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 مقدمة الطبعة الثالثة

 

ٔده ُت  خى احلٍػ هلل، ةِكٍخّ حخً الطاحلات، وبؽمحخّ حتزنل اىرباكت، وٌَ ٌكني س
وىلع آهل وأضطاةّ وأحتاقّ إىل  اخلريات، ذً الطالة والفالم ىلع عري اىربيات ُبيِا حمٍػٍ 

 ئم ادليَ، وبكػ/
فٓؼه ؼتكث سػيػة لهخاب ؼؽيق اهلػايث، حخٍخف ةٍؽاسكث دكيلث، وحططيطات ٌٍٓث، 

ٔ ٌنت/  ، نٍا أعيفج «درة ابليان يف أضٔل اإليٍان»وإعافث ملشٍو قليػة أْو الفِث، ْو
خاب كػ أقيػ حطٍيٍّ ؼتكات سػيػة لهخب اىكليػة قِػ أْو الفِث واجلٍاقث، ذً إن اله

 يلهٔن ًٌِٓشا دراـيًّا ختخً أةٔاةّ ةأـئيث ٌخكػدة تللحؿ اىفًٓ، وحكني ىلع اتللٔيً.
وأرسٔ اهلل حكاىل أن يخلتو ٌِا، وممَ أاعن ىلع إعؽاج ْؼا الهخاب يف ْؼه احليَّث 

اهلل  ابلٓيشث، وأن يِفف ةّ إعٔاُِا يف لك ماكن، إُّ أكؽم األكؽٌني، وأرضً الؽامحني، وضًل
يً وبارك ىلع ُبيِا حمٍػٍ   وآهل وضطتّ أدمكني، وآعؽ دقٔاُا أن احلٍػ هلل رب اىكاملني. ـو

 
 

 وكتبه
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 مفهىم أهل السنت والجماعت

 
 بًـن يــدٍ الكــتاب

 

ٔذ ةاهلل ٌَ رشور أُففِا، وٌَ ـحئات  إن احلٍػ هلل حنٍػه، ونفخكيِّ، ونفخغفؽه، وُك
 أقٍانلا، ٌَ يٓػه اهلل فال مغو هل وٌَ يغيو فال ْادي هل. 

ٔهل.   وأشٓػ أن ال هلإ إال اهلل وضػه ال رشيم هل، وأشٓػ أن حمًٍػا قتػه وـر
 .[201آل قٍؽان/ ]﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٱ ٻ ٻ ﴿

 .[2اىجفاء/]﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﴿

 .[02-00األضؾاب/ ] ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
ورش  ،♀ أٌا ةكػ/ فإن أضػق احلػيد نخاب اهلل، وعري اهلػي ْػي حمٍػ

 األمٔر حمػذاحٓا، ولك حمػذث ةػقث، ولك ةػقث عالىث، ولك عالىث يف انلار، وبكػ/
 ٔ يني، ْو ٔ أضو دقٔة املـؽ ٔضيػ اهلل حكاىل وإفؽاده ةاىكتادة ْٔ اغيث عيق اىكاملني، ْو فإن ح
تب اىكطٍث واألٌَ يف ادلُيا، وانلشاة واىفٔز يف  ٔـ  أول ٌا خياؼب ةّ انلاس ٌَ أضٔل ادليَ، ْو

ائؽ اىؽااعت. ا ٔ الرشط لططث وكتٔلـ   آلعؽة، ْو
 ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿أٌا إُّ اغيث عيق اىكاملني؛ فيلٔهل حكاىل/ 

 .[65اذلاريات/ ]
و أدمكني؛ فيلٔهل حكاىل/  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿وأٌا إُّ دقٔة الـؽ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿، وكٔهل ـتطاُّ/ [16األُبياء/] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ٔضيػ ضق اهلل ىلع اىكتيػ. [65انلطو/] ﴾چ چ چ ڇ  ، فاتل
ڤ ڤ ڤ ﴿وأٌا إُّ أول ٌا خياَؼب ةّ انلاس ٌَ أمٔر ادليَ؛ فيلٔهل حكاىل/ 
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ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

يّ إىل ايلٍَ- ◙ ملكاذ ♀، وىلٔهل [56آل قٍؽان/ ] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ / -ضني أـر
م إيلً/ عتادة ا » َم أٌل نخاب، فليكو أول نا حدعٌَ ، فإذا يا نعاذ/ إىم حلدم ىلع ك

َات يف يَنٍم ويللخٍم... َا ا فأخربٌم أن ا فرض عليٍم مخس صل  . (1)«عرف
ٔضيػ يكطً ادلم واملال،  وأٌا إُّ ـتب اىكطٍث واألٌَ يف ادلُيا؛ فألن اإلكؽار ةاتل

الم، نٍا كال  َا/ ال هلإ إال »/ ♀ويثتج قلػ اإـل أمرت أن أكاحل انلاس حىت يلَل
. (2)«ا، فهو كال/ ال هلإ إال ا عصم نين ناهل وىفسً، إال حبلً، وحساةً ىلع ا

ٔضيػ يرٍؽ األٌَ اتل ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ام يف ادلُيا واآلعؽة، كال حكاىل/ واتل

 . [21األُكام/ ]﴾ پ پ پ پ ڀ ڀ
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿وأٌا إُّ ـتب انلشاة واىفٔز يف اآلعؽة؛ فيلٔهل حكاىل/ 

 . [01املائػة/ ] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
ٔستخان؟ فلال/  ♀وىلٔهل  نو نات ال يرشك ةا شيًئا »ضني ـئو/ وٌا امل

فيٍا يؽويّ قَ - ♀، وكال (3)«نات يرشك ةا شيًئا دخل انلار دخل اجليث، ونو
يا اةو آدم، إىم لَ أحيخين ةلراب األرض خطايا، ثم لليتين ال ترشك يب شيًئا »/ -ربّ حكاىل

 .(4)«ألحيخم ةلراةٍا نغفرة
يف ضق املؤٌِني  -وأٌا إُّ الرشط لططث وكتٔل ـائؽ اىكتادات؛ فيلٔهل حكاىل

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ ڇ ﴿/ -اىكاميني

ڄ ﴿/ -قَ أقٍال الاكفؽيَ -، وىلٔهل سو وقال[216اىجفاء/ ]﴾ ژ ڑ ڑ ک

                                     
 (.21(، ومفيً )2616أعؽسّ ابلغاري )( 2)
 (.12، 10(، ومفيً )0126، 5116، 2600أعؽسّ ابلغاري )( 1)
 (.16أعؽسّ مفيً )( 6)
 (.6660أعؽسّ اىرتٌؼي )( 6)

 ٌلػٌات
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، فالرشك حمتػ جلٍيف اىؽااعت، كال [16اىفؽكان/ ]﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
﴾ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﴿حكاىل/ 

ٔضيػ. [56الؾمؽ/ ] ٔء، ال حلتو قتادة ةغري ح  ، فهٍا ال حلتو ضالة ةغري وع
ٔضيػ أول ٌا يخكيٍّ املفيً، كال حكاىل/  ، وأوسب [21حمٍػ/]﴾ يب جت حت خت مت ىت﴿فاتل

﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿/ -ىلع لفان أُبيائّ -ٌا يػقٔ انلاس إيلّ، كال حكاىل
ٔل [61األقؽاف/ ] ، فٓٔ قٍػة األضٔل اىيت يِؽيق ٌِٓا ادلاقيث يف دقٔحّ إىل اهلل، وعالفخّ لـؽ

و اهلل اعٌث.  ،♀اهلل   ولـؽ
ٔضيػ أضو لك ضالح يف ْؼه احلياة، نٍا أن الرشك أضو لك ففاد، يلٔل اةَ حيٍيث  واتل

ٔضيػ واإليٍان، وأضو اىففاد/ الرشك واىكفؽ» /♫  .(1)«فأضو الطالح/ اتل
ا  -رعٔان اهلل قييًٓ-وألسو ذلم لكّ اكن الفيف الطاىص  ًٍ ٔضيػ قي يكخِٔن ةاتل

ا، نٍا يكخِٔن ةّ قٍاًل وحؽتيًلا ودقٔة، واكن قٍػحًٓ يف اتلكييً واتليلني آيات  ًٍ وحكيي
الهخاب الهؽيً، وأضاديد انليب األٌني قييّ أفغو الطالة وأحً اىتفييً، فيً حلً دليًٓ 

ٔضيني، فيٍا ُبخج ابلػع، وؿٓؽت اىفؽق، اعؽؽ ضاسث إىل اتلػويَ؛ تل كٔييًٓ ىلع ال
الفيف إىل نخاةث الؽدود ىلع أْو األْٔاء، جبٍف اآلذار واألضاديد املؽويث يف األةٔاب اىيت 
وككج فيٓا املغاىفث، ذً ُنختج نخب تٍف اآلذار مؽحتث ىلع مفائو االقخلاد، ُرصًة ليطق 

 وبياًُا لططيص املكخلػ. 
ُ ج مفائو اىكليػة قِػ أْو الفِث مفخََػاًلّ قييٓا، ٌف ٌِاكشث ٌؼاْب أْو ذً ُدوِّ

 ابلػع والؽد قييٓا، واكن ْؼا يف ٌلاةو ٌا أىَّفّ أْو األْٔاء يف حلؽيؽ احنؽافاحًٓ. 
ذً إن املخأعؽيَ ُقِٔا ةخػويَ ٌلػٌات وٌفاحيص ليكئم، حخغٍَ قرشة ٌتادئ 

 ، وحكيِّ يف ؼؽيلّ. ليخكؽيف ةاىكيً؛ تلجشػ اىؽاىب يف حتطييّ

                                     
  (.22/256دلٍٔع اىفخاوي، الةَ حيٍيث )( 2)

 ٌلػٌات
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   فلال كائيًٓ/
ََ َقشااااَاَؽهْ   إِنَّ ٌتاااااِدَي لكِّ َ اااا

 

اااَؽهْ   ٍَ ًَّ ا َّ  احلاااػا واملٔعااأُع ذااا
 

 وفغااااايُّ ونفاااااتٌث والٔاِعااااافْ 
 

اااِرعْ   ًُ الشَّ ااخٍػاُد ضكاا ًُ ااـل اا  ااـل
 

 مفااائٌو وابلكااظ ةااابلكظ انااخَ  
 

ااَ درَى اجلٍيااَف ضاااز الّشاا  ٌَ  َؽفَااَ و
 

ٔضيػ ٌَ اىكئم اىيت ُنختج فيٓا حيم امللػٌات، واملتادئ املٍٓػات، واكن قي ً اتل
ٔه ةٍا  ف ٔه ةغري اـٍّ! وقؽَّ ٔضيػ ففٍ ٔن ىكيً اتل م املخلكٍِّ فاكن اىكشب ال يِليض ضني كػَّ
َّْٔٔا ةأن  ا، وم ـً تٔا ٌِاهل، وأكامٔا أدتلّ ةٍا يٍيؤه اتلتا ٔه ليؽاىب فطكَّ ب ا! وكَؽّ ًٌ يؾيػه إةٓا

ئن ة- واعكّ اتلاةكني،  ، ةكُظ املخأعؽيَ قَ قرص اتلاةكني وحاةيع-كػٌا ساءت ةّ املـؽ
ٔا ُضيََو فغيّ  ٔه ةكيً الالكم، امللخبؿ ٌَ ٌِؽق وفيففث  -زوًرا وبٓخاًُا-وأىبف ملا أـٍ

 ايلُٔان. 
ٔضيػ، ةٍلػٌث يف اتلكؽيف  فأردت أن أضو مؤىفات أْو الفِث اىكـيٍث يف قيً اتل

ٔضيػ شتٓاحّ، فاـخكِج ةاهلل حكاىل ةّ، حكيػ احلق إىل  ُطاةّ، وحػفف قَ ٌتادئ قيً اتل
فًا ةأْو الفِث واجلٍاقث، وبحِج ضليلث ٌِٓشًٓ ةٍا حخً  ٔ عري مفخكان، فهختج ٌكؽِّ ْو
ٔضيػ ىلع ؼؽيلخًٓ، فيحؿ ةني  اىجفتث إيلًٓ، ونفشج ىلع حيم املتادئ اىكرشة ىكيً اتل

ٍاء. ٌا نختّ املخلكٍٔن وبني ٌا يف ْؼا الهخ ٔضيػ إال اأـل  اب ٌَ ٌتادئ قيً اتل
خػالل  ذً أردفج ةبيان عطائص قليػة أْو الفِث واجلٍاقث، وكٔاقػ وعٔاةػ ااـل

 ىلع مفائو االقخلاد. 
ث حفطيييث ملٔعٔاعت ومفائو  وأعرًيا عخٍج الهخاب ةٍيطلني، حغٍَ أوهلٍا فٓـؽ

اىفلّ »اد الططيص ٌَ دلن االقخلاد، وحغٍَ ا اين حكؽيًفا ةٍائث نخاب ٌَ نخب االقخل
 أليب ضِيفث انلكٍان وإىل وكج انلاس ْؼا. « األكرب

الم الفالً  ولفان احلال وامللال يِؽق ةأن الفيف )أْو الفِث واجلٍاقث( ًْ أْو اإـل

 ٌلػٌات
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ً ىلع  -وإىل ئم انلاس ْؼا ♀ٌَ دلن انليب  -قَ لك شٔب، الطايف قَ لك نػر، ْو
 ٍُػ واضػ يف االقخلاد، ال خيؽسٔن ىلع احلق، وال خيؽج احلق قًِٓ. 

ؼا الهخاب ضٔى  دلٍَو قلائػًْ، وحللّ ةيان حفاضيو أضٔهلً  -وهلل احلٍػ-ْو
ا ىؽا ًٍّ كػ حتكّ حبٍػ -ىب ْؼا اىكيً، ويٍٓػ ملػعو ذاٍن وٌِاْشًٓ فٓٔ يٍرو ٌػعاًل ٌٓ

ٔضيػ أَْو ابلػع، ويخكؽف ىلع أُٔاقًٓ، وأضاكًٌٓ،  -اهلل يٍزي ةّ الفالُم ىلع ؼؽيق اتل
 -وهلل احلٍػ-ًٓ، وكػ ؼتف وٌِاْز انلـؽ واتلييق دليًٓ، وٌِٓز أْو الفِث يف ٌكاميخ

 «. املتخػقث ومٔكف أْو الفِث واجلٍاقث ًٌِٓ»نخاةِا/ 
دة، حيٍو قلائػ أْو ا -ةٍشحئث اهلل- ذً يأيت الهخاب ا اىد لفِث مفِػة ومفػَّ

اًُا ىلع ٌكخلػات األئٍث، وفؽكاًُا ةني الفِث وابلػقث.   حبياًُا وبْؽ
ٔ واـؽث قلػ ْؼه املػاعو، وضشؽ الؾاويث ٌِٓا، وخبؽوج ْؼا املػعو األول،  ْو

ٍا ا اىد ةإذن اهلل حكاىل ومشحئخّ.   وا اين اذلي كػ حتكّ يف إذؽه، ويخئْ
ن أزيج الشهؽ اعؼًؽا، وادلاعء عالًطا إىل لك ٌَ أاعن ىلع وال يفٔحين يف ْؼا امللام أ

 إنٍال ْؼه املػاعو ةليً أو رأي أو ُطص أو دمف أو مؽاسكث. 
واهلَل أـأل أن يخلتو ٌِا دميًكا ةلتٔل ضفَ، وأن حيفَ ُياحِا يف دميف أكٔانلا 

يً  وأقٍانلا، إن ريب كؽيب دليب، وآعؽ دقٔاُا أن احلٍػ هلل رب اىكاملني، وضًل اهلل ـو
يً.   وبارك ىلع عري عيلّ أدمكني، وىلع آهل وضطتّ ـو

 
 وكتبه
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 املصطلح باعتباز مفسداتهتعسيف 
 

 تعريف السنت لغت واصطالًحا:  -1

 السيث لغث/ 
ٔذة ٌَ الَفََن ويه اىؽؽيق.السرية والطريلث/   ضفِث اكُج أو كتيطث، ويه ٌأع
ٔ سؽيان اليشء »/ ♫كال اةَ فارس  ـَ/ الفني وانلٔن أضو واضػ ٌؽؽد، ْو

ااًل واؼؽاده يف ـٓٔىث، واألضو كٔهلً/ ـجِج املاء ىلع وسيه  يخّ إـر ًِّا، إذا أـر ـَ ِاّ   .(1)«أـ
ٔل اهلل  ِث ـر ِث، ويه الفرية، ـو  ـريحّ.  ♀ومما اشخق ٌِّ/ الفا

ُٓؼيل  / ♫ كال ال
حَٓااا ااَ ـااريٍة أُااج ِ ْ ٌِ  َْ  فااال تااَؾَ 

 
 

َْ  َِفااااريُْا  اااا ٌَ ُل راٍن ـااااًِث   (2) فااااأوَّ
ې ې ې ى ى ﴿وكػ ورد ْؼا املكى يف اىلؽآن الهؽيً، كال حكاىل/  

 .(3) يكين/ ؼؽائلًٓ احلٍيػة ،[15اىجفاء/ ]﴾ ائ ەئ ەئائ 
أعؽت ٌَ ـٍِث »كال/  -[6االُفؽار/ ]﴾ ٿ ٿ﴿يف كٔهل حكاىل/ - ♫وقَ دلاْػ 

 .(4)«يُكٍو ةٓا ٌَ ةكػه
                                     

، وخمخار (260-266)ص ، ليفريوز آةادي(، واىلامٔس املطيػ601-5/616) ، الةَ ٌِـٔرلفان اىكؽب (2)
 (.266)ص ، ليؽازيالططاح

 (.52 -6/50) ، الةَ فارس( ٌكشً ٌلايحؿ اليغث1)
 (. 2/620( حففري اةَ نرري )6)
 (. 616)ص عيرٍث، الةَ أيب ( اتلاريظ الهتري6)
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َ ذلم/ احلػيد/   .(1)«ونو سو يف اإلسالم سيث سيئث …نو سو يف اإلسالم سيث حسيث»وٌ
ذنؽ الفِث، وٌا حرصف ٌِٓا، واألضو وكػ حكؽر يف احلػيد »/ ♫ كال اةَ األذري

 .(2)«فيّ/ اىؽؽيلث والفرية
ؼا املكى ْٔ املؽاد ِْا ٌَ ٌكاين   اليغٔيث.  «الفِث»ْو

 وكػ حُؽيق الفِث وُيَؽاد ةٓا/ 
 ابليان/  -

 .[51، 62/ األضؾاب] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿نٍا يف كٔهل حكاىل/ 
ََّ اهلل ذلم، ةٍكى/ ةحَِّّ «ـِث»ُطب  ـَ  .(3)ىلع إرادة اىفكو؛ أي/ 

 العادة اثلاةخث املسخلرة/ 
ٍا يف كٔهل حكاىل/   .[00/ اإل اء]﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿ن

 .(4)فالفِث ِْا حكين/ اىكادة ا اةخث اىيت ضكً اهلل ةٓا وكغاْا
ف اتلففري الفاةق ليفِث ةالفرية واىؽؽيلث.  ٍا يخفقٌ  ّ، والكْ ـاةل  َ ؼا املكى كؽيبٌ   ْو

ْلو واىزتيني ، واذلي يكِحِا ِْا ْٔ املكى األول، (6)، وكيو/ اتللٔيث(5)وكيو/ يه الطَّ
ٔ مٔافق بلكظ املكاين االضؽالضيث ليفِث.   ْو

 السيث اصطالًحا/ 
اضؽالضيث ٌخكػدة حبفب اىفَ اذلي حؽد فيّ،  هلا ٌكانٍ  -ةكػ ذلم -ذً إن الفِث

ذني، غريْا قِػ األضٔيلني.  فالفِث قِػ اىفلٓاء غريْا قِػ املطػِّ
                                     

 .( 2020مفيً )أعؽسّ ( 2)
 (.5/611)(، ولفان اىكؽب 1/601الةَ األذري ) ،( انلٓايث يف غؽيب احلػيد1)
 (.6/611( لفان اىكؽب )6)
 (. 6/66( حففري اةَ نرري )6)
ٔـيػ )5/600لفان اىكؽب ) (6)  (.2/606(، واملكشً ال
 (.6/615( لفان اىكؽب )5)
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ىكَ يكِحِا ِْا ٌكِاْا قِػ قيٍاء االقخلاد، ويه قِػًْ ىلع ٌكِحني/ ا اين ٌٍِٓا 
ٌؽ قِّ.   ٌخفؽٌع قَ األول، وٌخأعِّ

ٔ/ فاألول ْٔ األضو يف إؼالق الفِث يف اضؽالح ال  فيف، ْو
 .(1)«ٌَ اىكيً واىكٍو واهلػي، ولك ٌا ساء ةّ ٌؽيًلا ♀ ٌا اكن قييّ انليب»

ٔضيػ وغريه، فالفِث ةٓؼا االقختار حؽيق ىلع ؼؽيلث  ؼا اضؽالح اعم، فحشٍو اتل ْو
ئاًك، عيًلا وأدةًا، ويه الفِث اىيت  ♀انليب  ا وقٍاًل، اقخلاًدا ـو ًٍ وأضطاةّ قي

 جيب احتاقٓا، وحيٍػ أْيٓا، ويؼم ٌَ عاىفٓا.
 فيه ىلع ْؼا املكى مؽادفث لرليَ والرشيكث. 

ٔهل »/ ♫كال شيظ اإلـالم اةَ حيٍيث  الفِث يه الرشيكث، ويه ٌا رشقّ اهلل وـر
 . (2)«ٌَ ادليَ

ٍَػ أْيٓا ويؼم ٌَ عاىفٓا يه ـِث »/ -أيًغا- ♫وكال  َِّث اىيت جيب احتاقٓا وحُي إن الُف
ٔل اهلل  ائؽ أمٔر ادلياُات، وذلم إٍُا  ♀ـر يف أمٔر االقخلاد، وأمٔر اىكتادات، ـو

ٔاهل، وأفكاهل، وٌا حؽكّ ٌَ كٍٔل  ♀يُكؽف ةٍكؽفث أضاديد انليب  ا اةخث قِّ يف أك
 .(3)«اةكٔن هلً ةإضفانٍ وقٍو، ذً ٌا اكن قييّ الفاةلٔن واتل

ٔل اهلل  اه الططاةث قَ ـر ِث يه/ ٌا حيلَّ ٌَ الرشع وادليَ، واهلػي  ،♀فالفا
ً، ذً أئٍث اهلػى اىكيٍاء اىكػول،  اه قًِٓ اتلاةكٔن ذً حاةكْٔ اىـاْؽ وابلاؼَ، وحيلَّ

 .(4)امللخػون ةًٓ، وٌَ ـيم ـبييًٓ إىل ئم اىلياٌث
 . (5)«ويه دار اهلشؽة والفِث»/ -يف وضف املػيِث- ♫وٌَ ذلم/ كٔل اإلٌام ٌالم 

                                     
 (.6/160دلٍٔع اىفخاوي ) (2)
 (. 6/665) املطػر الفاةق( 1)
 (.6/602املطػر الفاةق )( 6)
 (.6/662) املطػر الفاةق (6)
 (. 2661( اتلاريظ الهتري )6)
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ٔا ةأْو الفِث عرًيا؛ فإًُٓ »/ ♫وكال اةَ رسب  وقَ ـفيان ا ٔري كال/ اـخٔض
اىيت اكن قييٓا ْٔ وأضطاةّ،  ♀، ومؽاد ْؤالء األئٍث ةالفِث/ ؼؽيلث انليب (1)غؽباء

ٔات  .(2)«الفاملث ٌَ الشتٓات والشٓ
فهو رغب عو سنيت ... »وفيّ/  ،◙ ةَ ٌالمو شٓػ هلؼا املكى/ ضػيد أنؿ 

 .(3)«فليس نين
ٌَ اىكيً واىكٍو واهلػي  ♀ليفِث ْٔ ٌا اكن قييّ انليب  فاإلطالق األول

 يف أضٔل ادليَ وفؽوقّ.
 .«اىكليػة الططيطث ا اةخث ةالهخاب والفِث»فيلطػ ةّ  أنا اإلطالق اثلاين

ىلع أضٔل ادليَ، وفؽائظ اإلـالم، وأمٔر  «الفِث»ضيد أؼيق الفيف مطؽيص 
وىلع ْؼا سؽى اإلٌام أمحػ وغريه ٌَ األئٍث يف االقخلاد، واألضاكم اىلؽكيث يف ادليَ، 

 حطِيفًٓ نخب االقخلاد ةاـً الفِث.
ٌا ـيً ٌَ الشتٓات يف االقخلادات، عاضث يف »وقييّ؛ فالفِث حؽيق قِػًْ ىلع/ 

يّ وايلٔم اآلعؽ، وكؼلم يف مفائو اىلػر، مفائو اإليٍان ةاهلل ومالئكخّ  وكختّ وـر
 .(4)«وفغائو الططاةث

وكرري ٌَ اىكيٍاء املخأعؽيَ خيص الفِث ةٍا يخكيق »/ ♫وكال اةَ رسب 
 .(5)«ةاالقخلاد؛ ألُٓا أضو ادليَ، واملغاىف فيٓا ىلع عؽؽ قـيً

فِث ٌَ وُيالضؾ يف ـتب ْؼا اإلؼالق واالضؽالح االقخلادي ليفؾ الفِث/ أن ال
                                     

 (. 2/56اقخلاد أْو الفِث واجلٍاقث ) الاللاكيئ يف رشح أضٔلأعؽسّ  (2)
 (.22-20)ص الةَ رسب ،( نشف الهؽبث يف وضف ضال أْو اىغؽبث1)
 .( 2602(، ومفيً )6056ابلغاري )أعؽسّ ( 6)
 (.12 -15ث )ص( نشف الهؽبث يف وضف ضال أْو اىغؽب6)
 (.1/210) ، الةَ رسب( ساٌف اىكئم واحلك6ً)
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 مطادر اتلييق ليكليػة الططيطث، وبٓا حثتج أضاكم االقخلاد. 
 فإذا كيو/ ٌؼْب أْو الفِث؛ فاملؽاد/ ٌكخلػاحًٓ وأكٔاهلً يف أضٔل ادليَ.

فيّ فلػ الفِث قرشة، فٍَ كَ » /♫ومما  شٓػ هلؼا املكى/ كٔل ـفيان ةَ قيحِث 
إذتات اىلػر، وحلػيً أيب ةكؽ وقٍؽ، اـخهٍو الفِث، وٌَ حؽك ٌِٓا شحئًا فلػ حؽك الفِث/ 

واحلٔن، والشفاقث، واملزيان، والرصاط، واإليٍان كٔل وقٍو، واىلؽآن الكم اهلل، وقؼاب 
ٔا ةالشٓادة ىلع مفيً  .(1)«اىلرب، وابلكد ئم اىلياٌث، وال حلؽك

اىلٔل يف الفِث اىيت أُا قييٓا، ورأيج قييٓا اذليَ رأيخًٓ ٌرو/ » /♫وكٔل الشافيع 
ٔل اهلل، وأن اهلل ىلع  ـفيان، وٌالم، وغريٍْا/ اإلكؽار بشٓادة أن ال هلإ إال اهلل، وأن حمًٍػا ـر

 .(2)«قؽشّ يف ـٍائّ، يلؽب ٌَ عيلّ نيف شاء، ويزنل إىل الفٍاء ادلُيا نيف شاء...
ٔد اىلطػ يف »/ ◙ وىلع ْؼا فالفِث حلاةيٓا ابلػقث، وقييّ حيٍو كٔل اةَ مفك

 .(3)«االسخٓاد يف ابلػقثالفِث عري ٌَ 
يػقٔ إىل الفِث، ويِىه  -انلـؽ إىل الؽسو ٌَ أْو الفِث»/ ¶وكٔل اةَ قتاس 

 . (4)«قتادة -قَ ابلػقث
 . (5)«ابلػقث واكن َنخََب قٍؽ ةَ قتػ اىكؾيؾ راسيًا الفِث وإٌاحث»/ ♫وكال أةٔ املييص 

َْ أَْو املٔضو ةاملكاىف ةَ »/ ♫وكال اةَ ئنؿ  ٔه فًٓ أْو اٌخَِط ؽان فإن أضتا ٍْ ِق
َُ أْو الهٔفث ةيطىي َخَط ٍْ ٔه فًٓ أْو ةػقث، نٍا ُي  . (6)«ـِث، وإن أةغغ

                                     
 (.265 -2/266) ، لاللاكيئ( رشح أضٔل اقخلاد أْو الفِث واجلٍاقث2)
 (.210، لزلْيب )ص( اىكئ ليكٌل اىغفار1)
 .(6/6066(، وابليٓيق يف الهربى )2/66والاللاكيئ يف رشح أضٔل اقخلاد أْو الفِث )(، 2/116ادلاريم )أعؽسّ ( 6)
 (.2/66( رشح أضٔل اقخلاد أْو الفِث واجلٍاقث )6)
 (.6512( اتلاريظ الهتري )6)
 (.2/55(، وٌَ ؼؽيلّ الاللاكيئ )6560اةَ أيب عيرٍث يف اتلاريظ )أعؽسّ ( 5)
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واتلاةكٔن  ♀ اكن يلال/ مخؿ اكن قييٓا أضطاب حمٍػ» /♫وكال األوزايع 
ةإضفان/ لؾوم اجلٍاقث، واحتاع الفِث، وقٍارة املفاسػ، وحالوة اىلؽآن، واجلٓاد يف ـبيو 

 . (1)«اهلل
 . (2)«إياكً وأضطاَب الؽأي؛ فإًُٓ أقػاء أْو الفِث!» /♫وكال اإلٌام ٌالم 

وٌَ ْؼا ابلاب ٌا يأيت ةكػ كييو قَ اةَ ـرييَ وغريه أذِاء الالكم قَ مطؽيص أْو 
 الفِث ةاقختار حؽكيتّ اإلعايف. 

 والفِث يف ْؼا لكّ ةٍكى/ االقخلاد الططيص امللاةو القخلاد أْو ابلػع ابلاؼو. 
/ ♫واكن الفيف يفؽكٔن يف ْؼا امللام ةني الفِث واحلػيد، كال اةَ ٌٓػي 

ٔه، فًٍِٓ ٌَ ْٔ إٌام يف الفِث، إٌام يف احلػيد، وًٌِٓ ٌَ ْٔ إٌام يف » انلاس ىلع وس
 .(3)«احلػيد، فأٌا ٌَ ْٔ إٌام يف الفِث وإٌام يف احلػيد فففيان ا ٔري

قَ ٌالم/ إُّ دمف ةني الفِث قَ اىفؽق ةني كٔهلً  ♫وملا ـئو اةَ الطالح 
الفِث ِْٓا عػ ابلػقث، وكػ » /♫واحلػيد، فٍا اىفؽق ةني الفِث واحلػيد؟ أساب 

ٔ ٌتخػع، وٌالم دمف ةني الفجخني، فاكن  ◙ يكٔن اإلنفان ٌَ أْو احلػيد ْو
ا ةالفِث، أي/ احلػيد، وٌكخلًػا ليفِث، أي/ اكن ٌؼْتّ ٌؼْب أْو احلق ٌَ غري  ًٍ اعل

 .(4)«ةػقث، واهلل أقيً
َ أُْو الفِث أُفَفًٓ، ةتلائًٓ ىلع أضو  فيٍا ؿٓؽت ابلػع، واُترشت اىفنت، ٌزيَّ

ورفغج الؽوافظ، اإلـالم والرشيكث، وعؽسج قًِٓ اخلٔارج، واقزتتلًٓ املكزتىث، 
كٔا، ومهد أْو الفِث ىلع أضيًٓ ابلايق ىلع مؽِّ الؾٌان، ؤْ ٌا  فتشخََّج أْو ابلػع وحفؽَّ

َِّّ هلً ٌَ الفِث واجلٍاقث.  ♀رشقّ انليب   ـو

                                     
 (.2/56(، وٌَ ؼؽيلّ الاللاكيئ )6001) اةَ أيب عيرٍث يف اتلاريظأعؽسّ ( 2)
 (.5/610) ، أليب ُكيً( ضييث األويلاء1)
 (.2/56( رشح أضٔل اقخلاد أْو الفِث واجلٍاقث )6)
 .( 2/126اةَ الطالح ) فخاوي (6)
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ا اكن أكرث االعخالف ةحًِٓ وبني غريًْ يف أمٔر االقخلاد ضار ٌفٓٔم الفِث  ٍَّ ول
كني ةإضفاٍن يف أمٔر االقخلاد عاضث، وأمٔر ادليَ يكين/ الفري ىلع ؼؽيلث الططاةث واتلاة
 اعٌث، وٌَ ِْا نشأ املكى ا اين ليفِث.

 تعريف الجماعت لغت واصطالًحا:  -2

 اجلهاعث لغث/ 
حؽيق اجلٍاقث/ اـً مطػر اسخٍف جيخٍف اسخٍااًع ودماقث، وضارت ىفـث اجلٍاقث 

 .(1)املشخٍكني اىلٔمىلع اىلٔم املشخٍكني ةانللو، ضىت ضارت ضليلث قؽفيث يف 
اجلٍاقث يه االسخٍاع، وعػْا اىفؽكث، وإن اكن ىفؾ » /♫وكال اةَ حيٍيث 

ا نلفؿ اىلٔم املشخٍكني ًٍ  .(2)«اجلٍاقث كػ ضار اـ
ٍْف/ اـً جلٍاقث انلاس، واإلدماع االحفاق واإلضاكم، يلال/ أدمف األمؽ، أي/ / واجل

 ضكً مفأىث.أضهٍّ، وٌِّ/ إدماع أْو اىكيً، أي/ احفاكًٓ ىلع 

 اجلهاعث اصطالًحا/ 
، وردَّ (3)وُليٓا قِّ اةَ ضشؽ ،األكٔال يف ٌكى اجلٍاقث ♫ذنؽ اإلٌام اىؽربي 

 األكٔال إىل أربكث، يه/ 
الم. -2  الفٔاد األقـً ٌَ أْو اإـل
 أئٍث اىكيٍاء املشخٓػيَ املختكني ملِٓز اىفؽكث انلاسيث. -1
 الططاةث ىلع وسّ اخلطٔص. -6
 ن ىلع أٌري رشيع.املشخٍكٔ -6

الم ،♫وكؼا كال الشاؼيب  ٔ/ دماقث أْو اإـل  .(4)وزاد كٔاًل عامًفا، ْو

                                     
ٔـيػ ) (، واملكش652ً -1/666( لفان اىكؽب )2)  (.262 -2/260ال
 (.6/260) ( دلٍٔع اىفخاوي1)
 (.26/60) الةَ ضشؽ، ( فخص ابلاري6)
 (.1/156) ، ليشاؼيب( االقخطام6)
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ٔال املخكػدة، يالضؾ/ أن دميث ْؼه املكاين حؤول إىل  وبٍطاوىث اجلٍف واتلٔفيق ةني ْؼه األك
 ٌكِحني اذجني/ 

ٔ املؼْب احلق الٔاسب احتاقّ  -2 ٌا قييّ أْو احلق ٌَ االحتاع وحؽك االةخػاع، ْو
ؼا ٌكى حففري اجلٍاقث ةالططاةث، أو أْو اىكيً واحلػيد،  والفري ىلع ٌِٓاسّ، ْو
ٔل  أو اإلدماع، أو الفٔاد األقـً، فيه لكٓا حؽسف إىل ٌكى واضػ ْٔ/ ٌا اكن قييّ ـر

م وأضطاةّ، فيشب االسخ ♀اهلل  ٍاع ىلع االحتاع ضيجئٍؼ، ولٔ اكن املخٍفِّ
ٔد ؼا ٌكى قييم، و شٓػ هل/ كٔل اةَ مفك إٍُا اجلٍاقث ٌا »/ ◙ ةٓؼا كيياًل، ْو

 .(1)«وافق ؼاقث اهلل، وإن نِج وضػك
املشخٍكٔن ىلع أٌري ىلع ٌلخىض الرشع، فيشب لؾوم ْؼه اجلٍاقث، وحيؽم اخلؽوج قييٓا  -1

ؼا ٌكى ـيايس تشٓػ هل نرري ٌَ انلطٔص الرشقيث.   وىلع أٌريْا، ْو
ؼا ٌا رسطّ دمف ٌَ أْو اىكيً، اكىلايض   .(2)ةَ اىكؽيب وغريهاْو

اتلّ قَ  ٔد يف ـر ٔ ٌا اُخىه إيلّ د. قتػ الؽمحَ املطٍ مٔكف اةَ حيٍيث ٌَ »ْو
اإلةاُث قَ »، والشيظ رعا ةَ ُكفان ٌكؽي يف حتليلّ ودراـخّ لهخاب (3)«األشاقؽة

اتلّ  (4)«رشيكث اىفؽكث انلاسيث ؽيث أْو الفِث ةني »الةَ ةؽث، ود. حمٍػ ةانؽيً يف ـر ـو
اتلّ قَ  .د، و(5)«اىفؽق ، ود. ُارص (6)«وسٔب لؾوم اجلٍاقث وحؽك اتلفؽق»دمال ةادي يف ـر

اتلّ    .(7)«ٌفٓٔم أْو الفِث واجلٍاقث»ُارص اىكلو يف ـر

                                     
 (.2/201( رشح أضٔل اقخلاد أْو الفِث واجلٍاقث )2)
ٔذي (1)  (.26/60(، وفخص ابلاري )156 -1/150(، واالقخطام )1/20الةَ اىكؽيب ) ،اعرعث األض
ٔد ) .د ،( مٔكف اةَ حيٍيث ٌَ األشاقؽة6)  (.20 -2/25قتػ الؽمحَ املطٍ
 (.01 -02 /2) ، الةَ ةؽثاإلةاُث الهربى( 6)
ؽيث أْو الفِث ةني اىفؽق6)  (.15 -12)صحمٍػ ةانؽيً  ، د.( ـو
  (.226 -20)صد.دمال بشري ةادي  ،( وسٔب لؾوم اجلٍاقث وحؽك اتلفؽق5)
 (.00 -51)ص ، د. ُارص اىكلو( ٌفٓٔم أْو الفِث واجلٍاقث0)



 
 

 ٍطؽيص أْو الفِث واجلٍاقثاتلكؽيف ة
41 

 
 

 

 تعسيف املصطلح باعتباز تسكًبه اإلضايف
 

ضال حؽكيتّ - ل فإن مطؽيص أْو الفِث واجلٍاقثإذا حلؽر ٌا ـتق يف املتطد األو
 يُكى ةّ/  -اإلضايف

ٔل اهلل  ً الططاةث واتلاةكٔن،  ،♀املفخٍفهٔن بفِث ـر ٔا ىلع ذلم، ْو اذليَ اسخٍك
ً يف االقخلاد واىلٔل واىكٍو إىل ئم ادليَ بييٓ يمـ  َـ  ً، وٌ ث اهلػى املختكٔن هل  .(1) وأٍئ

ٔهل » ِث ـر هٔن ةكخاب اهلل، ـو ً أْو الفِث واجلٍاقث املخٍفِّ وبٍا اكن  ،♀ْو
 . (2)«قييّ الطػر األول ٌَ الططاةث واتلاةكني وأئٍث املفيٍني يف كػيً ادلْؽ وضػيرّ

فًٓ اذليَ اسخٍكٔا ىلع الفِث، وأدمكٔا قييٓا، واسخٍكٔا ىلع احلق وىلع أئٍخًٓ، فشاء »
 .(3)«اـًٍٓ ووضفًٓ مؽكتًا ٌَ أْو الفِث واجلٍاقث

ٔل » الٌيث الططيطث، امليزتمٔن ٌِٓز الـؽ ً املختكٔن ليكليػة اإـل  ،♀ْو
 .(4)«وأضطاةّ، واتلاةكني، وحاةكيًٓ ةإضفان إىل ئم ادليَ

 .ً ً وفاسْؽ ً ةؽِّْ ٍا، الطاةؽون ىلع والٓح َ ةكػْ ٌَ ً/ أيب ةكؽ، وقٍؽ، و ٍٓخ كٔن ىلع أئ ً املشٍخ  ْو
ئو اإلٌام ـفيان ةَ قيحِث  ـُ قَ كٔل انلاس/ الفِث واجلٍاقث، وكٔهلً/  ♫نٍا 

 فالن ـين دمايع، وٌا حففري الفِث واجلٍاقث؟
ٌَ ةيكث أيب ةكؽ، وقٍؽ،  ♀اجلٍاقث/ ٌا اسخٍف قييّ أضطاب حمٍػ »فلال/ 

 . (5)«والفِث/ الطرب ىلع الٔالة، وإن ساروا وإن ؿئٍا
                                     

ائو يف اىكليػة665 -1/666) ، الةَ أيب اىكؾ( يؽاسف/ رشح اىؽطاويث2) ، وٌتاضد (66)ص الةَ قريٍني ،(، وـر
 (.26 -26)ص ُارص اىكلو .د ،يف قليػة أْو الفِث

 (. 6/666( حففري اةَ نرري )1)
 (.00 -06)ص ( ٌفٓٔم أْو الفِث واجلٍاقث قِػ أْو الفِث واجلٍاقث6)
ؼْب( املػعو 6) الٌيث ىلعٌ  ً  د. واجلٍاقث، أْو الفِث دلراـث اىكليػة اإـل  (.26)ص اىربيكانإةؽاْي
 (. 225)ص ( مشيغث اةَ احلؽاب6)
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ًٍا فًٓ ةاجلٍيث/ لك ٌَ اسخٍف ىلع اتلٍفم ةالفِث وُتؼ اىفؽكث، و دمف ادليَ كٔاًل وقي
وقٍاًل، ٌف االسخٍاع ىلع أئٍث احلق واحلؽص ىلع وضػة الطف، دمًكا ةني واسيب االحتاع 

 واالسخٍاع، واسخٍااًع ىلع االحتاع ليٍِٓز احلق.
ٔه اىيت يٍكَ اتلكؽف ٌِٓا ىلع أْو الفِث ٌا يٌل/  ٔس  ومما ـتق؛ فإن ٌَ ال

ٔل اهلل أواًل/  ا، وقٍئا ةٓا  ♀أًُٓ ًْ ضطاةث ـر اذليَ حكئٍا ـجخّ وقئٍَّْ
ا روايث ودرايث وًٌِٓشا، فًٓ أسػر ٌَ  فخطق اىتفيم ةأْو الفِث؛  ا ومحئْ وُلئْ

ا وقٍاًل وزًٌِا. ًٍ  لفتلًٓ إىل الفِث قي
ٔه وقٍئا ةّ ٌَ ثاىًيا/  ٔه وقيٍَّ يييًٓ أحتاقًٓ اذليَ أعؼوا قًِٓ ْؼا ادليَ وُلي

ٔل اهللاتلاةكني وحاةكيًٓ وٌَ حت  ♀ كًٓ ةإضفان إىل ئم ادليَ، فًٓ أْو ـِث ـر
 اذليَ حٍفهٔا ةٓا، ولً يبخػقٔا ولً يتتكٔا غري ـبيو املؤٌِني.

الفِث  واوأْ، ؽااألذ طاباوأضيً اكااى أْوؼاْب اؼه ٌْ» /♫ محػأ اإلٌامكال 
 ♀ انليب أضطاباملفخٍفهني ةكؽوحٓا، املكؽوفني ةٓا، امللخػى ةًٓ فيٓا ٌَ دلن 

 شحئًاقييٓا ٌَ قيٍاء احلشاز والشام وغريٍْا قييٓا، فٍَ عاىف  وأدركجئٌِا ْؼا،  إىل
اعب كائيٓا فٓٔ خماىف ٌتخػع، وعارج قَ اجلٍاقث،  أوؼكَ فيٓا،  أوٌَ ْؼه املؼاْب، 

بيو احلق  .(1)«زايو قَ ٌِٓز الفِث ـو
َ اكخػى ٔام -ولكٌ  و -ٌَ اىك َ  ةْأ واىكيً واالحتاع فٌٓٔ   /♫ الفِث، كال اَة ضؾم ْأ

و» ً  وْأ ؼنْؽ  ُ والفِث اذلَي ً  ْأ واحلق، وٌَ قػْا ًابلػقث،  فْأ َ  ،╚ / الططاةثفإُٓ ولكٌ 
َ عيار اتلاةكني رمحث  شًٌٓ  ً، ًذ  اهللـيم ُٓ ٓاء  أضطابقيٓي َ اىفل  سياًل احلػيد وٌَ حتكًٌٓ 

ٔام  إىل شياًل ف َ اىك  ًٌ َ اكخػى ٓة ؼا، وٌ ِاْ  ٌ ٓا رمحث  األرنرشق  يفٔي ً اهللوغؽب  .(2)«قيٓي
 

  
                                     

 .(2/16ؼتلات احلِاةيث، الةَ أيب يكًل )( 2)
 (.1/10الةَ ضؾم ) ،( اىفطو يف امليو واألْٔاء وانلطو1)

& 
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 أسئلة الفصل األول
 

 أمام العبارة الخطأ يف كل مما يأتي:)×( ( أمام العبارة الصحيحت وعالمت ضع عالمت )أوالً: 
 ( ) الفِث ىغث/ الفرية واىؽؽيلث، ضفِث اكُج أو كتيطث.  -2
 ( ) ىحؿ ٌَ ٌكاين الفِث/ اىكادة ا اةخث املفخلؽة. -1
 ( ) ولك ٌا ساء ةّ ٌؽيًلا.  يٌَ اىكيً واهلػ ^الفِث اضؽالًضا/ ٌا اكن قييّ انليب  -6
 ( ) .فلػ الفِثةاىكليػة ا اةخث حؽيق الفِث ويؽاد ةٓا/  -6
 ( ) ٌؼْب أْو الفِث فاملؽاد/ اقخلادًْ وأكٔاهلً يف اىفلّ وفؽوقّ./ إذا كيو -6
 ( ) ٌَ االحتاع وحؽك االةخػاع. ال يػل ٌكى اجلٍاقث ىلع ٌا قييّ أْو احلق -5
 ( ) اجلٍاقث ىغث/ يه الفٔاد األقـً ٌَ أْو اىكيً. -0
 ( ) ىحؿ ٌَ ٌكاين اجلٍاقث. -ولٔ حؽكٓا انلاس -كيام املؽء ةؽاقث اهلل -2
 ( ) أْو الفِث واجلٍاقث مطؽيص يُكَى ةّ ٌَ اسخٍكٔا ىلع ضفؾ ٌخٔن األضاديد انلتٔيث. -1

 ( ) أْو الفِث؛ جلٓيًٓ ةكرري ٌَ األضاديد انلتٔيث.ال يكػ اىكٔام ٌَ  -20
 : اخرت اإلجابت الصحيحت من بني البدائل املطروحت فيما ييل: ثانيًا

 السرية والطريلث حسيث اكىج أو كتيحث/ .. يه السيث. -1
 الكٍْا ضطيص. -ج اضؽالًضا. -ب ىغث. -أ

 نو إطالكات السيث اصطالًحا/  -2
 ةالهخاب والفِث. ا اةخثططيطث اىكليػة ال -أ

 الكٍْا ضطيص. -ج ٌا ـيً ٌَ الشتٓات يف االقخلادات. -ب
 / ابليان.. نو حعريف السيث. -3

 الكٍْا ضطيص. -ج اضؽالًضا. -ب ىغث. -أ
 نثري نو العلهاء املخأخريو خيص السيث ةها يخعلق ةاالعخلاد؛ ألىً/  -4

 ال يؤعؼ املكخلػ إال ٌَ الفِث. -أ
 ـِث مؤكػة. -ج واملغاىف فيّ ىلع عؽؽ قـيً. أضو ادليَ، -ب
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 اجلهاعث لغث/  -5
 الفٔاد األقـً ٌَ أْو اىكيً. -ب  اـً مطػر اسخٍف جيخٍف. -أ

 الكٍْا ضطيص. -ج
 اجلهاعث اصطالًحا/ نو نعاىن  -6

 االسخٍاع اذلي عػه اىفؽكث. -ب  الفٔاد األقـً ٌَ املفيٍني. -أ
 اىلٔم املشخٍكٔن. -ج

 نو خالف نذاٌب السلف الصالح يف االعخلاد فٍَ/  -7
 ٌتخػع إال إذا اكن ٌَ أْو احلؽٌني الرشيفني. -ب  ٌتخػع عارج قَ اجلٍاقث. -أ

 ال ةأس قييّ إن اكن ىغٔيًّا ةاراًع. -ج
 نذٌب أٌل السيث واجلهاعث يعين/  -8

  .فلٓيثفؽوع اىاىيف  اسخٓاداحًٓ -ب ٌكخلػاحًٓ وأكٔاهلً يف أضٔل ادليَ. -أ
 الكٍْا ضطيص. -ج

 أجب عن األسئلت اآلتيت:: ثالثًا

 وضؽر اىفؽق ةني املكِحني. ،قؽف الفِث ىغث واضؽالًضا -2
 فرس ٌكى كٔهلً/ إن الفِث حؽيق ىلع ٌا ـيً ٌَ الشتٓات يف االقخلادات. -6
 املكى. . اذنؽ ٌا  شٓػ هلؼاٌكخلػاحًٓ وأكٔاهلً يف أضٔل ادليَ يؽاد ةّ/ ٌؼْب أْو الفِث -6
 ٌَ ٌكاين الفِث اضؽالًضا/ املشخٍكٔن ىلع أٌري رشيع. ارشح ْؼا املكى حفطياًل. -6
ٍا. -5  حؽسف ٌكاين اجلٍاقث اضؽالضا إىل ٌكِحني. اذنْؽ
 .اذنؽ حكؽيف مطؽيص أْو الفِث واجلٍاقث ةاقختاره مؽكتًا إعافيًّا -0

 & 
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 سبب التسمًة وذيىعها
 

 .ألسو ضؽنًٓ ىلع الفِث واجلٍاغثنُفب أْو احلق إىل ْؼا املهٍيص؛ 
غنيكه بصنيت، وشٌث اخلنفاء »/ ♀فًٓ أْو الفِث؛ ألًُٓ ٌختػٔن حلػيد اجليب 

ٔل اهلل »، (1)«الراشديي املُديني وي ةػدي  ،♀فالفِث يه/ ٌا حيلاه الهطاةث غَ ـر
ًْٔ إىل ئم اىلياٌث  .(2)«وحيلاه غًِٓ اتلاةػٔن ذً حاةػ

َ اليالل،  ػهٌٔثٌ  ٍاغث؛ ألًُٓ يػخربون الهخاب والفِث واإلدماع مهادرٌ  و اجل ً ْأ ْو
ٔاسب األمؽ ةاملػؽوف  ع أئٍخًٓ دلخٍػٔن، وب ً ةػػ ذلمٌ   ْ ٓا يػخٍػون، ًذ ٓا يأعؼون، وغيي فت

ع أئٍخًٓٔواجليه غَ املِهؽ كائٍ ػوآمؽ -فشارًا أو أةؽارًا -ن، وباجلٓادٌ  ىلع ن، جيخٍػٔن ون ودلْا
َ حػيق ةٓا جنا، نٍا اىفؽكثوابلػػ غَ  ،الفِث واالحتاع يف  ورد واالةخػاع، فًٓ أضق ةاجلٍاغث اىيتٌ 

تػني فؽكث ♀ضيد أعرب اجليب  ،ضػيد افرتاق األٌث ٓا يف  ،غَ افرتاق أٌخّ إىل ذالث ـو لك
ٍ وأصحايب»، ويف روايث كال/ (3)«اجلىاغث»اجلار إال واضػة ويه  ا غني  .(4)«وا ًأ

الم، ةػػ مٔحّ تب ذئع ْؼه اىتفٍيث يؽسع إىل أول ةػغث وكػج يف اإـل  ،♀ ـو
ويه ةػغث اخلؽوج ىلع األئٍث، وتلليق الهف، وذيً اجلٍاغث، وُكد الهفلث وابليػث، 

ٔارج ًٌِٓشا فهؽيًّا غلائػيًّ  ٔا ةّ دماْري املفيٍني، ضني اختؼ اخل ؽوا ةاذلُٔب ا عاىف فكفَّ
ٔال،  ٔا ادلٌاء واألم أذِاء يف وأدمع الهطاةث ىلع ذلم، ووكػج  ،◙ فلاحيًٓ يلعواـخطي

                                     
(، وكال اىرتٌؼي/ ْؼا ضػيد 77واةَ ٌاسّ ) (،1676واىرتٌؼي ) ،(7667وأةٔ داود ) (،16691أمحػ )أعؽسّ ( 1)

 .ضفَ نطيص
 (.3/358) ( دلٍٔع اىفخاوي1)
 .(7597(، وأةٔ داود )16796أمحػ )( أعؽسّ 3)
ٔسّ. ،(، وكال اىرتٌؼي/ ْؼا ضػيد ضفَ غؽيب1671( أعؽسّ اىرتٌؼي )7)  ال ُػؽفّ إال ٌَ ْؼا ال
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ٓا اللكٍث، ًذ اسخٍػج و، ¶وٌػاويث  ذلم اىفخِث ةني يلع ٓا ادلٌاء، وحفؽكج في أريلج في
ػاويث   ¶، ةػػ أن ضلَ اهلل دٌاء املفيٍني ةتِازل احلفَ ةَ يلع ◙األٌث ةػػ ذلم ىلعٌ 

يم ذلم اىػام َ اخلالفث، ـو ٍاغث. -وأربػني ىاعم إضػ -غ  ةػام اجل

 َ ٔارج اذلي ٔارج ظٓؽت ةػغث الؽوافو، اذليَ اكخٓؽوا ةالهؼب، خبالف اخل ويف إذؽ ةػغث اخل
ع الؽوافو و الفِثٌ  َ كأن ْأ ػظًٍٓ ةالهػق، فاكنٌ  ٔا ةّ /اكخٓؽٌ  ِاد وغِ ٔا غَ اإـل أل َ  .أنـ  غ

ريَي ٔا جلا رساىكًًل »/ كال ♫ اةَـ  ٍ ٔا/ـ  ٍا وكػج اىفخِث كال ِاد، في ن غَ اإـل ٔا يفأٔل ُٔ  ،يك
و الفِث فيؤعؼ ضػيرًٓفيُ  و ابلػغث فال يؤعؼ ضػيرًٓ ،ِظؽ إىل ْأ ظؽ إىل ْأ  .(1)«وِي

ةإُكار اىػيً الفاةق، واُترش كٔل اجلٍٓيث واجلربيث ةأن  (2)ذً ظٓؽ كٔل اىلػريث
ةالؽد ىلع أْو ابلػع ةخهِيف نخب يف اىػليػة ٌَ أْو اىػيً تج ٌائفث ػلَّ اىػتػ دلتٔر، ف

ا ًَّ «نخب الفِث» /أـٍْٔ ٍائفث ٌَ أْو اىػيً ةاحلؽص ىلع الفِث، ْؼه اىاكخٓؽت  ، وٌَ ذ
وحٍيزي امللتٔل ٌَ املؽدود ٌَ الؽواة والؽوايات، فختئر ٌِؼ ذلم احلني ْؼا املهٍيص، 

احلؽيهني ىلع  ،احلق املختػني ليفِث واآلذاراذلي أنتص ىلتًا ىلع لك ٌَ اُخىم إىل أْو 
 واحفاق لكٍخًٓ يف آن واضػ. ،دمع كٍو املفيٍني

إٌاٌخّ وفييّ، وضؽنّ ىلع  فأظٓؽ اهلل حػاىل ♫ اكن غرص اإلٌام أمحػ ةَ ضِتو ىتض
ٌع ضؽنّ ىلع  ،-واىيت ساء ةٓا املػزتىث -نفاء وسّ الفِث أن ختػكّ ةػغث اىلٔل خبيق اىلؽآن

وضػة اجلٍاغث أن حنريً ةاخلؽوج ىلع املأمٔن، فأكام واسب األمؽ ةاملػؽوف واجليه غَ املِهؽ 
َِّ ىلع وسّٓ الهطيص، فِرص اهلل ةّ امليَّ  ٌَّ ث، وذتَّ ث، وأغؾ ةّ الف ث، ذً إُّ كػ اسخٍػج ج ةّ كيب األ
                                     

(، واةَ أيب ضاحً يف اجلؽح 3676(، وأمحػ يف اىػيو وٌػؽفث الؽسال )1/15مفيً يف ٌلػٌث نطيطّ )أعؽسّ ( 1)
، واخلٍيب (5)ص ، والفٍػاين يف أدب اإلمالء(169)ص يف املطػث اىفانو (، والؽآٌؽمؾي1/18واتلػػيو )
 (. 111)ص يف الهفايث

ً اذليَ حربَّأ ًٌِٓ غتػ اهلل ةَ غٍؽ 1) ئَِو غًِٓ ¶( ْو ـُ (. واُظؽ/ رشح أنٔل 8نٍا يف نطيص مفيً ) ،ضني 
 (. 1/16اغخلاد أْو الفِث واجلٍاغث )
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ٔا دليّ ٌَ أـتاب اخلؽوج ىلع املأمٔن ٌا لً جيخٍع ىغريه، فلػ أنىغ  اجلاس إىل اإلٌام ـًٍػا، وأىل
ث اىلئب اُلياًدا ٌَّ ًَ كفًؽا، فيٍا كيو لإلٌام/  -ٌخأواًل  -املأمٔن ةتػغخّ ، وكػ أىتوضتًّا إحلّ ةأز ِ ال ل

ج أن أفؽِّق دماغث املفيٍني فيً حٍِػّ ـٍٔة الفيٍان أن يلٔل  ،ختؽج ىلع املأمٔن؟! كال/ نْؽ
وحِهييّ ةّ ىلع أن خيؽج غييّ فيهٔن ـبتًا يف ةاحلق إذ غيٍّ، ولً حيٍيّ ةٍق الفيٍان 

 إغٍال الفيف يف ركاب املفيٍني.
وبٓؼا اـخلؽ ٌؼْب أْو الفِث ىلع حؽك اخلؽوج ىلع املتخػع واىظالً ٌَ األئٍث، ٌا لً 

ا كتٓثيأت كفًؽا رصحيًا ال حأويو فيّ وال  ًٌ ث، وغِػْا ، وعؽج اإلٌام ٌَ ْؼه املطِث إٌا ٌَّ ليػا
 .♫ ةٓؼا اليلب َب لِّ ديع اإلٌام أمحػ ةإٌام أْو الفِث واجلٍاغث، واكن أول ٌَ ىُ 

الم اةَ حيٍيث ا » /♫ ويف ْؼا كال كيظ اإـل ًٌ ًٍا ٌَ فهار إٌا ٌَ أئٍث الفِث، وغي
ا، ال  ا، وبياُّ خليف أرساْر ا، واٌالغّ ىلع ُهٔنٓا وآذاْر أغالٌٓا؛ ىلياٌّ ةإغالٌٓا وإظٓاْر
ألُّ أضػث ٌلاىث أو اةخػع رأيًا؛ وهلؼا كال ةػو كئخ املغؽب/ املؼْب ملالم واللافيع، 

ٔ نٍا كال  .(1)«واىظٓٔر ألمحػ؛ يػين/ أن ٌؼاْب األئٍث يف األنٔل ٌؼْب واضػ، ْو
 
 

  

                                     
 (.1/666ةَ حيٍيث )ال ،( ٌِٓاج الفِث اجلتٔيث1)

& 

ٔغٓا  ـتب اىتفٍيث وذي
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 أسئلة الفصل الثانٌ
 أمام العبارة الخطأ يف كل مما يأتي:)×( وعالمت  ،( أمام العبارة الصحيحت: ضع عالمت )أولا 

الم -1  ،ـتب ذئع مهٍيص أْو الفِث واجلٍاغث يؽسع إىل أول ةػغث وكػج يف اإـل
 ( ) ويه ةػغث اخلؽوج ىلع األئٍث.  

 ( ) يف إذؽ ةػغث الؽوافو ظٓؽت ةػغث اخلٔارج. -1
 ( ) اكن اخلٔارج ملٓٔريَ ةالهؼب ٌػؽوفني ةّ. -3
ِاد غِػ ٌلخو غٍؽ.ةػأ أْو  -7  ( )  اىػيً يفألٔن غَ اإـل
 ( ) اىلػريث يِهؽون غيً اهلل الفاةق.  -5
 ( ) اجلٍٓيث واجلربيث يلٔلٔن/ إن اىػتػ خمري. -6
 ( )  .اخلؽوج ىلع املتخػع واىظالً ٌَ األئٍث سٔاز اـخلؽ ٌؼْب أْو الفِث ىلع -7

 : اخرت اإلجابت الصحيحت من بني البدائل املطروحت فيما ييل: ثانياا

 شتب ذيِع مصطنح أَل الصٌث واجلىاغث يرجع إىل/  -1
 ةػغث اخلؽوج ىلع األئٍث.  -ج ةػغث اىلٔل ةخأويو الهفات. -ب  ةػغث اىلٔل خبيق اىلؽآن. -أ

ِا ةٍ/ ... -2  اشتُروا ةالكذب وغرف
 .األزاركث -ج الؽوافو. -ب  اخلٔراج. -أ

 اجلُىيث يلِلِن ةأن اإلنصان/  -3
 يف ٌزنىث ةني املزنتلني. -ج دلتٔر. -ب خمري. -أ

 كال ةػض شيِخ املغرب املذَب ملالم والشافيع وامظُِر/  -4
 ألمحػ. -ج لففيان اثلٔري. -ب الةَ ضؾم. -أ

 أظُر ا تػاىل إواوث أمحد ةي حٌتل/  -5
 يف فخِث اتلخار. -ج اىلؽآن. يف فخِث عيق -ب يف فخِث الؾُز. -أ
 : اآلتيتاألسئلت أجب عن : ثالثاا

تاب اىيت أدت إىل ذئع مهٍيص أْو الفِث واجلٍاغث. -1  اذنؽ اأـل
 دلو ٌَ أكٔال أْو اىػيً ىلع اكخٓار الؽوافو ةالهؼب. -1
  حكيً غَ دور اإلٌام أمحػ يف اذلود غَ الفِث. -3
  ؟ىلع اىظالً واملتخػع ٌَ األئٍثٌا ْٔ ٌؼْب أْو الفِث يف اخلؽوج  -7
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 مشروعًة هذه التسمًة
 

 ونطيصإن ـِػ مرشوغيث ْؼه اىتفٍيث وحيم اىنفتث الرشيفث ذاةج ةػالىث الهخاب، 
الفِث، ورصيص آذار الهطاةث والفيف، وُهٔص اىػيٍاء، واـخػٍال األئٍث، ودليئّ 

 ٌرتادفًا ٌع مهٍيطات رشغيث أعؽى، وبيان ذلم فيٍا يٌل/ 
/ دًلمث الكتاب/   أوًلا

ىَت ةّ، وأنَّ ٌاغخّ ٌَ  ♀وحخٍرَّو يف اآليات اآلمؽة ةاحتاع اجليب 
َ
وٌاغخّ فيٍا أ

وٌاغخّ  ♀واتلطؼيؽ ٌَ خماىفخّ وغهياُّ، فهار احتاع اجليب  ،ٌاغث اهلل 
 احتااًع ليهخاب، وٌاغث لآليات اىلؽآُيث امللار إحلٓا. 

 ، فهار احتاغّ احتااًع ليلؽآن ىلع الٔنف♀وكػ ورد ْؼا املهٍيص يف ـِث اجليب 
 املؼنٔر. 

ْنؽ احلهيً ةالفِث واجلٍاغث، نٍا ـيأيت   ِْا. وكػ ورد حففري ةػو آي اذلِّ
 . (1)/ حففري الرصاط املفخليً ةالفِث واجلٍاغث-أيًيا- وٌَ ذلم

 ثاًياا/ دًلمث الصٌث/ 
ألُّ اآلمؽ ؛ ♀يف احلليلث ٌَ ـِث اجليب  إن ْؼا املهٍيص والٔنف مفخٍػ  

ٔ اآلمؽ ةاجلٍاغث، ،(2)«غنيكه بصنيت»فلال/  ةاىػِايث ةالفِث،  ه  ك  ر  وأًا آم  »فلال/  ْو
  لكىات   خبىس  

 
ٔ اذلي ُىه ،(3)«.../ اجلىاغثةُي   ين ا  ر  م  أ وي فارق »فلال/  ؛ؽكثغَ اىفُ  ْو

                                     
 (. 1/769) ، ليفئيطاإلحلان (1)
 .( وكال اىرتٌؼي/ ضػيد ضفَ نطيص77(، واةَ ٌاسّ )1676(، واىرتٌؼي )7667(، وأةٔ داود )16691أعؽسّ أمحػ )( 1)
واحلاكً  (،6133(، واةَ ضتان )1895(، واةَ عؾيٍث )1863(، واىرتٌؼي )11763، 17377، 16718أعؽسّ أمحػ ) (3)

 .(، كال اىرتٌؼي/ ْؼا ضػيد ضفَ نطيص غؽيب767)
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 .(1)«اجلىاغث شرباا فىات إًل وات ويتث جاَنيث
ٔل وونفًٓ ةؼلم»  .(2)«فأْو الفِث واجلٍاغث إٍُا ـٍاًْ الـؽ

ً، اذلي  ً وال اـً يتفٍٔن ةّ عهًٔنا غري ْؼا ااـل وىيؿ ألْو الفِث واجلٍاغث ـر
فٍَ » ،♀اىزتام اجلادة واملطشث ابليياء اىيت حؽكِا غييٓا اجليب  /-يف احلليلث -يػين

 .(3)«كال ةالهخاب والفِث واإلدماع اكن ٌَ أْو الفِث واجلٍاغث

چ چ چ ﴿/ وحال ،يه ٌا ال اـً هل غري الفِث»غَ الفِث، فلال/  ♫ ـئو ٌالم

 . (4)«[153األُػام/ ]﴾ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ
أْو الفِث اذليَ ىيؿ هلً ىلب يػؽفٔن »غَ أْو الفِث كال/  ♫ ٌالموملا ـئو 

 .(5)«ةّ، ال سٓيم، وال كػري، وال رافيض

 ثاثلاا/ آثار الصحاةث والصنف/ 
يػغٔ إىل الفِث،  -اجلظؽ إىل الؽسو ٌَ أْو الفِث»/ ¶ اةَ غتاسٌَ ذلم/ كٔل 
 . (6)«غتادة -ويِىه غَ ابلػغث

لؾم » /-[18ٌّ/ ]﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿/ كٔهل حػاىليف - ♫ وكال ـػيػ ةَ ستري
 .(7)«الفِث واجلٍاغث

ٔه غَ دلاْػ، واليطاك وغري واضٍػ ٌَ الفيف»  . (8)«وُروَِي حن

                                     
 .( 1879(، ومفيً )7657، 7653( أعؽسّ ابلغاري )1)
 (. 78)ص ( ٌفٓٔم أْو الفِث واجلٍاغث غِػ أْو الفِث واجلٍاغث1)
 (.3/376( دلٍٔع اىفخاوي )3)
 (.1/58( االغخهام )7)
 (.35)ص الةَ غتػ اىرب ،( االُخلاء5)
 (.1/57اغخلاد أْو الفِث واجلٍاغث )( رشح أنٔل 6)
 (. 3/161(، حففري اةَ نرري )3/117(، حففري ابلغٔي )1/71( رشح أنٔل اغخلاد أْو الفِث واجلٍاغث )7)
 (. 3/161( حففري اةَ نرري )8)
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ِث ودماغث فال تفأل غَ أيِّ » /♫ وكال أئب الفْغخياين ـُ إذا اكن الؽسو ناضب 
 . (1)«ضاٍل اكن فيّ

ٌا ينلأ ٌع أْو الفِث إذا رأيج اللاب أول » /♫ وكال غٍؽو ةَ كيؿ املاليئ
 .(2)«ُّ سُ واجلٍاغث، فارْ 

إذا ةيغم غَ رسو ةاملرشق ناضب ـِث، وآعؽ » /♫ وكال ـفيان اثلٔري
 .(3)«!الفِث واجلٍاغث أَْو  وادع هلٍا، ٌا أكوَّ  ،ةاملغؽب، فاةػد إحلٍٓا ةالفالم

إذا رأيج الؽسو حيب أمحػ ةَ ضِتو فاغيً أُّ ناضب »/ ♫ وكال كخيتث ةَ ـػيػ
 . (4)«ودماغث ـِث

ٍْؽان   . (6)، ودماغث ٌَ األئٍث والؽواة (5)وورد حنٔ ْؼا يف املػاىف ةَ ِغ

ا/ ًصِص امػنىاء واشتػىال األئىث  / راةػا
ً. ،وكػ ُم اىػيٍاء ىلع أن أْو الفِث ًْ الهطاةث  وٌَ اكخىف آذاْر

 .(7)«واتلاةػٔن هلً ةإضفان إىل ئم ادليَ ،ًْ الهطاةث» /♫ كال كارح اىٍطاويث

وٌؼْب أْو الفِث ٌؼْب كػيً ٌػؽوف كتو أن خييق اهلل » /♫ وكال اةَ حيٍيث
ٔه غَ ُبيًٓ  حػاىل أةا ضِيفث وٌالاًك واللافيع وأمحػ، فإُّ ٌؼْب الهطاةث اذليَ حيل

وٌَ عاىف يف ذلم اكن ٌتخػاًع غِػ أْو الفِث واجلٍاغث... وأمحػ ةَ ضِتو  ،♀
                                     

 (. 33) حففري اةَ نرري ( 1)
 (.133)ص الةَ ةٍث ،( الرشح واإلةاُث1)
رع3)  الةَ اجلٔزي ،(، حيتيؿ إةييؿ1/67أنٔل اغخلاد أْو الفِث واجلٍاغث )، رشح (197)ص لإلٌام أمحػ ،( أل

 (. 17)ص
 (. 1/368الةَ أيب ضاحً ) ،( اجلؽح واتلػػيو7)
 (. 18/153ليٍؾي ) ،( حٓؼيب الهٍال5)
 (. 16/59) ،(536/ 13) ،(16/61) ،(11/186) ،(7/397) ،(1/166) / حٓؼيب الهٍال-ىلع ـبيو املرال -( اُظؽ6)
 . (383)ص( رشح اىٍطاويث 7)
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إن الفِث ، ةو ذلم ألُّ اُفؽد ةلٔل أو اةخػع كٔاًل  وإن اكن كػ اكخٓؽ ةإٌاٌث الفِث فييؿ
ٔدة ٌػؽوفث كتيّ، غيٍٓا وداع إحلٓا، ونرب ىلع ٌَ اٌخطِّ حلفاركٓا، واكن األئٍث  ٔس اكُج م

 . (1)«كتيّ كػ ٌاحٔا كتو املطِث

أْو الفِث ًْ أْو احلق، وٌَ غػاًْ فأْو ابلػغث، » /♫ ل اةَ ضؾمٔكـتق و
وٌَ ـيم ٌِٓشًٓ ٌَ عيار اتلاةػني، ذً  ،╚ الهطاةث -أْو الفِث /أي -فإًُٓ

أنطاب احلػيد، وٌَ احتػًٓ ٌَ اىفلٓاء، سياًل فشياًل إىل ئٌِا ْؼا، وٌَ اكخػى ةًٓ 
 .(2)«ٌَ اىػٔام يف رشق األرض وغؽبٓا، رمحث اهلل غييًٓ

ٔل اهلل »/ -أيًيا- ♫ وكال فيً يتتع الفِث وال  ♀وأنَّ ٌَ احتع أضًػا دون ـر
ٔاه الفِث واجلٍاغث، فِطَ ٌػرش املختػني ليطػيد املػخٍػيَ غييّ  اجلٍاغث، وأُّ اكذب يف دغ

ا ةاىربْان الرضوري، وأُِا أْو اإلدماع نؼلم  . (3)«أْو الفِث واجلٍاغث ضًلّ
الم املطو ًْ أْو » /♫ وكػ كال كيظ اإلـالم اةَ حيٍيث نار املخٍفهٔن ةاإـل

 .(4)«الفِث واجلٍاغث
ؼا يلٍو الهطاةث، وٌَ حتػًٓ ةإضفاٍن إىل ئم ادليَ؛ وذلا ةػأ غيٍاء االغخلاد  ْو

ََ اتلاةػني.  ٌِ َْ ةػػًْ  ٌَ  غِػ ذنؽ أئٍث أْو الفِث واجلٍاغث ةالهطاةث، ذً 
ًَ ةاإلٌاٌث يف الفِث »وٌَ ذلم/ كٔل الاللاكيئ يف نػر نخاةّ/  ـِ َْ ُر ٌَ ةاب/ ـياق ذْنؽ 

ٔل اهلل  خلاٌث ةػػ ـر  إٌام األٌث، فٍَ الهطاةث/ ♀وادلغٔة واهلػايث إىل ٌؽيق ااـل
َفَػػَّ دماغث ٌَ  (5)«أةٔ ةكؽ الهػيق، وغٍؽ ةَ اخلٍاب، وغرٍان ةَ غفان، ويلعِّ 

                                     
 (. 661 -1/661) ( ٌِٓاج الفِث اجلتٔيث1)
 (. 1/167) ( اىفهو يف امليو واجلطو1)
 (. 7/515الةَ ضؾم ) يف أنٔل األضاكم، ( اإلضاكم3)
 (. 3/159) ( دلٍٔع اىفخاوي7)
 (. 79 -1/19( رشح أنٔل اغخلاد أْو الفِث واجلٍاغث )5)
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ملػيِث ومهث ومرص الهطاةث ريض اهلل حػاىل غًِٓ، ذً دماغث ٌَ اتلاةػني ٌَ أْو ا
... ٌا »وبغػاد وواـً وغريًْ، وذنؽ مٔكف املػزتىث ٌَ أْو الفِث واجلٍاغث، ذً كال/ 

َّٔى ةني «كؼفٔا ةّ املفيٍني ٌَ اتللييػ  «املفيٍني»وبني  «أْو الفِث واجلٍاغث»، فف
ؼا رصيص يف أنَّ أْو الفِث واجلٍاغث ًْ أْو اإلـالم الهطيص املخيًفَّ غَ (1)إىظ ، ْو

ٌَ دلن الهطاةث وأحتاغًٓ ضىت آعؽ الؾٌان، فٍَ عاىف ْؤالء يف  ♀جليب ا
 أنٔهلً لً يكَ ٌَ أْو الفِث واجلٍاغث. 

ً واملهٍيص املتارك يف اجلم ىلع أمٔر االغخلاد وكػ ْؼا  اـخػٍو األئٍث ْؼا ااـل
وُليّ غِّ  ،♫ الهطيطث حٍيزًيا هلا غَ غريْا، نٍا فػو ذلم كخيتث ةَ ـػيػ اثلليف

ً ىٍَ غِاويَ نختًٓ ، (2)اذلْيب يف ـري أغالم اجلتالء ةو سػو ةػو األئٍث ْؼا ااـل
، وكٍا فػو «رشح أنٔل اغخلاد أْو الفِث»يف نخاةّ  ♫ نٍا فػو الاللاكيئ ،يف اىػليػة

 َّٔ احلشث يف ةيان املطشث ورشح »يف نخاةّ  ♫ ام الفِث إـٍاغيو ةَ حمٍػ األنتٓاينك
 .«الفِثغليػة أْو 

ا/ ترادفٍ وع مصطنحات رشغيث  / خامصا
ؼا املهٍيص يؽادف غِػ اإلٌالق مهٍيطات رشغيث أعؽ  ،أْو احلػيد /ٌرو ى،ذً إنْ 

 .نٍا ـيخبني يف املتطد اتلايلواىٍائفث املِهٔرة، والفيف الهاىص،  ،واىفؽكث اجلاسيث

أن ٌؼْب أْو الفِث كػيً، وأن اىتفٍيث كػيٍث،  /ايخيص سييًّ  ٌا حلػموٌَ دميث 
الم، املختػٔن لفيػ األُام،  الم؛ ألن أْو الفِث ىلع احلليلث ًْ أْو اإـل حتػأ ةتػايث اإـل

رصيٌص يف ذلم،  -كؽيتًا الفاةق -وىلع ْؼا ـار أئٍث أْو الفِث واجلٍاغث، والكُم الاللاكيئ
 «ةإٌام أْو الفِث»أن أول ٌَ ديع نٍا ً، ويظٓؽ ْؼا سييًّا ةاجلظؽ إىل نفاحًٓ وعهائهٓ

                                     
 (. 1/13) الفِث واجلٍاغثرشح أنٔل اغخلاد أْو  ( 1)
 (.11/16لذلْيب ) ،/ ـري أغالم اجلتالء-ىلع ـبيو املرال -( اُظؽ1)
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ويف ْؼا رد ىلع ٌَ زغً أن ٌؼْب أْو الفِث واجلٍاغث  ،♫ ْٔ اإلٌام أمحػ ةَ ضِتو
إٍُا غؽف وظٓؽ يف زٌَ أيب احلفَ األكػؽي، وأيب ٌِهٔر املاحؽيػي، وأن أْو الفِث ًْ 

ا وضػيرًا ًٍ ً غَ (1)!األكاغؽة واملاحؽيػيث!! نٍا حبِاه ةػو اىػيٍاء كػي ، ويف ُيف ْؼا ااـل
ٌا يلٍع ةاُخفائّ غَ ةليث  -ٌع كؽبًٓ يف أنٔل ومفائو غلػيث ٌَ أْو الفِث -األكاغؽة

 أْو ابلػع واألْٔاء اكلؽافيث واملػزتىث وإن حِازغٔا ْؼه اىتفٍيث الرشيفث.
يع ونددددداًل ةيَددددديًَْل   ولك  يدددددػَّ

 

 وحَلْددددًَل ال حُِلددددؽك هلددددً ةددددؼااكَ  
 

 وكٍا كيو/ 
اعوي ٌدددا لدددً حليٍدددٔا غييٓدددا  وادلَّ

 

 ةيِدددداٍت أنددددطاةُٓا أدغيدددداءُ  
 

 
 
 

                                     
اىفؽق ةني »، و(168)ص «اإلُهاف فيٍا جيب اغخلاده وال جئز اجلٓو ةّ»( راسع يف اىلػيً الكم ابلاكالين يف 1)

فؽاييين يف (16)ص ليتغػادي« اىفؽق ، وكؼا اجلٔيين واىغؾايل (15)ص «اتلتهري يف ادليَ»، وٌريّ اإـل
، (115)ص «نربى احللينيات الهُٔيث»وراسع يف احلػيد الكم ادلنخٔر حمٍػ ـػيػ رميان ابلٔيط يف  ،والؽازي

يب ـييٍان اغويج األبلاين يف   وغريًْ نرري. (15)ص« أراكن اإليٍان»والكم ْو

& 
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 أسئلة الفصل الثالث

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

و الفِث واجلٍاغث»مهٍيص/  -1 ّ نخاب«/ ْأ ً يػل غيي خأعؽ ل ِث ،مهٍيصٌ  ام. ،والـ   ( ) وال كٔل إٌل
 ( ) وونفًٓ ةخيم اىتفٍيث. ةؼلم،  ^اجليب أْو الفِث واجلٍاغث ـٍاًْ  -1
َ أيب نرري كال -3 ، ال سٓيم وال كػري وال رافيض»/ حيىي ة ً ىلب يػؽفٔن ّة َ ىيؿ هل و الفِث اذلي  ( ) .«ْأ
ًٓ فأْو الفِث واجلٍاغث»كال ٌالم/  -7  ( ) «.فأٌا اذليَ اةييج وسْٔ
ً.  ،اىػيٍاء ىلع أن أْو الفِث ًْ الهطاةثُم  -5  ( ) وٌَ اكخىف آذاْر
 ( ) يؽادف مهٍيص أْو الفِث واجلٍاغث غِػ اإلٌالق مهٍيطات رشغيث أعؽى. -6
الم املطو ًْ أْو الفِث ٌَ األكاغؽة واملاحؽيػيث.  -7  ( ) نار املخٍفهٔن ةاإـل
 ( ) .اجلاسيثٌَ مؽادفات أْو الفِث/ أْو احلػيد، واىفؽكث  -8

 : اخرت اإلجابت الصحيحت من بني البدائل املطروحت فيما ييل: ثانياا

 مصطنح دل غنيٍ/  (أَل الصٌث واجلىاغث)مصطنح  -1
 دميع ٌا ـتق. -د  أكٔال األئٍث. -ج الفِث. -ب  الهخاب. -أ

 َذا وي كِل/ « وًل رافيض ،وًل كدري ،ًل جُيم ،أَل الصٌث اذليي ميس هله ملب يػرفِن ةٍ» -2
 دميع ْؤالء. -د  اللافيع. -ج أمحػ. -ب  ٌالم. -أ

 .«لزم الصٌث واجلىاغث»/ ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ﴿/ كِهل تػاىلكال........ يف  -3
 .أئب الفغخياين -ج اةَ غتاس. -ب .ـػيػ ةَ ستري -أ

 ، َذا وي كِل/ «أَل الصٌث واجلىاغث َه أَل احلق، ووي غداَه فأَل ابلدغث» -4
 أيب ضِيفث. -ج  ٌالم. -ب  اةَ ضؾم اىظاْؽي. -أ

 مصطنح/  (أَل الصٌث واجلىاغث)مصطنح  -5
 اإلٌالق مهٍيطات رشغيث أعؽى. ػيؽادفّ غِ -أ

 ال يؽادافّ غِػ اإلٌالق مهٍيطات رشغيث أعؽى. -ب
 ىيؿ مهٍيًطا أناًل. -ج
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 مصطنح )أَل الصٌث واجلىاغث( مصطنح/  -6
 كػيً ةلػم أْيّ. -ب أْيّ.ضادث ةالؽغً ٌَ كػم  -أ

 كػيً ةالؽغً ٌَ ضػاذث أْيّ. -ج
 أجب عن األسئلت اآلتيت:: ثالثاا

 وأكٔال األئٍث. ،والفِث ،مهٍيص دل غييّ الهخاب (أْو الفِث واجلٍاغث)دلو ىلع أن مهٍيص  -1
 «.وال رافيضأْو الفِث اذليَ ىيؿ هلً ىلب يػؽفٔن ةّ، ال سٓيم، وال كػري، »ارشح ٌػىن كٔل ٌالم/  -1
 اذنؽ ةػو آذار الهطاةث والفيف اىيت حخػيق ةٍػح أْو الفِث واجلٍاغث. -3
ً. ،اذنؽ ةػو ُهٔص اىػيٍاء ىلع أن أْو الفِث ًْ الهطاةث -7  وٌَ اكخىف آذاْر
 ؟«أْو الفِث واجلٍاغث»ؽادف مهٍيص حمهٍيطات أعؽى ِْاك ْو  -5
 
 

 

 
 

& 



 
 

 34 ثني مطؽْط أِٚ الك٘ح كمطؽْعةت أػؿل

 

 

 
 

 بني مصطلح أهل السنة ومصطلحات أخرى

 املبحث األول: مصطلح: الفرقت الناجيت.

 مصطلح: الطائفت املنصورة.املبحث الثاني: 

 .املبحث الثالث: مصطلح: أهل الحديث

.املبحث الرابع: مصطلح: السلف
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 34 ثني مطؽْط أِٚ الك٘ح كمطؽْعةت أػؿل

 

 

 

 بني مصطلح أهل السنة ومصطلحات أخرى
 

دٌؿر ويٕة قجي/ أف مطؽْط أِٚ الك٘ح كاجلٕةقح ممة ٗؽي ثٕك٘ةق الُذةب كالك٘ح، 
ٙي الطعةثحي كاتلةثكٜف كأِٚ احلي ٖٔ ـى األقالؼ الطةحلني، كٖٔ املىيؽ/ أف  كدؽاكؿ ّى

ٜظيؽ كاّكٌيؽة يف ادلالّح ىلع املؾٚت احلي يف  ٗت٘ةكؿ مطؽْعةت أػؿل دؽاكهلة قْٕةء اتل
 أمٜر االقذٌةد يف املجةظر املؼذرصة اتلةحلح/
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 مصطلح: الفرقة الناجية
 

ركاٚة ثغكح أٔة مطؽْط اّىؿًح اجلةصيح، وٌؽ دؿَّ قْيٙ ؿةٚؿ األظةدير الُسرية اّيت 
ٜد ٚؾق اّىؿًح اجلةصيح أف دكٜف ٚؾق الؿكايةت ًؽ  قرش ضعةثيًّة، كيكيف يف زجٜت كص

ؿ اورتاؽ األٔح. ؿدٛة ثكؽ َذ  َذ
إن »ًةؿ/  ♀أف رقٜؿ اهلل  ◙ كٖٔ ٚؾق الؿكايةت/ ٔة ركاق أنف ثٖ ٔةلٍ

بين إرسائيو ثفرَّكت ىلع إحدى وسبعني فركة، فٓيهت سبعٔن فركة وخيصت واحدة، وإن 
، ًةلٜا/ ية أٌيت سجفرتق ىلع اخنجني وسبعني فركة، فجٓيم إحدى وسبعٔن وختيص فركة

ٖ دٍْ اّىؿًح؟ ًةؿ/  ٔى  .(1)«اجلٍاعة، اجلٍاعةرقٜؿ اهلل، 
 .(2)«ٌا أُا عييّ وأصحايب»كيف ركايح ًةؿ/ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ثأٗٛة املكذعٌح ٌّٜهل دكةىل/  ◙ ككضىٛة يلع

 .[181األقؿاؼ/ ]﴾ ژ

ة، كأف األٜٚاء دذضةرل ككرد يف كضه  مريٚة ٖٔ اّىؿؽ امل٘ةًغح هلة أف يف ًْٜبٛة زينن
ىت ثطةظجٙ  .(3)ثٛة َٕة يذضةرل الَكى

ؾا يٌذيض ثٕىٜٛـ املؼةّىح قالٔح اّىؿًح اجلةصيح ٖٔ اهلٜل كالـيل.  ٚك

كدمْح ٚؾق األكضةؼ دٌيض ثأف ٚؾق اّىؿًح اجلةصيح يه قني أِٚ الك٘ح كاجلٕةقح؛ إذ 

                                     
ـصةصح )- (، ًةؿ ابلٜضريم3993(، كاثٖ ٔةصٙ )17171( أػؿصٙ أمحؽ )1) / ٚؾا إق٘ةد ضعيط -(4/181يف مطجةح ال

 ٚ. ارصةهل زٌةت. 
 (، كًةؿ/ ظؽير ظكٖ مؿيت.7641أػؿصٙ اّرتٔؾم )( 7)
  .(، كضععٙ احلةك4597ٓ(، كأثٜ داكد )16491( أػؿصٙ أمحؽ )3)
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، كيه أكىل اجلةس ثةلك٘ح كأثكؽ اجلةس (1)ٓ املكذٕكُٜف ثٕة قْيٙ الطعةثحيه اجلٕةقح، ٚك
ٜد ثٛة أِٚ الك٘ح كاجلٕةقح؛ ألٗٛٓ أكىل  قٖ ابلؽقح، وعير أؼٌْخ اّىؿًح اجلةصيح وةملٌط

 اجلةس ثةجلضةة يف ادلٗية ٖٔ االورتاؽ، كيف اآلػؿة ٖٔ اجلةر.
 .(2)«ويه أِٚ الك٘ح كاجلٕةقحكأٔة اّىؿًح اجلةصيح/ » /♫ ًةؿ قجؽ اٌّةدر اجليالين

أٔة ثكؽ/ وٛؾا اقذٌةد اّىؿًح اجلةصيح »يف أكؿ قٌيؽدٙ الٜاقؽيح/ اإلقالـ  شيغكًةؿ 
 .(3)«امل٘طٜرة إىل ًيةـ الكةقح أِٚ الك٘ح كاجلٕةقح

 

 

  

                                     
 (. 17)ص لْشيغ اثٖ ثةز ،ٕٔٛح ّكٕٜـ األٔح وذةكم( كاٗـؿ/ 1)
 (.85)ص ّكجؽ اٌّةدر اجليالين ،( اّن٘يح ّؽةّيب ؼؿيي احلي7)
 (.14)ص ٚؿاسحمٕؽ ػْيِ الثٖ ديٕيح برشح الشيغ  ،اّكٌيؽة الٜاقؽيح (3)

& 
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 مصطلح: الطائفة املنصورة

 

ة قٖ تككح قرش  ؿق يف أظةدير قؽَّ كأٔة مطؽْط اّؽةاىح امل٘طٜرة، وٌؽ كرد َذ
ظىت ٌّؽ رصح قؽد ٖٔ اّكْٕةء املكذربيٖ ثذٜادؿ ٚؾا ضعةثيًّة، إعةوح إىل ثكظ املؿاقيِ، 

 ، كمريٚٓ.(4)، كالُذَّةين(3)، كالـبيؽم(2)، كالكيٜيط(1)احلؽير؛ َشيغ اإلقالـ اثٖ ديٕيح
ال ثزال طائفٌة »/ ♀ًةؿ/ ًةؿ رقٜؿ اهلل  ◙ ركاق زٜبةف كٖٔ ٚؾق املؿكيةت/ ٔة

ً نذلم  .(5)«ٌَ أٌيت ظاْريَ ىلع احلق، ال يرضًْ ٌَ خذهلً حىت يأيت أمر ا ْو
ال ثزال طائفة ٌَ »يٌٜؿ/  ♀ًةؿ/ قٕكخ رقٜؿ اهلل  ◙ كٔة ركاق صةثؿ

ٔم اىلياٌة  .(6)«أٌيت يلاثئن ىلع احلق ظاْريَ إىل ي
يذغط أف ٚؾق اّؽةاىح امل٘طٜرة ؼةاىح ٖٔ األٔح دلذٕكح ىلع  كٖٔ دمْح املؿكيةت

ح  احلي، إؿٛةرنا كبيةٗنة ثةحلضح كاّربٚةف، كؿٜٛرنا كمْجح ثةلكيه كالك٘ةف، كيه ؿةٚؿة، ثيَّ٘
 ؼؿااٌٛة كقجْٛة، كاععح ٔ٘ةٚضٛة يف لك زٔةف كماكف.

املُ٘ؿ، ال  كيه ؼةاىح ًةإح ثأمؿ اهلل، ككاصت ادلقٜة كاألمؿ ثةملكؿكؼ كاجليه قٖ
خيْٜ الـٔةف ق٘ٛة، كال دذؼًل قٖ كاصت اجلٛةد، ويه إٔة يف صٛةد ثةّىكِ، أك يف قبيْٛة إىل 
اجلٛةد إقؽادنا كدٛيؤنا، ضةثؿة ىلع ٚؾا اّكِٕ اجلْيِ، كيه ؼةاىح ٔ٘طٜرة يف دمْح أظٜاهلة 

  كأٔةَ٘ٛة، كىلع مؿ األزٔةف.

                                     
 (.1/6الثٖ ديٕيح ) ،( اًذغةء الرصاط املكذٌي1ٓ)
ةر املذ٘ةزؿة7)  (.716، )ص(81لْكيٜيط )رًٓ  ،( ًؽه األٚز
 (.68)ص لْـبيؽم ،( ٌّػ الآلّئ املذ٘ةزؿة يف األظةدير املذٜادؿة3)
 (.93)ص لُْذةين ،املذٜادؿ( اجلـٓ املذ٘ةزؿ يف احلؽير 4)
 (.1971مكْٓ )أػؿصٙ ( 5)
 (.1973مكْٓ )أػؿصٙ ( 6)
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 مصطلح: أهل احلديث
 

كأٔة ويٕة يذكْي ثٕطؽْط أِٚ احلؽير، وٌؽ ركل اخلؽيت ابلنؽادم بك٘ؽق قٖ 
ؿ ظؽير اجليب »اإلٔةـ أمحؽ/  ثفرتق األٌة ىلع ُيِّف وسبعني فركة، لكٓا )/ ♀أٗٙ َذ

 .(2)«، وٌةؿ/ إف لٓ يكٜٜٗا أضعةب احلؽير، وال أدرم ٖٔ ٚٓ؟!(1)(يف انلار إال فركة
إٕٗة أراد أمحؽ أِٚ الك٘ح »/ -قٌت ًٜؿ أمحؽ الكةثي- ♫ كًةؿ اٌّةيض قيةض

 .(3)«كاجلٕةقح، كٖٔ يكذٌؽ ٔؾٚت أِٚ احلؽير
ٜ/ أضعةب احلؽير»/ ♫ كًةؿ اجليالين  .(4)«أِٚ الك٘ح ال اقٓ هلٓ إال اقٓ كاظؽ، ٚك

كيف ٚؾق اآلزةر دالّح ىلع اّرتادؼ ثني ٔكىن مطؽْط )اّىؿًح اجلةصيح( ك)أِٚ 
ٜدكف ثٛؾا املطؽْط ق٘ؽ إؼالًٙ.احلؽير(، كأٗٛٓ   املٌط

إذا اكٗخ قكةدة ادلٗية كاآلػؿة يه ثةدجةع »/ ♫ ًةؿ شيغ اإلقالـ اثٖ ديٕيح
املؿقْني، وٕٖ املكْٜـ أف أظي اجلةس ثؾلٍ/ ٚٓ أقْٕٛٓ ثآزةر املؿقْني، كأدجكٛٓ ذللٍ، 

ٜاهلٓ كأوكةهلٓ، املذجكٜف هلة، ٚٓ أِٚ الككةدة يف لك زٔةف ك ٓ اّؽةاىح وةّكةملٜف ثأً ماكف، ٚك
اجلةصيح ٖٔ أِٚ لك مَّْح، كٚٓ أِٚ الك٘ح كاحلؽير ٖٔ ٚؾق األٔح؛ وإٗٛٓ يشةركٜف قةاؿ 
األٔح ويٕة ق٘ؽٚٓ ٖٔ أمٜر الؿقةّح، كيٕذةزكف ق٘ٛٓ ثٕة اػذطٜا ثٙ ٖٔ اّكْٓ املٜركث 

                                     
 (.1973أػؿصٙ مكْٓ ) (1)
ؼؽيت ابلنؽادم ،( رشؼ أضعةب احلؽير7) ـ احلؽير ،(77 -75)ص ْل عةكٓ ،كٔكؿوح قْٜ  (.76)ص  ْل
 (.13/67( رشح اجلٜكم ىلع ضعيط مكْٓ )3)
 (.1/166اّن٘يح ّؽةّيب ؼؿيي احلي ) (4)
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بي ثٙ  .(1)«قٖ الؿقٜؿ، ممة جيْٛٙ مريٚٓ، أك يكؾِّ
ظىـح ادليٖ، كأكقيح اّكْٓ كمحْذٙ... »ثٌٜهل/  ♫ ككضىٛٓ اخلؽيت ابلنؽادم

كٔ٘ٛٓ/ لك اعلٓ وٌيٙ، كإٔةـ رويف ٗبيٙ، كزاٚؽ يف ًجيْح، كخمطٜص ثىغيْح، كًةرئ ٔذٌٖ، 
ٓ اجلٕٜٛر اّكـيٓ، كقبيْٛٓ الكبيِ املكذٌيٓ، كلك ٔجذؽع ثةقذٌةدٚٓ  كػؽيت حمكٖ، ٚك

 .(2)«يذـةٚؿ، كىلع اإلوطةح ثنري ٔؾاٚجٛٓ ال يذضةرس
/ أف )اّىؿًح اجلةصيح( ٚٓ )أِٚ احلؽير(، َٕة ادغط أف )اّؽةاىح كيذغط ممة قجي

ة -امل٘طٜرة( ٚٓ )أِٚ احلؽير(  .أيغن
 -ق٘ؽم -ٖٔ ٚؾق اّؽةاىح؟ وٌةؿ/ ٚٓ»قٖ اّؽةاىح امل٘طٜرة/  ♫ قبِ اثٖ املجةرؾ

 .(3)«أضعةب احلؽير
ٚةركف  ٖ يؽ ث ًةؿ ـي ٓ؟!»/ ♫ ك  ٖٚ ٜا أضعةب احلؽير، وال أدرمٔ  ٓ يكٜٗ  .(4)«إف ل

يكين/ »/ (5)...(ال ثزال طائفة ٌَ أٌيت)/ ♀يف ًٜهل - ♫ كًةؿ ابلؼةرم
ٓ أِٚ اّكْٓ»، كًةؿ/ (6)«أضعةب احلؽير  .(7)«ٚك

 .(8)«ٚٓ أِٚ اّكْٓ، كأضعةب اآلزةر»/ ♫ كًةؿ أمحؽ ثٖ ق٘ةف
ٜا يٌٜلٜف/ ٚٓ اّؽةاىح »/ -يف كضه أِٚ احلؽير- ♫ كًةؿ شيغ اإلقالـ كاكٗ

                                     
 (.4/76) دلٕٜع اّىذةكم (1)
 (.9)ص( رشؼ أضعةب احلؽير 7)
 (.76)ص ( املؿصف الكةثي3)
 (.177)ص ِض( املعؽث اّىة4)
  (.1973أػؿصٙ مكْٓ ) (5)
 (.77)ص( رشؼ أضعةب احلؽير 6)
 (.8/149( ضعيط ابلؼةرم )7)
 (.77)ص( رشؼ أضعةب احلؽير 8)
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اّـةٚؿكف ىلع احلي؛ ألف اهلؽل كديٖ احلي اذلم ثكر اهلل ثٙ رقْٙ  امل٘طٜرة إىل ًيةـ الكةقح،
ا ٜ اذلم كقؽ اهلل ثـٜٛرق ىلع ادليٖ لكٙ، ككىف ثةهلل شٛيؽن  . (1)«ٔكٛٓ، ٚك

كإذا اكٗخ )اّىؿًح اجلةصيح( ٚٓ )أِٚ احلؽير(، ك)أِٚ احلؽير( ٚٓ )اّؽةاىح 
ٚؾا يؽؿ ىلع دؿادؼ ٚؾق امل٘طٜرة(، ك)أِٚ احلؽير( ٚٓ )أِٚ الك٘ح كاجلٕةقح(؛ وإف 

 االضؽالظةت ثإؼالؽ.
ِ احلي. ىؾ داالًّ ثٕىؿدق ىلع دميف ٚأ ٙ ابلةيق، كأضجط اْل ِ وي ٛة دػ ٘ ٙ/ إذا أؼْي كاظؽٔ   ثٕكىن أٗ

كأٔة إذا اصذٕف از٘ةف َأِٚ احلؽير كأِٚ الك٘ح وجيٕ٘ٛة دنةيؿ، ظير يؽْي األكؿ 
أِٚ اخلري ٖٔ اّىؿًح اجلةصيح، وإذا ىلع املكذنني ثكْٓ احلؽير، كيؽْي اثلةين ىلع ثةيق 
ٜق/ وٕ٘ٛٓ ٖٔ » /♫ اصذٕكة اورتًة، كٖٔ ذلٍ/ ًٜؿ قجؽ الؿمحٖ ثٖ ٔٛؽم اجلةس ىلع كص

ٜٚ إٔةـ يف الك٘ح إٔةـ يف احلؽير، كٔ٘ٛٓ ٖٔ ٜٚ إٔةـ يف احلؽير، وأٔة ٖٔ ٜٚ إٔةـ يف 
 .(2)«الك٘ح كإٔةـ يف احلؽير وكىيةف اثلٜرم

٘ة يسٜر قؤاؿ ظٜؿ حتؽيؽ  ِ لك ٚؾا اّىغِ ػةص ثؽاريس ٚؾا أْو احلديح، ٚك ٚك
 اّكْٓ، كظىـح ٔذٜٗٙ دكف ثةيق أض٘ةؼ أِٚ اّكْٓ؟

كإذا اكٗخ اإلصةثح ثؽػٜؿ أض٘ةؼ أػؿل ٖٔ أِٚ اّكْٓ، وإف زٕح قؤاالن آػؿ ظٜؿ ٚؾا 
ٜ/ ِٚ يؽػِ يف ٔكىن أِٚ احلؽير أٗةس آػؿكف ال قالًح هلٓ ثكْٓ احلؽير، كال  املكىن، ٚك

ٜٚٓ؟درايح هلٓ   ثةّىٌٙ كقةاؿ اّكْٜـ/ اكملضةٚؽيٖ، كاألص٘ةد املؿاثؽني ىلع اثلنٜر، كحن
وإف اإلصةثح دذٌؿر يف دػٜؿ ؼٜااه أِٚ اّكْٓ ثةتلىكري، كاّىٌٙ، فأٌا السؤال األول، 

ٜظيؽ، كقةاؿ اّكْٜـ الرشقيح، يف مطؽْط أِٚ احلؽير ثكؽ دػٜؿ املشذنْني ثكْٓ  كاتل

                                     
 (.4/97) ( دلٕٜع اّىذةكم1)
 (.1/63(، كرشح أضٜؿ اقذٌةد أِٚ الك٘ح كاجلٕةقح )1/118ِ )( ٌٔؽٔح اجلؿح كاتلكؽي7)
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 املطؽْط.احلؽير دػٜالن أكحلًّة يف ٚؾا 
، ككؾا (1)«ٚٓ أِٚ اّكْٓ»يف كضىٛٓ ثأٗٛٓ/  ♫ كيؽؿُّ ىلع ذلٍ/ قجةرة اإلٔةـ ابلؼةرم

 .(2)«ٚٓ أِٚ اّكْٓ كأضعةب اآلزةر»/ ♫ قجةرة اإلٔةـ أمحؽ ثٖ ق٘ةف
ؿ  وإذا كصؽ ٔة يؽؿ ىلع أٗٛٓ أِٚ اّكْٓ ثةحلؽير، وٜٛ ٖٔ ثةب دىكري اليشء ثَؾ

ؿ ثكظ أوؿاد اّكةـ ال خيططٙ.ثكظ أصـااٙ كأوؿادق، كاٌّةقؽة أف   َذ
ة يشذنْٜف ثٕؽارقح  ♫ كذللٍ اكٗخ قجةرة اإلٔةـ أمحؽ ٔن دًيٌح ظني رأل ًٜ

ٖ( ًةؿ ويٛٓ الؿقٜؿ  َّٕ ال ثزال طائفة ٌَ »/ ♀احلؽير، وأؼْي قْيٛٓ أٗٛٓ )م
 .(3)احلؽير «…أٌيت

ًٜؿ أمحؽ كابلؼةرم يف اّؽةاىح امل٘طٜرة، زٓ ًةؿ/  -َٕة قجي- ♫ كًؽ ٌِٗ اجلٜكم
 .(4)«ًةؿ اٌّةيض قيةض/ إٕٗة أراد أمحؽ أِٚ الك٘ح كاجلٕةقح، كٖٔ يكذٌؽ ٔؾٚت أِٚ احلؽير»

كحنٖ ال ٗكين ثأِٚ احلؽير/ املٌذرصيٖ ىلع قٕةقٙ، أك »/ ♫ كًةؿ شيغ اإلقالـ
ا كبةؼ٘نة،  َذةثذٙ، أك ركايذٙ، ثِ ٗكين ثٛٓ/ لك ٖٔ اكف أظي حبىـٙ كٔكؿوذٙ كوٕٛٙ ؿةٚؿن

ا، ككؾلٍ أِٚ اٌّؿآف، كأدىن ػطْح يف ٚؤالء/ حمجح اٌّؿآف كاحلؽير،  كادجةقٙ ثةؼ٘نة كؿةٚؿن
ٜصجٛة... إىل أف ًةؿ ٜق ٖٔ م / وٌٛةء ♫ كابلعري قٕ٘ٛة كقٖ ٔكةٗيٕٛة، كاّكِٕ ثٕة قْٕ

ٖٔ ضٜويح مريٚٓ، احلؽير أػرب ثةلؿقٜؿ ٖٔ وٌٛةء مريٚٓ، كضٜويذٛٓ أدجف لْؿقٜؿ 
ٜاالة الؿقٜؿ ٖٔ مريٚٓ ٓ أظي ثةلكيةقح اجلجٜيح ٖٔ مريٚٓ، كاعٔذٛٓ أظي ثٕ  .(5)«كأمؿاٚؤ

                                     
  (.75رشؼ أضعةب احلؽير )ص (1)
 (.77املطؽر الكةثي )ص (7)
 .(1971(، كمكْٓ )7311( أػؿصٙ ابلؼةرم )3)
 (.13/67( رشح اجلٜكم ىلع مكْٓ )4)
 (.95 -4/91) ( دلٕٜع اّىذةكم5)
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املذجكني  -وٛؾا كأٔسةهل ٖٔ اجلٌٜؿ قٖ األإح اّكؽكؿ يبني جلة دػٜؿ أِٚ اّكْٓ
 يف زمؿة أِٚ احلؽير ثةالضؽالح األقٓ األكقف. -اجلةصني ٖٔ االثذؽاع

 «أِٚ الالكـ»ًؽ أؼْي يف ٌٔةثْح  «مطؽْط أِٚ احلؽير»كممة دنجيغ اإلشةرة إحلٙ/ أف 
 دةرة أػؿل، وةإلؼالؽ األكؿ يذكْي ثةّكٌةاؽ، كاثلةين ثةّىٌٙ. «أِٚ الؿأم»دةرة، ك

ًِ احلؽير أض٘ةؼه أػؿل وأٌا السؤال اثلاين  ٜ/ ِٚ يؽػِ يف اّؽةاىًح امل٘طٜرًة أٚ ٚك
 ٜرة ثةّكْٓ؟ٖٔ اجلةس، ّيكخ ٖٔ املشٛ

ؿ ٔ٘ٛٓ/ اإلٔةـ اجلٜكم ة دمْح ٖٔ أِٚ اّكْٓ، َٗؾ ٚؿ ظني قبِ  ♫ وإصةثذٙ ًؽ َذ
 قٖ اّؽةاىح امل٘طٜرة/ ٖٔ ٚٓ؟

ةد، كآمؿكف »/ ♫ وٌةؿ ذِٕ أف ٚؾق اّؽةاىح ٔىؿًح ثني أٜٗاع املؤٔ٘ني/ ٔ٘ٛٓ ٚز كُيي
أِٚ اجلٛةد  ، وأدػِ ويٛٓ(1)«ثةملكؿكؼ، كٗةٜٚف قٖ املُ٘ؿ، كٔ٘ٛٓ أٜٗاع أػؿل ٖٔ اخلري

جَّةد، كمريٚٓ. ةد، كاّكي  كأٜٗااعن أػؿل ٖٔ اخلري/ اكلٚـ
جيٜز أف »/ ♫ ثْىؾ ٌٔةرب، وٌةؿ ♫ الكـ اجلٜكم ♫ كًؽ ضةغ اثٖ ظضؿ

ٜاع املؤٔ٘ني/ ٔة ثني شضةع، كبطري ثةحلؿب، كوٌيٙ،  دكٜف اّؽةاىح دمةقح ٔذكؽدة ٖٔ أٗ
، كًةآ ثةألمؿ ثةملكؿكؼ كاجليه قٖ  ث، كٔىِّسِّ  .(2)«املُ٘ؿ، كزاٚؽ، كاعثؽكحمؽِّ

كخنْص ٖٔ ذلٍ لكٙ إىل أف مطؽْعةت/ )اّىؿًح اجلةصيح(، )اّؽةاىح امل٘طٜرة(، 
)أِٚ الك٘ح كاجلٕةقح(، )أِٚ احلؽير( يه مطؽْعةت رشقيح ٔرتادوح يف ٔك٘ةٚة، كق٘ؽ 
إؼالًٛة يؽػِ ثكغٛة يف ثكظ، كأف أْٚٛة ٔذىةكدٜف يف اّكْٓ ثةلك٘ح، كاّكِٕ ثٛة، كاجلٛةد 
ة، كأف أِٚ ٚؾق املطؽْعةت مري ٔكطٜٔني، كاخلري  كاٌّيةـ ثٙ، كال يذؼَّْٜف ق٘ٙ دميكن

                                     
 (.67 -13/66( رشح اجلٜكم ىلع ضعيط مكْٓ )1)
 (.13/795) ( وذط ابلةرم7)
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ويٛٓ أكرث ٖٔ الرش، َٕة أف الرش يف مريٚٓ أكرث ٖٔ اخلري، كٔف أٗٙ ّيف هلٓ ختطص 
ٜقٛٓ إىل درصح الُٕةؿ اّبرشم، ٔف اتلاكمِ يف ٜا ثٕضٕ  قْيم أك قٌٕل جيٕكٛٓ، وٌؽ كضْ

ٜاصجةت كاتلؼططةت، وٛٓ ٜقٛٓ ٌٔةـ اجلجٜة يف األٔح حبىؾ ادليٖ كإًةٔح ال  املَّْح. ًةإٜف ثٕضٕ
كأٔة أِٚ اّكْٓ واكٜٗا يٌٜلٜف/ ٚٓ األثؽاؿ؛ »/ ♫ ًةؿ شيغ اإلقالـ اثٖ ديٕيح

ألٗٛٓ أثؽاؿ األٗبيةء، كًةإٜف ٌٔةٔٛٓ ظٌيٌح، ّيكٜا ٖٔ املكؽٔني اذليٖ ال ييكؿؼ هلٓ 
اٌّؽر اذلم ٗةب ق٘ٛٓ ويٙ، ٚؾا يف اّكْٓ كاملٌةؿ، ظٌيٌح، لك ٔ٘ٛٓ يٌٜـ ٌٔةـ األٗبيةء يف 

ة ؾا يف األمؿيٖ دميكن ؾا يف اّكجةدة كاحلةؿ، ٚك  .(1)«ٚك
ٜ/ )مطؽْط الكْه( ٜق، ٚك  .زٓ إٗٙ ثٌف مطؽْط أػري قؿوٙ أِٚ الك٘ح كاجلٕةقح كدؽاكل

 
  

                                     
 (.4/97) ( دلٕٜع اّىذةكم1)

& 
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 مصطلح: السلف
 

 ىغة/  «السيف»ٌعىن 
جٍي، ٖٔ قْه، الكني كالالـ »/ ♫ ًةؿ اثٖ وةرس ـ كقى كاّىةء/ أضِ يؽؿ ىلع دٌؽُّ

ؼ/ املذٌؽمٜف الَّ  .(1)«ذلٍ/ الكْه اذليٖ مغٜا، كاٌّٜـ الكُّ
ـ كالكجي  «قْه»كًؽ اقذكْٕخ لكٕح  ٜ اتلٌؽُّ يف اٌّؿآف لرلالّح ىلع ٗىف املكىن، ٚك

 يف الـٖٔ. 
ٔذٓ يف ادلٗية.[74احلةًح/ ]﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ًةؿ دكةىل/   ، أم/ ًؽَّ

ـػؿؼ/ ]﴾ ے ۓ ۓ ﮲﴿كًةؿ دكةىل/  ة قةثٌني ٖٔ [56ال ٔن ، أم/ ًٜ
 .(2)صةء ثكؽٚٓ، كًيِ/ قـح كقربة ملٖ يأيت ثكؽٚٓ

ـ.[775ابلٌؿة/ ]﴾ ڄ ڄ ڄ﴿كًةؿ دكةىل/   ، أم/ ٔة قجي كدٌؽَّ
ؿق/ [95املةاؽة/ ]﴾ حئ مئ ىئ يئجب﴿كًةؿ دكةىل/  َِّ َذ ﴾ ہ ہ ھ ھ ھ﴿، كًةؿ ص

 .[38األٗىةؿ/ ]
ْىخ لكٕح  ًٕ ذٍك  يف الك٘ح لرلالّح ىلع ٗىف املكىن الكةثي.  «قْه»َٕة اقي
يَف أُا لِم »/ -▲الثنذٙ وةؼٕح - ♀كٖٔ ذلٍ/ ًٜؿ اجليب  ًَ السَّ كًٜهل  ،(3)«وُِْع

ـاـ- ♀  . (4)«أسيٍَت ىلع ٌا َسيََف ٌَ خيٍ »/ - ◙ حلُيٓ ثٖ ظ

                                     
 (.3/95( ٔكضٓ ٌٔةييف الْنح )1)
ؿيٓ الؿمحٖ يف دىكري الكـ امل٘ةف4/131(، كدىكري اثٖ َسري )6/331( لكةف اّكؿب )7)  (.6/654لْككؽم ) ،(، كديكري اُل
 (. 7451(، كمكْٓ )6785ابلؼةرم )أػؿصٙ ( 3)
 (. 173(، كمكْٓ )1436ابلؼةرم )أػؿصٙ ( 4)
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 اصطالًحا/  «السيف»ٌعىن 

كاتلةثكني هلٓ ثإظكةف  ╚ ىلع الطعةثح «الكْه»يف اضؽالح قْٕةء اّكٌيؽة يؽْي 
َّٕٖ ادىٌخ األٔح ىلع إٔةٔذٛٓ كقـٓ شأٗٛٓ يف ادليٖ، كدًْفَّ  كدةثكيٛٓ، كأإح اإلقالـ اّكؽكؿ، م
ٜارج،  ٌت مري مىؿيٍض؛ اكخل ة قٖ قْه ثةٌّجٜؿ، دكف ٖٔ رييمى ثجؽقح، أكّ  املكْٕٜف الكٔٛٓ ػْىن

ٜٚٓ... كٔؾٚت كالؿاوغح، كاجلةضجح، كاٌّؽريح، كاملؿص بح، كاألشكؿيح، كاملكزتّح، كاجلٕٛيح، كحن
ٜ ؼؿيٌٛٓ يف االقذٌةد املنكٜب إحلٛٓ  .(1)الكْهٚ 

كىلع ذلٍ وةملؿاد ثٕؾٚت الكْه/ ٔة اكف »كًةؿ الشيغ أمحؽ ثٖ ظضؿ آؿ ثٜؼةيم/ 
قْيٙ الطعةثح الُؿاـ رعٜاف اهلل قْيٛٓ، كاتلةثكٜف هلٓ ثإظكةف إىل يٜـ ادليٖ، كأدجةقٛٓ، 
ٛؽ هل ثةإلٔةٔح، كقيؿؼ قـيٓ شأٗٙ يف ادليٖ، كدًْفَّ اجلةسي الكٔٛٓ  كأإح ادليٖ ممٖ شي
ة قٖ قْه؛ اكألإح األربكح، كقىيةف اثلٜرم، كالْير ثٖ قكؽ، كاثٖ املجةرؾ،  ػْىن
كاجلؼيع، كابلؼةرم، كمكْٓ، كقةاؿ أضعةب الكنن، دكف ٖٔ رييم ثجؽقح، أك شٛؿ ثٌْت 

 .(2)«كالؿكاوظ، كاملؿصبح، كاجلربيح، كاجلٕٛيح، كاملكزتّح مري مؿيض، ٔسِ/ اخلٜارج،
ٓ  -إذف- وةلكْه مطؽْط يؽْي ىلع املذٌؽٔني ٖٔ الطعةثح، كاتلةثكني، كدةثكيٛٓ، ٚك

ٜركف يف ظؽيسٙ   .(3)«خيكً كرين، خً اذليَ يئًُٓ، خً اذليَ يئًُٓ»/ ♀املَؾ
ٜريٖ  كٔؾٚت الكْه ٜٚ ٔؾٚت الطعةثح الُؿاـ، كاتلةثكني، كدةثكيٛٓ ٖٔ األإح املَؾ

 املشٜٛريٖ.
زٓ إف لك ٖٔ اّزتـ ثكٌةاؽ كأضٜؿ ٚؤالء األإح اكف ٔنكٜبنة إحلٛٓ، كإف ثةقؽت ثي٘ٙ 

                                     
 .(17 -11)ص ملعٕؽ قجؽ اّكـيـ الكْٕةف ،(، كاألقبْح كاألصٜبح األضٜحلح1/71لْكىةريين ) ،( لٜأف األٜٗار1)
 (.11)ص ألمحؽ ثٖ ظضؿ آؿ ثٜؼةيم ،( اّكٌةاؽ الكْىيح ثأدتلٛة اّكٌْيح كاجلٌْيح7)
 .(7535(، كمكْٓ )6695( أػؿصٙ ابلؼةرم )3)
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ٓ، كدمكٙ  كبي٘ٛٓ األٔةكٖ كاألزٔةف، كلك ٖٔ ػةّىٛٓ وْيف ٔ٘ٛٓ، كإف اعش ثني أؿٛٚؿ
 كالـٔةف.ثٛٓ ٗىف املاكف 

ًىٍخ »/ ♫ كيشٛؽ ذللٍ ًٜؿ األكزايع َذت إيلَّ ًذةدة ٖٔ ابلرصة/ إًٍف اكٗخ ادلار وىؿَّ
حى اإلقالـ ثني أْٚٛة صةٔكح ٍّىى

ي
 . (1)«ثي٘٘ة كبيٍ٘ وإًفَّ أ

ٜد ػىةيج/  ذٜر حمٕ كّيف اتلعؽيؽ الـٔين اكوينة يف ذلٍ، ثِ ال ثؽ أف يغةؼ »كيٌٜؿ ادَل
ٜاوٌح  الؿأم لُْذةب كالك٘ح كركظٕٛة، وٕٖ ػةّه رأيٙ الُذةب إىل ٚؾا الكجي الـٔين م

 .(2)«كالك٘ح وْيف بكْيف، كإف اعش ثني أؿٛؿ الطعةثح، كاتلةثكني، كدةثيع اتلةثكني
/ أكهلة/ »كيشٛؽ هلؾا/ ًٜؿي أيب قجؽ اهلل اجلَّجىةيج الـاٚؽ/  ِي اًّكْٓ مخفي ػطةؿو أض

اإليٕةف ثةهلل، كاثلةٗيح/ ٔكؿوح احلي، كاثلةثلح/ إػالص اّكِٕ، كالؿاثكح/ أف يكٜف ٔؽكٓ 
ٖ ثةهلل  ا ٔآ  ،الؿصِ ٖٔ ظالؿ، كاخلةمكح/ أف يكٜف ىلع الك٘ح كاجلٕةقح، وْٜ أفَّ قجؽن

ٍػْىصى ٗيذٙ هلل، كقؿؼ احلي ىلع ٗىكٙ، كاكف ٔؽكٕٙ ٖٔ ظالؿ، ك
ى
لٓ يكٖ ىلع الك٘ح كأ

 . (3)«كاجلٕةقح لٓ ينذىف ٖٔ ذلٍ بيشء
 وةّكربة ثةّزتاـ الك٘ح كاجلٕةقح ثنظ اجلـؿ قٖ املاكف كالـٔةف. 

كٌّؽ ثؽأت احلةصح إىل االٗتكةب لْكْه ظني دىؿًخ األٔح اإلقالٔيح، كدكؽدت »
ؼي٘ٛة األقالـ االجتةٚةت اّىُؿيح ويٛة ظٜؿ أضٜؿ ادليٖ؛ ممة داع قْٕةء األٔح األزجةت كأقة

ٜاقؽ الُربل لالجتةق الكْيف،  تلضؿيؽ أٗىكٛٓ تلْؼيص كدؿديت األضٜؿ اّكـىم كاٌّ
َّٓ نكبذٙ إىل الكْه الطةّط؛ ٌّؽف ابلةب ىلع لك ٖٔ اثذؽع  كاملكذٌؽ اٌّؿآين اجلجٜم، كٖٔ ز

                                     
 (. 7/171) أقالـ اجلجالء( قري 1)
ٜد ػىةيج ،( اّكٌيؽة اإلقالٔيح ثني الكْىيح كاملكزتّح7) ذٜر حمٕ  (.71)ص لرَل
 (. 1/763(، صةٔف اّكْٜـ كاحلكٓ )7/717الثٖ قكةَؿ ) ،(، دةريغ دمشي9/311( ظْيح األكحلةء )3)
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ا لالوذؼةر،  ـن كقالٔح ثؽقح اقذٌةديح كأراد نكبذٛة إحلٛٓ، ظىت اكٗخ اّنكجح إىل الكْه رم
ىلع اّكؽاّح يف االقذٌةد، ممة يؽؿ ىلع أف اّنكجح إىل الكْه لٓ دكٖ ثؽقح ّىـيح، كال 
دلؿد اضؽالح الكيم، لُ٘ٙ ظٌيٌح رشقيح ذات ٔؽلٜؿ حمؽد؛ كذللٍ لٓ دؤضِ ًٜاقؽق، 
كلٓ حتؿر مٜاردق، إال ثٌيةـ احلةصح يف األٔح بليةف ٔذاكمِ الطٜرة قٕة اكف قْيٙ أِٚ 

ٜد ٜظيؽيح اٌّؿكف املىغْح املشٛ  .(1)«هلٓ ثةّكؽاّح ٖٔ ؼؿيٌح قٌؽيح كقرية د
ؾا املطؽْط  ؾق ادلراقح االضؽالظيح الرشقيح ملؽلٜؿ لكٕح الكْه/ أفٚ  كيجؽك صْيًّة ٖٔٚ 

 يْذٌف ٔف مطؽْط أِٚ الك٘ح كاجلٕةقح، كأِٚ احلؽير، كاّىؿًح اجلةصيح، كاّؽةاىح امل٘طٜرة.
ركا مؤّىةدٛٓ ثؾلٍ،  وةلكْه ٚٓ أِٚ احلؽير َٕة قٕةٚٓ ثؾلٍ َسري ٖٔ األإح، كضؽَّ

 لإلٔةـ إقٕةقيِ الطةثٜين. «قٌيؽة الكْه أضعةب احلؽير»ٔسِ/ َذةب 
كالكْه ٚٓ اّىؿًح اجلةصيح، كاّؽةاىح امل٘طٜرة؛ ألٗٛٓ الطعةثح كٖٔ دةثكٛٓ ٖٔ 

 اتلةثكني كدةثكيٛٓ.
ٓ أ اهلل  ادجةع آزةر رقٜؿ»ِٚ االدِّجةع؛ ألف ٖٔ ؼؿيٌذٛٓ/ كالكْه ٚٓ أِٚ األزؿ، ٚك

ا، كادجةع قبيِ الكةثٌني األكّني ٖٔ املٛةصؿيٖ كاألٗطةر، كادجةع  ♀ ثةؼ٘نة كؿةٚؿن
)عييكً بسنيت، وسِة اخليفاء الراشديَ ٌَ بعدي، ، ظير ًةؿ/ ♀كضيح رقٜؿ اهلل 

ٔاجذ، وإياكً وحمدخات  ٔا عييٓا بانل ٔا بٓا، وَعضُّ  .(3)«(2)األمٔر، فإن لك بدعة ضالىة(ثٍسه
ٕة زجخ  ذةب كالك٘ح، وإف ٓل جيؽكا وج ف ىلع قٌةاؽٚٓ ثةُل ٜا يكذؽٜل ِ الك٘ح كٔة ثؿظ ٔة زاؿ ٚأ ك

ٜضٜف. ٜاضٜف كي ٜا يذ ٖ الطعةثح كاتلةثكني كدةثيع اتلةثكني، كبٛؾا اكٗ ٖ الكْه الطةحلني،ٔ   ق

                                     
 (.37)ص لْٕكترشؽ اّىؿنيس الككقخ ،( ٗـؿيةت شيغ اإلقالـ يف الكيةقح كاالصذٕةع1)
 .( كًةؿ/ ظؽير ظكٖ ضعيط7676(، كاّرتٔؾم )4617(، كأثٜ داكد )16697أػؿصٙ أمحؽ )( 7)
 (.181 -179)ص ( رشح اّكٌيؽة الٜاقؽيح3)
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 .(1)«قْيٍ ثآزةر ٖٔ قْه كإف روغٍ اجلةس»/ ♫ ًةؿ األكزايع
ة- ♫ كًةؿ  .(2)«... كاقٍْ قبيِ قْىٍ الطةّط وإٗٙ يككٍ»/ -أيغن

ک ک ک ﴿ي٘ٛش ٚؾا اجلٛش ق٘ؽ دىكري ًٜهل دكةىل/  ♫ كاإلٔةـ اثٖ َسري

ا، ّيف ٚؾا مٜعف بكؽٛة،»يٌٜؿ/ ، [54/ األقؿاؼ]﴾ گ  وْْ٘ةس يف ٚؾا ٌٔةالت َسرية صؽًّ
كإٕٗة يكٍْ يف ٚؾا املٌةـ ٔؾٚت الكْه الطةّط/ ٔةلٍ، كاألكزايع، كاثلٜرم، كالْير ثٖ 

 .(3)«قكؽ، كالشةويع، كأمحؽ ثٖ ظ٘جِ، كإقعةؽ...
ية  -وإف أظججخى »/ -يف ٌٔؽٔح َذةثٙ )اّكْٜ لْكٌل اّنىةر( -يٌٜؿ ♫ كاإلٔةـ اذلٚيب

ٔة ًةهل الطعةثح كاتلةثكٜف  اإلٗطةؼ، وٌه ٔف ٗطٜص اٌّؿآف كالك٘ح، زٓ اٗـؿ -قجؽ اهلل
ٜق ٖٔ ٔؾاٚت الكْه، وإٔة أف د٘ؽي ثكْٓ، كإٔة  كأإح اتلىكري يف ٚؾق اآليةت، كٔة ظُ

 .(4)«أف تكُخ ثكْٓ
كىلع ٚؾا؛ وإف ادلقٜة إىل ادجةع الكْه إٕٗة يه دقٜة إىل اإلقالـ كالك٘ح كال 

 مغةعح يف ذلٍ.
الكْه، كاٗتكت إحلٙ، ال قيت ىلع ٖٔ أؿٛؿ ٔؾٚت »/ ♫ ًةؿ شيغ اإلقالـ

ة ًٌّ  .(5)«كاقزتل إحلٙ، ثِ جيت ًجٜؿ ذلٍ ٔ٘ٙ، وإف ٔؾٚت الكْه ال يكٜف إال ظ
ة -يؽٌْةف «أِٚ اجلٕةقح»، أك «أِٚ األزؿ»كأػرينا؛ وإف مطؽْعني َػ ثٌَّْح، كيؿاد  -أيغن

ة -ثٕٛة/ أِٚ احلؽير كأِٚ الك٘ح كاجلٕةقح، كًؽ كًكة يف الكـ الكْه  .أيغن

                                     
 .(177)صالرشيكح أػؿصٙ اآلصؿم يف ( 1)
 (.1/154( رشح أضٜؿ اقذٌةد أِٚ الك٘ح كاجلٕةقح )7)
 (.7/771( دىكري اثٖ َسري )3)
 (.16)ص ( اّكْٜ لْكٌل اّنىةر4)
 (.4/149) ( دلٕٜع اّىذةكم5)
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 ،♀ٔؾٚج٘ة كاػذيةرٗة/ ادجةع رقٜؿ اهلل »/ ♫ ًٜؿ أيب ظةدٓ الؿازموٕٖ األكؿ/ 
ٖ ثكؽٚٓ ثإظكةف، كاتلٕكٍ ثٕؾٚت أِٚ األزؿ، ٔسِ/ أيب قجؽ  ٔى كأضعةثٙ، كاتلةثكني، ك

 .(1)«اهلل أمحؽ ثٖ ظ٘جِ
أثٜ ثكؿ، »/ -ظني قبِ قٖ اجلٕةقح؟ وٌةؿ- ♫ كٖٔ اثلةين/ ًٜؿ اثٖ املجةرؾ

ثكؿ، كقٕؿ، ًةؿ/ والف كوالف، ًيِ هل/ ًؽ ٔةت والف كوالف؟ كقٕؿ، ًيِ هل/ ًؽ ٔةت أثٜ 
 .(2)«وٌةؿ قجؽ اهلل ثٖ املجةرؾ/ أثٜ محـة الكُؿم دمةقح

 
 
 
 

 
   

                                     
 (.1/181( رشح أضٜؿ اقذٌةد أِٚ الك٘ح كاجلٕةقح )1)
 (.4/466) قنن اّرتٔؾم( 7)

& 



 
 

 55 ثني مطؽْط أِٚ الك٘ح كمطؽْعةت أػؿل

 أسئلة الفصل الرابع

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

 ( ) .^مطؽْط حمؽث لٓ دؽؿ قْيٙ أظةدير اجليب « اّىؿًح اجلةصيح»مطؽْط  -1
ىتي ثطةظجٙ. -7  ( ) أِٚ األٜٚاء دذضةرل ثٛٓ األٜٚاء َٕة يذضةرل الَكى
 ( ) اّىؿًح اجلةصيح ختذْه قٖ أِٚ الك٘ح كاجلٕةقح. -3
ؿق يف قؽة أظةدير -4  ( )  ثْنخ اتلٜادؿ. مطؽْط اّؽةاىح امل٘طٜرة كرد َذ
ٓ/ أضعةب احلؽير/ »اٌّةيض قيةض ًةؿ -5  ( ) «.أِٚ الك٘ح ال اقٓ هلٓ إال اقٓ كاظؽ ٚك
 ( ) املطؽْعةت اّيت أؼٌْخ ىلع أِٚ الك٘ح كاجلٕةقح ٔرتادوح. -6
الؼ ٚٓ املذٌؽمٜف. -7  ( ) مطؽْط الكْه ّنح/ ّىؾ يؽؿ ىلع اٌّٜـ اذليٖ مغٜا، كالكُّ
 ( ) يؿاد ثٙ إال الطعةثح وٌػ.ال  مطؽْط الكْه -8
 ( ) قح، ثنظ اجلـؿ قٖ الـٔةف كاملاكف.اّكربة يف إؼالؽ مطؽْط الكْه يه ثةّزتاـ الك٘ح كاجلٕة -9

 ( ) كال مغةعح يف ذلٍ. ،دجةع الكْه إٕٗة يه دقٜة إىل اإلقالـ كالك٘حاادلقٜة إىل  -11
 ( ) .^دجةع الكْه دقٜة إىل خمةّىح ٔ٘ٛش اجليب اادلقٜة إىل  -11

 : اخرت اإلجابت الصحيحت من بني البدائل املطروحت فيما ييل: ثانياا

 / مصطيح دل عييّ ظاْر األحاديح اىيت رواْا« اىفركة انلاجية»مصطيح/  -1
 ة.ثغكح قرش ضعةثينٌ  -ج ة.قرشكف ضعةثيًّ  -ب  ة.قذٜف ضعةثيًّ  -أ

 ورد ذنره يف عدة أحاديح رويت عَ/ « اىطائفة املِصٔرة»مصطيح/  -2
 ة.أربكني ضعةثيًّ  -ج ة.زالزني ضعةثيًّ  -ب .ةقرش ضعةثيًّ تككح  -أ

ً/ أصحاب احلديح ،هلً إال اسً واحد ال اسًأْو السِة » -3  ْذا اىلٔل ىـ/ « ْو
 اإلٔةـ اجليالين. -ج اإلٔةـ الشةويع. -ب أمحؽ ثٖ ظ٘جِ.اإلٔةـ  -أ
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 املصطيحات اىيت أطيلت ىلع أْو السِة/  -4
 ٔرتادوح. -ب ٔذ٘ةًغح. -أ

 .ثطْح ال يٕخ ثكغٛة بلكظ -ج
 السيف/ لكٍة  -5

الؼ.د -أ   ؽْي ىلع الطعةثح كاتلةثكني.د -ب ؽؿ ىلع اذليٖ مغٜا كالكُّ
 ٔة كرد يف أ، ب. -د .إال الطعةثح ةال يؿاد ثٛ -ج

 / يه ثباع السيفاادلعٔة إىل  -6
 .^دقٜة إىل خمةّىح ٔ٘ٛش اجليب  -ب .^لْذٕكٍ ثٕ٘ٛش اجليب دقٜة  -أ

  ثؽقيح.دقٜة  -ج
 أجب عن األسئلت اآلتيت:: ثالثاا

ٜارد يف األظةدير ػةص ثؽاريس قْٓ احلؽير كظىـح ٔذٜٗٙ، دكف ثةيق أض٘ةؼ أِٚ اّكْٓ؟ -1  ِٚ لك اّىغِ ال
كال درايح هلٓ ثةّىٌٙ  ،ِٚ يؽػِ يف ٔكىن أِٚ احلؽير أٗةس آػؿكف ال قالًح هلٓ ثكْٓ احلؽير -7

 ؟اكملضةٚؽيٖ كاملؿاثؽني
 ة.ٔكىن ًٜهلٓ/ إف مطؽْط اّىؿًح اجلةصيح دؿ قْيٙ ؿةٚؿ األظةدير اّيت ركاٚة ثغكح قرش ضعةثيًّ ارشح  -3
 دلِ ىلع أف املطؽْعةت اّيت أؼٌْخ ىلع أِٚ الك٘ح كاجلٕةقح ٔرتادوح. -4
 .يجؽك صْينٌة أف مطؽْط الكْه يْذٌف ٔف مطؽْط أِٚ الك٘ح كاجلٕةقح؛ ارشح ٚؾق اّكجةرة -5
 

& 
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 اخلصائص والصفات العاوة ألهن الضنة واجلىاعة

 .هذا االضماملتحث األول: أهل الطنح ليظ لهم اضم يجمعهم ضىي 

 .املتحث الثاني: أهل الطنح ال يجمعهم ممان واحد، وال يخلى عنهم سمان

 .املتحث الثالث: أهل الطنح مشتغلىن ةأةىاب الخري لافح

  .املتحث الزاةع: أهل الطنح نمط واحد يف ةاب االعتقاد وأصىل الدين

املتحث الخامظ: أهل الطنح أحزص الناص عىل االجتماع واالئتالف، 

 .وأةعد الناص عن االفرتاق واالختالف

 .وأتتعهم له ^املتحث الطادص: أهل الطنح أعلم الناص ةطنح رضىل هللا 

املتحث الطاةع: أهل الطنح يجمعىن ةني واجث االتتاع، وواجث االجتماع 

 .عىل األئمح، وأهل الحل والعقد من األمح

 .ةالحق، ويحممىن ةالحقاملتحث الثامن: أهل الطنح يىالىن ةالحق، ويعادون 

 .املتحث التاضع: أهل الطنح أهل األمز ةاملعزوف والنهي عن املنمز

املتحث العارش: أهل الطنح ال يتخلىن عن واجث الجهاد، وال تشال طائفح 

 .منهم قائمح ةه إىل قيام الطاعح

 املتحث الحادي عرش: أهل الطنح ألزم الناص أخالًقا، مىصىفىن ةاالضتقامح

 .يف الهدي والطمت والطلىك الظاهز
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36 

 
 

 أهن الضنة ليط هلي اصي جيىعوي صوى هذا االصي
  

أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٣يف هل٥ اق٥ يٕؿٚٮف ث٫، كال ٣ٞت كال رمـ ي٧زي٥٬ ٨ٔ ٗري٥٬؛ 
 إال اإلقالـ ك٦ة دؿ ٤ٔي٫ ٨٦ املى٤ُعةت كاألق٧ةء الرشٔيح.

 .(1)«يكُل ث٘ري اإلقالـإيةك٥ كَل اق٥ »/ ♫ٝةؿ ٦ي٧ٮف ث٨ ٦٭ؿاف 
ٚلك ٨٦ ػة٣ٙ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٚٞؽ تكُل ث٘ري اإلقالـ كالك٪ح؛ ٠أوعةب األ٬ٮاء 

 كا٣ٛؿؽ الٌة٣ح، كإف ادىع أ٫٩ ٨٦ أ٢٬ الك٪ح.
كأ٦ة أ٢٬ الك٪ح ٤ٚيف هل٥ اق٥ إال ٬ؾا االق٥، كإف اكف ٗري٥٬ ٝؽ يك٧ي٭٥ ثأق٧ةء 

ة ي٪ةقت ٦ة ػة٣ٛ٭ة ٚي٫ أ٢٬ الك٪ح،  ثة٤َح؛ ٚإ٫٩ ٦ة ٨٦ ٚؿٝح إال كاثذؽٔخ أل٢٬ الك٪ح اق٧ن
 ك٦ٓ ذلٟ ثٌف أ٢٬ الك٪ح ل٥ ي٤ـ٦٭٥ اق٥ ٨٦ ٬ؾق األق٧ةء ابلة٤َح.

صةء رص٢ إىل ٦ةلٟ، ٚٞةؿ/ ية أثة ٔجؽ اهلل، أقألٟ ٨ٔ »ٝةؿ/  ♫ركل اث٨ ٔجؽ ا٣رب 
ٝةؿ ٦ةلٟ/ ٦ة مةء اهلل ال ٝٮة إال ثةهلل، ق٢،  ،مكأ٣ح أص٤ٕٟ ظضح ٚي٧ة ثيين كبني اهلل 

٨ أ٢٬ الك٪ح؟ ٝةؿ/ أ٢٬ الك٪ح اذلي٨ ٣يف هل٥ ٣ٞت يٕؿٚٮف ث٫، ال ص٭ِل، كال  ٝةؿ/ ٦ى
 . (2)«ٝؽرم، كال راٚيض

ؿٚٮف ث٫  ♫ك١٬ؾا حيؽد اإل٦ةـ ٦ةلٟ  كيٕؿِّؼ أ٢٬ الك٪ح ثأ٩٭٥ ٣يف هل٥ ٣ٞت يٕي
 إال ال٤ٞت املكبٮؿ ٔ٪٫ )أ٢٬ الك٪ح(.

كٝؽ قب٢ ثٕي األا٧ح ٨ٔ الك٪ح؟ ٚٞةؿ/ ٦ة ال اق٥ هل » /♫اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥ كٝةؿ 

                                     
 (.912اإلثة٩ح )صأػؿص٫ اث٨ ثُح يف ( 1)
 (.53)ص( اال٩ذٞةء 9)
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 .(1)«قٮل الك٪ح. يٕين/ أف أ٢٬ الك٪ح ٣يف هل٥ اق٥ ينكجٮف إحل٫ قٮا٬ة
أم/ أ٢٬ الك٪ح  -ك٣يف هل٥» /♫كيٞٮؿ النيغ ثكؿ ث٨ ٔجؽ اهلل أثٮ زيؽ 

األو٢ ال حيذةج إىل رق٥ ك٦٪٭ةج قٮل ٦٪٭ةج اجلجٮة )ال١ذةب كالك٪ح(؛ إذ  -كاجل٧ةٔح
 .(2)«ق٧ح ػةوح د٧زيق، إ٧٩ة اذلم حيذةج إىل اق٥ ٦ٕني ٬ٮ اخلةرج ٨٦ ٬ؾا األو٢

ٚأ٢٬ الك٪ح ال يذٕىجٮف لألظـاب، كال النٕةرات، كال ا٣ٞٮ٦يػةت، كال يذٕىجٮف 
لألكَةف كال النٕٮب، كال األص٪ةس كال ا٣ٞجةا٢؛ إ٧٩ة جي٧ٕ٭٥ مٕةر الك٪ح كاإلقالـ، يف 

 ز٦ةف. أم ماكف كأم
زح؛ ٚٞؽ ػ٤ٓ ًربٞح »ٝةؿ/  ¶٨ٔ اث٨ ٔجةس  ٨ْ أٝؿَّ ثةق٥ ٨٦ ٬ؾق األق٧ةء املعؽى ٦ى

 .(3)«اإلقالـ ٨٦ ٔ٪٫ٞ
ؿ  ٮى ْ٘ مِّ دي٨و »/ ♫كٝةؿ ٦ةلٟ ث٨ ٦ً

ى
٫ ثأ ْٞ ْْلً

ى
إذا تكُلَّ الؿص٢ ث٘ري اإلقالـ كالك٪ح؛ ٚأ

 .(4)«مبخ
يح ٤ُ٦ٜ اال٩ذ٧ةء إىل إ٦ةـ، أك  ا٣تكِل ثأق٧ةء املؾا٬ت، أك ك٬ؾا ال يٕين/ ٔؽـ مرشٔك

، ث٢ امل٧٪ٮع ٦٪٫ ٬ٮ/ اختةذ ٬ؾق األق٧ةء …اال٩تكةب إىل ا٣ٞجةا٢، أك املنةيغ، كحنٮ ذلٟ
ؿؽ ث٫ ثني األ٦ح. ا ل٤ٮالء كا٣رباء، كمٕةرنا يي٧ذع٨ اجلةس ث٫، كيٛي  ٦ٕٞؽن

ث٢ األق٧ةء ا٣يت ٝؽ يكٮغ ا٣تكِل ث٭ة، ٦س٢/ » /♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح 
اك٣ٞةدرم، ا٩تكةب اجلةس إىل إ٦ةـ/ اكْل٪يف، كاملةليك، كالنةٚيع، كاْل٪جٌل، أك إىل ميغ/ 

كا٣ٕؽكم، كحنٮ٥٬، أك ٦س٢/ اال٩تكةب إىل ا٣ٞجةا٢/ اك٣ٞييس، كاحل٧ةين، كإىل األمىةر/ 
اجلةس ث٭ة، كال يٮايل ث٭ؾق األق٧ةء كال اكلنةَل، كا٣ٕؿايق، كاملرصم؛ ٚال جيٮز ألظؽ أف ي٧ذع٨ 

                                     
 (.5/171الث٨ ا٣ٞي٥ ) ،( ٦ؽارج الكةل١ني1)
 (.92)ص زيؽ ل٤نيغ ثكؿ أيب ،( ظك٥ اال٩ذ٧ةء إىل ا٣ٛؿؽ كاألظـاب كاجل٧ةاعت اإلقال٦يح9)
 .(919أػؿص٫ اث٨ ثُح يف اإلثة٩ح )ص( 5)
 (.157)ص (، كالرشح كاإلثة٩ح9/35ل٤كيٮيط ) ،( ادلر امل٪سٮر1)



 
 

 اخلىةاه كالىٛةت ا٣ٕة٦ح أل٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح
36 

 .(1)«َةاٛح اكف يٕةدم ٤ٔي٭ة، ث٢ أكؿـ اخل٤ٜ ٔ٪ؽ اهلل أدٞة٥٬ ٨٦ أم
كممة ٬ٮ صؽيؿ ثةتلنجي٫ ٤ٔي٫ يف ٬ؾا املٞةـ/ أ٫٩ قجٞخ أل٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح أق٧ةء أػؿل 

 كردت ث٭ة اجلىٮص، ك٬ٮ ٨٦ ثةب إَالؽ األق٧ةء املؼذ٤ٛح ىلع مكُل كاظؽ.
قٮاء، ٚةال٩تكةب إىل أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح، أك الك٤ٙ، أك ا٣ٛؿٝح اجلةصيح لك ذلٟ 

كًلؾا النيغ  ،(2)٣ٞت الك٤ٛيح يف ثٕي مى٪ٛةد٫ ♫ كٝؽ أ٤َٜ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح
ري٥٬ ٨٦  ،(5) ♫ كالنيغ اث٨ ثةز ،(4) ♫ كالنيغ األبلةين ،(3) ♫ امل٤ِٕل احل٧ةين ٗك

ة. ٛن ة كػ٤ ٛن  أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كاالدجةع ق٤
 
 

  

                                     
 (.5/113) جم٧ٮع ا٣ٛذةكم (1)
 (.1/199الث٨ دي٧يح ) ،( ثيةف د٤جيف اجل٭٧يح9)
 (.122، 33، 31، 17)ص ل٤ٕ٧٤ِل احل٧ةين ،( ا٣ٞةاؽ إىل دىعيط ا٣ٕٞةاؽ5)
 (.37)ص ، ك٦ٞؽ٦ح النيغ األبلةين لرشح ا٣ُعةكيح(199)ص لألبلةين ،( خمذرص ا٤ٕ٣ٮ1)
 .(53 -51)ص ل٤نيغ اث٨ ثةز ،( دنجي٭ةت ٬ة٦ح ىلع ٦ة ٠ذج٫ حم٧ؽ يلع الىةثٮين يف وٛةت اهلل 3)

& 
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 أهن الضنة ال جيىعوي وهان واحد، وال خيمو عنوي سوان

 
إف أ٢٬ الك٪ح ٥٬ أ٢٬ اْلٜ، ٚلك ٨٦ داف ث٭ؾا اْلٜ ٚ٭ٮ ٨٦ أ٢٬ الك٪ح، يف أم ماكف 

 كصؽ، كيف أم ز٦ةف اكف.
ٝذةدة ٨٦ ابلرصة/ إًْف اك٩خ ٠ذت إيلَّ »ٝةؿ/  ♫كين٭ؽ ذللٟ/ ٦ة قجٜ ٨ٔ األكزايع 

حى اإلقالـ ثني أ٤٬٭ة صة٦ٕح ٛى ْ٣
ي
 . (1)«ادلار ٚؿٝخ ثي٪٪ة كبي٪ٟ، ٚإفَّ أ

جمذ٧ٕني،  -أم/ ا٣ُةاٛح امل٪ىٮرة-كال ي٤ــ أف يكٮ٩ٮا » /♫ٝةؿ اإل٦ةـ اجلٮكم 
 .(2)«ث٢ ٝؽ يكٮ٩ٮف ٦ذٛؿٝني يف أُٝةر األرض

ؽ٥٬، ٦ٛؿٝني يف ♀كٝؽ اكف وعةثح رقٮؿ اهلل  ، كاتلةثٕٮف كأا٧ح ادلي٨ ٨٦ ٕث
ال٦٭٥.  ٕنة ٨٦ أ٢٬ الك٪ح، ث٢ أا٧ح أ٢٬ الك٪ح كٔأ ٟ اك٩ٮا دمي ٓ ذل  األمىةر، ال جي٧ٕ٭٥ ماكف كاظؽ، ك٦

دت كصٮد٥٬ ثةلنةـ ٚٞؽ جيةب ٤ٔي٭ة ث٧ة يٌل/   كأ٦ة األظةدير ا٣يت ظؽَّ
ا٣يت دكٮف ٝج٢ ٝيةـ الكةٔح، ظير ٚرتة دةرخييح ٦ٕي٪ح، يه  -كاهلل أ٥٤ٔ -ٝؽ ييؿاد ث٭ة -1

يىس اث٨ مؿي٥،  ح ثةمل٭ؽم ٔك دؽؿ اجلىٮص ال١سرية ىلع أف ٥ْٕ٦ األظؽاث املذ٤ِّٕٞ
 كحنٮ ذلٟ ٨٦ أرشاط الكةٔح، إ٧٩ة دكٮف ثةلنةـ.

ةؿ، ظىت  -9 ٧٠ة حيذ٢٧ أف يكٮف املٞىٮد ٝذةهل٥ ل٤ؿكـ املؾ٠ٮر يف األظةدير، ز٥ لرلصَّ
ه بالشام»/ ♀ٚي١ٮف ٝٮهل  يأدي٭٥ أمؿ اهلل ك٥٬ ثةلنةـ، ، أم/ ظةؿ إديةف (3)«َو

 أمؿ اهلل.
                                     

 (. 7/191( قري أٔالـ اجلجالء )1)
 (.15/37( رشح اجلٮكم ىلع مك٥٤ )9)
 (.5311أػؿص٫ ابلؼةرم ) (5)
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ك٬ؾا لك٫ ىلع ٚؿض وعح ٬ؾق األظةدير، ١ٚيٙ كأقة٩يؽ٬ة ال دىط، كاألوط كاألم٭ؿ ٨٦  -5
ك٥٬ »، كيف ركايح هل/ «ك٥٬ ثةلنةـ»األظةدير ثؽكف دٞييؽ، كأىلع ٦ة كرد يف النةـ ٝٮؿ ٦ٕةذ/ 

كحنٮ ٬ؾا، كأكرث الؿكاة ل٥ يؾ٠ؿكا ٬ؾق الـيةدة يف اْلؽير، كركايح اجل٧ةٔح أكىل  «أ٢٬ النةـ
 ثةلىٮاب، كٝؽ اقذ٘ؿب أثٮ ٩ٕي٥ ٬ؾق الـيةدة. 

ح. ـ الكٔة ٝية ٔ٪٭٥ ز٦ةف ظىت  ٚإ٩٭٥ ال خي٤ٮ   كأ٢٬ الك٪ح ٧٠ة أ٫٩ ال جي٧ٕ٭٥ ماكف كاظؽ، 
خ ا٣بنةرة ٨ٔ رقٮؿ اهلل   -امل٪ىٮرةثةقذ٧ؿار كصٮد ا٣ُةاٛح  ♀ٚٞؽ وعَّ

٨٦ ٬ؾق األ٦ح إىل أف يأيت أمؿ اهلل، ال يرض٥٬ ػالؼ املؼة٣ٙ، كال  -أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح
 ػؾالف اخلةذؿ.

ا٧٤ٕ٣ةء كصةء ذلٟ يف أظةدير ٠سرية ٨ٔ دمٓ ٨٦ الىعةثح، ظىت ٣ٞؽ رصح ٔؽد ٨٦ 
كال١ذَّةين،  املٕذربي٨ ثذٮادؿ ٬ؾا اْلؽير؛ ٠نيغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح، كالكيٮيط، كالـبيؽم،

ري٥٬  . (1)ٗك
 ك٨٦ ٬ؾق األظةدير/ 

ال يزال ًاٌس وي أوَّيت »ٝةؿ/  ♀٨ٔ اجليب  ◙ ٦ة صةء ٨ٔ امل٘رية ث٨ مٕجح
ه ظاَرون  .(2)«ظاَريي، حىت يأثيُه أمر ا َو

ؿة ٧ي ٨ صةثؿ ث٨ قى مي يربح َذا ادليي كائًىا، »أ٫٩ ٝةؿ/  ♀٨ٔ اجليب  ◙ ٔك
ِم الساعةيلاثل عنيٍ عصابٌة وي املسنىني،   . (3)«حىت ثل

٨ صةثؿ ث٨ ٔجؽ اهلل ٝةؿ/ ق٧ٕخي رقٮؿ اهلل  ال ثزال ظائفة وي »يٞٮؿ/  ♀ٔك
ِم املياوة  .(4)«أوَّيت يلاثنِن ىلع احلق ظاَريي إىل ي

                                     
  (.12)ص الؿاثٓ( ٝؽ قجٞخ اإلمةرة إىل ذلٟ يف ا٣ٛى٢ 1)
 .(1291كمك٥٤ )(، 5313ابلؼةرم )أػؿص٫ ( 9)
 .(1299مك٥٤ )أػؿص٫ ( 5)
 (.1295أػؿص٫ مك٥٤ )( 1)
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ط أف أ٢٬ الك٪ح ٚ٭ؾق األظةدي إىل  قيكذ٧ؿ ثٞةؤ٥٬ -ا٣ُةاٛح امل٪ىٮرة-ر ك٦ة ٦ةز٤٭ة دًٮ
 .يٮـ ا٣ٞية٦ح، ٨٤ٚ خي٤ٮ ٔ٪٭٥ ز٦ةف ظىت يأدي٭٥ أمؿ اهلل 

، ٚذٞجي -كيه أمؿ اهلل -كاملٞىٮد/ أف ثٞةء٥٬ يكٮف ظىت يؿق٢ اهلل رحينة َيجح
إىل كيام »ريكح لك مؤ٨٦ كمؤ٦٪ح، كيكٮف ذلٟ ٝجي٢ ٝيةـ الكةٔح، كيكٮف اتلٕجري ثٞٮهل/ 

 ٦ٕ٪ةق/ إىل ٝؿب ٝية٦٭ة. «الساعة
ٚأ٤َٜ يف ٬ؾا اْلؽير ثٞةء٥٬ إىل ٝيةـ الكةٔح ىلع » /♫ٮكم ٝةؿ اإل٦ةـ اجل

 .(1)«أرشاَ٭ة كدي٩ٮ٬ِّة املذ٪ةيه يف ا٣ٞؿب
اجل٧ٓ ثني األظةدير الٮاردة يف  -أم/ يف ٠ذةب اإلي٧ةف- كذ٠ؿ٩ة ٬٪ةؾ» /♫كٝةؿ 

٨٦ الؿيط ا٣يت دأيت ٚذأػؾ  (2))حىت يأيت أمر ا(/ ♀٬ؾا املٕىن، كأف املؿاد ثٞٮهل 
ِم الساعة(ريكح لك مؤ٨٦ كمؤ٦٪ح، كأف املؿاد ثؿكايح ٨٦ ركل/  ، أم/ دٞؿب )حىت ثل

   .(3)«الكةٔح، ك٬ٮ ػؿكج الؿيط

                                     
 (.9/159( رشح اجلٮكم ىلع مك٥٤ )1)
  (.9/159املىؽر الكةثٜ ) (9)
 (.15/33الكةثٜ ) ىؽر( امل5)

& 
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 أهن الضنة وشتغمون بأبواب اخلري نافة
  

أ٢٬ الك٪ح ال جي٧ٕ٭٥ ختىه ٤ِٔل كال ٧ٌٔل ثٕي٪٫، ث٢ ٦٪٭٥ املنذ٤٘ٮف ثألٮاف 
، ككقةا٢ -اجلةٕٚح؛ ثٞىؽ محةيح ادلي٨ كظِٛ ا٥٤ٕ٣ا٤ٕ٣ٮـ  ، كٚؿكاعن ك٦٪٭٥  ،-أوٮالن

ح، كدٚٓ االتلجةس ٔ٪٭ة.  املنذ٤٘ٮف ثؿدِّ ابلؽع ك٧ٝٓ أ٤٬٭ة، كبيةف َؿيٜ املعضَّ
ؽاء، الكة٬ؿكف ىلع محةيح اْلٮزة كظِٛ ابليٌح.  ك٦٪٭٥ املؿاثُٮف يف اثل٘ٮر، املىةثؿكف لأٔل

 اجلة٬ٮف ٔ٪٫، اآلمؿكف ثةملٕؿكؼ، ادلأٮف إحل٫.ك٦٪٭٥ امل٪ة٬ٌٮف ل٧٤٪١ؿ، 
ة، - كال مٟ أف املنذ٤٘ني ث٤ٕٮـ اإلقالـ ا، كد٧ُّ٤ٕن ة، كظؽيسنة، كدٛكرين ٔٞيؽة، كٚٞ٭ن

ة ٞن ة، كدٔٮةن، كدُجي ٥٬ أكىل اجلةس ث٭ؾا الٮوٙ، كأكال٥٬ ثةدلٔٮة، كاجل٭ةد، كاألمؿ  -كد٤ٕي٧ن
ؽع؛ إذ إف ذلٟ لك٫ ال ثؽ أف يٞرتف ثة٥٤ٕ٣ ثةملٕؿكؼ، كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ، كالؿد ىلع أ٢٬ ابل

 الىعيط املأػٮذ ٨٦ الٮيح.
٦ٛؿٝح  -يٕين/ ا٣ُةاٛح امل٪ىٮرة- كحيذ٢٧ أف ٬ؾق ا٣ُةاٛح» /♫ٝةؿ اإل٦ةـ اجلٮكم 

ةد، كآمؿكف ثةملٕؿكؼ، ك٩ة٬ٮف ٨ٔ  ثني أ٩ٮاع املؤ٦٪ني؛ ٦٪٭٥ مضٕةف ٦ٞةد٤ٮف، ك٦٪٭٥ زي٬َّ
 .(1)«اخلريامل٪١ؿ، ك٦٪٭٥ أ٢٬ أ٩ٮاع أػؿل ٨٦ 

كٝؽ َّٚسَّ ثٕيي أا٧ح الك٤ٙ ا٣ُةاٛحى امل٪ىٮرةى كا٣ٛؿٝح اجلةصيح أ٢٬ى الك٪ح كاجل٧ةٔح 
 ثأ٩٭٥/ أوعةب اْلؽير.

ة -٧٠ة قجٜ- ك٦ٞىٮد ٬ؤالء األا٧ح ٌن ثأ٢٬ اْلؽير/ أ٩٭٥ أ٢٬ الك٪ح، املذجٕٮف ملة  -أي
كأوعةث٫، املضة٩جٮف ٣ُؿيٞح أ٢٬ ابلؽٔح، امل٤زتمٮف ثةدلحل٢ يف  ♀اكف ٤ٔي٫ اجليب 

                                     
 (.15/37( رشح اجلٮكم ىلع مك٥٤ )1)
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ذٞةد كا٫ٞٛ٣، املكذٞي٧ٮف ىلع اجلةدَّة يف اخل٤ٜ كا٣ٕجةدة، كالك٤ٮؾ.  األ
كا٣ٛبح املٞةث٤ح أل٢٬ الؿأم  -أيًّة اك٩خ ثؽٔذ٭٥- ا٣ٛبح املٞةث٤ح أل٢٬ الالكـ -ث٭ؾا-ك٥٬

مٮف آراء٥٬، أك أٝٮاؿ ميٮػ٭٥ ىلع  ادلحل٢ الىعيط، حبضح أف ادلحل٢ ّين اذلي٨ يٞؽِّ
 اثلجٮت، أك أف ميٮػ٭٥ أ٥٤ٔ ثةدلحل٢، أك ث٘ري ذلٟ ٨٦ اْلضش الٮا٬يح.

