٘جنة ظىت أدة٧٬ة، ٔك
٧ٔؿ  ف  ٞؿا٭٧ة إية٬ة، ٧٤ٚة ق٧ٕٮا ظً يي  ﴾﴿ ٫ٕ٦ وعيٛح ٚي٭ة

ل ػجةب يف ابليخ، ٧٤ٚة دػ٢ ٤ٔي٭٧ة ٧ٔؿ ٝةؿ/ ٦ة ٬ؾق دٮار
ا٣يت ق٧ٕذ٭ة ٔ٪ؽك٥؟ ٝةال هل/ ٦ة ق٧ٕخ محبنة. ٝةؿ/  (2)اهلي٪٧ح

ا ىلع دي٪٫.  ػرت أ٩ك٧ة دةثٕذ٧ة حم٧ؽن
ي
 ثًل كاهلل ٣ٞؽ أ

ا ٚضةءت أػذ٫  ز٥ كزت ٧ٔؿ ىلع ػذ٪٫ ٚٮَب٫ كَبنة مؽيؽن
ٌٗى/ اكف  ٚؽٕٚذ٫ ٨ٔ زكص٭ة، ٚرضب رأق٭ة ٚأد٦ةق، ٚٞة٣خ كيه

ا رقٮؿ اهلل،  ٥ أ٩ٟٛ، أم٭ؽ أف ال هلإ إال اهلل، كأف حم٧ؽن ذلٟ ىلع ٗر
 ٚةو٪ٓ ٦ة ثؽا لٟ. ملسو هيلع هللا ىلص ٝؽ أق٧٤٪ة كآ٦ٌ٪ة ثةهلل كرقٮهل

٧٤ٚة رأل ٧ٔؿ ٦ة ثأػذ٫ ٨٦ ادلـ ٩ؽـ ىلع ٦ة و٪ٓ، كٝةؿ/ 
كٌلف ٧ٔؿ يٞؿأ -أُٔٮين ٬ؾا ال١ذةب اذلم ٔ٪ؽك٥ ٚأٝؿؤق 

                                                           
٨ اكف ٨٦ ًٝجى٢ً املؿأة ٠أثي٭ة كأػي٭ة، كًلؾلٟ زكج  (1) ٭ؿ، كَل ٦ى / الىِّ اخلىَتى

(، 18/183ابل٪خ، أك زكج األػخ، ك٬ٮ املٞىٮد ٬٪ة. ا٩ْؿ/ لكةف ا٣ٕؿب )
 (.1/551(، كاملٕض٥ الٮقيٍ )1/01خمذةر الىعةح )

ؿب ) (2) ؿ/ لكةف ا٣ٕ ٭٥. ا٩ْ ـ ػيف ال يٛي ٍ )15/855اهلي٪٧ح/ الك ٞةمٮس املعي  (.1/1415(، كا٣
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 ﴾   ﴿ف كٚٞة٣خ هل أػذ٫/ إ٩ٟ رص -ال١ذت
  ﴾ :ٚٞةـ  ،أػ٥ ٚةٗتك٢ أك دًٮػٞػٚ [79]الواقعة

﴾ :أػٚٞةـ ٚذًٮ ،أػ٥ ٚةٗتك٢ أك دًٮػٞػٚ [79]الواقعة، 
 ﴾﴿٥ أػؾ ال١ذةب ٚٞؿأ/ ػز ،أػٚٞةـ ٚذًٮ ،أػٚةٗتك٢ أك دًٮ

﴿ ظىت ا٩ذىه إىل ٝٮهل دٕةىل/ [1]طه:                
                              ﴾ :[14]طه 
                       ﴾ :أظك٨ ٚٞةؿ/ ٦ة  [14]طه

          ﴾ :أظك٨ ٬ؾا الالكـ ٚٞةؿ/ ٦ة  [14]طه
     ﴾ :أظك٨ ٬ؾا الالكـ كأكؿ٫٦! ٧٤ٚة ٚٞةؿ/ ٦ة  [14]طه

كأكؿ٫٦! ٧٤ٚة ق٧ٓ ػجةب ٝٮؿ ٧ٔؿ ػؿج ٨٦ ابليخ ٚٞةؿ/ أبرش 
امهلل أٔـ »لٟ/  ملسو هيلع هللا ىلص ية ٧ٔؿ ٚإا أرصٮ أف دكٮف دٔٮة رقٮؿ اهلل

«اإلقبلـ ث٧ٕؿ ث٨ اخلُةب أك ث٧ٕؿك ث٨ ٬نةـ
ٝةؿ/ كأي٨  (1)

رقٮؿ اهلل؟ ٝةؿ/ يف ادلار ا٣يت أق٢ٛ الىٛة، ٚة٤ُ٩ٜ ٧ٔؿ ٚأىت 
محـة ك٤َعح ك٩ةس ٨٦ أوعةب رقٮؿ اهلل  ادلار، كىلع ابلةب

٤ٮا ٦٪٫، ٚٞةؿ محـة/ ٚأذف هل، ٚإف صً ٧٤ٚة رأل ا٣ٞٮـ ٧ٔؿ كى  ملسو هيلع هللا ىلص
ا ٝذ٤٪ةق بكي٫ٛ. ٚٞةؿ  اكف يؿيؽ ػرينا ثؾجلةق، كإف اكف يؿيؽ رشن

٧ٔؿ ٚأػؾ ث٧ضة٦ٓ زٮب٫ ظىت أىت  «يؾف هلإ»/ ملسو هيلع هللا ىلص رقٮؿ اهلل
                                                           

 دٞؽـ ختؿجي٫. (1)
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٪ٍذى٫و »كمحةا٢ الكيٙ، كٝةؿ/  ي٪ػـؿ اهلل ٧ٔؿ ظىت  ية ٦ة أ٩خ ث٧ًي
 ٬ؾا مهللثٟ ٨٦ اخلـم كاجلاكؿ ٦ة أ٩ـؿ ثةلٮحلؽ ث٨ امل٘رية، ا

. ٚٞةؿ «٧ٔؿ ث٨ اخلُةب امهلل أٔـ اإلقبلـ ث٧ٕؿ ث٨ اخلُةب
٧ٔؿ/ أم٭ؽ أ٩ٟ رقٮؿ اهلل؛ أم٭ؽ أف ال هلإ إال اهلل كظؽق ال 
ا ٔجؽق كرقٮهل، ١ٚر أ٢٬ ادلار  رشيٟ هل، كأم٭ؽ أف حم٧ؽن

 .(1)دكجرية ق٧ٕ٭ة أ٢٬ املكضؽ
ز٥ ٝةؿ/ ية رقٮؿ اهلل ألك٪ة ىلع احلٜ، كإف ٦ذ٪ة كإف ظيح٪ة؟ 

 «ثًل كاذلم ٩ٛيس ثيؽق إ٩ك٥ ىلع احلٜ إف ٦ذ٥ٌ كإف ظيحذ٥»ٝةؿ/ 
ٝةؿ/ ٚٛي٥ االػذٛةء؟ كاذلم ثٕسٟ ثةحلٜ جلؼؿص٨، ٚؼؿصٮا يف 
٧ؿ يف اآلػؿ؛ ظىت دػ٤ٮا املكضؽ،  وٛني، محـة يف أظؽ٧٬ة، ٔك

٧ؿ،  ٚأوةثذ٭٥ ٠آثح ل٥ يىج٭٥ ٦س٤٭ة. ٚ٪ْؿت ٝؿيل إىل محـة ٔك
٥ م٭ؿة ٝىح إقبل٫٦ ؿ بىيٍؽى أ٩٭ة   كٗر ث٭ؾا الكيةؽ املُٮ 

                                                           
جٞةت»أػؿص٫ اث٨ قٕؽ يف  (1) س٧ةف ابلرصم، ٝةؿ (، 8/582) «ا٣ُ كيف ق٪ؽق/ ٝةق٥ ث٨ٔ 

ٓ 5/588« )لكةف املزياف»احلةِٚ يف  ( يف دؿدمذ٫/ ٝةؿ ابلؼةرم/ هل أظةدير ال يذةث
٪٫ إقعةؽ األزرؽ ث٧َت حمٛٮظ كبٞىح إقبلـ ٤خ/ ظؽثٔ   ٝ ٧ٔؿ كيه  ٤ٔي٭ة.

ا.  ( ٨٦ ظؽير أنف 5408) «املؼذةرة»(، كالٌيةء يف 8320كاحلةك٥ )٦٪١ؿة صؽن
ظ٤يح »ك٦ة ثٕؽ٬ة(، ك 1/848الث٨ ٬نـة ) «الكرية اجلجٮيح». كا٩ْؿ/ ث٨ ٦ةٟل 
ٕيٙ مييع، «احل٤يح» كيف ق٪ؽ(، 55-1/82) «األكحلةء ًل األق٤ِلً  / حيىي ث٨ ٕي

ٕيٙ احلؽير ٧٠ة  جؽ اهلل ث٨ املؤم٢ً   (.1/508) «وٛح الىٛٮة»ك«. اتلٞؿيت»يف ٔك
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، كاثلةثخ يف ٣ْٛ٭ة خمذرصه (1)ال دىط ٨٦ ظير ال٤ِٛ كاإلق٪ةد
ابلؼةرم ٨٦ ظؽير  أػؿص٨٦٫ ٬ؾا الكيةؽ ث٪عٮ ٦ٕ٪ةق، ك٬ٮ ٦ة 

ٝةؿ/ كاهلل ٣ٞؽ رأيتين كإف ٧ٔؿ ملٮزٌف ىلع » قٕيؽ ث٨ زيؽ
يك٥٤ ٧ٔؿ..اإل  .(2)«قبلـ ٝج٢ أف ي

ملة أق٥٤ »ٝةؿ/  ٨٦ ظؽير اث٨ ٧ٔؿ  (3)كذ٠ؿق ابلؼةرم
٧ٔؿ اصذ٧ٓ اجلةس ٔ٪ؽ دارق كٝةلٮا/ وجأ ٧ٔؿ، كأ٩ة ٗبلـ ٚٮؽ 
ّ٭ؿ ثحيت، ٚضةء رص٢ه ٤ٔي٫ ٝجةء ٨٦ ديجةج ٚٞةؿ/ ٝؽ وجأ ٧ٔؿ 
ٔٮا ٔ٪٫، ٤ٞٚخ/  ٧ٚة ذاؾ؟ ٚأ٩ة هل صةر، ٝةؿ/ ٚؿأيخ اجلةسى دىؽ 

 .«ا؟ ٝةلٮا/ ا٣ٕةص ث٨ كاا٨٦٢ ٬ؾ
ظؽز٪ة ٩ةٚٓ ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ بكيةؽو أَٮؿ ٨٦  (4)كركاق اث٨ إقعةؽ

 ٬ؾا ث٪عٮ ٦ٕ٪ةق. ك٬ؾق أقة٩يؽ وعيعح كإف اك٩خ خمذرصة ال٤ِٛ.

                                                           
كٝةؿ أثٮ ٧ٔؿ، ػر٬ة يف إقبلـ ٧ٔؿ (/ »0/510« )اإلوةثح»ٝةؿ احلةِٚ يف  (1)

 «ٚى٢ اخلُةب يف ٝىح إقبلـ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب»يي٪ْؿ رقة٣ح/ « ػر ٔضيت
 )ط/ اإلي٧ةف ثةمل٪ىٮرة(.

 (.8255، 8380، 8385وعيط ابلؼةرم ) (2)
  .ط. ابل٘ة (8384وعيط ابلؼةرم ) (3)
( كأكردق ٔ٪٫ اث٨ 185)ص« قرية اث٨ إقعةؽ»ك٬ٮ يف ا٣ٞك٥ املُجٮع ٨٦  (4)

( كاػؿص٫ ٔجؽ اهلل ث٨ أمحؽ يف زيةداد٫ ىلع 805-1/808« )قريد٫»٬نةـ يف 
(، كالٌيةء يف 8302اث٨ ظجةف ) كأػؿص٫ (805« )ٌٚةا٢ الىعةثح»
 (.1/885) «املؼذةرة»
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، كٝةؿ/ ية حم٧ؽ ٝؽ  كريكًمى أ٫٩ ملة أق٥٤ ٩ـؿ صري٢
اقذبرش أ٢٬ الك٧ةء ثإقبلـ ٧ٔؿ، كٝةؿ املرشًلٮف/ ٝؽ ا٩ذىٙ 

 ٦٪ة، كأ٩ـؿ اهلل دٕةىل/ا٣ٞٮـ احلٮـ 
 ﴿       ﴾ :(1).[64]األكػال 

     ﴾ :(1).[64]األكػال 
  ﴾ :(1).[64]األكػال 

﴾ :(1).[64]األكػال 
 (2).«٦ة زجلة أٔـة ٦٪ؾ أق٥٤ ٧ٔؿ»/ ٝةؿ اث٨ مكٕٮد 

ا، كإ٦ةرد٫ رمحح» كٝةؿ/ ا، ك٬ضؿد٫ ٩رصن ًـّ  (3).«اكف إقبل٫٦ ٔ
 / ثالًجا: أعنالُ ّمياقبُ

أم٭ؿ ٨٦ أف ديؾ٠ؿ، كأ٥ْٔ ٨٦ أف ك ،ْٔي٧ح  ٧ٔؿ ٦٪ةٝت
، كٝؽ أٚؿد ابلؼةرم ثةثنة ٨٦  ت يف مى٪ٙ   «وعيع٫»تكذٔٮ

                                                           
كاث٨ (، ٧٠0/53ة يف/ ٚذط ابلةرم ) «دةرخي٫»أػؿص٫ أثٮ صٕٛؿ ث٨ أِب محجح يف  (1)

( ٨٦ 8338اث٨ ظجةف )ك/ إق٪ةدق ًٕيٙ. «الـكااؽ»( كٝةؿ يف 158) ٦ةص٫
مٕيت ل٤نيغ « اتلؼؿيش»ظؽير اث٨ ٔجةس. كإق٪ةدق ًٕيٙ. ٧٠ة يف 

كزاد احلةِٚ نكبذ٫ ل٤اار  (128) «أقجةب اجلػـكؿ»كالٮاظؽم يف ( 14/850)
 .(3/838« )ا٣ٛذط»يف 

 .( ٨ٔ اث٨ مكٕٮد 8388، 8835ص٫ ابلؼةرم )أػؿ (2)
 (.8/505) «ا٣ُجٞةت ال١رل»كاث٨ قٕؽ يف ( 3355، 3358أػؿص٫ ا٣ُراا ) (3)
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ثةب ٦٪ةٝت ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب أِب ظٛه  8ٚٞةؿ/  مل٪ةٝج٫ (3/805)
 /٫٤ ةا، ك٬ؾا ٗيي ٨٦ ٚيي ٌٚا٣ٞؿيش ا٣ٕؽكم 

 .(1) ٚ٭ٮ زةا ا٣ٕرشة املبرشي٨ ثةل٪ح ثٕؽ الىؽيٜ 
جى٫ اجل  ٞ  ؛ أل٫٩ اكف ٚؿٝة٩نة ثني احلٜ كابلة٢َ.(2)ثة٣ٛةركؽ ملسو هيلع هللا ىلص يب٣

، ك٬ٮ أظؽ ٠جةر ٧٤ٔةء ملسو هيلع هللا ىلصكم٭ؽ الٮٝةآ دميٕ٭ة ٦ٓ اجليب 
أكؿ ٨٦ اختؾ ثيخ املةؿ، كأكؿ ٨٦ أٌرخ اتلةريغ ك ،الىعةثح
ف ادلكاكي٨، كهل ا٣ٛذٮظةت ا٣ْٕي٧ح، ، كأكؿ ٨٦ دك  (3)اهلضؿم

، كا٣ٕؿاؽ، كبةيق ظير ٚذط اهلل يف ٔ٭ؽق/ مرص، كالنةـ، كا٣ٞؽس
 الـيؿة، كهل الكرية ا٣ٕةد٣ح املع٧ٮدة.

إن يل٦ يف أ٤يت » /ملسو هيلع هللا ىلص رقٮؿ اهللك٨٦ ٌٚةا٫٤ ٝٮؿ 
                                                           

كا٣رت٦ؾم ( 30« )ا٣ٌٛةا٢»كيف (، 1880، 1881كرد ذلٟ ٔ٪ؽ أمحؽ ) (1)
، 3515، 3148« )ال١رل»كا٣جكةيف يف (، 5852،5853(، كأِب داكد )8053)

« الك٪ح»كاث٨ أِب اعو٥ يف ( 188كاث٨ ٦ةص٫ )(، 201( كأثٮ يًٕل )3555
، ٨٦ ظؽير قٕيؽ ث٨ زيؽ ( 1588، 1584، 1588، 1581، 1585، 1552)

 (.8254كوعع٫ األبلةا يف وعيط الة٦ٓ )
ك٬ٮ ٨ٔ الٮاٝؽم  (٨ٔ اعئنح 8/505) «ا٣ُجٞةت»أػؿص٫ اث٨ قٕؽ يف  (2)

( ٨ٔ 0/55ٚذط ابلةرم ) ، ٧٠ة يف/«دةرخي٫»صٕٛؿ ث٨ أِب محجح يف  كأثٮ٦رتكؾ 
(، ٨ٔ اث٨ 1/55« )ظ٤يح األكحلةء»كأػؿص٫ أثٮ ٩ٕي٥ يف  .اث٨ ٔجةس 

كركاق اث٨  ٔجةس ٦ُٮالن كيف إق٪ةدق إقعةؽ ث٨ أِب ٚؿكة ٝةؿ احلةِٚ/ ٦رتكؾ.
ٌن   ( ٨ٔ أيٮب ث٨ مٮىس مؿقبلن.8/505) «ا٣ُجٞةت»ة يف قٕؽ أي

 (، ل٤عك٨ ا٣ٕك١ؿم.1/51« )األكاا٢»ا٩ْؿ/  (3)
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ذ٬ن يل٦ ٥ْؽ «ُُمَػَّ
(1). 

 كنا أٌ لُ الكسامات الكجريٗ املظَْزٗ؛ ّمً ذلك:

أف ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب » /٨ٕٚ اث٨ ٧ٔؿ  ٛهث ـاريث/ «
ؿ ٤ٔي٭٥ رصبلن يؽىع قةريح،  ة كأ٦  ٝةؿ/ ٚجح٪ة ٧ٔؿ ثٕر صحنن

، خيُت ٝةؿ/ ٚض٢ٕ يىيط ك٬ٮ ىلع امل٪ر/ ية قةريح الج٢ى 
، ٝةؿ ٚٞؽـ رقٮؿ الحل، ٚكأهل، ٚٞةؿ/ ية أ٦ري قةريح الج٢ى  ية

املؤ٦٪ني ٣ٞي٪ة ٔؽك٩ة ٚ٭ـمٮ٩ة، كإف الىةاط حلىيط/ ية قةريح 
ثةلج٢ ٚ٭ـ٦٭٥ اهلل،  ّ٭ٮر٩ة ، ٚنؽد٩ةالج٢ى  ، ية قةريحالج٢ى 

«ٟ ٠٪خ دىيط ثؾلٟٚٞي٢ ٧ٕ٣ؿ/ إ٩
(2). 

زلـ٣خ املؽي٪ح ىلع »ظير/  و٫٨٤ا/ ٛهث زلؾ١ث األرض، «
ز٥  ،ٚٞةـ ٚع٧ؽ اهلل كأزىن ٤ٔي٫ ،ٔ٭ؽ ٧ٔؿ ظىت او١ُخ الرسر

كاهلل ٣نئ اعدت ألػؿص٨ ٨٦ ثني  ،٦ة أرسع ٦ة أظؽزذ٥ /ٝةؿ

                                                           
، ث٪عٮق ( ٨٦ ظؽير أِب ٬ؿيؿة 8832، 8582أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)

 .ث٧ٕ٪ةق( ٨٦ ظؽير اعئنح  5823كأػؿص٫ مك٥٤ )
(، 5480)ح« رشح أوٮؿ أذٞةد أ٢٬ الك٪ح كال٧ةٔح»أػؿص٫ البللاكيف يف  (2)

ك٬ؾا إق٪ةد »(، كٝةؿ/ 0/181« )ابلؽايح كاجل٭ةيح»كذ٠ؿق احلةِٚ اث٨ ٠سري يف 
ك٬ٮ »(، كٝةؿ/ 8/8« )اإلوةثح»٬ؾق ا٣ُؿيٜ احلةِٚ يف كأمةر إىل « صيؽ ظك٨

ذٞةد»، كابلي٭ٌف يف «إق٪ةد ظك٨ ( ٨٦ ظؽير ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿ 815) «األ
٨ى اث٨ي ظضؿو يف   (.8/8ثٕي أقة٩يؽق ) «اإلوةثح». كظك 
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«أّ٭ؿًل٥
 ، ٥٤ٚ دزتلـؿ ثٕؽ ذلٟ.(1)

ة ذ٠ؿ٬ة كٝىح ٬ؾا ال١ذةب ٧٠ و٫٨٤ا ٞخاة٩ إىل ٧ي٠ مرص/ «
٫٩ ملة ٚذعخ مرص أىت أ٤٬٭ة أالكيٮيط يف دةريغ اخل٤ٛةء/ 

ٚٞةلٮا/ أي٭ة األ٦ري إف جلي٤٪ة ٬ؾا ق٪ح ال جيؿم إال  ث٨ ا٣ٕةص، ٧ٔؿك
ث٭ة، ٝةؿ/ ك٦ة ذاؾ؟ ٝةلٮا/ إذا اكف إظؽل ٔرشة حل٤ح خت٤ٮ ٨٦ ٬ؾا 

٧ٔؽ٩ة إىل صةريح ثكؿ  -يٕين الن٭ؿ اذلم اكف حيؽز٫ ٚي٭ة  -الن٭ؿ 
ي٪ة أثٮي٭ة كص٤ٕ٪ة ٤ٔي٭ة ٨٦ اثليةب كاحلٌل أ٢ٌٚ ٦ة ثني أثٮي ٭ة ٚأًر

يكٮف، ز٥ أ٣ٞي٪ة٬ة يف ٬ؾا اجلي٢. ٚٞةؿ هل٥ ٧ٔؿك/ إف ٬ؾا ال 
ا يف اإلقبلـ، كإف اإلقبلـ ي٭ؽـ ٦ة اكف ٝج٫٤، ٚأٝةمٮا  يكٮف أثؽن
كاجلي٢ ال جيؿم ٤ٝيبلن كال ٠سرينا ظىت ٧٬ٮا ثةلبلء، ٧٤ٚة رأل ذلٟ 

٨ اخلُةب ثؾلٟ. ١ٚذت إىل ٧ٔؿك/ أف ٝؽ ٧ٔؿك ٠ذت إىل ٧ٔؿ ث
أوجخ ثةذلم ٤ٝخ، كإف اإلقبلـ ي٭ؽـ ٦ة اكف ٝج٫٤، كبٕر ثُةٝح 
يف داػ٢ ٠ذةث٫ كًلذت إىل ٧ٔؿك/ إا ٝؽ ثٕسخ إحلٟ ثجُةٝح يف داػ٢ 
٧ؿك ث٨ ا٣ٕةص أػؾ  ٧ؿ إىلٔ  ٠ذةِب ٚأ٣ٞ٭ة يف اجلي٢، ٧٤ٚة ٝؽـ ٠ذةبٔ 

٧ؿ ث٨ اخلُةب أ٦ري املؤ٦٪ني ابلُةٝح ٚٛذع٭ة ٚإذا ٚي٭ة/ ٨٦ ٔجؽ اهلل ٔ
                                                           

، ك٩ٕي٥ ث٨ محةد / إق٪ةدق ال ثأس ث٫حم٫ٞٞكٝةؿ  (3555أػؿص٫ اث٨ أِب محجح ) (1)
٫ اث٨ ٔجؽ ا٣ر يف 8105، )«ال١رل»(، كابلي٭ٌف يف 1081) «ا٣َٛت»يف   ٞ٤ (، ٔك

 (.8/813) «اتل٧٭يؽ»
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ٚبل جتؿ، كإف اكف  ٟى ٤ً جى ًٝ  إىل ٩ي٢ مرص، أ٦ة ثٕؽ ٚإف ٠٪خ جتؿم ٨٦
اهلل جيؿيٟ ٚأقأؿ اهلل الٮاظؽ ا٣ٞ٭ةر أف جيؿيٟ، ٚأ٣ًف ابلُةٝح يف 

 . (1)اجلي٢، ٚأوجعٮا كٝؽ أصؿاق اهلل دٕةىل
ٝةؿ/ ٝةؿ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب  و٫٨٤ا ٤ا رواه ٧اّ٘ ٦ْ اة٦ ٥ْؽ/ «
م٭ةب،  ٦ة اق٧ٟ؟ ٝةؿ/ دمؿة، ٝةؿ/ اث٨ ٨٦؟ ٝةؿ/ اث٨ /لؿص٢

ٝةؿ/ أي٨ مك١٪ٟ؟ ٝةؿ/ احلؿة،  ،ٝةؿ/ مم٨؟ ٝةؿ/ ٨٦ احلؿٝح
ثأي٭ة؟ ٝةؿ/ ثؾات ٣ْٯ، ٚٞةؿ ٧ٔؿ/ أدرؾ أ٤٬ٟ ٚٞؽ  /ٝةؿ

 .(2)اظرتٝٮا، ٚؿصٓ الؿص٢ ٚٮصؽ أ٫٤٬ ٝؽ اظرتٝٮا

 ّلُ املْافقات العجٔب٘ آلٖ التيـزٓل؛ ّمً ذلك:

ملة اكف يٮـ / ظير ٝةؿ ٧ٔؿ  ى ةػر/م٩ٙٛ٬ ٦٤ أرس «
                                                           

ٔجؽ احلك٥ يف   (1) ح كذ٠ؿق اث٨ ٠سري 5/848« )ٚذٮح مرص»أػؿص٫ اث٨  ؿٜي اث٨ هلٕي  َ٨٦ )
(، 5/045« )دةريغ املؽي٪ح اجلجٮيح»( ط. ٬ضؿ، كاث٨ مجح يف 15/20« )ابلؽايح كاجل٭ةيح»يف 
٧ؿ ذ٠ؿ٬ة الكيٮيط يفك ٛةء يف قريةٔ   .(1/118)  دةريغ اخل٤

أ»ركاق ٦ةٟل يف  (2) ٧ؿ ث٨ 1355« )املَٮ ٨ حيىي ث٨ قٕيؽ أفٔ   ٔ ( ط. دار ا١ٛ٣ؿ،
جؽ الؿزاؽ يف  ( ٨ٔ ٧ٕ٦ؿ 12385« )املى٪ٙ»اخلُةب، كق٪ؽق ٢ٌٕ٦، كأػؿص٫ٔ 

٨ اث٨ املكيت أف رصبلن أىت ٧ٔؿ ٚؾ٠ؿق كق٪ؽق ٦٪ُٞٓ كٚي٫ راكو   ٔ ٨ٔ رص٢
 دل٭ٮؿ.
، ذ٠ؿق «ٚٮااؽق»َؿيٜ ٩ةٚٓ ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ ٕٚ٪ؽ أِب ا٣ٞةق٥ ث٨ برشاف يف كأ٦ة 

 (.1/825« )اإلوةثح»احلةِٚ يف 
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ة  -ٚؾ٠ؿ احلؽير ثُٮهل-ثؽر  أرسكا األقةرل ٝةؿ اث٨ ٔجةس/ ٧٤ٚ 
٧ؿ/ ملسو هيلع هللا ىلصٝةؿ رقٮؿ اهلل  حؽون يف ٪ؤالء  ٤ا» ألِب ثكؿ ٔك

أرل  ،٥٬ ث٪ٮ ا٥ٕ٣ كا٣ٕنرية ،اهلل ية ٩يب   /ٚٞةؿ أثٮ ثكؿ «؟األـارى
 اهلل أف ٕٚىس ،ٚذ١ٮف جلة ٝٮة ىلع ال١ٛةر ،أف دأػؾ ٦٪٭٥ ٚؽيح

 «؟اة٦ اخلٍابيا ٤ا حؽى » /ملسو هيلع هللا ىلصٚٞةؿ رقٮؿ اهلل  ،ي٭ؽي٭٥ لئلقبلـ
كل١ين  ،ثكؿ ٦ة أرل اذلم رأل أثٮ ،ال كاهلل ية رقٮؿ اهلل /٤ٝخ

ٔى ٨ ٤ٔيًّ ٚذ٧كِّ  ،ة ٚ٪رضب أٔ٪ةٝ٭٥٪  أرل أف د١٧ِّ  ٞي٢ ة ٨٦ 
ٞى  ٞى  -٧ٕ٣ؿ ةنكحجن - ٨٦ ٚبلف كد١٧ينِّ  ،٫ٚيرضب ٔ٪  ،٫ٚأرضب ٔ٪

٦ة ٝةؿ  ملسو هيلع هللا ىلصرقٮؿ اهلل  لٮٚ٭ً  ،٬ةا٣كٛؿ كو٪ةديؽي  ٚإف ٬ؤالء أا٧حي 
صبخ ٚإذا ٧٤ٚة اكف ٨٦ ا٣٘ؽ  ،أثٮ ثكؿ كل٥ ي٭ٮ ٦ة ٤ٝخ

 ،رقٮؿ اهلل ية /٤ٝخ ،٨ يج١يةفكأثٮ ثكؿ ٝةٔؽيٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ
ٚإف كصؽت ثكةء  ؟أػرين ٨٦ أم يشء دجيك أ٩خ كوةظجٟ

ٚٞةؿ رقٮؿ اهلل  ،كإف ل٥ أصؽ ثكةء دجة٠يخ بلاكاك٧ة ،ثكيخ
َْ ةلي أ»/ ملسو هيلع هللا ىلص ١ٜػ  ،ٝ ٦٤ أعؼ٪٣ ا١ٙػاءأنطاةُ  ؽض ْلَّ لذلي 

٨٦ ٩يب  ٝؿيجحو  مضؿةو  «٣٫ أدىن ٦٤ ٪ؼه اللشؽةْؼاةُ  ْلَّ  َض ؽِ ُْ 
 /﴿كأ٩ـؿ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل                   
                       ﴾ إىل ٝٮهل /

                ﴾ إىل ٝٮهل /﴿       
        ﴾ إىل ٝٮهل /﴿               
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﴿                  ﴾  :[69-67]األكػال
ٚأظ٢ اهلل  

         ﴾  :[69-67]األكػال
 .(1)ٚأظ٢ اهلل ا٣٘٪ي٧ح هل٥ 

   ﴾  :[69-67]األكػال
 .(1)ٚأظ٢ اهلل ا٣٘٪ي٧ح هل٥ 

٨ اث٨ ٧ٔؿ ٕٚ و٫٨٤ا م٩ٙٛ٬ يف حؽك الهالة ىلع امل٨اٜ٘ني/ «
 
ي
 ٚٞةؿ/ ملسو هيلع هللا ىلصصةء اث٪٫ إىل اجليب  ،ملة دٮيف ِبٌ أف ٔجؽ اهلل ث٨ أ

٤ٔي٫ كاقذ٘ٛؿ  كو٢ِّ  ،أُٔين ٧ٝيىٟ أكٛ٪٫ ٚي٫ ،ية رقٮؿ اهلل
٧٤ٚة  .٫ي ٩ى ٚآذى  «٢ْي٩ ِّن  أن٠  ِذِِآ» /٧ٝيى٫ ٚٞةؿ ملسو هيلع هللا ىلص ٚأُٔةق اجليب .هل

٩٭ةؾ  ٝؽ أ٣حف اهلل /ٚٞةؿ  أراد أف يىٌل ٤ٔي٫ صؾث٫ ٧ٔؿ
﴿ /ٝةؿ ،ريدنيأ٩ة ثني ػً  /ٚٞةؿ ؟أف دىٌل ىلع امل٪ةٚٞني         

﴿                                      
                                  ﴾ 

                         ﴾ :ٚىًل  [88]التوبة
                ﴾ :ـ٣خػٚ٪ ،ٚىًل ٤ٔي٫ [88]التوبة/ 

       ﴾ :ـ٣خػٚ٪ ،ٚىًل ٤ٔي٫ [88]التوبة/ ﴿        
﴿ /ـ٣خػٚ٪ ،ٚىًل ٤ٔي٫                 ﴾ 

          ﴾ :[84]التوبة»
(2) 

 وهل ادلي٦ الاكم٠ ال٬ايف/
                                                           

٨ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب 1088أػؿص٫ مك٥٤ ) (1) جةسٔ  جؽ اهلل ث٨ٔ   .( ٨٦ ظؽيرٔ 
( ٨٦ ظؽير 5555(، كمك٥٤ )4028، 5805، 5805، 1582أػؿص٫ ابلؼةرم ) (2)

 .ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿ 
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 /ملسو هيلع هللا ىلص ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ اهلل ٨ٕ أِب قٕيؽ اخلؽرم ٚ «
٢ي٣٫ قُ اجلاس يُ  ةي٨ا أ٧ا ٧ائ٣ رأيُج » ، ْو م ٫٨٤ا ٤ا ٥ُ ٓؽى٬ن ْلَّ

٢ي٩  يت٢ٔ اثلُػيَّ و٫٨٤ا ٤ا يت٢ٔ دون ذلٝ، ومؽ ٥ْؽ ة٦ اخلٍاب ْو
٣ٍخى ذلٟ ٝةلٮا/ ٥ٛيم جيؽه،  «ادلي٦ية رقٮؿ اهلل؟ ٝةؿ/ ٦ةذا أك 

(1). 
ب٢ ٨ٔ  كٌلف َٮي٢ ا٣ٕجةدة، ٠سري ابلاكء حلبلن ك٩٭ةرنا، « ٚكي

ا إف أٔؽؿ أظةقت، كإف أ٥٤ّ أاعٝت،  ذلٟ ٚٞةؿ/ ٝؽ كحلخ أمؿن
يح، كإف ٧٩خ حلبلن    إًٔخ ٩ٛيس.كإف ٧٩خ ٩٭ةرنا إًٔخ الٔؿ

 / زابًعا: مسّٓاتُ
مخك٧ةاح كتكٕح كزبلزني ظؽيسنة، ظير ركل ٨ٔ  ركل 

٨ملسو هيلع هللا ىلصاجليب  ٌِب ث٨ ٠ٕت  ، ٔك
ي
 . أِب ثكؿ كأ

كركل ٔ٪٫ دمٓ ٨٦ الىعةثح ٦٪٭٥/ أكالدق/ ٔجؽ اهلل كاعو٥ 
كظٛىح، كًلؾا ركل ٔ٪٫/ ٔس٧ةف، كيلع، كقٕؽ ث٨ أِب كٝةص، 

٨ ٔٮؼ، كاث٨ مكٕٮد ك٤َعح ث٨ ٔجيؽ اهلل، ٔجؽ الؿمح٨ ث
(2). 

 / خامًشا: ّفاتُ
٭ة/  اعش  « زبلزنة كقتني ق٪ح، كٌلف ٨٦ داعا٫ يف آػؿ ظضحو ظض 

«يف ثرل رقٮلٟ، كاص٢ٕ مٮيت م٭ةدة يف قبي٤ٟ ارزٝينامهلل »
(3). 

                                                           
ٕيؽ اخلؽرم 5825(، كمك٥٤ )0552، 0553، 8821ؼةرم )أػؿص٫ ابل (1)  .( ٨٦ ظؽير أِب ق
 (.0/838،834) «د٭ؾيت اتل٭ؾيت»ا٩ْؿ/  (2)
 .( ٨٦ ظؽير أق٥٤ مٮىل ٧ٔؿ 1325أػؿص٫ ابلؼةرم ) (3)
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٬. ٝةؿ 58املضٮيس َٕ٪ح املٮت ق٪ح أثٮ لؤلؤة َٕ٪٫  «
حلةؿو  ٨َٕ ٧ٔؿ يٮـ األربٕةء ألربٓ»/ ث٨ أِب كٝةص  قٕؽ

رشي٨، كد٨ٚ يٮـ األظؽ  ثٞني ٨٦ ذم احلضح ق٪ح زبلث ٔك
 .(1)«وجيعح ٬بلؿ املعؿـ

 إىل اعئنح  كبٕؽ َٕ٪٫ ثٕر اث٪٫ ٔجؽ اهلل  «
كوةظج٫، ٚٞة٣خ/ ٠٪خ أريؽق  ملسو هيلع هللا ىلصك٤َت ادل٨ٚ جبٮار اجليب 

جلٛيس، كألكزؿف ث٫ احلٮـ ىلع ٩ٛيس، ٧٤ٚة رصٓ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿ 
ةؿ/ اذلم حتت ية أ٦ري املؤ٦٪ني، / ٦ة دليٟ؟ ٝٝةؿ هل ٧ٔؿ 

ًذ٩ىٍخ، ٝةؿ/ احل٧ؽ هلل، ٦ة اكف ٨٦ يشء أ٥ٌ٬ إيٌل ٨٦ ذلٟ، ٚإذا أ٩ة 
ى
أ

يكذأذف ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب، ٚإف »ٌٝيخ ٚةمح٤ٮين، ز٥ ق٥ِّ٤، ٢ٞٚ/ 
«ؿدكين إىل ٦ٞةثؿ املك٧٤نيٚ الٮين، كإٚ٪دةأذ٩خ يل ٚ

(2). 
. كٌل٩خ ػبلٚذ٫  «   ٔرش قجني كقذح أم٭ؿ كمخف حلةؿو

                                                           
ٚةد٫  (1) ىح ك  ٝ ؿ (، 1/88) «مؾرات اذل٬ت»(، ك1/508) «وٛح الىٛٮة»يف/  ا٩ْ

ٛةء»ك رمدةر»(، ك1/188) «دةريغ اخل٤  (.5/141) «ظ٤يح األكحلةء»(، ك5/442) «يغ ا٣ُ
( ٨٦ ظؽير 0550، 5333، 8055، 8185، 8545، 1825أػؿص٫ ابلؼةرم ) (2)

 . ٦ُٮالن  ٧ٔؿك ث٨ ٦ي٧ٮف األكدم
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 أهمية احلديث ومنزلته

 أّاًل: أقْال العلناء يف ميـزل٘ احلدٓح:

يشء  ملسو هيلع هللا ىلص٣حف يف أػجةر اجليب » /Pٛال ابلغاري  «
«أدمٓ، كال أٗىن، كال أكرث ٚةاؽة ٨٦ ٬ؾا احلؽير

(1). 
، ...٬ؾا ظؽير ٦ذٜٛ ىلع وعذ٫» /Pوٛال اجل٬وي  «

 ، كأظؽ األظةدير ا٣يت ٤ٔي٭ة ٦ؽار اإلقبلـك٬ٮ ظؽير ْٔي٥

«ل هو أعظؿفاب
(2). 