 .(1)«ك٥٬ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣»ٔ٪٭٥ ثٞٮهل/  ♫كذللٟ ٔربَّ اإل٦ةـ ابلؼةرم 
٤ٜ ٤ٔي٫  .(2)ا٥٤ٕ٣ ك٦ؽلٮؿ ا٥٤ٕ٣ أكقٓ ٨٦ ٦ؽلٮؿ اْلؽير، كإف اكف اْلؽير ٝؽ يُي

الك٪ح، ك٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ اذلي٨ يؿاثُٮف ىلع ز٘ٮر اإلقالـ، ٚٞؽ يكٮف الؿص٢ ٨٦ أ٢٬ 
كيؽإٚٮف ٔ٪٫، كل١٪٫ ٣يف ٨٦ أ٢٬ اْلؽير؛ ث٧ٕىن/ املنذ٤٘ني ث٫ ركايح كدرايح، ظىت 
ؿٚٮا ث٫، كأ٦س٤ح ٬ؾا ٠سرية ٨٦ املنذ٤٘ني ثةتلٛكري، أك ا٣ٞؿاءات، أك ال٤٘ح، أك األدب، أك  ٔي

 اتلةريغ، أك ٗري٬ة.
٥٬ »يف دٕؿي٫ٛ أوعةب اْلؽير، كا٣يت يٞٮؿ ٚي٭ة/  ♫ؽيين كأ٦ة ٔجةرة يلع ث٨ امل

كيؾثُّٮف ٨ٔ ا٥٤ٕ٣، لٮال٥٬  ،♀أوعةب اْلؽير اذلي٨ يذٕة٬ؽكف ٦ؾا٬ت الؿقٮؿ 
، ٚيف (3)«ل٥ جنؽ ٔ٪ؽ املٕزت٣ح كالؿاٌٚح كاجل٭٧يح كأ٢٬ الؿأم ميبنة ٨٦ قنن املؿق٤ني

ٔجةرد٫ ٩ٮع ٨٦ اتلؼىيه؛ إذ يَّٛس أ٢٬ اْلؽير ثأ٩٭٥/ اذلي٨ يذٕة٬ؽكف ٦ؾا٬ت 
كيؾثُّٮف ٨ٔ ا٥٤ٕ٣، كيج٤٘ٮف ل٤٪ةس قنن املؿق٤ني، ك٬ؾا دٛكري  ،♀الؿقٮؿ 

ة ل٤يشء ثجٕي أصـاا٫، كأ٢٬ الك٪ح ا٣ُةاٛح امل٪ىٮرة أ٥ٔ ٨٦  ذلٟ، كال مٟ أف ٝٮ٦ن

                                     
 (.2/112( وعيط ابلؼةرم )1)
٨ دأػؾكف دي٪ك٥ ؛إف ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ دي٨»٧٠ة ٝةؿ حم٧ؽ ث٨ قريي٨/  (9) مك٥٤ يف ٦ٞؽ٦ح  ذ٠ؿق ،«ٚة٩ْؿكا ٧َّٔ

 (.1/11وعيع٫ )
ل٤ؼُيت  ،( يف دؿدمح يلع ث٨ املؽيين، كا٩ْؿ/ الؿظ٤ح يف ٤َت اْلؽير1/191اث٨ ٔؽم يف الاكم٢ )أػؿص٫ ( 5)

 (.995صابل٘ؽادم )
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 اجلةس ثةدلػٮؿ يف ٬ؾق ا٣ُةاٛح، كإىل ٦ة ٔ٪ؽ٥٬ يىؿًصٓ ٠٭ؤالء اذلي٨ ذ٠ؿ٥٬ اث٨ املؽيين ٥٬ أكىل
ذَّجٓ يف أم ختىه اكف، ك٣ك٨ ال ي٤ــ ٨٦ ذلٟ أف يكٮ٩ٮا ا٣ُةاٛح امل٪ىٮرة،  -كظؽ٥٬ -لكُّ ٦ي

 أك أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح، ٧٠ة قجٜ دٞؿيؿق.
إذف؛ ٚأ٢٬ الك٪ح ال جي٧ٕ٭٥ ختىه ٤ِٔل، كال ٧ٌٔل ثٕي٪٫، ث٢ ٥٬ ٦ٛؿٝٮف يف 

 اخلري اكٚح، يٞٮلٮف ثةْلٜ، كيؿمحٮف اخل٤ٜ، كجيذ٧ٕٮف ىلع ٦٪٭ش االدجةع.أثٮاب 
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 أهن الضنة منط واحد يف باب االعتكاد وأصوه الدين
  

٤ٮ ٝؽرق؛ إذ  ٥ْ مأ٫٩، ٔك ذٞةد، ٔك ح ثني املك٧٤ني ىلع ػُٮرة أمؿ األ ال ٦٪ةٔز
 املؼة٣ٙ ٚي٫ ىلع مٛة ١٤٬ح.
ة ىلع ٝٮؿ كاظؽ يف أوٮؿ ٬ؾا ابلةب كٍليةد٫، ل٥ ي٪٢ٞ كهلؾا جنؽ أ٢٬ الك٪ح  ٕن دمي

ذٞةد كأوٮؿ ادلي٨، ث٢ املعٛٮظ ٔ٪٭٥ ادٛةٝ٭٥ يف  ٔ٪٭٥ اػذالؼ يف أ٦٭ةت مكةا٢ األ
ؽـ اػذالٚ٭٥ ٤ٔي٭ة.  ٬ؾق املكةا٢، ٔك

ا٣ٞٮؿ يف الك٪ح ا٣يت أ٩ة ٤ٔي٭ة، كرأيخ ٤ٔي٭ة اذلي٨ رأيذ٭٥ ٦س٢ » /♫ٝةؿ النةٚيع 
ا رقٮؿ اهلل، كأف اهلل قٛيةف ك٦ةلٟ  ري٧٬ة/ اإلٝؿار بن٭ةدة أف ال هلإ إال اهلل، كأف حم٧ؽن ٗك

 .(1)«ىلع ٔؿم٫ يف ق٧ةا٫، يٞؿب ٨٦ ػ٫ٞ٤ ٠يٙ مةء، كيزنؿ إىل الك٧ةء ادل٩ية ٠يٙ مةء
٬ؾق ٦ؾا٬ت أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كأوعةب األزؿ، كأ٢٬ الك٪ح » /♫كٝةؿ اإل٦ةـ أمحؽ 

 ♀ ٞذؽل ث٭٥ ٚي٭ة ٨٦ دلف أوعةب اجليباملكذ٧ك١ني ثٕؿكد٭ة، املٕؿكٚني ث٭ة، امل
ري٧٬ة ٤ٔي٭ة، ٨٧ٚ ػة٣ٙ  إىل يٮ٦٪ة ٬ؾا، كأدرًلخ ٤ٔي٭ة ٨٦ ٧٤ٔةء اْلضةز كالنةـ، ٗك
ميبنة ٨٦ ٬ؾق املؾا٬ت، أك ٨َٕ ٚي٭ة، أك اعب ٝةا٤٭ة ٚ٭ٮ خمة٣ٙ ٦جذؽع، كػةرج ٨ٔ 

 .(2)«اجل٧ةٔح، زاي٢ ٨ٔ ٦٪٭ش الك٪ح كقبي٢ اْلٜ
ك٥٬ أ٢٬ الك٪ح »/ -يف كوٙ كبيةف ٨٦ ٥٬ أ٢٬ الك٪ح- ♫ٝةؿ اث٨ ٠سري 

١ٮف ثكذةب اهلل كق٪ح رقٮهل  ، كب٧ة اكف ٤ٔي٫ الىؽر األكؿ ♀كاجل٧ةٔح املذ٧كِّ

                                     
 (.193، لزل٬يب )ص( ا٤ٕ٣ٮ 1)
 (.1/91َجٞةت اْل٪ةث٤ح، الث٨ أيب يًٕل ) (9)
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 .(1)«٨٦ الىعةثح، كاتلةثٕني، كأا٧ح املك٧٤ني يف ٝؽي٥ ادل٬ؿ كظؽيس٫
ذٞةد ٦ذٜٛ ٤ٔي٭ة ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح؛ إذ  ٝؽ ك٬ؾا ال يٕين/ أف لك مكةا٢ األ

كٝٓ اخلالؼ ثني الىعةثح أ٩ٛك٭٥ ظٮؿ ثٕي مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة، ك٣ك٨ ل٥ دك٨ ٬ؾق 
 املكةا٢ ٨٦ األ٦٭ةت كاللكيةت يف ٬ؾا ابلةب.

 ك٨٦ األ٦س٤ح ىلع ذلٟ/ 
 لؿب٫ حل٤ح املٕؿاج، ٢٬ كٕٝخ أـ ال؟ ♀اػذالٚ٭٥ يف رؤيح اجليب  -

ا» /♫ٝةؿ اث٨ دي٧يح  ٢٬ رأل رب٫ حل٤ح  كإ٧٩ة اكف ا٣زناع ثني الىعةثح يف أف حم٧ؽن
ا رأل رب٫ حل٤ح  ¶املٕؿاج؟ ٚاكف اث٨ ٔجةس  كأكرث ٧٤ٔةء الك٪ح يٞٮلٮف/ إف حم٧ؽن

 .(2)«كَةاٛح ٦ٕ٭ة د٪١ؿ ذلٟ ▲ املٕؿاج، كٌل٩خ اعئنح
ة- ك٨٦ ذلٟ - ٌن / اػذالٚ٭٥ يف أ٫٩ ٢٬ يكٮف ل٤جؽف يف ا٣ٞرب ٔؾاب أك ٩ٕي٥ دكف -أي

 الؿكح أـ ال؟
٨ٔ ٔؾاب ا٣ٞرب/ ٢٬ ٬ٮ ىلع اجلٛف كابلؽف، أك ىلع  ♫ٚٞؽ قب٢ ميغ اإلقالـ 
ة ثةدٛةؽ » /♫اجلٛف دكف ابلؽف؟ ٚأصةب  ٕن ث٢ ا٣ٕؾاب كاجلٕي٥ ىلع اجلٛف كابلؽف دمي

ب ٦ذى٤ح ثةبلؽف  ؾَّ ب ٦٪ٛؿدة ٨ٔ ابلؽف، كدٕي ؾَّ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح، د٪٥ٕ اجلٛف كدٕي
ةؿ جمذ٧ٕذني، ٧٠ة يكٮف كابلؽف ٦ذى٢ ث٭ة، ٚي١ٮف اجلٕي٥ كا٣ٕؾاب ٤ٔي٭٧ة يف ٬ؾق اْل

ل٤ؿكح ٦٪ٛؿدة ٨ٔ ابلؽف. ك٢٬ يكٮف ا٣ٕؾاب كاجلٕي٥ ل٤جؽف ثؽكف الؿكح؟ ٬ؾا ٚي٫ 
 .(3)«ٝٮالف من٭ٮراف أل٢٬ اْلؽير كالك٪ح كالالكـ

ك٦ٕةد األثؽاف ٦ذٜٛ ٤ٔي٫ ٔ٪ؽ املك٧٤ني، كاحل٭ٮد، كاجلىةرل. ك٬ؾا »/ ♫كٝةؿ 

                                     
 (.5/151اث٨ ٠سري )( دٛكري 1)
 (.5/523( جم٧ٮع ا٣ٛذةكم )9)
 (.925 -1/929( املؿصٓ الكةثٜ )5)
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يكٮف ل٤جؽف دكف الؿكح ٩ٕي٥ أك لك٫ ٦ذٜٛ ٤ٔي٫ ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء اْلؽير كالك٪ح. ك٢٬ 
 .(1)«ٔؾاب؟ أزجخ ذلٟ َةاٛح ٦٪٭٥، كأ٩كؿق أكرث٥٬

ة-ك٨٦ ذلٟ  - ٌن / اػذالٚ٭٥ ٚي٧ة يٮزف يٮـ ا٣ٞية٦ح/ ٢٬ ٬ٮ ا٢٧ٕ٣، أـ وعةاٙ -أي
٧ةؿ؟  .(2)ا٢٧ٕ٣، أـ ا٣ٕةم٢ ٩ٛك٫، أم/ وةظت اأٔل

ٮد/ ثيةف أف ك٣يف ٦ٞىٮد٩ة يف ٬ؾا املٞةـ اقذٞىةء ٦س٢ ٬ؾق املكةا٢؛ كإ٧٩ة املٞى
ذٞةد ٝؽ كٝٓ اخلالؼ ٤ٔي٭ة ثني أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح، كإف اك٩خ ٬ؾق  ثٕي مكةا٢ األ

 ٣يكخ ٨٦ أوٮؿ ا٣ٕٞيؽة كٍليةد٭ة. -٧٠ة قجٜ -املكةا٢
 

 
  

                                     
 (.1/921) جم٧ٮع ا٣ٛذةكم (1)
 (.112صرشح ا٣ُعةكيح ) (9)

& 
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 أهن الضنة أحزص الناظ عمى االجتىاع واالئتالف، 

 وأبعد الناظ عن االفرتام واالختالف
 

/ ثةجل٧ةٔح ٨٦ أ٥٬ أرٌلف ٦٪٭ض٭٥ املجةرؾ، ٝةؿ دٕةىلإف أذىةـ أ٢٬ الك٪ح 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ 

 .[135آؿ ٧ٔؿاف/ ]﴾ گ گ
يؿيؽ ثؾلٟ دٕةىل ذ٠ؿق/ كد٧ك١ٮا ثؽي٨ اهلل اذلم »/ ♫ٝةؿ اث٨ صؿيؿ ا٣ُربم 

٭ؽق اذلم ٔ٭ؽق إحلك٥ يف ٠ذةث٫ إحلك٥؛  ٨٦ األ٣ٛح، كاالصذ٧ةع ىلع لك٧ح أمؿًل٥ ث٫، ٔك
 .(1)«اْلٜ، كا٣تك٤ي٥ ألمؿ اهلل

يف دٛكري )ظج٢  -أ٫٩ ٝةؿ ◙ ثأقة٩يؽق إىل اث٨ مكٕٮد ♫كركل اث٨ صؿيؿ 
ك٦س٢ ، (2)«اجل٧ةٔح»/ -[135آؿ ٧ٔؿاف/ ]﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿اهلل( يف ٝٮهل دٕةىل/ 

 .(3)ٔ٪٫ يف اتلٛكري ♫٬ؾا ٫٤ٞ٩ ا٣ٞؿَيب 
٦٪٭ة/  ،أٝٮاالن أػؿل ٨ٔ الك٤ٙ يف دٛكري ٦ٕىن ظج٢ اهلل ♫كذ٠ؿ اث٨ صؿيؿ 

 .(4)ا٣ٞؿآف، كاإلػالص هلل كظؽق، كاإلقالـ
أمؿ٥٬ اهلل أف جيذ٧ٕٮا ىلع اتل٧كٟ ثؽي٨ »يف ٩ٛف اآليح/  ♫كٝةؿ النٮٌلين 

                                     
 (.1/53( دٛكري ا٣ُربم )1)
 (.1/53)املىؽر الكةثٜ  (9)
 (.1/132( املىؽر الكةثٜ )5)
 (.51 -1/53( املىؽر الكةثٜ )1)
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 .(1)«اإلقالـ أك ثة٣ٞؿآف، ك٩٭ة٥٬ ٨ٔ اتلٛؿؽ اجلةمئ ٨ٔ االػذالؼ يف ادلي٨
ذىةـ ثة٣ٞؿآف، كاإلػالص هلل » ك٬ؾق األٝٮاؿ مؤدا٬ة كاظؽ، ك٩تيضذ٭ة كاظؽة؛ ٚإف األ

لك٭ة ممة ينذش ٔ٪٫ - ♀كظؽق، كاتل٧كٟ ثةإلقالـ الىعيط اذلم صةء ث٫ رقٮؿ اهلل 
 .(2)«دآ٣ٙ املك٧٤ني، كاصذ٧ةٔ٭٥، كدؿاثُ٭٥، كد٧ةقٟ جمذ٧ٕ٭٥

ذىةـ- ♫ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  حت١ي٫٧ دكف آراء الؿصةؿ ك٬ٮ »/ -يف ظٞيٞح ٬ؾا األ
ك٦ٞةييك٭٥، ك٦ٕٞٮالد٭٥، كأذكاٝ٭٥، كًلنٮٚةد٭٥، كمٮاصيؽ٥٬، ٨٧ٚ ل٥ يك٨ ٠ؾلٟ، ٚ٭ٮ 
ة  ، كإػالون ٧الن ة ٔك ذىةـ ث٫ كحبج٫٤، ٧٤ٔن ذىةـ، ٚةدلي٨ لك٫ يف األ ٦نك٢ٌّ ٨٦ ٬ؾا األ

، كاقذ٧ؿارنا ىلع ذلٟ إىل يٮـ ا٣ٞية٦ح ، ك٦ذةثٕحن  .(3)«كاقذٕة٩حن
 / (4) ♫ٝةؿ اث٨ املجةرؾ 

جْػػ٢ي اهلل ٚةْصذىًىػػ٧ًٮا  إًفَّ اجل٧ةٔػػحى ظى
 

اى٩ػػة  ػػ٨ْ دى ًِْفى ل٧ًى دًػػ٫ً الػػٮي ْؿكى ٕي  ٦ً٪ْػػ٫ي ث
 

ٚأ٢٬ الك٪ح ىلع اْلٞيٞح ٥٬ أ٢٬ اجل٧ةٔح كاالصذ٧ةع، ٦ٓ اْلؿص ىلع ذلٟ كاتلٮايص 
ا كبةَ٪نة. -ث٫  ّة٬ؿن

 كل١٪٭٥ ظني جيذ٧ٕٮف كيؽٔٮف إىل االصذ٧ةع يٌجُٮف دٔٮد٭٥ ثٌةثُني ٧٬ة/ 
 / االحجىاع ىلع لكىة احلقالضابط األول/ 

ة؛ ذلٟ  ، ٌٚالن ٨ٔ أف يكٮف وعيعن ٚجؽكف ٬ؾا ا٣ٞيؽ الٌةثٍ ال يكٮف اصذ٧ةع أوالن
ؿكف ىلع ٝؿار، كال ي٭ذؽكف ألمؿو قٮاء.  أف ابلة٢َ كأ٫٤٬ يف أمؿ مؿيش، ال يٞى

، ك٩تيضذ٫ قٕةدة ادل٩ية كاآلػؿة. ٚكجت ٧الن ة ٔك ٓي ادلي٨ لك٫ ٧٤ٔن  االصذ٧ةع دم

                                     
 (.1/537ل٤نٮٌلين ) ،( ٚذط ا٣ٞؽيؿ1)
 (.93 -12)ص د.دمةؿ ثةدم ،( كصٮب لـكـ اجل٧ةٔح كدؿؾ اتلٛؿؽ9)
 (.5/595( ٦ؽارج الكةل١ني )5)
 (.1/132دٛكري ا٣ٞؿَيب ) (1)
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ٓي ادلي٨ كا٢٧ٕ٣ي » /♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح  إف قجت االصذ٧ةع كاأل٣ٛح دم
ا، ك٩تيضح اجل٧ةٔح/  …ث٫ لك٫، ك٬ٮ ٔجةدة اهلل كظؽق ال رشيٟ هل، ٧٠ة أمؿ ث٫ ثةَ٪نة كّة٬ؿن

ٮا٫٩، كقٕةدة ادل٩  .(1)«ية كاآلػؿة، كبيةض الٮصٮقرمحح اهلل كًر
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿/ ٝةؿ دٕةىل

 .[133آؿ ٧ٔؿاف/ ]﴾ ې ې ې ې ى
٧ٚىت دؿؾ اجلةس ثٕي ٦ة أمؿ٥٬ اهلل ث٫ كٕٝخ ثي٪٭٥ »/ ♫كٝةؿ ميغ اإلقالـ 

ؽ ا٣ٞٮـ ٚكؽكا ك١٤٬ٮا، كإذا اصذ٧ٕٮا و٤عٮا كم١٤ٮا؛ ٚإف  ا٣ٕؽاكة كابلٌ٘ةء، كإذا دٛؿَّ
 .(2)«كا٣ٛؿٝح ٔؾاب اجل٧ةٔح رمحح

ة- ♫كٝةؿ  ٌن ٚإ٩٭٥ إذا اصذ٧ٕٮا اك٩ٮا ٦ُيٕني هلل ثؾلٟ مؿظٮ٦ني، ٚال »/ -أي
دكٮف َةٔح اهلل ث٢ٕٛ ل٥ يأمؿ اهلل ث٫ ٨٦ أذٞةد أك ٝٮؿ أك ٢٧ٔ، ٤ٚٮ اكف ا٣ٞٮؿ أك 

 .(3)«ا٢٧ٕ٣ اذلم اصذ٧ٕٮا ٤ٔي٫ ل٥ يأمؿ اهلل ث٫، ل٥ يك٨ ذلٟ َةٔح هلل كال قبجنة لؿمحذ٫
ٮف ٨ٔ مٮآً اتلٛؿؽ كاالػذالؼ، م٤زتمٮف ٚأ٢٬  الك٪ح مكذ٧ك١ٮف ثةجل٧ةٔح، ٦ًٕؿ

جب٢٧ ال١ذةب كالك٪ح كاإلدمةع، ثٕيؽكف ٨ٔ مٮا٨َ املتنةث٭ةت ا٣يت دٛؿؽ اجل٧ٓ كتنذخ 
 الن٢٧؛ ألف اجل٧ةٔح ٔ٪ؽ٥٬ يه ٦٪ةط اجلضةة يف ادل٩ية كاآلػؿة.

 األوٮؿ ابلؽٔيح؛ ٚإف ك٬ؾا ين٭ؽ لىؽ٫ٝ كاٝٓ أ٢٬ ابلؽع كاأل٬ٮاء املضذ٧ٕني ىلع
ا ٨٦ ا٣ٛؿؽ املتنة٠كح املذٕة٠كح، ك٬ؾا ّة٬ؿ  ٚؿٝ٭٥ ال١ربل اننٕجخ إىل ٦ة ال حيىص ٔؽًّ

ثٕؽ أف  ،، ٚلكٌّ ٨٦ ٬ةدني ا٣ُةاٛذني اٚرتٝخ إىل ٚؿؽ ٠سرية-٦سالن  -يف اخلٮارج كالؿكاٚي
 .ٚةرٝٮا اْلٜ كدؿًلٮا االصذ٧ةع ٤ٔي٫

                                     
 (.1/17) ( جم٧ٮع ا٣ٛذةكم1)
 (. 5/191( املؿصٓ الكةثٜ )9)
 (.1/17( املؿصٓ الكةثٜ )5)
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ؿٝح، ٧٠ة أف الك٪ح ٦ٞؿك٩ح ثةجل٧ةٔح، كابلؽٔح ٦ٞؿك٩حه »/ ♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ  ٛي ثة٣
ؿٝح ٛي  .(1)«ٚيٞةؿ/ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح، ٧٠ة يٞةؿ/ أ٢٬ ابلؽٔح كا٣

كٝةؿ دمةٔح ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء/ أوٮؿ ابلؽع أربٕح، كقةاؿ اثلنذني » /♫كٝةؿ النةَيب 
 .(2)«كالكجٕني ٚؿٝح ٨ٔ ٬ؤالء دٛؿٝٮا، ك٥٬/ اخلٮارج، كالؿكاٚي، كا٣ٞؽريح، كاملؿصبح

كٝؽ ذ٠ؿ ثٕي املى٪ٛني أف الؿكاٚي ا٩ٞك٧ٮا إىل زالث كقجٕني ٚؿٝح، كأكو٤٭٥ »
 .(3)«ثٌٕ٭٥ إىل زالز٧ةاح

ِابط اخلالف/   الضابط اثلاين/ مرااعة ض
ر ك٩ىه ٨ٔ االٚرتاؽ كاالثذؽاع،  ذىةـ ٚٞؽ ظؾَّ ٧٠ة أمؿ اهلل دٕةىل ثةالصذ٧ةع كاأل

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿/ ٝةؿ دٕةىل

چ چ چ ﴿كٝةؿ دٕةىل/ ، [15النٮرل/ ]﴾ ڑ ک ک ک ک ڈ ژژ ڑ

چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 .[135األ٩ٕةـ/ ]﴾ ڑ
ة ثٌٮاث٫ُ ا٣يت ٨٦ أ٧٬٭ة  ُن ٚعني يٞٓ اخلالؼ ا٤ٕ٣ِل ثني أ٢٬ الك٪ح يٞٓ ٦٪ٌج

 اْلؿص ىلع الٮىْظؽة كاالاذالؼ، كوالح ذات ابلني.
٨٦ الىعةثح كاتلةثٕني ك٨٦ كٝؽ اكف ا٧٤ٕ٣ةء »/ ♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح 

ٮا يف األمؿ ادجٕٮا أمؿ اهلل دٕةىل يف ٝٮهل جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ﴿/ ثٕؽ٥٬ إذا د٪ةٔز

كٌل٩ٮا يت٪ةّؿكف  ،[32ا٣نكةء/ ]﴾ خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث
يف املكأ٣ح ٦٪ةّؿة منةكرة ك٦٪ةوعح، كرب٧ة اػذ٤ٙ ٝٮهل٥ يف املكأ٣ح ا٧٤ٕ٣يح كا٤٧ٕ٣يح، 

                                     
 (.1/19الث٨ دي٧يح ) ،( االقذٞة٦ح1)
ذىةـ )( 9)  (.9/993األ
 (.1/133ل٤ن٭ؿقذةين ) ،امل٢٤ كاجلع٢ (5)



 
 

 اخلىةاه كالىٛةت ا٣ٕة٦ح أل٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح
67 

 .(1)«كأػٮة ادلي٦٨ٓ ثٞةء األ٣ٛح كا٣ٕى٧ح 
ك٬ؾا األمؿ منة٬ؽ م٧٤ٮس يف اخلالؼ اذلم يننأ ثني أ٢٬ الك٪ح أ٩ٛك٭٥، كبني أ٢٬ 
ا، ٚٞؽ كٝٓ اخلالؼ ثني  الك٪ح كأ٢٬ ابلؽع، ٚأ٦ة ٦ة يكٮف ثي٪٭٥ كبني ثٌٕ٭٥ ١ٚسري صؽًّ
الىعةثح أ٩ٛك٭٥ ظٮؿ ثٕي مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة، ك٣ك٨ ل٥ دك٨ ٬ؾق املكةا٢ ٨٦ األ٦٭ةت 

 ٬ؾا ابلةب.كاللكيةت يف 
 كٝؽ قجٜ ٨٦ األ٦س٤ح ىلع ذلٟ/ 

 ؟(2)لؿب٫ حل٤ح املٕؿاج، ٢٬ كٕٝخ أـ ال ♀اػذالٚ٭٥ يف رؤيح اجليب  -
ة -ك٨٦ ذلٟ - ٌن / اػذالٚ٭٥ يف أ٫٩ ٢٬ يكٮف ل٤جؽف يف ا٣ٞرب ٔؾاب أك ٩ٕي٥ دكف -أي

 ؟(3)الؿكح أـ ال
ةاٙ ا٢٧ٕ٣، أـ ك٨٦ ذلٟ/ اػذالٚ٭٥ ٚي٧ة يٮزف يٮـ ا٣ٞية٦ح/ ٢٬ ٬ٮ ا٢٧ٕ٣، أـ وع -

٧ةؿ؟  .(4)ا٣ٕةم٢ ٩ٛك٫، أم/ وةظت اأٔل
ك٨٦ ذلٟ/ اػذالٚ٭٥ يف ا٣ٛؿكع كاألظاكـ ا٣ٛٞ٭يح ا٤٧ٕ٣يح، ك٬ٮ ٠سري من٭ٮر ال  -

 ي٪عرص.
كأ٦ة مٮاٝٛ٭٥ ٦ٓ ٗري٥٬ مم٨ ػة٣ٙ يف األوٮؿ دكف ا٣ٛؿكع، ٚيضكؽق مٮٝٙ اث٨ 

رصٮع أ٣ٛني ٦٪٭٥ إىل  ٔجةس ٦ٓ اخلٮارج كرمحذ٫ ث٭٥ ك٩ٞةم٫ ٦ٕ٭٥، اذلم اكف قبجنة يف
 قةظح الك٪ح، كإىل َؿيٜ اجل٧ةٔح.

جؽ ا٣ٕـيـ ال١٪ةين، ك٣ٞؽ  كًلؾا إ٦ةـ أ٢٬ الك٪ح اإل٦ةـ أمحؽ يف مٮ٫ٛٝ ٨٦ خمة٣ٛي٫، ٔك
ة. ٕن  ظؾا ظؾك٥٬ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح، رمح٭٥ اهلل دمي

                                     
 (.91/159) ل٤ن٭ؿقذةين ،امل٢٤ كاجلع٢ ( 1)
 (.5/523( جم٧ٮع ا٣ٛذةكم )9)
 (.925 -1/929( املؿصٓ الكةثٜ )5)
 (.112صرشح ا٣ُعةكيح ) (1)
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 . اك٩ٮا أظؿص اجلةس ىلع دمٓ اللك٧ح، ككظؽة الىٙ، كإوالح ذات ابلني -٦ٓ ٬ؾا- ك٥٬
د٧٤ٕٮف أف ٨٦ ا٣ٞٮأؽ ا٣ْٕي٧ح ا٣يت يه ٨٦ » /♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح 

ٙى ا٤ٞ٣ٮب، كاصذ٧ةعى اللك٧ح، كوالحى ذات ابلني؛ ٚإف اهلل دٕةىل يٞٮؿ/  دمةع ادلي٨/ دأحل
 .(1)«[1األ٩ٛةؿ/ ]﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ﴿

ز٥ إ٫٩ ٨٦ لٮازـ االصذ٧ةع كادلٔٮة إحل٫/ اجليه ٨ٔ ا٣ٛؿٝح كأقجةث٭ة، ٝةؿ اإل٦ةـ 
؛ ٚإ٧٩ة  ¶كٝةؿ اث٨ ٔجةس »/ ♫ا٣ٞؿَيب  لك٧ةؾ اْل٪يف/ ية ظ٪يف، اجل٧ةٔحى اجل٧ةٔحى

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿يٞٮؿ/  ١٤٬خ األم٥ الكةثٞح تلٛؿٝ٭ة، أ٦ة ق٧ٕخ اهلل 

 .(2)«[135آؿ ٧ٔؿاف/ ]﴾ ڃڃ
ق٧ٕخ ٦ةلاكن يٞٮؿ/ ٦ة آيح يف ٠ذةب اهلل أمؽ ىلع أ٢٬ »/ ♫ٝةؿ اث٨ ك٬ت 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿االػذالؼ ٨٦ أ٢٬ األ٬ٮاء ٨٦ ٬ؾق اآليح/ 

، ٝةؿ ٦ةلٟ/ ٚأم [133آؿ ٧ٔؿاف/ ]﴾ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى
الكـ أثني ٨٦ ٬ؾا؟! ٚؿأيذ٫ يذأكهلة أل٢٬ األ٬ٮاء. كركاق اث٨ ا٣ٞةق٥ كزاد/ ٝةؿ ٦ةلٟ/ إ٧٩ة 

 .(3)«ا٣ٞج٤ح ٬ؾق اآليح أل٢٬
 
 

 
  

                                     
 (.92/33) رشح ا٣ُعةكيح (1)
 (.1/131( دٛكري ا٣ٞؿَيب )9)
ذىةـ )5)  (.9/923( األ

& 
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 وأتبعوي لى ♀أهن الضنة أعمي الناظ بضنة رصوه اهلل 
  

كأٝٮاهل كإٔٚةهل، كأ٧ْٔ٭٥  ♀أ٢٬ الك٪ح ٥٬ أ٥٤ٔ اجلةس ثأظٮاؿ وةظج٭ة 
 حمجح كمٮاالة هلة كأل٤٬٭ة.

إف أظٜ اجلةس ثأف دكٮف يه ا٣ٛؿٝح اجلةصيح/ »/ ♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح 
ك٥٬  ،♀أ٢٬ اْلؽير كالك٪ح، اذلي٨ ٣يف هل٥ ٦ذجٮع يذٕىجٮف هل إال رقٮؿ اهلل 

أ٥٤ٔ اجلةس ثأٝٮاهل كأظٮاهل، كأ٧ْٔ٭٥ د٧يزينا ثني وعيع٭ة كقٞي٧٭ة، كأا٧ذ٭٥ ٚٞ٭ةء ٚي٭ة، 
، كظجًّة كمٮاال ٧الن ة ٔك ٞن ة مل٨ كاال٬ة، ك٦ٕةداة مل٨ كأ٢٬ ٦ٕؿٚح ث٧ٕة٩ي٭ة كادجةع هلة، دىؽي

 .(1)«اعدا٬ة، اذلي٨ يؿدكف املٞةالت املض٤٧ح إىل ٦ة صةء ث٫ ٨٦ ال١ذةب كاْل٧١ح
 كال ػالؼ ثني ا٣ٕٞالء يف أف ق٪ح رقٮؿ اهلل»/ ♫كٝةؿ اإل٦ةـ أثٮ ٩رص الكضـم 

 .(2)«ال د٥٤ٕ ثة٢ٕٞ٣، كإ٧٩ة د٥٤ٕ ثةجل٢ٞ ♀
ة٣ىت ثةجل٢ٞ » عو ل٤ك٪ح جيت أف يُي ؽَّ ٥ً٤ى وؽ٫ٝ ٚلك ٦ي ٔي الىعيط ث٧ة يٞٮهل، ٚإف أىت ثؾلٟ 

ًْؽث زااٖ ٔي٥٤ أ٫٩ حمي  .(3)«كٝيج٢ ٝٮهل، كإف ل٥ يذ٧ك٨ ٨٦ ٢ٞ٩ ٦ة يٞٮهل ٨ٔ الك٤ٙ 
؛  ٧الن ة ٔك كال ٔضت يف ذلٟ؛ ٚأ٢٬ الك٪ح ٥٬ أوعةب اْلؽير، ركايح كدرايح، ٧٤ٔن

رة كا٣ٛؿٝح أف ثٕي أا٧ح الك٤ٙ َّٚسَّ ا٣ُةاٛح امل٪ىٮ -٧٠ة قجٜ -كذللٟ ٚإ٩٪ة جنؽ
 اجلةصيح، أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ثأ٩٭٥/ أوعةب اْلؽير.

ك٣يف يف الك٪ح ٝيةس، كال ديرْضىبي هلة »/ -يف ثيةف ٦٪٭ش االدجةع- ♫كيٞٮؿ اإل٦ةـ أمحؽ 
                                     

 (.5/517) ( جم٧ٮع ا٣ٛذةكم1)
 (.22)ص أليب ٩رص الكضـم ،( الؿد ىلع ٨٦ أ٩كؿ اْلؿؼ كالىٮت9)
 (.111)ص ( املؿصٓ الكةث5ٜ)
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 .(1)«األ٦سةؿ، كال ديْؽرىؾي ثة٣ٕٞٮؿ كاأل٬ٮاء، إ٧٩ة يه االدجةع، كدؿؾ اهلٮل
ز٥ ٨٦ َؿيٞح أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ادجةع »/ -يف ٬ؾا املٕىن- ♫كٝةؿ ميغ اإلقالـ 

ا- ♀آزةر رقٮؿ اهلل  كادجةع قبي٢ الكةثٞني األك٣ني ٨٦ امل٭ةصؿي٨  -ثةَ٪نة كّة٬ؿن
عنيكه بسنيت، وسٌة اخلنفاء )ظير ٝةؿ/  ♀كاأل٩ىةر، كادجةع كويح رقٮؿ اهلل 

ِاحذ، وإياكه وحم ِا عنيُا بانل ِا بُا وَعضُّ دثاِت الراشديي املُديني وي بعدي، ثىسك
كي٧٤ٕٮف أف أوؽؽ الالكـ الكـ اهلل،  ،(2)(األمِر؛ فإن لكَّ حمدثة بدعة، ولك بدعة ضالمة

، كيؤزؿكف الكـ اهلل ىلع ٗريق ٨٦ الكـ أو٪ةؼ اجلةس، ♀ كػري اهلؽم ٬ؽم حم٧ؽ
مٮف ٬ؽم حم٧ؽو  ىلع ٬ؽم لك أظؽ، كب٭ؾا ق٧ٮا أ٢٬ ال١ذةب كالك٪ح،  ♀ كيٞؽِّ

ؽ٬ة ا٣ٛؿٝح  .(3)«كق٧ٮا أ٢٬ اجل٧ةٔح؛ ألف اجل٧ةٔح يه االصذ٧ةع ًك
، كٍل٧ة حتٜٞ ا٣ٕجؽ  -٧٠ة يٞؿرق ا٧٤ٕ٣ةء -٧ٕٚيةر اال٩تكةب ٬ٮ/ ادجةع امل٪٭ش أوٮالن كٚؿكاعن

ة؛ اكف أكىل ث٭ؾ ٞن ، كدٔٮة كدُجي ٧الن ٧٤نة ٔك  ا االق٥ كد٤ٟ ا٣نكجح الرشيٛح.ث٭ؾق األوٮؿ كا٣ٛؿكعٔ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ٝةؿ دٕةىل/ »/ ♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٚض٢ٕ اتلةثٕني هل٥ ثإظكةف منةرًلني هل٥ ٚي٧ة  ،[133اتلٮبح/ ]﴾ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ
ٮاف كاجل٪ح... ٨٧ٚ ادَّجٓ الكةثٞني األك٣ني اكف ٦٪٭٥، ك٥٬ ػري اجلةس ثٕؽ  ذ٠ؿ ٨٦ الًؿ

ػؿصخ ل٤٪ةس، كأكخلٟ ػري أ٦ح حم٧ؽ  ♀األ٩بيةء؛ ٚإف أ٦ح حم٧ؽ 
ي
ػري أ٦ح أ

ٓ ٨٦ ٦ٕؿٚح أٝٮاؿ ...؛ كهلؾا اكف ٦ٕؿٚح أٝٮاهل٥ يف ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ كأ٧ٔةهل٥ ػرينا كأ٩ٛ♀
املذأػؿي٨ كأ٧ٔةهل٥ يف دميٓ ٤ٔٮـ ادلي٨ كأ٧ٔةهل...؛ ٚإ٩٭٥ أ٢ٌٚ مم٨ ثٕؽ٥٬ ٧٠ة دؿَّ ٤ٔي٫ 
ـأ٭٥ يف  ال١ذةب كالك٪ح، ٚةالٝذؽاء ث٭٥ ػري ٨٦ االٝذؽاء ث٨٧ ثٕؽ٥٬، ك٦ٕؿٚح إدمةٔ٭٥ ك٩

                                     
 (.1/133( رشح أوٮؿ أذٞةد أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح )1)
 .(، كٝةؿ/ ظؽير ظك٨ وعيط11(، كاث٨ ٦ةص٫ )9337(، كا٣رت٦ؾم )1337(، كأثٮ داكد )13329أػؿص٫ أمحؽ )( 9)
 (.5/137) ( جم٧ٮع ا٣ٛذةكم5)
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ـأ٭٥؛ كذلٟ أف  إدمةٔ٭٥ ال ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ػري كأ٩ٛٓ ٨٦ ٦ٕؿٚح ٦ة يؾ٠ؿ ٨٦ إدمةع ٗري٥٬ ك٩
ٮا ٚال خيؿج اْلٜ ٔ٪٭٥، ٚي٧ك٨ ٤َت اْلٜ يف ثٕي  ة، كإذا د٪ةٔز يكٮف إال ٦ٕىٮ٦ن

ؿؼ دال٣ح ال١ذةب كالك٪ح ىلع ػال٫ٚ  .(1)«أٝةكي٤٭٥، كال حيك٥ خبُأ ٝٮؿ ٨٦ أٝةكي٤٭٥ ظىت يٕي
٩ٮف ث٭ؾق األوٮؿ اثلالزح»/ -يف كوٙ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح- ♫كٝةؿ  ـً  -ك٥٬ يى

دميٓ ٦ة ٤ٔي٫ اجلةس ٨٦ أٝٮاؿ كأ٧ٔةؿ ثةَ٪ح أك  -كإدمةع الك٤ٙ أم/ ال١ذةب كالك٪ح
 .(2)«ّة٬ؿة، ممة هل د٤ٕٜ ثةدلي٨

ٮح- ك٬ؾا الكـ صة٦ٓ ٦ة٩ٓ يف مأف امل٪٭ةج، ظير دذضًل ٚي٫ مىةدر اتل٤ٌف  -كبًٮ
ذٞةد  املٕىٮ٦ح ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح، ٧٠ة دربز م٧ٮحلح ٬ؾا امل٪٭ش ملة ٤ٔي٫ اجلةس يف مأف األ

٢٧ اجلٮارح،كمأف  ٢٧ ا٤ٞ٣ت ٔك ؿؽ يف ذٟل ثنئ  ٕنة، الٚ  ٢٧ دمي ٥٤ كا٣ٕ ٦ة داـ  ا٣ٕجةدات، كمأف ا٣ٕ
 ذلٟ لك٫ هل د٤ٕٜ ثةدلي٨.

ٚإف ٨٦ قنذ٭٥/ االٝذؽاء  ♀أدجٓ اجلةس لؿقٮؿ اهلل  ╚ كًل٧ة أ٩٭٥
يني، كاتلةثٕني هل٥ ثإظكةف إىل يٮـ ادلي٨  . ثةلىعةثح املًؿ

ٮهل ـٝ   .(3)«كق٪ح اخل٤ٛةء الؿامؽي٨ امل٭ؽيني ٨٦ ثٕؽم٤ٔيك٥ بكنيت، » /♀ كٝؽ دٞؽ
٤ى٥ أوي٢ ٨٦ ٦ٕةل٥ أوعةب الرصاط الكٮم، ك٬ٮ اٝذؽاء اآلًػؿ ثةألكؿ،  ْٕ ك٬ؾا ٦ى

 كالالظٜ ثةلكةثٜ ٨٦ أ٢٬ اجلضةة كالكال٦ح كاإلظكةف.
كذلا ٔربَّ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ٨ٔ ٦ٕىن اجل٧ةٔح يف األظةدير، ٚٞةؿ/ ٥٬ الىعةثح، ك٨٦ دجٕ٭٥ 

ذىةـ، ظير ٝةؿ  ♫ثإظكةف، ٧٠ة ٝؿر ذلٟ النةَيب  اجل٧ةٔح »/ ♫يف أكؿ ٠ذةث٫ األ
 .(4)«، كأوعةث٫، كاتلةثٕٮف هل٥ ثإظكةف♀٦ة اكف ٤ٔي٫ اجليب 

قي اث٨ مكٕٮد ؽى ٨٦ اكف ٦٪ك٥ »ظني ٝةؿ/  ◙ ك٦ٕىن ا٣ٞؽكة يف الىعةثح أكَّ

                                     
 (.97 -15/95) ( جم٧ٮع ا٣ٛذةكم1)
 (.17)ص الث٨ دي٧يح ،( ا٣ٕٞيؽة الٮاقُيح9)
 .(، كٝةؿ/ ظؽير ظك٨ وعيط11(، كاث٨ ٦ةص٫ )9337(، كا٣رت٦ؾم )1337(، كأثٮ داكد )13329أػؿص٫ أمحؽ ) (5)
ذىةـ )1)  (.1/92( األ
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مكت٪ًّة ٤ٚيكنتَّ ث٨٧ ٝؽ ٦ةت؛ ٚإف ا٣يح ال دؤ٨٦ ٤ٔي٫ ا٣ٛذ٪ح، أكخلٟ أوعةب حم٧ؽ 
ة، ٝٮـ ♀ ٛن ة، كأ٤ٝ٭ة دك٤ ، اك٩ٮا أ٢ٌٚ ٬ؾق األ٦ح، كأثؿ٬ة ٤ٝٮبنة، كأ٧ٔٞ٭ة ٧٤ٔن

اػذةر٥٬ اهلل لىعجح ٩بي٫ كإٝة٦ح دي٪٫، ٚةٔؿٚٮا هل٥ ٤ٌٚ٭٥، كادجٕٮ٥٬ يف آزةر٥٬، 
 .(1)«ث٧ة اقذُٕذ٥ ٨٦ أػالٝ٭٥ كدي٪٭٥؛ ٚإ٩٭٥ اك٩ٮا ىلع اهلؽم املكذٞي٥ كد٧ك١ٮا

كىلع ٬ؾا درج الىةْلٮف ٨٦ أقالٚ٪ة املجةرًلني، يٮوٮف ث٭ؾق الٮويح اجلة٦ٕح خلري 
 ادل٩ية كاآلػؿة.

٨ ٥٬؟ ٚيٞٮؿ  ♫ٚ٭ؾا اث٨ املجةرؾ  يكأؿ ٨ٔ اجل٧ةٔح/ ٦ى ٧ؿ»/ ♫ي  -أثٮ ثكؿ، ٔك
، كأ٩٭٥ أ٢ٌٚ األ٦ح ثٕؽ ٩بي٭ة  ٧الن ة ٔك إمةرة ٦٪٫ ثأ٩٭٥ ا٣ٞؽكة ٣٘ري٥٬ ٨٦ األ٦ح ٧٤ٔن

٧ؿ، ٚيٞٮؿ/ ٚالف كٚالف، ٚيٞةؿ هل/ ٝؽ  -ثةدٛةؽ ♀ ٚيٞةؿ هل/ ٝؽ ٦ةت أثٮ ثكؿ ٔك
، ٚٮوٙ رصالن (2)«/ أثٮ محـة الك١ؿم دمةٔح♫٦ةت ٚالف كٚالف، ٚٞةؿ اث٨ املجةرؾ 

ة ٪نة اعل٧ن  دذ٧س٢ ٚي٫ ا٣ٞؽكة أل٢٬ ز٦ة٫٩. ديِّ
ك٬ؾا املك٤ٟ يف ابليةف ٨ٔ اجل٧ةٔح ٨٦ اث٨ املجةرؾ ٨٦ ٝجي٢ إٚؿاد ٚؿد ٨٦ ا٣ٕةـ 
ثةذل٠ؿ، ك٬ؾا ال خيىه ا٣ٕةـ ث٭ؾا ا٣ٛؿد، ٧٠ة دٞؿر ذلٟ ٝٮأؽ األوٮؿ، ٤ٚيف ٦ٕ٪ةق/ أ٫٩ 

كإ٧٩ة أراد  ال يٮصؽ أظؽ يؽػ٢ يف ٦ٕىن اجل٧ةٔح ز٨٦ اث٨ املجةرؾ إال أثٮ محـة الك١ؿم؛
 اتلنجي٫ ثةملسةؿ حلذٌط املٞةؿ، كيك٭٢ ا٣ٛ٭٥ ىلع الكةا٢. ♫

أف يَّٛس اجل٧ةٔح ث٨٧ اصذ٧ٕخ ٚي٫ وٛةت االدجةع ل١٤ذةب  ♫ٚأراد اث٨ املجةرؾ 
 .كالك٪ح، ك٬ؾا دٕؿيٙ ثةملسةؿ

إف اتلٕؿيٙ ثةملسةؿ ٝؽ يك٭٢ أكرث ٨٦ اتلٕؿيٙ »/ ♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح 
 .(3)«ثةْلؽ املُةثٜ

                                     
، كحتؿي٥ اجلْؿ يف (59)ص الث٨ ٝؽا٦ح ،(، كا٩ْؿ/ ذـ اتلأكي9/27٢الث٨ ٔجؽ ا٣رب ) ،( صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك1٫٤ٌٚ)

ة )ص هل ،٠ذت الالكـ ٌن  (. 11أي
 (.9179أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم ٔٞت ظؽير ) (9)
 (.15/552) ( جم٧ٮع ا٣ٛذةكم5)
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إقعٜ ث٨ را٬ٮي٫  -كىلع ٬ؾا امل٪٭ش يف ثيةف ا٣ٞؽكة يف أ٢٬ الك٪ح، اٝذىف أثٮ يٕٞٮب
٥ْ/ ٨٦ ٥٬؟ ٝةؿ/  ♫أزؿ اث٨ املجةرؾ - ♫ حم٧ؽ ث٨ أق٥٤ »ظني قب٢ ٨ٔ الكٮاد اأٔل

 .(1)«كأوعةث٫، ك٨٦ دجٕ٭٥
٧٤ةء الك٪ح، ٝةؿ ٔ٪٫ اث٨ ا٣ٞي٥  اإل٦ةـ » /♫ٚؾ٠ؿ رصالن ٨٦ أوعةب اْلؽير ٔك

ٓي اجلةس ل٤ك٪ح يف ز٦ة٫٩، ظىت ٝةؿ  ٦ة ث٤٘ين ق٪ح  /♫املذٜٛ ىلع إ٦ة٦ذ٫، ٦ٓ ردبذ٫، أدج
 .(2)«٨ٔ رقٮؿ اهلل إال ٤٧ٔخي ث٭ة

٨٧ٚ اكف ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء مكذ٧كاكن ثةألزؿ، كقةلاكن َؿيٜ األك٣ني ٨٦ الىعةثح كاتلةثٕني »
كأ٫٩ اجل٧ةٔح ا٣يت جيت  أذربق ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ٬ٮ اجل٧ةٔح، كأكصجٮا ىلع األ٦ح ٦ذةثٕذ٫،

 .(3)«لـك٦٭ة؛ ألف ا٧٤ٕ٣ةء ي٧س٤ٮف امل٪٭ش، ك٥٬ ا٣ٞؽكة لأل٦ح
ذؽاد ٨ْ دأم٢ ٦ٞٮالت الك٤ٙ الكةثٞح ٥٤ٔ أف ا٣ٕربة كاأل  -يف ظىٮؿ ا٣ٞؽكة -ك٦ى

٬ٮ/ االقذ٧كةؾ ثةْلٜ املؽلٮؿ ٤ٔي٫ ثةل١ذةب كالك٪ح ك٦٪٭ش الىعةثح كق٤ٙ األ٦ح، كأف 
 هلة.ال١رثة كا٤ٞ٣َّح ال دأزري 

 .[15قجأ/ ]﴾ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿ٚإف اهلل دٕةىل ٝةؿ/ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ /-♠ ٨ٔ إثؿا٬ي٥ -كٝةؿ قجعة٫٩

 ٚك٧ةق اْلٜ دٕةىل أ٦ح، ٦ٓ أ٫٩ اكف ىلع اْلٜ كظؽق.، [193اجلع٢/ ]﴾ ڦ
ٝةؿ أثٮ مة٦ح  ٫، كإف اكف » /♫ك ـكـ اْلٜ كادجٔة ٚةملؿاد ث٫/ ل ح  ـكـ اجل٧ٔة كظير صةء األمؿ ث٤

ٔح األكىل ٨٦ اجليب  ٤ٔي٫ اجل٧ة ٙ ٠سرينا؛ ألفَّ اْلٜ اذلم اك٩خ  ٤ٝيالن كاملؼة٣ ٟ ثةْلٜ   ♀املذ٧كِّ
ؿ إىل ٠رثة أ٢٬ ابلة٢َ ثٕؽ٥٬ ،╚ كأوعةث٫ ْى  . (4)«كال يي٪ْ

                                     
ذىةـ )1)  (.9/937( األ
 (.1/73الث٨ ا٣ٞي٥ ) ،( إاغزح ال٤٭ٛةف ٨٦ مىةيؽ النيُةف9)
 (.131)ص اتلٛؿؽ( كصٮب لـكـ اجل٧ةٔح كدؿؾ 5)
 (. 99)ص أليب مة٦ح ،( ابلةٔر ىلع إ٩كةر ابلؽع كاْلٮادث1)
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إفَّ دم٭ٮر »ٝةؿ/  ◙ملة ٝةهل ث٧ة أكردق ٨ٔ اث٨ مكٕٮد  ♫كاقذؽؿَّ أثٮ مة٦ح 
  .(1)«كاٜٚ اْلٜ كإًْف ٠٪خى كظؽؾاجلةس ٚةرٝٮا اجل٧ةٔح، كإف اجل٧ةٔح ٦ة 

إذا ٚكؽت اجل٧ةٔح ٤ٕٚيٟ ث٧ة اك٩خ ٤ٔي٫ اجل٧ةٔح ٝج٢ »/ ♫كٝةؿ ٩ٕي٥ ث٨ محةد 
 . (2)«أف دٛكؽ، كإف ٠٪خ كظؽؾ؛ ٚإ٩ٟ أ٩خ اجل٧ةٔح ظينبؾو 

ؽ اث٨ ا٣ٞي٥  كٝؽ مؾَّ اجلةس لك٭٥ ز٨٦ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ »٬ؾا املٕىن ٚيٞٮؿ/  ♫كيؤًلِّ
ا يكرينا، ٚاك٩ٮا ٥٬ اجل٧ةٔح، كٌل٩خ ا٣ٌٞةة ظينبؾو كاملٛذٮف كاخل٤يٛح كأدجة٫ٔ لك٭٥  إال ٩ٛؿن

 . (3)«٥٬ النةذكف، كٌلف اإل٦ةـ أمحؽ كظؽق ٬ٮ اجل٧ةٔح
٥ْ ٬ٮ ا٣ٕةل٥ وةظت »/ ♫ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  كا٥٤ٔ أفَّ اإلدمةع كاْلضح كالكٮاد اأٔل

اكف اجلةس لك٭٥  اْلٜ كإف اكف كظؽق، كإًْف ػة٫ٛ٣ أ٢٬ األرض... النةذ ٦ة ػة٣ٙ اْلٜ كإًفْ 
ةذكف ا ٦٪٭٥ ٚ٭٥ النَّ  . (4)«٤ٔي٫، إال كاظؽن

كأػرينا؛ ٚإف أ٥ْٔ دال٣ح ىلع كإٝيح ٬ؾا امل٪٭ش كٝةث٤يذ٫ ل٤ذُجيٜ، كأيَّس كقي٤ح ل٤ع٢٧ ىلع 
ىلع ٦ة ثي٪٭ة ٨٦  -٬ٮ ّ٭ٮر ا٣ٞؽكة ا٣يت د٧س٢ ٬ؾا امل٪٭ش، كاقتنٕةر األصيةؿ -االدجةع كالك٤ٮؾ

٦ذي٪ح ككميضح ٨٦ كمةاش ا٣ٞؿىب ثني الكة٣ٙ كالالظٜ، دأقيًّة  و٤ح -دجةٔؽ ز٦ةين كماكين
٫، أكخلك٥  ٤ٞي ٢٧ كػ٤ٜ ٨٦ قجٜ ثة٢ٌٛ٣ ٧٤ٔي٫، كبةل٧١ةؿ ٤٧ٔي٫، كبةتل٧ةـ ػي كاٝذؽاء ث٥٤ٕ ٔك

ٕنة. ٮاف اهلل ٤ٔي٭٥ دمي   ٥٬ الك٤ٙ الىة٣ط ًر

  

                                     
 (. 5/527الث٨ ا٣ٞي٥ ) ،ٔالـ املٮٕٝنيأ، ك(99)ص ( املىؽر الكةث1ٜ)
 (. 5/527ٔالـ املٮٕٝني )أ، ك(99ىلع إ٩كةر ابلؽع كاْلٮادث )ص ( ابلةٔر9)
 (. 5/527ٔالـ املٮٕٝني )أ( 5)
 (. 5/527)املؿصٓ الكةثٜ ( 1)

& 
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 أهن الضنة جيىعون بني واجب االتباع
 وأهن احلن والعكد ون األوة وواجب االجتىاع عمى األئىة

 

ٟى ثةلك٪ح كاملعةْٚحى ىلع اجل٧ةٔح لكي٭٧ة ٦ٞىٮده ل٤نةرع؛ كهلؾا  ال خيىف أف اتل٧ك
اك٩خ ا٣ٛؿٝح اجلةصيح ٨٦ ثني زظةـ ا٣ٛؿؽ اهلةل١ح ٥٬ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح؛ أ٢٬ الك٪ح 

ٔح ثذ٧ك١٭٥ ثةْلٜ كاقذٞة٦ذ٭٥ ٤ٔي٫ كدٔٮة اجلةس إحل٫، كأ٢٬ اجل٧ةٔح ث٤ـك٦٭٥ جل٧ة
 املك٧٤ني، كا٣زتاـ ا٣ُةٔح ألكيل األمؿ يف ٗري ٦ٕىيح.

ة- كهلؾا ٌن ؽـ دىؽيٞ٭٥ ىلع ٠ؾث٭٥،  -أي أمؿت الرشيٕح ثةإل٩كةر ىلع أا٧ح اجلٮر، ٔك
أك إاع٩ذ٭٥ ىلع ٧٤ّ٭٥؛ حمةْٚحن ىلع الك٪ح، كأمؿت ثٕؽـ اخلؿكج ٤ٔي٭٥، كا٣زتاـ ا٣ُةٔح 

 هل٥ يف ٗري ٦ٕىيح؛ حمةْٚحن ىلع اجل٧ةٔح.
اكف ٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٬ٮ املٮاز٩ح ثني ٬ؾي٨ األمؿي٨/ املعةْٚح ىلع ذلا 

الك٪ح، كاملعةْٚح ىلع اجل٧ةٔح، ٚال يؤدم ا٣زتا٦٭٥ ثة٣ُةٔح أل٢٬ اْل٢ كا٣ٕٞؽ إىل اجلٮر 
ىلع الك٪ح، أك إٝؿار ٦ة خية٣ٛ٭ة، أك ٠ذ٧ةف اْلٜ كاتلؽ٣يف ىلع األ٦ح، ث٢ ثيةف اْلٜ، كبؾؿ 

 ىلع املؼة٣ٙ ث٧ة ال يؤدم إىل ٦ٛكؽة أ٥ْٔ. اجلىيعح، كاإل٩كةر
كال يٕين ا٣زتا٦٭٥ ثةلك٪ح كإ٩كةر٥٬ ىلع املؼة٣ٙ/ اخلؿكج ٨ٔ ا٣ُةٔح، أك ٦ٛةرٝح 
اجل٧ةٔح، ث٢ األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ ٦ٓ لـكـ اجل٧ةٔح كاال٩ٞيةد هلة ثة٣ُةٔح ٬ٮ 

 ٦٪٭ش أ٢٬ اْلٜ، أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح.
ا٣ُؿيٞح الٮقُٯ ا٣يت يه دي٨ اإلقالـ املعي، ص٭ةد ٨٦ » /♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ 

٦ٓ لك أ٦ري كَةاٛح يه أكىل ثةإلقالـ  -(1)٠٭ؤالء ا٣ٞٮـ املكبٮؿ ٔ٪٭٥- يكذعٜ اجل٭ةد

                                     
 ( يٕين/ اتلذةر.1)
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٦٪٭٥، إذا ل٥ يك٨ ص٭ةد٥٬ إال ٠ؾلٟ، كاصذ٪ةب إاع٩ح ا٣ُةاٛح ا٣يت ي٘ـك ٦ٕ٭ة ىلع يشء 
يُيٕ٭٥ يف ٦ٕىيح اهلل؛ إذ ال َةٔح ملؼ٤ٮؽ ٨٦ ٦ٕةيص اهلل، ث٢ يُيٕ٭٥ يف َةٔح اهلل، كال 

 يف ٦ٕىيح اخلة٣ٜ.
ة كظؽيسنة- ك٬ؾق َؿيٞح ػيةر ٬ؾق األ٦ح كيه كاصجح ىلع لك ملكٙ، كيه  -ٝؽي٧ن

٦ذٮقُح ثني َؿيٞح اْلؿكريح كأ٦سةهل٥ مم٨ يك٤ٟ مك٤ٟ الٮرع ا٣ٛةقؽ اجلةمئ ٨ٔ ٤ٝح 
ة، كإف ل٥  ا٥٤ٕ٣، كبني َؿيٞح املؿصبح كأ٦سةهل٥ مم٨ يك٤ٟ مك٤ٟ َةٔح ٞن األمؿاء ٤ُ٦

 .(1)«يكٮ٩ٮا أثؿارنا
أركع األ٦س٤ح يف دُجيٜ ٬ؾا امل٪٭ش - ♫اإل٦ةـ أمحؽ  -كٝؽ رضب إ٦ةـ أ٢٬ الك٪ح

 ا٣ْٕي٥، كذلٟ يف ٚذ٪ح ا٣ٞٮؿ خب٤ٜ ا٣ٞؿآف.
٥٤ٚ يؤدِّ ا٣زتا٫٦ ثة٣ُةٔح ألكيل األمؿ إىل اجلٮر ىلع الك٪ح، أك إٝؿار ٦ة خية٣ٛ٭ة، أك ٠ذ٧ةف 

 ،♀ كاتلؽ٣يف ىلع األ٦ح، ث٢ أ٨٤ٔ اْلٜ، كأّ٭ؿ الك٪ح، ك٩ىط هلل كلؿقٮهلاْلٜ 
 كألا٧ح املك٧٤ني كاع٦ذ٭٥، كبؾؿ ٩ٛك٫ رػيىح يف قبي٢ ذلٟ.

ك٨٦ ٩ةظيح أػؿل/ ل٥ يؽ٫ٕٚ ا٣زتا٫٦ ثةلك٪ح كاملعةْٚح ٤ٔي٭ة، كاإل٩كةر ىلع 
ٝةـ ث٭ة  املؼة٣ٙ إىل اخلؿكج ٨ٔ اجل٧ةٔح أك ا٣ُةٔح، ث٢ رٚي لك املعةكالت ا٣يت

-أوعةث٭ة حلع٤٧ٮق ىلع اخلؿكج ىلع الك٤ُةف، ث٢ كأكرث ٨٦ ٬ؾا أ٫٩ اكف يؽٔٮ لإل٦ةـ
 حل٪رصق اهلل ىلع أٔؽاا٫ ٨٦ ال١ٛةر. -اذلم يؾي٫ٞ ألٮاف ا٣ٕؾاب

 
  

                                     
 (.92/332جم٧ٮع ا٣ٛذةكم )( 1)
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 أهن الضنة يوالون باحلل
 ويعادون باحلل، وحيهىون باحلل

 

امل٪٤ُٜ ٚإ٩٭٥ ي٪ْؿكف إىل لك أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح كالؤ٥٬ ل٤عٜ كظؽق، ك٨٦ ٬ؾا 
ٚؿد أك َةاٛح أك جت٧ٓ ىلع ٬ؾا األقةس كظؽق، ك٣يف ىلع أقةس ٨٦ اتلٕىت اجلة٬ٌل 

 ل٤ٞجي٤ح، أك املؽي٪ح، أك املؾ٬ت، أك ا٣ُؿيٞح، أك اتلض٧ٓ، أك الـاع٦ح.
ك٣يف ألظؽ أف ي٤ٕٜ اْل٧ؽ كاذلـ، كاْلت كابل٘ي، » /♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ 

كالىالة كال٨ٕ٤، ث٘ري األق٧ةء ا٣يت ٤َّٜٔ اهلل ث٭ة ذلٟ، ٦س٢/ أق٧ةء كاملٮاالة كاملٕةداة، 
ا٣ٞجةا٢، كاملؽاا٨، كاملؾا٬ت، كا٣ُؿااٜ املٌةٚح إىل األا٧ح كاملنةيغ، كحنٮ ذلٟ ممة يؿاد ث٫ 

ا كصجخ  …اتلٕؿيٙ ٨٧ٚ اكف مؤ٦٪نة كصجخ مٮاالد٫ ٨٦ أم و٪ٙ اكف، ك٨٦ اكف اكٚؿن
ُٰٔ ٨٦ املٮاالة حبكت ك٨٦ اكف  …٦ٕةداد٫ ٨٦ أم و٪ٙ اكف

ي
ٚي٫ إي٧ةف كٚي٫ ٚضٮر، أ

 .(1)«إي٧ة٫٩، ك٨٦ ابل٘ي حبكت ٚضٮرق
كأ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ال ي٧ذع٪ٮف اجلةس ثأمٮر ٦ة أ٩ـؿ اهلل ث٭ة ٨٦ ق٤ُةف، كال 
يذٕىجٮف ألق٧ةء، أك مٕةرات، أك جت٧ٕةت، أك زاع٦ةت، ث٢ يٮالٮف كيٕةدكف ىلع أقةس 

ال جل٧ةٔح املك٧٤ني ث٧ٕ٪ة٬ة الرشيع، كيه اجل٧ةٔح ا٣يت ادلي٨ كاتلٞٮل، كال يذٕىجٮف إ
 .╚دؿٚٓ رايح ا٣ٞؿآف كالك٪ح، ك٬ؽم الك٤ٙ الىة٣ط 

ؿاض ٨ٔ ذ٠ؿ يـيؽ » /♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ  اث٨ ٚةلٮاصت االٝذىةر يف ذلٟ، كاإٔل
٦ٕةكيح، كا٦ذعةف املك٧٤ني ث٫؛ ٚإف ٬ؾا ٨٦ ابلؽع املؼة٣ٛح أل٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح. كًلؾلٟ 
اتلٛؿيٜ ثني األ٦ح كا٦ذعة٩٭ة ث٧ة ل٥ يأمؿ اهلل ث٫ كال رقٮهل، ٦س٢/ أف يٞةؿ ل٤ؿص٢/ أ٩خ م١يٌل 

                                     
 (.992 -92/997) جم٧ٮع ا٣ٛذةكل( 1)
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 .(1)«أك ٝؿٚ٪ؽم؟ ٚإف ٬ؾق أق٧ةء ثة٤َح ٦ة أ٩ـؿ اهلل ث٭ة ٨٦ ق٤ُةف
ة- ♫كٝةؿ  ٌن أف دٛرتؽ  ♀١ٚيٙ جيٮز ٦ٓ ٬ؾا أل٦ح حم٧ؽ »/ -أي

كختذ٤ٙ، ظىت يٮايل الؿص٢ َةاٛح كيٕةدم َةاٛح أػؿل ثة٨ْ٣ كاهلٮل ثال ثؿ٬ةف ٨٦ اهلل 
أ اهلل ٩بي٫  مم٨ اكف ١٬ؾا، ٚ٭ؾا ٢ٕٚ أ٢٬ ابلؽع اكخلٮارج اذلي٨  ♀دٕةىل، كٝؽ ثؿَّ

كاجل٧ةٔح ٚ٭٥ ٚةرٝٮا دمةٔح املك٧٤ني كاقذع٤ٮا د٦ةء ٨٦ ػة٣ٛ٭٥، كأ٦ة أ٢٬ الك٪ح 
٦ٕذى٧ٮف حبج٢ اهلل، كأ٢ٝ ٦ة يف ذلٟ أف ي٢ٌٛ الؿص٢ي ٨٦ يٮا٫ٞٚ ىلع ٬ٮاق، كإف اكف ٗريق 

٠يٙ جيٮز اتلٛؿيٜ ثني األ٦ح ثأق٧ةء ٦جذؽٔح ال أو٢ هلة يف ٠ذةب اهلل، …أدًف هلل ٦٪٫!
 .(2)«؟♀كال ق٪ح رقٮهل 

 
 
 

  

                                     
 (.5/111) جم٧ٮع ا٣ٛذةكل( 1)
 (.191 -5/112( املىؽر الكةثٜ )9)

& 
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 أهن الضنة أهن األوز باملعزوف والنوي عن املنهز
  

أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٥٬ أ٢٬ األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ؛ إذ ٬ٮ ٨٦ أ٥ْٔ 
أوٮؿ ادلي٨، كل١٪٭٥ يٞٮمٮف ث٫ ىلع ٦ة دٮصج٫ الرشيٕح، ٚي٤زتمٮف يف ٩ٛف الٮٝخ أوالن 
آػؿ، كٝةٔؽة أػؿل ْٔي٧ح، يه اْلٛةظ ىلع اجل٧ةٔح، كدأحلٙ ا٤ٞ٣ٮب، كاصذ٧ةع اللك٧ح، 

 ك٩جؾ اتلٛؿؽ كاالػذالؼ.
يأمؿكف ثةملٕؿكؼ كي٪٭ٮف ٨ٔ امل٪١ؿ ىلع ٦ة دٮصج٫ » /♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ 

يةد ٦ٓ األمؿاء ، -أثؿارنا اك٩ٮا أك ٚضةرنا- الرشيٕح، كيؿكف إٝة٦ح اْلش كاجل٭ةد، كاجل٧ٓ كاأٔل
 .(1)«كحيةْٚٮف ىلع اجل٧ةاعت، كيؽي٪ٮف ثةجلىيعح لأل٦ح

ة- ♫كٝةؿ  ٌن ثةالاذالؼ كاالصذ٧ةع، كاجليه ٨ٔ ٨٦ األمؿ ثةملٕؿكؼ/ األمؿ »/ -أي
 .(2)«االػذالؼ كا٣ٛؿٝح

ٚأ٢٬ الك٪ح ٝؽ مح٤ٮا ىلع اعدٞ٭٥ ٦٭٧ح ٦ٞةك٦ح امل٪١ؿ، كص٭ةد ادلاعة إحل٫ ٨٦ 
ة  ٞن ٨ آزر٥٬ ٨٦ ا٣ٛةقٞني، كا٢٧ٕ٣ ىلع إًٕةؼ مأف أ٢٬ الؿيت كا٣ٛكةد؛ حتٞي امل٪ةٚٞني ك٦ى

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ﴿٣ٞٮهل دٕةىل/ 

 .[٧ٔ131ؿاف/ آؿ ]﴾ ۀ
ٝؽ ٩ؾركا أ٩ٛك٭٥ ملعةربح امل٪١ؿات كأ٤٬٭ة، كإ٩كةر٬ة،  -٨٦ ثني قةاؿ اجلةس -ٚ٭٥

 كبيةف ظؿ٦ذ٭ة كػُؿ٬ة، كأمؿ اجلةس ثٌؽ٬ة ٨٦ اخلري كا٣رب كاملٕؿكؼ.
ٝؽ ٤َّٜٔ ػرييح ٬ؾق األ٦ح ىلع األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ  كإذا اكف اهلل 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىل/  قجعة٫٩ كدٕةىل، كاإلي٧ةف ث٫

                                     
 (.5/132) جم٧ٮع ا٣ٛذةكل( 1)
 (.5/191( املىؽر الكةثٜ )9)
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، ٧٠ة أ٫٩ قجعة٫٩ ٝؽ ا٦ذؽح [113آؿ ٧ٔؿاف/ ]﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
ک گ ﴿املؤ٦٪ني ثٞية٦٭٥ ث٭ؾا الٮاصت ا٣ْٕي٥، ٧٠ة كرد ذلٟ يف ٝٮهل دٕةىل/ 

، إذا اكف ذلٟ ٠ؾلٟ، [71اتلٮبح/ ]﴾ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
، كاجلىيت األكٚؿ يف ٬ؾا ابلةب؛ ٚال مٟ أف أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٥٬ أوعةب ا٣ٞؽح  املًٕلَّ

 إذ ٥٬ ػري ٬ؾق األ٦ح كأ٤ٌٚ٭ة.
 ٥٤ ة ص٤يًّة، ٔك ٤ٓ ىلع قرية أا٧ح أ٢٬ الك٪ح كدةرخي٭٥ ّ٭ؿ هل ٬ؾا األمؿ كاًعن ََّ ك٨٦ ا

 أف أ٢٬ الك٪ح ال يرتًلٮف ٬ؾا الٮاصت ظىت لٮ أوةث٭٥ األذل يف قبي٢ ذلٟ.
ثنة هل اك٩ٮا يأمؿكف ثةملٕؿكؼ، كي٪٭ٮف ك٨٦ ذلٟ/ ٦ة ركم أف حم٧ؽ ث٨ امل٪١ؽر كأوعة

 .(1)٨ٔ امل٪١ؿ، ك٩ةهل٥ يف ذلٟ األذل ٨٦ الك٤ُةف
خيؿج ثذال٦يؾق، ٚيأمؿكف ثةملٕؿكؼ، كي٪٭ٮف ٨ٔ  ♫كٌلف ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح 

ٞٮف ا٣ْؿكؼ،  ِّٞ امل٪١ؿ، كيؽكركف ىلع اخل٧ةرات كاْلة٩ةت، ٚي١َّسكف أكاين اخل٧ٮر، كين
ركف أ٢٬ ا٣ٛٮاظل، كٝؽ ٝةمٮا ثذأديت أ٢٬ اجلج٢ املٕؿكٚني ثةجلُّىرييح، كألـمٮ٥٬  ِـّ كيٕ

 .(2)ثأظاكـ اإلقالـ ا٣ْة٬ؿة
ر ْٔي٥ يف دٚٓ اتلذةر ٨ٔ النةـ، ك٬ـي٧ذ٭٥ يف كٕٝح كألدجة٫ٔ دك ♫٧٠ة اكف هل 

ري٬ة ، كهل مٮ٫ٛٝ ا٣ْٕي٥ املٕؿكؼ ٦ٓ الك٤ُةف ظني دأػؿ ٨ٔ امليجء إىل (3))مٞعت( ٗك
 .(4)دمنٜ، ٦ٓ اٝرتاب اتلرت ٦٪٭ة

كال يـاؿ أٔالـ كأا٧ح أ٢٬ الك٪ح ىلع ٬ؾا ادلرب قةاؿي٨، يأمؿكف ثةملٕؿكؼ، كي٪٭ٮف 
ٔٮة ادلاا٥، كدكر٬ة اذلم ال ٝيةـ لرلي٨ ثؽك٫٩، كال أذىةـ حبج٢ ٨ٔ امل٪١ؿ، ٚ٭ٮ ص٭ةد ادل

  اهلل إال ىلع ٬ؽاق.

                                     
 (.133)ص ل٤ٞريكاين ،اجلة٦ٓ (1)
 (.11/11الث٨ ٠سري ) ،( ابلؽايح كاجل٭ةيح9)
 (.91 -91) ،(13 -11/2، )(13 -15)( املىؽر الكةثٜ 5)
 (.523 -9/523صت )رالث٨  ،(، كاذلي٢ ىلع َجٞةت اْل٪ةث٤ح91 -91) ،(13 -11/2، )(13 -15)املىؽر الكةثٜ   (1)
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 أهن الضنة ال يتخمون عن واجب اجلواد،

 وال تشاه طائفة ونوي قائىة بى إىل قياً الضاعة
 

اجل٭ةد يف قبي٢ اهلل ذركة ق٪ةـ اإلقالـ، ك٨٦ أ٥ْٔ أوٮؿ ادلي٨، ك٬ٮ رشيٕح ٦ةًيح 
ا٣ٞية٦ح، كال دـاؿ ا٣ُةاٛح امل٪ىٮرة ٝةا٧ح ث٫، دٞةد٢ يف قبي٢ ٩رصة ٬ؾا ادلي٨، ال إىل يٮـ 

. ةؿى صَّ  دذؼًل ٨ٔ ٬ؾا األمؿ، ظىت يٞةد٢ آػؿي٬ة املكيطى ادلَّ
 .♀كٝؽ كردت ٬ؾق املٕةين لك٭ة ٨ٔ رقٮؿ اهلل 

ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ  ¶٧٧ٚة كرد يف اقذ٧ؿار اجل٭ةد كبٞةا٫ إىل يٮـ ا٣ٞية٦ح/ ٦ة ركاق اث٨ ٧ٔؿ 
ِم املياوة»/ ♀اهلل  ِاصيُا اخلري إىل ي ، كركاق ٔؿكة ث٨ أيب اجلٕؽ ابلةريق (1)«اخليل يف ً

ِم املياوة/ األحر، واملغٌه»ٝةؿ/  ♀٨ٔ اجليب  ِاصيُا إىل ي ِد يف ً  . (2)«اخليل وعل
 .(3)«ك٫ٞٚ ٬ؾا اْلؽير/ أف اجل٭ةد ٦ٓ لك إ٦ةـ إىل يٮـ ا٣ٞية٦ح» /♫ٝةؿ اإل٦ةـ أمحؽ 

٧يؿة  ◙ كممة كرد يف مح٢ أ٢٬ الك٪ح لؿايح اجل٭ةد إىل يٮـ ا٣ٞية٦ح/ ٦ة راكق صةثؿ ث٨ قى
مي يربح َذا ادليي كائًىا، يلاثل عنيٍ عصابٌة وي املسنىني، »ٝةؿ/  ♀اجليب  ٨ٔ

ِم الساعة  .(4)«حىت ثل
٨ صةثؿ ث٨ ٔجؽ اهلل ال ثزال »يٞٮؿ/  ♀ٝةؿ/ ق٧ٕخ رقٮؿ اهلل  ◙ ٔك

ِم املياوةظائفة وي أويت   .(5)«يلاثنِن ىلع احلق ظاَريي إىل ي
                                     

 .(1271(، كمك٥٤ )9212ابلؼةرم )أػؿص٫ ( 1)
 .(1275(، كمك٥٤ )9239ابلؼةرم )أػؿص٫ ( 9)
 (.1/939قنن ا٣رت٦ؾم )( 5)
 (.1299مك٥٤ )أػؿص٫ ( 1)
 .(1295أػؿص٫ مك٥٤ )( 3)
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٨ ٧ٔؿاف ث٨ ظىني ال ثزال ظائفة وي أويت »/ ♀ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ اهلل  ◙ ٔك
اَل   . (1)«يلاثنِن ىلع احلق ظاَريي ىلع وي ًاوأَه، حىت يلاثل آخرَُه املسيَح ادلحَّ

ري٬ة- ٚ٭ؾق الؿكايةت كاجل٧ةٔح( ال دٞٙ دبنيِّ أف ا٣ُةاٛح امل٪ىٮرة )أ٢٬ الك٪ح  -ٗك
ٔ٪ؽ ظؽ ص٭ةد اللك٧ح ثبيةف اْلٜ، كادلٔٮة إحل٫ ثةْلكىن، أك األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجليه ٨ٔ 

ة- امل٪١ؿ، ث٢ ٨٦ ػىةاى٭ة ٌن / ا٣ٞيةـ ثٮاصت اجل٭ةد يف قبي٢ اهلل، كٝذةؿ أٔؽاء اهلل -أي
ري٥٬، ك٥٬ يف ص٭ةد مكذ٧ؿ ٦ٓ أٔؽاء ادلي٨ ال ي٪ُٞٓ حبة ةر كامل٪ةٚٞني ٗك َّٛ ؿ ٨٦ ٨٦ ال١

ةؿ. صَّ  األظٮاؿ إىل يٮـ ا٣ٞية٦ح، ظىت يٞةد٤ٮا املكيط ادلَّ
كإذا اكف ٬ؾا ظةهلة، ٚإ٩٭ة دنذ٢ٞ ٨٦ ٦ٕؿًلح إىل ٦ٕؿًلح، ك٨٦ ٦يؽاف إىل ٦يؽاف، ديؽاؿ ىلع 

 أٔؽاا٭ة ٚتن١ؿ، كييؽالٮف ٤ٔي٭ة ٚذىرب، كال خيُؿ ثجةهلة أزتاؿ امليؽاف، أك دؿؾ اجل٭ةد.
ة  -كيٮصؽ يف ثٕي األم١٪ح كاألز٦٪ح- ك٬ؾا ال يٕةرض ٦ة كيصؽ ٨٦ دؿؾ اجل٭ةد، م٧َّ

ر ٦٪٫، ٚٮٝٓ يف األ٦ح ٧٠ة أػرب.♀أػرب ث٫ اجليب  ؾَّ  ، كظى
إذا ثبايعجه بامِعيٌة، »يٞٮؿ/  ♀ٝةؿ/ ق٧ٕخي رقٮؿ اهلل  ¶٨ٕٚ اث٨ ٧ٔؿ 

رع، وثركجه اجلُاد؛ سنَّط ا عنيكه ذالا ال يزنعٍ  وأخذثه أذًاب ابللر، ورضيجه بالزَّ
ِا إىل ديٌكه  .(2)«حىت ثرحع

٨٦  -يف كاٝٓ األ٦ح يف األز٦٪ح املذأػؿة ♀ٚإ٩٪ة ٧٠ة جنؽ مىؽاؽ ٝٮؿ اجليب 
ؽاء، ك٩ـع  اإلػالد إىل األرض، كدؿؾ اجل٭ةد، كالؿىض ثةلـرع، كاتلجةيٓ ثةلؿبة، كتك٤ٍ اأٔل

ة-جنؽ- امل٭ةثح، كإوةثذ٭ة ثةلٮ٨٬ ٌن ٨٦ دكاـ اجل٭ةد  ♀مىؽاؽ ٦ة أػرب ث٫  -أي
 كاقذ٧ؿارق، كبٞةء َةاٛح ٨٦ أ٦ذ٫ يٞةد٤ٮف ىلع اْلٜ ّة٬ؿي٨.

                                     
 (.9121(، كأثٮ داكد )12112أمحؽ )أػؿص٫ ( 1)
  .(5139أثٮ داكد )أػؿص٫ ( 9)
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ٛ٭ة أيةدو أػؿل؛ مىؽاٝنة ٣ٞٮهل دٕةىل/  َّٞ ٚال دكةد رايح اجل٭ةد تكٍٞ ٨٦ يؽ إال كدذ٤
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿

 .[31املةاؽة/ ]﴾ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸
ؽ/ أال يـاؿ يف  األ٦ح مؤ٦٪ٮف جمة٬ؽكف، ثةذلٮف، وةثؿكف يف قبي٢ ك٦ٞذىض ٬ؾا الٔٮ

  اهلل، ال خيةٚٮف لٮ٦ح الا٥، ك٬ؤالء ٥٬ ا٣ُةاٛح امل٪ىٮرة إىل ٝيةـ الكةٔح.
 
 
 

  & 
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 ا،ـًأهن الضنة أنزً الناظ أخالق

 ووصوفون باالصتكاوة يف اهلدي والضىت والضموك الظاهز
  

ة ٩بي٫ - ٝةؿ اهلل  ٥٤/ ]﴾ ڱ ڱ ڱ ں﴿/ -♀٦ةدظن ٝةؿ ، [1ا٣ٞ / ♀ك
ٚٞةؿ  ♀إىل االٝذؽاء ثؿقٮهل  ، كٝؽ ٩ؽث٪ة اهلل (1)«إًىا بُعثت ألثىه ماكرم األخالق»

﴾ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿دٕةىل/ 
ـاب/ ]  .[91األظ

إف أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٥٬ مح٤ح ٦رياث اجلجٮة يف صة٩بي٭ة/ ا٤ٕ٣ِل، كا٧ٕ٣ٌل، كال مٟ 
 -ا٤٧ٕ٣يح يف اهلؽم اجلجٮم ٬ٮ اجلة٩ت األػاليق؛ كذللٟ ٚإف أػالؽ اجلجٮةأف أثؿز اجلٮا٩ت 

يه امل٪جٓ اذلم يكذٌف  -٨٦ الؿمحح، كحمجح اخلري ل٤٪ةس، كاظذ٧ةؿ أذا٥٬، كالىرب ىلع دٔٮد٭٥
٦٪٫ أ٢٬ الك٪ح ػىةاى٭٥ الك٤ٮًليح كاألػالٝيح، كا٣يت ال د٢ٞ أ٧٬يح يف ٦٪ْٮر اْلٜ ٨ٔ 

 اػذه ث٫ اهلل ٬ؾق ا٣ٛؿٝح اجلةصيح ث٫٤ٌٛ كرمحذ٦.٫رياث ا٥٤ٕ٣ كاهلؽل اذلم 
ثٕس٫ اهلل دٕةىل ٬ؽل كرمحح ل٤ٕةملني، ٚإ٫٩  ♀الؿقٮؿ »/ ♫ٝةؿ ميغ اإلقالـ 

٧٠ة أرق٫٤ ثة٥٤ٕ٣ كاهلؽل كا٣ربا٬ني ا٤ٕٞ٣يح كالك٧ٕيح، ٚإ٫٩ أرق٫٤ ثةإلظكةف إىل اجلةس، 
كالؿمحح هل٥ ثال ٔٮض، كبةلىرب ىلع أذا٥٬ كاظذ٧ةهل، ٚجٕس٫ ثة٥٤ٕ٣ كال١ؿـ كاْل٥٤، ٤ٔي٥ 

، ٠ؿي٥ حمك٨، ظ٤ي٥ وٛٮح... ٚ٭ٮ ي٥ِّ٤ٕ، كي٭ؽم،  كيى٤ط ا٤ٞ٣ٮب، كيؽهلة ىلع والظ٭ة ٬ةدو
يف ادل٩ية كاآلػؿة ثال ٔٮض، ك٬ؾا ٩ٕخ الؿق٢ لك٭٥... ك٬ؾق قبي٢ ٨٦ ادج٫ٕ... كًلؾلٟ ٩ٕخ 

                                     
ال »(، ٝةؿ ٢ٌٚ اهلل اجليالين/ 551، 91/555جؽ ا٣رب يف اتل٧٭يؽ )ٔكوعع٫ اْلةك٥، كاث٨ (، 2792( أػؿص٫ أمحؽ )1)

ح لك٭ة يف دي٨ ٨٦يكٮف دي٨ ٨٦   األديةف ػةحلنة ٨٦ ماكرـ األػالؽ، ٣ك٨ ل٥ دك٨ األػالؽ ال١ؿي٧ح جم٧ٔٮ
أثىه ماكرم )األديةف الكةثٞح ظىت دمٓ اهلل يف دي٨ اإلقالـ لك ٦ة اكف ٨٦ أػالؽ ظك٪ح يف أم دي٨، ٚ٭ؾا ٦ٕىن/ 

 (.1/971ؿد )ثةػذىةر ٨٦ ٢ٌٚ اهلل الى٧ؽ رشح األدب املٛ .«أم/ أث٤ٖ ٩٭ةيذ٭ة ...(،األخالق
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/ )٠٪ذ٥ ػري ◙، ٝةؿ أثٮ ٬ؿيؿة [113آؿ ٧ٔؿاف/ ]﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿أ٦ذ٫ ثٞٮهل/ 
أ٩ٛك٭٥ اجلةس ل٤٪ةس؛ دأدٮف ث٭٥ يف الكالق٢ ظىت دؽػ٤ٮ٥٬ اجل٪ح، ٚيضة٬ؽكف كيجؾلٮف 

- ♫٧٠ة ٝةؿ أمحؽ  ،(1)كأمٮاهل٥؛ مل٪ٕٛح اخل٤ٜ كوالظ٭٥، ك٥٬ يكؿ٬ٮف ذلٟ جل٭٤٭٥(
/ )اْل٧ؽ هلل اذلم ص٢ٕ يف لك ز٦ةف ٚرتة ٨٦ الؿق٢ ثٞةية ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ يؽٔٮف -يف ػُجذ٫

٨٦ ٢ً إىل اهلؽل، كيىربكف ٦٪٭٥ ىلع األذل، حييٮف ثكذةب اهلل املٮىت، كيجرصكف ث٪ٮر 
، ٚك٥ ٨٦ ٝذي٢ إلث٤يف ٝؽ أظيٮق، كًل٥ ٨٦ ًةؿٍّ دةا٫و ٝؽ ٬ؽكق، ٧ٚة اهلل أ٢٬ ا٣ُٕل

قجعة٫٩ كدٕةىل  أظك٨ أزؿ٥٬ ىلع اجلةس!، كأٝجط أزؿ اجلةس ٤ٔي٭٥!...( إىل آػؿ الك٫٦. ك٬ٮ
حيت ٦ٕةيل األػالؽ كيكؿق قٛةقٛ٭ة، ك٬ٮ حيت ابلرص اجلةٚؾ ٔ٪ؽ كركد النج٭ةت، 

ة- ؽ ٝي٢كحيت ا٢ٕٞ٣ الاكم٢ ٔ٪ؽ ظ٤ٮؿ الن٭ٮات، كٝ ٌن / كٝؽ حيت النضةٔح كلٮ ىلع -أي
ٍّٙ ٨٦ د٧ؿات  .(2)«ٝذ٢ اْليةت، كحيت الك٧ةظح كلٮ ثك

ة- ♫كٝةؿ  ٌن ة ث٧ؿ »/ -أي يأمؿكف ثةلىرب ٔ٪ؽ ابلالء، كالن١ؿ ٔ٪ؽ الؿػةء، كالًؿ
٧ةؿ، كيٕذٞؽكف ٦ٕىن ٝٮهل  / ♀ا٣ٌٞةء، كيؽٔٮف إىل ماكرـ األػالؽ كحمةق٨ اأٔل

، كي٪ؽثٮف إىل أف دى٢ ٨٦ ُٕٟٝ، كدُٰٕ ٨٦ (3)(أحسٌُه خنًلاأكىل املؤوٌني إيىاًًا )
ظؿمٟ، كدٕٛٮ ٨٧ٔ ٧٤ّٟ، كيأمؿكف ثرب الٮادلي٨، كو٤ح األرظةـ، كظك٨ اجلٮار، كاإلظكةف 
إىل احلذةٍل، كاملكة٠ني كاث٨ الكبي٢، كالؿٜٚ ثةمل٤٧ٮؾ، كي٪٭ٮف ٨ٔ ا٣ٛؼؿ كاخليالء كابليغ 

كيأمؿكف ث٧ٕةيل األػالؽ كي٪٭ٮف ٨ٔ قٛةقٛ٭ة، كَل  كاالقذُة٣ح ىلع اخل٤ٜ حبٜ أك ث٘ري ظٜ،
 .(4)«٦ة يٞٮلٮ٫٩ أك ي٤ٕٛٮ٫٩ ٨٦ ٬ؾا أك ٗريق، ٚإ٧٩ة ٥٬ ٚي٫ ٦ذجٕٮف ل١٤ذةب كالك٪ح

ْؽم كالك٧خ،  -كٝؽ د٧زيَّ أ٢٬ الك٪ح ث٭ؾق اخلى٤ح اجل٧ي٤ح ٠ؿـ اخل٤ٜ كظك٨ ال٭ى
 كظؿوٮا ٤ٔي٭ة أمؽَّ اْلؿص. 

                                     
 (.1921أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
 (. 517 -13/515) ٛذةكم( جم٧ٮع ا9٣)
  .كٝةؿ ا٣رت٦ؾم/ ظؽير ظك٨ وعيط ،(1139(، كا٣رت٦ؾم )7531( أػؿص٫ أمحؽ )5)
 (.5/132) ( جم٧ٮع ا٣ٛذةكم1)
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ْؽم ٧٠ة يذ٧٤ٕٮف ا٥٤ٕ٣اك٩ٮا يذ٧٤ٕٮف »/ ♫ٝةؿ اث٨ قريي٨   .(1)«ال٭ى
ية ثينَّ ااخ ا٣ٛٞ٭ةء كا٧٤ٕ٣ةء، كد٥َّ٤ٕ ٦٪٭٥، كػؾ »/ -الث٪٫- ♫كٝةؿ ظجيت ث٨ الن٭يؽ 

 .(2)«٨٦ أدث٭٥ كأػالٝ٭٥ ك٬ؽي٭٥، ٚإف ذاؾ أظت إيلَّ لٟ ٨٦ ٠سري ٨٦ اْلؽير
، كخت٤ٞٮا ثأػال٫ٝ، كا٦ذس٤ٮا ♀ثؿقٮؿ اهلل  ╚ ٚةٝذؽل الك٤ٙ الىة٣ط

ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿/ ٦ة أمؿ٥٬ ث٫، كا٩ذ٭ٮا ٧ٔة ٩٭ة٥٬ ٔ٪٫، كٌل٩ٮا ٧٠ة ٝةؿ اهلل 

 . [113آؿ ٧ٔؿاف/ ]﴾ ٿ
ث٤٘ين أف اجلىةرل اك٩ٮا إذا رأكا الىعةثح اذلي٨ ٚذعٮا النةـ » /♫ ٝةؿ اإل٦ةـ ٦ةلٟ

 .(3)«ٝةلٮا/ كاهلل هلؤالء ػري ٨٦ اْلٮاريني ٚي٧ة ث٤٘٪ة
إْف اكف الؿص٢ حلؼؿج يف أدب ٩ٛك٫ الكنذني، ز٥ »/ ♫ اْلك٨ ابلرصمكٝةؿ 

 .(4)«الكنذني
٠يٙ م٭ٮدٟ لألدب؟ ٚٞةؿ/ أق٧ٓ ثةْلؿؼ ٦٪٫ ممة ل٥ أق٫ٕ٧، »/ ♫ كٝي٢ ل٤نةٚيع

٬ة  ٚذٮد أٌٔةيئ أف هلة أق٧ةاعن ٚذ٪٥ٕ ث٫، ٝي٢/ كًليٙ ٤َجٟ هل؟ ٝةؿ/ ٤َت املؿأة امل٤ٌَّح كدلى
 .(5)«ك٣يف هلة ٗريق

مخكح اآلؼ، مخك٧ةاح يكذجٮف،  ♫ أف جم٤ف اإل٦ةـ أمحؽ ♫ اذل٬يبكذ٠ؿ 
 . (6)كابلةٝٮف يكذ٧ؽكف ٨٦ ق٧ذ٫ كػ٫ٞ٤ كأدث٫

  

                                     
 (.1/72ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم ) ،( اجلة٦ٓ ألػالؽ الؿاكم كآداب الكة1ٓ٦)
 (.1/23( املىؽر الكةثٜ )9)
 (.1/933( دٛكري اث٨ ٠سري )5)
 (.9)ص ( دؾ٠ؿة الكة٦ٓ كاملذلك1٥)
 (.11/513) ( قري أٔالـ اجلجالء3)
 (.11/513) املىؽر الكةثٜ( 3)
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 أصئمة الفصن اخلاوط
 

 أمام العتارج الخطأ يف لل مما يأتي:)×( وعالمح  ،( أمام العتارج الصحيحح: ضع عالمح )أوالً 

 ( ) كَةف.لألٞٮ٦يةت كل٤ ك٨ يذٕىجٮفك٣ ،نٕةراتل٤أ٢٬ الك٪ح ال يذٕىجٮف لألظـاب كال  -1
ِّٞت أ٢٬ى الك٪ح كاجل٧ةٔح ث٤ٞت الك٤ٛيح إال النيغ األبلةين. -9  ( ) ل٥ ي٤
ٜى اال٩تكةب أل٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح. -5  ( ) يرشع اال٩ذ٧ةء ل٧٤ؾا٬ت، كال ي٪يف ٬ؾا ٤ُ٦
 ( ) يٕينٮف يف صـيؿة ا٣ٕؿب ٍٚٞ. أ٢٬ الك٪ح  -1
 ( ) اْلؽير. ٬ٮ ٥٤ٔك ،كاظؽ ٤ِٔلأ٢٬ الك٪ح جي٧ٕ٭٥ ختىه  -3
 ( ) كأوٮؿ ادلي٨.ٚؿكع ا٫ٞٛ٣، يف ٦ذٛٞٮف أ٢٬ الك٪ح  -3
 ( ) كأثٕؽ اجلةس ٨ٔ االٚرتاؽ كاالػذالؼ. ،أ٢٬ الك٪ح أظؿص اجلةس ىلع االصذ٧ةع كاالاذالؼ -7
 ( ) ادٛٞخ لك٧ح أ٢٬ الك٪ح ىلع أف اجليب رأل رب٫ حل٤ح املٕؿاج. -2
 ( ) ٔؾاب ا٣ٞرب ٢٬ يٞٓ ىلع ابلؽف دكف الؿكح أـ ال.اػذ٤ٙ أ٢٬ الك٪ح يف  -2
٧ةؿ ٍٚٞ. -13  ( ) ادٛٞخ لك٧ح أ٢٬ الك٪ح ىلع أف ٦ة يٮزف يٮـ ا٣ٞية٦ح ٬ٮ وعةاٙ اأٔل
 ( ) أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٥٬ مح٤ح ٦رياث اجلجٮة يف صة٩ج٭ة ا٤ٕ٣ِل، ال ا٧ٕ٣ٌل. -11
ا ث ،أ٢٬ الك٪ح يٮالٮف ثةْلٜ -19  ( ) ةْلٜ.كل١٪٭٥ ال يٕةدكف أظؽن
 ( ) ةألمؿ ثةملٕؿكؼ كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ. أكىل اجلةس ث٥٬  املٕزت٣ح -15
 ( ) ، كال دـاؿ َةاٛح ٦٪٭٥ ٝةا٧ح ث٫ إىل ٝيةـ الكةٔح.اجل٭ةد كاصت٨ يذؼ٤ٮف ٔال أ٢٬ الك٪ح  -11
 ( ) .ي٪عرص ٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح يف د٪ٞيح ا٣ٕٞةاؽ دكف ٗري٬ة -13

 : اخرت اإلجاةح الصحيحح من ةني التدائل املطزوحح فيما ييل: ثانيًا

 أَل السٌة/  -1
 كال خي٤ٮ ٔ٪٭٥ ز٦ةف. ،ال جي٧ٕ٭٥ ماكف -أ

 الك٧٬ة وعيط.  -ج كال ٧ٌٔل ثٕي٪٫. ،ال جي٧ٕ٭٥ ختىه ٤ِٔل -ب
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 مِكف أَل السٌة وي األحزاب والشعارات واملِويات واألوظان/  -2
 الك٧٬ة ػُأ. -ج ال يذٕىجٮف هلة. -ب هلة.يذعـبٮف ٤ٔي٭ة كيذٕىجٮف  -أ

 أَل السٌة/  -3
ذٞةد كأوٮؿ ادلي٨. -أ  ىلع ٧٩ٍ كاظؽ يف ثةب األ

ذٞةد كأوٮؿ ادلي٨. -ب  ٣يكٮا ىلع ٧٩ٍ كاظؽ يف ثةب األ
 .وٌُج أَل السٌة واجلىاعةحببل ا...  االعجصام -5

 ٨٦ مكذعجةت. -ج ٨٦ ٩ٮاٝي. -ب ٨٦ أرٌلف. -أ
 املعراج/  ٍ يلنةَ ربَّ  ^رؤية انليب  -6 

 حم٢ ادٛةؽ ثني أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح. -أ
.ل٥  -ج حم٢ اػذالؼ ثي٪٭٥. -ب  دُؿح ل٧٤٪ةٝنح أوالن

 عذاب املرب وًعيىٍ يلع ىلع/  -7
 ابلؽف كالؿكح. -ج الؿكح ٍٚٞ. -ب ابلؽف ٍٚٞ. -أ
 ٨٦ مكةا٢ اخلالؼ ثني أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح.  -د

ِم املياوة/  -8  وا يِزن عٌد ا ي
 ا٣ٕةم٢ ٩ٛك٫. -ج ا٢٧ٕ٣. وعةاٙ -ب ا٢٧ٕ٣. -أ
 اخلالؼ ثني أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح.مكةا٢ ٨٦  -د
 أجث عن األضئلح اآلتيح:: ثالثًا

 اذ٠ؿ اخلىةاه كالىٛةت ا٣ٕة٦ح أل٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح. -1
 «.االق٣٥يف أل٢٬ الك٪ح اق٥ جي٧ٕ٭٥ إال ٬ؾا »ارشح ٦ٕىن ٝٮهل٥/  -9
ا٩تكةب  /ث٢ األق٧ةء ا٣يت يكٮغ ا٣تكِل ث٭ة، ٦س٢/ »♫ ارشح ٦ٕىن ٝٮؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح -5

إىل األمىةر/  …أك ،كحنٮ٥٬ ،أك ا٣ٞةدرم ،اك٣ٕؽكم /أك إىل ميغ …كاملةليك ،اجلةس إىل إ٦ةـ/ اكْل٪يف
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 «.كال يٕةدم ٤ٔي٭ة ،كال يٮايل ث٭ؾق األق٧ةء ،ٚال جيٮز ألظؽ أف ي٧ذع٨ اجلةس ث٭ة ،كالنةَل ،اكملرصم
 .«أ٢٬ الك٪ح ال جي٧ٕ٭٥ ماكف كال خي٤ٮ ٔ٪٭٥ ز٦ةف»ارشح ٦ٕىن ٝٮهل٥/  -1
 دل٢ ىلع أف أ٢٬ الك٪ح منذ٤٘ٮف ثأثٮاب اخلري اكٚح. -3
ذٞةد كأوٮؿ ادلي٨»ارشح ٦ٕىن ٝٮهل٥/  -3  .«إف أ٢٬ الك٪ح ٧٩ٍ كاظؽ يف ثةب األ
كأ٢٬  ،ككاصت االصذ٧ةع ىلع األا٧ح ،دجةعأ٢٬ الك٪ح جي٧ٕٮف ثني كاصت اال إف»َّٚس ٦ٕىن ٝٮهل٥/  -7

 «.اْل٢ كا٣ٕٞؽ ٨٦ األ٦ح
 «.كحي٧١ٮف ثةْلٜ ،كيٕةدكف ثةْلٜ ،أ٢٬ الك٪ح يٮالٮف ثةْلٜ»ارشح ٬ؾا املٕىن ثةتلٛىي٢/  -2
2-  / ث٫ كال دـاؿ َةاٛح ٦٪٭٥ ٝةا٧ح  اجل٭ةد، أ٢٬ الك٪ح ال يذؼ٤ٮف ٨ٔ كاصت»ارشح ٬ؾا املٕىن دٛىيالن

 .«إىل ٝيةـ الكةٔح
 

 
  

& 
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 االنتساب ألهل السهة واجلماعة
 

إف حتليق اُتصاب اىفرد كاىفائفث إىل أْو الصِث كاجلٍانث ْٔ أنلً املٍٓات، فٓٔ ـريق 
ٔ ـريق اجلشاة يف اآلخرة ٌَ  اجلشاة كاىهػٍث يف ادلُيا ٌَ اىفركث كابلدنث كذْاب الريص، ْك

 .[301/ آؿ نٍراف]﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴿اىهذاب كاتلتاب، كاؿ سو كنال/ 
ٔ ٌِٓشّ اىلٔيً، كاؿ حهاىلكاتلطليق أُّ ـريق اإلشالـ   چ چ چ﴿/ املصخليً، ْك

  چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ

 .[351/ األُهاـ]﴾ ڑ
َِِّث كاجلٍانث  َ الرصاط املصخليً ةالصُّ  . (1)ككد فُِّسر

 اإلشالـ إىلأْو الصِث كاجلٍانث، كالصيف الػاىص يهين/ االُتصاب  إىلفاالُتصاب 
 اىفرؽ.الػايف نَ طٔائب ابلدع، كخماىفات 

، ٌلتالن ُبينّ  ♀كإف لك ٌَ ريض ةاهلل ربًّا، كباإلشالـ ديِنا، كبٍطٍد  ا كرشٔالن
ا كاُليادنا، كبرئ ٌَ حبين  ٌن ىلع االىزتاـ ةاإلشالـ دميث، كىلع حتهيً رشيهخّ اشتصال

ْٔ ٌَ  -ٌذْب ةديع، أك االُتصاب إىل فركث ؽاىث، أك انخٍاد أغو يلك ٌَ أغٔؿ ابلدع
ذا يظٍو نٔاـ املصيٍني اذليَ لً يِؾٔكا حتج رايٍث أْو الصِث كاجلٍا ، ْك نث إدماالن

كا شٔاد فركث غري مرؽيث.   ةدنيث، كلً يَُكِّثر
 فٓذا اىلدر حيلق اُتصاةنا إدماحلنّا حػص ةّ اىجصتث إىل أْو الصِث كاجلٍانث. 

 كحخشىل أٍْيث ْذا االُتصاب كحلٓر ذٍراحّ يف أمٔر، ٌِٓا/ 
 اىهييمكاتلٍصم ةٓا نػٍث ٌَ االؽفراب كاتلختؿ  الصِث أْو أغٔؿؽتؿ  أف -

                                     
ا أْو اتلفصري2/969( اإلحلاف )3)  كغريٍْا.  ،كاىلرـيب ،اكىفربم ؛(، كهل حفصريات أخرل ذنْر
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اتلطريف اكفث، كمٔاسٓث  أُٔاع، كيف ذلم ٌا ال خيىف ٌَ ضفق ادليَ ٌَ كاىهٍيل
 املهارصة. أكاتليارات ابلدنيث املِطرفث، شٔاء اىلديٍث ٌِٓا 

ٔضدة  يفْذق اىفائفث املتاركث ْٔ  إىلاالُخٍاء الػادؽ  - ضليلخّ شتب كشبيو كاغد ل
االسخٍاع ىلع ْذا  ألف؛ لك زٌاف كماكف يف  اهلل إىلضلو ادلنٔة  يفاىهاميني 
؛ ألُّ اسخٍاع إكييٍيثدنٔة  أكص كأُفم ٌَ االسخٍاع ىلع رايث ضزبيث، أجناالُخٍاء 

 ىلع ٌِٓز احلق كاالحتاع، كىحس ىلع ضصاب احلق كاالحتاع.
 خَ يَ كاملرشيني ال  األُبياءةّ خاحً  أخرب اذلمرشؼ جتديد ادليَ  إفذً  -

َ
ىلع كسّٓ  ّتَّ أ

 إذالصِث كاجلٍانث؛  أْوٌَ اىفركث اجلاسيث، كاىفائفث املِػٔرة  إالاألكٍو كغٔرحّ املرىل 
 املخلٔف، كًٌِٓ املشددكف الصيفئف املػيطٔف. األئٍثفيًٓ 

يفرح ُفصّ ْٔ/ ةً يخطلق غدؽ االُتصاب  اذلمالصؤاؿ  فإفكبِاء ىلع ٌا حلدـ/ 
 كحٍاٌّ، إذا حتلق أغيّ كأشاشّ؟

ا  أككؾيث،  ةإذارةْو يخطلق ذلم  نختًٓ كٌلاالحًٓ  يفكؾايا ُاكظٓا الصيف كاعجلْٔ
 زٌآًُ كفلؿ؟! يف

ً كضصب؟! ةإكٓار يخأكدـ أ  حمتخًٓ، كاىرتيض نًِٓ، كحهفري املشالس ةذنْر
ٔافر ىلع كراءحٓا كحدريصٓا، دكف غريْا! أك  ىهو ْذا االُتصاب يكٔف ةتتين نختًٓ كاتل
 أْو» أك، «الصِث كاجلٍانث أْو»االُخٍاء هلً يخطلق ةٍشرد اىتصيم ةاشً  أف أـ

 !«اىفركث اجلاسيث» أك، «الصيف الػاىص» أك، «احلديد
 املِلٔغث هلذا الصؤاؿ املًٓ. اإلساةاتغري ذلم ٌَ  إىل

نٍاؿ االُتصاب يكٔف ةتتين دميث أغٔؿ كٌهالً دلخٍهث، كبلدر ٌا يلم  أفكاحلق/ 
ا اةٓ األخذ يفٌَ الؾهف  َ دميهن ْذق اىجصتث الرشيفث،  يف، ةلدر ٌا حيػو ٌَ الْٔ

 املتطرني اتلاحلني/  يفْذق املهالً  إدماؿكيٍكَ 
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 حتقيق املههجية الصحيحة

 
ٔدة ك  إىلاىفًٓ كاتليٌف كاالشتِتاط  ةأغٔؿحتليق املِٓشيث الػطيطث يهين/ اىه

ليِلر  أشئبالهخاب كالصِث، ككٔاند اىفًٓ املهخرب دلل خري اىلركف، نٍا حهين/ حكٔيَ 
كٌٍٓاحٓا، كإنظاء ٌِٓشيث ليخهامو ٌم األضداث، كاحلكً ىلع املٔاكف  األمٔرلكيات  يف

ِا ي اىهيٍيث كاىهٍييث اكفث ةفريلث ٌِٓشيث، حجترق ٌَ ، كؽتؿ املكاألطخاص كاألطياء
 احلديد املختهني. كأْوالػاحلني،  األٌثمظاكة الػطاةث كاتلاةهني، كشيف 
ذا يظٍو/ اىهِايث ةٍِٓشيث  ٔ اىهليدة، كيظٍو أْو أغٔؿغو أْك ا -الصِث ْك  /-أيؾن

، كرياؽث كاألخالؽكاجليه، كالصئؾ  كاألمراىهتادة، كٌِٓز اتلجصم،  ةأغٔؿاىهِايث 
 كاتلطيل جبٍيو طٍائيًٓ. ╚ اجلفٔس، ٌم اتلطلق ةٍطتخًٓ كمٔاالحًٓ

كال يػص كرص ضليلث االُتصاب إىل أْو الصِث كالصيف ىلع االطخغاؿ ةٍصائو 
كمظالك شادت فرتة ذً اغةج، فإف املِٓشيث اىيت كاسٓج فخِث اىلٔؿ خبيق اىلرآف 

ا ٌتحِنا، جيب أف حتيا تلٔاسّ احلٔـ فخِث فأذٍرت مٔاكف مرشكث ضفلج كسّ احلق  ُاغهن
ٔضدة الٔـِيث.  حتهيً الرشائم الٔؽهيث، كالٔالء ليلٌٔيث كال

﴾ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ﴿كاؿ حهاىل/ 
 .[81/ اىجصاء]

ُٓدى وانلٔر؛ » /♀نٍا أكدت الصِث ْذا املهىن يف كٔهل  نتاب ا فيّ ال
ٔا ةّ  .(1)«فخذوا ةكتاب ا واستٍسه

كىلع ْذا؛ فال حخً اىجصتث الاكميث ألْو الصِث ةٍشرد الٔكٔؼ نِد كؾايا كاسٓٓا الصيف 
                                     

 .(2908مصيً )أخرسّ  (3)



 

550 

 مفهوم أهل السنت والجماعت

ٔاسٓخٓا يف اعلً احلٔـ.  ملالبصات زٌاُيث أك ماكُيث، كإف لً حلً ضاسث إىل إذارحٓا أك م
ال حلتو أف تصخٓدؼ ادلنٔة يف ةهؼ املٔاكم حترير وغييّ؛ فإن املِٓخيث الصريرث: 

ا نَ رشؾ األضياء كاألكؽاع اىهلائد ٌَ رشؾ األم ٔات كاألكذاف، ذً حرضب اذلنر غفطن
ٔضيد اعٌث،  كاجللً املهارصة، كإٍُا يه ضرب ىلع ٌلاْر الرشؾ اكفث، كضياـث جلِاب اتل

 كإنفاء لك ذم ضق ضلّ كمصخطلّ يف زٌاُّ كماكُّ.
حهليً أكدار الصيف، كانخٍادًْ مرسهيث اعٌث، وٌَ حتليق املِٓخيث الصريرث: 

ةاألخذ نَ نيٍائًٓ، كاتلخيٍذ ىلع نختًٓ، كاىفيئث إىل أضاكًٌٓ كفخاكاًْ، ٌم مرااعة 
 شياؽ كشتاؽ لكٍّ يف كركفّ كمالبصاحّ.

اضخاكر األشٍاء الرشنيث الرشيفث، أك املِاْز وٌَ االحنراف غَ املِٓخيث الصريرث: 
زبيث، كتظٔيٓٓا الرباُيث املهػٌٔث، كخيفٓا ةاالسخٓادات اىبرشيث، كإبلاشٓا بلٔس احل

 ةخطهٍات ٌذْتيث.
اتلهيق ةاألطخاص دكف املِٓز، كاخزتاؿ وٌَ االحنراف غَ املِٓخيث الصريرث: 

ٔنث أطخاص؛ إذ املِٓز يتًف كاألطخاص حفىن.  األٌث يف طخع أك دلٍ
ا كد ٌات، كٌَ اكف يهتد اهلل فإف اهلل  ي ال ئٍت»فػ ا فإف حمٍدن  .(1)«ٌَ اكف يهتد حمٍدن

كلٔ اكف  ،♀كنييّ؛ فال يػص انختار رسو نيارنا ىلع املِٓز كممرالن هل دكف اجليب 
يَق  در اء. ؛◙ الػر ٔا ةٍهػٌٔني، كلك ةين آدـ َخفَّ  ذلم أف املِٓز ٌهػٔـ كاىبرش ىحص

اىيت ختخيف  -انختار املصائو االسخٓاديثوٌَ االحنراف غَ املِٓخيث الصريرث: 
ااىفخٔل بظأُٓا زٌاُنا كماكُنا  ٌَ املِٓز، كٌَ ذلم/ حهٍيً اسخٓادات آضاد  -كأطخاغن

 املِٓز إف ضيد األخرل؛ االسخٓادات كإْدار ،الصيف يف املصائو اىهٍييث كاىفلٓيث

 اخخالؼ. حمو كىحس احفاؽ، حمو كؽٔاةفّ ةلٔاندق
                                     

 (.1670ابلخارم ) أخرسّ( 3)
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 ضبط وإحكام القواعد واألصول علًما وعماًل
 

ٔضيد، يجتيغ ملَ يِتصب إىل أْو الصِث كاجلٍانث أف  ٔاند اىهيً، كاتل حيرص ىلع ؽتؿ ك
ٔاكم،  كاالحتاع، كاىهتادة، كاىزتكيث، كادلنٔة، كاألمر كاجليه، كاجلٓاد، كاتلهامو ٌم ال

 كاالنخػاـ ةالصِث، كاحلرص ىلع اجلٍانث، كحنٔ ذلم.
ا، كحفتيلنا  ٍنا كاشتيهاةنا، كدمهنا كنرؽن و الصِث فٓ ـ ْأ ذا ال يخأّت إال ةاإلكتاؿ ىلع نئ ٔة.ْك  كدن

 / فيف حاُب اىػيً
ٔاند الرضكريث ىفيب اىهيً كاالُخفاع ةّ؛ نخػطيص اجليث، كاإلخالص  جتدر اىهِايث ةاىل

ا ليخظيث، كحتػيالن ىفؾو االحتاع كاالكخداء ةاجليب  كإكاٌث لرليَ،  ،♀حتليلن
ا ليرشيهث، كـيتنا ليخٍهني.  كضفلن

ٔضيد كاإليٍاف، كاتلثِ يث ةاىفلّ كاألضاكـ، ٌم احلرص نٍا يخأكد حلديً اىهِايث ةاتل
 ىلع اجلٔاُب املرٍرة ٌَ اىهئـ، كابلهد نَ اىرتؼ اىفهرم كاجلدؿ اىهليً.

كانخٍاد اتليٌف نَ األكاةر يف لك نيً ةاليليا كاملظافٓث، كاىهِايث ةكخب أْو الصِث 
ق شٔاء يف االنخلاد أك األغٔؿ كاألضاكـ، ٌم اتلجتّ إىل خفٔرة اآلفات كاملزاىق يف ـري

ـيب اىهيً؛ اكتلػدر كتو اتلأْو، كاتلٔكر كتو أكاُّ، كاىهزىث نَ كاكم األٌث، كالٔىم 
 ةاىغرائب، كاتلهػب ليرأم كاملذْب، كازدراء املخاىف.

ٔذيد:   ويف حاُب اتل
احلرص ىلع شالٌث اىهليدة ةاالنخٍاد ىلع الهخاب كالصِث، كحيليٓا ةفًٓ الػطاةث 

ٔضيني  ♀كلرشٔهل كشيف األٌث، كاىتصييً هلل حهاىل  ٌَ غري حهرض جلػٔص ال
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ةٍهارؽث كٌِاكؾث، كحرؾ اتلخييؿ يف مػادر اتليٌف كحػفيخٓا ٌَ لك ٌِٓز الكيم مردكد 
 أك طٔب فيصيف ٌذمٔـ.

شدُّ ةاب االةخداع كاإلضداث يف ادليَ، كردُّ دميم ٌا خاىف شِث شيد وٌَ ذلم: 
تديم كاتلهفري ليٍخاىف ٌَ أْو األُبياء كاملرشيني، ٌم االضخياط اتلاـ يف ساُب اتل

ٔء حأكيو، كاتلفريق ةني اىلٔؿ ككائيّ،  اىلتيث كسٓيث اىهٔاـ ٌَ أْو امليث؛ لظتٓث ةدت أك ش
 كاىفهو كفانيّ.

ٔضيدم/ الربٔبيث، وٌَ ذلم:  حتليق طٍٔحلث نيً اىهليدة ألةٔاةٓا اكفث ةاجلٍم ةني ح
ْيث ِايث كاىهرض كاتلهييً -كاألٔل ٍافككذا اجلٍم  -يف اىه ِاكؿ ةني كؾايا اإلي ّ  يف اتل ٌتفالح ّ، ك كضلائل

ٍاء كالػفات ٔضيد األش ِايث ةخ ّ، كاىه ٔاكؾ م. -كُ ّ/ اىهييم اجللرم، كاىهٍيل اىرتٔب بي  جبُا
مٔاسٓث االحنرافات املهارصة ةخطليق نليدة اىرباء ٌَ لك خماىف لك وٌَ ذلم: 

 حبصتّ.حبصتّ، كحأغيو نليدة الٔالء هلل كرشٔهل، كليٍؤٌِني لك 
ا اىهٍييث ٌَ اشخلاٌث األخالؽ، كاُؾتاط الصئؾ، وٌَ ذلم:  ربؿ اىهليدة ةآذاْر

 كاتلطرؾ ةادلنٔة إحلٓا، فرُتل يف أْداؼ غاضتٓا، كتُصٍم يف أكٔاهل، كحُلرأ يف نخاةاحّ.
الػدكر نِٓا يف حلٔيً األطخاص كاألضداث كاملٔاكف، كاختاذْا دكف وٌَ ذلم: 

ا ليخفركث كفيػالن ةني اخليق، كاتلليد ةٓا يف ٌِٓز غريْا ٌَ األشٍاء  كالظهارات ٌهلدن
ٔشائو اىيت حِافيٓا، كاألشاحلب اىيت حِاكؾٓا.  ادلنٔة لكّ، كرفؼ ال

احلاد سذكة اتلؾطيث يف شبييٓا، كاشخهذاب املظاؽ يف وٌَ أًْ ٌا يُذَنر فال يُنىس: 
 .(1)ْيٓاُرصحٓا، كبذؿ اجلفس كاجلفحس يف رفهخٓا، كحكرري شٔاد أ

 ويف حاُب االتتاع: 
يفيب حتليلّ كحلهيدق نيٍيًّا كنٍييًّا، ةاحلذر ٌَ احتاع اهلٔل كاتللدـ ةني يدم اهلل 

                                     
 (.23 -9)ص« ٌهالً يف أغٔؿ ادلنٔة» ( اُلر/ نخاةِا3)
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كرشٔهل ةلٔؿ أك رأم، كاحتاع ادلحلو ٌَ اىلرآف كالصِث، كاإلدماع كاىلياس كٌا اشتِد إىل 
 ْذق املػادر.

كاـم أك إدماع رصيص، / فخُص ةاب االسخٓاد يف لك ٌا لً يرد فيّ ُع وٌَ ذلم
 كاتللييد سائز ليهاسز نَ االسخٓاد يف اجلٍيث، نٍا ال جيب حلييد إٌاـ ةهيِّ.

كزىث اىهالً ال يُخاةم نييٓا كال يٓدر بصبتٓا، كاألغو يف اىفخٔل أف حِاط ةأْو 
ٔازق ةال ٔشؿ يف اتلٍذْب س ٌرو، كاىلٔؿ ال ٌرو فاأل ٔا انخرُِبَ األ ٓاد فإف ُنِدم  حهػب. االسخ

اتلفريق ةني مصائو اخلالؼ االسخٓاديث اىيت ال يِهر ىلع املخاىف فيٓا َ ذلم: وٌ
كال يؾيق نييّ، كمصائو االخخالؼ اىيت ال يصٔغ فيٓا خالؼ، ٌم اتلأكيد ىلع إضياء 

 كممارشث أدب اخلالؼ.
/ اىزتاـ اىفانث لألئٍث ٌا أكامٔا نخاب اهلل يف األٌث، وٌَ أغظً أصٔل أْو السِث

 حتاع كاسب رشيع فإف االسخٍاع ٌفيب رشيع كرضكرة نٍييث.ككٍا أف اال
ٔافلني ليصِث املختهني هلا  كيخطلق االحتاع اىهييم كاىهٍيل ةاالسخٍاع ىلع أْو اىهيً امل

ٔاء حتج رايخّ. ، كباالسخٍاع ىلع اإلٌاـ احلق كلزكـ ةيهخّ، كاالُؾ  كٔالن كنٍالن
 ويف حاُب اىزتكيث واىرتبيث: 

أُٓا ٌٍٓث األُبياء كاملرشيني، كيه ٌَ شبيو إكاٌث ادليَ، كبدكُٓا يخهني اتلأكيد ىلع 
ال يخأّت حغيري كإغالح، كىحصج هلا اغيث حجخيه نِدْا، نٍا ال يصخغين نِٓا املِخيه فؾالن 
نَ املتخدم، أُٔانٓا نررية ٌخهددة، فرتبيث نيٍيث كأخرل كسداُيث كذاثلث سٓاديث.. 

 ككشائيٓا ال حِطرص.
ٔم ىلع الٔسطيث:  وٌِٓج اىرتبيث فهٍا أف أْو الصِث كشؿ ةني فرؽ األٌث واىزتكيث يل

ا -يف مصائو االنخلاد فًٓ كشؿ يف ةاب اىرتبيث كالصئؾ ةني ـريف اإلفراط  -أيؾن
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ً كشؿ ةني املظخغيني (1)كاتلفريؿ، فًٓ كشؿ يف ةاب اإلخالص ةني املرائني كاملالٌيث ، ْك
اكلػٔفيث، كاملظخغيني ةإكاٌث رشٔـ اىهتادات اىلاْرة ةاىهتادات اىليتيث دكف اىهٍييث 

 فطصب، فاكُٔا أْو اىهتادة اىلاْرة كابلاـِث.
ً كشؿ ةني ٌَ يريد ٌَ اهلل كال يريد اهلل، كبني ٌَ يريد اهلل كال يريد ٌَ اهلل،  ْك
فًٓ يريدكف رؽا اهلل كسِخّ، كأٌا غريًْ فًٍِٓ ٌَ يريد رؽا اهلل كال يريد سِخّ؛ نطاؿ 

ً اجلِث املخئؽ، كال يريد رؽا اهلل؛ نطاؿ نررينرري هي َ يريدُ   ًٌ ٌِٓ َ الػٔفيث، ك  ٌَ املخلكٍث. ٌ 
تاُيث كاىتظديد ٔاضض كاالشخٓخار، كأغطاب الْر ً كشؿ ةني أغطاب اىفشٔر كاىف  ْك

 ىلع اجلفس كحهذيب ابلدف.
ٔم ىلع السيفيث:  وٌِٓج اىرتبيث واىزتكيث ا  كمٔافلث ُػٔص الظارع يف الصئؾيل ىفلن

كٌهىن، فيحصٔا اكذليَ كافلٔا اجلػٔص يف اليفق دكف املهىن اكبلاـِيث، كىحصٔا اكذليَ 
 حكئٍا يف املهىن ةأىفاظ ٌتخدنث نهرري ٌَ الػٔفيث.

ٔاكػيث واىػٍييث، ال ىلع السيتيث، أو املثايلث: ٔم ىلع ال فٓٔ  وٌِٓج اىرتبيث واىزتكيث يل
مر لكّ، كمرااعة أضٔاؿ امللكفني، كحتليق املالءٌث ٌِٓز اىتصديد كامللاربث، كاىلػد يف األ

كاملٔاءٌث ةني ـتيهث ْذا ادليَ كـتيهث امللكفني، فخلكيف املِدكبات كاجلٔافو حبصب 
، كاملؤٌَ يلٔؿ كييالن كيهٍو نررينا. ٔشم كاىفاكث، كأضب اىهٍو أدكٌّ كإف كوَّ  ال

ٔاكػيث: ع املٔاْب كاخخالؼ إدراؾ أف حفاكت اىلدرات إٍُا ْٔ بصتب حِٔ وٌَ ال
االشخهدادات؛ ذلم أف اهلل كصً األنٍاؿ كاألخالؽ نٍا كصً األمٔاؿ كاألرزاؽ، كىلع لكٍّ 
أف يرىض ةٍا فُخص هل فيّ، كأفؾو األنٍاؿ ةهد اىفرائؼ خيخيف ةاخخالؼ اجلاس فيٍا 
يلدركف نييّ، كٌَ اجلاس ٌَ فُخص هل يف لك ةاب، كرُضب هل يف لك خري بصًٓ، كذلم فؾو 

                                     
 ،كـيب ٌدضًٓ، كأٌا املالٌيث فيفهئف ٌا ياُلمٔف نييّ ،كف يهٍئف الػاحلات ةلػد رؤيث اجلاس هلًء( املرا3)

 كيلٔلٔف/ حنَ ٌختهٔف يف ابلاـَ.
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 .(1)هلل يؤحيّ ٌَ يظاءا
 ويف حاُب األمر ةاملػروف وانليه غَ املِهر: 

يخهني اتلأكيد ىلع أُّ سٓاد ادلنٔة ادلائً، اذلم ال كياـ لرليَ ةدكُّ، كال انخػاـ 
حبتو اهلل إال ىلع ْداق، كبإكاٌخّ ىلع كسّ الػٔاب اشخطلج ْذق األٌث اخلرييث، كاجلهُٔؿ 

ٌذمٌٔاف، كاىلائٍٔف ةّ ىلع كسّٓ يهئٍف احلق كيرمحٔف اخليق، نِّ كاتلُٓٔر فيّ ـرفاف 
ً خري اجلاس ليِاس.  ْك

ٔسٔب فيّ مرحتؿ حبػٔؿ اىلدرة كغيتث املػيطث، كيصلؿ خبٔؼ الرضر املطلق،  كال
نٍا يصلؿ ةاىهشز، كيجتيغ االُكفاؼ نِّ يف ضق اآلضاد إذا أدل إىل ٌا ْٔ أطد ٌِّ 

 ٌفصدةن كفخِث.
ا كففاُث، كحلدير املػاىص ك ٍن املفاشد يف ْذا ابلاب مٔكٔؿ إىل اىهالً اذلم ئذق ةّ ني

 ككراعن كدياُث.
كاتلدرج يف اإلُكار كاجللر يف املآالت، كحلديً األًْ ىلع املًٓ، كزكاؿ املِهر 

.  ةاللكيث أك ختفيفّ ٌفئب رشاعن
كأٌا زكاؿ املِهر ٌم زكاؿ ٌريّ ٌَ املهركؼ أك ضػٔؿ ٌريّ ٌَ املِهر فٍٔؽم 
اسخٓاد كُلر، كأٌا زكاؿ املِهر كضػٔؿ ٌا ْٔ أكرب ٌِّ أك فٔات ٌا ْٔ أكرب ٌَ املهركؼ 

.  فٍٍِٔع رشاعن
ـِ اإلشالـ املٓدرة؛ فإف  َ ُضَر ٌِ كٌم أف ْذا الٔاسب ٌَ فرائؼ الٔكج املؾانث، ك
ضاسث األٌث احلٔـ إىل اتلأىُّف كاملداراة، كحػطيص املفاْيً، كاشخفاؽث اىهيً كابلالغ، 

ء كاندة اإليٍاف يف اىلئب أمسُّ ٌَ ضاسخٓا إىل كرص االضتصاب ىلع ـائفث ٌَ كبِا
املِهرات اجلزئيث يف ضني حجىس ٌهالً ادليَ اللكيث، كحيخبس ٌهاكدق كأغٔهل الهربل، 

                                     
 (.62 -53)ص« ٌهالً يف أغٔؿ ادلنٔة» ( اُلر/ نخاةِا3)
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ٔسٔب فيحظٍو اإلُكار لك ٌِهر، كأٌا ٌَ ضيد االطخغاؿ ةاتلغيري فلك  كٌَ ضيد ال
 ٌِهر حبصتّ، كلك ٌِهر ةلدرق.

ىف أف ْذا الٔاسب يظٍو اتلغيري ةٍراحتّ اثلالث/ ةاحلد، كاليصاف، كاىليب، كال خي
ا، كاثلاُيث للك أضد يف مٔاؽم اإلدماع كاملصائو اجلييات، كخيخع  كاثلاثلث ال تصلؿ أةدن
أْو اىهيً ةٍا كراء ذلم ٌَ مٔاـَ اخلالؼ كدكائق املِهرات، كال يصلؿ ْذق الرحتَث 

، أك أذنل خفيف. ـٍ  خُٔؼ لٔ
أٌا اتلغيري ةاحلد فٍرشكط حبػٔؿ اىلدرة، كأال يؤدم إىل حتريم اىفخِث، كأف يلخرص ك

فيّ ىلع اىلدر املطخاج إحلّ ٌَ غري زيادة، كأال يرتحب نييّ ٌَ الرضر ٌا ال حيخٍو يف 
 .(1)ادليَ أك اجلفس أك اىغري

ٔاكع وفٍّٓ:   ويف حاُب إدراك ال
ابلػرية يف اجلٔازؿ، فحصدد اىفخاكم، كحيكً حكٍَ أٍْيخّ يف أُّ يهني ىلع حتليق 

ا، كبّ يخٔغو إىل اشتتاُث شبيو املشرٌني، كحهريث ٌِاْز املِطرفني، كحكٍيو  أمْر
 اتلٔازف يف ابلجياف اىرتبٔم.

كيف ٌلاةو ٌا ُذنر ٌَ أٍْيخّ؛ فإف االشخغراؽ فيّ، كاملغاالة يف حِاكهل يفيض إىل 
ؿ اتلأغيو الرشيع؛ ةانختار أف الٔاكم ْٔ األغو االفخخاف ةابلٓرج كالزيف، كؽهف كإغفا

حارة، كبإغفاؿ املِٓز الػطيص يف حيٌف األختار كاحلكً ىلع الرساؿ حارة أخرل، كبفلداف 
 االنخداؿ كاتلٔازف ةني فلّ اجلع كالٔاكم حارة ذاثلث.

ككذا ٌَ شيتياحّ/ االُهزاؿ نَ األٌث حبشث ختيف اىهاٌث نَ الٔيع املفئب، فإذا 
الٔيع ةهزىث كٌفاغيث ةني اىهالً كأٌخّ، كبني ادلاعة كاىهيٍاء، فلد أّت ْذا الٔيع اعد 

ذا ال جئز حباؿ. ٔدق، ككرَّ اىفرع ىلع أغيّ ةاإلةفاؿ، ْك  ةِليؼ ٌلػ
                                     

 (.77 -73ص) «ٌهالً يف أغٔؿ ادلنٔة»( اُلر/ نخاةِا 3)
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 ويف حاُب اجلٓاد: 
ٔ ةيهث ٌاؽيث يف أنِاؽ املؤٌِني، كٌهىن اجلٓاد  اجلٓاد ٌَ أنلً أغٔؿ ادليَ، ْك

كبذؿ لك سٓد يف ُرصة ادليَ ةاحلشث كابلياف، كادلنٔة يظٍو/ اشخفراغ لك كشم، 
 كاإلرطاد، كأفؾو اجلٓاد/ لكٍث ضق نِد شيفاف سائر.

كاجلٓاد ٌاٍض إىل ئـ اىلياٌث، كإُكار كسٔبّ إُكار ملهئـ ٌَ ادليَ ةالرضكرة، كاداعء 
 نصخّ جبٓاد اللكٍث ةدنث يف ادليَ كؽالىث، كُلع يف اىهلو كشفاْث.

دؼ اجلٓاد  اىهاـ ْدايث اجلاس، كإخراسًٓ ٌَ نتادة اىهتاد إىل نتادة ربر اىهتاد، ْك
ا ردُّ انخداء املهخديَ، كإزاىث اىفخِث نَ املدنٔيَ، كمحايث كحلٔيث دكىث  كيدخو حتهن

اب أنداء ادليَ، كحرؾ اجلٓاد ْٔ اهليهث كاخلِّساف املتني.  املصيٍني، كإْر
ـ اإلرضار ةاألٌث، حبرص الرصاع ٌم أندائٓا كال ةد يف اجلٓاد ٌَ اشتيفاء الرشنيث، كند

ال غري، ٌم كؽٔح الرايث كشالٌخٓا ٌَ كالءات ساْييث، كطهارات نٍيث، ككتو ذلم كبهدق أف 
 املصخؾهفني ككف ةأس الاكفريَ. حخطلق املػيطث ٌَ اىلخاؿ ةإنزاز ادليَ، كادلفم نَ

يرسص ٌهّ اىلفر، كيجتيغ اتلأكيد ىلع احلذر ٌَ اشخهشاؿ مٔاسٍٓث ٌَ غري حٓيؤ 
ٔشم يف اختاذ أشتاب  كيخٔكم ٌهّ كتٔؿ األٌث، كشالٌث اتلٔكيج زٌاُنا كماكُنا، كاشخفراغ ال
اجلرص املاديث كاملهِٔيث؛ كذلم خلال حرسم ْذق املٔاسٓات ةِليؼ ٌا رشع اجلٓاد تلطليلّ 

 ٌَ إنزاز ادليَ كحلٔيث طٔكث املصيٍني.
كامللاربث حخً اىجصتث الرشيفث كحكٍو  كباشتيفاء دميم ٌا حلدـ ىلع كسّ الصداد

 اىفؾييث املِيفث، كحرحًف ُذرَل الهٍاؿ كادلرسات اىهال يف اجلِث، كٌَ غىفَّ ُغيفر هل. 
ٌىت يهيً الرسو أُّ ىلع الصِث كاجلٍانث؟ كاؿ/ إذا »/ ♫ كيو لصٓو ةَ نتد اهلل

 نرؼ ٌَ ُفصّ نرش خػاؿ/ 
  .♀يب كال يصب أغطاب اجل -2 ال يرتؾ اجلٍانث.  -3
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 كال يكذب ةاىلدر.  -9 كال خيرج ىلع ْذق األٌث بصيف.  -1
 كال يٍارم يف ادليَ.  -6 كال يظم يف اإليٍاف.  -5
 كال يرتؾ الػالة ىلع ٌَ ئٍت ٌَ أْو اىلتيث ةاذلُب.  -7
 كال يرتؾ املصص ىلع اخلفني.  -8
 . (1)«كال يرتؾ اجلٍانث خيف لكر كاٍؿ ساَر أك ندَؿ  -9

، «كاٍؿ َنَدَؿ »، أك «كاٍؿ سارَ »كلً يذنر اىهارشة؛ إال أف يكٔف انخرب األخرية كصٍني/ 
 فخخً املصائو اىهرشة. 

ذق املصائو لكٓا جتٍم ةني األمٔر اىهيٍيث كاىهٍييث، كإٍُا ذنر خماىفث أْو ابلدع  ْك
ٍاف يكٔف ألْو الصِث كاجلٍانث، كىحس املراد أفَّ ٌَ فهيٓا ةٍفردْا دكف ةليث أمٔر اإلي

 ٌَ أْو الصِث كاجلٍانث. 
 
 

  

                                     
 (. 3/381( رشح أغٔؿ انخلاد أْو الصِث كاجلٍانث )3)

& 
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 أسئلة الفصل السادس
 أمام العبارة الخطأ يف كل مما يأتي:)×( وعلمت  ،( أمام العبارة الصحيحت: ضع علمت )أولً 

َ الرصاط املصخليً ةالصِث كاجلٍانث.فُ  -3  ( ) ِّسر
املصيٍني اذليَ لً يِؾٍٔا يظٍو نٔاـ ال  -إدماالن  -االُتصاب إىل أْو الصِث كاجلٍانث -2

 ( ) حتج رايث ةدنيث.
يخطلق غدؽ االُتصاب إىل أْو الصِث كاجلٍانث ةإذارة كؾيث اعجلٓا الصيف يف  -1

 ( ) نرصًْ كٌلاالحًٓ فلؿ.
ٔدة ةأغٔؿ  /-ةالرضكرة -ال يهينحتليق املِٓشيث الػطيطث  -9 ً اىه  ( ) كاتليٌف إىل الهخاب كالصِث.اىفٓ
و الصِث كممرالن هل دكف اجليبٌ أضدٍ  ال يػص انختارُ  -5 ز ْأ ٌِٓ ٔ اكف أةا ،̂ هيارنا ىلع   ( ) .◙ ةكر كل
َ املِٓز. -6 ٓاٌ  ٓاديث اىيت ختخيف اىفخٔل بظُأ َ املِٓشيث/ انختار املصائو االسخ ٔر االحنراؼ ن َ غ ٌ ( ) 
 ( ) ىحس ٌَ ؽاةؿ ساُب اىهيً انخٍاد اتليٌف نَ األكاةر كمظافٓث الظئخ. -7
 ( ) يظرتط ضػٔؿ اىلدرة يف كسٔب حغيري املِهر ةاحلد.ال  -8
 ( ) يغين سٓاد اللكٍث كابلياف يف نرصُا احلارض نَ سٓاد الصيف كالصِاف. -9

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

 االُتساب إىل أْو السِث واجلٍاغث:  مما يلتضيّ -1
. -ب  الػطيطث.حتليق املِٓشيث  -أ ا كنٍالن ٍن  ؽتؿ كإضاكـ اىلٔاند كاألغٔؿ ني

 ٌا كرد يف )أ، ب( لكيٍٓا. -ج
 الرصاط املستليً فرس ةأُّ:  -2

 ـريق أْو الصِث كاجلٍانث. -ب  ـريق الػٔفيث املهخدؿ. -أ
 ـريق فلٓاء املذاْب األربهث فلؿ دكف شٔاًْ. -ج

 يشٍو:  االُتساب إىل أْو السِث واجلٍاغث إمجاالا ال -3
 ٌذاْب اىفالشفث كأْو الالكـ. -أ

 نٔاـ املصيٍني إف اُؾٍٔا حتج رايث ةدنيث. -ب
ٔد. -ج ٔس ٔضدة ال  دميم ٌا شتق. -د ٌذاْب الػٔفيث اىلائيني ة
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 إال:  ،وممثالا هل ،اراا ىلع ٌِٓج أْو السِث واجلٍاغثيػٌ أذد   ال يصد اغتتارُ  -4
ا  -أ  .╚ اكنيينّ أةا ةكر كنٍر كنرٍاف  -ب  .^حمٍدن

 أغطاب املذاْب األربهث. -ج
 ٌَ صٔر االحنراف غَ املِٓخيث:  -5

 انختار املصائو االسخٓاديث اىيت ختخيف اىفخٔل بظأُٓا ٌَ املِٓز. -أ
ٔدة ةأغٔؿ اىفًٓ كاتليٌف إىل الهخاب كالصِث. -ب  اىه

 أجب عن األسئلت اآلتيت:: ثالثًا

. .كاجلٍانث كحلٓر ذٍراحّ يف أمٔرحخشىل أٍْيث االُتصاب إىل أْو الصِث  -3 ا حفػيالن  اذنْر
ا ٌم الرشح. .إف نٍاؿ االُتصاب إىل أْو الصِث كاجلٍانث يكٔف ةخطليق دميث ٌَ املهالً -2  اذنْر
 ، يف ساُب اىهيً يف املِٓز الصييف جتدر اىهِايث ةاىلٔاند الرضكريث ىفيب اىهيً كاالُخفاع ةّ -1

 اذنر ْذق اىلٔاند ٌم الرشح.
 إف ساُب األمر ةاملهركؼ كاجليه نَ املِهر ْٔ سٓاد ادلنٔة ادلائً. كؽص ذلم ةالرشح. -9
5- . ٔازؿ. كؽص ذلم حفػيالن ٔاكم كفٍّٓ يف أُّ يهني ىلع حتليق ابلػرية يف اجل  حكٍَ أٍْيث إدراؾ ال
 َ كاؿ/ إذا نرؼ ٌ؟ الصِث كاجلٍانث ـريق كيو لصٓو ةَ نتد اهلل/ ٌىت يهيً الرسو أُّ ىلع -6

 .ُفصّ نرش خػاؿ. اذنر ْذق اخلػاؿ
 

& 
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 الفصل األول: مبادئ عله التوحيد عند أهل السنة واجلناعة.

 الفصل الثاني:خصائص العقيدة عند أهل السنة واجلناعة.

 الفصل الثالث: قواعد وضوابط االستدالل على مسائل االعتقاد.
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عند أهل السة واجلناعة مبادئ عله التوحيد

 

 املبحث األول: حد علم الحىحيد.

 املبحث الثاني: أسمــاؤه. 

 املبحث الثالث: مىضـىعه.

 املبحث الرابع: حكمــه. 

 املبحث الخامس: فضــله.

 املبحث السادس: اسحمـداده.

 املبحث السابع: نسبحــه. 

 املبحث الثامن: واضعــه. 

 املبحث الحاسع: غايحــه. 

 املبحث العارش: مســائله.
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ة  ،امذ٘ةالن ثة٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ╚ اكف ٤َت ا٥٤ٕ٣ ز٨٦ الىعةثح ْن كالك٪ح املُ٭ؿة ظٛ

يح صة٦ٕح، ٚبل دي  ة، ثُؿيٞح مٮقٔٮ ذ٥٤ٕ ٦ة ٚي٭ة ٨٦ أ٩ٮاع ا٥٤ٕ٣ يي  ظىتذضةكز اآليح الٮاظؽة كٚ٭٧ن
ٕنة، كذلٟ ٨٦ ٗري د٧يزي ثني أ٩ٮاع املكةا٢ الرشٔيح أك دٛؿيٜ ثني ألٮا٩٭ة   .كا٢٧ٕ٣ ٦

خ اجلٮازؿ، كاتكٕخ ابلرلاف، كاػذ٤ٍ ال٤كةف  ٧٤ٚة دُةكؿ الـ٦ةف ٠رثت املكةا٢، كد٪ٔٮ
٭ؿت ٔض٧ح يف  ضيم، ّك  ،ظك٨ اتل٤ٕي٥ ٩تيضح ٣ٕض٧ح ال٤كةف، كاٝذىض األٚ٭ةـا٣ٕؿيب ثةأٔل

يح اجلة٦ٕح إىل ٦ة ٬ٮ أيرس كأٝرص، ٧ٕٚؽ أ٢٬  ،كيرس اتل٤ٞني ا٣ٕؽكؿ ٨ٔ د٤ٟ ا٣ُؿيٞح املٮقٔٮ
يح صة٦ٕح، ٚأٚؿدك٬ة ثةق٥ ا٥٤ٕ٣ إىل دم٢  ٔٮ ٨٦ املكةا٢ ا٧٤ٕ٣يح ا٣يت تنرتؾ يف كظؽة مًٮ

خيى٭ة، كب٤ٞت ي٧زي٬ة ٨ٔ ٗري٬ة ٨٦ املكةا٢، ٚذ٧ةيـت ثؾلٟ ا٤ٕ٣ٮـ، كدجةي٪خ ا٣ٛ٪ٮف يف 
ؿٚٮا د٤ٟ ا٤ٕ٣ٮـ ث٧ة يٌجٍ مكةا٤٭ة ثُؿيٞني ٮع /إ٦ة -اغبلنة- اق٧٭ة كرق٧٭ة، ٔك  ،ثؾ٠ؿ املًٮ

ة، كإ٦ةظؽ   /كق٧ٮا ذلٟ ،كاملكةا٢ ا٣يت حيذٮي٭ة ا٥٤ٕ٣ ٛن كا٣٘ةيح  ،ثؾ٠ؿ ا٣ٛةاؽة كاثل٧ؿة /ا أك دٕؿي
ة، كاذلم داع إىل ٬ؾا اتل٪ٮيٓ ٬ٮ أف ٚةاؽة ا٥٤ٕ٣ ٗري  /كق٧ٮا ذلٟ ،٨٦ دراقح ذلٟ ا٥٤ٕ٣ رق٧ن

٫ ك ٔٮ ح ك٣حكخ ٔي٪٭ة، ٚة٣ٛةاؽة ٦رتدج ،مكةا٫٤، ٧١ٚة أف اثل٧ؿة ٩ةمبح ٨ٔ النضؿةمًٮ
ة-ٔي٪٭ة ٣حكخ كك٩ةمبح ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ ثذ٤ٟ املكةا٢  ٌن ٔ٪ؽ املذ٧زي بنؼىيذ٫ ٚىةر ا٥٤ٕ٣  -أي

ح جب٭ح كاظؽةدم٤ح  ٧٤ٔةء اتلؽكي٨ ٬ٮ يح اك٩خ أك اغايح. ،املكةا٢ املٌجَٮ ٔٮ  مًٮ

 ٩٫٤ٌٚٮا ٦ٞؽ٦ح ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ كز٥ إ٫٩ صؿت اعدة املى٪ٛني ٨٦ املذأػؿي٨ أف يؽك  
 ٦٪٭ة/  ،كذلٟ ٣ٛٮااؽ ؛ى٪ٛةد٭٥كز٧ؿاد٫ ك٦ة يذ٤ٕٜ ث٫ يف وؽر م

، ٚيٕؿؼ ٝج٢ أف يؽػ٢ إىل دٛةوي٫٤ ل٥٤ٕ٤ ة٢ َة٣ت ا٥٤ٕ٣ ثىرية كدىٮرنا إدمةحل  أف حيى   -1
٨٦ امتجةق مكةا٢ ا٤ٕ٣ٮـ ٤ٔي٫، ك٨٦  -ٔ٪ؽاؾو - الٮظؽة اجلة٦ٕح ملكةا٢ ٬ؾا ا٥٤ٕ٣، ٚيأ٨٦
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 إحل٫.ؿ ٤ٔي٫، كٝىؽ دػٮهل يف مكةا٢ ٣حكخ ٨٦ مكةا٢ ا٥٤ٕ٣ اذلم ٔٮىٌ 

ك٣حكذٕؾب املنةؽ يف  ،حلجنٍ يف ٤َج٫ كحتىي٫٤ ؛أف يذعٜٞ ٨٦ ٚةاؽة ا٥٤ٕ٣ ك٫ٕٛ٩ -2
 كحل١ٮف ٔ٪ؽ ٤َج٫ ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ املٛيؽ جمذججنة ل٤ٕجر كاجل٭ة٣ح. ،قبي٫٤

ٮاعت ا٤ٕ٣ٮـ ك٦جةدئ ا٣ٛ٪ٮف،  ٕٮا ثٕؽ ذلٟ ٠ذجنة يف مًٮ ز٥ إف ٠سرينا ٨٦ املذأػؿي٨ ًك
ٮاعت ا٤ٕ٣ٮـ» /ةب٢ٕ٣ ٨٦ أدمٕ٭ة كأم٭ؿ٬ة ٠ذ  «٦ٛذةح الكٕةدة كمىجةح الكيةدة يف مًٮ

 «دؿديت ا٤ٕ٣ٮـ» /كًلؾلٟ ٠ذةب ،«زادق لَةش ٠رب»املٕؿكؼ ثػ ل٤نيغ أمحؽ ث٨ مىُىف
يش املٕؿكؼ ثػ ري ذلٟ ٨٦ املى٪ٛةت.«قةصٌٞل زادق»ل٤نيغ حم٧ؽ ث٨ أيب ثكؿ املٔؿ  ، ٗك

 ٢ ٦ؽػبلن د٧س   ،كٝؽ اقذٞؿ ٢٧ٔ املى٪ٛني ىلع ذ٠ؿ ٦جةدئ ٔرشة للك ٥٤ٔ ك٨ٚ ،٬ؾا
 دمٓ ثٌٕ٭٥ ٬ؾق املجةدئ ا٣ٕرشة يف ٝٮهل/ ك٥٤ٔ، لك ة ٣ُة٣ت دٕؿيٛي  
 ةاك٩ىػػػػ ٤ٔػػػػ٥و  أم   مجػػػػةد٦ ف  إً 

 

ػػػ دـيػػػؽي  ؿه ػنػػػٔ   ةٚة٩ىػػػؿٍ ًٔ  لرى دى  ٨ٍ ٦ى
 

ػػػ احلػػػؽ   ًً  زػػػ٥ االقػػػ٥ي  ٓي كالٮا
 

ػػػٮعي  كا٣جكػػػجحي    زػػػ٥ احلكػػػ٥ي  املًٮ
 

 اقػػػػذ٧ؽادي  ٫ي كٌٚػػػػ٤ي  كاغيػػػػحه 
 

ـدادي  مكػػػػةا٢ه    ث٭ػػػػة اي٪ػػػػة يػػػػ
 

 كٝةؿ ٗريق/ 
 ظػػػػػؽ   اكفى  ٤ٔػػػػػ٥و  أم   ٦جػػػػػةدئي 

 

ػػػػٮعه كاغيػػػػحي    مكػػػػذ٧ؽ   كمًٮ
 

ٓه  كٌٚػػػ٢ه   كظكػػػ٥ي  كاقػػػ٥ه  كاًػػػ
 

ػػػتي  ؿه ػٔنػػػ نكػػػجحه  مكػػػةا٢ي    ؽ  ٕى
 

ح ٨٦ املٕةين كاملٕةرؼ يذٮٝٙ ٤ٔي٭ة رشكع  ا٣ُة٣ت ك٬ؾق املجةدئ ا٣ٕرشة اق٥ ملض٧ٔٮ
 ، كبية٩٭ة اكتلةيل/ كحتىي٫٤ يف ٤َت ا٥٤ٕ٣كابلةظر 

 اتلٕؿيٙ اجلة٦ٓ ملكةا٢ ا٥٤ٕ٣ ك٦جةظس٫، املة٩ٓ ٨٦ دػٮؿ ٗريق ٚي٫.كيٞىؽ ث٫/ احلد/  -1

 املضةؿ املعؽد اذلم يجعر ٚي٫ ا٥٤ٕ٣، كاجل٭ح ا٣يت دذٮظؽ ٚي٭ة مكةا٫٤.ك٬ٮ املٜعٜع/  -2

 ٤٭ة دارس ا٥٤ٕ٣ ك٦ذ٫٧٤ٕ يف ادلاري٨.حيى  ا٣ٛةاؽة ا٣يت كيه  اثلٕرة/ أكاّنايث  -3
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كاألقجةب ا٧٤ٕ٣يح ا٣يت يكذٌف ٦٪٭ة ا٥٤ٕ٣ كاملىةدر الؿكاٚؽ كاملٞىٮد ث٫/ االشخٕداد/  -4
 مكةا٫٤ ك٦ُةبل٫.

 ٦ة ل٥٤ٕ٤ ٨٦ ٦زن٣ح كرشؼ كأ٧٬يح ثني ا٤ٕ٣ٮـ.ك٬ٮ اّىغِ/  -5

ٜاعف/  -6 ٓ أقةق٫ أكؿ ٨٦ اثذؽأ اتلؽكي٨ كاتلى٪يٙ يف كاملٞىٮد ث٫/ ال ا٥٤ٕ٣، كًك
 .، ٧٠ة ين٢٧ دُٮر اتلأحلٙ يف ا٥٤ٕ٣ كمؿاظ٫٤كأرىس ٝٮأؽق

 ظىتا٣يت أ٤َٞ٭ة أ٢٬ ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ٤ٔي٫ تل٧يزيق ٨ٔ ٗريق، كيٞىؽ ث٫/ األ٣ٞةب االشٓ/  -7
ة ٤ٔي٫.  أوجعخ أٔبل٦ن

8-  /ٓ ىؽ ث٫/ ااحلك يح امخ٧كح.تلحلك٥ الرشيع كٞي ـ اتليلٛي ٥٤ ٨٦ ثني األظما  ٥٤ٕ ٬ؾا ا٣ٕ

٫. ا٣يت د٪ؽرجاملُة٣ت ا٣يت يجعس٭ة كيٞؿر٬ة ا٥٤ٕ٣ ككيه املصائِ/  -9 ٔٮ  حتخ مًٮ

بلٝذ٫ ث٘ريق ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ.كدٕين/ اّنصتث/  -11  و٤ح ا٥٤ٕ٣ ٔك
كصؿينة ىلع قنن أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٚإف ابلعر قحكري يف ًٮء ٨٦ ٬ؾق املجةدئ ا٣ٕرشة 

م٤عٜ ينذ٢٧ ىلع  ل٤ذٕؿيٙ ث٥٤ٕ اتلٮظيؽ ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح كاتلٞؽي٥ هل، ٦ٓ
ٮاعد٫ كمكةا٫٤، كآػؿ ل٤ذ٪ٮي٫ ثأ٥٬ مىةدرق كمؿاص٫ٕ.  ٚ٭ةرس ملًٮ

 

  

& 
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 ديحد عله التوح
 

أل٩٭ة د٧٪ٓ ٨٦ ا٣ٕٮدة إىل املٕةيص، ك٦٪٫ إظؽاد املؿأة يف  ؛احلؽكد /امل٪ٓ، ك٦٪٫احلد ّنث/ 
ا؛أل٩٭ة د٧٪ٓ ٨٦ ا٣ُيت كالـي٪ح، كقيم اتلٕؿيٙ  ؛ٔؽد٭ة مل٪٫ٕ ادلاػ٢ ٨٦ امخؿكج،  ظؽ 

 .(1)كامخةرج ٨٦ ادلػٮؿ

ا/   .(2)ث٧ٕ٪ةق امل٧زي  هل ٨ٔ ٗريقالٮوٙ املعيٍ ٬ٮ كاضؽالضن
 .(3) ملٕ٪ةق ىلع كص٫ مج٧ٓ كي٧٪ٓأك ٬ٮ ال٤ِٛ املٛرس  

، ٚإذا ٝي٢/ ظؽ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ، «اتلٕؿيٙ»أك  ،«ا٣ٞٮؿ النةرح»ػٔ٪ؽ ثٌٕ٭٥ ث كيكّم  
ٚإ٫٩ يؿاد ث٫ دٕؿيٙ ذلٟ ا٥٤ٕ٣ اذلم حييٍ ث٧ٕ٪ةق كمج٧ٓ ٌٝةيةق، كي٧٪ٓ ٨٦ اتلجةس ٗري٬ة 

  ث٭ة، ثٕجةرة ّة٬ؿة ثٕيؽة ٨ٔ اإل٣٘ةز، ٨٦ ٗري امرتاؾ ٣ْٰٛ أك جمةز.
ريق، أ٦ة دىٮيؿ املعؽكد كدٕؿيٙ  كاألو٢ يف احلؽ/ أف يٮرث اتل٧يزي ثني املعؽكد ٗك

 . (4)٫ ىلع كص٫ اتل٧ةـ ٚ٭ؾا ٝؽ ال يذحرس يف لك ظؽ  كال يذعٜٞ يف لك حمؽكدظٞيٞذ

كٝؽ درج ا٧٤ٕ٣ةء ٔ٪ؽ دٕؿيٙ ٦ة دؿًلت ٨٦ لك٧ذني يف مؿًلت إًةيف ٥٤ٕ٠ اتلٮظيؽ 
، ز٥ دٕؿي٫ٛ ثةٔذجةرق ٣ٞجن  ٤ى٧ن أف يجؽأكا ثذٕؿيٙ ٦ٛؿدي٫ أكالن ٔى  زة٩ينة. ة ىلع ا٨ٛ٣ املٕني  ة ك

ٜضيد/ أكالن/   ٔكىن اتل

ٜضيد ّنث/  أك إٔٚةهل،  ،أك وٛةد٫ ،٦ةدة )كظؽ( دؽكر ظٮؿ ا٩ٛؿاد اليشء ثؾاد٫دؽكر اتل
ؽـ كصٮد ٩ْري هل ٚي٧ة ٬ٮ كاظؽ ٚي٫.  ٔك

                                     
 (.352(، كا٣ٞةمٮس املعيٍ )ص125 -1/124ل٤ٛيٮيم ) ،( املىجةح امل٪ري1)
 (. 221ل٤ؿاٗت األوٛ٭ةين )ص ،( املٛؿدات يف ٗؿيت ا٣ٞؿآف2)
 (. 18ل٤٘ـايل )ص ،( املكذىىف3)
ريق»( ٝةؿ ميغ اإلقبلـ/ 4) اكالق٥ ٣حف  ؛املعٞٞٮف ٨٦ اجلْةر ي٧٤ٕٮف أف احلؽ ٚةاؽد٫ اتل٧يزي ثني املعؽكد ٗك

الؿد ىلع  .«ٚةاؽد٫ دىٮيؿ املعؽكد كدٕؿيٙ ظٞيٞذ٫، كإ٧٩ة يؽيع ٬ؾا أ٢٬ امل٪ُٜ احلٮ٩ةين أدجةع أرقُٮ...
 (. 14امل٪ُٞيني )ص
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ٜضيد ا، ك٦ٕ٪ةقمىؽر كظ   /كاتل  أك أذٞؽق ،اإ٦ة ص٫٤ٕ كاظؽن »/ -ظيجبؾو - ؽق يٮظؽق دٮظيؽن
 . (1)«اكاظؽن 

ٜضيد ّنث ٔك٘  اف/ يوْْخ

ا، األكؿ/  ؽ٬ة. ص٢ٕ املذٕؽد كاظؽن  ٨٧ٚ دمٓ ثني أُٝةر ٦ذٛؿٝح يٞةؿ هل كظ 

ا ءأذٞةد اليشاثلاين/  ا٣جكجح إىل الٮظؽا٩يح، ك٬ؾا ال يذعٜٞ إال  ك٬ؾا ث٧ٕىن ،كاظؽن
ؽ لث٪يف كإزجةت، ٩يف احلك٥ ٧ٔة قٮ  كإزجةد٫ هل. ،املٮظ 

ا/ ك ٜضيد اضؽالضن ة إَبلؽ اعـاتل ٕٚبلن ٨٦ إٔٚةؿ  كذلٟ ثةٔذجةرق ،ل٤ذٮظيؽ اوُبلظن
 ًٔ ة ىلع  ٤ى٧ن ٔى ٚةتلٮظيؽ ثةملٕىن املىؽرم  ؛٬ؾا ، كىلع٦ٕني   ٥و ٤ٍ ا٤ٞ٣ٮب، كآػؿ ػةص ثةٔذجةرق 

إٚؿاد اهلل ثة٣ٕجةدة، ٦ٓ اجلــ ثة٩ٛؿادق يف أق٧ةا٫ كوٛةد٫ كإٔٚةهل كيف ذاد٫، ٚبل / ا٣ٕةـ ٬ٮ
 .(2) كال ٦سي٢ هل يف ذلٟ لك٫ ،٩ْري هل

٦ٓ ٦ة يذ٧ٌ٪٫ ٨٦ أ٫٩ ال  ،٬ٮ ٔجةدة اهلل كظؽق ال رشيٟ هل» /♫ ٝةؿ ميغ اإلقبلـ
 .(3)«رب ليشء ٨٦ امل١٧٪ةت قٮاق

اتلٮظيؽ » /♫ ٝةؿ النيغ يلع ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٩ةرص ادلي٨ النةٚيع الن٭ري ثةلكٮيؽمك
ك٬ٮ  ،ك٬ٮ كوٙ اهلل دٕةىل ثةلٮظؽا٩يح، كذلٟ ٩ٮاعف/ دٮظيؽ يف ربٮبحذ٫ ،٢ٕٚ ل٧٤ٮظؽ

 .(4)«احلةو٢ ثٕؽ دٮظيؽ اذلات كالىٛةت، كدٮظيؽ يف ألٮ٬يذ٫

٬ٮ أذٞةد دٛؿدق قجعة٫٩ يف ربٮبحذ٫ »كٝةؿ النيغ ٔجؽ الؿمح٨ ا٣رباؾ ظ٫ْٛ اهلل/ 
 . (5)«كألٮ٬يذ٫، كأق٧ةا٫ كوٛةد٫، كختىيى٫ ثة٣ٕجةدة

                                     
 (. 1884( ٦ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘ح )ص1)
 (. 386 -1/385)  ا٣ٞةق٥ إق٧ةٔي٢ األوج٭ةينأليب ،احلضح يف ثيةف املعضح (2)
 (. 8/246)، الث٨ دي٧يح ( درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل3٢ٞ)
 (. 66ل٤كٮيؽم )ص ،( ا٣ٕٞؽ اثل٧ني يف ثيةف مكةا٢ ادلي4٨)
 ( أمبلق يلع  ظ٫ْٛ اهلل ث٧زنهل ثةلؿيةض. 5)
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دذ٨٧ٌ اغيح ٬ٮ إٚؿادق دٕةىل ثة٣ٕجةدة ا٣يت »كٝةؿ النيغ ٔجؽ اهلل ا٣٘٪ي٧ةف ظ٫ْٛ اهلل/ 
 .(1)«احلت ك٦٪ذ٭ةق، ٦ٓ اغيح اذلؿ كأٝىةق، كاال٩ٞيةد ألمؿق كا٣تك٤ي٥ هل

ة. ٦ذٜٛ ٤ٔي٫ ثني أ٢٬ الك٪حا٣ٕةـ ل٤ذٮظيؽ ك٬ؾا املٕىن االوُبليح  ٛن ة كػ٤ ٛن  ق٤
ك٬ٮ  ،ال٤٘ح ٪ييٚةتلٮظيؽ يف ٦ٕ٪ةق االوُبليح ا٣ٕةـ يٞرتب ٨٦ أظؽ ٦ٕ ؛٬ؾا كىلع

 ، كال يىط أف يكٮف ىلع ٦ٕىن اتلىيري كاجل٢ٕ.نكبذ٫ دٕةىل إىل الٮظؽا٩يح كأذٞةد ذلٟ

ٚةهلل  ،اتلىيري كاجل٢ٕ /كاتلٮظيؽ ٬٪ة ٣حف ث٧ٕىن» /♫ ٝةؿ النيغ اث٨ ٔسي٧ني
 .(2)«أـ ل٥ دٕذٞؽق ،ذلٟ كاظؽ أذٞؽتى 

  / اّكْٓ ٔكىنذاٗينا/ 
٤ٔي٫ يف الٮاٝٓ، كي٧ك٨ دٕؿي٫ٛ  ي٤ُٜ ا٥٤ٕ٣ كيؿاد ث٫/ إدراؾ اليشء ىلع ٦ة ٬ٮ

 .(3)ثذ٧سي٢ ٠أف يٞةؿ/ ا٥٤ٕ٣ إدراؾ ابلىرية املنةث٫ إلدراؾ ابلةرصة

. ٚإف .ا٥٤ٕ٣/ ٢ٞ٩ وٮرة امل٤ٕٮـ ٨٦ امخةرج كإزجةد٭ة يف اجلٛف.» /♫ ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥
ة ل٤عٞيٞح يف ٩ٛك٭ة ٚ٭ٮ ٥٤ٔ وعيط ٞن   .(4)«اكف اثلةثخ يف اجلٛف ٦ُةث

 ،[18امل٧ذع٪ح/ ] ﴾ڭ ڭ ۇ﴿/ ا٣٘ة٣ت، ٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىلىلع ا٨ْ٣ ا٥٤ٕ٣ كي٤ُٜ 
ا٥٤ٕ٣ اذلم دج٫٘٤ َةٝذك٥، ك٬ٮ ا٨ْ٣ / »♫ ٤ٗت ىلع ّ٪ك٥، ٝةؿ ا٣جكيف/ أم

ة٤ٕ٦  - ز٥ ٝةؿ ،(5)«ا٣٘ة٣ت ثْ٭ٮر األ٦ةرات ة إمةرةه / »-ٞن إىل أف ا٨ْ٣  كيف تك٧يح ا٨ْ٣ ٧٤ٔن
، ٧٠ة ي٤ُٜ ا٨ْ٣ ىلع ا٥٤ٕ٣، ٧٠ة يف ٝٮهل (6)«ا٥٤ٕ٣ لك٦ة يٛيض إحل٫ ا٣ٞيةس صةرو جمؿ

                                     
 (.1/38ل٤نيغ ا٣٘٪ي٧ةف ) ،( رشح ٠ذةب اتلٮظيؽ ٨٦ وعيط ابلؼةرم1)
ا.♫ل٤نيغ اث٨ ٔسي٧ني  ،«رشح الكٛةريجيح»( أرشَح 2)  ، كٝؽ َجٓ الرشح مؤػؿن
 ،، أجبؽ ا٤ٕ٣ٮـ(3ل٤نٮٌلين )ص ،(، إرمةد ا٣ٛعٮؿ1/68الث٨ اجلضةر احل٪جٌل ) ،( ا٩ْؿ/ رشح ال١ٮًلت امل٪ري3)

 (. 34 -31لىؽيٜ ظك٨ ػةف )ص
 (. 118الث٨ ا٣ٞي٥ )ص ،( ا٣ٛٮااؽ4)
 (. 3/515ل٤جكيف ) ،كي٢( ٦ؽارؾ اتل٪ػـي٢ كظٞةاٜ اتلأ5)
 (. 3/515( املىؽر الكةثٜ )6)
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. [46ابلٞؿة/ ]﴾ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿دٕةىل/ 

ة ي٤ُٜ  ٤ي٫؛ ٚإف ا٥٤ٕ٣ اوُبلظن ح ٨٦ املٕةرؼ ا٣ْ٪يح الؿاصعحٔك ك٦٪٭ة  ،ىلع جم٧ٔٮ
٥٤ ا٫ٞٛ٣،  ٮع ٦ة، ٥٤ٕ٠ اتلٮظيؽ، ٔك ٦ة ٬ٮ ُٝيع، برشط أف دكٮف ٦٪٧ْح ظٮؿ مًٮ

٥٤ ا٣ُت  كحنٮ ذلٟ. ٔك
 / ٚإف املؼذةر يف دٕؿيٙ ا٥٤ٕ٣ أ٫٩ ؛كب٪ةء ىلع ٦ة دٞؽـ

ك٦ة ثح٪٭٧ة ٨٦  ،النةم٢ ل٤يٞني اجلةزـ كا٨ْ٣ ا٣٘ة٣تاحلةو٢ ثةدلحل٢ اإلدراؾ 
 درصةت كمؿادت.

ا ة- ٚإف ا٥٤ٕ٣ ؛كأػرين كإدراؾ  ،ٝؽ ي٤ُٜ كيؿاد ث٫ ٝٮأؽ كمكةا٢ ا٥٤ٕ٣ دةرة -اوُبلظن
 .(1)، كم١٤ح إدراؾ املكةا٢ دةرة زةثلحل٬ؾق املكةا٢ دةرة أػؿ

 / ٦ٕىن املؿًلت اإلًةيف
/ ٚإف ٦ٕىن ٬ؾا املؿًلت اإلًةيف ٬ٮ ،ٚإذا أًيٛخ لك٧ح ا٥٤ٕ٣ إىل لك٧ح اتلٮظيؽ

، ٦ٓ كظؽق ال رشيٟ هلاإلدراؾ اجلةزـ املُةثٜ ل٤ٮاٝٓ ٨ٔ دحل٢ ثة٩ٛؿاد اهلل دٕةىل ثة٣ٕجةدة 
 ا٩ٛؿادق يف ذاد٫ كأق٧ةا٫ كوٛةد٫ كإٔٚةهل.

 / ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ثةٔذجةرق ال٤ٞيب
 ،االقذٞبلؿ كوريكرد٫ ٣ٞجنة ىلع ٨ٚ خمىٮص َٮراألػري يؾا االوُبلح ك٬ٮ  را٣ُٮ

ذجةر ىلع أ٫٩ك ،«اتلٮظيؽ٥٤ٔ »ك٬ٮ  ا٥٤ٕ٣ اذلم يجعر ٧ٔة مجت هلل ٨٦ »/ يٕؿ ؼ ث٭ؾا األ
وٛةت اجلبلؿ كال٧١ةؿ، ك٦ة يكذعي٢ ٤ٔي٫ ٨٦ لك ٦ة ال ي٤يٜ ث٫، ك٦ة مجٮز ٨٦ األٕٚةؿ، 

٧ة مجت ل٤ؿق٢ كاأل٩بيةء، ك٦ة يكذعي٢ ٤ٔي٭٥، ك٦ة مجٮز يف ظٞ٭٥، ك٦ة يذى٢ ثؾلٟ ٨٦  ٔك
 .(2)«كا٣ٞؽر كا٣ٌٞةء ،كاملبلاكح األَ٭ةر، كيٮـ ابلٕر كاجلـاء ،اإلي٧ةف ثةل١ذت املزن٣ح

                                     
 (. 24( أجبؽ ا٤ٕ٣ٮـ )ص1)
 (. 6 -5ل٤نيغ ٔجؽ الؿزاؽ ٔٛييف )ص ،( ٦ؾ٠ؿة يف ٥٤ٔ اتلٮظيؽ2)
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ا٥٤ٕ٣ ثةألظماـ الرشٔيح ا٣ٕٞؽيح امل١تكت ٨٦ األد٣ح »٬ٮ/  -اػذىةرنا- ةؿؽ يٞكٝ
 .(1)«احلٞيجيح، كرد النج٭ةت كٝٮادح األد٣ح امخبلٚيح

ك٬ؾا اتلٕؿيٙ يؿصٓ إىل أذجةر ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ م١٤ح يذ٧ك٨ ٦ٕ٭ة وةظج٭ة ٨٦ إيؿاد 
 احلضش ىلع ا٣ٕٞةاؽ كدٚٓ النج٫ ٔ٪٭ة.

ٮ ٤ٚ ،ذش ث٫ يف ا٣ٕٞةاؽ كاألظماـ قٮاءاتلٕؿيٙ أف أظةدير اآلظةد ممة حيي  اكيؿد ىلع ٬ؾ
يح» /ٝي٢  .لماف أكىل ٣تن٢٧ األد٣ح احلٞيجيح كا٣ْ٪يح« ثةألد٣ح املًؿ

٧٠٫ة ي٧ك٨ أف يٕؿ   ٔٮ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ/ ٬ٮ ا٥٤ٕ٣ اذلم يجعر »ٚيٞةؿ/  ،ؼ ثةٔذجةر مًٮ
/ ك٦ة ي٧ذ٪ٓ، ك٬ؾا ين٢٧ األ٩ٮاع اثلبلزح ٨٦ اتلٮظيؽ ،ك٦ة مجٮز ،ك٦ة مجت هل ،يف اهلل

 .(2)«كاألق٧ةء كالىٛةت ،كاأللٮ٬يح ،الؿبٮبيح

ٞيب يٞٮـ ىلع أف ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ث٧ٕ٪ةق ال٤ /كيبلظِ ٨٦ دم٤ح اتلٕةريٙ الكةثٞح
 /داع٦ذني

اتلىؽيٜ جب٤٧ح ٨٦ ا٣ٕٞةاؽ املذ٤ٕٞح ثةهلل دٕةىل، كمبلاكذ٫، كرق٫٤، كًلذج٫، / األكىل
 كاحلٮـ اآلػؿ، كبة٣ٌٞةء كا٣ٞؽر.

 ا٣ٞؽرة اتلة٦ح ىلع إزجةت د٤ٟ ا٣ٕٞةاؽ املجكٮبح إىل دي٨ ٩بي٪ة حم٧ؽاثلاٗيث/ 

 .٫ ابلة٬ذحجى كدٚٓ الن   ،ثإيؿاد احلضش ابلة٬ؿة ،♀
  

                                     
 (. 9)ص إلثؿا٬ي٥ ا٣ربيكةف ،( املؽػ٢ دلراقح ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح1)
ا.  ،( أرشَح رشح الكٛةريجيح2)  ل٤نيغ اث٨ ٔسي٧ني، كٝؽ َجٓ مؤػؿن

& 
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 أمساء عله التوحيد
 

٧ؿك، ك٬ٮ منذٜ ٨٦ الك٧ح كيه ا٣ٕبل٦ح، ٚ٭ٮ  االق٥ ٬ٮ ٦ة دؿ ىلع مكّم ٠ـيؽ ٔك
 .(1)٫٩ ي٤ٕٮ مك٧ةقإإذ  ؛٨٦ الك٧ٮ ك٬ٮ ا٤ٕ٣ٮ كاالردٛةعمنذٜ ٔبل٦ح ىلع مك٧ةق، أك 

٦ة ي٤ُٜ ٤ٔي٫ ٨٦ األق٧ةء املٕذربة ٔ٪ؽ أ٢٬ ٬ؾا ا٥٤ٕ٣،  /كاملٞىٮد ثأق٧ةء ا٥٤ٕ٣
إذا ٠رثت أق٧ةؤق دؿ ذلٟ ىلع رش٫ٚ ك٫٤ٌٚ  قٮاء أكة٩خ مؿًلجح أك ٦ٛؿدة، كاملكّم

٥٤ اتلٮظيؽ ٨٦ أكرث ا٤ٕ٣ٮـ أق٧ةء، كهل أق٧ةء رشٔيح كأػؿ ، حم٢ ٩ْؿ لكأ٧٬يذ٫ اغبلنة، ٔك
 كبيةف لكٍّ ٚي٧ة يٌل/ 

 ٥ اتلٮظيؽ/ أكالن/ األق٧ةء الرشٔيح ٤ٕ٣
ٜضيد -1  / قْٓ اتل

٬ٮ أف ٦جعر كظؽا٩يح اهلل  ،ك٢ٕ٣ الكجت يف إَبلؽ اق٥ اتلٮظيؽ ىلع ٬ؾا ا٥٤ٕ٣
دٕةىل يف ذاد٫ كوٛةد٫ كإٔٚةهل ٬ٮ أ٥٬ ٦جةظر ٬ؾا ا٥٤ٕ٣، ٚ٭ٮ ٨٦ ثةب تك٧يح اللك ثأرشؼ 
 ،أصـاا٫، أك تك٧يح ا٥٤ٕ٣ ثأم٭ؿ حبٮز٫، ز٥ إف ٦ة ٔؽا ٦جعر الٮظؽا٩يح ٝةا٥ ك٦ٕذ٧ؽ ٤ٔي٫

 ٚ٭ٮ األو٢ اذلم يذٛؿع ٔ٪٫ ٗريق.

ذٞ ة - ةد ا٣يت حت٢٧ اق٥ اتلٮظيؽك٣ٞؽ ٠رثت ال١ذت املى٪ٛح يف ثةب األ ٝؽي٧ن
 ٨٧ٚ ذلٟ/  -كظؽيسنة

 .♫ أليب ا٣ٕجةس أمحؽ ث٨ ٧ٔؿ ث٨ رسيش ابل٘ؽادم« ٠ذةب اتلٮظيؽ» -
 .♫ ح٧لئل٦ةـ أيب ثكؿ ث٨ ػـي «٠ذةب اتلٮظيؽ كإزجةت وٛةت الؿب » -

                                     
 (. 291 -1/298(، كاملىجةح امل٪ري )382 -6/381( ا٩ْؿ/ لكةف ا٣ٕؿب )1)
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 / اّكٌيدة -2

ؽ، ك٬ٮ  /٦ٕٛٮ٣ح، أم /ٕٚي٤ح ث٧ٕىن يف الْنث/ ّكٌيدةاك ٍٞ ٕى ٦ٕٞٮدة، ٚيه ٦أػٮذة ٨٦ ا٣
اجل٧ٓ ثني أَؿاؼ اليشء ىلع قبي٢ الؿبٍ كاإلثؿاـ كاإلظماـ كاتلٮزيٜ، كيكذ٢٧ٕ ذلٟ يف 

٠ٕٞؽ  املٕ٪ٮيح، األمٮرا٣ٕٞؽ ٚةقذ٢٧ٕ يف  األصكةـ املةديح، ٠ٕٞؽ احلج٢، ز٥ دٮقٓ يف ٦ٕىن
ٞؽ اجلماح ،ابليٓ  .(1)ٔك

، كزٮؽو  كمؽةً  ،كادلاؿ، أو٢ كاظؽ يؽؿ ىلع مؽٍّ ا٣ٕني كا٣ٞةؼ / »♫ ٝةؿ اث٨ ٚةرس
 .(2)«كإحل٫ دؿصٓ ٚؿكع ابلةب لك٭ة

/ كإ٧٩ة كردت ٦ةدد٭ة ٍٚٞ يف ٦س٢ ٝٮهل دٕةىل ،كٍل٧ح ا٣ٕٞيؽة ل٥ دؿد يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥
﴾ ڈ ژ ژ ڑ﴿/ كٝٮهل دٕةىل ،[33ا٣جكةء/ ]﴾ ى ى ائ﴿

 .[235ابلٞؿة/ ]
ٚٞؽ  ،لك٧ح ا٣ٕٞيؽة ثةقتس٪ةء املىجةح امل٪ريكأ٦ة ٦ٕةص٥ ال٤٘ح ا٣ٞؽي٧ح ٥٤ٚ دؿد ٚي٭ة »

٦ة يؽي٨ اإلنكةف ث٫، ٚيه اإلي٧ةف حبٞيٞح ٦ٕي٪ح إي٧ة٩نة ال  /ذ٠ؿ ٚي٫ ا٣ٛيٮيم أف ا٣ٕٞيؽة
 .(3)«يٞج٢ النٟ أك اجلؽؿ

 لاحلك٥ اذلم ال يٞج٢ النٟ ٚي٫ دل» /يه كٝؽ ذ٠ؿ املٕض٥ الٮقيٍ أف ا٣ٕٞيؽة
ذٞةد كاملٕذٞؽ. /٦ٕذٞؽق، كيؿادٚ٭ة  .(4)«ٔٞةاؽ /. كدمٕ٭ة.األ

 ،اٝرتاب /، كيبلظِ(5)«يه اإلي٧ةف اذلم ال حيذ٢٧ اجلٞيي» يف االضؽالح/ كاّكٌيدة

                                     
 (.312 -9/389، كلكةف ا٣ٕؿب )(384، 383(، كا٣ٞةمٮس املعيٍ )ص2/421( املىجةح امل٪ري )1)
 (. 87 -4/86( ٦ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘ح )2)
 (. 8أمحؽ الكةيط )ص د. ،( ٥٤ٔ ا٣ٕٞيؽة ثني األوة٣ح كاملٕةرصة3)
 (. 2/637الٮقيٍ ) ( املٕض4٥)
 (. 8( املؽػ٢ دلراقح ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح )ص5)
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 .(1)أك دُةثٜ املٕىن ال٤٘ٮم كاالوُبليح ليل٧ح ا٣ٕٞيؽة
ٜضيد/   اّكالًث ةني قْيم اّكٌيدة كاتل

٥٤ اتلٮظيؽ ٦رتادٚةف ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح، كإ٧٩ة قيم ٥٤ٔ » ٥٤ ا٣ٕٞيؽة ٔك اتلٮظيؽ ث٥٤ٕ ٔك
 .(2)«٩ٛماؾة ال يٞج٢ االا صةز٦ن ا٣ٕٞيؽة ث٪ةء ىلع اثل٧ؿة املؿصٮة ٦٪٫، كيه ا٩ٕٞةد ا٤ٞ٣ت ا٩ٕٞةدن 

ة ثةٔذجةر أف ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ٬ٮ ا٥٤ٕ٣ اذلم يٞذؽر ث٫ ىلع إزجةت  ؽ ثح٪٭٧ة اوُبلظن كٝؽ يٛؿ 
يح، كأف ٥٤ٔ ا٣ٕٞيؽة يـيؽ ٤ٔي٫ ثؿد النج٭ةت كٝٮادح األد٣ح  ا٣ٕٞةاؽ ادليجيح ثةألد٣ح املًؿ

ٮاعن ٨٦ اتلٮظيؽامخبلٚيح،  أل٩٭ة  ؛ٚيضذ٧ٕةف يف ٦ٕؿٚح احلٜ ثؽحل٫٤، كدكٮف ا٣ٕٞيؽة أ٥ٔ مًٮ
 كدؿد النج٭ةت كٝٮادح األد٣ح، كد٪ةٝل ادلية٩ةت كا٣ٛؿؽ.  ،ر احلٜ ثؽحل٫٤دٞؿ

٧٠ة ٢ٕٚ  ،الك٤ٙ ىلع تك٧يح ٠ذج٭٥ يف اتلٮظيؽ كاإلي٧ةف ثكذت ا٣ٕٞيؽة لكٝؽ صؿ
 يئالبللمااإل٦ةـ ك ،«ٔٞيؽة الك٤ٙ أوعةب احلؽير» /يف ٠ذةث٫ ♫ أثٮ ٔس٧ةف الىةثٮين

 .«كاجل٧ةٔحرشح أوٮؿ أذٞةد أ٢٬ الك٪ح » /يف ♫

 / اإليٕاف -3
ل٤٭٧ـة كاملي٥ كاجلٮف أوبلف ٦ذٞةربةف، »/ ♫ ٝةؿ اث٨ ٚةرس يف الْنث/ اقٔك٘
 ،اتلىؽيٜ /ق١ٮف ا٤ٞ٣ت، كاآلػؿ /األ٦ة٩ح ا٣يت يه ًؽ امخية٩ح، ك٦ٕ٪ة٬ة /أظؽ٧٬ة

 /أم، [17يٮقٙ/ ]﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿/ .. كأ٦ة اتلىؽيٜ ٚٞٮؿ اهلل دٕةىل.ةف ٦ذؽا٩يةفيكاملٕ٪
ؽ جلة  .(3)«مىؽ 

ٚ٭ٮ مىؽر آ٨٦ إي٧ة٩نة ٚ٭ٮ مؤ٨٦، كادٜٛ أ٢٬ / كأ٦ة اإلي٧ةف» /♫ كٝةؿ األز٬ؿم
 .(4)«اتلىؽيٜ /ا٥٤ٕ٣ ٨٦ ال٤٘ٮيني أف اإلي٧ةف ٦ٕ٪ةق

                                     
كي٧ُنئ إحل٫ ا٤ٞ٣ت، كيكٮف يٞي٪نة  ،األمؿ اذلم دىؽؽ ث٫ اجلٛف»( ٚٞؽ ٔؿٚ٭ة د. حم٧ؽ يلع أثٮ ريةف ثٞٮهل/ 1)

 (. 132دةريغ ا١ٛ٣ؿ ا٤ٛ٣كيف يف اإلقبلـ )ص«. ال ي٧ةزص٫ مٟ، كال خية٫ُ٣ ريت ،ٔ٪ؽ وةظج٫
 (. 18راقح ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح )ص( املؽػ٢ دل2)
 (. 135 -133 /1( ٦ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘ح )3)
 (. 15/518لؤلز٬ؿم ) ،( د٭ؾيت ال٤٘ح4)
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ذٞةد ا٤ٞ٣يب، كاإلٝؿار ال٤ْٰٛ،  يف ػُةب الٮيحاإلي٧ةف / اق رشعن ٔك٘ك ي٤ُٜ ىلع األ
 .(1)كاصذ٪ةثنة ل٧٤٪ةيه ،كا٢٧ٕ٣ احليس، ا٦ذسةالن لؤلكامؿ

لئلي٧ةف يف  ♀يٙ اجليب ؿك٬ؾا اتلٕؿيٙ االوُبليح لئلي٧ةف ٦أػٮذ ٨٦ دٕ
كمالئكخٙ،  ،أف حؤٖٔ ةاٝةؿ/  ،ٚأػربين ٨ٔ اإلي٧ةف/ »كٚي٫، ♠ ظؽير صربي٢

ٜـ اآلخر، كحؤٖٔ ةاٌّدر خريق كرشق ، كظؽير كٚؽ ثين ٔجؽ (2)«ككختٙ، كرشْٙ، كاحل
ِٚ حدركف ٔا اإليٕاف ةا؟ شٛادة أال هلإ إال ا، كإًاـ الطالة، كإيخاء »/ كٚي٫، ا٣ٞحف

ٜا  ٜـ رمغاف، كأف حكؽ ، ظير ٔؿؼ اإلي٧ةف يف احلؽير (3)«اخلٕسٖٔ املن٘ٓ الزاكة، كض
٧ةؿ ا٣ْة٬ؿة، ز٥ وةر اإلي٧ةف ي٤ُٜ  ذٞةدات ابلةَ٪ح، كيف احلؽير اثلةين ثةأٔل األكؿ ثةأل

ذٞةد   لك٭ة.كيؿاد ث٫ مكةا٢ األ

ٕن ٙ الك٤ٙ ٠ذجن كو٪   ذٞةد دمي ة، ة ثةق٥ اإلي٧ةف حبسخ ٌٝةية اتلٮظيؽ كمكةا٢ األ
 ك٨٦ أكية/ 

ث٨ ا، لئل٦ةـ أيب ٔجيؽ ا٣ٞةق٥ «٠ذةب اإلي٧ةف ك٦ٕةمل٫ كقج٪٫ كاقذ٧١ةؿ درصةد٫» -
 .♫ ـ ابل٘ؽادمبلق

 .♫ ث٨ أيب محجح ا٣ٕبيسال٤عةِٚ أيب ثكؿ ٔجؽ اهلل ث٨ حم٧ؽ « ٠ذةب اإلي٧ةف» -
 .♫ ث٨ ٦٪ؽق ىيل٤عةِٚ حم٧ؽ ث٨ إقعٜ ث٨ حي« ٠ذةب اإلي٧ةف» -

 / الص٘ث -4
حم٧ٮدة اك٩خ  ،الك٪ح يف ال٤٘ح د٤ُٜ ىلع ا٣ُؿيٞح املك٤ٮًلحقجٜ أف ٔك٘اٚا يف الْنث/ 

 ، ٧٠ة د٤ُٜ ىلع ا٣ٕةدة اثلةثذح املكذٞؿة، كىلع ٗري ذلٟ.أك ٦ؾمٮ٦ح

                                     
ٞيؽة الك٤ٙ أوعةب احلؽير1/64لئلق٧ةٔيٌل ) ،( ا٩ْؿ/ أذٞةد أا٧ح احلؽير1) لىةثٮين يب إق٧ةٔي٢ األ ،(، ٔك

ذٞةد(67)ص  (. 39، كا٣ٕٞيؽة الٮاقُيح )ص(23)ص الث٨ ٝؽا٦ح ،، كملٕح األ
 (.9مك٥٤ ) أػؿص٫ (2)
 (. 24(، كمك٥٤ )7881ابلؼةرم ) أػؿص٫ (3)
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٠سرية حبكت ا٥٤ٕ٣ اذلم دؾ٠ؿ ٚي٫،  ة ٦ٕةفو ٤ك٪ح اوُبلظن ليف االضؽالح/ اٚا ٔك٘
 كيٕ٪ح٪ة ٬٪ة ٦ٕ٪ة٬ة ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء ا٣ٕٞيؽة كاتلٮظيؽ، كيف ٦ٕ٪ة٬ة ٔ٪ؽ٥٬ ٝةؿ اث٨ رصت

ذٞةد» /♫ أل٩٭ة أو٢  ؛كًلسري ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء املذأػؿي٨ خيه اق٥ الك٪ح ث٧ة يذ٤ٕٜ ثةأل
 .(1)«ادلي٨ كاملؼة٣ٙ ٚي٭ة ىلع ػُؿ ْٔي٥

ٚإف  ؛ثةب إَبلؽ االق٥ ىلع ثٕي مك٧يةد٫ ٣ٕٞيؽة ٨٦اك٬ؾا اإلَبلؽ ل٤ك٪ح ىلع 
ذىةـ ثةلك٪ح ٨٦ أ٥٬ أوٮؿ أ٢٬ الك٪ح، ىلع أف كوٙ ا٣ٕٞيؽة ثةلك٪ح اكف ٦ٕؿكٚنة  األ

 ،ٔ٪ؽ ٨٦ ػة٣ٙ الك٪ح ظٜ لايٮ/ »◙ كيؽؿ ٤ٔي٫ ٝٮؿ يلع ،╚ ز٨٦ الىعةثح
ذٞةد خمة٣ٛح ْٔي٧ح، (2)«كإف رضبخ ٚي٫ ٔ٪٫ٞ   .ك٬ؾا ال يكٮف إال ٚي٨٧ ػة٣ٙ يف األ
ٚٞؽ أ٤َٜ اق٥ الك٪ح ىلع ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح، ٬ؾا ثةإلًةٚح  ؛كب٪ةء ىلع ذلٟ

إىل أف الك٪ح ٣٘ح يه ا٣ُؿيٞح، ٚأ٤َٞخ ىلع ٔٞيؽة الك٤ٙ الدجةٔ٭٥ َؿيٞح اجليب 
ذٞةد ػةوح، كاقذٛةض ذلٟ املى٤ُط يف اجلةس ظىت ♀ إذا  كالىعةثح يف األ

 أ٫٩ ىلع ٦ٕذٞؽ ق٤يف. /ٝي٢/ ٚبلف وةظت ق٪ح، اكف ٦ٕ٪ةق

ٔي  ذٞةد ثةق٥ ٠ذت الك٪حكٝؽ  كقةد ذلٟ يف ا٣ٞؿف اثلة٣ر ايضؿم يف  ،ؿٚخ ٠ذت األ
ٛن  ،♫ ٔرص اإل٦ةـ أمحؽ ٙ ة ك٦٪ةّؿة، ٚأ٣  ظير أّ٭ؿ أ٢٬ ابلؽع ثؽٔ٭٥ كصة٬ؿكا ث٭ة دى٪ي

كذلٟ أل٩٭٥ ل٥ يك٨ ي٥ اق٥ يتك٧ٮف ث٫  ؛ة أق٧ٮ٬ة ٠ذت الك٪حأ٢٬ الك٪ح يف الؿد ٤ٔي٭٥ ٠ذجن 
ة خببلؼ أ٢٬ االثذؽاع، ٚةٔذى٧ٮا ثةلك٪ح كاآلزةر  كص٤ٕٮا ذلٟ ظؿزنا ٨٦ الٌبلؿ. ،ػىٮون

 كٖٔ حٍْ الُخب/ 

 .♫ لئل٦ةـ أمحؽ« الك٪ح» -
 .♫ أليب ثكؿ األزؿـ« الك٪ح» -
 .♫ الث٨ أيب اعو٥« الك٪ح» -

                                     
 (. 2/128( صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلك٥ )1)
 (. 122( الرشح كاإلثة٩ح )ص2)
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 / أضٜؿ ادليٖ -5

 .كمٌةؼ إحل٫، كيٕؿؼ ثةٔذجةر ٦ٛؿدي٫ أكالن ك٬ؾا املى٤ُط مؿًلت ٨٦ مٌةؼ 
  .(1)«٤ٔي٫ ٗريق، أك ٦ة يذٛؿع ٔ٪٫ ٗريق بىنى ٦ة يي »/ واألضِ ّنث

ٮع أف  ي٤ُٜ ىلع ٦ٕةفو  ا/كاضؽالضن  ٦ذٕؽدة، كاملؼذةر ٦٪٭ة ممة ي٪ةقت ٬ؾا املًٮ
 .(2)«ا٣ٕة٦ح قفا٣ٞٮأؽ كاأل» /األوٮؿ ث٧ٕىن

 .(3)ي٤ُٜ ىلع احلكةب كاجلـاء٧٠ة  ىلع اذلؿ كامخٌٮع،ي٤ُٜ  /ّنث كادليٖ
ذٞةديح ا٣يت حتؽ  »٬ٮ  ا/كاضؽالضن  د ٦ة يججيغ أف يذىٙ ث٫ اهلل ٨٦ دم٤ح األظماـ األ

 .(4)«وٛةت، كدم٤ح األظماـ ا٤٧ٕ٣يح ا٣يت دؿق٥ َؿيٜ ٔجٮديذ٫ قجعة٫٩

أف أوٮؿ ادلي٨ يه املجةدئ ا٣ٕة٦ح، كا٣ٞٮأؽ  ا٣رتًليت/كاملٕىن املكذٛةد ٨٦ ٬ؾا 
 ، ا٣يت ث٭ة دذعٜٞ َةٔح اهلل كالؿقٮؿ.ال١ربلاليليح 

ذجةر- ٚأوٮؿ ادلي٨ ٧ةؿ ا٣ْة٬ؿة، كأرٌلف  -ث٭ؾا األ تن٢٧ أرٌلف اإلقبلـ ٨٦ اأٔل
ذٞةد اقذ٧ٕةؿ ٬ؾا  ذٞةدات ابلةَ٪ح، ز٥ ٤ٗت ىلع ا٧٤ٕ٣ةء املى٪ٛني يف األ اإلي٧ةف ٨٦ األ

ٔي  ذٞةد ٤  االوُبلح يف ٌٝةية اتلٮظيؽ كا٣ٕٞيؽة، ك ٤خ ٬ؾق ا٣تك٧يح ثأف حبٮث ٥٤ٔ األ
، ٚإف ٬ؾا لاك٫ٞٛ٣ كاحلؽير، ك٨٦ ص٭ح أػؿ األػؿلأو٢ ملة يذ٤ٮ٬ة ٨٦ ٤ٔٮـ ادلي٨ 

ا٥٤ٕ٣ يجعر يف ا٣ٕٞةاؽ ا٣يت يه األوٮؿ الٮاصت ىلع امليلٙ أذٞةد٬ة ٝج٢ أف يجؽأ 
 ا٢٧ٕ٣، ٚبل يس٧ؿ ا٢٧ٕ٣ يف اآلػؿة إال ثةٔذٞةد ٬ؾق األوٮؿ يف ادل٩ية.

ٝةؿ ثٕي املذيل٧ني/ األوٮؿ ٦ٕؿٚح ابلةرم دٕةىل ثٮظؽا٩حذ٫ »/ ♫ الن٭ؿقذةين ٝةؿ
كوٛةد٫، ك٦ٕؿٚح الؿق٢ ثآيةد٭٥ كبح٪ةد٭٥، كبةجل٤٧ح لك مكأ٣ح يذٕني احلٜ ٚي٭ة ثني املذؼةو٧ني 

                                     
 (. 1/189( ٦ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘ح )1)
 (. 48 -1/38الث٨ اجلضةر ) ،( رشح ال١ٮًلت امل٪ري2)
 (.318 -1/317الٮقيٍ ) كاملٕض٥ (،461 -4/458لكةف ا٣ٕؿب ) (3)
 (. 44)صد.حم٧ؽ ٔجؽ اهلل دراز  ،حبٮث مم٭ؽة دلراقح دةريغ األديةف ..ادلي٨ (4)
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ةٔح، كاملٕؿٚح أو٢ ٚيه ٨٦ األوٮؿ، ك٨٦ امل٤ٕٮـ أف ادلي٨ إذا اكف ٦٪ٞك٧ن  ة إىل ٦ٕؿٚح َك
ة، ك٨٦ دك٥٤ يف ا٣ُةٔح كالرشيٕح ٨٧ٚ دك٥٤ يف املٕؿٚح كاتلٮظيؽ اكف أوٮحل  كا٣ُةٔح ٚؿع، 

ي   ٮع ٥٤ٔ الالكـ، كا٣ٛؿكع ٬ٮ /ة، ٚةألوٮؿ ٬ٮاكف ٚؿٔك ٮع ٥٤ٔ ا٫ٞٛ٣ /مًٮ  .(1)«مًٮ

ا ىلع  أف يكٮف مى٤ُط أوٮؿ ادلي٨ ٝةرصن ىلع ♫ كٝؽ أرتض ميغ اإلقبلـ
كالىيةـ كالـٌلة كاحلش، أك أف يؽػ٢ ٚي٫ ا٣ٕٞةاؽ دكف مكةا٢ ا٢٧ٕ٣ ال١جةر، اكلىبلة 

رب٫  ♀ اجليب ل٢٬ رأ/ مكةا٢ ا٣ٕٞةاؽ املؼذ٤ٙ ٚي٭ة داػ٢ دااؿة أ٢٬ الك٪ح، حنٮ
 .(2)حل٤ح املٕؿاج أـ ال؟ ك٢٬ يك٧ٓ امليخ الكـ ا٣يح أـ ال؟ كحنٮ ٬ؾا

ة- ٕرتضكٝؽ يي  ٌن ال دكنٙ ٨ٔ َجيٕح  /ىلع ٬ؾق ا٣تك٧يح ٥٤ٕ٣ اتلٮظيؽ ثأ٩٭ة -أي
 ا٥٤ٕ٣ اذلاديح كػىةاى٫ ا٣يت ي٧ذةز ث٭ة، ظير لٮظِ ٚي٭ة ٦ة يٞةث٫٤ ٨٦ ٚؿكع ادلي٬٨ؾا 

 ٚعكت.

ٛن - ٚإف ٢٧ٔ ا٧٤ٕ٣ةء ،ك٦٭٧ة يك٨ ٨٦ أمؿ ٛن ق٤ ىلع أذ٧ةد ٬ؾق  لصؿ -ةة كػ٤
 ٛٮا كو٪ٛٮا يف ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ املجةرؾ، ك٨٦ أ٦س٤ح ذلٟ/ ا٣تك٧يح ظني أ٣  

 .♫ أليب ٔجؽ اهلل ث٨ ثُح ا١ٕ٣ربم احل٪جٌل« الرشح كاإلثة٩ح ٨ٔ أوٮؿ الك٪ح كادلية٩ح» -1
 .♫أليب احلك٨ األمٕؿم « اإلثة٩ح ٨ٔ أوٮؿ ادلية٩ح» -2
 / الرشيكث -6

٨ كابليةف كاملٮرد »ٝةؿ اث٨ ٦٪ْٮر/  يف الْنث/اٚا ٔك٘ ٍع ك٬ٮ الك  كيه ٣٘ح/ ٨٦ الرش 
 .(4)«مٮرد النةربح ٨٦ املةء/ كالرشيٕح»/ ، كٝةؿ اث٨ ٚةرس(3)«كا٣ُؿيٜ

ٝؽ د٤ُٜ الرشيٕح ىلع ٦ة رش٫ٔ اهلل دٕةىل جل٧يٓ رق٫٤ ٨٦ كٔك٘اٚا يف االضؽالح/ 
                                     

 (. 1/41ل٤ن٭ؿقذةين ) ،( امل٢٤ كاجلع1٢)
  .(347 -23/346)(، 6/582) مجم٧ٮع ا٣ٛذةك (2)
 (. 89 -7/86( لكةف ا٣ٕؿب )3)
 (. 3/262( ٦ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘ح )4)



 

141 

 علم الحىحيد مبادئ ومقدماث

ذٞةد كا٣رب كا٣ُةٔح ممة ال خيذ٤ٙ ٨٦ دٔٮة ألػؿل، ٝةؿ دٕةىل/  چ چ چ ﴿أوٮؿ األ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک 

 .[13النٮرل/ ]﴾ ک ک
٨٦ األظماـ ا٣يت صةء ث٭ة الرشيٕح/ ٦ة رشع اهلل دٕةىل ٣ٕجةدق »/ ♫ كٝةؿ اتل٭ة٩ٮم

٩يب ٨٦ األ٩بيةء وًل اهلل ٤ٔي٭٥ كىلع ٩بي٪ة كق٥٤، قٮاء أكة٩خ ٦ذ٤ٕٞح ثكيٛيح ٢٧ٔ، 
ذٞةد، كتكّم أو٤يح  ف ية ٥٤ٔ ا٫ٞٛ٣، أك ثكيٛيح األ ٤٧يح، كدك  يح ٔك كتكّم ٚٔؿ

ة -... كيكّم الرشع(1)كأذٞةديح، كدك ف ية ٥٤ٔ الالكـ ٌن ي٨ كامل٤ ح، ٚإ -أي ف د٤ٟ ثةدل 
األظماـ ٨٦ ظير إ٩٭ة دُةع دي٨، ك٨٦ ظير إ٩٭ة د٧ًل كدكذت م٤ ح، ك٨٦ ظير إ٩٭ة 

ح رشع، ٚةتلٛةكت ثح٪٭ة حبكت االٔذجةر، ال ثةذلات  .(2)«مرشٔك
٤َٞخ الرشيٕح أػرينا كبإَبلؽ أػه

ي
ا٣ٕٞةاؽ »ىلع/ - ♫ ٧٠ة ٝةؿ اث٨ دي٧يح -ز٥ أ

٢٧، كأف اهلل ا٣يت يٕذٞؽ٬ة أ٢٬ الك٪ح ٨٦ اإلي٧ةف، ٦س٢/ أذٞةد ٥٬ أف اإلي٧ةف ٝٮؿ ٔك
كأف ا٣ٞؿآف الكـ اهلل ٗري  ،♀مٮوٮؼ ث٧ة كوٙ ث٫ ٩ٛك٫، ككو٫ٛ ث٫ رقٮهل 

 .(3) إ٣غ «خم٤ٮؽ...
كالرشيٕح ٬٪ة اكلك٪ ح، ٚٞؽ يؿاد ث٭ة ٦ة ق٪٫ اهلل كرش٫ٔ ٨٦ ا٣ٕٞةاؽ، كٝؽ يؿاد ث٭ة ٦ة 

 ق٪٫ كرش٫ٔ ٨٦ ا٢٧ٕ٣، كٝؽ يؿاد ث٭ة الك٧٬ة.
ذٞةد حت٢٧ اق٥ الرشيٕح، ك٨٦ أكية/   كٝؽ أ٣ٙ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ٠ذجنة يف األ

 .♫ أليب ثكؿ اآلصؿم «الرشيٕح» -
 .♫ الث٨ ثُح احل٪جٌل «اإلثة٩ح ٨ٔ رشيٕح ا٣ٛؿٝح اجلةصيح كجمة٩جح ا٣ٛؿؽ املؾمٮ٦ح» -

                                     
 ٧٠ة قيأيت. ،أف تك٧يح اتلٮظيؽ ث٥٤ٕ الالكـ تك٧يح ٗري ٦ٞجٮ٣ح /( يبلظ1ِ)
 (. 4/129ل٤ذ٭ة٩ٮم ) ،( ٠نةؼ اوُبلظةت ا٣ٛ٪ٮف2)
 (. 387 -19/386) م( جم٧ٮع ا٣ٛذةك3)
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 اّىٌٙ األكرب/  -7
٤َٜ ا٫ٞٛ٣ يف االوُبلح األٝؽـ ىلع ٦ة ٬ٮ أ٥ٔ ٨٦ ٥٤ٔ ا٣ٛؿكع، 

ي
حبير ين٢٧/ أ

٨ ٬ؾا املٕىن ٔرب اإل٦ةـ أثٮ ظ٪يٛح ا٫ٞٛ٣/ ٦ٕؿٚح »ظني ٝةؿ/  ♫ األوٮؿ، كا٣ٛؿكع، ٔك
ذٞةدات (1)«اجلٛف ٦ة ية ك٦ة ٤ٔي٭ة ، كذلٟ ٨٦ لك ٦ة دجذٛٓ ث٫ كدذرضر يف اآلػؿة، ٨٦ األ

٧ةؿ كاألػبلؽ كحنٮ ذلٟ، ز٥ ملة أراد أثٮ ظ٪يٛح ذٞةدات ٨ٔ ٗري٬ة،  ♫ كاأٔل د٧يزي األ
ث٭ؾا االوُبلح اذلم ل٥ يكجٜ إحل٫ يف اتلٕجري ٨ٔ اتلٮظيؽ ٚك٧ةق/ ا٫ٞٛ٣ األكرب، صةء 

 د٧يزينا هل ٨ٔ األو٘ؿ ك٬ٮ ٫ٞٚ ا٣ٛؿكع.
قيم ثة٫ٞٛ٣ األكرب؛ أل٫٩ »/ ♫ كيف د٤ٕي٢ ٬ؾق ا٣تك٧يح يٞٮؿ ٔجؽ ا٣ٕـيـ احل٪يف

يح ا٣يت تكّم ا٫ٞٛ٣ األو٘ؿ، كألف رشؼ  ا٥٤ٕ٣ أكرب ثة٣جكجح لؤلظماـ ا٤٧ٕ٣يح ا٣ٛٔؿ
٧ْذ٫ حبكت امل٤ٕٮـ، كال ٤ٕ٦ٮـ أكرب ٨٦ ذات اهلل دٕةىل كوٛةد٫ اذلم يجعر ٚي٫ ٬ؾا  ٔك

 .(2)«ا٥٤ٕ٣؛ ذللٟ قيم ا٫ٞٛ٣ األكرب
ا٫ٞٛ٣ األكرب يف ادلي٨ أ٢ٌٚ ٨٦ ا٫ٞٛ٣ يف ا٥٤ٕ٣، كألٍف »/ ♫ كٝةؿ أثٮ ظ٪يٛح

 .(3)«يذ٫ٞٛ الؿص٢ ٠يٙ يٕجؽ رب٫؛ ػري هل ٨٦ أف مج٧ٓ ا٥٤ٕ٣ ال١سري
ٜضيد/   اتلؽٜر اتلارييخ تلدكيٖ قْٓ اتل

٫٤ٕ٣ ٨٦ امل٪ةقت ٝج٢ ٦٘ةدرة ٬ؾق اجلُٞح د٤ؼيه ٦ة قجٜ، كإ٣ٞةء أًٮاء ىلع 
 اتلُٮر اتلةرييخ ٣ْ٭ٮر ٬ؾق املى٤ُعةت.

ٚبل ريت أف مى٤ُيح اإلي٧ةف كا٫ٞٛ٣ األكرب ٝؽ ّ٭ؿا يف ا٣ٞؿف اثلةين كبؿزا، كاقذ٧ؿ 
مى٤ُط اإلي٧ةف يف اذليٮع ػبلؿ ا٣ٞؿف اثلة٣ر ظير ثؿز مى٤ُط الك٪ح، كّ٭ؿت 

                                     
 .(1/44، ملبلػرسك )مؿآة األوٮؿ (1)
 (. 1/8لئل٦ةـ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ابلؼةرم احل٪يف ) ،( ٠نٙ األرسار ىلع أوٮؿ ا٣زبدكم2)
 (. 28ل٤ٞةيض ٔجيؽ اهلل احل٪يف )ص ،ادلرر يف رشح ا٫ٞٛ٣ األكرب( ٥ْ٩ 3)
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ذٞةديح ا٣يت مح٤خ اق٥ الك٪ح، كدٮاىل اتلى٪يٙ يف ا٣ٞؿف الؿاثٓ ث٭ؾق األق٧ةء  ال١ذت األ
الؿاثٓ أربٕح مى٤ُعةت مةٔخ كذأخ، كيه/ اتلٮظيؽ،  االوُبلظيح، ز٥ ّ٭ؿ يف ا٣ٞؿف

ا٣ٕٞيؽة، كإف اكف مى٤ُط ا٣ٕٞيؽة ٝؽ ّ٭ؿ أكاػؿ ا٣ٞؿف الؿاثٓ كأوٮؿ ادلي٨، كالرشيٕح، ك
رشح أوٮؿ » /♫ ٧٠ة يجؽك ٬ؾا ٨٦ ٠ذةب اإل٦ةـ البللمايئ نيكأكاا٢ امخةمف ايضؿي

ٔٞيؽة الك٤ٙ » /يف ٠ذةث٫ ♫ ، كًلؾا ٢ٕٚ اإل٦ةـ أثٮ ٔس٧ةف الىةثٮين«أذٞةد أ٢٬ الك٪ح
 ، كدذةثٓ ثٕؽ ذلٟ املى٪ٛٮف ىلع اقذ٧ٕةؿ ٬ؾا املى٤ُط.«أوعةب احلؽير

 زة٩ينة/ أق٧ةء ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ٔ٪ؽ ا٣ٛؿؽ اإلقبل٦يح/ 
 قْٓ الالكـ/  -1

ري٥٬  ك٬ؾا ٬ٮ أم٭ؿ اإلَبلٝةت ٔ٪ؽ قةاؿ ا٣ٛؿؽ اإلقبل٦يح ٨٦ أمةٔؿة ك٦ٕزت٣ح ٗك
 يف ا٣ٞؽي٥ كاحلؽير.

٤ٞذ٫، كَة٣ٕخ » /♫ يٞٮؿ ا٣٘ـايل ٚيف ا٣ٞؽي٥ إين اثذؽأت ث٥٤ٕ الالكـ ٚعى٤ذ٫ ٔك
ة كاٚينة ث٧ٞىٮدق،  ٠ذت املعٞٞني ٦٪٭٥، كو٪ٛخ ٚي٫ ٦ة أردت أف أو٪ٙ، ٚىةدٚذ٫ ٧٤ٔن

 .(1)«ٗري كاؼو ث٧ٞىٮدم
٥٤ٔ الالكـ/ ٬ٮ ٥٤ٔ يجعر ٚي٫ ٨ٔ كصٮد »/ ♫ كظؽيسنة يٞٮؿ النيغ حم٧ؽ ٔجؽق

وٛةت، ك٦ة مجٮز أف يٮوٙ ث٫، ك٦ة مجت أف ي٪ىف ٔ٪٫،  اهلل ك٦ة مجت أف دثجخ هل ٨٦
٨ الؿق٢ إلزجةت رقةتل٭٥، ك٦ة مجت أف يكٮ٩ٮا ٤ٔي٫، ك٦ة مجٮز أف يجكت إحل٭٥، ك٦ة  ٔك

 .(2)«ي٧ذ٪ٓ أف ي٤عٜ ث٭٥
ٜضيد ةكْٓ الالكـ/   أشتاب تصٕيث قْٓ اتل

 ي٤ٕ ٢ املذيل٧ٮف تك٧يذ٭٥ ل٤ذٮظيؽ ث٥٤ٕ الالكـ ث٢٤ٕ مىت، ٩ؾ٠ؿ ٦٪٭ة ٦ة يٌل/ 
                                     

 (. 87ل٤٘ـايل )ص ،( امل٪ٞؾ ٨٦ الٌبلؿ1)
 (. 5ل٤نيغ حم٧ؽ ٔجؽق )ص ،( رقة٣ح اتلٮظيؽ2)
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قيم ثةق٥ الالكـ؛ إ٦ة ألف أّ٭ؿ مكأ٣ح دك٧٤ٮا ٚي٭ة »/ ♫ يٞٮؿ الن٭ؿقذةين -1
 .(1)«كدٞةد٤ٮا ٤ٔي٭ة يه مكأ٣ح الالكـ، ٚكيم اجلٮع ثةق٧٭ة...

يرتدمٮف ملكةا٫٤ ثٞٮي٥/ الالكـ يف أ٤َٜ ٥٤ٔ الالكـ ىلع اتلٮظيؽ؛ ألف أوعةث٫ اك٩ٮا » -2
٤ت  ا٣ٞؽرة، الالكـ يف ا٥٤ٕ٣، الالكـ يف الٮظؽا٩يح، ٚنةع الالكـ ىلع ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ٗك

، ٧٠ة ٢ٕٚ األمٕؿم يف ٠ذةث٫ (2)«٤ٔي٫، ٚة٣تك٧يح ٨٦ ثةب النيٮع كاذليٮع كا٤٘٣جح
 .«ؿامل٘ين يف أثٮاب اتلٮظيؽ كا٣ٕؽ»، كا٣ٞةيض ٔجؽ اجلجةر يف ٠ذةث٫/ «اإلثة٩ح»

كٝؽ يكٮف قجت ا٣تك٧يح أ٫٩ أكرث ٨٦ ٗريق ػبلٚنة ك٩ـااعن ثني امخةاٌني ٚي٫ » -3
 .(3)«ثٕٞٮي٥، ٚ٭ٮ ٦ٛذٞؿ إىل الالكـ أكرث ٨٦ ٗريق تلعٞي٫ٞ كل٤ؿد ىلع املؼة٣ٙ ٚي٫

أ٫٩ قيم ثؾلٟ؛ الثت٪ةا٫ ىلع األد٣ح ا٣ُٕٞيح املؤي ؽة يف ٠سري ٨٦  ♫ كيؿل اتلٛذةزاين -4
ٚماف أمؽ ا٤ٕ٣ٮـ دأزرينا يف ا٤ٞ٣ت كد٤٘٘بلن ٚي٫؛ ٚكيم »األظيةف ثةألد٣ح اجل٤ٞيح، 

٥ٍ ك٬ٮ اجلؿح  .(4)«ثةلالكـ املنذٜ ٨٦ اليلى
 كيؿل آػؿكف أ٫٩ قيم ثؾلٟ؛ أل٫٩ ييككت املذيل٥ى ٝؽرةن ىلع الالكـ يف حتٞيٜ -5

 .(5)الرشٔيةت، كإلـاـ امخىٮـ
٬ؾا ٬ٮ ظةو٢ ٦ة ٝةلٮق د٤ٕيبلن يؾق ا٣تك٧يح، كيؿل أ٢٬ الك٪ح ٬ؾق ا٣تك٧يح يؾا 
ا٥٤ٕ٣ املجةرؾ تك٧يح ٦جذؽٔح، كيه د٪ُجٜ ىلع ٗري ٥٤ٔ اتلٮظيؽ اذلم صةء ث٫ املؿق٤ٮف؛ 

ا كال اغيح كال اقذ ة كال ٦ٕىن، كال ٦ٞىؽن ا.ٚإ٫٩ ٣حف ٨٦ الالكـ يف يشء ال اق٧ن  ٧ؽادن
ذٞةد -كأ٢٬ الك٪ح ة،  -املذجٕٮف مل٪٭ش الىعةثح يف األ ال يٕذربكف الالكـ كد٫٧٤ٕ ٧٤ٔن

                                     
 (. 1/38( امل٢٤ كاجلع٢ )1)
 (.77د.آ٦٪ح ٩ىري )ص، ( ٦جةظر يف ٤ٔٮـ ا٣ٕٞيؽة2)
يط ا٣ٕٞةاؽ ا٣جكٛيح3)  (.6مخحف )ص د.ق٤ي٧ةف ،( دًٮ
 (.1/19ل٤ذٛذةزاين ) ،( رشح ا٣ٕٞةاؽ ا٣جكٛيح4)
 (. 55( ٥٤ٔ ا٣ٕٞيؽة ثني األوة٣ح كاملٕةرصة )ص5)
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، ٚإف أثة يٮقٙ د٧٤يؾ أيب ظ٪يٛح  ا٥٤ٕ٣ »ٝةؿ ٣برش املؿييس/  ↓ث٢ يٕؽك٫٩ ص٭بلن
ة يف الالكـ، ٝي٢/ ز٩ؽيٜ،  ثةلالكـ ٬ٮ اجل٭٢، كاجل٭٢ ثةلالكـ ٬ٮ ا٥٤ٕ٣، كإذا وةر الؿص٢ رأقن

ا ٨ٔ (1)«ثةلـ٩ؽٝحأك رييم  ؛ ذلٟ أف اجلؽاؿ يف األمٮر اإلييح ث٧ضؿد ا٢ٕٞ٣ املعي ثٕيؽن
إف اجلؽاؿ يف ٥٤ٔ ا٣ٕٞةاؽ »الٮيح ٬ٮ ص٭٢ يؤدم إىل الٌبلؿ، كٝؽ ٝةؿ ميغ اإلقبلـ/ 

ة  .(2)«يكّم الك٦ن
 كأ٢٬ الك٪ح يؾ٠ؿكف أقجةثنة أػؿل يؾق ا٣تك٧يح املعؽزح ٥٤ٕ٣ اتلٮظيؽ، ٦٪٭ة/ 

أ٫٩ قيم ٠ؾلٟ ألف املنذ٤٘ني ث٫ دك٧٤ٮا ٚي٧ة ق١خ ٔ٪٫ الىعةثح كاتلةثٕٮف، ٦س٢/ » -1
الالكـ يف ذاد٫ دٕةىل، كوٛةد٫، كأق٧ةا٫، كدأكي٢ املتنةث٫، كابلعر يف ا٣ٞؽر، كحنٮ 
ذلٟ ممة كردت اآلزةر ثةجليه ٔ٪٫ كاتلعؾيؿ ٦٪٫؛ ألص٢ ٬ؾا قيم ابلعر يف املكةا٢ 

ة، كقيم أ٫٤٬ ثةملذيل٧ني، ظير دك٧٤ٮا ٚي٧ة اكف ا٣يت ق١خ ٔ٪٭ة املذٞؽمٮف الك٦ن 
 .(3)«╚يججيغ ٚي٫ الى٧خ اٝذؽاء ثةلىعةثح كاتلةثٕني 

٧٤ةء ا٤ٛ٣كٛح ٨٦ نكجح كمج٫، ٚٞةلٮا/  -2 كٝؽ الظِ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ٦ة ثني ٧٤ٔةء الالكـ ٔك
ة يف دبيني َؿؽ االقذؽالؿ يف ا٤ٕ٣ٮـ  ٞن ملة أننأ ا٣ٛبلقٛح امل٪ُٜ حل١ٮف ي٥ َؿي

ح، ٚٞؽ مةث٭٭٥ أ٢٬ الالكـ يف إننةء ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ حلبني ي٥ َؿيٜ االقذؽالؿ يف اجلْؿي
 مكةا٢ أوٮؿ ادلي٨.

إ٫٩ قيم ث٭ؾا االق٥ ملٞةث٤ذ٭٥ »/ -يف قجت ا٣تك٧يح- ♫ ٝةؿ الن٭ؿقذةين األمٕؿم
 .(4)«ا٣ٛبلقٛح يف تك٧يذ٭٥ ٚ٪ ة ٨٦ ٚ٪ٮف ٧٤ٔ٭٥ ثةمل٪ُٜ، كامل٪ُٜ كالالكـ ٦رتادٚةف

ة ل٥ »/ ♫ ا٣ُعةكيحكٝةؿ مةرح  -3 إ٧٩ة قيم ٬ؤالء أ٢٬ الالكـ؛ أل٩٭٥ ل٥ يٛيؽكا ٧٤ٔن
                                     

 (. 75ص( رشح ا٣ٕٞيؽة ا٣ُعةكيح )1)
 (. 336 /11) م( جم٧ٮع ا٣ٛذةك2)
 (. 19د.حم٧ؽ الك٪٭ٮيت )ص ،( ٦ؽػ٢ ٩ٞؽم دلراقح ٥٤ٔ الالكـ3)
 (.1/38( امل٢٤ كاجلع٢ )4)
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 . (1)«يك٨ ٦ٕؿكٚنة، كإ٧٩ة أدٮا ثـيةدة الكـ ٝؽ ال يٛيؽ
ث٢ كٝؽ صةءكا ث٧ة يرض ٨٦ الالكـ،  ،♫ ك٦ٓ أ٩٭٥ اك٩ٮا ٧٠ة ٝةؿ مةرح ا٣ُعةكيح

منرينا إىل َةاٛح ٨٦  -ٚإ٩٭٥ يٛؼؿكف ثٕؽ ذلٟ ثةلالكـ كو٪ٕذ٫، يٞٮؿ حيىي ث٨ ٔؽم
٪ة كإية٥٬ جم٤ف، ٝٮي٥/ حن٨ »/ -املذيل٧ني ضت ٠سرينا ٨٦ ٝٮؿ أوعةث٪ة إذا ٧ً  إين أٔل

 يذيل٧ٮف، أك املذيل٧ٮف، حن٨ أربةب الالكـ، كالالكـ ث٪ة وط كا٩ترش، ٠أف قةاؿ اجلةس ال
 .(2)«٣حكٮا أ٢٬ الكـ، ٤ٕ٣٭٥ ٔ٪ؽ املذيل٧ني ػؿس أك ق١ٮت

ا/ ٫٤ٕ٣ ٨٦ أ٥٬ أقجةب ا٣تك٧يح ث٥٤ٕ الالكـ/ أ٫٩ ٣حف حتذ٫، أك ٨٦ كراا٫ ٢٧ٔ  -4 كأػرين
الالكـ يف ادلي٨ أكؿ٫٬، ل٥ يـؿ أ٢٬ ثرل٩ة يكؿ٬ٮ٫٩، » /♫ ٩ةٚٓ، ٝةؿ ٦ةلٟ ث٨ أنف

 .(3)«ثرل٩ة ي٪٭ٮف ٨ٔ الالكـ يف ادلي٨ إال ٦ة حتذ٫ ٢٧ٔكي٪٭ٮف ٔ٪٫...؛ ألين رأيخ أ٢٬ 
ز٥ إف ٧٤ٔةء اإلقبلـ اثلٞةت، كأظجةر ا٥٤ٕ٣ ال١جةر، ٨٦ ٦س٢/ ٦ةلٟ كالنةٚيع كأمحؽ 

 /♫ كأيب ظ٪يٛح، ٝؽ زصؿكا ٨ٔ ٥٤ٔ الالكـ، كبة٣٘ٮا يف اجليه ٔ٪٫، ٚٞةؿ النةٚيع
ا٣ٕنةاؿ، كيٞةؿ/ ٬ؾا صـاء ظ١يم يف أوعةب الالكـ/ أف يرضبٮا ثةجلؿيؽ كيُةؼ ث٭٥ »

 .(4)«٨٦ دؿؾ ال١ذةب كالك٪ح، كأػؾ يف الالكـ
ا ٩ْؿ يف » /♫ كٝةؿ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ ا، كال دكةد دؿل أظؽن ال ي٤ٛط وةظت الكـ أثؽن
ة -، كٝةؿ(5)«الالكـ إال كيف ٤ٝج٫ د٢ٗ ٌن  .(6)«٧٤ٔةء الالكـ ز٩ةدٝح»/ -أي
٤ٕ٣ٟ ٨٦ أوعةب ٧ٔؿك »/ -لؿص٢ ص٢ٕ يكأهل ٨ٔ ا٣ٞؿآف- ♫ كٝةؿ اإل٦ةـ ٦ةلٟ

                                     
 (. 287صا٣ُعةكيح )( رشح 1)
 (. 132د.حم٧ؽ يلع أثٮ ريةف )ص ،( دةريغ ا١ٛ٣ؿ ا٤ٛ٣كيف يف اإلقبلـ2)
 (. 2/938صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ ) (3)
 (. 1/138ل٤٘ـايل ) ٤ٔٮـ ادلي٨، ( إظيةء4)
 . (2/942صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ )( 5)
 (. 182( د٤جحف إث٤حف )ص6)
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ة تليل٥ ٚي٫ ا ا، ٚإ٫٩ اثذؽع ٬ؾق ابلؽع ٨٦ الالكـ، كلٮ اكف الالكـ ٧٤ٔن ث٨ ٔجيؽ؟ ٨ٕ٣ اهلل ٧ٔؿن
 .(1)«الىعةثح كاتلةثٕٮف، ٧٠ة دك٧٤ٮا يف األظماـ كالرشاآ، كل١٪٫ ثة٢َ يؽؿ ىلع ثة٢َ

م١ٮؾ، كا٥٤ٔ أ٫٩ ل٥ دك٨ ز٩ؽٝح، كال كٛؿ، كال » /♫ كٝةؿ اإل٦ةـ ا٣ربب٭ةرم
كال ثؽٔح، كال ًبل٣ح، كال ظرية يف ادلي٨ إال ٨٦ الالكـ، كأ٢٬ الالكـ، كاجلؽؿ، 

 .(2)«كامخىٮ٦ح، كاملؿاء، كا٣ٕضت
ح  ك٫٤ٕ٣ ٝؽ يىؿًدي ٬٪ة أرتاض ظةو٫٤/ إذا اك٩خ تك٧يح ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ث٥٤ٕ الالكـ مم٪ٔٮ

٢ٕٚ ذلٟ  ٦ؾمٮ٦ح، ١ٚيٙ ٔرب  ثٕي أ٢٬ الك٪ح ٨ٔ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ث٥٤ٕ الالكـ، ٧٠ة
لٮا٦ٓ األ٩ٮار ابل٭يح كقٮآَ »يف رشح ٔٞيؽد٫ األزؿيح، املٮقٮ٦ح ثػ ♫ اإل٦ةـ الكٛةريين

يح  ؟!«األرسار األزؿيح يف رشح ادلرة املٌيح يف ٔٞيؽة ا٣ٛؿٝح املًؿ
ذؽر ث٫ ىلع إزجةت ا٣ٕٞةاؽ  ة يٞي كاجلٮاب ٨ٔ ذلٟ ٬ٮ/ إذا اكف ٥٤ٔ الالكـ ٬ٮ/ ٧٤ٔن

يح، أ ذؽر ٦ٕ٭ة ىلع إزجةت ا٣ٕٞةاؽ ادليجيح ثإيؿاد ادليجيح ثةألد٣ح املًؿ ة ثأمٮر يٞي ك اكف ٧٤ٔن
ي٧ك٨  -دكف ا٣تك٧يح -احلضش ٤ٔي٭ة، كدٚٓ النج٫ ٔ٪٭ة، ٚإف ٬ؾا املٕىن االوُبليح

ذؽاد ث٫ برشكط، ٦٪٭ة/   ٝجٮهل ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح كاأل
يح يه وعةاط امل٪ٞٮ - ؿ ٨٦ لك أف دكٮف األد٣ح ا٣يت كوٛخ ثكٮ٩٭ة يٞيجيح كمًؿ

 ٠ذةب ٩ةَٜ، كق٪ح ٦ةًيح، كإدمةع ٦٪ٕٞؽ ٦ٞجٮؿ، كرصااط املٕٞٮؿ، كُٚؿة قٮيح.
ة  - ٞن ذٞةديح كرد ٝٮادح األد٣ح امخبلٚيح ٦ذٛ كأف يكٮف ٦٪٭ش دٞؿيؿ املكةا٢ األ

كٝٮأؽ اجلْؿ كاالقذؽالؿ ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح، ٨٦ ٦س٢/ اإلي٧ةف جب٧يٓ اجلىٮص الىعيعح 
 ٦ة ّة٬ؿق اتلٕةرض ثني أد٣ح امل٪ٞٮؿ كأد٣ح املٕٞٮؿ، كرد  ٦ٓ اتلْٕي٥ كاتلٮٝري، كدرء لك

ة، كأذ٧ةد ٚ٭٥ الىعةثح كالك٤ٙ الىة٣ط، كحنٮ ذلٟ.  ا٣زناع إىل ال١ذةب كالك٪ح ٧ٔٮ٦ن
                                     

 . (4/116)ل٤٭ؿكم  ،( ذـ الالكـ1)
 (. 38ل٤ربب٭ةرم )ص ،رشح الك٪ح( 2)
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أف اقذ٧ٕةؿ ٬ؾق ا٣تك٧يح ٚي٭ة ٩ٮع مكةحمح مم٨ ٝةية  -ثٕؽ دىعيط امل٪٭ش -ز٥ يجًف
٧ؽ ٔ٪ؽ أ٢٬ احلٜ ٨٦ أق٧ةء ٬ؾا أك ٠ذج٭ة ٨٦ أ٢٬ الك٪ح، كيه ػبلؼ الىعيط كاملٕذ

 ا٥٤ٕ٣ الرشيٙ.
 ك٨٦ ذلٟ ٝٮؿ ا٣ٞةا٢/ 

ػػػة  أي٭ػػػة امل٘ذػػػؽم حل٤ُػػػت ٧٤ٔن
 

ـً    لك ٤ٔػػػ٥و ٔجػػػؽ ٤ٕ٣ػػػ٥ الػػػالك
 

ػػ  ةد٤ُػػت ا٣ٛٞػػ٫ ح دىػػعط ظ٧١ن
 

ـً   (1)زػػ٥ أ٤ٛٗػػخ ٦ػػزًنؿ األظػػما
 

 

ة، ٚٞةؿ/  ٫ اآلػؿ مىععن  ٚ٭ؾا ىلع أذجةر املكةحمح يف ٬ؾا االوُبلح، كإال ٚٞؽ اعًر
ػػػة  أي٭ػػػة امل٘ذػػػؽم حل٤ُػػػت ٧٤ٔن

 

 لك ٤ٔػػػ٥و ٔجػػػؽ ٤ٕ٣ػػػ٥ الؿقػػػٮؿً  
 

 د٤ُػػت ا٣ٛػػؿع ح دىػػعط أوػػبلن 
 

٤ًٔػ٥ى أوػ٢ً األوػٮؿً   ٤ٛػخ  ٙ ٗأ (2)٠ي
 

 

ٚإف ٤ٝخ/ إذا اكف ٥٤ٔ »٬ؾا ال٤بف ث٪ٛك٫، ٚٞةؿ/  ♫ كٝؽ أزاؿ اإل٦ةـ الكٛةريين
امخٮض ٚي٫،  الالكـ ثةملسةثح ا٣يت ذ٠ؿت، كاملما٩ح ا٣يت ٔ٪٭ة ثؿ٬٪خ، ١ٚيٙ قةغ لؤلا٧ح

ؿت، ك٢٬ ٬ؾا يف   ٛ رت ٦ة ٔ٪٫ ٩ كاتل٪ٞيت ٧ٔة حيذٮي٫؟ ز٥ إ٩ٟ أديخ ٦ة ٔ٪٫ ٩٭يخ، كظؿ 
ثةدم الؿأم إال ٦ؽإٚح، كدمٓ ل٤نحبني الزلي٨ ثح٪٭٧ة د٧ةـ امل٧ة٩ٕح؟ ٤ٝخ/ إف ٦ة ذ٬ت إحل٫ 

ؾ ٨٦ اتلؽاٚٓ مل٪ؽٚٓ، ث٢ ا٥٤ٕ٣ اذل رلى ٪ىطى يف ػى ٟى ٨٦ اتل٧ة٩ٓ مل٧ذ٪ٓ، ك٦ة قى م ٩٭ي٪ة ٔ٪٫ كى٤٬ٍي
ر٩ة ٦٪٫ ٗري اذلم و٪ٙ ٚي٫ لك إ٦ةـ ظةِٚ كٚٞي٫،  ٗري اذلم أ٣ٛ٪ة ٚي٫، كالالكـ اذلم ظؾ 
٥٤ٕٚ الالكـ اذلم ٩ىه ٔ٪٫ أا٧ح اإلقبلـ ٬ٮ ا٥٤ٕ٣ املنعٮف ثة٤ٛ٣كٛح كاتلأكي٢، كاإلحلةد 
ة كاألثةَي٢، كرصؼ اآليةت ا٣ٞؿآ٩يح ٨ٔ ٦ٕة٩ي٭ة ا٣ْة٬ؿة، كاألػجةر اجلجٮيح ٨ٔ ظٞةاٞ٭

 .(3)«ابلة٬ؿة دكف ٥٤ٔ الك٤ٙ ك٦ؾ٬ت األزؿ، ك٦ة صةء يف اذل٠ؿ احل١ي٥ كوعيط امخرب
                                     

 (. 5/296ل٤ذ٧٤كةين ) ،( ٩ٛط ا٣ُيت1)
 (.76( رشح ا٣ُعةكيح )ص2)
 (. 111 -1/118( لٮا٦ٓ األ٩ٮار )3)
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إف الك٤ٙ ل٥ يؾمٮا صجف »كػبلوح املٮٝٙ ٨٦ ٬ؾق ا٣تك٧يح/ ٦ة ٝةهل ميغ اإلقبلـ/ 
ة ٬ٮ ظٜ، ٧٠ة  الالكـ أك االقذؽالؿ كاجلْؿ كاجلؽؿ اذلم أمؿ اهلل ث٫ كرقٮهل، كال ذمٮا الك٦ن

ـ ملضؿد امذ٧ةهل ىلع أ٣ٛةظ اوُبلظيح إذا اك٩خ ٦ٕة٩ي٭ة وعيعح، ث٢ أ٩٭٥ ل٥ يؾمٮا الالك
ٚةلك٤ٙ ذمٮا أ٢٬ الالكـ اذلي٨ »، (1)«ذمٮا الالكـ ابلة٢َ املؼة٣ٙ ل١٤ذةب كالك٪ح كا٢ٕٞ٣

٥٬ أ٢٬ النج٭ةت كاأل٬ٮاء، ل٥ يؾمٮا أ٢٬ الالكـ اذلي٨ ٥٬ أ٢٬ الكـ وةدؽ، يذ٨٧ٌ 
 .(2)«٦ة يكذع٫ٞ ك٦ة ي٧ذ٪ٓ ٤ٔي٫ادلحل٢ ىلع ٦ٕؿٚح اهلل دٕةىل كبيةف 

 ا٤ٛ٣كٛح/  -2
ا٤ٛ٣كٛح األكىل/ مى٤ُط ٝةؿ ث٫ أرقُٮ، كأ٫ٞ٤َ ىلع »صةء يف املٕض٥ ا٤ٛ٣كيف/ 

ة -دراقح املٮصٮدات األزحلح املٛةرٝح، كيه ٦ة قيم ٚي٧ة ثٕؽ ثةمليذةٚزييٞة، كتكّم ٌن  -أي
 .(3)«الٮصٮد كاأللٮ٬يحاإلييةت... كأ٤َٜ أػرينا ىلع دراقح ٦ة يذى٢ ث٧نيلح املٕؿٚح ك

ٚة٤ٛ٣كٛح إ٧ٔةؿ ل٢ٕٞ٤ يف أم جمةؿ كَل جمةؿ ثبل أم ٦٪٤ُٞةت قةثٞح ٨٦ دي٨، أك 
ـ٧ٔ٭٥ -كيح؛ ل٤ٮوٮؿ إىل احلٞةاٜ األزحلح ، ٚيه حمةك٣ح إدراؾ ا٣ٛةين ا٣ٞةرص لؤلكؿ -ث

، كبةتلةيل ٚيه حمةك٣ح حم١ٮ٦ح ثة٣ٛن٢، ٦ٞيض ٤ٔي٭ة ثةمخكةر كابلٮار -قجعة٫٩ -كاآلػؿ
ة إىل اتلٕٞيؽ كاتلؼ٤يٍ كاجلٛةؼ لك٧ة ظةك٣خ أف  ٝج٢ أف دجؽأ؛ إذ ا٤ٛ٣كٛح دجذيه ظذ٧ن

 دت٪ةكؿ مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة.
ػؿصٮا ٦٪٭ة إال إىل ٩ةر  ك٣ٞؽ دػ٢ ٨٦ قيم ثٛبلقٛح املك٧٤ني يف صعي٥ ا٤ٛ٣كٛح ٧ٚة

 .، ٚأ٩كؿكا ابلٕر كاملٕةد، كٝةلٮا ثٞؽـ ا٣ٕةل٥، كصةءكا ثة٣كٛؿيةت-ٔيةذنا ثةهلل-اجلعي٥ 
كأ٦ة اإلييةت ٚٛي٭ة أكرث أاغحلُ٭٥، كجم٧ٮع ٦ة ٤ُٗٮا ٚي٫ يؿصٓ » /♫ ٝةؿ ا٣٘ـايل

                                     
 (. 4/1274الث٨ ا٣ٞي٥ ) ،(، كالىٮأٜ املؿق٤ح147 /13) م( جم٧ٮع ا٣ٛذةك1)
 (. 7/181) ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ( درء دٕةرض 2)
 (. 148 -139إوؽار جم٧ٓ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح )ص ،( املٕض٥ ا٤ٛ٣كيف3)



 
 

 ٦جةدئ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ 149

إىل ٔرشي٨ أوبلن مجت إ٠ٛةر٥٬ يف زبلزح ٦٪٭ة، كدجؽيٕ٭٥ يف قجٕح ٔرش، كٝؽ أث٤ُ٪ة٬ة 
ة يف ٠ذةث٪ة املكّم/ )د٭ةٚخ ا٣ٛبلقٛح(، ٚأ٦ة اثلبلزح/ ٚٞٮي٥ ثأف األصكةـ ال حترش،  ٕن دمي

ال ي٥٤ٕ اجلـايةت، ث٢ اليليةت ٍٚٞ، كأف ا٣ٕةل٥ ٝؽي٥... ز٥ ٝةؿ/ كصت كأف اهلل دٕةىل 
ري٥٬، كًلٛؿ  احلك٥ ثكٛؿ أرقُةَة٣حف ك٨٦ ٝج٫٤ ٨٦ ا٣ٛبلقٛح ٠أٚبلَٮف كقٞؿاط ٗك

 .(1)«٦ذجٕي٭٥ ٨٦ ٦ذ٤ٛكٛح اإلقبل٦يني اكث٨ قح٪ة كا٣ٛةرايب كأ٦سةي٥
 ةني اّىْصىث كقْٓ الالكـ/ 

إف الالكـ يذ٤ٕٜ ثؽي٨ ثٕي٪٫، ك٣ك٨ ا٤ٛ٣كٛح دجعر ٨ٔ احلٞةاٜ كاألوٮؿ ثذضؿد 
٨٦ لك دي٨ ك٦ؾ٬ت، ك٨٦ ظير امل٪٭ش/ ٚإف ٥٤ٔ الالكـ يجؽأ ٨٦ مك٧٤ةت ٔٞؽيح 

ث٭ة ز٥ يجؽأ يف اتل٧ةس ا٣ُؿيٜ يٛرتض وعذ٭ة، أم/ أف املذيل٥ يجؽأ ٨٦ ٝةٔؽة يٕرتؼ 
ٛي٤كٮؼ اذلم يتن١ٟ يف ابلؽ٬يةت، كي٧ةرم يف ا٤ٕٞ٣يح املؤديح إلزجةد٭ة، ك٬ؾا خببلؼ ا٣

ة ٤ٞٔي ة رصٚنة،  ة ٦٪٭ضن ، ز٥ يذؽرج ٦٪٭ة إىل اجلذةاش، مكذؼؽ٦ن األكحلةت، ظىت يثجذ٭ة ٫٤ٞٔ أكالن
 كا٣ٕيةذ ثةهلل. -ٚةملذيل٥ يجؽأ ثؾ٠ؿ األد٣ح ىلع كصٮد اهلل، كا٣ٛي٤كٮؼ يجؽأ ثإ٩كةر كصٮد اهلل

كٛح ٬ٮ تك٧يح لئلي٧ةف ثٌؽق، كل٤٪ٮر كاحلةو٢/ أف تك٧يح ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ثة٤ٛ٣
كايؽل كاحلٞني ثة٧٤ْ٣ح كالٌبلؿ كالنٟ، كا٧٤ٕ٣ةء ٦ذٛٞٮف ىلع ظؿ٦ح د٥٤ٕ ا٤ٛ٣كٛح، 
٦ذٛٞٮف ىلع ذ٦٭ة كذـ ٨٦ دػ٢ ٚي٭ة ٨٦ ٧٤ٔةء الالكـ، قٮاء يف ذلٟ أ٢٬ الك٪ح، أك 

 األمةٔؿة، أك املةدؿيؽيح.
كال يىؽ٩ٟ  ٨ٔ آيةت اهلل كدي٨ اإلقبلـ، كال »/ ♫ ٝةؿ اتلٛذةزاين املةدؿيؽم

يرصٚ٪ٟ ٨ٔ ادجةع ٬ؤالء األ٩بيةء ػٮض ثٕي املذ٤ٛكٛني يف زم ا٣ٛٞ٭ةء يف ٬ؾق الـ٩ؽٝح 
ايةد٦ح دلي٨ اإلقبلـ، كم٤ ح األ٩بيةء؛ ٚإ٫٩ انك٤غ ٨٦ ادلي٨ ٚأدج٫ٕ النيُةف ٚماف ٨٦ 

                                     
 (.17( امل٪ٞؾ ٨٦ الٌبلؿ )ص1)
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 .(1)«ا٣٘ةكي٨، كوةر ٨٦ أا٧ح ا٣كٛؿة يف وٮرة ٧٤ٔةء املك٧٤ني
٤ٚيعؾر املجذؽئ ص٭ؽق أف يأػؾ أوٮؿ دي٪٫ ٨٦ »/ ♫ كٝةؿ الك٪ٮيس األمٕؿم

ال١ذت ا٣يت ظنيخ ثكبلـ ا٣ٛبلقٛح، كأك٣ٓ مؤ٣ٛٮ٬ة ث٪٢ٞ ٦ة ٬ٮ كٛؿ رصيط ٨٦ 
جةرات ٦ج٭٧ح ىلع ٠سري ٨٦ اجلةس،  ٔٞةاؽ٥٬، ا٣يت قرتكا جنةقةد٭ة ثةوُبلظةد٭٥ ٔك

ك٨٦ ظؾا ظؾك٧٬ة يف ذلٟ، ك٢ٝ  أف ي٤ٛط  ١٠ذت الؿازم يف ٨ٚ الالكـ، كَٮا٣ٓ ابليٌةكم،
 .(2)«٨٦ أك٣ٓ ثىعجح الكـ ا٣ٛبلقٛح، أك يكٮف هل ٩ٮر إي٧ةف يف ٤ٝج٫، أك لكة٫٩

كٌلف ٝؽ ٦٭ؿ أكالن يف األدب كاألػجةر »/ - ♫يف دؿدمح اث٨ ظــ - ♫ ٝةؿ اذل٬يب
 . (3)«كالنٕؿ، كيف امل٪ُٜ كأصـاء ا٤ٛ٣كٛح، ٚأز ؿت ٚي٫ دأزرينا حلذ٫ ق٥٤ ٨٦ ذلٟ

كأػرينا؛ ٚإف َةاٛح ٨٦ ٧٤ٔةء الالكـ ا٣ٛعٮؿ اذلي٨ دػ٤ٮا يف ٥٤ٔ الالكـ املنعٮف 
ةر٬ة يف ملعةت  ثة٤ٛ٣كٛح ٝؽ رصٕٮا ٨ٔ الالكـ كمكةل٫١، كدةثٮا إىل اهلل ٨٦ ا٤ٛ٣كٛح كأًك

ٚإف ٝةؿ جلة ٝةا٢/ ٝؽ » /♫ ا٧ٕ٣ؿ األػرية، ٧٠ة ٢ٕٚ أثٮ احلك٨ األمٕؿم، ظير ٝةؿ
ٚٮ٩ة ٝٮ٣ك٥ اذلم  أ٩كؿد٥ ٝٮؿ املٕزت٣ح كا٣ٞؽريح كاجل٭٧يح كاحلؿكريح كالؿاٌٚح كاملؿصبح، ٕٚؿ 
ث٫ دٞٮلٮف، كدية٩ذك٥ ا٣يت ث٭ة دؽي٪ٮف، ٝي٢ هل/ ٝٮجلة اذلم ٩ٞٮؿ ث٫، كدية٩ت٪ة ا٣يت ٩ؽي٨ ث٭ة/ 

ةثٕني، كأا٧ح ك٦ة ركم ٨ٔ الىعةثح كاتل ،♀، كق٪ح ٩بي٪ة اتل٧كٟ ثكذةب رب٪ة 
٩رض  اهلل  -احلؽير، كحن٨ ثؾلٟ ٦ٕذى٧ٮف، ك ث٧ة ٝةؿ ث٫ أثٮ ٔجؽ اهلل أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ظ٪ج٢

 .(4)«ٝةا٤ٮف، كملة ػة٣ٙ ٝٮهل جمة٩جٮف -كص٭٫، كرٚٓ درصذ٫، كأصـؿ ٦سٮبذ٫
ية أوعةث٪ة ال تنذ٤٘ٮا ثةلالكـ، ٤ٚٮ »/ -يف آػؿ ٧ٔؿق -يٞٮؿ ♫ ك٬ؾا اإل٦ةـ اجلٮيين

                                     
يش )ص ، ٨ٔ دؿديت ا٤ٕ٣ٮـل٤ذٛذةزاين، ٩ٞبلن  ،ىٮصٛ( رد ا1٣)  (. 231ل٤نيغ حم٧ؽ املٔؿ
يش )ص ،ل٤ك٪ٮيس، ٩ٞبلن ٨ٔ دؿديت ا٤ٕ٣ٮـ ،( رشح ٦نت الك٪ٮقيح2)  (. 149 -148ل٤نيغ حم٧ؽ املٔؿ
 (. 186/ 18( قري أٔبلـ اجلجبلء )3)
 (. 1/28لؤلمٕؿم ) ،( اإلثة٩ح ٨ٔ أوٮؿ ادلية٩ح4)
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٣ٞؽ ػٌخ »/ -ٔ٪ؽ مٮد٫ -كٝةؿ (1)«الالكـ يج٤ٖ يب إىل ٦ة ث٤ٖ ٦ة امذ٤٘خ ث٫ٔؿٚخ أف 
٤ٮ٦٭٥، كدػ٤خ يف اذلم ٩٭ٮين ٔ٪٫، كاآلف إف ل٥  ابلعؿ امخ٥ٌ كػ٤يخ أ٢٬ اإلقبلـ ٔك
يذؽارًلين ريب ثؿمحذ٫ ٚةلٮي٢ ل٤ضٮيين، ك٬ة أ٩ة ذا أمٮت ىلع ٔٞيؽة أيم، أك ٝةؿ/ ىلع ٔٞيؽة 

 .(2)«ٔضةاـ أ٢٬ ٩حكةثٮر
 / ♫ ؿ الن٭ؿقذةينكٝة

٧ٍػػًؿم ٣ٞػػؽ َٛػػخي املٕة٬ًػػؽى لك ٭ػػة ٕى  ٣ى
 

ٍتي َػػٍؿيف ثػػني د٤ػػٟ املٕػػةل٥ً   ػػري   كقى
 

ٙ  ظػػػةاؿو  ة ٠ػػػ ٕن رى إال كاًػػػ
ى
 ٤ٚػػػ٥ أ

 

ـً   (3)ىلع ذٝىػػ٨ أك ٝػػةراعن ًقػػ٨  ٩ػػةد
 

 

٣ٞؽ دأم٤خ ا٣ُؿؽ الالك٦يح، كامل٪ة٬ش ا٤ٛ٣كٛيح، ٧ٚة رأيذ٭ة تنيف »كٝةؿ الؿازم/ 
، كال دؿكم  ، كرأيخ أٝؿب ا٣ُؿؽ َؿيٞح ا٣ٞؿآف... ك٨٦ صؿب ٦س٢ جتؿبيت ٤ٔيبلن ٤ٗيبلن
 .(4)«ٔؿؼ ٦س٢ ٦ٕؿٚيت

 كأٝٮؿ/ ديين ٦ذةثٕح الؿقٮؿ»/ -يف آػؿق -ز٥ أذؾر ٧ٔة دػ٢ ٚي٫ ثكبلـ َٮي٢ ٝةؿ

كًلذةيب ٬ٮ ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥، كدٕٮيٌل يف ٤َت ادلي٨ ٤ٔي٭٧ة... كأ٦ة ال١ذت ا٣يت  ،♀
و٪ٛذ٭ة كاقذ١رثت ٚي٭ة ٨٦ إيؿاد الكؤاالت، ٤ٚيؾ٠ؿين ٨٦ ٩ْؿ ٚي٭ة ثىة٣ط داعا٫ ىلع قبي٢ 

 .(5)«ليسء، ٚإين ٦ة أردت إال دكسري ابلعر كمعؾ امخةَؿ...ااتل٢ٌٛ كاإل٩ٕةـ، كإال ٤ٚيعؾؼ 
ادلحل٢ ىلع أف ٦ؾ٬ت الك٤ٙ ٬ٮ احلٜ/ أف ٩ٞي٫ٌ ثؽٔح، »/ ♫ كٝةؿ ا٣٘ـايل

بل٣ح  .(6)«كابلؽٔح ٦ؾمٮ٦ح ًك
                                     

 (. 185(، كد٤جحف إث٤حف )ص5/186( َجٞةت النةٕٚيح ال١ربل )1)
 (.185 -184، كد٤جحف إث٤حف )ص(6ملبل يلع ا٣ٞةرم احل٪يف )ص ،( رشح ا٫ٞٛ٣ األكرب2)
 (.3ل٤ن٭ؿقذةين )ص ،( ٩٭ةيح اإلٝؽاـ3)
 (. 1/168) ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ دٕةرض( درء 4)
 (. 92 -8/91) ، ل٤كجيك( َجٞةت النةٕٚيح ال١ربل5)
 (. 96ل٤٘ـايل )ص ،( إجلةـ ا٣ٕٮاـ ٨ٔ ٥٤ٔ الالكـ6)
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ة- ♫ كٝةؿ ٌن اك٩ٮا حمذةصني ملعةصح احل٭ٮد كاجلىةرل يف  ╚إف الىعةثح »/ -أي
٧ٚة زادكا ىلع أد٣ح ا٣ٞؿآف محبنة، ك٦ة رًلجٮا ّ٭ؿ ال٤ضةج يف  ،♀إزجةت ٩جٮة حم٧ؽ 

ٓ املٞةيحف ا٤ٕٞ٣يح كدؿديت املٞؽ٦ةت، لك ذلٟ ٧٤ٕ٣٭٥ ثأف ذلٟ ٦سةر ا٣ٛنت ك٦٪جٓ  ًك
ا٣تنٮيل، ك٨٦ ال يٞ٪٫ٕ أد٣ح ا٣ٞؿآف، ال ي٫ٕ٧ٞ إال الكيٙ كالك٪ةف، ٧ٚة ثٕؽ ثيةف اهلل 

ٛؿ هل. ♫ ، كوؽؽ(1)«ثيةف  ٗك
ٝةؿ اآل٦ؽم  ٮـا»/ ♫ك ٤ي٫ ا٣ٕ ـ، ك٦ة اقذٛؽت ٦٪٫ محبنة إال ٦ةٔ   .(2)«أ٦ٕ٪خ اجلْؿ يف الالك
يؾ٠ؿ ا٩كجةث٫ يف ٔ٪ٛٮاف مجةث٫ ىلع مؤ٣ٛةت َٮااٙ املذيل٧ني، ز٥  ♫ ك٬ؾا النٮٌلين

 .(3)«كري٦ٍخي الؿصٮعى ثٛةاؽة، كا٣ٕٮدة ثٕةاؽة، ٥٤ٚ أّٛؿ ٨٦ ذلٟ ث٘ري امخيجح كاحلرية»ٝةؿ/ 
يش كأٝٮؿ/ ٧٠ة ٬ضؿ ا٣٘ـايل الالكـ، ٠ؾلٟ ٬ضؿد٫ كدربأت كدجخ ٦٪٫ »/ ♫ كٝةؿ املٔؿ

إىل اهلل دٕةىل، اذلم يٞج٢ اتلٮبح ٨ٔ ٔجةدق، كيٕٛٮ ٨ٔ الكحبةت، كأقأؿ اهلل أال حيرشين 
يٮـ ا٣ٞية٦ح ٦ٓ املذيل٧ني، ك٬ؾا ا٣ٞٮؿ ٦ين ثٕؽ امذ٘ةؿو ثةلالكـ كدأحليف ٚي٫ )نرش 

امل٪ترشة كأظؿٝ٭ة ثةجلةر؛ خلبل  يجًف ٦ين أزؿ يف  ، كاآلف أد٧ىن أف أدمٓ نكؼ٫(4)ا٣ُٮا٣ٓ(
 .(5)«الالكـ، ل١ين ال أٝؽر ىلع ذلٟ

يش االمذ٘ةؿ »ٝٮؿ أظؽ املذيل٧ني يف ظةمحذ٫ لرشح ا٣ٕٞةاؽ/  ♫ ك٢ٞ٩ املٔؿ
ثذٛةوي٢ ٥٤ٔ الالكـ يٞيس ا٤ٞ٣ت؛ كذلا ٩ؿل أكرث ٤َجذ٫ دةرح الىبلة، كمؿدكيب ال١جةاؿ، 

ٜى ٤ٔي٫، ٚٞةؿ«ي٭٥كمٌييع ا٧ٕ٣ؿ ٚي٧ة ال يٕ٪ يٞٮؿ ا٣ٛٞري/ أ٦ة ٝكٮة ا٤ٞ٣ت »/ ♫ ، ز٥ ٤ٔ 

                                     
 (. 98 -89)ص ل٤٘ـايل ،إجلةـ ا٣ٕٮاـ ٨ٔ ٥٤ٔ الالكـ ( 1)
 (. 3/262) ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ ( درء دٕةرض2)
 (. 74ل٤نٮٌلين )ص ،( اتلعٙ يف ٦ؾا٬ت الك3ٙ٤)
أف ٬ؾا ال١ذةب اذلم دؿاصٓ ٔ٪٫ وةظج٫، اكف ٦ٞؿرنا ىلع َبلب املٕة٬ؽ ادليجيح ثةألز٬ؿ يف ٚرتة  /( ٨٦ ا٣ٕضت4)

 قةثٞح، ك٬ٮ رشح ٣ُٮا٣ٓ ابليٌةكم األوٮيل املذيل٥. 
يش املٕؿكؼ ثػكةصٌٞل زادق )ص ،( دؿديت ا٤ٕ٣ٮـ5)  (. 74ل٤نيغ حم٧ؽ املٔؿ



 
 

 ٦جةدئ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ 153

 .(1)«ٔ٪ؽ االمذ٘ةؿ ث٫، ٚجكأؿ اهلل أف يٞي٤٪ة ٔرثاد٪ة -ثبل مٟ -ٚٞؽ كصؽ٩ة٬ة
كلٮ دمٕخ ٦ة ث٤٘ين يف ٬ؾا ابلةب ٨ٔ أٔيةف »/ ♫ ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح

ا، ك٦ة ل٥ يج٤٘ين ٨ٔ  ظريد٭٥ كم١٭٥ أكرث كأكرث؛ ٬ؤالء ٠ٛبلف كٚبلف، لماف محبنة ٠سرين
كذلٟ ألف ايؽل ٬ٮ ٚي٧ة ثٕر اهلل ث٫ رق٫٤، ٨٧ٚ أٔؿض ٔ٪٫ ل٥ يك٨ ٦٭ذؽينة ١ٚيٙ 

ـ ٦٪ة٫ٌٝ ٤ٔي٫ ٫ ث٧ة ي٪ة٫ٌٝ، كٝؽ   .(2)«ث٨٧ اعًر
ا أٝٮؿ/ إف ا٣ٕربة ثك٧ةؿ اجل٭ةيةت ال ث٪ٞه ابلؽايةت، كذ٠ؿ ٬ؾق األػجةر ٨ٔ  كأػرين

ة، ٝةؿ اذل٬يب٧٤ٔةء أ٢٬ اإلقبلـ يؽؿ ىلع ٧٠ةي٥ ك ٕن  ظك٨ ٦ٞىؽ٥٬، ٗٛؿ اهلل ي٥ دمي
... ٝؽ ٦ةصخ ث٭٥ »/ -ثٕؽ أف ذ٠ؿ ا٣٘بلة يف ا٣ُٮااٙ اإلقبل٦يح ٨٦ أ٢٬ ا٣ٞج٤ح- ♫

٧٤ةء، نكأؿ اهلل ا٣ٕٛٮ كامل٘ٛؿة أل٢٬ اتلٮظيؽ، ك٩ربأ  جةد ٔك ادل٩ية كًلرثكا، كٚي٭٥ أذ٠يةء ٔك
ا٣ٕةل٥ ىلع ٦ة ٚي٫ ٨٦ االدجةع، إىل اهلل ٨٦ ايٮل كابلؽع، كحنت الك٪ح كأ٤٬٭ة، كحنت 

 .(3)«كالىٛةت احل٧يؽة، كال حنت ٦ة اثذؽع ٚي٫ ثذأكي٢ قةاٖ، كإ٧٩ة ا٣ٕربة ثكرثة املعةق٨
ة -كٝةؿ ٌن كلٮال أف أثة ظة٦ؽ ٨٦ ٠جةر »/ - ♫ يف ظٜ اإل٦ةـ أيب ظة٦ؽ ا٣٘ـايل -أي

ثؽي٪ك٥ ٨٦ األذ٠يةء كػيةر املؼ٤ىني تل٤ٙ، ٚةحلؾار احلؾار ٨٦ ٬ؾق ال١ذت، كا٬ؿبٮا 
جى٫ األكاا٢، كإال كٕٝذ٥ يف احلرية، ٨٧ٚ راـ اجلضةة كا٣ٛٮز ٤ٚي٤ــ ا٣ٕجٮديح، كحلؽ٨٦  مي
االقذ٘ةزح ثةهلل، كحلبذ٭٢ إىل مٮالق يف اثلجةت ىلع اإلقبلـ، كأف يذٮىف ىلع إي٧ةف الىعةثح، 

ٛؿ هل، كي٪ضٮ  .(4)«إف مةء اهلل -كقةدة اتلةثٕني، كاهلل املٮٜٚ، ٚجعك٨ ٝىؽ ا٣ٕةل٥ ي٘ي
 

  

                                     
يش  ،دؿديت ا٤ٕ٣ٮـ (1)  (. 215املٕؿكؼ ثػكةصٌٞل زادق )صل٤نيغ حم٧ؽ املٔؿ
 (. 1/166( درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ )2)
 (. 46 -28/45( قري أٔبلـ اجلجبلء )3)
 (. 329 -19/328( املىؽر الكةثٜ )4)

& 
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 موضوع عله التوحيد
 

ٮع أم ٥٤ٔ ٬ٮ ذلٟ املٕىن ا٣ٕةـ اذلم ينذ٢٧ لك مكةا٫٤ ا٣يت يذؼؾ٬ة  إف مًٮ
ا  ٮع ا٥٤ٕ٣ ثٕؽ دٕؿي٫ٛ ممة يـيؽق حتؽيؽن دااؿة بلعس٫ دكف ٗريق ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ، كذ٠ؿ مًٮ

ٓ  كد٧يزينا ٨ٔ ٗريق، ٧٠ة ينري إىل َجيٕح ٦٪٭ش ابلعر ٚي٫؛ ألف ٦٪ة٬ش ا٤ٕ٣ٮـ إ٧٩ة دًٮ
ٮاعد٭ة.  مبلا٧ح ٣ُجيٕح مًٮ

ٮع ا٥٤ٕ٣ ة -كيف دٕؿيٙ مًٮ ٬ٮ ٦ة يجعر » /♫ ٝةؿ اث٨ اجلضةر احل٪جٌل -اوُبلظن
٫ اذلاديح ، أم/ األظٮاؿ ا٣يت ٦جنؤ٬ة ذات اليشء حم٢ ابلعر، (1)«ٚي٫ ٨ٔ ٔٮاًر

 ٚةملٞىٮد األظٮاؿ ا٣يت ٦جنؤ٬ة ذات ا٥٤ٕ٣.
ٮع ٥٤ٔ ا٣ُت ٬ٮ ثؽف-٦سبلن  -ٚإذا ٝي٢ ٫ يجعر ٧ٔة  / إف مًٮ ٔٮ اإلنكةف، ٚإف مًٮ

ٮع ٥٤ٔ ا٫ٞٛ٣ ٬ٮ إٔٚةؿ  يٕؿض يؾا ابلؽف ٨٦ أظٮاؿ الىعح كاملؿض، كإذا ٝي٢/ إف مًٮ
امليلٛني، ٚإ٫٩ يجعر ٧ٔة يٕؿض يؾق األٕٚةؿ ٨٦ األظماـ؛ اكلٮصٮب، كاحلؿ٦ح، كاجلؽب، 

 كال١ؿا٬ح، كاإلثةظح، كالىعح، كا٣ٛكةد.
ٮع ٥٤ٔ اتلٮظيؽ يؽكر ىلع أمٮر، ٦٪٭ة/ ثيةف  -ح كاجل٧ةٔحٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ -كمًٮ

ظٞيٞح اإلي٧ةف ثةهلل دٕةىل كدٮظيؽق، ك٦ة مجت هل دٕةىل ٨٦ وٛةت اجلبلؿ كال٧١ةؿ، ٦ٓ 
إٚؿادق كظؽق ثة٣ٕجةدة دكف رشيٟ، كاإلي٧ةف ثةملبلاكح األثؿار كالؿق٢ األَ٭ةر ك٦ة يذ٤ٕٜ 

يؽ ك٬ٮ الرشؾ كا٣كٛؿ ثةحلٮـ اآلػؿ، كا٣ٌٞةء كا٣ٞؽر، ٧٠ة يؽكر ىلع ثيةف ًؽ اتلٮظ
 كبيةف ظٞيٞذي٭٧ة كأ٩ٮأ٭٧ة.

ٮع ٥٤ٔ اتلٮظيؽ يؽكر ىلع حمةكر زبلزح، كذلٟ ىلع اجلعٮ اتلةيل/   كٝؽ يٞةؿ/ إف مًٮ

                                     
 (.1/33( رشح ال١ٮًلت امل٪ري )1)
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 ذات اهلل دٕةىل أك )اإلييةت(/  -1
 كابلعر يف ذات اهلل دٕةىل ٨٦ ظيثيةت زبلث، يه/ 

٦ة يذىٙ ث٫ دٕةىل ٨٦ ا٥٤ٕ٣ كاحليةة كا٣ٞؽرة كالىٛةت، كقةاؿ وٛةد٫ كًل٧ةالد٫ دٕةىل،  -1
 .[11/ النٮرل] ﴾ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴿ٝةؿ قجعة٫٩/ 

٦ة يتزنق ٔ٪٫ ٨٦ ا٥٤ْ٣ كاجلٞه كا٣ٕضـ كقةاؿ املسة٣ت ممة ال ي٤يٜ جببلهل كًل٧ةهل، ٝةؿ  -2
 .[255/ ابلٞؿة]﴾ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ﴿دٕةىل/ 

ا. ٝةؿ  -3 ظ٫ٞ ىلع ٔجةدق، ك٬ٮ أف يٕجؽكق ٚبل يرشًلٮا ث٫ محبنة، كأف يُيٕٮق ٚبل يٕىٮق أثؽن
ڳ ڳ ڱ ﴿، كٝةؿ دٕةىل/ [56اذلاريةت/ ]﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿دٕةىل/ 

 .[5ابلح٪ح/ ]﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
ذٞةد ٬ؾق احليثيح اثلةثلح ٔ٪ؽ  كٝؽ أ٢ٛٗ ٠سري ٨٦ املؼة٣ٛني أل٢٬ الك٪ح يف األ
ٮع ٥٤ٔ اتلٮظيؽ، ظير ٝرصكق ىلع ٦ة ين٢٧ إزجةت كصٮدق دٕةىل كربٮبحذ٫  ابلعر يف مًٮ
جةدد٫، كقجت ذلٟ/ أ٩٭٥ ٝرصكا اإلي٧ةف ىلع  كأق٧ةا٫ كوٛةد٫، كأ٤ٛٗٮا ٦ة ين٢٧ ألٮ٬يذ٫ ٔك

٢٧ٕ ثة٣ُةاعت، كاصذ٪ةب الرشًليةت، كص٤ٕٮا ا٣كٛؿ جمؿد اتلىؽيٜ، كأػؿصٮا ٔ٪٫ ا٣
اتل١ؾيت كاجلعٮد ثة٤ٞ٣ت، كال دػ٢ ٢٧ٕ٣ اجلٮارح يف ا٣كٛؿ، إال إذا دؿ ىلع ا٩ذٞةض 

 / -يف صٮ٬ؿة اتلٮظيؽ -٢٧ٔ ا٤ٞ٣ت ٚعكت، كذلا ٝةؿ ٝةا٤٭٥
ػػػػؽٍ  عى ـو رضكرةن صى ػػػػ٨ٍ ث٤ٕ٧ػػػػٮ  ك٦ى

 

ػؽٌ   ا ٣ػحفى ظى ذىػ٢ي كٛػؿن  ٨٦ً ًديج٪ػة يٞي
 

ًٓ  ك٦سػػػ٢ي ٬ػػػؾا ػػػ ٍض٧ى ػػػ٨ ىىػػػىفى ل٧ًي  ٦ى
 

  ًٓ (1)أك اقػػػتجةح اكلـ٩ػػػة ٚى٤ٍتىٍكػػػ٧ى
 

 

يف  -ٝةؿ النيغ حم٧ؽ ٔجؽق» /♫ يٞٮؿ ٌٚي٤ح النيغ ادل٠ذٮر حم٧ؽ ػ٤ي٢ ٬ؿاس
ٮع ٥٤ٔ اتلٮظيؽ / )٬ٮ ٥٤ٔ يجعر ٚي٫ ٨ٔ كصٮد اهلل، ك٦ة مجت أف يثجخ هل ٨٦ وٛةت، -مًٮ

٨ الؿق٢ إلزجةت رقةتل٭٥، ك٦ة مجت أف  ك٦ة مجٮز أف يٮوٙ ث٫، ك٦ة مجت أف يي٪ىفى ٔ٪٫ ٔك

                                     
 (.199رشح صٮ٬ؿة اتلٮظيؽ، ل٤جيضٮرم )ص (1)
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ا٣٘يت  يكٮ٩ٮا ٤ٔي٫، ك٦ة مجٮز أف يجكت إحل٭٥، ك٦ة ي٧ذ٪ٓ أف ي٤عٜ ث٭٥، ٥٤ٚ يؾ٠ؿ مبٮف
كأظٮاؿ املٕةد، ز٥ ٝةؿ ثٕؽ ذلٟ/ كأو٢ ٦ٕىن اتلٮظيؽ/ أذٞةد أف اهلل كاظؽ ال رشيٟ هل، 
ـاا٫، ك٬ٮ إزجةت الٮظؽة هلل يف اذلات كا٢ٕٛ٣ يف ػ٤ٜ  كقيم ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ث٫ تك٧يح هل ثأ٥٬ أص
األكٮاف، كأ٫٩ كظؽق مؿصٓ لك ٠ٮف ك٦٪ذىه لك ٝىؽ. ك٬ؾا امل٤ُت اكف ا٣٘ةيح ا٣ّْٕم ٨٦ 

٧٠ة تن٭ؽ ث٫ آيةت ال١ذةب ا٣ٕـيـ...(، كٝؽ ٤ٍٗ النيغ ٔجؽق يف  ،♀اجليب  ثٕسح
أذجةرق دٮظيؽ الؿبٮبيح كاال٩ٛؿاد ثةمخ٤ٜ ٬ٮ ا٣٘ةيح ٨٦ ثٕسح الؿق٢ ٤ٔي٭٥ الىبلة كالكبلـ، 
ـاع  ، كل٥ يٞٓ ٩ سخ إحل٭ة الؿق٢ إدمةالن ٚإف ٬ؾا اجلٮع ٨٦ اتلٮظيؽ اك٩خ دٞؿ ث٫ األم٥ ا٣يت ثٕي

الؿق٢، كإ٧٩ة اكف ا٣زناع يف دٮظيؽ اإلييح كا٣ٕجةدة؛ كيؾا ل٥ مجئ ىلع لكةف  ٚي٫ ثح٪٭٥ كبني
كإف كردت أد٣ح ذلٟ يف ز٪ةية  -الؿق٢ ٤ٔي٭٥ الكبلـ ادلٔٮة إىل أذٞةد أف اهلل ٬ٮ كظؽق امخة٣ٜ

، كإ٧٩ة اكف ٦ؽار دٔٮد٭٥ ٬ٮ ٔجةدة اهلل كظؽق ال رشيٟ هل، ٚلك ٦٪٭٥ اكف ٦ٛذذط -الؿقةالت
ؿاؼ/ ]﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿/ دٔٮد٫ ٣ٞٮ٫٦  .[65اأٔل

ا ثةألمٕؿيح، اذلي٨ ص٤ٕٮا اال٩ٛؿاد ثةمخ٤ٜ  ك٢ٕ٣ ٌٚي٤ح النيغ ٔجؽق يف ٬ؾا اكف ٦ذأزؿن
٬ٮ أػه ػىةاه اإلييح، كا٬ذ٧ٮا يف ٠ذج٭٥ ثإٝة٦ح ا٣ربا٬ني ىلع ٬ؾا اجلٮع ٨٦ اتلٮظيؽ، 

 اجل٭ةيةت.دكف أف ينريكا إىل دٮظيؽ اإلييح اذلم ٬ٮ أٝىص ا٣٘ةيةت ك٩٭ةيح 
ة ظير ٝةؿ / ٚةت األقذةذى -مكذؽرٌلن ىلع أقذةذق -كٝؽ أظك٨ ا٣ٕبل٦ح الكيؽ رميؽ ًر

أف يرصح ثذٮظيؽ ا٣ٕجةدة، ك٬ٮ أف يٕجؽ اهلل كظؽق كال يٕجؽ ٗريق ثؽاعء كال ث٘ري ذلٟ... 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿٬ؾا اتلٮظيؽ ٬ٮ اذلم اكف أكؿ ٦ة يؽٔٮ إحل٫ لك رقٮؿ ٝٮ٫٦ ثٞٮهل/ 

 .(1)«[95األعراف: ] ﴾ڦ ڄ
ٚإف اٝذرص ابلةظر يف ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ىلع ٬ؾق احليثيةت اثلبلث، كبٛ٭٥ الك٤ٙ ٚ٭ٮ 
داػ٢ ظْرية اإلقبلـ كالك٪ح، كإف ػةض يف ابلعر ٨ٔ ظٞيٞح اذلات كًل٪٫ الىٛةت كأمٮر 
٨ ايؽل إىل الٌبل٣ح،  اإلييةت ىلع ٝٮأؽ أ٢٬ الالكـ؛ ٚٞؽ ػؿج ٨ٔ الك٪ح إىل ابلؽٔح، ٔك

                                     
 (. 18 -8ملع٧ؽ ػ٤ي٢ ٬ؿاس )ص ،( دٔٮة اتلٮظيؽ1)
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ؼة٣ٛح، ٚجعر ىلع ٝٮأؽ أ٢٬ ا٤ٛ٣كٛح، ٚٞؽ ػؿج ٨ٔ دااؿة ابلؽٔح إىل كإف زاد يف امل
 كا٣ٕيةذ ثةهلل دٕةىل. -ا٣كٛؿ

 كرظ٥ اهلل ٨٦ ٝةؿ/ 
ـي ٔػػػػ٨ دىرىًؾ اإلًدراًؾ إدراؾي   ا٣ٕضػػػػ

 

(1)كابلعػػري يف ٠ي٪ٍػػ٫ً ذاًت اهلل إرًٍشىاؾي  
 

 

 ذكات الؿق٢ ال١ؿاـ، أك )اجلجٮات(/  -2
 كابلعر يف ذكات الؿق٢ ال١ؿاـ ٨٦ احليثيةت اتلةحلح/ 

٦ة ي٤ـ٦٭٥ كمجت ٤ٔي٭٥ ٨٦ وؽؽ كأ٦ة٩ح كببلغ ك٩ىط ألمم٭٥ كحنٮ ذلٟ، ٝةؿ دٕةىل/  -
كٝةؿ  ،[4/ ا٥٤ٞ٣]﴾ ڱ ڱ ڱ ں﴿كٝةؿ قجعة٫٩/ ، [75/ ٬ٮد]﴾ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿
 /﴿[99/ املةاؽة]﴾ ک ک گ گ گگ. 

٦ة مجٮز يف ظٞ٭٥ ٨٦ أك٢ ك٩كةح كأمؿاض ٗري ٦٪ٛؿة كمٮت، كحنٮ ذلٟ ممة  -
﴾ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ﴿يٕؿض ل٤برش، ٝةؿ دٕةىل/ 

ؽ]﴾ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿كٝةؿ دٕةىل/ ، [7/ ا٣ٛؿٝةف] ، [38/ الٔؿ
 .[11/ إثؿا٬ي٥]﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿كٝةؿ دٕةىل/ 

٦ة يكذعي٢ يف ظٞ٭٥ ٨٦ ال١ؾب كامخية٩ح كا٣كٛؿ كال١جةاؿ كاملٮبٞةت، ٝةؿ دٕةىل/  -
 .[4 -3/ اجلض٥]﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

ڻ ﴿٦ة مجت ي٥ ىلع أدجةٔ٭٥ ٨٦ احلت كا٣ُةٔح كاالدجةع كاتلْٕي٥، ٝةؿ دٕةىل/  -

ۇ ۆ ۆ ﴿كٝةؿ دٕةىل/ ، [64/ ا٣جكةء]﴾ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ

 .[6/ األظـاب]﴾ ۈ ۈٴۇ
 الك٧ٕيةت أك )ا٣٘يبيةت(/  -3

كيه ٦ة يذٮٝٙ اإلي٧ةف ث٭ة ىلع جمؿد كركد الك٧ٓ أك الٮيح ث٫، ك٣حف ل٢ٕٞ٤ يف إزجةد٭ة 

                                     
 (.124 /4ا٣ٛؿكؽ، ل٤ٞؿايف ) (1)
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أك ٩ٛي٭ة ٦ؽػ٢، ٠أرشاط ا٣ٞية٦ح، كدٛةوي٢ ابلٕر كاجلـاء دكف أو٤٭٧ة، كالرصاط 
 كاحلٮض، كأػجةر اجل٪ح كاجلةر، كحنٮ ذلٟ.

ٮف ٨٦ ظير أذٞةد٬ة، ك٬ٮ يٞٮـ ىلع كابلعر يف الك٧ٕيةت أك مكةا٢ ا٣٘يت يك
 داع٦ذني ازجذني، ٧٬ة/ 

 اإلٝؿار ث٭ة ٦ٓ اتلىؽيٜ، كيٞةث٫٤ اجلعٮد كاإل٩كةر ية. -1
اإلمؿار ية ٦ٓ إزجةت ٦ٕ٪ة٬ة، كيٞةث٫٤ امخٮض يف ال١٪٫ كاحلٞيٞح، كحمةك٣ح اتلىٮر  -2

ا ٨ٔ اجل٢ٞ.  كاتلٮ٥٬ ثة٢ٕٞ٣ ثٕيؽن
 ة أك حيي٤٭ة، كال يٞؽر ىلع ذلٟ، كال يٞؽر أف يٮصج٭ة.أف ا٢ٕٞ٣ ال ي٧٪ٕ٭كعاةػ الصٕكيات/ 

ٚإف الٮاصت أذٞةد ذلٟ  ،♀، أك رقٮهل ٧ٚىت ٦ة وط اجل٢ٞ ٨ٔ اهلل 
كاإلٝؿار ث٫، كدٚٓ لك دٕةرض مٮ٬ٮـ ثني رشع اهلل ك٬ٮ الٮيح، كبني ػ٫ٞ٤ ك٬ٮ ا٢ٕٞ٣، ٝةؿ 

ؿاؼ/ ]﴾ ں ں ڻ ڻڻ﴿دٕةىل/  ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿كًل٧ة أ٫٩ ال دٛةكت يف ػ٫ٞ٤  ،[54اأٔل

ة -ٚبل دٛةكت ،[3دجةرؾ/ ]﴾ ڄ ڄ ڄڄ ٌن ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿يف رش٫ٔ  -أي

كا٣ٞةٔؽة اذل٬جيح أ٫٩/ ال يذٕةرض ٢ٞ٩ وعيط ٦ٓ ٢ٞٔ  ،[82ا٣جكةء/ ]﴾ ڎ ڈ
 رصيط ٔ٪ؽ اتلعٞيٜ.

ٮع ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ٬ٮ ذات اهلل دٕةىل  - ا؛ ٚإ٫٩ ٝؽ يىط أف يٞةؿ/ إف مًٮ كأػرين
، ك٨٦ ظير رقةتل٫ الٮاردة ٨ٔ َؿيٜ (1)كمجٮز كي٧ذ٪ٓكظؽق، كذلٟ ٨٦ ظير ٦ة مجت هل 

الؿقٮؿ، ك٨٦ ظير ٦ة كرد يف ٬ؾق الؿقة٣ح ٨٦ ػرب ككيح، ٚةللك ٦ذ٤ٕٜ ثةهلل دٕةىل الٮاظؽ 
األظؽ، كىلع ٬ؾا؛ ٚلك ٦ة هل د٤ٕٜ ثةهلل، أك الؿقٮؿ، أك الٮيح ٨٦ احليثيةت الكةثٞح ٚ٭ٮ ٨٦ 

 ٥٤ٔ اتلٮظيؽ كال ثؽ.٥٤ٔ اتلٮظيؽ، ك٦ة ػؿج ٨ٔ ذلٟ ٚ٭ٮ ػةرج ٨ٔ 
  

                                     
٫ ثأ٫٩/ 1) ٔٮ ك٦ة  ،ا٥٤ٕ٣ اذلم يجعر يف ذات اهلل»( قجٜ دٕؿيٙ النيغ اث٨ ٔسي٧ني ٥٤ٕ٣ اتلٮظيؽ ثةٔذجةر مًٮ

 «.ك٦ة ي٧ذ٪ٓ ،ك٦ة مجٮز ،مجت هل
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 حكه عله التوحيد
 

ة، أك ا٣ٌٞةء ثة٣ٕؽؿ ػةوح، كأو٫٤/ ٨٦ امل٪ٓاحلكٓ ّنث/  ٞن  .(1)ا٣ٌٞةء ٤ُ٦
ا/  ٓكاضؽالضن  .(2)ػُةب اهلل دٕةىل املذ٤ٕٜ ثإٔٚةؿ امليلٛني ثةالٝذٌةء، أك اتلؼيري، أك الًٮ

ة، أك ق٪ح  كيججيغ أف ي٥٤ٕ/ أف ظك٥ ا٥٤ٕ٣ ٠عك٥ ٤ٕ٦ٮ٫٦، ٚإف اكف امل٤ٕٮـ» ًن ٚؿ
 .(3)«٫٧٤ٕٚ ٠ؾلٟ، إذا دٮٝٙ ظىٮؿ امل٤ٕٮـ ىلع د٥٤ٕ ذلٟ ا٥٤ٕ٣

كيف احلٜ أف د٥٤ٕ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ٦٪٫ ٦ة ٬ٮ ٚؿض ٔني، ك٦٪٫ ٦ة ٬ٮ ٚؿض ٠ٛةيح، ك 
 ٬ؾا مأف ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح اع٦ح.

أدمٓ ا٧٤ٕ٣ةء أف ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ٦ة ٬ٮ ٚؿض ٦ذٕني ىلع لك امؿئ » /♫ ٝةؿ اث٨ ٔجؽ ا٣رب
٫ ىلع أ٢٬  يف ػةوذ٫ ث٪ٛك٫، ك٦٪٫ ٦ة ٬ٮ ٚؿض ىلع ال١ٛةيح، إذا ٝةـ ث٫ ٝةا٥ قٍٞ ًٚؿ

ٓ  .(4)«ذلٟ املًٮ
٤ت ا٥٤ٕ٣ الرشيع ٚؿض ىلع ال١ٛةيح إال ٚي٧ة » /♫ كٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح َك

يةف ٥٤ ٦ة أمؿق ث٫ ك٦ة ٩٭ةق ٔ٪٫، ٚإف ٬ؾا ٚؿض ىلع اأٔل  .(5)«يذٕني، ٦س٢ ٤َت لك كاظؽٔ 
 ،[19حم٧ؽ/ ] ﴾يب جت حت خت مت ىت﴿كإف أ٥ْٔ ٦ة أمؿ اهلل ث٫ ٬ٮ اتلٮظيؽ، ٝةؿ دٕةىل/ 

، ٝةؿ ◙، كيف ظؽير ٦ٕةذ [23اإلرساء/ ]﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿كٝةؿ قجعة٫٩/ 
٤ٝخ/  يا ٔكاذ، أحدرم ٔا ضي ا ىلع اّكتاد، كٔا ضي اّكتاد ىلع ا؟» /♀رقٮؿ اهلل 

                                     
 (. 1415(، كا٣ٞةمٮس املعيٍ )ص1/145(، كاملىجةح امل٪ري )3/278( لكةف ا٣ٕؿب )1)
 (. 1/222ل٤ٌٕؽ ) ،، كرشح خمذرص امل٪ذىه(48لؤلق٪ٮم )ص ،( اتل٧٭يؽ2)
 (. 98( دؿديت ا٤ٕ٣ٮـ )ص3)
 (. 56 /1( صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ )ص4)
 (.28/88(، )329 -3/328) م( جم٧ٮع ا٣ٛذةك5)
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ٜا ةٙ شيئناضي ا ىلع اهلل كرقٮهل أ٥٤ٔ، ٝةؿ/  ، كيف ظؽير (1)«اّكتاد أف يكتدكق كال يرشك
ا » /♀٦ٕةذ اآلػؿ ٝةؿ  ٜٚٓ إحلٙ/ شٛادة أف ال هلإ إال ا كأف حمٕدن وْيكٖ أكؿ ٔا حدق

 .(2)«رشٜؿ ا
ٚماف أكؿ الٮاصجةت كأكصت اتليليٛةت، ٬ٮ إٚؿاد اهلل دٕةىل ثةتلٮظيؽ كا٣رباءة ٨٦ 

إف اّكتد أكؿ ٔا يصأؿ يف ًربق/ ٖٔ ربٍ؟، كٔا »الرشؾ ثةدٛةؽ أ٢٬ الك٪ح، كيف احلؽير/ 
 .(3)«ديٍ٘؟، كٖٔ الرسِ اذلم ةيكد ويكٓ؟

ا٥٤ٔ أف اتلٮظيؽ ٬ٮ أكؿ دٔٮة الؿق٢ كأكؿ ٦٪ةزؿ » /♫ ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ أيب ا٣ٕـ
... كيؾا اكف الىعيط أف أكؿ كاصت مجت ىلع ا٣ُؿيٜ، كأكؿ ٦ٞةـ يٞٮـ ٚي٫ الكةلٟ إىل اهلل 

... ٚةتلٮظيؽ (6)، كال النٟ(5)، كال ا٣ٞىؽ إىل اجلْؿ(4)امليلٙ م٭ةدة أف ال هلإ إال اهلل، ال اجلْؿ
٦ة خيؿج ث٫ ٨٦ ادل٩ية، ٚ٭ٮ أكؿ كاصت كآًػؿ  ٚةتلٮظيؽ أكؿ ٦ة يؽػ٢ ث٫ يف اإلقبلـ، كآًػؿ

 .(7)«كاصت
 يف ٦٪ْٮ٦ذ٫/  ♫ ٝةؿ النيغ ظةِٚ احل١يم

ى ا٣ٕجيػػػػػػػؽً   أكؿي كاصػػػػػػػتو ىلعى
 

 ٦ٕؿٚػػػػحي الػػػػؿ مح٨ً ثةتلٮظيػػػػؽً  
 

                                     
 (. 38(، كمك٥٤ )2856( أػؿص٫ ابلؼةرم )1)
 (. 19(، كمك٥٤ )1458( أػؿص٫ ابلؼةرم )2)
 (.4269، 1548(، كاث٨ ٦ةص٫ )2857(، كا٣جكةيئ )3128كا٣رت٦ؾم )(، 4753أثٮ داكد )(، ك18534أمحؽ )( أػؿص٫ 3)
 ،، رشح صٮ٬ؿة اتلٮظيؽ(22ل٤جةٝبلين )ص ،اإل٩ىةؼ ،، ىلع ػبلؼ ثح٪٭٥، كدمٮر املٕزت٣ح( ك٬ؾا ٦ؾ٬ت األمةٔؿة4)

 .(38ص)ل٤جيضٮرم 
 (. 3ل٤ضٮيين )ص ،اإلرمةد .( ك٬ؾا ٦ؾ٬ت اجلٮيين5)
أف اإلي٧ةف ثةمخة٣ٜ  /ك٬ؾا لك٫ ٦جين ىلع ،(1/167)أيب ٬ةم٥ اجلجةيئ ٨٦ املٕزت٣ح، ا٩ْؿ/ املٮاٝٙ لئلييج ك٬ؾا ٦ؾ٬ت  (6)

 .٠كيب ٩ْؿم يف أو٫٤، كأ٢٬ الك٪ح ىلع أف اإلي٧ةف ثةمخة٣ٜ يف أو٫٤ ُٚؿم ك٬يب
 (.23 -1/21رشح ا٣ُعةكيح ) (7)
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 إذ ٬ػػػٮ ٦ًػػػ٨ لك  األكامػػػًؿ أْٔػػػ٥ي 
 

ػػ٥ي   ٭ى ٍٛ ػػ٨ٍ  ى يىػػة ٦ى
ى
(1)ك٬ػػٮ ٩ػػٮاعًف أ

 
 

ٝةؿ/  ♀أف اجليب  ◙كممة يؽؿ ىلع أ٫٩ آًػؿ كاصت/ ظؽير أيب ٬ؿيؿة 
ٜا مٜحاكٓ/ ال هلإ إال ا» ٘ ٌِّ ٜ »/ ◙، كيف الىعيط ٨٦ ظؽير ٔس٧ةف (2)«ّ ٖٔ ٔات ٚك

 .(3)«يكْٓ أٗٙ ال هلإ إال ا دخِ اجل٘ث
٭ة ىلع  ًي كال٬ة، كأٚؿ

ى
ؿي الٮاصجةت، كأ ٚذ٥٤ٕ ٚؿض ا٣ٕني ٨٦ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ٬ٮ أك 

 امليلٛني أدمٕني. 
ٔٞيؽة املك٥٤ يف رب٫، ٨٦ ظير ٦ة مجٮز، ك٦ة مجت،  كٚؿض ا٣ٕني ٦٪٫ ٬ٮ/ ٦ة دىط ث٫

ك٬ؾا ٦ة  -ىلع كص٫ اإلدمةؿ -ك٦ة ي٧ذ٪ٓ يف ظٜ اهلل دٕةىل، ذادنة كأق٧ةءن كإٔٚةالن كوٛةتو 
 يك٧ي٫ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ثةإلي٧ةف املض٢٧، أك اإلدمةيل.

 /ك٬ٮ ٦ة يكأؿ ٔ٪٫ دميٓ امخ٤ٜ؛ ملة ركم ٨ٔ أنف ث٨ ٦ةلٟ كاث٨ ٧ٔؿ كجمة٬ؽ يف ٝٮهل 
  .(4)«٨ٔ ال هلإ إال اهلل»، ٝةلٮا/ [92احلضؿ/ ]﴾ پ پ پ﴿

كأ٦ة ٚؿض ال١ٛةيح ٨٦ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ/ ٚ٭ٮ ٦ة زاد ىلع ذلٟ ٨٦ اتلٛىي٢ كاتلؽحل٢ 
كاتل٤ٕي٢، كحتىي٢ ا٣ٞؽرة ىلع رد النج٭ةت كٝٮادح األد٣ح، كإلـاـ املٕة٩ؽي٨ كإٚعةـ 

املٞؽكر ىلع إزجةد٫ ثةألد٣ح كظ٢  كدٚٓ املؼة٣ٛني، ك٬ؾا ٦ة يكّم ثةإلي٧ةف اتلٛىيٌل، ك٬ٮ 
النج٫ الٮاردة ٤ٔي٫، ك٬ٮ ٨٦ أص٢  ٚؿكض ال١ٛةيةت يف ٤ٔٮـ اإلقبلـ؛ أل٫٩ ي٪يف دأكي٢ 
املج٤ُني كا٩ذعةؿ ا٣٘ة٣ني، ٚبل مجٮز أف خي٤ٮ الـ٦ةف مم٨ يٞٮـ ث٭ؾا ا٣ٛؿض ال١ٛةيئ امل٭٥؛ 

 كأمٮاي٥ كأٔؿاً٭٥. إذ ال مٟ أف ظِٛ ٔٞةاؽ اجلةس أكرث أ٧٬يح ٨٦ ظِٛ أثؽا٩٭٥

                                     
 (.29 /1) حلةِٚ احل١يم ٦ٕةرج ا٣ٞجٮؿ، (1)
 (. 917( أػؿص٫ مك٥٤ )2)
 (. 26( أػؿص٫ مك٥٤ )3)
 (.1497، 1496، 1494، 1493، 1492( أػؿص٫ ا٣ُرباين يف ادلاعء )4)
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كاػذىةرنا؛ ٚإف ظك٥ النةرع يف د٥٤ٕ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ أ٫٩ ٚؿض ٔني ىلع لك ميلٙ، 
 ٨٦ ذ٠ؿ كأ٩ىث، كذلٟ ثةألد٣ح اإلدمةحلح، كأ٦ة ثةألد٣ح اتلٛىي٤يح ٚٛؿض ىلع ال١ٛةيح.

كينرتط ل٤ذيليٙ ثةتلٮظيؽ أربٕح رشكط، كيه/ ا٢ٕٞ٣، كابل٤ٮغ، كقبل٦ح ظةقًح 
 الك٧ٓ، أك ابلرص، كب٤ٮغ ادلٔٮة، كٚي٧ة يٌل ملعح ٔ٪٭ة/ 

 ا٢ٕٞ٣/  -1
كيٞىؽ ث٫/ الٮوٙ اذلم يذ٧زي ث٫ اإلنكةف ٨ٔ قةاؿ احليٮاف، ٚج٫ يذعى٢ ىلع 

يف ث٨ُ األـ كيكذ٢٧ دلل  ا٤ٕ٣ٮـ اجلْؿيح كيؽثؿ الى٪ةاعت امخٛيح، كيجنأ ٬ؾا ا٢ٕٞ٣
ذجةر حمي ٦٪عح اهلل ك٫٤ٌٚ.  ابل٤ٮغ، ك٬ٮ ث٭ؾا األ

 ، ؛ أل٫٩ ي٢ٕٞ اإلنكةف ٧ٔة يٞجط، ٧٠ة ي٢ٕٞ ا٣ٕٞةؿي ادلاثحى كقيم ٬ؾا ا٢ٕٞ٣ ٔٞبلن
ة، أك  كيكّم ٬ؾا ا٢ٕٞ٣ ثة٢ٕٞ٣ ا٣٘ؿيـم أك ا٣ُجيع، ك٬ٮ املنرتىط ل٤ذيليٙ، ٚإذا اغب د٧ة٦ن
زاؿ ثةليليح، ٚٞؽ أوجط اإلنكةف ٗري ميلٙ، كإذا أػؾ اهلل ٦ة ك٬ت أقٍٞ ٦ة أكصت، كيف 

ْٓ قٖ ذالذث/ قٖ املشٜ٘ف املنْٜب ىلع قٌْٙ ضىت ييىيي، كقٖ اجلائٓ ريوف اٌّ»احلؽير/ 
 .(1)«ضىت يصتيٌؾ، كقٖ الطيب ضىت حيخْٓ

ٚة٢ٕٞ٣ ا٣ُجيع املٮ٬ٮب ٬ٮ رشط اتليليٙ، ك٣ك٨ ملة اكف اتليليٙ ال ي٪ةط ثك٢ 
ة، كملة اكف ٨٦  ٛن ٦ٞؽار ٨٦ ا٢ٕٞ٣، كإ٧٩ة ٬٪ةؾ درصح ٨٦ ا٢ٕٞ٣ إذا ث٤٘٭ة الىيب اكف ميل

 ت ٦ٕؿٚح ث٤ٮغ الىيب د٤ٟ املؿدجح ا٣يت يه ٦٪ةط اتليليٙ، ٚٞؽ أٝةـ النةرع ابل٤ٮغالىٕ
 دحلبلن ىلع ا٠ذ٧ةؿ ا٣ٞؽر امل٤ُٮب ٨٦ ا٢ٕٞ٣ ل٤ذيليٙ. -٠ٮوٙ ّة٬ؿ ٦٪ٌجٍ-

 ابل٤ٮغ/  -2
كيٞىؽ ث٫/ ا٩ذ٭ةء ظؽ الى٘ؿ، كا٩ذٞةؿ الىيب ٨٦ ظة٣ح ا٣ُٛٮ٣ح إىل ظة٣ح الؿصٮ٣ح، 

                                     
(، 7347 ،7343، 5625(، كا٣جكػةيئ يف ال١ربل )4483 ،4481، 4398(، كأثٮ داكد )24694، 1362أمحػؽ ) أػؿص٫( 1)

 (.2841كاث٨ ٦ةص٫ ) ،(1423كا٣رت٦ؾم )
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٪ؽق يذ٥ اتليليٙ كمجؿم ا٥٤ٞ٣، كيؽرؾ الى٘ري ٌٝةيةق املىرييح، كي١ٛؿ جبؽيح يف  ٔك
إصةثةت األقب٤ح الرضكريح، ٚإذا ٦ةت الىيب ٝج٢ ابل٤ٮغ، ٚٞؽ ٦ةت مؿٚٮاعن ٔ٪٫ ا٥٤ٞ٣ 

 ء يف ذلٟ أث٪ةء املك٧٤ني كال١ٛةر ىلع الؿاصط.ك٩ةصينة ٔ٪ؽ اهلل دٕةىل، قٮا
كأدمٕٮا ىلع أف ا٣ٛؿااي كاألظماـ »٧٠ة ٢ٞ٩ اث٨ امل٪ؾر اإلدمةع ىلع ذلٟ، ٚٞةؿ/ 

 .(1)«جتت ىلع املعذ٥٤ ا٣ٕة٢ٝ
كل٤ج٤ٮغ ٔبل٦ةت كأ٦ةرات/ ازجذةف ينرتؾ ٚي٭ة اذل٠ؿ كاأل٩ىث، ك٧٬ة/ اإل٩ـاؿ، أك 

٩ىث، ك٧٬ة/ احليي، كاحلىجى٢، ٚإف ل٥ يٮصؽ يشء ٨٦ االظذبلـ، كاإل٩جةت، كازجذةف خته األ
 ذلٟ ٚجةلك٨، كبيةف األ٦ةرات ٧٠ة يٌل/ 

ة، جب٧ةع أك ث٘ريق، ٝةؿ دٕةىل/ اإلٗزاؿ/  ة بن٭ٮة، يْٞح أك ٦٪ة٦ن ٞن ك٬ٮ ػؿكج املين دٚ
، كأمؿي األَٛةؿ ثةالقتبؾاف ثٕؽ [59اجلٮر/ ]﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

االظذبلـ دحل٢ ىلع أف االظذبلـ حيى٢ ث٫ اتليليٙ؛ ك٦ة ذلٟ إال ألف الرشع أزجخ ث٫ 
ثٞذ٢ املعذ٥٤ ٨٦ ثين ٝؿيْح، ٚيف احلؽير اذلم ركاق  ♀ابل٤ٮغ، كٝؽ أمؿ اجليب 

٪ة ىلع رقٮؿ اهلل »ُٔيح ا٣ٞؿيظ ٝةؿ/  ًؿ ٔي
ة أك  -ز٨٦ ٝؿيْح- ♀ ٨٧ٚ اكف حمذ٧٤ن

 .(2)«اع٩ذ٫ ٝيذ٢ ٩بذخ
ىلع ا٣ٕة٩ح، كال ٔربة  -اذلم اقذعٜ أػؾق ثةملٮىس -/ ك٬ٮ ٩جةت النٕؿ امخن٨اإلٗتات

ـٗت الٌٕيٙ.  ثةل
كالؿاصط دلل  (1)كا٣ْة٬ؿيح (3)كاإل٩جةت ٔبل٦ح ىلع ابل٤ٮغ ٔ٪ؽ احل٪ةث٤ح

                                     
(، 3/443(، كابل٭ٮيت يف ٠نةؼ ا٣ٞ٪ةع )4/297، ك٬ٮ ٔ٪ؽ اث٨ ٝؽا٦ح يف امل٘ين )(111الث٨ امل٪ؾر )ص ،( اإلدمةع1)

 (. 6/284(، كاث٨ ظضؿ يف ا٣ٛذط )4/332كاث٨ ٤ٛ٦ط يف املجؽع )
(، كٝةؿ 2542كاث٨ ٦ةص٫ ) ،(3429(، كا٣جكةيئ )1584(، كا٣رت٦ؾم )4484(، كأثٮ داكد )18523أمحؽ ) أػؿص٫ (2)

 .ا٣رت٦ؾم/ ٬ؾا ظؽير ظك٨ وعيط
 (. 3/444(، كًلنةؼ ا٣ٞ٪ةع )4/297الث٨ ٝؽا٦ح ) ،( امل٘ين3)



 

164 

 علم الحىحيد مبادئ ومقدماث

٪ؽ النةٕٚيح يف ظٜ الماٚؿ دكف  (2)املةل١يح ة؛ حلؽير ُٔيح ا٣ٞؿيظ املذٞؽـ، ٔك ٞن ٤ُ٦
ة-(3)يف األوط- املك٥٤ ٞن  .(4)، كذ٬ت احل٪ٛيح إىل ٔؽـ أذجةرق ٤ُ٦

ٚإذا »كالؿاصط ٦ؾ٬ت اجل٧٭ٮر، كين٭ؽ هل ظؽير ُٔيح ا٣ٞؿيظ، كيف ثٕي ركايةد٫/ 
 ، ٮا يف  أ٩جخ ص٤ٕٮق يف الؿصةؿ كظ٫٧١ ا٣ٞذ٢، كإف ل٥ يججخ ص٤ٕٮق يف الكيب، ٝةؿ/ ٚن١ 

 .(5)« ل٥ أ٩جخ١ٚنٛٮا ٨ٔ ٦زئرم، ك٩ْؿكا إىل ٔٮريت، ٚٮصؽكين
ك٬ٮ ػؿكج دـ أمحؿ، داك٨ ثةلكٮاد، ٦٪نت الؿيط، ٨٦ ٚؿج املؿأة اعدة. كٝؽ أدمٓ احليظ/ 

ٚأ٦ة احليي كاحلج٢ ٥٤ٚ خيذ٤ٙ ا٧٤ٕ٣ةء » /♫ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع أف احليي ث٤ٮغ، ٝةؿ ا٣ٞؿَيب
 .(7)، ك٢ٞ٩ اإلدمةع ٗري كاظؽ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء(6)«يف أ٩٭٧ة ث٤ٮغ كأف ا٣ٛؿااي كاألظماـ جتت ث٭٧ة

ادٛٞخ املؾا٬ت األربٕح ىلع أف احلىجى٢ دحل٢ ىلع ابل٤ٮغ؛ كذلٟ ألف احل٢٧ ال احلىتىِ/ 
 يكٮف إال ٦ٓ اإل٩ـاؿ، كاإل٩ـاؿ ث٤ٮغ، ٚماف احلىجى٢ دحلبلن ىلع ابل٤ٮغ.

ا اكف أك أ٩ىث-٧ٚىت ث٤ٖ الى٘ري مخف ٔرشة ق٪ح الصٖ/  ة -ذ٠ؿن ٘ن ؽ  ثة٣ ٦ة ل٥ يج٤ٖ - ٔي
كأيب يٮقٙ  (9)كاحل٪ةث٤ح (8)ك٬ؾا ٝٮؿ اجل٧٭ٮر ٨٦ النةٕٚيح، -ثأ٦ةرة أػؿل ٝج٢ ذلٟ

 .(1)، كٝٮؿ ٔ٪ؽ املةل١يح(10)كحم٧ؽ ٨٦ احل٪ٛيح، كركايح ٨ٔ أيب ظ٪يٛح
                                                                                             

 (.89 -1/88الث٨ ظــ ) ،( املعًل1)
 (. 291 /5(، كظةميح امخؿيش ىلع خمذرص ػ٤ي٢ )221 -6/228ملةلٟ ) ،( املؽك٩ح2)
 (. 1/338ل٤نريازم ) ،كامل٭ؾب(، 2/167ل٤ؼُيت الرشبحين ) ،( ٦٘ين املعذةج3)
 (. 6/153الث٨ اعثؽي٨ ) ،( ظةميح اث٨ اعثؽي٨ ىلع ادلر املؼذةر4)
الث٨ أيب  ،اآلظةد كاملسةين(، ك163 /17(، كا٣ُرباين يف ال١جري )224 /2أػؿص٫ اث٨ ٬نةـ يف الكرية اجلجٮيح )( 5)

 (. 3/1872الث٨ ٔجؽ ا٣رب ) ،(، كاالقتيٕةب77 -2/76الث٨ قٕؽ ) ،(، كا٣ُجٞةت4/285اعو٥ )
 (. 5/34( دٛكري ا٣ٞؿَيب )6)
 (.6/285( كمم٨ ٢ٞ٩ اإلدمةع اث٨ ظضؿ يف ا٣ٛذط )7)
 (. 1/338ل٤نريازم ) ،(، كامل٭ؾب3/215ل٤نةٚيع ) ،( األـ8)
 (. 3/443) ، ل٤ج٭ٮيت(، كًلنةؼ ا٣ٞ٪ةع4/298( امل٘ين )9)
ي٪ةين ) ،( ايؽايح18)  (. 5/283ل٤ـي٤يع ) ،(، كدبيني احلٞةا3/284ٜل٧٤ٗؿ
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ين رقٮؿ اهلل »ٝةؿ/  ¶كاقذؽلٮا حبؽير اث٨ ٧ٔؿ  يٮـ أظؽ يف  ♀ًٔؿ
ين يٮـ امخ٪ؽؽ -كأ٩ة اث٨ أربٓ ٔرشة ق٪ح -ا٣ٞذةؿ ًؿ ين، ٔك ـٍ ً

كأ٩ة اث٨ مخف ٔرشة  -٥٤ٚ مجي
 .(2)«ٚأصةزين -ق٪ح

ة، كإذا  ٘ن ؽ  ثة٣ ٔي ٪ؽ أيب ظ٪يٛح يف الؿكايح اثلة٩يح/ إذا أد٥ ا٣٘بلـ ز٧ةين ٔرشة ق٪ح  ٔك
 .(3)أد٧خ األ٩ىث قجٓ ٔرشة ق٪ح ٔؽت ثة٣٘ح

ا اكف أك أ٩ىث -ىيبكمن٭ٮر املةل١يح أف ال ة إذا أد٥ ز٧ةين ٔرشة ق٪ح -ذ٠ؿن ٘ن  .(4)يٕؽ ثة٣
ٝةؿ أثٮ ثكؿ اث٨ ا٣ٕؿيب ذرب٬ة اجليب»/ ♫ كالؿاصط ا٣ٞٮؿ األكؿ،   ♀ كالك٨ ا٣يت ٔا

بل٦ح ىلع ابل٤ٮغ ذرب اإل٩جةتٔ  رشة ق٪ح أكىل ٨٦ ق٨ ل٥ يٕذرب٬ة، كًلؾا ٔا  .(5)«يه مخفٔ 
 قبل٦ح ظةقح الك٧ٓ أك ابلرص/  -3

دمٓ ظةقح ث٧ٕىن ا٣ٞٮة احلةقح املؽرًلح، ك٦٪٭ة احلٮاس امخ٧ف كيه/ الك٧ٓ احلٮاس 
كابلرص كالن٥ كاذلكؽ كال٧٤ف، كيه د٪٢ٞ إىل األذ٬ةف ٦ة تكذُيٓ اإلظكةس ث٫، ٚبل يؽرؾ 
ثٮاظؽة ٦ة يؽرؾ ثةحلةقح األػؿل، كاملؽرؾ بيشء ٦٪٭ة يٞةؿ هل حمكٮس، كٝؽ دكٮف د٤ٟ 

ة، ة. احلٮاس ق٤ي٧ح ٚذ٪٢ٞ ٩ٞبلن وعيعن  كٝؽ دكٮف ٤ٔي٤ح أك خمذ٤ ح ٚذ٪٢ٞ ٩ٞبلن ػةَبنة أك منٮ٬ن
ك٬ؾق احلٮاس ال تكذ٢ٞ ثإدراؾ املٕةين كاحلٞةاٜ دكف مكةٔؽة ا٢ٕٞ٣ أك ادل٦ةغ، ٚة٢ٕٞ٣ »

، كدحل٢ ذلٟ/ ٝٮهل قجعة٫٩ كدٕةىل/  أك ادل٦ةغ ٬ٮ اذلم يرتص٥ ٬ؾق املعكٮقةت إىل ٦ٕةفو
؛ ظير مج٫ اهلل [171ابلٞؿة/ ] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿

الماٚؿي٨ ثةبل٭ةا٥ ا٣يت ي٪ةدي٭ة الؿايع، كرب٧ة دك٥٤ ثٕجةرات ل١٪٭ة ال دٛ٭٥ ٦٪٭ة إال وٮدنة ال 
                                                                                             

 (. 5/291( ظةميح امخؿيش ىلع خمذرص ػ٤ي٢ )1)
 (. 1868(، كمك٥٤ )2664( أػؿص٫ ابلؼةرم )2)
 (. 3/287( ايؽايح )3)
 (. 5/291( ظةميح امخؿيش ىلع خمذرص ػ٤ي٢ )4)
 (.328ث٨ ا٣ٕؿيب )صاأليب ثكؿ  ،( أظماـ ا٣ٞؿآف5)
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د٧زيق، ٚةبل٭ةا٥ تك٧ٓ الىٮت، ٣ك٨ ٣ٕؽـ املٞؽرة ا٤ٕٞ٣يح ا٣يت د١٧٪٭ة ٨٦ اتل٧يزي ثني 
 .(1)«ين املٕي٪حاألوٮات ك٦ٕؿٚذ٭ة، ٚإف األوٮات ٔ٪ؽ٬ة قٮاء، ال حت٢٧ إحل٭ة محبنة ٨٦ املٕة

كأ٥٬ احلٮاس ل٤ذيليٙ/ ظةقح الك٧ٓ، ٚإف ٚيٞؽت ٝج٢ ظىٮؿ ا٥٤ٕ٣ ٚٞؽ انكؽت 
٦٪ةٚؾ املٕؿٚح الىعيعح، كا٦ذ٪ٓ ث٤ٮغ ادلٔٮة كٝيةـ احلضح ىلع كص٭٭ة اتلةـ، كإف أ٦ك٨ 

 ٩ٮع ٦ٕؿٚح ثةإلمةرة كال١ذةثح كحنٮ ذلٟ.
ٜـ أربكث » /♀ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ اهلل  ◙٨ٕٚ األقٮد ث٨ رسيٓ  حيخشٜف ي

 ُّٓ ِه ٔات ىلع ورتةو، وأٔا األض ، كرس ـه رى ٚى ِه  ، كرس ِه أمحيي ُّٓ ال يصٕف شيئنا، كرس اٌّيأث/ أض
ـي كال أشٕفي شيئنا، كأٔا األمحي ويٌٜؿ/ ربِّ ًد ساء اإلشالـ  ويٌٜؿ/ ربِّ ًد ساء اإلشال

شيئنا، كأٔا كالطتياف حيذوٜين ةابلكر، كأٔا اهلـر ويٌٜؿ/ رب ًد ساء اإلشالـ كٔا أقٌِ 
ِي إحلٛٓ/  ، وريش ٙي َّ٘ يًؽْيكي ٛٓ حلى ٌى ٜاذي ، ويأخذ م اذلم ٔات يف ورتةو ويٌٜؿ/ ربِّ ٔا أحاين لٍ رشٜؿه

ا ٔن ا كشال ا اكٗج قْيٛٓ ةردن ٜاذلم ٗىسي حمٕدو ةيدق لٜ دخْٜٚ ، و ٜا اجلارى ، كيف ركايح «أًف ادخْ
ا، كٖٔ لٓ يدخْٛ»أيب ٬ؿيؿة/  ٔن ا كشال بي إحلٛاوٕٖ دخْٛا اكٗج قْيٙ ةردن يصطى  .(2)«ا ي

ٚإذا أويجخ ظةقح الك٧ٓ دكف ابلرص أ٦ك٨ ا٥٤ٕ٣ ثةإلمةرة كال١ذةثح، كال قي٧ة ثٕؽ 
اقذعؽاث ٣٘ح ل٤ذؼةَت ٦ٓ الى٥  كابلك٥، كإٍف ٚيٞؽ ابلرص ظى٢ ا٥٤ٕ٣ ثةلك٧ٓ، ٚإف 

ة ٚٞؽ ٝةـ ا٣ٕؾر املة٩ٓ ٨٦ ث٤ٮغ احلضح، كل٥ د٪ُٞٓ املٕؾرة يف اآلػؿة. ٕن  ٚٞؽدة ٦
 ث٤ٮغ ادلٔٮة كٝيةـ احلضح/  -4

ـً احلضح الؿقةحلح ثإرقةؿ الؿق٢، كإ٩ـاًؿ ال١ذت،  ٚبل ظكةب كال ٔؾاب إال ثٕؽ ٝية
ًٓ ا٣ٕؾر ىلع أك٢٧ كص٫، ٝةؿ دٕةىل/   .[15اإلرساء/ ] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿كُٝ

ا  ّة٬ؿ ٬ؾق اآليح ال١ؿي٧ح/ أف اهلل » /♫ ٝةؿ النيغ الن٪ٞيُٰ ال يٕؾب أظؽن
                                     

 (.29 -28ملع٧ؽ امخؿاعف )ص ،أوٮهل كمىةدرق ك٦٪ة٬ض٫ ..( ا1٥٤ٕ٣)
 .(3/246(، كوعع٫ احلةِٚ يف ا٣ٛذط )15866أمحؽ ) أػؿص٫ (2)
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٨٦ ػ٫ٞ٤، ال يف ادل٩ية كال يف اآلػؿة، ظىت يجٕر إحل٫ رقٮالن ي٪ؾرق كحيؾرق، ٚيٕيص ذلٟ 
ؾار.   الؿقٮؿى كيكذ٧ؿ ىلع ا٣كٛؿ كاملٕىيح ثٕؽ اإل٩ؾار كاإٔل

ط قجعة٫٩ كدٕةىل ٬ؾا املٕىن يف آيةت ٠سرية، ٠ٞٮهل دٕةىل/  ڇ ڇ ﴿كٝؽ أًك

ٚرصح يف ٬ؾق اآليح ، [165ا٣جكةء/ ]﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ
ال١ؿي٧ح ثأ٫٩ ال ثؽ أف يُٞٓ ظضح لك أظؽ ثإرقةؿ الؿق٢، ٦برشي٨ ٨٦ أَةٔ٭٥ ثةجل٪ح، 

 .(1)«ك٦٪ؾري٨ ٨٦ ٔىة٥٬ ثةجلةر
 كاجلاس حبصب ةْٜغ ادلقٜة كًياـ احلشث يٌ٘صٕٜف إىل ذالذث أًصاـ/ 

 أِٚ اٌّتْث/ 
 ك٦ةدٮا ىلع ذلٟ.ك٥٬ اذلي٨ ث٤٘ذ٭٥ دٔٮة الؿقٮؿ ٚآ٦٪ٮا كم٭ؽكا ثةتلٮظيؽ، 

زني كا٣ٛٞ٭ةء كاملذيل٧ني ىلع أف املؤ٨٦ » /♫ ٝةؿ اجلٮكم ادٜٛ أ٢٬ الك٪ح ٨٦ املعؽ 
اذلم حيك٥ ثأ٫٩ ٨٦ أ٢٬ ا٣ٞج٤ح، كال خيرل يف اجلةر، ال يكٮف إال ٨٦ أذٞؽ ث٤ٞج٫ دي٨ 
ة ػةحلنة ٨٦ الن١ٮؾ، ك٩ُٜ ثةلن٭ةددني، ٚإف اٝذرص ىلع إظؽا٬ة ل٥  اإلقبلـ أذٞةدنا صةز٦ن
، إال إذا ٔضـ ٨ٔ اجلُٜ مخ٢٤ يف لكة٫٩، أك ٣ٕؽـ اتل٧ك٨  يك٨ ٨٦ أ٢٬ ا٣ٞج٤ح أوبلن

 .(2)«٦٪٫ ملٕةجلح امل٪يح، أك ٣٘ري ذلٟ، ٚإ٫٩ يكٮف مؤ٦٪نة
أشٛد أف ال هلإ إال ا، كأين رشٜؿ ا، ال »أ٫٩ ٝةؿ/  ♀كيف الىعيط ٔ٪٫ 

 .(3)«يْىق اى ةٕٛا قتده مريى شاؾٍّ ويٕٛا إال دخِ اجل٘ث
ٔٙ ا »كٝةؿ/  ا قتدق كرشٜهل، إال ضرَّ ٔا ٖٔ قتد يشٛد أف ال هلإ إال ا، كأف حمٕدن

 .(4)«ىلع اجلار
                                     

 (. 2/328ل٤ن٪ٞيُٰ ) ،( أًٮاء ابليةف1)
 (. 1/149( وعيط مك٥٤ برشح اجلٮكم )2)
  .(27مك٥٤ ) أػؿص٫( 3)
  .(32(، كمك٥٤ )128ابلؼةرم ) أػؿص٫ (4)
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كأ٢٬ ا٣ٞج٤ح ٚي٧ة ص٭٤ٮق ٨٦ أظماـ اتلٮظيؽ ك٦ٞذٌيةد٫ ٦ٕؾكركف؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ 
 ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ﴿، كٝةؿ دٕةىل/ [19/ األ٩ٕةـ]﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

 .[15اإلرساء/ ] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿، كٝةؿ دٕةىل/ [165ا٣جكةء/ ]
ك٦س٢ ٬ؾا يف ا٣ٞؿآف ٦ذٕؽد، ثني  قجعة٫٩ أ٫٩ » /♫ ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح

ا رقٮؿ اهلل ٚآ٨٦ ثؾلٟ،  ا ظىت يج٫٘٤ ٦ة صةء ث٫ الؿقٮؿ، ك٨٦ ٥٤ٔ أف حم٧ؽن ال يٕةٝت أظؽن
يٕؾث٫ ىلع دؿؾ كل٥ ي٥٤ٕ ٠سرينا ممة صةء ث٫، ل٥ يٕؾث٫ اهلل ىلع ٦ة ل٥ يج٫٘٤، ٚإ٫٩ إذا ل٥ 

 .(1)«اإلي٧ةف ٝج٢ ابل٤ٮغ، ٚإ٫٩ ال يٕؾث٫ ىلع ثٕي رشاا٫ُ إال ثٕؽ ابلبلغ أكىل كأظؿل
ٚبل يأز٥ أظؽ إال ثٕؽ ا٥٤ٕ٣، كبٕؽ ٝيةـ احلضح ٤ٔي٫، » /♫ كٝةؿ احلةِٚ اذل٬يب

، كٝؽ اكف [15اإلرساء/ ]﴾ ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿كاهلل ٣ُيٙ رءكؼ ث٭٥، ٝةؿ دٕةىل/ 
ٚبل يج٤٘٭٥ إال  ♀ ثةحلبنح، كيزنؿ الٮاصت كاتلعؿي٥ ىلع اجليبقةدة الىعةثح 

ثٕؽ أم٭ؿ، ٚ٭٥ يف د٤ٟ األمٮر ٦ٕؾكركف ثةجل٭٢ ظىت يج٤٘٭٥ اجله، كًلؾا يٕؾر ثةجل٭٢ 
 .(2)«٨٦ ل٥ ي٥٤ٕ ظىت يك٧ٓ اجله، كاهلل أ٥٤ٔ

 أِٚ اّىرتة/ 
مٮت ك٥٬ لك ٨٦ ل٥ دج٤٘٭٥ دٔٮة الؿق٢، كل٥ د٥ٞ ٤ٔي٭٥ احلضح، أك اعمٮا ثني 

 .(3)رقٮؿ كبٕسح رقٮؿ آػؿ، كل٥ دج٤٘٭٥ دٔٮة األكؿ
ة ك٦ةدٮا ىلع الرشؾ ٚ٭٥ ٦ٕؾكركف يف ادل٩ية، ث٧ٕىن/  ٞن ٨٧ٚ ل٥ دج٤٘٭٥ دٔٮة الؿقٮؿ ٤ُ٦
أف اهلل دٕةىل ال يٕةص٤٭٥ ثٕؾاب االقتبىةؿ، كال يتك٤ٍ ٤ٔي٭٥ املؤ٦٪ٮف ثة٣ٞذةؿ، ظىت 

٪ٮف يف اآلػؿة دج٤٘٭٥ ادلٔٮة، ٚإف ٦ةدٮا ىلع ٦ة اعمٮا ٤ٔي٫ ٨٦  -ٔؽـ اإلي٧ةف ٚ٭٥ ممذعى

                                     
 (. 42 -22/41) م( جم٧ٮع ا٣ٛذةك1)
 (. 12لزل٬يب )ص ،ال١جةاؿ( 2)
 (. 156 /18( دٛكري ا٣ُربم )3)
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ث٪ةر يؤمؿكف ثةٝذعة٦٭ة، ٨٧ٚ أَةع يف اآلػؿة ٚإ٫٩ ٨٦ أ٢٬ ا٣ُةٔح يف ادل٩ية  -ىلع الؿاصط
لٮ صةءد٫ الؿقة٣ح، ك٨٦ ٔىص يف اآلػؿة ٚإ٫٩ ٨٦ أ٢٬ ا٣كٛؿ يف ادل٩ية لٮ صةءد٫ الؿقة٣ح، 

أك النٞةكة، ك٬ؾا ٦ؾ٬ت  ك٬ؾا اال٦ذعةف يكنٙ ٥٤ٔ اهلل دٕةىل يف لكٍّ بكجٜ الكٕةدة
، كأثٮ (1)«َؿيٜ ايضؿدني»يف ٠ذةث٫/  ♫ الك٤ٙ كاع٦ح أ٢٬ الك٪ح، ٧٠ة ٫٤ٞ٩ اث٨ ا٣ٞي٥

 «.٦ٞةالت اإلقبل٦يني»يف ٠ذةث٫/  ♫ احلك٨ األمٕؿم
كال يؿد ىلع ٬ؾا املؾ٬ت أف اآلػؿة دار صـاء ال ٢٧ٔ؛ ألف اتليليٙ إ٧٩ة ي٪ُٞٓ 

ؿوةت ا٣ٞية٦ح ٚبل ي٪ُٞٓ.ثؽػٮؿ دار ا٣ٞؿار، كأ٦ة يف ا٣ربزخ   ٔك
كاتليليٙ  ،[42ا٥٤ٞ٣/ ]﴾ حس خس مس حص مص جض حض خض مض﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

ثةٝذعةـ اجلةر ٦ٓ منٞذ٫ ممك٨ ال ي٧ذ٪ٓ، كٝج٢ ٬ؾا كبٕؽق ٚٞؽ وط ث٭ؾا امخرب ٨ٔ قيؽ 
كأٔا اذلم »كٚي٫/  -كٝؽ دٞؽـ ٝؿيجنة- ◙ٚي٧ة ركاق األقٮد ث٨ رسيٓ  ،♀ا٣برش 

ِي إحلٛٓ/ أًف ٔات ىلع ورتة ويٌٜؿ/ رب ٔا  ، وريش ٙي َّ٘ يًؽْيكي ٛٓ حلى ٌى ٜاذي أحاين لٍ رشٜؿ، ويأخذ م
ا ٔن ا كشال ا اكٗج قْيٛٓ ةردن ٜاذلم ٗىس حمٕد ةيدق لٜ دخْٜٚ ٜا اجلار، و  .(2)«ادخْ

 الُىار/ 
ا كبةَ٪نة، ٚلك ٨٦  ،♀ك٥٬ لك ٨٦ ق٧ٓ ثؽي٨ اإلقبلـ ك٩بي٫  ٥٤ٚ يؤ٨٦ ّة٬ؿن

ٝةؿ دٕةىل/  ق٧ٓ ث٭ؾا ادلي٨ يف منةرؽ األرض ك٦٘ةرب٭ة كل٥ يؤ٨٦ ٚ٭ٮ اكٚؿ ٨٦ أ٢٬ اجلةر،
٨ٔ ، ك[٧ٔ85ؿاف/  آؿ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿

كاذلم ٗىيس ةيدق، ال يصٕف يب أضد ٖٔ ٚذق األٔث » /♀ٝةؿ/ ٝةؿ  ◙أيب ٬ؿيؿة 
ٜدم كال ٗرصاين، ذٓ  رشْج ةٙ إال اكف ٖٔ أِٚ اجلاريٛ

ي
 .(3)«يٕٜت كال يؤٖٔ ةاذلم أ

                                     
 (.588 -587الث٨ ا٣ٞي٥ )ص ،َؿيٜ ايضؿدني (1)
 .(16381أػؿص٫ أمحؽ )( 2)
 (. 153( أػؿص٫ مك٥٤ )3)
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 ،♠ اإلي٧ةف ث٫ ىلع ٨٦ ق٧ٓ ثأمؿق ♀ٚإ٧٩ة أكصت اجليب » /♫ ٝةؿ اث٨ ظــ
ٚلك ٨٦ اكف يف أٝةيص اجل٪ٮب كالن٧ةؿ كاملرشؽ كامل٘ؿب، كصـااؿ ابلعٮر كامل٘ؿب 

ٚٛؿض ٤ٔي٫ ابلعر ٨ٔ ظةهل  ♠كأٗٛةؿ األرض ٨٦ أ٢٬ الرشؾ، ٚك٧ٓ ثؾ٠ؿق 
ك٦ة صةء ث٫، ز٥ ل٥ مجؽ يف ثبلدق  ♀ كأٔبل٫٦ كاإلي٧ةف ث٫... كأ٦ة ٨٦ ث٫٘٤ ذ٠ؿ اجليب

 .(1)«٨٦ خيربق ٔ٪٫ ٚٛؿض ٤ٔي٫ امخؿكج ٔ٪٭ة إىل ثبلد يكتربئ ٚي٭ة احلٞةاٜ
كلٮ كصؽ ٨٦ ٬ؤالء ال١ٛةر ص٭٤ح ٦ٞرلكف ل٥ يى٤٭٥ ٩ٮر اإلقبلـ، كل٥ يك٧ٕٮا ث٫ 

ؾركف يف ادل٩ية.ٚ٭ؤالء ٝؽ يي   ٕؾركف يف اآلػؿة، كال يٕي
ادٛٞخ األ٦ح ىلع أف ٬ؾق ا٣ُجٞح ٠ٛةر كإف اك٩ٮا ص٭ةالن » /♫ ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥

 .(2)«٦ٞرلي٨ لؿءكق٭٥ كأا٧ذ٭٥
 
 
 

  

                                     
 (. 118 -5/189( اإلظماـ يف أوٮؿ األظماـ )1)
 (. 411( َؿيٜ ايضؿدني )ص2)

& 
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 فضل عله التوحيد
 

يٞىؽ ث٢ٌٛ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ/ مـي ذ٫ كٝؽرق الـااؽ ىلع ٗريق ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ، ك٦ة زجخ يف 
ٌٚي٤ح، كإذا اك٩خ ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح لك٭ة ٚة٤ًح تل٤ٕٞ٭ة ثةلٮيح املُ٭ؿ؛ ٚإف ٦زنتل٫ ٨٦ 

٥٤ٔ اتلٮظيؽ يف اذلركة ٨٦ ٬ؾا ا٢ٌٛ٣ ا٧ٕ٣ي٥، ظير ظةز الرشؼ المام٢ دكف ٗريق ٨٦ 
٫، ك٤ٕ٦ٮ٫٦، كاحلةصح إحل٫. ٔٮ  ا٤ٕ٣ٮـ، كذلٟ يْ٭ؿ ثةجلْؿ إىل ٫٤ٌٚ ٨٦ ص٭ةت زبلث/ مًٮ

 وغْٙ ٖٔ سٛث مٜعٜقٙ/ 
، ٚةتلٮظيؽ يذ٤ٕٜ ثأرشؼ ذات، كأك٢٧ ٨٦ املذٞ - ؿر أف املذ٤ٕٜ  يرشؼ برشؼ املذ٤ٕٜ 

مٮوٮؼ، ثةهلل ا٣يح ا٣ٞيٮـ، املذٛؿد ثىٛةت اجلبلؿ كاجل٧ةؿ كال٧١ةؿ، ك٩ٕٮت ال١ربيةء 
ة، كًليٙ ال يكٮف ٠ؾلٟ  ٮاعن ك٤ٕ٦ٮ٦ن كا٣ٕـة؛ ذلا اكف ٥٤ٔ اتلٮظيؽ أرشؼ ا٤ٕ٣ٮـ مًٮ

٫ رب ا٣ٕةملني، كوٛٮة ػ٤ٜ ا ٔٮ هلل أدمٕني، ك٦آؿ ا٣ٕجةد إ٦ة إىل صعي٥، أك إىل ٩ٕي٥، كمًٮ
 كألص٢ ٬ؾا ق٧ةق ثٕي الك٤ٙ/ ا٫ٞٛ٣ األكرب.