دٮادؿ اجل٢ٞ ٨ٔ األا٧ح يف دْٕي٥ » /Pوٛال اة٦ ضشؽ  «
«٬ؾا احلؽيرٝؽر 

(3). 
ٛال أيًيا/ « ٤ي٭ة» و  .«٬ؾا احلؽير أظؽ األظةدير ا٣يت يؽكر ادلي٨ٔ 
احلؽير أو٢ يف » /«٘يو ا١ٜػيؽ»يف  Pوٛال امل٨اوي  «

 ظةدير أدمٓ، كالاإلػبلص، ك٢ٞ٩ ٨ٔ أِب ٔجيؽ ٝٮهل/ ٣حف يف األ
«٦٪٫، كال أكرث ٚةاؽة أٗىن، كال أ٩ٛٓ

(4). 
                                                           

 ( ط. دار َيجح.1/88« )ٚذط ابلةرم» (1)
 (.1/845« )املض٧ٮع» (2)
 (.1/88« )ٚذط ابلةرم» (3)
 ل١ذت ا٧٤ٕ٣يح.( ط. دار ا1/58« )ٚيي ا٣ٞؽيؿ» (4)
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ًٔا: احلدٓح أصل مً أصْل اإلسالو:  ثاى

، اإلقبلـ٬ؾا احلؽير ز٤ر » /Pٛال اللا٘يع  «
«كيؽػ٢ يف قجٕني ثةثنة ٨٦ ا٫ٞٛ٣

(1) . 
احنىةر أثٮاث٫ يف  Pل٥ ييؿًد النةٚيع » ٛال اجل٬وي/ «

«٬ؾا ا٣ٕؽد ٚإ٩٭ة أكرث ٨٦ ذلٟ
(2) . 

ػَّ الفي٬يط « كت  ْو قجٕني ثةثنة يؽػ٢ ٚي٭ة ٬ؾا احلؽير ظى
 .(3)ٔجةرة النةٚيع

أوٮؿ اإلقبلـ ىلع زبلزح » /Pٛال اإل٤ام أمحػ  «
 ، كظؽير اعئنح «األ٥ْال ةاجليات»أظةدير/ ظؽير ٧ٔؿ 

«٦٤ أضػث يف أمؽ٧ا ٤ا ١يؿ ٩٨٤ ٬٫٘ رد»
، كظؽير اجل٧ٕةف (4)

«احلالل ةنّي واحلؽام ةنّي » بنري  ث٨ا
(5)(6). 

٩ْؿت يف احلؽير املك٪ؽ، ٚإذا ٬ٮ » /Pل أة٬ داود وٛا «
أربٕح آالؼ ظؽير، ز٥ ٩ْػؿت، ٚإذا ٦ؽار األربٕح اآلالؼ 

                                                           
 ( ط. دار ا٣ٛيعةء.4/48ل٤٪ٮكم )« رشح وعيط مك٥٤» (1)
 (. 1/55) «رشح ا٣ٕيين ىلع ابلؼةرم» (2)
 (.1/05ل٤كيٮيط ) «األمجةق كاجلْةاؿ» (3)
 .( ٨٦ ظؽير اعئنح 1013(، كمك٥٤ )5820أػؿص٫ ابلؼةرم ) (4)
 . ( ٨٦ ظؽير اجل٧ٕةف ث٨ بنري1422(، كمك٥٤ )45أػؿص٫ ابلؼةرم ) (5)
 ( ل٤كيٮيط.1/82« )األمجةق كاجلْةاؿ»(، كيف 1/88« )ٚذط ابلةرم»ذ٠ؿق ث٪عٮق يف  (6)
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 ٕٚؽ ٦٪٭ة ظؽير ٧ٔؿ  …ظؽير ىلع أربٕح أظةدير
«إ٥٧ا األ٥ْال ةاجليات»

(1). 
، «…ا٫ٞٛ٣ يؽكر ىلع مخكح أظةدير»كيف ركايح أػؿل ٝةؿ/  

 .(2)ٚؾ٠ؿ ٦٪٭ة ظؽير ٧ٔؿ 
أوٮؿ الكنن يف لك ٨ٚ أربٕح »ةثلح ٝةؿ/ كيف ركايح ز

 .(3)، ٚؾ٠ؿ ٦٪٭ة ظؽير ٧ٔؿ «…أظةدير
 /(4)ٝةؿ احلةِٚ أثٮ احلك٨ َة٬ؿ ث٨ ٦ٛٮِّز األ٩ؽليس «

ػةته  ٧ًى ٩ىة لكى ٪ٍؽى ًٔ ي٨ًً  ةي ادلِّ ٧ٍؽى  عي
 

 ٍ٨ ى٭ي ٓه ٝىػػػةل ٍربىػػػ
ى
ي ػػػ٫ٍ  أ ً ػػػرٍيي ا٣رى  ػى

ػة  ٍؽ كىدىٍع ٦ى جي٭ةًت كىاز٬ٍى ًٜ النُّ  اد 
 

 ً٪ٍٕ ٟى كاٍع٧ى٤ىػػ٨ٍ ٣ىػػحٍفى عى  (5ْ)٫ٍثًجًيػػػ   يػػ
 

 كٝةؿ آػؿ/ «
ًْ الٮىرىل رٍيً ٨ٍ ػى ٍميىةءى عى

ى
 اخلىرٍيي يف أ

 

ٍت لكي  نىٍ٭ػػ ثٍػؽى
ى
ً  شو كىرىدىٍت ٚىأ  بىػنيِّ

 

                                                           
 (.1/05ل٤كيٮيط )« األمجةق كاجلْةاؿ» (1)
 املىؽر الكةثٜ. (2)
 ( ط. مؤقكح ٝؿَجح.2/551الث٨ ٔجؽ ا٣ر )« اتل٧٭يؽ» (3)
ز املٕةٚؿم ٮٛٮز ث٨ أمحؽ ث٨ ٬ٛ٦ٮ اإل٦ةـ احلةِٚ اجلةٝؽ املضٮد، َة٬ؿ ث٨ ٦ (4)

. 535ك٦ةت ق٪ح  552أِب ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ر، مٮدلق ق٪ح  ؾالنةَيب، د٧٤ي
 (.12/33ا٩ْؿ/ قري أٔبلـ اجلجبلء )

 (.1/838) «اإليٌةح يف ٤ٔٮـ ابلبلٗح»ا٩ْؿ/  (5)
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٤ى٨   ٟى كىا٧ٔى ة يًؿيجي  حو ثًجًي   دىٍع ٦ى
 

ٍت كىػي٤ٍ  ٌى ٍ٘ ػ٨ً  ٟى ٞى كىاز٬ٍىٍؽ كىال تى  (1)ظىكِّ
ؽيين، كأثٮ داكد، كٝؽ ادٜٛ النةٚيع، كأمحؽ، كاث٨ امل « 

 .(2)كا٣رت٦ؾم، كادلارُٝين ىلع أف ٬ؾا احلؽير ز٤ر اإلقبلـ
 ٘إن ٛي٠/ ٥٘ا وس٩ ٬ٞن ٪ؼا احلػيد الرشيٗ ذ٢د ا٣٢ٓ١؟

تل٧ٌ٪٫ اجليح، كاإلقبلـ/ ٝٮؿ، » ٘اجل٬اب/ ٤ا ٛال ا١ٓيين/
«ك٢ٕٚ، ك٩يح

(3). 
ٝةؿ اث٨ ظضؿ/  ٥٤»ك ٕجؽ  ،كٌص٫ ابلي٭ٌف ٠ٮ٫٩ ز٤ر ا٣ٕ ثأف ٠كت ا٣

ٓ ث كة٦٭ة اثلبلزح، كأرصع٭ةيٞ ةجليح أظؽ ٝأ «٤ٞج٫، كلكة٫٩، كصٮارظ٫؛ٚ 
(4). 

 ّكاىت الئ٘ أزجح الجالث٘؛ ملا ٓأتٕ:

 ألف ا٣ٞٮؿ كا٢٧ٕ٣ دةثٕةف ل٤٪يح وعح كٚكةدنا، أك زٮاثنة كظؿ٦ة٩نة. -1
كألف اجليح حتذ٢٧ اتل١رث كاتلٕؽد يف ا٢٧ٕ٣ الٮاظؽ،  -5

ذاكؼ، ٚيذٌةٔٙ األصؿ، ٨٧٠ ص٤ف يف املكضؽ ثجيح  األ
كا٩ذْةر الىبلة، كاذل٠ؿ، كٝؿاءة ا٣ٞؿآف، ك٤َت ا٥٤ٕ٣، 

٧ةرة املكضؽ، كدؿؾ ٦ة ال يٕ٪ي٫، كحنٮ ذلٟ.  ٔك
                                                           

 (.5/838) «٩ٛط ا٣ُيت ٨٦ ٗى٨ األ٩ؽلف الؿَيت»ا٩ْؿ/  (1)
 (.82-1/83 )ل٤كيٮيط« األمجةق كاجلْةاؿ»(، 1/88« )ٚذط ابلةرم» (2)
 (.1/55ل٤ٕيين )« ٧ٔؽة ا٣ٞةرم» (3)
 (.1/88« )ٚذط ابلةرم» (4)
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كألف ا٣ٕجؽ ا٣ٕةم٢ إ٧٩ة يذٕجؽ ثٮق٫ٕ كَةٝذ٫، خببلؼ اجليح،  -8
 ٚٞؽ ي٪ٮم ٔذٜ ا٣ٕجؽ، كالىؽٝح، ك٬ٮ ال ي٤٧ٟ.

ا؛ أل٫٩ ي٪ٮم َةٔح اهلل -5 ا. كخيرل املؤ٨٦ يف ال٪ح أثؽن  يف ادل٩ية أثؽن
 كلٮاز كوعح دٮبح ا٣ٕةصـ ٨ٔ املٕىيح اكملضجٮب كحنٮق. -4
«٧يث املؤ٦٤ عري ٦٤ ٩٢٥ْ»كألف/  -8

ك٬ؾا احلؽير كإف  - (1)
ة، بىيٍؽ أف ٦ٕ٪ةق وعيط؛ ألف ٩يح ثبل ٢٧ٔ ػري  ٛن اكف ًٕي

إذا اك٩خ اجليح ػةلىح ل٥ يذُؿؽ هلة ريةء، -٨٦ ٢٧ٔ ثبل ٩يح 
حبف٨ث ٣٢٘ ي٫٢٥ٓا ٞختج هل  ٦٤ ٪٣َّ »/ ملسو هيلع هللا ىلص ثؽحل٢ ٝٮهل

، إىل اضف٨ث، و٦٤ ٪٣َّ حبف٨ث ٫٢٥ٓ٘ا ٞختج هل ْرشً 
ـت٥ٓائث ِىٓٗ، و٦٤ ٪٣َّ بفيئث ٣٢٘ ي٫٢٥ٓا ل٣ حلخب، 

«وإن ٫٢٥ْا ٞختج
(2)  

                                                           
. ( ٨٦ ظؽير أنف ث٨ ٦ةلٟ 8342) «مٕت اإلي٧ةف»أػؿص٫ ابلي٭ٌف يف  (1)

(، كأثٮ ٩ٕي٥ يف 4255) «ال١جري»كٝةؿ/ إق٪ةدق ًٕيٙ. كأػؿص٫ ا٣ُراا يف 
(، 2/580) «ث٘ؽاددةريغ »(، كاخلُيت ابل٘ؽادم يف 8/544) «ظ٤يح األكحلةء»

( ٨٦ ظؽير ق٭٢ ث٨ قٕؽ الكةٔؽم 8355) «مك٪ؽ ا٣ٛؿدكس»كادلي٤ِل يف 
كااؽ». كأكردق اهليسِل يف  ركاق ا٣ُراا يف ال١جري »( كٝةؿ/ 1/81) «دل٧ٓ اـل

جةد ث٨ دي٪ةر الؿيش ل٥ أر ٨٦ ذ٠ؿ هل دؿدمح  ٔ . «كرصةهل مٮزٞٮف إال ظةد٥ ث٨
( ٨٦ ظؽير اجلٮاس ث٨ ق٧ٕةف 153) «مك٪ؽ الن٭ةب»كأػؿص٫ ا٣ٌٞةيع يف 

ٕيٙ»(/ 5388) «٠نٙ اخلٛةء». كٝةؿ ا٣ٕض٤ٮين يف   .«ق٪ؽقً 
، كال٤ِٛ ( ٨٦ ظؽير أِب ٬ؿيؿة 185(، كمك٥٤ )0451أػؿص٫ ابلؼةرم ) (2)

= 
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 ثالًجا: استفتاح العلناء مصّيفاتَه بُ:

٤ٚيجؽأ ث٭ؾا احلؽير»ٝةؿ اث٨ ٦٭ؽم/  « ٙ ٠ذةثنة   .(1)«٨٦ أراد أف يى٪
اكف املذٞؽمٮف ٨٦ ميٮػ٪ة »ق٤ي٧ةف اخلُةِب/  كٝةؿ أثٮ «

يكذعجٮف دٞؽي٫٧ أ٦ةـ لك يشء يبذؽأ أك يجنأ ٨٦ أمٮر ادلي٨؛ 
 .«٧ٕ٣ٮـ احلةصح إحل٫ يف دميٓ أ٩ٮأ٭ة

ٝةؿ اجلٮكم/  « ٮ٥٬ ٨٦ اخل٤ٙ يكذعجٮف »ك اكف الك٤ٙ كدةٕث
ٔذ٪ةء ث٭ة ٓ ىلع ظك٨ اجليح، كاال ُة٣ ٛةد٭٥ ث٫؛ دجيج٭نة ل٧٤ ٛذةح مى٪ «اقذ

(2). 
ٔى  ٢٧ً ث٭ؾق الٮويح دمٓ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٦٪٭٥/ ابلؼةرم اذلم ك

، كص٫٤ٕ اكخلُجح ل١ذةث٫؛ إمةرة ٦٪٫ إىل أف «وعيع٫»وٌؽر ث٫ 
لك ٢٧ٔ ال ييؿاد ث٫ كص٫ اهلل، ٚ٭ٮ ثة٢َ ال ز٧ؿة هل يف ادل٩ية، كال 

، «٧ٔؽة األظاكـ»يف اآلػؿة، كًلؾلٟ ٢ٕٚ دٌف ادلي٨ املٞؽيس يف 
، «املض٧ٮع»، كاجلٮكم يف «ريالة٦ٓ الى٘»كالكيٮيط يف 

 .«ريةض الىةحلني»، ك٬ٮ أكؿ ظؽير يف «األربٕني اجلٮكيح»ك
 بَرا احلدٓح: ّاخللفاء   زابًعا: خطب٘ الييب

ٝؽ ػُت  ملسو هيلع هللا ىلصكممة يؽؿ ىلع أ٧٬يح ٬ؾا احلؽير/ أف اجليب  «
                                                           

= 
 .ملك٥٤

 (.4/48ل٤٪ٮكم )« رشح وعيط مك٥٤»( ك1/88« )ٚذط ابلةرم» (1)
 (.1/845« )املض٧ٮع»ذ٠ؿق ث٪عٮق يف  (2)
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 ث٫ ىلع امل٪ر، كين٭ؽ ذللٟ أ٫٩ صةء يف ثٕي الؿكايةت/
«ىلع امل٨رب»

«ا أي٫ا اجلاسي»/ ملسو هيلع هللا ىلصكٝٮهل  (1)
، ٧٠ة ػُت ث٫ (2)

ىلع امل٪ةثؿ؛ ملة د٧ٌ٪٫ ٨٦ صٮا٦ٓ اللك٥،  اخل٤ٛةء األربٕح 
 ك٨٦ األوٮؿ ا٣ْٕي٧ح.

 خامًشا: إفساد العلناء لُ بالتصئف ّالظسح:

ٚٞؽ أٚؿد ا٧٤ٕ٣ةء ٬ؾا احلؽير ك٦ة يكذٛةد ٦٪٫ ثةلرشح  «
 كاتلأحلٙ، يف ا٣ٞؽي٥ كاحلؽير، ك٨٦ ذلٟ/

 :يف القدٓه -أ

 الث٨ أِب ادل٩ية. «إلػبلص كاجليحا» «
 الث٨ ا٣ٛؿاء احل٪جٌل. «املٞ٪ٓ يف اجليةت» «

٧ةؿ ثةجليةت» «  لنيغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح. «رشح ظؽير إ٧٩ة اأٔل
 ل٤ٞؿايف. «األ٦٪يح يف إدراؾ اجليح» «

 :يف احلدٓح -ب

ألمحؽ ثٟ  «٩٭ةيح اإلظاكـ يف ثيةف ٦ة ل٤٪يح ٨٦ األظاكـ» «
 1885.٬نةٕٚيح ت احلكحين ٨٦ ٧٤ٔةء ال

                                                           
 (.1ابلؼةرم ) وعيط (1)
 (.8248ابلؼةرم ) وعيط (2)
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رقة٣ح د٠ذٮراق  «٦ٞةوؽ امللكٛني أك اجليةت يف ا٣ٕجةدات» «
 ٣ٌٛي٤ح النيغ/ ٧ٔؿ األمٞؿ.

اجليح يف ا٫ٞٛ٣ اإلقبلَل ٦ٓ حتٞيٜ ٠ذةب األ٦٪يح » «
 رقة٣ح د٠ذٮراق لرل٠ذٮر/ حم٧ؽ ث٨ يٮنف الكٮيس. «إدراؾ اجليح يف

٤نيغ/ ل رقة٣ح د٠ذٮراق «اجليح كأزؿ٬ة يف األظاكـ الرشٔيح» «
 وة٣ط الكؽالف.

كال١ذت احلؽيسح يف اجليح كاإلػبلص ال دؽػ٢ حتخ ظرص؛  
ك٢ٕ٣ ٨٦ أ٥٬ أقجةب ا٣ٕ٪ةيح ثؾلٟ يف ا٣ٞؽي٥ كاحلؽير؛ 

 ا٢٧ٕ٣ الرشيع هل ًةثُةف/ أف

 ًةثٍ ثة٨َ/ ك٬ٮ اجليح الىةدٝح الىعيعح. األول/
ًةثٍ ّة٬ؿ/ ك٬ٮ املذةثٕح كدلةٚةة االثذؽاع، كا٣زتاـ  واثلاِّن/

ا. ال  رشع ّة٬ؿن
كاحلؽير ٦ذ٤ٕٜ ثةلٌةثٍ األكؿ ك٬ٮ األ٥٬؛ ألف اجليح  

 ٔجٮديح ا٤ٞ٣ت، كا٢٧ٕ٣ ٔجٮديح ا٣ٞة٣ت.
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 سبـب احلديـث

جؽ» ٛال اة٦ ضشؽ/ « ث٨  اهلل ركل قٕيؽ ث٨ ٦٪ىٮر بك٪ؽق إىلٔ 
ةؿ/  ، ٬ةصؿ رص٢ حلزتكج »مكٕٮدٝ  إ٧٩ة هل ذٟل ٨٦ ٬ةصؿ يبذيغ محبنةٚ 

ـٝ  حفامؿأة يٞةؿ هلة أ ِـّٝ  اكف يٞةؿ هل ٦٭ةصؿ أ «حف،ٚ 
(1). 

٧ل ث٤ِٛ/  اكف »كركل ا٣ُراا ٨٦ َؿيٜ آػؿ ٨ٔ اأٔل
ٚي٪ة رص٢ ػُت امؿأة يٞةؿ هلة/ أـ ٝحف، ٚأثخ أف دزتكص٫ ظىت 

 (2)ي٭ةصؿ إحل٭ة، ٚ٭ةصؿ ٚزتكص٭ة؛ ١ٚ٪ة نك٧ي٫ ٦٭ةصؿ أـ ٝحف
 .(3) كإق٪ةدق وعيط ىلع رشط النيؼني

ٝىح ؽ كرد ٦س٢ ذلٟ يف ك٬ؾا الكجت ٬ٮ املن٭ٮر، كٝ «
٤َعح األ٩ىةرم، ظير أق٧٤خ أـ ق٤ي٥ ٝج٫٤، ٚؼُج٭ة  أِب

دـكج »/ ٚةمرتَخ إقبل٫٦، ٚأق٥٤ كدـكص٭ة، ٝةؿ أنف 
٤َعح أـ ق٤ي٥ ٚاكف وؽاؽ ٦ة ثح٪٭٧ة اإلقبلـ، أق٧٤خ  أثٮ
، ٚإف  أـ ق٤ي٥ ٝج٢ أِب ٤َعح، ٚؼُج٭ة، ٚٞة٣خ/ إا ٝؽ أق٧٤خي

«ؽ ٦ة ثح٪٭٧ةأق٧٤خى ٩كعذٟ، ٚأق٥٤، ٚاكف وؽا
(4). 

                                                           
 «ال١جري»، ك٨٦ َؿي٫ٞ ا٣ُراا يف «قج٪٫»أػؿص٫ قٕيؽ ث٨ ٦٪ىٮر يف  (1)

 ( كقيأيت.3455)
، ( ٨٦ ظؽير ٔجؽ اهلل ث٨ مكٕٮد 3455) «ال١جري»أػؿص٫ ا٣ُراا يف  (2)

 .«رصةهل رصةؿ الىعيط»( كٝةؿ/ 5/151) «دل٧ٓ الـكااؽ»كأكردق اهليسِل يف 
 (.1/85) «ٚذط ابلةرم» (3)
 . كإق٪ةدق رصةهل زٞةت.( ٨٦ ظؽير أنف 8855أػؿص٫ ا٣جكةيف ) (4)
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 كا٣ٕرة ىلع لك ظةؿ ث٧ٕٮـ ال٤ِٛ، ال خبىٮص الكجت.
هل أكرث ٨٦ قجت، كٝؽ كردت  -ىلع الؿاصط-كاحلؽير  «

 آيةت كأظةدير هلة أقجةب ٦ذٕؽدة، كال إماكؿ يف ذلٟ.
أف ظؽير  (1)٣ك٨ ٣حف ٚي٫»ٝةؿ اث٨ ظضؿ يف ا٣ٛذط/ 

٧ةؿ قيٜ بكجت ذلٟ؛ كل٥ أر  يٞذيض ٨٦ ا٣ُؿؽ ٦ة يف يشء اأٔل
«اتلرصيط ثؾلٟ

(2). 
الكجت يٞذيض أف املؿاد ثةحلؽير اهلضؿة »ٝةؿ اث٨ دٝيٜ ا٣ٕيؽ/ 

«٨٦ م١ح إىل املؽي٪ح
(3). 

إذا اكف ل٤عؽير أكرث ٨٦ قجت، ٧٤ٚةذا اٝذرص  ٘إن ٛي٠/ «
 ثٕي أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع ذ٠ؿ ظؽير ٦٭ةصؿ أـ ٝحف؟

 فاجلْاب علٙ ذلك مً ّجِْ:

 ٦٭ةصؿ أـ ٝحف؛ ٚةٝذرصكا ٤ٔي٫.ألف الىعيط اثلةثخ كرد يف أوالً/ 
 ال ي٤ــ ٨٦ م٭ؿد٫ ٔ٪ؽ٥٬ ث٧٭ةصؿ أـ ٝحف ٩يف ٦ة ٔؽاق.ذا٧ًيا/ 
ٝي٢/ إف ٦٭ةصؿ أـ ٝحف اكف الكجت األكؿ، ز٥ دٮا٣خ ذاثلًا/ 

 األقجةب األػؿل ثٕؽ ذلٟ.
ؽ ثيٞنيو ٨٦ الؿكايةت،  « ٌٌ ك٬ؾق لك٭ة اظذ٧ةالت ل٥ دٕ

 كا٣ٕرة ث٧ٕٮـ ال٤ِٛ ىلع لك ظةؿ.
                                                           

 ٔ٪ؽ قٕيؽ ث٨ ٦٪ىٮر.يف ٝىح ٦٭ةصؿ أـ ٝحف يٕين/ ٝٮؿ اث٨ مكٕٮد الكةثٜ  (1)
 (.1/85) «ٚذط ابلةرم» (2)
٧ؽة األظاكـ» (3)  .( دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح1/11الث٨ دٝيٜ ا٣ٕيؽ )« إظاكـ األظاكـ رشحٔ 
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 فرداتشرح امل
 

 أداة ظرص دثجخ املؾ٠ٮر كد٪يف ٦ة قٮاق./ «إ٥٧ا»
 أم أ٧ٔةؿ الٮارح الرشٔيح ا٣يت حتذةج إىل ٩يح./ «األ٥ْال»
ٝىؽ ا٢ٕٛ٣، كا٩جٕةث ا٤ٞ٣ت  ويه ١ٖث/دمٓ ٩يح  /«ةاجليات»

ة ٣٘ؿض ٨٦ ص٤ت ٩ٛٓ، أك دٚٓ رض. ٞن  حنٮ ٦ة يؿاق مٮاٚ
ة اهلل ورشًًع/ ، كا٦ذسةالن ٝىؽ اليشء ٦ٞرت٩نة ث٫٤ٕٛ؛ ٤َجنة لًؿ

 ألمؿق، كحم٤٭ة ا٤ٞ٣ت.
 رص٢ أك مؼه./ «امؽئ»
 ا٣رتؾ كاال٩ذٞةؿ./ ١ٖث/ «اهلشؽة»

اال٩ذٞةؿ ٨٦ دار ا٣كٛؿ إىل دار اإلقبلـ، ك٨٦ دار  ورشًًع/
اخلٮؼ إىل دار األ٦ةف، ٧٠ة ٢ٕٚ الىعةثح يف اهلضؿة إىل احلبنح، 
ة ىلع دؿؾ امل٪١ؿات ٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىل/ ٌن  كد٤ُٜ اهلضؿة أي

﴿       ﴾ :[5]املدثر. 

دٞكي٥ اث٨ دٝيٜ ا٣ٕيؽ ل٤٭ضؿة يف ٠ذةث٫ ٦ُة٣ٕح حيك٨ ٬٪ة ك
 (.11-1/15« )إظاكـ األظاكـ»
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 الشرح اإلمجالي

 
٤ي٭ة ٨٦ ٩يةت   ٔ ٕىرى ٧ةؿ ٬ٮ ٦ة بى إف املٕيةر اذلم دٮزف ث٫ اأٔل

 ا٤ٞ٣ٮب كم١٪ٮ٩ةت الىؽكر.
ٓه ل٤٪ْؿ يف كاحلك٥ ثةثلٮاب كا٣ٕٞةب كاملؽح كاذلـ  دةث

 اجلٮاية كاملٞةوؽ.
ٚةملؤ٨٦ يسةب حبكت ٩حذ٫، كىلع ٝؽر وبلظ٭ة. ٨٧ٚ اك٩خ 
أ٧ٔةهل ػةلىح هلل ٧ٚٞجٮ٣ح كلٮ اك٩خ ٤ٝي٤ح يكرية، ك٨٦ اك٩خ 
أ٧ٔةهل راةء اجلةس ٧ٚؿدكدة كإف اك٩خ ْٔي٧ح ٠سرية، ٚةإلنكةف 

 ٝؽ يسةب ىلع ٩حذ٫ ا٣ُيجح ٦ة ال يسةب ىلع ٫٤٧ٔ.
ىػػ٥ٍ  ػػ٢ه إًٍف ل ٧ى  ييٮاًٚػػٜ ٩ي ػػحن  عى

 

ػػؿ  ٚ٭ػػٮ ٗػػؿسه ال ييػػؿل ٦٪ػػ٫  ى٧ى
ػػةؿي ثةجلِّي ػػةًت ٝىػػؽٍ   ٍع٧ى

ى
 إ٩ ٧ػػة األ

 

ػؿ ٧ى ًٜ عي ػيًِّؽ اخلى٤ٍػ ػ٨ٍ قى ٫ي عى  (1)٩ىى 

٧ةؿ دؤزؿ ٚي٭ة اجليةت، ًٕٚل املك٥٤ أف جيذ٭ؽ يف   كاأٔل
 إوبلح ٩حذ٫ ك٤ٝج٫، كإػبلص ٝىؽق كإرادد٫.

ك٢ ٝؽ يكٮف كبةجليةت دذ٧زي ا٣ٕةدات ٨٦ ا٣ٕجةدات، ٚة٣٘
 ، كال ي٧زي ذلٟ إال اجليح.…ل٤ذ٪ْٙ، أك ل٤ض٪ةثح، أك لئلظؿاـ
                                                           

 (.5/838) «٩ٛط ا٣ُيت ٨٦ ٗى٨ األ٩ؽلف الؿَيت»ا٩ْؿ/  (1)
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٦سةالن ثةهلضؿة،  ملسو هيلع هللا ىلص كيف احلؽير الرشيٙ رضب الؿقٮؿ «
ٚةهلضؿة ختذ٤ٙ يف زٮاث٭ة كظ٧١٭ة ثةػذبلؼ ٩يةد٭ة ك٦ٞةوؽ٬ة، 
جح يف دي٨ اإلقبلـ كإّ٭ةرق،  ٨٧ٚ ٝىؽ ث٭ة ظت اهلل كرقٮهل كالٗؿ

ىل املكذعٜ ل٤سٮاب ا٣ْٕي٥ كاألصؿ ٚ٭ٮ امل٭ةصؿ إىل اهلل دٕة
٢ ٦ة ٩ٮاق ٨٦ ٬ضؿد٫ إىل اهلل كرقٮهل.  ى  ا أ٫٩ ظى الـي٢، كًلىف ٚؼؿن

ؿىًض ادل٩ية ٤ٚحف هل إال ٦ة ٩ٮاق. ٔى  ك٨٦ ٩ٮل ٗري ذلٟ ٨٦ 
٧ةؿ كاجليةت يف إمةرة كاًعحو  « كٝؽ دمٓ احلؽير ثني اأٔل

 احلؽير إىل اتلبلزـ ثح٪٭٧ة، كيف ٬ؾا ال٧ٓ كاحلىرٍص الٮاردي٨ يف
خ ٩يةدي٭ة ك٦ٞةوؽ٬ة، كأف   ٧ةؿ إذا وع  إمةرة إىل وعح اأٔل

س٧ًٍؿي إال ظك٪نة. ٨ ال عي ٧ةؿ دحل٢ اجلٮاية احلك٪ح؛ إذ احلىكى  اأٔل
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 الشــرح التفصــيلي

 

 «عً أمري املؤميني»:  

ِّٞت ث٭ؾا ال٤ٞت ٬ٮ ٧ٔؿ  «  .أكؿ ٨٦ ٣ي
 أ٤ا ٦٤ ١ٜت٩ ةؼلٝ؟ ٘ٙي٩ أ٬ٛال/ «

ؽم ث٨ ظةد٥ ا٣ُةيف، ظني دػبل ٤ٔي٫ بليؽ  -1 ث٨ ربيٕح، ٔك
اقذأذف جلة »ك٤َجة اإلذف ٨٦ ٧ٔؿك ث٨ ا٣ٕةص ٝةا٤ني/ 

أ٩ذ٧ة كاهلل » ، ٚٞةؿ ٧ٔؿك/«ثةدلػٮؿ ىلع أ٦ري املؤ٦٪ني
الكبلـ ٤ٔيٟ ية أ٦ري »، ٚؽػ٢ ٤ٔي٫ كٝةؿ/ «أوجذ٧ة اق٫٧

ٚأػرق اخلر  «٦ة ثؽا لٟ يف ٬ؾا االق٥؟!»، ٚٞةؿ/ «املؤ٦٪ني
«أ٩خ األ٦ري، كحن٨ املؤ٦٪ٮف»ةؿ/ كٝ

(1). 
 .(2)كٝي٢/ امل٘رية ث٨ مٕجح -5
 .(3)كٝي٢/ إ٫٩ ٝةؿ ل٤٪ةس/ أ٩ذ٥ املؤ٦٪ٮف، كأ٩ة أ٦ريًل٥ -8

ة ٔجؽ اهلل ث٨ صعل، ظني  ٞن كٝؽ ٝي٢/ إف أكؿ ٨٦ ٣ٞت ث٫ ٤ُ٦
                                                           

ؿ/  (1) ٛةء»( ل٤ٕك١ؿم 1/51« )األكاا٢»ا٩ْ ح»(، ك1/183) «دةريغ اخل٤  (.1/50) «٦آزؿ اإل٩ٚة
، كأكؿ ٨٦  ٝي٢/ إف أكؿ ٨٦ ق٧ٌةق أ٦ري املؤ٦٪ني ٔؽم ث٨ ظةد٥ ا٣ُةيف  (2)

دةريغ »(، ك8/154) «ٔيةفكٚيةت األ»ق٥ٌ٤ ٤ٔي٫ ث٭ة امل٘رية ث٨ مٕجح. ا٩ْؿ/ 
 (.1/183) «اخل٤ٛةء

 (.5/482) «دةريغ ا٣ُرم»(، ك1/183) «دةريغ اخل٤ٛةء»ا٩ْؿ/  (3)
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 ٚٞةؿ/ «٦ة ٩ؽٔٮؾ؟»يف رسيح، ٚٞةؿ هل أوعةث٫/  ملسو هيلع هللا ىلصثٕس٫ اجليب 
 .«أ٩خ إذنا أ٦ري املؤ٦٪ني»، ٝةلٮا/ «٥أ٩ذ٥ املؤ٦٪ٮف، كأ٩ة أ٦ريًل»

ي٤ُٜ ىلع لك  -أ٦ري املؤ٦٪ني  -ك٨٦ ثٕؽق وةر ٬ؾا ال٤ٞت 
 ٨٦ كيل ػبلٚح املك٧٤ني، كم٤ٟ أمؿ٥٬.

 يف مجل٘ مً ألقاب األمساء قدمًيا: فائدٗ

ا. « ة. ػ كيل أمؿ الؿكـ يكُل ٝيرصن ٕن  كيل أمؿ احل٨٧ يكُل تيج 
أمؿ محري يكُل  كيلػ  كيل أمؿ ا٣ٛؿس يكُل ٠رسل. «
 ا٣ٞي٢.
 كيل أمؿ ا٣ٞجٍ يكُل املٞٮٝف.ػ  كيل أمؿ ا٣رتؾ يكُل ػةٝةف. «
ـ.ػ  كيل أمؿ احلبنح يكُل اجلضةيش. «  كيل أمؿ مرص يكُل ا٣ٕـي
 «أبٕ حفص»: 

أِب/ ثؽؿ ٨٦ أ٦ري املؤ٦٪ني أك ُٔٙ ثيةف،  إْؽاة٩/ «
 كظٛه/ مٌةؼ إحل٫.

 ٘إن ٛي٠/ ٦٤ ٨ٞاه ٪ؼه ال٨ٟيث؟ «
ٟ/ اجليب  ٘اجل٬اب/ ٚي٫ ٨٦ النؽة ملسو هيلع هللا ىلصاذلم ٠٪ةق ثؾل ٞٮة ملة رأل   .(1)كا٣

٨ٔ  ركل زيؽ ث٨ أق٥٤ ٦ة كٝٮد٫ كممة يؽؿ ىلع مؽد٫ 
ي٧كٟ أذف ٚؿق٫  رأيخ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب »أثي٫ أ٫٩ ٝةؿ/ 

                                                           
 (.0/55) «ٚذط ابلةرم»٧٠ة يف  «الكرية»كرد ذلٟ ٔ٪ؽ اث٨ إقعةؽ يف  (1)
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«ثإظؽل يؽي٫، كي٧كٟ ثةألػؿل أذ٫٩، ز٥ يست ظىت يؿًلت
(1). 

ُم » ْٙ  / «َض
 .(2)اق٥ ٨٦ أق٧ةء األقؽ، أك اق٥ الث٪٫

ة ثة٣ٛةركؽ ملسو هيلع هللا ىلص ك٣ٞج٫ اجليب ٌن ؛ ألف اهلل دٕةىل ٚؿؽ ث٫ ثني (3)أي
 احلٜ كابلة٢َ، ٚاكف أكؿ ٨٦ ص٭ؿ ثةإلقبلـ، كأيؽ اهلل ث٫ ادلي٨.

 «»/ 

ٮاف  ة كالًؿ داعء هل ثأف يجةٔؽ اهلل ٔ٪٫ أقجةب قؼ٫ُ؛ ألف الًؿ
 ًؽ الكؼٍ، كًل٧ة جيٮز ٬ؾا ادلاعء ل٤ىعةثح جيٮز ٣٘ري٥٬.