ة، ٚيف الىعيط ٨٦ ظؽيس٫  - ٞن ٧ةؿ ٤ُ٦  /♀كحتٞيٜ اتلٮظيؽ ٬ٮ أرشؼ اأٔل
أم ا٢٧ٕ٣ » /♀كقب٢ اجليب  (1)«أوغِ األقٕاؿ ق٘د ا/ إيٕاف ال شٍ ويٙ»

 .(2)«إيٕاف ةا كرشٜهلأ٢ٌٚ؟ ٚٞةؿ/ 
ٮع دٔٮة رق٢ اهلل أدمٕني، ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ا٣ٞي٥ كدميٓ الؿق٢ إ٧٩ة » /♫ ك٬ٮ مًٮ

ٚإ٩٭٥ لك٭٥ دٔٮا إىل دٮظيؽ اهلل كإػبلص  ،[5ا٣ٛةحتح/ ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿دٔٮا إىل 
ؿاؼ/ ]﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ٔجةدد٫ ٨٦ أكي٥ إىل آػؿ٥٬، ٚٞةؿ ٩ٮح ٣ٞٮ٫٦/  ، [59اأٔل

                                     
 (. 18378، 9487، 8374، 7459( أػؿص٫ أمحؽ )1)
 (. 83(، كمك٥٤ )1519( أػؿص٫ ابلؼةرم )2)
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿كًلؾلٟ ٝةؿ ٬ٮد كوة٣ط كمٕيت كإثؿا٬ي٥، ٝةؿ اهلل دٕةىل/ 

 .(1)«[36اجلع٢/ ]﴾ چ چ چ چ ڇ
كاهلل قجعة٫٩ كدٕةىل إ٧٩ة أرق٢ الؿق٢، كأ٩ـؿ ال١ذت ألص٢ إٝة٦ح اتلٮظيؽ ثني ا٣ٕجيؽ، 

 ،[36اجلع٢/ ]﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 
، أم/ [56اذلاريةت/ ]﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڄ ﴿كهل ػ٤ٜ اجل٨ كاإلنف، ٝةؿ دٕةىل/ 

 يٮظؽكف، ٚأ٥٬ ٦ة ىلع ا٣ٕجؽ ٦ٕؿٚذ٫ ٬ٮ/ اتلٮظيؽ، كذلٟ ٝج٢ ٦ٕؿٚح ا٣ٕجةدات لك٭ة ظىت الىبلة.
 وغْٙ ٖٔ سٛث ٔكْٜٔٙ/ 

إف ٤ٕ٦ٮـ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ٬ٮ مؿاد اهلل الرشيع، ادلاؿ ٤ٔي٫ كظي٫ كُل٫٦، اجلة٦ٓ 
ذٞةديح املذ٤ٕٞح  ثةإلي٧ةف ثةهلل دٕةىل كمبلاكذ٫ كًلذج٫ كرق٫٤، ل٤ٕٞةاؽ احلٞح، اكألظماـ األ

 كاحلٮـ اآلػؿ كابلٕر ثٕؽ املٮت.
كمؿاد اهلل دٕةىل مج٧ٓ أمٮرنا زبلزح، كدرتدت ٤ٔي٫ أمٮر زبلزح، ٚ٭ٮ مج٧ٓ/ أف اهلل دٕةىل 
أرادق كأظج٫ ٚأمؿ ث٫، كيرتدت ىلع ٠ٮ٫٩ أمؿ ث٫ أف يثيت ٚة٫٤ٔ، كيٕةٝت دةرًل٫، كأف ي٪ىه ٨ٔ 

 األمؿ ثةليشء ٩يه ٨ٔ ًؽق، ٚةألمؿ ثةتلٮظيؽ ٩يه ٨ٔ الرشؾ كال ثؽ.خمة٣ٛذ٫؛ ألف 
﴾ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

 ،♀ٝؽ ٔؿٚ٪ة ذلٟ احلٮـ كاملماف اذلم ٩ـ٣خ ٚي٫ ىلع اجليب »، ٝةؿ ٧ٔؿ/ [3املةاؽة/ ]
 .(2)«ك٬ٮ ٝةا٥ ثٕؿٚح يٮـ دمٕح

ا/   ٚةصذ٧ٓ دلل ٩ـكية زبلث ٦٪ةقجةت ال جتذ٧ٓ ثٕؽ ذلٟ أثؽن
ػػ٫ٍ  ٕى فى جمذى٧ً يػػؽه رًصٍ يػػؽه ٔك  ٔيػػؽه ٔك

 

ػ٫ٍ   ٕى ٕيػًؽ كاجل٧ ـي ا٣ (3)كص٫ي احلجيػًت كيػٮ
 

 

                                     
 . (٦1/181ؽارج الكةل١ني )( 1)
 (.3817(، كمك٥٤ )54( أػؿص٫ ابلؼةرم )2)
  (. 2/179ادلر املؼذةر، ل٤عى١يف ) (3)
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ٚزن٣خ يف ٔيؽ املك٧٤ني األقجٮيع، ك٬ٮ يٮـ اجل٧ٕح، اذلم كاٜٚ ٔيؽ احلضةج، ك٬ٮ 
ة، كاصذ٧ٓ ث٭٥ اصذ٧ة٫ٔ ٦ٓ أ٦ذ٫  ♀يٮـ ٔؿٚح، ك٬ٮ احلٮـ اذلم ظرضق اجليب  ظةص 

 األكرب كاألػري.
يح، ٨٦  ذٞةديح امل١تكجح ٨٦ األد٣ح املًؿ ك٤ٕ٦ٮـ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ٬ٮ/ األظماـ األ

 ٠ذةب ٩ةَٜ كق٪ح ٦ةًيح.
كُٝت رىح ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ ٨٦ ٚةحتذ٫ إىل ػةد٧ذ٫ يف دٞؿيؿ ٤ٕ٦ٮـ اتلٮظيؽ، يٞٮؿ 

ا٣ٕـيـ ا٣يت يكؿر٬ة لك مك٥٤ ا٥٤ٔ أف ٚةحتح ال١ذةب » /♫ النيغ وؽيٜ ظك٨ ػةف
يف لك وبلة مؿات، كيٛذذط ث٭ة اتلةيل ل١ذةب اهلل كاملذ٥٤ٕ هل، ٚي٭ة اإلرمةد إىل إػبلص 

ٕنة  .(1)«اتلٮظيؽ يف زبلزني مًٮ
كاتلٮظيؽ ٬ٮ ٚةحتح ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ ك٬ٮ ػةد٧ذ٫ إٔبل٩نة ثأف ٦ة ثني ادلٚذني لك٫ »

پ پ پ پ ﴿ؿ قٮرة ا٣ٛةحتح/ تلعٞيٜ اتلٮظيؽ، ٚ٭ٮ ٚةحتح ا٣ٞؿآف ٧٠ة يف أك

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ك٬ٮ يف ػةد٧ح ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥/  ...[3، 2/ ا٣ٛةحتح]﴾ ڀ ڀ ڀ
 .(2)«[3 -1/ اجلةس]﴾ ڈ ڈ ڌ ڎ ڎ

ٚة٣ٞؿآف ٨٦ ٚةحتذ٫ إىل ػةد٧ذ٫ يف دٞؿيؿ اتلٮظيؽ ثأ٩ٮا٫ٔ، أك يف ثيةف ظٞٮؽ اتلٮظيؽ 
ك٦ٞذٌيةد٫ كم٧١بلد٫، أك يف ا٣بنةرة ثٕةٝجح املٮظؽي٨ يف ادل٩ية كاآلػؿة، أك يف اجلؾارة ثٕٞٮبح 

 ثية٩نةا٣ٞؿآف كدٔٮد٫ يف ثيةف  ♀املرشًلني كاملٕة٩ؽي٨ يف ادلاري٨، ز٥ إف ظيةة اجليب 
 الٮص٫ األد٥ األك٢٧. ٦ٕةين اتلٮظيؽ، كظك٧خ ٚي٫ مٮاد الرشؾ ىلع ةحتٞٞخ ٚي٭٤٧ٔي ة 

حيٜٞ ٬ؾا اتلٮظيؽ  ♀كٝؽ اكف اجليب » /♫ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح ٝةؿ ميغ
ال هلإ إال اهلل، ٚإف اإلهل ٬ٮ اذلم / إذ ٬ؾا حتٞيٜ ٝٮجلة ؛أل٦ذ٫ كحيك٥ ٔ٪٭٥ مٮاد الرشؾ

                                     
 (. 1/9ل٤نيغ وؽيٜ ظك٨ ػةف ) ،( ادلي٨ امخةله1)
 (. 58( ظك٥ اال٩ذ٧ةء )ص2)
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 .(1)«دأي٫ ا٤ٞ٣ٮب ل٧١ةؿ املعجح كاتلْٕي٥، كاإلصبلؿ كاإل٠ؿاـ، كالؿصةء كامخٮؼ

 وغْٙ ٖٔ سٛث احلاسث إحلٙ/ 

 ٦٪٭ة/  ،ٚيْ٭ؿ ذلٟ ثةجلْؿ إىل دم٤ح أمٮر ،اتلٮظيؽ ثةٔذجةر احلةصح إحل٫كأ٦ة ٢ٌٚ ٥٤ٔ 

، كأزىن - أ٫٤٬، ك٦ؽح ٨٦ دٮق٢ ث٫ إحل٫،  ىلع أف اهلل دٕةىل ٤َج٫، كأمؿ ث٫ لك ميلٙ 
ة ا ْٔي٧ن ؽ٥٬ أصؿن / كٝةؿ ٔـ ٨٦ ٝةا٢، [19حم٧ؽ/ ]﴾ يب جت حت خت مت ىت﴿/ ٝةؿ دٕةىل، كٔك

 .[5ابلح٪ح/ ]﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿
 .[136ابلٞؿة/ ]﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿/ كٝةؿ دٕةىل

ؽ/ ]﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿/ كٝةؿ قجعة٫٩  .[19الٔؿ
ۆ ۆ ۈ ﴿/ ، كٝةؿ دٞؽقخ أق٧ةؤق[1املؤ٦٪ٮف/ ]﴾ ٱ ٻ ٻ﴿/ كٝةؿ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

 . [195 -193آؿ ٧ٔؿاف/ ] ﴾ٱ ٻ ٻ﴿/ إىل ٝٮهل ﴾ەئ
 .[146ا٣جكةء/ ]﴾ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿/ كٝةؿ 

 ك٦٪٭ة  -
ي
 ٨٦ أص٫٤ دميٓ الؿق٢. رق٤ٍخ أف ٔٞيؽة اتلٮظيؽ يه احلٜ اذلم أ

﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿/ ٝةؿ دٕةىل
 .[36اجلع٢/ ]

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿/ كٝةؿ قجعة٫٩

 .[25األ٩بيةء/ ]﴾ ٺ
 ضي ا»ٝةؿ/  ♀أف اجليب  ◙ ٧٠ة يف ظؽير ٦ٕةذ ،كيه ظٜ اهلل ىلع ٔجةدق

ٜا ةٙ شيئنا اّكتاد/ ىلع  .(2)«أف يكتدكق كال يرشك
                                     

 (. 1/136) م( جم٧ٮع ا٣ٛذةك1)
 (.18(، كمك٥٤ )2856ابلؼةرم )أػؿص٫ ( 2)
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ڌ ڎ ڎ ﴿/ ا٣يت أمؿ٩ة اهلل ثةدجةٔ٭ة، ٝةؿ دٕةىل ♠ كيه م٤ح أثح٪ة إثؿا٬ي٥

ة -، كيه[123اجلع٢/ ]﴾ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک ٌن  دٔٮد٫ -أي
 .[35إثؿا٬ي٥/ ]﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿/ -ىلع لكة٫٩- ٝةؿ دٕةىل ،♠

ةك٦٪٭ة/  - َن ٣ٞجٮؿ ا٢٧ٕ٣ الىة٣ط كا٩ذٛةع ا٣ٕجؽ ث٫ يف  أف اهلل دٕةىل ص٢ٕ اإلي٧ةف رش
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿/ ٝةؿ دٕةىل، ادل٩ية كاآلػؿة

 .[94األ٩بيةء/ ]﴾ ڃ ڃ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿/ كٝةؿ قجعة٫٩

 .[19اإلرساء/ ]﴾ ڦ ڦ
ے ۓ ﴿/ ٚإذا صةء ا٣ٕجؽ ث٘ري اإلي٧ةف ٚٞؽ ػرس دميٓ ٫٤٧ٔ الىة٣ط، ٝةؿ دٕةىل

 .[65الـمؿ/ ]﴾ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
٥٤ٔ اتلٮظيؽ، ٚعةصح ا٣ٕجؽ إحل٫ ٚٮؽ  أف قٕةدة ا٣برشيح يف ادل٩ية ٦ذٮٝٛح ىلعك٦٪٭ة  -

كرضكرد٫ إحل٫ ٚٮؽ لك رضكرة، ٚبل راظح كال ٧َأ٩ح٪ح كال قٕةدة إال ثأف يٕؿؼ  ،لك ظةصح
 كيه ص٭ح الٮيح. ،وةدٝح ٩ةوعح ،ا٣ٕجؽ رب٫ ثأق٧ةا٫ كوٛةد٫ كإٔٚةهل ٨٦ ص٭ح وعيعح

ظةصح ا٣ٕجؽ إىل الؿقة٣ح أ٥ْٔ ثكسري ٨٦ » /♫ اث٨ دي٧يحٝةؿ ميغ اإلقبلـ 
ثؽاف، كأ٦ة إذا ل٥ حيى٢ ؽر ثٕؽـ ا٣ُجيت مٮت األٞ  ؿ ٦ة  ي ٚإف آػً  ؛ظةصح املؿيي إىل ا٣ُت

ا، أك مٌف مٞةكة ال  ل٤ٕجؽ ٩ٮر الؿقة٣ح كظيةد٭ة ٦ةت ٤ٝج٫ مٮدنة ال دؿىج احليةة ٫ٕ٦ أثؽن
ا  .(1)«قٕةدة ٦ٕ٭ة أثؽن

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿/ ؽ ٦يذنة ظٞيٞح، ٝةؿ دٕةىلاهلل دٕةىل ٗري املٮظ   كيؾا قّم

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 .[53 -52الؿكـ/ ]﴾ ڄ ڄ
                                     

 (.97 -96 /19) م( جم٧ٮع ا٣ٛذةك1)
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ك٬ؾا دٛكري  ،٥٬ املرشًلٮف كالماٚؿكف أف املٮىت ثةلكة٦ٕني دؽؿ ىلع ٧ٚٞةث٤ح املٮىت
٩يف اال٬ذؽاء،  /ثؽاف، ٚ٪يف الك٧ةع يٕيناأل / مٮىتاملؿاد ثةملٮىت /كٝي٢ ،(1)دم٭ٮر الك٤ٙ

ٚ٭ؤالء األظيةء ٨٦ ال١ٛةر ظني يك٧ٕٮف ا٣ٞؿآف  ،إف امليخ يك٧ٓ كال ي٧ذس٢ /٧١ٚة ٝي٢
 ظٞيٞح ظني يك٧ٕٮف ٚبل ي٧ذس٤ٮف كال يجذٕٛٮف. اكملٮىت

ة  ♀ رقٮهل ٦ة أ٩ـهل ىلع أف اهلل دٕةىل قّم /نيحكممة ين٭ؽ يؾي٨ املٕ٪ ركظن
كق٧ةق مٛةء أل٫٩ دكاء  ؛احلٞيٞيح ٤ٔي٫، كق٧ةق ٩ٮرنا تلٮٝٙ ايؽايح ٤ٔي٫تلٮٝٙ احليةة 

 ل٤٪ٛٮس ٨٦ ٤٤ٔ٭ة.

كالؿقة٣ح ركح ا٣ٕةل٥ ك٩ٮرق كظيةد٫، ٚأم وبلح ل٤ٕةل٥ إذا » /♫ ٝةؿ ميغ اإلقبلـ
ٔؽـ الؿكح كاحليةة كاجلٮر، كادل٩ية ٧٤ْ٦ح م٤ٕٮ٩ح إال ٦ة ٤َٕخ ٤ٔي٫ م٧ف الؿقة٣ح، 

ٚ٭ٮ يف ٧٤ّح  ،ؽ يف ٤ٝج٫ م٧ف الؿقة٣ح كي٪ةهل ٨٦ ظيةد٭ة كركظ٭ة١ٚؾلٟ ا٣ٕجؽ ٦ة ل٥ ترش
 ك٬ٮ ٨٦ األمٮات. 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿/ ٝةؿ دٕةىل

اكف ٦يذنة يف ٧٤ّح اجل٭٢،  ،ٚ٭ؾا كوٙ املؤ٨٦ ،[122األ٩ٕةـ/ ]﴾ ۀ ہ ہ ہ
ٚأظيةق اهلل ثؿكح الؿقة٣ح ك٩ٮر اإلي٧ةف، كص٢ٕ هل ٩ٮرنا ي٧يش ث٫ يف اجلةس، كأ٦ة الماٚؿ 

 ٧ٚيخ ا٤ٞ٣ت يف ا٧٤ْ٣ةت. 
ة، كالؿكح إذا ٔؽ٦ قّم  ك / ؽت احليةة، ٝةؿ اهلل دٕةىلًٞ ٚٞؽ ٚي  خاهلل دٕةىل الؿقة٣ح ركظن

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿

، ك٦ة ذلٟ إال ألف أكرب ٤ٌٕ٦ح يف ظيةة ا٣برشيح ىلع ّ٭ؿ (2)«[52/ لالنٮر]﴾ ٿ ٹ ٹٹ
٨٦ ػ٤ٞين؟ كل٥ ػ٤ٞخ؟ كإىل أم يشء / ثأقب٤ح اتلىٮر ٦ة يكّم األرض يه اإلصةثح ىلع

                                     
 (.13/232(، كدٛكري ا٣ٞؿَيب )28/12دٛكري ا٣ُربم ) (1)
 (. 94 -93 /19) م( جم٧ٮع ا٣ٛذةك2)
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 أوري؟ ك٨٦ ػ٤ٜ ال١ٮف ٨٦ ظٮيل؟ ك٦ة ٔبلٝيت ث٫؟ كإىل أم يشء قيىري؟

٬ؾق األقب٤ح ثإصةثح ٦ة، وعيعح أك ٚةقؽة، كالىعيعح يه  كال ثؽ ٨٦ اإلصةثح ىلع
٦ة ٝؽ٫٦ الٮيح ٨٦ إصةثح ٦تكٞح ٦ٓ ا٣ُٛؿة كا٢ٕٞ٣ الىعيط، كا٣ٛةقؽة ٨٦ ٦س٢ ٦ة ٝةهل 

 /-ديٮاف اجلؽاكؿإظؽل ٝىةاؽ يف  -إي٤ية أثٮ ٦ةيض
 !!٨٦ أي٨ كل١ين أديٍخ  ال أ٥٤ٔي  صبخي 

ٞن ؽ  ٝي  ك٣ٞؽ أثرصتي   !!ة ٧ٚنيٍخ ايم َؿي
 ـ أ٬ؾا  مبخي  فٍ إة ٦ة مين كقأثًف 

ى
 !!يٍخ ثى أ

 !َؿيٌف؟ ثرصتي أ٠يٙ  !؟٠يٙ صبخي 
 !!أدرم لكخي 

 / -يف ربةٔيةد٫-ك٦ة ٝةهل ٧ٔؿ امخيةـ 
ٍقتىنػػ

ي
 ؿٍ ػى ٣بكػػخي زػػٮبى ا٣ٕػػحًل لػػ٥ أ

 

ػػؿٍ   ١ى ًٛ  كًظػػٍؿتي ٚيػػ٫ ثػػنيى مػػىت  ا٣
 

ػػٮ اثلػػٮبى ٔػػين كلػػ٥ٍ  ٌي ٍ٩
ى
 كقػػٮؼى أ

 

ػػػٌؿ؟  ٛى درًٍؾ ملػػػةذا صبػػػخي أيػػػ٨ى ال٧ى
ي
 أ

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ ﴿/ -٨ٔ ٬ؤالء املعؿك٦ني- اهلل دٕةىلٝةؿ 

 .[44ا٣ٛؿٝةف/ ]﴾ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

إف ٦ٕؿٚح اهلل كا٥٤ٕ٣ ث٫ كاتلٮص٫ إحل٫ يه ٩ُٞح »يٞٮؿ النيغ ٧ٔؿ األمٞؿ ظ٫ْٛ اهلل/ 
ابلؽايح الىعيعح يف املكرية اإلنكة٩يح، كالٌبلؿ ٨ٔ اهلل كاجل٭٢ ث٫ ٬ٮ ٩ُٞح الٌيةع يف 

كأو٢ ال ي٘ين ٔ٪٫ ٗريق،  ،٤ٔي٭ة ث٪ةء ٬ةا٢ بىنى اإلنكة٩يح، إف اإلي٧ةف ثةهلل ٝةٔؽة يي احليةة 
ٛن  ٗري ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة اكف ث٪ةءن  ٚإذا ٝةـ ابل٪ةء ىلع ، كيف ٠سري ٨٦ األظيةف يٞذ٢ ة خمذبل  ًٕي

 .(1)«٨٦ ث٪ةق، كيؽمؿ ٨٦ ق١٪٫

                                     
 (. 15لرل٠ذٮر ٧ٔؿ األمٞؿ )ص ،( اتلٮظيؽ حمٮر احليةة1)
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ٚعيةة الماٚؿ كامل٤عؽ يف ادل٩ية ظيةة ًبلؿ كاًُؿاب كختجٍ، ٚ٭ٮ يف أمؿ مؿيش، ٦ة 
ا، ك٦ة ي٧ُنئ  ا، كأ٦ة ظيةة املؤ٨٦ يف ادل٩ية إحل٫ يثجذ٫ احلٮـ ي٪٫ٌٞ ٗؽن احلٮـ يتن١ٟ ٚي٫ ٗؽن

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿/ ُٚيجح وةحلح، ٝةؿ دٕةىل

٦ة »/ ٝةؿ ثٕي الك٤ٙ ،[97اجلع٢/ ]﴾ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
 .(1)«كاجلْؿ إحل٫ دٕةىل ،ك٦ة َةثخ اآلػؿة إال جب٪ذ٫ ،َةثخ ادل٩ية إال ثذٮظيؽق

كوبلح  ،كَ٭ةرة ٤ٝج٫ ،كاقرتاظح ٫٤ٞٔ ،ٚةملؤ٨٦ يف ادل٩ية ي٪٥ٕ ثة٧َب٪ةف ٩ٛك٫
ح ٨٦ ريةض اجل٪ح، ٚإذا ٝة٦خ  ٫٤٧ٔ، ٚإذا ٦ةت كوةر إىل ٝربق اكف يف ظيةة َيجح يف رًك

 .كد٧خ امل٪ح ،ا٣ٞية٦ح كوةر إىل اجل٪ح دار ا٣ُيبني ٚٞؽ ٤٧٠خ اجل٧ٕح
 
 

  

                                     
 (. 4/319الث٨ اجلٮزم ) ،( وٛح الىٛٮة1)

& 
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 استنداد عله التوحيد 

 

ٓ ٝٮأؽق، كاحلك٥ يف مكةا٫٤، كٚ٭٥ ظٞيٞح د٤ٟ  لك ٥٤ٔ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ يذٮٝٙ يف ًك
 كأقجةب٦ة يكذ٧ؽق ٨٦ ٗريق ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ٛ٪ٮف، ٚيه ث٧سةثح َؿؽ ككقةا٢  املكةا٢ ىلع

 ،٤َج٫ كدرق٫، كد٤ــ هل كدٕني ىلع ،دٛيؽ يف دٕٞيؽ ٝٮأؽ ذلٟ ا٥٤ٕ٣كمىةدر كركاٚؽ 
 كيذٮٝٙ ٤ٔي٭ة.

ا٥٤ٕ٣ ثةألظماـ الرشٔيح  /كإذا اكف ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ثةٔذجةرق ٣ٞجنة ىلع ٨ٚ ٦ٕني يٕرب ٔ٪٫ ثأ٫٩
يح،ا٣ٕٞؽيح امل١تكت ٨٦ األد٣ح   .كرد النج٭ةت كٝٮادح األد٣ح امخبلٚيح املًؿ

ٚإف ٥٤ٔ اتلٮظيؽ يكذ٧ؽ ٨٦ ال١ذةب ا٣ٕـيـ كالك٪ح املُ٭ؿة، كذلٟ ث٧ٕؿٚح ٦٪ة٬ش 
، ك٬ؾا ي٤ــ هل إملةـ ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح االقت٪جةط، كَؿااٜ االقذؽالؿ، كاقذؼؿاج األظماـ

ة كق٪ح، كب٭ة ٩ُٜ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ يف األ٦ح ٨٦ الك٤ٙ ا٣يت يه لكةف الٮيح، ٝؿآ٩ن  ثة٣ٕؿبيح
الىة٣ط، ٧٠ة ي٤ــ هل إدا٦ح ٩ْؿ يف ٠ذت الرشكح كاتلٛكري املأزٮر ل٤ٞؿآف كاحلؽير، ٦ٓ 

إذ ٬ٮ قبي٢ الٮوٮؿ إىل ٦ٕؿٚح األظماـ الرشٔيح، ا٣ٕٞؽيح  ؛ث٤ٮغ اغيح ٨٦ ٥٤ٔ األوٮؿ
 ةدة ادل٩يٮيح كاألػؿكيح.كا٤٧ٕ٣يح، ا٣يت يه ٦٪ةط الكٕ

ٜضيد/  ٜاع أدّث قْٓ اتل  أٗ
يح ٚ٭ؾا ٦ة ق٪ٛى٢ ٚي٫ ا٣ٞٮؿ ٣ْٕي٥ أ٧٬يذ٭ة  ؛كأ٦ة أ٩ٮاع أد٣ح ٥٤ٔ اتلٮظيؽ املًؿ

، كأرصظ٭ة ثؿ٬ة٩نة، كأّ٭ؿ٬ة ثية٩نة، دٞٮـ كذلٟ ألف ٥٤ٔ اتلٮظيؽ أكزٜ ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح دحلبلن 
ز٥ رصااط كبؿا٬ني  ،ثة٣ٞجٮؿ يط املذ٤ًفداعا٥ دالا٫٤ ىلع وعةاط امل٪ٞٮؿ، كاإلدمةع الىع

املٕٞٮؿ، كا٣ُٛؿة املكذٞي٧ح الكةملح ٨٦ االحنؿاؼ، ك٬ؾق إمةرة إىل أ٩ٮاع ٬ؾق األد٣ح ا٣يت 
ة. ٌن  يؤيؽ ثٌٕ٭ة ثٕ
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 / ضطائص املٌٜ٘ؿأكالن/ 

ڦ ﴿/ إف وعةاط امل٪ٞٮؿ تن٢٧ ال١ذةب ا٣ٕـيـ كالك٪ح الىعيعح، ٝةؿ دٕةىل

 اهلل يف كا٣ٕٞيؽة يف اهلل دٕةىل ٨٦ أ٥٬ ٦ة ثني   ،[89اجلع٢/ ]﴾ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
ا٣ٕٞيؽة  /، كأ٥٬ ذلٟ[9اإلرساء/ ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿/ ٠ذةث٫، ٝةؿ قجعة٫٩

 كا٣٘يت ك٦ة حيٮي٫. ،كيف أ٩بيةا٫ كرقةالد٫ ،يف اهلل

٨ الك٪ح ٝةؿ دٕةىل كيف  ،[4 -3اجلض٥/ ]﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿/ ٔك
ا، ال يزيل ق٘ٛا ةكدم إال حركخكٓ ىلع ًد » /♀ٔ٪٫ احلؽير  ابليغاء حلْٛا َ٘ٛاٚر

 .(1)«ٚالٍ
ذٞةد ٨٦ أكؿ كأكىل لؤل٦ح يف ٩ىٮص الك٪ح،  ♀٫٧ اجليب ٦ة ٤ٔ   كبيةف مكةا٢ األ

يؾا اك٩خ  ؛أ٩ىط األ٦ح كأٚىع٭ة، كأظؿو٭ة ىلع أ٦ة٩ح ابلبلغ كالؿقة٣ح ♀ك٬ٮ 
ذٞةد.  ٩ىٮص الك٪ح ٦ٓ ال١ذةب يه ٦ٕٮؿ الك٤ٙ ك٦ٕذ٧ؽ٥٬ يف االقذؽالؿ ىلع مكةا٢ األ

أل٩٭٥ يؤزؿكف ؛ ٥٬ أ٢٬ ال١ذةب كالك٪ح»/ -٨ٔ أ٢٬ الك٪ح- ♫ ٝةؿ ميغ اإلقبلـ
ىلع  ♀الكـ اهلل ىلع الكـ ٗريق ٨٦ الكـ أو٪ةؼ اجلةس، كيٞؽمٮف ٬ؽم حم٧ؽ 

 .(2)«اة كّة٬ؿن ثةَ٪ن  ♀كيتجٕٮف آزةرق  ،٬ؽم لك أظؽ
كدأكهل ٨٦ كا٥٤ٔ أ٫٩ ٨٦ ٝةؿ يف دي٨ اهلل ثؿأي٫ كٝيةق٫ »/ ♫ يٞٮؿ اإل٦ةـ ا٣ربب٭ةرم

اهلل ٦ة ال ي٥٤ٕ ٚ٭ٮ  ٗري ظضح ٨٦ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٚٞؽ ٝةؿ ىلع اهلل ٦ة ال ي٥٤ٕ، ك٨٦ ٝةؿ ىلع
 ،♀ اهلل ، كالك٪ح ٦ة ق٪٫ رقٮؿ ٨٦ املذيلٛني، كاحلٜ ٦ة صةء ٨٦ ٔ٪ؽ اهلل

٧ؿ يف  ♀كاجل٧ةٔح ٦ة اصذ٧ٓ ٤ٔي٫ أوعةب رقٮؿ اهلل  ػبلٚح أيب ثكؿ ٔك

                                     
ٝةؿ ا٣رت٦ؾم/ ٬ؾا ظؽير (، ك44كاث٨ ٦ةص٫ )(، 2676(، كا٣رت٦ؾم )4687(، كأثٮ داكد )16692( أػؿص٫ أمحؽ )1)

 ظك٨ وعيط.
 (. 13/157) م( جم٧ٮع ا٣ٛذةك2)
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س٧ةف، ك٨٦ اٝذرص ىلع ق٪ح رقٮؿ  أ٢٬ ابلؽٔح لك٭٥، كاقرتاح ٤ٚش ىلع  ♀اهلل ٔك
، كبنيىٌ جلة (شخىرتؽ أٔيت)ٝةؿ/  ♀ ؛ ألف رقٮؿ اهلل-إف مةء اهلل -ثؽ٫٩، كق٥٤ هل دي٪٫

، ٚ٭ؾا ٬ٮ (1)ٔا أٗا قْيٙ كأضطايب()ا٣ٛؿٝح اجلةصيح ٦٪٭ة ٚٞةؿ/  ♀رقٮؿ اهلل 
 . (2)«النٛةء كابليةف، كاألمؿ الٮاًط، كامل٪ةر املكذٞي٥

كأ٢٬ الك٪ح ال يكذؽلٮف ثة٣ٞؿآف دكف الك٪ح، ث٢ ثةلك٪ح كا٣ٞؿآف، كال يك٢٧ دي٨ 
أال إين » /♀ٝةؿ  ،♀ا٣ٕجؽ إال ثةإلي٧ةف ث٧ة ٚي٭٧ة؛ أل٩٭٧ة ممة أكدي٫ الؿقٮؿ 

ـؿ أظؽ٧٬ة ٨٦ (3)«أكحيج اٌّرآف كٔرْٙ ٔكٙ ، ٚ٭٧ة يف االظذضةج كاالقذؽالؿ قٮاء، ال يٕي
، [59ا٣جكةء/ ] ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿أص٢ اتلعةك٥ إىل اآلػؿ، ٝةؿ دٕةىل/ 

 . [65ا٣جكةء/ ]﴾ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿كٝةؿ دٕةىل/ 
كإذا ق٧ٕخ الؿص٢ دأدي٫ ثةألزؿ ٚبل يؿيؽق كيؿيؽ ا٣ٞؿآف، »/ ♫ يٞٮؿ ا٣ربب٭ةرم

 .(4)«رص٢ ٝؽ اظذٮل ىلع الـ٩ؽٝح، ٥ٞٚ ٔ٪٫ كد٫ٔٚبل مٟ أ٫٩ 
 ثٮ٥٬ الؿأم كػ٢ُ ا٣ٞيةس. -٨٦ أد٣ح ٥٤ٔ ا٣ٕٞيؽة- وعيط اجل٢ٞ ضي كال يٕةرى 

ٚماف ٨٦ األوٮؿ املذٜٛ ٤ٔي٭ة ٨٦ الىعةثح »/ ♫ اث٨ دي٧يح ٝةؿ ميغ اإلقبلـ
 ،كال ذك٫ٝ ،أ٫٩ ال يٞج٢ ٨٦ أظؽ ٍٝ أف يٕةرض ا٣ٞؿآف، ال ثؿأي٫ /كاتلةثٕني ي٥ ثإظكةف

كيؾا ال يٮصؽ  ؛ث٫ لٞذؽكال كصؽق... ٚماف ا٣ٞؿآف ٬ٮ اإل٦ةـ اذلم يي  ،كال ٝيةق٫ ،كال ٦ٕٞٮهل
كال ثؾكؽ ككصؽ  ،يف الكـ أظؽ ٨٦ الك٤ٙ أ٫٩ اعرض ا٣ٞؿآف ث٢ٕٞ كرأم كٝيةس

ٚيضت دٞؽي٥ /  ٨ٔ أف يٞٮؿٌٚبلن كممامٛح، كال ٝةؿ ٍٝ/ ٝؽ دٕةرض يف ٬ؾا ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ، 
                                     

كٝةؿ/ ٬ؾا ظؽير ظك٨ ٗؿيت. كا٩ْؿ/ حتٞيٜ ادل٠ذٮر حم٧ؽ قٕيؽ ا٣ٞعُةين ىلع  ،(2641ا٣رت٦ؾم ) أػؿص٫ (1)
 . (45ل٤ربب٭ةرم )ص ،رشح الك٪ح

 (. 45( رشح الك٪ح )ص2)
 (.4684(، كأثٮ داكد )16722أمحؽ ) أػؿص٫ (3)
 (. 54( رشح الك٪ح )ص4)
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ح اآليح إال ثآيح !ؿض كإ٦ة يؤك  ٢ٞ إ٦ة أف يٛٮ  ا٢ٕٞ٣، كاجل ... كل٥ يك٨ الك٤ٙ يٞج٤ٮف ٦ٕةًر
 ♀ٚإف ق٪ح رقٮؿ اهلل  ؛دٛرس٬ة ♀ دٛرس٬ة أك دجكؼ٭ة، أك بك٪ح الؿقٮؿ
 .(1)«دبني ا٣ٞؿآف كدؽؿ ٤ٔي٫ كدٕرب ٔ٪٫

ة ♀كق٪ح اجليب  ٞن ال ٚؿؽ يف ذلٟ ثني ا٣ٕٞةاؽ  ،-برشط الىعح -حيذش ث٭ة ٤ُ٦
 كاألظماـ ٨٦ ظير ظضيذ٭ة كجمةية، كال ثني املذٮادؿ كاآلظةد ٨٦ ظير زجٮد٭ة كٝجٮية.

 / ةاٌّتٜؿ اإلمجاع املخْىقذاٗينا/ 
ذٞةديح أل٫٩ يكت٪ؽ يف ظٞيٞذ٫ إىل الٮيح  ؛كاإلدمةع مىؽر ٨٦ مىةدر األد٣ح األ

ذٞةد حم٢ إدمةع ثني الىعةثح كالك٤ٙ  املٕىٮـ ٨٦ ٠ذةب كق٪ح، كأكرث مكةا٢ األ
 الىة٣ط، كال جتذ٧ٓ األ٦ح يف أمٮر ا٣ٕٞيؽة كال ٗري٬ة ىلع ًبل٣ح كبة٢َ.

ٚةإلدمةع ٬ٮ األو٢ اثلة٣ر اذلم يٕذ٧ؽكف ٤ٔي٫ يف ا٥٤ٕ٣ كادلي٨، كاإلدمةع اذلم »
 ؛، كىلع ٬ؾا(2)«األ٦ح إذ ثٕؽ٥٬ ٠رث امخبلؼ كا٩ترشت ؛ف ٤ٔي٫ الك٤ٙ الىة٣طي٪ٌجٍ ٦ة اك

ذٞةد ظضح رشٔيح م٤ـ٦ح مل٨ صةء ثٕؽ٥٬، ك٬ٮ إدمةع  ٚإدمةع الك٤ٙ الىة٣ط يف أمٮر األ
ك٦ة  ،كق٪ح ٩بي٫ ،ٚؽي٨ املك٧٤ني ٦جين ىلع ادجةع ٠ذةب اهلل»٦ٕىٮـ، كال جتٮز خمة٣ٛذ٫، 

 .(3)«بلزح أوٮؿ ٦ٕىٮ٦حٚ٭ؾق اثل ،ادٛٞخ ٤ٔي٫ األ٦ح

/ مىؽراف آػؿاف ك٧٬ة ،ز٥ يأيت يف املؿدجح اثلة٩يح ثٕؽ ٬ؾق األوٮؿ اثلبلزح املٕىٮ٦ح
 كا٣ُٛؿة املكذٞي٧ح الكٮيح. ،ا٢ٕٞ٣ الكةل٥ الىعيط

 ذاثلنا/ رصائص املكٌٜؿ/ 

حيذةج ، ث٢ إال أ٫٩ ٣حف مىؽرنا مكذٞبلنٌ  ،ا٢ٕٞ٣ مىؽر ٨٦ مىةدر املٕؿٚح ادليجيح»

                                     
 (. 29 -13/27) م( جم٧ٮع ا٣ٛذةك1)
 (. 13/157( املىؽر الكةثٜ )2)
 (. 28/164( املىؽر الكةثٜ )3)
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ذ٧ةد ىلع حمي ا٢ٕٞ٣ قبي٢ ل٤ذٛؿؽ إىل  دججي٫ الرشع، كإرمةدق إىل األد٣ح؛ ألف األ
 ا٤.٢ٕٞ٣يغ ٚة٢ٕٞ٣ ٨٣ ي٭ذؽم إال ثةلٮيح، كالٮيح ال ي، (1)«كاتل٪ةزع

/ ىلع ا٣ٕٞبلء، ٝةؿ دٕةىل كٝؽ رٚٓ الٮيح ٨٦ ٝي٧ح ا٢ٕٞ٣ كظر ىلع اتل٢ٕٞ، كأزىن 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﴿

  .[18 -17الـمؿ/ ]﴾ ﮷
األد٣ح ا٤ٕٞ٣يح وةٚيح ٨٦ لك ٠ؽر، ٧ٚة ىلع ٦ذ٧ٌ٪ح  تٝؽ صةء اجلىٮص الرشٔيحك

 / ٨٧ٚ ذلٟ، ا٢ٕٞ٣ إال ٚ٭٧٭ة كإدرا٠٭ة
 .[22األ٩بيةء/ ]﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿/ ٝٮهل دٕةىل

 .[53ا٣ُٮر/ ]﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿/ كٝةؿ قجعة٫٩

بل  .[82ا٣جكةء/ ]﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿/ كٝةؿ ص٢ ٔك
كقبي٢ الٌبلؿ،  ،كػٮض ا٢ٕٞ٣ يف أمٮر اإلييةت ثةقذٞبلؿ ٨ٔ الٮيح ٦ْ٪ح ايبلؾ

ذٞةد كَة٣خ جتؿبذ٫ -يٞٮؿ اث٨ رمؽ ا٣ٛي٤كٮؼ / -ك٬ٮ مم٨ ػةض ثة٢ٕٞ٣ يف مكةا٢ األ
 يٕذؽ ث٫، ك٣حف يٕى٥ أظؽ ٨٦ امخُأ إال ل٥ ي٢ٞ أظؽ ٨٦ اجلةس يف ا٤ٕ٣ٮـ اإلييح ٝٮالن »

، كاملٞةر٩ح ثني (2)« ػةرج ٨ٔ َجيٕح اإلنكةف، ك٥٬ األ٩بيةء٨٦ ٔى٫٧ اهلل دٕةىل ثأمؿ إ٣يه
يف حبر أمٮر ا٣ٕٞيؽة يه ٦ٞةر٩ح ثني الىٮاب  نيَؿيٞح الٮيح كَؿؽ ا٣ٛبلقٛح كاملذيل٧

 كامخُأ، كالىعيط كا٣ٛةقؽ، كاجلةٚٓ كالٌةر.

ك٣ٞؽ اػذربت ا٣ُؿؽ الالك٦يح، كامل٪ة٬ش ا٤ٛ٣كٛيح، ٧ٚة »/ -ثٕؽ َٮؿ حبر -يٞٮؿ الؿازم
٣ٞؽ دأم٤خ ا٣ُؿؽ الالك٦يح »كٝةؿ/  ،(3)«رأيخ ٚةاؽة تكةكم ا٣ٛةاؽة ا٣يت كصؽد٭ة يف ا٣ٞؿآف

                                     
 (. 13الث٨ الٮزيؿ )ص ،( إيسةر احلٜ ىلع امخ1ٜ٤)
 (. 2/547الث٨ رمؽ ) ،( د٭ةٚخ اتل٭ةٚخ2)
  (.8إيسةر احلٜ ىلع امخ٤ٜ )ص (3)



 

184 

 علم الحىحيد مبادئ ومقدماث

، كرأيخ أٝؿب ا٣ُؿؽ َؿيٞح  كال دؿكم ٤ٗيبلن كامل٪ة٬ش ا٤ٛ٣كٛيح، ٧ٚة رأيذ٭ة تنيف ٤ٔيبلن 
 .(1)«ا٣ٞؿآف... ك٨٦ صؿب ٦س٢ جتؿبيت ٔؿؼ ٦س٢ ٦ٕؿٚيت

 الك٪ح.٧ٚزياف وعح املٕٞٮالت يه املٮاٚٞح ل١٤ذةب ك
٤جٮا »/ ♫ ٝةؿ أثٮ ا٣ٞةق٥ األوج٭ةين كأ٦ة أ٢٬ احلٜ ٚض٤ٕٮا ال١ذةب كالك٪ح أ٦ة٦٭٥، َك

ٮق ىلع ال١ذةب كالك٪ح، ٚإف  ادلي٨ ٨٦ ٝج٤٭٧ة، ك٦ة كٝٓ ي٥ ٨٦ ٦ٕٞٮي٥ كػٮاَؿ٥٬ ًٔؿ
ة ي٧ة  ٛن ة ي٧ة ٝج٤ٮق، كم١ؿكا اهلل ظير أرا٥٬ ذلٟ ككٚٞ٭٥ ٤ٔي٫، كإف كصؽكق خمة٣ ٞن كصؽكق مٮاٚ

 .(2)«دؿًلٮا ٦ة كٝٓ ي٥، كأٝج٤ٮا ىلع ال١ذةب كالك٪ح، كرصٕٮا ثةتل٭٧ح ىلع أ٩ٛك٭٥

ذٞةد ال١جةر ىلع قبي٢ اإلدمةؿ، ٠إزجةت  كا٢ٕٞ٣ ٝؽ ي٭ذؽم ث٪ٛك٫ إىل مكةا٢ األ
 .كصٮد اهلل ٦ٓ زجٮت ذلٟ يف ا٣ُٛؿة أكالن 

ممة كا٥٤ٔ أف اع٦ح مكةا٢ أوٮؿ ادلي٨ ال١جةر / »♫ اث٨ دي٧يح ٝةؿ ميغ اإلقبلـ
 . (3)«ي٥٤ٕ ثة٢ٕٞ٣

أ٦ة مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة اتلٛىي٤يح ممة يذ٤ٕٜ ثؾات اهلل دٕةىل كوٛةد٫ كرقٮهل كأ٩بيةا٫، 
 ك٦ة مجت ي٥ ك٦ة يكذعي٢، ٧ٚة اك٩خ ا٣ٕٞٮؿ تلؽرًل٭ة لٮال ٦يجء الٮيح.

كألف ا٢ٕٞ٣ ال جمةؿ هل يف إدراؾ ادلي٨ ثك٧ةهل، »/ ♫ ٝةؿ أثٮ ا٣ٞةق٥ األوج٭ةين
 كيٞىؽ ثة٥٤ٕ٣/ الٮيح.  (4)«ثك٧ةهلكبة٥٤ٕ٣ يؽرؾ 

٤ٮ٦٭ة ا٣يت تكذٛيؽال حتكنب أف ا٣ٕٞٮؿ لٮ دي » /♫ ٝةؿ ميغ اإلقبلـ ث٧ضؿد  ٬ةؿًلخ ٔك
 . (5)«اجلْؿ، ٔؿٚخ اهلل ٦ٕؿٚح ٦ٛى٤ح ثىٛةد٫ كأق٧ةا٫ ىلع كص٫ احلٞني

                                     
 (. 289ص) ( رشح ا٣ُعةكيح1)
 (. 2/224( احلضح يف ثيةف املعضح )2)
 (. 238 -19/229) م( جم٧ٮع ا٣ٛذةك3)
 (.2/584( احلضح يف ثيةف املعضح )4)
 (. 2/459الث٨ دي٧يح ) ،( الىةرـ املك٤ٮؿ5)
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اهلل  ك٦ة ركم ٨ٔ رقٮؿ ،قيةؽ ٦ة يؽؿ ٨٦ ٠ذةب اهلل » /♫ كٝةؿ البللمايئ
 -ىلع أف كصٮب ٦ٕؿٚح اهلل دٕةىل كوٛةد٫ ثةلك٧ٓ ال ثة٢ٕٞ٣، ٝةؿ اهلل دٕةىل ،♀

، [19حم٧ؽ/ ]﴾ يب جت حت خت مت ىت﴿/ -ث٤ِٛ ػةص كاملؿاد ث٫ ا٣ٕةـ ♀خيةَت ٩بي٫ 
ٕةىل ٝةؿ دجةرؾ كد  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿/ ك

ؿؼ ♀ٚأػرب اهلل ٩بي٫ ، [25األ٩بيةء/ ] ٓ كالٮيحٔ  ج٫٤ اتلٮظيؽ. يف ٬ؾق اآليح أف ثةلك٧  األ٩بيةءٝ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿/ ٠ؾلٟ كصٮب ٦ٕؿٚح الؿق٢ ثةلك٧ٓ، ٝةؿ اهلل دجةرؾ كدٕةىل»

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ 

 ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 
ؿاؼ/ ] ك٬ؾا ٦ؾ٬ت  ،٧٠ة أػرب اهلل  ،ٚؽؿ ىلع أف ٦ٕؿٚح اهلل كالؿق٢ ثةلك٧ٓ ،[158اأٔل

 .(1)«كاجل٧ةٔح أ٢٬ الك٪ح

٠سرينا ٨٦ مكةا٢ االٔذٞةد ثٕؽ ٦ٕؿٚذ٭ة كا٥٤ٕ٣ ث٭ة ال دؽرؾ ا٣ٕٞٮؿ ظٞيٞذ٭ة ز٥ إف 
كًليٛيذ٭ة، كذلٟ ٠ىٛةت اهلل دٕةىل كإٔٚةهل، كظٞةاٜ ٦ة كرد ٨٦ أمٮر احلٮـ اآلػؿ ٨٦ 

 كال يٮصج٭ة أك ي٤ُج٭ة. ،ا٣٘يبيةت ا٣يت ال حيي٤٭ة أك يؿد٬ة ا٢ٕٞ٣

ة ٥؛ تلٞؿيؿ مكةا٢ ا٣٘يت، اهلل دٕةىل األ٦سةؿ يف ا٣ٞؿآف ال١ؿيكيؾا رضب » دججي٭ن
ػ٤ٜ اإلنكةف  ، كىلعىلل٤ٕٞٮؿ ىلع إمماف كصٮد٬ة، ٚةقذؽؿ ىلع ا٣جنأة اآلػؿة ثة٣جنأة األك

ابلٕر ثٕؽ املٮت ثإظيةء  ، كىلعيف ا٣ٞؽرة أ٥ْٔ كأث٤ٖكيه خب٤ٜ الك٧ةكات كاألرض 
 .(2)«األرض امليذح ثٕؽ إ٩ـاؿ املةء ٤ٔي٭ة

لٮ اك٩خ ا٣ٕٞٮؿ مكذ٤ٞح ث٧ٕؿٚح احلٜ كأظما٫٦ لما٩خ » /♫ ٝةؿ الكٛةريين
ى ى ﴿/ احلضح ٝةا٧ح ىلع اجلةس ٝج٢ ثٕر الؿق٢ كإ٩ـاؿ ال١ذت، كالبلزـ ثة٢َ ثةجله

                                     
 (. 196 -2/193( رشح أوٮؿ أذٞةد أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح )1)
 (. 1/178( ٦٪٭ش االقذؽالؿ ىلع مكةا٢ االٔذٞةد )2)
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 .(1)«، ١ٚؾا امل٤ـكـ[15اإلرساء/ ] ﴾ائ ائ ەئ ەئ

ةألكؿ ػ٤ٜ اهلل دٕةىل كاثلةين ٚٚإف ا٢ٕٞ٣ الرصيط ال خية٣ٙ اجل٢ٞ الىعيط؛  ؛اكأػرين 
ؿاؼ/ ]﴾ ں ں ڻ ڻ﴿/ ألف مىؽر٧٬ة كاظؽ ك٬ٮ احلٜ قجعة٫٩ ؛يذؼة٣ٛةفأمؿق، كال   .[54اأٔل

ك٣حف يف ال١ذةب كالك٪ح كإدمةع األ٦ح يشء » /♫ اث٨ دي٧يحٝةؿ ميغ اإلقبلـ 
خية٣ٙ ا٢ٕٞ٣ الرصيط؛ ألف ٦ة ػة٣ٙ ا٢ٕٞ٣ الرصيط ثة٢َ، ك٣حف يف ال١ذةب كالك٪ح 
كاإلدمةع ثة٢َ، ك٣ك٨ ٚي٫ أ٣ٛةظ ٝؽ ال يٛ٭٧٭ة ثٕي اجلةس، أك يٛ٭٧ٮف ٦٪٭ة ٦ٕىن 

 .(2)«كالك٪ح ،ال ٨٦ ال١ذةب ،، ٚةآلٚح ٦٪٭٥ثةَبلن 

ا٥٤ٕ٣، كىلع الؿقٮؿ  ٨٦ اهلل » /♫ ث٨ م٭ةب الـ٬ؿمكذلا ٝةؿ اإل٦ةـ حم٧ؽ 
٤ي٪ة ا٣تك٤ي٥ املرضكب ل٤٪٢ٞ ٦ٓ ا٢ٕٞ٣، ك٬ٮ أف ا٢ٕٞ٣  املس٢ى  ك٦ة أظك٨ى »، (3)«ابلبلغ، ٔك

ٚإف ا٣ٕةيم ي١٧٪٫ أف  ؛٦ٓ اجل٢ٞ اك٣ٕةيم املٞرل ٦ٓ ا٣ٕةل٥ املضذ٭ؽ، ث٢ ٬ٮ دكف ذلٟ ثكسري
ة  .(4)«رقٮالن ٩بي ة كال ي٧ك٨ ا٣ٕةل٥ أف يىري  ،يىري اعل٧ن

ا/   / اّىؽرة الصٜيثراةكن

، أك يه اإلقبلـ أ٦ة ا٣ُٛؿة ٚيه ػ٤ٜ امخ٤يٞح ىلع ٝجٮؿ اإلقبلـ كاتل٭يؤ ل٤ذٮظيؽ
ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ﴿/ ٝةؿ دٕةىلكادلي٨ ا٣ٞي٥، 

 .[38/ الؿكـ] ﴾ۉ ۉې ې ې ې
 .(5)«ٚإ٫٩ دٕةىل ُٚؿ ػ٫ٞ٤ ىلع ٦ٕؿٚذ٫ كدٮظيؽق، كأ٫٩ ال هلإ ٗريق» /♫ ٝةؿ اث٨ ٠سري

ٚةحل٪يٛيح ٨٦ مٮصجةت ا٣ُٛؿة ك٦ٞذٌيةد٭ة، كاحلت هلل، »/ ♫ ٝةؿ ميغ اإلقبلـ
                                     

 (. 1/185) ( لٮا٦ٓ األ٩ٮار1)
 (. 11/498) م( جم٧ٮع ا٣ٛذةك2)
 (. 584 /13(، كٚذط ابلةرم )3/579ل٤ؼبلؿ ) ،( الك٪ح3)
 (.283ص( رشح ا٣ُعةكيح )4)
 (. 3/433( دٛكري اث٨ ٠سري )5)



 
 

 ٦جةدئ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ 187

 .(1)«كامخٌٮع هل، كاإلػبلص هل ٬ٮ أو٢ أ٧ٔةؿ احل٪يٛيح
ثني ػ٫ٞ٤ لك٭٥ يف  ل٦ٕ٪ةق/ أف اهلل قةك [38الؿكـ/ ] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ﴿/ كٝٮهل دٕةىل

 ا٣ُٛؿة ىلع اجلج٤ح املكذٞي٧ح.
ٜداٗٙ»/ كيف احلؽير الىعيط ٜاق يٛ ٜد يٜدل ىلع اّىؽرة، وأة أك  ،أك ي٘رصاٗٙ ،لك مٜل

٧ٕٚىن ػ٤ٜ املٮلٮد ىلع  ،(2)«؟ويٛا سدعءى  ل، ِٚ حرنخز ابلٛيٕثى حي  َٕرِ ابلٛيٕثً  ،يٕشصاٗٙ
ة ٨٦ ا٣كٛؿ ىلع »ا٣ُٛؿة ٬ٮ/  امليسةؽ اذلم أػؾق اهلل ىلع ذريح آدـ ظني أف ا٢ُٛ٣ ػ٤ٜ ق٤ي٧ن

، ٚيه اكألرض امخىجح ا٣ٞةث٤ح، كالٮيح اك٣٘ير اإلقبلـٝجٮؿ كا٣ُٛؿة ، (3)«أػؿص٭٥ ٨٦ و٤ج٫
 اجلةزؿ ٨٦ الك٧ةء، ٦ة إف يزنؿ ٤ٔي٭ة ظىت د٭زت كدؿبٮ كدججخ ٨٦ لك زكج ث٭يش.

اهلل امخبلاٜ ٨٦ كا٣ُٛؿة الكٮيح دٞج٢ اإلقبلـ كد٭ذؽم إىل كصٮد امخة٣ٜ ث٧ة أكدع 
اذلم ل٥ يذ٥٤ٕ أك يذيل٥، ٚ٭ٮ يؽرؾ أف احلةدث  ئٝٮا٩ني لكيح، دْ٭ؿ آزةر٬ة يف ا٢ُٛ٣ اجلةم

ـء دكف اللك، كأ٫٩ يكذعي٢ اجل٧ٓ ثني املذ٪ةٌٝني، ك٬ؾا ٨٦ هل ٨٦ حمؽً  ال ثؽ ث، كأف اجل
ٮال ٬ؾا أكاا٢ ا٢ٕٞ٣ كبٮا٠ريق، ك٤ٝٮب ثين آدـ ٦ُٛٮرة ىلع ٝجٮؿ اإلقبلـ كإدراؾ احلٜ، كل

ُٚؿ٬ة اهلل دٕةىل ٝةث٤ح  ،ثؽافاالقذٕؽاد ٦ة أٚةد اجلْؿ كال ا٣رب٬ةف، مأ٩٭ة يف ذلٟ مأف األ
 لبل٩ذٛةع كاالٗذؾاء ثة٣ُٕةـ كالرشاب، كلٮال ٬ؾا االقذٕؽاد ملة ظى٢ ا٩ذٛةع.

٨٦ أ٢٬  -كا٣ُٛؿة الكٮيح د٭ؽم ا٣ٕجؽ إىل أوٮؿ اتلٮظيؽ كاإلي٧ةف، كدم٭ؿة أ٢٬ ا٥٤ٕ٣
ري٥٬ ىلع ُٚؿيح اإلي٧ةف، ك٣حف حيذةج ا٣ٕجؽ تلعىي٫٤ ٨٦ أو٫٤ إىل اقذؽالؿ أك  -الك٪ح ٗك
كا٤ٞ٣ٮب ٦ُٛٮرة ىلع اإلٝؿار » ٨ٔ أف ينٟ كخيؿج ٨٦ زٮب احلٞني كاإلذاعف، ثؿ٬ةف، ٌٚبلن 

ڭ ﴿/ ث٫ قجعة٫٩ أ٥ْٔ ٨٦ ٠ٮ٩٭ة ٦ُٛٮرة ىلع اإلٝؿار ث٘ريق ٨٦ املٮصٮدات، ٧٠ة ٝة٣خ الؿق٢

                                     
 (.8/451( درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ )1)
 (. 2658(، كمك٥٤ )1385( أػؿص٫ ابلؼةرم )2)
ح الؿقةا٢ ال١ربل3)  (. 334 -2/333الث٨ دي٧يح ) ،( جم٧ٔٮ
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 .(1)«[18إثؿا٬ي٥/ ]﴾ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
رتاؼ ثةمخة٣ٜ ُٚؿم رضكرم يف » /♫ اث٨ دي٧يحيٞٮؿ ميغ اإلقبلـ  اإلٝؿار كاأل

٩ٛٮس اجلةس، كإف اكف ثٕي اجلةس ٝؽ حيى٢ هل ٦ة يٛكؽ ُٚؿد٫ ظىت حيذةج إىل ٩ْؿ 
 .(2)«حتى٢ هل ث٫ املٕؿٚح

ة- ♫ كيٞٮؿ ٌن ة يف »/ -أي إف أو٢ ا٥٤ٕ٣ اإل٣يه ُٚؿم رضكرم، كإ٫٩ أمؽ رقٮػن
زجني، ك٦جؽأ ا٥٤ٕ٣ ا٣ُجييع ٦جؽأ ا٥٤ٕ٣ الؿيةيض، ٠ٞٮجلة/ إف الٮاظؽ ٩ىٙ االاجلٛٮس ٨٦ 

ٔ٪٭ة أكرث  ؿًض٠ٕٞٮجلة/ إف اجلك٥ ال يكٮف يف مما٩ني؛ ألف ٬ؾق املٕةرؼ أق٧ةء ٝؽ دي 
 .(3)«ٕؿض ٔ٪٫ ُٚؿةذىٮر أف دي ا٣ُٛؿ، كأ٦ة ا٥٤ٕ٣ اإل٣يه ٧ٚة يي 

ٕي  كال٧١ةؿ امل٤ُٜ، ٚيه دؽرؾ أف ٨٦ خي٤ٜ  ًلكا٣ُٛؿة دؽؿ ىلع ادىةؼ امخة٣ٜ ثةلىٛةت ا٣
 .[17اجلع٢/ ]﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴿/ ال يكٮف ٨٧٠ ال خي٤ٜ، ٝةؿ دٕةىل

ٚةمخة٣ٜ يؾا ال١ٮف ال يكذٮم ٦ٓ ٗريق يف وٛةد٫ كإٔٚةهل كذاد٫، ٚيه دؽرؾ ٤ٔٮ 
إال كصؽ يف ٩ٛك٫  ،ية اهلل/ الىٛةت، ٧٠ة دؽرؾ ٤ٔٮ اذلات، ٚإ٫٩ ٦ة ٝةؿ اعرؼ مؤ٨٦ ٍٝ

 رضكرة ث٤ُت ا٤ٕ٣ٮ، ال ي٤ذٛخ ي٧٪ح كال يرسة، ال مجةدؿ يف ذلٟ جمةدؿ.

يْ٭ؿ ذلٟ يف أكٝةت  ،د٭ذؽم إىل دٛؿدق دٕةىل ثةأللٮ٬يح ؛كا٣ُٛؿة كإف ٗنحذ٭ة اغميح اإلحلةد
النؽة كاملع٪ح، ٚإف ا٤ٞ٣ت يٛـع إىل ػة٫ٞ٣، كي٤ضأ إىل ثةرا٫ ٔ٪ؽ ظ٤ٮؿ احلٮادث ا٣ْٕةـ 

 .[67اإلرساء/ ]﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ﴿/ اجلكةـ، ٝةؿ دٕةىلكامخُٮب 
٭ة، ث٢ لك٧ة اك٩خ ا٣ٕٞةاؽ » كاإلقبلـ ثٕٞةاؽق كأظما٫٦ مٮاٜٚ ل٤ُٛؿة ال يٕةًر

ح ل٤ُٛؿة الىعيعح مٌةدة ية، ٚيف ا٣ُٛؿة  كاألظماـ ثٕيؽة ٨ٔ اإلقبلـ، اك٩خ ٦ٕةًر

                                     
 (. 8/38( درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ )1)
 (. 16/328) م( جم٧ٮع ا٣ٛذةك2)
 (. 16 -15 /2( املؿصٓ الكةثٜ )3)
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حمجح ا٣ٕؽؿ كإيسةرق، كب٘ي ا٥٤ْ٣ كاجلٛةر ٦٪٫، كاقذٞجةح إرادة الرش ذلاد٫، ٣ك٨ دٛةوي٢ 
٨ ػ٫ٛ٤ اتلٛخ ٫٧٤ٕ٣ أف ب ٦ً ذلٟ إ٧٩ة د٥٤ٕ ٨٦ ص٭ح الؿق٢، ٚة٢ُٛ٣ ٔ٪ؽ أكؿ د٧يزيق إذا رضي 

يٞذه هل ٦٪٫، ٚحكك٨ كي٭ؽأ،  ، ظىتٯد٤ٟ الرضبح ال ثؽ ية ٨٦ ًةرب، ٚإذا مٕؿ ث٫ ثك
 .(1)«دٕةىل ا٣ُٛؿة ثةمخة٣ٜ، ك٬ٮ اتلٮظيؽ، كبة٣ٕؽؿ اذلم ٬ٮ رشٔح الؿبٚ٭ؾا إٝؿار يف 

إال أ٫٩ ال دٞٮـ احلضح ىلع ثين آدـ إال  ،كا٢ٕٞ٣ كا٣ُٛؿة كإف اك٩ة ٨٦ دالا٢ اتلٮظيؽ
ًٓ  الؿق٢، كإ٩ـاؿً  ثإرقةؿً  ﴾ ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿/ ا٣ٕؾر، ٝةؿ دٕةىل ال١ذت، كُٝ

ًٓ  ،الؿق٢ ٚبل ٔؾاب إال ثٕؽ إرقةؿً ، [15اإلرساء/ ]  -كإٝة٦ح احلضح، كٝة٣خ املٕزت٣ح، ا٣ٕؾر كُٝ
ا٢ٕٞ٣، ك٬ٮ حتؿيٙ ل٤يل٥  / إف الؿقٮؿ ٬٪ة ٬ٮ-﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿/ يف اآليح

 . [7األ٩بيةء/ ]﴾ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿/ ٨ٔ مٮا٫ًٕ، ثؽال٣ح ٝٮؿ اهلل دٕةىل
كإ٩ـاؿ ال١ذت  ،ك٬ٮ قجعة٫٩ ٦ة أ٤٬ٟ ٨٦ ٝج٤٪ة ٨٦ األم٥ إال ثٕؽ إرقةؿ الؿق٢ إحل٭٥

وئ ﴿/ كٝةؿ قجعة٫٩، [288النٕؿاء/ ]﴾ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿/ ٤ٔي٭٥، ٝةؿ دٕةىل

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ 

 .[59ا٣ٞىه/ ]﴾ حئ مئ
 ،إذا اكف كصٮد اهلل كدْٕي٫٧ مؿًلٮزنا يف ا٣ُٛؿ، كا٣ٕٞٮؿ تكذؽؿ ىلع ذلٟ/ ٚإف ٝي٢

 كإ٩ـاؿ ال١ذةب؟ ،ٕٚبلـ دٮٝٙ اتليليٙ ىلع ٦يجء الؿقٮؿ
/ إف إزجةت ٠ٮف ا٣ُٛؿة يه اإلقبلـ، ال يٞذيض ػ٤ٜ ٥٤ٔ رضكرم يف ٩ٛف ٚيٞةؿ

ة ثة٣ٕٞيؽة كأوٮية، ك٩ٮاٌٝ٭ة، ٝةؿ دٕةىل/  ې ې ې ې ﴿اإلنكةف، مج٫٤ٕ اعل٧ن

ال يٕةٝت ٝج٢  -ة ٦٪٦٫ن دكؿ   -ف اهلل دٕةىل٧٠ة أ، [78اجلع٢/ ]﴾ ى ى ائ ائ
، [131األ٩ٕةـ/ ]﴾ ی ی ی جئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿ث٤ٮغ احلضح الؿقةحلح 
أف ٦ٕؿٚح اهلل كإزجةت كصٮدق  /يجٕر إحل٭٥ الؿقٮؿ، ك٨٦ ظ٧١ح ذلٟ ث٢ د٧ذ٪ٓ املؤاػؾة ظىت

                                     
 (. 248)ص ( إيسةر احلٜ ىلع امخ1ٜ٤)
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ال دٛىيٌل، ٚة٢ٕٞ٣ ال ي٭ذؽم للك ٧٠ةالت اهلل دٕةىل، كال  ،يلةاملؿًلٮز يف ا٣ُٛؿ كا٣ٕٞٮؿ إدم
ي٫ ٨٦ األٝٮاؿ كاألٕٚةؿ، ٚبل ثؽ هل ٨٦ كيح ي٭ؽي٫ كيؿمؽق، كيبني  هل ٦ٕةٝؽ ي٭ذؽم إىل لك ٦ة يًؿ

احل٢ كاحلؿ٦ح يف إٔٚةؿ امليلٛني، ٧٠ة أف ا٢ٕٞ٣ كا٣ُٛؿة ال يؽالف ىلع ٔٞٮبح اآلػؿة مل٨ 
ٞٮبح الرشؾ يف ادل٩ية كاآلػؿة.  يف ذلٟ، ٚضةء الؿقٮؿ ثبيٝرص    ةف زٮاب اتلٮظيؽ، ٔك

  /♫ ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥
ٔى  فى كٌلى  ػػػػاجلػػػػةس يف ٣ػػػػبفو   ي٥و ًْ

 

ػػػػ   كقي ٚػػػػأّ٭ؿي  ةءكا ثةبليػػػػةفً ٚضى
 

ػػػػي٥و  ًْ ٔى ٍ٭ػػػػ٢و   كٌلفى اجل ػػػػةسي يف صى
 

 ٚضػػػػةءكا ثػػػػةحلٞنًي ٚػػػػأذ٬جيٮقي  
 

ٛػػػػؿو ْٔػػػػي٥و   كٌلف اجلػػػػةس يف كي
 

٤يٮقي   (1)ٚضػػػػةءكا ثةلؿ مػػػػةًد ٚىػػػػأثُى
 

 

ا؛ ٚإ٫٩ ال دٕةرض كال د٪ةٝي ًؿ امخبلاٜ ىلع اإلقبلـ كبني  -حب٧ؽ اهلل -كأػرين ٍُ ثني فى
ر ٤ٔي٫ »ٔٞيؽة اإلي٧ةف ثة٣ٌٞةء كا٣ٞؽر؛ ألف اهلل دٕةىل  ة، ٚٞؽ ٝؽ  كإف ػ٫ٞ٤ مٮلٮدنا ق٤ي٧ن

٥٤ ذلٟ  .(2)«٦ة قي١ٮف ثٕؽ ذلٟ ٨٦ د٘يريق، ٔك
  

 
  

                                     
  (.٦3/376ؽارج الكةل١ني ) (1)
 (. 8/362( درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ )2)

& 
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 دنسبة عله التوحي

 

ٔبلٝذ٫ ث٘ريق ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ كو٤ذ٫ ث٭ة، كنكجح أم ٥٤ٔ إىل ٗريق ٨٦ / نكجح ا٥٤ٕ٣ يه
 يه/  ،ا٤ٕ٣ٮـ درتدد ثني أربٓ نكت

ًٔ  ٚذ٤ُٜ األق٧ةء املؼذ٤ٛح ىلع مكّماّرتادؼ/  -1 د، ٚذؼذ٤ٙ األق٧ةء ؽحم ٥و ٤ٍ كاظؽ ك
 كدذٜٛ املك٧يةت.

ي اتلخاّه/  -2 ػؿ ل٥ كت أظؽ ا٧٤ٕ٣ني إىل اآلٚذتجةي٨ األق٧ةء كاملك٧يةت، حبير لٮ ن
 يىؽؽ ىلع يشء ممة وؽؽ ٤ٔي٫ اآلػؿ.

٠أف يكٮف أظؽ ا٧٤ٕ٣ني أ٥ٔ ٨٦ اآلػؿ ٚأظؽ٧٬ة داػ٢ ثذ٧ة٫٦ يف اآلػؿ، اتلداخِ/  -3
 ك٬ٮ ا٧ٕ٣ٮـ كامخىٮص امل٤ُٜ.

أك ا٣جكيب، ثأف يكٮف لك ٨٦ ا٧٤ٕ٣ني أ٥ٔ  ،ك٬ٮ ا٧ٕ٣ٮـ كامخىٮص الٮصيهاتلٌاؼف/  -4
 . ل٨٦ ص٭ح، كأػه ٨٦ ص٭ح أػؿ

٦ة قجٜ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ ثأف ٥٤ٔ اتلٮظيؽ نكبذ٫ إىل قةاؿ ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح يه  كىلع
هل أوٮهل كمىةدرق، ك٦٪ة٬ض٫  اتلؼة٣ٙ كاتلجةي٨، ٚ٭ٮ ٨ٚ مكذ٢ٞ ثؾاد٫، ٝةا٥ ث٪ٛك٫،

ك٬ٮ ٦٪٭ة ث٧زن٣ح الؿأس  اكألقةس ٤ٕ٣ٮـ اإلقبلـ،كإف اكف كمكةا٫٤، كال ي٘ين ٔ٪٫ ٗريق، 
أ٫٩ أو٤٭ة ثنكبذ٫ إىل ٗريق ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ اتلٕجري ٨ٔ إىل كذلا ٦ةؿ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء  ٨٦ اجلكؽ؛

 ، ىلع ٦ٕؿٚح اهلل دٕةىل كدٮظيؽقك٦ة قٮاق ٚؿع ٔ٪٫، ثةٔذجةر أف ٤ٔٮـ اإلقبلـ دٞٮـ أكالن 
ٮع ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ،♀ كاتلىؽيٜ ثجٕسح ٩بي٪ة  .كأمٮر ا٣٘يت، ك٬ؾا مًٮ

 / -يف ٦٪ْٮ٦ذ٫- ♫ كذلا ٝةؿ اإل٦ةـ الكٛةريين
 ا٤ٕ٣ػػػػ٥ً  لكي   أف   ٥٤ٍٔ ةٚػػػػ كبٕػػػػؽي 

 

ٍٓ  ل٤ذٮظيػػؽً  اك٣ٛػػؿًع   ػػىى  ٚةقػػ٧  يًم ٍْ
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أف  /قجت ٬ؾق ا٣تك٧يحككألص٢ ٬ؾا املٕىن ق٧ةق اإل٦ةـ أثٮ ظ٪يٛح ثة٫ٞٛ٣ األكرب، 
اجلىٮص ٨٦ ٠ذةب كق٪ح دؽكر ظٮؿ اتلٮظيؽ يف مخكح حمةكر ال قةدس ية، ٚإ٦ة أف 
٫ ا٤ُ٣يب اإلرادم،  ٫ ا٤ٕ٣يم امخربم، أك يف دٞؿيؿق يف ٩ٔٮ دكٮف يف دٞؿيؿ اتلٮظيؽ يف ٩ٔٮ
كدٔٮة امخ٤ٜ ٣ٕجةدد٫ دٕةىل كظؽق، أك يف مكذ٤ـ٦ةت اتلٮظيؽ ك٦ٞذٌيةد٫، كظٞٮ٫ٝ ٨٦ 

أك يف اجلـاء ىلع اتلٮظيؽ ٨٦ إ٠ؿاـ اهلل ٣ٕجةدق املٮظؽي٨، أك يف  ،حاألظماـ ا٣ٛٞ٭يح ا٤٧ٕ٣ي
يؽ ىلع مٌةدة اتلٮظيؽ ثةلرشؾ كاإلحلةد، ٚىةر اتلٮظيؽ أوبلن ٣٘ريق  ثيةف ا٣ٕٞٮبةت كالٔٮ

 .(1)٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ظير اردجُخ ث٫ كأذ٧ؽت ٤ٔي٫
 

 
  

                                     
 (.1/98(، ٦ٕةرج ا٣ٞجٮؿ )٦3/468ؽارج الكةل١ني ) (1)

& 
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 واضع عله التوحيد
 

كاأل٩بيةء ٤ٔي٭٥ و٤ٮات اهلل كقبل٫٦، كأ٦ة ال مٟ أف اتلٮظيؽ صةءت ث٫ الؿق٢ 
٫ٕ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ٚ  / كدؽكي٪٫ ثُٮري٨ٞؽ مؿ يف ًك

 ٮر اتلؽكي٨ كاالقذٞؿار. َكاثلةين/ ، الؿكايح )٦ة ٝج٢ اتلؽكي٨(َٮر أكي٧ة/ 
 .لكذة املؿظ٤ذنيك٬ؾق ملعح ٨ٔ 

 / ٜر الركايثأكالن/ ؼ

ي٢ األكؿ ٨٦ الىعةثحل٥ يك٨  حبةصح إىل اتلؽكي٨ يف ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح،  ╚ الٔؿ
كيٮردكف ٤ٔي٫ ٦ة ينلك ٤ٔي٭٥ ٨٦ »الٮظيني،  ♀ٚٞؽ اك٩ٮا يذ٤ٞٮف ٨ٔ رقٮؿ اهلل 

ٚيضيج٭٥ ٔ٪٭ة ث٧ة يس٤ش وؽكر٥٬، كٝؽ أكرد ٤ٔي٫ ٨٦ األقب٤ح أٔؽاؤق  ،األقب٤ح كالنج٭ةت
، كَل ذلٟ (1)«٧ةفاإليكأوعةث٫، أٔؽاؤق ل٤ذٕ٪خ كامل٘ةبلح، كأوعةث٫ ل٤ٛ٭٥ كابليةف كزيةدة 

ح يف أذ٬ة٩٭٥،  ♀ركاق الىعةثح ٨ٔ اجليب  ذٞةد حمّٛٮ مل٨ ثٕؽ٥٬، ٚما٩خ مكةا٢ األ
كل٥ يٞٓ ثح٪٭٥ اػذبلؼ يف مأف  ،♀ ٤ٔي٭ة ثكذةب رب٭٥ كق٪ح ٩بي٭٥ النٌ مكذؽى 

أٝؿب إىل أف  /ا٣ٕٞيؽة، ث٢ اصذ٧ٕٮا ىلع ٔٞيؽة وعيعح، قةملح ٩ٞيح ػةحلح ٨٦ لك مٮب، ٚما٩ٮا
  ٝ كٚىةظح ال٤كةف، كقٕح  ،ؽ األذ٬ةفيٮٚٞٮا إىل الىٮاب ٨٦ ٗري٥٬ ث٧ة ػى٭٥ اهلل ث٫ ٨٦ دٮ

الؿب، ٚة٣ٕؿبيح َؿيٞذ٭٥ كق٤يٞذ٭٥، كاملٕةين الىعيعح مؿًلٮزة يف ُٚؿ٥٬  لا٥٤ٕ٣، كدٞٮ
ٞٮي٥... ٧٤ٔٮا اتلزني٢ كأقجةث٫، كاتلأكي٢ كآداث٫، كاعي٪ٮا األ٩ٮار ا٣ٞؿآ٩يح مٕح كاأل ،ٔك

 .(2)املىُٛٮيح، ٚ٭٥ أقٕؽ األ٦ح ثإوةثح الىٮاب، كأصؽر٬ة ث٥٤ٕ ٫ٞٚ الك٪ح كال١ذةب

                                     
 (. 3/688الث٨ ا٣ٞي٥ ) ،( زاد املٕةد1)
 ( ثذرصؼ. 158 -4/148ٔبلـ املٮٕٝني )أ( 2)
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أك دى٪يٙ  ،حبةصح إىل دؽكي٨ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ╚ الىعةثح ل٥ يك٨ألص٢ ٬ؾا 
 ٠ذت ٚي٫.

 / ٜر اتلدكيٖذاٗينا/ ؼ

وٮر ٨٦ ال١ذةثح  ♀كإف كٕٝخ يف ز٦٪٫  -كبؽأ ٬ؾا يف ظيةة اتلةثٕني
ز٥ مةع ذلٟ يف اجلىٙ األكؿ ٨٦  ،♫ الـ٬ؿماإل٦ةـ اثذؽأ ذلٟ ظير  -كاتلؽكي٨

، ظير ردت األظةدير ىلع «املٮَأ»يف  ♫ ا٣ٞؿف اثلةين ايضؿم ٧٠ة ٢ٕٚ اإل٦ةـ ٦ةلٟ
 إ٣غ.كبةب اتلٮظيؽ، كبةب ا٥٤ٕ٣...  ،ثةب اإلي٧ةف/ أثٮاب دذ٤ٕٜ ثةتلٮظيؽ ٦س٢

َى يف اقذٞبل ك٢ٕ٣ ٬ؾا اتلجٮيت لؤلظةدير اكف اجلٮاة األكىل  ؽي ٍٕ ؿ لك ثةب ٚي٧ة 
 ثةتلى٪يٙ كابلعر.

كممة أكٝؽ صؾكة اتلؽكي٨ ٦ة كٝٓ يف آػؿ ز٨٦ الىعةثح ٨٦ ثؽع كاػذبلؼ يف 
٬(، كمكأ٣ح  88ا٣ٕٞيؽة، ٧٠ة يف مكأ٣ح ا٣ٞؽر، كٌلف أكؿ ٨٦ دك٥٤ ث٫ ٦ٕجؽ اجل٭ين )ت 

امخٮارج ثؽٔح ٨٦ ٝج٢ ا٣تنيٓ كا٤٘٣ٮ يف آؿ ابليخ، كٚذ٪ح ٔجؽ اهلل ث٨ قجأ، ٧٠ة كٕٝخ 
 ذلٟ ننأ ٦ؾ٬ت املٕزت٣ح ىلع يؽ كاو٢ ث٨ ُٔةء )ت بٕؽظٮا ثةتل١ٛري ثةذل٩ٮب، ككرص  
كاتلةثٕني، كػؿج ىلع إدمةع ٙ يف مكةا٢ ٨٦ ا٣ٕٞيؽة ٦ة ػة٣ٙ ث٫ الىعةثح ٬(، كو٪  131

ذٞةد، ٚذىؽ هل اتلةثٕٮف ثةلؿد ٤ٔي٫ كامل٪ةّؿة يف ٬ؾق املكةا٢، ز٥ ثؽأ  لػري ا٣ٞؿكف يف األ
 كرد   ،جليف دأكي٢ املج٤ُني ؛اتلى٪يٙ يف ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح ظني أوجط رضكرة ال ثؽ ٦٪٭ة

٬ٮ ٠ذةب ا٫ٞٛ٣ األكرب  -٬ؾا اجلعٮ ىلع -احنؿاؼ ا٣٘ة٣ني، كٌلف أكؿ ٦ؽك ف ٔؿٚ٪ةق يف ا٣ٕٞيؽة
ا٣جكجح إحل٫، ركاق أثٮ ٦ُيٓ احلك٥ ث٨ ٔجؽ اهلل  ك٬ٮ زةثخ ٬(158 )ت ♫ أليب ظ٪يٛح

ا  ،ابل٤يخ، ٧٠ة ركاق محةد ث٨ أيب ظ٪يٛح ظؽد ٚي٫ أثٮ ظ٪يٛح ٔٞةاؽ أ٢٬ الك٪ح حتؽيؽن
يف  -ٚي٫ ىلع املٕزت٣ح، كا٣ٞؽريح، كاجل٭٧يح، كالنيٕح، كامذ٢٧ ىلع مخكح أثٮاب كرد  ٦٪٭ضي ة، 

٣ر يف املنحبح، كالؿاثٓ يف الؿد ىلع ٨٦ يكٛؿ األكؿ يف ا٣ٞؽر، كاثلةين كاثلة/ -أد٥ ركايةد٫
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ى٧ح  ثةذل٩ت، كامخةمف يف اإلي٧ةف، كٚي٫ ظؽير ٨ٔ األق٧ةء كالىٛةت، كا٣ُٛؿة، ٔك
ري ذلٟ ٨٦ ٦جةظر ا٣ٕٞيؽة.  األ٩بيةء، كمما٩ح الىعةثح، ٗك

ة  ث٧ٕىنى  -٤ٚٮ ٝةؿ ٝةا٢/ إف كآً ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ٛن ٓ مؤ٣ ة أكؿ ٨٦ ًك يف ا٨ٛ٣ ٨٦ أ٢٬ ػةو 
كإف اكف ٝؽ ٝي٢/ إف »كل٥ يجٕؽ ٨ٔ الىٮاب،  ،لماف وةدٝنة ♫ ٬ٮ اإل٦ةـ أثٮ ظ٪يٛح -الك٪ح

ة -كأ٫٩ أ٣ٙ ٚي٫ رقة٣ح، كٝي٢ ،♫ كا٫ًٕ اإل٦ةـ ٦ةلٟ ث٨ أنف ٌن ٫٩ ملة ٠رثت ا٣ٛنت أمؿ إ /-أي
ٓ ٠ذت إلزاتل٭ة كالؿد ٤ٔي٭ة امل٪ىٮري   .(1)«ثًٮ

ٓ ٠ذةثنة 197)ت  ♫ ٧٠ة زجخ أف اإل٦ةـ اث٨ ك٬ت ر ىلع َؿيٞح ٬( ًك ؽى ٞى يف ا٣
زني يف دمٓ األظةدير كإف اكف دكف دجٮيت.  املعؽ 

٬(، د٪ةكؿ ٚي٫  284 )ت (2) ♫ ك٣ٞؽ نكت ٠ذةب ث٪ٛف اق٥ ا٫ٞٛ٣ األكرب لئل٦ةـ النةٚيع
ذٞةد مكأ٣ح مكأ٣ح، كرد ىلع ا٣ٛؿؽ املؼة٣ٛح يف ز٪ةية الك٫٦، إال أف نكجح ال١ذةب إىل  مكةا٢ األ

ري مٮزٞح، ٚٞؽ ٝةؿ ظةيج ػ٤يٛح ٣ك٨ يف نكبذ٫ إىل »(/ ٠نٙ ا٣ْ٪ٮف)يف  -اإل٦ةـ النةٚيعٗ 
 .(3)«أ٫٩ ٨٦ دأحلٙ ثٕي أكةثؿ ا٧٤ٕ٣ةء /النةٚيع مٟ، كا٨ْ٣ ا٣٘ة٣ت

ك٣ك٨ ثأق٧ةء خمذ٤ٛح يؾا  ،يف ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ♫ ٓ اتلأحلٙ ثٕؽ أيب ظ٪يٛحز٥ دذةث
٬(، كدج٫ٕ  224 ـ )تبلث٨ قاأليب ٔجيؽ ا٣ٞةق٥  «اإلي٧ةف»٠ذةب  /ا٥٤ٕ٣، ٨٧ٚ أكؿ ذلٟ

اجلةس ٬ؾا، ٧٠ة ّ٭ؿ مى٤ُط الك٪ح لرلال٣ح ىلع ٦ة يك٥٤ ٨٦ ىلع ٬ؾا ٠سريكف إىل يٮـ 
ذٞةدات، كامذ٭ؿ ذلٟ ز٨٦ اإل٦ةـ  ك٨٦ ال١ذت املى٪ٛح ثةق٥ الك٪ح/  ،♫ أمحؽاأل

٬( 248)ت  ♫ لئل٦ةـ أمحؽ« الك٪ح»٬( ك235)ت  ♫ الث٨ أيب محجح« الك٪ح»٠ذةب 
ري ذلٟ، ز٥ ّ٭ؿ مى٤ُط اتلٮظيؽ يف ٦س٢/ ٠ذةب   الث٨ رسيش ابل٘ؽادم« اتلٮظيؽ»ٗك

                                     
 (. 237ملع٧ؽ أيب ٤ٔيةف النةٚيع )ص ،( ال٤ؤلؤ امل٪ْٮـ يف ٦جةدئ ا٤ٕ٣ٮـ1)
 حم٧ؽ حم٧ٮد ٚؿيلغ. ( َجٓ ثذعٞيٜ د.2)
 (. 2/1287حلةيج ػ٤يٛح )، ( ٠نٙ ا٣ْ٪ٮف3)
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٬(، ككا٠ت ذلٟ ّ٭ٮر 311)ت  ♫ الث٨ ػـي٧ح« اتلٮظيؽ»٬(، كًلذةب 386)ت  ♫
أوٮؿ ادلي٨، ز٥ ّ٭ؿ اتلأحلٙ ثةق٥ ا٣ٕٞيؽة أكاا٢ ا٣ٞؿف امخةمف ايضؿم،  مى٤ُط

ة ٦ذ٧زينا ٨ٔ ٗريق  كاقذٞؿت ظؿًلح اتلى٪يٙ ك٦٪٭ش اتلأحلٙ، كاقذ٢ٞ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ٧٤ٔن
 ث٤ٞت ك٦٪٭ش خمىٮص.

٥ ٥٤  -٨٦ األمةٔؿة كاملةدؿيؽيح -كأػرينا؛ ٚإف ٚي٧ة قجٜ ثية٫٩ رد ا ىلع ٨٦ ٔز أف كاًيعٔ 
جٞة  ٬(، ٬333(، كأثٮ ٦٪ىٮر املةدؿيؽم )ت  ٧324ة/ أثٮ احلك٨ األمٕؿم )ت اتلٮظيؽ ٬ ظير قي

 ثذآحلٙ ٠سرية ٠ذجخ ىلع ٦٪٭ش أ٢٬ احلؽير، أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح.
 

 

 
 

  & 
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 غاية عله التوحيد
 

ا٣٘ؿض كا٣٘ةيح كا٣ٛةاؽة كاثل٧ؿة ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ث٧ٕىن كاظؽ، ٚلك ذلٟ اق٥ ل٧٤ى٤عح »
ذجةرات، ٚلك ٦٪ٕٛح املرتدجح ىلع  د٥٤ٕ ا٥٤ٕ٣، كإ٧٩ة اػذ٤ٛخ ا٣ٕجةرات الػذبلؼ األ

دؿدجخ ىلع ٢ٕٚ ٦ة تكّم ٚةاؽة كز٧ؿة، ٨٦ ظير دؿدج٭ة ٤ٔي٫، كتكّم اغيح، ٨٦ ظير إ٩٭ة 
ة ٨٦ ظير إف ا٣ٛة٢ٔ ٢ٕٚ ذلٟ ا٢ٕٛ٣ ألص٢ ظىٮهل ًن ؿ  .(1)«ىلع َؿؼ ا٢ٕٛ٣ ك٩٭ةيذ٫، ٗك

٨٦ ص٭ةت  -ىلع ٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح -كدْ٭ؿ ز٧ؿة دراقح ٥٤ٔ اتلٮظيؽ
كظيثيةت ٠سرية، إال أ٩٭ة دٕٮد إىل أمؿي٨ أقةقحني؛ األكؿ/ ثةٔذجةر امليلٙ، كاثلةين/ ثةٔذجةر 
٤ٮـ اإلقبلـ األػؿل، ك٦ة يذ٤ٕٜ ثةمليلٙ يٕٮد إىل ٦٪ٕٛح د٩يٮيح كأػؿكيح،  ا٥٤ٕ٣ ٩ٛك٫ ٔك

٤٧يح، كدٛىي٢ ٬ؾق امل٪ةٚٓ ىلع اجلعٮ اتلةيل/ كادل٩يٮيح دؿصٓ إىل   ٦٪ٕٛح ٧٤ٔيح ٔك
 أكالن/ ذٕرحٙ ةاّنصتث لْٕلكه/ 

 يف ظيةد٫ ادل٩ية/  -1
إف ٝيةـ املؽ٩يح، كازد٬ةر احلٌةرة، كا٩ذْةـ أمؿ احليةة، كَيت ا٣ٕحل، مل٨ ز٧ؿات 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿اتلٮظيؽ املجةرًلح، ٝةؿ دٕةىل/ 

ؿاؼ/ ]﴾ ڀ  .[96اأٔل
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ﴿كٝةؿ دٕةىل/ 

 .[97اجلع٢/ ]﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
﴾ مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث﴿كٝةؿ دٕةىل/ 

ؽ/ ]  .[28الٔؿ
                                     

 (. 86( دؿديت ا٤ٕ٣ٮـ )ص1)
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ؽـ د٫ٞ٤ٕ » إف اإلي٧ةف يس٧ؿ ٧َأ٩ح٪ح ا٤ٞ٣ت كراظذ٫، كٝ٪ةٔذ٫ ث٧ة رزؽ اهلل، ٔك
ؽـ ث٘ريق، ك٬ؾق يه احليةة ا٣ُيجح، ٚإف أو٢ احليةة ا٣ُيجح راظح ا٤ٞ٣ت  ك٧َأ٩ح٪ذ٫، ٔك

 .(1)«تنٮم٫ ممة يتنٮش ٦٪٫ ا٣ٛةٝؽ لئلي٧ةف الىعيط
قشتنا ألمر املؤٖٔ إف أمرق لكٙ خري، إف أضاةخٙ رساء شُر واكف »كيف الىعيط/ 

 .(2)«خرينا هل، كإف أضاةخٙ رضاء ضرب واكف خرينا هل، كّيس ذلٍ ألضد إال لْٕؤٖٔ
٥٤»/ - ♫ ٨ٔ ميؼ٫ اث٨ دي٧يح- ♫ كٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥ ا  ٔك اهلل ٦ة رأيخ أظؽن

ة ٦٪٫ ٍٝ، ٦ٓ ٦ة اكف ٚي٫ ٨٦ ًيٜ ا٣ٕحل، كػبلؼ الؿٚة٬يح كاجلٕي٥، ث٢  أَيت ٔحنن
ًؽ٬ة، ك٦ٓ ٦ة اكف ٚي٫ ٨٦ احلبف كاتل٭ؽيؽ كاإلر٬ةؽ، ك٬ٮ ٦ٓ ذلٟ ٨٦ أَيت اجلةس 
ة، د٤ٮح ٩رضة اجلٕي٥ ىلع كص٭٫، كًل٪ة  ة، كأرشظ٭٥ وؽرنا، كأٝٮا٥٬ ٤ٝجنة، كأرس ٥٬ ٩ٛكن ٔحنن

ةٝخ ث٪ة األرض أدح٪ةق، ٧ٚة ٬ٮ إال أف ٩ؿاق  إذا امذؽ ث٪ة امخٮؼ، كقةءت ٦٪ة ا٣ْ٪ٮف، ًك
، ٚكجعةف ٨٦  ة كٝٮةن كيٞي٪نة ك٧َأ٩ح٪حن كنك٧ٓ الك٫٦ ٚيؾ٬ت ذلٟ لك٫ ٔ٪ة، كي٪٤ٞت انرشاظن
أم٭ؽ ٔجةدق ص٪ذ٫ ٝج٢ ٣ٞةا٫، كٚذط ي٥ أثٮاث٭ة يف دار ا٢٧ٕ٣، ٚأدة٥٬ ٨٦ ركظ٭ة كنكي٧٭ة 

 .(3)«ؿغ ٝٮا٥٬ ٤ُ٣ج٭ة كاملكةثٞح إحل٭ة!!كَيج٭ة ٦ة اقذٛ
٢ الؿازم  ا٣ٞٮؿ يف ثيةف ظيةة املؤ٨٦ ا٣ُيجح يف ادل٩ية ٨٦ مخكح كصٮق، ٚٞةؿ/  ♫ كٚى 

إف املؤ٨٦ ي٥٤ٕ أف رز٫ٝ ٨٦ دؽثري رب٫، كرب٫ حمك٨ هل ٚي٫، ٚ٭ؾا يؽٔٮق إىل » -
ة ٨ٔ اهلل كرز٫ٝ.  الًؿ

د٤ٞج٭ة، ٚبل مجـع ٔ٪ؽ ظ٤ٮؿ ٠ؽر٬ة؛ أل٫٩ كإف املؤ٨٦ ي٥٤ٕ ظٞيٞح ادل٩ية كرسٔح  -
 ي٥٤ٕ أف ا٣ٕحل ٔحل اآلػؿة.

                                     
يط كابليةف لنضؿة اإلي٧ةف1)  (. 73الكٕؽم )صٔجؽ الؿمح٨ ل٤نيغ  ،( اتلًٮ
 (. 2999( أػؿص٫ مك٥٤ )2)
 (.78الث٨ ا٣ٞي٥ )ص ،( الٮاث٢ الىيت3)



 
 

 ٦جةدئ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ 199

ةء رب٫،  - ـ٫ٔ ٧٘٦ٮر ثةلكٕةدة يف ظيةد٫؛ ألف اغيذ٫ إًر ؽـ ص ةق ٔك كاملؤ٨٦ ٦ٓ ًر
 .(1))إف لٓ يكٖ ةٍ مغب قٌلَّ وال أةايل(ٚ٭ٮ ي٤٭ش ث٭ؾق اليل٧ح/ 

كا٣ُٕةـ، كٝؽ حيذٞؿ٧٬ة ز٥ إف ذلات ادل٩ية زاا٤ح ػكحكح، كأ٥ْٔ ذلاد٭ة الٮٝةع  -
 اإلنكةف إذا د١ٛؿ ٚي٭٧ة.

ٚةملؤ٨٦ ٔ٪ؽ٦ة دٞج٢ ٤ٔي٫ ادل٩ية ال يٕة٩ٞ٭ة ٦ٕة٩ٞح ا٣ٕةمٜ؛ أل٫٩ ي٥٤ٕ زكاية، ٚيأػؾ  -
 .(2)«٦٪٭ة ثٞؽر ٦ة يزتكد إىل اآلػؿة

كاملؤ٨٦ يذزلذ ثزلات ٦ٕ٪ٮيح يه أ٥ْٔ ٨٦ لك الزلات احلكيح؛ كذلا ٝةؿ ثٕي 
، كٝةؿ ٗريق/ (3)«كأث٪ةء امل٤ٮؾ ٦ة حن٨ ٚي٫ جلةدلك٩ة ٤ٔي٫ ثةلكيٮؼلٮ ي٥٤ٕ امل٤ٮؾ »الك٤ٙ/ 

 .(4)«إف يف ادل٩ية ص٪ح ٨٦ ل٥ يؽػ٤٭ة ل٥ يؽػ٢ ص٪ح اآلػؿة»
ڃ ڃ چ چ چ ﴿يف ٝٮهل دٕةىل/ - ♫ ظمايح ٨ٔ ميغ اإلقبلـ -ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥

٦ة يى٪ٓ أٔؽايئ يب؟ أ٩ة ص٪يت »/ -أ٫٩ ٝةؿ [13احلؽيؽ/ ]﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
كبكذةين يف وؽرم، أَّن  رظخ ٚيه ٦يع ال دٛةرٝين، إف ظبيس ػ٤ٮة، كٝذٌل م٭ةدة، 

 .(5)«كإػؿايج ٨٦ ثرلم قيةظح
 ك٦ْة٬ؿ احليةة ا٣ُيجح ا٣يت ػه اهلل ث٭ة ٔجةدق املؤ٦٪ني يف ادل٩ية ٠سرية، ٩ؾ٠ؿ ٦٪٭ة/ 

 / كاليث ا  -
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

 .[257ابلٞؿة/ ]﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
                                     

  (.13/73أػؿص٫ ا٣ُرباين ) (1)
 (. 28/112)دٛكري الؿازم ( 2)
 (.168الث٨ ا٣ٞي٥ )ص ،( ا٣ٞةا٢ ٬ٮ ا٣ٌٛي٢ ث٨ ٔيةض. اجلٮاب المايف3)
 (.69الث٨ ا٣ٞي٥ )ص ،اث٨ دي٧يح. الٮاث٢ الىيتميغ اإلقبلـ ( ا٣ٞةا٢ ٬ٮ 4)
 (. 69( الٮاث٢ الىيت )ص5)
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ز٥ كوٛ٭٥  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿كٝةؿ قجعة٫٩/ 
 .[63-62يٮنف/ ]﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿/ ثٞٮهل

 لْٕؤٔ٘ني كحمتث اخلْي هلٓ/  حمتث ا  -
[54املةاؽة/ ]﴾ ہ ہ﴿ٝةؿ دٕةىل 

 .[96مؿي٥/ ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿كٝةؿ دٕةىل/ 
 -خيرب دٕةىل أ٫٩ ي٘ؿس ٣ٕجةدق املؤ٦٪ني اذلي٨ ي٤٧ٕٮف الىةحلةت» /♫ ٝةؿ اث٨ ٠سري

٧ةؿ ا٣يت دؿيض اهلل  ي٘ؿس ي٥ يف ٤ٝٮب ٔجةدق  -ملذةثٕذ٭ة الرشيٕح املع٧ؽيح كيه اأٔل
 .(1)«الىةحلني حمجح كمٮدة، ك٬ؾا أمؿ ال ثؽ ٦٪٫ كال حميؽ ٔ٪٫

 ٔداوكث ا قٖ املؤٔ٘ني كإجناؤق هلٓ كٗرصٚٓ ىلع أقدائٛٓ/  -
 .[51اغٚؿ/ ]﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ٝةؿ قجعة٫٩/ 

، كل٥ يؾ٠ؿ ٦ة يؽ٫ٕٚ ظىت [38احلش/ ]﴾ ی ی ی جئ حئ مئىئ﴿كٝةؿ دٕةىل/ 
 يكٮف أٚؼ٥ كأ٥ْٔ كأ٥ٔ كأد٥.

 .[88األ٩بيةء/ ]﴾ ھ ھ ے﴿كٝةؿ دٕةىل/ 
 .[18ٚى٤خ/ ] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿كٝةؿ دٕةىل/ 

 ضطٜؿ ٜٗر ابلطرية اّيت حىرؽ ةني احلي كابلاؼِ/  -
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

 .[29األ٩ٛةؿ/ ]﴾ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک
ق أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ثةجلٮر اذلم يٞؾ٫ٚ اهلل يف ٤ٝت املؤ٨٦، ٚيٛؿؽ ث٫  ك٬ؾا ا٣ٛؿٝةف ٚرس 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ﴿ثني احلٜ كابلة٢َ، كالك٪ح كابلؽٔح، ٝةؿ دٕةىل/ 

 .[52النٮرل/ ] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
                                     

 (. 3/148( دٛكري اث٨ ٠سري )1)
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 ضطٜؿ اّكزة كحٕاـ الُرأث كالرشؼ/  -
 .[8امل٪ةٚٞٮف/ ]﴾ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

 .[144/ ٧ٔؿاف آؿ]﴾ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﴿كٝةؿ دٕةىل/ 
ٚة٣ٕـة يف اإلي٧ةف، كاذل٣ح يف ا٣كٛؿ كا٣ٕىيةف، ٚةمهلل أٔـ٩ة ثُةٔذٟ كاإلي٧ةف، 

 كال يٕـ ٨٦ اعديخ.كال دؾجلة ث٧ٕىيذٟ كا٣كٛؿاف، إ٫٩ ال يؾؿ ٨٦ كاحلخ، 
 يف ٝٮد٫ ا٧٤ٕ٣يح/  -2

كيه ا٣ٞٮة ا٣يت يؽرؾ اإلنكةف ث٭ة، كيٛؿؽ ثني احلٜ كابلة٢َ، كدْ٭ؿ ز٧ؿة ٥٤ٔ 
 اتلٮظيؽ ا٧٤ٕ٣يح ٨٦ ػبلؿ األمٮر اتلةحلح/ 

 ٔكروث ا حكاىل ٔكروث يٌينيث/  -
ح إىل اغي -كال ثؽ -إف ق٤ٮؾ ٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح يف د٥٤ٕ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ يٮو٢ ا٣ٕجؽ

املُة٣ت، كأرشؼ املٞةوؽ، كأكؿ الٮاصجةت، ك٬ٮ ٦ٕؿٚح اهلل دٕةىل ثةتلٮظيؽ، كإٚؿادق دٕةىل 
ة ثةتلٮظيؽ، ازداد رٝي ة يف ٦ؽارج  ثة٣ٕجةدة، كا٣رباءة ٨٦ الرشؾ، كٍل٧ة ازداد ا٣ٕجؽ ٧٤ٔن
٢، ك٨٦ ظةؿ  اإلي٧ةف ك٦ٕةرج احلٞني، كاردًف ٨٦ اإلي٧ةف املض٢٧ إىل اإلي٧ةف املٛى 

إىل ظةؿ احلٞني كاإلذاعف، كاتلىؽيٜ ٨ٔ ظضح كبؿ٬ةف، حبير يكٮف أذٞةد  اتل٤ٞيؽ
ة ل٤ٮاٝٓ ٨ٔ دحل٢ وعيط، ك٬ؾا أ٢ٌٚ ٦ة  ٞن اإلنكةف يف رب٫ ذادنة كوٛةت كإٔٚةالن ٦ُةث

ب٢/ أم ا٢٧ٕ٣ أ٢ٌٚ ♀ أف اجليب»امذ٢٘ ث٫٧٤ٕ إنكةف، ٧٠ة يف احلؽير/  ٚٞةؿ ؟ قي
 (1)«إيٕاف ةا كرشٜهل /♀

 دٕةىل كأق٧ةا٫ كوٛةد٫ قبي٢ لؿٚٓ ادلرصةت، كظىٮؿ ا٣ربٌلت، ٝةؿ دٕةىل/كا٥٤ٕ٣ ثةهلل 
، ك٬ؾا ا٥٤ٕ٣ الىعيط ٬ٮ [11املضةد٣ح/ ]﴾ مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث﴿

 اذلم حي٢ ٔٞؽة األقب٤ح ال١ربل ا٣يت ٤ًخ ا٣برشيح يف اال٬ذؽاء إىل صٮاث٭ة، ٚذة٬خ يف دركب
                                     

 . (83(، كمك٥٤ )26أػؿص٫ ابلؼةرم )( 1)
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جةدة  جةدة النضؿ، كاحلضؿ، كاتلس٤ير، ٔك ايٮل ٨٦ دكف اهلل دٕةىل، ٚيف ا٤ٞ٣ت اإلحلةد، ٔك
ذٞةد احلٜ، كظةصح ال د٪ٞيض إال ث٧ٕؿٚح الؿب.  ػ٤ٌح ال يكؽ٬ة إال األ

ٝػػػحه  ٤ىػػػيًب أ٬ػػػٮاءه ٦ٛؿ  ٞى ٩ػػػٍخ ٣ً  اكى
 

ػػنيي أ٬ػػٮايئ  ٟ ا٣ٕ ػػٍؾ رأدػػ  ٚةقػػذض٧ٍٕخ ٦ي
 

 قي أظكػؽي  ٨ ٠٪ػخي ؽين ٦ى ٚىةر حيكي 
 

ػٮاليئ  (1)كرصتي مىٮىل الٮرىل ٦ؾ رًصتى مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٮاليئ (1)مى
 

 

 انرشاح الطدر كؼٕأٗي٘ث اٌّْب/  -
ك٬ؾا األمؿ ز٧ؿة ظىٮؿ املٕؿٚح الىعيعح ثةهلل دٕةىل، كاإلصةثح ىلع أقب٤ح ا٣ُٛؿة 
ظٮؿ ال١ٮف كاحليةة، ٚ٪ٛف ال إي٧ةف ٚي٭ة مٌُؿبح، ٤ٝٞح، دةا٭ح ػةاٛح، ٚأ٦ة اًُؿاث٭ة؛ ٚؤل٩٭ة 

ٞةاؽ٬ة  -دٕةىلٗري اهلل  -اكلكٛي٪ح دذةٝؾٚ٭ة األمٮاج ا٣ٕةديح، دذ٤ًف ٨ٔ ٠سريي٨ ٦٪ة٬ض٭ة ٔك
ؽة، ٚٞؽ  ٚذٌُؿب مؿصٕيذ٭ة، كخيذ٤ٙ قبي٤٭ة، كدت٪ةٝي مكريد٭ة، كأ٦ة اجلٛف املؤ٦٪ح املٮظ 

٨ اهلل، كيه تكري إىل اهلل.  احتؽ مىؽر كركد٬ة كوؽكر٬ة يف لك أمؿ، ٚيه دذ٤ًف ٨٦ اهلل ٔك
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

ٚإذا دٕؽدت األقيةد ىلع امل٤٧ٮؾ، ٚٞؽ مٌف . [29الـمؿ/ ]﴾ ېئېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی
 ظةهل، كاًُؿب أمؿق.

كيف اجلٛف ٤ٜٝ ىلع املكذٞج٢ ك٤َت القذضبلء ا٣٘يٮب، كال يـي٢ ٬ؾا ا٤ٞ٣ٜ 
ؽ ي٪ْؿ إىل  اكإلي٧ةف خبرييح اذلات، كػرييح ا٢٧ٕ٣، كػرييح املآؿ كاملىري، ٚةملؤ٨٦ املٮظ 

ة ٨ٔ اهلل دٕةىل يف ٝ ٌةا٫ كٝؽرق، ٚحك١ت يف اجلٛف ثؿد ا٣٘يت ثٕني اتلٛةؤؿ كالًؿ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿احلٞني، كمنةٔؿ األ٨٦ كاال٧َب٪ةف، ٝةؿ دٕةىل/ 

، ٨٧ٚ أراد اهلل هل ايؽايح كانرشاح الىؽر ٬ؽاق [82األ٩ٕةـ/ ]﴾ پ پ پ ڀ ڀ

                                     
 (.4/311)إظيةء ٤ٔٮـ ادلي٨  (1)
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، ز٥ إىل قبل٦ح ا٣ٕٞيؽة ٨٦ مٮاات ابلؽع زة٩ينة.  إىل اإلقبلـ أكالن
ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
 .[125األ٩ٕةـ/ ]

 ضطٜؿ ةرد احلٌني كاشخٌرار اّىُر/ -
٧٤ةا٭٥ أ٢٬ الك٪ح »/ ♫ ٝةؿ ميغ اإلقبلـ كاملٞىٮد أف ٦ة ٔ٪ؽ ٔٮاـ املؤ٦٪ني ٔك

كاجل٧ةٔح، ٨٦ املٕؿٚح كاحلٞني، كا٧ُ٣أ٩ح٪ح، كاجلــ احلٜ، كا٣ٞٮؿ اثلةثخ، كا٣ُٞٓ ث٧ة ٥٬ 
 .(1)«ي٪ةزع ٚي٫ إال ٨٦ ق٤ج٫ اهلل ا٢ٕٞ٣ كادلي٤ٔ٨ي٫، أمؿ ال 

ة- ♫ كٝةؿ ٌن ة »/ -أي إ٩ٟ جتؽ أ٢٬ الالكـ أكرث اجلةس ا٩ذٞةالن ٨٦ ٝٮؿ إىل ٝٮؿ، كصـ٦ن
ٓ آػؿ، ك٬ؾا دحل٢ ٔؽـ احلٞني... أ٦ة  ة ث٪ٞي٫ٌ كدكٛري ٝةا٫٤ يف مًٮ ٓ، كصـ٦ن ثة٣ٞٮؿ يف مًٮ

٥٤ أظؽ ٨٦ ٧٤ٔةا٭٥، كال وة٣ط ٨٦ اع٦ذ٭٥، رصٓ ٍٝ ٨ٔ ٝٮهل  أ٢٬ الك٪ح كاحلؽير، ٧ٚة يٕي
كأذٞةدق، ث٢ ٥٬ أ٥ْٔ اجلةس وربنا ىلع ذلٟ، كإف ا٦ذع٪ٮا ثأ٩ٮاع املع٨، كٚذ٪ٮا ثأ٩ٮاع ا٣ٛنت، 
ك٬ؾق ظةؿ األ٩بيةء كأدجةٔ٭٥ ٨٦ املذٞؽ٦ني ٠أ٢٬ األػؽكد كحنٮ٥٬، كًلك٤ٙ األ٦ح ٨٦ الىعةثح 

ري٥٬ ٨٦ األا٧ح... كبةجل٤٧ح ٚةثلجةت كاال قذٞؿار يف أ٢٬ احلؽير كالك٪ح إًٔةؼ كاتلةثٕني ٗك
 .(2)«إًٔةؼ إًٔةؼ ٦ة ٬ٮ ٔ٪ؽ أ٢٬ الالكـ كا٤ٛ٣كٛح

ة- كٝةؿ ٌن أ٫٩ ٝةؿ/ أثيخ ثةل٤ي٢  (3)ظؽزين ٨٦ ٝؿأ ىلع اث٨ كاو٢ احل٧ٮم» /♫ -أي
ثةل٤ي٢ كأقذ٤ٌف ىلع ّ٭ؿم، كأًٓ امل٤عٛح ىلع كصيه، كأثيخ أٝةث٢ أد٣ح ٬ؤالء ثأد٣ح ٬ؤالء 

                                     
 (. 4/49) م( جم٧ٮع ا٣ٛذةك1)
 (. 51 -4/58( املىؽر الكةثٜ )2)
 ( ك٬ٮ رأس يف الالكـ كا٤ٛ٣كٛح.3)
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 .(1)«كبة١ٕ٣ف، كأوجط ٦ة دؿصط ٔ٪ؽم يشء
 / -يىٙ ظةهل كظةؿ إػٮا٫٩ ٨٦ املذيل٧ني -كٝةؿ اث٨ أيب احلؽيؽ املٕزتيل

ٟى يػػػػة أ٤ٗٮَػػػػحى ا١ٛ٣ػػػػؿً   ٚيػػػػ
 

 ظػػةر أمػػؿم كا٩ٌٞػػػىٯ ٧ٔػػًؿم 
 

ٟى  ةٚؿٍت قػػػػ  ٧ٚػػػػة ا٣ٕٞػػػػٮؿي  ٚيػػػػ
 

ؿً   ٛى ػػػػػػػ  رحبػػػػػػػٍخ إال  أذل الك 
 

٧ػػػػػػػػٮا ىلى ٔز
ي
 ٤ٚػػػػػػػػُ اهللي األ

 

ؿً   ْى ٟى املٕػػػػػؿكؼي ثػػػػػةجل   أ٩ػػػػػ
 

ػػػػػػػػؿكا ثٮا إف  اذلم ذى٠ى ػػػػػػػػؾى  ٠ى
 

ػػػػؿً   ًة ا٣بىنى (2)ػػػػةرجه ٔػػػ٨ ٝػػػٮ 
 

 

أي٨ ٬ؾق احلرية كاالًُؿاب يف ا٧٤ْ٣ةت مم٨ ا٣زتـ املعضح ابليٌةء حل٤٭ة ٠٪٭ةر٬ة، 
يف رشح ٝٮهل دٕةىل/ - ♫ رب٫، ك٦ة أركع ٦ة قُؿق يؿاعي اث٨ي ا٣ٞي٥ ٚ٭ٮ ىلع ٩ٮر ٨٦

اجلٮر ىلع »/ - ♫ ، ظير ٝةؿ[35اجلٮر/ ]﴾ ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئۇئ﴿
اجلٮر/ ٩ٮر ا٣ُٛؿة الىعيعح، كاإلدراؾ الىعيط، ك٩ٮر الٮيح كال١ذةب، ٚي٪ٌةؼ أظؽ 
اجلٮري٨ إىل اآلػؿ ٚزيداد ا٣ٕجؽ ٩ٮرنا ىلع ٩ٮر؛ كيؾا يكةد ي٪ُٜ ثةحلٜ كاحل٧١ح ٝج٢ أف 
يك٧ٓ ٦ة ٚي٫ ثةألزؿ، ز٥ يج٫٘٤ األزؿ ث٧س٢ ٦ة كٝٓ يف ٤ٝج٫ ك٩ُٜ ث٫، ٚيذٜٛ ٔ٪ؽق مة٬ؽ 

لرشع، كا٣ُٛؿة كالٮيح، ٚريي٫ ٫٤ٞٔ كُٚؿد٫ كذك٫ٝ اذلم صةء ث٫ الؿقٮؿ ا٢ٕٞ٣ كا
 .(3)«٬ٮ احلٜ، ال يذٕةرض ٔ٪ؽق ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ ابلذح، ث٢ يذىةدٝةف كيذٮاٚٞةف ♀

 اجلشاة ٖٔ االحنراؼ قٖ الرصاط املصخٌيٓ/  -
ذٞةد الىعيط ٬ٮ قبي٢ اهلل، ٝةؿ دٕةىل/  چ چ چ چ ﴿كذلٟ ألف األ

، كاالحنؿاؼ ٨ٔ قبي٢ اهلل ٬ٮ ادجةع الكج٢ كا٣ُؿؽ املؼة٣ٛح ملة أمؿ [153األ٩ٕةـ/ ] ﴾ڇ

                                     
 (. 264 -3/263( درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ )1)
  (.13/51رشح ٩٭ش ابلبلٗح، الث٨ أيب احلؽيؽ ) (2)
 (. 14الث٨ ا٣ٞي٥ )ص ،( اصذ٧ةع اجليٮش اإلقبل٦يح3)
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 اهلل ث٫ يف األوٮؿ كا٣ٛؿكع.
جٮا ٔ٪٫، »/ ♫ ٝةؿ أثٮ ا٣ٕةحلح الؿيةيح د٧٤ٕٮا اإلقبلـ، ٚإذا د٧٤ٕذ٧ٮق ٚبل دٗؿ

٤يك٥ ثةلرصاط املكذٞي٥ ٚإف الرصاط املكذٞي٥ اإلقبلـ، كال د٪عؿٚٮا ٨ٔ الرصاط  ٔك
٤يك٥ بك٪ح ٩بيك٥، كإيةك٥ ك٬ؾق األ٬ٮاء ا٣يت د٤ٌف ثني املكذٞي٥ ي٧ي٪نة  ، ٔك كال م٧ةالن

 .(1)«أ٤٬٭ة ا٣ٕؽاكة كابلٌ٘ةء، ٚؿدد٬ة مؿارنا
ككالة األمؿ ٨٦ ثٕؽق قج٪نة،  ♀ق٨ رقٮؿ اهلل »/ ♫ كٝةؿ ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ
كاقذ٧١ةؿ ٣ٛؿااي اهلل، كٝٮة ىلع دي٨ اهلل، ٨٦ ٢٧ٔ ث٭ة  ،األػؾ ث٭ة دىؽيٜ ل١ذةب اهلل 

، ك٨٦ اقت٪رص ث٭ة ٦٪ىٮر، ك٨٦ ػة٣ٛ٭ة ادجٓ ٗري قبي٢ املؤ٦٪ني ككالق اهلل ٦ة دٮىل  .(2)«٦٭ذؽو
 .(3)«٨٣ د٢ٌ  ٦ة أػؾتى ثةألزؿ»/ ◙كٝةؿ أثٮ ادلرداء 
 .(4)«الؿص٢ ٦ة اكف ىلع األزؿ ٚ٭ٮ ىلع ا٣ُؿيٜ»/ ♫ كٝةؿ اث٨ قريي٨

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ك٬ؾق اآلزةر دىؽيٜ ٣ٞٮهل ص٢ مأ٫٩/ 

، كٝٮهل [69ا٣جكةء/ ] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿قجعة٫٩/ 

 .[115ا٣جكةء/ ] ﴾ڇ ڇڇ ڇ ڍ
ا لــ احلؾر، كاٝذىف األزؿ، كلــ اجلةدة الٮاًعح، » /♫ ٝةؿ اث٨ ثُح ٚؿظ٥ اهلل ٔجؽن

ؽؿ ٨ٔ ابلؽٔح   .(5)«ا٣ٛةًعحٔك
 يف ٝٮد٫ ا٤٧ٕ٣يح/  -3

                                     
 (. 1/352) اإلثة٩ح ال١ربل( 1)
 (. 1/352( املىؽر الكةثٜ )2)
 (. 1/352( املىؽر الكةثٜ )3)
 (. 1/356( املىؽر الكةثٜ )4)
 (. 1/365( املىؽر الكةثٜ )5)
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كيه ا٣ٞٮة ا٣يت حت٢٧ اإلنكةف ىلع الكري إىل اهلل دٕةىل، كاالصذ٭ةد يف ٔجةدد٫، كاتلٞؿب إحل٫ 
ي٫، كاصذ٪ةب ٦ة يكؼ٫ُ، كدْ٭ؿ ز٧ؿة ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ا٤٧ٕ٣يح ٨٦ ػبلؿ األمٮر اتلةحلح/   ث٧ة يًؿ

ٜسٙ الططيص/  -  حتٌيي اإلخالص كأقٕاؿ اٌّْٜب ىلع ال
إف اإلػبلص ٬ٮ ظٞيٞح ادلي٨، ك٦ٛذةح دٔٮة رق٢ اهلل أدمٕني، ك٬ٮ ركح اتلٮظيؽ 

، [5ابلح٪ح/ ]﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ك٣ت الؿقة٣ح، ٝةؿ دٕةىل/ 
كاإلػبلص ٬ٮ إٚؿاد احلٜ قجعة٫٩ ثة٣ٞىؽ، ك٬ٮ دىٛيح ا٢٧ٕ٣ ٨٦ لك مٮب، كيف أ٧٬يح 

ا٤ٞ٣ٮب يه األو٢، كأ٧ٔةؿ أ٧ٔةؿ » /♫ اإلػبلص كأ٧ٔةؿ ا٤ٞ٣ٮب يٞٮؿ اث٨ ا٣ٞي٥
اجلٮارح دجٓ كم٤٧١ح، كإف اجليح ث٧زن٣ح الؿكح، كا٢٧ٕ٣ ث٧زن٣ح اجلكؽ لؤلٌٔةء، اذلم إذا 

 .(1)«ٚةرؽ الؿكح ٧ٚٮات... ٧ٕٚؿٚح أظماـ ا٤ٞ٣ٮب أ٥٬ ٨٦ ٦ٕؿٚح أظماـ اجلٮارح
كاإلػبلص يذٮٝٙ يف ظىٮهل كًل٧ةهل ىلع ٦ٕؿٚح ا٣ٕجؽ لؿب٫، كدْٕي٫٧ كدأحل٭٫، 

ق٧ةا٫ دٕةىل كوٛةد٫، كإظىةا٭ة كاتلٕجؽ هلل ث٧ٞذٌة٬ة، ٨٧ٚ اكف ثةهلل أٔؿؼ اكف ك٦ٕؿٚح أ
ت، ك٨٦ ٔٞٮبذ٫ أر٬ت.  هل أػ٤ه، كٚي٧ة ٔ٪ؽ اهلل دٕةىل أٗر

٨ ٨٦ َةٔح ٨٦ ا٣ُةاعت ٦٭٧ة اك٩خ يكرية، ٚإف اهلل دٕةىل ي٘ٛؿ  كاإلػبلص إذا د٧ك 
 ث٭ة اذل٩ت كيٌةٔٙ األصؿ.

/ كاجلٮع الٮاظؽ ٨٦ ا٢٧ٕ٣ ٝؽ ي٫٤ٕٛ -نأفيف ٬ؾا ال- ♫ يٞٮؿ ميغ اإلقبلـ
جٮديذ٫ هلل، ٚي٘ٛؿ اهلل ث٫ ٠جةاؿ ٧٠ة يف ظؽير  اإلنكةف ىلع كص٫ يك٢٧ ٚي٫ إػبلو٫ ٔك

... ٚ٭ؾق ظةؿ ٨٦ ٝةية ثإػبلص كوؽؽ، ٧٠ة ٝةية ٬ؾا النؼه، كإال ٚأ٢٬ (2)ابلُةٝح
                                     

 (. 3/785الث٨ ا٣ٞي٥ ) ،( ثؽاآ ا٣ٛٮااؽ1)
إف ا شيخْص رسالن ٖٔ أٔيت ىلع رءكس »ٝةؿ/  ♀أف اجليب  ¶( ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك ث٨ ا٣ٕةص 2)

ٜـ اٌّيأث ٔى  ،اخلالئي ي ابلرص، ذٓ يٌٜؿ/ أحُ٘ر ٖٔ ٚذا  دِّ وينرش قْيٙ تصكث كتصكني ششالن لك ششِ ٔرِ 
ويٌٜؿ/ ال يا رب، ويٌٜؿ/ ةًل إف لٍ  ؟!ويٌٜؿ/ ال يا رب، ويٌٜؿ/ أوٍْ قذر ؟!أؿٍْٕ َخبيت احلاوـٜف ؟!شيئنا

ٜـ، وخخرج ةؽاًث ويٛا ،ق٘دٗا ضص٘ث ا قتدق  /كإٗٙ ال ؿْٓ قْيٍ احل أشٛد أف ال هلإ إال ا كأشٛد أف حمٕدن
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ط ٝٮي٥ ىلع قحبةد٭٥، ٧٠ة ال١جةاؿ اذلي٨ دػ٤ٮا اجلةر لك٭٥ يٞٮلٮف/ ال هلإ إال اهلل، كل٥ يرتص
ظؽير ابليغ ا٣يت قٞخ لكجنة ٚ٘ٛؿ اهلل ية...  ♫ دؿصط ٝٮؿ وةظت ابلُةٝح... ز٥ ذ٠ؿ

كالؿص٢ اذلم أ٦ةط األذل ٨ٔ ا٣ُؿيٜ ٚ٘ٛؿ اهلل هل، ز٥ ٝةؿ/ ٚ٭ؾق قٞخ اليلت ٚ٘ٛؿ ية... 
٧ةؿ دذٛة٢ً ثذٛة٢ً ٦ة يف ا٤ٞ٣ٮب ٨٦ اإلي٧ةف كاإلػبلص  .(1)ٚةأٔل

ٜارح ةاّؽاعت/  -  اشخناؿ اجل
إذا ٧ٔؿ اإلػبلص ٤ٝت ا٣ٕجؽ، كحتٞٞخ أ٧ٔةؿ ا٤ٞ٣ٮب ٨٦ حمجح اهلل كرقٮهل، 

يف  -كال ثؽ -كاتلٮَل ىلع اهلل كالىرب هل، كامخٮؼ ٦٪٫ كالؿصةء ٚي٧ة ٔ٪ؽق ا٤ُ٩ٞخ اجلٮارح
ا، كيف الىعيط/  ا أال كإف يف اجلصد مغنث، إذ»َةٔح اهلل دٕةىل، كال يذؼ٤ٙ ذلٟ أثؽن

، ٚىبلح (2)«ضْطج ضْص اجلصد لكٙ، كإذا وصدت وصد اجلصد لكٙ، أال كيه اٌّْب
 ا٣ْة٬ؿ دةثٓ لىبلح ابلة٨َ يف األو٢، كاالردجةط ثح٪٭٧ة ظةو٢.

ك٨٦ دأم٢ الرشيٕح يف مىةدر٬ة كمٮارد٬ة ٥٤ٔ اردجةط أ٧ٔةؿ » /♫ ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥
ا٤ٞ٣ٮب أٚؿضي ىلع ا٣ٕجؽ ٨٦  اجلٮارح ثأ٧ٔةؿ ا٤ٞ٣ٮب، كأ٩٭ة ال د٪ٛٓ ثؽك٩٭ة، كأف أ٧ٔةؿ

 .(3)«أ٧ٔةؿ اجلٮارح
، [94األ٩بيةء/ ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

 .(4)«ٚبل مجعؽ ٫٤٧ٔ كال خييت قٕي٫، ث٢ يسةب ٤ٔي٫ إًٔةٚنة حبكت ٝٮة إي٧ة٫٩»
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿كٝةؿ قجعة٫٩/ 

                                                                                             
ويٌاؿ/ وإٍٗ ال حـْٓ،  ؟ويٌٜؿ/ يا رب ٔا ٚذق ابلؽاًث ٔف ٚذق الصشالت ،كرشٜهل، ويٌٜؿ/ اضرض كزٍٗ

كال يرٌِ ٔف اشٓ ا حكاىل  ،كذٌْج ابلؽاًث ،كابلؽاًث يف َىث، وؽاشج الصشالت ،وخٜعف الصشالت يف َىث
 .(2639) كا٣رت٦ؾم ،(6994أػؿص٫ أمحؽ )«. يشء

 ( ثذرصؼ يكري. 228 -6/218( ٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح )1)
 (. 1599(، كمك٥٤ )52( أػؿص٫ ابلؼةرم )2)
 (. 3/718( ثؽاآ ا٣ٛٮااؽ )3)
يط كابليةف لنضؿة اإلي٧ةف )ص4)  (. 73( اتلًٮ
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 .[19اإلرساء/ ]﴾ ڦ ڦ
٧ةؿ ا٣يت رشٔ٭ة اهلل ىلع  كالكيع لآلػؿة ٬ٮ ا٢٧ٕ٣ ثك٢ ٦ة يٞؿب إحل٭ة كيؽين ٦٪٭ة ٨٦ اأٔل

٤ي٫ اكف الكيع من١ٮرنا ٦ٞجٮالن  ،♀لكةف ٩بي٫ حم٧ؽ  ٚإذا دأقكخ ىلع اإلي٧ةف كا٩ب٪خٔ 
ة، ال يٌيٓ ٦٪٫ ٦سٞةؿ ذرة، كأ٦ة إذا ٚٞؽ ا٢٧ٕ٣ اإلي٧ةف، ٤ٚٮ اقذ٘ؿؽ ا٣ٕةم٢ حل٫٤ ك٩٭ةرق  ٛن مٌةٔ

ؿٝةف/ ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ٗري ٦ٞجٮؿ، ٝةؿ دٕةىل/  ٚإ٫٩  .[23ا٣ٛ
ٜضدة كاالئخالؼ/  -  االسخٕاع كال

﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴿ك٬ؾا ٬ٮ ٦ة دىع اهلل إحل٫ ٔجةدق ثٞٮهل/ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ﴿، كٝةؿ قجعة٫٩/ [٧ٔ183ؿاف/  آؿ]

 .[185آؿ ٧ٔؿاف/ ]﴾ ۓ ﮲ ﮳ ﮴
ذٓ ٔات وٌد ٔات ٔيخث  ٖٔ حرؾ اّؽاقث كوارؽ اجلٕاقث» /♀كٝةؿ 

رًث قذاب» /♀، كٝةؿ (1)«ساْٚيث  .(2)«اجلٕاقث رمحث كاّىي
كٝؽ اٝذىف الك٤ٙ ٩ىٮص ال١ذةب كالك٪ح، ٚما٩ٮا جمذ٧ٕني ىلع أذٞةد كاظؽ، ك٬ٮ ٦ة 

ا.  اكف ٤ٔي٫ رقٮؿ اهلل كأوعةث٫، ي٪٫٤ٞ ق٤ٛ٭٥ إىل ػ٤ٛ٭٥ ال خيذ٤ٛٮف ٚي٫ أثؽن
٢٬ احلؽير ىلع احلٜ/ أ٩ٟ لٮ َة٣ٕخى دميٓ كممة يؽؿ ىلع أف أ»/ ♫ ٝةؿ األوج٭ةين

٠ذج٭٥ املى٪ٛح ٨٦ أكي٥ إىل آػؿ٥٬، ٝؽي٧٭٥ كظؽيس٭٥، ٦ٓ اػذبلؼ ثرلا٩٭٥ كز٦ة٩٭٥، 
ا ٨٦ األُٝةر، كصؽد٭٥ يف ثيةف  كدجةٔؽ ٦ة ثح٪٭٥ ٨٦ ادليةر، كق١ٮف لك كاظؽ ٚي٭٥ ُٝؿن

ذٞةد ىلع كدرية كاظؽة ك٧٩ٍ كاظؽ، مجؿكف ٚي٫ ىلع َؿيٞح ال حي يؽكف ٔ٪٭ة، كال األ
ي٧ي٤ٮف ٚي٭ة، ٝٮي٥ يف ذلٟ كاظؽ، ك٤ٞ٩٭٥ كاظؽ، ال دؿل ثح٪٭٥ اػذبلٚنة كال دٛؿٝنة يف يشء 
٦ة كإف ٢ٝ، ث٢ لٮ دمٕخ ٦ة صؿل ىلع ألكجذ٭٥، ك٤ٞ٩ٮق ٨ٔ ق٤ٛ٭٥، كصؽد٫ ٠أ٫٩ صةء ٨٦ 

                                     
  .(1848مك٥٤ ) أػؿص٫ (1)
 (. 1/287)(، كاث٨ ثُح يف اإلثة٩ح ٨ٔ رشيٕح ا٣ٛؿٝح اجلةصيح 93أػؿص٫ اث٨ أيب اعو٥ يف الك٪ح ) (2)
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 . (1)«٤ٝت كاظؽ، كصؿل ىلع لكةف كاظؽ، ك٢٬ ىلع احلٜ دحل٢ أثني ٨٦ ٬ؾا؟
ٝةؿ أثٮ  ي٢ الىةثٮينك ـء اك٩خ ٦ٕذٞؽ »/ ♫ إق٧ٔة ك٬ؾق اجل٢٧ ا٣يت أزبذ٭ة يف ٬ؾا اجل

ٌةد٬ة ٨ أظؽ ٦٪٭٥ ٦ة ي ٤ي٭ة لك٭ة، كل٥ يثجخٔ  ة، ث٢ أدمٕٮأ  ٌن ٙ ثٌٕ٭٥ ثٕ  .(2)«دميٕ٭٥، ل٥ خية٣
إال ٨٦ اكف ىلع َؿيٜ االدجةع، كاٝذٛةء األزؿ، »/ ♫ كٝةؿ اث٨ ثُح ا١ٕ٣ربل
كا٣ُةٔح ادلية٩يح، ٚإف أكخلٟ ٨٦ ٔني كاظؽة رشبٮا، ٤ٕٚي٭ة كاال٩ٞيةد لؤلظماـ الرشٔيح 

٪٭ة يىؽركف، ٝؽ كاٜٚ امخ٤ٙ ا٣٘ةثؿ ل٤ك٤ٙ الىةدر  .(3)«يؿدكف، ٔك
، لك٭٥ ╚كىلع ٬ؾا درج الك٤ٙ كأا٧ح امخ٤ٙ »/ ♫ كٝةؿ اث٨ ٝؽا٦ح املٞؽيس

٨٦  ♀يذٛٞٮف ىلع اإلٝؿار كاإلزجةت ملة كرد ٨٦ الىٛةت يف ٠ذةب اهلل كق٪ح رقٮهل 
 .(4)«ٗري دٕؿض تلأكي٫٤

، ٚماف امذٞةؽ اجل٧ةٔح ٨ٔ اصذ٧ةٔ٭٥.  ٧بلن ٧٤نة ٔك ٧ ٮا دمةٔحن الصذ٧ةٔ٭٥ ىلع احلٜٔ   كإ٧٩ة قي
 يف ظيةد٫ اآلػؿة/  -4

ؽي٨، كدػٮؿ اجل٪ح اثذؽاء مل٨  إف ا٦ذ٪ةع امخ٤ٮد يف اجلةر مل٨ ٥٤ّ ٩ٛك٫ ٨٦ املٮظ 
ٮاف اهلل  اٝذىؽ ٨٦ أوعةب احل٧ني، كا٣ٛٮز ثةدلرصةت ا٣ًٕل مل٨ قجٜ ثةمخريات، ٦ٓ ًر

٬ٮ اغيح املُة٣ت، ك٩٭ةيح الؿاغات جل٧يٓ املؤ٦٪ني،  -دٕةىل كرؤيح كص٭٫ ال١ؿي٥ يف اجل٪ةت
ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

چ چ چ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 .[33 -32ٚةَؿ/ ]﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ
ة كَؿبنة؛ أل٫٩ ينري إىل  كيف ٬ؾق اآليح ظؿؼ يججيغ أف يكذت ث٧ةء اذل٬ت ٚؿظن

                                     
 (. 225 -2/224( احلضح يف ثيةف املعضح )1)
 (. 111)ص ( ٔٞيؽة الك٤ٙ أوعةب احلؽير2)
 (. 6/386) ال١ربل( اإلثة٩ح 3)
ذٞةد )ص4)   .(15( ملٕح األ
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٠ؿا٦ح ٨٦ اهلل دٕةىل يؾق األ٦ح املؿظٮ٦ح ال دٕؽية ٠ؿا٦ح، أال ك٬ٮ ظؿؼ الٮاك يف ٝٮهل 
ؽكف ٨٦ أ٦ح حم٧ؽ[33ٚةَؿ/ ]﴾ چ﴿دٕةىل/   ♀ ، ٚةدلاػ٤ٮف ٬٪ة ٥٬ املٮظ 

 ثأو٪ةٚ٭ة اثلبلزح املؾ٠ٮرة يف اآليح.
ٝةؿ ثٕي أ٢٬ ا٥٤ٕ٣/ ظٜ يؾق الٮاك أف دكذت ث٧ةء » /♫ ٝةؿ النيغ الن٪ٞيُٰ

ؽق الىةدؽ جب٪ةت ٔؽف جل٧يٓ أٝكةـ ٬ؾق األ٦ح، كأكي٥ ا٣ْةل٥ جلٛك٫، ك٬ٮ  ا٣ٕيجني، ٚٔٮ
أرىج آيةت ا٣ٞؿآف، كل٥ يجٜ ٨٦ املك٧٤ني أظؽ ػةرج ٨ٔ يؽؿ ىلع أف ٬ؾق اآليح ٨٦ 

ـ ا٣ْةل٥ خلبل  ؽ الىةدؽ ثةجل٪ح يف اآليح مةم٢ جل٧يٓ املك٧٤ني... كٝىؽ  األٝكةـ اثلبلزح، ٚةلٔٮ
ؿ الكةثٜ ثةمخريات خلبل يٕضت ث٫٤٧ٕ ٚيعجٍ  .(1)«يٞ٪ٍ، كأػ 

٪ؽ٦ة ػُت ٧ٔؿ  ٪ة ٦ٞؿ ب، »كدبل اآليح الكةثٞح ٝةؿ/  ◙ٔك ٞي ٩ة قةثً ك٦ٞذىؽي
، كّةمل٪ة ٦٘ٛٮر هل ، كال ٔضت؛ ٚةالوُٛةء درصةت، ٧٠ة أف اإلثٕةد درٌلت، ٨٧ٚ (2)«٩ةجو

 أ٥ْٔ ز٧ةر اتلٮظيؽ املجةرًلح ىلع امليلٙ/ أف اهلل دٕةىل ٝؽ ٨٧ً هل اجل٪ح ٫٤ٚ احل٧ؽ كامل٪ح.
اكٚؿ  كاجل٪ح ال يؽػ٤٭ة إال مؤ٨٦ مٮظؽ كإف ٥٤ّ ٩ٛك٫ ث٘ري الرشؾ، كال خيرل  يف اجلةر إال

، ٚةملؤ٨٦ إ٦ة أف يٕةم٫٤ رب٫ ث٫٤ٌٛ، (3)«ال يدخِ اجل٘ػث إال مؤٖٔ»أك ٦٪ةٜٚ، ٚيف احلؽير/ 
ق قحبةد٫ً، ٧٠ة يف احلؽير ا٣ٞؽيس/  يا اةٖ آدـ، إٍٗ »ٚي٘ٛؿ هل ثبل قةثٞح ٔؾاب، كي٧عٜ دٮظيؽي

 .(4)«لٜ أحيخين ةٌراب األرض خؽايا، ذٓ ٌّيتين ال ترشؾ يب شيئنا ألحيخٍ ةٌراةٛا ٔنىرة
كإ٦ة أف يٕةم٫٤ ثٕؽهل، ٚيأػؾق ثؾ٩ج٫، ٚيُ٭ؿق ٦٪٫، ز٥ يؤكؿ أمؿق إىل اجل٪ح، كإذا دار 
ؽهل، ٤ٗت ٫٤ٌٚ ٔؽهل، كقجٞخ رمحذ٫ ٌٗج٫، ٝةؿ دٕةىل/  األمؿ ثني ٫٤ٌٚ قجعة٫٩ ٔك

 .[48ا٣جكةء/ ]﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے﴿
                                     

 (. 5/165( أًٮاء ابليةف )1)
 (.14/346دٛكري ا٣ٞؿَيب )( 2)
 (.111(، كمك٥٤ )4284( أػؿص٫ ابلؼةرم )3)
 (. 2687، كأػؿج مك٥٤ حنٮق )كٝةؿ ا٣رت٦ؾم/ ظك٨ ٗؿيت(، 3548ا٣رت٦ؾم ) أػؿص٫(4)
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٬ؾق »، كٝةؿ يلع ث٨ احلكني/ (1)«٦ة يف ا٣ٞؿآف آيح أظت إيل  ٦٪٭ة»/ ◙ٝةؿ يلعٌّ 
يؽ، ٚؿمحذ٫ قجعة٫٩ كقٕخ لك (2)«أرىج آيح يف ٠ذةب اهلل ، ٚ٭ؾق اآليح أدخ ىلع لك ٔك

يشء، كظ٫٧٤ دٕةىل قجٜ ٌٗج٫، ك٬ٮ قجعة٫٩ ٦ة أ٧َٓ ٔجةدق إال حلُٕي٭٥، ٦ة ل٥ خيؽمٮا 
ؽق رب٫ ٦٘ٛؿد٫ ثذٮظيؽق، كدػٮؿ ص٪ذ٫ ثؿمح ؽ ٝؽ ٔك ذ٫، ٝةؿ وٛةء اتلٮظيؽ ثةلرشؾ، ٚةملٮظ 

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﴿دٕةىل/ 

 .[72اتلٮبح/ ]﴾ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    
 يػػة رب  إٍف ٧ْٔػػٍخ ذ٩ػػٮيبى ٠ػػرثةن 

 

 ٤ٚٞػػؽ ٧٤ٔػػخي ثػػأف ٔٛػػٮىؾى أْٔػػ٥ي  
 

 إٍف اكف ال يؿصػػػػػٮؾى إال حمكػػػػػ٨ه 
 

ـي    ٚػػػج٨٧ ي٤ػػػٮذي كيكػػػذضريي املضػػػؿ
 

ػػػة ٟى كقػػػي٤حه إال الؿ صى  ٦ػػػة يل إحلػػػ
 

(3)أين مكػػ٥٤ي  كدميػػ٢ي ٔٛػػٮًؾى زػػ٥   
 

 

ٜـ اإلشالـ/   ذاٗينا/ ذٕرحٙ ةاّنصتث لْكْٓ ٗىصٙ كقْ
كز٧ؿة ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ثةٔذجةر ا٥٤ٕ٣ ٩ٛك٫ يه ظِٛ ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ حبِٛ ٝٮأؽق، كأوٮهل 
كمكةا٫٤، كيف ٬ؾا ظِٛ لرلي٨ ٩ٛك٫؛ ألف ا٥٤ٕ٣ الرشيع دي٨ يؽاف اهلل دٕةىل ث٫، ٝةؿ 

 . (4)«ٚة٩ْؿكا ٨٧ٔ دأػؾك٫٩إف ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ دي٨ » /♫ اإل٦ةـ ٦ةلٟ
ذٞةد ي٤ُت  كإذا اكف ا٥٤ٕ٣ الرشيع ٤ُ٦ٮبى احلِٛ اع٦ح، ٚبل مٟ أف ٥٤ٔ األ
ظ٫ْٛ ىلع كص٫ امخىٮص؛ أل٫٩ أو٢ ملة ٔؽاق، كأل٫٩ أكؿ الٮاصجةت كآػؿ٬ة كألـ٦٭ة ىلع 

إف ا٣ٕجؽ لٮ ٔؿؼ لك يشء كل٥ يٕؿؼ رب٫ ١ٚأ٫٩ ل٥ يٕؿؼ » /♫ امليلٙ، ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥
 ♀ ، كاملذٕؿض حلِٛ ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ٦ذٕؿض ٢ٌٛ٣ اهلل كرمحذ٫، كداعء اجليب(5)«محبنة

                                     
 (.1/556(، كدٛكري اث٨ ٠سري )5/246(، دٛكري ا٣ٞؿَيب )3837ا٣رت٦ؾم ) أػؿص٫ (1)
 (.٦1/643ٕةل٥ اتلزني٢، ل٤ج٘ٮم )( 2)
 (.234 -242 /2الرشٔيح، الث٨ ٤ٛ٦ط ) اآلداب (3)
 (.5/343( قري أٔبلـ اجلجبلء )4)
 (. 1/68( إاغزح ال٤٭ٛةف )5)
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هل ث٪ٌةرة الٮص٫، كرٚٓ ادلرصةت كدكٛري الكحبةت، كاقذ٘ٛةر املبلاكح كقةاؿ  ♀
ري٥٬ ثةالقذ٘ٛةر كادلاعء هل، كدٌٓ هل »املؼ٤ٮٝةت،  كال ردجح ٚٮؽ ردجح ٨٦ تنذ٢٘ املبلاكح ٗك

 .(1)«أص٪عذ٭ة
كظِٛ ا٥٤ٕ٣ ٧٠ة يكٮف ثذ٫٧٤ٕ يكٮف ثذ٤ٕي٫٧ كدٮريس٫ كبؾهل ٣ُةبلي٫، ك٬ؾا ٨٦ 

خري ٔا خيْه الرسِ ةكدق ذالث/ كدل ضاّص »أ٢ٌٚ ا٣ٞؿب كأىلع الؿدت، كيف احلؽير/ 
ا، كقْٓ يكِٕ ةٙ ٖٔ ةكدق  .(2)«يدقٜ هل، كضدًث ساريث يتْنٙ أسٚر

يكألٮف يٮـ »/ ◙ٝةؿ أنف ث٨ ٦ةلٟ  يكأؿ األ٩بيةء؛ ث٤٘ين أف ا٧٤ٕ٣ةء ي ا٣ٞية٦ح ٧٠ة ت
 .(3)«يٕين/ ٨ٔ دج٤ي٫٘

 .(4)«إف د٤ٕي٥ ا٥٤ٕ٣ ٨٦ أ٥٬ أمٮر ادلي٨، كأىلع درصةت املؤ٦٪ني» /♫ كٝةؿ اث٨ دمةٔح
٧٠ة أف ٨٦ ز٧ؿات د٥٤ٕ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ كد٤ٕي٫٧ حتىي٢ ا٣ٞؽرة ىلع إرمةد  -

كاأل٬ٮاء ابلؽٔيح، كيف  املكرتمؽي٨، ك٬ؽايح امل٪عؿٚني، كالٮٝٮؼ أ٦ةـ اتليةرات اإلحلةديح،
إف ٤َت ا٥٤ٕ٣ »/ ♫ ذلٟ زٮاب امل٪ةٚعح ٨ٔ اإلقبلـ، كاملؽإٚح ٨ٔ الك٪ح، ٝةؿ ٦ةلٟ

 .(5)«حلك٨، كإف نرشق حلك٨ إذا وعخ ٚي٫ اجليح
٠ذةث٫/ )الؿد ىلع اجل٭٧يح كالـ٩ةدٝح( ثؾ٠ؿ أكوةؼ أ٢٬  ♫ كٝؽ اٚذذط اإل٦ةـ أمحؽ

ذةب اهلل حتؿيٙ ا٣٘ة٣ني، كا٩ذعةؿ املج٤ُني، ي٪ٛٮف ٨ٔ ٠»ا٥٤ٕ٣، ٚماف ٨٦ دم٤ح ٦ة ٝةؿ/ 
كدأكي٢ اجلة٤٬ني... ز٥ ٔٞت ذلٟ ثأكوةؼ أ٢٬ ابلؽع، ٚٞةؿ/ اذلي٨ ٔٞؽكا ألٮيح ابلؽٔح، 

                                     
 (. 8الث٨ دمةٔح )ص ،( دؾ٠ؿة الكة٦ٓ كاملذيل٥ يف أدب ا٣ٕةل٥ كاملذ1٥٤ٕ)
( يف احلؽير املن٭ٮر ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 1631كهل مة٬ؽ ٔ٪ؽ مك٥٤ )(، 93، كاث٨ ظجةف )(241( أػؿص٫ اث٨ ٦ةص٫ )2)

ٓو »ٝةؿ/  ♀أف رقٮؿ اهلل  إذا ٔات اإلنصاف اٌٗؽف ق٘ٙ قْٕٙي إال ٖٔ ذالذث/ إال ٖٔ ضدًثو ساريث، أك قْ
في ةٙ، أك كدلو ضاّص يدقٜ هل  «. يينْخىىى

 (. 1/149( صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ )3)
 (. 47( دؾ٠ؿة الكة٦ٓ كاملذيل٥ )ص4)
  (.1/158أػؿص٫ اث٨ ٔجؽ ا٣رب يف صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ ) (5)
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كأ٤َٞٮا ٔٞةؿ ا٣ٛذ٪ح، ٚ٭٥ خمذ٤ٛٮف يف ال١ذةب، خمة٣ٛٮف ل١٤ذةب، جم٧ٕٮف ىلع ٦ٛةرٝح 
يذيل٧ٮف ثةملتنةث٫ ٨٦ الالكـ،  ال١ذةب، يٞٮلٮف ىلع اهلل كيف اهلل كيف ٠ذةب اهلل ث٘ري ٥٤ٔ،

 .(1)«كخيؽٔٮف ص٭ةؿ اجلةس ث٧ة ينج٭ٮف ٤ٔي٭٥، ٚ٪ٕٮذ ثةهلل ٨٦ ٚنت الٌة٣ني
كإ٧٩ة يؿيؽ »/ -يف ثيةف ٩يح ا٣ٕةل٥ يف ٫٧٤ٔ -كٝةؿ وةظت ٠ذةب/ )٦ٛذةح الكٕةدة(

ةت اهلل كاال٦ذسةؿ ألكامؿق كاالصذ٪ةب جلٮا٬ي٫، كيؿيؽ نرش ا٥٤ٕ٣، كدكسري  اثذ٘ةء مًؿ
٭ةء، كد٤ٞي٢ اجل٭٤ح، كإرمةد ٔجةد اهلل إىل احلٜ، كدالتل٭٥ ىلع ٦ة يى٤ع٭٥ يف ا٣ٛٞ

كتنحيؽ ٝٮأؽ اإلقبلـ،  ،♀ا٣جنأدني، كإّ٭ةر دي٨ اهلل، كإٝة٦ح ق٪ح رقٮؿ اهلل 
ة يف ذلٟ، راٗجنة يف اآلػؿة، مٮٝ٪نة ث٧ة أٔؽ  كاتلٛؿيٜ ثني احلبلؿ كاحلؿاـ، كيكٮف خم٤ىن

ة ٨٦ ٔٞةث٫اهلل ل٧٤ٕ٤ةء ا٣ٕةم٤ني، راصين  ٛن  .(2)«ة زٮاث٫، كػةا
ك٨٦ ز٧ؿات ٬ؾا ا٥٤ٕ٣/ إٝة٦ح ٦ة ٔؽاق ٨٦ ٤ٔٮـ الرشيٕح كا٣ٛؿكع؛ ٚإ٩٭ة دذ٤ٕٜ ثٕؽ  -

 .(3)«كا٥٤ٕ٣ أو٢ ا٢٧ٕ٣، كوعح األوٮؿ دٮصت وعح ا٣ٛؿكع»ذلٟ ثة٢٧ٕ٣، 
ٚإٝة٦ح ٤ٔٮـ ا٣ٛؿكع ديبىن ىلع إزجةت هلإ اعل٥، مؿًق٢ ل٤ؿق٢، ٦زًنؿ ل١٤ذت، كب٘ري 

 ا٥٤ٕ٣ ال يذىٮر ٥٤ٔ دٛكري، أك ظؽير، أك ٫ٞٚ، كحنٮ ذلٟ.٬ؾا 
 / -يف ٦٪ْٮ٦ذ٫- ♫ ٝةؿ الكٛةريين

 كبٕػػػػؽي ٚػػػػة٥ٍ٤ٔ أف لك  ا٤ٕ٣ػػػػ٥ً »
 

ٍٓ ٩ْػػيًم   ةقػػ٧ى (4) «اك٣ٛػػؿًع ل٤ذٮظيػػًؽٚ 
 

 

كىلع اجل٤٧ح، ٚؽراقح ٥٤ٔ اتلٮظيؽ دٛيؽ ادلارس ثإػؿاص٫ ٨٦ ظٌيي اتل٤ٞيؽ إىل 
ا ثؽالتل٫ إىل احلٜ مؿدجح احلٞني، كدىعيط اجليح  كا٣ٕٞيؽة، كدٛيؽ الكةا٢ إف اكف مكرتمؽن

ا ثإلـا٫٦ احلٜ ثةحلضح كا٣رب٬ةف، ٧٠ة دؿصٓ ٚٮااؽق إىل  كبيةف الىٮاب، كإف اكف ٦ٕة٩ؽن
                                     

 (. 6لئل٦ةـ أمحؽ )ص ،( الؿد ىلع اجل٭٧يح كالـ٩ةدٝح1)
 (.٣1/35ُةش ٠ربل زادق ) ،( ٦ٛذةح الكٕةدة2)
 (. 4/53) م( جم٧ٮع ا٣ٛذةك3)
 (.39ا٣ٕٞيؽة الكٛةريجيح )ص (4)
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دثجيخ ٝٮأؽ ادلي٨ ثؽرء النج٭ةت كاألثةَي٢، كإٝة٦ح ٦ة ٔؽاق ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح؛ إذ ٬ٮ 
 أقةق٭ة، كإحل٫ يبٮؿ أػؾ٬ة كاٝذجةق٭ة.

 

 مسائل عله التوحيد
 

 دمٓ مكأ٣ح، كيه ٨٦ الكؤاؿ، ك٬ٮ ا٤ُ٣ت.املصائِ ّنث/ 
ا/   .(1)٤ُ٦ٮب ػربم يرب٨٬ ٔ٪٫ يف ا٥٤ٕ٣ ثؽحل٢كاملصأّث اضؽالضن

ٮع ا٥٤ٕ٣»كٝؽ يٞةؿ/  ح ذلات مًٮ  .(2)«إف مكةا٢ لك ٥٤ٔ يه ٦ٕؿٚح األظٮاؿ ا٣ٕةًر
ٮع ٥٤ٔ ا٫ٞٛ٣ ظير د٤ٕٜ األظماـ الرشٔيح ث٭ة، إٔٚةؿ امليلٛني ٨٦  -٦سبلن  -ٚإذا اكف مًٮ

ٚإف مكةا٫٤ يه ٦ٕؿٚح أظماـ ٬ؾق األٕٚةؿ، كىلع ٬ؾا؛ ٚإ٫٩ إذا اكف دٕؿيٙ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ٬ٮ/ 
يح، كرد النج٭ةت كٝٮادح األد٣ح  ا٥٤ٕ٣ ثةألظماـ الرشٔيح ا٣ٕٞؽيح، امل١تكت ٨٦ أدتل٭ة املًؿ

ٮع ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ٬ٮ اهلل دٕةىل، كاملبلاكح ، كالؿق٢ ال١ؿاـ، كٌٝةية احلٮـ امخبلٚيح، كٌلف مًٮ
ذٞةديح املذ٤ٕٞح ثؾلٟ لك٫ ٨٦  اآلػؿ كا٣٘يبيةت؛ ٚإف مكةا٫٤ يه ٦ٕؿٚح أظماـ ا٣ٌٞةية األ
الٮصٮب كاجلٮاز كاالقذعة٣ح، ك٦ة دٮٝٛخ ٤ٔي٫ د٤ٟ األظماـ القذٛةدد٭ة ىلع ٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح 

 كاجل٧ةٔح.
ٕٞؽيح ٠أظماـ األلٮ٬يح، ٧ٚكةا٢ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ دذ٨٧ٌ ٦ٕؿٚح األظماـ الرشٔيح ا٣

٪يٍخ ٠ذت ا٣ٕٞةاؽ ث٫ أ٥ْٔ ٔ٪ةيح،  ٔي ى٧ح الؿق٢، كٌٝةية احلٮـ اآلػؿ كحنٮ ذلٟ، كٝؽ  ٔك

                                     
 (. 255ل٤ضؿصةين )ص ،( اتلٕؿيٛةت1)
 (. 1/33ال١ٮًلت امل٪ري )( رشح 2)
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٦ُٮالت  -ىلع ٦٪٭ش الك٤ٙ الىة٣ط أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح -كًلذجخ يف حتؿيؿق كدٞؿيج٫
 كخمذرصات، ك٦٪ْٮ٦ةت ك٦٪سٮرات ٨٦ ز٨٦ الك٤ٙ كإىل يٮـ اجلةس ٬ؾا.

 
 ال١ذةب ٦جعسةف/ كم٤عٜ يف آػؿ ٬ؾا 

ة األكؿ/  ٛن ذٞةد، ٧٠ة ظٮد٭ة ٠ذت أ٢٬ الك٪ح ق٤ ٔؿض ٦ٛى٢ أل٥٬ مكةا٢ ٥٤ٔ األ
د جخ ىلع أثٮاب كٚىٮؿ ك٦جةظر ك٦ُة٣ت؛ تل١ٮف دجرصة ل٧٤جذؽم، كدؾ٠ؿة  ة، ري ٛن كػ٤

 ل٧٤٪ذيه.
ذٞةد.كاثلاين/  ة يف ٥٤ٔ األ ٛن ة كػ٤ ٛن  خنجح ٦٪ذٞةة ٨٦ مى٪ٛةت أ٢٬ الك٪ح ق٤

 بلٌٕ٭ة، كدراقح مٮصـة ل٤جٕي اآلػؿ. ٦ٓ دٕؿيٙ خمذرص
 

& 
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 األول أسئلة الفصل 

 
 أمام العبارة الخطأ يف كل مما يأجي:)×( وعالمت  ،( أمام العبارة الصحيحت: ضع عالمت )أولا 

 ( ) احلؽ ٬ٮ/ املضةؿ املعؽد اذلم يجعر ٚي٫ ا٥٤ٕ٣ كاجل٭ح ا٣يت دذٮظؽ ٚي٭ة مكةا٫٤. -1
٫.ا٣٘ةيح أك اثل٧ؿة يه/  -2 ٔٮ  ( ) املُة٣ت ا٣يت يجعس٭ة ا٥٤ٕ٣ كيٞؿر٬ة كد٪ؽرج حتخ مًٮ
 ( ) احلك٥ ٬ٮ/ ٦ة ل٥٤ٕ٤ ٨٦ ٦زن٣ح كرشؼ كأ٧٬يح ثني ا٤ٕ٣ٮـ. -3
بلٝذ٫ ثة٤ٕ٣ٮـ األػؿل./ ا٣جكجح يه -4  ( ) و٤ح ا٥٤ٕ٣ ٔك
ؽ كاملىةدر كاألقجةب ا٧٤ٕ٣يح ا٣يت يكذٌف ا٥٤ٕ٣  -5  ( ) مكةا٫٤ ك٦ُةبل٫. ٦٪٭ةاالقذ٧ؽاد ٬ٮ/ الؿكٚا
ٮار ٬ؾا االوُبلح أظؽ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ثةٔذجةرق ال٤ٞيب اكف  -6  ( ) كل٥ يك٨ ٬ٮ ا٣ُٮر األػري. ،َأ
ـ.الرشيٕح، أوٮؿ ادلي٨، الك٪ح، اإلي٧ةف، ٨٦ األق٧ةء الرشٔيح ٥٤ٕ٣ اتلٮظيؽ/ ا٣ٕٞيؽة -7 ٥٤ الالك  ٔ، ( ) 
ٮع ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ىلع حمةكر زبلزح -8  ( ) ا٣٘يبيةت.، اجلجٮات، يه/ اإلييةت ،يؽكر مًٮ
 ( ) رشكط.قجٕح ينرتط ل٤ذيليٙ ثةتلٮظيؽ  -9
٭٥/ أ٢٬ ا٣ٞج٤ح، كأ٢٬ ٦٪أٝكةـ،  مخكحي٪ٞك٥ اجلةس حبكت ث٤ٮغ ادلٔٮة كٝيةـ احلضح إىل  -18

 ( ) ا٣ٛرتة، كال١ٛةر.
٫، زبلث/ ٥٤ٕ٣ اتلٮظيؽ ٢ٌٚ ٨٦ ص٭ةت  -11 ٔٮ  ( ) ص٭ح احلةصح إحل٫.كص٭ح ٤ٕ٦ٮ٫٦، كص٭ح مًٮ
٥٤ اتلٮظيؽ/ وعةاط امل٪ٞٮؿ، كاإلدمةع، كرصااط املٕٞٮؿ، كا٣ُٛؿ الكٮيح. ٨٦ أ٩ٮاع -12  ( ) أد٣حٔ 
 ( ) .ذني٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ درتدد ثني نكب قنكجح أم ٥٤ٔ إىل ٗري -13
 ( ) نكجح ٥٤ٔ اتلٮظيؽ إىل قةاؿ ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح يه اتلؽاػ٢. -14
 ( ) مؿ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ خب٧كح أَٮار ظىت ا٠ذ٢٧ ك٩ٌش.  -15
 ( )  ز٧ؿة ٥٤ٔ اتلٮظيؽ إ٧٩ة دكٮف يف اآلػؿة. -16
 ( ) ٌٝةية احلٮـ اآلػؿ. ٨٦ مكةا٢ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ٣حف  -17
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 : اخرت اإلجابت الصحيحت من بني البدائل املطروحت فيما ييل: ثانياا

ٜضد ويٛا مصائْٙ ٜٚ/  -1  املشاؿ املطدد اذلم يتطد ويٙ اّكْٓ كاجلٛث اّيت حخ
ٮع. -أ  ا٣٘ةيح. -ج   احلؽ. -ب  املًٮ

 اتلكريه اجلأف ملصائِ اّكْٓ كٔتاضرٙ املاٗف ٖٔ دخٜؿ مريق ويٙ ٜٚ/  -2
 احلؽ. -ج  .ا٢ٌٛ٣ -ب  .ا٣جكجح -أ

ا كح٘درج حتج مٜعٜقٙ يه/  -3  املؽاّب اّيت يتطرٛا اّكْٓ كيٌرٚر
ٮع -ب  املكةا٢. -أ  ا٣٘ةيح. -ج  .املًٮ

ٜضيد/  -4  ٖٔ األشٕاء الرشقيث ّكْٓ اتل
 أوٮؿ ادلي٨. -ج  ا٤ٛ٣كٛح. -ب  الالكـ.٥٤ٔ  -أ

ٜضيد ىلع حماكر/  -5  يدكر مٜعٜع قْٓ اتل
 أربٕح. -ج  زبلزح. -ب  مخكح. -أ

ٜضيد/  -6  يشرتط لْخلكيه ةاتل
 رشَةف از٪ةف. -ج  قذح رشكط. -ب أربٕح رشكط. -أ

 يٌ٘صٓ اجلاس حبصب ةْٜغ ادلقٜة كًياـ احلشث إىل/  -7
 مخكح أٝكةـ. -ج  أٝكةـ.أربٕح  -ب  زبلزح أٝكةـ. -أ

ٜضيد وغِ ٖٔ سٛات/  -11  ّكْٓ اتل
 زبلث. -ج  مخف. -ب  أربٓ. -أ

ٜضيد/  -11 ٜاع أدّث قْٓ اتل  ٖٔ أٗ
 اإلدمةع -ج  رصااط املٕٞٮؿ. -ب وعةاط امل٪ٞٮؿ. -أ
 دميٓ ٦ة قجٜ. -٬ ا٣ُٛؿ الكٮيح. -د

ٜـ الرشقيث يه/  -12 ٜضيد إىل شائر اّكْ  نصتث قْٓ اتل
 اتلٞةَٓ. -ج اتلؼة٣ٙ كاتلجةي٨. -ب  اتلؽاػ٢. -أ
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ٜضيد/  -13  ٖٔ مصائِ قْٓ اتل
 احلٮـ اآلػؿ. ٌٝةية -ج  ظماـ األلٮ٬يح.أ -ب ٔى٧ح الؿق٢. -أ
 دميٓ ٦ة قجٜ. -د
 أجب عن األسئلت اآلجيت:: ثالثاا

ة. -1  ٔؿؼ احلؽ ٣٘ح كاوُبلظن
ة.ٔؿ   -2  ؼ اتلٮظيؽ ٣٘ح كاوُبلظن
 ثةٔذجةرق مؿًلجنة إًةٚينة، كبةٔذجةرق ال٤ٞيب.ؼ ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ٔؿ   -3
 ةتلٛىي٢ األق٧ةء الرشٔيح ٥٤ٕ٣ اتلٮظيؽ.ثاذ٠ؿ ٦ٓ الرشح  -4
 اذ٠ؿ أق٧ةء ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ٔ٪ؽ ا٣ٛؿؽ اإلقبل٦يح ٦ٓ الرشح. -5
6- . ٮع ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح يؽكر ىلع أمٮر. اذ٠ؿ ٬ؾق األمٮر دٛىيبلن  مًٮ
 اذ٠ؿ٬ة ٦ٓ الرشح. .ثةتلٮظيؽ أربٕح رشكطينرتط ل٤ذيليٙ  -7
٫، ك٤ٕ٦ٮ٫٦، ك٨٦ ص٭ح احلةصح إحل٫ ٥٤ٕ٣ -8 ٔٮ دك٥٤ ٨ٔ ٬ؾا  .اتلٮظيؽ ٢ٌٚ ص٤ي٢ ٨٦ ص٭ح/ مًٮ

.  ا٢ٌٛ٣ ٨٦ لك ص٭ح ٦٪٭ة دٛىيبلن
 دك٥٤ ٨ٔ أ٩ٮاع أد٣ح ٥٤ٔ تلٮظيؽ بيشء ٨٦ اتلٛىي٢ ٦ٓ قٮؽ األد٣ح. -18
٫ٕ كدؽكي٪٫ ثُٮ مؿ   -11 ٧٬ة/ َٮر الؿكايح، كَٮر اتلؽكي٨، دك٥٤ ٨ٔ الك  ،ري٥٤ٔ٨ اتلٮظيؽ يف ًك

 ا٣ُٮري٨ ثةتلٛىي٢.
 اذ٠ؿ ز٧ؿات ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ثةٔذجةر امليلٙ ٦ٓ الرشح. -12
٤ٮـ اإلقبلـ األػؿل. -13  اذ٠ؿ ز٧ؿات ٥٤ٔ اتلٮظيؽ ثةٔذجةر ا٥٤ٕ٣ ٩ٛك٫ ٔك
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٫ خبىةاه  ا٦ذةزت ٦٪ة٬ش أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح يف مكةا٢ ادلي٨ أوٮهل وٚؿٔو

 ص٤ٕذ٭ة تكذٮيل ىلع ٩ةويح احلٜ و٦ٕةٝؽ اتلٮٚيٜ.
ٮح يف ا٣ٕٞيؽة، ظير جت٧ٓ إىل االٝذجةس ٨٦ مناكة ا٣ٞؿآن والك٪ح،  ويذضًلى ٬ؾا ثًٮ

والٮٝٮف ٔ٪ؽ٧٬ة، وا٣تك٤ي٥ هل٧ة، االتكةق ٦ٓ ا٢ٕٞ٣ وا٣ُٛؿة، والن٧ٮحلح يف ا٣ٛ٭٥ 
واتلُجيٜ، ٦ٓ اتلٮازن والٮقُيح، وٚي٧ة يأيت دٛىي٢ هلؾه اخلىةاه املجةرًلح يف ٔٞيؽة أ٢٬ 

 الك٪ح واجل٧ةٔح.
 

  

& 
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 )الربانية(التوقيفية 
 

ودٕين/ أن أ٢٬ الك٪ح ال يٞذبكٮن ٔٞيؽد٭٥ إال ٨٦ مناكة اجلجٮة، ٝؿآ٩ًة وق٪ح، ال ٢ٞٔ وال 
ة ل٤ٮيح، ث٢ ٬ؾه إن وعخ اك٩خ ٦ٌٕؽة  ًً ذوق وال ٠نٙ، وال جي٤ٕٮن محبًة ٨٦ ذلٟ ٦ٕةر

ذٞةد.  حلضح الك٧ٓ، ٚةلٮيح ٬ٮ األو٢ املٕذ٧ؽ يف دٞؿيؿ مكةا٢ األ
وأ٦ة أ٢٬ احلٜ ٚض٤ٕٮا ال١ذةب والك٪ح أ٦ة٦٭٥، » /♫ ينٝةل ٝٮام الك٪ح األوج٭ة

ٮه ىلع ال١ذةب  و٤َجٮا ادلي٨ ٨٦ ٝج٤٭٧ة، و٦ة وٝٓ هل٥ ٨٦ ٦ٕٞٮهل٥ وػٮاَؿ٥٬ ًٔؿ
ة هل٧ة ٝج٤ٮه، وم١ؿوا اهلل ظير أرا٥٬ ذلٟ ووٝٛ٭٥ ٤ٔي٫، وإن  ًٞ والك٪ح، ٚإن وصؽوه مٮاٚ

ة هل٧ة دؿًلٮا ٦ة وٝٓ هل٥، وأٝج٤ٮا ىلع  ًٛ ال١ذةب والك٪ح، ورصٕٮا ثةتل٭٧ح ىلع وصؽوه خمة٣
أ٩ٛك٭٥، ٚإن ال١ذةب والك٪ح ال ي٭ؽيةن إال إىل احلٜ، ورأي اإلنكةن ٝؽ يؿى احلٜ وٝؽ 

/ -و٬ٮ واظؽ ز٦ة٫٩ يف املٕؿٚح- ♫ يؿى ابلة٢َ، و٬ؾا ٦ٕىن ٝٮل أيب ق٤ي٧ةن ادلاراين
 ث٭٧ة، وإال )٦ة ظؽزتين ٩ٛيس بيشء إال ٤َجخ ٦٪٭ة مة٬ؽي٨ ٨٦ ال١ذةب والك٪ح، ٚإن أيت

 . (1)«رددد٫ يف حنؿه(، أو الكم ٬ؾا ٦ٕ٪ةه
وال ي٪ىجٮن ٦ٞة٣ح وجي٤ٕٮ٩٭ة ٨٦ أوٮل دي٪٭٥ ودم٢ » /♫ وٝةل ميغ اإلقبلم

ث٢ جي٤ٕٮن ٦ة ثُٕر ث٫  ،♀الك٦٭٥ إن ل٥ دل٨ زةثذح ٚي٧ة صةء ث٫ رقٮل اهلل 
 .(2)«الؿقٮل ٨٦ ال١ذةب واحل٧١ح ٬ٮ األو٢ اذلي يٕذٞؽو٫٩ ويٕذ٧ؽو٫٩

ـ٧ٔٮن أ٩٭٥ يكذ٧ؽون محبًة ٨٦ ادلي٨ ٨ٔ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ واجلْؿ، أو ٥٤ٔ » ٚةذلي٨ ي

                                     
 (.2/224( احلضح يف ثيةن املعضح )1)
 (.3/347( دل٧ٮع ا٣ٛذةوي )2)
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الالكم وا٤ٛ٣كٛح، أو اإلهلةم وال١نٙ والٮصؽ، أو الؿؤى واألظبلم، أو ٨ٔ َؿيٜ أمؼةص 
ـ٧ٔٮن هل٥ ا٣ٕى٧ح ٗري األ٩بيةء، أو اإلظةَح ث٥٤ٕ ا٣٘يت )٨٦ أا٧ح أو رؤقةء أو أوحلةء أو  ي

ـ٧ٔٮن أ٫٩ يكٕ٭٥ ا٢٧ٕ٣ ثأ٧ْ٩ح ا٣برش وٝٮا٩ح٪٭٥؛ أو حن …أُٝةب أو أٗٮاث ٮ٥٬(، أو ي
٥ ذلٟ ٚٞؽ اٚرتى ىلع اهلل أ٥ْٔ ا٣ٛؿيح  .(1)«٨٦ ٔز

 يث/ فيكأشتاب اتلٔ
ؽم جتةوز٬ة،  وأ٦ة األقجةب ا٣يت مح٤خ أ٢٬ الك٪ح ىلع الٮٝٮف ٔ٪ؽ اجلىٮص ٔو

 ٚي٧ل٨ إدمةهلة ٚي٧ة يأيت/ 
ٔاحر اجلػٔص اآلمرة ةاحتاع الهخاب والصِث ولزوٌٍٓا/   أوًًل/ ح

، [7احلرش/ ] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿و٨٦ ذلٟ/ ٝٮهل دٕةىل/ 
َةٔح »/ ♫ . ٝةل ُٔةء[59ا٣جكةء/ ] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿وٝٮهل دٕةىل/ 

 .(2)«الؿقٮل ادجةع ال١ذةب والك٪ح
أ٫٩ رأى ثيؽ  ♀روى أثٮ داود يف مؿاقي٫٤ ٨ٔ اجليب »/ ♫ وٝةل اث٨ ا٣ٞي٥

ٔا نخاةًا ؽري نخاةًٓ ثٕي أوعةث٫ ُٕٝح ٨٦ اتلٮراة ٚٞةل/ ) ٔم ضالىث أن يتتػ نىف ةل
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿دىؽيٜ ذلٟ/  ، ٚأ٩ـل اهلل (3)(اذلي أُزل ىلع ُبيًٓ

، [51/ ا٣ٕ٪١جٮت] ﴾ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
٢ٞٔ ٚبلن ٚ٭ؾا ظةل ٨٦ أػؾ دي٪٫ ٨ٔ ٠ذةب ٦زنل ىلع ٗري اجليب، ١ٚيٙ ث٨٧ أػؾه ٨ٔ 

٫٦ ىلع الكم اهلل ورقٮهل  .(4)«وٚبلن، وٝؽى
                                     

 (.33ظر يف ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح )صةج٦( 1)
 (.5/147)اث٨ صؿيؿ (، ودٛكري 1/72( رشح أوٮل أذٞةد أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح )2)
 (. 454أليب داود ) ،( املؿاقي3٢)
 (.181-179الث٨ ا٣ٞي٥ )ص ،صبلء األٚ٭ةم( 4)
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 ذاًُيا/ ذتٔت نٍال ادليَ وحٍام حتييؼ الرشاىث/ 
ٝؽ أوٝٙ أ٦ذ٫ ىلع أوٮل ومكةا٢ ا٣ٕٞيؽة، حبير ل٥ يرتك ٨٦  ♀ٚةلؿقٮل 

دٛةوي٤٭ة محبًة إال ثحى٪٫، و٬ؾا املٕىن ٨٦ رضورات إ٧٠ةل ادلي٨ اذلي أػرب اهلل دٕةىل ٔ٪٫ 
إذ ؛ [3املةاؽة/ ] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ ﴿ثٞٮهل/ 

 ا٣ٕٞيؽة ٌم أ٥٬ ٦ة يف ادلي٨.
 أي اجليب -وٌلن اذلي أ٩ـل ٤ٔي٫»ٝٮهل/  ♫ ٨ٔ اخلُةيب ♫ ٢ٞ٩ ميغ اإلقبلم

چ چ ﴿٨٦ الٮيح وأمؿ ثتج٤ي٫٘ ٬ٮ ٧٠ةل ادلي٨ ود٧ة٫٦؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ - ♀

ٝٮأؽه وأوٮهل،  -٥٤ٚ يرتك محبًة ٨٦ أمٮر ادلي٨ ،[3/ املةاؽة] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ
٫، ىلع ٧٠ةهل ود٧ة٫٦، ول٥ يؤػؿ ثية٫٩ ٨ٔ وٝخ احلةصح  -ورشاا٫ٕ وٚىٮهل إال ثحى٪٫ وب٤٘ى

إحل٫؛ إذ ال ػبلف ثني ٚؿق األ٦ح أن دأػري ابليةن ٨ٔ وٝخ احلةصح ال جيٮز حبةل، و٤ٕ٦ٮم 
ؿ  أن أمؿ اتلٮظيؽ وإزجةت الىة٩ٓ ال دـال احلةصح ٦ةقح إحل٫ أثًؽا يف لك وٝخ وز٦ةن، ولٮ أػِّ

ة ث٧ة ال قبي٢ ل٤٪ةس إحل٫، وذلٟ ٚةقؽ ٗري صةاـ ًٕ  .(1)«ٔ٪٫ ابليةن لاكن اتللكيٙ واٝ
اجلةَس ربى٭٥ و٦ٕجٮد٥٬ اغيح - ♀أي/ اجليب  -ٕٚؿىف»/ ♫ وٝةل اث٨ ا٣ٞي٥

٦ة ي٧ل٨ أن د٪ةهل ٝٮا٥٬ ٨٦ املٕؿٚح، وأثؽأ وأاعد واػذرص وأَ٪ت يف ذ٠ؿ أق٧ةا٫ ووٛةد٫ 
وإٔٚةهل، ظىت جت٤خ ٦ٕؿٚذ٫ قجعة٫٩ يف ٤ٝٮب ٔجةده املؤ٦٪ني، واجنةثخ قعةات النٟ 

 ٬ؾا والؿيت ٔ٪٭ة، ٧٠ة ي٪ضةب الكعةب ٨ٔ ا٧ٞ٣ؿ حل٤ح إثؽاره، ول٥ يؽع أل٦ذ٫ ظةصح يف
اتلٕؿيٙ ال إىل ٨٦ ٝج٫٤، وال إىل ٨٦ ثٕؽه، ث٢ ٠ٛة٥٬ ومٛة٥٬ وأٗ٪ة٥٬ ٨ٔ لك ٨٦ دل٥٤ 
ٮا٫٩ ودار ٠ؿا٦ذ٫، ول٥ يؽع  ٚ٭٥ ا٣ُؿيٜ املٮو٢ هل٥ إىل رب٭٥ وًر ؿى يف ٬ؾا ابلةب... ٔو

ىيس ٌَ غٍو يلرب ) /♀ظك٪ًة إال أمؿ٥٬ ث٫، وال ٝجيًعة إال ٩٭ة٥٬ ٔ٪٫، ٧٠ة ٝةل 

                                     
 (.296 -7/295( درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ )1)
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، ٝةل (1)غٍو يلرب إىل اجلار إًل كد ُٓيخكً غِّ(إىل اجلِث إًل كد أمرحكً ةّ، وًل 
و٦ة حيؿك َةاؿ ص٪ةظي٫ يف الك٧ةء إال و٬ٮ  ،♀/ )٣ٞؽ دؿًل٪ة حم٧ؽ ◙ ذر أثٮ

ٚ٭٥ ظةهل٥ ثٕؽ ا٣ٞؽوم ىلع رب٭٥ أد٥ى دٕؿيٙ، ١ٚنٙ األمؿ  ،(2)أذ٠ؿ٩ة ٦٪٫ ٧ً٤ٔة( ؿى ٔو
ع٫، ول٥ يؽع ثةثًة ٨٦ ا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ ل٤ٕجةد املِٞؿّب هل٥ إىل رب٭٥ إال ٚذع٫، وال منالًك  وأًو
إال ثحى٪٫ ورشظ٫، ظىت ٬ؽى اهلل ث٫ ا٤ٞ٣ٮب ٨٦ ًبلهلة، ومٛة٬ة ث٫ ٨٦ أقٞة٦٭ة، وأاغز٭ة 

 ّٜ  .(3)«؟ وصـاه ٨ٔ أ٦ذ٫ أ٢ٌٚ اجلـاء♀ثأن حُي٧َؽ ٦٪٫  ث٫ ٨٦ ص٭٤٭ة، ٚأيُّ برش أظ
ذٞةد لك٫، يف وٛةت اهلل وأق٧ةا٫، إال ٦ة »/ ♫ ويٞٮل اث٨ ٔجؽ ا٣رب ٣حف يف األ

أو أدمٕخ ٤ٔي٫ األ٦ح،  ،♀صةء ٦٪ىٮًوة يف ٠ذةب اهلل، أو وط ٨ٔ رقٮل اهلل 
 .(4)«و٦ة صةء ٨٦ أػجةر اآلظةد يف ذلٟ لك٫ أو حنٮه يُك٤ى٥ هل وال ي٪ةّؿ ٚي٫

 ذاثلًا/ ضرٌث اىلٔل ىلع ا ةؾري غيً/ 
ة، وػهى ا٣ٞٮل ٤ٔي٫ ثبل ٥٤ٔ ثةجلَم،  ًٞ م اهلل دٕةىل الالكم ثبل ٥٤ٔ ٤ُ٦ ٣ٞؽ ظؿى

 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿ٚٞةل دٕةىل/ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿، وٝةل دٕةىل/ [36اإلرساء/ ]

ؿاف/ ] ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  .[33اأٔل
وَل ٨٦ أزجخ هلل ٦ة ٩ٛةه ٨ٔ ٩ٛك٫، أو ٩ىف ٔ٪٫ ٦ة أزبذ٫ جلٛك٫ » /♫ ٝةل ميغ اإلقبلم

٪٫ ثٞٮهل  ٔ / -ل٤٪ىةرى -٨٦ امل٤ُٕح وامل٧س٤ح؛ ٚإ٫٩ ٝةل ىلع اهلل ٗري احلٜ، وذٟل ممة زصؿ اهلل
                                     

النٕت (، وابلي٭ٌف يف 2136، واحلةك٥ )(494)، و٬٪ةد يف الـ٬ؽ (34332املى٪ٙ )اث٨ أيب محجح يف  أػؿص٫ (1)
 ر امل٤ُت ث٨ ظ٪ُتظؽي /وٚي٫ ا٩ُٞةع، و٦ٕ٪ةه من٭ٮر يف الرشيٕح ال حيذةج ٦س٫٤ إلق٪ةٍد. و٨٦ ذلٟ (،9891)
ٌا حركج طيًئا مما أمركً ا ةّ إًل وكد أمرحكً ةّ، وًل طيًئا مما ُٓاكً غِّ »ٝةل/  ♀ اهلل رقٮل نأ

 ( ثإق٪ةٍد ال ثأس ث٫. 7/229النةٚيع يف األم ) أػؿص٫«. إًل وكد ُٓيخكً غِّ
 (.25854( أػؿص٫ أمحؽ )2)
 (.181-179)ص ( صبلء األٚ٭ةم3)
 .(118 -2/117و٫٤ٌٚ ) ( صة٦ٓ ثيةن ا4٥٤ٕ٣)
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وبٞٮهل/  ،[171ا٣جكةء/ ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿

ىئ ﴿/ -٨ٔ النيُةن- وٝةل، [77املةاؽة/ ] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿، وٝةل/ [169ابلٞؿة/ ] ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ؿاف/ ] ﴾ڱ ڱ ڱ ري احلٜ ٚٞؽ ٝةل ىلع اهلل ٦ة ال ي٥٤ٕ؛ ٚإن ابلة٢َ ال ي٥٤ُٕ [33اأٔل ؛ ٚإن ٨٦ ٝةلٗ 
٥٤ُٔ ثُبل٫٩، ٚأ٦ة أذٞةد أ٫٩ احلٜ ٚ٭ٮ ٥٤، ٨٧ٚ ٝةهل ٚٞؽ ٝةل ٦ة ال ي٥٤ٕ إال إذا   .(1)«ص٭٢ الٔ 

 ٌظاْر اتلٔكيفيث/ 
واتلٮٝٙ ٔ٪ؽ اجلىٮص ودالالد٭ة اك٩خ هل آزةر و٦ْة٬ؿ يف ٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح 

ذٞةد، وُٝٓ ا٣زناع ظٮهلة، ٨٧ٚ ذلٟ/   واجل٧ةٔح يف دٞؿيؿ مكةا٢ األ
. [59/ ا٣جكةء] ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿/ دٕةىل، ٝةل ا٣زناعٔ٪ؽ  الٮيح إىلالؿد  -1

 .(2)«٠ذةب اهلل وق٪ح ٩بي٫، وال دؿدوا إىل أويل األمؿ محبًة»/ ♫ ٝةل دلة٬ؽ
٦ة د٪ةزع ٚي٫ اجلةس ٨٦ مكةا٢ الىٛةت، وا٣ٞؽر، » /♫ وٝةل ميغ اإلقبلم

ري ذلٟ يؿدو٫٩ إىل اهلل ورقٮهل،  يؽ، واألق٧ةء، واألمؿ ثةملٕؿوف واجلَم ٨ٔ امل٪١ؿ، ٗو والٔٮ
ويٛرسون األ٣ٛةظ املض٤٧ح ا٣يت د٪ةزع ٚي٭ة أ٢٬ اتلٛؿق واالػذبلف/ ٧ٚة اكن ٨٦ ٦ٕة٩ي٭ة 

ة ل١٤ذةب والك٪ح أزبذٮه، و٦ة اكن ٚي٭ة خم ًٞ ة ل١٤ذةب والك٪ح أث٤ُٮه، وال يتجٕٮنمٮاٚ ًٛ ا٨ْ٣ و٦ة  ة٣
 .(3)«د٭ٮى األ٩ٛف، ٚإن ادجةع ا٨ْ٣ ص٭٢، وادجةع ٬ٮى اجلٛف ث٘ري ٬ؽى ٨٦ اهلل ٥٤ّ

أذ٧ةد ظبف ال٤كةن ٨ٔ الالكم يف ا٣ٕٞيؽة إال ثؽحل٢ ٬ةد ٨٦ ال١ذةب والك٪ح، و -2

                                     
 (.465 -12/464( دل٧ٮع ا٣ٛذةوي )1)
 (.5/147) اث٨ صؿيؿ(، ودٛكري 1/73( رشح أوٮل أذٞةد أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح )2)
 (.3/347( دل٧ٮع ا٣ٛذةوي )3)
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ذٞةد وأوٮل ادلي٨، واتلٕجري  أ٣ٛةظ ومى٤ُعةت ال١ذةب والك٪ح ٔ٪ؽ دٞؿيؿ مكةا٢ األ
ک ک ﴿ٝةل دٕةىل/  ،♀ث٭ة ٨ٔ املٕةين الرشٔيح، وٜٚ ٣٘ح ا٣ٞؿآن وبيةن الؿقٮل 

ٝةل اث٨ ٔجةس . [1احلضؿات/ ] ﴾ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں
ال دٛذئذٮا ىلع » /♫ ، وٝةل دلة٬ؽ(1)«أي ال دٞٮلٮا ػبلف ال١ذةب والك٪ح»/ ¶

 .(2)«ظىت يٌٞي٫ اهلل ىلع لكة٫٩ ♀رقٮل اهلل 
ة و٦ٕىن، ٚبل يكذ٢٧ٕ يف اتلٕجري » ًْ ٚبل ثؽ ٨٦ اال٣زتام ثةل١ذةب والك٪ح و٦ٕٞٮهل٧ة ٣ٛ

٨ٔ ا٣ٕٞيؽة إال األ٣ٛةظ ا٣يت صةءت يف ال١ذةب والك٪ح، وجيت أن تكذ٢٧ٕ ٬ؾه األ٣ٛةظ 
 ال١ذةب والك٪ح، ٚ٭ٮ دٮٝيٙ يف مىةدر ا٣ٕٞيؽة، ٚي٧ة قيٞخ ٚي٫ ٨٦ املٕةين املؿادة ث٭ة يف

 .(3)«ويف أ٣ٛةّ٭ة وأقةحلت اتلٕجري ٔ٪٭ة
إن الك٤ٙ اك٩ٮا يؿأٮن ٣ِٛ ا٣ٞؿآن واحلؽير ٚي٧ة » /♫ ٝةل ميغ اإلقبلم

يثجذٮ٫٩ وي٪ٛٮ٫٩ ٨ٔ اهلل ٨٦ وٛةد٫ وإٔٚةهل، ٚبل يأدٮن ث٤ِٛ حمؽث ٦جذؽع يف اجليف 
 .(4)«داػ٢ ٚي٧ة أػرب ث٫ الؿقٮل واإلزجةت، ث٢ لك ٦ٕىن وعيط ٚإ٫٩

٨٦ ٗري دٕؿض جلىٮص الٮظيني  ،♀ا٣تك٤ي٥ هلل دٕةىل ول٤ؿقٮل  -3
ثذعؿيٙ أو دأوي٢ أو دُٕي٢ أو دلييٙ أو د٧سي٢، ودؿك ٩َْىت رَشَك اتلٕةرض ثني 
وعيط اجل٢ٞ ورصيط ا٢ٕٞ٣، ودلة٩جح اجلؽال واملؿاء يف ٩ىٮص ا٣ٕٞيؽة و٦ٕةٝؽ٬ة اللكيح، 

 دال٣ح. ّة٬ؿه اتلٕةرض ثني ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ ٧ٚؿده إىل الٮ٥٬ يف ُٕٝيح أظؽ٧٬ة زجٮدًة أو٦ة ٚإن ثؽا 
قؽ ثةب االثذؽاع واإلظؽاث يف ادلي٨، ورد دميٓ ٦ة ػة٣ٙ ق٪ح قيؽ األ٩بيةء  -4

يح ،♀واملؿق٤ني   ٬ٮ مٮاٚٞح الرشيٕح املُ٭ؿة. -أثًؽا -٧ٚكت٪ؽ املرشٔو

                                     
 (.4/256(، ودٛكري اث٨ ٠سري )26/132لٮيس )لآل ،روح املٕةين (1)
 (.4/259( دٛكري ابل٘ٮي )2)
 (.63 -62ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح )ص ( املؽػ٢ دلراقح3)
 (.5/432( دل٧ٮع ا٣ٛذةوي )4)
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وال ٩بذؽي، و٩تجٓ وال ٩بذؽع، و٨٣ إ٩ة ٩ٞذؽي »ٝةل/  ◙ ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ مكٕٮد
 .(1)«٢ٌ٩ ٦ة د٧ك١٪ة ثةألزؿ

ث٨ أيب  و٦ة أظك٨ ٦ة صةء ٨ٔ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ ٔجؽ اهلل» /♫ وٝةل ميغ اإلقبلم
ٔى٧ح، ٚإن الك٪ح إ٧٩ة ُص٤ٕخ  -ثإذن اهلل -ق٧٤ح أ٫٩ ٝةل/ )٤ٔيٟ ث٤ـوم الك٪ح ٚإ٩٭ة لٟ

٥٤ٔ ٦ة يف ػبلٚ٭ة ٨٦ الـل٢ واخلُأ واحل٧ٜ ٣حُكنتى ث٭ة، وُيٞذرص ٤ٔي٭ة، وإ٧٩ة ق٪ى٭ة ٨٦ ٝؽ 
ٮا،  ُّٛ ٮا ث٫ أل٩ٛك٭٥؛ ٚإ٩٭٥ ٨ٔ ٥٤ٔ وٝٛٮا، وبجرص ٩ةٚؾ ٠َ واتلع٧ٜ، ٚةرض جلٛكٟ ث٧ة ًر

أظؿى، وإ٩٭٥ هل٥ الكةثٞٮن، وٝؽ  -لٮ اكن ٚي٭ة -وهل٥ اك٩ٮا ىلع ٠نٛ٭ة أٝٮى، وبذٛىي٤٭ة
٤ٚنئ اكن اهلؽى ٦ة أ٩ذ٥  ث٤٘٭٥ ٨ٔ ٩بي٭٥ ٦ة جيؿي ٨٦ االػذبلف ثٕؽ ا٣ٞؿون اثلبلزح،

٤ٔي٫ ٣ٞؽ قجٞذ٧ٮ٥٬ إحل٫، و٣نئ ٤ٝذ٥/ َظَؽَث َظَؽٌث ثٕؽ٥٬ ٧ٚة أظؽز٫ إال ٨٦ ادجٓ ٗري 
ت ث٪ٛك٫ ٔ٪٭٥، واػذةر ٦ة حَنَذ٫َ ١ُٚؿه ىلع ٦ة د٤ٞٮه ٨ٔ ٩بي٭٥، ود٤ٞةه ٔ٪٭٥  قبي٤٭٥، وٗر

 .(2)«٨٦ دجٕ٭٥ ثإظكةن(
أزؿ٬ة ا٣ْٕي٥ يف ٔى٧ح أ٢٬ الك٪ح وأػرًيا؛ ٚإن ٬ؾه اتلٮٝيٛيح والؿبة٩يح هلة  -5

٤ٮ٦٭٥ ٨٦ اخلُأ والـل٢ واالحنؿاف واالًُؿاب يف ٚ٭٥ ا٣ٕٞيؽة، ودؿك اتلؼ٤يٍ يف  ٔو
َٛف الكيم مؿدود، أو مٮب ٤ٚكيف ٦ؾمٮم،  مىةدر اتل٤ٌف واملؿصٕيح، ودىٛيذ٭ة ٨٦ لك ٩

ثني يؽي٫ أو َدَػ٢ مك٤يك ٦جذََؽع؛ ٚة٣ٕٞيؽة دؿصٓ إىل مىؽر مٮزٮق ال يأدي٫ ابلة٢َ ٨٦ 
٢ اهلل دٕةىل حب٫ْٛ. ٛى  وال ٨٦ ػ٫ٛ٤، و٬ٮ الٮيح اذلي دل

ٗري أن اهلل أىب أن يلٮن احلٜ وا٣ٕٞيؽة » /♫ ٝةل ٝٮام الك٪ح األوج٭ةين
ة ٨ٔ ق٤ٙ،  ًٛ ٞةاؽ٥٬ ػ٤ الىعيعح إال ٦ٓ أ٢٬ احلؽير واآلزةر؛ أل٩٭٥ أػؾوا دي٪٭٥ ٔو
وٝؿ٩ًة ٨ٔ ٝؿن، إىل أن ا٩ذ٭ٮا إىل اتلةثٕني، وأػؾه اتلةثٕٮن ٨٦ أوعةب رقٮل اهلل 

                                     
 (.1/86( املؿصٓ الكةثٜ )1)
 (.4/7( دل٧ٮع ا٣ٛذةوي )2)
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وال َؿيٜ  ،♀٨ٔ رقٮل اهلل  ♀وأػؾه أوعةب رقٮل اهلل  ،♀
اجلةس ٨٦ ادلي٨ املكذٞي٥، والرصاط ا٣ٞٮي٥،  ♀ اهلل داع إحل٫ رقٮلإىل ٦ٕؿٚح ٦ة 

 . (1)«إال ٬ؾا ا٣ُؿيٜ اذلي ق٫١٤ أوعةب احلؽير
٧٠ة أن ٨٦ ز٧ؿات اتلٮٝيٛيح أ٩٭ة ٧ًة٩ح تلٮظيؽ لك٧ح األ٦ح ىلع ٦٪٭ش واظؽ، ٔ٪ؽ٦ة 

ثةهلٮى  د٤ذٌف ىلع ٬ؾا الٮيح اإل٣َم ث٧ة ٚي٫ ٨٦ مٮازي٨ ال دٌُؿب وال دذأرصط وال دذأزؿ
 وادلواٚٓ اذلاديح.

وٌلن الكجت يف ادٛةق أ٢٬ احلؽير أ٩٭٥ أػؾوا » /♫ ٝةل ٝٮام الك٪ح األوج٭ةين
 .(2)«ادلي٨ ٨٦ ال١ذةب والك٪ح وَؿيٜ اجل٢ٞ، ٚأورز٭٥ االدٛةق واالاذبلف

وممة يؽل ىلع أن أ٢٬ احلؽير ٥٬ ىلع احلٜ، أ٩ٟ لٮ َة٣ٕخ دميٓ ٠ذج٭٥ » /♫ وٝةل
إىل آػؿ٥٬، ٝؽي٧٭٥ وظؽيس٭٥ ٦ٓ اػذبلف ثرلا٩٭٥ وز٦ة٩٭٥، ودجةٔؽ ٦ة املى٪ٛح ٨٦ أوهل٥ 

ذٞةد ىلع  ثح٪٭٥ يف ادليةر، وق١ٮن لك واظؽ، ٦٪٭٥ ًُٝؿا ٨٦ األُٝةر، وصؽد٭٥ يف ثيةن األ
ودرية واظؽة، و٧٩ٍ واظؽ جيؿون ٚي٫ ىلع َؿيٞح ال حييؽون ٔ٪٭ة، وال ي٧ي٤ٮن ٚي٭ة، ٝٮهل٥ 

، ث٢ لٮ  يف ذلٟ واظؽ. و٤ٞ٩٭٥ واظؽ، ال دؿى ثح٪٭٥ اػذبلًٚة وال دٛؿًٝة يف يشء وإن ٢ٝى
دمٕخ دميٓ ٦ة صؿى ىلع ألكجذ٭٥، و٤ٞ٩ٮه ٨ٔ ق٤ٛ٭٥، وصؽد٫ ٠أ٫٩ صةء ٨٦ ٤ٝت واظؽ، 

 .(3)«وصؿى ىلع لكةن واظؽ، و٢٬ ىلع احلٜ دحل٢ أثني ٨٦ ٬ؾا؟
ت وإذا اكن أ٢٬ الك٪ح يكذٞٮن ٔٞيؽد٭٥ ٨٦ ٩جٓ واظؽ ٬ٮ الٮيح املٕىٮم، ظىت وةر

اتلٮٝيٛيح ٨٦ أػه ػىةاه ا٣ٕٞيؽة ٔ٪ؽ٥٬؛ ٚإن أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع ٝؽ دٕؽدت 
منةرب٭٥، وػ٤ُٮا يف مىةدر ٔٞةاؽ٥٬، ٚرتا٥٬ يكذؽلٮن ثة٤ٕٞ٣يةت واألو٬ةم، وا٣ْ٪ٮن، 

                                     
 (. 224 -2/223( احلضح يف ثيةن املعضح )1)
 (. 2/226احلضح يف ثيةن املعضح ) (2)
 (. 225 -2/224( املىؽر الكةثٜ )3)



 

922 

 علم الحوحيد مبادئ ومقدماث

ري ذلٟ ٨٦  واذلوق، وآراء الؿصةل، وا٤ٛ٣كٛةت، والؿوايةت الٌٕيٛح، و٦ة ال أو٢ هل، ٗو
ة ألوٮهل٥ ابلؽٔيح وأ٬ٮاا٭٥ الؿديح أزبذٮه، املىةدر امل٪عؿٚح، و٦ة اكن ٦ ًٞ ٨ اجلىٮص مٮاٚ

ة ألٝٮاهل٥ وآراء ٠رباا٭٥ دأولٮه وردوه، ٥٤ٚ يل٨ أذ٧ةد٥٬ يف احلٞيٞح  ًٛ و٦ة اكن ٦٪٭ة خمة٣
 ىلع ال١ذةب والك٪ح، ث٢ ىلع أوٮهل٥ ابلؽٔيح.

و٦ؾ٬ج٭ة، وظٞيٞح األمؿ/ أن لك َةاٛح دذأول ٦ة خية٣ٙ حن٤ذ٭ة » /♫ ٝةل اث٨ ا٣ٞي٥
ٚة٣ٕيةر ىلع ٦ة يذأول و٦ة ال يذأول ٬ٮ املؾ٬ت اذلي ذ٬جخ إحل٫، وا٣ٞٮأؽ ا٣يت أو٤ذ٭ة، 
ة أو٤خ  ٧ٚة واٚٞ٭ة أٝؿوه ول٥ يذأولٮه، و٦ة ػة٣ٛ٭ة ٚإن أم١٪٭٥ د٫ٕٚ وإال دأولٮه؛ وهلؾا ل٧ى

أو٤خ الؿاٌٚح ٔؽاوة الىعةثح ردوا لك ٦ة صةء يف ٌٚةا٤٭٥ واثل٪ةء ٤ٔي٭٥ أو دأولٮه، وملة 
اجل٭٧يح أن اهلل ال يذلك٥ وال يل٥٤ أظًؽا، وال يُؿى ثةألثىةر، وال ٬ٮ ٚٮق ٔؿم٫ ٦جةي٨ 
لٮا لك ٦ة ػة٣ٙ ٦ة أو٤ٮه، وملة أو٤خ ا٣ٞؽريح أن اهلل  خل٫ٞ٤، وال هل وٛح دٞٮم ث٫، أوى
ة أو٤خ  ّولُٮا لك ٦ة ػة٣ٙ أوٮهل٥، ول٧ى

َ
قجعة٫٩ ل٥ خي٤ٜ إٔٚةل ٔجةده ول٥ يٞؽر٬ة ٤ٔي٭٥ أ

لٮا لك ٦ة ػة٣ٙ امل يؽ، وأن ٨٦ دػ٢ اجلةر ل٥ خيؿج ٦٪٭ة أثًؽا، أوى ٕزت٣ح ا٣ٞٮل ث٪ٛٮذ الٔٮ
لٮا ٦ة  ة أو٤خ املؿصبح أن اإلي٧ةن ٬ٮ املٕؿٚح، وأ٩٭ة ال دـيؽ وال د٪ٞه، أوى أوٮهل٥، ول٧ى
ثيح أن اهلل قجعة٫٩ ال يٞٮم ث٫ ٦ة يذ٤ٕٜ ثٞؽرد٫  ػة٣ٙ أوٮهل٥، وملة أو٤خ الالُكِّ

ة أو٤خ ومنحبذ٫، وق لٮا لك ٦ة ػة٣ٙ ٬ؾا األو٢، ول٧ى ٧ٮا ذلٟ ظ٤ٮل احلٮادث، أوى
اجلربيح أن ٝؽرة ا٣ٕجؽ ال دأزري هلة يف ا٢ٕٛ٣ ثٮص٫ ٨٦ الٮصٮه، وأن ظؿٌلت ا٣ٕجةد ث٧زن٣ح 
لٮا لك ٦ة صةء خببلف ذلٟ؛ ٚ٭ؾا يف احلٞيٞح ٬ٮ ٔيةر  ٬جٮب الؿيةح وظؿٌلت األمضةر، أوى

 .(1)«اتلأوي٢ ٔ٪ؽ ا٣ٛؿق لك٭ة
ى٧ٮا ٨٦ اخلُأ  وملة قةر أ٢٬ الك٪ح يف َؿيٜ الٮيح املٕىٮم وو٤ٮا إىل ص٪ح احلٜ، ٔو
ذٞةد،  والـل٢ واالًُؿاب، وٌل٩ٮا أ٦ح واظؽة ال دٛؿق ثح٪٭٥ وال اػذبلف يف مكةا٢ األ

                                     
 (.232-1/235( الىٮأٜ املؿق٤ح )1)



 
 

 واجل٧ةٔحػىةاه ا٣ٕٞيؽة ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح  921

ؽم  وملة د٪١ت ٗري٥٬ ا٣ُؿيٜ، ٚؼة٣ٛٮا أمؿ رب ا٣ٕةملني، ثةدجةع الرصاط املكذٞي٥، ٔو
ػة٣ٛٮا أمؿ اجليب األ٦ني، ٚٮجلٮا األثٮاب املٛذعح، و٬ذ١ٮا الكذٮر ادجةع قج٢ النيةَني، و

يؽه قجعة٫٩ مل٨ ػة٣ٙ أمؿه وأمؿ ٩بي٫ ٚذٛؿٝٮا ٨ٔ  ،♀ املؿػةة، حتٜٞ ٚي٭٥ ٔو
قبي٫٤ واػذ٤ٛٮا، وزلٮا واًُؿبٮا، ووٕٝٮا يف اتل٪ةٝي، وأدٮا ثة٣ٕضةات، ٚ٭٥ يف أمؿ مؿيش، 

ة، وي ًٌ ة، ويٛكٜ ثٌٕ٭٥ ثٕ ًٌ ة، ذلٟ ث٧ة ٝؽ٦خ يجؽع ثٌٕ٭٥ ثٕ ًٌ لٛؿ ثٌٕ٭٥ ثٕ
 أيؽي٭٥ وأن اهلل ٣حف ثْبلم ل٤ٕجيؽ.

وأ٦ة إذا ٩ْؿت إىل أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع، رأيذ٭٥ » /♫ ٝةل ٝٮام الك٪ح األوج٭ةين
ة وأظـاثًة، ال دلةد جتؽ ازجني ٦٪٭٥ ىلع َؿيٞح واظؽة يف  ًٕ ٦ذٛؿٝني خمذ٤ٛني أو مي
ؿ االث٨ أثةه، والؿص٢ أػةه،  ِّٛ ة، ث٢ يؿدٞٮن إىل اتل١ٛري، يل ًٌ ذٞةد، يجؽع ثٌٕ٭٥ ثٕ األ

٪ٞيض أ٧ٔةر٥٬ ول٥ دذٜٛ لك٧ةد٭٥ واجلةر صةره، دؿا٥٬ أثًؽا يف د٪ةزع ودجةٗي واػذبلف، د
 .(1)«[14قٮرة احلرش/ ]﴾ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿

 
 

 
  

                                     
 (. 2/225احلضح يف ثيةن املعضح )( 1)

& 
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 ةـيـبـيـغـال
 

 .(1)«ا٣٘يت يف الكم ا٣ٕؿب/ لك ٦ة اغب ٔ٪ٟ»
ا٣٘يت/ مىؽر اغب اليشء ث٧ٕىن اقترت ٨ٔ / »♫ وٝةل الؿاٗت األوٛ٭ةين

٧ة ي٘يت ٨ٔ ٥٤ٔ  ا٣ٕيٮن، يٞةل/ اغب ٔين ٠ؾا، واقذ٢٧ُِٕ يف لك اغات ٨ٔ احلةقح، ٔو
 اإلنكةن، ث٧ٕىن/ ا٣٘ةات. 

وا٣٘يت/ ٬ٮ ٦ة ال يٞٓ حتخ احلٮاس، وال دٞذٌي٫ ثؽا٬ح ا٣ٕٞٮل، حبير ال يؽرك 
 .(2)«خبرب األ٩بيةء، ٤ٔي٭٥ الىبلة والكبلم ثٮاظؽ ٦٪٭٧ة اثذؽاء ثُؿيٜ ابلؽا٬ح، وإ٧٩ة ي٥٤ٕ

ٝيةم ا٣ٕٞيؽة ىلع ا٣تك٤ي٥  /دٕين -ػىةاه ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح ىظؽإ٠ -وا٣٘يبيح
وصٮب اإلي٧ةن ثل٢ ٦ة ورد يف اجلىٮص الرشٔيح ٨٦ أمٮر  /ثٮصٮد ا٣٘يت، ٧٠ة دٕين

ؽم رد يشء ٦٪٭ة أو دأوي٤٭ة.   ا٣٘يت، ٔو
آ٦٪ٮا ثةجل٪ح واجلةر، »/ -[3/ ابلٞؿة] ﴾ٺ ڀ ٺ﴿يف ٝٮهل دٕةىل/ - ♫ ٝةل ٝذةدة

اذلي٨ يؤ٦٪ٮن »/ ◙ ، وٝةل أنف«وابلٕر ثٕؽ املٮت، وبيٮم ا٣ٞية٦ح، وَل ٬ؾا ٗيت
ثة٣٘يت/ آ٦٪ٮا ثةهلل، ومبلالذ٫، ورق٫٤، واحلٮم اآلػؿ، وص٪ذ٫، و٩ةره، وآ٦٪ٮا ثةحليةة ثٕؽ 

 .(3)«املٮت، ٚ٭ؾا لك٫ ٗيت
اػذ٤ٙ »/ -[3/ ابلٞؿة] ﴾ڀ ٺ ٺ﴿/ دٕةىليف دٛكري ٝٮهل - ♫ وٝةل ا٣ٞؿَيب

 ٫ٛ ٕى املٛرسون يف دأوي٢ ا٣٘يت ٬٪ة، ٚٞة٣خ ٚؿٝح/ ا٣٘يت يف ٬ؾه اآليح/ اهلل قجعة٫٩، ًو

                                     
 (.153 -15/151(، لكةن ا٣ٕؿب )1/163( دٛكري ا٣ٞؿَيب )1)
 (.1/53(، ودٛكري أيب الكٕٮد )1/154، دٛكري ابليٌةوي )(367 -366( ٦ٛؿدات ا٣ٞؿآن )ص2)
 (.1/151) اث٨ صؿيؿ( دٛكري 3)
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اث٨ ا٣ٕؿيب، وٝةل آػؿون/ ا٣ٌٞةء وا٣ٞؽر، وٝةل آػؿون/ ا٣ٞؿآن و٦ة ٚي٫ ٨٦ ا٣٘يٮب، وٝةل 
ممة ال د٭ذؽي إحل٫ ا٣ٕٞٮل ٨٦ أرشاط  ♀آػؿون/ ا٣٘يت لك ٦ة أػرب ث٫ الؿقٮل 

ؾاب ا٣ٞرب، واحلرش، وا٣جرش، والرصاط، واملزيان، واجل٪ح، واجلةر، ٝةل اث٨  الكةٔح، ٔو
ُٔيح/ )و٬ؾه األٝٮال ال دذٕةرض، ث٢ يٞٓ ا٣٘يت ىلع دميٕ٭ة(، ٤ٝخ/ و٬ؾا ٬ٮ اإلي٧ةن 

 )ٚأػربين ٨ٔ /♀، ظني ٝةل ل٤٪يب ♠الرشيع املنةر إحل٫ يف ظؽير صربي٢ 
ٔم اآلخر، وحؤٌَ ةاىلدر اإلي٧ةن، ٝةل/  أن حؤٌَ ةا، ومالئكخّ، وكختّ، ورشيّ، واحل

 .(2)«... وذ٠ؿ احلؽير(1)، ٝةل/ وؽٝخ(خريه ورشه
 ٌظاْر ودًلئو اىؾيبيث/ 

وا٣٘يبيح واظؽة ٨٦ الؿٌلاـ ال١ربى واخلىةاه ا٣ْٕىم يف ا٣ٕٞيؽة؛ ظير إن ٠سرًيا ٨٦ 
 مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة وٌٝةية٬ة يٞٓ يف ٩ُةق ا٣٘يت، وذللٟ مٮا٬ؽ ٠سرية يف الرشع، ٨٧ٚ ذلٟ/ 

اثذؽأ ٠ذةث٫ ا٣ٕـيـ ثؾ٠ؿ ٬ؾه الؿًلزية ٠ؼةويح ٨٦ ػٮاص قجعة٫٩ ودٕةىل  أن ابلةري -1
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ ﴿ٛح ٨٦ وٛةد٭٥ ابلةرزة، ٝةل دٕةىل/ املؤ٦٪ني البلز٦ح، وو

 .[3 -1/ ابلٞؿة] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ پپ ڀ ڀ ڀ
وملة اك٩خ قٮرة ابلٞؿة ق٪ةم ا٣ٞؿآن ويٞةل/ إ٩٭ة أول »/ ♫ ٝةل ميغ اإلقبلم اث٨ دي٧يح

 قٮرة ٩ـ٣خ ثةملؽي٪ح، اٚذذع٭ة اهلل ثأربٓ آيةت يف وٛح املؤ٦٪ني، وآيتني يف وٛح الاكٚؿي٨،
 .(3)«وبٌٓ ٔرشة آيح يف وٛح امل٪ةٚٞني

٥ْ أصؿ٥٬، وبيةن أن اإلي٧ةن ثة٣٘يت ٬ٮ أ٢ٌٚ  -2 ٦ة ورد يف ٢ٌٚ املؤ٦٪ني ثة٣٘يت ٔو
 اإلي٧ةن، وأ٥ْٔ ٦ٞة٦ةت ادلي٨.

                                     
 (.9(، ومك٥٤ )55) ابلؼةريحنٮه  وأػؿج (8)مك٥٤  أػؿص٫ (1)
 (.1/163دٛكري ا٣ٞؿَيب )( 2)
 (.7/255( دل٧ٮع ا٣ٛذةوي )3)
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 ٨٦ ث٫ قجٞٮ٩ة و٦ة ♀ حم٧ؽ أوعةب دؾا٠ؿ٩ة»٨ٕٚ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ يـيؽ ٝةل/ 
اكن ثحِّ٪ًة مل٨ رآه،  ♀/ إن أمؿ حم٧ؽ -يٕين/ اث٨ مكٕٮد- اهلل ٔجؽ ٚٞةل ،اخلري

 .(1)«أ٢ٌٚ ٨٦ إي٧ةٍن ث٘يت ٍٝ ثإي٧ةن مؤ٨٦ واذلي ال هلإ ٗريه ٦ة آ٨٦
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿يف د٤ٕي٫ٞ ىلع ٝٮهل دٕةىل/ - ♫ وٝةل اث٨ ا٣ٞي٥

 ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   
وقٕةددل٥ يف اإلي٧ةن ثة٣٘يت اذلي ي٤ُٓ ٤ٔي٫ رق٫٤، ٚعْل٥ أ٩ذ٥ »/ -[179آل ٧ٔؿان/ ]

 .(2)«ٚإن آ٦٪ذ٥ ث٫ وأيٞ٪ذ٥ ٤ٚل٥ أ٥ْٔ األصؿ وال١ؿا٦ح
 .(3)«اإلي٧ةن ثة٣٘يت أص٢ُّ املٞة٦ةت ىلع اإلَبلق» /♫ وٝةل

وًل٧ة أن اإلي٧ةن ثة٣٘يت يٞٮم ىلع أقةس ٦ذني ٨٦ الرشع، ٚ٭ٮ يٞٮم ٠ؾلٟ ىلع 
 أقةس ٦ذني ٨٦ ا٣ُٛؿة وا٢ٕٞ٣.

ٚةإلي٧ةن ثة٣٘يت ظةصح ُٚؿيح ٔ٪ؽ اإلنكةن، ث٢ ٬ٮ ٨٦ ػىةاه اإلنكةن ا٣ُٛؿيح ا٣يت 
يتجةًم ث٭ة؛ إذ ينرتك ٦ٓ قةاؿ احليٮا٩ةت يف إدراك املعكٮقةت، ويذ٧زي ٔ٪٭ة ثةإلي٧ةن ثة٣٘يت 

ـااٛح، واخلؿاٚةت والنُعةت.  ٧٠ة صةء ث٫ الٮيح، دون دػٮل يف اخليةالت ابلة٤َح، واألو٬ةم ال
ـٔح اإلي٧ةن ثة٣٘يت واتل٤ُٓ إحل٫ولٮ اك»  -املةيض واآليت/ ٨٦ ٩ةظيح َؿٚي٫ -٩خ ٩

 ،لاكن اإل٩لةر ملة وراء احلف إحلةًدا ٚعكت ،ٔ٪رًصا ٨٦ ٔ٪ةرص ا١ٛ٣ؿة ادليجيح وظؽ٬ة
لاكن ٬ؾا اإل٩لةر ٩ًٞىة يف  ،ولٮ اك٩خ ٌم اجلتيضح اخلذة٦يح تلٞؽم ا٤ٕ٣ٮم واتكةع أٚٞ٭ة

، أ٦ة ود٤ٟ ا٣زنٔح ث٪خ ا٣٘ؿيـة واجلج٤ح، ٚإن األمؿ أ٥ْٔ ٨٦ وًلىف ،ا٥٤ٕ٣ وٝرًصا يف اجلْؿ
ض٥، وال ٩ٞٮل/  إىلإ٫٩ ٩لكح يف ُٚؿة اإلنكةن دؿده  ذلٟ وأػُؿ،  إىلمكذٮى احليٮان اأٔل

                                     
 (.1/371( ووعع٫، واث٨ ٦٪ؽه يف ٠ذةب اإلي٧ةن )3533احلةك٥ ) أػؿص٫ (1)
 (. 3/225( زاد املٕةد )2)
 (. 1/437( َؿيٜ اهلضؿدني )3)
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مكذٮى ا٣ُٛٮ٣ح ا٣٘ة٤ٚح؛ ٚإن ٠سرًيا ٨٦ األَٛةل ذوي ا٣ُٛؿ الك٤ي٧ح ال يٞ٪ٕٮن ثةألمؿ الٮاٝٓ 
ؽ ظ٤ٞح ٨٦ ظ٤ٞةت أقجةث٫ واغيةد٫ ا٣ٞؿيجح، ث٢ يىٕؽون املنة٬ؽ، وال يٞٛٮن يف د٤ٕي٫٤ ٔ٪

أقجةث٫ األوىل، ويكرتق٤ٮن يف دٕؿيٙ ٩ذةجئ٫ األػرية، ٚ٭ؾه وٮرة مى٘ؿة ٨٦ د٤ٟ  إىلداا٧ًة 
ح ا١ٛ٣ؿيح اإلنكة٩يح ا٣يت ٌم  . (1)«يف ظؿًلح ودٞؽم يأثيةن الٮٝٮف واجل٧ٮد -أثًؽا -ا٣زٔن

وال  -وإن ظةر ٚي٭ة -ا٣ٕٞيؽة ال د٪ةٝي ا٧٠٢ٕٞ٣ة أن األمٮر ا٣٘يبيح ا٣يت د٧ٌ٪ذ٭ة 
وقي٤ح هل إل٩لةر٬ة واتل١ؾيت ثٮصٮد٬ة، و٣حف ٚي٭ة يشء يٌُؿ اإلنكةن إىل رٌٚ٭ة 

٫ أي مؿظ٤ح ٨٦ مؿاظ٢ االردٞةء ا١ٛ٣ؿي وا٤ٕ٣يم.  واتلؼٌل ٔ٪٭ة ثٕؽ ث٤ٗٮ
،٫٤٧ وال  ٚ٭٪ةك أمٮر ال يكذُيٓ ا٢ٕٞ٣ أن يى٢ إحل٭ة؛ أل٩٭ة ال دٞٓ يف حميٍ جتؿبذ٫ ٔو

٢ ث٭ة املٕؿٚح ، أن دى٢ إحل٭ة؛ أل٩٭ة ػةرصح -وٌم أدوات احلف -تكذُيٓ األدوات ا٣يت حيىِّ
٨ ل٢ٕٞ٤  ٞى ٨ٔ ٩ُةق املعكٮقةت وإن اكن يف إماكن ا٢ٕٞ٣ أن ي٤ٕٞ٭ة ظني دُبنيى هل، ٚ٭ؾه د٤
د٤ٞي٪ًة ٨ٔ َؿيٜ الٮيح، ويلٮن دور ا٢ٕٞ٣ أن ي٧٤ٕ٭ة، ال ثُؿيٜ اتلضؿبح أو احلف، و٣ل٨ 

َؿيٜ اتلي٨ٞ ٨٦ وؽق اخلرب ووؽق ال٧ُْؼرِب، و٬ٮ ٦ؽٔٮ إىل ا٣ٞيةم ث٤٧ٕيح اتلي٨ٞ ٬ؾه  ٨ٔ
 ثل٢ الٮقةا٢ ا٣يت ي١٤٧٭ة، وٌم ُمؤديح إىل ا٣٘ةيح الىعيعح ظني يكذٞي٥ ا٢ٕٞ٣.

وبةقذٞؿاء اقذ٧ٕةالت ا٣ٕؿب للك٧ح ا٣٘يت ومنذٞةد٭ة جنؽ أ٩٭ة دٞةث٢ الن٭ةدة 
ليشء املٕٞٮل، وٝؽ دمٓ اهلل دٕةىل ثني اللك٧ذني ٠سرًيا، و٣حكخ ٦ٞةث٤ح ل٤يشء املٮصٮد، أو ا

ٚلك ٦٪٭٧ة دٞةث٢ األػؿى، ٧٠ة  ،[73األ٩ٕةم/ ] ﴾ىئ ىئ ی﴿٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىل/ 
ة -أ٩٭ة ًٌ ٣حكخ ٦ٞةث٤ح ل٤يشء الٮاٝٓ، ٧٠ة ي٨ْ ثٕي اجلةس، ظير يلٮن ٔ٪ؽ٥٬  -أي

اإلي٧ةن ثة٣٘يت إي٧ة٩ًة ث٘ري الٮاٝٓ، ٤ٚحف ا٣٘يت ٦ٕؽو٦ًة، وال ٬ٮ اذلي حيل٥ ا٢ٕٞ٣ 
 ثةقذعةتل٫، أو يلٮن ٗري واٝيع. 

يت إي٧ة٩ًة بيشء ٗري ٦ٕٞٮل، أي/ و٨٦ ٬٪ة يتجني ػُأ اذلي٨ يٕذربون اإلي٧ةن ثة٣٘
                                     

 (. 95)ص، حبٮث مم٭ؽة دلراقح دةريغ األديةن ..( ادلي1٨)
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ة ل٤ٮاٝٓ، أو إي٧ة٩ًة بيشء ٦ٕؽوم؛ وذلٟ ألن ا٣٘يت ٣حف ٦ٞةثبًل ل٧٤ٮصٮد  ًٛ ة ل٢ٕٞ٤، أو خمة٣ ًٛ خمة٣
يف ٣٘ح ا٣ٕؿب، وال ٦ٞةثبًل ل٧٤ٕٞٮل ث٧ٕىن ٦ة يٞج٫٤ ا٢ٕٞ٣، وال ٦ٞةثبًل ل٤يشء الٮاٝيع، 

 .(1)وإ٧٩ة ٬ٮ ٦ٞةث٢ ل٤ن٭ةدة، أي اليشء احلةرض املن٭ٮد
والؿق٢ صةءت ث٧ة يٕضـ ا٢ٕٞ٣ ٨ٔ درًل٫، ول٥ » /♫ ٝةل ميغ اإلقبلم اث٨ دي٧يح

ٌٝٮا ثٮصٮب أميةء  -أي يف ا٢ٕٞ٣- دأت ث٧ة ي٥٤ٕ ثة٢ٕٞ٣ ا٦ذ٪ة٫ٔ، ٣ل٨ املرسٚٮن ٚي٫
ـ٧ٔ٭٥- وصٮاز٬ة وا٦ذ٪ةٔ٭ة حلضش ٤ٞٔيح ٮا ث٭ة  -ث ة وٌم ثة٢َ، واعًر ًّٞ أذٞؽو٬ة ظ

ٮن  ٔ٪٫ وؽٝٮا ثأميةء ثة٤َح، ودػ٤ٮا يف أظٮال وأ٧ٔةل اجلجٮات و٦ة صةءت ث٫، واملًٕؿ
 .(2)«ٚةقؽة، وػؿصٮا ٨ٔ اتل٧يزي اذلي ٢ٌٚ اهلل ث٫ ثين آدم ىلع ٗري٥٬

ة- ♫ وٝةل ًٌ واملٞىٮد أ٫٩ ٣حف لك يشء ي٧ل٨ ٫٧٤ٔ ثة٣ٞيةس، وال لك يشء »/ -أي
وال دٕةرض حيذةج ٚي٫ إىل ا٣ٞيةس، ٤ٚ٭ؾا ٝةل األا٧ح/ ٣حف يف امل٪ىٮوةت اجلجٮيح ٝيةس، 

ثةأل٦سةل، وال دؽرك ثة٣ٕٞٮل، وأ٦ة ٠ٮ٩٭ة ال دٕةرض ثةأل٦سةل املرضوبح ٚ٭ؾا يٕين/ أن 
٫ دحل٢ ٌٔٞل وعيط، وأ٦ة أ٩٭ة ال دؽرك ثة٣ٕٞٮل ٚإن ٩ٛف ا٣٘ؿيـة  امل٪ىٮص ال يٕةًر
ا٤ٕٞ٣يح ا٣يت دلٮن ل٤نؼه ٝؽ دٕضـ ٨ٔ إدراك ٠سري ٨٦ األمٮر ال قي٧ة ا٣٘ةاجةت، ٨٧ٚ 

٫ أن يؽرك لك يشء اكن صة٬بًل، ال قي٧ة إذا ٨َٕ يف ا٣ُؿق الك٧ٕيح اجلجٮيح رام ث٢ٕٞ ٩ٛك
 .(3)«اخلربيح، و٬ؾا ٬ٮ اذلي يك٫١٤ ٨٦ يك٫١٤ ٨٦ ا٣ٛبلقٛح و٨٦ ينج٭٭٥ ٨٦ أ٢٬ الالكم

الؿق٢ و٤ٮات اهلل وقبل٫٦ ٤ٔي٭٥ ل٥ خيربوا ث٧ة حتي٫٤ » /♫ وٝةل اث٨ ا٣ٞي٥
ا٣ٕٞٮل ودُٞٓ ثةقذعةتل٫، ث٢ أػجةر٥٬ ٝك٧ةن؛ أظؽ٧٬ة/ ٦ة تن٭ؽ ث٫ ا٣ٕٞٮل وا٣ُٛؿ، 
اثلةين/ ٦ة ال دؽرًل٫ ا٣ٕٞٮل ث٧ضؿد٬ة؛ اك٣٘يٮب ا٣يت أػربوا ث٭ة ٨ٔ دٛةوي٢ ا٣ربزخ واحلٮم 

                                     
جةده املؿق٤ني وا٣ٕةل٥ ٨٦ ربِّ ( ا٩ْؿ/ مٮٝٙ ا٢ٕٞ٣ وا٥٤ٕ٣ 1) (، ٚٛي٫ 2/72ل٤نيغ مىُىف وربي ) ،ا٣ٕةملني ٔو

 دٛىي٢ و٦٪ةٝنةت ظٮل ٬ؾه ا١ٛ٣ؿة. 
 (. 3/339( دل٧ٮع ا٣ٛذةوي )2)
 (. 7/326( درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ )3)
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حمةاًل يف ا٣ٕٞٮل أوبًل، وَل ػرب اآلػؿ، ودٛةوي٢ اثلٮاب وا٣ٕٞةب، وال يلٮن ػرب٥٬ 
ي٨ْ أن ا٢ٕٞ٣ حيي٫٤ ٚبل خي٤ٮ ٨٦ أظؽ أمؿي٨/ إ٦ة يلٮن اخلرب ٠ؾثًة ٤ٔي٭٥، أو يلٮن 

ڭ ﴿ذلٟ ا٢ٕٞ٣ ٚةقًؽا، و٬ٮ مج٭ح ػيةحلح ي٨ْ وةظج٭ة أ٩٭ة ٦ٕٞٮل رصيط، ٝةل دٕةىل/ 

، [6قجأ/ ]﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
ؽ/ ] ﴾ڀ ڀ ڀڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿وٝةل دٕةىل/   .(1)«[19الٔؿ

وإذا اكن اإلي٧ةن ثة٣٘يت ٨٦ ػىةاه املؤ٦٪ني ثىٛح اع٦ح، ٚإن أ٢٬ الك٪ح د٧زيوا 
ة  ًٞ يف ٬ؾا ابلةب ثٞجٮل لك ٦ة ورد ىلع لكةن الؿق٢ ال١ؿام ٨٦ أمٮر ا٣٘يت إي٧ة٩ًة ودىؽي

 دلةهلة.وإيٞة٩ًة، وجت٪جًة ل٤نج٭ةت والن١ٮك اجلةمبح ٨ٔ إٝعةم ا٣ٕٞٮل يف دلةل ٗري 
واإلي٧ةن ثة٣٘يت ال يذ٥ إال ثةإلي٧ةن جب٧يٓ ٦ة » /♫ ٝةل ميغ اإلقبلم اث٨ دي٧يح

 .(2)«أ٩ـهل اهلل دجةرك ودٕةىل
اثلةين/ ٝجٮل ٦ة اغب ل٤عٜ، و٬ٮ اإلي٧ةن ثة٣٘يت اذلي أػرب » /♫ وٝةل اث٨ ا٣ٞي٥

ث٫ احلٜ قجعة٫٩ ىلع لكةن رق٫٤، ٨٦ أمٮر املٕةد ودٛىي٫٤، واجل٪ح واجلةر، و٦ة ٝج٢ ذلٟ 
وا٩ُٛةر٬ة، وا٩تسةر ٨٦ الرصاط واملزيان واحلكةب، و٦ة ٝج٢ ذلٟ ٨٦ تنٜٞ الك٧ةء 

ؾاث٫، ال١ٮا٠ت، ونكٙ اجلجةل، ويط ا٣ٕةل٥، و٦ة ٝج٢ ذلٟ  ٨٦ أمٮر ا٣ربزخ و٩ٕي٫٧ ٔو
ة وإيٞة٩ًة -ٚٞجٮل ٬ؾا لك٫ ًٞ ٬ٮ احلٞني، حبير ال خية٣ش ا٤ٞ٣َت ٚي٫ مج٭ٌح وال  -إي٧ة٩ًة ودىؽي

ٌّٟ وال د٪ةٍس وال ٤ٌٛٗح ٔ٪٫، ٚإ٫٩ إن ل٥ ي٭٤ٟ يٞي٪٫ أٚكؽه وأ٫ًٕٛ  .(3)«م
وإذا اكن مٮٝٙ أ٢٬ الك٪ح ٬ٮ ا٣تك٤ي٥ الاكم٢ واإلي٧ةن اتلةم ثل٢ مكةا٢ ا٣٘يت 
٧٠ة ورد ث٭ة اجل٢ٞ، وذلٟ ٨٦ ػىةاه ٔٞيؽد٭٥؛ ٚإن أ٢٬ ابلؽع ل٥ يٞٛٮا ٨٦ ٬ؾه 

                                     
 (. 62الث٨ ا٣ٞي٥ )ص ،( الؿوح1)
 (.137الث٨ دي٧يح )ص ،( اجلٮاب الىعيط مل٨ ثؽل دي٨ املكيط2)
 (.2/452( ٦ؽارج الكةل١ني )3)
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خ َٮااٙ ٦٪٭٥ ٠سرًيا ٨٦ أمٮر  املكةا٢ وال ٨٦ د٤ٟ اخلىيىح مٮٝٙ أ٢٬ الك٪ح، ث٢ اعًر
لٮا ثٌٕ٭ة، وػ٤ُخ َٮااٙ أػؿى ا٣٘يت ثٕٞٮهل٥ املؿيٌح وآراا٭٥ ا٣ٛ ةقؽة، ٚؿدوا ثٌٕ٭ة وأوى

 ثني أمٮر ا٣٘يت واخلؿاٚةت واألو٬ةم ا٣يت ال يٞج٤٭ة ٢ٞٔ وعيط وال ُٚؿة ق٤ي٧ح.
 وٌَ أٌريث ٌا أُكره أغطاب اىػلٔل اىفاشدة ٌا ييل/ 

 غذاب اىلرب وُػيٍّ/  -1
وأ٦ة أٝٮال أ٢٬ ابلؽع والٌبلل ٚٞةل أثٮ اهلؾي٢ واملِؿييس ٨٦ » /♫ ٝةل اث٨ ا٣ٞي٥

ػؿج ٨ٔ ق٧ح اإلي٧ةن ٚإ٫٩ يٕؾب ثني اجلٛؼذني واملكأ٣ح يف ا٣ٞرب إ٧٩ة دٞٓ يف ذلٟ 
الٮٝخ، وأزجخ اجلجةيئ واث٪٫ ابل٤يخ ٔؾاب ا٣ٞرب ول١٪٭٥ ٩ٛٮه ٨ٔ املؤ٦٪ني، وأزبذٮه ألوعةب 

٥. وٝةل ٠سري ٨٦ املٕزت٣ح/ )ال جيٮز تك٧يح مبلالح اتلؼ٤يؽ ٨٦ ال١ٛةر وا٣ٛكةق ىلع أوٮهل
دٞؿيٓ امل١٤ني هل(.  اهلل ث٧٪١ؿ، و٩لري وإ٧٩ة امل٪١ؿ ٦ة يجؽو ٨٦ د٤ض٤ض٫ إذا قب٢، واجل١ري

وٝةل ثٕي املٕزت٣ح/ )إن اهلل قجعة٫٩ يٕؾب املٮىت يف ٝجٮر٥٬ وحيؽث ٚي٭٥ اآلالم و٥٬ ال 
ا ث٭ة، ٝةلٮا/ وقبي٢ املٕؾثني ٨٦ املٮىت ينٕؿون، ٚإذا ظرشوا وصؽوا د٤ٟ اآلالم وأظكٮ

٠كبي٢ الك١ؿان وامل٘يش ٤ٔي٫، لٮ رضبٮا ل٥ جيؽوا اآلالم، ٚإذا اعد ٤ٔي٭٥ ا٢ٕٞ٣ أظكٮا 
ثأل٥ الرضب(، وأ٩لؿ دمةٔح ٦٪٭٥ ٔؾاب ا٣ٞرب رأًقة، ٦س٢/ رضار ث٨ ٧ٔؿو، وحيىي ث٨ 

 . (1)«اكم٢، و٬ٮ ٝٮل املؿييس، ٚ٭ؾه أٝٮال أ٢٬ اخلـي والٌبلل
 رؤيث ا حػاىل/  -2

ري٥٬ إىل وصٮب  وًلؾا أ٩لؿوا رؤيح اهلل دٕةىل يف اآلػؿة، ٚؾ٬جخ املٕزت٣ح واجل٭٧يح ٗو
 ٩يف رؤيح اهلل دٕةىل، ث٢ كٛؿوا ٨٦ ل٥ يٕذٞؽ ذلٟ.

الؿؤيح ثةألثىةر ىلع اهلل مكذعي٢. وٝةل/ وممة جيت ٩ٛي٫ »ٝةل ا٣ٞةيض ٔجؽ اجلجةر/ 
 .(2)«٨ٔ اهلل دٕةىل الؿؤيح

                                     
 (.58 -57( الؿوح )ص1)
 (.1/225ل٤ٞةيض ٔجؽ اجلجةر ) ،( املؼذرص يف أوٮل ادلي2٨)
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وػة٣ٛٮا يف ذلٟ املٕزت٣ح واجل٭٧يح، و٨٦ دجٕ٭٥ ٨٦ اخلٮارج » /♫ اجلعةسٝةل اث٨ 
واإل٦ة٦يح وَٮااٙ ٨٦ املؿصبح، وَٮااٙ ٨٦ الـيؽيح، اذلي٨ ذ٬جٮا إىل ا٣ٞٮل ثأن اهلل دٕةىل 

 .(1)«ال يُؿى ثةألثىةر ال يف ادل٩ية وال يف اآلػؿة، وال جيٮز ٤ٔي٫ ذلٟ
واملٕزت٣ح يٞٮلٮن/ ٨٦ أزجخ هلل الىٛةت وٝةل/ إن واجل٭٧يح » /♫ وٝةل ميغ اإلقبلم

٥ منج٫ِّ، واتلضكي٥ ثة٢َ  .(2)«اهلل يُؿى يف اآلػؿة، وا٣ٞؿآن الكم اهلل ٣حف ث٧ؼ٤ٮق، ٚإ٫٩ دلكِّ
وأ٩لؿ٬ة أ٢٬ ابلؽع املةرٝٮن، واجل٭٧يح املذ٭ٮًلٮن، » /♫ وٝةل اإل٦ةم اث٨ ا٣ٞي٥

ٮ٩يح امل٤ُٕٮن، وابلةَ٪يح اذلي٨ ٥٬ ٨٦  دميٓ األديةن ٦جك٤ؼٮن، والؿاٌٚح اذلي٨ وا٣ٛٔؿ
 .(3)«٥٬ حبجةا٢ النيُةن ٦ذ٧ك١ٮن، و٨٦ ظج٢ اهلل ٦٪ُٕٞٮن

  /♀ضٔض اجليب  -3
 اثلةثخ ثة٣ٞؿآن والك٪ح. ♀وأ٩لؿ املٕزت٣ح ظٮض اجليب 

ؿى ثإزجةت احلٮض ٦ٓ زجٮد٫ » /♫ ٝةل اإل٦ةم الكٛةريين ِٞ ػة٣ٛخ املٕزت٣ح ٥٤ٚ دُ
 .(4)«ث٢ وبْة٬ؿ ا٣ٞؿآنثةلك٪ح الىعيعح الرصحيح، 

 الظفاغث/  -4
 وأ٩لؿ املٕزت٣ُح واخلٮارُج النٛةَٔح أل٢٬ ال١جةاؿ.

ىلع ٩يف النٛةٔح  (5)د٧ك١خ املٕزت٣ح ث٭ؾه اآليح»/ ♫ ٝةل ا٣ٞةيض ابليٌةوي
أل٢٬ ال١جةاؿ، وأصيت ثأ٩٭ة خمىٮوح ثةل١ٛةر، ويؤيؽ ٬ؾا أن قيةق اخلُةب ٦ٕ٭٥، واآليح 

ـ٥ٔ أن آثةء٥٬ تنٛٓ هل٥ ا ملة اك٩خ احل٭ٮد د  .(6)«٩ـ٣خ ردًّ

                                     
 (.25ص)الث٨ اجلعةس  ،( رؤيح اهلل دجةرك ودٕةىل1)
 (.2/157( ٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح )2)
 (.196الث٨ ا٣ٞي٥ )ص ،( ظةدي األرواح3)
 (.2/173ل٤كٛةريين ) ،( لٮااط األ٩ٮار الكجيح4)
 .[48]ابللرة/  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿( وٌم ٝٮهل دٕةىل/ 5)
 (.1/65( دٛكري ابليٌةوي )6)
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 وٌَ أٌريث ٌا أذبخّ أغطاب اىػلٔل اتلائٓث ٌا ييل/ 
ِت يف ٠ذةب اهلل، والق٪ح أدػ٢ الىٮٚيح يف أمٮر ا٣٘يت اخلؿاٚةت واألو٬ةم ممة ل٥ يأ

و٩ؾ٠ؿ ثٕي أٝٮاهل٥ يف اإلهلةم واإلرساءات واملٕةريش الىٮٚيح، وٌم  ،♀رقٮهل 
٨٦ مىةدر اتل٤ٌف ٔ٪ؽ٥٬، و٬ؾه األٝٮال ٗيي ٨٦ ٚيي، و٩ُٞح يف حبؿ اخلؿاٚةت 

 واألو٬ةم اذلي ٗؿٝٮا ٚي٫، وص٤ٕٮا ي٘ؿٚٮن ٦٪٫ ٦ٕذٞؽاد٭٥ ودىٮراد٭٥ وآراء٥٬. 
... ٚإن ال٤٧ََٟ ٝؽ يزنل ىلع الٮيل اتلةثٓ ثةالدجةع، وبإٚ٭ةم ٦ة صةء ث٫ »ٝةل اث٨ ٔؿيب/ 

اجليب ممة ل٥ يذعٜٞ ٬ؾا الٮيل ثة٥٤ٕ٣ ث٫، وإن اكن ٦ذأػًؿا ٔ٪٫ ثةلـ٦ةن، أٔين/ ٦ذأػًؿا ٨ٔ 
ز٦ةن وصٮده، ٚٞؽ يزنل ٤ٔي٫ ثذٕؿيٙ وعح ٦ة صةء ث٫ اجليب وق٫٧ٞ، ممة ٝؽ وًُٓ ٤ٔي٫، أو 

و دؿك لٌٕٙ الؿاوي و٬ٮ وعيط يف ٩ٛف األمؿ، وٝؽ يزنل ٤ٔي٫ دٮ٥٬ أ٫٩ وعيط ٔ٪٫، أ
 .(1)«امل٤ٟ ثة٣برُشى ٨٦ اهلل ثأ٫٩ ٨٦ أ٢٬ الكٕةدة وا٣ٛٮز، وبةأل٦ةن...

ٔٮن، ٚٞؽ أ٤ٚط »ويٞٮل إثؿا٬ي٥ ادلقٮيق/  ٤ٔيل٥ ثذىؽيٜ ا٣ٞٮم يف لك ٦ة يؽى
ٝٮن، وػةب املكذ٭ـاٮن؛ ٚإن اهلل دٕةىل يٞؾف يف رس ػٮاص ٔجة ده ٦ة ال ي٤ُٓ املىؽِّ

٤ٔي٫ م٤َٟ ٦ٞؿب وال ٩يب مؿَق٢... ٧ٚة ل٤ٕة٢ٝ إال ا٣تك٤ي٥، وإال ٚةدٮه وٚةد٭٥، وُظِؿم 
اري٨  .(2)«ٚٮااؽ٥٬، وػرس ادلى

ح املعٞٞٮن ثأن لؤلوحلةء اإلرساء الؿوظةين إىل الك٧ةء، ث٧سةثح »وٝةل النٕؿاين/  ٝؽ رصى
امل٪ةم يؿاه اإلنكةن، وللك ٦٪٭٥ ٦ٞةم ٤ٕ٦ٮم ال يذٕؽاه، وذلٟ ظني يلنٙ هل ظضةب 
املٕؿٚح، ٚلك ماكن ٠نٙ هل ٚي٫ احلضةب ظى٢ املٞىٮد ث٫، ٧ٚ٪٭٥ ٨٦ حيى٢ هل ذلٟ ثني 

 ق٧ةء ادل٩ية، و٦٪٭٥ ٨٦ دؿ ى روظ٫ إىل قؽرة الك٧ةء واألرض، و٦٪٭٥ ٨٦ حيى٢ هل ذلٟ يف

                                     
 (.3/316ث٨ ٔؿيب )اادلي٨  ملعيي ،( ا٣ٛذٮظةت امل١يح1)
 (.3/316( املىؽر الكةثٜ )2)



 
 

 واجل٧ةٔحػىةاه ا٣ٕٞيؽة ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح  921

 .(1)«امل٪ذٍم، إىل ال١ؿيس، إىل ا٣ٕؿش
ٔؿج ثؿويح، ٚؼؿٝخ امل١٤ٮت، ٧ٚة مؿرت ثؿوح ٩يب إال »وٝةل أثٮ يـيؽ ا٣بكُةيم/ 

ٚإ٫٩ اكن ظٮل روظ٫ أ٣ٙ  ،♀ق٧٤خ ٤ٔي٫، وأٝؿأد٭ة الكبلم، ٗري روح حم٧ؽ 
 .(2)«ظضةب ٨٦ ٩ٮر...

 .(3)«أ٩ة يف الك٧ةء مة٬ؽت ريب، وىلع ال١ؿيس لك٧ذ٫...»وٝةل إثؿا٬ي٥ ادلقٮيق/ 
 وال ظٮل وال ٝٮة إال ثةهلل.

 

 
  

                                     
 (.52ل٤نٕؿاين )ص ،( ٠نٙ احلضةب والؿان ٨ٔ وص٫ أقب٤ح اجلةن1)
 (. 112 -111ل٤ك٭٤يج )ص ،لك٧ةت أيب َيٛٮر( اجلٮر ٨٦ 2)
 (.257( د٤جحف إث٤حف )ص3)

& 
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 ةـيـطـوسـال

 
الٮَقٍ اق٥ ملة ثني َؿيف اليشء و٬ٮ ٦٪٫، وأوقٍ اليشء أ٫٤ٌٚ وػيةره، ٠ٮقٍ املؿىع »

تل٧ل٨ الؿا٠ت؛ و٦٪٫/ احلؽير/ ػري ٨٦ َؿٚي٫، وًلٮقٍ ادلاثح ل٤ؿًلٮب ػري ٨٦ َؿٚي٭ة 
، أي/ [11احلش/ ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴿؛ و٦٪٫ ٝٮهل دٕةىل/ (1))ػيةر األمٮر أوقةَ٭ة(

ىلع مٟ، ٚ٭ٮ ىلع َؿف ٨٦ دي٪٫ ٗري ٦ذٮقٍ ٚي٫ وال ٦ذ٧ل٨، ٧٤ٚة اكن وقٍ اليشء 
ڤ ڤ ڤ ﴿أ٫٤ٌٚ وأٔؽهل صةز أن يٞٓ وٛح، وذلٟ يف ٦س٢ ٝٮهل دٕةىل ودٞؽس/ 

 .(2)«، أي/ ٔؽاًل، ٚ٭ؾا دٛكري الٮقٍ وظٞيٞح ٦ٕ٪ةه[143ابلٞؿة/ ] ﴾ڤ
٤ي٫؛ ٚإن الٮقُيح دٕين/ اتلٮازن ثني األمٮر املذٞةث٤ح، واتلٮقٍ ثني األَؿاف املذجةٔؽة  ٔو

والىٮر »ىلع ٦ة دٞذٌي٫ اجلىٮص الرشٔيح، والٮقُيح ٨٦ أّ٭ؿ ػىةاه ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح، 
ُـّ ىلع احلرص، ٚإن لك ٦ة يف ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح ٩ةَٜ ث٭ؾا اتلٮازن  ا٣يت دأيت مة٬ًؽا ىلع ذلٟ دٕ

اتلٮازن ثني ٦ة يذ٤ٞةه اإلنكةن ٨ٔ َؿيٜ الٮيح وبني ٦ة يذ٤ٞةه ٨ٔ َؿيٜ ادلٝيٜ... و٨٦ ذلٟ/ 
وقةا٢ اإلدراك ا٣برشي، واتلٮازن ثني َبلٝح املنحبح وزجةت الكنن ال١ٮ٩يح، واتلٮازن ثني 
 املنحبح اإلهليح ا٤ُ٣يٞح، ودلةل املنحبح اإلنكة٩يح املعؽودة، واتلٮازن يف مىةدر املٕؿٚح ثني
الٮيح وا٢ٕٞ٣.. وبني اإلي٧ةن ثة٣ٞؽر واألػؾ ثةألقجةب.. وبني ا٢٧ٕ٣ لرل٩ية وا٢٧ٕ٣ لآلػؿة، 

 .(3)«وبني ا٣ٞي٥ املةديح وا٣ٞي٥ املٕ٪ٮيح
 وشعيث األٌث املطٍديث ةني األمً/ 

ڤ ڤ ڤ ﴿وٝؽ ووٙ اهلل ٬ؾه األ٦ح ثأ٩٭ة األ٦ح الٮقٍ، ٚٞةل قجعة٫٩/ 

                                     
 . (5819أػؿص٫ ابلي٭ٌف يف النٕت ) (1)
 (.296 -15/295( لكةن ا٣ٕؿب )2)
 (.393 -392واجل٧ةٔح )ص أ٢٬ الك٪ح دلراقح ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح ىلع ٦ؾ٬تاملؽػ٢  (3)
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ػيةًرا، و٨٦ِ الزم وقُيذ٭٥/ ٔؽاتل٭٥؛ وذلا وط أن ، أي/ ٔؽواًل [143ابلٞؿة/ ] ﴾ڤ
يلٮ٩ٮا م٭ؽاء ىلع اجلةس يٮم ا٣ٞية٦ح؛ ألن النة٬ؽ ال ثؽ أن يلٮن ٔؽاًل ظىت دٞج٢ 
م٭ةدد٫، ووقُيح ٬ؾه األ٦ح ٌم ٠ٮ٩٭ة ىلع احلٜ ثني ثة٢َ ٨٦ ٗبل وبة٢َ ٨٦ صٛة؛ إذ 

 . (1)احلٜ وقٍ ثني ثة٤َني؛ ثة٢َ ا٤٘٣ٮ وبة٢َ اجلٛةء
إن اإلقبلم وقٍ يف امل٢٤ ثني األَؿاف املذضةذثح... ٚةملك٧٤ٮن / »♫ اإلقبلم ٝةل ميغ

يف وٛةت اهلل دٕةىل وقٍ ثني احل٭ٮد اذلي٨ مج٭ٮا اخلة٣ٜ ثةملؼ٤ٮق، ٚٮوٛٮا اخلة٣ٜ ثةلىٛةت 
ا٣يت ختذه ثةملؼ٤ٮق وٌم وٛةت اجلٞه ٚٞةلٮا/ إن اهلل ٚٞري، وإن اهلل خبي٢، وإن اهلل دٕت ملة 

ٚةقرتاح، وبني اجلىةرى اذلي٨ مج٭ٮا املؼ٤ٮق ثةخلة٣ٜ، ٚٮوٛٮه ثةلىٛةت املؼذىح ػ٤ٜ ا٣ٕةل٥ 
ـ٬ٮه ٨ٔ وٛةت اجلٞه،  ثةخلة٣ٜ ٚٞةلٮا ٬ٮ اهلل، واملك٧٤ٮن ووٛٮا اخلة٣ٜ ثىٛةت ال٧١ةل و٩
ـ٬ٮه أن يلٮن يشء ٠ًٛٮا هل يف يشء ٨٦ وٛةت ال٧١ةل، ٚ٭ٮ ٦زنه ٨ٔ وٛةت اجلٞه  و٩

ة، و٦زنه يف وٛةت ال٧١ ًٞ  ةل أن ي٧ةز٫٤ ٚي٭ة يشء ٨٦ املؼ٤ٮٝةت. ٤ُ٦
ۆ ۆ ۈ ﴿/ -ٚي٭٥ -وًلؾلٟ ٥٬ يف األ٩بيةء وقٍ، ٚإن احل٭ٮد ٧٠ة ٝةل دٕةىل

وًلؾلٟ اك٩ٮا يٞذ٤ٮن ، [87ابلٞؿة/ ] ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې
٨٦ اجلةس، واجلىةرى ٤ٗٮا ٚأرشًلٮا ث٭٥، و٨٦ األ٩بيةء، ويٞذ٤ٮن اذلي٨ يأمؿون ثة٣ٞكٍ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿٬ٮ دو٩٭٥، ٝةل اهلل ٚي٭٥/ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئەئ 

، واملك٧٤ٮن آ٦٪ٮا ث٭٥ لك٭٥ ول٥ يٛؿٝٮا ثني [31اتلٮبح/ ] ﴾وئ وئ ۇئ
أظؽ ٦٪٭٥، ٚإن اإلي٧ةن جب٧يٓ اجلبيني ٚؿض واصت، و٨٦ كٛؿ ثٮاظؽ ٦٪٭٥ ٚٞؽ كٛؿ 

قت ٩بيًّة ٨٦ األ٩بيةء ٚ٭ٮ اكٚؿ جيت ٝذ٫٤ ثةدٛةق ا٧٤ٕ٣ةء، ويف اقتذةثذ٫  ث٭٥ لك٭٥، و٨٦
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿٩ـاع، ٝةل دٕةىل/ 

                                     
 (. 1/7الىعيط )(، واجلٮاب 2/315الث٨ دي٧يح ) ،( الؿقة٣ح الىٛؽيح1)
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ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿، وٝةل دٕةىل/ [136ابلٞؿة/ ] ﴾ڇ

 .[177ابلٞؿة/ ] ﴾ٿ ٿ
ٝةلٮا/ ٣حف لؿب ا٣ٕةملني أن يأمؿ زة٩يًة  وًلؾلٟ املك٧٤ٮن وقٍ يف ا٣جىكغ؛ ٚإن احل٭ٮد

خببلف ٦ة أمؿ ث٫ أواًل، واجلىةرى صٮزوا لؿءوق٭٥ أن ي٘ريوا رشيٕح املكيط ٚيع٤٤ٮا ٦ة 
مةءوا وحيؿمٮا ٦ة مةءوا، واملك٧٤ٮن ٝةلٮا/ رب ا٣ٕةملني يأمؿ ث٧ة ينةء، هل اخل٤ٜ واألمؿ، 

٬ٮ حيؽث ٨٦ أمؿه ٦ة ينةء  و٣حف ألظؽ ٨٦ اخل٤ٜ أن ي٘ري دي٪٫ وال يجؽل رش٫ٔ، و٣ل٨
 ٚيجكغ ٦ة ينةء، ويثجخ ٦ة ينةء.

وًلؾلٟ يف الرشاآ اكحلبلل واحلؿام؛ ٚإن احل٭ٮد ظؿ٦خ ٤ٔي٭٥ َيجةت أظ٤خ هل٥ 
٤ي٭٥ تنؽيؽ يف اجلضةقةت جيذججٮن أميةء ٠سرية َة٬ؿة ٦ٓ اصذ٪ةب  ٔٞٮبح هل٥، ٔو

يكذع٤ٮن اخلجةار ويجةرشون اجلضةقح، واجلىةرى ال حيؿمٮن ٦ة ظؿ٫٦ اهلل ورقٮهل، ث٢ 
اجلضةقةت، وٍل٧ة اكن الؿا٬ت أكرث مبلبكح ل٤٪ضةقةت واخلجةار اكن أ٢ٌٚ ٔ٪ؽ٥٬، 

 .(1)«واملك٧٤ٮن أثةح اهلل هل٥ ا٣ُيجةت وظؿم ٤ٔي٭٥ اخلجةار، و٥٬ وقٍ يف قةاؿ األمٮر
 ٌظاْر وشعيث أْو الصِث/ 

ٔٞيؽد٭ة ووٛةا٭ة ٬ؾه األ٦ح ثةالدىةف ثةلٮقُيح ٨٦ اكن ٦س٤٭ة يف ٧٠ةل  أوىل
ذؽال ثني اإلٚؿاط واتلٛؿيٍ،  و٩ٞةا٭ة و٥٬ أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح، ٚ٭٥ أ٢٬ اتلٮقٍ واأل

 وبني ا٤٘٣ٮ واجلٛةء، و٥٬ وقٍ يف ٚؿق األ٦ح، ٧٠ة أن األ٦ح وقٍ يف امل٢٤. 
اإلقبلم وقٍ يف امل٢٤ ثني األَؿاف املذضةذثح، والك٪ح يف » /♫ ٝةل ميغ اإلقبلم

 .(2)«يف امل٢٤اإلقبلم اكإلقبلم 
                                     

 (.313-2/315( الؿقة٣ح الىٛؽيح )1)
 (.2/315( املىؽر الكةثٜ )2)
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ة- ♫ وٝةل ًٌ الٮقٍ يف ٚؿق األ٦ح، ٧٠ة أن  -أي/ أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح -٥٬»/ -أي
 .(1)«األ٦ح ٌم الٮقٍ يف األم٥

وبةقذٞؿاء مٮاٝٙ ا٣ٛؿق ٨٦ أثٮاب ا٣ٕٞيؽة املؼذ٤ٛح دْ٭ؿ ا٣ُؿٚيح النؽيؽة دلى 
واجل٧ةٔح يف أ٢٬ األ٬ٮاء وابلؽع، وال جتؽ ٚؿٝح ٨٦ ا٣ٛؿق إال وٝؽ ػة٣ٛخ أ٢٬ الك٪ح 

ؿِّط يف صة٩ت، و٬ؾا اخل٢٤ يف اتلٮازن  َٛ ٬ؾا األو٢ ا٣ْٕي٥، ٚإ٦ة أن د٤٘ٮ يف صة٩ت، أو ُت
ذٞةد، ٢ٝى ذلٟ أو ٠رث. ؿد ٔ٪ؽ دميٓ أ٢٬ ابلؽع يف أثٮاب األ ُى ٦ 

وٝؽ دٞؽم أن دي٨ اهلل وقٍ ثني ا٣٘ةيل ٚي٫ واجلةيف ٔ٪٫، واهلل » /♫ ٝةل ميغ اإلقبلم
ثأمؿ إال أرتض النيُةن ٚي٫ ثأمؿي٨ ال يجةيل ثأي٭٧ة ّٛؿ/ إ٦ة إٚؿاط ٚي٫، دٕةىل ٦ة أمؿ ٔجةده 

ٝؽ أرتض  -اذلي ٬ٮ دي٨ اهلل ال يٞج٢ ٨٦ أظؽ قٮاه-٦ة دٛؿيٍ ٚي٫، وإذا اكن اإلقبلم وإ
النيُةن ٠سرًيا مم٨ ي٪تكت إحل٫ ظىت أػؿص٫ ٨ٔ ٠سري ٨٦ رشاا٫ٕ، ث٢ أػؿج َٮااٙ ٨٦ 

٭ة ٔ٪٫، ظ  .(2)«ىت مؿٝٮا ٨٦ ادلي٨ ٧٠ة ي٧ؿق الك٭٥ ٨٦ الؿ٦يحأٔجؽ ٬ؾه األ٦ح وأؤر
٤ٮ  وٝؽ دٕؽدت ٦ْة٬ؿ وقُيح أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح ادلا٣ح ىلع ٠رثة ٌٚةا٤٭٥ ٔو

 مأ٩٭٥ يف ادلي٨، و٨٦ أ٥٬ ٬ؾه املْة٬ؿ/ 
 أوًًل/ وشعيخًٓ يف أشٍاء ا وغفاحّ/ 

ةء والىٛةت، ٚ٭٥ وقٍ يف ثةب األق٧ةء والىٛةت ثني اجلةظؽ وامل٢ُٕ امل٪١ؿ لؤلق٧
واملسجخ هلة ىلع حنٮ ٦ة ٤ٔي٫ وٛةت املؼ٤ٮٝني وأق٧ةؤ٥٬، ظير أزجٮا هلل ٦ة أزبذ٫ جلٛك٫ 

و٩ٛٮا ٔ٪٫ ٦ة ٩ٛةه اهلل ٨ٔ ٩ٛك٫ و٩ٛةه  ،♀٨٦ أق٧ةا٫ ووٛةد٫ وأزبذ٫ هل رقٮهل 
 ٨٦ اجلٞه وا٣ٕيت امل٪ةيف ل٧١ةهل املٞؽس. ♀ٔ٪٫ رقٮهل 

ثني أ٢٬ اجلعؽ  ٚ٭٥ وقٍ يف ثةب وٛةت اهلل »/ ♫ يٞٮل ميغ اإلقبلم اث٨ دي٧يح
                                     

 .(3/141( دل٧ٮع ا٣ٛذةوي )1)
 (.3/381( املىؽر الكةثٜ )2)
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واتلُٕي٢، وبني أ٢٬ ا٣تنبي٫ واتل٧سي٢، يىٛٮن اهلل ث٧ة ووٙ ث٫ ٩ٛك٫ وب٧ة ووٛذ٫ ث٫ رق٫٤، ٨٦ 
ٗري دُٕي٢ وال د٧سي٢، إزجةدًة لىٛةت ال٧١ةل، ودزنيً٭ة هل ٨ٔ أن يلٮن هل ٚي٭ة أ٩ؽاًدا وأ٦سةاًل، 

و٬ٮ رد  ،[11النٮرى/ ] ﴾ٺ ٿ ٿٿ﴿٢، ٧٠ة ٝةل دٕةىل/ إزجةدًة ثبل د٧سي٢، ودزنيً٭ة ثبل دُٕي
 .(1)«رد ىلع امل٤ُٕح [11النٮرى/ ] ﴾ٿ ٹ ٹ﴿ىلع امل٧س٤ح، 

 / ذاًُيا/ وشعيخًٓ يف أـػال ا 
٩ٙ، وأ٩لؿوا ٥٤ٔ اهلل 

ُ
ٚ٭٥ وقٍ ثني ا٣ٞؽريح اذلي٨ ٩ٛٮا ا٣ٞؽر وٝةلٮا/ األمؿ أ

اذلي٨ أ٩لؿوا أن يلٮن ل٤ٕجؽ ٢ٕٚ وإرادة، ومنحبذ٫ وػ٫ٞ٤ ألٕٚةل ا٣ٕجةد، وبني اجلربيح 
وٝةلٮا/ اإلرادة إرادة اهلل وا٢ٕٛ٣ ٫٤ٕٚ، ٚأزجخ أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح إرادة اهلل ا٣يت ٌم 
وٛذ٫ وإرادة ا٣ٕجؽ ا٣يت ٌم وٛذ٫، و٣حكخ إرادة الؿب ٔني إرادة ا٣ٕجؽ، وأزبذٮا ٢ٕٚ الؿب 

ذ٤ٕٜ اثلٮاب وا٣ٕٞةب، و٣حف ٢ٕٚ اذلي ٬ٮ ػ٤ٜ ٢ٕٚ ا٣ٕجؽ وأزبذٮا ل٤ٕجؽ ٫٤ٕٚ اذلي ٬ٮ ٦
 الؿب ٬ٮ ٔني ٢ٕٚ ا٣ٕجؽ.
و٥٬ وقٍ يف ثةب إٔٚةل اهلل ثني املٕزت٣ح امل١ؾثني » /♫ يٞٮل ميغ اإلقبلم

ني ثة٣ٞؽر أمؿ اهلل و٩٭ي٫  ؽهل، واملٕةًر ثة٣ٞؽرة، واجلربيح اجلةٚني حل٧١ح اهلل ورمحذ٫ ٔو
ٞةث٫   (2)«وزٮاث٫ ٔو

 ذاثلًا/ وشعيخًٓ يف الٔغد والٔغيد/ 
يؽيح ٨٦ املٕزت٣ح واخلٮارج اذلي٨ ػرلوا مؿدليب  ٚ٭٥ وقٍ يف ٬ؾا ابلةب ثني الٔٮ
ال١جةاؿ يف اجلةر، واملؿصبح اذلي٨ ال يٞٮلٮن ثذٕؾيت أظؽ ٨٦ ٚكةق األ٦ح، وٝةل أ٢٬ الك٪ح 

مةء ٔؾث٭٥ يف اجلةر  إ٩٭٥ يف اآلػؿة حتخ منحبح اهلل إن مةء ٗٛؿ هل٥ وأدػ٤٭٥ اجل٪ح، وإن
 ثٞؽر ٦ٕةوي٭٥ ز٥ أدػ٤٭٥ اجل٪ح ٌٚبًل ٦٪٫ دٕةىل ورمحح.

                                     
 (. 2/313(، والؿقة٣ح الىٛؽيح )1/7اجلٮاب الىعيط ) (1)
 (. 2/313(، والؿقة٣ح الىٛؽيح )1/7( اجلٮاب الىعيط )2)
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يؽيح اذلي٨ جي٤ٕٮن أ٢٬ »/ ♫ يٞٮل ميغ اإلقبلم اث٨ دي٧يح و٥٬ وقٍ ثني الٔٮ
، وبني املؿصبح اذلي٨ ال جيـمٮن ثذٕؾيت أظؽ (1)ال١جةاؿ ٨٦ املك٧٤ني خمرلي٨ يف اجلةر... 

يؽ   .(2)«وا٣ٕٞةب ثةللكيح٨٦ ٚكةق األ٦ح، ويلؾثٮن ثةلٔٮ
 راةًػا/ وشعيخًٓ يف أشٍاء ادليَ واإلشالم واإليٍان/ 

أق٧ةء ادلي٨ ٌم احلؽود الرشٔيح ا٣يت ٤ٜٔ النةرع ٤ٔي٭ة أظاك٫٦ يف ادل٩ية واآلػؿة، و٥٬ 
يؽيح ٨٦ املٕزت٣ح واخلٮارج، ظير أػؿصٮا مؿدليب ال١جرية ٨ٔ  وقٍ يف ٬ؾا ابلةب ثني الٔٮ

إن ٚكةق األ٦ح املع٧ؽيح ٣حكٮا مؤ٦٪ني ىلع ػبلف ثح٪٭٥ وبني  مكىم اإلي٧ةن، وٝةلٮا/
٧ؿ،  املؿصبح اذلي٨ ص٤ٕٮا مؿدلت ال١جرية مؤ٦٪ًة اكم٢ اإلي٧ةن، إي٧ة٫٩ ٠إي٧ةن أيب ثلؿ ٔو
ث٢ ٠إي٧ةن املبلالح واأل٩بيةء، ٚبل درض ٦ٕىيح ٦ٓ اإلي٧ةن، ٧٠ة ال د٪ٛٓ َةٔح ٦ٓ ا٣لٛؿ، 

ؿدلت ال١جرية ٚةقٜ ثلجريد٫ مؤ٨٦ ثإي٧ة٫٩ ل١٪٫ ودٮقٍ أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح ٚٞةلٮا م
 ٩ةٝه اإلي٧ةن، وأ٤َٞٮا ٣ِٛ اإلي٧ةن ظير ورد ث٫ اجله، وأ٤َٞٮا ًؽه ظير ورد.

يؽ »/ ♫ يٞٮل ميغ اإلقبلم اث٨ دي٧يح ؽ الٔٮ و٥٬ يف ثةب األق٧ةء واألظاكم والٔٮ
يؽيح اذلي٨ جي٤ٕٮن أ٢٬ ال١جةاؿ ٨٦ املك٧٤ني خمرلي٨ يف اجلةر، وخيؿصٮ٩٭٥  وقٍ ثني الٔٮ

وبني املؿصبح اذلي٨ يٞٮلٮن/  ،♀٨٦ اإلي٧ةن ثةللكيح، ويلؾثٮن بنٛةٔح اجليب 
٧ةل الىةحلح ٣حكخ ٨٦ ادلي ٨ واإلي٧ةن، إي٧ةن ا٣ٛكةق ٦س٢ إي٧ةن األ٩بيةء، واأٔل

يؽ وا٣ٕٞةب ثةللكيح  . (3)«ويلؾثٮن ثةلٔٮ
  /♀خامًصا/ وشعيخًٓ يف أغطاب رشٔل ا 

ٚ٭٥ وقٍ ثني ٨٦ ٗبل يف ثٌٕ٭٥ ظىت ص٫٤ٕ إلً٭ة أو ٦ٕىٮ٦ًة أو ٩بيًّة، وأًةٚٮا إحل٫ 

                                     
ح الؿقةا٢ 1)  (. 1/8(، اجلٮاب الىعيط )278 /1ال١ربى )( دل٧ٔٮ
 (. 1/8(، واجلٮاب الىعيط )2/213( الؿقة٣ح الىٛؽيح )2)
ح الؿقةا٢ ال١ربى )3)  (. 1/278( دل٧ٔٮ
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واقذع٢  ٨٦ الىٛةت ٦ة ال ي٤يٜ ٩ْريه إال ثةهلل أو ٩يب ٨٦ أ٩بيةا٫، و٨٦ صٛة ٚي٭٥ ٚلٛؿ٥٬
اهلل  قج٭٥ و٣ٕ٪٭٥ ود٦ةء٥٬، وأ٦ة أ٢٬ الك٪ح ٚؽا٩ٮا اهلل حبت دميٓ أوعةب رقٮل

وأذؾروا ٧ٔة صؿى ثح٪٭٥ ٨٦ اخلبلف ثأ٫٩ ظى٢ ٨ٔ اصذ٭ةد ٦٪٭٥ يف ٤َت  ،♀
احلٜ، ٨٧ٚ أوةب ٦٪٭٥ ٫٤ٚ أصؿان و٨٦ أػُأ ٫٤ٚ أصؿ واظؽ وػُؤه ٦ٕٛٮ ٔ٪٫، وق١ذٮا 

ول٥ جي٤ٕٮا واليح ثٌٕ٭٥ ٦٪ةٌٝح لٮاليح اآلػؿ، ث٢ ٧ٔة صؿى ثح٪٭٥، وأظك٪ٮا ا٨ْ٣ ث٭٥، 
 دٮلٮا دميٕ٭٥، ودا٩ٮا اهلل ثة٣رتيض ٔ٪٭٥.

ة- و٥٬»/ ♫ ٝةل ميغ اإلقبلم ًٌ  ╚ ♀يف أوعةب رقٮل اهلل  -أي
٧ؿ  ◙ وقٍ ثني ا٣٘ةحلح اذلي٨ ي٘ةلٮن يف يلع  ،¶ٚي٤ٌٛٮ٫٩ ىلع أيب ثلؿ ٔو

ويٕذٞؽون أ٫٩ اإل٦ةم املٕىٮم دو٩٭٧ة، وأن الىعةثح ٚكٞٮا وًلٛؿوا، واأل٦ح ثٕؽ٥٬ ٠ؾلٟ، 
 ،¶ورب٧ة ص٤ٕٮه ٩بيًّة أو إلً٭ة، وبني اجلةٚيح اذلي٨ يٕذٞؽون كٛؿه وًلٛؿ ٔس٧ةن 

س٧ةن وحنٮ٧٬ة، وٝؽظٮا يف  ويكذع٤ٮن د٦ةء٧٬ة ود٦ةء ٨٦ دٮال٧٬ة، ويكذعجٮن قت يلع ٔو
 .(1)«وإ٦ة٦ذ٫ ◙ ػبلٚح يلع

 شادًشا/ وشعيخًٓ يف املِلٔل واملػلٔل/ 
ٚ٭ٮ وقٍ ثني املٕزت٣ح و٨٦ دجٕ٭٥ ٨٦ املذلك٧ني اذلي٨ ٤ٗٮا يف املٕٞٮل ظير ٝؽمٮه 
ىلع امل٪ٞٮل، وبني األمٕؿيح اذلي٨ صٛٮا ٨ٔ املٕٞٮل ٚ٪ٛٮا ا٢٤ٕ٣ واحلل٥ ا٣يت ص٤ٕ٭ة اهلل 

ة ألظاك٫٦ ورشاآ دي٪٫، وٝةلٮا/ إ٧٩ة يأمؿ وي٪ٍم ث٧ع ًَ ي اإلرادة ٍٚٞ ال ٤ٕ٣ح وال ٦٪ة
حل٧١ح، ودٮقٍ أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح ٥٤ٚ يٞج٤ٮا ٨٦ امل٪ٞٮل إال ٦ة وط ق٪ؽه ووعخ 
دالتل٫، وال ٨٦ املٕٞٮل إال ٦ة اكن وعيط ابل٪ةء ول٥ يٕةرض ٠ذةب اهلل وق٪ح رقٮهل 

 وإدمةع ق٤ٙ األا٧ح وأا٧ذ٭ة. ♀
ٓ ٤ٍٗ ٚي٫»/ ♫ ٝةل ميغ اإلقبلم اث٨ دي٧يح  َةاٛذةن ٨٦ اجلةس/  و٬ؾا املًٮ

                                     
ح الؿقةا٢ ال١ربى ) (1)  (. 279 -1/278دل٧ٔٮ
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اغحلح ٤ٗخ يف املٕٞٮالت ظىت ص٤ٕخ ٦ة ٣حف ٦ٕٞٮاًل ٨٦ املٕٞٮل وٝؽ٦ذ٫ ىلع احلف 
وَةاٛح صٛخ ٔ٪٫ ٚؿدت املٕٞٮالت الرصحيح وٝؽ٦خ  ،♀و٩ىٮص الؿقٮل 

٤ٔي٭ة ٦ة ّ٪ذ٫ ٨٦ الك٧ٕيةت واحلكيةت، و١٬ؾا اجلةس يف الك٧ٕيةت ٩ٮاعن، وًلؾلٟ ٥٬ 
ة، ث٢  ًٌ يف احلكيةت ابلةَ٪ح وا٣ْة٬ؿة ٩ٮاعن، ٚيضت أن ي٥٤ٕ أن احلٜ ال ي٪ٞي ث٫ٌٕ ثٕ

ة... وأن ٦ة ٥٤ٔ ث٧ٕٞٮل رصيط ال خية٫ٛ٣ ٍٝ ػ ًٌ رب وعيط وال ظف يىؽق ث٫ٌٕ ثٕ
٫ ٢ٞٔ وظف، وًلؾلٟ ٦ة ٥٤ٔ ثةحلف  وعيط، وًلؾلٟ ٦ة ٥٤ٔ ثةلك٧ٓ الىعيط ال يٕةًر

 .(1)«الىعيط ال ي٪ة٫ٌٝ ػرب وال ٦ٕٞٮل
 

  

                                     
 (. 3/133( اجلٮاب الىعيط )1)

& 
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 ةـيـالنـقـعـال
 

و٦ٓ أن ٦ؽار ا٣ٕٞيؽة ىلع اإلي٧ةن وا٣تك٤ي٥ ل٤٪ىٮص، ٚإن ٬ؾا ال يٕين/ إ٣٘ةء 
 ا٢ٕٞ٣ وإ٬ؽاره، و٦٪ةٌٝذ٫.

٤ي٫؛ ٚإ٫٩ يٞىؽ ثة٣ٕٞبل٩يح مٮاٚٞح ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح ل٢ٕٞ٤ الرصيط،  ٔو
 وا٬ذ٧ة٦٭ة ث٫، وإٔبلء ٦زنتل٫ وماك٩ذ٫، ودٮٚري َةٝذ٫ ودرصيٛ٭ة ٚي٧ة يٛيؽ. 

واأل٩بيةء و٤ٮات اهلل ٤ٔي٭٥ وقبل٫٦ ٦ٕىٮمٮن ال »/ ♫ ٝةل ميغ اإلقبلم
لىؽق، ٨٧ٚ ادىع يف أػجةر٥٬ ٦ة ي٪ةٝي يٞٮلٮن ىلع اهلل إال احلٜ، وال ي٪٤ٞٮن ٔ٪٫ إال ا

رصيط املٕٞٮل اكن اكذثًة، ث٢ ال ثؽ أن يلٮن ذلٟ املٕٞٮل ٣حف ثرصيط، أو ذلٟ امل٪ٞٮل 
٣حف ثىعيط، ٧ٚة ٥٤ٔ يٞي٪ًة أ٩٭٥ أػربوا ث٫ ي٧ذ٪ٓ أن يلٮن يف ا٢ٕٞ٣ ٦ة ي٪ة٫ٌٝ، و٦ة 

ث٢ األ٩بيةء ٤ٔي٭٥  ٥٤ٔ يٞي٪ًة أن ا٢ٕٞ٣ ظل٥ ث٫ ي٧ذ٪ٓ أن يلٮن يف أػجةر٥٬ ٦ة ي٪ة٫ٌٝ،
الكبلم ٝؽ خيربون ث٧ة يٕضـ ا٢ٕٞ٣ ٨ٔ ٦ٕؿٚذ٫ ال ث٧ة ي٥٤ٕ ا٢ٕٞ٣ ثُبل٫٩، ٚيؼربون 

 . (2)«(1)ث٧عةرات ا٣ٕٞٮل ال ث٧عةالت ا٣ٕٞٮل
 ٌظاْر اىػلالُيث/ 

ٞيؽة أ٢٬ الك٪ح  و٨٦ ٦ْة٬ؿ ا٣ٕٞبل٩يح يف ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح ثىٛح اع٦ح، ٔو
 ثىٛح ػةوح ٦ة يٌل/ 

                                     
 واحليةة. واملعةرات/ ٦ة ال يؽػ٢ حتخ ٚ٭٥ ا٢ٕٞ٣( املعةالت/ املكذعيبلت ٔٞبًل، اكصذ٧ةع اجلٞيٌني/ املٮت 1)

 وإدرا٫٠، ل١٪٫ ٣حف مكذعيبًل يف ا٢ٕٞ٣ حيل٥ ثة٦ذ٪ة٫ٔ. 
 (. 3/136( اجلٮاب الىعيط )2)
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 / غليدة أْو الصِث ليػلو واحلد ىلع اتلػلو أوًًل/ اضرتام
ہ ﴿/ ٞةل دٕةىلٚىلع ا٣ٕٞبلء،  رٚٓ الٮيح ٨٦ ٝي٧ح ا٢ٕٞ٣ وظر ىلع اتل٢ٕٞ، وأزىن

ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶  ہ ہ

  .[18 -17الـمؿ/ ] ﴾﮷
ٮهل دٕةىل/   ٝ ُٔ٪يخ ٠سري ٨٦ اآليةت ثةدلٔٮة إىل اتل٢ٕٞ، ٧٠ة صةء يف ٦س٢/ ھ ﴿٧٠ة 

ٙ/ ] ﴾ے ٕةىل/ [2يٮق ٕةىل/ [٬51ٮد/ ] ﴾وئ وئ﴿، وٝٮهل د  .[24حم٧ؽ/ ] ﴾ک گ﴿، وٝٮهل د
 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿وخيه الٮيح ا٣ٕٞبلء ثةتلؾ٠ؿ ٦سجيًة ٤ٔي٭٥، ٚيٞٮل دٕةىل/ 

ؽ/ ]  .[21الـمؿ/ ] ﴾مج جح مح جخ حخ مخ﴿ويٞٮل دٕةىل/  ،[9الـمؿ/ ] [19الٔؿ
٢ٞ وة٣ط»ٝةل/  ♫ ٨ٔ أيب ا٣ٕبلء - ؽ اإلقبلم أ٢ٌٚ ٨٦ٔ  جؽ ٕث ُٔئ 

ُ
 . (1)«يُؿَز٫ٝ ٦ة أ

 . (2)«٦ة أويت أظؽ ٨٦ اجلةس أ٢ٌٚ ٨٦ ا٢ٕٞ٣»/ ♫ وٝةل ٦ُؿف -
ا٢ٕٞ٣ رساج ٦ة ث٨ُ، ومبلك ٦ة ٨٤ٔ، وقةئُف »/ ♫ وٝةل يٮقٙ ث٨ أقجةط -

 .(3)«اجلكؽ، وزي٪ح لك أظٍؽ، وال دى٤ط احليةة إال ث٫، وال دؽور األمٮر إال ٤ٔي٫
 .[197ابلٞؿة/ ] ﴾ڦ ڦ ڦ﴿وخيى٭٥ الٮيح ث٤ُت اتلٞٮى ٦٪٭٥ ٚيٞٮل دٕةىل/ 

ڭ ﴿وخيى٭٥ ثةخلُةب ٔ٪ؽ ا٣ترشيٓ وبيةن األظاكم دٞؽي٧ًة هل٥ ٚيٞٮل قجعة٫٩/ 

 .[179ابلٞؿة/ ] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
٨ أيب مكٕٮد  - ي٧كط ٦٪ة٠ج٪ة يف الىبلة  ♀اكن رقٮل اهلل »ٝةل/  ◙ٔو

ٔا ـخخخيؿ كئبكً، حلييِنويٞٮل/  ٌِكً أولٔ األضالم واجلىه، ذً  اشخٔوا وًل ختخيف
 . (4)«اذليَ يئًُٓ، ذً اذليَ يئًُٓ

                                     
 (.25942) املى٪ٙاث٨ أيب محجح يف  أػؿص٫ (1)
 (.35139( املىؽر الكةثٜ )2)
 (. 2/39ل٤ؼُيت ابل٘ؽادي ) ،( ا٣ٛٞي٫ واملذ3٫ٞٛ)
 (.432مك٥٤ ) أػؿص٫ (4)



 

929 

 علم الحوحيد مبادئ ومقدماث

وال خيذه ٬ؾا اتلٞؽي٥ ثةلىبلة، ث٢ الك٪ح أن يٞؽم أ٢٬ ا٢ٌٛ٣ » /♫ ٝةل اجلٮوي
يف لك دل٧ٓ إىل اإل٦ةم وًلجري املض٤ف، ٧٠ضةلف ا٥٤ٕ٣ وا٣ٌٞةء، واذل٠ؿ، واملنةورة، 
ومٮاٝٙ ا٣ٞذةل، وإ٦ة٦ح الىبلة، واتلؽريف، واإلٚذةء، وإق٧ةع احلؽير، وحنٮ٬ة... ويلٮن 

والرشف، والك٨، وال١ٛةءة يف ذلٟ ابلةب، اجلةس ٚي٭ة ىلع مؿادج٭٥ يف ا٥٤ٕ٣، وا٢ٕٞ٣، 
 .(1)«واألظةدير الىعيعح ٦ذٕةًؽة ىلع ذلٟ

٧٠ة خيى٭٥ ثةال٩ذٛةع ٔ٪ؽ اجلْؿ يف م١٤ٮت اهلل واتلؽثؿ يف آيةد٫، ٚيٞٮل قجعة٫٩/  
، [195آل ٧ٔؿان/ ] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿

 .[29ص/ ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ويٞٮل/ 
٨ يلع  - ٔم ضدذاء األشِان، »ٝةل/  ♀أن رقٮل اهلل  ◙ٔو يأيت يف آخر الزٌان ك

شفٓاء األضالم، يلٔلٔن ٌَ خري كٔل اىربيث، يٍركٔن ٌَ اإلشالم نٍا يٍرق الصًٓ ٌَ الرٌيَّث، 
ٔم  ًْٔ، ـإن كخيًٓ أسر ملَ كخيًٓ ي ًْٔ ـاكخي ً، ـأيٍِا ىليخٍ ًل جياوز إيٍآًُ ضِاسْر

 .(2)«اىلياٌث
٦٪٫ أن اتلثجخ وٝٮة ابلىرية دلٮن ٝةل اجلٮوي/ )يكذٛةد » /♫ ٝةل اث٨ ظضؿ

 .(3)«ٔ٪ؽ ٧٠ةل الك٨، وًلرثة اتلضةرب، وٝٮة ا٢ٕٞ٣(
 .(4)«َظَكُت الؿص٢ دي٪٫، ومؿوءد٫ ُػ٫ُٞ٤، وأو٫٤ ٫٤ٞٔ»/ ◙وٝةل ٧ٔؿ  -

٧٠ة أمؿ قجعة٫٩ ودٕةىل ثةجلْؿ يف ٠ذةث٫ واتلؽثُّؿ يف آيةد٫ واقذؼؿاج األظاكم ٦٪٭ة، 
گ ﴿/ ، وٝةل[29ص/ ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ٚٞةل/ 

 .[83ا٣جكةء/ ] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ
                                     

 (.4/155( رشح اجلٮوي ىلع وعيط مك٥٤ )1)
 (.1566(، ومك٥٤ )6935، 5557، 3611ابلؼةري ) أػؿص٫ (2)
 (.12/287( ٚذط ابلةري )3)
 (.25943) املى٪ٙاث٨ أيب محجح يف  أػؿص٫ (4)
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ک گ گ ﴿وذمى قجعة٫٩ ودٕةىل إٗبلق ا٢ٕٞ٣ وظضج٫ ٨ٔ اتلؽثُِّؿ، ٚٞةل/ 

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿، وٝةل/ [24حم٧ؽ/ ] ﴾گ گ ڳ ڳ
 .[68املؤ٦٪ٮن/ ]

ُٔين اخلُةب ا٣ٞؿآين واجلجٮي بكٮق األد٣ح ا٤ٕٞ٣يح اجل٤ٞيح ىلع املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح، ٝةل  و
ڤ ڤ ﴿، و٨٦ أ٦س٤ح ذلٟ/ ٝٮهل دٕةىل/ [111ابلٞؿة/ ] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿دٕةىل/ 

گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ﴿، وٝٮهل دٕةىل/ [35ا٣ُٮر/ ] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[79 -78يف/ ] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ڱ ں ں ڻ
 ذاًُيا/ ذم اتللييد األغىم اذلي ْٔ ضشاب اىػلو وؽعاء اىفًٓ/

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ﴿ٝةل دٕةىل/ 

 .[175ابلٞؿة/ ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
ٝةل اث٨ ُٔيح/ )أدمٕخ / »-يف ٦ٕؿض دٛكريه هلؾه اآليح ال١ؿي٧ح- ♫ ٝةل ا٣ٞؿَيب

األ٦ح ىلع إثُةل اتل٤ٞيؽ يف ا٣ٕٞةاؽ، وذ٠ؿ ٚي٫ ٗريه ػبلًٚة اك٣ٞةيض أيب ثلؿ اث٨ ا٣ٕؿيب، 
يف ٠ذةب/ )اال٩ذىةر(  -وأيب ٧ٔؿو ٔس٧ةن ث٨ ٔحىس ث٨ دربةس النةٚيع(. ٝةل اث٨ دربةس

ی ی ﴿ أمؿ اتلٮظيؽ و٬ٮ ػُأ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ / )وٝةل ثٕي اجلةس جيٮز اتل٤ٞيؽ يف-هل

ـػؿف/ ] ﴾ی ی جئ ٚؾ٦٭٥ ثذ٤ٞيؽ٥٬ آثةَء٥٬ ودؿًل٭٥ ادجةع الؿق٢، ٠ى٪يٓ أ٢٬  ،[23ال
يف دي٪٫؛ وأل٫٩ ٚؿض ىلع لك  ♀األ٬ٮاء يف د٤ٞيؽ٥٬ ٠رباء٥٬ ودؿًل٭٥ ادجةع حم٧ؽ 

 .(1)«والك٪ح(ملكٙ د٥٤ٕ أمؿ اتلٮظيؽ وا٣ُٞٓ ث٫، وذلٟ ال حيى٢ إال ٨٦ ص٭ح ال١ذةب 
ٓ ٨٦ ٠ذةث٫، ٧٠ة » /♫ وٝةل اث٨ ا٣ٞي٥ وٝؽ ذم اهلل قجعة٫٩ اتل٤ٞيؽ يف ٗري مًٮ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿يف ٝٮهل دٕةىل/ 

ٱ ٻ ٻ ﴿، وٝةل دٕةىل/ [154املةاؽة/ ] ﴾ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

                                     
 (.212 /2( دٛكري ا٣ٞؿَيب )1)
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 ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
ـػؿف/ ]  .(1)«يؾم ٚي٫ ٨٦ أٔؿض ٧ٔة أ٩ـهل وٝ٪ٓ ثذ٤ٞيؽ اآلثةء . و٬ؾا يف ا٣ٞؿآن ٠سري[23ال

ال يججيغ مل٨ ل٥ يٕؿف دحلٌل أن يٛيت »أ٫٩ اكن يٞٮل/  ♫ وروي ٨ٔ أيب ظ٪يٛح
و٬ٮ أظك٨  -يٕين/ ٩ٛك٫ -٬ؾا رأي اجل٧ٕةن ث٨ زةثخ»، وٌلن إذا أٚىت يٞٮل/ (2) «ثلبليم

 . (3)«٦ة ٝؽر٩ة ٤ٔي٫، ٨٧ٚ صةء ثأظك٨ ٦٪٫ ٚ٭ٮ أوىل ثةلىٮاب
وروي ٨ٔ ٔىةم ث٨ يٮقٙ أ٫٩ ٝةل/ ٠٪خ يف ٦أد٥ »وصةء يف )إيٞةظ اهل٥٧(/ 

ٚةصذ٧ٓ ٚي٫ أربٕح ٨٦ أوعةب أيب ظ٪يٛح/ زٚؿ ث٨ اهلؾي٢، وأثٮ يٮقٙ، واعٚيح ث٨ يـيؽ، 
وآػؿ، ٚلك٭٥ أدمٕٮا أ٫٩ ال حي٢ ألظؽ أن يٛيت ثٞٮجلة ٦ة ل٥ ي٥٤ٕ ٨٦ أي٨ ٤ٝ٪ةه. ا٩ذٍم. ٤ٝخ/ 

 . (4)«ةه(، أي/ ٦ة ل٥ ي٥٤ٕ دحل٢ ٝٮجلة وظضذ٫و٦ٕىن ٝٮهل/ )٨٦ أي٨ ٤ٝ٪
٦ة ٨٦ أظؽ إال و٦أػٮذ ٨٦ الك٫٦ ومؿدود ٤ٔي٫ إال »يٞٮل/  ♫ وٌلن اإل٦ةم ٦ةلٟ

 .(5)«♀رقٮل اهلل 
٨ النةٚيع  إذا »، ويف روايح/ «إذا وط احلؽير ٚ٭ٮ ٦ؾ٬يب»أ٫٩ اكن يٞٮل/  ♫ ٔو

- ♫ ، وٝةل«ثلبليم احلةاٍرأيذ٥ الكيم خية٣ٙ احلؽير ٚة٤٧ٔٮا ثةحلؽير وارضبٮا 
ية إثؿا٬ي٥ ال دٞرلين يف لك ٦ة أٝٮل، وا٩ْؿ يف ذلٟ جلٛكٟ؛ ٚإ٫٩ »/ - ♫ يٮ٦ًة ل٧٤ـين

وإن ٠رثوا، وال  ♀ال ظضح يف ٝٮل أظؽ دون رقٮل اهلل »يٞٮل/  ♫ ، وٌلن«دي٨
 . (6)«يف ٝيةس وال يف يشء، و٦ة ز٥ إال َةٔح اهلل ورقٮهل ثة٣تك٤ي٥

                                     
 (.2/188ٔبلم املٮٕٝني )أ( 1)
  (.359 / 2) ث٨ ا٣ٞي٥الإٔبلم املٮٕٝني،  (154)ص ث٨ ٔجؽ ا٣ربالاال٩ذٞةء،  (2)
 (.52لىة٣ط ا٧ٕ٣ؿي )ص ،، وإيٞةظ اهل٥٧(32ألمحؽ ث٨ ٔجؽ الؿظي٥ ادل٤٬ٮي )ص ،( ٔٞؽ اجليؽ3)
 (.52( إيٞةظ اهل٥٧ )ص4)
 (.32( ٔٞؽ اجليؽ )ص5)
 (.32)ص ٥٧اهل إيٞةظ( 6)
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ٝؽ  ♀ٝةل النةٚيع/ )٦ة ٤ٝخ وٝؽ اكن اجليب »/ ♫ وٝةل ظؿم٤ح ث٨ حيىي
 .(1)«أوىل، ال دٞرلوين( ♀ٝةل خببلف ٝٮيل ممة يىط ٚعؽير اجليب 

ثٕؽ أن حتؽث ٨ٔ ٚذ٪ح اإل٦ةم أمحؽ ومٮٝٙ - ♫ وٝةل ميغ اإلقبلم اث٨ دي٧يح
 -أي/ اإل٦ةم أمحؽ -ٚأ٦ة أن املك٧٤ني يثجذٮن ٔٞيؽد٭٥ يف أوٮل ادلي٨ ثٞٮهل/ »-اإل٦ةم ٚي٭ة

 أو ثٞٮل ٗريه ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٚ٭ؾا ال يٞٮهل إال صة٢٬. 
وأمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ ٩ٍم ٨ٔ د٤ٞيؽه ود٤ٞيؽ ٗريه ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء يف ا٣ٛؿوع، وٝةل/ ال دٞرل 
دي٪ٟ الؿصةل؛ ٚإ٩٭٥ ٨٣ يك٧٤ٮا أن ي٤ُ٘ٮا، وٝةل/ ال دٞرلين، وال ٦ةلاًك، وال اثلٮري، وال 
النةٚيع، وٝؽ صؿى يف ذلٟ ىلع قنن ٗريه ٨٦ األا٧ح، ٚلك٭٥ ٩٭ٮا ٨ٔ د٤ٞيؽ٥٬، ٧٠ة ٩ٍم 

ريه يف أوٮل ادلي٨!النةٚىع ٨ٔ د٤ٞيؽ  ه ود٤ٞيؽ ٗريه ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء، ١ٚيٙ يٞرلى أمحؽ ٗو
س٧ةن ث٨ قٕيؽ ادلاريم،  أوعةب أمحؽ ٦س٢/ أيب داود الكضكذةين، وإثؿا٬ي٥ احلؿيب، ٔو

ح، وأيب ظةد٥، وابلؼةري، ومك٥٤، وبٌف ث٨ خمرل، وأيب ثلؿ األزؿم، واثجي٫ وة٣ط  وأيب زٔر
جؽ اهلل ث٨ ٔجؽ الؿمح جؽ اهلل، ٔو ري ٬ؤالء اذلي٨ ٥٬ ٔو ٨ ادلاريم، وحم٧ؽ ث٨ مك٥٤ اث٨ وارة، ٗو

٨٦ أكةثؿ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ وا٫ٞٛ٣ وادلي٨، ال يٞج٤ٮن الكم أمحؽ وال ٗريه إال حبضح يبي٪٭ة هل٥، وٝؽ 
ق٧ٕٮا ا٥٤ٕ٣ ٧٠ة ق٫ٕ٧ ٬ٮ، ومةرًلٮه يف ٠سري ٨٦ ميٮػ٫، و٨٦ ل٥ ي٤عٞٮه أػؾوا ٨ٔ أوعةث٫ 

٧٤ةا٫اذلي٨ ٥٬ ٩ْؿاؤه، و٬ؾه األمٮر يٕؿ  . (2)«ٚ٭ة ٨٦ يٕؿف أظٮال اإلقبلم ٔو
ٔسيّ اىػلو إىل دلاًلحّ اجلاـػث، وكفّ غَ اخلٔض ـيٍا ًل يعيلّ/   ذاثلًا/ ح

/ أن جييت اجلةس ٧ٔة ٥٬ يف -و٬ٮ امل٪٭ش األٝٮم -وامل٪٭ش اذلي قةر ٤ٔي٫ ا٣ٞؿآن
٫ و٦ٕؿٚذ٫، ٚبل يجؽد ا٣ُةٝح ا٤ٕٞ٣يح ا٣يت  ظةصح إحل٫، و٦ة يكذُيٓ إدرا٠٭٥ ا٣برشي ث٤ٗٮ
و٬ج٭ة اهلل هل٥ ٚي٧ة ال يجذش وال يس٧ؿ، و٣حف يف ٬ؾا ظضؿ ىلع ا٢ٕٞ٣ أن ي٢٧ٕ، و٣ل٨ ٚي٫ 

                                     
 (.2/285ٔبلم املٮٕٝني )أ( 1)
 (.216 -6/215( دل٧ٮع ا٣ٛذةوي )2)
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٨٦ اخلجٍ يف  دٮصي٫ٌ هلؾا ا٢ٕٞ٣ أن ي٢٧ٕ يف ظؽوده، ويف دلةهل اذلي يؽرًل٫، ٚبل صؽوى
 .اتلي٫، و٨٦ إ٩ٛةق ا٣ُةٝح ٚي٧ة ال ي٤٧ٟ ا٢ٕٞ٣ إدرا٫٠؛ أل٫٩ ال ي٤٧ٟ وقةا٢ إدرا٫٠

٨٧ٚ دٮصي٭ةت ا٣ٞؿآن ال١ؿي٥ ل٢ٕٞ٤/ األمؿ ثةجلْؿ واتلؽثُّؿ يف آيةد٫ قجعة٫٩، 
ڻ ڻۀ ۀ ﴿، وٝةل دٕةىل/ [6ق/ ] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿/  ٝةل

 .[21اذلاريةت/ ] ﴾ہ
ا٣ٕبل٦ةت وا٣ربا٬ني هلؽايح ا٢ٕٞ٣ ىلع ٦ة ي٪ٛٓ، ٧٠ة ٝةل  و٨٦ َث٥ى ٩ىت اهلل 

 .[16اجلع٢/ ] ﴾ڀٺ ٺ ٺ ٺ﴿دٕةىل/ 
ٚؼ٤ٜ هل٥ ا٣ٕبل٦ةت، و٩ىت هل٥ املكضؽ احلؿام، » /♫ ٝةل اإل٦ةم النةٚيع

ج٭ة  وأمؿ٥٬ أن يذٮص٭ٮا إحل٫، وإ٧٩ة دٮص٭٭٥ إحل٫ ثة٣ٕبل٦ةت ا٣يت ػ٤ٜ هل٥، وا٣ٕٞٮل ا٣يت رًلى
 .(1)«ث٭ة ىلع ٦ٕؿٚح ا٣ٕبل٦ةت، وَلُّ ٬ؾا ثيةٌن و٧ٕ٩ٌح ٦٪٫ ص٢ى ز٪ةؤه ٚي٭٥، ا٣يت اقذؽلٮا

أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ثؿد اجلْري إىل ٩ْريه، واالصذ٭ةد يف اقت٪جةط األظاكم ٨٦  وأمؿ اهلل 
ا٣ٞٮأؽ ا٣ٕة٦ح ل٤رشيٕح، ودؿك ابلةب ٦ٛذٮًظة أ٦ةم ا٢ٕٞ٣ القت٪جةط األظاكم الرشٔيح ٨٦ 
يةن، ل١٪٫ أ٩ـل  أدتل٭ة اتلٛىي٤يح، ولٮ مةء أل٩ـل ظل٥ لكِّ يشء ىلع اخلىٮص واأٔل

٨٦ األٚؿاد؛ ٚاكن ٬ؾا دٮصيً٭ة ٦٪٫ قجعة٫٩ ودٕةىل إىل ٝٮأؽ اع٦ح تنذ٢٧ ىلع أظاكم َةاٛح 
 االقذٛةدة ثة٢ٕٞ٣ ٚي٧ة ُحس٧ْؿ وُيجذش.

وقةرت الك٪ح يف رٌلب ال١ذةب يف ٬ؾا املضةل، ٚٮردت اجلىٮص اجلجٮيح حتر ا٢ٕٞ٣ 
ىلع ا٢٧ٕ٣، وحتضج٫ ٨ٔ الؿًلٮد وال١ك٢، ودٌُٕل ٨٦ مأن االصذ٭ةد واجلْؿ يف اجلىٮص 

ة يف ظيةة اجلةس، وص٤ٕخ ػري الرشٔيح القذؼؿاج األ ظاكم، وبيةن ٫ٞٚ اجلٮازل املكذضؽى
٤ى٫٧َ، ٚٞؽ ذ٠ؿ لؿقٮل اهلل  َٔ رصبلن أظؽ٧٬ة اعثؽ  ♀اجلةس ٨٦ د٤ٕى٥َ ا٥٤ٕ٣ و

، ز٥ ٝةل رقٮل ـضو اىػالً ىلع اىػاةد نفضيل ىلع أدُاكً» /♀واآلػؿ اعل٥، ٚٞةل 
                                     

 (.38ل٤نةٚيع )ص ،( الؿقة٣ح1)
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ٔات واألرضني،  /♀اهلل  ا، إن ا ومالئكخّ وأْو الصٍ ضىت اجلٍيث يف سطْر
ن ىلع ٌػيًِّ اجلاِس اخلريي  -وضىت احلٔت ُػئُّ . ويف ٬ؾا دٮصي٫ ا٢ٕٞ٣ إىل دلةهل اجلةٚٓ (1)«حلي

املس٧ؿ، ث٢ ص٤ٕخ الك٪ح ل٧٤ضذ٭ؽ املؼُئ أصًؿا ىلع اصذ٭ةده، ول٧٤ىيت أصؿي٨ ىلع 
إذا ضكً احلاكً ـاسخٓد ذً أغاب ـيّ أسران، » /♀االصذ٭ةد واإلوةثح، ٝةل 

 .(2)«ا ضكً ـاسخٓد ذً أخعأ ـيّ أسروإذ
 وظْؿ الرشع ىلع ا٢ٕٞ٣ اخلٮض ٚي٧ة يرضه اخلٮض ٚي٫؛ حلٮٚؿ َةٝذ٫ ٚي٧ة يُيٜ وحيك٨.

 ٦ْ٪ح اهلبلك وقبي٢ الٌبلل. وػٮض ا٢ٕٞ٣ يف أمٮر اإلهليةت ثةقذٞبلل ٨ٔ الٮيح
ٚسجخ اجلَم يف ال١ذةب والك٪ح ٨ٔ اخلٮض يف ظٞيٞح اذلات، وًل٪٫ الىٛةت، وا٣ٞؽر، 

 وورد ذلٟ ٨ٔ الىعةثح واتلةثٕني، وأا٧ح أ٢٬ الك٪ح. 
حفهروا يف » /♀٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿ ٝةل/ ٝةل رقٮل اهلل ٨٧ٚ ذلٟ/ ٦ة ورد 

 .(3)«آًلء ا وًل حفهروا يف ا
، أي/ أ٫٧ٕ٩ ا٣يت أ٥ٕ٩ ث٭ة )حفهروا يف آًلء ا(»/ -يف ٚيي ا٣ٞؽيؿ- ♫ ٝةل امل٪ةوي

(؛ ٚإن ا٣ٕٞٮل وًل حفهروا يف ا٤ٔيل٥. ٝةل ا٣ٞةيض/ واتل١ٛؿ ٚي٭ة أ٢ٌٚ ا٣ٕجةدات. )
حتري ٚي٫... واجلْؿ إىل ذات اهلل يٮرث احلرية وادل٬ل واًُؿاب ا٢ٕٞ٣، ٚةلىٮاب أن ال 

 .(4)«ا٣ٕٞٮل ال حيذ٫٤٧يذٕؿض ملضةري ا١ٛ٣ؿ يف ذاد٫ ووٛةد٫؛ ألن أكرث 
صةءه رص٢ ٚٞةل/ ظني  ♫ و٢ٕ٣ ٨٦ أم٭ؿ ٦ة ورد يف ذلٟ/ ٦ة أزؿ ٨ٔ اإل٦ةم ٦ةلٟ

، ٠يٙ اقذٮى؟ ٝةل/ ٧ٚة رأيخ ٦ةلاًك [٫َ5/ ] ﴾ڑ ژ ژڈ ﴿ية أثة ٔجؽ اهلل، »
بله الؿظٌةء ٝةل/ وأَؿق ا٣ٞٮم  -يٕين/ ا٣ٕؿق -وصؽ ٨٦ يشء ٧٠ٮصؽد٫ ٨٦ ٦ٞةتل٫، ٔو

                                     
 وٝةل/ ٬ؾا ظؽير ظك٨ ٗؿيت وعيط.، (2685ا٣رت٦ؾي )أػؿص٫  (1)
 (.1716(، ومك٥٤ )7352ابلؼةري ) أػؿص٫ (2)
 (.1/215ا٧ْٕ٣ح )أػؿص٫ أثٮ ظيةن يف ( 3)
 (.3/263ل٧٤٪ةوي ) ،( ٚيي ا٣ٞؽيؿ4)



 

922 

 علم الحوحيد مبادئ ومقدماث

يأيت ٦٪٫ ٚي٫ ٝةل/ ٚرَُسَِّي ٨ٔ ٦ةلٟ، ٚٞةل/ ال١يٙ ٗري ٦ٕٞٮل، وص٤ٕٮا يجذْؿون ٦ة 
واالقذٮاء ٦٪٫ ٗري دل٭ٮل، واإلي٧ةن ث٫ واصت، والكؤال ٔ٪٫ ثؽٔح، ٚإين أػةف أن دلٮن 

ػِؿج
ُ
، وأمؿ ث٫ َٚأ  .(1)«ًةالًّ

ٝةل ا٣ٞؿَيب/ النؼه اذلي يج٫ٌ٘ اهلل ٬ٮ اذلي يٞىؽ » /♫ ٝةل اث٨ ظضؿ
خبىٮ٦ذ٫ ٦ؽإٚح احلٜ ورده ثةألوص٫ ا٣ٛةقؽة والنج٫ املٮ٧٬ح، وأمؽ ذلٟ/ اخلىٮ٦ح يف أوٮل 
ني ٨ٔ ا٣ُؿق ا٣يت أرمؽ إحل٭ة ٠ذةب اهلل وق٪ح رقٮهل  ادلي٨، ٧٠ة يٞٓ ألكرث املذلك٧ني املًٕؿ

ح، وٝٮا٩ني صؽحلح، وأمٮر وق٤ٙ أ٦ذ٫ إىل َؿق ٦جذؽٔح، واوُبلظةت خم ♀ رٔت
ىلع اآلػؾ  -و٪ةٔيح، ٦ؽار أكرث٬ة ىلع آراء قٮٚكُةايح، أو ٦٪ةٌٝةت ٣ْٛيح، يجنأ بكبج٭ة

ُمج٫ٌَ رب٧ة يٕضـ ٔ٪٭ة، وم١ٮك يؾ٬ت اإلي٧ةن ٦ٕ٭ة، وأظك٪٭٥ ا٩ٛىةاًل ٔ٪٭ة أصؽهل٥ ال  -ٚي٭ة
ى٢ ٔ٪٭ة ال يؽرك أ٧٤ٔ٭٥، ٚل٥ ٨٦ اعل٥ ثٛكةد النج٭ح ال يٞٮى ىلع ظ٤٭ة، وًل٥ ٨٦ ٦٪ٛ

ظٞيٞح ٧٤ٔ٭ة. ز٥ إن ٬ؤالء ٝؽ اردلجٮا أ٩ٮااًع ٨٦ املعةل ال يؿدٌي٭ة ابل٫ُْ٤ُ وال األَٛةل، ملة 
حبسٮا ٨ٔ حتزي اجلٮا٬ؿ واأللٮان واألظٮال، ٚأػؾوا ٚي٧ة أمكٟ ٔ٪٫ الك٤ٙ الىة٣ط ٨٦ 

أو ٗري٬ة،  ٠يٛيةت د٤ٕٞةت وٛةت اهلل دٕةىل ودٕؽيؽ٬ة. واحتةد٬ة يف ٩ٛك٭ة، و٢٬ ٌم اذلات
ويف الالكم ٢٬ ٬ٮ ٦ذعؽ أو ٦٪ٞك٥، وىلع اثلةين ٢٬ ي٪ٞك٥ ثةجلٮع أو الٮوٙ، وًليٙ د٤ٕٜ يف 
األزل ثةملأمٮر ٦ٓ ٠ٮ٫٩ ظةدزًة، ز٥ إذا إ٩ٕؽم املأمٮر ٢٬ يجًف اتل٤ٕٜ، و٢٬ األمؿ لـيؽ ثةلىبلة 

وق١خ ٔ٪٫  ٦سبًل ٬ٮ ٩ٛف األمؿ ٧ٕ٣ؿو ثةلـٌلة؟ ذلٟ ممة اثذؽٔٮه ممة ل٥ يأمؿ ث٫ النةرع
الىعةثح و٨٦ ق٤ٟ قبي٤٭٥، ث٢ ٩٭ٮا ٨ٔ اخلٮض ٚي٭ة ٧٤ٕ٣٭٥ ثأ٫٩ حبر ٨ٔ ٠يٛيح ٦ة ال 
د٥٤ٕ ٠يٛيذ٫ ثة٢ٕٞ٣؛ ل١ٮن ا٣ٕٞٮل هلة ظؽ دٞٙ ٔ٪ؽه وال ٚؿق ثني ابلعر ٨ٔ ٠يٛيح اذلات 
وًليٛيح الىٛةت، و٨٦ دٮٝٙ يف ٬ؾا ٤ٚي٥٤ٕ أ٫٩ إذا اكن ظضت ٨ٔ ٠يٛيح ٩ٛك٫ ٦ٓ وصٮد٬ة، 

                                     
 (.866أػؿص٫ ابلي٭ٌف يف األق٧ةء والىٛةت )( 1)
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٨ ٠يٛيح  .(1)«إدراك ٦ة يؽرك ث٫، ٚ٭ٮ ٨ٔ إدراك ٗريه أٔضـ ٔو
٨ٔ ٔٞيؽد٭٥ - ♫ ٧٠ة ذ٠ؿ اث٨ ظضؿ -وذلا رصٓ ٠سري ٨٦ أا٧ح أ٢٬ ابلؽع

ابلة٤َح إىل ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح يف آػؿ ظيةد٭٥، ظير وصؽوا ٚي٭ة ًةتل٭٥ 
املجنٮدة، وأصةثخ هل٥ ىلع ٦ة يؽور يف أذ٬ة٩٭٥ ٨٦ قؤاالت، و٦ة خيذ٤ش يف وؽور٥٬ ٨٦ 

ظير رصٓ إىل ٬( ٧٠324ة ظى٢ لئل٦ةم أيب احلك٨ األمٕؿي )ت»ظرية واًُؿاثةُت 
زتال ز٥ اتل٤ٛيٜ، ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔ ح يف )اإلثة٩ح ٨ٔ أوٮل ادلية٩ح( ثٕؽ األ

وادل إ٦ةم احلؿ٦ني ٬( 438( يف )اتل٧٭يؽ(، و٦س٫٤ أثٮ حم٧ؽ اجلٮيين )ت453٬وابلةٝبلين )ت
الؿقة٣ح »يف ٬( 478يف )رقة٣ح يف إزجةت االقذٮاء وا٣ٛٮٝيح(، و٦س٫٤ إ٦ةم احلؿ٦ني )ت

يف ٬( 656اإلٝؽام(، وٚؼؿ ادلي٨ الؿازي )ت يف )٩٭ةيح٬( 548، والن٭ؿقذةين )ت«اجلْة٦يح
ري٥٬ ٠سريون  .(2)«)أٝكةم الزلات(، ٗو

 أٌا ـيٍا يخػيق ةاىلدر ـٍٍا ورد يف ذلم/ 
وحن٨ ٩ت٪ةزع يف  ♀ػؿج ٤ٔي٪ة رقٮل اهلل »ٝةل/  ◙ ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة -

ِمرحً؟ أما٣ٞؽر، ٌٚ٘ت ظىت امحؿ وص٭٫ ظىت ٠أ٧٩ة ٚٞئ يف وص٪تي٫ الؿ٦ةن، ٚٞةل/ 
ُ
 أةٓذا أ

ٔا يف ْذا األمر، غزٌج  رشيج إحلكً؟ إٍُا ْيم ٌَ اكن كتيكً ضني حِازغ
ُ
ةٓذا أ

ٔا ـيّ  .(3)«غييكً أًل حتِازغ
٨ أيب ثلؿ ٔجؽ الؿمح٨ - ية »أ٫٩ قأهل، ٚٞةل/ - ◙ رٚٓ احلؽير إىل يلع- ♫ ٔو

أثة احلك٨، ٦ة دٞٮل يف ا٣ٞؽر؟ ٚٞةل/ َؿيٜ ٥٤ْ٦ ٚبل تك٫١٤، ٚٞةل/ ية أثة احلك٨ ٦ة دٞٮل 
يف ا٣ٞؽر؟ ٚٞةل/ حبؿ ْٔي٥ ٚبل د٤ض٫. ٚٞةل/ ية أثة احلك٨ ٦ة دٞٮل يف ا٣ٞؽر؟ ٚٞةل/ رس اهلل 

                                     
 (.355 -13/349ابلةري )( ٚذط 1)
 (.439د. ٦ٛؿح ث٨ ق٤ي٧ةن )ص ،( امل٪٭ش الك٤يف2)

 -156(، ورشح ا٣ُعةويح )ص175 -1/157(، ودرء اتلٕةرض )73 -4/72وراصٓ مىةدره/ دل٧ٮع ا٣ٛذةوي ) 
 (.22-13ملؿيع ث٨ يٮقٙ ال١ؿيم )ص ،، و٦ٞؽ٦ح مٕيت األر٩ةؤوط ىلع ٠ذةب أٝةوي٢ اثلٞةت(159

 .، وٝةل/ ظؽير ٗؿيت◙( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 2133ا٣رت٦ؾي ) أػؿص٫ (3)
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 .(1)«ٚبل دل٫ٛ٤
٩ْؿت يف ا٣ٞؽر ٚذعريت، ز٥ ٩ْؿت ٚي٫ ٚذعريت، »/ ♫ وٝةل و٬ت ث٨ ٦٪ج٫

 .(2)«أ٥٤ٔ اجلةس ثة٣ٞؽر أكٛ٭٥ ٔ٪٫، وأص٭٢ اجلةس ثة٣ٞؽر أ٩ُٞ٭٥ ٚي٫ووصؽت 
٨ ٠٪خ صةلًكة ٔ٪ؽ اث٨ ٧ٔؿ، ٚكب٢ ٨ٔ »زيةد ث٨ ٧ٔؿ ا٣ٞؿيش ٨ٔ أثي٫ ٝةل/  ٔو

 .(3)«٤ٔيل٥أراد اهلل أن ال ي٤ُٕل٥ ٤ٔي٫، ٚبل دؿيؽوا ٨٦ اهلل ٦ة أىب  يشء/ ٚٞةلا٣ٞؽر، 

وممة ورد اجلَم ٨ٔ اخلٮض يف أمؿه الؿوح وا٣٘يت اذلي ال يؽرًل٫ ا٢ٕٞ٣، وال يى٢ إىل 
وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿ظٞيٞذ٫، ٝةل دٕةىل/ 

 .[85اإلرساء/ ] ﴾ی
 راةًػا/ أْو الصِث واجلٍاغث وشط ةني/ املٍٓيني ليػلو، وامللدشني هل/ 

٧ٮا أ٫٩  ١ٚسري ٨٦ ص٭٤ح املذىٮٚح أ٣٘ٮا ٔٞٮهل٥، وقةروا وراء أذواٝ٭٥ وأو٬ة٦٭٥، ؤز
ال حتى٢ األظٮال الاكم٤ح إال ٦ٓ ٗيةب ا٢ٕٞ٣ ثةجل٪ٮن والك١ؿ والٮهل! وًلسري ٨٦ املذلك٧ح 
ٞيؽة أ٢٬  ٧ٮا أن األ٩بيةء ل٥ يٕؿٚٮا احلٜ اذلي ٔؿٚٮه، ٔو ٧ْٔٮا ٔٞٮهل٥ وآراء٥٬، ؤز

 .(4)«األظٮال احلةو٤ح ٦ٓ ٔؽم ا٢ٕٞ٣ ٩ةٝىح، واألٝٮال املؼة٣ٛح ل٢ٕٞ٤ ثة٤َح»الك٪ح أن/ 
و٨٦ أثؿز ا٣ٛؿق ابلؽٔيح ا٣يت ٤ٗخ يف ا٢ٕٞ٣ ورٕٚذ٫ ٚٮق ٝؽره/ املٕزت٣ُح ا٣ٞةا٤ٮن 

 ثةتلعكني واتلٞجيط ا٣ٌٕٞل.
 احلةك٥ي٥٤ٕ ا٥٤ٕ٣ الاكم٢ حبك٨ ا٢ٕٛ٣ أو ٝجع٫، و٨٦ َث٥ى ٚ٭ٮ  -ٔ٪ؽ٥٬- ٚة٢ٕٞ٣ 

 ظٞيٞيح٤ٔي٫ ثةحلك٨ وا٣ٞجط، وا٢ٕٛ٣ ظك٨ أو ٝجيط يف ٩ٛك٫/ إ٦ة ذلاد٫، وإ٦ة لىٛح 
 دٮصت ذلٟ، وإ٦ة لٮصٮه وأذجةرات ٬ٮ ٤ٔي٭ة ىلع ػبلف ثح٪٭٥ يف ذلٟ.