 «ٓقْل ملسو هيلع هللا ىلص قال: مسعت زسْل اهلل»: 

٥ُٓج »  /«ـَ

، ك٬ٮ كاظؽ الك٧ٓ يف األو٢  « مىؽر ق٧ٓ يك٧ٓ ق٧ةاعن
﴿كدمٓ، ٝةؿ دٕةىل/                      ﴾ 

             ﴾ :[7]البؼرة ٓ ، كجي٧ٓ ىلع أق٧ةع، كأق٧ي
    ﴾ :ك٬ٮ دمٓ ٤ٌٝح، [7]البؼرة ٓ ، كجي٧ٓ ىلع أق٧ةع، كأق٧ي

                                                           
 (.53)ص املىؽر الكةثٜ (1)
٨ إقعةؽ أ٦ة ٠٪حذ٫ ٚضةء يف الكرية الث(/ »3/808« )ا٣ٛذط»ٝةؿ احلةِٚ يف  (2)

 أكر أكالدق. ظٛىح٠٪ةق ث٫، كٌل٩خ  أف اجليب 
ؿاِب/  ة، كٝةؿ اث٨ اأٔل ىن ٍٛ / النج٢، ٝةؿ األز٬ؿم/ كدل األقؽ يكُل ظى ٍٛهي احلى

ة، كٝةؿ وةظت  ٌن / األقؽ يكىن  أثة ظٛه كيكُل «ا٣ٕني»٬ٮ الكجٓ أي
ة. ا٩ْؿ/   (.8/158) «ا٣ٕني»(، ك0/10) «لكةف ا٣ٕؿب»مج٫٤ ظٛىن

 ( ٨ٔ زيؽ ث٨ أق551.٥٤) «ماكرـ األػبلؽ»٨ أِب ادل٩ية يف أػؿص٫ اث (3)
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 ٔؽل إىل ٦ٕٛٮؿ كاظؽ.، ك٬ٮ يخ(1)كجي٧ٓ ىلع أقة٦ٓ
ريق، ل١٪٭ة كأو٢ الك٧ٓ احلةقح  « املٕؿكٚح، كيه يف اإلنكةف ٗك

يف اإلنكةف قجت ا٢ٕٞ٣، كا١ٛ٣ؿ، كاتلؽثؿ؛ ذلا ٩ىف اهلل الك٧ٓ ٨ٔ 
 .[179]األعراف: ﴾    ﴿الاكٚؿي٨ ٚٞةؿ/ 

٤ي٫ ٚةلك٧ٓ  ق٧ٕةف/ ق٧ٓ إدراؾ كد٧يزي ثةحلةقح، كاثلةا ٔك
﴿ق٧ٓ اقذضةثح ك٬ؽايح، ٝةؿ دٕةىل/              

    ﴾ :[36]األكعام. 

اكالك٧ٓ يٞٓ ٦ « ة، كابلرص ٝؽ يٞٓ دل٧ٮاعن مؤػؿن ا ٦ٞؽ٦ن  ؛ٛؿدن
 كذلٟ ملة يأيت/

 ألف الك٧ٓ ال يذٕؽد خببلؼ ابلرص. -1
ٝج٢ أف يجرص. -5  ٓ ٢ٛ يك٧ ٚة٣ُ  ،٢٧ ٜ ىلع ابلرص يف الٮصٮد كا٣ٕ  ك٬ٮ قةث
8-  ٢ُ ٞجٮؿ كيف أز٪ةء اجلٮـ دٕذ احلٮاس، كدجًف ظةقح الك٧ٓ وةحلح ٣

ؿيٞ٭ة يكتيِٞ اإلنكةف ،املؤزؿات اخلةرصيح  َ٨ ؽر اهلل  ؛ٔك كذلا ملةٝ 
ٙ رضب ىلع آذا٩٭٥. ٮي٢ ىلع أ٢٬ ال١٭  الكجةت ا٣ُ

٬ل اهلل»كٝٮهل/  « / أم/ ق٧ٕخ وٮد٫؛ ألف «ـ٥ٓج ـر
                                                           

(، 1/523الث٨ الٮزم ) «ٗؿيت احلؽير»(، ك5/555) «اجل٭ةيح»ا٩ْؿ/  (1)
 (.1/523) «امل٘ؿب»ك
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.ٓ يٍك٧ى  اذلات ال ت
ى  « ايح، ك٦س٫٤ ٨٦ أىلع درصةت الؿك ٢ه ٧ُّ كالك٧ٓ يف احلؽير حتى

كحنٮ ذلٟ ٨٦  «ظؽزين»أك  «ٝةؿ يل»أك  «أػر٩ة»يف ا٤ٕ٣ٮ 
ا٣ٕجةرات ادلا٣ح ىلع االدىةؿ يف اإلق٪ةد، كبٕي ٬ؾق ا٣ٕجةرات 

ٍرَقى ٨٦ ثٕي، كأ٦ة 
ى
أك ا٣ٕ٪ٕ٪ح ٚبل دؽؿ ىلع االدىةؿ إال  «٨ٔ»أ

إذا زجخ ق٧ةع الؿاكم ٨٦ ميؼ٫ يف ال٤٧ح، ٚبل ٦ة٩ٓ أف يٕ٪٨ٕ 
 ٍٞ جى٢ ا٣ٕ٪ٕ٪ح ٨٦ املؽ٣ِّف أك ٠سري اإلرقةؿ؛ أل٩ ٫ ثٕؽ ذلٟ، كال تي

 .(1)٣حف أ٬بلن ل٤سٞح يف ٔ٪ٕ٪ذ٫
لك٫ ٚي٨٧ دكف الىعةثح ٨٦ اتلةثٕني كأدجةٔ٭٥ ٧ٚة ك٬ؾا  «

يٍكأؿ ٨ٔ ظةهل٥، ٧٠ة ٥٬ثٕؽ ، ال ي ، كأ٦ة الىعةثح ٚض٧يٕ٭٥ ٔؽكؿه
ري يف أدكات ق٧ةٔ٭٥ يف ال٤٧ح جٍعى  .ال عي

 /«ي٬ٜل»

ٓ ٩ىت ىلع احلةؿ ٬ؾق ال٤٧ح ٨٦ ا٣ٕٛ ٢ كا٣ٛة٢ٔ يف مًٮ
٠ؿ؛ أل٩٭ة ٦جح٪ح  ٨٦ رقٮؿ اهلل، أم/ ٝةابلن، ك٬ؾق احلةؿ الز٦ح اذلِّ

ر ثىٮت.  ل٧٤عؾكؼ املٞؽ 
  ُإمنا األعنال بالئات»ملسو هيلع هللا ىلص/ قْل»: 

                                                           
الث٨ ٔجؽ ا٣ر  «اتل٧٭يؽ»(، ك515، 840ل٤ؼُيت )ص «ال١ٛةيح»كا٩ْؿ/  (1)

رشح »٦ٓ رشح اجلٮكم(، ك -1/180) «٦ٞؽ٦ح وعيط مك٥٤»(، ك1/10)
 (.552الث٨ رصت )ص «ا٢٤ٕ٣
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«األ٥َْاُل ةاجليَّاِت »كيف ركايح/ 
«ةاجليَّث»، كيف ركايح (1)

، كيف (2)
 .(3)«٠ُ٥َ ةاجليَّثِ ا١ٓ»/ «اجلاكح»ركايح ل٤جؼةرم يف ٠ذةب 

 / «إ٥٧ا»

 / احلؿؼ اجلةقغ اجلةوت اذلم يٛيؽ اتلٮًليؽ.«إفٌ »أو٤٭ة/  «
( دج٢ُ «٦ة» « / زااؽة ال ٢٧ٔ هلة؛ أل٩٭ة ظني دذى٢ ثػ )إف 

٭ة ٨ٔ ا٢٧ٕ٣. ٌٛ  ٤٧ٔ٭ة، كدك
/ أداة دٛيؽ دٞٮيح احلك٥ اذلم ثٕؽ٬ة كدٮًليؽق، «إ٧٩ة»ك «

ٚ حه  ٧٠ة دٛيؽ احلرص كا٣ٞرص، ٚيه أداة دٮًليؽو   م١ٛٮٚح. كظرص، اك
 حٙيػ ح٬ٜيث احلل٣ ةٓػ٪ا وح٬ًليػه/ «إ٥٧ا»و٤ٓىن ٬ٞن  «

ا، أك ٦٪ػـالن ٦٪ػـ٣ح امل٤ٕٮـ  ة مؤًلؽن أ٩٭ة جت٢ٕ ٦ة ثٕؽ٬ة ٤ٕ٦ٮ٦ن
ة.  إف ل٥ يك٨ ٤ٕ٦ٮ٦ن

 ٥٘رال األول/
﴿ٝٮهل دٕةىل/  -1              ﴾ :[36]األكعام ،

           ﴾ :ٚإف لك اع٢ٝ ي٥٤ٕ[36]األكعام ، 
    ﴾ :أ٫٩ ال دكٮف  ، ٚإف لك اع٢ٝ ي٥٤ٕ[36]األكعام

                                                           
 (.5383، 832، 833ركاق اث٨ ظجةف ) (1)
 (.8248( ك)8832يف )« إ٧٩ة»(، كركاق ثـيةدة 8323، 5452ركاق ابلؼةرم ) (2)
 (.4505ركاق ابلؼةرم ) (3)
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 االقذضةثح إال مم٨ يك٧ٓ.
﴿ٝٮهل دٕةىل/  -5             ﴾ :[18]احلجرات. 

ٝٮجلة/ إ٧٩ة زيؽ أػٮؾ كوةظجٟ ا٣ٞؽي٥، يٞةؿ مل٨ يٞؿ ثؾلٟ؛  -8
ا ىلع ٦ة جيت ٨٦ ظٜ األػٮة كالىعجح. ة كدأكيؽن  دججي٭ن

«إ٥٧ا األ٥َْاُل ةاجليَّاِت »/ ملسو هيلع هللا ىلص ٝٮهلو٤رال اثلاِّن/ 
(1). 

٧ةؿ  أك ٧٠ةهلة حبكت اجليةت، اكف الرشٔيح إذ ٠ٮف وعح اأٔل
أمؿنا ٗري ٤ٕ٦ٮـ ٝج٢ اإلػجةر ث٫، إال أ٫٩ ٩ـؿ ٦٪ػـ٣ح امل٤ٕٮـ؛ إمةرة إىل 

 أ٫٩ ممة ال ي٧ك٨ ردق أك إ٩كةرق، كٚي٫ دأكيؽ لؤلمؿ كدٞٮيح هل.
ال ظةصح إىل اتلأكيؽ كاتلٞٮيح ٬٪ة؛ ألف وٛػ يٓرتض ةأ٩٧/  «

؛ أل٫٩ كيح ملسو هيلع هللا ىلصٚٓ النٟ، كذلٟ ال يكٮف يف الك٫٦ اتلأكيؽ دل
املؼةَت ث٭ؾا احلؽير ٥٬ ٨٦ ٔ٪ؽ اهلل المٟ ٚي٫، ز٥ إف 

 الىعةثح، ك٥٬ أ٥ْٔ األ٦ح إي٧ة٩نة، كال يذىٮر ٦٪٭٥ ذلٟ.
 وجياب ىلع ذلٝ ٦٤ وس٬ه/

٧٠ة أٚةدت اتلٮًليؽ، أٚةدت اال٬ذ٧ةـ  «إفٌ »٬ؾق األداة أوالً/ 
ر ٧٠ةؿ ا٣ٕ٪ةيح ث٫، كبيةف ث٧ٌ٧ٮف الالكـ كدٞؿيؿق، كإّ٭ة

                                                           
 دٞؽـ ختؿجي٫. (1)
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يف ٠ذةب اهلل ٝٮهل دٕةىل/ ػُٮرد٫ كأ٧٬يذ٫. ك٦سةؿ ذلٟ 
﴿              ﴾ :كٝٮهل دٕةىل/ ،[1]الؽوثر 

     ﴾ :كٝٮهل دٕةىل/ ،[1]الؽوثر 
﴿              ﴾ :[1]الػتح . 

     ﴾ :[1]الػتح . 
اخلُةب ثة٣ٞؿآف كالك٪ح ٣حف ٦ٞىٮرنا ىلع الىعةثح؛ ث٢ ٬ٮ ذا٧ًيا/ 

 ٨ أىت ثٕؽ٥٬ مم٨ يذأىت هل اخلُةب.هل٥ كمل
ة/ «إ٧٩ة»أف ٬ؾق األداة ذاثلًا/  ٌن  أٚةدت احلرص كا٣ٞرص أي
 ٣٘ح ٬ٮ/ احلبف كا٣ٞرص.واحلرص  «

 إزجةت املؾ٠ٮر، ك٩يف ٦ة قٮاق. وانٍالًضا/
 ختىيه يشء بيشء ثُؿيٜ خمىٮص. وا١ٜرص/ «

كي٪ٞك٥ ثةٔذجةر دٮص٫ اجليف إىل لك ٦ة ٔؽا املٞىٮر ٤ٔي٫ أك 
 ٫ٌ إىل/ثٕ

ك٬ٮ ٦ة ٩ييف ٚي٫ احلك٥ ٨ٔ دميٓ ٦ة ٔؽا  ضٜييق/ -أ
 املٞىٮر ٤ٔي٫، كدكف ٩ْؿ إىل ظةؿ خمةَت ٦ٕني.

﴿ك٦٪٫ ٝرص الىٛح ىلع املٮوٮؼ، ٦س٢/             
﴿                ﴾ :ٚةآليح دٞرص وٛح [19]حمؿد ،

     ﴾ :ٚةآليح دٞرص وٛح األلٮ٬يح ىلع اهلل [19]حمؿد ،
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﴿هل دٕةىل/دٕةىل دكف دميٓ ٦ة ٔؽاق، ك٦س٫٤ ٠ؾلٟ/ ٝٮ       
            ﴾ :ٚٞرص ا٣ٕجةدة ىلع اهلل [23]اإلرساء ،. 

   ﴾ :ٚٞرص ا٣ٕجةدة ىلع اهلل [23]اإلرساء ،. 
ة إىل دميٓ ٦ة ٔؽا  إىايف/ -ب ٦ة ل٥ يك٨ ٚي٫ اجليف مٮص٭ن

 املٞىٮر ٤ٔي٫، كإ٧٩ة ىلع ث٫ٌٕ ٍٚٞ.
/ ٝٮهل دٕةىل/  ك٦٪٫ ٝرص املٮوٮؼ ىلع الىٛح، ك٦سةؿ ذٟل

﴿        
 ﴾ :رص اخل٧ؿ ك٦ة ثٕؽ٬ة [98]املائدة كيه -، ظيرٝ 

 .ىلع وٛح الؿصف -مٮوٮٚةت

ٕةىل/ ٦٪٫ ك رص املٮوٮؼ [23]فاطر: ﴾   ﴿ٝٮهل د ، ظيرٝ 
ري٬ة.ىلع اإل٩ؾار  - ملسو هيلع هللا ىلص ك٬ٮ اجليب- ؽا٬ة إىلٗ   ك٬ٮ وٛح، ال يٕذ

٘إذا ٛي٠/ ٤ا ا١ٙؽق ةني ٛرص الهٙث ىلع امل٬ن٬ف، وٛرص  «
 امل٬ن٬ف ىلع الهٙث؟



  
39 

رص الىٛح ىلع املٮوٮؼ ي٧ذ٪ٓ أف ينةرؾ املٮوٮؼى  ٘اجل٬اب/ يفٝ 
ٮؿ/  يفٝ  رييق يف الىٛح املؾ٠ٮرة،ٚ   ٗ ي٧ذ٪ٓ أف ينةرؾ  «ال هلإ إال اهلل»أظؽه

 ٛح املؾ٠ٮرة، كيه وٛح األلٮ٬يح.اهلل قجعة٫٩ أظؽه يف الى
أ٦ة يف ٝرص املٮوٮؼ ىلع الىٛح/ ٚبل ي٧ذ٪ٓ يف ظٜ املٮوٮؼ 

﴿أف ينةرًل٫ ٗريق، ٚٞٮهل دٕةىل/        ﴾  ال ي٧٪ٓ أف
 يٮصؽ ٩ؾيؿ ٗريق.

ٚيف اجلٮع األكؿ خيذه املٮوٮؼ ثةلىٛح كال ي٪ٟٛ ٔ٪٭ة، 
 كأ٦ة اثلةا ٚج١ٕف ذلٟ.

 ف ا١ٜرص واحلرص اإلىايف واحلٜييق؟و١ل٦/ ٞيٗ يٓؽ «
٥ يف ٦ٕؿٚح ذلٟ ٬ٮ/ الكيةؽ كا٣ٞؿاا٨.  املعك 

٤ٚٮ ٤ٝخ/ إ٧٩ة ٝةـ زيؽ، أم/ ال ٧ٔؿك، ٚ٭ؾا ظرص لىٛح 
ا٣ٞيةـ يف زيؽ دكف ٗريق، ك٦س٢ ذلٟ ٝٮلٟ/ إ٧٩ة إ٣يه اهلل، ٚ٭ٮ 

 دكف ٗريق. ظرص لىٛح األلٮ٬يح يف اهلل 
ٔؽ، ٚ٭ؾا ظرص كٝرص كلٮ ٤ٝخ/ إ٧٩ة زيؽ ٝةا٥، أم/ ال ٝة

 ل٧٤ٮوٮؼ ىلع وٛح ٝؽ ينةرًل٫ ٚي٭ة ٗريق ٧ٕ٠ؿك.
﴿ك٦س٢ ذلٟ/ ٝٮهل دٕةىل/          ﴾ :[171]الـساء ،

   ﴾ :أم/ ال رشيٟ هل، ك٣حف ٦ٕىن ٬ؾا أف [171]الـساء ،
 وٛةت أػؿل ٠سرية. وٛةد٫ دٕةىل د٪عرص يف ذلٟ؛ ث٢ هل 
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 ، و٫٨٤ا/حٙيػ احلرص وا١ٜرص «إ٥٧ا»و٪٨اك ٌؽق أعؽى ٕري  «
 .ال هلإ إال اهللاجليف كاالقتس٪ةء، ٦س٢ ٝٮؿ/  -1
   ﴿دٞؽي٥ ٦ة ظ٫ٞ اتلأػري، ٦س٢ ٝٮهل دٕةىل/  -5

﴾ :[5]الػاحتة. 

ا٣ُٕٙ ثػ )ال(، أك )ث٢(، أك )٣ك٨( ٦سةؿ ٝٮلٟ/ األرض  -8
/ ٦ة ثيٌةكيح ال ٠ؿكيح، أك/ ٦ة األرض ٠ؿكيح ث٢ ثيٌةكيح، أك

 األرض ٠ؿكيح ٣ك٨ ثيٌةكيح.

ْع٥َاُل ةِاجلِيَّات» /ملسو هيلع هللا ىلص ٘إن ٛي٠/ ٬ٛهل «
َ
٦٤ أي أ٬٧اع  «إِن٥ََّا األ

 احلرص وا١ٜرص؟
يىط أف يكٮف ٨٦ ٝرص الىٛح ىلع املٮوٮؼ؛ أم/ ٘اجل٬اب/ 

٨٦ احلرص احلٞيٌف، أك ٨٦ ٝرص املٮوٮؼ ىلع الىٛح؛ أم/ ٨٦ 
ةيف.  احلرص اإًل

٧ةؿ الرشٔيح أك  ٚإذا ٤ٝ٪ة/ إف دٞؽيؿ الالكـ ٬ٮ/ إ٧٩ة وعيطي اأٔل
؛ ٚي١ٮف ٬ؾا ٨٦ ٝجي٢ ظرص الىٛح  كيه الىعح  -اكم٤٭ة/ امل٪ىٮًمُّ

. ك٬ؾا  -أك ال٧١ةؿ ٪ٍٮى ٧ةؿ، ال ىلع ٗريق ممة ل٥ عي ىلع امل٪ٍٮًمِّ ٨٦ اأٔل
 ٨٦ ظرص الىٛح ىلع املٮوٮؼ.

أك يكٮف ظرص ا٢٧ٕ٣ الرشيع الىعيط أك الاكم٢ يف ال١ٮف 
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 ح. ك٬ؾا ٨٦ ٝجي٢ ظرص املٮوٮؼ ىلع الىٛح.كالٮصٮد/ ثةجلي
 ل٢طرص؟ «إ٥٧ا»٘إن ٛي٠/ ٤ا وس٩ إ٘ادة  «

، حٙيػ احلرص «إ٥٧ا»٘اجل٬اب/ احٙٚ املط٬ٜٜن يف ٬ٞن 
 واعخ٬ٙ٢ا يف وس٩ ذلٝ/

ة ظٞيٞينة، ك٬ٮ املن٭ٮر ٔ٪ؽ دميٓ ٚٞي٢/  -1 ٕن دٛيؽق ثةمل٪ُٮؽ ًك
 «نإ»أ٢٬ األوٮؿ ٨٦ املؾا٬ت األربٕح؛ أل٩٭ة مؿًلجح ٨٦/ 
/ «٤ا»كيه )ظؿؼ تلأكيؽ إزجةت املك٪ؽ إىل املك٪ؽ إحل٫(، ك

ة ل٤ذأكيؽ كاإلزجةت، ٚذٌةٔٙ  ٌن الاكٚ ح ا٣يت تكذ٢٧ٕ أي
٦ٕىن احلرص،  «إ٥٧ا»اإلزجةت كاتلأكيؽ؛ ٚ٪ةقت أف دذ٨٧ٌ 

 ٣حف األمؿ إال ٠ؾا. /٧ٕٚ٪ة٬ة
؛ –أم ٦ٛ٭ٮـ املؼة٣ٛح  –دٛيؽ احلرص ثةملٛ٭ٮـ  «إ٥٧ا»كٝي٢  -5

ٞةؿ/ إ٧٩ة زيؽ ٝةا٥ ال ٝةٔؽ، خببلؼ/ ٦ة زيؽ إال لىعح أف ي
 «ال ٝةٔؽ»/ ةٝةا٥؛ أل٩٭ة لٮ أٚةدت احلرص ثةمل٪ُٮؽ لاكف ٝٮجل

 دكؿارنا ال ٚةاؽة ٦٪٫.
ٕيؿٚيح. -8  كٝي٢/ دٛيؽ احلرص ثةحلٞيٞح ا٣

﴿ٝٮهل دٕةىل/  و٦٤ أد١ث ٫٧٬ٞا حٙيػ احلرص/        
           ﴾ :٦ٓ ٝٮهل دٕةىل/ [99]املائدة ،﴿       

             ﴾ :كًلؾلٟ ٝٮهل دٕةىل/[12]التغابن ،﴿   
    ﴾ :كًلؾلٟ ٝٮهل دٕةىل/[12]التغابن ،﴿               
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﴿دٕةىل/                  ﴾ :٦ٓ [39]الصافات ،
﴿ٝٮهل دٕةىل/                 ﴾ :[7]التحريم. 

 ةجليف كاالقتس٪ةء، كاثلةا ثػ )إ٧٩ة(.ٚةألكؿ أق٤ٮب ظرص ث
 وٛػ يٓرتض ىلع ذلٝ ٘يٜال/

 «إ٥٧ا األ٥ْال ةاجليات»/ ملسو هيلع هللا ىلص ل٤عرص، كٝٮهل «إ٥٧ا»لٮ اك٩خ 
أق٤ٮب ظرص كٝرص؛ لاكف ظؾٚ٭ة يٛٮت ٬ؾا ا٣ٞرص ٦ٓ أ٫٩ مؿاد، 

«األ٥ْال ةاجليث»ك٣ك٨ ٝؽ زجخ ظؾٚ٭ة يف ركايح 
ككٝٓ ٚي٭ة  ،(1)

دٛيؽ االقذ٘ؿاؽ ك٬ٮ مكذ٤ــ ؿ( يف األ٧ٔةؿ أا٣ٞرص؛ ألف )
رصى ىلع اخلر؛ ألف أل٤ٞرص، كاملجذؽأ املعًل ثػ ) ؿ( االقذ٘ؿاٝيح يٞي

 املٕىن ظيجبؾ/ لك ٢٧ٔ ثجيح، كال ٢٧ٔ إال ثجيح!!
 وجياب ىلع ذلٝ ةأن/

يف احلؽير زيةدة ٨٦ زٞح، ٚيه ٦ٕذرة قٮاء كصؽ  /«إ٧٩ة»
 أق٤ٮب احلرص أـ ل٥ يٮصؽ ٔ٪ؽ ظؾٚ٭ة.

 /«األ٥ْال»
ٔى٢٧ً ي٧ٕى٢ ٧ٔبلن، ث٧ٕىن/ ظؿًلح ابلؽف. دمٓ ٧ى٢، ك٬ٮ مىؽر   عى

 ؟«األ٥ْال»٘إن ٛي٠/ ٤اذا حٙيػ األ١ٗ والالم يف  «
 ٘اجل٬اب/ 

                                                           
 دٞؽـ ختؿجي٫. (1)
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 إ٩٭ة ل٤ضجف. -1
كٝي٢ ل٤ٕ٭ؽ اذل٬ين/ أم/ الرشًعي ةت، اك٣ٕجةدات املٛذٞؿة إىل  -5

اجليةت؛ ك٬ؾا إلػؿاج ا٣ٕةدي ةت اكألك٢ كالرشب؛ ٣ٕؽـ 
 ٩يح.دٮٝٙ وعذ٭ة ىلع 

كهلؾا ٝةؿ اث٨ ظضؿ يف رشظ٫ هلؾا احلؽير/ إف املٞىٮد 
٧ةؿ الىةدرة ٨ٔ امللكٛني، كا٣ْة٬ؿ ػؿكج  ٧ةؿ ٬٪ة/ اأٔل ثةأٔل

٧ةؿ/ ا٣ٕجةدات  .(1)أ٧ٔةؿ ال١ٛةر؛ ألف املٞىٮد ثةأٔل
كٝي٢ لبلقذ٘ؿاؽ/ ك٬ٮ حميك ٨ٔ دم٭ٮر املذٞؽ٦ني، كال يىؿًد  -8

د اثلٮاب ٤ٔي٫ ٤ٔي٫ حنٮ األك٢ ٨٦ ا٣ٕةديةت؛ ألف ٨٦ أرا
ة-اظذةج إىل ٩يح وةحلح  ٞن حلىٮؿ املٞىٮد ثٮصٮد  -ال ٤ُ٦

 وٮرد٫ ٠٪يح اتلٞٮِّم ىلع ا٣ُةٔح كحنٮ٬ة.
 و٪٠ يػع٠ ا٬ٜ١ل يف األ٥ْال؟ «

 ٥ٕ٩ يؽػ٢؛ أل٫٩ ٢٧ٔ ال٤كةف. اجل٬اب/
ًض ىلع ذلٟ ثأف ٨٦ ظ٤ٙ ال ي٢٧ٕ ٧ٔبلن ٚٞةؿ  كٝؽ أرتي

 ٢ يف ا٢٧ٕ٣ ظٞيٞح.ٝٮالن، أ٫٩ ال حي٪ر!! ثأف ا٣ٞٮؿ ال يؽػ
ٕيؿؼ، كا٣ٞٮؿ ال  كالٮاب ىلع ذلٟ/ أف مؿصٓ احل٧ني إىل ا٣

يكُل ٧ٔبلن يف ا٣ٕؿؼ؛ كهلؾا يُٕٙ ا٣ٞٮؿ ىلع ا٢٧ٕ٣.  ي
                                                           

 (.1/18) «ٚذط ابلةرم»ا٩ْؿ ٩ه الكـ اث٨ ظضؿ يف/  (1)
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  ٘إن ٛي٠ ٪٠ اجليث ٦٤ األ٥ْال؟ «
 ٥ٕ٩ اجليح ٢٧ٔ ٨٦ أ٧ٔةؿ ا٤ٞ٣ت. ٘اجل٬اب/

كٝؽ أرتض ىلع ذلٟ ثأ٫٩ إذا اظذةج لك ٢٧ٔ إىل ٩يح، 
٤ي٥  كٌل٩خ اجليح ٧ٔ بلن ٨٦ أ٧ٔةؿ ا٤ٞ٣ت؛ ٚذعذةج اجليح إىل ٩يح، ك٬ى

ا، ك٬ؾا يٛيض إىل ا٣تك٤ك٢ ك٬ٮ ثة٢َ.  صؿًّ
 وي٥ل٦ أن جياب ٦ْ ٪ؼا االْرتاض ةأضػ أمؽي٦/

أف املؿاد ثة٢٧ٕ٣ ٬٪ة ٬ٮ ٢٧ٔ الٮارح اكلىبلة، ٚبل  األول/
ي٤ُٜ ا٢٧ٕ٣ ٬٪ة ىلع ٢٧ٔ ا٤ٞ٣ت، ٚةجليح ػةرصح ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ 

ة ل٤تك٤ك٢. -ثٞؿي٪ح ا٢ٕٞ٣ - ٕن  دٚ
ٕةم٢( ىلع اجلةكم، كٝؽ ذ٠ؿ وةظت  اثلاِّن/ ٤ًُٜ )ا٣ ٕيؿؼ ال يي أف ا٣

٢ٕ ٕى٧ى٢/ امل٭٪ح كا٣ٛ ٞةمٮس أف ا٣ ٤ٞت كٝىؽق.(1)ا٣ بل يت٪ةكؿ دٮص٫ ا٣  ٚ، 
٘إن ٛي٠/ )األ٥ْال( مجّ ٢ّٛث و٪٬ ملا دون ا١ٓرشة، ٠٫٘  «

ي٬٪٣ ٪ؼا أن األ٥ْال املٙخٜؽة إىل اجليات دون ا١ٓرشة، ٘خ٬ٟن 
 ٢ٛي٢ث سًػا؟
إ٧٩ة دٕذر ا٤ٞ٣ح كال١رثة يف ال٧ٮع إذا اك٩خ  ٘يٜال/

٩كؿات، ٦س٢/ أ٧ٔةؿ، ٩يةت، كرسٝةت.. كأ٦ة املٕةرؼ ٚبل يٕذر 
 ٚي٭ة ذلٟ.

                                                           
 (.1/1882) «املعيٍ ا٣ٞةمٮس» (1)
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 مفأ١ث/
٥ال( ىلع )األ٘ٓال(؟ ملسو هيلع هللا ىلص ٤ا احل٥ٟث يف أن اجليب ؽ )اأْل  آذؽ ٞذ

 ي٥ل٦ ح٥٢ؿ احل٥ٟث ٦٤ عالل األم٬ر اتلاحلث/
٨٦ ا٢ٕٛ٣؛ ظير ي٤ُٜ ا٢ٕٛ٣ ألف ا٢٧ٕ٣ أػه  األول/

كيجكت إىل ابل٭ةا٥ كال٧ةدات ٧٠ة يجكت إىل ذكم ا٣ٕٞٮؿ، 
ٍٕذىر ٚي٫ ا٣ٞىؽ.يخببلؼ ا٢٧ٕ٣؛ ظ  ر عي

ذلا ٝةؿ ثٕي األدثةء/ ٝي٤ًتى ٣ِٛ )ا٢٧ٕ٣( ٨٦ ٣ِٛ )ا٥٤ٕ٣(؛ 
ة ىلع أ٫٩ ٨٦ ٦ٞذٌةق.  دججي٭ن

أ٥ٔ ٨٦ ا٢ٕٛ٣؛ ٚإف ا٢٧ٕ٣ يت٪ةكؿ األٝٮاؿ  ألف ا٢٧ٕ٣ اثلاِّن/
 .(1)األٕٚةؿ، كأ٧ٔةؿ ا٤ٞ٣ٮب كالٮارحك

كٝؽ يٞةؿ احل٧١ح ٨٦ ذلٟ؛ خلبل ديتى٪ةكؿ إٔٚةؿ  اثلا١د/
ذٞةدات، كاتلٮبح، كاجليح؛ أل٩٭ة ال حتذةج إىل ٩يح،  ا٤ٞ٣ٮب اكأل

 كًلؾا خلبل ييتى٪ةكؿ دؿؾ الـ٩ة كالؿبة؛ ألف ذلٟ ٨٦ ا٣رتكؾ.
٬رات ىلع اجليث؟ «  ٘إن ٛي٠/ ملاذا ال حخ٬ٛٗ ٪ؼه املٞؼ

أل٫٩ لٮ دٮٝٛخ إٔٚةؿ ا٤ٞ٣ٮب ىلع اجليح، ٦ٓ ٠ٮف  ٘اجل٬اب/
اجليح ٝىؽ امل٪ٮم ثة٤ٞ٣ت، كال يٞىؽ اجلةكم إال ٦ة يٕؿؼ، ٚي٤ــ 
ٚنة  أف يكٮف اإلنكةف اعرٚنة ثةهلل ٝج٢ ٦ٕؿٚذ٫ هل، ٚي١ٮف اعر

                                                           
 (.1/58) «٧ٔؽة ا٣ٞةرم» (1)
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ري اعرؼ ث٫ يف ظة٣ح كاظؽة! كي٤ــ ٨ٔ ٬ؾا الزـ ٚةقؽ، ك٬ٮ/  ٗك
ح أف ٦ٕؿٚح اهلل ال زٮاب ٚي٭ة؛  ٌ ألف اثلٮاب يتجٓ اجليح، كٝؽ َصى

 ث٭ؾا ا٣ٞؿايف كاث٨ دمةٔح.
ذةج ٚي٭ة إىل اجليح ٨٦ ظير  كأ٦ة إزا٣ح اخلجر/ ٚإ٩٭ة ال حيي
ذةج إحل٭ة ٨٦ ظير اثلٮاب ىلع ا٦ذسةؿ أمؿ  اتلُ٭ري، كإف اكف حيي
ة يف رد األميةء امل٧ٌٮ٩ح اكأل٦ة٩ةت. ٌن  النةرع، كيٞةؿ ٦س٢ ٬ؾا أي

ظير إقٞةط ا٣ٕٞةب ٔ٪٫ ال حيذةج إىل كأ٦ة الـ٩ة ٚذةرًل٫ ٨٦ 
 ٩يح، ك٨٦ ظير حتىي٢ اثلٮاب ىلع ا٣رتؾ حيذةص٭ة. 

٧ةؿ( ىلع )األٕٚةؿ( ملسو هيلع هللا ىلص أف اجليب الؽاةّ/ ألف  ؛آزؿ ذ٠ؿ )اأٔل
٧ةؿ. تكذ٢٧ٕ يف صة٩ت الؿب  األٕٚةؿ  خببلؼ اأٔل

   ﴿كٝؽ يُؿأ ٬٪ة اقتناكؿ ك٬ٮ أف اهلل دٕةىل يٞٮؿ/ 
     ﴾ :ٚؾ٠ؿ ٬٪ة  [71]يس

 ص٢ مأ٫٩. ٫)ا٢٧ٕ٣( يف ظٞ

/ P، ظير ٝةؿ املجةرًلٛٮرمٚييضةب ىلع ٬ؾا ث٧ة ٝةهل 
ة أك ٩ٛبلن، ٤ٝي٤ح » ًن ٧ةؿ أ٥ٔ ٨٦ أف دكٮف أٝٮاالن أك إٔٚةالن، ٚؿ كاأٔل
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«أك ٠سرية، وةدرة ٨٦ امللكٛني املؤ٦٪ني
(1). 

 /«يَّاِت ةِاجل  »

 أم بكبج٭ة. ابلاء/ «
٧ةؿ كاملٞٮ٦ِّح  ٘ابلاء ـبتيث، ظير إف اجليةت قجت اأٔل

 ل٢٧ٕ٤، كابلةٔسح ٤ٔي٭ة.
، أم اجليةت وٛػ يٜال إن ابلاء ل٥٢هاَضتث واإللهاق

 مىةظجح لؤل٧ٔةؿ، كمبلوٞح هلة يف الٮصٮد.
كىلع ٦ٕىن ٠ٮ٩٭ة لئللىةؽ كاملىةظجح/ ٚيه ٨٦ ٩ٛف ا٢٧ٕ٣، 

 دذؼ٤ٙ ٨ٔ أكهل.ٚحنرتط أاٌل 
 كىلع ٦ٕىن ٠ٮ٩٭ة قبجنة/ ٤ٚحكخ ٨٦ ٩ٛف ا٢٧ٕ٣.

٪ًٍٮم ٨٦ ثةب اجليات/  « ٣٘ح/ دمٓ ٩ي ح، مىؽر ٨٦ ٩ىٮىل عى
ؽ ، ث٧ٕىن ٝىىى ىبى يىرٍضًبي  . (1)رضى

يًك ختٛيٛ٭ة  كاملن٭ٮر ٚي٭ة تنؽيؽ احلةء ٚيٞةؿ )ًني ح(، كظي
َنى يين إذا أثُأ؛ أل٫٩ حيذةج يف(2)ٚيٞةؿ/ ًنيىح  دىعيع٭ة ، ٨٦ كى

                                                           
 ( ط. دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح.4/585« )حتٛح األظٮذم» (1)
خمذةر »(، ك1/1053) «ا٣ٞةمٮس املعيٍ»(، ك14/850) «لكةف ا٣ٕؿب»ا٩ْؿ/  (1)

 (. 1/538) «الىعةح
ك٬ٮ ٩ةدر إال »ظىك اتلؼٛيٙ اث٨ ٦٪ْٮر كنكج٫ إىل ال٤عيةا كظؽق، كٝةؿ/  (2)

 (.14/850) «لكةف ا٣ٕؿب»ا٩ْؿ/  «كٮف ىلع احلؾؼأف ي
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 .(1)جلٮع إثُةء، ٝةؿ ا٣ٕيين/ ك٬ٮ حم٢ ٩ْؿ
 / ٔٮض ٨ٔ املٌةؼ إحل٫، أم ثجيةد٭ة.«اجليةت»ؿ( يف أك)

 .(2)كٝةؿ اجلٮكم/ اجليح ا٣ٞىؽ، ك٬ٮ ٔـي٧ح ا٤ٞ٣ت
كىلع ٬ؾا ٚةجليح ٢٧ٔ ٤ٝيب ػةله، ك٣حكخ ٨٦ أ٧ٔةؿ 

ؿؼ ٨ٔ اجليب  كال   كال ٨ٔ أوعةث٫  ملسو هيلع هللا ىلصال٤كةف؛ كذلا ل٥ يٕي
اتل٤ِٛ ثةجليح يف ا٣ٕجةدات  ٥ ثإظكةف ٨٦ ق٤ٙ األ٦ح٨ٔ دةثٕي٭

 امهلل إال اإل٬بلؿ ثة٣جكٟ يف احلش كا٧ٕ٣ؿة.
إذا ٝةؿ ٝةا٢/ ٝٮؿ احلةج/ بليٟ امهلل »ٝةؿ اث٨ ٔسي٧ني/ 

ة  ٞن ة، أ٣حف ٬ؾا ٩ُ ة، كبليٟ امهلل ٧ٔؿة كظضن ٧ٔؿة، كبليٟ ظضن
 ثةجليح، ٚةلٮاب/ ال، ٬ؾا ٨٦ إّ٭ةر مٕرية ا٣جكٟ، كهلؾا ٝةؿ
ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء/ إف اتل٤جيح يف ا٣جكٟ ٠ذ١جرية اإلظؿاـ يف الىبلة، 

                                                           
 (1/58) «٧ٔؽة ا٣ٞةرم» (1)
ٝةؿ إ٦ةـ احلؿ٦ني/ اجليح إف د٤ٕٞخ ث٢ٕٛ مكذٞج٢ ٚيه ٔــ، كإف د٤ٕٞخ  (2)

ة، أ٦ة اث٨ ا٣ٞي٥ ٚريل  ٞن ا حتٞي اجليح يه ا٣ٞىؽ أف ث٢ٕٛ ظةرض ق٧يخ ٝىؽن
 ثٕي٪٫ إال أف ثح٪٭٧ة ٚؿٝنة/ 

كاجليح ٦ذ٤ٕٞح ث٢ٕٛ  ،ا٣ٛة٢ٔ ٩ٛك٫ كب٢ٕٛ ٗريقا٣ٞىؽ ٔ٪ؽق ٤ٕ٦ٜ ث٢ٕٛ  -1
 ا٣ٛة٢ٔ ٩ٛك٫، كىلع ٬ؾا يكٮف ا٣ٞىؽ ٔ٪ؽق أ٥ٔ ٨٦ اجليح . 