                                     
ذٞةد )(422اآلصؿي يف الرشيٕح ) أػؿص٫ (1)  (.4/629، والبللاكيئ يف رشح أوٮل األ
 (.69( رشح ا٫ٞٛ٣ األكرب )ص2)
 (.1285)ال١ربى ، واث٨ ثُح يف اإلثة٩ح (532اآلصؿي يف الرشيٕح ) أػؿص٫ (3)
 (. 3/339( دل٧ٮع ا٣ٛذةوي )4)
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٦ة ذ٬جخ املٕزت٣ح إىل أن األٕٚةل د٪ٞك٥ إىل ظك٪ح وٝجيعح، ٧ٚ٪٭ة » /♫ ٝةل ا٣٘ـايل
٤،ى، وم١ؿ اجل٥ٕ، و٦ٕؿٚح ظك٨ الىؽق، يؽرك ثرضورة ا٢ٕٞ٣ ٠عك٨ إ٩ٞةذ ا٣٘ؿ ى واهل

وًلٞجط ا٣لٛؿان، وإيبلم ا٣ربيء، وال١ؾب اذلي ال ٗؿض ٚي٫، و٦٪٭ة ٦ة يؽرك ث٪ْؿ ا٢ٕٞ٣ 
٠عك٨ الىؽق اذلي ٚي٫ رضر، وٝجط ال١ؾب اذلي ٚي٫ ٩ٛٓ، و٦٪٭ة ٦ة يؽرك ثةلك٧ٓ ٠عك٨ 

٧ٮا أ٩٭ة ٦ذ٧زية ثىٛح ذاد٭ة ٨ٔ ٗري ٬ة ث٧ة ٚي٭ة ٨٦ ال٤ُٙ الىبلة واحلش وقةاؿ ا٣ٕجةدات، ؤز
 .(1)«املة٩ٓ ٨٦ ا٣ٛعنةء ادلايع إىل ا٣ُةٔح، ٣ل٨ ا٢ٕٞ٣ ال يكذ٢ٞ ثؽرًل٫

إ٦ة إ٫٩ ٝؽ زجخ ٝجع٭ة  -٦ة ٔؽا ا٣ٕجةدات املعٌح- ٚض٧يٓ األٕٚةل ٔ٪ؽ املٕزت٣ح
 .، أو زجخ ظك٪٭ة واثلٮاب ٤ٔي٭ة ٔٞبًل وا٣ٕٞةب ٤ٔي٭ة ٔٞبًل 

ٝج٢ ورود الرشع، ظير ٝةلٮا/ إ٫٩ جيت  ن اإلنكةن ملكٙىإ/ -ث٪ةء ىلع ذلٟ- وٝةلٮا
ة -٤ٔي٫ أن يٕؿف اهلل دٕةىل ثةدلحل٢ ٨٦ ٗري ػةَؿ، وأن ي٥٤ٕ ًٌ ُظك٨ احلك٨ وُٝجط  -أي

ؿاض ٨ٔ ا٣ٞجيط، لك ذلٟ جيت ٝج٢ ورود  ا٣ٞجيط، وجيت ٤ٔي٫ اإلٝؽام ىلع احلك٨، واإٔل
 .(2) يف ذلٟ اقذٮصت ا٣ٕٞٮبح أثًؽارصى الرشع ث٫، ٚإن َٝ 
ة -ر ٤ٗٮ٥٬ِّوٌلن ٨٦ آزة ًٌ ذ٧ةد ىلع ا٢ٕٞ٣/ أ٩٭٥ أػؾوا يؤولٮن وٛةت اهلل -أي  يف األ
 ث٧ة يٮاٜٚ ٔٞٮهل٥ ا٣ٞةرصة؛ ظىت ٩ٛٮا دميٓ الىٛةت.قجعة٫٩ ودٕةىل 

ة- و٨٦ آزةر ذلٟ ًٌ ٥ واو٢ ث٨ ُٔةء/ أن -أي / َٕ٪٭٥ يف ٠جةر الىعةثح، ظىت ٔز
ِّٛني ٚةقٞح  .(3) إظؽى ا٣ُةاٛذني ٨٦ أوعةب اجل٢٧ وأوعةب و

٤ٮه ٨٦ أوٮل و٦ٕذٞؽات ٚةقؽة ٦ج٪ة٬ة ىلع ٔٞٮل ٝةرصة وأ٬ٮاء ٚةقؽة  وب٪ةء ىلع ٦ة أوى
ٔٮن أ٩٭ة خمة٣ٛح  ؿاً٭٥ و٦ؾا٬ج٭٥، ويؽى أػؾوا يؿدُّون األظةدير ا٣يت صؿت ٗري مٮاٚٞح أٗل

ا٣ٛةقؽة/  ل٧٤ٕٞٮل، وٝؽ أدىى ٬ؾا امل٪٭ش ا٣ٕٞبلين امل٪عؿف إىل دم٤ح ٨٦ ابلؽع واملٕذٞؽات

                                     
 (.1/45ل٤٘ـايل ) ،املكذىىف( 1)
 (.47 -1/46( امل٢٤ واجلع٢ )2)
 (.1/43( املىؽر الكةثٜ )3)
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ري ذلٟ ٨٦ ابلؽع  اب ا٣ٞرب، والرصاط، واملزيان، ورؤيح اهلل ٠إ٩لةر ٔؾ يف اآلػؿة... ٗو
 ا٣يت ال دؽػ٢ حتخ ظرص.

يف مكأ٣ح اتلعكني واتلٞجيط ا٣ٌٕٞل، وٌل٩ٮا ٚي٫ ىلع  الك٪حاألمةٔؿة أ٢٬  ػة٣ٛخو
وال ىلع ٝجع٫  ،يؽل ىلع ظك٨ يشء ٝةلٮا/ إن ا٢ٕٞ٣ ال ظيرَؿف اجلٞيي ٨٦ املٕزت٣ح 

واتلٞجيط ٨٦ مٮارد الرشع، ومٮصت الك٧ٓ، ولٮ  اتلعكنيٝج٢ ورود الرشع، وإ٧٩ة يذ٤ًف 
٨َ ٦ة ٝجى  ة.ظكى  ٦ةع٫، وَقجىَط ١ٔف الرشع َٚعكى ًٕ  ٪٫ ل٥ يل٨ ذلٟ ممذ٪

ا٢ٕٞ٣، وال جيت ىلع  ص٭ح٨٦  يشء٦ٓ أ٢٬ الك٪ح يف أ٫٩ ال جيت ىلع اهلل  وادٛٞٮا
 .(1)لرشعاا٣ٕجةد يشء ٝج٢ ورود 

٥٤ اتلٮظيؽ، ا٬ذؽى  ٤ي٫؛ ٨٧ٚ ا٩ٌجٍ ث٧٪٭ش أ٢٬ الك٪ح يف دراقح ا٣ٕٞيؽة ٔو ٔو
٫٤ٞٔ، واقت٪ةر رأي٫، وق٥٤ ذ٬٪٫ ٨٦ االحنؿاف، وأ٩ىج ٩ٛك٫ ٨٦ حمةرات ا٤ٛ٣كٛح، 
ة، ووٝٙ ىلع احلضش ابلح٪ح،  ًٕ وػيةالت املذىٮٚح، وص٭ةالت املذلك٧ح، ومُعةت ا٣ٛؿق دمي

وا٣ربا٬ني ا٣ْة٬ؿة، يف مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة، وًلرث وٮاث٫، و٢ٝ ػُؤه، واألد٣ح ا٣ٞةَٕح، 
 واصذ٧ٕخ ٔ٪ؽه حمةق٨ ا٣ٛؿق ػةلىح ٨٦ لك ٠ؽر، وأ٨٦ ٨٦ رشور ابلؽع.

ٔاـلث رصيص املػلٔل لػطيص املِلٔل/   خامًصا/ م

ا٢ٕٞ٣ الرصيط ال خية٣ٙ اجل٢ٞ »أا٧ح أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح يؿٕٚٮن مٕةر ٚإن  ؛اوأػريً 
 ٨٦ ا٬ذ٧ة٦٭٥ ثبيةن ٬ؾه ا٣ٌٞيح وجت٤يذ٭ة، أن ميغ اإلقبلم اث٨ دي٧يح ، وب٤ٖ«الىعيط
و٪ٙ ٠ذةثًة مكذٞبلًّ يف ثيةن مٮاٚٞح رصيط املٕٞٮل لىعيط امل٪ٞٮل، و٬ٮ ٠ذةث٫  ♫

ثُبلن دٔٮى  ♫ ، وبنَيّ ٚي٫«درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ»اجل٤ي٢، ا٣ٛؿيؽ يف ثةث٫/ 
اتلٕةرض ثني ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ ثية٩ًة مةٚيًة اكٚيًة، وردى ٦ؾ٬ت ا٣ٞةا٤ني ثؾلٟ و٫ٌٞ٩ ٨٦ وصٮه 

ة.  ًٕ ط ًٕٙ اقذؽالالد٭٥ وخمة٣ٛذ٭ة ل٢ٕٞ٤ واجل٢ٞ ٦  ٠سرية، ٧٠ة أًو

                                     
 (.192 -1/159ل٤ؿازي ) ،( ا٩ْؿ/ املعىٮل1)
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وإن وٝٓ دٕةرض ّة٬ؿ؛ ٚإ٦ة خل٢ٍ٤ يف مٮازي٨ ا٢ٕٞ٣، أو لٌٕٙ يف دحل٢ الرشع، ٚإن 
٢ٕٞ٣ أو ًٕٙ يف دحل٢ الرشع، ٚإن الرشع ٦ٞؽم ىلع ا٢ٕٞ٣ ل٥ يْ٭ؿ ػ٢٤ يف ٦زيان ا

 ٣ٕى٧ح الرشع دون ا٢ٕٞ٣.

و٣حف يف ال١ذةب والك٪ح وإدمةع األ٦ح يشء » /♫ ميغ اإلقبلموٝؽ قجٜ ٝٮل 
خية٣ٙ ا٢ٕٞ٣ الرصيط؛ ألن ٦ة ػة٣ٙ ا٢ٕٞ٣ الرصيط ثة٢َ، و٣حف يف ال١ذةب والك٪ح 

ة ثٕي اجلةس، أو يٛ٭٧ٮن ٦٪٭ة ٦ٕىن واإلدمةع ثة٢َ، و٣ل٨ ٚي٫ أ٣ٛةظ ٝؽ ال يٛ٭٧٭
 .(1)«، ٚةآلٚح ٦٪٭٥ ال ٨٦ ال١ذةب والك٪حثةَبًل 

يؽٔٮن إماك٩يح ظؽوث اتلٕةرض ثني ا٢ٕٞ٣ الرصيط واجل٢ٞ وأ٦ة أ٢٬ األ٬ٮاء ٚ
 آػؿ أمؽ ثُبل٩ًة، و٬ٮ/ وصٮب دٞؽي٥ األو٢ ابلة٢َ أوبًل  ٬ؾاالىعيط، ويٌيٛٮن إىل 

ـٔٮم. ظؽوثا٢ٕٞ٣ ىلع اجل٢ٞ ٔ٪ؽ   ٬ؾا اتلٕةرض امل
يف أن  واثلبلزٮناثلةين  ا٣ٛى٢»/ -يف ٠ذةث٫/ )دأقحف اتلٞؽيف(- الؿازييٞٮل  

ح ثة٣ْٮا٬ؿ اجل٤ٞيح، ١ٚيٙ يلٮن   ٚي٭ة؟ احلةلا٣ربا٬ني ا٤ٕٞ٣يح إذا وةرت ٦ٕةًر
٤ٞ٩يح  أد٣حا٥٤ٔ أن ادلالا٢ ا٣ُٕٞيح ا٤ٕٞ٣يح إذا ٝة٦خ ىلع زجٮت يشء، ز٥ وصؽ٩ة 

 / (2)أربٕحينٕؿ ّة٬ؿ٬ة خببلف ذلٟ، ٚ٭٪ةك ال خي٤ٮ احلةل ٨٦ أظؽ أمٮر 
 واجل٢ٞ ٚي٤ـم دىؽيٜ اجلٞيٌني، و٬ٮ حمةل. ا٢ٕٞ٣إ٦ة أن يىؽق ٦ٞذىض  -
 دلؾيت اجلٞيٌني، و٬ٮ حمةل. ٚي٤ـموإ٦ة أن يج٢ُ  -
 وذلٟ ثة٢َ أل٫٩ ال ؛أن يىؽق ا٣ْٮا٬ؿ اجل٤ٞيح، ويلؾب ا٣ْٮا٬ؿ ا٤ٕٞ٣يح وإ٦ة -

٩ٕؿف وعح ا٣ْٮا٬ؿ اجل٤ٞيح إال إذا ٔؿٚ٪ة ثةدلالا٢ ا٤ٕٞ٣يح إزجةت الىة٩ٓ  أني١٧٪٪ة 
املٕضـات ىلع يؽ  وّ٭ٮر ،♀دال٣ح املٕضـة ىلع وؽق الؿقٮل  وًليٛيحووٛةد٫، 

صٮز٩ة ا٣ٞؽح يف ادلالا٢ ا٤ٕٞ٣يح ا٣ُٕٞيح وةر ا٢ٕٞ٣ ٦ذ٭٧ًة ٗري  ولٮ ،♀ حم٧ؽ

                                     
 (. 11/495( دل٧ٮع ا٣ٛذةوي )1)
ح، و٢ٕ٣ الىٮاب/ 2)  زبلزح.ظؽ أمٮر أ٨٦ ( ١٬ؾا يف املُجٔٮ
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اكن ٠ؾلٟ خلؿج أن يلٮن ٦ٞجٮل ا٣ٞٮل يف ٬ؾه األوٮل، وإذا ل٥  ولٮ٦ٞجٮل ا٣ٞٮل، 
ٚسجخ أن ا٣ٞؽح يف ا٢ٕٞ٣  ،ادلالا٢ اجل٤ٞيح ٨ٔ ٠ٮ٩٭ة ٦ٛيؽة ػؿصخدثجخ ٬ؾه األوٮل 

ة وأ٫٩ ثة٢َ. واجل٢ٞا٣ٞؽح يف ا٢ٕٞ٣  إىلتلىعيط اجل٢ٞ يٛيض  ًٕ ٦ 
ا٢ ا٤ٕٞ٣يح إال أن يُٞٓ ث٧ٞذىض ادلال يجٜ ل٥ (1)األربٕحوملة ث٤ُخ األٝكةم  -

إ٩٭ة / يٞةل أو ،(3)إ٩٭ة ٗري وعيعح/ ٬ؾه ادلالا٢ اجل٤ٞيح/ إ٦ة أن يٞةل ثأن (2)ا٣ٞةَٕح
 وعيعح إال أن املؿاد ٦٪٭ة ٗري ّٮا٬ؿ٬ة.

/ امذ٤٘٪ة ىلع قبي٢ اتلربع ثؾ٠ؿ د٤ٟ اتلأويبلت ىلع اتلٛىي٢، اتلأوي٢ز٩ة ٮى إن ص ٥ز
ٚ٭ؾا ٬ٮ ا٣ٞة٩ٮن اليلك املؿصٮع إحل٫ يف  ،ا٥٤ٕ٣ ث٭ة إىل اهلل دٕةىل ً٪ةٚٮى ز اتلأوي٢ وإن ل٥ جنٮِّ 

 .(4)«املتنةث٭ةتدميٓ 
ى ٧ح، وأدى ٬ؾا ا٣ٞة٩ٮن ٔ٪ؽ األمةٔؿة، وأوجط ٔ٪ؽ٥٬ ٨٦ ا٣ٌٞةية املك٤ى  امذ٭ؿ وٝؽ

ابلؽع واالحنؿاٚةت، ٦س٢/ ٩يف ا٤ٕ٣ٮ ٨ٔ اهلل دٕةىل، و٩يف الىٛةت ا٤ٕٛ٣يح  ٨٦إىل ٠سري 
وا٣زنول، وامليجء، وُلم اهلل إذا مةء ٦ىت مةء،  اكالقذٮاء،/  اهلل ث٧نحبحاملذ٤ٕٞح 

ري٬ة..، وًلؾلٟ ٩يف  ري٬ة. واحلؽي٨،اخلربيح/ اكلٮص٫،  الىٛةتٗو  .(5)..ٗو
ة- وٝؽ أدى ٬ؾا امل٪٭ش امل٪عؿف ًٌ ال١سري ٨٦ األظةدير الىعيعح،  إىل/ ردِّ  -أي

، أو ٨٦َ ادٜٛ أا٧ح ô، أو اتلةثٕني ╚وا٨ُٕ٣ يف رواد٭ة وإن اك٩ٮا ٨٦ الىعةثح 
  املعؽزني ىلع ٔؽاتل٭٥.

                                     
ح، و٢ٕ٣ الىٮاب/ األٝكةم اثلبلزح.1)  ( ١٬ؾا يف املُجٔٮ
ة، ٣ُٕٞيح ادلالا٢ ا٤ٕٞ٣يح، ٚجٌٕ٭٥ يذٮ٥٬ ٦ة ٣حف ثُٞيع ُٕٝيًّ  -ٔ٪ؽ األمةٔؿة -( ال يٮصؽ ًةثٍ ّة٬ؿ2)

ؽُّ ٬ؾا ٨٦ أثؿز ٦ْة٬ؿ اخل٢٤ يف ٬ؾا امل٪٭ش. َٕ  ويٞؽ٦٭ة ىلع األد٣ح اجل٤ٞيح ٔ٪ؽ اتلٕةرض، وُي
ة، وال / ( األد٣ح اجل٤ٞيح تن٢٧ ٩ىٮص3) ًٕ احلل٥ ىلع إذ  صـاًٚة؛إَبلق إماكن ٔؽم الىعح يىط ال١ذةب والك٪ح ٦

ٮاثٍ دٝيٞح.املذ٧٭ؿون ث٫  ٫ال يذٞ٪٫ إال أ٤٬ أو الٌٕٙ ٨ٌّٚ  ،احلؽير ثةلىعح  وٜٚ ٝٮأؽ ًو
 (.173 -172ل٤ؿازي )ص ،ف اتلٞؽيفحقدأ( 4)
 (.821-٣2/818ٕجؽ الؿمح٨ املع٧ٮد ) ،مٮٝٙ اث٨ دي٧يح ٨٦ األمةٔؿة (5)

& 
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 ةـريـطـفـال

 
ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ﴿/ ٝةل دٕةىل

 .[35/ الؿوم] ﴾ې ې ې

 .(1)«ٚإ٫٩ دٕةىل ُٚؿ ػ٫ٞ٤ ىلع ٦ٕؿٚذ٫ ودٮظيؽه، وأ٫٩ ال هلإ ٗريه» /♫ ٝةل اث٨ ٠سري
٨ أيب ٬ؿيؿة ٔاه لك »ٝةل/  ♀أن رقٮل اهلل  ◙ ٔو ٔد ئدل ىلع اىفعرة، ـأة مٔل

صاُّ، نٍرو ابلٓيٍث حنخز ابلٓيٍث، ْو حرى ـيٓا سداعء ٔداُّ أو يِرصاُّ أو يٍشِّ  . (2)«يٓ
٨ ٔيةض ث٨ محةر املضةميع ذات يٮم يف  -ٝةل ♀أن رقٮل اهلل  ◙ ٔو

أًل إن ريب أمرين أن أغيٍكً ٌا سٓيخً مما غيٍين ئيم ْذا؛ لك ٌال حنيخّ »/ -ػُجذ٫
ضالل، وإين خيلج غتادي ضِفاء لكًٓ، وإًُٓ أحخًٓ الظياظني ـاسخاتلًٓ غَ  غتًدا

ٔا يب ٌا لً أُزل ةّ شيعاًُا  .(3)«ديًِٓ، وضرٌج غييًٓ ٌا أضييج هلً، وأمرحًٓ أن يرشك
أي/ مك٧٤ني،  (،وإين خيلج غتادي ضِفاء لكًٓ)ٝٮهل دٕةىل/ » /♫ ٝةل اجلٮوي

وٝي٢/ َة٬ؿي٨ ٨٦ املٕةيص، وٝي٢/ مكذٞي٧ني ٦٪حجني ٣ٞجٮل اهلؽايح. وٝي٢/ املؿاد ظني 
ر، وٝةل/  ؿاف/ ] ﴾ڄ ڄڄ ڄ ڃ﴿أػؾ ٤ٔي٭٥ ا٣ٕ٭ؽ يف اذلى  .(4)«[172اأٔل

ث٢ ا٢ُٛ٣ خيذةر مه ال٤نب ث٪ٛك٫، / »-يف الكٍم هل ٨ٔ ا٣ُٛؿة- ♫ وٝةل اث٨ ا٣ٞي٥
ةٔح ال حمة٣ح، ٚةردٌة٫ٔ رضوري إذا ل٥ يٮصؽ ٦ٕةرض،  ٨َ ٨٦ اثلؽي وصؽت الًؿ ٚإذا ٦ُلِّ
ٓ؛ ١ٚؾلٟ ٬ٮ مٮلٮد ىلع أن يٕؿف اهلل، واملٕؿٚح رضوريح ال حمة٣ح  و٬ٮ مٮلٮد ىلع أن يًؿ

                                     
 (. 3/433( دٛكري اث٨ ٠سري )1)
 (.2658(، ومك٥٤ )1385( أػؿص٫ ابلؼةري )2)
 (.2865مك٥٤ ) أػؿص٫ (3)
 (.17/197( رشح اجلٮوي ىلع وعيط مك٥٤ )4)
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 .(1)«إذا ل٥ يٮصؽ ٦ٕةرض...
دٞؽم؛ ٚإن اإلي٧ةن ُٚؿي ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح ػبلًٚة أل٢٬ وب٪ةًء ىلع ٦ة 

األ٬ٮاء، ٚةملٞرلون ٨٦ ا٣ٕٮام اذلي٨ ٣حف هل٥ أ٤٬يح اجلْؿ واالقذؽالل، مك٧٤ٮن وإن 
 ٔضـوا ٨ٔ إٝة٦ح األد٣ح وإيٌةح ا٣ربا٬ني.

 / -يف ٦٪ْٮ٦ذ٫ -ٝةل الكٛةريين
 ٚةجلااةزمٮَن ٦ِاا٨ ٔااٮامِّ ا٣بََناااؿِ »

 

زَاااؿِ ٧ٚكااا٧٤ِٮَن ٔ٪اااَؽ  
َ
 أ٬ااا٢ِ األ

 

 .(2)«ٝةل اث٨ ظة٦ؽ/ ال ينرتط أن جيـم ٨ٔ دحل٢، يٕين/ ث٢ يليف اجلـم ولٮ ٨ٔ د٤ٞيؽ
مرت أن أكاحو اجلاس ضىت يظٓدوا أن ًل هلإ يف رشظ٫ حلؽير/ )- ♫ وٝةل اجلٮوي

ُ
أ

ٔا يب وبٍا سئج ةّ وٚي٫ دال٣ح ّة٬ؿة ملؾ٬ت املعٞٞني واجل٧ة٬ري »/ -(3)...(إًل ا، ويؤٌِ
٨٦ الك٤ٙ واخل٤ٙ، أن االنكةن إذا أذٞؽ دي٨ اإلقبلم أذٞةًدا صةز٦ًة ال دؿدد ٚي٫ ٠ٛةه 
ذلٟ، و٬ٮ مؤ٨٦ ٨٦ املٮظؽي٨، وال جيت ٤ٔي٫ د٥٤ٕ أد٣ح املذلك٧ني و٦ٕؿٚح اهلل دٕةىل ث٭ة، 

ة يف ٠ٮ٫٩ ٨٦ أ٢٬ ا ًَ ٥ أ٫٩ ال يلٮن هل ػبلًٚة مل٨ أوصت ذلٟ وص٫٤ٕ رش ٣ٞج٤ح، ؤز
ظل٥ املك٧٤ني إال ث٫، و٬ؾا املؾ٬ت ٬ٮ ٝٮل ٠سري ٨٦ املٕزت٣ح وبٕي أوعةث٪ة 

 ♀املذلك٧ني، و٬ٮ ػُأ ّة٬ؿ؛ ٚإن املؿاد اتلىؽيٜ اجلةزم وٝؽ ظى٢؛ وألن اجليب 
ول٥ ينرتط املٕؿٚح ثةدلحل٢، ٚٞؽ دْة٬ؿت ث٭ؾا  ♀ا٠ذىف ثةتلىؽيٜ ث٧ة صةء ث٫ 

٭ة اتلٮادؿ ثأو٤٭ة وا٥٤ٕ٣ ا٣ُٞيعأظةدير يف الىعي  .(4)«عني حيى٢ ث٧ض٧ٔٮ
ري٧٬ة ٨٦  ♀ويف ٠ذت اجليب »/ ♫ وٝةل اث٨ ظضؿ إىل ٬ؿ٢ٝ وًلرسى ٗو

امل٤ٮك يؽٔٮ٥٬ إىل اتلٮظيؽ، إىل ٗري ذلٟ ٨٦ األػجةر املذٮادؿة اتلٮادؿ املٕ٪ٮي ادلال ىلع 
                                     

 (.352 -355الث٨ ا٣ٞي٥ )ص ،( مٛةء ا٤ٕ٣ي٢ يف مكةا٢ ا٣ٌٞةء وا٣ٞؽر واحل٧١ح واتل٤ٕي1٢)
 (.1/269( لٮا٦ٓ األ٩ٮار )2)
 (.21مك٥٤ ) أػؿص٫ (3)
 (.211 -1/215مك٥٤ )( رشح اجلٮوي ىلع 4)
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ـد يف داعا٫ املرشًلني ىلع أن يؤ٦٪ٮا ثةهلل وظؽه  ♀أ٫٩  ويىؽٝٮه ٚي٧ة صةء ث٫ ل٥ ي
ٔ٪٫، ٨٧ٚ ٢ٕٚ ذلٟ ٝج٢ ٦٪٫ قٮاء اكن إذاع٫٩ ٨ٔ دٞؽم ٩ْؿ أم ال، و٨٦ دٮٝٙ ٦٪٭٥ ٩ج٭٫ 

 .(1)«ظيجبٍؾ ىلع اجلْؿ، أو أٝةم ٤ٔي٫ احلضح إىل أن يؾ٨ٔ أو يكذ٧ؿ ىلع ٔ٪ةده
 ٌظاْر اىفعريث/ 

ال / أ٩٭ة صةءت ق٭٤ح واًعح، -ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح ػةوح -و٨٦ ٦ْة٬ؿ ُٚؿيح ا٣ٕٞيؽة
ٔرس ٚي٭ة وال دٕٞيؽ، ووردت اجلىٮص وأٝٮال الك٤ٙ وأ٢٬ الك٪ح ثةجلَم ٨ٔ ا٤٘٣ٮ 

٨ اتللكٙ يف ٤َت ٥٤ٔ ٦ة ظضت ٫٧٤ٔ.، وا٣تنؽد يف أمؿ ادلي٨ أوٮاًل وٚؿواًع   ٔو
وٝةل قجعة٫٩/ ، [185ابلٞؿة/ ] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ٝةل دٕةىل/ 

 .[78احلش/ ] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿
٨ أيب ٬ؿيؿة َي أضٌد »ٝةل/  ♀٨ٔ اجليب  ◙ ٔو إن ادليَ يرٌس، وىَ يظادَّ ادلي

ٔا ةاىؾدوة والروضث ويشء ٌَ ادلجلث ٔا، وأبرشوا، واشخػيِ دوا، وكارب  .(2)«إًل ؽيتّ، ـصدِّ
َِ إىل ا  /♀ثةب ادلي٨ يرس، وٝٮل اجليب » /♫ ودؿص٥ ابلؼةري ي بُّ ادلِّ ضي

ي
أ

 .(3)«احلِيفيث الصٍطث
ٝٮهل/ ثةب ادلي٨ يرس، أي دي٨ اإلقبلم ذو يرس، أو قيم ادلي٨ » /♫ ٝةل اث٨ ظضؿ

يرًسا ٦جة٣٘ح ثة٣جكجح إىل األديةن ٝج٫٤؛ ألن اهلل رٚٓ ٨ٔ ٬ؾه األ٦ح اإلرص اذلي اكن ىلع 
ط األ٦س٤ح هل أن دٮبذ٭٥ اك٩خ ثٞذ٢ أ٩ٛك٭٥، ودٮبح ٬ؾه األ٦ح  ٨٦ ٝج٤٭٥، و٨٦ أًو

بُّ ثةإلٝبلع وا٣ٕـم واجلؽم، ٝٮهل/  ضي
ي
، أي/ ػىةل ادلي٨؛ ألن ػىةل ادلي٨ لك٭ة ادليَ()أ
ٚ٭ٮ أظت إىل اهلل، ويؽل ٤ٔي٫ ٦ة أػؿص٫  -أي/ ق٭بًل  -حمجٮبح، ٣ل٨ ٦ة اكن ٦٪٭ة ق٧ًعة

)إن يٞٮل/  ♀أمحؽ بك٪ؽ وعيط ٨٦ ظؽير أٔؿايب ل٥ يك٫٧ أ٫٩ ق٧ٓ رقٮل اهلل 

                                     
 (.354 -13/353( ٚذط ابلةري )1)
 (.39ابلؼةري ) أػؿص٫ (2)
 (.1/23( وعيط ابلؼةري )3)
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ح، واملؿاد ثةألديةن ، أو ادلي٨ صجف أي أظت األديةن إىل اهلل احل٪يٛي(1)خري ديِكً أيرسه(
الرشاآ املةًيح ٝج٢ أن دجؽل ودجكغ، واحل٪يٛيح م٤ح إثؿا٬ي٥... والك٧عح الك٭٤ح، أي/ أ٩٭ة 

 . (2)«٦ججيح ىلع الك٭ٮ٣ح
ثةب ٦ة يلؿه ٨٦ اتل٧ٕٜ واتل٪ةزع يف »يف وعيع٫/  ♫ ودؿص٥ اإل٦ةم ابلؼةري

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ا٥٤ٕ٣ وا٤٘٣ٮ يف ادلي٨ وابلؽع؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ 

 .(3)«[171ا٣جكةء/ ] ﴾پ ڀ ڀ ڀ پ
 ٔ٪٫ يف ا٣رتدمح وٌم املٕربى  ،وؽر اآليح يذ٤ٕٜ ثٛؿوع ادلي٨» /♫ ٝةل اث٨ ظضؿ

ا٣تنؽيؽ يف األمؿ ظىت يذضةوز احلؽ  /ثة٥٤ٕ٣ و٦ة ثٕؽه يذ٤ٕٜ ثأوٮهل. ٚأ٦ة اتل٧ٕٜ ٧ٕٚ٪ةه
 .(4)«وٚي٫ ٦ٕىن اتل٧ٕٜ ،وا٣تنؽيؽ ٚي٫ ثذضةوز احلؽ ،املجة٣٘ح يف اليشء /ٚي٫، وأ٦ة ا٤٘٣ٮ ٚ٭ٮ

٨ أيب ا٣ٕةحلح ٨ٔ اث٨ ٔجةس  َّٔ »ٝةل/  ♀أن رقٮل اهلل  ¶ٔو إياكً واىؾي
 .(5)«يف ادليَ! ـإٍُا أْيم ٌَ اكن كتيكً اىؾئ يف ادليَ

٨ ٔجؽ اهلل ث٨ مكٕٮد  -ْيم املخِعػٔن» /♀ٝةل/ ٝةل رقٮل اهلل  ◙ ٔو
 .(6)«ٝةهلة زبلزًة

ٕٮن، أي/ »/ ♫ ٝةل اجلٮوي ٕةهل٥املذُ٪ ٮاهل٥ وٚأ ٘ةلٮن املضةوزون احلؽودَ يف ٝأ ٧ٞٮن ا٣  .(7)«املٕذ
ٕةهل٥  .(7)«وٚأ

املذ٪ُٓ/ املذ٧ٕٜ يف اليشء، املذلكٙ ل٤جعر ٔ٪٫ ىلع ٦ؾا٬ت »/ ♫ وٝةل اخلُةيب

                                     
 (.15556أمحؽ ) أػؿص٫ (1)
 (.94 -1/93( ٚذط ابلةري )2)
 (.6/2661( وعيط ابلؼةري )3)
 (.13/278( ٚذط ابلةري )4)
 واحلةك٥. ،واث٨ ظجةن ،ووعع٫ اث٨ ػـي٧ح ،(3529)(، واث٨ ٦ةص٫ 3559(، وا٣جكةيئ )1854( أػؿص٫ أمحؽ )5)
 (.2675مك٥٤ ) أػؿص٫ (6)
 (.16/225( رشح اجلٮوي ىلع مك٥٤ )7)
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 . (1)«أ٢٬ الالكم، ادلاػ٤ني ٚي٧ة ال يٕ٪ي٭٥، اخلةاٌني ٚي٧ة ال دج٫٘٤ ٔٞٮهل٥
٤ي٫ ي٪ُجٜ ظؽير  -٤ٙوممة ذ٫٦ الك»/ ♫ وٝةل اث٨ ظضؿ / -ر٫ٕٚ-اث٨ مكٕٮدٔو

ورأوا أن ٚي٫ دٌييٓ الـ٦ةن ث٧ة ال َةا٢ حتذ٫/ اإل٠سةر ٨٦ اتلٛؿيٓ ىلع  ْيم املخِعػٔن(،)
ا، ٚيرصف  مكأ٣ح ال أو٢ هلة يف ال١ذةب وال الك٪ح وال اإلدمةع، وٌم ٩ةدرة الٮٝٮع صؽًّ

لرشع ٚي٭ة ز٦ة٩ًة اكن رص٫ٚ يف ٗري٬ة أوىل... وأمؽ ٨٦ ذلٟ ابلعر ٨ٔ أمٮر ٦٘يجح ورد ا
ثةإلي٧ةن ث٭ة ٦ٓ دؿك ٠يٛيذ٭ة، و٦٪٭ة ٦ة ال يلٮن هل مة٬ؽ يف اعل٥ احلف؛ اكلكؤال ٨ٔ 
٨ ٦ؽة ٬ؾه األ٦ح، إىل أ٦سةل ذلٟ ممة ال يٕؿف إال ثةجل٢ٞ  ٨ الؿوح، ٔو وٝخ الكةٔح، ٔو
ف، وال١سري ٦٪٫ ل٥ يثجخ ٚي٫ يشء ٚيضت اإلي٧ةن ث٫ ٨٦ ٗري حبر، وأمؽ ٨٦ ذلٟ  الرصِّ

 .(2)«عر ٔ٪٫ يف النٟ واحلرية٦ة يٮٝٓ ٠رثة ابل
٥َ٤ِ ٤ٚي٢ٞ، و٨٦ ل٥ ي٥٤ٕ ٤ٚي٢ٞ/ اهلل أ٥٤ٔ؛ ٚإن ٨٦ / »◙ ٝةل اث٨ مكٕٮد َٔ  ٨٦

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ /♀ا٥٤ٕ٣/ أن يٞٮل ملة ال ي٥٤ٕ/ ال أ٥٤ٔ؛ ٚإن اهلل ٝةل جلبي٫ 

 احلؽير. (3)«...[86ص/ ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ
 . (4)«٩ُ٭ي٪ة ٨ٔ اتلىلكُّٙ»/ ◙ وٝةل ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب
٨ أنف ث٨ ٦ةلٟ ىَ يربح اجلاس » /♀ٝةل/ ٝةل رقٮل اهلل  ◙ ٔو

ٔا/ ْذا ا خاىق لك يشء، ـٍَ خيق ا؟  .(5)«يتصاءلٔن ضىت يلٔل
ٝةل اث٨ ثُةل/ يف ظؽير أنف اإلمةرة إىل ذم ٠رثة الكؤال؛ »/ ♫ ٝةل اث٨ ظضؿ

                                     
 (.236 -12/235ل٤ْٕي٥ آثةدي ) ،( ٔٮن املٕجٮد1)
 ( ثذرصف يكري.13/267( ٚذط ابلةري )2)
 (.2798(، ومك٥٤ )4774ابلؼةري ) أػؿص٫ (3)
 (.7293ابلؼةري ) أػؿص٫ (4)
 (.136(، ومك٥٤ )7296ابلؼةري ) أػؿص٫ (5)
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 .(1)«أل٩٭ة دٛيض إىل املعؾور، اكلكؤال املؾ٠ٮر؛ ٚإ٫٩ ال يجنأ إال ٨ٔ ص٭٢ ٦ٛؿط
ذىةم ٨٦ )وعيع٫(/  ♫ ودؿص٥ اإل٦ةم ابلؼةري ثةب/ ٦ة يُلؿُه »يف ٠ذةب األ

ِ٪ي٫ِ، وٝٮهل دٕةىل/  ْٕ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿٨٦ ٠رثة الكؤال، و٨ْ٦َ دَل٤ٙى ٦ة ال َح

ِٙ ا٣ٞيةس »و، «[151املةاؽة/ ] ﴾ۆ ال د٢ٞ  ﴾وئ ۇئ﴿ثةب/ ٦ة يُْؾ٠ُؿ ٨٦ ذمِّ الؿأي ودََل٤ُّ
  .(2)«[36اإلرساء/ ] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿

وممة وردت ٩ىٮص الرشع ثةجلَم ٨ٔ اخلٮض ٚي٫/ اتل١ٛؿ يف ذات اهلل دٕةىل وًل٪٫ وٛةد٫، 
وٝؽ قةر أ٢٬ الك٪ح ىلع ٬ؾا اجل٭ش، ٚآ٦٪ٮا ثىٛةت اهلل دٕةىل ٧٠ة صةءت يف ال١ذةب والك٪ح، 

 وًلٛٮا ٨ٔ اخلٮض يف ٠٪٫ ٬ؾه الىٛةت وًليٛيذ٭ة، وُل٦٭٥ يف ٬ؾا ابلةب ٠سري ٦ٕؿوف.
أ٦ة الالكم يف الىٛةت، ٚإن ٦ة روي »/ ♫ املرشق اخلُيت ابل٘ؽاديٝةل ظةِٚ 

٦٪٭ة يف الكنن الىعةح ٦ؾ٬ت الك٤ٙ إزجةد٭ة، وإصؿاؤ٬ة ىلع ّٮا٬ؿ٬ة، و٩يف ال١يٛيح 
وا٣تنبي٫ ٔ٪٭ة، وٝؽ ٩ٛة٬ة ٝٮم ٚأث٤ُٮا ٦ة أزبذ٫ اهلل، وظٞٞ٭ة ٝٮم ٨٦ املسبذني ٚؼؿصٮا يف 

٣ٞىؽ إ٧٩ة ٬ٮ ق٤ٮك ا٣ُؿيٞح املذٮقُح ثني ذلٟ إىل رضب ٨٦ ا٣تنبي٫ واتل١ييٙ، وا
األمؿي٨، ودي٨ اهلل دٕةىل ثني ا٣٘ةيل ٚي٫ واملٞرص ٔ٪٫، واألو٢ يف ٬ؾا/ أن الالكم يف 
الىٛةت ٚؿع الالكم يف اذلات، وحُيذؾى يف ذلٟ ظؾوه و٦سةهل، ٚإذا اكن ٤ٕ٦ٮ٦ًة أن إزجةت 

زجةت وٛةد٫ إ٧٩ة ٬ٮ إزجةت رب ا٣ٕةملني إ٧٩ة ٬ٮ إزجةت وصٮد ال إزجةت ٠يٛيح، ١ٚؾلٟ إ
وصٮد ال إزجةت حتؽيؽ ودلييٙ، ٚإذا ٤ٝ٪ة/ هلل يؽ وق٧ٓ وبرص ٚإ٧٩ة ٌم وٛةت أزبذ٭ة اهلل 
جلٛك٫، وال ٩ٞٮل/ إن ٦ٕىن احلؽ ا٣ٞؽرة، وال إن ابلرص ا٥٤ٕ٣، وال ٩ٞٮل/ إ٩٭ة صٮارح، وال 

ل/ إ٧٩ة وصت ننج٭٭ة ثةأليؽي واألق٧ةع واألثىةر ا٣يت ٌم صٮارح وأدوات ل٢ٕٛ٤، و٩ٞٮ
ٺ ٿ ﴿إزجةد٭ة ألن اتلٮٝيٙ ورد ث٭ة، ووصت ٩يف ا٣تنبي٫ ٔ٪٭ة؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ 

                                     
 (.13/273( ٚذط ابلةري )1)
 (.6/2658ابلؼةري ) أػؿص٫( 2)
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 .(1)«[4اإلػبلص/ ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿، [11/ النٮرى] ﴾ٿٿ
أ٢٬ الك٪ح دل٧ٕٮن ىلع »/ -يف )اتل٧٭يؽ(- ♫ وٝةل ظةِٚ امل٘ؿب اث٨ ٔجؽ ا٣رب

ث٭ة، ومح٤٭ة ىلع احلٞيٞح ال ىلع اإلٝؿار ثةلىٛةت الٮاردة لك٭ة يف ا٣ٞؿآن والك٪ح واإلي٧ةن 
املضةز، إال أ٩٭٥ ال يليٛٮن محبًة ٨٦ ذلٟ، وال حيؽون ٚي٫ وٛح حمىٮرة، وأ٦ة أ٢٬ 
ابلؽع، واجل٭٧يح، واملٕزت٣ح لك٭ة واخلٮارج، ٚلك٭٥ ي٪١ؿ٬ة وال حي٢٧ محبًة ٦٪٭ة ىلع 

ـ٧ٔٮن أن ٨٦ أٝؿى ث٭ة منج٫، و٥٬ ٔ٪ؽ ٨٦ أزبذ٭ة ٩ةٚٮن ل٧٤ٕجٮد ، واحلٜ ٚي٧ة احلٞيٞح، وي
 .(2)«ٝةهل ا٣ٞةا٤ٮن ث٫ ث٧ة ي٪ُٜ ٠ذةب اهلل وق٪ح رقٮهل، و٥٬ أا٧ح اجل٧ةٔح واحل٧ؽ هلل

ة -وٝةل - ًٌ و٥٬ أ٢٬  -ال ػبلف ثني ٚٞ٭ةء األمىةر وقةاؿ أ٢٬ الك٪ح»/ ♫ -أي
 . (3)«يف ٩يف ا٣ٞيةس يف اتلٮظيؽ، وإزجةد٫ يف األظاكم -ا٫ٞٛ٣ واحلؽير

ظٞيٞح اذلات أو الىٛةت ٨٦ أ٢٬ األ٬ٮاء، ودل٤ٙى الٮٝٮف وَل ٨٦ د٧ٕىٜ وػةض يف 
 ىلع ٠ُ٪ْ٭٭ة، والٮوٮل إىل ظٞيٞذ٭ة ل٥ جيؽ ٦ة ينيف، ث٢ زاده ذلٟ ماكًّ وظرية واًُؿاثًة.

 وممة وردت أٝٮال أ٢٬ الك٪ح ثةجلَم ٨ٔ اخلٮض ٚي٫/ ا٣ٞؽر، و٨٦ ذلٟ/ 
وأو٢ ا٣ٞؽر/ رس اهلل دٕةىل يف ػ٫ٞ٤، ل٥ »ٝةل/  ♫ ٦ة صةء ٨ٔ اإل٦ةم ا٣ُعةوي

ي٤ُٓ ىلع ذلٟ م٤ٟ ٦ٞؿب، وال ٩يب مؿق٢، واتل٧ٕٜ واجلْؿ يف ذلٟ ذريٕح اخلؾالن، وق٥٤ 
احلؿ٦ةن، ودرصح ا٣ُ٘يةن، ٚةحلؾر لك احلؾر ٨٦ ذلٟ ٩ًْؿا أو ١ًٚؿا أو وقٮقح، ٚإ٫٩ دٕةىل 

وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ةا٢/ َٮى ٥٤ٔ ا٣ٞؽر ٨ٔ أ٩ة٫٦، و٩٭ة٥٬ ٨ٔ مؿا٫٦، ٧٠ة ٝةل ٔـ ٨٦ ٝ

                                     
( يف دؿدمح اخلُيت 284 -18/283اذل٬يب يف الكري ) وذ٠ؿه، (23-25ل٤ؼُيت ابل٘ؽادي )ص ،الىٛةت (1)

 .(15ابل٘ؽادي، واث٨ ٝؽا٦ح يف ذم اتلأوي٢ )
 (.7/145) ، الث٨ ٔجؽ ا٣رب( اتل٧٭يؽ2)
 .(2/887)( صة٦ٓ ثيةن ا٥٤ٕ٣ و٫٤ٌٚ 3)
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٨٧ٚ قأل/ ل٥ ٢ٕٚ؟ ٚٞؽ رد ظل٥ ال١ذةب، و٨٦ رد ظل٥ ، [23األ٩بيةء/ ] ﴾ۆئ ۆئ
 .(1)«ال١ذةب اكن ٨٦ الاكٚؿي٨

٭٥ يف ٬ؾا ابلةب، وأَةلٮا ا٣زناع ٚي٫، وػةًٮا  ٛى ٙى ٣ وػة٣ٛخ ا٣ٞؽريح واجلربيح و٨٦ ٣
، يٕين/  ٚي٧ة ٣حف هل٥ اخلٮض ٚي٫، ٚٮٕٝٮا يف اتلؼجٍ واتل٪ةٝي، ٚٞةل ثٌٕ٭٥/ إن ٌٙ ُج

ُ
األمؿ أ

 ٦٪٭٥ اث٨ ٧ٔؿ
َ
٫، و٬ؤالء درَبىأ ، و٦٪٭٥ ٨٦ ٝةل/ إن إٔٚةل (2)أن اهلل ال ي٥٤ٕ ث٫ إال ثٕؽ وٝٔٮ

 ٥٤ْٕ ا٣ٕجةد ٣حكخ خم٤ٮٝح، وأ٩لؿ ثٌٕ٭٥ إرادة اإلنكةن ومنحبذ٫، إىل آػؿ ٦ة ػة٣ٛٮا ٚي٫، ممة ُح
 ٤ٔي٫ ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح.ثُبل٫٩ ثيٞني، وخمة٣ٛذ٫ ل٤سةثخ يف ا٣ٞؿآن والك٪ح، واملض٧ٓ 

 
 

  

                                     
 (.55-٦49نت ا٣ٕٞيؽة  ا٣ُعةويح )ص( 1)
 (.8مك٥٤ )أػؿص٫  (2)

& 
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 ةـيـولـمـشـال

 
الن٧ٮحلح ودلٮن يف املٕىن واتلُجيٜ، واملؿاد ثةلن٧ٮحلح يف املٕىن/ م٧ٮل ا٣ٕٞيؽة 
ل٤ذىٮر الاكم٢ ل٤ٌٞةية ال١ربى ا٣يت ٢ً يف دىٮر٬ة ٠سري ٨٦ اجلةس، واملؿاد ثةلن٧ٮحلح 

حليةة املك٥٤ ٨٦ ص٭ةد٭ة املؼذ٤ٛح، حبير يف اتلُجيٜ/ اتكةع ٩ُةق آزةر ٬ؾه ا٣ٕٞيؽة 
 دذاكم٢ ٬ؾه اآلزةر ودذٛة٢ٔ يف ويةٗح احليةة ويةًٗح ربة٩يح.

ٔٞيؽة مةم٤ح  -٠أزؿ هلؾا الن٧ٮل ا٣ٕةم يف اإلقبلم -وذللٟ؛ ٚإن ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح
ٚي٧ة دٞٮم ٤ٔي٫ ٨٦ أرٌلن اإلي٧ةن وٝٮأؽه و٦ة يذٛؿع ٨ٔ ذلٟ، ومةم٤ح يف ٩ْؿد٭ة ل٤ٮصٮد 

ِّٕؿف ا٣ٕجؽ ىلع اهلل وال١ٮن واحليةة واإلنكةن ٦ٕؿٚح وعيعح مةم٤ح.لك  ٫، د
 ٌظاْر وغٔر الظٍٔحلث/ 

ة، يل٢٧ لك ٦٪٭ة اآلػؿ، وٝؽ صةءت  ًٞ ة وزي ًَ إن أرٌلن اإلي٧ةن لك٭ة ٦رتاثُح اردجة
اجلىٮص ا٣ٞؿآ٩يح تلؤًلؽ ىلع االردجةط ثني اإلي٧ةن ثةهلل واإلي٧ةن ثةملبلالح، ودٞؿن 

ـأ، ٨٧ٚ كٛؿ اإلي٧ةن  ثةهلل ٦ٓ اإلي٧ةن ثةحلٮم اآلػؿ، وجت٢ٕ اإلي٧ةن ثةلؿق٢ أمًؿا ال يذض
ة صةءوا ثؿقة٣ح واظؽة  ًٕ ة، ث٢ كٛؿ ثةهلل دٕةىل؛ أل٩٭٥ دمي ًٕ ثٮاظؽ ٦٪٭٥ ٚٞؽ كٛؿ ث٭٥ دمي

 ٨٦ ٔ٪ؽ اهلل دٕةىل.
وإذا اك٩خ الن٧ٮحلح إظؽى اخلىةاه اجل٤يح يف ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح بنلك اعم، ٚإ٩٭ة 

 ٬ؿة ص٤يح ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح بنلك ػةص.ّة
وٌم دٕين/ ٔؽم االٝذىةر ىلع ٤َت ٧٤ٔ٭ة وممةرقح أ٧ٔةهلة واتلعٜٞ ث٧ٞذٌيةد٭ة يف 
ثةب دون ثةب، ويف أو٢ دون أو٢، إذ ٣حف يشء ٨٦ ا٣ٕٞيؽة ٦٭ضٮًرا، واجل٧ٓ ثني 

ح ٧٤ٔ٭ة و٦ٞذٌيةد٭ة وآزةر٬ة يف ا٤ٞ٣ت واجلٮارح، ٬ٮ حتٞيٜ ا٣ٕجٮديح، وهلؾه الن٧ٮحل
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 ٦ْة٬ؿ ووٮر ٦ذٕؽدة، ٨٦ أ٧٬٭ة ٦ة يٌل/ 
ٔضيد اكـث/  ٔاع اتل  اىػِايث ةأُ

قٮاء يف ذلٟ اتلٮظيؽ ا٤ٕ٣يم اخلربي )دٮظيؽ الؿبٮبيح(، أو اتلٮظيؽ ا٤ُ٣يب 
ؽم إٗٛةل ٔؿض أظؽ٧٬ة حلكةب اآلػؿ، وبيةن  اإلرادي ا٧ٕ٣ٌل )دٮظيؽ األلٮ٬يح(، ٔو

ثة٣ٕجةدة، قجعة٫٩ ودٕةىل  ؽثؿ ٦ٓ إٚؿاده٦ؽى ا٣رتاثٍ ثح٪٭٧ة، واتلٮصي٫ إىل اتل١ٛؿ واتل
 وبيةن ٠ٮ٩٭ة دٮٝيٛيح.

ودأم٢ ظةل ا٣ٕةل٥ لك٫ ٤ٔٮي٫ وق٤ٛي٫ جب٧يٓ أصـاا٫ جتؽه » /♫ يٞٮل اث٨ ا٣ٞي٥
مة٬ًؽا ثإزجةت وة٫ٕ٩ وٚةَؿه وم٤ي٫١، ٚإ٩لةر وة٫ٕ٩ وصعؽه يف ا٣ٕٞٮل وا٣ُٛؿ ث٧زن٣ح 

٣ٜ ىلع املؼ٤ٮق، وا٣ٕٛةل ىلع ا٢ٕٛ٣، إ٩لةر ا٣ٕةل٥ وصعؽه ال ٚؿق ثح٪٭٧ة، ث٢ دال٣ح اخلة
والىة٩ٓ ىلع أظٮال املى٪ٮع ٔ٪ؽ ا٣ٕٞٮل الـا٠يح املرشٝح ا٤ٕ٣ٮيح وا٣ُٛؿ الىعيعح أّ٭ؿ 
٨٦ ا١ٕ٣ف، ٚة٣ٕةرٚٮن أربةب ابلىةاؿ يكذؽلٮن ثةهلل ىلع إٔٚةهل وو٪٫ٕ إذا اقذؽل اجلةس 

روظ٫ يٞٮل/ ٠يٙ ثى٪٫ٕ وإٔٚةهل ٤ٔي٫... وق٧ٕخ ميغ اإلقبلم اث٨ دي٧يح ٝؽس اهلل 
 ي٤ُُت ادلحل٢ ىلع ٨٦ ٬ٮ دحل٢ ىلع لك يشء؟ وٌلن ٠سرًيا ٦ة يذ٧س٢ ث٭ؾا ابليخ/ 

 و٣اااحَف يَِىاااطُّ يف األٚ٭اااةِم يشءٌ 
 

(1)إذا اظذاااةَج اجل٭اااةُر إىل دحلااا٢ِ  
 

 

و٤ٕ٦ٮم أن وصٮد الؿب دٕةىل أّ٭ؿ ل٤ٕٞٮل وا٣ُٛؿ ٨٦ وصٮد اجل٭ةر، و٨٦ ل٥ يؿ ذلٟ 
 . (2)«يف ٫٤ٞٔ وُٚؿد٫ ٤ٚيذ٭٧٭٧ة

ٝةل أثٮ حم٧ؽ ٔجؽ اهلل ث٨ أمحؽ اخل٤يؽي/ » /♫ وٝةل ميغ اإلقبلم اث٨ دي٧يح
)ولك٪ة ٩ٞٮل إن اهلل يُٕؿف ثةملؼ٤ٮٝةت، ث٢ املؼ٤ٮٝةت لك٭ة دُٕؿف ثةهلل، ٣ل٨ ٦ٕؿٚذ٫ 

 دـيؽ ثةجلْؿ يف خم٤ٮٝةت اهلل(. 
                                     

 (.73ا٤ٕ٣ٮ ل٤ٌٕل ا٣٘ٛةر )ص (1)
 ثةػذىةر.  (51-55( اتلٛكري ا٣ٞي٥ )ص2)
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وقب٢ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ أيب ظةد٥ ٨ٔ رص٢ يٞٮل/ )ٔؿُٚخ اهلل ثة٢ٕٞ٣ واإلهلةم، ٚٞةل/ 
 ٨٦ ٝةل ٔؿُٚخ اهلل ثة٢ٕٞ٣ واإلهلةم ٚ٭ٮ ٦جذؽع، ٔؿٚ٪ة لك يشء ثةهلل(. 

وقب٢ ذو اجلٮن املرصي/ )ث٧ةذا ٔؿَٚخ ربٟ؟ ٚٞةل/ ٔؿٚخ ريب ثؿيب، ولٮال ريب ٦ة 
 ٔؿٚخ ريب(. 

 وٝةل ٔجؽ اهلل ث٨ رواظح/ 
 )واهلل لااااٮال اهلُل ٦ااااة ا٬ذااااَؽْح٪َة

 

ْق٪َة وال َواااا٤ىيْ٪َة   ...(1)(وال دََىااااؽى
 

٥٤ٚ ي٪١ؿه ٤ٔي٫، ٚؽل ىلع وعح ٝٮل  ،♀إىل آػؿه. وٌلن ٬ؾا ثني يؽي اجليب 
 . (2)«٧٤ٔةا٪ة/ إن اهلل يٕؿف ثةهلل، واألميةء لك٭ة دٕؿف ثةهلل

 وملة اكن دٮظيؽ الؿبٮبيح ث٭ؾه املسةثح اكن ٬ٮ األقةس اذلي اثتين ٤ٔي٫ دٮظيؽ اهلل 
يف اإلهليح، ٚإن اخلة٣ٜ املةلٟ املؽثؿ ٬ٮ املكذعٜ وظؽه ثأن يُذٮص٫ إحل٫ ثة٣ٕجةدة واخلنٮع 

 واخلٌٮع واذل٠ؿ وادلاعء واخلٮف والؿصةء واحل٧ؽ والن١ؿ. 
ٚة٣ٕجةدة ال يىط أن دلٮن ٣٘ري الؿب دٕةىل؛ إذ ٠يٙ يُٕجَؽ ٨٦ ل٥ خي٤ٜ ول٥ يؿزق 

 ول٥ يؽثؿ أمؿ اخل٤ٜ؟. 
ٚةق٥ )الؿب( هل اجل٧ٓ اجلة٦ٓ جل٧يٓ املؼ٤ٮٝةت، ٚ٭ٮ رب لك »/ ♫ ٝةل اث٨ ا٣ٞي٥

يشء وػة٫ٞ٣ وا٣ٞةدر ٤ٔي٫، ال خيؿج يشء ٨ٔ ربٮبحذ٫، وَل ٨٦ يف الك٧ةوات واألرض 
ٝجٌذ٫ وحتخ ٝ٭ؿه، ٚةصذ٧ٕٮا ثىٛح الؿبٮبيح واٚرتٝٮا ثىٛح اإلهليح، ٚأهل٫ وظؽه ٔجؽ هل يف 

الكٕؽاء وأٝؿوا هل َٮاًع ثأ٫٩ اهلل اذلي ال هلإ إال ٬ٮ، اذلي ال دججيغ ا٣ٕجةدة واتلٮَل والؿصةء 
 . (3)«واخلٮف واحلت واإل٩ةثح واإلػجةت واخلنيح واتلؾل٢ واخلٌٮع إال هل

                                     
 (.4154أػؿص٫ ابلؼةري ) (1)
 (. 2/2( دل٧ٮع ا٣ٛذةوي )2)
 (. 44 -1/43( ٦ؽارج الكةل١ني )3)
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ألقةس تلٮظيؽ األلٮ٬يح ٚٞؽ أواله ا٣ٞؿآن ٔ٪ةيح ثة٣٘ح، ٚبل ول١ٮن دٮظيؽ الؿبٮبيح اك
دلةد قٮرة ٨٦ قٮره خت٤ٮ ٨٦ ذ٠ؿه أو اإلمةرة إحل٫، وًلسرًيا ٦ة ي٤ُـم الكيةق ا٣ٞؿآين املرشًلني 
ث٧ة أٝؿوا ث٫ ٨٦ دٮظيؽ الؿبٮبيح ٚيض٫٤ٕ ثؿ٬ة٩ًة واًًعة ىلع وصٮب إٚؿاده قجعة٫٩ ثةإلهليح؛ ٚإن 

ة و٦ةلاًك ٦ؽثًؿا، وأ٦ة ٨٦ ال مأن هل يف ػ٤ٜ وال اذلي يكذعٜ ا٣ٕجةدة ٬ ًٞ ٮ ٨٦ اكن ربًّة ػة٣
 دؽثري ٚبل يى٤ط أن يلٮن إلً٭ة ٦ٕجٮًدا؛ ظير ل٥ يى٤ط أن يلٮن ربًّة ٦ٞىٮًدا.

وهلؾا تكٮق اآليةت ادلالا٢ النة٬ؽة ىلع ربٮبحذ٫ دٕةىل للك يشء، ز٥ يجذ٢ٞ ٦٪٭ة إىل 
 ادلٔٮة ٣ٕجةدد٫ وظؽه. 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿/ -يف قٮرة ابلٞؿة -ٝةل دٕةىل

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ۀ ہ ہ

 . [22 -21ابلٞؿة/ ] ﴾﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
ٱ  ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿/ -يف ٩ٛف الكٮرة -وٝةل ص٢ مأ٫٩

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 . [164 -163ابلٞؿة/ ] ﴾چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
/ -يف قٮرة اجلع٢ ثٕؽ أن ذ٠ؿ آيةت ربٮبحذ٫ يف اخل٤ٜ واتلؽثري -ويٞٮل ص٢ مأ٫٩

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ﴿

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڃ ڃ

گ گ گڳ ڳ ڳ  ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ ڎ ڈ ڈ

، ٚ٪ىف اإلهليح ٨ٔ لك ٦ة يُؽىع ٨٦ [22-17اجلع٢/ ] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
 دو٫٩؛ أل٫٩ ال خي٤ٜ محبًة، ث٢ ٬ٮ خم٤ٮق، وأل٫٩ ٦يخ ٗري يح، وال يؽري ٦ىت يجٕر؟!. 

ويُٮل ث٪ة املٞةم لٮ أرد٩ة اقذٞىةء ٦ة صةء يف ال١ذةب ا٣ٕـيـ ٨٦ آيةت الؿبٮبيح ا٣يت »
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يبح ٨٦ ٬ؾه اآليةت قيٞخ ثؿ٬ة٩ًة ىلع دٮظيؽ اإلهليح، وظكب٪ة أن ٥٤ٕ٩ أن ٥ْٕ٦ الكٮر م٤
 . (1)«مل٨ دؽثؿ٬ة

وأ٦ة ٨ٔ دٮٝيٛيح ا٣ٕٞيؽة وا٣ٕجةدة ٚٞؽ صةء الرشع ثؾم ابلؽع يف ا٣ٞؿآن، والك٪ح، 
 وآزةر الك٤ٙ، و٨٦ ذلٟ/ 

 / يف اىلرآن الهريً
چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ٝٮهل دٕةىل/ 

 . [153األ٩ٕةم/ ] ﴾ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
 . [9اجلع٢/ ] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿وٝٮهل دٕةىل/ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿/ وٝٮهل 

 . [159األ٩ٕةم/ ] ﴾ژ ژ ڑ
 ويف الصِث الرشيفث/ 

ٌَ أضدث يف أمرُا ْذا ٌا ىيس »ٝةل/  ♀أن اجليب  ▲ظؽير اعئنح 
 . (2)«ٌِّ ـٓٔ رد

 . (3)«ٌَ غٍو غٍاًل ىيس غييّ أمرُا ـٓٔ رد»ويف روايح أػؿى/ 
٨ أيب ٬ؿيؿة ُْدى اكن هل ٌَ » /♀ٝةل/ ٝةل رقٮل اهلل  ◙ ٔو ٌَ داع إىل 

ً طيًئا، وٌَ داع إىل ضالىث اكن  األسر ٌرو أسٔر ٌَ حتػّ ًل يِلع ذلم ٌَ أسْٔر
 . (4)«غييّ ٌَ اإلذً ٌرو آذام ٌَ حتػّ ًل يِلع ذلم ٌَ آذآًٌ طيًئا

٨ ا٣ٕؿبةض ث٨ قةريح ٝةل/  ذات يٮم، ز٥ أٝج٢  ♀وًل ث٪ة رقٮل اهلل »ٔو
                                     

 (. 33( دٔٮة اتلٮظيؽ )ص1)
 (. 1718(، ومك٥٤ )2697ابلؼةري ) أػؿص٫ (2)
 (. 1718مك٥٤ ) أػؿص٫ (3)
 (. 2674مك٥٤ ) أػؿص٫ (4)
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ْح ث٤ي٘ح ذرٚخ ٦٪٭ة ا٣ٕيٮن، ووص٤خ ٦٪٭ة ا٤ٞ٣ٮب، ٚٞةل ٝةا٢/ ية  ْ٪ة مٔٮ ٤ٔي٪ة، ٚٔٮ
ْح مٮدع ٧ٚةذا دٕ٭ؽ إحل٪ة؟ ٝةل  أوغيكً ةخلٔى ا  /♀رقٮل اهلل، ٠أن ٬ؾه مٔٮ

والصٍع واىعاغث لًٔلة األمٔر وإن اكن غتًدا ضبظيًّا، ـإُّ ٌَ يػض ٌِكً ةػدي ـصريى 
ٔا غييٓا اخخالـًا نرريًا، ـػييكً بصن ٔا ةٓا وغضُّ يت وشِث اخليفاء الراطديَ املٓديني، حٍصه

ٔاسذ، وإياكً وحمدذاِت األمٔر؛ ـإن لك حمدذث ةدغث، ولك ةدغث ضالىث  . (1)«ةاجل
 ويف آذار الصيؿ الػاىص/ 

، وٝةل/ (2)«ادجٕٮا آزةر٩ة وال دبذؽٔٮا ٚٞؽ ٠ُٛيذ٥»ٝةل/  ◙ ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ مكٕٮد
٨ أيب ثلؿ الىؽيٜ(3)«٨٦ االصذ٭ةد يف ابلؽٔحا٣ٞىؽ يف الك٪ح ػري » لكخ »/ ◙ ، ٔو

ي٢٧ٕ ث٫ إال ٤٧ٔخ ث٫، إين أػىش إن دؿًلخ محبًة ٨٦  ♀دةرًٌل محبًة اكن رقٮل اهلل 
 . (4)«أمؿه أن أزيٖ

٨ أيب إدريف اخلٮالين ألن أرى يف املكضؽ ٩ةًرا ال أقذُيٓ إَٛةء٬ة أظت » /♫ ٔو
 . (5)«د٘يري٬ةإيل ٨٦ أن أرى ٚي٫ ثؽٔح ال أقذُيٓ 

و٦ة ٢ٞ٩ ٨ٔ الك٤ٙ الىة٣ط ٨٦ الىعةثح واتلةثٕني يف ذم ابلؽع واتلعؾيؿ ٨٦ أ٤٬٭ة 
ا.   ٠سري صؽًّ

ٔضيد األشٍاء والػفات جباُبيّ/ اجلظري، واىػٍيل/   اًلْخٍام ةخ
إن تلٮظيؽ األق٧ةء والىٛةت مأ٩ًة ْٔي٧ًة، وأزًؿا ٠جرًيا يف ا٤ٞ٣ٮب، وا٥٤ٕ٣ ثأق٧ةء اهلل 
ووٛةد٫ أرشف ا٤ٕ٣ٮم؛ ٚإن رشف ا٥٤ٕ٣ برشف امل٤ٕٮم، وملة اكن رب٪ة دجةرك ودٕةىل أرشف 

                                     
 (. 42(، واث٨ ٦ةص٫ )2676ا٣رت٦ؾي )و، (4657وأثٮ داود )، (16694أمحؽ ) أػؿص٫ (1)
 (.2216ابلي٭ٌف يف النٕت ) أػؿص٫ (2)
 (.827يف ا٢٤ٕ٣ ) ادلارُٝين أػؿص٫ (3)
 (.1759مك٥٤ )أػؿص٫ ( 4)
 (.5/124أػؿص٫ أثٮ ٩ٕي٥ يف احل٤يح ) (5)
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٤ٕ٦ٮم اكن ا٥٤ٕ٣ اذلي يٕؿف ثةهلل ٬ٮ أرشف ا٤ٕ٣ٮم، وٌل٩خ اجلىٮص املٕؿٚح ثةهلل 
٢ٌ اجلىٮص، وذلا اك٩خ قٮرة اإلػبلص دٕؽل ز٤ر ا٣ٞؿآن، وٌل٩خ وأق٧ةا٫ ووٛةد٫ أٚ

 . آيح ال١ؿيس أ٥ْٔ آيح يف ٠ذةب اهلل 
 ٬ؾه ا٣ٞٮأؽ وةٗ٭ة النيغ حم٧ؽ األ٦ني الن٪ٞيُي يف زبلث ٩ٞةط ٚٞةل/ 

 إ٩ة ٩ٮويل٥ وأ٩ٛك٪ة ثذٞٮى اهلل، وأن د٤زتمٮا ثسبلث دم٢ ٨٦ ٠ذةب اهلل/ »
ٚذزن٬ٮا رب الك٧ةوات واألرض ٨ٔ  ،[11النٮرى/ ] ﴾ٺ ٿ ٿٿ﴿ األوىل/

 منةث٭ح اخل٤ٜ. 
ٚذؤ٦٪ٮا ثىٛةت اجلبلل وال٧١ةل اثلةثذح  ،[11النٮرى/ ]﴾ ٿ ٹ ٹ﴿ اثلاُيث/

ثٕؽ ٝٮهل دٕةىل/  ،﴾ٿ ٹ ٹ﴿يف ال١ذةب والك٪ح ىلع أقةس اتلزني٫ ٧٠ة صةء/ 
 .[11النٮرى/ ] ﴾ٺ ٿ ٿٿ﴿

أن دُٕٞٮا أ٧َةٔل٥ ٨ٔ إدراك ظٞيٞح ال١يٛيح؛ ألن إدراك ظٞيٞح ال١يٛيح  اثلاثلث/
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿مكذعي٢، و٬ؾا ٩ه اهلل ٤ٔي٫ يف قٮرة ٫َ ظير ٝةل دٕةىل/ 

 . (1)«[٫َ115/ ] ﴾ې ې ى ى
و٦ٓ ٬ؾا امل٪٭ش الىعيط ٣ٛ٭٥ األق٧ةء والىٛةت، ٚبل ثؽ أن ي٪٥ٌ إحل٫/ ا٣ٕ٪ةيح 

وداعؤه ث٭ة، ظىت يذ٥ اإلي٧ةن ثةألق٧ةء والىٛةت ٧٠ة آ٨٦  ثآزةر٬ة ا٤ٞ٣جيح واتلٕجؽ هلل 
ثأن  ث٭ة ق٤ٙ األ٦ح اذلي٨ دمٕٮا ثني ا٣ٛ٭٥ وا٢٧ٕ٣، و٩ْؿوا إىل لك اق٥ ٨٦ أق٧ةء اهلل 

ة ٨٦ ا٣ٕجٮ ًّٞ  ث٫. قجعة٫٩ ودٕةىل  ىلع ا٣ٕجةد يذٕجؽون هلل ديح هلل ٚي٫ ظ
ٚيٞٮل/  ،♫ و٬ؾه اآلزةر ا٣يت يٮرز٭ة اإلي٧ةن ثأق٧ةء اهلل ووٛةد٫ يبي٪٭ة اث٨ ا٣ٞي٥

ًُٕل ٦ٞذٌيح آلزةر٬ة ٨٦ ا٣ٕجٮديح واألمؿ اٝذٌةء٬ة آلزةر٬ة » واألق٧ةء احلكىن والىٛةت ا٣

                                     
 (. 53)ص ، ل٤نيغ حم٧ؽ األ٦ني الن٪ٞيُيآليةت األق٧ةء والىٛةت ةتدراقو( ٦٪٭ش 1)
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٨٦ مٮصجةد٭ة و٦ٞذٌيةد٭ة، أٔين/ ٨٦ ٨٦ اخل٤ٜ واتل١ٮي٨، ٤ٚلك وٛح ٔجٮديح ػةوح ٌم 
مٮصجةت ا٥٤ٕ٣ ث٭ة واتلعٜٞ ث٧ٕؿٚذ٭ة، و٬ؾا ٦ُؿد يف دميٓ أ٩ٮاع ا٣ٕجٮديح ا٣يت ىلع ا٤ٞ٣ت 
واجلٮارح، ٥٤ٕٚ ا٣ٕجؽ ثذٛؿد الؿب دٕةىل ثةلرضر واجلٛٓ وا٣ُٕةء وامل٪ٓ، واخل٤ٜ والؿزق 

٫٧٤  واإلظيةء واإل٦ةدح يس٧ؿ هل ٔجٮديح اتلٮَل ٤ٔي٫ ثةَ٪ًة ولٮازم اتلٮَل وز٧ؿاد٫ ّة٬ًؿا، ٔو
٫٧٤ وأ٫٩ ال خيىف ٤ٔي٫ ٦سٞةل ذرة يف الك٧ةوات وال يف األرض، وأ٫٩  بك٫ٕ٧ دٕةىل وبرصه ٔو
ني، و٦ة ختيف الىؽور، يس٧ؿ هل ظِٛ لكة٫٩ وصٮارظ٫  ي٥٤ٕ الرس وأػىف، وي٥٤ٕ ػةا٪ح اأٔل

ٌةء ث٧ ة حيج٫ اهلل وػُؿات ٤ٝج٫ ٨ٔ لك ٦ة ال يؿيض اهلل، وأن جي٢ٕ د٤ٕٜ ٬ؾه اأٔل
ةه، ٚيس٧ؿ هل ذلٟ احليةء ثةَ٪ًة ويس٧ؿ هل احليةء اصذ٪ةب املعؿ٦ةت وا٣ٞجةاط.  ويًؿ

و٦ٕؿٚذ٫ ث٘٪ةه وصٮده وًلؿ٫٦ وبؿه وإظكة٫٩ ورمحذ٫ دٮصت هل قٕح الؿصةء، ويس٧ؿ هل ذلٟ ٨٦ 
٧ْذ٫  ٫٧٤، وًلؾلٟ ٦ٕؿٚذ٫ جببلل اهلل ٔو أ٩ٮاع ا٣ٕجٮديح ا٣ْة٬ؿة وابلةَ٪ح حبكت ٦ٕؿٚذ٫ ٔو

ـ ه دس٧ؿ هل اخلٌٮع واالقذاك٩ح واملعجح، ودس٧ؿ هل د٤ٟ األظٮال ابلةَ٪ح أ٩ٮااًع ٨٦ ا٣ٕجٮديح ٔو
ًُٕل يٮصت هل حمجح ػةوح  ا٣ْة٬ؿة ٌم ٨٦ مٮصجةد٭ة، وًلؾلٟ ٫٧٤ٔ ثل٧ةهل ودمةهل ووٛةد٫ ا٣

 . (1)«ث٧زن٣ح أ٩ٮاع ا٣ٕجٮديح، ٚؿصٕخ ا٣ٕجٮديح لك٭ة إىل ٦ٞذىض األق٧ةء والىٛةت
ودمةع ذلٟ/ أ٫٩ قجعة٫٩ يذٕؿف إىل ا٣ٕجؽ ثىٛةت إهليذ٫ دةرة » /♫ ويٞٮل

وبىٛةت ربٮبحذ٫ دةرة، ٚيٮصت هل م٭ٮد وٛةت اإلهليح املعجح اخلةوح والنٮق إىل ٣ٞةا٫ 
واألنف وا٣ٛؿح ث٫ والرسور خبؽ٦ذ٫ وامل٪ةٚكح يف ٝؿب٫ واتلٮدد إحل٫ ثُةٔذ٫ وال٤٭ش ثؾ٠ؿه 

٫٧٬ دون ٦ة قٮاه، ويٮصت هل م٭ٮد وٛةت  وا٣ٛؿار ٨٦ اخل٤ٜ إحل٫، ويىري ٬ٮ وظؽه
 الؿبٮبيح اتلٮَل ٤ٔي٫ واالٚذٞةر إحل٫ واالقذٕة٩ح ث٫ واذلل واخلٌٮع واال٩لكةر هل.

ـه يف  وًل٧ةل ذلٟ/ أن ين٭ؽ ربٮبحذ٫ يف إهليذ٫ وإهليذ٫ يف ربٮبحذ٫، ومحؽه يف م٫١٤، ٔو

                                     
 (. 2/155الث٨ ا٣ٞي٥ ) ،( ٦ٛذةح دار الكٕةدة1)
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ُةءه يف ٦٪٫ٕ، وبؿه و٫ُٛ٣ وإظكة٫٩  ٔٛٮه، وظ٧١ذ٫ يف ٌٝةا٫ وٝؽره، و٧ٕ٩ذ٫ يف ثبلا٫، ٔو
ؽهل يف ا٩ذٞة٫٦، وصٮده وًلؿ٫٦ يف ٦٘ٛؿد٫ وقرته وجتةوزه، وين٭ؽ  ورمحذ٫ يف ٝيٮ٦يذ٫، ٔو
٪ةه  ٌج٫، وظ٫٧٤ يف إ٦٭ةهل، وًلؿ٫٦ يف إٝجةهل، ٗو ةه ٗو ـه يف ًر ظ٧١ذ٫ و٧ٕ٩ذ٫ يف أمؿه و٩٭ي٫، ٔو

٫ً، وأ٩خ إذا دؽثؿت ا٣ٞؿآن وأصؿد٫ ٨٦ اتلعؿيٙ وأن دٞيض ٤ٔي٫ ثآراء املذلك٧ني يف إٔؿا
وأٚاكر املذلكٛني، أم٭ؽك َم٤ِاًك ٝيٮ٦ًة ٚٮق ق٧ةواد٫ ىلع ٔؿم٫ يؽثؿ أمؿ ٔجةده، يأمؿ وي٪ٍم، 
ويؿق٢ الؿق٢، ويزنل ال١ذت، ويؿىض ويٌ٘ت، ويثيت ويٕةٝت، ويُٕي وي٧٪ٓ، ويُٕـ ويُؾل، 

ى ٨٦ ٚٮق قجٓ ويك٧ٓ وي٥٤ٕ الرس وا٣ٕبل٩يح، ٕٚةل ملة يؿيؽ، مٮوٮف وخيٛي ويؿٚٓ، يؿ
ثل٢ ٧٠ةل، ٦زنه ٨ٔ لك ٔيت، ال دذعؿك ذرة ٧ٚة ٚٮٝ٭ة إال ثإذ٫٩، وال تكٍٞ ورٝح إال 

 . (1)«ث٫٧٤ٕ، وال ينٛٓ ٔ٪ؽه أظؽ إال ثإذ٫٩، ٣حف ٣ٕجةده ٨٦ دو٫٩ ويل وال مٛيٓ
ٛةد٫ ٣حف ٬ٮ املٕؿٚح اجلْؿيح وا٣تك٤ي٥ وو ٚذبني ممة قجٜ/ أن اإلي٧ةن ثأق٧ةء اهلل 

املضؿد ث٭ة، و٩يف اتلعؿيٙ الالكيم والنج٭ةت ابلؽٔيح ا٣يت ا٠ذ٪ٛذ٭ة وٍٚٞ، وإ٧٩ة يذضةوز 
ث٭ة.  ذلٟ إىل دؽثؿ ٦ؽلٮالد٭ة وآزةر٬ة و٦ٞذٌيةد٭ة واتلٕجؽ هلل 

 اًلْخٍام ةبيان ضليلث اىكفر وطػتّ، اكًلْخٍام ةبيان اإليٍان وطػتّ/ 
 -أٔين/ مكةا٢ اإلي٧ةن وا٣لٛؿ واجلٛةق -و٬ؾه املكةا٢»/ ♫ رصت يٞٮل اث٨

ا؛ ٚإن اهلل  ٤ٜٔ ث٭ؾه األق٧ةء الكٕةدة والنٞةوة واقذعٞةق اجل٪ح  مكةا٢ ْٔي٧ح صؽًّ
واجلةر، واالػذبلف يف مك٧يةد٭ة أول اػذبلف وٝٓ يف ٬ؾه األ٦ح، و٬ٮ ػبلف اخلٮارج 

م ثةللكيح وأدػ٤ٮ٥٬ يف دااؿة ا٣لٛؿ، ل٤ىعةثح ظير أػؿصٮا ٔىةة املٮظؽي٨ ٨٦ اإلقبل
واعم٤ٮ٥٬ ٦ٕةم٤ح ال١ٛةر واقذع٤ٮا ثؾلٟ د٦ةء املك٧٤ني وأمٮاهل٥، ز٥ ظؽث ثٕؽ٥٬ 
ػبلف املٕزت٣ح وٝٮهل٥ ثةملزن٣ح ثني املزنتلني، ز٥ ػبلف املؿصبح وٝٮهل٥/ إن ا٣ٛةقٜ مؤ٨٦ 

                                     
 (. 68 -67( ا٣ٛٮااؽ )ص1)
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 . (1)«٩يٙ ٦ذٕؽدةاكم٢ اإلي٧ةن، وٝؽ و٪ٙ ا٧٤ٕ٣ةء ٝؽي٧ًة وظؽيسًة يف ٬ؾه املكةا٢ دىة
 / شد اىعرق املٔغيث إىل الرشك اكـث

٪ةيح، وأولٮه لك راعيح.  ٔ٥ْ ٛةد٭٥ وٚذةوا٥٬ ث٭ؾا األمؿ ٔأ ُٔين أ٢٬ الك٪ح يف ٠ذج٭٥ ومؤ٣  و٣ٞؽ 
٬ٮ أػُؿ أ٩ٮاع  (2)وملة اكن ٬ؾا اجلٮع ٨٦ اتلٮظيؽ»يٞٮل النيغ حم٧ؽ ػ٤ي٢ ٬ؿاس/ 

اتلٮظيؽ وأرشٚ٭ة، ٚٞؽ اظذةط هل الرشع أ٥ْٔ احليُح، و٩ىف ٔ٪٫ لك مةاجح رشك، وظؿم 
لك وقي٤ح ٦ٌٛيح إىل اإلػبلل ثٞٮأؽه؛ ظىت يجًف مىٮن احلىم ثٕيًؽا ٨ٔ ٔٮام٢ الـيٖ 
واالحنؿاف، ٚ٪ٍم ٨ٔ األ٣ٛةظ ا٣يت دٮ٥٬ اجلؽيح واملكةواة ثني اهلل وبني أظؽ ٨٦ ػ٫ٞ٤ 

٦سبًل/ أ٩ة يف ظىم اهلل وٚبلن، أو/ أ٩ة ٦ذٮَل ىلع اهلل وىلع ٚبلن، أو/ ٦ة مةء اهلل ٠ٞٮلٟ 
وٚبلن، وبنيى أن املؼؿج ٨٦ ذلٟ ٬ٮ/ أن يُٕٙ ثس٥، ال ثةلٮاو، وًلؾلٟ ٩ٍم ٨ٔ األ٣ٛةظ 
ا٣يت ٚي٭ة دْٕي٥ ٣٘ري اهلل أو نكجح دأزري إحل٫ ٠ٞٮلٟ/ وظيةدٟ أو وظيةة أثيٟ، أو لٮال ٚبلن 

ة -و٩ٍمولٮال ويةح ادليٟ لرسٝ٪ة ال٤ىٮص،  لاكن ٠ؾا، ًٌ ٨ٔ اختةذ املكةصؽ ىلع  -أي
جةدد٭ة وٝؽ اقذٛةض ٔ٪٫   ♀ا٣ٞجٮر؛ ألن ذلٟ ٝؽ يلٮن ذريٕح إىل دْٕي٧٭ة ٔو

ٔد واجلػارى اختذوا كتٔر أُبيائًٓ مصاسد(أ٫٩ ٝةل/   . (3))ىػَ ا احلٓ
٪ؽ ٗؿوب٭ة؛ ملة يف ذلٟ ٨٦ ا٣تنج٫ ثٕجىةد٬ة  و٩ٍم ٨ٔ الىبلة ٔ٪ؽ ٤َٮع الن٧ف ٔو

 ظير يذعؿون الكضٮد هلة يف ٬ؾه األوٝةت. 
و٩ٍم ٨ٔ مؽ الؿظةل إىل ماكن ٨٦ األم١٪ح ثٞىؽ اتلٞؿب إىل اهلل ثة٣ٕجةدة ٚي٫ إال 

  املكةصؽ اثلبلزح ا٣يت ٌم املكضؽ احلؿام ومكضؽ املؽي٪ح واملكضؽ األٝىص.
ألوعةث٫ ملة  ♀و٩ٍم أن يٞٮم اجلةس ثٌٕ٭٥ بلٕي ىلع ص٭ح اتلْٕي٥، ٚٞةل 

                                     
 (. 29( صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮم واحلل٥ )ص1)
 لٮ٬يح. يٕين/ دٮظيؽ األ( 2)
 (. 529(، ومك٥٤ )1335ابلؼةري ) أػؿص٫ (3)
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ٔم األاعسً يػظً ةػضًٓ ةػًضا(رآ٥٬ ٝةمٮا هل/  ٔا نٍا حل  . (1))ًل حلٔم
)ًل  /♀أوعةث٫ ٨ٔ ا٤٘٣ٮ ٚي٫ واملجة٣٘ح يف ٦ؽظ٫، ٚٞةل  ♀و٩ٍم 

ٔا/ غتد ا   . (2)ورشٔهل(حعروين نٍا أظرت اجلػارى اةَ مريً، إٍُا أُا غتد ـلٔل
 . (3)إٍُا الصيد ا(/ )-ل٤ٮٚؽ اذلي٨ ٝةلٮا/ أ٩خ قيؽ٩ة واث٨ قيؽ٩ة -وٝةل
ا ةو ٌا طاء ا وضده(ل٤ؿص٢ اذلي ٝةل هل/ ٦ة مةء اهلل ومبخ/  -وٝةل   .(4))أسػيخين  ُدًّ
ؽة ٨٦ ٬يبذ٫ -وٝةل ْن غييم؛ ـإٍُا أُا اةَ / -ل٤ؿص٢ اذلي دػ٢ ٤ٔي٫، ٚأػؾد٫ ٔر ِّٔ ْ(

 . (5)اكُج حأكو اىلديد ةٍهث(امرأة 
و٩ٍم ٨ٔ إرشاف ا٣ٞجٮر وجتىيى٭ة، وب٪ةء ا٣ٞجةب ٤ٔي٭ة، وإيٞةد٬ة ثةلرسج، 

 وا١ٕ٣ٮف ٤ٔي٭ة؛ ػنيح االٚذذةن ث٭ة والٮٝٮع يف دْٕي٧٭ة. 
 ظني دػ٢ ٤ٔي٫ ٚكضؽ هل.  ◙ ىلع ٦ٕةذ ث٨ صج٢ ♀وأ٩لؿ 

 و٩ٍم ٨ٔ الٮٚةء ثةجلؾر يف ماكن يُٕجَؽ ٚي٫ و٪٥ أو يُٞةم ٚي٫ ٔيؽ ٨٦ أٔيةد اجلة٤٬يح. 
يف احليُح ل٤ذٮظيؽ  ♀ق٪ح ٩بي٭٥  ╚ و٣ٞؽ ٩٭ش اخل٤ٛةء الؿامؽون

أمؿ ثُٞٓ النضؿة  ◙ واملعةْٚح ىلع محةه املٞؽس، ظىت إن ا٣ٛةروق ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب
حتذ٭ة ىلع املٮت اعم احلؽيبيح ملة ٥٤ٔ أن ثٕي  ♀ا٣يت ثةيٓ الىعةثح رقٮل اهلل 

 اجلةس يؾ٬جٮن إحل٭ة ويذ٧ٕؽون الىبلة ٔ٪ؽ٬ة. 
/ )إين أ٥٤ٔ أ٩ٟ ظضؿ ال درض وال د٪ٛٓ ولٮال -مؿة و٬ٮ يكذ٥٤ احلضؿ األقٮد -وٝةل

                                     
 (. 5235(، وأثٮ داود )22181أمحؽ ) أػؿص٫ (1)
 (. 3445ابلؼةري ) أػؿص٫ (2)
 (. 4856أثٮ داود )و (،16357أمحؽ ) أػؿص٫ (3)
  .(783ابلؼةري يف األدب املٛؿد )، و(1842أمحؽ ) أػؿص٫ (4)
 .(4366(، واحلةك٥ )3312اث٨ ٦ةص٫ ) أػؿص٫ (5)
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ج٤ِّٟ ٦ة ٝجى٤ذٟ( ♀أين رأيخ اجليب  َٞ  . (1)ُح
ـل ػةدًلا ح ث٫ حلذ٥٧ ٦ة ثؽأه ٨٦ اال٩ذىةرات  ◙ ٔو ٞيةدة يف وٝخ اك٩خ اآل٦ةل لك٭ة ٤ٕٞ٦ ٨ٔ ا٣

ٔجيؽة ث٨ اجلؿاح ـهل ووىلى ماك٫٩ أثة  ٛذنت ث٫ اجلةس، ٕٚ  . ◙ ىلع الؿوم؛ ول١٪٫ ػيش أن ي
/ )أال أثٕسٟ ىلع ٦ة ثٕسين ٤ٔي٫ -أليب اهليةج األقؽي -يٞٮل ◙ و٬ؾا يلع

 . (2)أن ال دؽع ٝرًبا مرشًٚة إال قٮيذ٫ وال وٮرة إال ٧َكذ٭ة( ؛♀اهلل  رقٮل
وىلع ٬ؾا اجل٭ش الٮاًط ٨٦ املعةْٚح ىلع اتلٮظيؽ قةر الك٤ٙ الىة٣ط، وأا٧ح 

 . (3)«اهلؽى ٨٦ ثٕؽ٥٬، ل٥ يك٧عٮا ألظؽ أن خيؿق قيةج اتلٮظيؽ، أو يكتجيط ثيٌذ٫
ٓ وزيٞح الى٤ح ثٌٞيح اتلٮظيؽ، ث٢  ٌيح اتلٮظيؽ. وٌٝيح احلل٥ وا٣ترشي  ٌم ٨٦ و٤تٝ 

ة ثةهلل دٕةىل ربًّة، وب٧ع٧ؽ   ٩بيًّة، وبةإلقبلم دي٪ًة.  ♀إ٩٭ة دجنأ ٨ٔ الًؿ
ـء ٨٦ دٮظيؽ اهلل  إن ٌٝيح اتلعةك٥ إىل دي٨ اهلل  يف  واال٣زتام برش٫ٔ ٌم ص

ثةألمؿ ٧٠ة يٛؿد قجعة٫٩ قجعة٫٩ ودٕةىل  يٞذيض إٚؿاده ربٮبحذ٫ وألٮ٬يذ٫؛ ٚذٮظيؽ اهلل 
ؿاف/ ] ﴾ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿ثةخل٤ٜ، ذلا ٝؿن اهلل ثح٪٭٧ة ٚٞةل/   . [54اأٔل

 ٧١ٚة أ٫٩ قجعة٫٩ ٬ٮ اذلي ػ٤ٜ، ٚ٭ٮ احلٞيٜ قجعة٫٩ ثأن يأمؿ رشاًع وٝؽًرا. 
إن حت١ي٥ رشع اهلل ٨٦ أ٥ْٔ الٮاصجةت، ٝةل »/ ♫ يٞٮل النيغ ثلؿ أثٮ زيؽ

ې ې ې ى  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿قجعة٫٩/ 

 . (4)«[65ا٣جكةء/ ] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ
إن دٔٮة اتلٮظيؽ دٞذيض اال٣زتام ثةمل٪٭ش احلٜ، »/ ♫ ويٞٮل النيغ ٧ٔؿ األمٞؿ

رتاف ثةهلل ربًّة و٦ٕجٮًدا واتلٮص٫ إحل٫ يف الىبلة والىٮم وادلاعء، واالقذ١جةر ٨ٔ  وأ٦ة األ
                                     

 (. 1275(، ومك٥٤ )1597ابلؼةري ) أػؿص٫ (1)
 (. 969مك٥٤ ) أػؿص٫ (2)
 ثةػذىةر.  (62-59( دٔٮة اتلٮظيؽ )ص3)
 (. 81-85زيؽ )ص ل٤نيغ ثلؿ أيب ،( درء ا٣ٛذ٪ح ٨ٔ أ٢٬ الك٪ح4)
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وا٣رتبيح ٚ٭ؾا ٨٦ صجف ًبلل اال٣زتام برش٫ٔ يف أمٮر الكيةقح واالٝذىةد واحلل٥ 
 . (1)«املرشًلني اذلي٨ ٔجؽوا ٦ٓ اهلل آهلح آػؿى

 اًلغخِاء ةػليدة الًٔلء واىرباء/ 
وذلٟ ثةتلٮصي٫ إىل حتٞيٜ الٮالء هلل ولؿقٮهل ول٧٤ؤ٦٪ني، وحتٞيٜ ا٣رباء ٨٦ لك ٦ة 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿خية٣ٙ ٬ؾه ا٣ٕٞيؽة، وَل ٨٦ خية٣ٛ٭ة، لك حبكج٫، ٝةل دٕةىل/ 

ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  پ پ پڀ ڀ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ 

 . [52-51املةاؽة/ ] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
﮴ ﴿وٝةل دٕةىل/  ﮳  ﮺  ے ے ۓ ۓ﮲  ﮹   ﮸  ﮷  ﮵﮶ 

   ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿إىل ٝٮهل/  ،﴾﮻﮼

 . [144 -138ا٣جكةء/ ] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
٨٦ أوٮل ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح أ٫٩ جيت ىلع لك مك٥٤ »يٞٮل النيغ وة٣ط ا٣ٛٮزان/ 

يؽي٨ ث٭ؾه ا٣ٕٞيؽة أن يٮايل أ٤٬٭ة ويٕةدي أٔؽاء٬ة، ٚيعت أ٢٬ اتلٮظيؽ واإلػبلص 
 . (2)«ويٮاحل٭٥، ويج٘ي أ٢٬ اإلرشاك ويٕةدي٭٥

يؽرك دون ٔ٪ةء ٦ٞؽار ٦ة أوىل ا٣ٞؿآن ٬ؾه ا٣ٌٞيح ٨٦  واملذأم٢ ل١ذةب اهلل 
 ٔ٪ةيح وا٬ذ٧ةم. 

قجعة٫٩ ودٕةىل  ٚأ٦ة ٦ٕةداة ال١ٛةر واملرشًلني ٚة٥٤ٔ أن اهلل»يٞٮل النيغ محؽ ث٨ ٔذيٜ/ 
أوصت ذلٟ وأكؽ إجيةث٫ وظؿم مٮاالد٭٥ ومؽد ٚي٭ة، ظىت أ٫٩ ٣حف يف ٠ذةب اهلل دٕةىل ظل٥ 

                                     
 (. 34لؤلمٞؿ )ص ،( اتلٮظيؽ حمٮر احليةة1)
 (. 3)ص لىة٣ط ا٣ٛٮزان، ( الٮالء وا٣رباء2)
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 . (1)«٨٦ ٬ؾا احلل٥ ثٕؽ وصٮب اتلٮظيؽ وحتؿي٥ ًؽه ٚي٫ ٨٦ األد٣ح أكرث وال أثني
ٔاسٓث اًلحنراـات اىػلديث املػارصة/   م

و٨٦ ذلٟ/ مٮاص٭ح وٮر الرشك الٮاٝٓ، وابلؽع ا٣ٞةا٧ح، واالحنؿاٚةت املةز٤ح يف واٝٓ 
 دلذ٧ٕةت املك٧٤ني. 

و٬ؾا اال٬ذ٧ةم ث٧ٮاص٭ح االحنؿاٚةت ا٣ٕٞؽيح املٕةرصة ٧٠ة ٬ٮ ٩٭ش ق٤ٙ ٬ؾه األ٦ح ٚ٭ٮ 
وادلٔٮة إىل دٮظيؽ اإلهليح،  ٚ٭٥ يجؽأون أواًل ثرتقيغ ٝةٔؽة ا٣ٕجٮديح هلل  ،٩٭ش أ٩بيةء اهلل 

ز٥ ي٪٤ُٞٮن ٨٦ ٝةٔؽة اتلٮظيؽ إىل إثُةل وحمةربح االحنؿاٚةت ا٣يت يٮاص٭ٮ٩٭ة يف أمم٭٥، ذلا 
 . دت٪ٮع اجتة٬ةت دٔٮد٭٥ ثٕؽ دأوي٢ األو٢ املنرتك للك اجلجٮات، و٬ٮ دٮظيؽ اهلل 

ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ﴿يف ٝٮهل/  ♠ ٨ٔ مٕيت ٧٠ة ذ٠ؿ اهلل 

 . [٬84ٮد/ ] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ
ەئ وئ  ې ې ى ى ائ ائ ەئ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿وًلؾا يف ٝٮهل دٕةىل/ 

 ىئېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ وئ ۇئ ۇئ

  .[181 -176النٕؿاء/ ] ﴾حب خب مب ىبيئ جب 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿/ ♠وذ٠ؿ قجعة٫٩ ٨ٔ لٮط 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ 

 . [166 -165النٕؿاء/ ] ﴾ڌ
ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ﴿وٝؽ ٝةل اهلل دٕةىل ٚي٭٥/  ،ٚ٭ؾا ٬ؽي أ٩بيةء اهلل 

 . [95األ٩ٕةم/ ] ﴾ۆئۆئ
ٚبل يى٤ط أن د٪عرص املٮاص٭ح يف ثٕي ا٣ٌٞةية وبٕي ا٣ٞٮأؽ ا٣يت واص٫ ث٭ة 

                                     
 (. 31)ص ، حل٧ؽ ث٨ ٔذيٜ( قبي٢ اجلضةة وا٣ٛاكك1)
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٦ٓ إٗٛةل  -وٌل٩خ ٚؿيٌح الٮٝخ ظيجبؾٍ  -الك٤ٙ الىة٣ط االحنؿاٚةت ا٣يت اعرصو٬ة
االحنؿاٚةت ا٣يت دٮاص٭٪ة يف ٬ؾا ا٣ٕرص، واحلؿب ا٣يت تكذ٭ؽف أو٢ اإلقبلم وتكىع 

 تل٪عيذ٫ ٨٦ الٮصٮد. 
ٮيخ وٛعةد٭ة ٤ٚحف ٨٦ الن٧ٮحل َُ ح الٮٝٮف ٔ٪ؽ ثٕي املٕةرك اتلةرخييح ا٣يت 

وا٩ؽزؿت ٚذجذ٭ة، ٦ٓ اتلؼٌل ٨ٔ حمةربح االحنؿاٚةت املٕةرصة، وا٣يت أص٤ت ا٣ٕؽو ٚي٭ة 
خبي٫٤ ورص٫٤؛ وذلٟ ملضؿد أن الك٤ٙ الىة٣ط بكُٮا ا٣ٞٮل يف ٬ؾه ول٥ يبكُٮه يف 

 األػؿى، و٦ة ذاك إال ٣ٕؽم ٝيةم ادلايع إىل ذلٟ. 
ف املؿاد اإل٧٬ةل امل٤ُٜ هلؾه ا٣ٌٞةية وإ٧٩ة د٪ةوهلة د٪ةواًل دل٧بًل يل٢ٛ ثيةن و٣ح

احلٜ ٨٦ ٩ةظيح، وجت٪ت إظيةء ا٣ٛنت ا٣ٞؽي٧ح وجتؽيؽ املٕةرك امل٪ؽزؿة ٨٦ ٩ةظيح أػؿى، 
 ز٥ االنن٘ةل ث٧ٮاص٭ح ٚنت ا٣ٕرص املكذضؽة ومنةلك٫ الؿا٬٪ح. 

يع دذٮقٓ يف ٚ٭٥ ودراقح ٬ؾه ىلع أ٫٩ ي٤ـم وصٮد َةاٛح ٨٦ أ٢٬ االػذىةص الرش
االحنؿاٚةت ودٛةوي٤٭ة، وأٝٮال ا٣ٛؿق ٚي٭ة ومج٭ةد٭ة والؿدود ىلع د٤ٟ النج٭ةت، ٚ٭ؾا 

 يؽػ٢ يف ٚؿوض ال١ٛةيةت، واهلل أ٥٤ٔ.
 

& 
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 أسئلة الفصل الثاني

 أمام العبارة الخطأ يف كل مما يأجي:)×( وعالمت  ،( أمام العبارة الصحيحت: ضع عالمت )أولا 

 ( ) أن أ٢٬ الك٪ح ال يٞذبكٮن ٔٞيؽد٭٥ إال ٨٦ مناكة اجلجٮة ٝؿآ٩ًة وق٪ح. /اتلٮٝيٛيح دٕين -1
الٮٝٮف ٔ٪ؽ اجلىٮص/ دٮادؿ اجلىٮص ٔؽم ٨٦ األقجةب ا٣يت مح٤خ أ٢٬ الك٪ح ىلع  -2

 ( ) دجةع ال١ذةب والك٪ح ولـو٦٭٧ة.ةاآلمؿة ث
ة. ٨٦٨ٔ ٦ْة٬ؿ اتلٮٝيٛيح/ ظبف ال٤كةن  -3 ًٞ  ( ) الالكم يف ا٣ٕٞيؽة ٤ُ٦
 ( ) ٣حف ٨٦ ٦ْة٬ؿ اتلٮٝيٛيح/ قؽ ثةب االثذؽاع يف ادلي٨. -4
٤ٮ٦٭٥ ٨٦ اخلُأ  -5 ٨٦ ٦ْة٬ؿ اتلٮٝيٛيح والؿبة٩يح/ أزؿ٬ة ا٣ْٕي٥ يف ٔى٧ح أ٢٬ الك٪ح ٔو

 ( ) واالحنؿاف واالًُؿاب. ،والـل٢
 ( ) ٥ ثٮصٮد ا٣٘يت.يٕين/ ٝيةم ا٣ٕٞيؽة ىلع ا٣تك٤ي -يف الكم ا٣ٕؿب -ا٣٘يت -6
٥ْ أصؿ٣.٥٬حف  -7  ( ) ٨٦ ٦ْة٬ؿ ودالا٢ ا٣٘يبيح/ ٦ة ورد يف ٢ٌٚ املؤ٦٪ني ثة٣٘يت ٔو
 ( ) ٔؾاب ا٣ٞرب و٩ٕي٫٧ ممة أ٩لؿه أوعةب ا٣ٕٞٮل الؿامؽة. -8
 ( ) رؤيح اهلل دٕةىل يف اآلػؿة ممة أ٩لؿه أوعةب ا٣ٕٞٮل ا٣ٛةقؽة. -9
 ( ) ومٛةٔذ٫. ♀٪١ؿ املٕزت٣ح ظٮض اجليب ل٥ ي -15
 ( ) أدػ٢ الىٮٚيح يف أمٮر ا٣٘يت ثٕي اخلؿاٚةت واألو٬ةم. -11
 ( ) ٣حف ٨٦ ٦ْة٬ؿ وقُيح أ٢٬ الك٪ح/ ٝٮهل٥ يف األق٧ةء والىٛةت. -12
 ( ) .يف ثةب إٔٚةل اهلل  اخلٮارجأ٢٬ الك٪ح وقٍ ثني ا٣ٞؽريح و -13
يؽ وقٍ ثني املٕزت٣ح  -14 ؽ والٔٮ  ( ) واخلٮارج واملؿصبح.أ٢٬ الك٪ح يف ثةب الٔٮ
ري٥٬ يف ا٢ٌٛ٣أ٢٬ الك٪ح  -15  ( ) .يكٮون ثني الىعةثح ٗو
 ( ) ثني املٕزت٣ح واجل٭٧يح. أ٢٬ الك٪ح وقٍ يف مٮٝٛ٭٥ ٨٦ املٕٞٮل وامل٪ٞٮل -16
 ( ) واحلر ىلع اتلؽثؿ واتل١ٛؿ. ،٨٦ ٦ْة٬ؿ ا٣ٕٞبل٩يح يف ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح/ اظرتا٦٭ة ل٢ٕٞ٤ -17
٫ ٚي٧ة ال يُيٜ. / ٦ْة٬ؿ ا٣ٕٞبل٩يح يف ا٣ٕٞيؽة الكجيح٣حف ٨٦  -18  ( ) ٠ٛ٭ة ل٢ٕٞ٤ ٨ٔ ػًٮ
 ( ) خية٣ٙ وعيط امل٪ٞٮل.ٝؽ رصيط املٕٞٮل  -19
 ( ) أ٩٭ة صةءت وٕجح ٦ٕٞؽة. /-ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح ػةوح -٨٦ ٦ْة٬ؿ ُٚؿيح ا٣ٕٞيؽة -25
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 ( ) .٢ٚي٫ اثلٮاب اجلـي اتل١ٛؿ يف ذات اهلل دٕةىل وًل٪٫ وٛةد٫ ممة ورد -21
يةس يف اتلٮظيؽ -22  ( ) وإزجةد٫ يف اإلظاكم. ،ال ػبلف ثني قةاؿ أ٢٬ الك٪ح وٚٞ٭ةء األمىةر يف ٩يف ا٣ٞ
 ( ) ةتلٮظيؽ اكٚح.ثا٣ٕ٪ةيح / ٨٦ ٦ْة٬ؿ الن٧ٮحلح يف ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح -23
 ( ) ا٣ُؿق املٮو٤ح إىل الرشك. أ٢٬ الك٪ح يف ٠ذج٭٥ بكؽِّ  ل٥ يٕنتِ  -24
ذ٪ةء ثةلٮالء وا٣رباءال يؽػ٢  -25  ( ) .يف ٦ْة٬ؿ م٧ٮحلح ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح األ
ٞيؽة أ -26 ةت ا٣ٕٞؽيح املٕةرصة./ ٢ الك٪ح واجل٧ةٔح٣٬حف ٨٦ ٦ْة٬ؿ الن٧ٮحلح يفٔ   ( ) مٮاص٭ح االحنؿٚا

 : اخرت اإلجابت الصحيحت من بني البدائل املطروحت فيما ييل: ثانياا

 أن أْو الصِث واجلٍاغث ًل يلخبصٔن غليدحًٓ إًل ٌَ/  /اتلٔكيفيث حػين -1
ة. -ج  الك٪ح. -ب   ا٣ٞؿآن. -أ ًٕ  لكي٭٧ة ٦

 ٌَ أشتاب اتلٔكيفيث احلاميث ىلع الٔكٔف غِد اجلػٔص/  -2
 ظؿيح ا٣ٞٮل ىلع اهلل ث٘ري ظٜ. -ب  اتلٕةرض ثني األد٣ح. -أ

 يف ب، ج. ٦ة ورد -د  دجةع ال١ذةب والك٪ح.ةدٮادؿ اجلىٮص اآلمؿة ث -ج
 ٌَ ٌظاْر اتلٔكيفيث/  -3

 قؽ ثةب االثذؽاع يف ادلي٨. -ب  ا٣تك٤ي٥ هلل ولؿقٮهل. -أ
 دميٓ ٦ة قجٜ. -د الؿد إىل الٮيح ٔ٪ؽ ا٣زناع. -ج

 ٌَ ٌظاْر دًلئو اىؾيبيث/  -4
 اثذؽاء اهلل ٠ذةث٫ ثؾ٠ؿ ٬ؾه الؿًلزية اإلي٧ة٩يح. -أ

ْي٥ أصؿ٥٬. -ب  ٦ة ورد يف ٢ٌٚ املؤ٦٪ني ثة٣٘يت ٔو
 ٦ة ورد يف أ، ب. -د  ٔؾاب ا٣ٞرب و٩ٕي٫٧. -ج

 مما أُكره أغطاب اىػلٔل اىفاشدة/  -5
 ٦ة ورد يف أ، ب. -ج ٔؾاب ا٣ٞرب و٩ٕي٫٧. -ب رؤيح اهلل دٕةىل يف اآلػؿة. -أ

 أُكر املػزتىث/  -6
ة. -ج .^مٛةٔح اجليب  -ب  .^ظٮض اجليب  -أ ًٕ  لكي٭٧ة ٦
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 علم الحوحيد مبادئ ومقدماث

 ةني/   أْو الصِث وشط يف ةاب أـػال ا -7
 الىٮٚيح وا٣ٛٞ٭ةء.-ج ا٣ٞؽريح واجلربيح. -ب  النيٕح واخلٮارج. -أ

 اضرتام اىػلو واحلد ىلع اتلدةر واتلفهري ٌَ ٌظاْر/  -8
 ح.يا٣٘يب -ج  ا٣ٕٞبل٩يح. -ب   الٮقُيح. -أ

 مما وردت اجلػٔص/  اتلفهر يف ذات ا  -9
 ثةل١ٙ ٨ٔ اخلٮض ٚي٫. -ب   ثةألمؿ ث٫. -أ

 بنأ٫٩ يشء ٨٦ اجلىٮص ٨ٔ ٧٤ٔةء األ٦ح.ل٥ يؿد  -ج
 الًٔلء واىرباء ٌَ ٌظاْر/  ةػليدةاًلغخِاء  -11

 ٔٞبل٩يح ا٣ٕٞيؽة. -ج م٧ٮحلح ا٣ٕٞيؽة. -ب  ُٚؿيح ا٣ٕٞيؽة. -أ
 أجب عن األسئلت اآلجيت:: ثالثاا

 ٦ة املٞىٮد ث٧ى٤ُط اتلٮٝيٛيح ٨٦ ثني مى٤ُعةت ا٣ٕٞيؽة ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح؟ -1
ؽم جتةوز٬ة مح٤خ٦ة ٌم األقجةب ا٣يت  -2  ؟أ٢٬ الك٪ح ىلع الٮٝٮف ٔ٪ؽ اجلىٮص ٔو
 ٦ة ٌم ٦ْة٬ؿ اتلٮٝيٛيح يف ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح؟ -3
 ػىةاه ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح. ىظؽإٔؿف ا٣٘يت ٣٘ح واوُبلًظة ودل٥٤ ٨ٔ ا٣٘يبيح ٠ -4
 واجل٧ةٔح. اذ٠ؿ ٦ْة٬ؿ ودالا٢ ا٣٘يبيح يف ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح -5
 ٦ٓ الرشح. ،د ثٕي األ٦س٤ح ا٣يت أ٩لؿد٭ة ا٣ٕٞٮل ا٣ٛةقؽة ٨٦ ا٣٘يبيةتٔؽِّ  -6
 اذ٠ؿ ثٕي األ٦س٤ح ملة أزبذ٫ أوعةب ا٣ٕٞٮل اتلةا٭ح ٨٦ الىٮٚيح ممة أدػ٤ٮه ىلع ثةب ا٣٘يبيةت. -7
 ٔؿف الٮقُيح ٣٘ح واوُبلًظة، ز٥ ثني ٦ٕىن وقُيح األ٦ح املع٧ؽيح ثني األم٥. -8
 ٦ْة٬ؿ وقُيح أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح، اذ٠ؿ ٬ؾه املْة٬ؿ دٛىيبًل. دٕؽدت -9
ٞيؽة أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح ػةوح؟ ،و٦ة ٦ْة٬ؿ٬ة يف ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يح اع٦ح ،٦ة املٞىٮد ثة٣ٕٞبل٩يح -15  ٔو
 ؟خية٣ٙ وعيط امل٪ٞٮل يٕين ٝٮهل٥/ إن رصيط املٕٞٮل ال ذا٦ة -11
 أا٧ح الك٤ٙ ٔ٪٭ة، واذ٠ؿ ٦ْة٬ؿ٬ة.ٔؿف ا٣ُٛؿيح، واذ٠ؿ َؿًٚة ٨٦ أٝٮال  -12
 ٔؿف الن٧ٮحلح، واذ٠ؿ ٦ْة٬ؿ٬ة ووٮر٬ة دٛىيبًل. -13
  ثني الكج٢ ملٮاص٭ح االحنؿاٚةت ا٣ٕٞؽيح املٕةرصة. -14
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 قواعد وضوابط االستدالل على مسائل االعتقاد

 
 

 
 منصىص امىحيني.املتحث األول: اإليمان وامذسنيم وامذعظيم 

املتحث امثاني: جمع امنصىص يف امتاب امىاحد وإعمامها، ورد 

 املذشاةه إىل املحكم.

 املتحث امثامث: اشذمـال امىحي عىل مسـائه امذىحيد ةأدمذها.

 املتحث امراةع: حجـيح فـهم امسـنف امصامح منصىص امىحيني.

 ويه.املتحث امخامس: اإليمان ةامنصـىص عىل ظاهرها ودرء امذأ

 املتحث امسادس: درء امذعارض ةني صحيح امنقه، ورصيح امعقه.

املتحث امساةع: مىافقح امنصىص مفًظا ومعنًى أوىل من مىافقذها 

 يف املعنى دون امنفظ.

 ر عنه هللا ورسىمه، وأمسك عنه امسنف.املتحث امثامن: امكف عما سك
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خٜاد 182 خػالؿ ىلع مفائ٠ ااْل  ٬ٛاْػ كى٬اةً ااـل

 
 

خٜاد، ة٠  خػالؿ ىلع مفائ٠ ااْل ل٣ يٙؽد الف٢ٗ األكائ٠ مؤ١ٙات عانث يف ٬ٛاْػ ااـل
اٞخ٬ٙا ة٥ا كرد يف ذ٨ايا ٞخب ا١ٜٓائػ ٦٤ حٜٓيػات كحأني٠، ك٨٤اُؽات كرد ل٢لت٩ 
كاألةاٌي٠، ي٫ِؽ ذلٝ يف ٞخب أ٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث املخٜػ٤ني اع٤ث، كي٫ِؽ ة٬ى٬ح يف 

، إال أف ادلراـات املٓارصة ↓، كح٥٢يؼق اة٦ ا١ٜي٣ ٤ر٠ ٞخب كيظ اإلـالـ اة٦ حي٥يث
٨يج ةخطؽيؽ ح٢ٝ ا٬ٜ١اْػ، كبياف الي٬اةً، كالٟلٗ ٦ْ ٨٤ا٪ز الف٢ٗ كاألئ٥ث يف ْي 

خٜاد، كيف الؽد ىلع أ٪٠ ابلػع كاإلحلاد خػالؿ ىلع مفائ٠ ااْل  .(1)ااـل
خٜاد،  ك٘ي٥ا ييل حجتي٩ ىلع أ٪٣ ح٢ٝ ا٬ٜ١اْػ كالي٬اةً امل٫٨شيث يف حٜؽيؽ مفائ٠ ااْل

 ٥ٞا أكارت إحل٫ا ٞخب املخٜػ٤ني، كدمٓخ٫ا كرحبخ٫ا ٞخب املخأعؽي٦.
 

  

                                     
خ٬ر ْر٥اف يلع ضف٦ /( ٦٤ ح٢ٝ ادلراـات1) ا١ث املاسفتري لرٞل خػالؿ ىلع» /ة٬٨ٓاف ،ـر  مفائ٠ ٫٨٤ز ااـل

خٜاد  «. ااْل

& 
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 اإلميان والتسليه والتعظيه لنصوص الوحيني
 

١ٜػ حٜػـ أف أد١ث مفائ٠ اتل٬ضيػ ٦٤ أ٬ٛل األد١ث ذت٬حنا، كأرصض٫ا دال١ث، كاع٤ث 
خٜاد  ٤خٙٚ ٢ْي٫ا ةني ـ٢ٗ األ٤ث. -ألس٠ ٪ؼا -مفائ٠ ااْل

كاهلل حٓاىل أمؽ ةادلع٬ؿ يف رشائّ اإلي٥اف اك٘ث، ك٧ًه ٦ْ اإلي٥اف ةتٓو كاتلٟؼيب 
كأمؽ  [208ابلٜؽة/ ]﴾ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﴿/ ةتٓو، ٛاؿ حٓاىل

 .[7آؿ ٥ْؽاف/ ]﴾ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﴿املؤ٨٤ني أف ي٬ٜل٬ا/ 
ق ةػظُ ةػًظا، فًا »كيف احلػيد/  إن اهقرآن لى يزنل يكذب ةػظُ ةػًظا، ةن يصدِّ

ْا ةُ، ويا جّوخى يَُ فردوه إىل اعملُ  .(1)«غرفخى يَُ فاغًو
٬هل جيب » ٬هل، ٘ش٥يّ ٤ا ٛاهل اهلل كـر ٘يجتيغ ل٥٢ف٣٢ أف يٜػر ٛػر الكـ اهلل كـر

خ٨اء ة٥ؽادق يف  اإلي٥اف ة٩، ٢٘حؿ جلا أف ٧ؤ٦٤ ةتٓو الٟخاب ك٧لٙؽ ةتٓو، ك١حؿ ااْل
 .(2)«أضػ اجلهني دكف اآلعؽ ةأكىل ٦٤ ا١ٟٓؿ

٘لك ٤ا أمؽ ة٩ اللارع أك ٧ًه ٩٨ْ، أك دؿَّ ٢ْي٩ كأعرب ة٩، ٘ط٩ٜ اتلهػيٚ كا١تف٢ي٣ 
﴾ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ﴿٤ّ اإلسالؿ كاتلِٓي٣، ٛاؿ حٓاىل/ 

 .[32احلز/ ]﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿، كٛاؿ ـتطا٩٧/ [30احلز/ ]
ا ة٠٥ٓ ٘ط٩ٜ اال٤خراؿ ةال حؽدد، كاالحتاع ةال ٪٬ل، ٛاؿ حٓاىل/  -٦٤ أمؽ اهلل -ك٤ا اكف ٜن ٤خ٢ٓ

 .[36األضؾاب/ ]﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿

                                     
 .(85(، كاة٦ ٤اس٩ )6663) ،( أعؽس٩ أمحػ1)
 ةاعخهار. ( 33الة٦ حي٥يث )ص ،( اإلي٥اف2)



 
 

خٜاد 184 خػالؿ ىلع مفائ٠ ااْل  ٬ٛاْػ كى٬اةً ااـل

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿كٛاؿ ـتطا٩٧/ 

 .[50ا١ٜهم/ ] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
يا أةا »كالف٨ث ن٬٨ الٟخاب يف كس٬ب ا١تف٢ي٣ كاتلِٓي٣، ٛاؿ األكزايع ل٢ؾ٪ؽم/ 

٬ؿ اهلل  هيس يَا يٌ لى ك)، (1) هيس يَا يٌ هطى اخلدود()/ ♀ةلؽ، ضػيد ـر
، ك٤ا أكت٩ ٦٤ احلػيد ٤ا ٨ٓ٤اق؟ ٘أٌؽؽ الؾ٪ؽم ـاْث، ذ٣ رّ٘ رأـ٩، (2)يْقر لتريٍا(

٢ي٨ا ا١تف٢ي٣ ٜ٘اؿ/ ٦٤ اهلل  ٬ؿ ابلالغ، ْك  .(3)«ا٣٢ٓ١، كىلع الـؽ
ْ )ْٜب ركايخ٩ حلػيد/  ♫ ككرد حن٬ ذلٝ ٦ْ الؾ٪ؽم ال يزين الزاين حني يزين ِو

٤ا ٪ؼا؟ ٜ٘اؿ/ »كاحلػيد ركاق األكزايع ٦ْ الؾ٪ؽم، ذ٣ ٛاؿ/ ٢ٜ٘ج ل٢ؾ٪ؽم/ ، مؤيٌ...(
٬ؿ اهلل  ٢ي٨ا ا١تف٢ي٣ ♀ىلع ـر ٦٤ اهلل ا٣٢ٓ١، كىلع »، كيف ركايث/ (4)«ابلالغ، ْك

٬ؿ اهلل  كا أضاديد ـر ًمؽُّ
ى
٢ي٨ا ا١تف٢ي٣، أ ٬هل ابلالغ، ْك ، زاد (5)«٥ٞا ساءت ♀ـر

٬ؿ»يف ١َٙ/  كا ضػيدى ـر ًمؽُّ
ى
٢ي٨ا ا١تف٢ي٣، أ ٬ؿ ابلالغ، ْك  اهلل ٦٤ اهلل ا٬ٜ١ؿ، كىلع الـؽ

٬ؿ اهلل »، كٛاؿ مؽة/ (6)«٥ٞا ساء ةال ٞيٗ ♀ كاك٬٧ا جيؽكف األضاديد ٦ْ ـر
ا حلؽ٤ات اهلل ♀  . (7)«٥ٞا ساءت؛ حِٓي٥ن

ا -ككرد حن٬ ذلٝ  كيظ اإل٤اـ ٤الٝ ♫ ٦ْ اإل٤اـ ربيٓث ة٦ أيب ْتػ الؽمح٦ -أيين
خ٬اء، ٜ٘اؿ ♫ ئ٠ ٦ْ ااـل ـي ٬ؿ »/ ♫ ملا  ا١ث، كىلع الـؽ دل٬٫ؿ ٬ٜٓ٤ؿ، ك٦٤ اهلل الـؽ

                                     
 (.103(، كمف٣٢ )1294( أعؽس٩ ابلغارم )1)
  .(2329(، كأة٬ داكد )1919(، كا١رت٤ؼم )2329( أعؽس٩ أمحػ )2)
ؽق ابلغارم يف الهطيص )( 3) ا.9/154ٞذ ٜن ٢ٓ٤ ) 
 (. 520حِٓي٣ ٛػر الهالة )املؽكزم يف (، ك186اة٦ ضتاف )أعؽس٩ ( 4)
 (. 3/369ض٢يث األكحلاء )أعؽس٩ أة٧٬ٓي٣ يف ( 5)
 (. 5/346( ـري أْالـ اجلتالء )6)
خٜاد7)  (. 251ل٢تي٫ٌف )ص ،( ااْل



 

 ومقدماخعنم امذىحيد متادئ  185

٢ي٨ا اتلهػيٚ  . (1)«ابلالغ، ْك
 .(2)«ربيٓث كيظ ٤الٝ٪ؼا اجل٬اب ذاةج ٦ْ »/ ♫ كٛاؿ اة٦ حي٥يث

خ٬اء- ♫ك٤ر٠ ٪ؼا ٬ٛؿ اإل٤اـ ٤الٝ  خ٬اء ٕري دل٬٫ؿ، »/ -ضني ـئ٠ ٦ْ ااـل ااـل
 .(3)«كالٟيٗ ٕري ٬ٜٓ٤ؿ، كاإلي٥اف ة٩ كاسب، كالفؤاؿ ٩٨ْ ةػْث...

، كأضف٦ ضػيرنا، »/ ♫ كٛاؿ اة٦ حي٥يث كاإلنفاف إذا ٣٢ْ أف اهلل حٓاىل أنػؽ ٛيالن
٬ؿ اهلل  ٬هل ٪٬ ـر ٩ يف كأف ـر ةاجل٠ٜ كا٠ٜٓ١ كا١ربا٪ني احلٜيجيث، ذ٣ كسػ يف ٩٢ْٜ ٤ا ي٨اْز

٬ؿ، اكف ٩٢ْٜ ي٬سب ٢ْي٩ أف يف٣٢ م٬ارد ا١زناع إىل ٦٤ ٪٬ أ٣٢ْ ة٩ ٩٨٤، ٘إف  عرب الـؽ
ا١ٓايم يهػؽ أل٪٠ االعخهاص ٤ا ي٬ٜل٩٧٬ دكف اْرتاض، كإف ل٣ يخيص هل كس٩٫، كإذا 

٬ٛف، ة٠ ال احيص ازداد ٬٧رنا ىلع ٬٧ر... ٟ٘يٗ ضاؿ اجل ٠ ك٪٣ الهاد٬ٛف املهػَّ اس ٤ّ الـؽ
 .(4)«جي٬ز أف خيرب ال٬اضػ ٣٫٨٤ عالؼ ٤ا ٪٬ احلٚ يف ٧ٙؿ األمؽ

٦٥٘ راـ ٣٢ْ ٤ا ضِؽ ٩٨ْ ٩٥٢ْ، كل٣ ي٨ّٜ ةا١تف٢ي٣ » /♫ ٛاؿ اإل٤اـ ا١ٍطاكم
٩٥٫٘، ضشت٩ مؽا٩٤ ٦ْ عالم اتل٬ضيػ، كنايف املٓؽ٘ث، كنطيص اإلي٥اف، ٘يخؼةؼب ةني 

ا، ا١لٙؽ  ٖن ا، كااكا زائ ا حائ٫ن ـن ٬ كاإلي٥اف، كاتلهػيٚ كاتلٟؼيب، كاإلٛؽار كاإل٧لار، مـ٬
ةنا ا مٟؼِّ  .(5)«ال مؤ٨٤نا مهػٛنا، كال ساضػن

كبيػ٪ا حخ٥زي األكياء، ٘أي٦ ٪ؼا امل٫٨ز الفػيػ، كاتلٜٓيػ الؽكيػ، اذلم ـار ٢ْي٩ 
﴾ ڈ ڈ ژ ژ﴿٧ج ل٬ اك»/ -إ٤اـ املٓزت١ث -أ٪٠ الف٨ث، ٦٤ ٤ر٠ ٬ٛؿ ٥ْؽك ة٦ ْتيػ

                                     
ؽة احلٙاظ928)، (665الاللاكيئ يف اْخٜاد أ٪٠ الف٨ث ) أعؽس٩ (1) (، ك٘خص ابلارم 1/158لزل٪يب ) ،(، حٞؼ

 ث، كامل٬ٜٓؿ ٪٬ املٓىن. ( كاملش٬٫ؿ ٪٬ الٟيٙي13/406)
 (. 5/365) م( دل٬٥ع ا١ٙخاك2)
٥اء كالهٙات )( 3)   (.866أعؽس٩ ابلي٫ٌف يف اأـل
 (.1/141( ا٧ِؽ/ درء حٓارض ا٠ٜٓ١ كاجل٠ٜ )4)
 . (208)ص( رشح ا١ٍطاكيث 5)



 
 

خٜاد 186 خػالؿ ىلع مفائ٠ ااْل  ٬ٛاْػ كى٬اةً ااـل

 .(1)«يف ال٬٢ح املط٬ٙظ، ل٣ يل٦ هلل ىلع ا١ٓتاد ضشث! [1املفػ/ ]
)إن أحدكى جيًع خوقُ يف ةطٌ أيُ أربػني يف ضػيد الهادؽ املهػكؽ/  -أك ٬ٛهل
٥ق ي٬ٜؿ ٪ؼا لٟؼةخ٩، »/ -ٛتص اهلل ٬ٛهل -، ٛاؿ(2)... احلػيد(يًْيا ٍطفث ل٬ ـ٥ٓج اأْل

، كل٬  ا ٛىًت٢ٍخي٩ي ى٥ى ٛخ٩، كل٬ ـ٥ٓج اة٦ مف٬ٓد ي٬ٜؿ ٪ؼا ل كل٬ ـ٥ٓخ٩ ٦٤ زيػ ة٦ ك٪ب ملا نػَّ
٬ؿ اهلل  / ١حؿ  ♀ـ٥ٓج ـر ، كل٬ ـ٥ٓج اهلل ي٬ٜؿ ٪ؼا ٢ٜ١جي ٍدحي٩ي ىؽىدى ي٬ٜؿ ٪ؼا ل

 .(3)«ىلع ٪ؼا أعؼتى ٤يرا٨ٛا
٬ؿ ٘ي٥ا كأعرينا؛ ٘إف يف ا١زتاـ ٪ؼق ا١ٜاْػة إ ٢ني، كحتٜيٚ ٤خاةٓث الـؽ ذتات ْه٥ث املـؽ

أعرب كأمؽ، كدلا٧تث مفالٝ املٖي٬ب ٢ْي٣٫ كاليا١ني اذلي٦ ردكا ىلع أ٧بيائ٣٫، كضه٬ؿ رحتث 
 الؽاـغني، كاجلشاة ٦٤ ٤ؼا٪ب املتخػْني، كدّ٘ ح٬٪٣ اتلٓارض ةني اجل٠ٜ كا٠ٜٓ١.

 
  

                                     
 (.6/104(، ـري أْالـ اجلتالء )12/182ل٢غٍيب ابلٖػادم ) ،( حاريظ ةٖػاد1)
 .(2643(، كمف٣٢ )3208)( أعؽس٩ ابلغارم 2)
 (. 105 -6/104(، ـري أْالـ اجلتالء )12/170( حاريظ ةٖػاد )3)

& 
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 مجع النصوص يف الباب الواحد وإعناهلا

 املتشابى إىل احملكهورد 
  

إف ٤ٜٓػ الفال٤ث ٦٤ االحنؽاؼ ٨ْػ ةياف ٛييث ْٜػيث كحٙهي٠ أضاك٫٤ا ٪٬/ دمّ 
 ، خٜهاء، ٤ّ حتؽيؽ دالالت لكٍّ ٤ا كرد بلأ٫٧ا ٦٤ ٧ه٬ص الٟخاب كالف٨ث ىلع درسث ااـل

كاْخ٥اد ٣٫٘ الهطاةث كاثلٜات ٦٤ ٥٢ْاء الف٢ٗ  ،♀كحهطيص اجل٠ٜ ٦ْ اجليب 
ال يف  -٤ا ُا٪ؽق اتلٓارض ةني ٧ه٬ص ال٬ضيني ٨ْػ املشخ٫ػ ، ٘إف ةػا╚الها١ص 

، ٘يجتيغ اجل٥ّ ةني ٪ؼق األد١ث ةؽد ٤ا ٥ٕو ٫٨٤ا كاكتت٩ إىل ٤ا ٫ُؽ -ال٬اّٛ ك٧ٙؿ األمؽ
٫٨٤ا كاحيص، كحٜييػ ٫ٜ٢ٍ٤ا ة٥ٜيػ٪ا، كختهيم اع٫٤ا خبان٫ا، ٘إف اكف اتلٓارض يف 

يف األضاكـ دكف األعتار ٘ال  كذلٝ -ال٬اّٛ ك٧ٙؿ األمؽ ٘تجفظ ٤جف٬ع٫ا ة٨اـغ٫ا
 ، كإف ل٣ يل٦ إىل ٣٢ْ ذلٝ ٦٤ ـبي٠، ٘ربدق إىل اعمل٩ حتارؾ كحٓاىل.-يػع٫٢ا نفظ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ﴿ٛاؿ ـتطا٩٧/ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ 

 .[7آؿ ٥ْؽاف/ ]﴾ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      
ٍزل المخاب األول يٌ ةاب واحد ىلع حرف واحد، وٍزل » /♀كيف احلػيد ٬ٛهل 

ا،  ًّ ا ويتشاة ًً ْاب ىلع شتػث أحرف، زاجرًا وآمرًا، وحالاًل وحراًيا، وحمم اهقرآن يٌ شتػث أة
ْا غًا ٍُّيخى غَُ، واغخِِبوا  مرحى ةُ، واٍخّ

ُ
ْا يا أ ْا حرايُ، وافػو م ْا حالهل، وحرِّ وأيرااًل، فأِحوُّ

ْا ةًحمً ْا/ آيَا ةُ لك يٌ غَد ربَاةأيراهل، واغًو ْا ةًتشاةُّ، وقْل  .(1)«ُ، وآيَِ
يؤ٦٤ ةاملطل٣ كيػي٦ ة٩، كيؤ٦٤ ةاملتلاة٩ كال يػي٦ ة٩، »/ ¶ٛاؿ اة٦ ْتاس 
 .(2)«ك٪٬ ٦٤ ٨ْػ اهلل لك٩

                                     
 .كنطط٩ (2031(، كاحلاك٣ )9/26(، كا١ٍرباين يف الٟتري )745( أعؽس٩ اة٦ ضتاف )1)
 (. 3/186( حٙفري ا١ٍربم )2)



 
 

خٜاد 188 خػالؿ ىلع مفائ٠ ااْل  ٬ٛاْػ كى٬اةً ااـل

يا ْتػ اهلل، ٤ا ٥٢ْٝ اهلل يف ٞخاة٩ ٦٤ ٣٢ْ ٘امحػ » /♫ كٛاؿ الؽبيّ ة٦ عري٣
 ٘ىًِك٩ٍ إىل اعمل٩، ال حخِكٗ؛ ٘إف اهلل ي٬ٜؿ جلبي٩اهلل، ك٤ا اـخأذؽ ٢ْيٝ ة٩ ٦٤ ٣٢ْ 

 .(1)«[86ص/ ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ /♀
كإذا احيص ٪ؼا؛ ٘إ٩٧ ال جي٬ز أف يؤعؼ ٧م كأف يٍؽح ٧ِريق يف ٧ٙؿ ابلاب، أك أف ح٠٥ٓ 
ث ٦٤ اجله٬ص كح٠٥٫ األعؽل؛ ألف ٪ؼا ٨ِ٤ث اليالؿ يف ا٣٫ٙ١، كا٢ٖ١ً يف اتلأكي٠، ٛاؿ  دل٬ْ٥

ا» /♫ أمحػ اإل٤اـ  .(2)«احلػيد إذا ل٣ جت٥ّ ٌؽ٩ٛ ل٣ ح٩٥٫ٙ، كاحلػيد يٙرس ةٓي٩ ةٓين
ك٤ػار ا٢ٖ١ً يف ٪ؼا ا١ٙه٠ إ٥٧ا ٪٬ ىلع ضؽؼ كاضػ، ك٪٬ » /♫ كٛاؿ اللاٌيب

ػـ ى٣ أٌؽا٩٘ ةٓي٫ا بلٓو، ٘إف ٤أعؼ األد١ث ٨ْػ األئ٥ث  اجل٠٫ ة٥ٜانػ الرشع، ْك
اكله٬رة ال٬اضػة، حبفب ٤ا ذتج ٦٤ لكياح٫ا الؽاـغني، إ٥٧ا ٪٬ ىلع أف حؤعؼ الرشيٓث 

 .(3)«كسؾئياح٫ا املؽحتث ٢ْي٫ا
ا،  ٓن كمما ي٢خطٚ ة٫ؼا املٓىن/ دمّ ركايات احلػيد ال٬اضػ، كاجلِؽ يف أـا٧يػق كأ١ٙا٩ُ ٤
كٛت٬ؿ ٤ا ذتج، كٌؽح ٤ا ل٣ يثتج، كك٥ا ٛي٠/ كاحلػيد إذا ل٣ جت٥ّ ٌؽ٩ٛ ل٣ حتتني ٩٢٢ْ، 

 كيف الؽكايات دلخ٥ٓث. ذ٣ اجلِؽ يف احلػيد ة٬ٍهل
كٛػ اك٧ج أل٪٠ ابلػع م٬اٛٗ عا٬ٙ١ا ة٫ا إدماع أ٪٠ الف٨ث بفتب خما١ٙخ٣٫ هلؼا األن٠ 
ا١ِٓي٣، ٘اك٬٧ا جيزتئ٬ف ٦٤ اجله٬ص ةٍؽؼ، ٤ّ إٕياء ا١ٍؽؼ ٦ْ ةٜيث األٌؽاؼ، ٘هارت 

ا ةني ٌؽ٘ني، ٫٘ ٍن  -٣لك ٘ؽٛث ٣٫٨٤ ٦٤ ادلي٦ ةٍؽؼ، كبٌف أ٪٠ الف٨ث يف لك ٛييث ْٜػيث ـك
يػ ةني ٕالة املؽسئث ا١ٜائ٢ني ةأ٩٧ ال يرض ٤ّ اإلي٥اف ذ٧ب، كبني  -٤رالن  ً يف ةاب ال٬ْ ـك

ً يف  يػيث ٦٤ اخل٬ارج كاملٓزت١ث ا١ٜائ٢ني ةخغ٢يػ ْهاة امل٬ضػي٦ يف اجلار، ٥ٞا أ٣٫٧ ـك ال٬ْ
ةاب أـ٥اء اإلي٥اف كادلي٦ ةني املؽسئث ا١ٜائ٢ني ةأف مؽحلب الٟترية اكم٠ اإلي٥اف، كبني 

يػيث ا١ٜائ٢ني ةخٟٙريق ٥ٞا ٪٬  -أك جب٩٢ٓ ة٥زن١ث ةني املزنتلني -٥ٞا ٪٬ ٨ْػ اخل٬ارج -ال٬ْ
                                     

خهاـ )1)  (. 2/336( ااْل
 (. 2/212( اجلا٤ّ ألعالؽ الؽاكم )2)
 (. 246 -1/245ل٢لاٌيب ) ،( امل٬اٜ٘ات3)
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ً يف ةاب ا١ٜػر ةني ا١ٜػريث اجلٙاة مللحئخ٩ حٓاىل كع٩ٜ٢ أ٘ٓاؿ ا١ٓتاد، -٨ْػ املٓزت١ث ، ك٪٣ ـك
هلاديث كبني اجلربيث اجلٙاة ١ٜػرة ا١ٓتػ كاعخيارق كملحئخ٩ كنفتث ٩٢ٓ٘ إحل٩ ضٜيٜث، كا١ٜاْػة ا

٣ حم٫٥ٟا ىلع ٤تلاة٫٫ا»٨ْػ اكتتاق األد١ث/   -أف ٦٤ رد ٤ا اكتت٩ إىل ال٬اىص ٫٨٤ا، كضلَّ
 .(1)«ٜ٘ػ ا٪خػل، ك٦٤ ْٟؿ ا٧ٟٓؿ -٨ْػق

م٬اٜ٘ث ٌؽيٜث الف٢ٗ ٦٤ الهطاةث كاتلاةٓني، كأئ٥ث »كاحٙٚ أل٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث 
كاللا٘يع، كأمحػ، كابلغارم، احلػيد كا٩ٜٙ١ يف ادلي٦، اكإل٤اـ أيب ض٨يٙث، ك٤الٝ، 

ري٪٣، كيه رد املتلاة٩ إىل املطل٣، كأ٣٫٧ يأعؼكف ٦٤ املطل٣ ٤ا يٙرس هل٣  كإـطاؽ، ٕك
ا،  املتلاة٩ كيبي٩٨ هل٣، ٘خخٙٚ دالتل٩ ٤ّ دال١ث املطل٣، كح٬ا٘ٚ اجله٬ص ةٓي٫ا ةٓين

ا، ٘إ٫٧ا لك٫ا ٦٤ ٨ْػ اهلل، ك٤ا اكف ٦٤ ٨ْػ اهلل ٘ال اعخال ؼ ٘ي٩ كال كيهػؽ ةٓي٫ا ةٓين
 .(2)«ح٨اٛو، كإ٥٧ا االعخالؼ كاتل٨اٛو ٘ي٥ا اكف ٦٤ ٨ْػ ٕريق

﴾ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ٛاؿ حٓاىل/ 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ﴿، كٛاؿ حٓاىل/ [82ا١جفاء/ ]

 .[42 -41٘ه٢ج/ ]﴾ ں ڻ
اإلدماع ىلع ٨٤ّ اتلٓارض ةني األد١ث الرشْيث يف ٧ٙؿ  ♫ كٛػ ضىك ابلاٛالين

ا، ٥ٞا ركل اخلٍيب ابلٖػادم ٜن ي٬ٜؿ ابلاٛالين/ »/ ♫ ٩٨ْ ذلٝ، ٜ٘اؿ ♫ األمؽ ٢ٍ٤
حل٣٢ ة٥٫ا، ٘ال يهص دع٬ؿ اتلٓارض ٘ي٥٫ا ىلع  ♀)كلك عربي٦ ٣٢ْ أف اجليب 

ٜؽآف ٦٤ أمؽ ك٧ٌه كس٩، كإف اكف ُا٪ؽ٪٥ا ٤خٓارىني؛ ألف ٤ٓىن اتلٓارض ةني اخلربي٦ كا١
ا  ري ذلٝ أف يل٬ف م٬سب أضػ٪٥ا ٨٤ا٘ينا مل٬سب اآلعؽ، كذلٝ يت٠ٍ اتلِكيٗ إف اك٧ا أمؽن ٕك
ا، أك ي٬سب ٬ٞف أضػ٪٥ا نػٛنا كاآلعؽ ٞؼةنا إف اك٧ا عربي٦، كاجليب  ك٫٧ينا، كإةاضث كضِؽن

 .(3)«٤زنق ٦ْ ذلٝ أدمّ، ك٤ٓه٬ـ ٩٨٤ ةاحٙاؽ األ٤ث، كلًكٌ ٤رتج ل٨٢ت٬ة( ♀
                                     

 . ةخرصؼ يفري (1/345) ( حٙفري اة٦ ٞرري1)
 (. 2/294( أْالـ امل٬ٛٓني )2)
 (. 433ل٢غٍيب ابلٖػادم )ص ،( الٟٙايث3)



 
 

خٜاد 232 خػالؿ ىلع مفائ٠ ااْل  ٬ٛاْػ كى٬اةً ااـل

ا، ضيد آ٦٤ ةٓي٣٫ ة٨ه٬صكملا  ؽ ةٓي٣٫ ةٓين َّٙ  عا١ٗ أ٪٠ ابلػع ٪ؼق ا١ٜاْػة ك
يػيث يػ -٦٤ اخل٬ارج كاملٓزت١ث- ككٙؽكا ةأعؽل، ٜ٘ػ آ٦٤ ٤رالن ال٬ْ ، (1)ة٨ه٬ص ال٬ْ

ػ ػ، كٛاة٣٫٢ املؽسئث ٘آ٬٨٤ا ة٨ه٬ص ال٬ْ يػ،  (2)ككٙؽكا ة٨ه٬ص ال٬ْ ككٙؽكا ة٨ه٬ص ال٬ْ
كأ٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث آ٬٨٤ا ةل٠ٍّ كدم٬ٓا ةني اجله٬ص، كاْخ٥ػكا ىلع ٬ٛؿ اهلل حٓاىل/ 

ؽاؼ/ ]﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ﴿  .[156اأْل
 .[48ا١جفاء/ ] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے﴿ك٬ٛهل حٓاىل/ 

ككؼا اجلربيث آ٬٨٤ا ة٥ا كٙؽ ة٩ ا١ٜػريث، ككٙؽكا ة٥ا آ٦٤ ة٩ ا١ٜػريث، كاحلٚ اإلي٥اف جب٥يّ 
وئ وئ ۇئ ۇئ  ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿اجله٬ص، كاْخٜاد ٧يف اتلٓارض ةح٫٨ا، ٛاؿ حٓاىل/ 

 ، ٘أذتج ملحئث لإلنفاف ٤ٜيػة ة٥لحئث الؽمح٦.[29 -28اتل٬ٟيؽ/ ]﴾ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
ٍج  ٙى حى٢ى

ٍ
 كاسخ٥ٓج كزا١ج اللت٩، كارحٙٓج احلشب كا٢ٜ٧ٓج.اجله٬صي  -حب٥ػ اهلل -٘ىأ
كٛػ اـخ٠٥ٓ ٪ؼق ا١ٜاْػةى ٞرريه ٦٤ أئ٥ث ا٣٢ٓ١ كادلي٦ يف ٞرس املتخػْث كح٨ٙيػ كت٫اح٣٫، »

ا١ث(، كيف ٞخاب )خمخ٢ٗ احلػيد(، ككؼلٝ اإل٤اـ  ♫ ٞه٨يّ اإل٤اـ اللا٘يع يف ٞخاب )الـؽ
يف ٞخاب )خمخ٢ٗ احلػيد(،  ♫ يف )الؽد ىلع اجل٥٫يث(، كاإل٤اـ اة٦ ٛخحتث ♫ أمحػ

ري ٪ؤالء ٞرري ٦٤ أئ٥ث الف٨ث ♫ كا١ٍطاكم  .(3)«يف )مللك اآلذار(، ٕك
 

  

                                     
 ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ﴿٬ٛهل حٓاىل/  /( ك٦٤ ذل1ٝ)

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ك٬ٛهل حٓاىل/  [88]ابلقرة/

يدخن  ال» /٤خٙٚ ٢ْي٩، ك٬ٛهل ،٥٧اـ /يٓين ،«ال يدخن اجلَث قخات»/ ♀ك٬ٛهل  [84]اهنصاء/ ﴾ېئ
 ٤خٙٚ ٢ْي٩. ،ٛاٌّ رض٣ /يٓين، «اجلَث قاطع

ْ يػوى أن ال هلإ إال ا دخن اجلَث» /♀٬ٛهل  /( ك٦٤ ذل2ٝ) يٌ شّد أن ال »ك٬ٛهل/  ،مف٣٢ «يٌ يات ِو
 مف٣٢.  «يُ ا ىلع اجلارهلإ إال ا وأن حمًُدا رشْل ا حر  

خٜاد ٨ْػ أ٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث ) (3) خػالؿ ىلع مفائ٠ ااْل  (. ٫٨٤1/348ز ااـل

& 
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 اشتنال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتوا

 
إف املهػر اذلم حؤعؼ ٩٨٤ مفائ٠ أن٬ؿ ادلي٦ ٪٬ ال٬يح، ٘لك ٤ا ي٢ؾـ اجلاس اْخٜادق أك 
ا٠٥ٓ١ ة٩ ٛػ ةح٩٨ اهلل حٓاىل ةال٬يح الهادؽ ٦ْ ٌؽيٚ ٞخاة٩ ا١ٓؾيؾ، أك ةال٬اـٍث ٦٤ الكـ 

أك ٤ا يؽسّ إحل٥٫ا ٦٤ إدماع نطيص، أك ٠ْٜ رصيص دؿ ٢ْي٩ اجل٠ٜ  ،♀املهٍىف 
 .[89اجلط٠/ ]﴾ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ كأركػ إحل٩، ٛاؿ حٓاىل/

 .[9اإلرساء/ ]﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿كٛاؿ ـتطا٩٧/ 
... وايى ا، هقد حركخكى ىلع ابليظاء، حلوّا » /♀كيف احلػيد ٬ٛهل 

ْاء ا ش ٬ؿ اهلل وٍّاِر حؽك٨ا كاهلل ىلع ٤ر٠ ابليياء،  ،♀، ٛاؿ أة٬ ادلرداء/ نػؽ ـر
 .(2)«يزيؼ غَّا ةػدي إال ِالك ال»، كيف ركايث أعؽل/ (1)«حل٫٢ا ك٫٧ار٪ا ـ٬اء

لك يشء ضىت  ♀ٛػ ٥َّ٢ْل٣ ٧بيل٣ »/ ◙كٛػ ٛي٠ لف٥٢اف ا١ٙاريس 
 .(3)«اخلؽاءة! ٜ٘اؿ/ أس٠

٦٤ املطاؿ أف »كدع٬ؿ مفائ٠ اتل٬ضيػ كٛياياق يف ٪ؼا ا٬٥ٓ١ـ ٦٤ ةاب األكىل، ة٠ 
ة٬٢ٜب٣٫ يف رب٣٫ ك٤ٓت٬د٪٣ رب ا١ٓاملني،  يرتؾ ح٢ٓي٣٫٥ ٤ا ي٬ٜل٩٧٬ ةألفجخ٣٫، كيٓخٜػك٩٧

تادح٩ أرشؼ املٜانػ، كال٬ن٬ؿ إحل٩ اغيث املٍا١ب  .(4)«اذلم ٤ٓؽ٘خ٩ اغيث املٓارؼ، ْك
٬ؿ  ةنيَّ مفائ٠ اتل٬ضيػ حارة ةأدتل٫ا اجل٢ٜيث ٤تارشة ٞأض٬اؿ ا١ربزخ،  ♀كالـؽ

كمفائ٠ احل٬ـ اآلعؽ، كحارة جي٥ّ إىل األد١ث اجل٢ٜيث األد١ث ا٢ٜٓ١يث كيؽكػ إحل٫ا، ٘إ٤ا أف 
                                     

  .(49(، كاة٦ أيب اعن٣ يف الف٨ث )5( أعؽس٩ اة٦ ٤اس٩ )1)
 .، كٛاؿ ا١رت٤ؼم/ ضف٦ نطيص(44(، كاة٦ ٤اس٩ )2676(، كا١رت٤ؼم )4607(، كأة٬ داكد )17142( أعؽس٩ أمحػ )2)
 (.262( أعؽس٩ مف٣٢ )3)
 (. 8 -5/7) م( دل٬٥ع ا١ٙخاك4)



 
 

خٜاد 232 خػالؿ ىلع مفائ٠ ااْل  ٬ٛاْػ كى٬اةً ااـل

 حل٬ف أد١ث مفائ٠ ٣٢ْ اتل٬ضيػ أد١ث ٢ٜ٧يث، أك أد١ث ٢ٜ٧يث ٢ْٜيث.
كب٫ؼا األن٠ املتارؾ اْخه٣ أ٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث، ٘هػركا ٦ْ ال٬يح يف ح٣٢ٓ 

كل٣ ي٨هت٬ا ٤ٜا١ث كجي٬٢ٓ٪ا ٦٤ أن٬ؿ دي٣٫٨ كدم٠ الك٣٫٤، »اتل٬ضيػ يف مفائ٩٢ كأدتل٩، 
٬ؿ ٦٤ الٟخاب  ٬ؿ، ة٠ جي٬٢ٓف ٤ا ةٓد ة٩ الـؽ إف ل٣ حل٦ ذاةخث ٘ي٥ا ساء ة٩ الـؽ

 .(1)«ك٩٧كاحل٥ٟث، ٪٬ األن٠ يٓخٜػك٩٧ كيٓخ٥ػ
جئ حئ مئ ﴿كردكا ٨ْػ اتل٨ازع يف مفأ١ث ٤ا إىل ٧ه٬ص ال٬يح؛ ا٤خراالن ٬ٜ١هل حٓاىل/ 

، [59ا١جفاء/ ]﴾ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث
٬هل »ك٤ٓىن الؽد إىل اهلل ـتطا٩٧/  الؽد إىل  /♀الؽد إىل ٞخاة٩، ك٤ٓىن الؽد إىل ـر

 .(2)«ـجخ٩ ةٓػ ك٘اح٩، ك٪ؼا مما ال عالؼ ٘ي٩ ةني دميّ املف٥٢ني
كيف إ٥ْاؿ ٪ؼق ا١ٜاْػة ٧ِؽ إىل ال٬يح ةٓني ال٥ٟاؿ، كاـخ٨ٖاء ة٩ ٦ْ ٕريق، كاْخ٥اد 
٢ْي٩، كجت٨ب ال٬٢ازـ ابلا٢ٌث ملؼ٪ب ٦٤ ي٬ِّٓؿ ىلع ا٠ٜٓ١، أك اذلكؽ دكف الرشع، كحتٜيٚ 

٬هل  كجناة ٦٤ مفالٝ أ٪٠ األ٪٬اء اذلي٦ يخٜػم٬ف ةني  ،♀لإلي٥اف ةاهلل كاحتاع ـر
٬هل ة٤٬٢ٓ ٬ٜهل٣ كأذكا٣٫ٛ، كضف٣ ملادة اتل٢ٜيػ ابلا٢ٌث، ٤ّ حتٜيٚ يػم اهلل كـر ٣٫ ْك

 االسخ٥اع كاأل١ٙث ك٧تؼ االعخالؼ كا١ٙؽٛث.
 

  

                                     
 (. 347 /3) مدل٬٥ع ا١ٙخاك ( 1)
 (. 593ل٢ل٬اكين )ص ،( رشح الهػكر ةخطؽي٣ رّ٘ ا١ٜت٬ر2)

& 
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 حجية فوه الصحابة والسلف الصاحل
 لنصوص الوحيني

 
٬ا احلٚ كاجلشاة كا١ٙالح يف ادل٧يا كاآلعؽة ٘إف أسػر  إذا اعخ٢ٗ أ٪٠ ا١ٜت٢ث كح٨اْز
ا١ٙؽؽ ةاله٬اب كأكال٪ا ةاحلٚ كأٛؽب٫ا إىل اتل٬٘يٚ/ ٦٤ اكف يف سا٧ب أنطاب حم٥ػ 

 كإذا اكف الٟخاب الٟؽي٣ محَّاؿ أكس٩ يف ا٣٫ٙ١ خمخ٢ٙث ٘إف ةياف أنطاب ٧بي٨ا ،♀

ا، كأ٫ُّ٢ٛا  ♀ ٫ا ٥٢ْن ٜي هل ضشث كأ٤ارة ىلع ا٣٫ٙ١ الهطيص؛ ٣٫٘ أةؽُّ األ٤ث ٬٢ٛبنا، كأ٥ْ
٬٥٢ا  ٫ا ةؽ٪ا٧نا، ضرضكا اتل٨ػؾي٠ ْك ٨ي٫ا رسيؽةن، كأرصضي ٫ا ٍ٘ؽةن، كأضفى ا، كأنطُّ ٙن حل٢ُّ

٬ؿ   -ىلع ٣٢ْ -كأدرك٬ا مؽادق، اعخار٪٣ اهلل حٓاىل ♀أـتاة٩، ك٬٥٫٘ا ٤ٜانػ الـؽ
٢ني، ىلع ا١ٓاملني ـ٬ل  ٘لك ٦٤ هل لفاف نػؽ ٦٤ مل٬٫ر ة٣٢ٓ أك دي٦، »األ٧بياء كاملـؽ

 .(1)«╚ ٤ٓرتؼ ةأف عري ٪ؼق األ٤ث ٪٣ الهطاةث

أ٩٧ ٣٢ْ ٤ا يف ٬٢ٛب٣٫، ٘ؽيض ٣٫٨ْ، كأ٧ؾؿ الفٟي٨ث ٢ْي٣٫، ٘ال  ٦٥٘ أعرب٧ا اهلل »
 .(2)«حي٠ ألضػ اتل٬ٛٗ يف أمؽ٪٣، أك اللٝ ٘ي٣٫ ابلخث

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿يف ٬ٛهل حٓاىل/ - ♫ ٛاؿ ٛخادة

 .(3)«♀ أنطاب حم٥ػ»/ -[6ـتأ/ ]﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
/ -[59اجل٠٥/ ]﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ﴿يف ٬ٛهل حٓاىل/ - ♫ كٛاؿ ـٙياف

                                     
 (. 165( رشح ا١ٜٓيػة األن٫ٙا٧يث )ص1)
 (. 4/116اجلط٠ )األ٪٬اء ك( ا١ٙه٠ يف امل٠٢ ك2)
 (. 22/44( حٙفري ا١ٍربم )3)



 
 

خٜاد 234 خػالؿ ىلع مفائ٠ ااْل  ٬ٛاْػ كى٬اةً ااـل

 .(1)«♀٪٣ أنطاب حم٥ػ »
٬ؿ » /♫ كيف ٤زن١ث ٣٫٥٢ْ كاسخ٫اد٪٣ ك٘خاكا٪٣ ٛاؿ اللا٘يع ... ٬٥٢ٓ٘ا ٤ا أراد ـر

ؽ٬٘ا ٦٤ ـجخ٩ ٤ا ْؽ٨٘ا كس٨٢٫ا، ك٪٣  ♀اهلل  ا، ْك ا كإركادن ؾ٤ن ا؛ ْك ا كعانا اع٤ا
٠ٜ، كآراؤ٪٣ جلا أمحػ كأكىل ة٨ا ٦٤ رأي٨ا ٨ْػ أ٧ٙف٨ا،  ٨ٛ٬٘ا يف لك ٣٢ْ كاسخ٫اد، ككرع ْك

٬ؿ اهلل   ♀ك٦٤ أدرك٨ا مم٦ يؽىض أك ضيك جلا ٩٨ْ ةترل٧ا ناركا ٘ي٥ا ل٣ ي٬٥٢ٓا لـؽ
ا، أك ٬ٛؿ ةٓي٣٫ إف حٙؽ٬ٛا، ك٪ٟؼا ٬ٜ٧ؿ، كل٣ خنؽج ٦ْ ٘ي٩ ـ٨ث إىل ٬ٛهل٣ إف اسخ٬ٓ٥

 .(2)«أٛاكي٣٫٢، كإف ٛاؿ أضػ٪٣ كل٣ خيا٩ٙ١ ٕريق أعؼ٧ا ة٬ٜهل
 كأ٘ي٠ ٣٢ْ الف٢ٗ ٤ا اك٬٧ا ٤ٜخػي٦ ٘ي٩ ةالهطاةث.

ا يف ا٣٢ٓ١ كادلي٦، ٥ٞالٝ، كاألكزايع، » /♫ ي٬ٜؿ اة٦ حي٥يث كال جتػ إ٤ا٤ن
كاثل٬رم، كأيب ض٨يٙث، كاللا٘يع، كأمحػ ة٦ ض٨ت٠، كإـطاؽ ة٦ را٪٬ي٩، ك٤ر٠ ا١ٙيي٠ 
كأيب ـ٢ي٥اف، ك٤ٓؽكؼ الٟؽيخ، كأ٤راهل٣، إال ك٪٣ مرصض٬ف ةأف أ٘ي٠ ٣٫٥٢ْ ٤ا اك٬٧ا 

ػي٦ ة٠٥ٓ الهطاةث، ك٪٣ ٘ي٩ ٤ٜخػي٦ ة٣٢ٓ الهطاةث، كأ٘ي٠ ٣٫٢٥ْ ٤ا اك٬٧ا ٘ي٩ ٤ٜخ
 .(3)«يؽكف الهطاةث ٣٫ٛ٬٘ يف دميّ أة٬اب ا١ٙيائ٠ كامل٨اٛب

٬هل ٤ا ٪٬ أٛؽب إىل  ذ٣ إف اتلاةٓني كحاةٓي٣٫ ٛػ ضه٠ هل٣ ٦٤ ا٣٢ٓ١ ة٥ؽاد اهلل كـر
ا،  ا كحٙفرين ِن ٤زن١ث الهطاةث مم٦ ٪٣ دك٣٫٧؛ كذلٝ ملالز٤خ٣٫ هل٣، كاكخٖاهل٣ ةا١ٜؽآف ضٙ

٣٫٤٬٢ مل٬٫رة كباحلػيد ركايث كدراي ث، كرضالح٣٫ يف ٢ٌب الهطاةث ك٢ٌب ضػير٣٫ ْك
ك٦٤ امل٬٢ٓـ/ أف لك ٦٤ اكف ةلالـ املخت٬ع كأض٬اهل كب٬ا٦ٌ أم٬رق ك٬ُا٪ؽ٪ا »٤ٓؽك٘ث، 

 األ٤ثةاالعخهاص ة٩، كال ريب أف أ٪٠ احلػيد أ٣٢ْ أ٣٢ْ، ك٪٬ ةؼلٝ أ٬ٛـ اكف أضٚ 

                                     
 (. 3/370( حٙفري اة٦ ٞرري )1)
ا١ث ابلٖػاديث ا١ٜػي٥ث. 1/80الة٦ ا١ٜي٣ ) ،امل٬ٛٓني( أْالـ 2)  (، كنفت٩ إىل اللا٘يع يف الـؽ
 (. 165الة٦ حي٥يث )ص ،( رشح ا١ٜٓيػة األن٫ٙا٧يث3)
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٬ؿ اكأعه٫  .(1)«♀ ة٣٢ٓ الـؽ

٬هل »كاملف٬٥٢ف يف كأف ا١ٜٓيػة حيخاس٬ف إىل   ♀٤ٓؽ٘ث ٤ا أراد اهلل كـر
ةأ١ٙاظ الٟخاب كالف٨ث، ةأف يٓؽ٬٘ا ١ٖث ا١ٜؽآف ا١يت ة٫ا ٧ؾؿ، ك٤ا ٛاهل الهطاةث كاتلاة٬ٓف 
٬ؿ ملا عاٌت٣٫  ائؽ ٥٢ْاء املف٥٢ني يف ٤ٓاين ح٢ٝ األ١ٙاظ، ٘إف الـؽ هل٣ ةإضفاف ـك

كاك٧ج ٤ٓؽ٘ث الهطاةث ملٓاين ا١ٜؽآف  ؛ةخ٢ٝ األ١ٙاظ ةالٟخاب كالف٨ث، ْؽ٣٫٘ ٤ا أراد
٬ٖا ح٢ٝ املٓاين إىل اتلاةٓني أ٣ِْ مما ة٬ٖ٢ا ضؽك٩٘، ٘إف أك٠٥ ٦٤ ض٣٫ِٙ حلؽك٩٘، كٛػ ة٢َّ 

٤ٓىن اتل٬ضيػ، ك٤ٓىن ال٬اضػ كاألضػ  /املٓاين ا١ٓا٤ث ا١يت حيخاج إحل٫ا ٬٥ْـ املف٥٢ني، ٤ر٠
الـ، كحن٬ ذلٝ ػ أف يل٬ف الهطاةث يٓؽ٬٘ف ذلٝ، ٘إف ٤ٓؽ٘خ٩ ... ٘ال ةكاإلي٥اف كاإـل

 . (2)«أن٠ ادلي٦

٥٘ؼ٪ب الف٢ٗ أـ٣٢ كأ٣٢ْ كأضل٣، ال ٥ٞا يػْي٩ املغا٬ٙ١ف، ةاعخالؼ حن٣٫٢ 
إ٣٫٧ ل٣ ي٫٥ػكا ٬ٛاْػ احلل٣ كالفياـث / ك٤ؼا٪ت٣٫، ٘خارة ي٬ٜؿ أ٪٠ الفياـث كامل٢ٝ

ه٬ؼ أ٣٫٧ ٤ا ض٬ٜٜا املٜا٤ات كاتلػةري النلٖاهل٣ ةا٣٢ٓ١ كا١ٓتادة، كحارة يػيع أ٪٠ اتل
 كاألض٬اؿ النلٖاهل٣ ةاجل٫اد كا١ٜخاؿ ك٪ٟؼا.