ري  ،ا٣ٞىؽ يكٮف ث٧ة ٬ٮ ٦ٞؽكر ىلع حتٞي٫ٞ -5 كاجليح ث٧ة ٬ٮ ٦ٞؽكر ٗك
كب٪ةء ىلع ٬ؾا دكٮف اجليح ٔ٪ؽق ٨٦ ٬ؾا احلؽير  ،٦ٞؽكر ىلع حتٞي٫ٞ
 أ٥ٔ ٨٦ ا٣ٞىؽ . 
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ٚإذا ل٥ د٤ت ل٥ ي٪ٕٞؽ اإلظؿاـ، ٧٠ة أ٫٩ لٮ ل٥ دكر دكجرية 
اإلظؿاـ ل٤ىبلة ٦ة ا٩ٕٞؽت وبلدٟ. كهلؾا ٣حف ٨٦ الك٪ح أف 
٩ٞٮؿ ٦ة ٝةهل ثٌٕ٭٥/ امهلل إا أريؽ نكٟ ا٧ٕ٣ؿة، أك أريؽ احلش 

 . (1)«دحل٢ كال دحل٢إىل ةج ٚحرسق يل، ألف ٬ؾا ذ٠ؿ حيذ
ـايل يف  أمؿ اجليح ق٭٢ يف »ٝٮهل/  «قاٚذةك»٢ٞ٩ الـرًليش ٨ٔ ا٣٘

«ا٣ٕجةدات، كإ٧٩ة يذٕرس بكجت ال٭٢ حبٞيٞح اجليح أك الٮقٮقح
(2). 

 و٤ٓىن اجليث انٍالًضا/ «
 واجليث يف الكم ا٥٢ٓ١اء حّٜ ة٨ٓ٥يني/»/ Pٝةؿ اث٨ رصت 

ثٕي، د٧يزي وبلة  ٨ٔ٭ة ث٧ٕىن د٧يزي ا٣ٕجةدات ثٌٕأضػ٪٥ا/ 
 ا٣ْ٭ؿ ٨٦ وبلة ا٣ٕرص، كد٧يزي ويةـ رمٌةف ٨٦ ويةـ ٗريق.

أك د٧يزي ا٣ٕجةدات ٨٦ ا٣ٕةدات، ٠ذ٧يزي ا٣٘ك٢ ٨٦ ال٪ةثح 
 ٨٦ ٗك٢ اتلرد كاتل٪ْٙ، كحنٮ ذلٟ.

 ك٬ؾق اجليح يه ا٣يت دٮصؽ ٠سرينا يف الكـ ا٣ٛٞ٭ةء يف ٠ذج٭٥.
ة٢٧ٕ٣، ك٢٬ ٬ٮ اهلل ث٧ٕىن د٧يزي املٞىٮد ثواملٓىن اثلاِّن/ 

ريق؟.  كظؽق ال رشيٟ هل، أـ ٗريق، أـ اهلل ٗك
ك٬ؾق اجليح ا٣يت يذلك٥ ٚي٭ة ا٣ٕةرٚٮف يف ٠ذج٭٥ ٔ٪ؽ الك٦٭٥ 

                                                           
 (. 15، الث٨ ٔسي٧ني، )ص«اجلٮكيح رشح األربٕني» (1)
 (.8/535ل٤ـرًليش ) «امل٪سٮر يف ا٣ٞٮأؽ»ا٩ْؿ/  (2)
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ىلع اإلػبلص كدٮاث٫ٕ، كيه ا٣يت دٮصؽ ٠سرينا يف الكـ الك٤ٙ 
كق٤ٙ األ٦ح  ملسو هيلع هللا ىلص املذٞؽ٦ني، كٝؽ ذ٠ؿ٩ة أف اجليح يف الكـ اجليب

«ثلةا اغبلنةإ٧٩ة يؿاد ث٭ة ٬ؾا املٕىن ا
(1). 

 اجليث ٨ْػ ا٫ٜٙ١اء/ «
ة اهلل كا٦ذسةالن ألمؿق،  ٝىؽ اليشء ٦ٞرت٩نة ث٫٤ٕٛ؛ ٤َجنة لًؿ

ة.  ٚإف دؿاىخ ا٢ٕٛ٣ قِل ا٣ٞىؽ/ ٔـ٦ن
اجليح ٔجةرة ٨ٔ ا٩جٕةث »٢ٞ٩ الكيٮيط ٨ٔ ابليٌةكم/ 

ة ٨٦ ص٤ت ٩ٛٓ أك دٚٓ رضر ظةالن أك  ٞن ا٤ٞ٣ت حنٮ ٦ة يؿاق مٮاٚ
ة ٦آالن، كالرشع ػىى٫ ث ةإلرادة املذٮص٭ح حنٮ ا٢ٕٛ٣ الثذ٘ةء ًر

«اهلل دٕةىل، كا٦ذسةؿ ظ٫٧١
(1). 

 ٚيه ا٣ٞىؽ اليلك النةم٢ ل٤ٕــ، كا٣ٞىؽ املٞةرف ل٢ٕٛ٤.
ٔؽ٬ة ثٌٕ٭٥  واجليث ٨ْػ ا٫ٜٙ١اء هلا أضاكم ٞررية، «

 قجٕح يف ٝٮهل/
ٍو  ااًػ ى ٓي رشى جٍ دىػٍخ يف ًنٌيػحو  قى

ى
 أ

 

ػ٨ ةكهلة ثػبل كى٬ى ٨ٍ ظى  دىٍكيًف ل٧ًى
ػ٨ظٞ  ٦ى  يٞحه ظك٥ه حمػ٢ه كىزى

 

ػ٨ كى ػٮده ظى ىي ٍٞ ٦ى ٍطه كى  ٠يٛيحه رشى
 
                                                           

 (.88، 1/84) «صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلك٥» (1)
 (.1/115ل٤كيٮيط ) «األمجةق كاجلْةاؿ» (1)
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 ٝىؽ اليشء ٦ٞرت٩نة ث٫٤ٕٛ. وانٍالًضا/ا٣ٞىؽ،  ٘طٜيٜخ٫ا ١ٖث/
 ىلع دٛىي٢ ي٤ُت يف ٠ذت ا٣ٛؿكع. ،الٮصٮب وض٫٥ٟا/

ذؽاد ثة٣ٕجةدات ال أف  كاملؿاد ثٮصٮب٭ة أ٫٩ الثؽ ٦٪٭ة يف األ
ا ىلع ٩يح دؿًل٭ة مٮصت ل٤ٕٞةب؛ كإال لاكف املؿاد ث ةلٮصٮب ٝةَصن

 ا٣ٛؿض، يف ظني أف املؿاد ٦ة ٬ٮ أ٥ٔ ٨٦ ا٣ٛؿض كاجل٢ٛ.
 ا٤ٞ٣ت. وُم٫٢ا/
أكؿ ا٣ٕجةدات أك ٝج٢ الرشكع ٚي٭ة ٧٠ة يف ويةـ  ووٛخ٫ا/

 ا٣ٛؿض، ىلع دٛىي٢ يف ٠ذت ا٫ٞٛ٣.
 ختذ٤ٙ ثةػذبلؼ األثٮاب حبكت امل٪ٍٮم. وًليٙيخ٫ا/
  ورش٫ٌا/

   ٫٧٤ٔ ثةمل٪ٍٮم. -8  . د٧يزيق -5     إقبلـ اجلةكم. -1
ة. -5  ٔؽـ إدية٫٩ ث٧ة ي٪ةٚي٭ة ثأف يكذىعج٭ة ظ٧١ن

د٧يزي ا٣ٕجةدة ٨٦ ا٣ٕةدة، كد٧يزي ا٣ٕجةدات ٨ٔ و٤ٜه٬د٪ا/ 
 ثٌٕ٭ة ابلٕي.

 ؟«اجليات»/ ملسو هيلع هللا ىلص ٘إن ٛي٠/ ٤ا احل٥ٟث ٦٤ اجل٥ّ يف ٬ٛهل «
٧ةؿ( ثةل٧ٓ  ٘اجل٬اب/ ٬ؾا ٨٦ ثةب ٦ٞةث٤ح ال٧ٓ )اأٔل

 .(1)ذ٣٫ٞك٧ح آظةدنا؛ ٚيٛيؽ أف للك ٢٧ٔ ٩ح)اجليةت( املٞذيض ا
                                                           

 (.84-1/85« )ٚذط ابلةرم»ا٩ْؿ  (1)
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صٮاز االقتس٪ةء، ٚ٭ٮ ٦ٕيةر  وادلحل٠ ىلع أن للك ٠٥ْ ٧يث/ «
 ا٧ٕ٣ٮـ، ٚيىط أف دٞٮؿ/ للك ٢٧ٔ ٩يح إال ٠ؾا كًلؾا.

ة اإلمةرة إىل د٪ٮع اجليةت ٧٠ة  ٌن ٧٠ة أف ال٧ٓ ٬٪ة يٛيؽ أي
ٓ، اك٤ٕ٣ ً ٧ةؿ؛ ألف املىؽر إذا اػذ٤ٛخ أ٩ٮا٫ٔ دمي ٥ دت٪ٮع اأٔل

٧ٓ ىلع ٤ٔٮـ.  جيي
ك٬ؾا اتل٪ٮع يف اجليةت ٨٧٠ ٝىؽ ث٫٤٧ٕ كص٫ اهلل، أك 

ٮدق  يؽق حتىي٢ مٔٮ ، أك ادٞةء ٔك
(1). 

ٛي٠/ وردت  « ج روايات ٦٤ يف  «اجليث»٘إن  ٣ـ  ؽدة  «الهطيص»٤ِٓ ٤ٙ
٥ا احل٥ٟث؟  ٪ٟؼا..٘ 

ـتاب ٫٨٤ا٥ْٕ٦ قخ ركايةت ٦ٛؿدة يف  «اجليح»صةءت ٘اجل٬اب/   /أل
ٓ. أل٩٭ة مىؽر، -1 ٧ٍى  كاألو٢ يف املىؽر أال جيي
كألف حم٤٭ة ا٤ٞ٣ت ك٬ٮ ٦ٛؿد ٚ٪ةقت إٚؿاد٬ة، خببلؼ  -5

٧ةؿ، ٚإ٩٭ة ٦ذ٤ٕٞح ثة٣ْٮا٬ؿ كالٮارح كيه ٦ذٕؽدة  اأٔل
 .(1)ٚ٪ةقت دمٕ٭ة

بل -8  .(2)كألف اجليح دؿصٓ إىل اإلػبلص ك٬ٮ كاظؽ لؤلظؽ ص٢ ٔك
 ؿ( ٚي٥ٕ.أ٣ِٛ ٦ٛؿد حمًل ثػ ) «اجليح»كألف  -5

                                                           
 املىؽر الكةثٜ. (1)
 (.84-1/85« )ٚذط ابلةرم» (1)
 املىؽر الكةثٜ. (2)
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 يف القسآٌ:الئ٘ 

 اجليح ل٥ دؿد يف ا٣ٞؿآف ث٤ْٛ٭ة أك ٦ةدد٭ة.
   ﴿حنٮ ٝٮهل دٕةىل/  اإلرادةكإ٧٩ة كردت ٦ةدة 

      ﴾ :كٝٮهل [152]آل عؿران ،
   ﴾ :كٝٮهل قجعة٫٩/ [152]آل عؿران ،﴿ 

﴾ :كٝٮهل قجعة٫٩/ [152]آل عؿران ،﴿    
﴿          ﴾ 

       ﴾ :كٝةؿ . [18]اإلرساء
     ﴾ :ٕةىل/ . [18]اإلرساء ٝةؿ د   ﴿ك

      ﴾ :[52]األكعام ،
ٝةؿ         ﴿ /ك

 ﴾  :[28]الؽفف. 
 ﴾    ﴿حنٮ/  االةخٖاءكب٤ِٛ 

   ﴾ :كٝٮهل دٕةىل/[28]الؾقل ، ﴿ 
 ﴾ :كٝٮهل دٕةىل/[28]الؾقل ، ﴿    

 [272]البؼرة: ﴾     ﴿ كٝٮهل دٕةىل/
   ﴾ :كٝةؿ دٕةىل/  [272]البؼرة﴿   

﴾ :كٝةؿ دٕةىل/  [272]البؼرة﴿     
        ﴾ 
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      ﴾ :[114]الـساء. 
    ﴾ :[114]الـساء. 
 ﴾ :[114]الـساء. 

 الئ٘ يف الشي٘: «
 ٝؽ كردت اجليح ٠سرينا ث٤ْٛ٭ة ك٦ةدد٭ة يف الك٪ح. 

ي٬ٓذ ًعئؼ »ٝةؿ/  ملسو هيلع هللا ىلصٚيف مك٥٤ ٨٦ ظؽير أـ ق٧٤ح ٨ٔ اجليب 
«ول٩٨ٟ يتٓد ي٬م ا١ٜيا٤ث ىلع ٧يخ٩»احلؽير كٚي٫  «ةابليج..

(1). 
٦٤ اك٧ج ادل٧يا »ٝةؿ/  ملسو هيلع هللا ىلصكظؽير زيؽ ث٨ زةثخ ٨ٔ اجليب 

٩ ٘ؽق اهلل ٢ْي٩ أمؽه، وس٠ٓ ٜ٘ؽه ةني ْيني٩، ول٣ يأح٩ ٦٤ ادل٧يا ٪٥َّ 
مجّ اهلل هل أمؽه، وس٠ٓ  ؛إال ٤ا ٞخب هل، و٦٤ اك٧ج اآلعؽة ٧يخ٩

«٨ٕاه يف ٢ٛت٩، وأحخ٩ ادل٧يا ويه را٥ٕث
(2). 

ٌن   ة ث٤ِٛ االثذ٘ةء.ككردت أي
٨٦ ظؽير قٕؽ ث٨ أِب كٝةص ٨ٔ اجليب  ٚيف الىعيعني

ذِْتَج ٢ْي٫ا، إ٧ٝ ٦١ ح٨ٙٚ ٧»/ ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
ٜٙث حبخيغ ة٫ا وس٩ اهلل إال أ

                                                           
 .( ٨٦ ظؽير أـ ق٧٤ح 5335أػؿص٫ مك٥٤ ) (1)
كاث٨ ظجةف ( 5154(، كاث٨ ٦ةص٫ )88ص) «الـ٬ؽ»(، كيف 51425أػؿص٫ أمحؽ ) (2)

ا ك80)  .(845« )ذـ ادل٩ية»ث٨ أِب ادل٩ية يف ا( خمذرصن
 ( ط. دار املٕةرؼ.245« )الىعيعح»كا٩ْؿ  
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ّ  ضىت ال٥ٜ٢ث جت٫٢ٓا يف يف «امؽأحٝ (1)ّ 
(2). 

 / «إ٥٧ا األ٥ْال ةاجليات»إْؽاب  «
 ح.ٚاكٚح كم١ٛٮ إ٥٧ا/

 ٦جذؽأ.  األ٥ْال/
 ػر ٨٦ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ. ةاجليات/

اعخ٢ٗ ا٥٢ٓ١اء يف اتلٜػيؽ اذلي ح٢ٓٚ ة٩ اخلرب )ةاجليات(  «
 ٬ٛال/ىلع أ

٧ةؿ )كإٝح أك ظةو٤ح أك ا٬ٜ١ل األول/  أف اتلٞؽيؿ ٬ٮ/ اأٔل
٧ةؿ االػذيةريح أ٩٭ة ال  اكا٪ح( ثةجليةت، ٚي١ٮف إػجةرنا ٨ٔ اأٔل
دٞٓ إال ٨ٔ ٝىؽ ٨٦ ا٣ٕةم٢، ك٬ٮ قجت ٤٧ٔ٭ة ككصٮد٬ة، 

إػجةرنا ٨ٔ ظك٥  «وإ٥٧ا للك امؽئ ٤ا ٬٧ى»/ ملسو هيلع هللا ىلص كيكٮف ٝٮهل
كت ٩حذ٫، ٚإف اك٩خ الرشع، ك٬ٮ أف ظِ ا٣ٕةم٢ ٨٦ ٫٤٧ٔ حب

وةحلح ٫٤٧ٕٚ وة٣ط ك٦سةب ٤ٔي٫، كإف اك٩خ َةحلح ٫٤٧ٕٚ ٚةقؽ 
 كال يسةب ٤ٔي٫.

Pك٬ؾا ّة٬ؿ الكـ أمحؽ 
(3). 

                                                           
 أم ٥ٚ. (1)
، كمك٥٤ مٮآً أػؿ كيف (5055، 5055، 1524، 48أػؿص٫ ابلؼةرم ) (2)

(1853.) 
 ( ط. دار اث٨ الٮزم.1/45« )صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلك٥»ا٩ْؿ/  (3)
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٧ةؿ ٬٪ة ىلع ٧ٔٮ٦٭ة ال خيه ٦٪٭ة يشء.  ٚةأٔل
٧ةؿ )اكم٤ح( ثةجليةت.ا٬ٜ١ل اثلاِّن/   أف اتلٞؽيؿ ٬ٮ/ اأٔل

٤ي٫ ٥٤ٚ ينرتط أثٮ ظ٪يٛحPكاػذةرق أثٮ ظ٪يٛح  اجليح  ؛ ٔك
ٮء، ال املٞةوؽ اكلىبلة. ٧ةؿ ا٣يت يه ٨٦ صجف الٮقةا٢ اكلًٮ  يف اأٔل

٧ةؿ )وعيعح أك ٦ٕذرة  ا٬ٜ١ل اثلا١د/ أن اتلٜػيؽ ٪٬/ اأٔل
اىح أك ٦ٞجٮ٣ح( ثةجليةت. ـً  أك دل

 ك٬ؾا ٝٮؿ ٠سريي٨ ٨٦ احل٪ٛيح كالنةٕٚيح.
 وساء اتلٜػيؽ ةالهطث ألـتاب، ٫٨٤ا/ 

ك٦نة كٝؿبنة  -أ ـ احلٞيٞح.أل٩٭ة أكرث ـل  ٨٦ احلٞيٞح، كاألو٢ يف الالك
كألف الىعح ٦ىت كصؽت لــ كٝٮع ا٢٧ٕ٣ كظىٮهل  -ب

، ٨٦ ٗري ١ٔف.  اثذؽاءن
 ال٧١ةؿ. أ٦ك٨ كصٮدكألف الىعح ٦ىت كيصؽت  -ص

 ٚيه )أم الىعح( أٝؿب ػُٮرنا ثةبلةؿ ٔ٪ؽ إَبلؽ ال٤ِٛ.
٥ال ةاجليات»/ ملسو هيلع هللا ىلصٝٮهل ويالضَ أن  ىلع دٞؽيؿ  «إ٥٧ا اأْل

إذ ٝؽ يىط ا٢٧ٕ٣ ثبل ٩يح اكألذاف  ؛أكرثٌم أ٤ٗيب ال لكٌ الىعح/ 
، كأل٩٭٧ة ػري ٨٦ الك١ٮت املضؿد  كاذل٠ؿ؛ أل٩٭٧ة ال يٕٞةف إال َةٔحن
٨ٔ ا١ٛ٣ؿ كا٣ٞؿاءة. ٧٠ة يىط ا٣رتؾ ثؽكف اجليح ٠رتؾ الـ٩ة، كًلؾلٟ 

 يىط ٦ة اكف ٨٦ ٝجي٢ ا٣رتؾ ٦س٢/ إزا٣ح اجلضةقح كرد األ٦ة٩ةت.
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املؾ٠ٮرة يف ا٣ٞٮؿ اثلةا كاثلة٣ر ٚةأل٧ٔةؿ وىلع ٪ؼا 
الكةثٞني يه األ٧ٔةؿ الرشٔيح املٛذٞؿة إىل اجليح، ٚبل يىط 

ٮء   - ٔ٪ؽ األا٧ح اثلبلزح ػبلٚنة ألِب ظ٪يٛح -٢٧ٔ اكلًٮ
 -كوٮـ رمٌةف يف احلرض -ػبلٚنة لؤلكزايع -كٌلتلي٥٧ 

 إال ثجيح. -ػبلٚنة ٣ُٕةء
٘ري ٩يح، ث٢ ٤ٚحف املؿاد ٩يف ذات ا٢٧ٕ٣؛ أل٫٩ ٝؽ يٮصؽ ث

 املؿاد ٩يف أظاك٫٦ اكلىعح كال٧١ةؿ.
٣ك٨ احل٢٧ ىلع ٩يف الىعح أكىل ٨٦ احل٢٧ ىلع ٩يف ال٧١ةؿ؛ 
ك٫، كألف ال٤ِٛ دؿ ىلع ٩يف  ألف ٩يف الىعح أمج٫ ث٪يف اليشء ٩ٛ

٧٤ة ٦ى  ٛةت ثةتلجٓ،ٚ  اذلات،  يٍفى نى  ادلحل٢ي  ٓى ٪ى اذلات ثةتلرصيط، كىلع ٩يف الى
 ةت مكذ٧ؿة.ثٞيخ دالتل٫ ىلع ٩يف الىٛ

٧ةؿ )وةحلح أك ٚةقؽة /أف اتلٞؽيؿ ٬ٮ ا٬ٜ١ل الؽاةّ/ ٦ٞجٮ٣ح أك  ،اأٔل
٤ي٭ة( ثةجليةت ابلةٔسح. ،مؿدكدة ٤ي٭ة أك ٦ٕةٝتٔ   ٦سةبٔ 

٧ةؿ  ٚي١ٮف ػرنا ٨ٔ ظك٥ رشيع، ك٬ٮ أف وبلح اأٔل
 كٚكةد٬ة حبكت وبلح اجليةت كٚكةد٬ة.

 داالن ىلع أف «وإ٥٧ا للك امؽئ ٤ا ٬٧ى» /ملسو هيلع هللا ىلصويل٬ن ٬ٛهل 
 اثلٮاب حبكت اجليح الىةحلح، كأف ا٣ٕٞةب حبكت اجليح ا٣ٛةقؽة.
 ٚ٭ٮ إػجةر ٨ٔ أ٫٩ ال حيى٢ ل٤ٕةم٢ ٨٦ ٫٤٧ٔ إال ٦ة ٩ٮاق ث٫.
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 ٘إن ٛي٠/ ملاذا اضخيز إىل حٜػيؽ ُمؼوف؟ «
٧ةؿ اخلةحلح ٨ٔ اجليح  ٘اجل٬اب/ ألف ّة٬ؿ احلؽير ٩يف ذات اأٔل

٧ةؿ مٮصٮدة، ١ٚأ٫٩ ٝةؿ/ ال ٢٧ٔ إال ثجيح، ٥٤ٚ يجٜ ٦ٓ  ٦ٓ أف اأٔل
٧ةؿ إال دٞؽيؿ حمؾكؼ يىط ٫ٕ٦ الالكـ، ٚي٪رصؼ اجليف  كصٮد اأٔل
٧ةؿ ال إىل ذكاد٭ة؛ ألف اذلات إذا  إىل األظاكـ املذ٤ٕٞح ثٮصٮد اأٔل

 كيصؽت ال دؿدٛٓ؛ ألص٢ ٬ؾا اٍظذًيش إىل اتلٞؽيؿ.
، ك٬ؾا ىلع ٦ٕىن أف أ٩٧ ال ضاسث إىل حٜػيؽ ا٬ٜ١ل اخلامؿ/

 ٨ يف أق٤ٮب احلرص ٦ذض٫ إىل احلٞيٞح الرشٔيح، ث٪ةءن اجليف املذ٧ٌ 
املؼذ٤ٌح ثةٚذٞةد رًل٨ اجليح أك رشط اجليح  -٦سبلن -ىلع أف الىبلة 
يكُل وبلةن.  ال ت

كرٌصط ٬ؾا املٕىن الرساج ابل٤ٞيين ك٫ٕ٦ ٠سري ٨٦ النةٕٚيح 
٧ةؿ الرشٔيح ا٣يت ل٥ تكذ٢٧١  ث٪ةءن ىلع أف ٦ؽػٮؿ اجليف ٬ٮ اأٔل

ٌل٩٭ة )كيه اجليح(، ٚذٞٓ مم٪ٮاعن ٦٪٭ة، كامل٧٪ٮع ثٕي رشااُ٭ة أك أر
ة.  ٦٪٫ رشاعن اكملٕؽكـ ظكًّ

 ٘ائػة س٢ي٢ث يف ارحتاط األ٥ْال ةاجليات/

٧ةؿ يف ٝٮهل ٥ال ةاجليات»/ ملسو هيلع هللا ىلص املٞىٮد ثةأٔل / أ٧ٔةؿ «إ٥٧ا اأْل
 املؤ٦٪ني امللكٛني، كيه دؽكر ثني ا٣ُةاعت كاملجةظةت كاملٕةيص.

في٣ ارحتاط ٪ؼه األ ف٥ًا/وي٥ل٦ ٜح رشٛ   ٥ْال ةاجليث إىل أضػْ 
 ٢٧ٔ اخلري اتلةثٓ جليح اخلري. ا١ٜف٣ األول/
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 ٢٧ٔ الرش اتلةثٓ جليح الرش. ا١ٜف٣ اثلاِّن/
 ٢٧ٔ اخلري اتلةثٓ جليح الرش. ا١ٜف٣ اثلا١د/
 ٢٧ٔ الرش اتلةثٓ جليح اخلري. ا١ٜف٣ الؽاةّ/

 ٢٧ٔ اخلري الٮاٝٓ ٦ٓ ا٤ٛ٘٣ح أك ٔؽـ الٮيع. ا١ٜف٣ اخلامؿ/
 ٢٧ٔ الرش الٮاٝٓ ٦ٓ ا٤ٛ٘٣ح أك ٔؽـ الٮيع. ف٣ الفادس/ا١ٜ

 ٢٧ٔ املجةح اتلةثٓ جليح اخلري. ا١ٜف٣ الفاةّ/
 ٢٧ٔ املجةح اتلةثٓ جليح الرش. ا١ٜف٣ اثلا٦٤/
 ٢٧ٔ املجةح الٮاٝٓ ٦ٓ ا٤ٛ٘٣ح أك ٔؽـ الٮيع. ا١ٜف٣ اتلاـّ/
 ٩يح اخلري ا٣يت ل٥ يتجٕ٭ة ٢٧ٔ. ا١ٜف٣ ا١ٓارش/

 ٩يح الرش ا٣يت ل٥ يتجٕ٭ة ٢٧ٔ. ا١ٜف٣ احلادي ْرش/
 و٪اك حٙهي٠ ٪ؼه األٛفام/

 القشه األّل: عنل اخلري التابع لئ٘ اخلري:

ا٣ُةاعت ا٣يت دٞٓ وعيعح مكذ٤٧١ح لرشااُ٭ة كأرٌل٩٭ة،  ٦سةهل/
ٞح ل٤ك٪ح، كٝؽ ثٕسخ ٤ٔي٭ة ٩يح وةحلح ػةلىح لٮص٭٫ دٕةىل.  مٮٚا

أم/ أػ٤ى٫  [2]املؾك: ﴾   ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 
 ، كالىٮاب ٦ة اكف ىلع الك٪ح.كأوٮب٫، كاخلةله ٦ة اكف هلل 



 
  

 71 

ك٨٦ ٬٪ة ٝةؿ ثٌٕ٭٥/ إ٧٩ة دٛة٤ًٮا ثةإلرادات، كل٥ 
 يذٛة٤ًٮا ثةلىٮـ كالىبلة.

٨ اث٨ املجةرؾ ٝةؿ/  ٫ي اجليح، »ٔك ٧ي ِّْ ٕى رب ٢٧ٔ و٘ري تي
ؿق اجليح ِّ٘  .«كرب ٢٧ٔ ٠جري دى

٨ داكد ا٣ُةيف ٝةؿ رأيخ اخلري لك٫ إ٧٩ة جي٫ٕ٧ ظك٨ »/ ٔك
ا كإف ل٥ د٪ىت  .«اجليح، كًلٛةؾ ث٫ ػرين
ية لكت ٍٞ  .(1)كٝؽ ٗٛؿ اهلل بلىيًغٍّ يف قي

ةؿ/  ٨ حيىي ث٨ أِب ٠سريٝ  إ٩٭ة أث٤ٖ ٨٦ ا٢٧ٕ٣»ٔك «د٧٤ٕٮا اجليح،ٚ 
(2). 

 القشه الجاىٕ: عنل الظس التابع لئ٘ الظس:

٦ح، املٕةيص اتلةثٕح ل٤٪يح الكحبح ٨٦ حت ٦سةهل/ ىي٢ م٭ٮة حمؿ 
كإ٩ٛةذ ٌٗت أك ٢ٗو أك ظٞؽو أك ٥٤ّ، كًلؾلٟ ٤ٗجح النج٭ةت 

 ىلع ا٤ٞ٣ت ممة يؤدم إىل االحنؿاؼ يف املٕذٞؽات كاأل٧ٔةؿ.
 القشه الجالح: عنل اخلري التابع لئ٘ الظس:

٤ي٨٧٠،٫ دىؽؽ كٝةد٢ كد٥ٌ٤ٕ ريةءن  ك٬ؾا ثة٢َ كٚةقؽ ك٦يٕةٝىتٔ 
٥ٌ٤ ال يؿيؽ ثؾلٟ كص٫ اهلل،  ٚ٭ٮ يف اجلةر، ث٢ ٬ٮ ٨٦ أكؿ ٨٦ تكٕؿ ٔك

إن »/ ٞٮؿي ملسو هيلع هللا ىلصرقٮؿ اهلل ٝةؿ ق٧ٕخ  ٨ٕٚ أِب ٬ؿيؿة ث٭٥ اجلةر؛ 
                                                           

 .( ٨٦ ظؽير أِب ٬ؿيؿة 5554(، كمك٥٤ )8580، 8851ابلؼةرم )أػؿص٫  (1)
 (.84-1/85« )صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلك٥»ذ٠ؿ ذلٟ لك٫ اث٨ رصت يف  (2)
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 ٩ َٓؽَّ٘ أول اجلاس يٜىض ي٬م ا١ٜيا٤ث ٢ْي٩ رس٠ اـتل٫ػ، ٘أيت ة٩ ٘
َٓؽ٫َ٘ا ٩٥َٓ٧ُ  ٢٥ج ٘ي٫ا؟ ٛال/ ٛاح٢ج ٘يٝ ضىت ٘  ْ ، ٛال/ ٥٘ا

٨ٝ ٛاح٢ج ألن يٜال/ سؽيء ، ٜ٘ػ ٛي٠. اـتل٫ػت. ٛال/ ٞؼةج، وٟل
ذ٣ أمؽ ة٩، ٘فطب ىلع وس٩٫، ضىت أ١يق يف اجلار، ورس٠ ح٣٢ٓ ا٣٢ٓ١ 

ؽأ ا١ٜؽآن، ٘أيت ة٩، ٘ٓؽ٩ّ٘ ٩ُ٥َٓ٧ ٘ٓؽَ  ٩٥٢، ٛو ٫٘ا، ٛال/ ٥٘ا ٢٥ْج ْو
ؼةج،  ؽأت ٘يٝ ا١ٜؽآن، ٛال/ٞ  ٥٢خ٩، ٛو ٘ي٫ا؟ ٛال/ ح٥٢ٓج ا٣٢ٓ١ ْو

ؽأت ا١ٜؽآن؛ حلٜال/ ٪٬ ٛا رئ، ول٨ٟٝ ح٥٢ٓج ا٣٢ٓ١؛ حلٜال/ ًعل٣، ٛو
 ّ ـّ ٜ٘ػ ٛي٠، ذ٣ أمؽ ة٩ ٘فطب ىلع وس٩٫ ضىت أ١يق يف اجلار، ورس٠ و

٢ي٩، وأٍْاه ٦٤ أن٨اف املال ك   ٫٘ا، ٩، ٘أيت ة٩ ٘ٓؽ٩ّ٘ ٩٥ٓ٧ ٘ٓؽَ اهللْ 
 ْ٢٥ ج ٘ي٫ا؟ ٛال/ ٤ا حؽًلج ٦٤ ـبي٠ حتب أن ي٨ٙٚ ٘ي٫ا إال ٛال/ ٥٘اْ 

ػ اد، ٬َٜ٘ أ٧ٜٙج ٘ي٫ا لٝ. ٛال/ ٞؼةج، ول٨ٟٝ ٢ٓ٘ج؛ حلٜال/ ٪٬ سَ 
«ٛي٠، ذ٣ أمؽ ة٩ ٘فطب ىلع وس٩٫ ذ٣ أ١يق يف اجلار

(1). 
ٚي٧ة يأدٮف ممة  -كا٣ٕيةذ ثةهلل-ك٦س٢ ذلٟ ظةؿ أ٢٬ اجلٛةؽ 

﴿ ّة٬ؿق أ٧ٔةؿ ا٣ر كا٣ُةاعت. ٝةؿ اهلل دٕةىل/       
                                  

                               
                                        

                                                           
 . ٨٦ ظؽير أِب ٬ؿيؿة (، 1254مك٥٤ )أػؿص٫  (1)
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                              ﴾ 

                      ﴾ :[1]املـافؼون 
               ﴾ :كذلٟ أل٩٭٥  [1]املـافؼون

         ﴾ :كذلٟ أل٩٭٥ يٞٮلٮف  [1]املـافؼون
    ﴾ :كذلٟ أل٩٭٥ يٞٮلٮف ثأٚٮا٬٭٥ ٦ة ال  [1]املـافؼون

 يٞٮلٮف ثأٚٮا٬٭٥ ٦ة ال يٕذٞؽكف ث٤ٞٮب٭٥.

 القشه السابع: عنل الظس التابع لئ٘ اخلري:

ت كيٕةٝىت ٤ٔي٭ة ا٣ٕجؽ، ٨٧ٚ  ٚ٭ؾا رش ك٦ٕىيح حيةقى
ًن رسى  ٍخ يؽق، ك٨٦ ٗىت أر ٕى ًُ ز٥ًى كٝي

ى
ة حلبين ؽ حلذىؽؽ أ

ا ل٥ ي٪٫ٕٛ ذلٟ؛ ألف اهلل َيت ال يٞج٢ إال َيجنة.  مكضؽن
كإذا اك٩خ ا٣ُةاعت دج٢ُ ثٮٝٮع املٕةيص ثٕؽ٬ة، ١ٚيٙ إذا 

 !؟ٝةر٩ذ٭ة أك اك٩خ أوبلن هلة
﴿ٝةؿ دٕةىل/                         

                                
                               
                     ﴾ :[264]البؼرة . 

             ﴾ :[264]البؼرة . 
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         ﴾ :[264]البؼرة . 
 ﴾ :[264]البؼرة . 

ٚةجليةت ال دؤزؿ يف املٕةيص ٚذ٤ٞج٭ة إىل َةاعت؛ ث٢ دجًف 
اغيح األمؿ أف ٔٞةب د٤ٟ املٕىيح دكف  ،٦ٕةيص كإف ٩ٮل اخلري

 ٔٞةب املٕىيح يف ا٣ٞك٥ اثلةا ال٩ذٛةء ٝىؽ الرش كد٧ٕؽق.
 القشناٌ اخلامص ّالشادض

 ٘ أّ عدو الْعٕ:عنل اخلري ّالظس مع الغفل 

ٚ٭ؾا ال زٮاب كال ٔٞةب ٚي٫، ٚعير ال ٩يح ٚة٢٧ٕ٣ يف 
 ظك٥ ا٣ٕؽـ.

ٓى ٔ٪٭٥ ا٥٤ٞ٣  ًٚ لى٘ري كاملض٪ٮف اكك٦سةهل ٦ة أد٫ٛ٤ ٨٦ ري
 كاجلةا٥ ٚبل إز٥ ٤ٔي٭٥، كيف أمٮاهل٥ ال٧ٌةف. 

ٚنة ٨٦ أرضار٬ة الىعيح ، ٚعكت ك٦س٢ دؿؾ املٕةيص ػٮ
 ٚ٭ؾا ال زٮاب ٚي٫.

 املباح التابع لئ٘ اخلري: القشه الشابع: عنل

ٚ٭ؾا يسةب ٤ٔي٫، ٨٧ٚ أك٢ حلذٞٮل ىلع ا٣ُةٔح كا٣ٕجةدة 
زيت، ك٨٦ ٩ةـ حلٞٮـ ال٤ي٢ أزيت ىلع ٬ؾق اجلٮ٦ح.

ي
 أ

بىيؽ احلةَل ٝةؿ/  إا ألظت أف دكٮف يل ٩يح يف لك »٨ٔ زي
 .«يشء ظىت يف ا٣ُٕةـ كالرشاب
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٪٫ أ٫٩ ٝةؿ/  ؿكصٟ يف لك يشء دؿيؽق اخلري، ظىت ػ ٮً ا٩ٍ »ٔك
ح ٪ةقى (1)إىل ال١ي

 /ملسو هيلع هللا ىلص، ك٦س٢ ذلٟ ٌٝةء الن٭ٮة ٝةؿ رقٮؿ اهلل «

«يّ أضػك٣ نػٛثويف ةُ »
 (2). 

ك٨٦ دُي ت يؿيؽ ثؾلٟ دؿكيط ٨٦ ي٤ٞةق كصٍؾب مٮدة اجلةس 
ة هل٥. زيت، كًلؾا اتلٮقٕح يف اجلٛٞح ىلع ا٣ٕيةؿ، إظكة٩نة إحل٭٥ كإ٠ؿا٦ن

ي
 أ

 القشه الجامً: عنل املباح بئ٘ سْء:

 ىلع وةظج٫، كييٕةٝىت ٤ٔي٫. ٚ٭ؾا كبةؿه 
٨٧ٚ دُيت إّ٭ةرنا ل٤ذٛةػؿ، أك دٮددنا إىل ا٣جكةء ٗري املعةرـ 

 اكف إز٫٧ ٤ٔي٫، ككزرق يف رٝجذ٫.
 /كين٭ؽ ل٤ٞك٧ني الكةثٓ كاثلة٨٦ ٝٮهل ٤ٔي٫ الىبلة كالكبلـ

 .«وإ٥٧ا للك امؽئ ٤ا ٬٧ى»

 القشه التاسع: عنل املباح مع الغفل٘ أّ عدو الْعٕ

يكأؿ ٔ٪٫ يٮـ ٚبل زٮاب   كال ٔٞةب ٤ٔي٫، إال أف وةظج٫ ي
 ا٣ٞية٦ح ٨٦ أي٨ ا٠تكج٫ كٚي٥ى أ٫ٞٛ٩.

 ٚإف اكف ذلٟ ٨٦ ٦جةح كيف ٦جةح/ ٚبل زٮاب كال ٔٞةب
 .«وإ٥٧ا للك امؽئ ٤ا ٬٧ى»

                                                           
 (.1/85، )«صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلك٥» (1)
 .( ٨٦ ظؽير أِب ذر ا٣٘ٛةرم 1558أػؿص٫ مك٥٤ ) (2)
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كإف اكف ٝؽ ٝي٢/ إ٫٩ ي٪ٞه ٨٦ ٩ٕي٫٧ األػؿكم ثٞؽر د٪٫٧ٕ 
 ث٫ يف ادل٩ية.

 عنلالقشه العاطس: ىٔ٘ اخلري اليت مل ٓتبعَا 

ً يتى ا٣ٕجؽ ٤ٔي٭ة، كيف احلؽير الرشيٙ/ 
ي
إف اك٩خ صةز٦ح أ

«٦٥ ٪٣َّ حبف٨ٍث ٣٢٘ ي٫٢٥ٓا ٞخت٫ا اهلل هل ٨ْػه ضف٨ث اكم٢ث٘»
(1). 

ة ٝٮهل ٌن ح٣ُ َمفريًا وال »/ ملسو هيلع هللا ىلص كأي  ٍٛٓخ٣إن ةاملػي٨ث أ٬ٛا٤ًا ٤ا رِسْ
و٪٣ »ك٥٬ ثةملؽي٪ح؟! ٝةؿ/  ،ية رقٮؿ اهلل /ٝةلٮا «واديًا إال اك٬٧ا ٤ٓل٣

«ضبف٣٫ ا١ٓؼر ؛املػي٨ثة
ة/  ،(2) ٌن إذا مؽض »كيف احلؽير الرشيٙ أي

ُٞخب هل ٤ر٠ُ  «٤ا اكن ي٠٥ٓ ٤ٜي٥ًا نطيًطا ا١ٓتػ أو ـا٘ؽ 
(3). 

 ظس: ىٔ٘ الظس اليت مل ٓتبعَا عنلالقشه احلادٖ ع

ال يٕةٝت ٤ٔي٭ة ا٣ٕجؽ ث٢ يسةب ىلع ٔؽـ إ٩ٛةذ٬ة إذا اكف 
 ملؼةٚح اهلل.

٣٢٘ ي٫٢٥ٓا ٞخت٫ا اهلل هل و٦٤ ٪٣ بفيئث »كيف احلؽير/ 
«كاملة ٨ْػه ضف٨ث

(4). 

                                                           
 .( ٨٦ ظؽير اث٨ ٔجةس 181(، كمك٥٤ )8521أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
 .(، ٨٦ ظؽير أنف ث٨ ٦ةلٟ 5558، 5382، 5383أػؿص٫ ابلؼةرم ) (2)
 .( ٨٦ ظؽير أِب مٮىس األمٕؿم 5228أػؿص٫ ابلؼةرم ) (3)
 ( كدٞؽـ.8521ذٜٛ ٤ٔي٫ كال٤ِٛ ل٤جؼةرم )٦ (4)
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 مشأل٘ مَن٘ يف أثس السٓاء علٙ العنل:

أٝكةـ كدرٌلت يججيغ للك مك٥٤ أف  -أاعذ٩ة اهلل ٦٪٫-الؿيةء 
 ويه ىلع اجلط٬ اآليت/ يٕؿؼ ٬ؾق األٝكةـ؛ حلعؾر ٦٪٭ة،

، كال يؿاد ث٫ إال مؿاءاة املؼ٤ٮٝني، أن يل٬ن ا٠٥ٓ١ رياء ُمًيا -1
        ﴿امل٪ةٚٞني/  ٠عةؿ

     ﴾  :ك٬ؾا [142]الـساء ،
الؿيةء املعي ال يكةد يىؽر ٨٦ مؤ٨٦ يف ٚؿض الىبلة 
٧ةؿ  ري٧٬ة ٨٦ اأٔل كالىيةـ، كٝؽ يىؽر يف الـٌلة أك احلش، ٗك

ة، ك٬ؾا ا٢٧ٕ٣ المٟ يف ثُبل٫٩، كأف وةظج٫ يكذعٜ ا٣ْة٬ؿ
 املٞخ كا٣ٕٞٮبح ٨٦ اهلل.

أم ٨٦ أكهل  -أن يل٬ن ا٠٥ٓ١ هلل ويلارًل٩ الؽياء ٦٤ أن٩٢  -5
ٚةجلىٮص الىعيعح دؽؿ ىلع ثُبل٫٩ كظجٮ٫َ  -إىل آػؿق 

ؽـ اال٩ذٛةع ث٫. ة، ٔك ٌن  أي
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 أن يل٬ن ا٠٥ٓ١ هلل ذ٣ ٌؽأ ٢ْي٩ الؽياء يف أذ٨ائ٩/  -8
ا ٚؽ٫ٕٚ ل٥ يرضق ٚإف إن اهلل جتاوز » /حلؽير ؛اكف ػةَؿن

«ة٩ ة٩ أ٧َٙف٫ا ٤ا ل٣ يخلك٬٥ا أو ي٬٢٥ٓا ذْج أل٤يت ٤ا ضػَّ 
(1). 

 أ٦ة إف اقرتق٢ ٫ٕ٦ ٚ٭ؾا ا٢٧ٕ٣ ال خي٤ٮ ٨٦ ظةتلني/
أف ال يؿدجٍ أكؿ ا٢٧ٕ٣ ثآػؿق، ٠ذ٤ٕي٥ ا٥٤ٕ٣، احلا١ث األوىل/ 

ؽاؾ ُٝٓ ا٢٧ٕ٣ كٝؿاءة ا٣ٞؿآف، كإػؿاج الىؽٝةت، ٚةلٮاصت ٔ٪
ق٢ ٚي٫، ٦سةؿ ذلٟ/ إنكةف ٔ٪ؽق  كجتؽيؽ اجليح، كإال ظجٍ ٦ة اقرتي
ة يؿيؽ أف يذىؽؽ ث٭ة، ٚذىؽؽ ثٕرشة ػةلىح هلل،  ٔرشكف در٧٬ن
ز٥ َؿأ ٤ٔي٫ الؿيةء يف ا٣ٕرشة ابلةٝيح، كل٥ يؽٚٓ الؿيةء كل٥ جيؽد 
اجليح ٚي٭ة، ث٢ اقرتق٢ ٦ٓ الؿيةء ٚةلىؽٝح األكىل وعيعح 

 ة٩يح وؽٝح ثة٤َح الػذبلط الؿيةء ٚي٭ة ثةإلػبلص.٦ٞجٮ٣ح، كاثل
أف يؿدجٍ أكؿ ا٢٧ٕ٣ ثآػؿق اكلىبلة، ٚذج٢ُ احلا١ث اثلا٧يث/ 

دميٓ ا٣ٕجةدة ىلع الىعيط؛ ألف أكهلة مؿدجٍ ثآػؿ٬ة، ٦سةؿ ذلٟ 
ة ث٭ة هلل دٕةىل، ز٥ َؿأ ٤ٔي٫ الؿيةء يف  ٨٦ اثذؽأ الىبلة خم٤ىن

يح وبلد٫، كل٥ يؽا٫ٕٚ؛ الؿًلٕح اثلة٩يح، كاقرتق٢ ٫ٕ٦ إىل ٩٭ة
 .(2)ٚذج٢ُ الىبلة لك٭ة الردجةط أكهلة ثآػؿ٬ة

                                                           
( ٨٦ ظؽير أِب 150(، كمك٥٤ )8885، 4582، 5453أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)

 .كال٤ِٛ ملك٥٤ ٬ؿيؿة 
الث٨ رصت  «صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلك٥»ا٩ْؿ ٬ؾق األٝكةـ ثةتلٛىي٢ يف/  (2)

 (.5/52) «ٚذةكل اث٨ ٔسي٧ني»(، ك583)ص «ٚذط املضيؽ»( ك1/54-41)
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ػ اال٧خ٫اء ٦٤ ا١ٓتادة. -4 إذا كرد ىلع ا٣ٕجؽ كارد  أن يل٬ن الؽياء ٓة
٫ ٨٦ ا٣ٕجةدة أك »الؿيةء،  ؿٗا ٚبل خي٤ٮ/ إ٦ة أف يكٮف كرد ثٕؽٚ 

ري إّ٭ةر ٦٪٫،  ٤ي٫ ثٕؽ ا٣ٛؿاغ رسكر ثة٣ْ٭ٮر ٨٦ٗ  إف كردٔ  ٝج٫٤،ٚ 
ٙ ٚ٭ؾا  بل ي٪ُٕ ؽ د٥ ىلع ٩ٕخ اإلػبلصٚ  ال حيجٍ ا٢٧ٕ٣؛ أل٫٩ٝ 

٤ي٫ ثٕؽق، ال قي٧ة إذا ل٥ يذلكٙ ٬ٮ إّ٭ةرق كاتلعؽث ث٫،  ٦ة َؿأٔ 
٤ي٫  ٭ؾا خمٮؼ، كا٣٘ة٣تٔ  ٚأ٦ة إف حتؽث ث٫ ثٕؽ د٧ة٫٦ كأّ٭ؿق،ٚ 
إف ق٥٤ ٨٦ الؿيةء  ٤ج٫ كٝخ ٦جةرشة ا٢٧ٕ٣ ٩ٮع ريةء،ٚ  أ٫٩ اكف يفٝ 

 ٢٧ إف  ثنئ  «الرس كا٣ٕبل٩يح قجٕني درصح٩ٞه أصؿق،ٚ 
(1). 

ة، ز٥ أ٣ًف اهلل اثل٪ةء  « كأ٦ة إذا ٢٧ٔ املك٥٤ ا٢٧ٕ٣ هلل ػةلىن
احلك٨ يف ٤ٝٮب املؤ٦٪ني ثؾلٟ، ٚٛؿح ث٢ٌٛ اهلل كرمحذ٫، 

 ٝي٢ٝةؿ/  ٨ٕٚ أِب ذر كاقذبرش ثؾلٟ ل٥ يرضق ذلٟ، 
حي٧ؽقي كالؿص٢ ي٢٧ٕ ا٢٧ٕ٣ ٨٦ اخلري  أرأيخ /ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ؿقٮؿل

«ح٢ٝ ًعس٠ برُشى املؤ٦٤»ٝةؿ/  اجلةس ٤ٔي٫،
(2). 

 ترٓٔل: «

ٕبلن ىلع ال٭ةد/  Pٝةؿ أمحؽ  إذا ل٥ »ٚي٨٧ يأػؾ صي
ي٪٫، ٚإف ا٥٬، ٚبل ثأس أف يأػؾ، ٠أ٫٩ ػؿج دلً رخيؿج ألص٢ ادل

                                                           
 (.551-555)ص «٦٪٭ةج ا٣ٞةوؽي٨ خمذرص» (1)
 .  (، ٨٦ ظؽير أِب ذر 5855أػؿص٫ مك٥٤ ) (2)
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ُٰٔ محبنة أػؾق
ي
«أ

(1). 
ة/  ٌن اتلةصؿ كاملكذأصؿ كال٧ياكرم أصؿ٥٬ ىلع ٝؽر ٦ة »كٝةؿ أي

يكٮف ٦س٢ ٨٦ صة٬ؽ ث٪ٛك٫ خي٤ه ٨٦ ٩حذ٭٥ يف ٗـاد٭٥، كال 
«ك٦ةهل ال خي٤ٍ ث٫ ٗريق

(2). 
٤ا ٦٤ اغزيث حٖؾو »/ ملسو هيلع هللا ىلص كيف احلؽير الرشيٙ ٝةؿ رقٮؿ اهلل
أسؽ٪٣ ٦٤ اآلعؽة،  ٬٢ا ذ٢ثْ يف ـبي٠ اهلل ٘يهيت٬ن ا٨ٖ١ي٥ث، إال حٓشَّ 

«٪٣َت٣ّ هل٣ أسؽُ  ، وإن ل٣ يهيت٬ا ٨ٕي٥ثً ُد تىق هل٣ اثل٢ُ ويَ 
(3). 

 ُاْمؽٍِئ ٤َا ٬ََ٧ىَوإن٥ََّا ١لُِك  »: ملسو هيلع هللا ىلص قْل ». 

 / «وإ٥٧ا»

 دٞؽـ رشظ٭ة ثةتلٛىي٢. 
 / «للك»
 ﴾  ﴿البلـ ٬٪ة ث٧ٕىن ىلع، ٦س٢ ٝٮؿ اهلل دٕةىل/  «

 أم ٤ٔي٭ة. [7]اإلرساء:
ؿ، حنٮ// «لك» « ٪ى١  ٮع القذ٘ؿاؽ أٚؿاد ال٧ي  اق٥ مًٮ

﴿             ﴾ :[185]آل عؿران. 

                                                           
 (.1/45) «صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلك٥» (1)
 املؿصٓ الكةثٜ. (2)
 .( ٨٦ ظؽير ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 1258أػؿص٫ مك٥٤ ) (3)
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    ﴾ :[185]آل عؿران. 
يٙ.  كًلؾلٟ القذ٘ؿاؽ أصـاء املٕؿ ؼ، حنٮ/ أك٤خي لكي  الٗؿ

ةف   ٦ ةفو ٦أكٮؿ، كال يىط أف دٞٮؿ لك الؿُّ  ٦ ٚيىط ٝٮلٟ/ لك ري
 ٦أكٮؿ؛ ألف ٝرشق ال يؤَل.

 / «امؽئ»
ىهُّ ثةلؿص٢ لرش٫ٚ  رص٢ أك مؼه أك إنكةف، كٝؽ خيي

٤جح دكراف األظاكـ ٤ٔي٫.  ٗك
ؤه ال دمٓ هل ٨٦ ٫ْٛ٣،  «امؿئ»ك٣ِٛ   مؿءك (1)كٚي٫ ٣٘ذةف/ اٍمؿي

ةه، كٝةؿ قحجٮي٫/ كٝؽ  ؿى ةه كمى
ى
ٍؿأ ةه كمى

ى
أ )ثتس٤ير املي٥(، كاتلأ٩ير/ اٍمؿى

اة كذلٟ ٤ٝي٢ ؿى  .(2)ٝةلٮا/ مى
ٚةملٞىٮد اإلنكةف. « ِ )امؿئ( يف احلؽير ين٢٧ اذل٠ؿ كاأل٩ىث،   ك٣ٛ
 / «٤ا»
 اق٥ مٮوٮؿ ث٧ٕىن اذلم. 
 / «٬٧ى»

 ٞؽيؿق/ ٦ة ٩ٮاق ٨٦ ػري أك رش.و٤ح املٮوٮؿ، كا٣ٕةاؽ حمؾكؼ د
                                                           

٧٭ة داا٧ن  «امؿئ»يف  (1) أ( ًك ة )اٍمؿى ة ٦ٓ أ٣ٙ الٮو٢ زبلث ٣٘ةت/ ٚذط الؿاء داا٧ن
ة، ا٩ْؿ/ )امؿؤ (. كٝؽ كٕٝخ ٬٪ة يف 1/148) «لكةف ا٣ٕؿب»(، كإٔؿاث٭ة داا٧ن

 .«لك»احلؽير الرشيٙ دلؿكرة ثةإلًةٚح ثٕؽ 
 (.5/815) «اجل٭ةيح»(، ك1/148) «لكةف ا٣ٕؿب»ا٩ْؿ/  (2)
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ةٓػ  «وإ٥٧ا للك امؽئ ٤ا ٬٧ى»/ ملسو هيلع هللا ىلص٘إن ٛي٠/ ٤ا ٘ائػة ٬ٛهل  «
 ؟«إ٥٧ا األ٥ْال ةاجليات»/ ملسو هيلع هللا ىلص ٬ٛهل

 ٘اجل٬اب/ يف ذلٝ مخفث وس٬ه/ 
احلك٥  ملسو هيلع هللا ىلص دٛيؽ دأكيؽ ال٤٧ح األكىل، ٚؾ٠ؿال٬س٩ األول/ 

ا ٦ ة ىلع رشؼ اإلػبلص كحتؾيؿن ٨ ثةألكىل، كأكؽق ثةثلة٩يح؛ دججي٭ن
 الؿيةء املة٩ٓ ٨٦ اإلػبلص.

ك٣ك٨ يىًؿد ىلع ٬ؾا ا٣ٞٮؿ أف اإلٚةدة ػري ٨٦ اإلاعدة، 
 كاتلأقحف ػري ٨٦ اتل١ؿيؿ.

يٞةؿ إف ال٤٧ح األكىل د٣ خ ىلع أف ا٢٧ٕ٣ ال٬س٩ اثلاِّن/ 
ا إال ثةجليح املٞذٌيح إلجيةدق؛ ٚىبلح ا٢٧ٕ٣  ال يكٮف ٦ٕذرن

 ق.كوعذ٫ كٚكةدق حبكت اجليح املٞذٌيح إلجيةد
ٞةث٫ حبكت  كال٤٧ح اثلة٩يح د٣خ ىلع أف زٮاب ا٣ٕةم٢ ٔك
ة، ٚيه دٛيؽ أف  ا أك ٦جةظن ٩حذ٫ ا٣يت ث٭ة وةر ا٢٧ٕ٣ وةحلنة أك ٚةقؽن

 اإلنكةف يٕٮد ٤ٔي٫ ٨٦ ٩ٛٓ ٫٤٧ٔ أك رضرق حبكت ٩حذ٫.
ال٤٧ح األكىل بليةف ٦ة » /Pٛال ا١ٓؾ ة٦ ْتػ الفالم 

٧ةؿ، كاثلة٩يح ثيةف ٦ة يرتد «ت ٤ٔي٭ةيٕذر ٨٦ اأٔل
(1). 

 أف ال٤٧ح األكىل ىلع ٦ة ذي٠ؿ يف ا٣ٞٮؿ اثلةا.ال٬س٩ اثلا١د/ 
                                                           

 (.1/50) «ٝٮأؽ األظاكـ» (1)
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 كأ٦ة ال٤٧ح اثلة٩يح/
٦ة أف دٛيؽ ختىيه األ٣ٛةظ ثةجليح يف الـ٦ةف كاملاكف، كإف إٚ -1

ل٥ يك٨ يف ال٤ِٛ ٦ة يٞذٌي٫، ٨٧٠ ظ٤ٙ ال يك٥٤ 
 ٚبل٩نة، كأراد يف م٭ؿ ٠ؾا أك ث٧اكف ٠ؾا، ٫٤ٚ ٦ة ٩ٮاق.

أٚةد ٝرص الىٛح ىلع  «إ٧٩ة» أذجةر أف ا٣ٞرص ثػ ك٬ؾا ىلع
املٮوٮؼ، أم أف ٦ة يكٮف للك امؿئ ٦ٞىٮره ىلع ٦ة ٩ٮاق، 

 ال يذضةكز إىل أف يكٮف وٛح ملة ل٥ ي٪ٮق أك ملة ٩ٮاق هل ٗريق.
إذ لٮ ٩ٮل أظؽه  ؛أك أف ال٤٧ح اثلة٩يح دٛيؽ ٦٪ٓ االقت٪ةثح يف اجليح -5

ٗريق.. ٚأٚةدت ال٤٧ح  ٨ٔ ٗريق لىؽؽ ٤ٔي٫ أ٫٩ ٢٧ٔ ثجيح
اثلة٩يح ٦٪ٓ ذلٟ )كتكتسىن مكةا٢ ممة كردت اجلىٮص جبٮازق 

ة(. ٍؿ٬ن  ٠٪يح احلةج ٨ٔ ٗريق ك٩يح احلةك٥ يف أػؾ الـٌلة ٠ى
 كٝي٢/ دٛيؽ امرتاط دٕيني امل٪ٍٮم. -8

٧ةؿ ثةجليح»ٝةلٮا/ ٚةاؽة ذ٠ؿق ثٕؽ »/ اجلٮكمٝةؿ  ثيةف أف « إ٧٩ة اأٔل
ف ىلع إنكةف وبلة ٦ٌٞيح ال يكٛي٫ أف دٕيني امل٪ٮم رشط، ٤ٚٮ اك

ري٬ة، كلٮال  ي٪ٮم الىبلة ا٣ٛةاذح ث٢ ينرتط أف ي٪ٮم ٠ٮ٩٭ة ّ٭ؿنا أكٗ 
«ال٤ِٛ اثلةا ال ٝذيض األكؿ وعح اجليح ثبل دٕيني، أك أك٥٬ ذلٟ

(1). 
كًلأ٫٩ اقت٪جٍ ذلٟ ٨٦ )٦ة( املٮوٮ٣ح؛ أل٩٭ة ٨٦ املٕةرؼ 

                                                           
 (.18/45)ل٤٪ٮكم  «رشح وعيط مك٥٤» (1)
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 ٚذٛيؽ اتلٕيني.
ح إ٧٩ة تنرتط يف ا٣ٕجةدة ا٣يت ال دذ٧زي كأٚةد أف اجلي»ٝةؿ ا٣ٕـ/ 

ٓ هل،  ث٪ٛك٭ة، كأ٦ة ٦ة يذ٧زي ث٪ٛك٫ ٚإ٫٩ ي٪رصؼ ثىٮرد٫ إىل ٦ة كًي
«اكألذاكر كاألدٔيح كاتلبلكة؛ أل٩٭ة ال درتدد ثني ا٣ٕجةدة كا٣ٕةدة

(1). 
ؽُّ ٨٦ مفأ١ث « ٕى ٕىضت ٦٪٫ عي ذى / ٢٬ ا٣تكبيط ٔ٪ؽ ظؽكث ٦ة عي

 ا٣ٕجةدة؟!
ٔيؿٍؼه  واجل٬اب/ ثأ٫٩ اعدة اظذةج إىل ٩يح ظىت يكٮف  إذا قجٜ 

 ٔجةدة، كإال ٚبل.
٧ةؿ ا٣ٕةديح أ ال٬س٩ الؽاةّ/ ف ال٤٧ح اثلة٩يح د٣خ ىلع أف اأٔل

املجةظح ا٣يت ال دذٮٝٙ ىلع اجليح ٝؽ يسةب ٤ٔي٭ة ا٣ٕجؽ إذا ٩ٮل 
ث٭ة ا٣ٞؿبح، اكألك٢ كالرشب إذا ٩ٮل ث٭٧ة اتلٞٮم ىلع َةٔح اهلل 

ِّ أضػك٣ »٣ٛةظنح دٕةىل، كالٮطء ل٤ذٕٛٙ ٨ٔ ا ويف ةُْي
«نػٛث

ك٦س٢ اتلُيت إذا أراد ث٫ إٝة٦ح الك٪ح، كاتل٪ْٙ إذا  ،(2)
 أراد ث٫ دٚٓ األذل ٨ٔ ٗريق ال دلؿد اقتيٛةء الزلات.

د٣خ ال٤٧ح اثلة٩يح ىلع أ٫٩ ٨٦ ٩ٮل محبنة  ال٬س٩ اخلامؿ/
ظى٢ هل زٮاث٫، كإف ل٥ ي٫٤٧ٕ ملة٩ٓ رشيع، ٨٧٠ أذةد ال٧ةٔح 

                                                           
 (.1/82« )ٚذط ابلةرم» (1)
 ؿجي٫.دٞؽـ خت (2)
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 ٩ٮل ال٭ةد ز٥ ظبك٫ ا٣ٕؾر، كحنٮ ذلٟ. ز٥ مؿض، ك٨٦
 كيف الك٪ح ٦ة ين٭ؽ ذللٟ املٕىن، كٝؽ دٞؽـ.

 يت٨اول ا١رتك؟ «وإ٥٧ا للك امؽئ ٤ا ٬٧ى»مفأ١ث/ ٪٠ ٬ٛهل/  «
 ا٣رتؾ ٢ٕٚ ٔ٪ؽ ثٕي أ٢٬ ا٥٤ٕ٣. واجل٬اب/

اتلٛؿيٜ ثني ا٣رتؾ كبني ٠ٙ اجلٛف، ٨٧ٚ ل٥  واتلطٜيٚ/
دكأي٭ة دٞؿبنة إىل اهلل ي٢ٕٛ املٕىيح ٦ٓ ٝؽرد٫ ٤ٔي٭ة ككصٮد 

، كأ٦ة ٨٦ ل٥ «وإ٥٧ا للك امؽئ ٤ا ٬٧ى»يسةب كيؽػ٢ يف ٧ٔٮـ 
 ي٤ٕٛ٭ة أل٩٭ة ل٥ ختُؿ ثجةهل ٤ٚحف اكألكؿ.

 ٬٘ائػ/ 

يٛيؽ ٔؽـ مؤاػؾة اجلةيس  «وإ٥٧ا للك امؽئ ٤ا ٬٧ى»ٝٮهل  -1
كاملؼُئ؛ أل٩٭٧ة ل٥ يٞىؽا ا٢ٕٛ٣، ٬ؾا ٦ٓ اتلٛؿيٜ ثني 
ٕيح ٧ٌ٠ةف  األظاكـ الرشٔيح اتللكيٛيح كاألظاكـ الًٮ
ةت، ٚإف املذ٤ٛةت م٧ٌٮ٩ح؛ ألف ظك٥ ال٧ٌةف د٫ُّٞ٤ٕ  املذ٤ٛى

٫ ثةجليح. ًٞ  ثؾات املةؿ أٝٮل ٨٦ د٤ٌٕ
 أ٢٬ اجليحال دىط ا٣ٕجةدة ٨٦ املض٪ٮف؛ أل٫٩ ٣حف ٨٦  -5

ٝىٮىده «وإ٥٧ا للك امؽئ ٤ا ٬٧ى»  ؛(1). ٧٠ة ال جيت ٤ٔي٫ ظؽُّ أك 
 ٣ٕؽـ دٮص٫ ػُةب اتللكيٙ إحل٫.

                                                           
/ ا٣ٞىةص.  (1) ٮىدي ٞى  (.1/555) «ا٣ٞةمٮس املعيٍ»(، ك8/805) «لكةف ا٣ٕؿب»ا٣
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ال جيٮز اإلٝؽاـ ىلع ا٢٧ٕ٣ ٝج٢ ٦ٕؿٚح ٦ة يذ٤ٕٜ ث٫ ٨٦ أظاكـ؛  -8
؛ كذلٟ ألف ا٣ٞىؽ يكذ٤ــ «إ٥٧ا األ٥ْال ةاجليات»/  ٣ٞٮهل

 ا٥٤ٕ٣ ثةملٞىٮد.
  ٬هلِ ٫َِْ٘شؽح٩ُُ َف٦٥َ اَك٧َْج »/ ملسو هيلع هللا ىلص٬ٛهل ـُ ِ٪ْشؽح٩ُُ إىََل اهلل َوَر

٬هلِ  ـُ  /«إىَِل اهلل َوَر

 /«َف٦٥َْ »

 ٪٨اك ٬ٛالن يف ا١ٙاء/  «
أف ا٣ٛةء كإٝح يف صٮاب رشط ٦ٞؽر، دٞؽيؿق/  ا٬ٜ١ل األول/

 إ٣غ. …كإذا اكف للك امؿئ ٦ة ٩ٮل ٨٧ٚ اك٩خ
٢ ىلع ال٧يض٢٧؛ ألف ٬ؾا  ا٬ٜ١ل اثلاِّن/ أ٩٭ة اعَٛح ل٧٤ٛى 

يط، كٚي٫ دججي٫ ىلع  دٛىي٢ ملة قجٜ إدمةالن كٚي٫ زيةدة ثيةف كدًٮ
قجت ٨٦ أقجةب كركد احلؽير، ك٬ٮ ٬ضؿة ٨٦ ٬ةصؿ خلُجح 

 .-٤ٝ٪ة ثأف ٬ؾا ٬ٮ قجت كركد احلؽيرإف  -امؿأة 
» « ٍ٨ إ٦ة أف دكٮف رشَيح )اق٥ رشط صةزـ يف حم٢ / «٦ى

 رٚٓ ٦جذؽأ(، كإ٦ة أف دكٮف مٮوٮ٣ح، كيه يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ.
٬هل»يجبؾ دكٮف دم٤ح كظ صٮاثنة ل٤رشط  «٫٘شؽح٩ إىل اهلل وـر

 )ىلع ا٣ٛؿض األكؿ(، أك دكٮف ػرنا )ىلع ا٣ٛؿض اثلةا(.
 / «اك٧ج»

جيٮز أف دكٮف دة٦ح ث٧ٕىن ظى٤خ أك كيصؽت، أم ٨٧ٚ  «
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 ظى٤خ ٬ضؿد٫ أك كيصؽت.
ك٣ك٨ الؿاصط أذجةر٬ة ٩ةٝىح، كدكٮف اهلضؿة اق٧٭ة، كػر٬ة 

 اك٩خ ٬ضؿد٫ )كإٝح أك ٦جكٮبح( إىل اهلل. حمؾكؼ دٞؽيؿق/ ٨٧ٚ
 /«ِ٪ْشؽح٩ُُ »

ٍضؿ ك٬ٮ ًؽ  ال٫ِْشَؽة/ « ٤ىح ٨٦ ال٭ى ٍٕ ًٚ / ا٣رتؾ، ىلع كزف  ٣٘حن
 .(1)الٮىٍو٢. كاهلضؿة إىل اليشء/ اال٩ذٞةؿ إحل٫ ٨ٔ ٗريق

/ ٦ٛةرٝح دار ا٣كٛؿ إىل دار االقبلـ ػٮؼ ا٣ٛذ٪ح  كرشاعن
٤جنة إلٝة٦ح ادلي٨، كاهلضؿة ٨٦ ثرل ا  ٣كٛؿ إىل ثرل اإلقبلـ كاصجح.َك

 كظٞيٞذ٭ة/ ٦ٛةرٝح ٦ة يكؿ٫٬ اهلل إىل ٦ة حيج٫. «
ٚيؽػ٢ يف ظٞيٞذ٭ة دؿؾ امل٪١ؿات، ك٬ضؿاف اذل٩ٮب 

﴿كالكحبةت، ٝةؿ دٕةىل/          ﴾  :[5]املدثر . 

 /«إىل اهلل»

كاال٩ذٞةؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلضؿة إىل رقٮهل  املٜه٬د ةاهلشؽة إىل اهلل/
ة، كيذىٮر  إحل٫؛ ألف ٦ٕىن اال٩ذٞةؿ إىل اهلل ٗري ٦ٞىٮد ظكًّ

 اال٩ذٞةؿ إىل حم٢ ٝيٍؿب٫ املٕ٪ٮم.
 كممة ينج٫ ذلٟ ٝٮهل٥/ الكري إىل اهلل دٕةىل.. كحنٮ ذلٟ.

                                                           
 (.4/558) «اجل٭ةيح»(، ك5/803) «امل٘ؿب»(، ك4/545) «لكةف ا٣ٕؿب»ا٩ْؿ/  (1)
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  ﴿ /دٕةىل ٞٮهل٬٠٪ة ل٤ذرؾ،  «اهلل»أك يكٮف ذ٠ؿ 
   ﴾ :٦ٕةم٤ح اجليب ، ٚجيٕح ك[18]الػتح

   ﴿٠جيٕح اهلل ك٦ٕةم٤ذ٫. كٝةؿ اهلل دٕةىل/  ملسو هيلع هللا ىلص
    ﴾  :[41]األكػال. 

كىلع ٬ؾا ٚةملٞىٮد ٨٦ اهلضؿة ٬٪ة ٤ُ٦ٜ اال٩ذٞةؿ كاتلضةكز 
 ٨٦ يشء إىل يشء قٮاء اكف وٮرينة أك ٦ٕ٪ٮينة.