٥ٚ ٣٫٤٬٢ْ، ك٢َّٛ » /كاحلٚ أف ث لك ٪ؤالء حمش٬ب٬ف ٦ْ ٤ٓؽ٘ث ٤ٜاديؽ الف٢ٗ، ْك
حل٣٫ٙ٢، كك٥اؿ ةهائؽ٪٣، كحاهلل ٤ا ا٤خاز ٣٫٨ْ املخأعؽكف إال ةاتلِكٗ كاالكخٖاؿ 

ا، كىتً ٬ٛاْػ٪ا، ككػ ٤ٓاٛػ٪ا، ك٪٣٫٥٥ ةاألٌؽاؼ ا١يت اك٧ج ٪٥ث ا٬ٜ١ـ مؽااعة أن٬هل
مل٥ؽة إىل املٍا١ب ا١ٓاحلث يف لك يشء، ٘املخأعؽكف يف كأف، كا٬ٜ١ـ يف كأف آعؽ، كٛػ 

 .(3)«س٠ٓ اهلل للك يشء ٛػرنا

                                     
 (. 4/91) م( دل٬٥ع ا١ٙخاك1)
 (. 353 /17) املهػر الفاةٚ( 2)
 (. 76ص( رشح ا١ٍطاكيث )3)
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ْؽؼ أف ـ٬ٟح٣٫ ٥ْا ـٟخ٬ا ٩٨ْ ٦٤  ،٦٥٘ ْؽؼ ٛػر الف٢ٗ» /♫ كٛاؿ اة٦ رسب
، كال ال٣ يل٦ ْيا  ؛٤ٜػار احلاسث كالؾيادة يف ابلياف ىلع ،رضكب الالكـ، ككرثة اجلػؿ كاخلهاـ

 .(1)« ٥ْا ال ي٨ّٙ ة٥ا ي٨ّٙ كعليث هلل، كاكخٖاالن ا، كإ٥٧ا اكف كراعن ، كال ٛه٬رن س٫الن 
ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿/ كيف حتػيػ ٬٫ٙ٤ـ الف٢ٗ ٛاؿ ـتطا٩٧

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

الهطاةث ٦٥٘ ، ٘الف٢ٗ اـ٣ جي٥ّ [100اتل٬بث/ ]﴾ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ
ذى اذليٌ  ،خري اجلاس قرين»/ ةٓػ٪٣ مم٦ حت٣٫ٓ ةإضفاف إىل ي٬ـ ادلي٦، كيف الهطيص

 .(2).«..يوٍّْى، ذى اذليٌ يوٍّْى
٠٥، ك١ٜػ ضىك يثك٪ؼق اخلرييث عري عرييث  اإلدماع ىلع ♫ اة٦ حي٥يث ٣٢ْ كإي٥اف ْك

 .(3)٦٤ اخل٢ٗ يف لك ٘يي٢ث. كأ٣٫٧ أ٘ي٠ .ذ٣ اذلي٦ ي٣٫٧٬٢. ،ذ٣ اذلي٦ ي٣٫٧٬٢ ،ا١ٜؽف األكؿ

ك١ٜػ اْخه٣ أ٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث حبشيث ٣٫٘ الف٢ٗ الها١ص ٦٤ الهطاةث 
ٟخ٬ا ٥ْا  ،كاتلاةٓني ٘ٓه٣٫٥ ٪ؼا ٦٤ اتلٙؽؽ كاليالؿ، ٜ٘ال٬ا ة٥ا ٛاؿ ة٩ الف٢ٗ ـك

ّ الف٢ٗ. ٣٫ٓ ٤ا ـك  ـٟخ٬ا ٩٨ْ، كـك

يٚ الف٢ٗ، ٛاؿ أ٤ا أ٪٠ اليالؿ كاالةخػاع، ٥٘ؼ٪ت٣٫ ا٦ٍٓ١ يف الهطاةث كح٨ٟب ٌؽ
ؽ أضػن » /♫ اإل٤اـ أمحػ الـ ا ٦٤ الهطاةث بف٬ء، ٘اح٩٥٫ ىلعإذا رأيج الؽس٠ يٞؼ  .(4)«اإـل

٥ْؽك ك٪٬ ، كاملٓزت١ث ي٬ٜؿ ٛائ٣٫٢ ل، كاخل٬ارج أعؽ٘الهطاةث يلٙؽ٪٣ الؽا٘يث حارةن 
ر٥اف ،كالؾبري ،ك٢ٌطث ،ل٬ ك٫ػ ٨ْػم يلع»/ -٢ْي٩ ٦٤ اهلل ٤ا يفخطٚ -ة٦ ْتيػ  ىلع ،ْك

                                     
 (. 58الة٦ رسب )ص ،( ٘ي٠ ٣٢ْ الف٢ٗ ىلع ٣٢ْ اخل1ٗ٢)
 .(2533(، كمف٣٢ )2652ابلغارم ) أعؽس٩( 2)
 (. 158 -4/157) م( دل٬٥ع ا١ٙخاك3)
 (. 3/1058( الهارـ املف٬٢ؿ )4)
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 .(1)«ك٫ادح٣٫! رشاؾ ٠ٓ٧ ٤ا أسؾتي 

 . (2)«ال٬ٛيٓث يف أ٪٠ األذؽ /ْال٤ث أ٪٠ ابلػع»ضني ٛاؿ/  ♫ كنػؽ أة٬ ضاح٣ الؽازم
ث الؽازم ضيد ٛاؿ/  ا ٦٤ »كريض اهلل ٦ْ أيب زْر إذا رأيجى الؽس٠ يجخٜم أضػن

٬ؿ اهلل  ٬ؿ  ♀أنطاب ـر ؛ كذلٝ أف الـؽ ٚه ،  ♀٘ا٣٢ْ أ٩٧ ز٧ػي ٚه ٨ْػ٧ا ض
 ، ٚه ٬ؿكا١ٜؽآف ض ننى أنطابي ـر كإ٥٧ا  ،♀اهلل  كإ٥٧ا أدَّل إحل٨ا ٪ؼا ا١ٜؽآفى كالفُّ

 . (3)«يؽيػكف أف جيؽض٬ا ك٬٫د٧ا؛ حًليت٬٢ٍا الٟخابى كالف٨ث، كاجلؽح ة٣٫ أكىل، ك٪٣ ز٧ادٛث

 
  

                                     
خهاـ )1)  (. 1/119( ااْل
 (. 1/179) ( رشح أن٬ؿ اْخٜاد أ٪٠ الف٨ث2)
 (. 97( الٟٙايث )ص3)

& 
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 التأويل ودرءظاهرها  ىاإلميان بالنصوص عل
 

اخلٍاب ا١ٓؽيب، ال ٤ا يٜاة٠ اجلم  ٤ػل٬هلا امل٬٫ٙـ ة٥ٜخىض /كيٜهػ ةِا٪ؽ اجله٬ص
 ،اا كآعؽ مؽس٬ضن ٤ا اضخ٠٥ ٤ٓىن راسطن  /-٨ْػ٪٣ -٨ْػ ٤خأعؽم األن٬حلني، كا١ِا٪ؽ

٘إف  ؛ٛػ نارت ملرتكث (ا١ِا٪ؽ) /٢ِ٘ٙث»ا، كاجلم ٪٬ ٤ا ال حيخ٠٥ إال ٤ٓىن كاضػن 
ِا٪ؽ يف ٕري ا١ -كال٢فاف ا١ٓؽيب، كادلي٦ ا١ٜي٣، كلفاف الف٢ٗ ،ا١ِا٪ؽ يف ا١ٍٙؽ الف٢ي٥ث
ُا٪ؽ٪ا املختادر  إسؽاؤ٪ا ىلع /، ٘ال٬اسب يف ٧ه٬ص ال٬يح(1)«ْؽؼ ٞرري ٦٤ املخأعؽي٦

ا ل٥٢خِك٣، ٦٤ الكـ املخِك٣، كاْخٜاد أف ٪ؼا املٓىن ٪٬ مؽاد املخِك٣، ك٧ٙي٩ يل٬ف حلؼيتن 
ػـ ا١ٜػرة ىلع ا هل ةا١يعِّ أك اح٫ا٤ن  ؿ ا هل ةا١ٖنب كاتلػ١حابلياف ٥ْا يف ٧ٙف٩، أك اح٫ا٤ن  ْك

٬هل األ٤ني  ػـ اجلهص ل٥٢ِكٗ، كلك ذلٝ ممخ٨ّ يف ضٚ اهلل حٓاىل كضٚ ـر  .♀ْك

املٓىن املؽاد ٤ّ خت٢يث  ٣٢ٓ إ٤ا ةاـخ٥ٓاهل ال٢َٙ اذلم يػؿ ة٬ى٩ٓ ىلعكمؽاد املخِك٣ يي 
ح ةإرادة املٓىن امل٬٢ٍب الفياؽ ٦ْ أيث ٛؽي٨ث حرص٩٘ ٦ْ دالتل٩ ا١ِا٪ؽة، أك ةأف يرصِّ 

٪ؼا ٘رصؼ الالكـ ٦ْ  مؽادق، كىلع ةلال٩٤ ٦٤ ا١ٜؽائ٦ ا١يت حػؿ ىلعةيا٩٧، أك أف حيخٗ 
٣ ٕري ٤ٜت٬ؿ ـبت٩ اجل٠٫ حتلُّ  -٦٤ ٕري دحل٠ ي٬ست٩ أك يبني مؽاد املخِك٣ -ُا٪ؽق املختادر

، (2)اتلأكي٠إىل اتلطؽيٗ ٩٨٤   إال أ٩٧ أٛؽب إىل، ك٪ؼا كإف ـ٥اق املخأعؽكف حأكيالن لأك اهل٬
 جييب ىلع أم٬ر أربٓث/  أكي٩٢ ضىتكال يف٣٢ هلؼا املخأكؿ ح

 أف يبني اضخ٥اؿ ال٢َٙ ذللٝ املٓىن اذلم أكردق ٦٤ س٫ث ال٢ٖث.أحدِا/ 

                                     
 (. 33/175) م( دل٬٥ع ا١ٙخاك1)
ُا٪ؽ ال٢َٙ ٦ْ كى٩ٓ األنيل إىل ٤ا حيخاج إىل دحل٠ ل٬الق ٤ا حؽؾ ُا٪ؽ ال٢َٙ. لفاف ا١ٓؽب ( اتلأكي٠/ ٪٬ ٠ٜ٧ 2)

(1/264 .) 
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  كس٩ حٓيح٩٨ هلؼا املٓىن أ٩٧ املؽاد.أف يبنيِّ اثلاين/ 

ألف األن٠ ْػ٩٤، ٛاؿ  ؛أف يٜي٣ ادلحل٠ الهارؼ ل٢َٙ ٦ْ ضٜيٜخ٩ كُا٪ؽقاثلاهد/ 
املشاز  رد اجله٬ص كا٬ِ١ا٪ؽ، كرد ضٜائ٫ٜا إىل٦٤ اجلٜم يف ادلي٦ » /♫ اة٦ ال٬زيؽ

 .(1)«٦٤ ٕري ٌؽيٚ ٛآٌث حػؿ ىلع ذت٬ت امل٬سب ل٢خأكي٠

إذ دحل٠ إرادة احلٜيٜث كا١ِا٪ؽ  ؛ ـال٤ث ادلحل٠ الهارؼ ٦ْ املٓارضأف يبنيِّ الراةع/ 
ا ٛائ٣، ك٪٬ إ٤ا ٍٛيع، كإ٤ا ُا٪ؽ، ٘إف اكف ٍٛٓيا   ٘الا ل٣ ي٢خٙج إىل ٧ٜيي٩، كإف اكف ُا٪ؽن

 .(2)ةػ ٦٤ ا١رتسيص
أ٩٧ ال يخ٣ ةالغ كال يل٠٥ إ٧ؼار، كال ح٬ٜـ احلشث كال  /كمما يػؿ ىلع إ٥ْاؿ ا٬ِ١ا٪ؽ

ح٨ٍّٜ املٓؼرة ةلالـ ال حٙيػ أ١ٙا٩ُ احلٜني، كال حػؿ ىلع مؽاد املخِك٣ ة٫ا، ة٠ ىلع 
محث، ٤ٓىن اهلػايث، ككٙاء الهػكر، كالؽ -كا١ٓياذ ةاهلل -عالؼ ذلٝ، ٘يجخيف ٦ْ ا١ٜؽآف

ا١يت كنٗ اهلل حٓاىل ة٫ا ٞخاة٩ الٟؽي٣، ك٤ٓاين الؽأ٘ث كالؽمحث كاحلؽص ىلع رّ٘ ا٨ٓ١ج 
يف ٞخاة٩ ا١ٓؾيؾ، ك٪٬ اذلم  ♀كامللٜث ٦ْ األ٤ث، ا١يت كنٗ اهلل حٓاىل ة٫ا ٧بي٩ 

حؽؾ األ٤ث ىلع ٤ر٠ ابليياء حل٫٢ا ٫٨ٞار٪ا ال يؾئ ٫٨ْا إال ٪الٝ، ٘ال اتلتاس يف أمؽق 
إٍُ لى يكٌ »/ ك٪٬ ا١ٜائ٠ ،ٞيٗ ال إ١ٖاز يف إركادق كعربق، ةا٩٨ٌ كُا٪ؽق ـ٬اء،ك٫٧ي٩، كال 

ى رش يا يػوًُ  ،ا غويُ أن يدل أيخُ ىلع خري يا يػوًُ هلىٍيب قتيل إال اكن حق   ويَذِر
 .(3)«هلى

يف كأف اْخٜاد٪ا أ٪٣ أ٥ْاهل، كأكال٪ا ةاإليياح كاإل٫٘اـ  لأل٤ث ♀كدالتل٩ 
ة٢فاف ْؽيب ٤تني، كاجلؾـ كاّٛ ةأف الهطاةث رى٬اف اهلل حٓاىل ٢ْي٣٫ ٬٥٫٘٪ا ىلع كس٫٫ا 

                                     
 (. 129( إيرار احلٚ )ص1)
٢ث )362-6/360) مٙخاكا١( دل٬٥ع 2)  (.4/1009(، كبػائّ ا٬ٙ١ائػ )290-1/288(، كاله٬اْٚ املـؽ
 (. 1844( أعؽس٩ مف٣٢ )3)
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٠ يف رصؼ ٬ُا٪ؽ٪ا، ك٦٤ اكف ةال٢فاف ا١ٓؽيب ٗ كال ح٥طُّ اذلم ي٩٥٫ٙ ا١ٓؽيب، ةٖري حل٢ُّ 
ظ، كٛػ ٛاؿ ٥ْ يا أي٫ا اجلاس، ٢ْيل٣ / »◙ ؽأْؽؼ ٩٥٫ٙ٘ جله٬ص ال٬يح أـر

 .(1)«٘إف ٘ي٩ حٙفري ٞخاةل٣، ك٤ٓاين الك٤ل٣ ؛ةػي٬اف كٓؽك٣ يف اجلا٪٢يث

 /أم -ل٣ يل٦ يف الهطاةث ٦٤ حأكؿ كحئنا ٦٤ ٧ه٬ن٩» /♫ كٛاؿ اة٦ حي٥يث
ىلع عالؼ ٤ا دؿ ٢ْي٩، ال ٘ي٥ا أعرب ة٩ اهلل ٦ْ أـ٥ائ٩ كنٙاح٩، كال  -٧ه٬ص ال٬يح

 .(2)«امل٬ت٘ي٥ا أعرب ة٩ ٥ْا ةٓػ 

ي٬ٜؿ  ،كيف إ٧لار اتلأكي٠ الالكيم ك٨٤ا٪ز ا١ٙالـٙث ك٦٤ حأذؽ ة٣٫ ٦٤ املخِك٥ني
ّ ٦٤ حأعؽ ٦ْ ا١ٜؽكف اثلالذث ا١ٙاى٢ث يف اغ١ب » /♫ احلاَ٘ اة٦ ضشؽ كٛػ حـ٬

مؾس٬ا مفائ٠ ادليا٧ث  األم٬ر ا١يت أ٧لؽ٪ا أئ٥ث اتلاةٓني كأحتا٣٫ْ، كل٣ يٜخ٬ٓ٨ا ةؼلٝ ضىت
 - يؽدكف إحل٩ ٤ا عا٩ٙ١ ٦٤ اآلذار ةاتلأكي٬٢ٓ٠ا الكـ ا١ٙالـٙث أنالن ةلالـ احل٧٬اف، كس

ا ٬٥ا أف اذلم رحت٬ق ٪٬ أرشؼ ا٬٢ٓ١ـ،  ذ٣ ل٣ يلخ٬ٙا ةؼلٝ ضىت -كل٬ اكف مفخٟؽ٪ن ْز
كأكال٪ا ةاتلطهي٠، كأف ٦٤ ل٣ يفخ٠٥ٓ ٤ا ان٢ٍط٬ا ٢ْي٩ ٬٫٘ اعيم سا٪٠، ٘الفٓيػ ٦٤ 

 .(3)«ح٥فٝ ة٥ا اكف ٢ْي٩ الف٢ٗ، كاسخ٨ب ٤ا أضػذ٩ اخل٢ٗ

٘أن٠ عؽاب ادلي٦ كادل٧يا، إ٥٧ا ٪٬ » /-٤تح٨نا ع٬ٍرة اتلأكي٠- ♫ كي٬ٜؿ اة٦ ا١ٜي٣
٬هل ةلال٩٤، كال دؿ ٢ْي٩ أ٩٧ مؽادق، ك٪٠ اعخ٢ٙج  اهللي  قي دٍ ؽً م ل٣ يي ٦٤ اتلأكي٠ اذل كـر

ك٪٠ كٛٓج يف األ٤ث ٘خ٨ث ٞترية أك نٖرية إال ةاتلأكي٠،  ،األم٣ ىلع أ٧بيائ٣٫ إال ةاتلأكي٠
الـ ًٜ٘، ك١حؿ ٪ؼا خمخها  ؟ك٪٠ أريٜج د٤اء املف٥٢ني يف ا١ٙنت إال ةاتلأكي٠ ا ةػي٦ اإـل

 ٠ خٜا٤ث كالفػاد ضىتة٠ ـائؽ أدياف الـؽ دع٫٢ا اتلأكي٠، ٘ػع٠ ٢ْي٫ا  ل٣ حؾؿ ىلع ااـل

                                     
 (. 2/88( امل٬اٜ٘ات )1)
 (. 252 /13) م٬٥ع ا١ٙخاك( دل2)
 (. 267 /13( ٘خص ابلارم )3)
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 .(1)«ا١ٓتاد ٦٤ ا١ٙفاد ٤ا ال ي٩٥٢ٓ إال ربُّ 

 ثةٖري دحل٠ م٬اٜ٘ خٓفٗ٘يف لؾكـ اإلي٥اف ةاجله٬ص ىلع ُا٪ؽ٪ا كدّ٘ اتلأكي٠ امل
ا ك٤ٓىن، ٤ّ ةي  ِن  ٓػ ٦ْ اتلِكٗ يف ادلي٦، كا٬ٜ١ؿ ىلع اهلل ةٖريجله٬ص الٟخاب كالف٨ث ١ٙ

٬هل األ٤ني، ٘يالن   ٦ْ ٤ا يف ذلٝ ٦٤ مه٢طث ـػ ةاب اخلؽكج ىلع ٣٢ْ، كاال٘رتاء ىلع ـر
ػ ةاب اخلؽكج ىلع الرشيٓث، كاالسرتاء ىلع احلؽ٤ات، كاتل٫اكف  ا١ٜٓيػة ةتػْث حمػذث، ـك

يػ ٦ْ ضٜيٜخ٫ا كُا٪ؽ٪ا، ال٬ٛ٬ع يف ةا١ٍااعت ك ػ كال٬ْ امل٨ٟؽات، ةرصؼ أ١ٙاظ ال٬ْ
 .مؽاد أف لك ذلٝ ٕري لكد٬ْ
ك٪ؼق ا١ٜاْػة حٙيػ ةٍالف ٤ؼ٪ب امل٬ٙىث يف الهٙات، اذلي٦ ي٬ٙى٬ف ٤ٓاين »

ْني أف ٪ؼا ٪٬ ٤ؼ٪ب الف٢ٗ، كٛػ ٣٢ْ ةؽاءة ٤ؼ٪ب الف٢ٗ ٦٤ اجله٬ص إىل اهلل، ٤ػَّ 
٪ؼا املؼ٪ب ةخ٬احؽ األعتار ٣٫٨ْ ةإذتات ٤ٓاين ٪ؼق اجله٬ص ىلع اإلدماؿ كاتلٙهي٠، 

 .(2)« ا٣٢ٓ١ ة٥ٓا٧ي٫اال ،كإ٥٧ا ٬٘ى٬ا ا٣٢ٓ١ ةليٙيخ٫ا

إف الهطاةث كاتلاةٓني ل٣ ي٥خ٨ّ أضػ ٣٫٨٤ ٦ْ حٙفري آيث ٦٤ » /♫ ٛاؿ اة٦ حي٥يث
٣٢ٓ ٨ٓ٤اق، كال ٛاؿ ًٛ أضػ ٦٤ ـ٢ٗ ٪ؼق ٦٤ املتلاة٩ اذلم ال يي / ٞخاب اهلل، كال ٛاؿ

ني/ إف يف ا١ٜؽآف آيات ال يي  ،األ٤ث ٬ؿكال ٦٤ األئ٥ث املخت٬ْ اهلل  ٣٢ٓ ٨ٓ٤ا٪ا، كال ي٫٥٫ٙا ـر
كال أ٪٠ ا٣٢ٓ١ كاإلي٥اف دمي٣٫ٓ، كإ٥٧ا ٛػ ي٬ٙ٨ف ٣٢ْ ةٓو ذلٝ ٦ْ ةٓو  ،♀

 .(3)«اجلاس، ك٪ؼا ال ريب ٘ي٩

٢ي٨ا ا١تف٢ي٣»ة٠ اكف ٬ٛؿ أ٪٠ ا٣٢ٓ١/  ٬هل ابلالغ، ْك  .(4)«٦٤ اهلل ابلياف، كىلع ـر
كاألعؼ ة٬ِا٪ؽ  ،♀اهلل كمؽاد ٧بي٩  كمما يل٫ػ ل٢هطاةث يف ٣٫٥٫٘ مؽادى 

                                     
 (. 216 /4( أْالـ امل٬ٛٓني )1)
 (. 35ل٢ليظ اة٦ ْري٥ني )ص ،( ا٬ٜ١اْػ املرىل2)
 (. 13/285) م( دل٬٥ع ا١ٙخاك3)
ؽق ابلغارم يف الهطيص ) (4) ا.9/154ٞذ ٜن  ( ٦٤ ٬ٛؿ الؾ٪ؽم ٢ٓ٤



 
 

خٜاد 222 خػالؿ ىلع مفائ٠ ااْل  ٬ٛاْػ كى٬اةً ااـل

كاهلل اذلم ال هلإ ٕريق، ٤ا »/ ◙ ٬ٛؿ اة٦ مف٬ٓداجله٬ص، كحٙفري٪ا ة٥ا ي٫ِؽ ٫٨٤ا/ 
أ٧ؾ١ج ـ٬رة ٦٤ ٞخاب اهلل إال أ٧ا أ٣٢ْ أي٦ أ٧ؾ١ج، كال أ٧ؾ١ج آيث ٦٤ ٞخاب اهلل إال أ٧ا أ٣٢ْ 

ا أ٣٢ْ ٤ين ةلخاب اهلل حت٩ٖ٢ اإلة٠ لؽكتج إحل٩  .(1)«٘ي٦٥ أ٧ؾ١ج، كل٬ أ٣٢ْ أضػن

اكف ْتػ اهلل يٜؽأ ٢ْي٨ا الف٬رة ذ٣ حيػذ٨ا ٘ي٫ا كيٙرس٪ا اع٤ث » /♫ كٛاؿ مرسكؽ
 .(3)«٣ٓ٧ حؽدماف ا١ٜؽآف اة٦ ْتاس/ »◙ ، كٛاؿ ْتػ اهلل ة٦ مف٬ٓد(2)«اجل٫ار

٦٤ ٘احتخ٩ إىل  ؛ْؽىج املهطٗ ىلع اة٦ ْتاس ذالث ْؽىات» /♫ كٛاؿ دلا٪ػ
 
ي
 .(4)«ك٩ٙٛ ٨ْػ لك آيث ٩٨٤ كأـأهل ٫٨ْاعاح٥خ٩، أ

الهطاةث ٦ْ حٙفري اجله٬ص كاألعؼ ة٬ِا٪ؽ٪ا، كيفترىن ٦٤ ذلٝ ٣٢٘ يخ٬ٛٗ 
اجله٬ص اخلانث ةهٙات اهلل حٓاىل، ٜ٘ػ أعؼكا ة٬ِا٪ؽ٪ا ٘أذبخ٬٪ا دكف حٙفري أك 

 حلييٗ مل٨ٓا٪ا.

ريقٛاؿ ـٙياف »/ ♫ ٛاؿ اذل٪يب ، (حٙفري٪ا -أم/ آيات الهٙات -ٛؽاءح٫ا)/ ٕك
 .(5)«ة٫ا ميايٚ اتلأكي٠ كاتلطؽيٗ بخىغأ٫٧ا ةح٨ث كاىطث يف ال٢ٖث، ال يي  /يٓين

 
  

                                     
 (. 2463(، كمف٣٢ )5002( أعؽس٩ ابلغارم )1)
 (. 1/36( حٙفري ا١ٍربم )2)
 (. 1/40( املهػر الفاةٚ )3)
 (. 1/36( املهػر الفاةٚ )4)
 (. 251)ص ل٢ٓيل ا١ٖٙار( ا٬٢ٓ١ 5)

& 
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 صحيح النقل، وصريح العقلدرء التعارض بني 

  

، ال يف دالتل٫ا الرصحيثكأف ٧ه٬ص الٟخاب كالف٨ث الهطيطث  /مما يجتيغ اْخٜادق
 ذلٝ أف ا٠ٜٓ١ كا٪ػ ةهطث الرشيٓث إدماالن  ؛يٓارى٫ا يشء ٦٤ امل٬ٜٓالت الرصحيث

٬ؿ  /، ٘أ٤ا اإلدماؿكحٙهيالن   ،♀٦٥٘ س٫ث ك٫ادة ا٠ٜٓ١ ةهطث اجلت٬ة كنػؽ الـؽ
 ٘ي٢ؾـ ٦٤ ذلٝ حهػي٩ٜ يف لك ٤ا خيرب ة٩ ٦٤ الٟخاب كاحل٥ٟث.

٥٘فائ٠ الرشيٓث ١حؿ ٘ي٫ا ٤ا يؽدق ا٠ٜٓ١، ة٠ لك ٤ا أدرك٩ ا٠ٜٓ١ ٦٤  /كأ٤ا اتلٙهي٠
ا، ك٤ا ٛرص ا٠ٜٓ١ ٦ْ إدرا٩ٞ ٦٤ مفا مفائ٫٢ا ٬٫٘ يل٫ػ ا كحٓييػن ٜن ئ٫٢ا، هل ةالهطث حهػي

٫٘ؼا ٣ِٓ١ الرشيٓث، كح٫ٛ٬ٙا، ك٤ّ ذلٝ ٢٘حؿ يف ا٠ٜٓ١ ٤ا ي٨٥ّ ك٬ٛع ح٢ٝ املفائ٠ ا١يت 
 ْشؾ ا٠ٜٓ١ ٦ْ إدرا٫ٞا، ٘الرشيٓث ٛػ حأيت ة٥ا حيري ا٬ٜٓ١ؿ ال ة٥ا حتي٩٢ ا٬ٜٓ١ؿ.

ري نطيص أك يل٬ف ٘إف كي  سػ ٤ا ي٬٪٣ اتلٓارض ةني ا٠ٜٓ١ كاجل٠ٜ، ٘إ٤ا أف يل٬ف اجل٠ٜٕ 
ا ١حؿ ٘ي٩  ا ةٙفاد ٤ٜػ٤اح٩.دال١ث نطيطث ىلع املػىعنطيطن  ، كإ٤ا أف يل٬ف ا٠ٜٓ١ ٘اـػن

ٜػ ٘إذتات آهلث ٤ّ اهلل،  /يف إ٧لار الهٙات اإلهليث ةأف الزـ ذلٝ -٤رالن  -٦٥٘ اضخز
إذ ال جي٬ز يف ا٠ٜٓ١ كس٬د م٬س٬د  ؛ أنالن اضخز ة٠ٜٓ ٕري نطيص، ة٠ ال جي٬ز تف٥يث ذلٝ ْٜالن 

أل٩٧ يفخ٢ؾـ رّ٘ اجلٜييني، ضيد  ؛٣ِ امل٥خ٨ٓات ا٢ٜٓ١يثدلؽد ٦ْ الهٙات، ة٠ ٪٬ ٦٤ أْ
ا  ٙن يٜاؿ/ ٪٬ م٬س٬د كال م٬س٬د، كال يٜاؿ ٪ؼا يف ضٚ املغ٬٢ؽ، ٘ال يفخ٢ؾـ إذتات املغ٬٢ؽ ٤خه
ةهٙات الف٥ّ كابلرص كالالكـ كاحلياة أف يخٓػد املغ٬٢ؽ، حبيد حل٬ف لك نٙث ٫٨٤ا إنفا٧نا 

ا ة٨ٙف٩، ك٪ؼا ٬٢ٓ٤ـ ابلٍالف يف ٫٘ؼا  ،ضٚ املغ٬٢ؽ، كبٍال٩٧ يف ضٚ اخلا١ٚ أ٫ُؽ كأكىل ٛائ٥ن
 ٠ْٜ ٘اـػ ال يٜاكـ اجل٠ٜ الهطيص الرصيص ٦٤ آيات الهٙات كأضادير٫ا.

ا، ٥ٞا يف ضػيد يؽك  ◙ ٦ْ أيب ٪ؽيؽة لكٛػ يل٬ف اجل٠ٜ مٟؼكبنا كا٠ٜٓ١ نطيطن
٬ؿ اهلل/ ٛي٠»أ٩٧ ٛاؿ/  ٦٤ ـ٥اء، ع٢ٚ عيالن م٣ رب٨ا؟ ٛاؿ/ ٦٤ ٤اء مؽكر، ال ٦٤ أرض، كال / يا ـر



 
 

خٜاد 224 خػالؿ ىلع مفائ٠ ااْل  ٬ٛاْػ كى٬اةً ااـل

 .(1)«٘أسؽا٪ا ٘ٓؽٛج، ٘غ٢ٚ ٧ٙف٩ ٦٤ ذلٝ ا١ٓؽؽ...

إ٩٧ يٓارض دحل٠ ا٠ٜٓ١، ٘ال يه٢ص أف يل٬ف / ٘يف ٪ؼا الٟؼب كأ٤راهل ال يٜاؿ
 ٦ْ أف يجفب إىل الرشع حلٓارض ة٩ ا٠ٜٓ١، ْالكة ىلع أف األد١ث الرشْيث  ٘يالن دحلالن 

 ح٨ٜي٩ كحت٩٢ٍ.

ا، إال  ، ٘يخ٬٪٣ اتلٓارض ةني ىعى أ٩٧ ال يػؿ ىلع املٓىن املػَّ كٛػ يل٬ف اجل٠ٜ نطيطن
ْم   إن ا»ٛاؿ/  ♀امل٬ٜ٨ؿ كامل٬ٜٓؿ، ٥ٞا يف ضػيد أيب ٪ؽيؽة أف اجليب  يقْل ي

 .(2)احلػيد ..«.اهقيايث/ يا اةٌ آدم مرطج فوى حػدين

 ؛أك جي٬ع كيٍٓق ل٣ ي٣٫ٙ ٤ٓىن احلػيد ،٦٥٘ ٣٫٘ ٦٤ احلػيد أف اهلل حٓاىل ي٥ؽض
ٍق  ألف احلػيد ٘رسق املخِك٣ ة٩، كبني املؽاد ٩٨٤، ك٪٬ أف ا١ٓتػ ٪٬ اذلم ساع ْك

 كمؽض، كأف اهلل حٓاىل ٤زنق ٦ْ ذلٝ.

ةػ ٦٤ أضػ  ةياف أ٩٧ إذا ٫ُؽ حٓارض ةني ادلحل٢ني اجلٜيل كا١ٜٓيل، ٘ال /كاملٜه٬د ٪٬»
 ذالذث اضخ٥االت/ 

ا اكف ٢ٜ٧يا  -ا، ٘يشب حٜػي٣ ا١ٍٜيعا كاآلعؽ ٨ُيا / أف يل٬ف أضػ ادلحل٢ني ٍٛٓيا األول
 ا.٢ٜ٧يا  كا اكف أ٢ْٜيا  -، كإف اك٧ا ٨ُحني ٘ال٬اسب حٜػي٣ الؽاسص-ا٢ْٜيا  أك

ا، ٘ال٬اسب حٜػي٣ ادلحل٠ الهطيص ىلع ا١ٙاـػاثلاين  ،/ أف يل٬ف أضػ ادلحل٢ني ٘اـػن
 ا.ا أـ ٢ْٜيا ـ٬اء أكاف ٢ٜ٧يا 

ؽ ١حؿ ةؼاؾ، ٨٫٘ا جيب حٜػي٣ ادلال١ث / أف يل٬ف أضػ ادلحل٢ني رصحينا كاآلعاثلاهد
٦٤ كس٬ق ادلالالت ٨ْػ ةٓو اجلاس ٤ا ٛػ  الرصحيث ىلع ادلال١ث اخلٙيث، ١ل٦ ٛػ خيىف

. ا ٨ْػ ابلٓو اآلعؽ، ٘ال حٓارض يف ٧ٙؿ األمؽ ٨ْػئؼو  يل٬ف ةح٨نا ككاىطن

ا ك٤خ٨نا -أ٤ا أف يل٬ف ادلحلالف ٍٛٓيني ا، ال -ـ٨ػن  ذ٣ يخٓارىاف، ٫٘ؼا ال يل٬ف أةػن

                                     
ث1) ث ٦ْ األعتار اللجيٓث امل٬ى٬ْ  (. 1/134أليب ضف٦ ال٨ٟاين ) ،( ح٨ػؾي٩ الرشيٓث املؽ٬ْ٘
 (. 2569( أعؽس٩ مف٣٢ )2)
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ٜيل  .(1)«ةني ٢ٜ٧يني، كال ةني ٢ْٜيني، كال ةني ٧ٜيل ْك

أف األد١ث ا٢ٜٓ١يث الرصحيث ح٬ا٘ٚ ٤ا » /كعالنث اْخٜاد أ٪٠ الف٨ث يف ٪ؼا ابلاب
٠، كأف رصيص امل٬ٜٓؿ ال ي٨اٛو نطيص امل٬ٜ٨ؿ، كإ٥٧ا يّٜ اتل٨اٛو ةني ٤ا  ساءت ة٩ الـؽ

 .(2)«يػع٠ يف الف٥ّ ك١حؿ ٩٨٤، ك٤ا يػع٠ يف ا٠ٜٓ١ ك١حؿ ٩٨٤

٪ؼا األن٠، كح٢ٜاق ٣٫٨ْ اتلاة٬ٓف، كح٬احؽت ْتارات  ╚ كٛػ أ٠٥ْ الهطاةث
 ملٓىن.أ٪٠ ا٣٢ٓ١ ة٫ؼا ا

ةني الهطاةث كاتلاةٓني هل٣  -٘اكف ٦٤ األن٬ؿ املخٙٚ ٢ْي٫ا» /♫ ٛاؿ اة٦ حي٥يث
أ٩٧ ال يٜت٠ ٦٤ أضػ ًٛ أف يٓارض ا١ٜؽآف ةؽأي٩ كال ذك٩ٛ كال ٬ٜٓ٤هل كال ٛياـ٩ كال  /-ةإضفاف

٬ؿ ساء ةاهلػ /-ةا١ربا٪ني ا١ٍٜٓيات، كاآليات ابلح٨ات -كسػق، ٘إ٣٫٧ ذتج ٣٫٨ْ كدي٦  لأف الـؽ
 . (3)«احلٚ، كأف ا١ٜؽآف ي٫ػم ل٢يت يه أ٬ٛـ

٬ؿ اهلل » /♫ كٛاؿ اإل٤اـ اللا٘يع ـًٜ، كال  ♀لك يشء عا١ٗ أمؽ ـر
٬ؿ اهلل  ؛ي٬ٜـ ٩ٓ٤ رأم كال ٛياس ٢٘حؿ  ،♀٘إف اهلل حٓاىل ٍّٛ ا١ٓؼر ة٬ٜؿ ـر

 .(4)«ألضػ ٩ٓ٤ أمؽ كال ٧ٌه ٕري ٤ا أمؽ ٪٬ ة٩

 » /♫ كٛاؿ اإل٤اـ ٤الٝ
ى
٦٤ اآلعؽ رد ٤ا أ٧ؾؿ سربي٠ ىلع  أسػؿي  ساء رس٠ه  لك٥اكى أ

 .(5)«!؟♀حم٥ػ 

إذ ١حؿ ٘ي٩ ٤ا  ؛إذتات ْه٥ث الرشع احلٟي٣ /ك٦٤ ذ٥ؽات اال١زتاـ ة٫ؼق ا١ٜاْػة
ػ ةاب اتلأكي٠ كاتل٬ٙيو، كاـخٜا٤ث احلياة ىلع ال٬س٩ األح٣  خيا١ٗ ا٠ٜٓ١ الهطيص، ـك
األك٠٥ ٨ْػ ٧يف اتلٓارض ةني كيح اهلل حٓاىل كع٩ٜ٢، ٘خ٣ٓ٨ ا١برشيث ة٫ػم اهلل كرش٩ْ 

  كحجخّٙ ة٥ا أ٣ٓ٧ ىلع ع٩ٜ٢.
                                     

خٜاد 1) خػالؿ ىلع مفائ٠ ااْل  (. 1/366)( ٫٨٤ز ااـل
 (. 232 -1/231( درء اتلٓارض )2)
 (. 28 /13) م( دل٬٥ع ا١ٙخاك3)
 (. 2/193( األـ )4)
 (. 144 /1( رشح أن٬ؿ اْخٜاد أ٪٠ الف٨ث )5)



 
 

خٜاد 226 خػالؿ ىلع مفائ٠ ااْل  ٬ٛاْػ كى٬اةً ااـل

 
 موافقة النصوص لفًظا ومعنى

 دون اللفظأوىل من موافقتوا يف املعنى 
 

ال كٝ أف ٤خاةٓث الٟخاب كالف٨ث يف ال٢َٙ كاملٓىن أك٠٥ كأح٣ ٦٤ ٤خاةٓخ٥٫ا يف املٓىن 
دكف ال٢َٙ، كيل٬ف ذلٝ ةاْخ٥اد أ١ٙاظ كمه٢ٍطات الٟخاب كالف٨ث ٨ْػ حٜؽيؽ 
خٜاد كأن٬ؿ ادلي٦، كاتلٓتري ة٫ا ٦ْ املٓاين الرشْيث، ك٘ٚ ١ٖث ا١ٜؽآف كبياف  مفائ٠ ااْل

٬ؿ   .♀الـؽ
الـٛاؿ ك األضف٦ يف ٪ؼا ابلاب مؽااعة أ١ٙاظ اجله٬ص، ٘يثتج ٤ا أذبخ٩ » /♫ يظ اإـل

٬هل ٥ٞا ٧ٙاق ٬هل ةال٢َٙ اذلم أذبخ٩، كي٨يف ٤ا ٧ٙاق اهلل كـر  .(1)«اهلل كـر
ا  ♀إف اجليب » /♫ كٛاؿ اة٦ ا١ٜي٣ اكف حياَ٘ ىلع أ١ٙاظ ا١ٜؽآف حٜػي٥ن

ا كح٨ٟرينا ٥ٞا حياَ٘ ىلع ٤ٓا٧ي٩، ك٩٨٤/ ٬ٛهل ٙن ا، كحٓؽي )أةدأ ةًا / -كٛػ ةػأ ةالهٙا -كحأعرين
، ك٩٨٤/ (3)، ك٩٨٤/ ةػاءح٩ يف ال٬ى٬ء ةال٬س٩، ذ٣ احلػي٦؛ احتااعن ل٢َٙ ا١ٜؽآف(2)ةدأ ا ةُ(

اذلي أٍزهج، وٍبيك اذلي  آيَج ةكخاةك/ )-يف ضػيد ا١رباء ة٦ اعزب -٬ٛهل
 .(5)«[45األضؾاب/ ]﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿م٬اٜ٘ث ٬ٜ١هل حٓاىل/  (4)أرشوج(

                                     
 (.16/423) م( دل٬٥ع ا١ٙخاك1)
 .(1218مف٣٢ ) أعؽس٩ (2)
 .[6]املائدة/ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿/ ٛاؿ حٓاىل (3)
امهلل ٩٥٢ْ ٤ا ي٬ٜؿ إذا أكل إىل ٘ؽاك٩، ٘اكف مما ٩٥٢ْ أف ي٬ٜؿ/  ♀أف اجليب » /( ٦ْ ا١رباء ة٦ اعزب4)

/ امهلل ٥٢٘ا ة٢ٖجي  ،♀ ٛاؿ ا١رباء/ ٘ؽدَّدح٫ا ىلع اجليب .ةكخاةك اذلي أٍزهج، وٍبيك اذلي أرشوج آيَُج 
٬لٝ، ٛاؿ/، ٢ٛجي آ٨٤ج ةلخاةٝ اذلم أ٧ؾ١جى  (، 6311، 247ابلغارم ) أعؽس٩ .«ال، وٍبيك اذلي أرشوج   / كـر

 (.2710كمف٣٢ )
 (913-4/912( ةػائّ ا٬ٙ١ائػ )5)
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٬ؿ  ٠ى ضػيًد الـؽ ٍٜ ّه ٦٤ ا٥٢ٓ١اء نى ّى دم ٨ى ةاملٓىن، ك٦٤ أسازق  ♀كهلؼا ٤ى
احلب ا١ٓؽب ضىت  ي٠ املٓىن ٦٤ ال٢َٙ، ٤ػراكن أـل ا ة٥ا حيي اكرتط أف يل٬ف اجلا٠ٛ اعل٥ن

ا١ٜٓيػة عانث ٬٫٘ أ٣ِْ كأعٍؽ؛ ذلا اكف ٪ػم أ٪٠ الف٨ث  يفتتني ا١ٙؽكؽ، كأ٤ا كأف
ا. ٓن  كالف٢ٗ مؽااعة األ١ٙاظ ك٤ٓا٧ي٫ا ٤

إف الف٢ٗ اك٬٧ا يؽا٬ْف ١َٙ ا١ٜؽآف كاحلػيد ٘ي٥ا » /♫ ٛاؿ كيظ اإلـالـ
يثتخ٩٧٬ كي٩٧٬ٙ٨ يف اهلل كنٙاح٩ كأ٘ٓاهل، ٘ال يأح٬ف ة٢َٙ حمػث ٤تخػع يف اجليف كاإلذتات، 

٬ؿة٠ لك ٤ٓىن نطيص   .(1)«٘إ٩٧ داع٠ ٘ي٥ا أعرب ة٩ الـؽ
ا- ♫ كٛاؿ كاتلٓتري ٦ْ ضٜائٚ اإلي٥اف ةٓتارات ا١ٜؽآف أكىل ٦٤ اتلٓتري »/ -أيين

٫٨ْا ةٖري٪ا، ٘إف أ١ٙاظ ا١ٜؽآف جيب اإلي٥اف ة٫ا، كيه حزني٠ ٦٤ ضٟي٣ محيػ، كاأل٤ث 
كاملٓاين ٤ا ال ٤خٜٙث ٢ْي٫ا، كجيب اإلٛؽار ة٥ي٫٧٬٥ا ٛت٠ أف ح٣٫ٙ، ك٘ي٫ا ٦٤ احلل٣ 

 ح٨ٜيض ْشائت٩.
كاأل١ٙاظ املطػذث ٘ي٫ا إدماؿ كاكتتاق ك٧ؾاع، ذ٣ ٛػ جي٠ٓ ال٢َٙ ضشث ة٥شؽدق ك١حؿ 
٬ؿ الهادؽ املهػكؽ كٛػ ييٍؽب يف ٨ٓ٤اق، ك٪ؼا أمؽ يٓؽ٩٘ ٦٤ سؽب٩ ٦٤  ٪٬ ٬ٛؿ الـؽ

خهاـ ةا١ٜؽآف كاإلـالـ، ٥ٞا ٛاؿ حٓا خهاـ حبت٠ اهلل يل٬ف ةااْل ىل/ الكـ اجلاس، ٘ااْل
ؽت أ١ٙاظ ا١ٜؽآف كاحلػيد كبني [103آؿ ٥ْؽاف/ ]﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ ، ك٤ىت ٞذ

٨ٓ٤ا٪ا ةيا٧نا كا٘ينا ٘إ٫٧ا حجخ٣ِ دميّ ٤ا ي٬ٜهل اجلاس ٦٤ املٓاين الهطيطث، ك٘ي٫ا زيادات 
ِْي٥ث ال ح٬سػ يف الكـ اجلاس، كىه حم٬ُٙث مما دع٠ يف الكـ اجلاس ٦٤ ابلا٠ٌ ٥ٞا ٛاؿ/ 

ک ک ک گ گ گ ﴿، كٛاؿ حٓاىل/ [9احلشؽ/ ]﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

ڳ ڳ ﴿، كٛاؿ حٓاىل/ [42 -41٘ه٢ج/ ]﴾ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ

، ك٘ي٩ [1ي٬نؿ/ ]﴾ ٻ ٻ ٻ پ﴿كٛاؿ/  [1٪٬د/ ]﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
                                     

 (.5/432) م( دل٬٥ع ا١ٙخاك1)
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٦٤ دالئ٠ الؽب٬بيث كاجلت٬ة كاملٓاد ٤ا ال ي٬سػ يف الكـ أضػ ٦٤ ا١ٓتاد، ٘ٙي٩ أن٬ؿ ادلي٦ 
٬هل ال أن٬ؿ دي٦ حمػث كرأم ٤تخػعاملٙيػة ل٢يٜني، كيه  . (1)«أن٬ؿ دي٦ اهلل كـر

كاأل١ٙاظ ا١يت ل٣ حؽد يف الٟخاب كالف٨ث إ٤ا أف حل٬ف انٍالضاتو ٤خٓي٨ثن لرلال١ث 
ىلع احلٚ، كال تفخ٠٥ٓ يف ٕري ٪ؼا، ٢٘زيـ اـخ٥ٓاهلا ٘ي٥ا ان٢ٍص ٢ْي٩ ٦٤ املٓاين 

 األ١ٙاظ الرشْيث. الهطيطث، ك٪ٟؼا األمؽ ٘ي٥ا اـخ٩٢٥ٓ الف٢ٗ الها١ص ٦٤
، ٘إذا ْؽؼ  ا كباٌالن ٜنٌ كإ٤ا أال حخٓني لرلال١ث ىلع احلٚ، ة٠ حل٬ف دل٢٥ث حتخ٠٥ ض
٨ّ ٦٤ اتلِك٣ ةال٢َٙ  ا ل٥٢ٓىن الهطيص ٛيت٠ ٩٨٤ املٓىن، ك٤ي ٜن مؽاد ناضت٫ا كاكف م٬ا٘

٣ِّ٢ األ١ٙاظ الرشْيث يف ذلٝ. ْي  املش٠٥، ك
ف ٧ٙينا كإذتاحنا، ٢٘حؿ ىلع أضػ، ة٠ ك٤ا ح٨ازع ٘ي٩ املخأعؽك» /♫ ٛاؿ كيظ اإلـالـ

ا ٛيت٠، كإف  ٜا ا ىلع إذتات ١َٙ أك ٧ٙي٩ ضىت يٓؽؼ مؽادق، ٘إف أراد ة٩ ض كال هل أف ي٬ا٘ٚ أضػن
ا كل٣ ييؽد دميّ ٨ٓ٤اق، ة٠  ٜن ، كإف اكخ٠٥ الك٩٤ ىلع ضٚ كبا٠ٌ ل٣ يٜت٠ ٢ٍ٤ أراد ة٩ ةاٌالن ريدَّ

ري ذلٝ ي٬ٛٗ ال٢َٙ كيٙرس املٓىن، ٥ٞا ح٨ازع اجلاس يف  .(2)«اجل٫ث كاتلطزي ٕك
كأ٤ا األ١ٙاظ ا١يت ١حفج يف الٟخاب كالف٨ث كال احٙٚ »/ -يف م٬ىّ آعؽ- ♫ كٛاؿ

الف٢ٗ ىلع ٧ٙي٫ا أك إذتاح٫ا، ٫٘ؼق ١حؿ ىلع أضػ أف ي٬ا٘ٚ ٦٤ ٧ٙا٪ا أك أذبخ٫ا ضىت يفخٙرس 
٬ؿ أٛؽ ة٩، كإف أراد ة٫ا ٤ٓىن  ٬ؿ ٦ْ مؽادق، ٘إف أراد ة٫ا ٤ٓىن ي٬ا٘ٚ عرب الـؽ خيا١ٗ عرب الـؽ

أ٧لؽق، ذ٣ اتلٓتري ٦ْ ح٢ٝ املٓاين إف اكف يف أ١ٙا٩ُ اكتتاق أك إدماؿ ْرب ةٖري٪ا، أك ةني مؽادق 
 .(3)«ة٫ا حبيد حيه٠ حٓؽيٗ احلٚ ةال٬س٩ الرشيع

كاأل١ٙاظ ا١يت كرد ة٫ا اجلم يٓخه٣ ة٫ا يف اإلذتات كاجليف، » /♫ كٛاؿ اة٦ أيب ا١ٓؾ

                                     
 (.236 -235الة٦ حي٥يث )ص، اجلت٬ات( 1)
 (.66 -65ةخطٜيٚ حم٥ػ الف٬ٓم )ص ،الة٦ حي٥يث ،اتلػمؽيث( 2)
 .(12/114) م( دل٬٥ع ا١ٙخاك3)
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٬هل ٦٤ األ١ٙاظ كاملٓاين، ك٨٧يف ٤ا ٧ٙخ٩ ٧ه٬ن٥٫ا ٦٤ األ١ٙاظ  ٨٘ثتج ٤ا أذبخ٩ اهلل كـر
كاملٓاين، كأ٤ا األ١ٙاظ ا١يت ل٣ يؽد ٧ٙي٫ا كال إذتاح٫ا ٘ال ح٢ٍٚ ضىت ي٨ِؽ يف ٤ٜه٬د ٛائ٫٢ا، 
ا ٛيت٠، ١ل٦ يجتيغ اتلٓتري ٩٨ْ ةأ١ٙاظ اجله٬ص دكف األ١ٙاظ  ٘إف اكف ٤ٓىن نطيطن

ؽاد، كاحلاسث ٤ر٠ أف يل٬ف اخلٍاب ٤ّ ٦٤ ال املش٢٥ث إال ٨ْػ احلاسث ٤ّ ٛؽائ٦ حبني امل
 .(2)«كحن٬ ذلٝ (1)يخ٣ املٜه٬د ٩ٓ٤ إف ل٣ خياٌب ة٫ا

ا بلاب اتل٢تحؿ اذلم ٛػ   كإ٥٧ا ح٬س٩ ا٬ٜ١ؿ ة٨٥ّ اـخ٥ٓاؿ ٪ؼق األ١ٙاظ املطخ٢٥ث ـػا
 يػع٠ ٩٨٤ أ٪٠ ابلػع ىلع اع٤ث اجلاس، ٘ريكس٬ف ةياْخ٣٫ ا١ٙاـػة.

يخِك٬٥ف ةاملتلاة٩ ٦٤ »/ -يف ٤ٜػ٤ث ٞخاب )الؽد ىلع اجل٥٫يث(- ♫ ٛاؿ اإل٤اـ أمحػ
 .(3)«الالكـ، كخيػ٬ْف س٫اؿ اجلاس ة٥ا يلت٬٫ف ٢ْي٣٫، ٬ٓ٨٘ذ ةاهلل ٦٤ ا١ٙنت

ا ىلع الكـ اإل٤اـ أمحػ- ♫ٛاؿ كيظ اإلـالـ  ٜن كاملٜه٬د ٪٨ا ٬ٛهل/ يخِك٬٥ف »/ -٢ٓ٤
ةاملتلاة٩ ٦٤ الالكـ، كخيػ٬ْف س٫اؿ اجلاس ة٥ا يلت٬٫ف ٢ْي٣٫. ك٪ؼا الالكـ املتلاة٩ 
اذلم خيػ٬ْف ة٩ س٫اؿ اجلاس ٪٬ اذلم يخي٦٥ األ١ٙاظ املتلاة٫ث املش٢٥ث ا١يت يٓارى٬ف 

٨ث ة٫ا ٧ه٬ص الٟخاب كالف٨ث، كح٢ٝ األ١ٙاظ حل٬ف م٬س٬دة مفخ٢٥ٓث يف الٟخاب كالف
ؽى ٕري املٓاين ا١يت ٛهػك٪ا ٪٣ ة٫ا، ٘يٜهػكف ٪٣ ة٫ا ٤ٓاينى  عى

ي
كالكـ اجلاس، ١ل٦ ة٥ٓافو أ

، ٘يطه٠ االكتتاق  ؽى عى
ي
 -كاإلدماؿ، لكَٙ/ )ا٠ٜٓ١، كا١ٓا٠ٛ، كامل٬ٜٓؿ(، ٘إف ١َٙ/ )ا٠ٜٓ١(أ

، كإ٤ا ٬ٛة  -يف ١ٖث املف٥٢ني ؽىض؛ إ٤ا مفىم مهػر ٠ْٜ ي٠ٜٓ ْٜالن ْى إ٥٧ا يػؿ ىلع 
ا ة٨ٙف٩، ككؼلٝ يل٬ف ة٫ ا ٛائ٥ن ا دلؽدن ا ا٠ٜٓ١، كيه ا١ٖؽيؾة، ك٪٣ يؽيػكف ةؼلٝ/ س٬٪ؽن

١َٙ/ )املادة، كاله٬رة(، ة٠ ككؼلٝ ١َٙ/ )اجل٬٪ؽ، كا١ٓؽض، كاجلف٣، كاتلطزي، كاجل٫ث، 
                                     

خماٌتث أ٪٠ الالكـ كا٢ٙ١فٙث يف أة٬اب ابلطد كامل٨اُؽة إلٛا٤ث احلشث ٢ْي٣٫ ة٥ا ا١زتم٬ق ٦٤  /( كذلٝ ٤ر1٠)
 .أن٬ؿ

 .(218ص( رشح ا١ٍطاكيث )2)
 (.6( الؽد ىلع الؾ٧ادٛث كاجل٥٫يث )ص3)
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كا١رتكيب، كاجلؾء، كاال٘خٜار، كا٢ٓ١ث، كامل٬٢ٓؿ، كا١ٓاكٚ، كا١ٓلٚ، كاملٓل٬ؽ(، ة٠ ك١َٙ/ 
ػـ(، ة٠ ك١َٙ/ )ال٬اسب، كامل٥ل٦(، ة٠ )ال٬اضػ( يف اتل٬ضيػ ًٜ ، ة٠ ك١َٙ/ )احلػكث كا١

ري ذلٝ ٦٤ األ١ٙاظ  .(1)«ك١َٙ/ )ال٬س٬د، كامل٬س٬د، كاذلات(، ٕك
ا- ♫ كٛاؿ ٪ؤالء ٥ْػكا إىل أ١ٙاظ دل٢٥ث ملتت٫ث حتخ٠٥ يف ١ٖات األم٣ »/ -أيين

٫٨٤ا يف ١ٖات األم٣، ٤ٓاينى ٤خٓػدةن، كناركا يػع٬٢ف ٘ي٫ا ٦٤ املٓاين ٤ا ١حؿ ٪٬ امل٬٫ٙـ 
ل٬ق يف ٬ٙ٧س ٦٤  ٬٥ا ٬ٛهل٣ ك٪٬َّ َِّ ا ٬ٌيالن ة٬٨ا ةٓي٩ ىلع ةٓو، ْك ٙن ذ٣ ركت٬٪ا كأ٬ٙ١٪ا حأحل
ا ملا ٘ي٩ ٦٤ األ١ٙاظ امللرتكث كاملٓاين امللتت٫ث،  ٬٥ىن ل٣ ي٩٥٫ٙ، كال ريب أف ٘ي٩ دٛثن ٕك

، ٛال٬ا هل/ أ٧ج ٘إذا دع٠ ٣٫ٓ٤ ا١ٍا١ب كعاٌت٬ق ة٥ا ح٨ٙؽ ٩٨ْ ٍ٘ؽح٩ ٘أعؼ يٓرتض ٢ْي٣٫
ال ح٣٫ٙ ٪ؼا، ك٪ؼا ال يه٢ص لٝ، ٘يتًف ٤ا يف اجل٬ٙس ٦٤ األ٧ٙث كاحل٥يث حي٫٢٥ا ىلع أف 
تف٣٢ ح٢ٝ األم٬ر ٛت٠ حتٜي٫ٜا ٨ْػق، كىلع حؽؾ االْرتاض ٢ْي٫ا عليث أف يجفت٬ق إىل 

 . (2)«٧ٜم ا٣٢ٓ١ كا٠ٜٓ١
ا- ♫ كٛاؿ أ١ٙاظ  -هٙاتأم/ ٧ٙاة ال -٘ٓا٤ث ٤ا ي٢بؿ ة٩ ٪ؤالء اجلٙاة»/ -أيين

ت ٤ٓا٧ي٫ا ك٘ه٠ ةني ٤ا ٪٬ ضٚ ٫٨٤ا كبني ٤ا ٪٬ ةا٠ٌ زا١ج  دل٢٥ث ٤تلاة٫ث، إذا ٘يرسِّ
 . (3)«اللت٫ث، كحبني أف احلٚ اذلم ال حميػ ٩٨ْ ٪٬ ٬ٛؿ أ٪٠ اإلذتات ل٥٢ٓاين كالهٙات

ّه ملا حٙيض إحل٩ ٦٤ اتل٨ازع  ّى اـخ٥ٓاؿ ٪ؼق األ١ٙاظ املطخ٢٥ث ٍٛ ٍ٨ ككؼا ٘إفَّ ٤ى
 ؼ يف األ٤ث.كاالعخال

٘إف ٞررينا ٦٤ ٧ؾاع اجلاس ـبت٩ أ١ٙاظ دل٢٥ث ٤تخػْث، » /♫ ٛاؿ كيظ اإلـالـ
، ضىت جتػ الؽس٢ني يخغان٥اف كيخٓادياف ىلع إٌالؽ أ١ٙاظ ك٧ٙي٫ا، كل٬  ك٤ٓافو ملتت٫ثه

                                     
 (.1/222( درء حٓارض ا٠ٜٓ١ كاجل٠ٜ )1)
 (.1/295( املهػر الفاةٚ )2)
 (.4/227( املهػر الفاةٚ )3)
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ـئ٠ لك ٥٫٨٤ا ٦ْ ٤ٓىن ٤ا ٛاهل ل٣ يخه٬رق ٘يالن ٦ْ أف يٓؽؼ دحل٩٢، كل٬ ْؽؼ دحل٩٢ ل٣ 
ي٢ؾـ أف ٦٤ عا٩ٙ١ يل٬ف خمٍئنا، ة٠ يل٬ف يف ٬ٛهل ٬٧ع ٦٤ اله٬اب، كٛػ يل٬ف ٪ؼا 

تنا ٦٤ كس٩، كٛػ يل٬ف اله٬اب يف ٬ٛؿو ذا١د، ككرري ٦٤ مهيتنا ٦٤ كس٩، ك٪ؼا مهي
ري٪ا، جتػ الؽس٠ امله٨ٗ ٘ي٫ا يف املفأ١ث  الٟخب امله٨ٙث يف أن٬ؿ ٬٢ْـ ادلي٦ ٕك

ري ذلٝ -ا١ِٓي٥ث ؽ  -٥ٞفأ١ث ا١ٜؽآف كالؽؤيث كالهٙات كاملٓاد كضػكث ا١ٓال٣ ٕك يٞؼ
٬ؿ كاكف ٢ْي٩ ـ٢ٗ  األ٤ث ١حؿ يف ح٢ٝ الٟخب، أ٬ٛاالن ٤خٓػدة، كا٬ٜ١ؿ اذلم ساء ة٩ الـؽ

ة٠ كال ْؽ٩٘ مه٬ٙ٨٪ا، كال كٓؽكا ة٩، ك٪ؼا ٦٤ أـتاب ح٬كيػ اتلٙؽيٚ كاالعخالؼ ةني 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿األ٤ث، ك٪٬ مما ٧ي٫يًج األ٤ثي ٩٨ْ، ٥ٞا يف ٬ٛهل حٓاىل/ 

ٛاؿ اة٦  ،[106-105آؿ ٥ْؽاف/ ]﴾ ﮶ ﮷ ﮸ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
 .(1)«ْتاس/ )حبيو كس٬ق أ٪٠ الف٨ث كاجل٥اْث، كتف٬د كس٬ق أ٪٠ ابلػْث كا١ٙؽٛث(

 
  

                                     
 (.115 -12/114) ما١ٙخاك( دل٬٥ع 1)

& 
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 الكف عنا سكت عنى اهلل ورسولى، 

 وأمسك عنى السلف
 

خٜاد -لك مفأ١ث ٦٤ املفائ٠ الرشْيث ٧ٙينا أك  -ال حيل٣ ٘ي٫ا -كال ـي٥ا مفائ٠ ااْل
ذتج، ك٤ا كرد ة٨ٙي٩ ٧ييف، ك٤ا ل٣ يؽد ةإذتاح٩ كال إال ةػحل٠، ٥٘ا كرد ادلحل٠  -إذتاحنا

ي
ةإذتاح٩ أ

٨ىا، كل٣ حنل٣ ٘ي٩ بيشء؛ ال إذتاحنا كال ٧ٙينا، كال يٓين ٪ؼا/ أف املفأ١ث  ٍٙ ة٨ٙي٩ دحل٠ ح٬قَّ
ع٢يث ٦ْ ادلحل٠، ة٠ ٛػ يل٬ف ٢ْي٫ا دحل٠، ١ل٦ ال ٩٥٢ٓ٧، ٘ال٬اسب اتل٬ٛٗ؛ إ٤ا 

ا، أك حلني كسػاف ادلحل٠. ٜن ٢ٍ٤ 
٤ا ل٣ يؽد ة٩ اخلرب إف ٣٢ْ ا٧خٙاؤق ٧ٙي٨اق، كإال ـٟخ٨ا ٩٨ْ » /♫ كيظ اإلـالـٛاؿ 

ذتج، ك٤ا ٣٢ْ 
ي
٘ال ٧ثتج إال ة٣٢ٓ كال ٨٧يف إال ة٣٢ٓ... ٘األٛفاـ ذالذث/ ٤ا ٣٢ْ ذت٬ح٩ أ

ٟج ٩٨ْ، ٪ؼا ٪٬ ال٬اسب، كالف٬ٟت ٦ْ  ـي ا٧خٙاؤق ٧يف، ك٤ا ل٣ ي٣٢ٓ ٧ٙي٩ كال إذتاح٩ 
 .(1)«أك ذت٬ح٩اليشء ٕري اجلؾـ ة٨ٙي٩، 

كٛػ كردت ٞرري ٦٤ ٧ه٬ص الٟخاب كالف٨ث، كأ٬ٛاؿ الهطاةث كاتلاةٓني كأئ٥ث 
ِّٗ ٥ْا ل٣ يؽد يف الرشع، كالف٬ٟت ٥ْا ـٟج ٩٨ْ اهلل  الف٢ٗ كأ٪٠ الف٨ث ةاألمؽ ةالٟ

٬هل كأمفٝ ٩٨ْ الف٢ٗ، كحؽؾ اخل٬ض ٘ي٥ا ال ٣٢ْ لإلنفاف ة٩ ٦٤ دحل٠ أك أذؽ، ٛاؿ  كـر
﴾ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿حٓاىل/ 

٥٢جي كل٣ ح٣٢ٓ؛ ٘إف »ٛاؿ ٛخادة/  [36اإلرساء/ ] ٥ٓجي كل٣ تف٥ّ، ْك ، ـك ال ح٠ٜ/ رأيجي كل٣ حىؽى
.(2)«اهلل ـائ٢ٝ ٦ْ ذلٝ لك٩

٦ أيب ٪ؽيؽة  ٬ؿ اهلل  ◙ْك ذروين يا حركخكى؛ فإًٍا »ٛاؿ/  ♀أف ـر
                                     

 (.432 -16/431) دل٬٥ع ا١ٙخاكل( 1)
 (.5/27( حٙفري اة٦ ٞرري )2)
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ْا ِوك يٌ اكن قتوكى ةكرثة شؤاهلى واخخالفّى ىلع  أٍبيائّى، فإذا أمرحكى بيشء فأح
ْه  .(1)«يَُ يا اشخطػخى، وإذا ٍّيخكى غٌ يشء فدغ

ِْا،  إن ا » /♀كٛاؿ  ِْا، وحر م حريات فال حنخّم فرض فرائض  فال حظيػ
ْا غَّا ا، وشمج غٌ أشياء  يٌ ؽري نصيان، فال حتحر د  حدوًدا فال حػخدِو   .(2)«وح 

٣٢ًى ٢٘ي٠ٜ، ك٦٤ ل٣ ي٣٢ٓ ٢٘ي٠ٜ/ اهلل أ٣٢ْ، ٘إف ٦٤ / »◙ كٛاؿ اة٦ مف٬ٓد ْى  ٦٤
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿/ - ♀جلبي٩  -ا٣٢ٓ١ أف ي٬ٜؿ ملا ال ي٣٢ٓ/ ال أ٣٢ْ؛ ٘إف اهلل ٛاؿ

 .(3)احلػيد «...[86ص/ ]﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
خهاـ ٦٤ )نطيط٩(/  ♫ كحؽس٣ اإل٤اـ ابلغارم ةاب/ ٤ا ييلؽقي »يف ٞخاب ااْل

٨ًي٩ً، ك٬ٛهل حٓاىل/  ٍٓ ٦ٍ حىل٢َّٗ ٤ا ال يى ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿٦٤ ٞرثة الفؤاؿ، ك٤ى

ًٗ ا١ٜياس »ك، «[101املائػة/ ]﴾ ۆ ُّ٢ ِـّ الؽأم كحىلى ال ح٠ٜ  ﴾وئ ۇئ﴿ةاب/ ٤ا ييٍؼٞؽي ٦٤ ذ
 .(4)«[36اإلرساء/ ]﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿

أؿ رس٠ أةا ض٨يٙث ؽاض ٤ا ح٬ٜؿ ٘ي٥ا أضػذ٩ اجلاس يف » /♫ ـك الالكـ يف اأْل
كاألسفاـ؟ ٜ٘اؿ/ ٤ٜاالت ا١ٙالـٙث، ٢ْيٝ ةاألذؽ، كٌؽيٜث الف٢ٗ، كإياؾ كلك حمػذث؛ 

 .(5)«٘إ٫٧ا ةػْث!
ـأ١ج األكزايع، ٜ٘اؿ/ انرب »بف٨ػق ٦ْ أيب إـطاؽ ٛاؿ/  ♫ كركل الاللاكيئ

٬ا  ُّٙ ٞى َّٗ ٥ْا  ٗى ا٬ٜ١ـ، ك٠ٛ ة٥ا ٛال٬ا، ككي قى ٍٗ ضيد كى ًٛ ٩٨ْ، كاـ٢ٝ ٧ٙفٝ ىلع الف٨ث، كى
٣٫ٓ  .(6)«ـبي٠ ـ٢ٙٝ الها١ص؛ ٘إ٩٧ يفٓٝ ٤ا ـك

                                     
 (.1337(، كمف٣٢ )7288( أعؽس٩ ابلغارم )1)
ربل )7114(، كاحلاك٣ )42ادلارٍٛين ) أعؽس٩ (2)  (.1/278اة٦ ٞرري يف حٙفريق ) كنطط٩(، 19725(، كابلي٫ٌف يف اٟل
 (.2798(، كمف٣٢ )4774ابلغارم ) أعؽس٩ (3)
 (.6/2658( نطيص ابلغارم )4)
 (.4/213( ذـ الالكـ )5)
 (.315( املهػر الفاةٚ )6)
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أ٣٫٧ ل٣ جياكزكا  -يٓين/ الهطاةث -ل٬ ة٢ٖىن ٣٫٨ْ»/ ♫ كٛاؿ إةؽا٪ي٣ اجلغيع
ا ٤ا ساكزح٩ ة٩، ككىف ىلع ٬ٛـ كزرنا أف ختا١ٗ أ٥ْاهل٣ أ٥ْاؿ أنطاب ٧بي٣٫  ةال٬ى٬ء ُٙؽن

♀»(1) . 
اجلاس، كإياؾ كآراء الؽساؿ ٢ْيٝ ةآذار ٦٤ ـ٢ٗ كإف ر٘يٝ »/ ♫ كٛاؿ اللٓيب

ا -، كٛاؿ«كإف زعؽ٬٘٪ا لٝ ةا٬ٜ١ؿ  ♀٤ا ضػذ٬ؾ ة٩ ٦ْ أنطاب حم٥ػ »/ -أيين
 .(2)«٘غؼق، ك٤ا ضػذ٬ؾ ة٩ ٦ْ رأي٣٫ ٘ا٧تؼق يف احلق

كال جي٬ز إضػاث حأكي٠ يف آيث أك ـ٨ث، ل٣ يل٦ ىلع » /♫ كٛاؿ اة٦ ْتػ اهلادم
٪ؼا يخي٦٥ أ٣٫٧ س٬٢٫ا احلٚ يف ٪ؼا، ٫ْػ الف٢ٗ، كال ْؽ٬٘ق كال ةح٬٨ق لأل٤ث، ٘إف 
 .(3)«كى٬٢ا ٩٨ْ، كا٪خػل إحل٩ ٪ؼا املٓرتض املفخأعؽ

٘ا٣٢ٓ١ اجلاّ٘ ٦٤ ٪ؼق ا٬٢ٓ١ـ لك٫ا/ ىتً ٧ه٬ص الٟخاب كالف٨ث، » /♫ كٛاؿ اة٦ رسب
ك٣٫٘ ٤ٓا٧ي٫ا، كاتلٜيػ يف ذلٝ ةاملأذ٬ر ٦ْ الهطاةث كاتلاةٓني كحاةٓي٣٫ يف ٤ٓاين ا١ٜؽآف 
كاحلػيد، ك٘ي٥ا كرد ٣٫٨ْ ٦٤ الالكـ يف مفائ٠ احلالؿ كاحلؽاـ، كالؾ٪ػ كالؽٛائٚ، كاملٓارؼ، 

ري ذلٝ، كاالسخ٫اد ىلع ح٥ ، ذ٣ االسخ٫اد ىلع ال٬ٛ٬ؼ ىلع ٤ٓا٧ي٩ ٕك يزي نطيط٩ ٦٤ ـٜي٩٥ أكالن
ْيين كاكخ٠ٖكح٫ُّٙ   .(4)«٩٥ ذا٧ينا، كيف ذلٝ ٞٙايث مل٦ ٠ْٜ، كك٠ٖ مل٦ ةا٣٢ٓ١ اجلاّ٘ 

 

                                     
 (. 4/151( أْالـ امل٬ٛٓني )1)
 (. 4/152( املهػر الفاةٚ )2)
 (. 427( الهارـ امل٨يك، الة٦ ْتػ اهلادم )ص3)
 .(150( ٘ي٠ ٣٢ْ الف٢ٗ ىلع اخل٢ٗ )ص4)

& 
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   الثالث لأسئلة الفص
 

 أماو امعتارج امخطأ يف كه مما يأدي:)×( وعالمح  ،( أماو امعتارج امصحيحح: ضع عالمح )أولً 

 ( ) ن٬٨ الٟخاب يف كس٬ب اتلِٓي٣ كا١تف٢ي١.٣حفج الف٨ث  -1
االـخ٬اء ٕري دل٬٫ؿ، كالٟيٗ ٕري ٬ٜٓ٤ؿ، كاإلي٥اف ة٩ / »♫أة٬ ض٨يٙث  ٛاؿ اإل٤اـ -2

 ( ) «.كاسب، كالفؤاؿ ٩٨ْ ةػْث
٬هل / »♫ا١ٍطاكم ٛاؿ  -3 ٢ي٨ا ا١تف٢ي٦٤٣ اهلل ا٣٢ٓ١، كىلع ـر  ( ) «.ابلالغ، ْك
يف ال٬٢ح املط٬ٙظ ل٣  [1املفػ/ ] ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿ل٬ اك٧ج »/ ٛاؿ ٥ْؽك ة٦ ْتيػ -4

 ( ) «.يل٦ هلل ىلع ا١ٓتاد ضشث
 ( ) ككٙؽكا ة٥ا آ٦٤ ة٩ ا١ٜػريث. ،آ٦٤ اجلربيث ة٥ا كٙؽ ة٩ ا١ٜػريث -5
٬هل دكف  -6 ٦ ـر  ( ) حٍٓي٠.آ٦٤ اجلربيث كا١ٜػريث ةل٠ ٤ا ساء ٦ْ اهلل ْك
 ( ) .٬ٜٓ٥الح٫ا٣٫٘ أدرل ة ،حؤعؼ مفائ٠ أن٬ؿ ادلي٦ ٦٤ الكـ املٓزت١ث -7
كحارة جي٥ّ إىل األد١ث  ،يبني مفائ٠ اتل٬ضيػ حارة ةأدتل٩ اجل٢ٜيث ٤تارشة ^ جليباكف ا -8

 ( ) اجل٢ٜيث األد١ث ا٢ٜٓ١يث.
/ -[59اجل٠٥/ ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿حٓاىل/ يف ٬ٛهل - ♫ ٛخادةٛاؿ  -9

 ( ) .«^٪٣ أنطاب حم٥ػ »
الـ/ »♫ ٛاؿ األكزايع -10 ا ٦٤ الهطاةث بف٬ء ٘اح٩٥٫ ىلع اإـل ؽ أضػن  ( ) «.إذا رأيج الؽس٠ يٞؼ
 ( ) «.ال٬ٛيٓث يف أ٪٠ األذؽ /ْال٤ث أ٪٠ ابلػع/ »♫ ٛاؿ أة٬ ضاح٣ الؽازم -11
خػالؿ كى٬اةٍ -12 خٜاد/ اإلي٥اف ة٬س٬ب حأكي٠ ٧ه٬ص  ٦٤٩ ٬ٛاْػ ااـل يف مفائ٠ ااْل

 ( ) ال٬ضيني.
 ( ) «.كحئنا ٦٤ ٧ه٬ص ال٬يح حأكَّؿيف الهطاةث ٦٤  اكف/ »♫ ٛاؿ اة٦ حي٥يث -13
اهلل  قي دٍ ؽً كأن٠ عؽاب ادلي٦ كادل٧يا إ٥٧ا ٪٬ ٦٤ اتلأكي٠ اذلم ل٣ يي / »♫ ٛاؿ اة٦ ا١ٜي٣ -14

٬هل ةلال٩٤  ( ) «.كـر
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 ( ) الها١ص اْخ٥اد حأكي٠ الهٙات عليث ال٬ٛ٬ع يف ا١تلبي٤.٩ؼ٪ب الف٢ٗ  -15
 ( ) ا ٘يشب حٜػي٣ ا١ٍٜيع ٥٫٨٤ا.كاآلعؽ ٨ُينٌ  ،اٍٛٓينٌ  إذا اكف أضػ ادلحل٢ني ا١ٜٓيل كاجلٜيل -16
٬ؿ اهلل  -17 ا.  ^ال جي٬ز ٠ٜ٧ ضػيد ـر  ( ) ةاملٓىن ٬ٛالن كاضػن
 الؽساؿ٢ْيٝ ةآذار ٦٤ ـ٢ٗ كإف ر٘يٝ اجلاس، كإياؾ كآراء / »♫ ٛاؿ اللٓيب -18

 ( ) «.كإف زعؽ٬٘٪ا لٝ ةا٬ٜ١ؿ
 : اخرت اإلجاةح امصحيحح من ةني امتدائه املطروحح فيما ييل: ثانيًا

  /المخاب يف وجْب اتلػظيى ……الصَث اجلتْيث -8
 حٙارؽ. -ج  ختخ٢ٗ ٦ْ. -ب  ن٬٨. -أ

ْاء ؽري/ »♫ قال يالك -2  «/ والميف ؽري يػقْل، واإليًان ةُ واجب والصؤال غَُ ةدغث ……االشخ
 ٤خغي٠. -ج  دل٬٫ؿ. -ب  ٬٢ٓ٤ـ. -أ

ْال/ « يٌ ا اهػوى، وىلع رشْهل ابلالغ، وغويَا اهتصويى» -3  ِذا يٌ أق
 الؾ٪ؽم. -ج  ـٙياف. -ب  أيب ض٨يٙث. -أ

 ِذا يٌ قْل/  «يف الوْح املحفْظ لى يكٌ  ىلع اهػتاد حجث ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿لْ اكٍج/ » -4
 ـٙياف ة٦ ْيح٨ث. -ج  الؾ٪ؽم. -ب ٥ْؽك ة٦ ْتيػ. -أ

 .^ ِى أصحاب رشْل ا/ … قال ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ -5
 ـٙياف. -ج ٥ْؽك ة٦ ْتيػ. -ب  األكزايع. -أ

للى يكٌ يف الصحاةث يٌ » -6  ، ِذا يٌ الكم/ «شيًئا يٌ ٍصْص الْيح حأو 
 اة٦ رسب. -ج  اة٦ حي٥يث. -ب  اة٦ ا١ٜي٣. -أ

ْقْع يف أِن األذر /غاليث أِن ابلدع» -7  ، ِذا يٌ الكم/ «ال
 اة٦ حي٥يث. -ج  اة٦ ٞرري. -ب  الؽازم. -أ

 واآلخر هيس لذلك وجب/  ،رصحيًا -واجلقيل ،اهػقيل -إذا اكن أحد ادلحلوني -8
 ادلال١ث اخلٙيث ىلع ادلال١ث الرصحيث. حٜػي٣ -أ

 ا١رتسيص ةح٥٫٨ا. -ج  حٜػي٣ ادلال١ث الرصحيث ىلع ادلال١ث اخلٙيث. -ب
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 روايث احلديد ةاملػىن/  -9
 ٨٤ّ ٫٨٤ا ةٓو ا٥٢ٓ١اء.  -ج  جت٬ز احٙاٛنا. -ب  ال جت٬ز احٙاٛنا. -أ

 أجث عن األسئنح اآلديح:: ثامثًا

خػالؿ ىلع -1 خٜاد ٦٤ ٬ٛاْػ كى٬اةً ااـل دمّ اجله٬ص يف ابلاب ال٬اضػ كإ٥ْاهلا. ارشح / مفائ٠ ااْل
 ٪ؼا حٙهيالن ٤ّ ـ٬ؽ األد١ث.

ا. ارشح ٪ؼا. الرشْيثإلدماع ىلع ٨٤ّ اتلٓارض ةني األد١ث ٛاـ ا -2 ٜن  يف ٧ٙؿ األمؽ ٢ٍ٤
خٜاد/ اكخ٥اؿ ال٬يح ىلع  -3 خػالؿ ىلع مفائ٠ ااْل اتل٬ضيػ ةأدتل٫ا  مفائ٦٤٠ ٬ٛاْػ كى٬اةً ااـل

ؽ األد١ث.  اتلٙهي٢يث. ارشح ٪ؼا ٤ّ ٞذ
أسػر ا١ٙؽؽ ةاله٬اب كأكال٪ا ةاحلٚ كأٛؽب٫ا إىل اتل٬٘يٚ ٦٤ اكف يف سا٧ب أنطاب ٤ٓىن ٬ٛهل٣/ ٤ا  -4

 ؟^حم٥ػ 
خٜاد/ اإلي٥افي  -5 خػالؿ ىلع مفائ٠ ااْل  .اتلأكي٠ كردُّ  ُا٪ؽ٪اةاجله٬ص ىلع  ٦٤ ٬ٛاْػ كى٬اةً ااـل

ؽ األد١ث.ارشح ٪ؼا ٤ّ   ٞذ
 كىص املؽاد ةػرء اتلٓارض ةني نطيص اجل٠ٜ كرصيص ا٠ٜٓ١. -6
ؽ٪ا ٤ّ الرشح. كا١ٜٓيل ٘ال إذا كسػ حٓارض ةني ادلحل٢ني اجلٜيل -7  ةػ ٦٤ أضػ ذالذث اضخ٥االت. اٞذ
ا ك٤ٓىن أكىل ٦٤ م٬اٜ٘خ٫ا يف املٓىن دكف ال٢َٙ. -10 ِن  كىص املؽاد ةأف م٬اٜ٘ث اجله٬ص ١ٙ
٠ً ا٬ٜ١ؿ يف ذلٝ. ♀اجليب اعخ٢ٗ أ٪٠ ا٣٢ٓ١ يف ضل٣ ٠ٜ٧ ضػيد  -11  ةاملٓىن. ٘هِّ
خٜاد -٦٤ املفائ٠ الرشْيث مفأ١ثلك  -12  ،ال حيل٣ ٘ي٫ا ٧ٙينا أك إذتاحنا إال ةػحل٠ -كال ـي٥ا مفائ٠ ااْل

ؽ األد١ث املؤيػة ملا ح٬ٜؿ.  ارشح ٤ّ ٞذ
 

 
 

& 
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أهل السنة واجلماعة مـجـمــل اعــتـقاد

 منت
)درة البيان يف أصول اإلميان(

 
 

 .مبادئ ومقدماتالفصل األول: 

 .الفصل الثاىي: حقيقة اإلميان وأركاىى

 .الفصل الثالث: ىواقض اإلميان وىواقصى

 .الفصل الرابع: مسائل متفرقات
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 دماتـقـادئ ومـبـم
 

 

 .متادئ علم اإليمان ومقدماته املتحث األول:

 .املتحث الثاني: فضل اإلسالم وأهله

 .املتحث الثالث: أهل السنة والجماعة وخصائصهم

 .املتحث الراةع: منهج التلقي واالعتصام ةالكتاب والسنة

 
  



 

 درة التيان يف أصىل اإليمان 992

 

 
  



 
 

 ِجةدئ وِودِةت 999

 

 مبادئ عله اإلميان ومقدماتى
 

   ال٘اصجةِت  ُل أو ُُ ٘ظيدُ املّٗةِت  ، وأؾؼ  .والصّ٘ات األرِض  رب   / د
 ٘ظيدُ و  اٍعةاعت. ج٘لِ ٍوَ  ، والصجُت اٍؿجةداِت  ضعحِ  رشُط  اتل
  ٌُ ٘ أض ْ   اإلنِس  خَِن  اجلبيني واملرشَني، واغيحُ  دؾ٘ةِ  ٖو أدمؿني. واجل

 :ُأشّةءُ  أسهاؤه ِِ ُِ شٗرية.- جلالتلٕ- ُٕ ، وأٍوةثُ يسريةٌ - ِٕ لرشلِ - ٖذا اٍؿَ

 «َُُحيدُُ»و ،«ةُُيُ الس ُ»و «فاإليهان هلة وأو   ،«الرشيعةُُ»و «يوُِالُدُأصَُلُ»و ،«العقيدةُُ»و «اتل
ًُُ»إظالهًة ودطٔيًمة  .محيدةٌ  رشؾيحٌ  أشّةءٌ  وكل ، «األكربُالفق

 و« ُُ ذِيّح. حٌ ي  عِ دْ ثِ  أشّةءٌ  «اٍمَصمحُ »و «الالكمِ  ؾَ

 :ه ُُ ثةألظاكِم الرشؾيِح اإليّةٓيِح املصذّدُّ ِْ األدٍ ِح املرضي ِح، وردُّ الشجٗةِت  َحد  ٖ٘ اٍؿَ
وه٘ادِح األدٍ ِح اخلاللي ح.

 :ًنِسبُت  ُُ ٘ظيدِ  ؾَ ٌٌ  اتل ٌُ  ،وِة ش٘اه لرعٌ  ،أض قين ؾٕٔ فريه.وال يُ  ،ثٔمصٕ هةا

 :ًمةيحٍ يِ  ، ؤِٕ لرُض نيٍ ؾَ  ِٕٔ لرُض  ُحكُه. 
   ِ ُ  ثةألدٍحِ  ثٕ اٍؿويدةُ  طُّ ِط ِة دَ  / لّؿرلحُ ؿنيِ اٍ ة لرُض لأ ٘ ِة ت ؾٕٔ  صأُل اإلدمةحلح، ٖو

ح.ي  اٍَب  دميؽُ 
  ِّ ٌِ  َْ ِِ  ىلع ذلَى  لّة زادَ  /الًمةيحِ  ة لرُض وأ ٌِ  ،اتلمطي ىلع  واتلؿَيٌ، واٍودرةِ  واتلدحل

املؿةٓديْ، وإلعةم املخةٍمني. مإلزا

 :ًُاإليّةنَ  وكّة أن   َفضل  ٌُ َّ ؾِ  لإن   ؛األؾّةلِ  ألض َٕ  ٌُ ِذؿَ ًوة وم٘ض٘اًع،  ؛اٍؿَ٘مِ  ألض
 َِ ةو ًِ واشذّداًدا. ؿَ٘

 والًّةل. اجلّةلِ  اجلالل، وٓؿِ٘ت  ثطمةِت  املذؿةل، املذمردِ  ٍوي٘مِ  إ/ لجةهلل اٍح  َ وُ ة ِذؿَ ِ  لأ 
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 ظير ِة جيت وجي٘ز ويّذٔؽ، خَن اهلل أدمؿني، اٍؿةملني، وضم٘ةُ  بُّ / رَ مَضَعًو ِْ 
.ِْ ظير ِة جيت اؾذوةده ىلع امللكمني ُٗورشةالدُ 

 :ًاالؾذوةديِح. ونعلَُُن ٌِ األظاكُم املذؿَوُح ثةملصةا

 :ُ٘ي ِح، وضعيِط املٔوِ٘ل، واإلدمةِع املوجِ٘ل، ورصيِط املؿوِ٘ل. واستهداُده ِْ اٍمعرِة الص 

 منيثةٍجصجح لَّلك   ُتً:اغي/
َّ ، واٍرتّق  ثةٍؿجةدةِ وْظَدُه اهلل  وإلرادُ  ،اٍؿويدةِ  دطعيطُ   ، ٌِ إىل املمط   ٌِ  ِْ اإليّةن املض

ةنٍ  حٍ ض  ؾْ ظُ  واإلذاعن، واتلطديُن  احلونيِ  إىل ظةلِ  اتلوَيدِ  وِْ ظةلِ   الطدرِ  ، وانرشاحُ وبٖر
٘ارِح  كُ اٍوَت، وحترُّ  ثأؾّةلِ  ُن ، واتلعوُّ اٍمًرِ  واشذورارُ  يف  ، واجلضةةُ ب  ريض الر  ثّة يُ  اجل

٘د يف اجل   ادلٓية ِْ ابلدع والشجٗةت، واجلضةةُ  ٔ   ودخُ٘ل  ،ةريف اآلخرة ِْ اخلَ  ةت.اجل
 /وبةٍجصجح ملضذّؿةت املصَّني

ُْ املضذّؿةِت، واشذخالُف  لةحليةُة اٍعيجُح، واٍباكُت املذذةثؿُح، وازدٖةُر احلضةراِت، وأِ
يْ.   املؤِٔني، واتلًّنُي هلذا ادل 

  /وؾَِ٘م اإلشالِم ، ِٕ ُِ ٓمِص وبةٍجصجِح لَؿَ

 .َِٕ ُِ حبمِغ ه٘اؾِده، وإدراُك أض٘هِل ومصةا لعمُغ اٍؿَ

ُُ الرافجني، وٓيُف حتريِك اٍقةٍني، وآذعةِل  ٌُ اٍودرِة ىلع إرشةد املصرتِشِديْ، ودؿَي وحتطي
ٌِ اجلةَٖني، وإهةُِح احلضِح ىلع املخةٍمني، ويف ذلى إهةِ يْ.املجعَني، ودأوي ُح ادل 

 : ًُ ْ  واِضُع ِِ ْ ظذا ظذوَُٖ  َِ ٘ؾني، و األاُّح اٍمعُ٘ل اثلوةُت اٍؿدوُل؛ اكألربؿِح املذج
أؾيةِن الصَِك الطةحلني.

ُ
  & 
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 فضل اإلسالو وأهلى
 

   ادل ُْ ٘ [91آل ؾّران/ ]﴾ُڃ ڃ چ چ چچ﴿هةل دؿةىل/ ، ٖ٘ اإلشالمُ  احلنُّ  ي ، ٖو
٘ظيِد اخلةلِص هلل ٌُ لرش٘هِلِ  ،االشتصالُم ثةتل ِْ  واٍباءةُ  ،♀ واالدجةُع الاكم

َِ  الرشكِ   .ٕوأٖ
  األٓبيةِء واملرشَني، هةل دؿةىل ؾْ ٍٓ٘ح ُْ ڇ ڍ ﴿/ ♠ واإلشالم اٍؿةم ٖ٘ دي

َُ [27ي٘نس/ ]﴾ُڍ ڌ ڌ ںڻ ڻ ڻ ﴿/ ♠ ، وهةل اهلُل دؿةىل إلثراٖي

ٌُ  ،[939رة/ وابل]﴾ُڻ ۀ ُُ وإشّةؾي ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿/ وهةل إثراٖي

ُٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ُُ  وبةإلشالمِ  ،[971ابلورة/ ]﴾   ويؿوُ٘ب  أوىص إثراٖي
ڳ ڱ ڱ ﴿/ يوُ٘ل  ♠ ، وم٘ىس[937ابلورة/ ]﴾ُۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ /نيهةاََ 

/ ♠ ٘ن ٍؿحىسوهةل احل٘اريُّ  ،[18ي٘نس/ ]ُ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
 .[27آل ؾّران/ ]﴾ُی ی ی ی جئ﴿

  ُچ چ چ ڇ ڇ ﴿، هةل دؿةىل/ يه اإلشالمُ  حُ ضي  املرْ  اخلةدّحُ  والرشةٍح

 .[3املةادة/ ]﴾ُڇ ڍ ڍ ڌ ڌڇ 
  َ ُِ األٓبيةءِ  اإلشالمِ  ثقريِ  َْ ا أن يذدي  أظدً  ؽُ صَ وال ي ، هةل دؿةىل/ اذلي أٓزهَلُ اهلُل ىلع خةد

 .[12آل ؾّران/ ]﴾ُڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿
  الطعيط/ويف «ُِ ُِبُيَُواّل  ُيَْسَهُع ُبَِيِدهُِالَ ٍد َدَُُِنْفُسُُُمَه  ٍُ َُي ِة ن 

ُ
ِذهُِاأل ٌَ ُ ُِنْو َحٌد

َ
َوالَُُيُ أ

ُُِىَْْصَاِنُ  َُيُهَُتَُولَْمُيُْؤِنْوُبِاّل  ُُيُثم  ُإاِل  ًِ ِ ْرِسْلُتُب
ُ
ْصَحاِبُانل ارُُِأ

َ
 .«ََكَنُِنْوُأ

  ُإذ اإلشالم  ُْ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿، هةل دؿةىل/ اٍمعرةِ  دي

 .[33الروم/ ]﴾ُٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
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  ُْ ٘ دي ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿، هةل دؿةىل/ اهلدى والرمححِ  ٖو

 .[11اجلعٌ/ ]﴾ُڃ ڃ ڃ
  ُْ ٘ دي  .[21احلش/ ]﴾ُھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿، هةل دؿةىل/ احلرِج  وٓيِف اٍحرِس  ٖو
  ُْ ٘ دي ٘ديحٍ  ِْ ك   رِ اتلعرُّ  ٖو ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿اهلل، هةل دؿةىل/  ٍقريِ  ؾج

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

 .[48آل ؾّران/ ]ُ﴾ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
  ُْ ٘ دي ُِ  ٖو ؿَ ٌِ  ٍا ؿو ﴾ُمب ىب يب جت حت خت مت ىت يت﴿، هةل دؿةىل/ وٍا

 .[71ص/ ]﴾ُڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿وهةل دؿةىل/  ،[99املضةدٍح/ ]
 ريُ املصَّ٘ن ُٖ خَ و   ِ   حٍ أ

ُ
ٔ  أ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿، هةل دؿةىل/ ةِس خرصخ لَ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 .[993آل ؾّران/ ]﴾ُڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
  ُ ِ  ٖو ٘شَ  حُ األ ُِ  ىلع دميؽِ اٍؿدوُل  والشٗداءُ  ،ُط ال ڤ ڤ ﴿، هةل دؿةىل/ األم

.[983ابلورة/ ]﴾ُڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ
ُ

& 
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 أهل السية واجلناعة وخصائصوه
 

  ُاملصَّني/  وخري« ٌُ َّ  حِ ٔ  الصُّ  أٖ ُ الط   ،«ةؾحِ واجل يف  وِْ دجؿُٗ ثإظصةنٍ  ╚ ةثحُ عَ ٖو
 .وماكنٍ  زِةنٍ  ك  

  ُ ٌُ الطةٍطُ  ُك ََ الص  ٖو ٌُ واألزرِ  جةِع االد   ، وأٖ ُ اٍمِ واخلبِ  احلديِر  ، وأٖ  رهحُ ، ٖو
ُ يريّحٌ  ،املٔط٘رةُ  ، واٍعةامحُ اجلةصيحُ   .، ونصبذُٗ رشيمحأشّةٖؤ

  ُّةئً وبةإلشالم دِ  ة،ثةهلل رب   ريضَ  ْْ َِ  وك،  ُّ ّ  وب ة٘اًل، شُ ة ورَ ٓبي   ♀ دٍ ع ًِ  مَزت
ة ،دمَحً  ثةإلشالمِ  ًّ  ً ة وآويةًدا، وبَ  ُٕ رشيؿذَ  حم ًِ لٗ٘ - عي دْ ثِ  ِذٍٖت  ِْ ك   ئَ رِ اشتصال
 ٌِ َّ  ٔحِ الصُّ  ِْ أٖ  .ةؾحِ واجل

  ٌُ ذا يشّ حِ  ٖو  ِ رايٍح  ٘وا حتَخ َض ْٔ يَ  ، ولُلكي  يف أمرٍ  خيةٍم٘ا الصٔحَ  اذليْ لُ دمَٗ٘ر األُ
 .حٍ ضي  رْ مَ  فريِ  لرهحٍ  ٘ادَ وا شَ ّث  كَ ، ولُ يُ حٍ ؾي  دْ ثِ 
  َو ُ   قِ رَ ثني لِ  ٌط شَ ٖو

ُ
 .ةدميؿً  حِ ِ  األ

  وال خيَ٘ ؾُٔٗ زِةنٌ ماكنٌ  ثُٗ خيذصُّ ال ،. 
  ال خَي  ّ  .╚ عةثحُ والط   ♀ بُّ ة اكن ؾَيٕ اجل  رص٘ن يف ؾويددُٗ ؾ
  ٌُ ٌُ ثةٍورآنِ  اٍؿٔةيحِ  أٖ  .♀ األٓةم خريِ  حِ ٔ  لصُ  اعيحِ الر   ، وأٖ
  ٌُ ُ أٖ  .واالثذداِع  حِ هَ رْ ، اجلةثذون لَمُ جةِع ىلع االد   االصذّةِع  ٖو
  ُي ُ  .ّ٘نًُ َي بٕ ، وؿةدون ثةحلن  ، ويُ ٘ن ثةحلن  ٘ال
  ذويّحٌ صْ ُٗ مُ ذَ يؿَ ، ورَشِ ه٘يّحٌ ُٗ ؾويددَ  ، يّة أن  ظصٔحً  ِشرَيُُٖ ىُّ ٔمَ  دَ اَل. 
  ُحٌ ةٓي  ب  ُٗ رَ أخاله ًُ  .إيّةٓيحٌ ُٗ ، ودربحذُ حٌ ي  عشَ ُٗ وَ ، ومصةل
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  ِزرِ يذأدث٘ن ِٕ جأدثِ ل ؛♀ ال خيةٍم٘ن يف اٍرتبيِح والصَِ٘ك ٖدي املؿط٘م
َ
ه ، وىلع أ

ِٕ ال ييدون.يؿَّ٘ن، وؾْ شج    ذ
  ُدُ ، وؾَيٕ يَ ْدؾ٘ن٘ن، وإىل اهلل دؿةىل يَ َٗ ئْ رون وَ ٘ن، ويأمُ ربُّ ّ٘ن ويُ َ  ؿَ ي ٍُّ َِ ٕ ٘ن، ويف شبي

ِٖ جُي   ون.دُ ة
  ٔةنِ وابليةنِ  حِ ض  ثةحلُ دلةٖدًة ُٗ ظةامذُ  ال دزاُل ٖة ُضُّ ال يَ  ، ػةٖرًة ِٔط٘رًة،، وبةحلِد والص 

 .الصةؾحُ  ٘مَ وُ ٗة ظىت تَ ةٍمَ ة أو خَ هلَ ذَ خَ  ْْ َِ 
  ُُٗٓأدمؿني. اهلل ىلع اخلَِن  حُ ض  احلةاريْ، وظُ  ِٔةرُ أاُّذُٗ الصةاريْ، و دوةُ هُ أؾية 
  ،ِذمةود٘ن ٌِ ُ يف اٍمض َِ َض لَ  وىلع يّثةِ ٖو َِ  حَس ََ ُٗ لَ ةا  املؿط٘مُ اجلبُّ إال  ٘مٌ ُط ؿْ ثحُٔٗ 

♀. 
  ِؽٍ عُّ دَٔ صةٍف وَ  ٍص خُّ رَ ؾْ دَ  ٘نَ َٗ ْٔ يَ ل ٘ن،يْ يذ٘اَض ادل   ّ٘ن، وبإهةِحِ ًُ َي  الرشيؿحِ  ثّزيان 

ُّ٘ دَ اغٍل، وَ   .وآوعةٍع  أو ؾضزٍ  وآدلةٍع  رٍ ٗ
  َ ُٖ  اهلل رُ دَ ُٗ هَ ثِ  زَل ، لإذا َٓ ءِ لَجاَل  ٘نَ ُض ؿر  وال يذَ  ،اٍؿةليحَ  أل٘ن اهللَ صْ ي ، صةَل الر   ُُ اكٓ٘ا 

 ذ٘ن.ثج  ويُ  ذ٘نَ جُ ثْ يَ 
  َؿزتِ ي ُ  إال يف خري. ةَس ٘ن اجل  ُع ةٍِ املؿةيص، وال خُيَ ٘ن ل
  ِدأُٖ٘ٓٗوال ي ةَس دارون اجل  يُ  ،حِ ي  وِ ، وال يو٘ل٘ن ثةتلَّ حٌ ي  وِ ُٗ َٓ دُ يرَ َس. 
  َِط ي َُ َِ َِ ؿعُ ُٗ، ويُ ؿَ عَ قَ  ْْ ٘ن  ّ  مُ ؿْ ُٗ، ويَ ٔؿَ َِ  ْْ ٘ن   ُّٗ.ََ ْ ػَ ٘ن ؾ
  َ٘ َِ ُض ؿرِ ، ويُ رِف ، ويأمرون ثةٍؿُ يأخذون اٍؿم  ني.٘ن ؾْ اجلةٖ
  َ٘ن.ُٗ يذّ٘ك  ّ٘ن، وىلع رب  َُ ون وَيْ ِب ْط ي 
 خشيحِ دؿةىل يشذٗرون، وِْ  اهلل ّعجحِ ث  ُ ثةدلٓية  ِح رَ اٍمَ وَ  ِى عِ الض   حِ شمو٘ن، وبوَ  اهلل ي

ون. يُّزي 

  ،ةؾحِ واٍع   ب  ج٘ن ىلع اٍ٘اػِ ويُ َيرُِض٘ن ىلع الطالة ِؽ اجلّةؾِح.
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   َثويةم ال ٌِ ٌِ ل٘ن، وبِ يترش   ي إذا ، ل٘نيُؿرَ  اذليرِ الطيةِم و وكّثةِ  اٍؿي٘نِ  ؽِ ِْ ودَ  اٍوَِ٘ب  ٘ص
 .اهللُ  رَ يِ وا ذُ ءُ رُ 

 ، ٌٌ ٘ن ألصجذَُٗ/ ضُّذُٗ ظ٘ي ٌٌ عوُ وُٓ  يُكمُّ   يف لكّةدُٗ. جتري ، واحلًّحُ ُٗ هَي
  ،ُ ُٗ  ُ.يف أؾّةهلِ  دادَ ّ٘ن الص  َٗ َْ ويُ يُمت ش٘ن سااَرُٖ، وَيمؼ٘ن ص٘ارَظ
  َذُ جْ ي ُ ِ  دهحَ ٘ن الط  ل ٌ  ثِ  ونَ ٘دُ وجَي  ،ةءٍ خَ صَ ب  .ةءٍ عَ عَ  ك
  َ  .ابلالءِ  ؾ٘ن ؾٔد ٓزولِ اء، ويذض  ون يف الض   طب  ، ويذَ اءِ يف الرس    رونَ ًُ شْ ي
  َُِجُُٗ اخلوَ  ،ةِ د  يف الشِ  ةءَ صرَّ َقَ ج٘ن الي  .خةءِ يف الر   ُف ٘يْق
  ُةرِ م  اٍقَ  ىلع اٍؿزيزِ  ِض رْ ٘ن لَؿَ بٗييذَ ، وَ ةرَ مَ قْ واالشذِ  حَ ٘بَ ون اتل  ِّثُ كْ ي. 
  ْ٘ن، َُّ ؿْ يَ  الِص ثةإلخ ِِ رونهُ رَ مْ يَ  يةءِ ْ الر  و  دون.مو  ذَ يَ  شةؾح ُٗ ُك  هَ٘بَ و ،٘ن وُيذ 
  ِلإن  اخلرَي ليُٗ اغٌٍت، يّة أن  الرش  يف خمةٍميُٗ اغٌٍت. وبةجلَّح

ُ
 

  
& 
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 ميوج التلقي واالعتصاو بالكتاب والسية

 
  ِٔح ٌُ الصُّ ، ج٘لِ  ثةٍوَ املذَّق   ، واإلدمةِع ط املٔو٘لِ اِ عةَض ُٗ ؾْ ٘ن ؾويددَ يذَو  وأٖ

ِ٘  ةِ عرَ ، واٍمِ املؿو٘لِ  ااِط ورَص  َّ اٍو  ح.ي
 حَ  أن ويؿذودون َّ  حَ ؿَ ةظِ اٍوَ  احلُض  ٔ حُ اهلل دؿةىل و األىلع يذةُب  ؽَ رصِ وال اجل ج٘ي ُح  الصُّ

 .آظةًدا خ، ول٘ اكٓالطعيعحُ 
  ُاكن. الكمَ  ♀ رش٘هِل  اهلل دؿةىل والكمِ  م٘ن ىلع الكمِ ود  وال ي ْْ َِ ًٔة   أظٍد اكا
 .اٍؿويدِة واألظاكم ٌِ ًح ثٔمِصٗة يف مصةا ٔ َح ُظض   ويؿذودون الصُّ
   الًذةِب والصِٔح ث ن ٓطَ٘ص ْ٘ ويذَو ُِ  واالشتصالم. ةتلؿؼي
  َدَميؽِ ة ىلع ويؿذودون اشذّةهل  ٌِ ِْ وال شيّة اإليّةن. مصةا ي  ادل 
  َؾَيٗة ويأخذوٓٗة ِأخذ ٌِ ي ِ٘  .االؾذّةدو اتل ْؿ
  َثةب ط٘ص يف ك  اجلُّ  ّؽِ ٔ٘ن بَ ؿذَ وي. 
  َاألزجةت واألاّحِ  اثل وةت، الطعةثحِ و ♀ ب  ُٗ اجل  ويمّٗ٘ٓٗة ثم.  
  ُةِصُٗ، لإن ل َٗ ٔ ِِ ُ  ثأه٘اِل الطعةثِح وِْ شةَر ىلع  ون الًذةَب والصَٔح ثّٗة، ز يمرس 

 يذحرْس لجّة ضط  ِْ ٍقِح اٍؿرِب وهَلَضةدُِٗ.
  ِن ءورَ دْ ، ويَ املوج٘لِ ٖة ويمّٗ٘ٓٗة ىلع ػةٖر ٌَ  .يٌأوِ اتل  ثةظ
  َاجل   ثني ضعيِط  اتلؿةرُض ِة ػةُٖرُه دلؿ٘ن وي ٌِ ٌِ  ورصيِط  و  .اٍؿو
 طَ٘ص اجلُّ  أن   وَيؿذودون  ُّ  اٍُؿو٘ل. ليٕ ةرُ ، وهد دأيت ثّة حَت ٘لِ جاٍوَ  ةالِت عَ ال دأيت ث
  ه إىل دُّ رَ َّ فَ  ُض ه اتلؿةرُ ػةٖرُ  ِة هؽَ ولإن َ٘ ُِ ال حِ يف  ٖ ٌِ  ضع  الٍِح يف اجلوٌ. ،اٍؿو  أو اثلُّجِ٘ت وادل 
  َوِْ دجؿُٗ ثإظصةنٍ  ؾٕٔ الطعةثحُ  َى وأمصَ  ،ورش٘هُل  خ ؾٕٔ اهللُ ً٘ن ؾّة شمُّ كُ وي. 
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  ٘ظيدِ ِّ لُٗ دُل ، أو ودٍ ردُ مَ  الكمي  ٍ٘ب شَ  ؾْ ك   هِ يدِ رِ وجَت ، اتلَّق   رِ طدَ مَ  ؿ٘ن ىلع د
 ع.دَ جذَ ُِ  َمصََكي ، أو ِذم٘مٍ  يفي َصَ لَ 
  َدوريرِ  ؾٔدَ  والصٔحِ  الًذةِب  ومطعَعةِت  ؿذّدون أٍمةَظ وي  ٌِ  وأض٘لِ  االؾذوةدِ  مصةا

 ِْ  .♀ الرش٘ل ، وبيةنِ اٍورآنِ  ٍقحِ  لَن ، وَ حِ ون ثٗة ؾْ املؿة ي الرشؾي  ؿب  ، ويُ ادلي
  َحِ  إال إلدمةِع  ♀ ب  اجل   ثؿدَ  ألظدٍ  وال ؾطّح  ِ  .ٖة ؾطّحآلظةدِ ، وٍحس إذا آؿودَ  األ
  َحٌ  يف األظاكمِ  اإلدمةعَ  دون أن  ؿذوِ وي ؿح. اخلالَف  وأن  ، هةظؿحٌ  ُظض  ٌْ لَص  ـَ م٘ظ  الصةا
 ؾْ ا ، ِؽ االؾذذارِ والصٔحِ  ه إىل الًذةِب ردُّ  ك ليٕ وصَت َِ خذُ اِة و ُّ ، ئ ِْ األاّحِ خعِ ل

 ّ٘ن.ز  ؤيُ  ّ٘ن والؿَط لال يُ 
  ُّبشأِٓ  دْ رِ لُ يَ  ِة وك ٌٌ ٌٍ ِْ  ٕ دحل ٌِ  ،دٍ وِ ٔؿَ ُِ  ، أو إدمةٍع رصيٍط  ضعيٍط ٓو  لٗ٘ ِْ مصةا

ُّ  ُب َّث  ، لال يُ االصذٗةدِ  ََٗد يف ظَجِٕ.ليٗة وإن أخعأ دِ ِٗ ضذَ ىلع ال  ، إذا اكن احلنُّ هطَده واصذَ
  َدُّ ؿُ وال ي ٌِ َٗ  ٍحِ ى الز  رَ ، أو صرى دَل شةذل  ليٕ خالٌف  ِة وردَ  االصذٗةدِ  ون ِْ مصةا  ةِ َ٘ مْ وال

ُ ةثَ ذَ لال يُ  ،اٍؿَّةءِ  ِْ أه٘الِ   ؽ ؾَيُٗ بصبجٗة.ٔ  شَ ؿ٘ن ؾَيٗة، وال ي
  َؿذٔ٘ن ثةتلمريِن وي  ٌِ ليٗة ىلع  ُن ضي  يُ  ، والليٗة اخلالُف  يص٘غُ اٍيت  االصذٗةدِ  ثني مصةا

ٌِ امل ، وبنيَ ِك املخةٍِ  َ  صةا  .الٌف ليٗة خِ  ص٘غُ اٍيت ال ي
  َىلع املخةٍِك  ِن يضيِ واتل   اإلٓكةرِ  ركِ دليُٗ ثني دَ  َض ؿةرُ وال د  ٌِ ح، االصذٗةدي   يف املصةا

ٌِ  ضؿِك  هلة وبيةنِ  اٍؿَم   وبني اتلعويِن   ، واتلعذيِر ِْ ِذٖجٕ.ِك املخةٍِ  دحل
  ِظنل  هحُ الطةدِ  راشحُ واٍم. 
  ظنل  حُ الرؤية الطةحلِ و. 
 أو اٍترشيؽاتلَّق  مطةدِر ِْ  ذلى ٍحَس  كُّ و . 
  ُظنل  اهلل ألوحلةءِ  والًراِح. 
  ٌُ  واالشذوةِح. ىلع اٍعةؾحِ  امُ وَ ادل   الًراِحِ  وألض



 

 درة التيان يف أصىل اإليمان 932

  َىلع ال٘اليحثّضرِده  ال يدلُّ  اٍؿةدةِ  ُق رْ وخ . 
  َولل ٍْ ِِ  لَرمحْ ثَوْدِر ِة ليٕ ِْ دو٘ى وإيّةن. وكُّ مؤ
  َوال ؾطّح  ُّ ُّ  ةِت مَ اكشَ لَ ِعيَْخ - جةِت ةظَ خَ وال ِ٘ - إن ادُّ  .ٖة ِْ األظ٘الوحن
  ٌُ  واإلحلةد. دِع ابلِ  ِٔةِٖش  ِْ أخعرِ  ىإىل اهل٘ ِْ الِ٘ح  اٍترشيؽِ  حِ ي  رِ طدَ مَ  وٓو
  ُودّةم  ِٕ ِْ  اٍمو ُِ  يك٘نُ  يف ادلي ٌِ  ثةٍؿَ  اإلِةِحُ  ٔةُل دُ  واحلونيِ  بةلطبِ وًِؿة، وبّٗة  واٍؿّ

يْيف   .ادل 
  ُثِّٔٗش  واالٍزتام  ٌِ ٔ   أٖ ٌِ  دوريرِ  ؾٔدَ و ح ثةجلَّحِ الص  ضدَق  سّرُ يُ  ةضًح؛خ اإليّةنِ  مصةا

َِك إىل  االٓتصةِب    ٌُ وَ  ، ويُ  الط٘اَب كّث  ويُ  ،اللكّحَ  ّؽُ وجَي  ،الطك   دُ ظ  َ٘ ، ويُ الص 
َ
، اخلعأ

ُن و ًِ اتل   ُيو  ٌُ و ،نيَ ّ يف ادلٓية واآلخرة. واٍمالحَ  ضةةَ اجل   يط 

 
 

& 
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 حقًقة اإلمياى وأركانه
مان ةاهلل دعاىل  .املتحث األول: حقٌقح اإًل

ماناملتحث الثانٍ: العالقح ةني    .اإلصالم واإًل

مان  .املتحث الثالث: مرادث اإًل

مان  .املتحث الراةع: االصذثناء يف اإًل

 .املتحث الخامط: حكم مردكث الكتريج

 .أهل القتلح عىلاملتحث الضادش: الحكم 

مان وأقضام الذىحٌد  .املتحث الضاةع: أةىاب اإًل

مان ةىجىده دعاىل  .املتحث الثامن: أدلح اإًل

مان ةصفاخ الرةىةٌح املتحث الذاص  .ع: اإًل

مان ةأصماء هللا وصفاده  .املتحث العارش: اإًل

مان ةاألصماء الحضنى  .املتحث الحادي عرش: قىاعد اإًل

مان ةالصفاخ العال  .املتحث الثانٍ عرش: قىاعد اإًل

مان ةاألصماء والصفاخ  .املتحث الثالث عرش: ثمراخ اإًل

 .ةصفاخ األلىهٌحاملتحث الراةع عرش: إفراد هللا دعاىل 

مان ةاأللىهٌح  .املتحث الخامط عرش: ثمراخ اإًل

ماناملتحث الضادش عرش:   .ةاملالئكح اإًل

مان ةىجىد الجن  .املتحث الضاةع عرش: اإًل

مان ةالكذث املنسلح  .املتحث الثامن عرش: اإًل

مان ةالرصل  .املتحث الذاصع عرش: اإًل

  .يف حق الرصل املتحث العرشون: ما ًجث وما ًجىز وما ًمذنع

 .وحقىقه♀املتحث الحادي والعرشون: خصائص النتٍ

مان ةالٌىم اآلخر  .املتحث الثانٍ والعرشون: اإًل

مان ةالقضاء والقدر  .املتحث الثالث والعرشون: اإًل
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 حقًقة اإلمياى باهلل تعاىل

 
 ٩ِ٢ِ واحل٬ِم اهلل اإلي٥اُن ة ـُ ٜيػُة حَٓاىل وَمالئكِخ٩ وُكخُِت٩ وُر َْ هِ؛  َػِر َعرِيه َورشِّ َٜ اآلعِؽ وا١

ِٓني لُف٨َِّث عاح٣ِ  ْج  اجلبيني وإ٤امِ  املف٥٢ني املخَّت َٓ ٢ني، احْٜٙج ٢ْي٩ ََك٥َِخ٣٫ُ، واسَخ٥َ املـؽ
.٣٫ِ ِٙ َ٢ ـَ  ٣٫ ٦ْ ُٙ اه َع٢َ َّٜ ٢ي٩ِ أئ٥ُخ٣٫ُ، َوح٢ََ َْ 

  ُٚ ِٙني واإلي٥اُن ةاهلل واجلٍ ُل واسٍب ىلع املََكَّ ٫ادحني أوَّ  .ةاللَّ
  ٣٫ُ٨ ٘ي٨ُُصُ٪٣ َوي٨ُُصو٩َ٧، ل٣ُ٫ُ اهللواملؤ٬٨٤ُن أ٪٠ُ واليِث َْ  ُّ ، ُُيت٣٫ُّ وُيت٩َُ٧٬ُّ، وُيَػاِ٘

٧يا واآلعؽِة و٪٣ ٫٤خػون.  األ٦ُ٤ يف ادلُّ
  َّ٬ِِل  ثُ واحلش  .♀يف ٤ٓؽِ٘ث اإلي٥اِن و٧ٜيي٩ِ ٪٬ ةياُن اهلل وـر
 ُُإال  ال لإَ  وأسؾاء، ِل أدىن وأىلع، ٘أْال٪ا/ ٬ُٛل  ٍَٓب ملًًٓن ذي كُ  / اـ٣ٌ الرشعُيُواإليهان

ِٚ  ، وأد٧ا٪ا/ إ٤اٌثُ اهللُ  ٣ُ األذى ٦ْ ا١ٍؽي ٫ا. ُٚ ٫ا ٥ٞا يخ٢َّٓ ةتِٓي  ُٚ يخ٢َّٓ  ، وااـل ِٓ  جب٥ي
  ٌ٠ٌ٥  و٬ٌٛل  واإلي٥اُن اْخٜاد  ، و٩ُ٨٤ِ ةا٦ٌٌ و٩ُ٨٤ ُا٪ٌؽ/ ْو
 ُُ٤ا اـخٜؽَّ يف ا٢ٜ١ِب و٪٬ أن٠ُ اإلي٥انِ فابلاطو / . 
 ُُاٌر  ./ ٤ا ةػا ىلع ال٢َِّفاِن وس٬ارِح اإلنفانِ والظَّ
 :واإليهاُنُابلاطُوُىلعََُضبني:َُكٌَلُوََعَهٌل 
 ُُل اٌد.كَُلُالَللْبُِ /فاألوَّ َٜ نٌي واِْخ ِٜ ٌٚ َوي  / و٪٬ ٣ٌ٢ْ وحهػي

ُالَللْبُِ/ واثلاين / و٪٬ اإلعالُص هلل واتلِٓي٣ُ، وا١ٜت٬ُل وا١تف٢ي٣ُ، واإلِذََعُن ِل َعَهُل
الُء، واخل٬ُف ٩ُ٨٤ِ والؽَّساُء، واملطتُث واحلياُء، واإلسالُل واتلًَُّف، واإلعتَاُت والؽِّىا، وال٬َ 

 ُ ُ واإل٧اةُث، واتل٬ُّكُّ ُٟؽ، واخلي٬ُع واخلليُث، واتلأِلُّ ػُق واللُّ رُب، والهِّ ُؽ والهَّ ُّٟ واتلٙ
خٓا٧ُث، وحن٬ُ ذلٝ.  وااـل
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  ٫٨ا يَْه ، ويه ىلع ا١ٓتِػ ألؾُم وأوَسُب، ويف وأ٥ْاُل ا٬٢ٜ١ِب أن٠ُ ُُكِّ َعرٍي، ْو ُػُر ُُكُّ ةِؽٍّ
ُّ وأذ٬ُب.  اآلعؽِة أ٧ٙ

  ُ٢ِْب أو َخ٩ُ٢٥َ َٜ ٬ُٓن ىلع زواِل اإلي٥اِن ةالَُكِّيَِّث. وإذا زاَل ٬ُٛل ا١ ٨َِّث دُل٥ِ  ةالَُكِّيَِّث؛ ٘أ٪٠ُ الفُّ
 .و٤ا يف ا٬٢ٜ١ِب ٦٤ اإلي٥اِن ٪٬ األن٠ُ ٠ِ٥ٓ١ س٬ارِح اإلنفاِن 
 ُ:اٌُرُىلعُكسهني:ُكٌَلُوغهٌل ُواإليهاُنُالظَّ

 / كَُلُاللِّسانُِ/ فاألول
  ٬ُل اهلل»و٪٬ اإلٛؽاُر بَِل٫ادِة ـُ ًػا َر اَ٪ا.« أن ال لإَ إال اهلُل، وأنَّ ُُم٥َّ  و٤ا يُؤَدِّي ُمؤَدَّ
 ٬ِل اهلل واحتاِع ٪ػاه اْث لـؽ ٍَّ ٬اه، وا١زتاُم ا١ ـِ ، و٨ٓ٤ا٪ا/ ا١زتاُم ا١ٓت٬ديِث هلل دوَن 

.٩ ِْ ا خلربِه وا٧ٜياًدا لرش ًٜ  حهػي
 .٦ِ ٌِ ا يف ابلا ًٜ َب جِب٨ََا٩ِِ٧ ََكَن ُمْف٥ً٢ا يف ا١ِاِ٪ِؽ ٨٤َُاِ٘  ٦ْ٥َ٘ أٛؽَّ ة٢َِفا٩ِ٧ َوكؼَّ
 ُُِاللِّسانون ُكَل اذُث، واألمُؽ و َٖ ِخ اذُة وااـل َٓ ِخ ُؽ، وااـل ْٟ ُؽ، واحل٥ُػ واللُّ ْٞ ََعُء واذلِّ / ادلُّ

٣ِ٢، َوحن٬ُْ ذلِٝ.ةاملٓؽوِف واجلَّيُه ٦ْ ال٨٥ُ ِٓ ؽآِن، وحػريُؿ ا١ ُٜ ِؽ، وحاِلوُة ا١ َٟ


 ََارِِحُ/ اثلاين ُاجَل ياِم، واحلَزِّ واجِل٫اِد وَِن٢َِث األرَضامِ  :َعَهُل ََكِة والهِّ الِة والؾَّ ، وبِِؽّ ةالهَّ
َياِء واحِلْفتَِث، وحن٬ِ ذلٝ. َٜ  ال٬ادلي٦ِ وادل٬ِْة، واتلطاُك٣ِ وا١

  ُا٪ٌؽ ال ُّ ُِْه٥ج ة٩ األم٬ال؛ ٘ال ُُيِؾُئ وك٥ا ال ي٨َٙ ٤َاُء، و ٦َ ُِل، وإن ُض٨ٜج ة٩ ادلِّ ٌِ ةا
اِ٪ًؽا  َُ ُٗ ا٠ِ٥ٓ١  ْشٍؾ أو إٞؽاهٍ، وع٬ِف ٪الٍك؛ َ٘خَغ٢ُّ َٓ َر ةِ

ؼَّ َٓ ةا٦ٌٌ ال ُاِ٪َؽ ُِل؛ إال إذا َت
٦ِ وُع٬ُ٢ِّهِ ٦٤ اإلي٥ان. ٌِ ِّ دحل٠ٌ ىلع ٘فاِد ابلا َػم املا٧ َْ  ّ٤ 

  وإذا وُِسَػ ال٥َُٜخِِض. ُء وال ةُػَّ ؛ ْٜ٘ػ وُسَػ الَّشَّ ُّ ِػَم ال٥َا٧ِ ُْ و

ُ
 & 
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 العالقة بني اإلشالم واإلمياى

  /٨َػ االَِٛتَاِن واتلَّٜييِػ يََٙتٛان ِْ ٨َػ اإلٌالِق واتلَّْشِؽيِػ َحََتادَ٘ان، و ِْ الُم واإلي٥اُن  واإـل
ا٪ؽةُ، واإلي٥اُن ٪٬  َِّ ٥اُل ا١ الُم ٪٬ األ٬ٛاُل واأْل ٨ُث، وال ٘اإـل ٌِ ٥اُل ابلَا اَداُت واأْل َٜ ِخ ااْل

ِْ  ةػَّ   ةػون إـالم. ةػوِن إي٥ان، وال إي٥انٌ  ٥٫ا يف ا١ٓتػ؛ ٘ال يكيف إـالمٌ ٦٤ اسخ٥ا
  الُم، وذا٧ي٫ا/ اإلي٥اُن، وذاثل٫ا/ اإلضفاُن يف ُُلا/ اإـل ي٦ ذالذٌث؛ أوَّ ومؽاحُِب ادلِّ

ا٪ؽِة. َِّ ٥اِل ا١ ٨ِث واأْل ٌِ خٜاداِت ابلا ااْل

 
ُُ

& 
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 مراتب اإلمياى

 

  ٥اَِل ال٬اِسَب/ ٠ُِٓ٘ َٞ َٚ واال٧ٜياَد ُُج٢ًث وىلع ا١ٖيِب؛ ٘إنَّ  ْن٠ُ اإلي٥اِن اتلَّْهِػي
َ
وإذا ََكَن أ

٤اِت، وَك٥اَِل  / ٠ُِٓ٘ امل٨ػوباِت األراكِن واملٙؽوىاِت، وحؽُك الٟتائِؽ واملطؽَّ  املفخََطبَّ
ت٫ُاِت.  وحؽُك املٟؽو٪اِت وال٬رُع ٦ْ اللُّ

  ُم ة٥َِٓاِني٫ا، َََ٘كَن مؽاحَِب ُٜ واإلي٥اُن يَؾداُد ةٍِاَعِت ا٢ٜ١ِب وال٢فاِن واجل٬اِرِح، وي٨
 وَدرَساٍت.

ُ وىلُمراتِتًِ:
ُ
ُّ ٦٤ اخل٬٢ُِد يف اجلِّرياِن، وٛػ يُفَّمَّ وأ ُاإليهان»اإلي٥اُن املا٧ِ ُنطلََقُ»أو« أصَل

ِٜيٜخ٩ُ/ ا١زتاُم ا١«اإليهاَنُاملجَهل»أو« اإليهان ائِؽ ، وَض َٓ ٩ُ ةاللَّ ٓتادِة هلل حٓاىل وَْضَػه، ٘ال يُخ٬سَّ
ُّ يف اتلَّْطِؽي٣ِ واتلَّْط٢ِي٠ِ إالَّ إحل٩ِ، وإْن أَع٠َّ  ِث واال٧ٜياِد؛ ٘ال يُؽَْس َْ ا ٍَّ إال إحل٩، وإ٘ؽاُدُه ةا١

ال٣ُِ جلٙف٩- ناضت٫ا َِّ ِّٙؽات. ةال٬استاِت َوَٛارَف الفحئاِت، ٤ا دام دُلخَجِتًا ل٬٨٢اِٛو - ا١  املك
 ُ ُّ ٦٤ ُدع٬ِل اجلِّرياِن، وٛػ يُفَّمَّ وأوَسُطٍا: َاجب»اإلي٥اُن املا٧ اإليهاَنُ»أو «اإليهاَنُال

ل»ُأوُ«املطلق ُ:«اإليهاَنُاملفصَّ
  ٤اِت، و٪ؼا ٥ٞاُِل ٠ِ ال٬استاِت، َوحَْؽِك املطؽَّ ْٓ َٚ اإلي٥اِن، وِزياَدَة ِ٘ َ٢ ٍْ ٦ُ ٤ُ َويخَي٥َّ

ْي٠ِ ٩ُ يف ال٬اِسُب، وأ٪٢ُ  َٙ  ىلع مؽاحب. ا١
  .َخِهُػ أوُل ٨٤اِزِِل اجل٨ََُّث، ٘ال ي٢ُز اجلَّاَر أةًػا ْٜ  وناِضت٫ُا ال٥ُ
 .اإِلي٥ان ِٚ

َ٢ ٍْ ِٚ ال ي٢ََْؾُم ٩٨٤ َجيْفُ ٤ُ ُوا٧خٙاُء اإلي٥اِن امل٢ٍ
ُ /وأغالٌا: ُالُهسَتَحب»ُاإلي٥اُن ال٥َُؽِّقِّ لَهاِضِت٩ يف َدَرِج اجِل٨اِن، وٛػ يُفَّمَّ أو  «اإليهاَن

 «.اإليهاَنُالاكِمَلُةِالُهْسَتحتَّاتُِ»
  وي٢ٍَُُب  ُٚ ِٚ  اإلي٥انِ  ٘ي٩ حتٜي ، املٟؽو٪اِت  ، وح٬ََِّقِّ املفخطتَّاِت  ٦٤ ٠ِٓ٘  ٤ّ االزديادِ  امل٢ٍ
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.و٪ؼا ٥ٞاُِل    املفخطبُّ
  ُوناضت ُٚ  إىل أىلع اجل٨ات. ةاخلرياِت  ٫ا الفاة
  /املؽاحِب ٬ُِٛلُ حٓاىل َٝ ٹڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ويػلُّ ىلع ح٢ِ

ُڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ؛ ٘األوُل/ ال٥ُْف٣ُ٢ِ [23٘اٌؽ/ ]﴾
ِٚ اإلي٥انِ 

َ٢ ٍْ ، واثلا١ُد/ ال٥ُْطِف٦ُ  ، واثلاين/ املؤ٦ُ٤ ناضُب َناِضُب ٤ُ ِٚ
َ٢ ٍْ اإلي٥اِن ال٥ُ

ناضُب اإلي٥اِن الَكم٠ِ ةِاملفخَطتَّاِت.

 
  

& 
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 االشتثهاء يف اإلمياى
 

  تر٨اُء يف اإلي٥اِن ٪٬ ٬ُٛل/ أ٧ا  مؤ٦ٌ٤ إن َكاَء اهلُل.ااـل
  ِ؛ َع٬ً٘ا ٦٤ حؾكيثِ  وأكرُث أ٪٠ ِٚ

َ٢ ٍْ تر٨اَء يف اإلي٥اِن ال٥ُ ٨ِث ُُيزيوَن ااـل ِؿ  الفُّ ْٙ وورًَع،  اجلَّ
. ًدا وَكَكا ِٚ اإلي٥اِن إن َكن حؽدُّ

َ٢ ٍْ  وَي٩َُ٧٬َٓ٨٥ يف ٤ُ
  ِ٬امِّ أ٪٠ِ ال٢٥َِّثِ  واجلاِزُم٬ن ةاإلي٥ان َْ ٨َّثِ  ٦٤   .مف٬٥٢َن ٨ْػ أ٪٠ِ الفُّ

ُ
ُ
ُ

  

& 
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 حكم مرتكب الكبرية
 

 . ٌٚ م٬ِر اجلاِ٪٢يَِّث، ويه ٦٤ ٬ٛاِدِح اإلي٥اِن و٬٧اِِٛه٩، ومؽحِكت٫ُا ٘اـ
ُ
 والٟتائُؽ ٦٤ أ

 .اإلي٥اِن ُٚ َ٢ ٍْ ٩ُ ٤ُ َٓ ؛ وإ٥٧ا ٤َ ِٚ
َ٢ ٍْ ُّٚ اـ٣َ اإلي٥اِن ال٥ُ ت٢َِْث ال يفخِط ِٜ ٪٠ِ ا١

َ
ُٚ أ ـِ  و٘ا

  ٨َِّث ىلع إذتاِت ُث أْ٪٠ِ الفُّ ُْٓو  اتلتٓيِو وأئ٥َّ يف االـ٣ِ واحلُْك٣ِ، ٘ي٬ُٟن ٤ّ الؽَُّس٠ِ َب
َوَيثْتُُج َِلُ ٦٤ ُضك٣ِ أ٪٠ِ اإلي٥اِن وذ٬اة٣٫ِ ِِبََفِب ٤َا ٩ُٓ٤َ، ٥ٞا - اَل َُك٩ُُّ - اإلي٥انِ 

٢ي٩. َْ اِب ِِبََفِب ٤ا  َٜ ِٓ  يَثْتُُج َِلُ ٦٤ِ ا١
 ت٢َْث ةِؼ٧ٍب إالَّ إذا ار ِٜ ْ٪٠ِ ا١

َ
ُؽ أضٌػ ٦٤ أ ُٙ ُو اإلي٥ان.وال يَْك ُٜ  حكَب ٤ا ي٨َ

  وأ٪٠ُ الٟتائِؽ ح٨اُُل٣ُ اللٙاُْث، و٪٣ َداِع٬٢ن حَتَج امللحئِث، وٛػ ي٬ٙٓ اهلُل ٣٫٨ْ
َٝ ُمُو َْ٘ي٩٢ِ تل٬ضيػِ  ِ ؽٍة، وحن٬ِ٪ا، وُّكُّ َذل ِّٙ ٪٣، أو حلَف٨اٍت ٤اِضيٍث، أو ملهائَب ٤َُك

 .حٓاىل
  ِ٬َِٛب ةَِؼ٧ِت٩ ٦٤ أ٪٠ ُْ . ويف اجلَّارِ ٘إىل أ٤َػ،  الٟتائؽِ  و٦ْ٤َ  ال ُُيَرلَّ

 

& 
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ُُ

 أيل القبلة علىاحلكم 
  

  ِت٢ِث ٬٫٘ ٦ْ٤ِ أ٪٠ِ ال٢٥َِّث ِٜ ٢ي٩ِ  هُ ، يَُهًلَّ وراءَ و٦٤ نًلَّ إىل ا١ المِ  ، وُُيَك٣ُ ْو يف  ِل ةاإـل
اِ٪ِؽ واهللُ  َِّ ائؽ. ا١  يَخ٬َّلَّ الَّسَّ

  ِ٪الُم ٘اعِختاُر ضاِِل  ُؽهُ و٦٤َ ُا ُٗ يف اإـل  إـال٩٤ ةػْث. أو اتل٬ُُّّ
  ٍُل أضًػا ٦٤ أ٪٠ ا١ٜت٢ث س٨ًَّث وال ٧اًرا إال ةػحل٠ ، و٧َؽُْس٬ ل٥ُ٢ْطِف٦ِ رشعٍّ  وال ُجََنِّ

ُه وال ٧ُ  ٨.٩ُ ٤ِّ ؤَ و٧ُبرشِّ ٍُ ِّ٨ َٜ  ٩، َوخَناُف ىلع ال٥ُِِسِء واَل ُج
  ٥اُل  ةاخل٬احي٣. وإ٥َّ٧ا اأْل
  ُ٬ُْة؛ ٘إ٩َّ٧ ل٣ ح٣ْٜ ٢ْي٩ احلُ  ٩ُ ْٖ وُُّكُّ ٦ْ٤َ ل٣ حت٢ ِة اذلي٦ ادلَّ َْتَ َٙ ُث، و٪٬ ٦٤ أ٪٠ ا١ شَّ

 ٣َ٢ ِْ  ُٗ ٜاَوِة.اهلل ُح٥ْخََط٬ُ٨َن يف اآلِعَؽِة، ة٥ا يَْكِل اَدِة أو اللَّ َٓ ِٚ الفَّ  ٘ي٣٫ بَِفتْ
  ِٙال ٌْ ال املؤ٨٤ني ٘يف اجل٨َِّث ةاإلُجاِع، و٘ي٦٥ ٤اَت ٦ْ٤ِ أ َٙ ٌْ املرشِكنَي  و٦ْ٤َ ٤اَت ٦٤ أ

٪٠ِ االحِّتاِع.
َ
٧ؾاٌع ٨ْػ أ

 

& 
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 أبىاب اإلمياى وأقصام التىحًد
  ٦ُ اإلي٥اَن ة٬س٬ِد اهلل ، وبأـ٥ائ٩ِ َووَضَػا٧حَّخ٩ِ، وبِؽُب٬بحَّخ٩ِ  حٓاىلاإلي٥اُن ةاهلل حٓاىل َحخَي٥َّ

ُٓال، وبأل٬٪يخِ احلفًن ونٙاحِ  ال.٩ ا١  ٩ س٠َّ ْو
  ُِمَّ ٩ وأـ٥ائ٩ِ حٓاىل واضٌػ أضٌػ يف ذاحِ  اهللَ  اْخٜاُد أنَّ  واتل٬ضيػ ـَ ِل، ٤خٙؽٌِّد  ؛ ٘ال 

٘ال  هُ وضػَ  ا١ٓتادةِ  ِل، ٤خٙؽٌِّد ةاـخطٜاقِ   ٘ال ٧ِريَ ٩ ٘ال ٤ِر٠َْ ِل، ٤خٙؽٌِّد ةأ٘ٓاِِل ةهٙاحِ 
 َٝ تادح٩ُُ ة٥ا أمؽَ  ، و٦٤ ذ٣َّ ٌاْخ٩ُُ َِل  رشي  ، واسخ٨اُب ٤ا ٩٨ْ ٧ىَه وزََسؽ.ْو

  ُ٩، وأ٬ٛاٍل جتؽي ىلع ة٢ٜتِ  ٩ ةاْخٜاداٍت ح٬ٜمُ ا١ٓتُػ ربَّ  أن يُٙؽِدَ  واتل٬ضيػِ  اإلي٥انِ  وُجاع
 ٩.جب٬ارضِ  ٩، وأ٘ٓاٍل حَتُه٠ُ لفا٧ِ 

  ُحَك٦٥ُُ  واتل٬ضيػِ  اإلي٥انِ  وملا َك٧ج ضٜيٜث  ِٚ  لألمؽِ  واتل٨ٙيؼِ  واال٧ٜيادِ  اخلربِ  يف حهػي
ِٚ  ٜ٘ػ ٧اـَب اةت٨اءه ىلع رك٨ني أن ي٨ٜف٣َ  ُٚ ةخهػي األعتاِر  إىل ٛف٥ني/ ٛف٣ٌ يخ٢ٓ

ُٚ واملٓؽِ٘ث واإلذتاِت   ةا١ٍاَعت. ةاال٧ٜيادِ  ، وآعُؽ يخ٢ٓ
  َّ ب٬بيَّثِ  ه حٓاىل ةهٙاِت اخل٠ُ٢ يف إ٘ؽادِ  وملا وٛ ٩ ٩ ونٙاحِ ، ونلأ اإلحلاُد يف أـ٥ائِ الؽُّ

٢ِيَّث، و٫ُؽَ  َٓ ُٗ - اهلل حٓاىل يف ْتادةِ  واالةخػاعُ  الرشكُ  ا١ ٢  يف ُكِّ  ةالؽدِّ  اْخًن الفَّ
ِّٚ  وس٩ِ  ، وبيانِ سا٧ٍب   . ةاٍب  يف ُكِّ  احل

  خٜؽاُء ل٨٢ه٬ِص واٛخىض ِٗ  وضف٦ُ ا١َتحيِب  ااـل  يف اإلي٥انِ  أن يُت٬ََّب  واتله٨ي
، واتل٬ضيػُ  / اتل٬ضيػُ ةاةان ىلع اإلُجالِ  واتل٬ضيػِ  ٢مُّ اخلربيُّ ِٓ ،  ا١ ٢يبُّ ٍَّ َٜهِػيُّ ا١ ا١

٥اءِ  واألل٬٪يثِ  يف الؽب٬بيثِ  / ح٬ضيػٌ وذالذٌث ىلع اتلٙهي٠ِ  ، ويه يف والهٙاِت  واأـل
ِػ تَ  ٤خالمحٌث، ويف ٢ِٛب  احلٜيٜثِ  رَي ٤ُزَتاي٢َِث. ُّ َٜ امل٬ضِّ  دلخ٥ًٓث ٕو

  ٘إ٩َّ٧ ١حَؿ  وك٥ا أ٩٧ ١حَؿ ، ٌٗ ِٗ ح٬ٛي يف اإلي٥اِن واتل٬ضيِػ حٓػيٌػ،  يف ٪ؼا اتله٨ي
وا١ٓربُة ةاملٜانِػ واملٓاين ال ةاأل١ٙاِظ واملتاين.
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 أدلة اإلمياى بىجىده تعاىل
 

  ْٜ ٩ ٨٘اءٌ ٩ُ اهلُل حٓاىل أزيلٌّ ٣٢٘ يفت ُٜ ، واألد١ثُ ْػٌم، أةػيٌّ ٘ال ي٢ط ىلع  ، ٬٘س٬ده حٓاىل ذايتٌّ
 
ُ
، حتػأ ة،  ذلٝ ال ُيُُص٪ا ْػٌّ وال ُُييً ة٫ا ضػٌّ ة وال حجخيه ٨ْػ أكرب دَلؽَّ ٦٤ أنٖؽ ذرَّ

ث/  ويه أ٬٧اعٌ  َّْ٬٨٤ 
ُ:الِفطرةُُاملستليهثُ/٫٨٤ا

  حلَّاِت ُل األوَّ ُظ الرضوِريَّات.املَف٥ََّ٢اِت ، وأ٫ُُؽ إذ ا٣ُ٢ٓ١ ةاهلل أوَّ ـَ ر
َ
 ، وأ

  ِٛال  واإلي٥اُن يف أن٩٢ ، ُ» /♀ٍِِ٘ؽيٌّ وَْ٪يبٌّ رضورِيٌّ ُىلَعَ ُيَََُلُ ٍَد ُ ل َْ َُم ُُكي
٣٢ِ «الِْفْطَرةُِ ِٓ َّٛٗ ىلع ا١  ةال٬َيح. ، وحٙاني٩ُ٢ حخ٬

  ِؽِ  ويؾداُد ةا٠٥ٓ١ ُّٟ  .واتلٙ
 ٠ُ إ٥٧ا يُجت٬٫ِّن ا١ٓتاَد إىل ٤ا ٪٬ َمؽُك٬ٌز يف عؼت ٢ْي٩  والـؽ

ُ
ؽو٣٫٧ ة٥ا أ ِّٞ ؽِ٪٣، ويؼ ٍَ ِ٘

٣٫٧٬ إىل م٬َستِ  ُْ ٣٫ُ، ويػ ُٜ  ٫ا حٙهياًل وحك٥ياًل.م٬اذي
 /داللُثُالػلِلُالرصحيثُُُ/و٫٨٤ا
  ِِْٜض أ٩٧ يفخطي٠ُ  ٘تََػا٪ُث ا٠ٜٓ١ أن ي٬َُسَػ  أن ي٬ُِسَػ الَّشُء ٧َٙف٩، ٥ٞا يفخطي٠ُ  َت

رُ يشٌء ةال ُم٬ِسػٍ  َػمَ  ، ٥ٞا يٜؽِّ َٓ ُٚ  أنَّ ا١ ، ٛال ال يٍٓي٩ِ  الَّشءِ  ٘اٛػَ  كحئًا، وأنَّ  ال َُي٢
 .[23ا٬ٍ١ر/ ]﴾ُڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿/ حٓاىل

  ا، وك٥ا أن اله٨ٓثَ  وا٠ُٜٓ١ ًٜ ٫ا، ٘إن  ىلع نٙثِ  حػلُّ  يِٜض ةأن لِكِّ خم٬٢ٍق عا١ ِٓ نا٧ِ
٥َث حػلُّ ىلع نٙاِت  ال٬ْٟنِ  ن٨ٓثَ  َٟ ِْ  املْط  .٫اةاِري٫ا و٤ُتِػ

 األمم:ُإمجاعُُ/ و٫٨٤ا
  و٤ّ اعخالِف  ِٚ خٜاداِت  اخل٢َ ِٚ  ل٣ ي٠ْٜ٨ُ  يف ااْل ٍٝ هلل حٓاىل يف ع٢  ٦ْ أضٍػ إذتاُت رشي

ِّ املغ٬٢ٛاِت  ، ويف ُكِّ ه ةالَكِّيثِ وس٬دِ  ، َْ٘ياًل ٦ْ إ٧كارِ الهٙاِت  ، وُم٥َاذ٠ٍِ ِل يف ُجي
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يَُّث ةاـ٣   .[01إةؽا٪ي٣/ ]﴾ُڭ ڭ ۇ﴿/ حٓاىل ، ٛاَل «اهلل»١ٍٖث وىلع ُكِّ لفاٍن ح٫َِخٗ ا١رَبِ
 /امليظَرةُُ اُآياُتُ/ و٫٨٤ا
  ُ٬٘س٬د  ِٚ ٍٚ  ٪ؼا اخل٢ ٫ُؽ دحلاًل، وحٜػيُؽ ُكِّ ع٢ ُْ أْسًَل ةُؽ٪ا٧ًا، و٪ػايُث  ة٥ٜػارٍ  وتف٬َيخ٩ُ أ

ٍٚ إىل اغيخ٩ِ  ُۀ ۀ ہ ہُں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿/ أرصُح ةيا٧ًا، ٛال حٓاىل ُكِّ ع٢
 .[2- 0األىلع/ ]﴾ُہ ہ ھ

َاتُُِإجاةثُُ/ و٫٨٤ا ََفثُُِاَلغ ٍُ  /املل
  ُ٣٫٫ِ  د٬ْةِ  يَل٫ػون ة٬ٛ٬ِع إساةثِ  وا١رَبُّ وا١ٙاسؽُ  والَك٘ؽُ  ٘املؤ٦٤ ي٦ ٨ْػ ح٬سُّ امليٍؽِّ

حل٠ِ  ربِّ ا١ٓاملني، و١حؿ ٦٤ رشِط  ةػَعءِ  ؽاُد اإلساةثِ  ٪ؼا ادلَّ ٌِّ يف ُك اـخٖاذٍث؛  احلا١ّثِ  ا
َّ ضائ٢ٍث أوحِلَك٣ٍ   .ةا١ٖثٍ  مل٬ا٧

 /الريسلُاللاٌرةُُُآياُتُ/و٫٨٤ا
  ُي٥َّا املٓشؾة ـِ ال١ثِ  اخلادلةُ  وال  املخ٬٢ُّ ةال٢فاِن، واملف٬٥ُُع  ىلع الؽمح٦، ويه ا١ٜؽآنُ  يف ادلَّ

٬ُظ ةاجل٨َانِ  ُٙ  .ةاآلذان، واملط
ُ:ُالصحيحثُُُانلللُُِ:ُداللثُُو٫٨٤ا
  إىل ْتادِ  وال يُٓؽِّف ةاهلل ٤ر٠ُ اهلل، وٛػ حَٓؽََّف ِْ ُّ َكً٘ث ه ة٬َْضِي٩ ورش ائ والؽُّـ٠ُ ٩، والرشَّ

 ٦ْ اهلل حٓاىل. ًث ساءت ةاخلربِ َع٤َّ 
  ٍَِؽةِ  واإلحلاُد يف وس٬ده حٓاىل عؽوٌج ٦ْ أن٠ ِٙ ث، و٤ُٜخىَض ا١ َٜ ٬ُٜٓلِ اخِل٢ْ ، ، وَبػاَ٪ِث ا١

اضِث اجل٬ُّٜل، وإُجاِع   . األم٣ِ  ورَصَ
ُ

 ُ & 
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 اإلمياى بصفات الربىبًة 
 

  ِب٬بيَّثِ  حٓاىل ةهٙثِ اهلل  ٛػ دلَّ ا١ٜؽآُن ىلع ا٧ٙؽاد پ پ پ ﴿، ٛال حٓاىل/ الؽُّ

 .[3ا١ٙاحتث/ ]﴾ پ
  ُب٬بيَّثِ الؽَّبِّ  ةأ٘ٓالِ  حٓاىل يٓين/ إ٘ؽادهُ  اهلل ةُِؽب٬بيَّثِ  واإلي٥ان ِٚ  ، و٤ُٜخَييَاِت الؽُّ  ٦٤ اخل٢

ِٝ واتلٜػيؽِ   .واتلػةريِ  ، وال٢٥ُ
  ػ/ ]﴾ُہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿حٓاىل/  ٛاَل  .[01الْؽ
  /ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿وٛال حٓاىل

 .[000اإلرساء/ ]﴾ُ﮷ ﮸
  /[20ي٬نؿ/ ]﴾ُژ ڑ﴿وٛال حٓاىل. 
  ُب٬بيَّثِ  والرشك ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿، ٛال حٓاىل/ وا٠ٜٓ١ِ  ةا٠ٌٌ ةاجل٠ِٜ  يف الؽُّ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ حٓاىل/ ، وٛاَل [011األ٧ٓام/ ]﴾ وئۇئ

.[40املؤ٬٨٤ن/ ]﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
  حٓاىل  اهللَ  دَ ، ٘أ٘ؽَ ةاألل٬٪يَّثِ  إىل اإلي٥انِ - وال ةُػَّ - َ٪َػاهُ  نصَّ إي٥ا٩ُُ٧ ةالؽب٬بيَّثِ و٦٤َ

 .وا١ٓت٬ديَّثِ  ةا١ٍاْثِ 
  ُٛاَل يف اإلي٥انِ  وادلع٬لِ  ٦٤ الرشكِ  وضػ٪ا ال يكيف ل٢رباءةِ  ثِ ةالؽب٬بيَّ  ٘اإلٛؽار ، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿حٓاىل/ 

 .[2ا١ٙؽٛان/ ]﴾ُٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
  ِة٫ؼا اإلي٥ان ٚ َّٜ ػَ  و٦٤َ حت ػَ  يف رب٬بحَّخ٩ِ  اهللَ  ٬٘ضَّ ُٚ ْتادح٩ِ  ح٫٥َّ ٩ُ٢ْٜ،  ، واـت٨ََارَ ِل ٌؽي

َػرِ  ٢ٛت٩ُ، ورَِِضَ ةا١ٜياءِ  وا٥ٌأنَّ  َٜ َ ػْ َن  ، ٘انرشحَ وا١ ٩ِ.اهلل ىلع  رُه، وح٬ُّكَّ َّٚ ح٬ُّكُّ ض
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 اإلمياى بأمساء اهلل وصفاته
 

  ٥اءِ وا٣ُ٢ٓ١ واإلي٥اُن ٥الِ  ، أرشُف ا٬٢ٓ١مِ والهٙاِت  ةاأـل  . وأ٘ي٠ُ اأْل
  ٤ٓؽِ٘ث ُٚ  َعئ٩ِ.وحِٓي٩٥ِ، وح٥شيِػه ودُ اهلل و٪٬ ٌؽي
  ِتَُب زيادة  .وا١ََتِّقِّ يف َدَرِج اجِل٨َانِ  اإلي٥انِ  ـو
  ِي٦ِ  ورأُس إٛا٤ث ثِ ادلِّ َٓ ْف  .واتل٥َّْٟنيِ  ، وضه٬ِل الؽِّ
  ِالهاحلني. و٪٬ ٤َِٓؽاُج الفالٟني إىل أعالق 
  ٨َّثِ  وأ٪٠ُ  ٩ يؤ٬٨٤ن.ونٙاحِ اهلل  ةأـ٥اءِ  الفُّ
  ِ٦ ُملاة٫ث ِٚ  ْو  رب٣٫َّ يَُنِّ٪٬ن. اخل٢َ
  ِ٦ إدراك ٬ٓن. الٟيٙيثِ  ْو ٍَ ْٜ ٣٫َٓ َح ٥َ ٌَ 
  ُٚ ِٚ  وك٥اِِل جبالِِل  وىلَع ٤ا ي٢ي  واملٓاين يُثِتخ٬ُن.  ٦٤ احلٜائ
 ٢ي٩  [00الل٬رى/ ]﴾ُٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴿:ُوب٬ِٜل حٓاىل يفخػ٬ُّ١ن ْو

 ون.يَٓخ٥ِػُ 
  ِٙاِت وٛػ دلَّ ا١ٜؽآُن ىلع حٙؽد ٥اِء احلفًن والهِّ ُٓال، ٛال حٓاىل/  ه حٓاىل ةاأـل ڄ ﴿ا١

ؽاف/ ]﴾ُڄ ڄ ڃ ڃ .[32الؽوم/ ]﴾ُڃ ڃ ڃ﴿، وٛال حٓاىل/ [031اأْل
 

ُ & 



 

مان 358  درج التٌان يف أصىل اإًل

 
 قىاعد اإلمياى باألمساء احلصهى

 

  ؽَدْت اهلل أـ٥اُء َٙ ٧َْج َك٫ُّا ضفًن ـ٬اٌء ا٧ ْج ، أو ، أو اََٛتَ َٙ  .حََياَح
  ِ٣ِ  ذالذَث أم٬ر/ اإلي٥انُ  ٩ حٓاىل يَخي٦َّ٥ُ واإلي٥اُن ةأـ٥ائ و٤ا ، و٤ا دلَّ ٢ْي٩ ٦٤ ٤ٓاٍن، ةااـل

، وأ٩٧ يُػةِّؽ األمؽَ يٜخيي٩ ٦٤ آذارٍ  ًٍ ٩٥٢. ، ٥٘راًل يؤ٦٤ ةأ٩٧ ٢ْي٣ٌ، وذو ٣ٍ٢ْ ُمي ِْ  َٚ  َو٘
  ُساءت ة٫ا أد١ٌَّث َو٘يَّثٌ رب٨ِّا حٓاىل ح٬َٛيٙيَّثٌ  وأـ٥اء ،. 
  ِ٥َ٢يَّث َٓ يَّثِ  وأـ٥اُء اهلل حٓاىل حػلُّ ىلع ا١ ِٙ ، أْالٌم ٤َتادٌ٘ث وأوناٌف ٤ختاي٨ٌث.وال٬َن

 .وك٥ا أّن أـ٥اَءه حٓاىل حػُل ىلع نٙاح٩، ٘يه ملخٜث ٦٤ ةٓو نٙاح٩ 
 .وتفٓني، وال ُُيهي٫ا ْػُّ ا١ٓادِّي٦ ٍّ ح٫ُا يف تف ػَّ ِْ  وال ح٨طُص 
 يٚ ٤خٙاِى٢َث. وأـ٥اؤه حٓاىل َك٫ُّا ٘اى٢ٌث؛ ل٫َّ٨ٟا ِٜ  ىلع اتلَّط
  ِ٤َت٨ْاه. وال ُيؽج ٦٤ أـ٥اء َٗ ارَب ٨ٓ٤اه إذا اعخ٢ َٜ  اهلل ٤ا َت
  ُةإ٧كارِ٪ا ةٓػ ذُت٬ح٫ِا، أو إ٧كاِر ٤ا د١َّج ٢ْي٩، وباةِخَػاٍع يف  واإلحلاُد ٘ي٫ا يك٬ن

اَٛاح٫ َٜ ڃ چ ﴿٣٫، ٛال حٓاىل/ املغ٬٢ٛني ونٙاحِ  ٫ا ةأـ٥اءِ ٫ا، أو ةتلبي٫ِ وإنلائِ  ااكِخ

ؽاف/ ]﴾ُچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ .[031اأْل
 

& 
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 قىاعد اإلمياى بالصفات العال
 

  ٢يا َك٫ُّا، َث٨َاٌء َك٫ُّا، ٥ٞاٌل َك٫ُّا، ح٬َُِّيٙيٌَّث َك٫ُّا. اهلل نٙاُت ُْ


  ٙاِت ُّ ٦٤ ةاِب  وباُب الهِّ ٥اءِ  أـو ُّ ٫٨٤ا ةاةًا اإلْعتَارُ اأـل ، وأ٘ٓاُِل حٓاىل نادرٌة ، وأـو
 ٩.ونٙاحِ ٩ ٦ْ أـ٥ائِ 

  ٙاِت ، ويه ٤ُخٙاِى٢ثٌ  وال ُُييً ةالهِّ ػٌّ َْ حٙاُىاًل ال يَفخ٢ِؾم  أضٌػ، وال يأيت ٢ْي٫ا 
 ٧ًَٜها، وحٙفري ةِٓي٫ا ةتٍٓو ال يَفخ٢ِؾم ح٥اذاًُل.

  ٙاُت ٫٨٤ا ُنيفُيو٫٨٤ا  ُثُتَتُيوالهِّ ُأو ُوفِْػلُي، واثلُّت٬ُحيَّث ٫٨٤ا َسلِِبي ، ويه ٤ػٌح ذايتي
 وك٥االت. 

 رُ اتيثُُواذل ات أزاًل وال أةًػا، وي٢ؾُم ٦ْ ٧ِٙي٫ا ٧ٌٜم، وال  / ال ُحَخه٬َّ ٫ا ٦ْ اذلَّ ُٞ ََك ِٙ ا٧
٢ٓيَّثُ  ِٙ ُٚ ةامللحئث، وا١  ذلٝ. ىلع عالِف  حخ٢ٓ

ِّ واذلاتيَُّثُنيٍاَُنػيَِيُي ٥ ػرةِ وابلُصِ  / َكلفَّ ُٜ  وا٣٢ٓ١. ، وا١
 َػمِ  / َكل٬َس٩ِ ونيٍاَُخََبِيُي َٜ  وا١ٓني.  واحلَػي٦، وا١
 ُُوالِفػليَّث ِٝ ِط ِخ٬اء. ، وا١َنولِ وامليجءِ  / َكليَّ  وااـل
 ُُْشؾ. ، وا١جفيانِ واجل٬مِ  / َكمل٬ِت وامليِفيَّث َٓ  وا١
 .و١حؿ يف امل٨يفِّ ٫٨٤ا ٥ٞاٌل وال ٤ػٌح إال ةإذتاِت ٥ٞاِل أىَػاِد٪ا 
  اإلُجاُل ٨ْػ اجليف واتلٙهي٠ُ يف اإلذتاِت / وٌؽيُٜث ال٬يِح يف الهٙاِت. 
  ٥اءِ  َك٬ٜ١لِ  الهٙاِت وا٬ٜ١ُل يف ات. يف الهٙاِت  ، وا٬ٜ١ُل يف اأـل  َك٬ٜ١ِل يف اذلَّ
  يف ابَلاُِّيَات. َك٬ٜ١لِ  الهٙاِت  وا٬ٜ١ُل يف ةِٓو 
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  ِ٥اء يَات وامل٬ُن٬َ٘اِت  ح٥َاذ٠َُ  ال يَفخ٢ِؾمُ  والهٙاِت  واالكَتاُك يف اأـل  .املف٥َّ
  ٢ٜيَّاِت َٓ ُٗ  و١حؿ يف ا١  .٫٨٤َز اإلذتاِت  ٤ا ُُيا١
 جبالِل حٓاىل وامل٬٢ِٓم إسؽاؤ٪ا ىلع ُا٪ؽِ  الهٙاِت  ٧ه٬ِص  وال٬اسُب يف ِٚ ٪ا الالئ

ياق.  ٦٤َ  ٣ُ ة٥ُٜخىََض اخلٍاِب وابَليَان، و٤ا ي٫َُٙ   الفِّ
  ٥اُء والهٙاُت ج ة٩، ٥ٟ٘ا حَثتُُج  ٘اأـل َٙج إىل الؽبِّ اعخهَّ ىي

ُ
ِل ذاٌت ال  إذا أ

وات، حَثُتُج   .ِل أـ٥اٌء ونٙاٌت ال ي٥اذ٫ُ٢ِا ٤ا ل٥٢غ٬٢ق ٦٤ أـ٥اٍء أو نٙاٍت  َكذلَّ
  ِوأ٘ٓااًل ىلع احلٜيِٜث؛ ٟ٘ؼلٝ ِل نٙاٌت ىلع احلٜيٜث.وك٥ا أنَّ ِل حٓاىل ذاحًا ىلع احلٜيٜث ، 
  ة٩  ػَ َٜه ، إال أن يُ الؽَِّديَّثِ  املٓاين احلٜيٜيََّث، و٪٬ ٦٤ِ ابِلػِع  واتل٬ٙيُو ٨ْػ اخل٢ََٗ يَل٠ُ٥َ

٣ْ٢ِ  ح٬ٙيُو   الٟيٙيَِّث. ِْ
  ِ٨ثِ  و٤ؼ٪ُب أ٪٠ ٙاِت  الفُّ ًٌ  يف الهِّ ـَ / إذتاٌت ةال ح٥ري٠ٍ، وحََِني٩ٌ ةال ا١ٜت٢ثِ  أ٪٠ِ  ةني َِ٘ؽقِ  َو

٦ْ٥َ يٓتػُ  ؛حٍٓي٠ٍ  َٞ ٠ٌ و٪٬  ٍِّ َػ٤ًا. إذ ُكُّ ممر٠ٍِّ ٤ُٓ َْ ٦ْ٥َ يٓتػ  َٞ ٠ٍ مُمر٠ٌِّ و٪٬  ٍِّ  ن٥ً٨ا، وُّكُّ ٤ُٓ
  كٌٙؽ، وإذتاُت ا١تَّلبي٩ِ واتل٥َّري٠ِ ةاملغ٬٢ٛني كٌٙؽ. واتلٟؼيُب ةالهٙاِت 
  ِٗ ِٗ  وحأوي٠ُ اخل٢ََ ٨َُّث اتل٢ََّ ِِ َٗ ـائَؽ امل٬ٜ٨الِت، ٘يَُّٙسَّ ة٥ا  ، وال يُٜت٠ُ ٤َ إال ١ِا٪ٍؽ عا١َ

 ي٬ُا٫ٜ٘ا.
  ٫ا، ٥٢ْيٌث، حُؽدُّ ىلع ٛائ٢ِ  ٫ا َز١َّثٌ ةِْػٌْث َُكِّيٌث، وحأوي٠ُ ةِٓي  ٞأن٠ٍ  الهٙاِت  واْخ٥اُد حأوي٠ِ

وال ح٫َُػُر مَك٧ُخ٩ُ بفبِت٫ا.