 الـ اتل٤ٕي٢. أم/ ٨٧ٚ اك٩خ كجيٮز أف دكٮف )إىل( ث٧ٕىن
و٦٤ اك٧ج » /ملسو هيلع هللا ىلص ٬ضؿد٫ )ألص٢( اهلل.. ثؽحل٢ ذ٠ؿ٬ة يف ٝٮهل

 .«٪شؽح٩ دل٧يا
إىل اهلل »٦ٓ اهلل دٕةىل ثةلٮاك ظير ٝةؿ/  ملسو هيلع هللا ىلصك٣ٞؿف الؿقٮؿ 

٨ٕٚ اث٨ ٔجةس ٝةؿ/ ق٧ٓ ، كل٥ ي٢ٞ/ ز٥ رقٮهل، «كرقٮهل
ةء ث٢ ٦ة م»٦ة مةء اهلل كمبخ، ٚٞةؿ/  /رصبلن يٞٮؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ

«اهلل كظؽق
 ، ٧ٚة ا٣ٛؿؽ؟ (1)

                                                           
(، كا٣جكةيف يف 5110( كاث٨ ٦ةص٫ )8550، 5481، 1285، 1382أػؿص٫ أمحؽ ) (1)

= 
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كالٮاب/ أ٦ة ٦ة يذ٤ٕٜ ثةلرشيٕح ٚيٕر ٔ٪٫ ثةلٮاك، ألف ٦ة 
٨٦ الرشع اكذلم وؽر ٨٦ اهلل دٕةىل ٧٠ة ٝةؿ/  ^وؽر ٨ٔ اجليب 

﴿      ﴾  كأ٦ة األمٮر ال١ٮ٩يح/ ٚبل جيٮز
ا، ألف لك يشء حتخ إرادة اهلل دٕةىل  أف يٞؿف ٦ٓ اهلل أظؽ ثةلٮاك أثؽن

ا؟ ٚيٞ ؿ اهلل كرقٮهل ٮكمنحبذ٫. ٚإذا ٝةؿ ٝةا٢/ ٢٬ يزنؿ املُؿ ٗؽن
  .٣حف ٔ٪ؽق ٥٤ٔ ث٭ؾا ملسو هيلع هللا ىلصألف الؿقٮؿ  ؛أ٥٤ٔ، ٚ٭ؾا ػُأ

/ كإذا ٝةؿ/ ٢٬ ٬ؾا ظؿاـ أـ ظبلؿ؟ ٝي٢ يف الٮاب/ مفأ١ث
يف  ملسو هيلع هللا ىلصألف ظك٥ الؿقٮؿ  ؛اهلل كرقٮهل أ٥٤ٔ، ٚ٭ؾا وعيط

 ظك٥ اهلل دٕةىل ٧٠ة ٝةؿ اهلل ٔـ كص٢/ األمٮر الرشٔيح
﴿               ﴾ [ :88الـساء]»

(1) . 
        ﴾ [ :88الـساء]»

(1) . 
 /«٫َِْ٘شؽح٩ُُ »

ا  ا١ٙاء/ كإٝح يف صٮاب الرشط ل١ٮ٫٩ دم٤ح اق٧يح، أك ػرن

                                                           
= 

(، 584« )رشح منلك اآلزةر»( كا٣ُعةكم يف 233« )٢٧ٔ احلٮـ كال٤ي٤ح»
 (.8/510( كابلي٭ٌف )185558كا٣ُراا )

 (.18، 14رشح األربٕني اجلٮكيح الث٨ ٔسي٧ني، )ص (1)
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٪٫ ٦ٕىن الرشط.  ملجذؽأ تل٧ٌُّ
 ويف ٪ؼا الفياق اجلت٬ي الرشيٗ مفائ٠/ «

 ٦٪ةقجح ٬ؾق ا٣ٕجةرة ملة ٝج٤٭ة؟٦ة  املفأ١ث األوىل/
٧ةؿ حبكت  ملسو هيلع هللا ىلصملة ذ٠ؿ »جييت اث٨ رصت ثٞٮهل/  أف اأٔل

ك٬ةدةف ، اجليةت، كأف ظِ ا٣ٕةم٢ ٨٦ ٫٤٧ٔ ٩حذي٫ ٨٦ ػري أك رش
ذ٠ؿ  ،كٝةٔؽدةف لكيذةف، ال خيؿج ٔ٪٭٧ة يشء ،لك٧ذةف صة٦ٕذةف

٧ةؿ ا٣يت وٮرد٭ة كاظؽة، كخيذ٤ٙ  ثٕؽ ذلٟ ٦سةالن ٨٦ أ٦سةؿ اأٔل
٧ةؿ ٭ة وبلظي  كٚكةد٬ة ثةػذبلؼ اجليةت، كًلأ٫٩ يٞٮؿ/ قةاؿ اأٔل
«ؾك ٬ؾا املسةؿىلع ظى 

 .٬.ا(1)
ـاء، كاملجذؽأ كاخلر؛  املفأ١ث اثلا٧يث/ األو٢ د٘ةيؿ الرشط كال

كذلٟ خلبل ي٤ــ حتىي٢ احلةو٢، ٦س٢ ٝٮلٟ/ ٨٦ أَةع جنة، كإف 
ي٨ ٬٪ة  ٭٧ة ٦ذعؽى ٦٥٘ اك٧ج ٪شؽح٩ »دؾا٠ؿ د٪ضط، ٧ٚة الرس يف كٝٔٮ

٬هلإ ٬هل ،ىل اهلل وـر  ؟«٫٘شؽح٩ إىل اهلل وـر
 يف اجل٬اب ىلع ٪ؼا الفؤال وس٬ه/  «

٬ٮ أف الكيةؽ مؤكؿ ىلع إٝة٦ح الكجت ٦ٞةـ  ال٬س٩ األول/
٫٘شؽح٩ إىل اهلل » /ملسو هيلع هللا ىلصاملكج ت؛ المذ٭ةر الكجت، ٚٞٮهل ٤ٔي٫ 

٬هل  أم/ ٫٤ٚ اثلٮاب ا٣ْٕي٥ كاألصؿ الـي٢ بكجت اهلضؿة. «وـر
                                                           

 (.1/80) «صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلك٥» (1)
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ٝؽ ذي٠ؿ  «ٚ٭ضؿد٫ إىل اهلل كرقٮهل»دم٤ح  أف ال٬س٩ اثلاِّن/
، أ٦ة اخلر ٧ٚعؾكؼ ك٣حف ٬ٮ مج٫ ال٤٧ح «ٚ٭ضؿد٫» ٚي٭ة املجذؽأ

(، «كرقٮهل» «اهلل»٨٦ ظؿؼ الؿ )إىل( كاملضؿكر )٣ِٛ البل٣ح 
ث٢ إف مج٫ ال٤٧ح ٨٦ الةر كاملضؿكر إ٧٩ة يه ٦ذ٤ٕٞح ثةملجذؽأ 

ف اتلٞؽيؿ ٬ٮ/ كدحل٢ ىلع اخلر ك٣حف ٬ٮ اخلر ظٞيٞح، كيكٮ
ٚ٭ضؿد٫ إىل اهلل كرقٮهل )٦ٞجٮ٣ح(... ٚةخلر ٬ٮ )٦ٞجٮ٣ح( ك٬ٮ 

 حمؾكؼ.
أف يٞةؿ/ إف اتل٘ةيؿ يٞٓ دةرة ثةل٤ِٛ، كدةرة  ال٬س٩ اثلا١د/

 ثةملٕىن، كييٛ٭٥ ذلٟ ٨٦ الكيةؽ.
      ﴿ك٬ٮ ٩ْري ٝٮهل دٕةىل/ 

  ﴾ :[71]الػرقان. 

ٚبل رضر يف ٬ؾا االحتةد الٮارد يف احلؽير؛ أل٫٩ ل٧٤جة٣٘ح يف 
ؿ إحل٫(، كيكٮف املٕىن/  اتلْٕي٥ )أم دْٕي٥ اهلضؿة كامل٭ةصى
 ٚ٭ضؿد٫ إىل اهلل اذلم يثيت اثلٮاب الـي٢، كيُٰٕ ا٣ُٕةء ا٧ٕ٣ي٥.

٨٦ اك٩خ ٬ضؿد٫ إىل اهلل »/ Pأك ٧٠ة ٝةؿ اث٨ دٝيٜ ا٣ٕيؽ 
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ة كرشاعن كرقٮهل ٩يح  ا، ٚ٭ضؿد٫ إىل اهلل كرقٮهل ظ٧١ن «كٝىؽن
(1). 

ل٥ ي٢ٞ/ ٚ٭ضؿد٫  ملسو هيلع هللا ىلص٦ة احل٧١ح ٨٦ أف اجليب  املفأ١ث اثلاثلث/
إحل٭٧ة. ٦ٓ أف ذلٟ أػرص كأكصـ، كاألو٢ يف الؿبٍ أف يكٮف 

 ثةل٧ٌري ل١ٮ٫٩ أػه، أك ٝةؿ/ ٚ٭ضؿد٫ إىل ٨٦ ٬ةصؿ إحل٫؟
 كالٮاب أ٫٩ حل٧١ذني/ 

 ؾ ثؾ٠ؿ اق٥ اهلل دٕةىل.لبلقذزلاذ كاتلر األوىل/
ل١ؿا٬ح أف جي٧ٓ ثني اق٥ اهلل كاق٥ رقٮهل يف  اثلا٧يث/

 ٧ًري كاظؽ؛ مل٪ةٚةد٫ لؤلدب الاكم٢.
اجليه ٨ٔ ذلٟ كاإل٩كةر ىلع ٨٦ ػُت  ملسو هيلع هللا ىلصكٝؽ كٝٓ ٦٪٫ 

ٮل»ٚٞةؿ/  ٞؽٗ  ٞؽ رمؽ، ك٨٦ يٕى٭٧ةٚ  ٚٞةؿ  ،«٨٦ يُٓ اهلل كرقٮهلٚ 
٬ ةئؿ اخلٍيب أ٧ج»/ ملسو هيلع هللا ىلص «هل ٜ٘ػ ٬ٕى٠ٛ و٦٤ يٓم اهلل وـر

(2). 
 أػؿص٫دمٓ ثح٪٭٧ة ٚٞةؿ ٚي٧ة  ملسو هيلع هللا ىلصكإف اكف ٝؽ كرد أ٫٩ 

اكف إذا  ملسو هيلع هللا ىلصأف رقٮؿ اهلل  اث٨ مكٕٮد  داكد ٨٦ ظؽير أثٮ
٬هل ٜ٘ػ ركػ، و٦٤ يٓه٥٫ا »كٚي٫  …تن٭ؽ ٦٤ يٍّ اهلل وـر

«وال يرض اهلل كيًئا ،٘إ٩٧ ال يرض إالَّ ٧ٙف٩
(3). 

                                                           
 .(1/11« )إظاكـ األظاكـ رشح ٧ٔؽة األظاكـ» (1)
 .( ٨٦ ظؽير ٔؽم ث٨ ظةد٥ 305أػؿص٫ مك٥٤ ) (2)
 .ط. ٔٮا٦ح( 5115، 1525أػؿص٫ أثٮ داكد ) (3)



 
  

 91 

 ملسو هيلع هللا ىلصف اجليب كجيةب ىلع ذلٟ ثأ٫٩ اكف بليةف الٮاز، أك أ
أ٩كؿ ىلع اخلُيت ل٭٫٤ ث٧ة يججيغ هلل ٨٦ اتلْٕي٥، كبأرسار 

حم٧ٮؿ ىلع ٦ة ٝةهل اجلٮكم ٨٦  ملسو هيلع هللا ىلصأك أف إ٩كةرق  الالكـ كدٝةا٫ٞ،
٤ي٫ أف اخلُجح مأ٩٭ة ا٣بكٍ كاإليٌةح ٔأف قجت اإل٩كةر 

 ملسو هيلع هللا ىلصٝةؿ/ كهلؾا زجخ أف رقٮؿ اهلل  ،كاصذ٪ةب اإلمةرات كالؿمٮز
، كإ٧٩ة زىن (1)دٛ٭٥ ٔ٪٫ظىت ة زبلزنة اكف إذا دك٥٤ ثك٧٤ح أاعد٬

٬هل أضب إحل٩ مما »ال٧ٌري يف ٦س٢ ٝٮهل/  أن يل٬ن اهلل وـر
ِ كإ٧٩ة ٬ٮ د٤ٕي٥ ظك٥ ٚلك ٦ة «ـ٬ا٪٥ا ، أل٫٩ ٣حف ػُجح ٔك

ِ ٚإ٫٩ ٣حف  ٢ٝ ٫ْٛ٣ اكف أٝؿب إىل ظ٫ْٛ خببلؼ ػُجح الٔٮ
املؿاد ظْٛ٭ة كإ٧٩ة يؿاد االدٕةظ ث٭ة. ك٣ك٨ يؿد ٤ٔي٫ أ٫٩ ٝؽ 

ك٬ٮ كارد  (2)يف ظؽير ابلةب ملسو هيلع هللا ىلصال٧ٓ ثني ال٧ٌريي٨ ٦٪٫  كٝٓ
 يف اخلُجح ال يف د٤ٕي٥ األظاكـ.

إ٧٩ة  ملسو هيلع هللا ىلصف اجليب إ /ٝةؿ ا٣ٞةيض ٔيةض كدمةٔح ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء
أ٩كؿ ىلع اخلُيت ترشيك٫ يف ال٧ٌري املٞذيض ل٤تكٮيح كأمؿق 

ة هلل دٕةىل ثذٞؽي٥ اق٫٧ يف احلؽير  ملسو هيلع هللا ىلص٧٠ة ٝةؿ  ،ثة٣ُٕٙ دْٕي٧ن
٤ا كاء  ٬ٛل٬او١ل٦  ،٤ا كاء اهلل وكاء ٘الن ح٬ٜل٬ا ال»اآلػؿ/ 

                                                           
 (.8555، 24، 25ركاق ابلؼةرم ) (1)
ين ظؽير اث٨ مكٕٮد  (2) ؽـ ٕي ّ اهلل »كٚي٫/ ( 5115 ،1525)ٔ٪ؽ أِب داكد املٞذ ٦٤ ٍي

ٓاىل كيئًا ف٩ وال يرض اهلل ح إ٩٧ ال يرض إال ٧ٙ ٜػ ركػ و٦٤ يٓه٥٫ا٘  ٬هل٘   .«وـر
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«اهلل ذ٣ كاء ٘الن
(1) . 

٧ريق ملسو هيلع هللا ىلصكيؿد ىلع ٬ؾا ٦ة ٝؽ٦٪ة ٨٦ دم٫ٕ    .ثني ٧ًري اهلل ًك
إ٧٩ة أ٩كؿ ىلع ذلٟ  ملسو هيلع هللا ىلصإف اجليب  /كي٧ك٨ أف يٞةؿ

٫ ىلع ٭أل٫٩ ٚ٭٥ ٦٪٫ أذٞةد ا٣تكٮيح ٚ٪ج ؛اخلُيت ا٣ترشيٟ
 ؛اهلل دٕةىل ىلع اق٥ رقٮهلكأمؿق ثذٞؽي٥ اق٥  ،ػبلؼ ٦ٕذٞؽق

 .(2)حل٥٤ٕ ثؾلٟ ٚكةد ٦ة أذٞؽق
 املفأ١ث الؽاةٓث/ يف أ٬٧اع اهلشؽة/

 اهلضؿة ٨٦ ثرل ا٣كٛؿ إىل ثرل اإلقبلـ. كيف احلؽير/ -1
«ال ٪شؽة ةٓػ ا١ٙخص»

(3). 
 اهلضػػػؿة ٦ػػػ٨ اذل٩ػػػٮب إىل ا٣ُػػػةاعت. كيف احلػػػؽير/ -5

«امل٫اسؽ ٦٤ ٪شؽ ٤ا ٧ىه اهلل ٩٨ْو»
(4). 

                                                           
ـ »كا٣جكةيف يف ( 5251( كأثٮ داكد )58831، 58850، 58584) أمحؽركاق  (1) ٢٧ٔ احلٮ

-1/884« )األق٧ةء كالىٛةت»(، كيف 8/518« )الكنن»( كابلي٭ٌف يف 234« )كال٤ي٤ح
ٕةرؼ.135، 135ر٥ٝ  1/153« )املك٪ؽ»(، كاث٨ املجةرؾ كيف 525ر٥ٝ  888  ( ط. دار امل

 -امل١ذجح اتلضةريح  -( ط دار ا١ٛ٣ؿ 858، ٩8/854ي٢ األكَةر ل٤نٮٌلا ) (2)
 .م١ح امل١ؿ٦ح 

( ٨٦ 1385، كمك٥٤ ) ( ٨٦ ظؽير اث٨ ٔجةس 5038أػؿص٫ ابلؼةرم ) (3)
 .ظؽير اعئنح 

٧ؿك 8535، 15أػؿص٫ ابلؼةرم ) (4)  ٔ جؽ اهلل ث٨ ٝةؿ اث٨  . ( ٨٦ ظؽيرٔ 
٤جنة. ٚةألكؿ ي٪ٞك٥ اىل قذح  ا٣ٕؿيب/ ٝك٥ ا٧٤ٕ٣ةء  اذل٬ةب يف األرض ٬ؿبنة َك

ـ/   أٝكة
= 
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 /٪٠ اهلشؽة واستث أو مفخطتث؟/ اخلامفث املفأ١ث
الٮاب/ ٚي٫ دٛىي٢، إذا اكف اإلنكةف يكذُيٓ أف يْ٭ؿ دي٪٫ 
كأف ي٤ٕ٪٫ ك٬ٮ يف ٦أ٨٦، ٚةهلضؿة ٔ٪ؽاؾو مكذعجح. كإف اكف ال 
يكذُيٓ ٚةهلضؿة كاصجح ك٬ؾا ٬ٮ الٌةثٍ ل٧٤كذعت كالٮاصت. ك٬ؾا 

ح ا٣يت دٛنٮ ٚي٭ة يكٮف يف ابلبلد ٗري املك٧٤ح، أ٦ة يف ابلبلد املك٧٤
                                                           

= 
 دار الكبلـ كيه ثةٝيح اىل يٮـ ا٣ٞية٦ح./ اخلؿكج ٨٦ دار احلؿب اىل األول
/ اخلؿكج ٨٦ أرض ابلؽٔح. ٝةؿ اث٨ ا٣ٞةق٥/ ق٧ٕخ ٦ةلاكن يٞٮؿ/ اثلاِّن

 حي٢ ألظؽ أف يٞي٥ ثأرض يكت ٚي٭ة الك٤ٙ.  ال
 / اخلؿكج ٨٦ أرض ي٤٘ت ٤ٔي٭ة احلؿاـ.اثلا١د
 / ا٣ٛؿار ٨٦ األذيح يف ابلؽف . الؽاةّ

 الٮمخح اىل األرض ا٣زن٬ح.  / اخلؿكج ػٮؼ املؿض يف ابلبلداخلامؿ
 / اخلؿكج ػٮٚنة ٨٦ األذيح يف املةؿ.الفادس

رشة/  ك٥ إىلٔ  ٚإ٫٩ يٞ٪ ٤ت  ك٥ ا٣ُ  كأ٦ةٝ 
 ي٪ٞك٥ إىل تكٕح أ٩ٮاع/ ك ،د٩ية ٤َت دي٨، ك٤َت

/ قٛؿ الؽاةّ/ قٛؿ ال٭ةد، اثلا١د/ قٛؿ احلش، اثلاِّن/ قٛؿ ا٣ٕرة، األول
ااؽ ىلع ا٣ٞٮت، ك٬ٮ صةاـ / قٛؿ اتلضةرة كال١كت الـاخلامؿاملٕةش، 

﴿٣ٞٮهل دٕةىل/                   
  ﴾ ،ٝىؽ ابلٞةع الرشيٛح، ٝةؿ الفاةّ/ ٤َت ا٥٤ٕ٣، الفادس /

 /«ٝىؽ اثل٘ٮر اثلا٦٤، «ال تلػ الؽضال إال إىل ذالذث مفاسػ /
ثةػذىةر ٨٦ رشح  / زيةرة اإلػٮاف يف اهلل.اتلاـّل٤ؿبةط ث٭ة، 

 (.15، 11األربٕني ل٤٪ٮكم )ص
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ـ٣ٜ ػاملٕةيص كجية٬ؿ ث٭ة/ ٚإف ػةؼ اإلنكةف ىلع ٩ٛك٫ ٨٦ أف ي٪
ٚي٧ة ا٩ـ٣ٜ ٚي٫ أ٢٬ ابلرل ٚ٭٪ة اهلضؿة كاصجح، كإال  خيةؼ دكٮف ٗري 

حلةصح  ؛كاصجح؛ ث٢ ٩ٞٮؿ/ إف اكف يف ثٞةا٫ إوبلح، ٚجٞةؤق كاصت
 .(1)كاألمؿ ثةملٕؿكؼ كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ ،ابلرل إحل٫ يف اإلوبلح

  ٍة »/ ملسو هيلع هللا ىلص٬ٛهل
َ
ِو اْمؽأ

َ
ْنَيا يُِهيُت٫َا أ َو٦ْ٤َ اَك٧َْج ِ٪ْشَؽح٩ُُ دِلُ

ُِٟط٫َا ٫َِْ٘شَؽح٩ُُ إىَِل ٤َا َ٪اَسَؽ إحَِل٩ْ  /«َي٨ْ

 / «دل٧يا»

البلـ/ ٝي٢ ل٤ذ٤ٕي٢ أك ث٧ٕىن )إىل(. كاتل٤ٕي٢ أكىل؛ ألف  «
٤ذ٭ة ٚ٪ةقت دػٮؿ البلـ.  ادل٩ية يه قجت اهلضؿة ٔك

عؾيؿ ٨٦ ادل٩ية، ك٨٦ ٚذجذ٭ة اليشء ال١سري، كا٣ٞؿآف ٚي٫ ٨٦ اتل
 كيف الك٪ح ٦س٢ ذلٟ.

ًل( ٦ٞىٮرة ٗري ٦٪ٮ٩ح، كظىك  « ٕٚي ادل٩ية/ ث٥ٌ ادلاؿ ىلع كزف )
ريق ٠رس ادلاؿ ٚيٞةؿ  ٩ية»اث٨ ٝذحجح ٗك ٨٦ ادل٩ٮ ك٬ٮ ا٣ٞؿب؛  «ادلِّ

 .(2)اخلكح /لكجٞ٭ة اآلػؿة، أك دل٩ٮ٬ة ٨٦ الـكاؿ، أك ٨٦ ادل٩ةءة أم
 ؿ/ٝةؿ النةٔ

ة دً٭ى ٩ىةءى ُل  ٨ٍ٦ً دى يكى ٍنيىة ت ؼي دي اعى
ى
 أ
 

ػػة  «دي٩ٍيػػة»  ك٬ً٭ى ١ٍؿي كإال  ٚى٧ًػػ٨ٍ ٦ى
 ادلاا

 
                                                           

 (.10، 18رشح األربٕني اجلٮكيح الث٨ ٔسي٧ني، )صراصٓ/  (1)
ني»(، ك1/1848) «ا٣ٞةمٮس املعيٍ»(، ك15/508) «لكةف ا٣ٕؿب»ا٩ْؿ/  (2)  (.3/04) «ا٣ٕ
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 كظٞيٞذ٭ة/ دميٓ املؼ٤ٮٝةت املٮصٮدة ٝج٢ اآلػؿة.
٤ي٭ة. كى / «يهيت٫ا»  ثةإلوةثح لئلمةرة إىل تنبي٫ ر  عى أم حيىِّ

حتىي٤٭ة ٔ٪ؽ ا٦ذؽاد األ٧َةع إحل٭ة ثإوةثح ا٣٘ؿض ثةلك٭٥، 
 ٦ٓ رسٔح الٮوٮؿ بكجت مؽة االصذ٭ةد.جبة

 .«امؿئ»دٞؽـ احلؽير ٔ٪٭ة ٔ٪ؽ رشح لك٧ح  /«امؽأة»

 / «ي٨ٟط٫ا»
أك ث٧ٕىن  -ك٬ٮ األكرث-يىؿد ث٧ٕىن الٮطء  اجلاكح يف ال٢ٖث/ «

ا٣ٕٞؽ، أك ٤ُ٦ٜ ال٥ٌ، كٝي٢ ٬ٮ منرتؾ ٣ْٰٛ ثني ا٣ٕٞؽ 
 .(1)كالٮطء، كٝي٢ ٬ٮ ظٞيٞح يف أظؽ٧٬ة دلةز يف اآلػؿ

ًم٤ٍٟ اقذ٧ذةع  (2)ٔٞؽه يٛيؽ ثُؿيٜ األوة٣ح اكح رشًًع/واجل «
 . (4)كًظ٢ٌ اقذ٧ذةع املؿأة ثةلؿص٢ (3)الؿص٢ ثةملؿأة

 «أو إىل امؽأة»كيف ركايح/  ،«أو امؽأة ي٨ٟط٫ا»/ ملسو هيلع هللا ىلصو٬ٛهل  «
٦ة احل٧١ح ٨٦ أف اجليب ، جي٨٢ٓا ٧تفاءل/ «يزتوس٫ا»كيف ركايح 

ُل ادل٩ية؟.. كيف ٩ه ىلع املؿأة ٬٪ة ٦ٓ ٠ٮ٩٭ة داػ٤ح يف مك ملسو هيلع هللا ىلص
                                                           

 (.5/855) «املىجةح امل٪ري»(، ك5/854) «لكةف ا٣ٕؿب»ا٩ْؿ/  (1)
 ذ٧ذةع الكيؽ ثأ٦ذ٫، ٚإف ذلٟ دةثٓ مل٤ٟ رٝجذ٭ة.ٚيؼؿج ثؾلٟ م٤ٟ اق (2)
 ٚةلؿص٢ ي٤٧ٟ كظؽق ظٜ االقذ٧ذةع ثةملؿأة. (3)
ألف هل أف يرشؾ يف ذلٟ امؿأة  ؛ٚةملؿأة ال د٤٧ٟ كظؽ٬ة ظٜ االقذ٧ذةع ث٫ (4)

 أػؿل ثةتلٕؽد.
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«املؽأة الهاحلثادل٧يا ادل٧يا ٤خاع، وعري ٤خاع »احلؽير 
(1) 

أف ٬ؾا ل٤ذ٤ٮيط ثأ٩٭ة قجت لٮركد احلؽير، أك ل٤ذججي٫ واجل٬اب/ 
ىلع مؽة ٚذ٪ح ا٣جكةء، ظىت ٠أ٩٭ة ٝك٥ مكذ٢ٞ يف ٦ٞةث٢ ادل٩ية، كٝؽ 

«ىلع الؽسال ٦٤ ا١نفاء ٤ا حؽًلج ةٓػي ٘خ٨ث أضَّ »/ ملسو هيلع هللا ىلصٝةؿ اجليب 
(2) 

 ٚي١ٮف ذ٠ؿ٬ة ٨٦ ٝجي٢ ذ٠ؿ اخلةص ثٕؽ ا٣ٕةـ ثُؿيٜ ا٣ُٕٙ.
ائ٠/ « ٛالٛ   ٥٘ا احل٥ٟث ٦٤ ذم ادل٧يا والؾواج و٪٥ا ٤تاضان؟ ٘إن 

ا، كّة٬ؿق أ٫٩  ٘اجل٬اب/ اذلـ ٬٪ة ٦ذض٫ مل٨ ػؿج ٦٭ةصؿن
ي٤ُت اآلػؿة ثةهلضؿة يف ظني ٝىؽق ابلة٨َ ٤َت ادل٩ية 

 ٭ؿ.كاجلاكح؛ ٚؾ٫٦ ألص٢ اقتجُة٫٩ خلبلؼ ٦ة أّ
 / «٫٘شؽح٩ إىل ٤ا ٪اسؽ إحل٩»

ؿاض. أم  ٨٦ ادل٩ية كاملؿأة كحنٮ ذلٟ ٨٦ اأٗل
ؽ ادل٧يا واملؽأة مؽة أعؽى ألم٬ر، ٫٨٤ا/ « ػل ٦ْ ٞذ  ْو

حتٞري ٬ؾا اليشء اذلم ٝيًىؽى ٨٦ دكف اهلل، قٮاءه اكف ٬ؾا  -1
اليشء د٩ية يىيج٭ة أك امؿأة ي٪١ع٭ة، كيف ذلٟ حتؾيؿ ٨٦ 

 ر ا٣جكةء ٧ٔة ٬ٮ أٍكىل.االمذ٘ةؿ ثةدل٩ية كأمٮ
ز٥ اهلضؿة إىل ادل٩ية كأمٮر٬ة ال د٪عرص كأٚؿاد٬ة ال دجذيه،  -5

٫٘شؽح٩ إىل ٤ا ٪اسؽ »/ ملسو هيلع هللا ىلص ك٦٪٭ة املعؿـ ك٦٪٭ة املجةح؛ ٚٞةؿ
                                                           

 .( ٨٦ ظؽير ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 1580أػؿص٫ مك٥٤ ) (1)
 .( ٨٦ ظؽير أقة٦ح ث٨ زيؽ 5055(، كمك٥٤ )4528أػؿص٫ ابلؼةرم ) (2)
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 اكا٪نة ٦ة اكف. ..«إحل٩
أىت يف ٔجةرد٫ ثػ )إىل( ا٣يت  ملسو هيلع هللا ىلصأف اجليب و٧الضَ ٪٨ا  «

إىل أ٫٩ ٨٦  ملسو هيلع هللا ىلص٫ دٛيؽ ا٣٘ةيح ثؽالن ٨٦ )البلـ( كذلٟ إمٕةره ٦٪
 اك٩خ اغيذ٫ ٨٦ اهلضؿة ادل٩ية ٤ٚحف هل إال ذاؾ.

 ﴿ٝةؿ دٕةىل/                      
                                 
         ﴾  :[28]الشورى. 
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 فوائـد فقهيــة

 

 اجلَس بالئ٘ عيد الصالٗ: -1

ا٤ٞ٣ت يف حم٤ُّ٭ة » /يف ٤تطد ُم٠ اجليث ٛال الفي٬يط «
ة، كٝي٢/ املٞةرف  ٞن ؛ ألف  ظٞيٞذ٭ة ا٣ٞىؽ ٤ُ٦ ٓو لك مًٮ

٢ ا٤ٞ٣ت ٍٕ ، ز٥ ٢ٞ٩ ٨ٔ ابليٌةكم «ل٢ٕٛ٤، كذلٟ ٔجةرة ٨ٔ ًٚ
/ ، ز٥ ٝةؿ الكيٮيط«٦ٕىن اجليح ٔ٪ؽ ا٣ٛٞ٭ةء»ٝٮهل الكةثٜ يف 

ِ  /كاحلةو٢ أف ٬٪ة أو٤ني/ األكؿ» ُّٛ أ٫٩ ال يكيف اتل٤
ينرتط ٦ٓ ا٤ٞ٣ت اتل٤ِٛ /ثةل٤كةف دك٫٩، كاثلةا «أ٫٩ ال ي

(1). 
٫ لٮ اػذ٤ٙ ال٤كةف كا٤ٞ٣ت ٚة٣ٕرة  أ٦ة األكؿ/ ٨٧ٚ ٚؿٔك
ث٧ة يف ا٤ٞ٣ت، ك٨٦ ذلٟ ٦ة كرد يف ظؽير الؿص٢ اذلم ا٤ٛ٩ذىٍخ 

٤ي٭ة َٕة٫٦ يًفى ٦٪٭ة،  ٦٪٫ راظ٤ذي٫ ثأرضو ٚبلة ٔك
ى
كرشاث٫، ٚأ

ٚأىت مضؿةن ٚةًُضٓ يف ٤ِّّ٭ة، ٚجىحٍ٪ة ٬ٮ ٠ؾلٟ إًٍذ ٬ٮ ث٭ة ٝةا٧حن 
امهلل أ٧َج ْتػي »ٔ٪ؽق، ٚأػؾ خبُة٦٭ة ز٥ ٝةؿ ٨٦ مؽة ا٣ٛؿح/ 

، ك٬ؾا ّة٬ؿق ا٣كٛؿ الرصيط، ٣ك٨ٌ الؿص٢ ل٥ ي٢ٞ «وأ٧ا ربٝ
ذلٟ ٨ٔ أذٞةدو كقٮًء َٮي ح، كإ٧٩ة أػُأ ٨٦ مؽة ا٣ٛؿح ظير 

                                                           
 (.115)ص «األمجةق كاجلْةاؿ» (1)
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ؽ راظ٤ذى٫ كاعد إحل٫ األم٢ د ٨ ٨٦ اهلبلؾ يف الىعؿاء، ز٥ كىصى  ٞ ي
 ملسو هيلع هللا ىلصيف اجلضةة، ٚـؿ  لكة٫٩ ث٧ة ل٥ يٕذٞؽ ٤ٝج٫، كذللٟ ٝةؿ اجليب 

جنة ىلع ذلٟ/  ِّٞ ة ا١ٙؽح»٦ٕ «أعٍأ ٦٤ كػَّ
(1). 

كأ٦ة األو٢ اثلةا ك٬ٮ أ٫٩ ال ينرتط ٦ٓ ٩يح »ٝةؿ الكيٮيط/ 
ِ، ٚي٫ ٚؿكع ٠سرية ُّٛ إذا  /ك٦٪٭ة .لك ا٣ٕجةدات /ة٦٪٭ /ا٤ٞ٣ت اتل٤

ة ثجيح صى  ًن ا ث٧ضؿد اجليح، ٤ً ٍٕ أظية أر ا ٚإ٩٭ة دىري مكضؽن ٭ة مكضؽن
ِو  «كال حيذةج إىل ٣ٛ

(2). 
ة/ ا٣ٞيةـ ل٤ىبلة، ٧ٚضؿد ا٣ٞيةـ يٕين إرادة  ٌن ك٨٦ ذلٟ أي

.  الىبلة، كال حيذةج ذلٟ إىل ٩يحو
»  ٍ ٤ىت ٦٪ٟ ٚي٫ ثؽٔحه حمي ٍُ ٓو ل٥ عي ِ يف مًٮ ُّٛ زح.كزيةدة اتل٤  ؽى
ِ؛  « ُّٛ كٝؽ أدمٕٮا ىلع املؤاػؾة ثأ٧ٔةؿ ا٤ٞ٣ٮب دكف اتل٤

٧ةؿ ل٥ يك٨ يف  ة يف اأٔل َن ُِّٛ رش اكحلكؽ كحنٮق، ٤ٚٮ اكف اتل٤
ِو ٚةاؽة، ك٬ؾا ثة٢َه  ُّٛ ٤ىٍخ ٨ٔ د٤ املؤاػؾة ثأ٧ٔةؿ ا٤ٞ٣ٮب إذا ػى

 خمة٣ٙ إلدمةع األ٦ح.
يح ال٭ؿ ثةجليح يف الىبلة. «  كيججين ىلع ذلٟ ٔؽـ مرشٔك

                                                           
ا (8852احلؽير ٔ٪ؽ ابلؼةرم ) (1) ( كال٤ِٛ هل، ٨٦ 5050، كمك٥٤ )خمذرصن

ٟو  ظؽير أنف  .ث٨ ٦ةل
 (.110)ص «األمجةق كاجلْةاؿ» (2)
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كٝؽ ادٜٛ األا٧ح ىلع » /Pل كيظ اإلـالم اة٦ حي٥يث ٛا
أف  ال٭ؿ ثةجليح كدكؿيؿ٬ة ٣حف ث٧رشكع، ث٢ ٨٦ أذةد ذلٟ 
ٚإ٫٩ يججيغ هل أف ييؤىد بى دأديجنة ي٧٪٫ٕ ٨ٔ ذلٟ اتلٕجُّؽ ثةبلؽع 

«كإيؾاء اجلةس
(1). 

ال٭ؿ ثةجليح يف الىبلة ٨٦ ابلؽع الكحبح » /P وٛال
ؾا ٦ذٜٛ ٤ٔي٫ ثني املك٧٤ني، ل٥ ي٢ٞ ٣حف ٨٦ ابلؽع احلك٪ح، ك٬

أظؽه ٦٪٭٥/ إف  ال٭ؿ ثةجليح مكذعتٌّ كال ٬ٮ ثؽٔح ظك٪ح، ٨٧ٚ 
كإدمةع األا٧ح األربٕح  ملسو هيلع هللا ىلصٝةؿ ذلٟ ٚٞؽ ػة٣ٙ ق٪ح رقٮؿ اهلل 

 ،٫ ٌٞ ٮٝت ث٧ة يكذع ٔي يكتذةب ٚإف دةب كإال  ري٥٬، كٝةا٢ ٬ؾا ي ٗك
يك ا ٢٬ ي ِ ث٭ة رسًّ ُّٛ ذعت أـ ال؟ كإ٧٩ة د٪ةزع اجلةس يف ٩ٛف اتل٤

 ملسو هيلع هللا ىلصىلع ٝٮ٣ني، كالىٮاب أ٫٩ ال يكذعت اتل٤ِٛ ث٭ة، ٚإف  اجليب 
ا،  كأوعةث٫  ا كال ص٭ؿن ل٥ يكٮ٩ٮا يذ٤ْٛٮف ث٭ة ال رسًّ

أل٦ذ٫ ٣حف ألظؽو د٘يري٬ة كال  ملسو هيلع هللا ىلصكا٣ٕجةدات ا٣يت رشٔ٭ة اجليب 
إظؽاث ثؽٔح ٚي٭ة، ك٣حف ألظؽو أف يٞٮؿ/ إف ٦س٢ ٬ؾا ٨٦ 

«ابلؽع احلك٪ح
(2). 

اجليث، أو ٠ٓ٘ ةٓو ا١ٓتادات ةال ٧يث، أو اْخاد  ٦٤ نيس -2
                                                           

 (.55/585) «دل٧ٮع ا٣ٛذةكل» (1)
 (.55/588املؿصٓ الكةثٜ ) (2)
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 ةٓو األذاكر أو األ٬ٛال ةال ٧يث/

ٜه ىلع اجليح  ١ٚأف محبنة ل٥ يك٨؛ إذ اثلٮاب كا٣ٕٞةب ٤ٕ٦ 
 كا٣ٞىؽ، ك٬ٮ مم٪ٮع يف اجلةيس ك٨٦ ذي٠ًؿى ٫ٕ٦ ٬٪ة.

ؿ  ق١ي٪نة ىلع رٝجحو ٦جةظحو ٚؾحب٭ة كل٥ يٞىؽ  مى
ى
ك٦س٢ي ذلٟ إذا أ

 ؾ  ثؾلٟ؛ أل٫٩ ل٥ يٞىؽ ذحبنة كذاكة.ذاكةن ل٥ ديؾى 

ٜى ٤ٔي٫  ٤ى ٍٗ
ى
ك٦س٢ ذلٟ/ ٦ة يٞٓ ٨٦ املض٪ٮف كالك١ؿاف ك٨٦ أ

ا٣ٌ٘تي ٤ٞٔى٫ ٧ٚ٪٫ٕ ٨٦ اإلرادة كا٣ٞىؽ ٚبل ٔرة ثإٔٚةهل٥ 
 كأٝٮاهل٥؛ خل٤ٮ٬ِّة ٨ٔ ا٣ٞىؽ كاجليح.

كًلؾا ي٧ني ال٤٘ٮ ال يٞٓ ث٭ة ظ٪ر كال ي٤ــ ٤ٔي٭ة ٠ٛةرة، 
كال ي٤ــ يف  ،ال يٞٓ ث٫ ظ٪ر ةء اهللاالقتس٪ةء ثإف مكًلؾلٟ 

املؼة٣ٛح ٠ٛةرة برشط أف يكٮف د٤ٕي٫ٞ ىلع منحبح اهلل ثجيح 
 االقتس٪ةء ال ثجيح اتلرؾ.

٤ث؟ -8 ي٢ٍث ُمؽَّ  ٪٠ حليف اجليث احلف٨ث ٤ّ ـو

الٮقةا٢ هلة أظاكـ املٞةوؽ، ٚةجليح احلك٪ح الثؽ هلة  اجل٬اب/
، كٝؽ قجٜ ٬ؾا  املٕىن يف الالكـ ٨٦ كقي٤ح ظك٪ح ٦جةظح رشاعن
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 .«اجليح ٔ٪ؽ ا٣ٛٞ٭ةء»ىلع 

ك٦سةؿ ذلٟ/ إذا ٩ٮل احلش ٦سبلن ٚبل جيٮز هل احلش ث٧ةؿو 
 ً تو ٨٦ الؿبة؛ إًٍذ ال حتي اجليح الىةحلح كاملٞىؽ الىة٣ط  ٢ُّ م١تىكى

. ـ، ك٬ؾا ّة٬ؿه  الؿبة املعؿ 
ػإ٩ً ين

ًٞين إال  ظػبلالن ٚى ىٍك  كال ت
 

ٍميىةًء ٦ة ال  
ى
ؼي ٨٦ًى األ اعى

ى
ى٤ ػ٢ي أ  (1)حيي

د٪ٕٞؽ ابليٮع كاإلصةرات كحنٮ٬ة ٨٦ املٕةمبلت ثك٢ ٦ة دؿ  -5 
 ىلع ٦ٞىٮد٬ة ٨٦ ٝٮؿ أك ٢ٕٚ حمؽد.

، ث٢ «اإل٩كةح كا٣زتكيش»ال خيذه ا٩ٕٞةد اجلاكح ث٤ْٰٛ  -4
 ي٪ٕٞؽ ثك٢ ٣ِٛ يؽؿ ىلع ٦ٞىٮدق.

اخل٤ٓ كا٣ُبلؽ كاإليبلء كا٣ْ٭ةر ال ينرتط هلة أ٣ٛةظ ٦ٕي٪ح،  -8
 . (2)م ٣ِٛ حيذ٢٧ إذا ٝيؿف ثة٣ٞىؽث٢ دٞٓ ثأ

                                                           
 (.58/133( ك)12/558لؤلوج٭ةا ) «ااألاغ»ابليخ ٨٦  (1)
ا٣ٞٮأؽ كالٌٮاثٍ ا٣ٛٞ٭يح ٔ٪ؽ اث٨ دي٧يح يف ٫ٞٚ األرسة ملع٧ؽ ث٨  (2)

(، ط م١ذجح دار ابليةف احلؽيسح ا٣ُةاٙ، كٝؽ 135، 1/138اهلل ث٨ اعثؽ ) ٔجؽ
ـا٬ة الث٨ دي٧يح كذ٠ؿ٬ة كٛؿكع ٣ٞةٔؽة/ املٞةوؽ ٦ٕذرة يف اتلرصٚةت  ٔ

 .«إ٥٧ا األ٥ْال ةاجليات»ي٭ة ظؽير/ كا٣ٕةدات، كا٣يت دؿ ٤ٔ
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٤ٕ٦ٜ ا٣ُبلؽ ىلع رشط يي٪ْؿ اىل ٦ٞىٮدق، ٚإف اكف ٝىؽق  -0
٫ كٝٮع ا٣ُبلؽ ٔ٪ؽ كٝٮع  احل٤ٙ ثؾلٟ ك٣حف ًٗؿ
٤ي٫ ٠ٛةرة ي٧ني، كإف اكف ٦ٞىٮدق  الرشط، ٚ٭ؾا ظة٣ٙ ٔك

 كٝٮع ا٣ُبلؽ ٔ٪ؽ كٝٮع الرشط ٤َٞخ زكصذ٫. 

ٓ كاظؽ ،ٝةٔؽة/ ٦ٞةوؽ ال٤ِٛ ىلع ٩يح البلِٚ -3  ،إال يف مًٮ
 دكف ٩يح ا٣ٞةيض ٚإ٩٭ة ىلعك٬ٮ احل٧ني ٔ٪ؽ ا٣ٞةيض، 

«احلة٣ٙ
(1) . 

                                                           
 (.182األمجةق كاجلْةاؿ )ص (1)
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 فوائد تربوية

 

 احلدٓح أصل يف تعظٔه أمس إخالص الئ٘: -1

ٚإػبلص اجليح هلل ٬ٮ رأس األمؿ كأقةق٫ اذلم ييبىن ٤ٔي٫، ك٬ٮ 
٨٦ النيُةف الؿصي٥، ٝةؿ دٕةىل ظة٠ينة  -حبٮؿ اهلل كٝٮد٫-ا٣ٕةو٥ 

كيف ٝؿاءة  ﴾   ﴿٨ النيُةف أ٫٩ ٝةؿ/ ٔ
 ﴾  كيف ٝؿاءة قجٕيح﴿﴾

 (1) 
﴾﴿كيف ٝؿاءة قجٕيح 

 .[48]احلجر: (1) 
كاإلػبلص قبل٦ح ل٤ٞ٤ت ٨٦ األمؿاض/ اك٢٘٣، كاحلكؽ، 
كالنب، ٧٠ة أ٫٩ يٮرث ا٣ٞٮة يف احلٜ، كالنضةٔح، كالىر؛ 
  أل٫٩ يؿبٍ ا٤ٞ٣ت ثةهلل دٕةىل، ٚبل خيةؼ قٮاق،
كال يؿصٮ إال إيةق، ٚيذ٧س٢ هل لك اخل٤ٜ اكألمٮات، ال ي١٤٧ٮف 

 ٨٦ أمؿ أ٩ٛك٭٥ محبنة.
 /مف٣٢ ي٦٫ نػرُ ٢ْ ذالث ال ي٠ٖ  » /^كٝؽ ٝةؿ اجليب 
، ولؾوم مجاْث ، و٨٤انطث أويل األمؽإعالص ا٠٥ٓ١ هلل 

 .(1)«٦ ورائ٣٫٘إن د٬ْح٣٫ حتيً ٤ِ  ،املف٥٢ني
                                                           

ـا٬ؿة»ا٩ْؿ/  (1)  (.105)ص «ابلؽكر ال
(، ٨ٔ أنف ث٨ ٦ةلٟ 0415)« النٕت»كابلي٭ٌف يف  (،18845أػؿص٫ أمحؽ ) (1)

= 
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٦ة ٝةهل  أل٥ْالووس٩ ٬ٞن إعالص اجليث أ٣ِْ وأرشف ا
كاجليح ث٧٪ػـ٣ح الؿكح، كا٢٧ٕ٣ »/ Pاإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥ 

ث٧٪ػـ٣ح الكؽ لؤلٌٔةء اذلم إذا ٚةرؽ الؿكح ٧ٚٮات، كًلؾلٟ 
. ٧ٕٚؿٚح أظاكـ ا٤ٞ٣ٮب اعثرو  ا٢٧ٕ٣ إذا ل٥ دىعج٫ اجليح ٚعؿًلحي 

أ٥٬ ٨٦ ٦ٕؿٚح أظاكـ الٮارح؛ إذ يه أو٤٭ة، كأظاكـ الٮارح 
ح ٤ٔي٭ة «٦ذٛٔؿ

(1). 
٦ة ػ٤ٜ اهلل »ثيةف رشؼ أ٧ٔةؿ ا٤ٞ٣ٮب ٝةؿ ق٭٢ ا٣تكرتم/  كيف

جؽق املؤ٨٦، ك٦ة أُٔٯ ٠ؿا٦ح  ٤تٔ  ٪ؽق ٨٦ٝ  دٕةىل ماك٩نة أٔـ كأرشؼٔ 
٪ؽق ٨٦ ٦ٕؿٚذ٫ «ل٤ؼ٤ٜ أٔـٔ 

٧ة ننأ ٨٦ (2) ـ،ٚ  ـ يف اأٔل ض٢ٕ اأٔل  ٚ.
ريق. ـ ممة ننأ ٨٦ٗ  ـ األم١٪ح يكٮف أٔ  أٔ

 ّمً بسكات اإلخالص:  -2

٥ ث٫ أصؿق، ٝةؿ دٕةىل/ أ٫٩ يذٌةٔٙ ث٫ ٚ « ْي ٢ٌ ا٢٧ٕ٣، كيىٕ
﴿                               

                                
                               

                                                           
= 

 .  مؿٚٮاعن
 (.8/054) «ثؽاآ ا٣ٛٮااؽ» (1)
 (.5388ل٤ٕض٤ٮين ) «٠نٙ اخلٛةء»ا٩ْؿ/  (2)
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  ﴾  :[114]الـساء. 
يذ٤ٞت يف ال٪ح يف مضؿة ُٕٝ٭ة  ^ ذلم رآق اجليبُّ لؿص٢ اٌلك

 .(1)٨٦ ّ٭ؿ ا٣ُؿيٜ اك٩خ دؤذم اجلةس
 ةي٥٨ا»/ ٝةؿ ^٨ٔ اجليب  كًل٧ة يف ظؽير أِب ٬ؿيؿة 

 رأح٩ ةيغ ٦٤ ةٖايا ةين ، إذث اكد يٜخ٩٢ ا١ٍٓقٍيٗ ةؽًليَّ كب يُ 
ُٖ  ؛٘فٜخ٩ ،٘زنْج م٫ٛ٬ا ،إرسائي٠  .(2)«ٙؽ هلا ة٩٘

ٖ اهللي ا٣ٕجؽى ٦٪ةزؿ املعكجني ا٣ٕةم٤ني إذا رأل ٨٦ كٝؽ ييج٤ِّ  «
ٔجؽق ٩يحن وةدٝح كإف ل٥ يأت ا٣ٕجؽ ث٘ري د٤ٟ اجليح. ٚ٭ؾا 

١ٜػ حؽًلخ٣ ةاملػي٨ث أ٬ٛا٤ًا ٤ا »يٞٮؿ ألوعةث٫/  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رقٮؿ
ح٣ُ مفريًا وال أ٧ٜٙخ٣ ٦٤ ٧ٜٙث، وال ٍٛٓخ٣ ٦٤ واٍد إال و٪٣  رِسْ

يٙ يكٮ٩ٮف ٦ٕ٪ة ك٥٬ ٠ ،ٝةلٮا/ ية رقٮؿ اهلل «٤ٓل٣ ٘ي٩
«ضبف٣٫ ا١ٓؼر»ثةملؽي٪ح؟ ٚٞةؿ/ 

(1). 
٧ٚة أظٮج ا٣ٕةصـي٨ ٨ٔ ال٤عةؽ ثإػٮا٩٭٥ املضة٬ؽي٨ املؿاثُني 

ة-إىل ٬ؾق اجليح الىةدٝح ا٣يت ٝؽ يج٤٘ٮف ث٭ة  ٦ن ؿى ٪ًّة ٨٦ اهلل كًلى  -٦ى
 ٦٪ةزؿ ال٭ةد كاملؿاثُح ىلع ز٘ٮر ثبلد اإلقبلـ.

                                                           
 .مؿٚٮاعن  ( ٨٦ ظؽير أنف ث٨ ٦ةلٟ 18515، 15401محؽ )أػؿص٫ أ (1)
.  ٨٦ ظؽير أِب ٬ؿيؿة (، 5554كمك٥٤ )( 8580، 8851أػؿص٫ ابلؼةرم ) (2)  مؿٚٮاعن
 .(5455(، كال٤ِٛ ٬٪ة ألِب داكد )00دٞؽـ ختؿجي٫ )ص (1)
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 ذ٣ والفيئات احلف٨ات بٞخ اهلل إن»/ ملسو هيلع هللا ىلص يٞٮؿ اجليبكيف ذلٟ 
 ،اكم٢ث ضف٨ث ٨ْػه اهلل ٞخت٫ا ي٫٢٥ٓا ٣٢٘ حبف٨ث ٪٣ ٦٥٘ ؛ذلٝ ةني
 ـت٥ٓائث إىل ضف٨ات ْرش ٨ْػه اهلل ٞخت٫ا ٫٢٥ٓ٘ا ة٫ا ٪٣ وإن

 اهلل ٞخت٫ا ي٫٢٥ٓا ٣٢٘ بفيئث ٪٣ وإن ،ٞررية أىٓاف إىل ىٓٗ
 .(1)«واضػة ـيئث اهلل ٞخت٫ا ٫٢٥ٓ٘ا ة٫ا ٪٣ وإن ،اكم٢ث ضف٨ث ٨ْػه

ٞن  ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ دٝيٜ ٤ٕ ك٬ٮ - ة ىلع ٬ؾا احلؽيرا٣ٕيؽ ٦ي
 أيخ ية ٚة٩ْؿ»/ -احلؽير الكةثٓ كاثلبلزٮف ٨٦ األربٕني اجلٮكيح

 ٬ؾق كدأم٢ -دٕةىل اهلل ٣ُٙ ْٔي٥ إىل كإيةؾ اهلل كٚٞ٪ة-
 «اكم٤ح» /كٝٮهل ،ث٭ة ٔذ٪ةءاال إىل إمةرة «ٔ٪ؽق» /كٝٮهل .األ٣ٛةظ
 دؿًل٭ة ز٥ ث٭ة ٥٬   ا٣يت الكحبح يف كٝةؿ ،ث٭ة ٔذ٪ةءاال كمؽة ل٤ذأكيؽ

 ٤٧ٔ٭ة كإف ،«اكم٤ح» ثػ ؽ٬ةٚأك   «اكم٤ح ظك٪ح قؽٔ٪ اهلل ٠ذج٭ة»
 ٬ةؽٍ يؤًلِّ  كل٥ «كاظؽة»ثػ د٤ٞي٤٭ة ؽٚأكٌ  ،كاظؽة قحبح ٠ذج٭ة

 .(1)«٤ٔي٫ ز٪ةء حنيص ال ،قجعة٫٩ كامل٪ح احل٧ؽ ّللف   ؛«اكم٤ح»ثػ
ة  ٌن ُٞ »/ ^كيٞٮؿ أي ٤ا  خب هل ٤ر٠ُ إذا مؽض ا١ٓتػ أو ـا٘ؽ 

 اكف ٦٨ى  ظٜ يفك٬ٮ » ٝةؿ احلةِٚ/ .(2)«اكن ي٠٥ٓ ٤ٜي٥ًا نطيًطا

                                                           
 قجٜ ختؿجي٫. (1)
 (.28رشح األربٕني )ص (1)
 .قجٜ ختؿجي٫ (2)
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 .(1)«٤ٔي٭ة يؽكـ أف املة٩ٓ لٮال ٩حذ٫ كٌل٩خ ٦٪٭ة ٪٧ٚٓي  َةٔح ي٢٧ٕ
 ٦زن٣ح يؿٚٓك ،ٕجةداتا٣ ٝجٮؿ يف األقةس ٬ٮ اإلػبلصك «

، اهلل ٗري ٔجٮديح ٨٦ ا٣ٕجؽ حيٌؿر، ككاآلػؿة ادٌل٩ية يف اإلنكةف
 يٛؿج، كاأل٦ٌح ث٫ اهلل كي٪رص االصذ٧ةٔيح ٣ٕبلٝةتا يٞٮمك

 اإلنكةف ٤ٞ٣ت ا٧ُ٣أ٩ح٪ح حيٜٞ، كادل٩ية يف اإلنكةف مؽااؽ
 إحل٫ كيكٌؿق اإلنكةف إي٧ةف يٞٮم، كثةلٌكٕةدة ينٕؿ كجي٫٤ٕ
 مٮاص٭٫ يف كإرادد٫ اإلنكةف ٔـي٧ح يٌٞٮمك ،كا٣ٕىيةف ا٣ٛكٮؽ
 .كاآلػؿة دٌل٩يةا يف كاال٬ذؽاء األ٨٦ ٧٠ةؿ ظىٮؿ، كب٫ الٌنؽااؽ

ا ػٛيًّ كيك٧ي  ع٬ٍرة الؽياء/ -3 ة إىل ٨ ػُؿق يف ٠ٮ٫٩ أمؿن ٕن ة رسي
ا٤ٞ٣ت، ٝؽ يٞٓ ٚي٫ اإلنكةف ٨٦ ظير ال ينٕؿ؛ ٚآزةرق 

ٮاٝج٫ كػي٧ح.  ػُرية، ٔك
 /ملسو هيلع هللا ىلص٨٧ٚ ذلٟ/ ا٣ٌٛيعح يف ادل٩ية كاآلػؿة، ٝةؿ رقٮؿ اهلل  «

ّ ـ٥ّّ اهلل ة٩، و٦٤ يؽايئ يؽايئ اهلل ة٩» َّ٥ ـَ  ٦٤»
(1). 

٧٠ة أ٫٩ قبي٢ ل٤عؿ٦ةف ٨٦ اهلؽايح كاتلٮٚيٜ، كقجت  «
حلىٮؿ الٌيٜ، كاالًُؿاب اجلٛيس، كإوةثح ا٤ٞ٣ت ثةآلٚةت 

.ٍ  امل٭١٤ح اك٣ٕضت كظت اثل٪ةء كا٣تنجُّٓ ث٧ة ل٥ يٕي
                                                           

 (.0/852ؿ )ٚذط ابلةرم، الث٨ ظض (1)
 .( ٨٦ ظؽير ص٪ؽب 5230(، كمك٥٤ )0145، 8522أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
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كالؿيةء ي٪ػـع ٬يجح املؿايف ٨٦ ٤ٝٮب اجلةس، كيكجت  «
ٔىؽـ دأزؿ٥٬ ٫،٪ٔ ٭٥ٔؿاًإ ٨٦ ٚإف الالكـ إذا ػؿج  ث٧ة يٞٮؿ، ك

ـو يىرٍصخ ٚي٭٥/ ٦ة يل أرل  ا٤ٞ٣ت كٝٓ يف ا٤ٞ٣ت، كريٌب ػُيت ٝٮ
ديٮا إال ٨٦ ًٝجى٫ً٤ً!

ي
 ا٤ٞ٣ٮب ال ختنٓ، كا٣ٕيٮف ال دؽ٦ٓ! كاحلٜ أ٩٭ي٥ ٦ة أ

 ٨ ٝي٢ حل٧ؽكف ث٨ أمحؽ/ ٦ة ثةؿ الكـ »/ ثٕي الك٤ٙٔك
ـٌ اإلقبلـ، كجنةة  الك٤ٙ أ٩ٛٓ ٨٦ الك٦٪ة! ٝةؿ/ أل٩٭٥ دك٤ ٧ٮا ٣ٕ

ة ٤ت ادل٩ية،  اجلٛٮس، كًر َى الؿمح٨، كحن٨ ٩ذلك٥ ٣ٕـ اجلٛٮس، ك
ة اخلى٤ٍٜ «كًر

(1). 
٧٠ة أف الؿيةء يؤدم إىل ٔؽـ إدٞةف ا٢٧ٕ٣؛ ألف املؿايف  «

 ٚإذا اغثٮا ٨ٔ م٭ٮدق ٝرص  يف ٫٤٧ٔ.ي٢٧ٕ ل٤ؼ٤ٜ ال اخلة٣ٜ، 

 ّلإلخالص عالمات كنا للسٓاء عالمات: -4

 ٦٥٘ ْال٤ات اإلعالص/
ؽـ ا٩ذْةر اتللكيٙ ا٣ٛة٤ٔي ح كاملجةدرة  « اذلاديح امل٪ٌجُح، ٔك

 .٨٦ أظؽ، ثٕؽ اتللكيٙ ٨٦ ػة٣ٜ األرض كالك٧ةء 
 .إرادة كص٫ اهلل  «

 ظت ٢٧ٔ الرس كاخل٤ٮة. «

                                                           
 (.5/155وٛح الىٛٮة ) (1)
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 اد٭ةـ اجلٛف كاخلٮؼ ٨٦ ٔؽـ ا٣ٞجٮؿ. «
٧ةؿ كإدٞة٩٭ة ٦ٓ ٔؽـ ا٩ذْةر حم٧ؽة  « اإل٠سةر ٨٦ اأٔل
 اخل٤ٜ.
 ٮد كاملأمٮؿ.ٔؽـ الٌضؿ كاحلأس ٔ٪ؽ ٔؽـ ظىٮؿ املٞى «

 ّأما عالمات السٓاء فنيَا:

 اتلؼةذؿ كاتلاكق٢ ٨ٔ أداء الٮاصجةت. «
 احل٧ةس ل٤ذلكيٙ الٮّييف أكرث ٨٦ اتللكيٙ الرشيع. «
ا ال ثةَ٪نة. «  حتكني ا٢٧ٕ٣ ّة٬ؿن
املجة٣٘ح يف اتل٤ٌٕٜ ثةألمؼةص، كربٍ املؿء اقذٞة٦ذ٫  «

 ثٮصٮد٥٬ كا٬ذ٧ة٦٭٥ ث٫.

٧ةؿ.. «  ث٢ رب٧ة ا٣تنٮؽ إلّ٭ةر اإلػبلص! ا٣تنٮؽ إلّ٭ةر اأٔل
ًٜ »يٞٮؿ/  Pكٌلف أيٮب  ، ٚإٍف زى٬ًؽى ٚبل  اهللى  حلذ رص٢ه

يف الؿص٢ ز٬ؽق ػري ٨٦  جي٤ٕى٨  ز٬ؽق ٔؾاثنة ىلع اجلةس، ٚؤلٍف خيي
«أف ي٤ٕ٪٫

(1). 
 أسباب ضعف اإلخالص: -5

٧ْذ٫، كاقذعٞة٫ٝ ل٤ٕجةدة،  « ٔؽـ املٕؿٚح احلٞيٞيح ثةهلل ٔك

                                                           
 (.1/185دؾ٠ؿة احلٛةظ ) (1)
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ؽـ جتؿيؽ ا٣ٞىؽ   هل.ٔك
جح يف امل٪ىت كالىؽارة، ال قي٧ة ثني األٝؿاف كاألدجةع.  «  الٗؿ
 ا٧ُ٣ٓ ٚي٧ة يف أيؽم اجلةس. «
 ظت املع٧ؽة كاثل٪ةء، كاخلٮؼ ٨٦ ذـ اجلةس. «

ٕي  «  ضت ثةجلٛف.ا٣

 ا٤ٛ٘٣ح ٨ٔ ٔٮاٝت الؿيةء. «
 دجةع اهلٮل.ا «

 بعض أبْاب السٓاء ّصْزِ: -6

 ٦٪٭ة/ك ،أثٮاب الؿيةء كوٮرق ٠سرية دكةد ال د٪عرص
ة، ث٢ لكُّ مؿادق ٗرٍيي اهلل،  -أ ٞن أف ال يٞىؽ اإلػبلص ٤ُ٦

٠أف ي٢ٕٛ ا٣ُةٔح ك٣حف هل ٩يح إال أف يٕؿؼ اجلةس ٔ٪٫ أ٫٩ 
 ٤ٕٚ٭ة! ٚ٭ؾا ٩ٮع ٨٦ اجلٛةؽ كا٣ٕيةذ ثةهلل.

أف يكٮف ٝىؽ ا٣ٕجؽ كمؿادق هلل دٕةىل ٚإذا ا٤َٓ  ٤ٔي٫  -ب
ىبلة ٔ٪ؽ اَبلع اجلةس ننٍ يف ا٣ٕجةدة كزي٪٭ة، ٨٧٠ يُٮؿ ال

 اجلةس ٤ٔي٫. 
أف يؽػ٢ ا٣ٕجؽ يف ا٣ٕجةدة هلل، كخيؿج ٦٪٭ة هلل، ٚيٕؿؼ  -ج

ح، ٚحكك٨ ٤ٝج٫ إىل ذلٟ املؽح، ٚإذا ٔؿؼ ثؾلٟ ٧ؽى ثؾلٟ كيي 
 ك٦ؽح قك٨ ٤ٝج٫ كاردةح.
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مى اجلةس ثؾلٟ أ٫٩  -د أف يْ٭ؿ الىٛةر كاجلعٮؿ؛ ٣ريي
 وةظت ٔجةدة!.

ةس إ٫٩ زا٬ؽ، أك ي٤بف أف ي٤بف زيةثنة مؿٕٝح؛ حلٞٮؿ اجل -٬
ة!  .بلةس ا٧٤ٕ٣ةء حلْ٪ ٫ اجلةس اعل٧ن

الؿيةء ثة٣ٞٮؿ/ ك٬ٮ ىف ا٣٘ة٣ت ريةء ٨٦ ي٪تكت ل٤ذؽي٨  -ك
ِ كاتلؾ٠ري، كظِٛ األػجةر كاآلزةر؛ ألص٢ املعةكرة كإّ٭ةر  ثةلٔٮ

 ٗـارة ا٥٤ٕ٣.
الؿيةء ثةألوعةب كالـااؿي٨، اكذلم يذلكٙ دٔٮة  -ز

 ا٧٤ٕ٣ةء.ا٧٤ٕ٣ةء؛ حلٞةؿ ٚبلف يـكرق 
أ٫٩  ف ييؿمى اجلةسى أل الؿيةء ثؾـ اجلٛف ثني اجلةس، كذلٟ -ح

 ٦ذٮآً ٔ٪ؽ ٩ٛك٫، ٚريدٛٓ ثؾلٟ ٔ٪ؽ٥٬.
ك٨٦ دٝةاٜ الؿيةء كػٛةيةق/ أف خييف ا٣ٕةم٢ َةٔذ٫  -ط

يرس  ثْ٭ٮر َةٔذ٫،  ، كال ي ٤ٓ ٤ٔي٭ة أظؽه ٌُ حبير ال يؿيؽ أف ي
ـ، كأف كل١٪٫ ٦ٓ ذلٟ إذا رأل اجلةس أظت أف يجؽأكق ثةلكبل

يٞةث٤ٮق ثة٣بنةمح كيث٪ٮا ٤ٔي٫، كأف يجنُٮا يف ٌٝةء ظٮاجئ٫، 
ـى  ة يف ٩ٛك٫، ٠أ٫٩ يذٞةىض االظرتا ىلع  ٚإف ل٥ جيؽ ذلٟ كصؽ أل٧ن

 ا٣ُةٔح ا٣يت أػٛة٬ة.
يًكى أف أثة ظة٦ؽ ا٣٘ـايل »ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح/  ظي
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ة دٛضؿت احل٧١ح ٨٦  ث٫٘٤ أف ٨٦ أػ٤ه هلل أربٕني يٮ٦ن
ة، ٥٤ٚ يذٛضؿ ٤ٝج٫ ىلع  لكة٫٩. ٝةؿ/ ٚأػ٤ىخ أربٕني يٮ٦ن

يشء، ٚؾ٠ؿت ذلٟ بلٕي ا٣ٕةرٚني ٚٞةؿ يل/ إ٩ٟ أػ٤ىخ 
«ل٤ع٧١ح كل٥ خت٤ه هلل

(1) . 

 عالج السٓاء ّضعف اإلخالص: -7

 ظٜ املٕؿٚح، كاقتنٕةر ٦٪ذ٫ ك٫٤ٌٚ كدٮٚي٫ٞ. ٦ٕؿٚح اهلل  «
 د٧ٕيٜ مؿاٝجح اهلل دٕةىل كحمةقجح اجلٛف. «

ؽ ٩ٮاية األ٧ٔةؿ، كدٚٓ ٦ة خيُؿ ٨٦ مٮارد اتلٮٝٙ ٔ٪ «
 النيُةف ككقةكق٫ يف احلةؿ.

ٚي٧ة دلي٭٥. «  ٓ ٧ ٓ ا٣ُ ٞذ٭٥، كُٝ ٞي ٜ ك٦ٕؿٚح ظ  دؿؾ املجةالة ثةخل٤

 دؾ٠ؿ ٔٮاٝت الؿيةء ادل٩يٮيح كاألػؿكيح. «

ع إحل٫، كمؿاٝجذ٫. «  ال٤ضٮء اتلةـ إىل اهلل، كاتلرضُّ
ٚي٨٧  -  يٞٮؿ االقذٕةذة ٨٦ الؿيةء، كيف احلؽير ا٣ٞؽيس «

ْيؼ٩َّ٧ُ »/ -يذٞؿ ب إحل٫
ُ
«و١نئ اـخٓاذِّن أل

(1). 

                                                           
خمذرص ٦٪٭ةج »(، ك8/88الث٨ دي٧يح ) «درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ»ا٩ْؿ/  (1)

اإلػبلص »(، ك55ل٤ٕٮاينح )ص «اإلػبلص»(، ك551-515)ص «ا٣ٞةوؽي٨
 (.2لرل٠ذٮر ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ ٔجؽ ال٤ُيٙ )ص «األو٘ؿكالرشؾ 

 .( ٨٦ ظؽير أِب ٬ؿيؿة 8455أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
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ادلًعة إىل اهلل ٪٣ ٦٤ أض٬ج اجلاس إىل إعالص اجليث هلل  -3
ال قي٧ة كأف دٕرسُّ ادلٔٮة كدؿاصٕ٭ة كد٤٘ت ٝٮل ابلة٢َ يؽٔٮ٩ة 

أ٦ح  ملسو هيلع هللا ىلصاجليب  ميؽ  إىل مؿاصٕح مكةا٢ اإلػبلص، ٚٞؽ  -ثإحلةح-
ني، يف ظني أف ٬٪ةؾ دٔٮات ل٥ يف ثٌٓ قج ثك٢ ٔ٪ةَص٬ة

ػُٮة ظٞيٞيح ٦٪ؾ قجني.. ٥ٕ٩، وعيط أف ىلع املؿء أف  ـدذٞؽ  
، ك٣ك٨ يف أف ا٣ُؿيٜ َٮي٢ كأف اجلرص كاتل١٧ني ثيؽ اهللي٥٤ٕ 

٩ٛف الٮٝخ ٨٦ اذلم ٝةؿ إف ٬ؾق ادلٔٮات ك٬ؾق امل٪ة٬ش 
٧ةؿ كاملنةريٓ ادلٔٮيح، ٦ٕىٮ٦ح ال يترسب إحل٭ة الؿيةء،  كاأٔل

 ُؿؽ إحل٭ة اخل٢٤ اذلم يؤدم ٣ٕؽـ اتل١٧ني. كال يذ
٧٠ة أف أ٧ٔةؿ ادلاعة أ٧ٔةؿ أػؿكيح دٛذٞؿ إىل اجليح 
كاإلػبلص يف لك صـايةد٭ة، ك٥٬ ٨٦ أٚٞؿ اجلةس إىل رب٭٥ 
رث، كال ٩ةَص هل٥ إال  كأظٮص٭٥ إىل ٔٮ٫٩ كدٮٚي٫ٞ؛ ٚأٔؽاؤ٥٬ ٠ي

 اهلل، كال ي٪ضٮ إال ٨٦ أاع٫٩ اهلل كك٫ٞٚ ثةإلػبلص.
ٍٙ إىل  ذلٟ أف ال٭ٮد املجؾك٣ح خلؽ٦ح ادلي٨ يه أ٢ٝ أً

ا ٨٦ ال٭ٮد امل٤ُٮبح؛ ممة جي٢ٕ إػبلص د٤ٟ ال٭ٮد  ثكسري صؽن
ح ظىت يجةرؾ اهلل  ٤ًع  هلل كاإل٦ٕةف يف ٬ؾا اإلػبلص رضكرة مي

ى  ا٣ٕضـ  ؽ  كي ٚي٭ة ٚذؤيت ز٧ةر٬ة إًٔةٚنة مٌةٔٛح ٔىس ذلٟ أف ي
 اهلةا٢ الٮاٝٓ يف الكةظح. 
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٥ دكٮف ا٣ٛةصٕح ىلع األ٦ح كىلع ا٣ٕةم٤ني يف كيف املٞةث٢ ك
ظ٢ٞ ػؽ٦ح اإلقبلـ، إذا ٥٬ ل٥ خي٤ىٮا اجليح هلل ٚذعجٍ ثؾلٟ ص٭ٮد، 

د َةٝةت تى  ٙ؛  احلةصحي  فُّ ٧ى كديجؽ  إحل٭ة، كيُٮؿ ا٣ُؿيٜ، كدكرث اتلاكحل
٨ ٣ٞٮـ ظىت يي٧عه الىٛٮؼ، ك٬ٮ قجعة٫٩ ٗين  ٚإف اهلل ال ي٧كِّ

 ٫ ثأ٧ٔةهل٥.. ص٢ ربي٪ة كدٕةىل.٨ٔ ٩رص ٝٮـ ال يؿيؽك٫٩ قجعة٩
أ٧ا إٔىن الرشٌلء ٦ْ »ٝةؿ اهلل دٕةىل يف احلؽير ا٣ٞؽيس/ 

«٦٤ ٠٥ْ ٥ْالً أرشك ٘ي٩ ٤يع ٕريي حؽًلخ٩ ورشًل٩ ،الرشك
(1). 

ٓ ث٨  ٝةؿ الؿبي ٧ع٢ لك ٦ة ال يبذىغ ث٫ كص٫ اهلل »/ ػسي٥ك «ٌي
(2). 

ري للك ادلًعة أن حل٬ن د٬ْح٣٫ هلل..  -2 احلػيد الرشيٗ حٞؼ
ال لؿايح ظـبٌيح، كال لنؼىيةت دٔٮيح أك  وهلل ًٜ٘،

٧٤ٔيح.. كإف اكف ٬٪ةؾ ادٛةؽ ثني ادلاعة احلٮـ ىلع ٬ؾا 
جتؽ  -لؤلقٙ النؽيؽ-األو٢ ٨٦ اجلةظيح اجلْؿيح إال أ٩ٟ 

 ؿٝنة هل ىلع الىٕيؽ ا٧ٕ٣ٌل ٔ٪ؽ ثٌٕ٭٥.ػى 
إىل  -أظية٩نة-ؽ يف حتٌٮؿ ا٢٧ٕ٣ خلؽ٦ح ادلي٨ ٤٩عِ ٬ؾا اخلؿى 

يف ثٕي -ؽ٦ح أمؼةص أك جت٧ٕةت ثٕي٪٭ة.. كملةذا ا٢٧ٕ٣ خل
يذ٥ دٞؽي٥ مى٤عح ظـبيح ىلع مى٤عح اإلقبلـ  -املٮاٝٙ

                                                           
 .٬ؿيؿة  (، ٨٦ ظؽير أِب5234أػؿص٫ مك٥٤ ) (1)
 (.5/542قري أٔبلـ اجلجبلء ) (2)
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كاملك٧٤ني؟! ك٢٬ ٨٦ اإلػبلص أف يىري اال٩ذ٧ةء هلؾا االجتةق أك 
 ذاؾ أوبلن ييٮاىل كييٕةدل ٤ٔي٫؟!.

 يف احلػيد إكارة إىل ِْي٣ عٍؽ ضب ادل٧يا ىلع اجليات. -15
٤ا »/ ملسو هيلع هللا ىلصٝةؿ رقٮؿ اهلل  ،ق ك٤َت الؿيةقحكػةوح ٚذ٪ح الة

ال يف ٣٨ٕ ةأ٘فػَ  ـر
ُ
هلا ٦٤ ضؽص املؽء ىلع  ذئتان سائٓان أ

«دلي٩٨ ،والرشف ،املال
(1). 

٨ يٮقٙ ث٨ أقجةط/ ق٧ٕخ قٛيةف يٞٮؿ/  ٦ة رأيخ »ٔك
الـ٬ؽ يف يشء أ٢ٝ ٦٪٫ يف الؿيةقح، دؿل الؿص٢ يـ٬ؽ يف امل٥ُٕ 

 .«ؿاةقح ظةٍل ٤ٔي٭ة كاعدلكاملرشب كاملةؿ كاثليةب، ٚإف ٩ٮزع ال
كًلؾلٟ ٚذ٪ح ا٣جكةء قٮاءن اك٩خ ٦ذ٧س٤ح يف ا٣جكةء 
ٌةا٫  مى خُّ ٨٦ ٌٔؽ زكص٭ة كى ٛي األص٪بيةت، أك يف الـكصح ا٣يت ٝؽ تى

٤ا حؽًلج ةٓػي ٘خ٨ث أض »/ ملسو هيلع هللا ىلص يف َؿيٜ ادلٔٮة، ٝةؿ رقٮؿ اهلل
«ىلع الؽسال ٦٤ ا١نفاء

(1). 
٨ يلع ث٨ زيؽ ٨ٔ قٕيؽ ث٨ املكيت ٝةؿ/  يئف  ٦ة»ٔك

ًٝجى٢ً ا٣جكةء ٪٫/«النيُةف ٨٦ يشء إال أدةق ٨٦   -ٝةؿ جلة قٕيؽ ، ٔك
                                                           

( ٨٦ 5808( كا٣رت٦ؾم )5085(، كادلارَل )14025، 14035أػؿص٫ أمحؽ ) (1)
، «٬ؾا ظؽير ظك٨ وعيط»ؿ ا٣رت٦ؾم/ كٝة ظؽير ٠ٕت ث٨ ٦ةلٟ 

 (. 4855) «وعيط الة٦ٓ»كوعع٫ األبلةا يف 
 قجٜ ختؿجي٫. (1)
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ك٬ٮ اث٨ أربٓ كز٧ة٩ني ق٪ح كٝؽ ذ٬جٍخ إظؽل ٔيجي٫ ك٬ٮ يٕنٮ 
 !!. «٦ة ٨٦ يشء أػٮؼ ٔ٪ؽم ٨٦ ا٣جكةء» /-ثةألػؿل

ك٨٦ أ٦ةرات اإلػبلص ك٦ْة٬ؿق يف مكرية ادلٔٮات، ا٩ُبلؽ  -11
ٞح ىلع اخل٤ٜ، ٦ٓ ا٣ٛؿح ادلٔٮة كأ٧ٔةهلة ٨٦ الؿمحح كالنٛ

ثك٢ ٠ٛةءة دذٞؽـ جلرصة دي٨ اهلل، كد٧ٔ٭ة كدأييؽ٬ة كدٮحل٭ة، 
٤ت احلٜ كدْٕي٥ أ٫٤٬ ٨٦ اك٩ٮا كظير اك٩ٮا، كاتلعٌل  َك

 . (1)ثةلٮرع كاتلثجخ ٔ٪ؽ احلك٥ ىلع الؿصةؿ كا٣ُٮااٙ
 حنتي٫ات ض٬ل ٛييث اإلعالص/ -12

 اتلنتي٩ األول/
دؿؾ  يفٕٮبح اإلػبلص ال يججيغ أف يٮٕٝ٪ة احلؽير ٨ٔ و

الؿيةء، ٚإف ذلٟ مـ٣ٜ ميُةا ػُري، كالٮاصت ٬ٮ  ا٢٧ٕ٣ ػٮؼى 
 ا٢٧ٕ٣ ٦ٓ اقذ٧ؿار حمةقجح اجلٛف.. كىلع اهلل ٝىؽ الكبي٢.

 اتلنتي٩ اثلاِّن/
إف اكف الؿيةء ٚي٫ مكةس حبٜ األلٮ٬يح، ٚإف ٨٦ املكةس 
جب٪ةب الؿبٮبيح اتلضؿؤ ىلع احلك٥ ثؿيةء أظؽ ٨٦ اجلةس ثؽكف 

٪ح ٝةَٕح ٔ٪ؽ٩ة ٚي٭ة ٨٦ اهلل ثؿ٬ةف! كهلل دٌر الىةظت ال٤ي٢ ٝؿي
ٚٞؽ اكف هل رٝيٜ، ٚؿب٧ة مة٬ؽ أظؽ٥٬ ٝؽ  ،ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿ 

                                                           
 (.50-55)صل٧٤ؤ٣ٙ  «ادلٔٮة٦ٕةل٥ يف أوٮؿ »رقة٣ح/  –إف مبخ  -راصٓ  (1)
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لــ املكضؽ ٚإذا رآق اث٨ ٧ٔؿ ىلع د٤ٟ احلة٣ح احلك٪ح أٔذ٫ٞ، ٚيٞٮؿ 
/ أوعةث٫/ ية أثة ٔجؽ اهلل، كاهلل ٦ة ث٭٥ إال أف خيؽٔٮؾ. ٚيٞٮؿ 

!! ك١٬ؾا ٤ٚيك٨ ٫ٞٚ األدب ٦ٓ «خنؽٔ٪ة هل٨٦ ػؽٔ٪ة ثةهلل ا»
بل، ال أف عي  تى ٪ى الؿب ص٢ ٔك املؿء ٩ٛك٫ ظة٧٠نة ىلع ٩يةت اخل٤ٜ/  ىِّ

ةت ا٤ٞ٣ٮب.  ٬ؾا أػ٤ه ك٬ؾا ل٥ خي٤ه.. نكأؿ اهلل الكبل٦ح ٨٦ ٚآ
 /اتلنتي٩ اثلا١د

يف إَةر احلؿص ىلع ثيةف أف املكذٞج٢ كاتل١٧ني هلؾا ادلي٨.. 
جلرص يف ٩ٛٮس املكذٌٕٛني ٨٦ أث٪ةء كاحلؿص ىلع ٗؿس اثلٞح ثة

ح ٦٪٭ضيح ػُرية،  ادلٔٮة املجةرًلح جيت أف ال يٮٝٓ ٬ؾا احلؿص يف ٚآ
كيه/ ربٍ ٤ٝٮب ٬ؤالء املكذٌٕٛني بيشء ٨٦ ادل٩ية ي٪ةلٮ٫٩ يف 
مكذٞج٢ األيةـ؛ ث٢ جيت أف ال دؿدجٍ اجلٛٮس إال ثةهلل كادلار 

اكف يؽرؾ  -برشأكر ٝةاؽ دؿبٮم يف دةريغ ا٣- ملسو هيلع هللا ىلصاآلػؿة.. كاجليب 
٧ةؿ ثةآلػؿة  ا ٤ٔي٫ و٤ٮات اهلل كقبل٫٦، كٝؽ ربٍ اأٔل ٬ؾا صيؽن

َؾ سيَق »كظؽ٬ة يف ٠سريو ٨٦ امل٪ةقجةت كاألظةدير، ٚٞةؿ/  ٦٤ َس٫َّ
ةِ ٩٢٘ اجل٨ث ُْْٓسَ «ا١

َيْي٩ و٤ا ةني حل٦٤ يي٦٥ يل ٤ا ةني »، كٝةؿ/ (1)
«رس٢ي٩ أى٦٥ هل اجل٨ث

(2) / ؽو ظي
ي
٣ ٨َّْا وهل ٦٤ يَُؽد ٪ُ »، كٝةؿ يٮـ أ

                                                           
ة (1) ة دلـك٦ن ٞن  .(5/122« )الكنن»ادلارُٝين يف ، ككو٫٤ (5003) أػؿص٫ ابلؼةرم ٤ٕ٦
 .، ٨٦ ظؽير ق٭٢ ث٨ قٕؽ (8350، 8505أػؿص٫ ابلؼةرم ) (2)
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«اجل٨ث
«٤ر٩٢ ةىن اهلل هل يف اجل٨ث، هلل٦٤ ةىن مفشًػا »، كٝةؿ/(1)

(2). 
ٍخ ٤ٝٮب املؤ٦٪ني ثةآلػؿة، كدارت أقب٤ح الىعةثح  ٞى كذلا د٤ٕ 

هل٥ ال٪ح كا٣ٛبلح يف اآلػؿة، كٝؽ كرد ذلٟ َصحينة ظٮؿ ٦ة ي٨٧ٌ 
 ٨٦ ذلٟ/كيف أقب٤ح ٠سريو ٦٪٭٥؛ 

ٍر ٚ»ظؽير كٚؽ ٔجؽ ا٣ٞحف كٚي٫/  « ٍؿ٩ة ثأمؿو ٚىٍى٢و خني ٧ي
٩ة اءى رى ٨ كى «ك٩ؽػ٢ ث٫ ال٪ح ،ث٫ ٦ى

(3). 
أػرين ث٢٧ٕو »/ ملسو هيلع هللا ىلصكظؽير الؿص٢ اذلم قأؿ اجليب  «

«ييٍؽػ٤ين ال٪ح
(4). 

د٣ ين ىلع ٢٧ٔو »/ ملسو هيلع هللا ىلصكظؽير األٔؿاِب اذلم ٝةؿ ل٤٪يب  «
«إذا ٤٧ٍٔذي٫ دػ٤خي ال٪ح

(1). 
 /اتلنتي٩ الؽاةّ

آذاف ادلاعة املذىؽري٨ دلٔٮة  ك٬٪ة لك٧ح أػرية يي٭٧ف ث٭ة يف
دمة٬ري املك٧٤ني.. كيه أف د٤ٟ ال٧ة٬ري ٝؽ د٧س٢ ٚذ٪ح ٠ٛذ٪ح 

                                                           
 .( ٨٦ ظؽير أنف 1032أػؿص٫ مك٥٤ ) (1)
 .( ٨٦ ظؽير ٔس٧ةف ث٨ ٔٛةف 488(، كمك٥٤ )545أػؿص٫ ابلؼةرم ) (2)
( ٨٦ ظؽير اث٨ 10، كمك٥٤ )كيف مٮآً ٔؽيؽة (48أػؿص٫ ابلؼةرم ) (3)

 .ٔجةس 
 .( ٨٦ ظؽير أِب أيٮب 18(، كمك٥٤ )1828أػؿص٫ ابلؼةرم ) (4)
 .( ٨٦ ظؽير أِب ٬ؿيؿة 15(، كمك٥٤ )1820أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
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٥ُّ  -حبةؿ ٨٦ األظٮاؿ-الكبلَني، أك أمؽ! كال جيٮز  أف يكٮف ٬ى
ادلأيح ٬ٮ دٞؽي٥ ٦ة ي٤ُج٫ مكذ٧ٕٮق.. ث٢ ٦ٞذىض اإلػبلص أف 

 يكٮف ٫٧ٌ٬ ٬ٮ إق٧ةٔ٭٥ ٦ة حيذةصٮف، كٝٮؿ ٦ة جيت أف يٞةؿ.
ف ادلاعة املؼ٤ىني ال يذلك٧ٮف إال ث٧ة يْ٪ٮف أ٫٩ احلٜ.. كاٜٚ إ

أ٬ٮاء اجلةس أك ػة٣ٛ٭ة، ال خيةٚٮف يف اهلل لٮ٦ح الا٥، ال ق٤ُةف 
ٔ٪ؽ٥٬ إال ق٤ُةف الرشع، كال و٤ح حيؿوٮف ىلع دؽٔي٧٭ة إال 
و٤ذ٭٥ ثةهلل دٕةىل ك٨٦ كاالق، ك٬ؾق ظٞيٞح )ال هلإ إال اهلل(، ك٬ؾا 

   ﴿ ،٫ اخلبلص لؤل٦ح ممة د٤ٞةق٬ٮ اإلػبلص اذلم ٚي
       ﴾ :[13]الرعد. 

 اْختار اجل٬ايا والف٬اةٚ يف احلل٣ ىلع األكغاص/ -13
يف ٦ٕةم٤ح ظةَت ث٨  ملسو هيلع هللا ىلصكأ٥ْٔ ٦سةؿ ىلع ذلٟ َؿيٞذ٫ 

ظير ل٥ حيك٥  ؛إحل٭٥ ملسو هيلع هللا ىلصث٤ذٕح ظني أػر املرشًلني ث٧كريق  أِب
«٤ا مح٢ٝ ىلع ٤ا ن٨ٓج؟»ث٪ٛة٫ٝ ث٢ قأهل أكالن/  ملسو هيلع هللا ىلص

.. كٝؽ .(1)
يكٮف الؿص٢ هل يف اإلقبلـ آزةر ظك٪ح ص٤ي٤ح دىؽر ٦٪٫ اللك٧ح 

                                                           
 .(، كيف مٮآً أػؿ ٨٦ ظؽير يلع 8238أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
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ي٫ أمؽ كٝيٕح ٧٠ة ٩ؿل  حيسء ث٫ املترسٔٮف ا٨ْ٣ كيٕٞٮفٚ  املكذ٘ؿبحٚ 
ٕ٪ة، ك٦ٞذىض اهلؽم اجلجٮم أف جنذ٭ؽ أكالن يف ٦ٕؿٚح ٦ٞىؽق  يف كٝا

ٕ ٟ.كدكٚا  ٫، كأف نكىع يف مح٢ ٦ٞةتل٫ ىلع ػري حم٢٧ ٦ة أ٦ك٨ ذل
كيف املٞةث٢ ٝؽ يٞٮؿ ثٕي املة٠ؿي٨ املعةربني لئلقبلـ 
كأ٫٤٬ لك٧ح ي٘رت ث٭ة ا٣بكُةء أك أكخلٟ اذلي٨ حيك٪ٮف ا٨ْ٣ 
ؽاا٭٥ كيكحبٮف ا٨ْ٣ ثإػٮا٩٭٥، كالٮاصت  كي٤ذ٧كٮف ا٣ٕؾر أٔل

يت ٝةهلة ٚؿب٧ة اكف للك٧ذ٫ ا٣ املة٠ؿحمةك٣ح الٮٝٮؼ ىلع داٚٓ ذلٟ 
  .كراء٬ة اخلؽاع ل٧٤ؤ٦٪ني كامل١ؿ ث٭٥

األ٘ي٠ يف ضٚ لك إنفان أن يفل٦ األرض ا١يت يل٬ن  -14
 ٘ي٫ا أ٬ٌع هلل/

أ٢ٌٚ األرض يف ظٜ لك إنكةف أرض يكٮف ٚي٭ة أَٮع هلل 
كرقٮهل ك٬ؾا خيذ٤ٙ ثةػذبلؼ األظٮاؿ، كال دذٕني أرض يكٮف 

كٮف األ٢ٌٚ يف ظٜ لك ، إ٧٩ة ي(1)٦ٞةـ اإلنكةف ٚي٭ة أ٢ٌٚ
إنكةف حبكت اتلٞٮل كاخلنٮع كاخلٌٮع كاحلٌٮر، كٝؽ ٠ذت 
أثٮ ادلرداء إىل ق٧٤ةف/ ٥٤٬ إىل األرض املٞؽقح، ١ٚذت إحل٫ 

ا كإ٧٩ة يٞؽس ا٣ٕجؽى   . (2)٤٫ي ٧ى عى  ق٧٤ةف/ إف األرض ال دٞؽس أظؽن
                                                           

 أم كإف اك٩خ يف ذاد٭ة أ٢ٌٚ ٨٦ ٗري٬ة. (1)
 (.1455املٮَأ ) (2)
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 ٦٤ أ٬ٛال ا٥٢ٓ١اء يف اإلعالص/ -15
ة إال ّ٭ؿت  ٦ة أػ٤ه ٔجؽ ٍٝ أربٕني»ٝةؿ م١عٮؿ/  « يٮ٦ن

 .(1)«ي٪ةثيٓ احل٧١ح ٨٦ ٤ٝج٫ كلكة٫٩
إذا أػ٤ه ا٣ٕجؽ ا٩ُٕٞخ ٔ٪٫ »ٝةؿ أثٮ ق٤ي٧ةف ادلاراا/  «

 .(2)«٠رثة الٮقةكس كالٌؿيةء
اإلػبلص رس ثني اهلل كبني ا٣ٕجؽ، / »Pٝةؿ ال٪يؽ  «

 . (3)«ال ي٫٧٤ٕ م٤ٟ ٚي١ذج٫ كال ميُةف ٚيٛكؽق كال ٬ٮل ٚي٧ي٫٤
املٕةم٤ح ىلع اإلػبلص أراظ٫ اهلل ٨ٔ  ٨٦ لــ َؿيٜ» /كٝةؿ

 .(4)«ادلاعكل الاكذثح
ء يف ادل٩ية اإلػبلص، كًل٥ أٔـ يش»ٝةؿ يٮقٙ ث٨ احلكني/ ك «
 .(1)«يف إقٞةط الٌؿيةء ٨ٔ ٤ٝيب ١ٚأ٫ٌ٩ يججخ ىلع لٮف آػؿ أصذ٭ؽي 
لك ٢٧ٔ ي٢٧ٕ ٣٘ري اهلل ٚ٭ٮ ذ٩ت »ٝةؿ وة٣ط ث٨ ٦٭ؿاف/ ك «

 .(2)«ىلع اعم٫٤، كاإلػبلص احلٞني

                                                           
 (.٦5/28ؽارج الكةل١ني ) (1)
 (.٦5/25ؽارج الكةل١ني ) (2)
 .(٦5/24ؽارج الكةل١ني ) (3)
 (.15/835ظ٤يح األكحلةء ) (4)

 (.٦5/25ؽارج الكةل١ني ) (1)
 (.821/ 15ظ٤يح األكحلةء ) (2)
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أ٢ٌٚ األرزاؽ دىعيط ا٣ٕجٮديح »ٝةؿ أثٮ حم٧ؽ املؿدٕل/ ك «
كال كوٮؿ إىل  ،ىلع املنة٬ؽة ك٦ٕة٩ٞح اخلؽ٦ح ىلع مٮاٚٞح الك٪ح

حمجح اهلل إال ثج٘ي ٦ة أث٫ٌ٘ اهلل كيه ٌٚٮؿ ادل٩ية كأ٦ةا 
كال قبي٢ إىل دىعيط  ،كمٮاالة أكحلةا٫ ك٦ٕةداة أٔؽاا٫ ،اجلٛف

 . (1)«كالىر ٤ٔي٫املٕةم٤ح إال ثةإلػبلص ٚي٭ة 
ا٣ٛؿؽ ثني الؿيةء كاإلػبلص أف » اخلرلم/ كٝةؿ صٕٛؿ«

  .(2)«كاملؼ٤ه ي٢٧ٕ حلى٢ ،املؿايف ي٢٧ٕ ٣ريل
أكؿ اإلي٧ةف ٦٪ٮط ثآػؿق أال » /ٝةؿ أثٮ احلك٨ ابلٮق٪يج «

كاإلقبلـ ٦٪ٮط ثأداء  ،دؿل أف ٔٞؽ اإلي٧ةف ال هلإ إال اهلل
 .(3)«الرشيٕح ثةإلػبلص

ادل٩ية لك٭ة ص٭٢ إال »رتم/ كٍ ٔجؽ اهلل ا٣تي كٝةؿ ق٭٢ ث٨  «
كا٢٧ٕ٣ لك٫ ٬جةء  ،كا٥٤ٕ٣ لك٫ كبةؿ إال ا٢٧ٕ٣ ث٫ ،ا٥٤ٕ٣ ٚي٭ة

ػبلص ٚي٫ أ٩خ ٦٪٫ ىلع كص٢ ظىت كاإل ،٦٪سٮر إال اإلػبلص ٚي٫
 .(1).«ج٢ أـ الد٥٤ٕ ٢٬ ٝي 

دـاؿ »ٝةؿ أثٮ ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ قةل٥ ابلرصم/ ك «
                                                           

 (.844/ 15ظ٤يح األكحلةء ) (1)
 (.15/831ظ٤يح األكحلةء ) (2)
 (.802/ 15ظ٤يح األكحلةء ) (3)
 (.125/ 15ظ٤يح األكحلةء ) (1)
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٤ى٥ الؿيةء ّي  ،ك٥٤ّ ال١ؾب ث٪ٮر الىؽؽ ،ثةإلػبلص ٨ٔ ا٤ٞ٣ت 
 .(1)«ك٨٦ ور ىلع خمة٣ٛح ٩ٛك٫ أكو٫٤ اهلل إىل ٦ٞةـ أنك٫

ا٢٧ٕ٣ ث٘ري إػبلص كال » دٕةىل/ Pٝةؿ اث٨ ا٣ٌٞي٥ ك «
 .(2)« ي٪٫٤ٞ كال ي٪٫ٕٛاٝذؽاء اكملكةٚؿ ي٧ؤل صؿاث٫ رمبلن 

 ٦٤ أ٬ٛال ا٥٢ٓ١اء يف الؽياء/ -16
إف أػٮؼ » /٫ الٮٚةة٨ٔ مؽاد ث٨ أكس أ٫٩ ٝةؿ ملة ظرضد «

 . (3)«٦ة أػةؼ ٤ٔيك٥ الؿيةء كالن٭ٮة اخلٛيح
 » ٨ أف  /س اتلٮآًكزبلث ٨٦ رؤ» /٧ٔؿك ث٨ ٝحف ٝةؿٔك

كأف دؿىض ثةملض٤ف ادلكف ٨٦  ،دجؽأ ثةلكبلـ ىلع ٨٦ ٣ٞيخ
 . (1) .«كأف ال حتت الؿيةء كالك٧ٕح كاملؽظح يف ٢٧ٔ اهلل ،الرشؼ
 » ٨ أٝؿب اجلةس ٨٦ الؿيةء إف » /ٔجؽة ث٨ أِب بلةثح ٝةؿٔك

 . (2)«آ٦٪٭٥ هل
 » ٨ إ٧٩ة »/ ٝةؿ قٛيةف اثلٮرمٔك  ٟٚ٤٧ ٤ئٟ  إيةؾ ك٦ة يٛكؽٔ 

                                                           
 (.803/ 15ظ٤يح األكحلةء ) (1)
 (.80ا٣ٛٮااؽ )( 2)
 (.1/583كحلةء )ظ٤يح األ( 3)

 (.4/151ظ٤يح األكحلةء )( 1)
 (.8/118ظ٤يح األكحلةء )( 2)
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ٟ الؿيةء ٤٧  ٟٔ ٤ي ٟ ث٪ٛكٟإف ل٥ يك٨ ريةءٚ إٚ ؛يٛكؽٔ   .(1)«ٔضةث
ـاؿ ث٫ النيُةف ث٤٘ين أف ا٣ٕجؽ ي٢٧ٕ ا٢٧ٕ٣ رسًّ » كٝةؿ/ ا ٚبل ي

ـاؿ النيُةف  ،ظىت ي٤٘ج٫ ٚي١ذت يف ا٣ٕبل٩يح ث٫ ظىت حيت ز٥ ال ي
 .(2)«ٚيجكغ ٨٦ ا٣ٕبل٩يح ٚيثجخ يف الؿيةء ؛أف حي٧ؽ ٤ٔي٫

كإيةؾ كال١ؾب  ،٤ٔيٟ ثةلىؽؽ يف املٮا٨َ لك٭ة» كٝةؿ/
كإيةؾ ية أيخ كالؿيةء  ،كاخلية٩ح كدلةلكح أوعةث٭ة ٚإ٩٭ة كزر لك٫

 .(3)«يف ا٣ٞٮؿ كا٢٧ٕ٣ ٚإ٫٩ رشؾ ثٕي٪٫
ٮ دؿؾ ا٢٧ٕ٣ ٨٦ أص٢ اجلةس ٬» ث٨ ٔيةض/ ا٣ٌٛي٢كٝةؿ 

 .(4)«كا٢٧ٕ٣ ٨٦ أص٢ اجلةس ٬ٮ الرشؾ ،الؿيةء
 ٨ الٮظؽة كاقذأنف ثةجلةس ل٥ يك٨٦٥٤ اقذٮظل ٦»كٝةؿ/ 
 .(1)«٨٦ الؿيةء

ؿ »/ Pكٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  كٝؽ صؿت اعدة اهلل ا٣يت ال ديجؽ 
ؿ أف يي٤بف املؼ٤ه ٨٦ امل٭ةثح كاجلٮر كاملعجح  ٮ  كقجذ٫ ا٣يت ال حتي

٫ ٦ة ٬ٮ حبكت إػبلو٫ ك٩حذ٫ يف ٤ٝٮب اخل٤ٜ كإٝجةؿ ٤ٝٮب٭٥ إحل
                                                           

 (.8/821ظ٤يح األكحلةء )( 1)
 (.0/85ظ٤يح األكحلةء) (2)
 .(0/35ظ٤يح األكحلةء ) (3)
 (.3/24ظ٤يح األكحلةء ) (4)
 (.3/152ظ٤يح األكحلةء ) (1)
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ك٦ٕةم٤ذ٫ لؿب٫، كي٤بف املؿايف البلبف زٮيب الـكر ٨٦ املٞخ 
كامل٭ة٩ح كابلٌ٘ح ٦ة ٬ٮ البلاٜ ث٫؛ ٚةملؼ٤ه هل امل٭ةثح كاملعجح 

«كلآلػؿ املٞخ كابلٌ٘ةء
(1). 

 كٓار يف اإلعالص/ومما ساء ٦٤ األ -17
 ٝٮؿ النةٔؿ/ 

ػ ٟى املٮتي كىٍص٭ى ثؽىل ل
ى
ٞىٍؽ أ ٧ٍؿٚ   ٫ي كمى

ٟى ثػةبًلًلى  ؤٍذ٩ةدي  ٚ٭ًؾم ال٤يىةيل مي
 كأػ٤ه دلي٨ً اهلًل وؽران ك٩يحن 
٤ٕػ٫ي   ٚ ًِ ؽ يكرتي اإلنكةفي ثةل٤ٛ  كٝ 

 

٧ؿي    ك٣حفى يى٪ةؿي ا٣ٛٮزى إاًل  ال٧ينى
ٟى دج١ػؿي  ـه ٠ػؾل  دؿكحي كأية

 ة قػيْ٭ؿي ٚإف اذلم ختٛي٫ً يٮ٦ن 
ُؿؼي ٦ة اكف يكرتي  ٔ٪٫ي ا٣ ْ٭ؿي   ٚي

 

 /كٝةؿ أثٮ ا٣ٛذط ا٣بكيت
 ُّ ًٛؿ٬ػػةلكي ٩ػػٮًب ٚػػإف  اهلل ي٘   اذلُّ

يقي  ػػػري ػػ ٚػػإف  اهلل جيى رٍسو
ُّ ٠ى  كَلي

 

ٓى ال٧ىؿءى إػبلصه كإي٧ػةفي   ي   إف مى
ٍرافي  ي٨ً صي رًس ٝى٪ةًة ادلِّ  ك٦ة ١ً٣ى

 

 كٝةؿ اث٨ ٔجؽ ا٣ٞٮم املؿداكم/
ػػؽ صػػةء كادع   كبةدر إىل حمٮ اذل٩ٮب ثػؿًلٕيت ٦ذػػةب ٧٠ػػةٝ 

                                                           
 (.5/555إٔبلـ املٮٕٝني ) (1)
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 كإٌف ٧ٔةد ادلي٨ إػبلص ٩ٌيػح
 

 تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؽد 
 كإال دٮىٌل ثة٣ٕ٪ة وةٚؿ احلؽ

 

 كٝةؿ ابل٭ةء ز٬ري/
ٟى ٚي٧ػػة اكفى ٦ػػ٨  ٌبػػ أػ٤ًػػٍه لؿى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٢و  ٧ى  عى
ػحه  ػرًي اهلل كىقٮىقى ٘ى ُّ ١ًٚػؿو ٣  ٚػلكي

 

ٟى إرساره كىإٔبلفي   ٪٦ ٍٜ ًٛ حٍلىٌذ  كى
ػرًي اهلل نًكػيةفي  ٘ى  كَلُّ ًذ٠ٍؿو ٣

 

 /P كٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥
٤يػٮ   ٗي ٮًؿ اهلل ٦ً٪ ة الى   كىرىًضى رىقي

٩ىػةكىاهلًل  ٮؿ دياعءى ىٮ يىؿىضى الؿ قي  ل
٩ىة ضٮدى ٮؿي قي ىٮ يىؿىضى الؿُّقي  كىاهلًل ل
ٗىػريى إػػ ي٫ً ٦ً٪ ة  ًً ة ييؿ  ػكىاهلًل ٦ى

 

ًة األكزةفً   جىةدى ًٔ ًؾ أو٢ى   الرشِّ
 إي ػػػةقي ثىةدىر٩ىػػػة إىلى اإلىًْذاعفً 
ى األذٝىػػةفً  ي ىلعى ػػؿُّ هلى ً ٪ ػػة خنى  ٠ي

ؿآفً ػ ٞي ا ا٣ ١ًي٥و ذًلى
 بلىصو كىحتى

 

 /Pكٝةؿ 
ػؿىا حي اإلػبلىًص دىٮًظيؽي ال٧ي ٞى ًٞي  كىظى
جًؽ يىجًفى كىاًظؽان  ٕى ادي ا٣ ؿى  ٣ىًك٨ مي
ة٩ى٫ي  ػجعى ٟى كىاًظػؽان قي بُّ فى رى  إف اكى
ىػ٥ ةؾى ل ٟى كىاًظؽان أننى بُّ فى رى  أك اكى

اده زىػػةفً   ػػؿى امًحيػػ٫ي مي ـى  ًد ٚىػػبلى يي
ل اإلً  ى ٜه دلى ًؿي ة ًفي٫ً دٛى ةفً ٦ى  نكى

ةفً  ى٫ي ثًةتل ٮًظيًؽ ٦ىٓ إظكى  ٚىةػىي
ػةؾى رىبٌّ زىػةفً  ًل٫ي إذ أننى ىرشى  ي
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قي ٚىةٔجيؽقي الى  اؾى أيٌةن كىظؽى ؾى  ٚى١ى
 

ؿٚىػةفً  ًٕ ة ا٣ اقي يىة أػى جيؽ ًقٮى  دٕى
 

 كٝةؿ أثٮ ثكؿ ا٣ٕيؽركيس/
 ية أ٬يػ٢ ا٣ٕػـاا٥ الىػةدٝةت
ىؽ إف أو٢ اثلجػةت  وععٮا ا٣ٞ

 

رات  مٮا ابلةب كاق١جٮا ا٣ٕ  اـل
ٓ ظك٨ اجليةت  وؽؽ اإلػبلص ٦

 

 مك٥٤ ا٧ٕ٣ةا/ كٝةؿ أثٮ
 كراٝت كوةية اهلًل رسان كص٭ؿة
 كصؿد ىلع اإلػبلص صؽؾ يف اتلًف

 

 ٚيف لك ٩ٛف ٤ٛٗح كٚذػٮر 
ٛٮٟٝ ثةلرشػؾ اخلػيف ػجػري ٚ 

 

 

 كٝةؿ األ٦ري الى٪ٕةا/
إذا ل٥ يك٨ َللى ٤ٕٟٚ ػةلىةن 
 ٢٧ٕ٤٤ٚ اإلػبلص رشط إذا أىت

 

 ٚلك ث٪ةءو ٝؽ ثجيخ ػػؿاب 
 كٝؽ كاٚٞذػ٫ قػ٪ح كًلذػةب

 

ؽق حؽبيث اجلٙؿ ىلع اإلعالص/ ٦٤ -18 ٌُ 
 اتل١ٛؿ يف ٧ْٔح اهلل. -1
 ٦ٕؿٚح أق٧ةا٫ احلكىن كوٛةد٫ ا٣ٕبل. -5
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ا ٚإف  -8 ؽـ اتلأزؿ ث٧ؽظ٭٥ أك ذ٦٭٥ أثؽن إ٧٬ةؿ رؤيح اجلةس ٔك
 اال٬ذ٧ةـ ثؿؤيح اجلةس يف ا٣ٕجةدة َؿيٜ قٮء.

 ٠رس لك ظِ ل٤٪ٛف يف ا٢٧ٕ٣. -5
 ُٝٓ ا٧ُ٣ٓ ٨ٔ ادل٩ية. -4
ة.جتؽيؽ اجل -8  يح داا٧ن
٧ةؿ كاإلجنةزات النؼىيح -0  .(1)٤ٝح احلؽير ٨ٔ اأٔل
 ٨٦ ٝىه اإلػبلص/ -3

أىت ىلع رص٢   ٨ٔ حم٧ؽ ث٨ زيةد ٝةؿ/ رأيخ أثة أ٦ة٦ح «
يف املكضؽ ك٬ٮ قةصؽ يجيك يف قضٮدق كيؽٔٮ رب٫ ٚٞةؿ أثٮ 

 .(2)«لٮ اكف ٬ؾا يف ثحذٟ! !أ٩خ !أ٩خ»أ٦ة٦ح/ 
أيك٥ رأل »ا٫/ ٔ٪ؽ٦ة ٝةؿ قٕيؽ ث٨ صجري ل٤كةك «

 ز٥ ٤ٝخ/« أ٩ة/ »ٝةؿ أثٮ ظىني «؟ابلةرظح ال١ٮًلت اذلم ا٩ٞي
ٍٗخي أ٦ة إا ل٥ أك٨ يف وبلة» ً  «و٪ٕخ ٧ٚةذا» /ٝةؿ «، كل١ين دلي

 .إ٣غ (1) «...اقرتٝيخي » /ٝةؿ
أ٦ة اا ل٥ أك٨ يف وبلة كل١ين » كالنة٬ؽ ٝٮؿ أِب ظىني/

٣ٕجةدة أراد أف ي٪يف ٨ٔ ٩ٛك٫ اد٭ةـ ا». ٝةؿ اجلٮكم/ «دلٗخ
                                                           

 . ط دار الىٛة كاملؿكة.455ؽ ركم٫، صذلة ا٣ٕجةدة، خلةدل الكي (1)
 (.18/185د٭ؾيت ال٧١ةؿ ) (2)
 .( ٦ُٮالن ٨٦ ظؽير اث٨ ٔجةس 555أػؿص٫ مك٥٤ ) (1)
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 .(1)«كالك٭ؿ يف الىبلة ٦ٓ أ٫٩ ل٥ يك٨ ٚي٭ة
ٔىرة، ٚض٢ٕ ك « ٌلف أيٮب الكؼذيةا يف دل٤ف، ٚضةءد٫ 

 .(2)!«٦ة أمؽ الـٌلـ»ي٧ذؼٍ كيٞٮؿ/ 
كٌلف أثٮ احلك٨ حم٧ؽ ث٨ أق٥٤ ال١٪ؽم يؽػ٢ ثحذنة، ٚيٞؿأ  «

٢ٕٛ ٦س٫٤، كٌلف إذا أراد أف خيؿج كيجيك، ٚحك٫ٕ٧ الىيب، ٚي
 ؿل ٤ٔي٫ أزؿ ابلاكء.ٚبل يي  ؛٢ٗك٢ كص٭٫ كا٠ذع
ة، كيككٮ٥٬، كيٞٮؿ ل٤ؿقٮؿ/ ا٩ْؿ أف ال كٌلف يى٢ ٝٮ٦ن 

٨ ثٕس٫  .(3)ي٧٤ٕٮا ٦ى
اكف يلع ث٨ احلكني حي٢٧ »٨ٔ أِب محـة اثل٧ةيل ٝةؿ/  «

 إف وؽٝح الرس /٫ كيٞٮؿصؿاب اخلا ىلع ّ٭ؿق ثةل٤ي٢ ٚيذىؽؽ ث
 .(1)«كص٢ دُٛئ ٌٗت الؿب ٔـ

ةرؾ ٨ٔ ٦جةرؾ ث٨ ٌٚة٣ح ٨ٔ احلك٨ جكٝةؿ ٔجؽ اهلل ث٨ امل «
كإف اكف  ،الؿص٢ ٣ٞؽ دمٓ ا٣ٞؿآف ك٦ة ينٕؿ ث٫ اجلةس إف اكف» /ٝةؿ

 ٌلكإف اكف الؿص٢ حلى ،ث٫ اجلةس الؿص٢ ٣ٞؽ ٫ٞٚ ا٫ٞٛ٣ ك٦ة ينٕؿ
٪ؽق الـكر ك٦ة ك٣ٞؽ أدرًلخ  ينٕؿكف ث٫. الىبلة ا٣ُٮي٤ح يف ثحذ٫ ٔك

                                                           
 (.8/28رشح اجلٮكم ىلع مك٥٤ ) (1)
 (.8/55ظ٤يح األكحلةء ) (2)
 (.15/551قري أٔبلـ اجلجبلء ) (3)
 (.5/28وٛح الىٛٮة ) (1)



  
022 

٤٧ٮق يف الرس ة ٦ة اكف ىلع األرض ٨٦ ٢٧ٔ يٞؽركف أف يٕأٝٮا٦ن 
ا. ٣ٞؽ اكف املك٧٤ٮف جيذ٭ؽكف يف ادلاعء ك٦ة ٚي١ٮف ٔبل٩يح أثؽن 

ة ثح٪٭٥ كبني رب٭٥. كذلٟ أف اهلل يك٧ٓ هل٥ وٮت، إف اكف إال ٧٬كن 
 .(1)«[55]األعراف :  ﴾   ﴿ دٕةىل يٞٮؿ/

 ﴾  : (1)«[55]األعراف. 
 ٠٪ة يف رسيح ٦ٓ»ركم ٨ٔ ٔجؽة ث٨ ق٤ي٧ةف أ٫٩ ٝةؿ/ ك «
اهلل ث٨ املجةرؾ يف ثبلد الؿكـ، ٚىةدٚ٪ة ا٣ٕؽك، ٧٤ٚة اتلًف  ٔجؽ

حل٫ رص٢ إٚؼؿج  ،ازا٣ًر إىل ٚؽاع  ،ػؿج رص٢ ٨٦ ا٣ٕؽك ،الىٛةف
ٚؼؿج ، ازا٣ًر  إىلز٥ آػؿ ٚٞذ٫٤، ز٥ داع  ،ٚٞذ٫٤، ز٥ آػؿ ٚٞذ٫٤

اجلةس، إحل٫ ، ٚةزدظ٥ ٚٞذ٫٤ُٚةردق قةٔح ُٕٚ٪٫  ،حل٫ رص٢إ
ٚأػؾت  ،ٚإذا ٬ٮ ي٤س٥ كص٭٫ ثك٫٧كًل٪خ ٚي٨٧ ازدظ٥ ٤ٔي٫، 

أ٩خ ث٨ املجةرؾ، ٚٞةؿ/ كااهلل  ٚإذا ٬ٮ ٔجؽ ،ثُؿؼ ٫٧٠ ٧ٚؽدد٫
  .(1)«!٧ٔؿك مم٨ ين٪ٓ ٤ٔي٪ة؟ ية أثة

 ميؼ٪ة أثة إقعةؽ مة٬ؽت» /كٝةؿ أثٮ الٮٚةء اث٨ ٔٞي٢ «
ٞري إال أظرض اجليحخيؿج محبن  ال )النريازم(  ٚ كال يذلك٥ يف  ،ة إىل

ؽـ اال قذٕة٩ح ثةهلل كإػبلص ا٣ٞىؽ يف ٩رصة احلٜ دكف املكأ٣ح إالٝ 
                                                           

 (.54الـ٬ؽ الث٨ املجةرؾ )ص (1)
 (.3/825(، قري أٔبلـ اجلجبلء )5/155وٛح الىٛٮة ) (1)



 
  

 023 

ـ  ؛كال و٪ٙ مكأ٣ح إال ثٕؽ أف وًل رًلٕةت ،اتلعك٨ ل٤ؼ٤ٜ ٚبل صؿ
ؿبن مةع اق٫٧ كا٩ترشت دىة٩ي٫ٛ رشٝن    .(1)«٬ؾق ثؿٌلت اإلػبلص ؛ةة ٗك

ك٬ؾا ٦٪ىٮر ث٨ املٕذ٧ؿ ٝؽ وةـ أربٕني ق٪ح، كٝةـ حل٤٭ة،  «
أ٩ة أ٥٤ٔ »ٚيٞٮؿ/  «؟ٝذيبلن  ٝذ٤خ»ٚذٞٮؿ هل أ٫٦ ية ثين/ كٌلف يجيك، 

ث٧ة و٪ٕخ ث٪ٛيس، ٚإذا اكف الىجط، ٠ع٢ ٔيجي٫، كد٨٬ رأق٫، 
 .(2)«كبؿؽ مٛذي٫ كػؿج إىل اجلةس

ي٢/ إ٫٩ ل٥ يْ٭ؿ محبن  «  ٝ ة ٨٦ دىة٩ي٫ٛ يف ك٬ؾا اإل٦ةـ املةكردم،
ةؿ مل٨ يسٜ ث٫/  ٧٤ة د٩خ كٚةد٫،ٝ   ٚ،ٓ ال١ذت ا٣يت »ظيةد٫، كدمٕ٭ة يف مًٮ

ا ل٥ أصؽ ٩يح  لك٭ة دى٪ييف، كإ٧٩ة ل٥ أّ٭ؿ٬ة أليف املاكف ا٣ٛبلا
إف  ةص٢ٕ يؽؾ يف يؽم،ٚ  إذا اعي٪خ املٮت، ككٕٝخ يف ا٣زنع،ٚ  ػةلىح،ٚ 

ة٥٤ٔ أ٫٩ ل٥ يٞج٢ ٦ين يش رصد٭ة،ٚ  ٤ي٭ة ٔك ة٧ٔؽ إىل  ءٝجٌخٔ  ٦٪٭ة،ٚ 
ج٤خ ،ال١ذت، كأ٣ٞ٭ة يف دص٤ح ة٥٤ٔ أ٩٭ةٝ   .«كإف بكُخ يؽم،ٚ 

ٕخ »ٝةؿ الؿص٢/  ؛ يؽم يف يؽق، ٚبكُ٭ة٧٤ٚة اظذرض، ًك
 .(1)«ٚأّ٭ؿت ٠ذج٫

 
                                                           

 (5/80وٛح الىٛٮة ) (1)
 (.4/558قري أٔبلـ اجلجبلء ) (2)
 (.13/88قري أٔبلـ اجلجبلء ) (1)
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