 
ُ

ُ & 
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 مثرات اإلمياى باألمساء والصفات
 

  ِي٦ِ  ِه يف ا١ٓتادةِ ٤ُٜخٍَو آلذارِ  والهٙاِت  واإلي٥اُن ةاألـ٥اء ٪ا يف ٫ا آلذارِ َكٛخيائِ  وادلِّ
 ِٚ  .واتل٬َِّٟي٦ِ  اخل٢

  ِث.أ٬٧اًَع ٦٤ ا١ٓت٬ديَّ  يُر٥ِؽُ  ٫ا الهطيِص واإلي٥اُن ة٫ا ىلع وس٫ 
  ِ٥ِخ٩ِ و٬ٛح٩ِ يُر٥ُِؽ ْت٬ديََّث اخلُي٬اهلل  جباللِ  ٣ُ٢ٓ٘ ا١ٓتػ واإل٧اةِث، واخلل٬ِع  ِع ْو

خٜا٤ِث.  وااـل
  ِ٩٥ُ٢ بف٩ٓ٥ َِ  ثَ ْت٬ديَّ  ٩ حٓاىل يُر٥ؽُ ه وإضاٌخِ وبُصِ  ْو َؽاِت  واجل٬ارِح  ال٢فانِ  ضٙ ٍَ  وَع

 واحلياء. ا٢ٜ١ِب 
  ِ٩٥ُ٢ ة٨ٖاه وكؽ٤  وأ٬٧اًَع ٦٤ ْت٬ديثِ  الؽَّساءِ  ْت٬ديَّثَ  ٩ حٓاىل يُر٥ؽُ ورمحخِ ٩ ٩ وإضفا٧ِ ْو

 وابلا٦ٌ. ا١ِا٪ؽِ 
  ٩٥ُ٢ ةهٙاِت ْت٬ديَث املطتِث اخلالهِث، والل٬ِق إىل ١ٜائ٩ِ،  ٩ يُر٥ؽُ ه و٫٧يِ إُليَّخ٩ وأمؽِ  ْو

ِد إحل٩ ةٍاْخِ  ؽارِ ةِؼٞؽِ  ٩، وال٫ََّ٢ِز واألنِؿ ة٩، وامل٨ا٘فِث يف ُٛؽب٩، واتل٬َّدُّ ِٙ إحل٩، ذ٣ إ٩٧  ه وا١
إال إىل ٤ا  ، وال يخطاك٣ُ اهللُ  إال ة٥ا أ٧ؾَل  ٩، ٘ال َُيُك٣ُ أل٬٪يخِ  رب٩َُّ يف نٙاِت  ال ي٨ُاِزعُ 

مُ اهللُ  أ٧ؾَل  م اهللُ ، وال ُُيِ ٤ا أض٠َّ اهللُ  ، وال ُُيؽِّ  .٠ُّ ٤ا ضؽَّ
  ُِي٩ُ ٩ وُم٬َسِت٫ا، وُّكُّ ٤ا ٩ ونٙاحِ أـ٥ائِ  وُّكُّ ٤ا ُيت٩ُّ اهلُل ٬٫٘ ٦٤ آذار َٖ ٬٫٘ مما يُيادُّ٪ا  َحتْ

 وُي٨ا٘ي٫ا.

 

  & 
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 إفراد اهلل تعاىل بصفات األلىيًة
 

  ِل٬٪يَُّث نِْفتٌَث لإلِل املٓت٬ُد
ُ
ُّ ِل ا٬٢ٜ١ُب، ، املؽُس٬ِّ امل٬٢ٍِب املطت٬ِب  األ ، اذلي حَِؼلُّ وََتَي

ُ ه، حٓتػُ ٩ وٛػرِ إىل ٛيائِ  ٘خ٥ٍَِِئُّ ةِؼِٞؽِه، وتَْفُك٦ُ   ٢ْي٩ وإحل٩ حُجِيب. ه وحخ٬ُّكَّ
  ِوَْضػَ  اهلل ةا١ٓتادةِ  / ٪٬ إ٘ؽادُ واإلي٥اُن ةاألل٬٪يث َٝ  ِل. ُه ال رشي
  ِوٛاَل [012ابلٜؽة/ ]﴾ُی ی یجئ﴿اهلل حٓاىل/  هِ حٓاىل ةهٙث اإلُليَّث، ٛاَل ويف حٙؽُّد ، 

 .[04ُم٥ػ/ ]﴾ُيب جت حت خت مت ىت﴿حٓاىل/ 
  لِكِّ ٤ا ُُيت٩ُّ اهلُل ويؽىاه ٌّ ، وابلا٨ٌثِ  ا١ِا٪ؽةِ  واأل٘ٓالِ  ٦٤ األ٬ٛالِ وا١ٓتادُة اـ٣ٌ سا٤

لِّ  ، وعي٬ًَع ةٖايثِ احلبِّ وك٥اِِل  أداًء ةٖايثِ  َضَؼًرا ٦٤ و حِٓي٥ًا ذلاح٩ِ، ٩،وح٥ا٤ِ  اذلُّ
 ٩ِ.٩ِ، ورساًء يف رمحخِ ٬ْٜبخِ 

  ُالمِ  ٪٬ أن٠ُ دي٦ِ  حٓاىل ةا١ٓتادةِ  وإ٘ؽاُده ِٝ اإـل ُّٚ امل٢ِ ِٚ  ، وض م، واغيُث ع٢ َٓالَّ  ،األ٧َامِ  ا١
ارِ  َّٙ َِٛث ةني الٟ  اجلَّبيِّني، وأوُل عٍاٍب ل٨٢اِس  ، ١ُبُّ د٬ْةِ وأ٪٠ِ اإلـالمِ  وَفيَْه٠ُ اتلَّٙؽ

ِٓه٥ثُ  ي٦ وآعُؽه، ٛال حٓاىل/  أُجٓني، و٪٬ ا١ ٧يا واجلشاُة يف اآلعؽة، ٬٫٘ أوُل ادلِّ يف ادلُّ
 .[21اجلط٠/ ]﴾ُڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ﴿

  ِ٦ٌ لإلي٥انِ  واإلي٥اُن ةاألل٬٪يث ٥اءِ ةالؽب٬بيثِ  ٤ُخي٥ِّ ٢يَّ  والهٙاِت  ، وباأـل َٓ  .ثا١
  ٦ُ ك٫ادُة ً٘ا إحل٩ ةأـ٥ائِ  إ٘ؽاًدا ِل حٓاىل ةأ٘ٓاِلِ «/ إال اهللُ  أن ال لإَ »وحخي٥َّ ٩ وحَٓؽُّ

تًث، وُذالا ورَْ٪تًث، ٛال حٓاىل/ ا١ٓتادةِ ةه حٓاىل يف إ٘ؽادِ  ٩، واإلعالَص ونٙاحِ  ، ضتاا وٕر
  .[3ابلح٨ث/ ]﴾ُڱ ں ں ڻڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿

  ٦ُ ك٫ادُة ٬ُل »وحخي٥َّ اتلِ «/ اهلل أن ُم٥ًػا ـر ٩، خِ ٩، واحلبَّ واتل٬ٛرَي للغهيَّ احلٜنَي ةـؽ
َٚ خلربِ  ، ٤ّ اهلُل إال ة٥ا رشعَ  ٩، وأالَّ يُٓتػَ ه، واالسخ٨اَب جل٫َيِ ه، واالحِّتاَع ألمؽِ واتلهػي

 ٤َؼم٬ٍم. أو احتاٍع ل٣ يرُشعْ  ،، و٦٤ِ ُكِّ ح٢َٜيٍػ َم٬٢مٍ ٦َ٤ِ ابلَِػِع  ا١رباءةِ 
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  ِٚ المِ  ةالل٫ادحنِي إٛؽاًرا ة٨ٓ٥ا٪ا يَثتُُج  وباجلٍُّ ُػ اإـل ْٜ ٧يا. يف أضَكمِ  َخ  ادلُّ
  ِ٢ْي٩ إال اهلُل  ، ٥٘ا ال يٜػرُ واملفأ١ثِ  ا١ٓتادةِ  حٓاىل ةػَعءِ  هُ / إ٘ؽادُ ةاألل٬٪يثِ  و٦٤ِ اإلي٥ان

 اهلل. إال ٦٤َِ  ٘ال ي٢ٍُُب 
  وحن٬ُُ٪ا ْتادةٌ ال حُُْصَُف إال هلل.واجلَّؼُر، واذلةص ، ُ ، واخل٬ُف واتل٬ُّكُّ ْْعُ ٬اُف والفَّ ٍَّ وا١

  ِؽ وادلَعِء وحن٬ِ٪ا إال و١حؿ ىلع األرِض ةٌُٜٓث، حَُٜهُػ ١ٓتادِة اهلل ةالهالة ٘ي٫ا واذٞل
 املفاسُػ وامللاُْؽ.

  ُ٠ُ ٩٨٤ مرشوٌع ومم٬٨ٌع، ٘أ٤ّا املرشوع ُـّ ، أو ٩ وأ٘ٓاِِل  ونٙاحِ اهلل ةأـ٥اءِ  ٬٫٘ ٤ا َكنَ  واتل٬
٥الِ  احلثِ  ةاأْل ْْ الهَّ َػاه مما ل٣ يرَْشَ َْ  اهلُل. ٩ُ ، أو ةػ٬ْةٍ ناحلٍث، وامل٬٨٥ُع ٤ا 

  ُ٘ال يَثتُُج  وا١ربكُث ٦٤ اهلل وضَػُه، واتلربُّك ،  إال ةػحل٠ٍ. ح٬ٛييِفٌّ
  ِك ائ٠ُ  ُيُب اهلل  أو اإلْضَػاِث يف دي٦ِ اهلل  يف ْتادةِ  وُّكُّ ذريٍٓث إىل الرشِّ ٪ا، والـ٬ ػُّ ُلا  ـَ

 املٜانػ. أضَكمُ 
  ِاْثِ  ا١ٓتادةِ  و٦٤ِ ح٬ضيػ ٍَّ ِّ  واحلُْك٣ِ  واال٧ٜيادِ  إ٘ؽاُدُه حٓاىل ةا١ ، ٘ال ضالَل إال وا١ترشي

٤َ ٤ا أض٩َّ٢ اهللُ  َْ اهللُ  ٩ُ ، وال ضؽاَم إال ٤ا ضؽَّ  اهلل. ٩ُ ، وال دي٦َ إال ٤ا رش
  ِي٦ِ  ٦٤ أن٬لِ  ا١كٙؽانِ  أ٪٠ِ  و٤ُٓاَداةُ  اإلي٥انِ  وم٬االُة أ٪٠ ِب  ادلِّ َٓ  اإلي٥ان. وُك
  ِالمِ  و٦٤َ َواىَل ىلع م٢ٍَّث ٕري ي٦َ  ٜ٘ػ ٪ػمَ  م٢َّث اإـل  ٦٤ ا١ِاملني. ونارَ  ادلِّ
  وَّل اجلاِس

َ
٣٫ هلل، و٪٣ ةامل٬االةِ  وأ ُْ ٠ِ - أ٬ٌَ ـُ ٬لِ  أنطاُب - ةٓػ الؽُّ  ،♀اهلل  ـر
 ٘األ٤ر٠ُ. األ٤ر٠ُ  ذ٣َّ 

  ِأ٬٧اٌع وأضَكٌم. وا١ٓت٬ديَّثِ  ول٢ٓتادة 
  ٌ٫ا ذالذث ُْ ائؽِ  ،وال٢ِّفان ،يف اجل٨ََان /٘أ٬٧ا ٩ُ. اإلنفان، ولِكٍّ  س٬ارِح  ـو  ْت٬ديٌث َتهُّ

 

& 
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 مثرات اإلمياى باأللىيًة
 

  ُل٬٪يَّثِ  ه حٓاىلوإ٘ؽاد
ُ
عؽويَّثُ  ادل٧ي٬يثُ  املؽْىيَّثُ  هُ ِل آذارُ  ةاأل

ُ
/واأل

  ُ٧يا/ ٬٫٘ ا يف ادلُّ ِٚ ا١ٍيِّتثَ  احلياةَ  ي٬ُرُث  ٘أ٤َّ ٣ِٓ اإلي٥اِن  ا١ٓت٬ديَّثِ  ، ةخطٜي ٌَ ِق  وبخؼوُّ
ِذ ةٍاْخِ وضالوحِ  خ٥ادِ  ٩، و٥ٌأ٧ح٨ث اجلِٙؿ ِبُْف٦ِ اتل٬ُِّك ٩ِ، واألنِؿ ةاهلل واتلزلُّ ، وااْل

ِٚ ةاهلل دونَ  ِٚ ْتاداِت  واتل٢ٓ تاب، وحتٜي  ، وحهطيِص ْتادِة اجل٬ارِح ا٢ٜ١ِب  اأـل
خغالِف  ُب  يف األرِض  وإٛا٤ِخ٫ا ىلع وَس٫٫ِا، وحتهي٠ِ ااـل ِٜ ي٦، وُيٓ  ُضْف٦َ  واتل٥َّٟنِي لرلِّ

 اخلاح٥ث.
  ِا يف اآلعؽة ني، واجلشاُة ٦ْ٤ِ ْؼاِب  ـؤالِ  / ٘اتلثتيُج ٨ْػَ وأ٤َّ َٟ ٦ُ٤ ي٬مَ ا١ٜربِ  امل٢َ

َ
 ، واأل

َؾِع  َٙ اِط ، وحكٙرُي الفحئاِت ا١ ، ، واجلشاُة ٦٤ اجلَّارِ ، ودع٬ُل اجل٨ثِ ، واجل٬اُز ىلع الُصِّ
َٝ َُك٩ِّ ٬ٛل رب٨ِّا حٓاىل/   .[23اتل٬بث/ ]﴾ُۋ ۅ ۅ ۉ﴿و٬َ٘ق ذل

ُ
ُ

ُ 

& 
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 ةـكـالئـمـالـب اىـمـاإلي

 

  ُػي٦، و٤ِ  ْٜيػةُ  ةا١ٖيِب  واإلي٥ان  املؤ٨٤ني. ٤ٜا٤اِت  ٦ أ٣ِِْ امل٬ضِّ
 .ٜيػٌة رشْيٌَّث  و٪٬ رضورٌة ٍِِ٘ؽيٌَّث، ْو
  ِوال يخ٣ُّ إال ةاإلي٥ان  ِّ  الؽمح٦ُ. ٤ا أ٧ؾَل  جب٥ي
  ِوأ٣٫٧ ْتاُد اهلل اجل٬ُّراِجي٬ُّن املَٟؽُم٬ن./ اإلي٥اُن ةاملالئكثِ ةا١ٖيِب  و٦٤ِ اإلي٥ان ،

 .ال يأك٬٢ن وال يرشب٬ن، وال يت٨اٞط٬َن وال يت٨اـ٬٢ن 
  ِ٦ ا١ٓتادةِ  ىلع ا١ٍاْث ٬ُرون، ْو ٍُ  ال يََُٙتون. ٤َٙ
  ِ٨َّثَورََد ِذُٞؽ٪٣ يف  حٙهياًل ٘ي٦٥ْ  ، وُيُب واإلي٥اُن ة٣٫ إُجااًل رك٦ُ اإلي٥ان  وا١ٜؽآن. الفُّ
  ُ ؽِ  ، و٣٫٨٤ ٤يَكئي٠ُ ا١برشِ  ٬٢ِٛب  ةال٬يِح اذلي ة٩ ضياةُ  ٣٫٨٤ سربي٠ُ امل٬ُّكَّ ٍَ ُ ةامل ، امل٬ُّكَّ

ُ  و٣٫٨٤ إرسا٘ي٠ُ  ٬رِ  امل٬ُّكَّ ُٝ ةالهُّ ُ  امل٬ِت  ، و٣٫٨٤ م٢ ، و٣٫٨٤ ا١برشِ  أرواِح  ةٜتِو  امل٬ُّكَّ
 ٌٝ ُ  ٤ال ُم َعَؾ٧َِث عريِ ، و٣٫٨٤ َزبَاِجيَُث داِر ابل٬ََارِ ارِ ةاجل امل٬ُّكَّ ٬ن دارٍ  ، و٣٫٨٤ ٤ُٜػَّ ، و٣٫٨٤ امل٬ُّكَّ
ؽِ  يتخت٬ٓن دلالَؿ  ، و٣٫٨٤ الفيَّاض٬ن يف ابلالدِ امل٬٥ُٓرِ  ابليِج  ةؾيارةِ  ْٞ ر٬ُن اذلِّ ِْ ، و٣٫٨٤ ابلا

ثُ ا١ٓؽِش  ، و٣٫٨٤ مَح٢َثُ اخلريَ  ا١ٓتادِ  يف ٬٢ِٛب  َِ َٙ خَتَُث.، ، و٣٫٨٤ احلَ َٟ َؽاُم ال ِٟ  و٣٫٨٤ ال
  ُاملؤ٨٤ني يف  ال تُفخََٜص، ٪٣ أوحلاءُ  ، وأ٥ْاُُل٣ُ اجل٢ي٢ثُ ال حُتَص  أْػاُد٪٣ُ ا١ِٓي٥ث

٧يا واآلعؽةِ  ِٓ ادلُّ ٦ الرشِّ ي٬٫َ٨نَ  ػونَ ، ةاخلرِي يأُمؽون، وَي ٬ن، ْو ُْ رون،  ويػ وُُيؼِّ
٢ي٣٫ يُه٬ُّ٢ن، وىلع دَعئِ ول٥٢ؤ٨٤ني يفخٖٙؽونَ  ٬٨ن، وباجل٨َّثِ ٣٫ ، ْو ون. يؤ٤ِّ  يُبرشِّ

  ِؽ َِ  ٦ْ أذا٪٣ يخ٬اَن٬ن. ٬ن، وِبت٣٫ِّ يَأمؽون، وباجلَّيِه يفخَطيُ  املالئكثِ  واملؤ٬٨٤ن ٦٤ِ َج
  ُه٥ٌث ةإذنِ  ةاملالئكثِ  واإلي٥ان اهلل  ة٥ِٓثِ  ، وزيادٌة يف ا٣٢ٓ١ِ واخلُؽا٘ثِ  ٦٤ِ ال٬َْ٪٣ِ اهلل  ِْ

خٜا٤ثَ  ٬رُث ، و٪٬ يُ وُٛػرح٩ِ  ؽَ الهربَ  ، وي٬ِّٜيااـل ْٞ ؽِ ، وُي٬ِسب اذِل ْٟ ِٙ ، ، ويػ٬ْ إىل ا١
ؽ. وُيٓنيُ  ْٟ ىلع اللُّ
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 اإلمياى بىجىد اجلو
 

  ِاجل٦ِّ والليٍان. ة٬س٬دِ  ةا١ٖيب اإلي٥انُ  و٦٤ِ اإلي٥ان 
  َٜ ِٚ اإلنفانِ وأنَّ ع٢ ِٜ  ، وأن٠َ ٣٫ َكن ٛت٠َ ع٢  ٣٫ ٤َاِرُج اجلِّريان.ع٢
  ُط٬ن َٞ ٬ٍن، ٦٥َ٘ آ٦٤َ َُيي٬َن وي٬٥ح٬ُن، وَيت٨َا ـِ ٬٢ن، و٘ي٣٫ مؤ٬٨٤ن، و٣٫٨٤ َٛا ـَ  ويت٨ا

تً  نارَ  ٜ٘ػْ  كٙؽَ  ا، و٦٤ْ حتؽَّى رََكػً  ٜ٘ػْ  ٍَ ا.جل٣ََّ٨٫ َض
 
ُ

ُ 

& 
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 اإلمياى بالكتب املهسلة
 

  ِأو مف٬٥ًَع ٦٤ مٟخ٬بًا يف األل٬اِح  ىلع أ٧بيائ٩ِ  اهللُ  ة٥ا أ٧ؾَل  / اإلي٥انُ اإلي٥انِ  و٦ْ٤ِ أراكن ،
ٍٝ أو ٦٤  ٩َُٓ  ِضَشاٍب، ـ٬اءٌ  وراءِ َم٢َ  أو الٟخاِب، وُّكٌّ ّكُم اهلل ةال ارحياب. اـ٣ُ الهطيٙثِ  َُجَ

  ًَث ل٢فا١ِٟني. ا اهللُ أ٧ؾُل ًث ىلع ا١ٓاملني، وَُمشَّ  حٓاىل ُضشَّ
  ًؽا يف ٞخاِب ُُلا ٞذ وَّ

َ
ُٗ إةؽا٪ي٣َ اهلل  وأ ُٗ  ، ذ٣ اتل٬راةُ نط م٬ىس أو ٕري٪ا،  ويه ُنُط

٬ِِل ىلع ْتػِ  وآىت اهلُل داوَد َزُب٬ًرا، ذ٣ اإلجني٠ُ  ىلع  نُ آؽٜ٪ا ٧ؾواًل ا١ ْح،ى، وآعؽُ ه وـر
َٓػ٧َانِ   .ل٢ٓانني، و٪ًػى ورمحث ل٥٢ف٥٢ني ا٧ؼيؽً و ،ل٢ٓاملنَي ٬٧ًرا حل٬ٟنَ  ؛اجلَّيبِّ ا١

 .ا ًٓ  وَسْطُػ واضٍػ ٫٨٤ا َٞشطِػ٪ا ُجي
  ي٦ِ  ، وُّكِّياِت األعالقِ  ومَكرمِ  ،اإلي٥انِ  يف أن٬لِ  وٛػ احْٜٙج ٦ْ  ، واإلعتارِ ادلِّ

ضٜني، وإن اعخ٢ْٙج  ِٜني والالَّ اة ني. أ٘ٓالِ  يف أضَكمِ  الفَّ  املَكَّٙ
 .َكياا أو سؾئياا َٚ ُٚ ٫٨٤ا الفاة ض  يَجَفُظ الالَّ
  ٬دٌة ٕريُ اهلل َوُكخُُب ُٜ ا ٤ٙ ٬ٍُث إال امل حٓاىل إ٤َّ ُٙ ٌ٘ث ٕرُي َُم ا ُُمؽَّ ٬َظ م٬س٬دٍة، وإ٤َّ ُٙ َِ  ط  ِبٙ

ُظ اخلاح٣ُِ اهلل ـِ  ا١ِٓي٣. ، و٪٬ ا١ٜؽآنُ احلٟي٣ُ  واذلِّٞؽُ  املتنيُ  ، اجل٬ُّرُ ، وامل٫َي٦ُ٥ِ احلاِك٣ُ ، و٪٬ اجلَّا
  ُ َٓنيَّ ن٬ُلِ  اضَتا٫٤ُا ةخِٓي٣ِ  يف اجل٢٥ثِ  َوَيخَ

ُ
ا وترَِشي٫ٓا، يف إ٧ؾاُلِ اهلل  ض٥ٟثِ  ا، و٤َٓؽ٘ثِ أ

م ٦٤ ٛؽاءحِ  ٤ّ احلََؼرِ  ػَّ َٜ  ٦٤ِ حَتِؽي٫ٙا ونَفِغ٫ا.٫ا ملا َت
  ُاهلل ّكُم  وا١ٜؽآن 

َ
٬ُٓدُ  ضؽو٩ُ٘ و٤َٓاِجي٩، ٩٨٤ ةََػأ ُٗ وإحل٩ َح ٌل ٕرُي خم٬ُ٢ٍق، وال خُنا١  ، ٤َُنَّ

 ُجاَْث املف٥٢ني.
  ِا١ٜؽآن ُّٚ ػُ ا١ِٓي٣ِ  وَض ي٩ُ٥ُ، واتل٫شُّ ِٟ ٩ُ وحػةُّؽُه،  / اإلي٥اُن ة٩ وحت ُِ ة٩ وحَؽِتي٩ُ٢، وِضٙ

 ، وح٢َٓي٩ُ٥ُ.وح٩ُ٥ُُّ٢ٓ وا٠ُ٥ٓ١ ة٩ِ 
  ِب كحئًا ٦٤ أعتارِ  و٤ا آ٦َ٤َ ةا١ٜؽآن ٤احِ ٦٤َ ٞؼَّ  ٩، أو اْخٜػَ ه، أو اـخط٠َّ كحئًا ٦٤ ُُمؽَّ

٩ أو ٧ٜها٩َ٧. َٙ حتؽي
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 اإلمياى بالرشل

 
  ِاإلي٥انُ اإلي٥انِ  و٦ْ٤ِ أراكن /  ِٚ ٢ني، وأ٣٫٧ َن٬َُٙة ع٢ ـَ أُجٓني، وٛػ اهلل  ةاجلبيِّنَي واملؽ

 ُّ َؿ ُجي ِـّ ُ
ةِ  أ ي٦ِ ىلع اتلَّهػيٚ ةِجُت٬َّ  اجلبيِّني. ادلِّ
  ؽُ  ة٣٫ إُجااًل، وب٦٥ وردَ  اإلي٥انُ  ُيُب  حَِٙهياًل. ٪٣ يف ا١ٜؽآنِ ٞذ
  ة٬اضٍػ ٣٫٨٤ َكتلٟؼيِب  اإلي٥انِ  وحؽكُ  واتلٟؼيُب  ِٓ  ٣٫.جب٥ي
  ُة ا١ثِ  واجلُّت٬َّ ٬ٍل ٧يبٌّ ـاةٌٜث ىلع الـؽ ْفبيٌَّث، ِ٘كُّ ـر َٞ ْٟؿ. ، وُِّكخَا٪٥ا وَْ٪ِتيٌَّث ال  َْ  وال 
  ُو٪٣ أ٣٢ْ  ِٚ ا، وأنػُٛ ، وأْػُلُ اخل٢َ ًٜ اللػائُػ  ٣٫ َُلَشًث، ٤ا حل٨ََِّج ٣ ٌؽيًٜث، وأك٣٫ُ٢٥َ ُع٢ُ

ـُ  ٨ِج ٢ْتًا، وال وَ٪َّ ٣٫٨٤ ُن  ْؾ٤ًا، ٬ٙ٧ َْ ٦٤ ٣٫ َع٬ِ٘  ، و٧ريانُ ٣٫ُ ٦ْ ادل٧يا رإتثٌ املَكئُػ ُل٣ 
ي٣٫٧٬ ل٣ ل٣ْ حؾل ٤ُخ٬ِّٛػةً َرب٣ْ٫ِّ  ُْ  ُّ اِٛتَث. ، ذ٣ إنَّ حربْح ٤ََُتِْٛؽَٛثً ، و٤َػا٤ِ َٓ  ُل٣ اجلَُص وا١

  ٦ ةُٓي ْل ح٥كَّ ْ ُل٣ ع٢يٌٜث، يٜي٨ُ  ٣٫ ٦٤ ادل٧يا ٣٢٘ حتتػَّ ٣٫ ةؽب٣٫ِّ ُل٣ ٌؽيٌٜث، ول٣ حخٖريَّ
اِ٪ٌؽ. َُ  ةا٪ٌؽ، وتَف٢ِي٣٫٥ُ ِل 

  ُوا١يت ىلع ٤ِر٫٢ِا آ٦َ٤َ ا١ٖائُِب واحلَارِضُ ابَل٬َا٪ؽَ  ىلع أيػي٣٫ اآلياِت  أسؽى اهلل ،. 
  ؽِ أ٥ْارِ  ٤ُٓشؾاح٣٫ُ ةا٧ٜياءِ  ْج وا٧َٜي٪  / ا١ٜؽآنَ ، وكٓاَر ا١ٙغؽِ ٪٣، إال ٤ٓشؾَة ادلَّ

رَشَ  ، َمىَض ٢ْي٩ أربٓثَ الٟؽي٣َ   الؾ٤انِ  كتاُب  ، وَ٪َؽمَ ه سػيػٌ وإْشازُ  ٛؽ٧ًا ٦٤ الؾ٤انِ  َْ
 ُ٩ ُٜ ِج  وَروَج ٤ِج ال٢يايل واأليامُ  إىل مؾيٍػ، حَٜيَّ ٬َْاُم وحُصَّ

َ
٬٨ُن واأل أضٌػ  ، و٦١ يأيتَ الفُّ

٫رًيا. ٣٫ بلٍٓو ةُٓي  واإلنُؿ  اجل٦ُّ  ٩، ول٬ َكنَ بف٬رٍة ٦٤ ٤ر٢ِ  َُ


ُ

& 
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 ما جيب وما جيىز وما ميتهع يف حق الرشل
 

  ََ ِٙ ٣٫ِ٨؛ اهللُ  َض ٌِ ٬اِ٪ؽِ٪٣ وَب٬ا َُ ه٣٫٥َ يف  ٩، ْو ِِ ْٙ ٣٫  أ٧بياَءه ِِب ِّٜ ٧َايا يف ض ٘الٟتائُؽ وادلَّ
ائؽُ  َٖ ٌث، والهَّ َٓج إن- مَم٬ُْ٨ ٬رة.- َوَُّ ُٙ  ٘يه ٧ادرٌة ٤َٖ

  ِؼُب واخليا٧ثُ  يفخِطي٠ُ َٟ ا ال ًٜ ٬ُ٫ وا١جفيانُ ٢ْي٣٫ ٢ٍ٤ ا١ث. ابَلاَلِغ  يف أمؽِ  ، والفَّ  والؽِـّ
  ُ٣٫ احلياةُ  وُي٬ز ِّٜ ثُ وامل٬ُت  يف ض ، والرشُب  ، واألك٠ُ ، وا١ًٖن وا١ٜٙؽُ واملؽُض  ، والهطَّ

ريَّثِ  ، وإجناُب واجل٬َّمُ  واجِل٥اعُ  ائُِؽ األَٛػارِ ، اذلُّ ـَ ٧٬يَّثِ  و َٟ َْؽاِض  ال
َ
، وا١يت ال ا١برشيَّثِ  واأل

ُم  ِٜ ٢ِيَّثَ  ح٨ُ َٓ  .ُرَتت٣٫َ ا١
  ُةً آدم ُُل٣ جُت٬َُّ ُل وأوَّ ٢ني، وُم٥ٌػ عاَت٥ُ  ، و٬٧ٌح أوَّ  أُجٓني. والفالمُ  ٣٫، ٢ْي٣٫ الهالةُ املـؽ
  ِثٌ م٬ن٬ٌ٘ث، أـ٥اؤ٪٣  و٣٫٨٤ ٌائٌٙث خمُه٬نٌث، وبا١ٓؾم ٬َرَتِ  دل٬ْ٥ ـُ ٬رى» يف   «.األضؾاب واللُّ
  َُ٘ي٫ُ٢

َ
اقٍ  الؽُّـ٠ِ  عخامُ  ٣ ىلع اإلٌالقِ وأ َٙ  أو اتل٨ُٜم  اتلٓهُب  ٩ُ ، وُُّكُّ حَِٙيي٠ٍ ةاْرُ ةاتِّ

 اهلل ٬٫٘ مم٬٨ٌع. لؽُـ٠ِ 
  ََّٓال ُٓ ، دي٫ُ٨ُ ٍت و٪٣ إع٬ٌة ١ِ َدٌة.٣ واضٌػ ورشائ  ٣٫ ٤خٓػِّ
  ُ٬ا دون ا١برشِ  واأل٧بياء ِٓه٥َثِ  اعخُهُّ ون ٨ْػ امل٬ِت  ، وال ح٨امُ ةال٬َيِح وا١ ، ٬٢ُٛب٣٫، وُُيريَّ

األرُض  ٪٣ يَُه٬ُّ٢ن، وال حأك٠ُ ي٬٥ح٬ن، و٪٣ يف ضياِة ا١ربزِخ يف ٛت٬رِ  وُيٜرَبُون ضيُد 
 أسفاَد٪٣، و٪٣ ٤َُٟؽم٬ن.

  ُثَ  أٛام اهلل ثَ  ، وأ٫ُؽَ ةِتَٓرخ٣٫ احلُشَّ ، وأن٢َص اتل٬ضيػِ   ة٣٫ ٨٤َارَ ، وأىلَع بفريح٣٫ املَطشَّ
اتلِ   .ا١ٓتيػِ  ٣٫ أض٬اَل ةـؽ

  ة٥ط٥ٍػ َ ِعَؼ ٢ْي٩ امليراُق  وباإلي٥انِ  ،♀وُّكُّ ٧يبٍّ برَشَّ
ُ
 .ة٩ أ

  خ٩ُُ َٙ ُّ  واإلجني٠ِ  يف اتل٬راةِ  ♀وَِن ُّٝ ٣٫ُ٨ْ ُكَّ َوذاٍق. أ٩٧ يي ُٙ ٣٫٨ُْ إرَِصُ٪٣، وَي
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 وحقىقه ♀ خصائص الهيب

  َّا١ثِ  اجلُّت٬ةِ  خبخ٣ِ  ♀٨ا ُم٥ًػا ٧بيَّ  اهللُ  عم ې ى ى ائ ﴿حٓاىل/  ، ٛاَل والـؽ

 .[11األضؾاب/]﴾ُائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
  ُاتل َّ٘ثً  ل٨٢اِس  ♀ ٩وـر ثً َك ۀ ہ ہ ہ ﴿حٓاىل/  ، ٛاَل ، ول٢ر٢ٜني َع٤َّ

 .[012األ٧بياء/ ]﴾ُک ک گ گ گ﴿ـتطا٩٧/  ، وٛاَل [33ـتأ/ ]﴾ُہ
  ي٦َ، وأح٣َّ إال  ♀٧بي٨ُّا  ول٣ َح٥ُْج  ٢ْي٩ِ ٥ٓ٧َث اجلُِص واتل٥ٟنِي، وأك٠َ٥ اهلُل َِلُ ادلِّ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿/  حٓاىل٬َِٛل  ٢ْي٩ اهللُ  وأ٧ؾَل 

 .[2املائػة/ ]﴾ُڌ ڌ
  ِ٩ رب٩ُّ ةاإلرساء ٩ِ ٩ يف انلٜاقٍ ألس٢ِ  ا٥ٜ١ؽَ  ، وس٠َٓ وال٥َِٓؽاِج  ٥ٞا عهَّ ِٜ ، وس٠ٓ يف ِري

ِٓالجَ  َؽ٩ِِٛ ا١ربكَث وا١ َْ ٣َّ٢ اجل٠ُ٥  ، ةَػ٬َْح٩ِِ يُفخًََف املٍُؽ، وإحل٩ ا٧ٜادَ و ـَ ٢ي٩  َشُؽ، ْو اللَّ
ْْب َمِفرَية َك٫ْؽ، ـيِّػُ واحلشؽُ  ا١َِّٓم،  اللٙاْثِ  ، ناضُب وال ٘غؽَ  آدمَ  ودلِ  ، ٧ُُِصَ ةالؽُّ
 .♀ ا١ٜيا٤ثِ  ي٬مَ  احل٥ػِ  ل٬اءِ  وضام٠ُ 

  ِح ، وك٥ائ٢ُ  ٩ِ دالئ٠ُ ُجت٬َُّ .زادْت ىلع احلػِّ ػُّ َٓ  ٩ُ ال يأيت ٢ْي٫ا ا١
  ُل ٩، وحِٓي٩ِ٥ِ وح٬َُِّريِ ٘اإلي٥اُن ة٩ أوَّ ِْ ه، وُمتَّخ٩ِ و٤َي٠ِْ ا٢ٜ١ب ُض٩ِٛ٬ٜ، ٤ّ ٌاِْخ٩ِ واحِّتا

يِٓخ٩، وإ٧ؾاِِل  اءٍ   ٤ََِنتَل٩َ ٦٤ ٕريِ إحل٩، واتلََّطاُك٣ِ إحل٩ والؽِّىض برَِشِ َٙ ٬ُ٢ٍّ وال َس ُٕ ،
الِم ٢ْي٩، نًلَّ اهلُل ٢ْي٩ وىلع آِِل  الِة والفَّ ٣َّ٢ تف٢ي٥ًا ٞر وأنطاةِ والهَّ  رًيا.٩، ـو

ُ

& 
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 ُ
 اإلمياى بالًىم اآلخـر

 

  ِ٤احِ  اآلعؽِ  ةاحل٬مِ  / اإلي٥انُ اإلي٥انِ  و٦٤ أراكن ٌِ و٤ُٜػِّ رَشا
َ
 ٩ِ.٩ِ وأ

  ٩ُ الهٖؽى.ٛيا٤خُ  ٛا٤ْج  ٜ٘ػْ  وُّكُّ ٦٤ ٤اَت 
  ِ٨ػ االضِخَيار ِػه يف اجِل٨َان، وٛػ  الؽمح٦ِ  مالئكٌث حُبرشِّ املؤ٦َ٤ِ ة٢ٜاءِ  حََِنُل  ْو َٓ وب٥َٜ

٥اُل  ٨ْػ امل٬ِت  يَُٙتُ   ةاخل٬َاِتي٣. اإلنفاُن، وإ٥٧ا اأْل
  ُُل  وا١ٜرب اذُ اهلل ، وباآلعؽةِ  ٨٤ازلِ  أوَّ َٓ خِ  يُفخَ ٩ ٩ و٧ٓي٥ِ ٩ِ، وأضاديُد ْؼاةِ ٩ِ وِ٘خجخِ ٦٤ ى٥َّ

ثُ ، ٤خ٬احؽةٌ  َٙ ٢ِْف َٙ ٧َكَؽح٫ْا املاَلِضَػُة واملخَ
َ
ثِ  وأ َْ ة٬ا ة٥ا ل٣ ُيي٬ٍا وٌائٌٙث ٦٤ املتخَِػ ، وكؼَّ

٩٨ اهللُ  اإلي٥انِ  و٦٤ أ٪٠ِ ٩ِ، ة٥٢ِٓ  ؼاة٩َُ. ا١ٜربِ  ٘خ٨ثَ  ٦٤ يؤ٤ِّ  ْو
  ُْرواِح  ا١رَبَزِخ  يف دارِ  واألضَكم

َ
ٌّ ُلا. ،جتؽي ىلع األ  واألةػاُن حت

  ِاْث ال٤اٌت. وَبني يََػِي الفَّ  أرشاٌط ْو
  ْ٩.ضاَل ضياحِ  ٩، وانلٜاِق ا٥ٜ١ؽِ وو٘احِ  ♀ اجليبِّ  / ٞتٓرثِ وْٛٓج  ٫٨٤ا نٖؽى وٛػ 
  ُّ رُ  و٫٨٤ا ٤ا يٜ ٩ ٞغؽوِج  ويخٟؽَّ ُْ ا١ني ا١ٙخَّا٧ني، وو٬ِٛع  و٬ٛ الِزِل  ادلسَّ ِٗ والؾَّ اخلَْف

وا١رَبَاٞني، وحََػاِع األم٣ِ ىلع املف٥٢ني.

  ّْ ؽاِت  / َكحِنفارِ وُيجخَِؽُ  و٫٨٤ا ٤ا ل٣ يٜ ُٙ ٬دِة سؾيؽةِ  ا١  ا١ٓؽِب  ٦ْ ست٠ٍ ٦٤ َذَ٪ٍب، ْو
 .امل٫ػيِّ ، و٬٫ُِر رو٤يَّثَ  س٨اٍت وأ٫٧اًرا، وَ٘خِص 

  اِل ذ٣ ٧ؾوُل ُٞربى ويه/ ٬٫ُُر ادلسَّ  يَأُس٬جَ  ، ذ٣ عؽوجُ ♠ مؽي٣َ  ْح،ى ة٦ِ  و٫٨٤ا 
َعانُ و٤َأُس٬جَ  ٥ُؿ ٦٤ ٤َِٖؽبِ  ذ٣ َتؽجُ  ،، وادلُّ ٨ػَ اللَّ  ح٬بٌث، وََتُؽجُ  ٪ا ال حُٜت٠ُ ٫ا، ْو

اةَُّث، ذ٣ اجلَّارُ  رَشاِط  ا١يت حترُش اجلاَس ويه آعؽُ  ادلَّ
َ
ُل  األ ربى، وأوَّ ُٟ اآلياِت املؤِذ٧َث  ال

يَامِ  ِٜ يَا٤ث. ةِ ِٜ ا١
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  ُالمِ ةٓػَ  ويك٬ن ُّ ا١ٜؽآنِ ٪ا ا٧ِػَراُس اإـل ٬دُة ا١برشِ ، وَر٘ ْوذَانِ  إىل ْتادةِ  ، ْو
َ
، األ

 اإلي٥ان. أ٪٠ِ  اهلل احلؽام، وَٛتُو أرواِح  وَ٪ػُم ةيِج 
  ِؽُ  وحَُػكُّ األرُض  حُٜتَُو  وي٬َم ا١ٜيا٤ث ٍِ َٙ ، وح٨َ رُ  وح٬ٍَُى الف٥اءُ  دًَكّ ، الل٥ُؿ  ٌياا، َوحُك٬َّ

ُٗ ا٥ٜ١ؽُ  ُؽ ابلطاُر واأل٫٧اُر حَِٙشرًيا.وَُيِف  ، وحُٙشَّ
  َُغخان أو ذالٌث  ذ٣ ي٨ُٙظ ْٙ ٬ِر َج عَؽى ة٫ا َح٬٥ُح٬ن إال ٦٤َ كاءَ  يف الهُّ

ُ
٬ن، وأ ُْ  ٘ي٫ا يََٙؾ

٬ُٓدون. اهلُل، ذ٣ ذاثلثٌ   ٘إذا ٪٣ ٛياٌم ي٨َِؽون، ٥ٞا ةََػأ٪٣ َح
  ِع وابَلُٓد وا١جُُّل٬ر ، ةالرشَّ ٌّٚ ٠َِٜٓ  ض خَاةِحِّني. وا١ ِٟ  وإُجاِع املف٥٢ني وال
  ُل ُّٚ ٩٨ْ األرُض عريُ  وأوَّ ِٚ  ٦٤َ حَجَل ِٗ  ذ٣َّ ُُيرشون إىل أرِض  ،♀ اخل٢َ  امل٬ِْٛ

ُل  ْؽاًل، وأوَّ ُٕ َؽاًة  ُْ اًة  َٙ ا املؤ٬٨٤ن ٘يُطرَشون ُرٞتَا٧ًا ♠ يُك،َى إةؽا٪ي٣ُ  ٦ْ ٤َ  ُض ، ٘أ٤َّ
ا، إىل س٣٨٫َ  إىل الؽمح٦ِ  ٥يًا وُبك٥ًا وُن٥ًّ ُْ اُر ً٘ٓل وُس٬ِ٪٣٫  َّٙ ا الٟ  ِورًدا. َوً٘ػا، وأ٤َّ

  ُٓ ِّ  ٬َن حل٬مِ ذ٣َّ ُُي٥َ  .ا١ِٓي٣ِ  اجل٥
  ا. ذ٣َّ ُيُه٠ُ ًّٙ ا ن ًّٙ ُٝ ن  ال٢ٜاُء، ويأيت ربُّٝ وال٢٥ََ
  ُؽُض ا١ٓتادِ  ذ٣َّ يك٬ن املؤ٨٤ني  ، ال ََتىف ٣٫٨٤ َعاِفيٌَث، وخلُُه٬ِص اهلل حٓاىلىلع  َْ

َؽح٫ِا، و٪٬ احلفاُب  ِٙ َتِ٪ا ٢ْي٣٫ و٤َٖ ـَ ؽٌض ملٓاِني٣٫ تَلِٜؽيِؽ٪٣ ة٫ا، و  ا١حفري. َْ
  ا احلفاُب َب  احلفاَب  ٬٧َِٛق  ، و٦٤ْ ٬٫٘ امل٨اَٛلثُ  ا١ٓفريُ  وأ٤َّ ؼِّ ٦٤  اجل٨َّثِ  ٦ أ٪٠ِ ، و٤ِ ُْ

ِٚ يػُع٢ُ  تْ ـَ  ْؼاٍب. ٫ا ةال ضفاٍب، وال 
  ٥الِ  وُُياُء ةكخاِب  .واأل٘ٓالِ  ٦٤ األ٬ٛالِ  واجل٢ي٠ُ  ، و٘ي٩ احلٜريُ اأْل
  ِِثِ  ٦٤ املالئكثِ  وُيؤىت ةالل٫ػاء َٙ خَتثِ احلَ َٟ ؽاِم ال ِٟ ٥اِع ، وال ائؽِ واألةهارِ  ، واأـل  ، ـو

بَْلارِ  اجل٬ارِح 
َ
٨ػ٪ا يُ واأل  ٦٤ ا١ِال٣. ل٬٢ِ٥٢مِ  مُّ ٜخَ ، ْو

  ِ٦٥ِ٘ آعٍؼ ةاحل٥ني ، ُٗ ايَُؽ الٟخُب وحُجرَش الهُط ٍَ ، و٦ْ٤ِ آعٍؼ ٘ي٩٢ِ  ٦٤ِْ  اهللَ  نَفأُل  ذ٣ َت
٫ِؽه، َعم٢َ  ٦ْ٤ِ وراءِ  ةالل٥الِ   ة٬ٙٓه. ٨ا اهللُ َُ
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  ٢َْج ا١ٜيا٤ثِ  حل٬مِ  امل٬َازي٦ُ  ذ٣ ح٨ُهُب ُٜ  م٬ازي٩ُ٨ ٘أوخلٝ ٪٣ امل٢ٙط٬ن، و٦٤ْ  ، ٦٥٘ َث
ْج  َّٙ  ٩ ٘أوخلٝ ٪٣ اخلارسون.م٬ازي٨ُ  ع

  ٥ْ٢ٍث دون الُصاِط  وَي٨ُصِف اجلاُس ُُ ٬ن  ، َفيَُٙؽُق إىل  ٍَ ةني املؤ٨٤ني وامل٨اٜ٘ني ذ٣ يُٓ
 ٩.تِ ُكٌّ ِبفَ  اجل٬رَ 

  َ٬ذؽُ  ا١ٜيا٤ثِ  وجلبي٨ِّا ي٬م  ٩، ٦ْ٤َ رَشَِب ٩٨٤ رشبًث ل٣ ي٥ِأ ةٓػ٪ا أةًػا.، و٩٨٤ ُح٥َػُّ ض٬ُى اٟل
  ِ٦٤  ، ورُي٩ أٌيُب وأضًل ٦٤ ا١ٓف٠ِ  ،٦٤ اثل٢َّز وأةؽدُ  ،٤اؤُه أكػُّ ةياًىا ٦٤ ال٢ب

 ِٝ َػِد جن٬مِ ٩ ، وآ٧حخُ املف َٓ  الف٥اِء. َٞ
  ٣، ٨٘اٍج مف٣ٌَّ٢، و٧اٍج ةأ٥ْاُلِ  ، يَؽُِدُه اجلاُس ىلع ٤َْتِ س٣٨٫َ  ِسٌَّس َمرُضوٌب  والُصاُط

/ واملالئكثُ  ٛائ٣ٌ ٢ْي٩ ي٬ُٜل  ♀، واجليبُّ ٤َُٟػوٌس  س٣٨٫َ  يف ٧ارِ  خَمُػوٌش، وآعؽُ 
ُسلِّْمُسلِّمُْ»  .«ربِّ
  َ٦٤ِ املِال٣.  اجل٨ثِ  أ٪٠ِ  ٘ي٥ا ةنيَ  االِٛخَهاُص  ه يك٬نُ َوبٓػ 
  ِٙاْثِ  اآلِعؽِ  ةاحل٬مِ  و٦٤ِ اإلي٥ان ي٫ا/ إذ٧ُ  ، ويه ذاةخثٌ اإلي٥اُن ةاللَّ ٌَ ِّ  ٩ُ برَش اِ٘ ، حٓاىل ل٢لَّ

٬ِع ِل. ُٙ ِّ واملل  ورىاُه ٦ْ اللا٘
  َُِّٓم جلبي٨ِّا ْه٠ِ  ،♀و٫٨٤ا اللٙاُْث ا١ َٙ  املط٬٥د. ، ويه املٜامُ ا١ٜياءِ  ويه ١
  ُري٪ا ٦٤ اللٙاَعت. ةاِب  اـخٙخاِح يف  ♀٩ و٫٨٤ا كٙاْخ  اجل٨َّث، ٕو
  ُُْهاةِ  و٫٨٤ا اللٙاْث ػي٦، ويه ِل ولفائؽِ  يف املؤ٨٤ني و والهاحلني. واجلبيِّنيَ  املالئكثِ  امل٬ضِّ

  ُعالًها ٦٤ِ ٢ٛت٩ِ.«  إال اهللُ ال إَِل / »٦٤ ٛاَل  /♀٩ بلٙاْخِ  اجلاِس  وأـٓػ 
  ُأ٬ٛاٌم بلٙاِْث ربِّ ا١ٓاملني. ٦٤ اجلارِ  وُيؽج 
  ِٙارِ  ا١ٜيا٤ث، وِبشاِب  ٣٫ ي٬مَ املؤ٨٤ني لؽبِّ  ةؽؤيثِ  / اإلي٥انُ اآلعؽِ  ةاحل٬مِ  و٦٤ اإلي٥ان ي٬م  اٟل

 واجلػا٤ث. احلَّسةِ 
  ِةاجل٨َّث واجلَّار. / اإلي٥انُ اآلعؽِ  ةاحل٬مِ  و٦٤ اإلي٥ان 
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  ُؽُّ األةَؽارِ  ٘اجل٨ث َٜ ار. ، واجلارُ ُمْفخَ شَّ ُٙ  ٤أوى ا١
 .خم٬٢ٛخان اآلن دائ٥خان ال ح٨ََٙيان 
  ُؼاة٫ُا َدَراَكت. ٫ا درساٌت، واجلارُ و٧ٓي٥ُ  واجل٨ث  ْو
  ول٨٢َّار ـتٌٓث ةال ارِتيَاٍب. ،ذ٥ا٧يُث أة٬اٍب  ، ل٢ش٨ثِ ولِكٍّ َعَؾ٧ٌَث وأة٬اٌب 
  ِٚ ُل اخل٢ ُٗ  / ٪ؼه األ٤ثُ دع٬اًل اجل٨ثَ  أوَّ  ٫ا أو يؾيػون.أ٪٢ِ  و٪٣ ٧ِه
  ُُُّلا دع٬اًل/ ٧بي َهاحُ  ،♀٫ا وأوَّ ُْ  ٫ا.وآعُؽ٪ا دع٬اًل/ 
  ِواليٓٙاُء. ٫ا/ ا١ٜٙؽاءُ وأكرُث أ٪٢ 
  ِأ٪٢ ُّ  يػُع٫٧٬ُ٢ا.اهلل ٫ا ةؽمحِث وُجي
  ِٚ خِ  ٦٤ ٕريِ - وأكرُث اخل٢َ .يػع٬٢ن اجلارَ - ٨اأ٤َّ
  ُ٫ا ا١جفاء.أ٪٢ِ  وأكرث 
  ِعادٌل أةًػا. اتل٬ضيِػ واإلي٥اِن ٘يف اجلارِ  و٦٤َ ٤اَت ىلع ٕري 
  ْػي٦ ل٣ ُُي  ُْهاةِ ٫ا ٦٤ دع٢َ  و٦٤ ْ امل٬ضِّ  ٘ي٫ا أةًػا. رلَّ
  ِأةًػا. امل٬ُت، ٘ال م٬َت  ه؛ ُذةِصَ ه وََٛؽارِ ٘إذا نار ُُكٌّ إىل دار 
  َُُٓد  اآلعؽِ  ةاحل٬مِ  واإلي٥ان خٜا٤ثِ  ىلع ا١ٍاْثِ  يَت َدوا٤ًا،  ِضؽًنا، و٦٤ِ املِٓهيَث ٪ؽبًا، وىلع ااـل

٧يا وزَ٪َؽحِ  ويف ٤َخاِع  اِت  اآلعؽةِ  ٫ا زُ٪ًػا، وألسؽِ ادلُّ َّٜ ٢َتًا، وىلع املل َنرْبًا. واملٟؽو٪اِت  ٌَ

 
  & 
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 اإلمياى بالقضاء والقدر
 

  َِػرِ  / اإلي٥اُن ةا١ٜياءِ اإلي٥انِ  و٦ْ٤ِ أراكن َٜ ه، ُض٬٢ِ عريِ  وا١ ِه، وأ٩٧ ٦َ٤ِ ه ورشِّ اهلل هِ وُمؽِّ
 َٚ  ه ََٛػًرا ٤ُٜػوًرا.ره حٜػيًؽا، واكن أمؽُ ُكَّ يشٍء ٜ٘ػَّ  اذلي ع٢

  اهلل رِسُّ  ا١ٜػرِ  وأن٠ُ ِٜ ٩٥َ٢ ٦ْ ْتادِ  ٩،حٓاىل يف َع٢ ِْ ٬َى   ٩.ؽا٤ِ ه، و٫٧ا٪٣ ٦ْ مَ ٌَ
 ُُُةًُمراتُبُأربٌع:ُُواإليهان
 ة٣٢ِٓ  / اإلي٥انُ أّوهلا  ًِ َٗ  ل٬ َكنَ  ، و٤ا ل٣ يك٦ْ و٤ا يك٬نُ  ة٥ا َكنَ  اهلل املطي  ٞي

ِٜ  ، ي٣٢ُٓ يك٬نُ  وأ٥ْاَُل٣ و٤آَُل٣ اذلي ٩ِ و٤ا ي٬٨٢ٓن، وأض٬اَُل٣ ٤ا حُِك٦ُّ ُنُػوُر َع٢ْ
عؽسَ إحل٩ يَهريُ 

َ
ارِ ون، ذ٣َّ أ ٘ي٣٫  َؽ٪٣ و٫َ٧اُ٪٣ واةخاََل٪٣، ضىت ٫ُؽَ ، ٘أمَ ٣٫ إىل ٪ؼه ادلَّ

ُٔ ِض٥َِٟخ٩  ٩٥ِْ٢، وَبا١ِ ِْ  ُٚ اةِ  ةك٥الِ  ، م٬ن٬ٌف [11األضؾاب/ ]﴾ُۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿ـَ
٩ نفياٌن وال وَ٪٣ٌ.ا٣٢ٓ١ِ  ُٜ  ، ٘ال ي٢ََْط

 ُُ٤ٜاديؽِ  ةكخاةثِ  / اإلي٥انُ اثلاىيث  ِٚ ٣٢ِ اخلاَلئ ِٓ ا ل٢ ًٜ ِٚ  ، و٘ اة ڻ ڻ ﴿، ٛال حٓاىل/ الفَّ

، املط٬ُٙظ  ، و٪٬ ال٬َّ٢حُ [21احلز/ ]﴾ُڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے
َٚ  ، ٥٘ا ٦٤ِ ََكئ٦ٍ إال و٪٬ مٟخ٬ٌب َمؽ٬ٌُٛم ٛت٠َ و٪٬ أمُّ الٟخاِب  الف٬٥اِت  اهللُ  أن ُي٢

 َٗ ٓػاءَ ـ٨ثٍ  واألرَض خب٥فني أ١ خََب الفُّ َٞ كٜياءَ  ، ذ٣َّ 
َ
٥ْاَُل٣ وآساَُل٣،  واأل

َ
وأرزا٣٫َٛ، وأ

٫احِ  و٪٣ يف ة٬ٍنِ  ، ويف حل٢ثِ أ٤َّ ِػيٌؽ َد٪ؽِيٌّ ُخ٥ُؽِيٌّ ْٜ اُذ  ا١ٜػرِ  ٣٫، و٪٬ َت َٙ ، وإ٧ حٜػيٌؽ َض٬ْيلٌّ
٬َف  ٩ املطػودِ يف وٛخِ  ىلع ا١ٓتػِ  املُٜػورِ  ؽٌّ ـو َٜ ، ولِكِّ ٧تأ ُمفخ  ح٬٥٢ٓن. حٜػيٌؽ ي٬يمٌّ

 َُُكنَ  ، ٥٘ا كاءَ ٩ حٓاىل اجلَّاَِ٘ؼةِ ة٥لحئخِ  / اإلي٥انُ اثلاثلث  
ْ
، ي٫ػي ٦٤ ل٣ يَُك٦ْ  و٤ا ل٣ يلأ

ْػاًل، ال رادَّ ١ٜيائِ  َْ٘ياًل، وُيِي٠ُّ ٦٤َ يلاءُ  يَلاءُ  َب حل٩٥ُِٟ، وال اَغ١َِب َْ ِّٜ َٓ  ٩ وال ٤ُ
ؼَ  كاءَ  ه، ول٢ٓتاِد ملحئٌث؛ ٦٥َْ٘ ألمؽِ  ٣٫٨٤  اءَ ك ٩ ـبياًل، و٦٤ْ إىل ربِّ  ٣٫٨٤ االـِخٜا٤َث اَتَّ
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ؼَ  ٬ايََث اَتَّ ِٖ  الليٍاَن دحلاًل. ا١
  ْوئ وئ ﴿حٓاىل/  ٛاَل إرادح٩ِ،  ملحئِخ٩، وإرادح٩ُ حٓاىل ٛت٠َ  كاَء ٥٘لحئُث اهلل َٛت٠َ  و٦٤

٩ِ٥٢ وِض٥َِٟخ٩. [34اتل٬ٟيؽ/ ]﴾ُۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ِْ  وَملحئخ٩ُ حٓاىل ٛائ٥ٌث ىلع 
 ُُُكِّ يشٍء، ٛاَل  / اإلي٥انُ الراةػث ُٚ ػ/ ]﴾ُہ ہ ہ ہ﴿ حٓاىل/ ةأ٩٧ حٓاىل َعا١ِ  ،[01الْؽ

ُٚ ا١ٓتاِد وأ٘ٓال٣٫ِ، ٛال حٓاىل/   .[41الها٘ات/ ]ُ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ﴿و٪٬ حٓاىل َعا١ِ
  ُ تَِفاَب  ا٢ٜ١ِب  وح٬ُّكُّ ْٞ تاِب  ىلع الؽبِّ ال ي٨ُايف اال  ، ة٠ ٪٬ ٦٤ِ أ٣ِِْ وحَٓاِِط اأـل

ـتاِب.
َ
األ

  تاب رشٌك يف اتل٬ضيػ، وإ٪ػارُ٪ا أن ُ ىلع اأـل حك٬ن أـتاةًا ٧ٌٜم يف ا٠ٜٓ١، واتل٬ُّكُّ
ؽاُض ٫٨ْا ةالَكيث ٛػٌح يف اجل٠ٜ.  واإْل

  أُه ل٣ يك٦ حلُِهيت٩َُ، و٤ا ٛىََض اهلُل حٓاىل  و٤ا أناَب ٍَ ئ٩َُ و٤ا أع ٍِ ا١ٓتَػ ل٣ يك٦ حلُغ
َٜ  ، واللٌفُّ اجل٬٫َُُل َكئ٦ٌ ال ُما١ثَ  املهائِب  ة٩ ٨ْػَ  ُر إ٥٧ا ُُيخزُّ ػَ ٦٤َ اَلَم ضاَِلُ، وا١

ايِِب  واآلالمِ  َٓ ٨ػ امل ِْ  واآلذام. ال 
  ال يُجفُب ُّ ٩ ٦٤ِ وس٩ٍ ٩، ٘إن نُِفَب إىل ٤ِٜييَّاحِ ٩ وض٥ٟخِ حٓاىل تل٥اِم رمَحخِ اهلل إىل  والرشَّ

 وعري. ٬٫٘ ٩٨٤ ْػٌل 
  ُوالؽىا ٤ُتارشِة الفتِب  ىلع الؽبِّ ٨ْػَ  اْخ٥اَد ا٢ٜ١ِب  ير٥ؽُ  وا١ٜػرِ  ةا١ٜياءِ  واإلي٥ان ،

ربِ  األسؽِ  ، واضتفاَب ة٥ُِؽِّ ا١ٜياءِ  ٟؽ. ةالهَّ  أو ةاللُّ
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 معهى الكفر وأقسامه

 

  ٔاكِظ اإليٍاِن، ويُؽيُق غييٓا اىكفُر يكُٔن ةارحكاِب ٔاٌل  اذلُُٔب  ُ املكفِّراُت ويه/ أك
ًَ الشارعُ  ٔجُب اإليٍانَ  ةأُٓا حُتِؽُو  أو أـػاٌل أو اغخلاداٌت، َحَك َٔد يف اجلِّريان. ، وحُ  اخلي

  ُيئاِت  وشائر  اإليٍاَن وال حَُِلُغّ. حَِلُص  املػايص والصَّ
  ُأكانَ  ، وشٔاءٌ ةاىػٍِو  ةاالغخلاِد واىلِٔل يكٔنُ  يكٔنُ  وكٍا، اإليٍانِ  واىكفُر غدم 

 اىػٍُو كيتيًّا أم ةدُيًّا.
  ُِك اىكفُر ةاىفػوِ  وكٍا يكٔن ِم واالرحيَاِب.واالٌخِاِع ، يكُٔن ةاىَّتَّ  ، والشَّ
  حُؽيُق يف الرشِع ًُ ي  ٌِٓا األكرُب أو األضؾُر. وُيرادُ  واىكفُر والرشُك واىِفصُق واىظُّ
 ضاحتَّ ٌَ امليَّثِ  / ُُيِرجُ فاألكبُر ٌِ َث، ودػد إكاٌث اةج ث ِّ وٌاِلِ ، وَيرَفُع َغَ د ٍَ  اىِػط

ارِ  ٔ يف اآلخرةِ  جتري غييّ أحاكُم الهفَّ ٌَ اخلَادِليَ، وال حََِفُػّ  يف اجلارِ  يف ادلُيا، ْو
اـِػني. شفاغثُ   الشَّ

 ُيا واآلخرةِ  امليَّثِ  ُّ ٌَ أْوِ / َضاِحتُ واألصغرُر  ه يف اآلخرِة إىل اهلل، إن شاءَ ، وأْمرُ يف ادلُّ
ةَ  َ يَْطيُحُ  ُّ وإن شاءَ غذَّ ٍَّ ٔ م ، ْو ُّ  .لياٌثِ اى ئمَ  أن حُدِرَكّ الشفاغثُ  غفا غِ

  ُحػاىل/  كفر، كاَل  ، أو كفٌر دونَ كفُر اجلِّػٍثِ  وُيراد ُ كد يُؽيُق  األضؾرُ  واىكفر
 .[04اجلٍو/ ]﴾ُڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ﴿

  ُِِع عَ  أنْ  وغييّ ـال يٍَخَ ٍِ ، وال الٔاحدِ  يف الشخِص  إيٍاٌن وكفٌر ؽرُي ُاكٍو غَ امليَّثِ  جيخَ
َ ييزمُ  َ ُشَػِب اىُكفرِ  كيامِ  ٌِ ٌِ ، حىت املْؽيََق  اكـًرا اىُكفرَ  أن يَطريَ  ةاىػتدِ  ُشػتٍَث 
 اىُكفر. ةّ حليلثُ  حلٔمَ 

  ُٔجد ٔدِ  حليلُث اإليٍانِ  وكٍا أَُّّ ال حُ ُُٔج ، ـال َُيُرج اىػتُد  اىيت حََِفُع اىػتَد إال ة ِّ أضِي
ٔدِ  ٌَ اإلشالمِ  األكرب. اىُكفرِ  حليلثِ  إال غِد وج
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 ضوابط إجراء األحكام
 

  ُةٍٓا حقُّ  واتلَّهِفريُ  اىكفر ًُ ، واةجُْك ًٌ رشِِعٌّ  حػاىل وحَدُه.اهلل ُحْك
  َْ ّ ةيلنيٍ  وٌ ٌُ ، واإلشالمُ  ثَتََج إشال يحُ  لً يَُزْل ةالشمِّ ِ  الَّصيح. إال ةاىُكفرِ  ال يَُِلُظ  الَّصَّ
  

ُ
 ٓا.أُْٔن ٌَ اخلؽأ يف إذتاحِ  أو اتلَّتِديعِ  أو اتلَّفِصيِق  اتلَّْهِفريِ  يف َُِف  واخلؽأ

  ُِيا جتري ىلع اىظاْر ًَ ل ةّ،  ، ـٍَ اكنَ األمرِ  وآخرِ  واألحاكُم يف ادلُّ ظاُْرُه اإليٍاَن ُحِك
ُِْرهُ خالـَّ حُ  ًَ وٌَ اكن ظا العُ  ك مِ  ىلع اىلئِب  غييّ ةّ، واالؼِّ ُْٔنٌٔل إىل غالَّ  اىُؾئب. َم

  ِٔم ٍُ ٔدِ  ملٔىت املصيٍني ةاجل اةِ  يُلؽعُ  ال اتلػينيِ  وىلع اىُػ ، وُيلؽع ملٔىت يف اجلَّارِ  ٌَ اخلي
ٔدِ  واإلةجادِ  اىُكفرِ  أْوِ   يف اجلار. ةاخلي

  ِِِهٍّ ةإؼاَلٍق ال يَصخيِزمُ  ولكُّ وَغيٍد َورََد ىلع ارحكاِب ورةِ  ٌَ ُ ًَ ةّ ىلع ـاغيِ  ةالَّضَّ ّ اةجُْك
 ، وشٔاٌء أكان املِِهُّ غِّ كٔاًل أم ـػاًل أم اغخلاًدا.ّ ىلع اتلػينيِ أو ُمرحَِكتِ 

  ًُ َ  ال يَصخيِزمُ  املْؽيَُق  ـاةجُْك ًَ املػنيَّ ْخيَانِ  ؛ ـال جَتري األحاكمُ اةجُك
َ
 إال ةػدَ  ىلع األ

ثِ  ِق الرشوِط  كياِم اةجُ َّ ا َوكَْطًدا واخخياًرا، واُخفاءِ ةخََحلُّ ًٍ اُِع. ، ِغي َٔ  امل
  ًْ َ لً يَفٓ ٌَ ًْ  و غَٔة لً َتُل ُث. ادلَّ  غييّ اةج َّ
  ُادل جاٍر يف أضٔلِ  واىُػْذر َِ َِ وـُروغِ  ي  ىلع َحدٍّ شٔاٍء. واخلالِف  اإلمجاِع  ّ، ومٔاؼ
  اِجِح ََ  حيُد  ويف اجلٍيثِ  وىلع الرَّ ٌَك

َ
ُث وحَِبنَي  اىُػذرُ  اجلُٓو ـاألضُو  أ حىتَّ حلَٔم اةجُ َّ

ُث.  املح َّ
  َٔى ىلع حَكِذيِب َُ إال ةّ، وال  ، أو َجْحِد أضٍو ال يلٔمُ الرَّشٔلِ  ولكُّ حَأِويٍو اَُؽ ي ادلِّ

، اكىَفالِشفثِ  ُّ َ لً ـإنَّ ضاحتَّ يَْكُفرُ - يف حَأوياَلحًِٓ وابلاؼِيَّثِ  يُػَذُر ضاِحتُ ٌَ ا  ٌَّ ، وأ
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 َْ ُّ وال يَكُفرُ  نذلم ـتنَيَ  يك ًَ ضاحتُ ًْ يف وؽريِ  واملْػزِتىثِ  املرِْجئَثِ  ، نػٔامِّ أن يأذ
ًَ  حَأوياَلحًِٓ، وَدنْيَ  رَ  عَ وال ُحتَدَّ  أن ال يأذ  ًٓ يف ـروِع اكمل خٓديَ يف حأويالحِ  وال يُكفَّ

 والرشيػث. اىػليدةِ 
  ُْػخَرٌب يٍَُِع ٌَ إجراءِ  واإلنراه ٌُ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿حػاىل/  كاَل  ، وكدْ األحاكمِ  ُغذٌر 

 .[641اجلحو/ ]﴾ُڎ ڈ
  ُةاِلزمِ ، وال يطحُّ حكفرٌي أو حتديٌع ةُكْفٍر يف اةجالِ  ىيَس  إحلّ امللاُل  ةٍا يَئُٔل  واتلهِفري 

، إال أن يُيزَتم.أو املذِْب  اىلٔلِ 

  ًُ اِشِخني، ٌَ  ىلع املػيَّننِي يف اجلٍيث َمُٔكٌٔل إىل اىُلغاِة املػخَرَبِيَ، والهتارِ  واةجك الرَّ
يَ. أئٍثِ  ِّ يف ادلِّ اىفل

ُ
ُ
ُ

ُ & 
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 أنواع الهواقض وأقسامها
 

  ُييًَّث. واجلَّٔاكُظ كد حكٔن ٍَ كيتيًَّث أو كٔحلًَّث أو َخ

 ًاِت  -أيًغا -ويه حِلص َّٔ ٔحيد، واإلهلياِت، وأخرى يف اجلُّت يف  ، وذاثلثٍ إىل ُٔاكظ يف اتل
كاٍت. يف أةٔاٍب  اىَؾيِبيَّات، وراةػثٍ  خفرِّ ٌُ 

  ِٔحيد ا وكَٔل، وٌِٓا ٌ ـٍِٓا ٌا يُِاكُِظ اغخلاَد اىليِب  ـأٌا اجلَّٔاكُِظ اىليتيَُّث يف اتل
. ُّ  يُِاكُِظ غٍيَ

ُ ُفيه:ُُالللبُُِاعتلادُُِفأناُىَواكِضر
  َخيِلّ يف ضفاِت  ةنَيَ  اىتَّرِشيُم َ ٌِ دٔديَّث، اكخلَيِق  اهلل ودني أحٍد  يِْم  الرُّ ٍُ  واتلَّْدبِريِ  وال

 ًِ ٔدِ  ، أو اغخلادُ اىَؾيِب  وِغي ُٔج  ّ.، أو ُحئُِل حػاىل يف خمئكاحِ وَحدةِ ال
  ُيِث ؽرِي  اغخلاد  اهلل. اهلل، أو ٌعَ  ٌَ دونِ  أو اشِخحَلاكِّ ليػتادةِ  ،اهللألْٔ
  أو يف رشيػخِ أو يف ِنخَاةِ  ،♀ الشمُّ يف اهلل حػاىل، أو يف رشِٔل ،ّ.ّ ٍِ  ّ وُحه
  ُيَثِ ّ ِِبَحِدْا وإُكارِ ّ حػاىل وضفاحِ يف أشٍائِ  اإلةجاد ٍِ ّ ةأشٍائِ  األضِامِ  ْا، أو ةِتَص

فاِت اىَلتَائِِح  حػاىل، أو وَْضِفّ حػاىل ةاجلَّلائِِص أو ّ حػاىل ِِبَيِلّ يف الطِّ ِٓ ، حػاىل ، أو تَشِبي
ا نترًيا. اهللُ  ًّٔ  غٍا يلٔلٔن ُغيُ

ُ  / عهِلُالللِبُفهيهاُوأناُىواكضر
  ُُكْفرُ واالشِخهتَارِ  اإلةاءِ  ُكْفر ٔ  ، وَحِليَلُخّ حَرُك االُليادِ إةييَس وأغَداِء الرُّشِو  ، ْو

 اهلل حػاىل. ألمرِ 
 وٌِّ أضؾر.، وٌِّ أكربُ واىَلْطدِ  واإلرادةِ  يَّثِ وٌِٓا/ رِشُك اجل ، 
  ُِٓا/ رِشك ٌِ  خمئكًا نُحبِّ اهلل. ، نأن ُُيِبَّ املحتَّثِ  َو
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 ُ ُانلواكضر / شبُّ اهلل حػاىل واالشِخَٓزاُء ةّ، أو شبُّ فهيهاُاتلوحيدُُِيفُةاِبُُثُراللولُيُوأنا
ٍا ََمِوُّ إمجاع.  نخاةِّ، ْو

 / اتلوحيدُُِيفُةاِبُُثُِالعهليُيُونوُانليواكِضُ
  ُاىػتادةِ  ؛ ـٍَ ََصََف واىنُُّصِم  يف اىػتادةِ  الرشك َ ٌِ أو  أو ََُذرَ  اهلل نأن َذةَحَ  ىؾريِ  شيًئا 

 أن يَػخَِلدَ  ، وال يُشََّتُط أو أرشكَ  ه، ـلد كفرَ أو ضَّلَّ ىؾرِي اهلل حػاىل أو داع ؽريَ  ؼاَف 
ٔدِ  ػتُ ٌَ دٔديَّث. ه ضفاِت يف   الرُّ

  ًُ  ، وٌِّ أكرُب وٌِّ أضؾر.اهللُ  ٌا أُزَل  ةؾريِ  وٌِٓا/ اةجُك
  َحرك ٍََ ًَ  ـ ٍة، أو خٍٔف، أو  أو وكائعَ  يف واكػثٍ  اهللُ  ةٍا أُزَل  اةجُك َٔ ًٔى، أو رِش هل

ِٔ ثٍ دُئيَّ  مطيحثٍ  ػِطيَخِ  ذلم، ٌع اإلكرارِ  ، أو حن ٍَ ِِّ ة ّ، ـٓٔ كفٌر أضؾُر، َِبَؽئِّ، وَيِلي
 وكفٌر دون ُكْفر.

  َدوُِ  ّ، أو اىترشيعَ الًّ حَتِدييَ ّ ُمصخَحِ وٌَ حرك ٌَ ٌ ُُٔجٔدِّ، أو رأى أُّ خُمريَّ ّ، أو َجْحًدا ل
ًَ اهلل ال يَطيُحُ  ضيَحُ ـيّ، أو أنَّ ُحْك

َ
ًَ ؽريهِ أ  أو أُّ ُمصاٍو ةجُْكً اهلل؛ ،، أو أنَّ ُحْك

َ امليَّث، وذلم ةػدَ  ٌِ ثِ  إكاٌثِ  ـٓٔ اكـٌر َخاِرٌج  ث. وإَزاىَثِ  اةجُ َّ َٓ ت  الشُّ
  ِيُع إلكاٌث اِج  ويف كئِب  يف ابلالدِ  الرشيػثِ  ُشيؽانِ  والصَّ َٓ ِ ٍِ دَّاينِّ ـَْرٌض  اىػتاِد ىلع ال الرَّ

، وَيخأَّتَّ ةاالغخطامِ  ، وغٌٍو مريضٌّ ًِ  ةالهخاِب  رشِعٌّ ثِ  شيِؿ  والصِث ةفٓ ٌَّ ، حَطِفَيًث األ
ِج أْو الصِ َٓ ِ ٌَ َٔائِب، وحرديًث ىلع  ِحب. ثِ ملا أضاَب اىَػَلائَِد ٌَ الشَّ  الالَّ

  اغخلادِ  ضاِحِتّ، حارًة يكٔن ةَػَدمِ  ىلع حكفريِ  أُْو الصِثِ  اذلي احَّفَق  واالشِخْحاَلُل 
 ًِ َِ  اةجُك ٔ َُاكٌِظ لُرك ذا يَئُٔل إىل ُكفِر اتلَّهِذيب، ْو ، ْو يف  اتلطديِق  الرشِعِّ

ًِ  اإليٍان، وحارًة يكٔنُ  ٌِ ىلع اهلل ورشِٔل  ةردِّ اةجُْك ذا يئُٔل كَتِٔل ّ أو  وغدم اىزتا ، ْو
ٔ ُاَ واالشِخهتَارِ  اإلةاءِ  إىل ُكْفرِ  َِ ، ْو  االُلياد.  كٌظ لرك

  ًُ  ٌع اإليٍان. رًعا واخِخياًرا ُِفاٌق ال جَيخٍعُ  اهللُ  ٌا أُزَل  إىل ؽريِ  واتلحاُك
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  حِدَث
ُ
ِج  واألـػالِ  ٌَ األكٔالِ  ولكُّ ٌا أ ِْ ِا ٌَ ًِ  و الرشيػِث ـٓٔ ردٌّ، ال  ىلع خالِف  اةجك
 ٌَ ذََر َحََّتحَُّب غييّ، إال ٌا دغْج  ثَ ُحر

َ
ورةُ  ل، وال أ ُ  .إحلّ الَّضَّ

  انلُّتويات:ُيفُةاِبُُالللتيثُُِونوُانليواكِِضُ
  َُحٍد ؼريًلا إىل  اغخلاد

َ
خاَبَػِث رشِٔل اهلل اهلل أنَّ أل ٌُ غييّ  أو ال جيُب  ،♀ؽرَي 

، أو أنَّ ىؾريِ  ُّ  ه خروًجا غَ احتاِغّ.احِّتاُغ
  ُةِ  وٌِٓا/ ادِّاعء َّٔ ٓا.ّ أو اغخلاُدْا يف ؽريِ جلفصِ  اجلُّت ٍِ ٓا، أو إُكاُر َخخ ٍِ ِٔيُزْا َبْػَد َخخْ  ه، أو جَت
  ُىَثِ  الُهخُِب  وٌِٓا/ إُكار ةّ حفطياًل،  اإليٍانُ  ةَػِغٓا مما جَيُب  إمجااًل، أو إُكارُ  املزنَّ

 كَٔل اىليب. ولكُّ ذلم يُِاكُِظ 
  يثُ  وُدؾُظ ِْ  والرعا واىلتٔل. ٌَ املحتَّثِ  ا يُِايف غٍَو اىليِب ةّ الرشُٔل، مم ٌا جاءَ  وَكرا

ـيثُِ   انلُّتويات:ُيفُةاِبُُونوُانليواكِضُاللول
  ِا  شبُّ األُبياء ا  ♀اعًٌث، أو ُبيِِّ أو  ♀خاضًث، ـٍَ اشخَخؿَّ ةنتيِِّ

ً ـٓٔ اكـٌر ةاإلمجاع.ةأَحٍد ٌَ األُبياءِ  ُْ ْزرَى غييًٓ، أو آَذا
َ
 ، أو أ

  انلُّتويات:ُيفُةاِبُُالَعهلييثُِونوُانليواكِِضُ
  ُيّْ أو يُيِليّ يف اىَلاُذوَرات، أو  ّ حتَج ، نأن يَغػَ ةاملطحِؿ  اىَػٍييَّثُ  االشخٓاُث ٌَ كََد

 ّ ةِزيادٍة أو ُُلَطان.ه وحَتِدييِ إىل حؾيريِ  الصيعُ 
ـيِثُيفُالَغيبييات:ُونوُانلََّواكِِضُ ـيثُواللول   الللتي

  ِبُّ أو االشِخَٓزاءُ  إُكاُر املالئكث ، أو الصَّ َِّ ٔ حَكِذيٌب  أو اجل بيشٍء ٌَ ذلم، ْو
 وَخرٌق لإلمجاِع. لئِح 

  َُٔغدِ ابَلػِد  وٌِٓا/ إُكار ِخيدِ  ، وال َٔ  والصبُّ ليشٍء ٌَ ذلم. ، أو االشِخَٓزاءُ وال
ُأخرى ُىَواكِضر

  خَّفٌق غييّ، وٌِٓا ٌا اخخُِيَؿ ٌُ  ـيّ. وٌِٓا ٌا ْٔ 
 ُُِاملتفق ُُفِهَو ُيرياكِضر ُالللِب:ُعليًُمما َِ  إُكارُ  كوَل ي ورةِ  ٌػئٍم ٌَ ادلِّ ُ ، وٌِّ ةالَّضَّ
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 اتلػرِّي ٌؽيًلا. أضاًل، واشتِتَاَحثُ  املرأةِ  إُكاُر ح اِب 
 ُ ٔ اىلُٔل واىفػُو ِبالِف اجلِّفاُق  وعهلًَ:ُالللبُُِاعتلادَُُومماُيرياكِضر  .ٌا يف اىليِب  ، ْو
  ُاألكرب، وؽري ٔ ٌر ْو ٔ األضؾرُ ٌك وٌِّ ٌكفِّ ٍر ْو ٔ ٌَ ِجنِس فِّ  املَػايص. ، ْو
 ُ ُيرياكضر ار، ـٍَ َواىَل اكـًرا ِىُكفِره ـلد  ُمٔاالةِ  أُٔاِع  / ةػُظ الللبُُِعهَلُُومما الهفَّ

خاةَػخًُٓ يف اتلَّحِييوِ َجَلَظ أضَو إيٍاُّ ةاهلل ورشٔلِ  ٌُ ًِ  ، وٌَ ذلم  ، واىترشيعِ  واتلَّحري
ديًِٓ. واىتَّشتُّّ ةًٓ يف أمٔرِ 

  َُرة َْ ظا ٌُ  ذلم. وٌِٓا دونَ  اإليٍانَ  ٌِٓا ٌا يَُِلُظ  ىلع املصيٍني مراحُب  الهفارِ  و
  ِثِ األديانِ  وٌِّ/ ادلغُٔة إىل وحدة َِ  ، أو دغٔى ِضحَّ ا، أو جٔازِ  اتلديُّ ا أو ةأيِّٓ ـً  ةٓا مجيػ

لِ  ُّٔ  إحلٓا. ٌَ اإلشالمِ  اتلح
  ُاةجياةِ  اىيت حػين َغزَل  واىَػيٍاِجيَّث َِ يَ َغ ان ال جيخٍػان،  ًّلكًّ أو جزًءا يه واإليٍانُ  ادلِّ ِعدَّ

ٔحيدِ إذ يه يف حليلخِ  َْٔحِ وٌِاكغٌث ليخ  .♀ ليِبِّ  واالتِّتَاِع  ٓا ردٌّ ملرِْجِػيَِّث ال
ُومماُاخترلِفُفيًُنوُانلََّواكِض:

  ِاًْ ةاىُكفرِ أن ٌَ شبَّ مجيَػًٓ أو ٌػظَ  / والطحيحُ ╚ شبُّ الطحاةث ٌَ ًٓ وَر ٍَ 
َ شبَّ ةػَغًٓ ٌَ ؽريِ  ِبالِف ، َكَفرَ  ٌَ  ِِ ٍَ يف دي  .╚ًٓ َؼػ

  حُر/ والطحيُح ََ ـػاًل أو كٔاًل أو اغخلاًدا يَلخَِِض اىُكفَر ْٔ  أنَّ الصِّ ٍِّ ْحَر املخغ الصِّ
َ ٌا يَلخَِِض اىُكفرَ  ٍَّ ّ إذا حغ ٍَ ّ وحَػِيي ٍَ  ـٓٔ ُكفٌر، وإالَّ ـال. ُكفٌر، وإالَّ ـاََل، وحػيُّ

  ًُ َُ  أنَّ يُح / والطحاتلَِِّ ي ٍَّ ًَ اذلي يخغ ـِ غتادَة اجلُّ ٔمِ  اتلَِِّ ي ٓا يف ، أو اغخلاَد حََّصُّ
ًِ الَهٔنِ   ـٓٔ كفٌر، وإال ـال. اىَؾيِب  ، أو ادَّاعَء غي

  ِحَكاشاًل ٌَ ؽريِ  وحرُك الطالة  ٍِ ٍٔد خُمخَيٌَؿ يف حه ر الصِثِ  أْوِ  ّ ةنيَ ُجح َْ كفَّ ٌَ ، و
الةِ  ُّ ةاإلرجاءِ  حارَك الطَّ ؽيًلا لً َحخًَّٓ خُماِىَف الةِ ٌُ ر حارَك الطَّ لً يَْرِم  ، وٌَ لً يَُكفِّ

ُّ ةاخلُروج.  خُماِىَف
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 انـمـاإليص ـواقـن
 

 ُ ارُع ةأُٓا حَُِلُص  واغِخَلاداٌت / أكٔاٌل وأـػاٌل اإليهانُُِوىَواكِصر ًَ الشَّ وال  اإليٍانَ  َحَك
 حَُِلُغّ.

 ُ ؾائر.الرشُك األضؾُر، والَهتَائرُ  نيها:ُاإليهانُُِوىَواكِصر  ، والطَّ
  ُالرشكِ  ّ رشًًك ولً يتيْؼ حدَّ يف اجلطٔص تصٍيخُ  / ـٓٔ ٌا وردَ األضؾرُ  ـأٌا الرشك 

ٔشييثِ األكربِ  .لألكربِ  ، ـٓٔ اكل
  غٍٍو.وكٍا أنَّ األكرَب ُُيِْتُػ مجيَع اىػٍِو؛ ـإنَّ األضؾَر َ ٌِ  ِّ ال ُُيِْتُػ إالَّ ٌا اكَّتَن ة

  َّك األْضَؾر واألْكرَب ةأمٔرٍ وُيفر  ٌِٓا/  ُق ةني الرشِّ
  يُح اجلَّصِّ غييّ، نلِٔل ُ» /♀ََصِ كر ْ ُالِّشر مر َُعلَْيكر َخافر

َ
ُأ َُنا ْخَوَف

َ
ُأ إِني

ْصَغرُر
َ
 «.األ

  الطحاةُث ٌَ ُطِٔص ّ ٍَ ِٓ اَُفَلْدُ َنْوَُحلََفُةَِغْيُِ» /♀ ، نلِٔل الِٔح  وٌا ـَ
ْْشَكَُ

َ
ْوُأ
َ
كُ » /♀ وكِٔل « َكَفَرُأ ةرُِْشْ َيَ  «.الطر

  ػرٍَّف، نلِٔل ٌُ ًرا ؽرَي  َِهَّ ٌُ  ُّ ُ» /♀ومما يدلُّ غييّ ََميئُ َقُاإِني اتليَهاَِِمَُُُوُلرُّ
كُ   «.َواتلرَولََثُِْشْ

  ِخؽُر، وحػيُّلُ  واألضؾُر أكرُب ٌَ الَهتَائِر
َ
 وأكرث. أظٓرُ  ُّ ةاإليٍانِ وأ

  ا ُيا، أو غلٔدًث يف اآلخرةِ والَهتَائُِر ٌا اشتَختَػْج ىػًِث أو حدًّ ، ، وٌِٓا/ كخُو اجلفِس يف ادلُّ
ُا، واىَلْذُف  دا، والزِّ  الزَّْحؿ. ، واتَلِّٔلِّ ئمَ والرِّ

  َْؾائُِر ٌا لً يَتيُؼ ؾائُر. الهتائَر ُؽِفَرْت  ، وٌَ اجخَِب حدَّ الهتائرِ  والطَّ  ل الطَّ
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ُاإليهان:ُوِنوُىَواكِِصُ
  ُيُر ذواِت ، يف اىػتاداِت  الرياءِ  يَِصري ِٔ َ املخئُكاِت  األرَواِح  وحَط ةني - حربًكً - ، والطالةُ ٌِ

اُذْا َمَصاِجَد وابلِاُء غييٓا، واةجَِيُؿ ةؾريِ  اىلتٔرِ  اهلل حػاىل، واالشتِشَفاُع  وإحلٓا، واِّتِّ
يُث ةٍا َُيخصُّ ةاهلل حػاىل ٌَ أشٍائِ  ةاخلَيِق  ٍِ ّ، واتلَّػِتيُد ّ وضفاحِ ىلع اهلل حػاىل، واىتَّص
انِ أشٍائِ  ةؾريِ  َّٓ ََق ابِلدِخيَُّث، واتلٍائً، وإحياُن اله ُب  ّ، والرُّ ، واىتَّشاؤُم، واتلػطُّ  ابِلدِِعُّ

يَّثِ ليِحزدِيَّاِت اجلاْييَّثِ  يَو الرَّديَّثِ  ، واىتَّشتُّّ ةأْوِ ، واىَلٌٔيَّاِت اىُػَُِّْصِ ٍِ  ـيٍا ال يخػيُق  ال
ذه األمُٔر ٌِٓا ٌا  ك، وٌِٓا دوَن ذلم.ةأمٔرًِْ ادلينِيَّث، ْو ْٔ وشييٌث ليرشِّ

ُ
ُ

 
  & 
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 ╚عكيدة أهل السنة يف آل البيت 
 

  ػكُث، ٌَ آِل لََعٍّ وآِل َسْػَفٍؽ،  ♀ بي اجلن وآُل ةيِج ْج غييًٓ الطن ٌَ ًْ اذليَ َضُؽ
يب  َِ غتِػاملؽن  .╚وآِل َغِليٍو، وآِل اىػتناِس، وَبين احلارِث ة

  ّآِل ةحِخ َ ٌِ آُت، واحلَييََلُت يف  /♀و ـٍُربن ؽاُت اى ٓن ؽ ٍُ َؽاُت ال ِْ الؾوَساُت اىؽا
َن لكن رِْسٍؿ،  ُٓ يئ أذَْب اهلُل َغِ ٓاُت املؤٌِني الَلن ٌن َن أ ُْ ِّاِت،  ُيا ويف أىلع اجل ادلُّ

ينٍا َعِػجيَُث  ـِ َن غَ لكي َدنٍَؿ، وال  ُٓ َْ ًْ يَِِهْص غييٓا،  ▲وُؾن اىيت اَُفَؽَدْت ةّ ـي
 اىيت اُفؽَد ةٓا ـيً يَِِهْطٓا ؽرُيه. ▲وََعئِشُث 

  واحلَُفنُي، وذريخٍٓا َُ ٌَِ آِل ةحخِّ/ اذليَ سينيًَٓ ةالِهفاِء؛ لَعٌّ وـَاِؼٍُث، واحلََف  .╚و
  رَشُف ةَيٍج

َ
يُث األؼٓاُر، أ ري ً األعياُر األةؽاُر، واذلُّ ًٓ نََفًتا.وأكؽَ َضَفتًا، ْو ٌُ 

  إىل ً ِنِث حبتٓي ٔن، وبِتُؾِظ اهلل وأُْو الفُّ ً واذلنبي َغَ أغؽاِعًٓ َيخَػيِن ِٓ بٔن، وحبٍايَخ حػاىل َيخَلؽن
ِْؽون، وبِِٔضينِث  ةَؾَغًٓ أو كََػَح ـيًٓ جُيا

َ
ِٔل ٌََ أ ٔدنحًِٓ يَػٍئن. ♀ اهللـر ٍَ  ة

  ِئًُُّٓ، ويتربنءون ٌَ ؼؽيلث الًُُٔٓ وجُيِ َٔ  اجلنٔاِضب. يُ
 .واـِظ ًُٔٓ، ويتربنءون ٌَ ؼؽيلِث الَؽّ ٍُ  وال يَؾئُن ـيًٓ وال يػط
  ً ً ةلٔل ُبيٓي ِٓ ًَِٓ، ويلٔلٔن ملفحئ  بِِه َعَهلُُه لَْم » /♀يؽـػٔن ُُمِف

َ
أ َنْو َبطَّ

ْع بِِه نََسُبهُ   .«يُْْسِ
  ،َمجَع ةنَي ِؼيِب اىجنفِب وضاىِص اىػٍِو؛ ـلْػ مجَع اخلرََيي َ ٌَ وضاَز اىفغينَي.و

 
  & 
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 ╚عكيدة أهل السنة يف الصحابة 
 

 .ضَطاُب عرِي َعيِق اهلل، أرىض اخلَيِق غَِػ اهلل ةػَػ أُبياِء اهلل
َ
 وأ

 .َأُْو َمؽَعاِة الؽمح ً يُؿ الفاةُِق ةاإليٍاِن، ْو ً الفن ُْ 
 .ُمتخًُٓ ؼاغٌث وإيٍاٌن، وبؾُغًٓ ُفاٌق وؼؾياٌن 
  طتِث ً حكيًُّفا، ةالطُّ ا، وأكيُّٓ ًٍ ُلًٓ ِغيْ ٍَ غ

َ
ُغًٓ إيٍاًُا، وأ ـَ ر

َ
ِث كئًبا، وأ ٌن أةؽُّ ْؼه األ

ا.  ًٍ ِِٔل هلً ةَيَُؾٔا شأًُا غظي ـُ تًْلا ةػيًػا، وبََتِكيَِث اهلل وَر ـَ تَلٔا  ـَ  واجلُّرصِة 
  ،يُق األكرُب ػي ذً اىفاروُق األشُٓؽ، أغَلًْ كػًرا، وأكرثًُْ أسًؽا، وأذليًُٓ ٌزياًُا/ الطي

 وىلع ْؼا إمجاُع املؤٌِني ٌَ الططاةِث واتلاةػني.
 .اىِؾيٍان ََ ٌ ََ َْ ٌآ ُل ٌ َِ ُغرٍاُن، ذً لَعٌّ أون  ذً ذو اجلَُّٔري
 .َي ِ ٌَِ ةػػًْ ةايق اىػرشةِ املبرشن ن، و ًُ األئٍُث املِٓػئُّ اِشػون، ْو ًُ اخليفاُء األربػُث الؽن  ْو
 اةلٔن َ األُطاِر األعياِر. وٌَ ورائًِٓ الفن ٌِ ًن  ََ األةؽاِر، ذ لٔن ٌَ املٓاِسؽي  األون
  ٌَ ِٔل ُضٍػ اذليَ اـخشاةٔا هلل والـؽ

ُ
ًن أُْو أ ِٔزِر، ذ ًن أُْو ةػٍر، أُْو األسِؽ وٌؾفؽِة ال ذ

ُػ. ْٓ  ةػػ ٌا أضاةًَٓ اىَلْؽُح واجلَ
 .مٔا ىلع اجليريان  ذً أُْو ةَيػِث الؽيعٔاِن اذليَ ُضؽي
  ًن َػ.ذ َْ اسَؽ وسا َ كتِو اىفخِص وأُفَق ْو ٌِ  ََ ٌَ َْ آ ٌَ 
 .َػ، وّلُُكا وغَػ اهلُل احلفىن َْ َ ةػِػ اىفخِص وأُفَق وسا ٌِ  ََ ٌَ َْ آ ٌَ  ًَّ  ذ
 .ً ً، وبؾرِي اخلرِي يؼُنْؽ َ يَتؾُغٓ ً، وبُؾُظٌ  َ مجيِػٓ ِّضي غ ً، واىَّتن ًٍ ُمتنخُٓ  َفَفؽٌض ىلع لكي ُمفِي
  ،ـًٓ يف احلبي ٌخفاِعئن.وكٍا ًْ يف اىفغِو ٌخفاوحٔن 
  ،ني ٌِ ٍَػطٔ ٍّٔ يف أكػارًِْ، ـيحفٔا ة ػيًِٓ، دون ُؽي َٓ وَيخَػنين االكِخَػاُء ةًٓ، واالِْخَػاُء ة

ٍص ملزِنتَلًٓ، ـيحفٔا نآضاِد املؤٌِني.  أو حِلُّ
 .ًخؾفاُر هل  وجيُب الهؿُّ غٍا َششَؽ ةحًِٓ، وادلَعُء وااـل
  َْ ٌَ ٍيِو، و بِيو، وكػ حػؽنَض ـَل يُؼَنؽوَن إال ةاجل ٔ ىلع ؽرِي الفن ٓ ٍٔءـ  ً بف ٔبيِو. ليػلابذََنؽَْ ال
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 الواجب حنو العلناء

 َعُة الطاِدكٔن. اىػيٍاُء الؽباُئُّن  ًْ الؽَُّعُة الطاحِلٔن، وادلُّ
  أُْو احلػيِد ً ً األوحلاُء َوَوَرذُث األُبياِء، ْو ػاه، ْو ُْ أعىش اجلاِس هلل، وأغؽـًُٓ برشِغّ و

ولُٔ األمِؽ. 
ُ
ً أُْو االحتاِع واذلينِؽ، وىلع اتلطليِق ًْ أ ِّ واجلنَظِؽ، ْو  واألذِؽ، وأُْو اىِفل

  ِٔل ، يَػ ♀عيفاُء الـؽ ِّ جنخ ـُ ْطئُن ملا ٌاَت ٌَ  ٍُ ِخّ، وال ٌن َ عون إىل يف أ ٌَ غٔن 
 اهلػى وَيطربون ًٌِٓ ىلع األذى.

 .ُؽَق الهخاُب وبّ ُؽلٔا ً ِٓ ً كاَم الهخاُب وبّ كامٔا، وبِ ِٓ  ةِ
  ُربي اىػاملني. -يف املػؽوِف - ـؽَض اهلل َ ٍَزِنىِث املٔكيػني غ ً ة ً، وسػيَٓ ِٓ طتنخ ً، وأمَؽ ٍة  ؼاغخَٓ
 اِت، وغَ ـخاويًٓ يُطَػر ٍن ِي ٍُ ات. إحلًٓ يُؽسُع يف ال ٍن ٓ ٍُ  يف ال
  مفٌٌٍٔث، وَعدُة اهلل يف ًٓ ٌُ حئاحًُٓ، وحُؽََع ُضلٔكًُٓ؛ إذ حلٔ ـَ  َُ حُجرَشُ َضفِاحًُٓ، وحُػَف

ٌث. ٌَ ػئ ٌَ ِخِلطيًٓ  ٌُ  ْخِم 
  الططاةِث واتلاةػني وحاةػيًٓ، وأئٍُث أِْو الفِِث َ ٌِ يِؿ  وأـغُو اىػيٍاِء غيٍاُء الفن

يِث اثلَل ين  ذِث، والواجلٍاغِث يف اىُلؽوِن املفَغّ ٍا األئٍُث األربػُث، أضطاُب املؼاِْب ـِ
َٔغِث. ٍُ ِث املاِعيِث املف ٍَ َٔغِث، والََكِ  اىِفلٓينِث املختُ

 .َػج لكٍُخًٓ يف مفائِو اإليٍاِن واىػليػِة، وإن اعخيفْج يف ةػِظ ـؽوِع الرشيػث ٍَ  اْسخَ
 حًِٓ، أو َدغٔى َ حَتَتُِّع واحيتاِع زالن ٌِ زِنتَلًِٓ. واحلَؼَر احلَؼَر  ٌَ ِخًٓ، أو إـلاِط  ٍَ  ِغط
  ِضؽـًث وَضِػًث، ال غتادًة وكُؽبًث، يأمؽون ةاخلرِي وال ََ ي واحلَؼَر احلَؼَر ممَ اختؼوا ادلي

، ويكخٍٔن احلقن  ُّ هُّٔ، ويلٔلٔن ابلاؼَو وُيَؾيئَُِ ِٓ ٔن غَ املِهِؽ وَيجخَ َٓ يفػئُّ، ويِ
و ةابلاؼِو يَيِْبُفُّٔ.
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 ةـامـاإلم

  

 .ِِث، وإمجاِع أِْو الفِث ًِ واسٌب نفايئٌّ ةالهخاِب والفُّ  َُْطُب اإلٌاِم األغظ
  ةِ يف ضؽاـِث ٔن ِث مٔعٌٔع خلَلـِث اجلُّت ٍَ ئِ

َ
ِث واأل ٌن ُث َغلٌػ ةنَي األ ٌَ ا ٌَ يَواإل ُيا. ادلي ياـِث ادلُّ  ـو

  أو ةاىػِٓػ، وٌَ حَؾينَب ضىت حَثتُُج اإلٌاٌُث ةإمجاِع الؽغينِث، أو ةِبَيػِث أِْو احلَوي واىَػْلِػ
 اسخٍػْج غييّ الَكٍُث اُػلػْت إٌاٌخُّ، ووستْج يف املػؽوِف ؼاغخُّ.

  رشيػِخٓا، وِضياَؼُث غليػحِٓا، واملطاـظُث ىلع وَضػحِٓا، إكاًٌث ًُ ِث ىلع أئٍِخٓا ََتِهي ٌن ولأل
اكِة والطػ ًيا لألٌاُِث لٔاسِب األمِؽ واجليِه، ونرًشا ألغَلِم اجلٓاِد، ومجًػا ليؾن كاِت، وَتؽي

 يف اعخياِر الهفاءات.
  ْهَؽه، ويف لكي ؼاغٍث وٌتاٍح يرُشُع، دون ٍَ جَشِػ وال ٍَ ولألئٍِث ضقُّ الفٍِع واىؽاغِث يف ال

ًٍ يٍُِع.  لكي ٌػطيٍث أو ظي
  حًُٓ، وتُفََّتُ غٔرحًُٓ، وال وهلً ضقُّ اجلطِص إذا أعؽئٔا، واإلَعُِث إذا أضاةٔا، ُتَلال َعرْثَ

ُع يف دُياًْ، وبالطَلِح يُػَع هلً.يُ  ٍَ  ْؽ
  ولفِِث ُبييّ اهلل وََيُؽُم اخلؽوُج ىلع األئٍِث ٌا دامٔا ُمفِيٍني، ولهخاِب♀ 

ُػ ٌػًٓ وإن ظئٍا وـفلٔا، وحُيَؾُم  َْ ٍني، يُطرَب غييًٓ وإن ساروا، وَُيزُّ وجُيَا ُمهي
ذُٔر. َٓٔر وأعؼوا ادلُّ  مجاغخًُٓ وإن ََضبٔا اىظُّ

  ّوَيجخَِلظ َغلُػ اإلٌاٌِث ةاُخلاِض أضِػ أراكُِّ، نفلِػ اإلٌاِم أو ةاعخَلِل أضِػ رشوِؼ
حّ.  نشُِِّٔ أو رِدن

  وال يَيَؾُم ٌَ اُخلاِض اىَػلِػ كفُؽ األئٍِث، وإٍُا اُػػاُم الرشغينِث، وْؼا ال يػين
ِيينثَ املَُِاةَؼَة  ٍَ إال اكُج حؾؽيًؽا ةاألُفِؿ ةػن ٌَ حٔاـؽِْا، و ؛ ـإن ذللم رشوًؼا الاىَػ
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ِث، وَضرِص املٔاسِٓث ٌع  واألمٔاِل، ـَل ٌن ةػن ٌَ اـتيفاِء الرشغينِث، وغػِم اإلَضاِر ةاأل
ِق  َٔالءاِت، وَتلُّ َلٌِث ال ايَاِت، ـو يناِت، ووعِٔح الؽن ِٔ

َ أغػائِٓا ـَطْفب، ٌع حؽحيِب األْول
َِ املطيطِث ةإغَؾاِز  ي ـِع غَ املفخغادلي  ػفني.، وادلن

  دعَو يف ؼاغِخًٓ ٌَ أضطاِب َ ٌَ وحلػيُؽ ْؼا لكّي مما يُفيًن إىل اىػيٍاِء الؽاـغني، و
ْٔنِث اىلاِدريَ.  الشن

  إىل ًٌ ا؛ ـاألمُؽ مفين وإذا عَل املاكُن أو الؾٌاُن غَ اإلٌاِم احلقي ىفلِػه رشًَع أو ِضًفّ
ُ االسخٍاعُ  ِنثِ ىلع احلقي ومٔاـلُث  أْو احلَوي واىَػلِػ يف األٌِث، وَيخََػنين ِق الفُّ ، وحؽُك اتلفؽُّ
 يف املينِث، واىػٍُو ىلع إكاٌِث اىفؽائِظ يف األٌث.

  ـَل تَفلُػ مجػٌث غَ أِْو وُسٔبِٓا، وال يخغينُؿ غَ مجاغٍث أضٌػ ٌَ أِْيٓا، وال يُخغًلن
ِهَؽاِت، وال  ٍُ تُفتَتَاُح أمٔاُل غَ واسِب األمِؽ ةاملػؽوِف يف املشخٍػاِت، واجليِه غَ ال

ٓا. ِني وِدٌاؤًْ وأغؽاُعًٓ إال حبلي ٌَ ػيَ أو املفخأ َْ ييني أو املَػا ٌي  املفيٍني أو اذل
 .ئِاًُا، وكًٔة يف املشخٍػاِت وحٍاـاًك ٍِ ؼا يُػِلُب غطًٍث وأًٌِا، واُِغتاًؼا واؼ ْو

 
  

& 
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 املوقف من االبتداع وأهله
 

  ُّذثٍ ػَ ُُم  لك  َِ  .يف اجلار عَلىثٍ  وكُّ  ،عَلىثٌ  ةػغثٍ  وكُّ  ،ةػغثٌ  يف ادلي
 ِثِ و ػي ادةِ تاىػ كيفينثِ ٔػون ىلع حَ كي ؤَ يُ  أُْو الفُّ  ٌا عاىَؿ  مجيعِ  ، وردي االةخػاِع  ذرائعِ  ، ـو

 .الفِث
  ٍُ ٓن  الرشيػثِ  ْٔ مٔاـلثُ  املرشوغيثِ  ػُ َِ فتَ ـ ًِ ، ةفَ ؽةِ املؽ  وأِْو  ،ةِ رَ اىربَ  الططاةثِ  وحؽتيِق  ٓ

َٓ  احلػيِد   .ةؽَ امل
  

ُ
ُٔل  هلؼه األٌثِ  احلفِثُ  ـٔةُ واأل ُّ جن ـُ  ْج ـإذا ضطن  ،♀ اهلل ْٔ ـر ٌُ  ُخ ، ٍض ػارِ ةَل 

 .ِق يْ ٌَ اخلَ  أضػٍ  ْا ىلٔلِ دُّ رَ  ألضػٍ  وُّ ـَل ََيِ 
 يُ ، وؽُ ٍب وحػطُّ  سٓوٍ  أُْو  حتاِع طٔن غَ االانِ اجلن أُْو ابلػِع و ٍّٔ  ًٔ  لٔن ةؾريِ ادِ ى، جُي ْو

 .حبني ةػػٌا لٔن يف احلقي ادِ ، وجُي ضقٍّ 
  جَي ٍِ  .ِثِ الفُّ  أْوِ  ػٔن ىلع غػاوةِ ٍِ ، وجُي الفيِؿ  ٌِِٓز  ِص ػٔن ىلع حِلُّ خ
  يف الهخاِب  فٔنَ اىِ ، ُم يف الهخاِب  فٔنَ خيِ ُم ٌُ  .الهخاِب  اىفثِ ىلع ُم  لٔنَ فِ خن ، 
  َاإليٍاِن. ال حيف ةٍفائوِ  اجلطَٔص  أنن  ؾغٍٔنَ ي 
  ِوقِ و شِؿ ٔن ةالهَ ىُّ ويفخػ ٌَ  اذلن  .اِت واملِا
  َػخَ وي ٍِ َٔ  .واياِت الؽي  ٌَ اهَ ػون ال
  َاآلضادِ  ةططيِص  اجَ شَ خِ االضْ  نٔنَ َّتُ وي. 
  ُغَ مٔاعػّ ًَ ـٔن الََكِ ؽي ، وَُي اجللوِ  ىلع ضطيِص  اىػلوِ  واهَ  مٔنَ لػي ي. 
  َاملؤٌِني. ؽريِ  وذلاـاِت  ؽون ةٍِاِْز ويخأذن  املفيٍني، ؽريِ  ٌَ أديانِ  ٔنَ فلبِ وي 
  ِِث ىِث واملؽِْسئَِث وؽريًِْ- وـَِؽُق اخلارسني غَ الفُّ يػِث واملػََتِ ػون - اكخلٔاِرِج والشي ٔغن خ ٌُ
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ُّ غؼاةًُٓ، وكػ يَؾِفُؽ اهلُل بلػِغًٓ؛  ٔسن ٔغيِػ، يخ ًُ أِْو ال ًٓ ُضك ٍُ يف اجلٍيِث، ـُطه
ؽٍة، أو بشفاغٍث  ٌُكفي جلِٓيًٓ، أو ةأغٍاٍل هلً ضاحلٍث، أو ةخٔبٍث ٌاضيٍث، أو ةٍطائَب 

ِٔ ذلم.  ٌلتٔىٍث، وحن
 ،اٌر يف اجلٍيِث َلِم اكبلاِؼِِينِث والؽاـغِث واىلادياُينِث وابلَٓائينِث نفن  واىِفَؽُق اخلارسُث غَ اإـل

يَ. ًُ املْؽحَػي ًٓ ُضْك ٍُ وضه



 
  

& 
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 دعـبـل الـة أهـلـامـعـم
 

  ابلػِع  ٌَ أْوِ  ِؿ ًٓ ٌع املغاىِ ٌػاميخُ  حخفاوُت  ِثِ الفُّ  وأُْو/ 
  ، وحارةً اةٍ اةَ ةَل ُُم  طصَ ون اجلُّ تػُ ويُ  ِٔن احلقن بيي يُ  ـخارةً  

َ
ٍُ  ِؿ ىُّ يأعؼوًُٓ ةاتلأ  وذاثلثً  ،اةِ ارَ ػَ وال

 َٓ ٍُ  ؽِ شْ يػامئًُٓ ةال  ٓا، واعخَلِف يف ُففِ  ابلػِع  ِب ؽاحِ مَ  ىلع حفاوِت  ِاءً ، وذلم ةِ اةِ اـَ شَ وال
 ذلم ٌَ مفائِو  إذ لكُّ  ؛واملاكنِ  يف الؾٌانِ  املَّتحتثِ  واملفاـػِ  ا ليٍطاىِص ٓا، ووـلً أْيِ  ضالِ 

ٍِ  املطاىِص   ىلع َتطيوِ ىَن بْ اىيت حُ  ثِ الرشغين  الفياـثِ   ييٓا.وحليِ  املفاـػِ  ـعِ ٓا، ودَ ييِ وحك
  َل- ونرِب ػخوي ٍَ ةاحلِ  دغٔةٍ  وُّ ًٌِٓ َُمَ  املغاىَؿ  أنن - األمؽ أون ٔغظثِ  ثِ ه ، احلفِثِ  وامل

 ث. ِن الفُّ  أُٔارِ ، وةِ ًْ إىل اجلادن فٔن ةًٓ يف ردي ويخيؽن 
  ساَء ةّ، وبّ يَػؽـَٔن الؽيساَل، وُيِِطُفٔن املغاِىَؿ، ـَيلتَئُن ٌا يف َ ٍن وَيلتئُن احلقن ِم

َ ضقٍّ وَيؽدُّون ابلاِؼو. ٌِ  ّ ٌِ  الك
  َحبُ  ابلػِع  ًْ ىلع أْوِ ؽٔن ردن غتِ وي َِ ، يِق اخلَ  ْػايثِ و طِص ، وُُ احلقي  رصةِ ، وُُ طػِ اىلَ  ف

 الِؽـق.و والؽمحثِ 
  َوي َٓ َْ ٌَ  املِاظؽةِ ٔن غَ ِ ًِ ا، ويف اىفَ حًِ خِ ٌَ  يف اىػيً َ لً يك ثِ ا، ويف يلً ٍِ غَ  ٓ ا، ةييؾً  احلُشن

ٌِ ةاؼيَ  غٔنَ ِلُ ، ويَ ةاحلقي  ون ابلػغثَ دُّ ؽويَ   .َ األضوِ ٓا 
  َاتً خُ وكُ  ثً ىن ا وكٔاًل وأدِ ٌؼْتً  ًِ ْط اخلَ  ضالِ  ةٍػؽـثِ  املِاظؽةِ  ؽون كتَو أمُ وي. 
  ِؽثواملؾاىَ  ؽثِ ففَ الفن  أْوِ  ويٍخِػٔن غَ ٌِاظؽة. 
  ىلع ةػظةػِغ  ابلػِع  أْوِ  يؽٔن ةؽدودِ ، وَُي اخلَلِف  ََ رون مٔاؼِ وَيؽي ًٓ. 
  ُوي ِٓ ِ أدِ  َظ اكُ َِ وتَ ، ابلاؼوِ  اًل حػارَض ون ؽون أظ َ  ّ وـفادَ تلن  .ٌّٔازِ ل
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  َػخِٔن ةأىفاِظ وي  ِ  .ٓاكِ ٓا وحلاتاكِ ـِ ٓا وَ كِ ياـِ  مؽاَعةِ و ،اؽِْؽيًٓ وََت أدتلن
  ىلع فِق املخن  ثِ ٔن ةاألدىن ، ويفخػىُّ كٔن ةني املغخيفاِت فؽي ويُ  ،املخٍاذَلِت ٍػٔن ةني وجَي 

 .ٓاخِ ين شي ضُ 
  َاإليٓامِ  ػَ فٔن غِخٔكن وي. 
  َاإلمجالِ  ئن غِػَ فِط ويفخ. 
 اشحئً الرشغينِث   ٌَ احللائِق ؾريي ال حُ  احلادذثَ  االضؽَلضاِت  أنن  ٔنَ ٍويػي . 
  ُ  ثِ احلشن  وإكاٌثَ  ،ًٓ اخلاصي ةاضؽَلضِ  االضؽَلِح  وِ أْ تثَ ماؼَ - احلاسثِ  غِػَ - ٔنؽٔي فَ وي

ٔهُ  غييًٓ جبجِؿ   .ٌَ احلشِز  ٌا اىَتم
  َغٍا ـهَج  ويفهخٔن  ُّ ُِٔل  اهللُ  غِ  .وـر
  َِي  وغِػ ؽيتث َٓ  رةِ واملطاوَ  سػوى املِاظؽةِ  ةػػمِ  اىظ ٔن غِٓا، ويأمؽون ـإًُٓ يِ

 َٓ و ٍَ ، وغييّ َُي ةُ املضن  لِج ، أو َتلن مطيطثٌ  طلْق خَ تَ ًٓ ضيد لً خِ الفَ دُل  ؽكِ ً، وحَ ِْ شؽِ ة
َ ًْ ٌَ دُل يؽُ َتؼِ   ػع.وابلِ  األْٔاءِ  أْوِ  فثِ ال

  َويِلؽعُ ةّ رَشُّ  ؿُّ ِهَ ةٍا يَ  األْٔاءِ  ىلع أيػي أْوِ  األعؼَ  والِة أمِؽًْتٔن ٌَ ؽيُ وي ،ًْ 
َلمِ  ةّ غَ أْوِ   .ًْرُ ََضَ  اإـل

  َِلةتػغِخًٓ ئا لِ يجخَ ، ٌا لً يثِ تْ اىلِ  ٌَ أْوِ ًْ  ِع ػَ ابلِ  ـأُْو  وباجلٍيث إىل  مغَ اإـل
انٍ  ه ةػحلوٍ ؽريِ  ُّ ٍص الئِ  واعص وبْؽ َ ةػَعخُ ٌَ ؽٌة، وًٌِٓ  ٌُكفي َ ةِػَعخُّ  ٌَ  ً ُٓ ِ ٌِ ، إذ 

لٌث، وللكٍّ أضاكٌم. ففي ٌُ 
  أعؽى، ويف  ًٓ ٌَ سٓثٍ ىلع مجيخِ  يشٔز ادلَعءُ ، ـًٓ ةاهلػايثِ ٍيخِ جلُ  ادلَعءُ  جئزُ وكٍا

 ٍُ ِ ػال  يو.فِط وحَ  ًٌِٓ عَلٌف  نين
  ِِث َْ يثِ تْ اىلِ  أْوِ  عيَؿ  واألغيادَ  عَ ٍَ ٔن اجلُ يُّ َط يُ وأُْو الفُّ  ِّ إىل ةػغخِ  ، وٌَ لً يك

ًؽا. ِْ  داِعيًا وبٓا دُلا
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  ُِع ػَ ابلِ  أْوِ  ِظ ىلع ةػ الطَلةَ  اىفغوِ  أْوِ  ةػُظ  َّتكُ ، وكػ يَ اىلتيثِ  ىلع أْوِ  ٔنَ طيُّ وي 
ِّ ػغَ ا غَ ةِ ؽً سْ زَ   .خ

  ذَتج كفُؽُه لً ََتُِؾ َ ٌَ .و ِّ ، وال َغيي ُّ َلُة عيَف  الطن
  َالفَلٌثُ  يف املفيٍنيَ  أن األضَو  ويػخلػون. 
  ُ َ  رشعُ وأُّ ال ي ٌِ غَ ضاِل  فأَل ليٍأمٔم أن ي  ا.مفخٔرً  اكنَ  إنْ  ِّ إٌا
  ٓا، وٌَ يَ تِ ٌَ كَ  ِثِ الفُّ  ا غييّ، وٌَ أْوِ ّ إُكارً شٓادحُ  ؽدُّ ًٌِٓ حُ  إىل ابلػِع  يثُ اعِ وادلن

 .ّشٓادحِ  تُٔل كَ  صُ اسِ ـالؽن  يثً اعِ لً يكَ دَ 
  يف حيّقي  واألضُو ًِ  ، إال غِػ االعؽؽارِ ريػثِ ا لزلن ػًّ ـَ ، وَ ا ليٍففػةِ ءً رْ دَ  غًِٓ املِعُ   اىػي

 ر.ؼَ ٌع احلَ  إىل ذلم ـيشٔزُ 
  ُخػاُث ِٔن فِ أن يكُٔٔا ممَ َُي  ثَ يؽَ رَشِ  ،احلاسثُ  ِج غَ دَ  ضيُد  ةًٓ يف اجلٓادِ  وَتٔز ااـل

 والٔاكعِ  يف اتلاريظِ و ـَل، ، وإالن وُمؤحٍَِنيَ  ا ٌأمُٔنيَ ٔوأن يكُٔث، ِن يف أْو الفُّ  أيَ الؽن 
.ربةٌ شاٌْػ وغِ 
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 اهلل واألمر باملعروف واجلهاد إىلالدعوة 
 

  اىُلُؽبات، أُْو الفِث يَػخلػون أن ادلن ًِ غَٔة إىل اهلل واألمَؽ ةاملػؽوِف واجلٓاَد ٌَ أغظ
اِت، و ٍن ٓ ٍُ َسوي ال

َ
َ أ ٌِ ُث األُبياءِ ه و ٍن َٓ َ أسِيٓا يتؼلٔن اجلنفَؿ  ،َم ٌِ ِبيُو األضفياِء، و ـَ و

ٔدون ةاىؾايل والؽعيص.  واجلنفحَؿ، وجَيُ
 ػـًَٓ ٌَ ادلغِٔة واألمِؽ واجليِه واجلٓا َْ ْٔ/ ْػايُث اجلاِس لإليٍان،  دِ ويؤٌِٔن ةأن 

يان، وإعؽاُسًٓ ٌَ غتادِة اىػتاِد إىل غتا دة ربي اىػتاد، وإعَلُء وحػتيُػًْ لئاضػ ادلن
يؽاِن الرشيػِث ىلع ابلَلِد واىػتاد. ـُ َ اىففاِد، وبَفُػ  ٌِ  ًِ َ  اىػال

  ،َِؽيَلاٍت ذاةخٍث ٌُ ً يُِلئٍن ةِاَء دغٔحًِٓ ىلع أضٍٔل راـغٍث، و ْػِي  يَلخػونْو َٓ ةِ
ذََؽ املطؽىف 

َ
ًث. ♀األُبياِء يف ادلغِٔة َعًٌث، وَيلُفٔن أ ِّ عاضن  وأضطاةِ

 لٔن ٔضيًػا وإعَلًضا. َُيلي  ح
 .َلـًا وآذاًرا ـْ  وَيتنِتػٔن أ
 .ا ًٓ ا وـل ًٍ  وَيجرُشون غي
 .وُيؽبُّٔن أسيااًل 
  َلِم غليػًة ورشيػًث.ةىلع ةطريٍة  اإـل
 .وىلع ةطريٍة ةاجلاِس أضِاـًا وأضٔااًل 
 .وىلع ةطريٍة ةادلغِٔة أضٔاًل وأـتاةًا 
  ،َٔن غَ املِهِؽ َٓ ٍّ ةيأمؽون ةاملػؽوِف ويِ .فل ٍ  وَتتَرصُّ
 ٍؿ، ٌػئٍم ةؾرِي اسخٓاٍد، ـاإلُكاُر ـيّ و ٍٔد يف احلاِل، ظاٍْؽ ةؾرِي ََتفُّ ٔس َِهٍؽ م ٌُ كُّ 
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ّ ةٍا يََِطِفً ةّ  ،واسٌب  ٍُ ًٌ وَضف يِج  إىلٌا لً يؤدي الزٌم،  ضخ ِٔ ٌففػٍة أكرَب أو حَف
 مطيطٍث أغظً.

 َِٓا غِػ اتلنػارُِض َمُٔكٌٔل إىل أْو  وحلػيُؽ املطاىص واملفاـِػ يف ْؼا ابلاِب واىَّتسيُص ةَح
ا ووَغيًا، وِدياًَُث وَورًََع. ًٓ  اىػيً اذليَ ئَُثُق ةًٓ ـِل

  َِهِؽ أو ٍُ رِيّ ٌَ املػؽوِف أو ضطِٔل  خَتِفيُفّوزواُل ال ٌِ ٌؽئٌب رشًَع، وَزواُِل ٌع زواِل 
َِهؽ َمِٔعُع ُظٍؽ واسخٓاد.  ٌريّ ٍُ  ٌَ ال

  ْٔ َِهِؽ وضطُٔل ٌا ٍُ َٔاُت ٌػؽوٍف أكرَب مَمٌُِٔع رشًَع.  ،أكربُ  ٌِّوزواُل ال  أو ـَ
 .ٌاٍض ةاجلنْفِؿ واملاِل إىل ئِم اىلياٌث ٔ َلِم، ْو َِاِم اإـل ـَ  وَيػخلػون أنن اجلٓاَد ِذرَوُة 
  يٌََ  ملػئمٍ وإُكاُر وسٔبِّ إُكاٌر ورةِ  ادلي ُ ، واديَعُء نفِغّ أو ختطيِطّ جبٓاِد ةالضن

َِ ادلالََكٍِِث ةػغٌث يف   وعَلىث. ي
  َػخَػيَ، وإلزاىِث اىفخِِث غ ٍُ َع لؽدي اغخػاِء ال واجلٓاُد ٌِّ دـٌع وؼيٌب، وكػ رُشِ

اب أغػاِء  يَ، وإلْر ٔي يَاملػُغ  حلٔيِث دوىِث املفيٍني.و، وإلكاٌث ادلي
  ٌع األعِؼ ةئاِزِم ، ُّ ؛ ـإٍُا يكٔن ةَِلػِر اىَػْشِؾ غِ ِّ ـإن َضَطَو ختيٌؿ غَ اىلياِم ة

 ِد ِل.اإلغَػا

 
  & 
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 ونبذ الفرقة واالختالف الوحدة واالئتالف علىاحلرص 

 

  ِنثإن لُؽوٌَُث  الفُّ  االعخَلف.ةاىُفْؽكَِث واالئخَلِف، نٍا أنن ابلػغَث ٌلؽوٌُث و اجلٍاغثِ ةٌَ
  لٔا ػٔا الَكٍَث، وضلن ٍَ ِِث، ـَش ًُ اذليَ اغخطٍٔا ةالهخاِب والفُّ ُْ ِِث واجلٍاغِث  وأُْو الفُّ

 ٌػاين األعٔة.
 .ينٍث، أو َدغٍٔة إكييٍيٍث ٌِ تٔا لؽايٍث كٔ  ـيً يخػطن
 .ِث الَُكينث ٌن مٔا مطيطَث ؼائفٍث ِضؾبينٍث، ىلع مطيطِث األ  ولً يلػي
  َٔضػةِ، وؼيَب  واالئخَلف، االسخٍاعويَػخلػون أنن ٌَ أٌاُِث اجلطِص لألٌِث احلَظن ىلع ال

 واجليَه غَ اىُفؽكَث واالعخَلف.
 يَ ووك ُِِّب أـتاةِّ واخلؽوِج ٌِّ اضخياًؼا لرلي ُٔع اخلَلِف ضليلٌث كََػِرينٌث، وحَغِييُلّ ةِخََش

ٌث رَشِعينٌث. ٍن ٌٓ 
 .ِّنِث غيي  ـاالسخٍاع ىلع ٌا احفق أُْو الفُّ
 .واتلنَػاُذُر واتلنَؾاـُؽ ـيٍا اعخيَفٔا ـيّ؛ اىفلٓيناُت واىَػَلِػيناُت يف ذلم ـٔاء 
  ؛ إكاًٌث َُ ه، دغًٔة وُطًطا، وِسػااًل ةاىيت ه أضف وٌَ عؽَج غَ اجلٍاغِث، وسب ردُّ

ثِ  ّ.ليُطشن تِٓث، ـإن حاَب وإال ُغِٔمَو ةٍا يَفخِطلُّ  ، وإزاىًث ليشُّ
 /أـتاِب االسخٍاع َ ٌِ  و
  يَمَجُع ًَل. ادلي ٍَ ا وَع ًٍ  غي
  وادلغُٔة إىل مجيِع َِ ي  غليػًة ورشيػًث. ادلي
  يَتِ اإلساةِث وادلغٔةِ ودغُٔة مجيِع

ٌن  .اخلَيِق ٌَ أ
 .ِتني ٌُ اٍن  َْ ؽاِء واخلُُطٌٔاِت ةؾرِي ةُؽ ٍِ ، وال َِ ي َ اجِلػاِل يف ادلي ٌِ واحلََؼُر 

 .غَ الؾلِو ُٔ ػُّ اخليَِو، واىػف ـَ ِخْلطاء، و ػُق يف اتلآيخ، واإلْؽَغاُء وغػُم ااـل والطي
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E  

 
  اىػليػِة وإضفاُن اىػتادِة؛ إذ ه اغيُث َعيِق اثلنَلينَْي.ويف اخلخاِم ـإنن الَِٔضينَث/ حططيُص

 .َْاَري َؽحِٓا/ اتللٔى، وَتطيُو رىَِض اهلل حػاىل يف ادلن ٍَ واسِخَِاُء َث

 /يني. واىِػِايَُث ةؽؽيلٓا ِنث َعاحًَ اجلبيني واملـؽ ، واالغخطاُم بف ًُ اىِػي

   وضؽاـِخّ، وحتييِؼِِذً الفن َِ ُضَشِشّ ليفائيني وبحِاحِّ، وحتييِؼ  يُع يف اتلٍهني لرلي
نُي واليينُي ٌع أوحلائّ. ِٓ ، وال ِّ  اجليطاِل إىل حُنُِٔر املطاربني ٌَ أغػائِ

 
 

كُر هلل ،ىلع اخلِتامِ  واحلهُد هلل  ىلع اتلَّهامِ  والشُّ
  األعالمِ  وىلع آِِل وأصحابِهِ حمهٍد  ،والصالةُ والسالُم ىلع َخريِ األىامِ 

 
 

 

& 
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 ميَج التكضٔه ّالفَزصة
 

ىلع ٔىٜٛـ أِٚ الف٘ث كاجلٕاقث كأٚٓ عطائطٛٓ، كح٘اكجلا  -ويٕا ـتي -ةكػٔا كًى٘ا
ةادلرس ٔتادئ قٌيػحٛٓ، كعطائطٛا، كعٜاةػ االـخػالؿ قْيٛا، وإٗٙ جيػر أف جنٕف 
املخ٘اذؽ ٖٔ مٜعٜاعت كمفائِ االقخٌاد، و٘ؤّه ةني أضٜهلا كوؽكقٛا يف نفي ٔرتاةػ 

ث ىلع ٚيئث َخب، كأةٜاب، كوطٜؿ، كٔتاضد، ٔجفشٓ، كحٌفيٓ ٔخالضٓ ٔزتف، مؽحت
ؽة لْٕ٘خيه.  أف يٌيظ ٖٔ أِٚ اّكْٓ  اهلل كّكِكٔؽاّب؛ تلُٜف حترصة لْٕتخػم، كحَؼ

ث  ٔ٘غتؽث  ٔ٘ٛشيثيجفز قْيٛا َخاةات ويغتؽٛا، ذٓ كاالحتاع ٖٔ ي٘ـؽ يف ٚؼق اّىٛـؽ
ٜقث قٌػيث ٔتارًلث. ٜـ  تلٕرِ يف اجلٛايث م

إىل اّك٘ايث ةاتلأضيِ كاتلىطيِ مرصكوث، كٖٔ ذلٍ/  كٌّػ اكٗج ٕٚث أكاةؽ اّكْٕاء
أٔا ةكػ/ وٌػ َ٘ا يف دلْؿ اتلىٌٙ يف ادليٖ، »/ -يف دلْؿ لْخىٌٙ- ًٜؿ شيظ اإلـالـ

، وًٜف الالكـ يف...  ، كحىطيالن ا، كحأضيالن ا كحٌؽيؽن كاجلـؽ يف ٔػارؾ األضاكـ الرشقيث حطٜيؽن
 .(1)«ىلع أضِ كوطْني...وأًٜؿ/ ال ضٜؿ كال ًٜة إال ةاهلل، ٚؼا ٔتين 

ث ةاجلـؽ يف دمٛؽة ٖٔ َخب أِٚ الف٘ث املخٌػٔث كاملكارصة،  قػت ٚؼق اّىٛـؽ
ُ
كًػ أ

اعت اّكٌيػة ىلع حٕٛيػ كأربكث َخب، ىلع اجلطٜ اتلايل/  ٜع ث اتلىطيْيث مل  كاشخْٕج ٚؼق اّىٛـؽ
 يشِٕ املتادئ كاملٌػٔات. حىُيد/ -
 .الف٘ث كخماّىيٛٓ أِٚاإليٕاف ق٘ػ  ضٌيٌث األول/ الكخاب -
 .اإليٕاف أرٌلف /اثلاين الكخاب -
 .اإليٕاف ٜٗاًظ /اثلامد الكخاب -
 .االقخٌاد ةابيف  ٔخىؽًات /الراةف الكخاب -

                                     
 (.11/435) م( دلٕٜع اّىخاك1)
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 املبـادئ ّاملكدمــات
 

ِاب، اكتلايل/   حجخـه فُرشث املتادئ وامللدوات يف مخصث أة
ٜضيػ.  ابلاب األكؿ/ ٔتادئ قْٓ اتل

خػالؿ ىلع مفائِ االقخٌاد.  ابلاب اثلاين/ ًٜاقػ كعٜاةػ ااـل
 ابلاب اثلاّد/ مًٜه أِٚ الف٘ث ٖٔ امل٘اٚز املغخْىث. 

 ابلاب الؽاةف/ ًٜاقػ يف الؽد ىلع املغاّىني كدضظ شتٛاحٛٓ. 
 ئز االّزتاـ ةٕ٘ٛز أِٚ الف٘ث يف حٌؽيؽ مفائِ االقخٌاد. ابلاب اخلامؿ/ ٗخا

ِاب، ووا يٌدرج حتخُا وي فطِل ووتاضد،  وفيىا ييل حفطيل َذه األة
ِاؼي ؼنًتا لالخخطار.   وكد ضذفج املؽامب يف ةكظ امل
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  الباب األّل
 مبادئ عله التْحٔد

ِضيد األول/ ضد امفطل  / قنه اتل
ٜضيػ ّنث ٔكىن املتطد األول/  .اتل
ا ٔكىن املتطد اثلاين/ ٜضيػ اضؽالضن  .اتل

ٜضيػ ةاقختارق الٌْيب. املتطد اثلامد/  ضػ قْٓ اتل
ِضيد/  أشىاءاثلاين/  امفطل  قنه اتل

 اّىٌٙ األكرب. املتطد األول/
 اإليٕاف. املتطد اثلاين/

 الف٘ث. املتطد اثلامد/
 الرشيكث. املتطد الراةف/

 .أضٜؿ ادليٖ املتطد اخلامس/
 اّكٌيػة. املتطد الصادس/

ِضيد/  مِعِعاثلامد/  امفطل  قنه اتل
ٕاء كالطىات. املتطد األول/ يث كاأـل  الؽبٜبيث كاأللٜٚ
االت. املتطد اثلاين/  الُخب كالـؽ

 اٌّغاء كاٌّػر. املتطد اثلامد/
 احلٜـ اآلعؽ كالفٕكيات. املتطد الراةف/

 اجلٜاًظ كاٌّٜادح. املتطد اخلامس/
ِضيد/  ضكهالراةف/  امفطل  قنه اتل

 .اّكني وؽض املتطد األول/
  .الُىايث وؽض املتطد اثلاين/

ِضيد/  فغلاخلامس/  امفطل  قنه اتل
ٜقٙ.  املتطد األول/  وغْٙ ٖٔ سٛث مٜع
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 .ٔكْٜٔٙوغْٙ ٖٔ سٛث  املتطد اثلاين/
 إحلٙ يف ادلٗيا كاآلعؽة. احلاسثوغْٙ ٖٔ سٛث  املتطد اثلامد/

ِضيد/  اشخىدادالصادس/  امفطل  قنه اتل
 اٌّؽآف الُؽيٓ. املتطد األول/
 الف٘ث. املتطد اثلاين/

 اإلدماع. املتطد اثلامد/
 .الرصيص اّكٌِ املتطد الراةف/

 اّىؽؽة الفٜيث. املتطد اخلامس/
ِضيد نصتثالصاةف/  امفطل  . قنه اتل
ِضيد/  واعفاثلاوي/  امفطل  قنه اتل

 .اتلػكيٖٜر الؽكايث ًتِ ؼ املتطد األول/
خٌؽارٜر اتلػكيٖ ؼ املتطد اثلاين/  .كااـل

ِضيد وفائدحٍ وذىرحٍ/  اغيثاتلاشف/  امفطل  قنه اتل
  .لْٕلكَّه ةاّجفتث املتطد األول/
الـ. ،ٗىفٙلْكْٓ  ةاّجفتث املتطد اثلاين/  كقْٜـ اإـل

ِضيد مصائلامكارش/  امفطل  .قنه اتل
  الباب الجاىٕ

 مضائل االعتكاداالصتدالل على ّضْابط قْاعد  
ِضيني.  امفطل األول/ اإليىان وامتصنيه واتلكـيه جلطِص ال

ِاضد، وإقىاهلا ةكد حططيطُا.  امفطل اثلاين/ دمف اجلطِص يف ابلاب ال
ِضيد ةأدتلُا.  امفطل اثلامد/ اشخىال الِيح ىلع مصائل اتل

 امفطل الراةف/ ضشيث فُه الططاةث والصنف الطامص.

ا ورد اتلأويل.امفطل اخلامس/ اإليىان   ةاجلطِص ىلع ؿاََر

 امفطل الصادس/ درء اتلكارض ةني ضطيص اجللل ورصيص امكلل.
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 الباب الجالح
 مْقف أٍل الضية مً املياٍج املخالفة 

 امفطل األول/ مِكف أَل الصٌث وي اتلأويل األشكري.
 امفطل اثلاين/ مِكف أَل الصٌث وي اتلفِيظ املاحريدي.

 الصٌث وي املٌؽق األرشؽي وامفنصفث. امفطل اثلامد/ مِكف أَل

 امفطل الراةف/ مِكف أَل الصٌث وي اإلرشاق والرؤى والكشف الطِيف.
 امفطل اخلامس/ مِكف أَل الصٌث وي املٌُز امكلالين االقزتايل.

 الباب الزابع
 قْاعد يف الزد على املخالفني ّدحض عبَاتَه

 ادلحلل.امفطل األول/ إن كٌج ًاكاًل فالططث، أو ودقًيا ف
ِافلخُا يف املكىن دون النفؾ. ا ووكىن أوىل وي م ـً ِافلث اجلطِص مف  امفطل اثلاين/ م

 امفطل اثلامد/ دمف أؼراف األدمث وإقىاهلا، وال يجتيغ ةرت ادلحلل، واالشخدالل جبزئٍ.

 امفطل الراةف/ احلق يلتل وي أي سُث ساء.

 ق حكرف أَنٍ.امفطل اخلامس/ احلق ال يُكرف ةالرسال، ومكي اقرف احل

 امفطل الصادس/ ضكه الكم غري الشارع.

 امفطل الصاةف/ الصكِت قىا شكج ا قٌٍ ورشِهل.

 امفطل اثلاوي/ االوخٌاع قي وٌاؿرة أَل الصفصؽث.

 امفطل اتلاشف/ ابلاؼل ال يرد ةابلاؼل، ةل ةاحلق.

 امفطل امكارش/ قدم امكنه ةادلحلل محس قنًىا ةامكدم.

 االشخدالل ةادلحلل املخفق قنيٍ ىلع املصأمث املخٌازع فيُا.امفطل احلادي قرش/ 

 امفطل اثلاين قرش/ اجلىف ةني املخىاذالت واتلفريق ةني املخخنفات.

 امفطل اثلامد قرش/ املكارعث الططيطث يه اميت يىكي ؼردَا.
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 امفطل الراةف قرش/ مصِاغت خماؼتث أَل االضؽالح ةاضؽالضُه اخلاص.

 اتلِكف قٌد اإليُام واالشخفطال قٌد اإلدمال.امفطل اخلامس قرش/ 

 امفطل الصادس قرش/ ؼامب احلق يصخفيد وي رد أَل ابلدع ةكغُه ىلع ةكظ.

 امفطل الصاةف قرش/ املؽكيث وامـٌيث وي األمِر امجصبيث اإلعافيث.

 امفطل اثلاوي قرش/ االضؽالضات احلادذث ال حغري وي احللائق شحًئا.

ِاب رضب وي االًلؽاع.امفطل اتلاشف قرش/ احلي  دة قي اجل
 امفطل امكرشون/ يف أضاكم الزم املذَب.

 الباب اخلامط
 ىتائج االلتشاو مبيَج أٍل الضية يف تكزٓز مضائل االعتكاد 

 امفطل األول/ حتليق كىال ادليي، وحىام اجلكىث، وكيام احلشث.
 امفطل اثلاين/ اتلطديق جبىيف ًطِص الكخاب والصٌث وحكـيىُا.

 اثلامد/ حتليق احتاع الصنف، واالًتصاب الططيص إحلُه. امفطل

يح واالشخغٌاء ةُا، وضطث وٌُز أَل الصٌث واجلىاقث.  امفطل الراةف/ ذتِت امكطىث جلطِص اِل

 امفطل اخلامس/ ضطِل اجلشاة املطغث يف ادلًيا واآلخرة.

ِاب وحلنيل اخلؽأ.  امفطل الصادس/ حكرري الط

 لث الصنف أشنه وأقنه وأضكه وأقلل.امفطل الصاةف/ حتليق كِن ؼري

 امفطل اثلاوي/ اسخىاع حماشي امفرق األخرى ألَل الصٌث خالطث وي لك كدر.

 امفطل اتلاشف/ احللني واثلتات ألَل الصٌث، يف ولاةنث االعؽراب ألَل ابلدقث.

 امفطل امكارش/ كيام املدًيث وازدَار احلغارات وضطِل اتلىكني واالشخخالف.

ِضيد الطفِف ودمف اللكىث. امفطل احلادي   قرش/ ح
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 الكتاب األول
  َهٔالفخماإلمياٌ عيد أٍل الضية ّحكٔكة 

 
ِاب شتكث يف فُرشث ضليلث اإليىان ومصائنٍ  جخـهح  / اكتلايلأة

 .اإليٕاف كبياف اخلالؼ يف مفٕاق ابلاب األكؿ/ ضٌيٌث
 .كٌٗطاٗٙ اإليٕاف زيادةابلاب اثلاين/ 

 .اإليٕاف كمؽاحتٙ درساتابلاب اثلاّد/ 
 .اإليٕاف كأذؽ املكطيث ويٙ ٗيفابلاب الؽاةف/ 

 .ةني اإليٕاف كاإلـالـ اّكالًثابلاب اخلامؿ/ 
تر٘اءابلاب الفادس/   .يف اإليٕاف ااـل

 .ٔخىؽًث مفائِابلاب الفاةف/ 
ِاب، ووا يٌدرج   حتخُا وي فطِل ووتاضد ووؽامب/  وفيىا ييل حفطيل َذه األة
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  الباب األّل
 اِاخلالف يف مضنّبٔاٌ اإلمياٌ حكٔكة 

 حكريف اإليىان مغثامفطل األول/ 
 .األضِ الْنٜم لإليٕاف يف ّنث اّكؽب املتطد األول/
 .ٜٚ اتلطػييةؽالف دقٜل اإلدماع أف اإليٕاف ّنث  املتطد اثلاين/

 /ضليلث اإليىان الرشقيث قٌد أَل الصٌثامفطل اثلاين/ 
 أِٚ الف٘ث/حكؽيه اإليٕاف ق٘ػ الفْه ك املتطد األول/

 .أضِ اجلػؾاع يف حكؽيه اإليٕافاملؽْب األكؿ/ 
 .املأذٜر قٖ الفْه كأئٕث الف٘ث يف حكؽيه اإليٕافاملؽْب اثلاين/ 

 .الفْه يف حكؽيه اإليٕافأئٕث اعخالؼ ؿاٚؽ أّىاظ ةكظ املؽْب اثلاّد/ 
 .ٔكىن ًٜؿ الفْه/ اإليٕاف ًٜؿ كقِٕاملؽْب الؽاةف/ 

 .ٔكىن اإلًؽار كاتلطػيي يف الكـ الفْهاملؽْب اخلامؿ/ 
 .اإليٕاف ضٌيٌث مؽًلتثاملؽْب الفادس/ 

 /ضٌيٌث اإليٕاف كارحتاط اّكِٕ ةٙ املتطد اثلاين/
 /ارحتاط اّـاٚؽ ةابلاؼٖاملؽْب األكؿ/ 

 .آذار ٔكؽوث اٌّْب كإرادحٙ ىلع ابلػف ؿٜٛر -
 .اإليٕاف اتلاـ يفخْؾـ اّكِٕ اّـاٚؽ حبفتٙ -

 /ق٘ارص اإليٕافاملؽْب اثلاين/ 
 كًفٕاق/ اقخٌاد اٌّْباّك٘رص األكؿ/ 
 /  .ًٜؿ اٌّْبأكالن

 .ٔك٘اق/ اتلطػيي كاّكْٓ كاملكؽوث -
  األدّث قْيٙ. -
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 /قِٕ اٌّْبذاٗينا/ 
 .اّتفْيٓاالٌٗياد ككاحلب كاخلغٜع ٔك٘اق/  -
 األدّث قْيٙ. -
 .ٕٗاذج ٖٔ أقٕاؿ اٌّْٜب -
 / ًٜؿ الْفافاّك٘رص اثلاين/ 

 .قالًث ًٜؿ الْفاف ةٌٜؿ اٌّْب كقْٕٙ -
 .الشٛادحنئكىن  -
 األدّث قْيٙ. -
 .ضكٓ ٖٔ لٓ يٌؽ ةالشٛادحني ٔف اٌّػرة -
 /قِٕ اجلٜارحاّك٘رص اثلاّد/ 
 .اجلٜارحاّكالًث ةني إيٕاف اٌّْب كإيٕاف  -
  .أذؽ قِٕ اجلٜارح يف أقٕاؿ اٌّْٜب -
 .دّث ىلع دعٜؿ أقٕاؿ اجلٜارح يف اإليٕاف ق٘ػ اإلؼالؽاأل -
 .ةياف أقٕاؿ اجلٜارح الٜاستث -
ا. - ٌن  ضكٓ حؽؾ اّكِٕ ٔؽْ

ِال امفرق املخامفث يف حكريف اإليىان، والرد قنيُاامفطل اثلامد/   /أك
 /املؽسئث املتطد األول/

 /الشتٛثاملؽْب األكؿ/ نشأة اإلرساء كأضِ 
الـ -  (.املؽسئث األكىل) ؟ٔىت ضػث اإلرساء يف اإـل
 .أضِ ًٜؿ املؽسئث كٔجشأ مْؽٛٓ -
 .احلشز الرشقيث اّيت بفبتٛا اشتتٙ األمؽ قْيٛٓ -
 ٌٔػٔات ّنٜيث ىلعؼؽيٌخٛٓ املتخػقث يف ةياف ٔكاين األّىاظ الرشقيث ة٘اء  -

 .كقٌْيث
 /أض٘اؼ املؽسئث يف حكؽيه اإليٕافاملؽْب اثلاين/ 
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/ اٌّائْٜف   /ةأف اإليٕاف دلؽد ٔا يف اٌّْبأكالن
 .اجلٕٛيث كالطاحليث/ ًٜؿ دلؽد املكؽوث -
 كاألشاقؽة. املاحؽيػيث / ًٜؿاتلطػيي -
 .ضػ اتلطػيي الْنٜمضٜؿ االعخالؼ يف ٔؼٚب األشاقؽة  -
 .اّىؽؽ ةني املكؽوث كاتلطػيي -
 ق٘ػ أكرث وؽؽ املؽسئث. أقٕاؿ اٌّْٜب يف مفىم اإليٕافدعٜؿ  -

 /ةأٗٙ دلؽد اإلًؽار ةالْفافذاٗينا/ اٌّائْٜف 
 .أيثالُؽَّ ًٜؿ  -

 /ةأٗٙ حطػيي اٌّْب كإًؽارالْفافذاثلنا/ اٌّائْٜف 
 /مؽسئث اّىٌٛاء

 .أئٕث الف٘ث قْيٛٓ، كٗكري اإلرساء ٖٔ اّىٌٛاءةأكؿ ٖٔ حكْٓ  -
 .اإليٕاف كاّكِٕ ق٘ػٚٓالطْث ةني  -
 .ضٌيٌث اخلالؼ ةني أيب ض٘يىث كاجلٕٜٛر -
 ة٘اء ىلع ٔؼٚتٛٓ. الْٜازـ اّيت حْؾـ املؽسئثاملؽْب اثلاّد/ 
 /أدّث املؽسئث يف حكؽيه اإليٕافاملؽْب الؽاةف/ 

 . اتلطػيي /املكىن الْنٜم لإليٕاف ٜٚ -
 .اأف اـٓ اإليٕاف يت٘اكؿ األقٕاؿ دلازن  -
 .ٔكىن كاضػ ال يخشؾأ كال يتتكظاإليٕاف  -
 .قؽه اّكِٕ ىلع اإليٕاف يٌخيض املنايؽة ةحٕ٘ٛا -

 / إٗكار الفْه قْيٛٓ، كالؽد ىلع شتٛاحٛٓاملؽْب اخلامؿ/ 
 .الالكـ قٖ احلٌيٌث كاملشاز -
 .ٔ٘اًشث دقٜل اّرتادؼ ةني اإليٕاف كاتلطػيي -
 ذلٍ.، كاألدّث ىلع ضٌيٌث اإليٕاف املؽًلتث، كًلٜٗٙ يتتكظ -
 .مؽاحب املنايؽة ةني املكؽٜؼ كاملكؽٜؼ قْيٙ -
 .اإليٕاف اّـاٚؽ مؽحتػ ةأضاكـ ادلٗيا، كابلاؼٖ مؽحتػ ةأضاكـ اآلعؽة -
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ٜقيػيث )املكزتّث/ املتطد اثلاين  /كاخلٜارج( ،ال
 /أضِ ٗػؾاع اخلٜارج كاملكزتّثاملؽْب األكؿ/ 

ا ال يخشؾأ كال يتتكظ -  .سكِ اإليٕاف ٔكىن كاضػن
ٜقيػيث ىلع ٚؼا األضِ اّىاـػ. -  احىاؽ املؽسئث كال

 / حكؽيه اإليٕاف ق٘ػٚٓاملؽْب اثلاين/ 
 .إدعاؿ اّؽااعت لكٛا يف اإليٕاف -
 .رشط ضطث لإليٕافق٘ػٚٓ األقٕاؿ  -

ٜقيػيث   /كرد أِٚ الف٘ث قْيٛٓاملؽْب اثلاّد/ شتٛات ال
ا؛ ةِ ح٘اويٙ كحىفػق. -   اذلٜٗب ال جتأف اإليٕاف أةػن
 ٔىت ةؽِ ةكظ اإليٕاف ةؽِ لكٙ َفائؽ املؽًلتات. -
ا، ألٗٙ ّحؿ إال مؤٖٔ كٌلوؽ. -  ًٜؿ اخلٜارج/ اّكايص يكٜف اكوؽن
 ًٜؿ املكزتّث/ اّكايص يف ٔ٘ػؾّث ةني امل٘ػؾتلني. -

  الباب الجاىٕ
 سٓادة اإلمياٌ ّىكصاىُ

 / وًلطاًًااإليىان زيادة حفاعل أَل الصٌث واجلىاقث ىلع امفطل األول/ أدمث 
 / األدّث ٖٔ اٌّؽآف الُؽيٓ.املتطد األول
 / األدّث ٖٔ الف٘ث املؽٛؽة.املتطد اثلاين

 / أًٜاؿ األئٕث كالفْه.املتطد اثلامد
 / أوسٍ زيادة اإليىان وًلطاًٍامفطل اثلاين/ 

ٜسٜب إدماالن كحىطيالن املتطد األول/   .حىاكت اإليٕاف املأمٜر ةٙ اجلاس ٖٔ ضيد ال
 .حىاكت ٔا كًف ٖٔ اجلاس جتاق اإليٕاف املأمٜر ةٙ إدماالن كحىطيالن / اثلايناملتطد 

 .حىاكت ٗىؿ اّكْٓ كاتلطػيي اٌّْيب/ املتطد اثلامد
 .حىاكت اتلطػيي املفخْؾـ ّكِٕ اٌّْب/ املتطد الراةف

 .حىاكت أقٕاؿ اٌّْٜب/ املتطد اخلامس
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 .حىاكت األقٕاؿ اّـاٚؽة/ املتطد الصادس
تاب املٌخغيث هلا/ املتطد الصاةف  .حىاكت لك ٚؼق األمٜر ٖٔ سٛث اأـل
 .حىاكت لك ٚؼق األمٜر ٖٔ سٛث ذتاحٛا كادلكاـ قْيٛا/ املتطد اثلاوي

 وشكتٍ. خطال اإليىانامفطل اثلامد/ 
 قدم حفاعنٍ/ةثتات اإليىان واملائنث امفرق املخامفث امفطل الراةف/ 

 .أضِ الكـ املغاّىني/ املتطد األول
 /اّىؽؽ املغاّىث/ ايناملتطد اثل

  .ًٜؿ األشاقؽة كاملؽسئثاملؽْب األكؿ/ 
 .ًٜؿ املكزتّث كاخلٜارجاملؽْب اثلاين/ 

 .رد أِٚ الف٘ث كاجلٕاقث قْيٛٓ/ املتطد اثلامد
  الباب الجالح

 درجات اإلمياٌ ّمزاتبُ
 /اإليىان املشىل اإليىان )أو(امفطل األول/ وؽنق 
 .حكؽيىٙاملتطد األول/ 

 / ٔ٘ػؾتلٙ كإٔٚيخٙ.اثلايناملتطد 
 / أرٌلٗٙ/املتطد اثلامد

ٜؿ دمْث كىلع اّنيبالؽًلٖ األكؿ/   .اتلطػيي خبرب الـؽ
ٜؿ دمْث كىلع اّنيبالؽًلٖ اثلاين/   .االٌٗياد ألمؽ الـؽ

 .آذار حتٌٌٙ يف ادلٗيا كاآلعؽة/ املتطد الراةف
ِاسب))أو( اإليىان املفطل املؽنق اإليىان امفطل اثلاين/   (/ ال

 .حكؽيىٙاملتطد األول/ 
 / ضٌيٌخٙ، كوغيْخٙ/املتطد اثلاين

 الٜاستات.وكِ املؽْب األكؿ/ 
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 املطؽٔات.حؽؾ املؽْب اثلاين/ 
 .آذار حتٌٌٙ يف ادلٗيا كاآلعؽة/ املتطد اثلامد
  .ٗىيٙ ٔف ةٌاء أضِ اإليٕاف/ سٜاز املتطد الراةف

 /اإليىان الاكملامفطل اثلامد/ 
 .حكؽيىٙاملتطد األول/ 

 / ضٌيٌخٙ، كوغيْخٙ/املتطد اثلاين
 ةكػ الٜاستات. وكِ املفخطتاتاملؽْب األكؿ/ 
اتاملؽْب اثلاين/   ةكػ املطؽٔات. حؽؾ الشتٛات كاملُؽٚك

 .آذار حتٌٌٙ يف ادلٗيا كاآلعؽة/ املتطد اثلامد
 ٔف ةٌاء اإليٕاف املؽْي.ٗىيٙ / سٜاز املتطد الراةف

  الباب الزابع
 املعصٔة فُٔىفٕ اإلمياٌ ّأثز 

 (/ اإلشالم)ضاالت ًيف اإليىان املؽنق وف إذتات أضل اإليىان امفطل األول/ 
 (/اّىاـي املٌِل ) واـي أِٚ اٌّتْثاملتطد األول/ 

 . أكؿ عالؼ ؿٛؽ يف مفائِ أضٜؿ ادليٖاخلالؼ يف اّىاـي املًِلّ املؽْب األكؿ/ 
ي املٌِل املؽْب اثلاين/  ىـا ٕاف املؽْي ّا ٓ اإلي ٕاف.ال يفخطي ـا ؽْي اإلي  ٔٓ ٕا ـا   ؛ كٗإ

 .أدّث أِٚ الف٘ث ىلع ٗيف اإليٕاف املؽْي قٖ اّىاـياملؽْب اثلاّد/ 
 / ًٜاقػ يف ٗيف اإليٕاف/ املتطد اثلاين

أك وكِ  ٜاستاتّرتؾ ةكظ الٗيف اإليٕاف إٕٗا حيطِ ٗتيشث املؽْب األكؿ/ 
 ةكظ املطؽٔات.

ٜقيػ  الُتائؽاإليٕاف قٖ أضطاب  ٗيفاملؽْب اثلاين/  إٕٗا ٜٚ يف عؽاب ال
 .كال يف أضاكـ ادلٗيا ،ال يف عؽاب األمؽ كاجليه ،كاذلـ
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 / أًفاـ املكايص/ املتطد اثلامد
 / الطنائؽاملؽْب األكؿ/ 

 .حكؽيىٛا -
ا.سؾاء ٌٔرتوٛا -  ، كٔا يكىٚؽ
 لطنائؽ.ضكٓ اإلرصار ىلع ا -

 / الُتائؽاملؽْب اثلاين/ 
 .اّىؽؽ ةح٘ٛا كبني الطنائؽ، حكؽيىٛا -

 / (ضكٓ أِٚ الُتائؽ )اّىاـي املٌِل املؽْب اثلاّد/ 
 /  / ق٘ػ أِٚ الف٘ثأكالن

 .إال إذا اـخطْٛا ُتائؽالىكِ ال يكىؽ املؤٖٔ ة -
ٓ حتج املشحئث ُتائؽأضطاب ال -  .ال خيرلكف يف اجلار، ٚك
 .أِٚ الُتائؽ يفخطٌٜف الشىاقث -
ٜقيػ، كحكىري الفحئات.أـتاب ختْه  -  ال

 / ق٘ػ اّىؽؽ املغاّىثذاٗينا/ 
ٜقيػيث  -  ، كالؽد قْيٛٓ.اخلٜارج كاملكزتّثٖٔ ال
 .املؽسئث كالؽد قْيٛٓ -

 / ًفاقشكب يىان واإلأو أضل  ،كفرشكب يىان واإلضال وي جيخىف فيٍ أضل امفطل اثلاين/ 
 .اّكتػدّث ىلع اسخٕاع فىؽ كإيٕاف يف ًْب األاملتطد األول/ 

اّكتػ أضِ اإليٕاف كأضِ اّكىؽ، كإٕٗا أضِ ًْب ال جيخٕف يف / املتطد اثلاين
 .أضػٕٚا كشكب ٖٔ اآلعؽ

 .ضكٓ ٖٔ جيخٕف ويٙ إيٕاف كًلىؽ/ املتطد اثلامد
 .إٗكار اّؽٜائه املغاّىث السخٕاع إيٕاف كًلىؽ يف ًْب اّكتػ/ املتطد الراةف
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 الباب اخلامط
 ّاإلصالواإلمياٌ  العالقة بني

 / إليىان واإلشالم يف مغث امكرب ويف االضؽالح الرشيعاأضل امفطل األول/ 
 .اإليٕاف أضْٙ ٖٔ ةاب اّكْٓ كاتلطػيياملتطد األول/ 

 .اإلـالـ أضْٙ ٖٔ ةاب اّكِٕ كاالٌٗياد/ املتطد اثلاين
 / امزناع واالشتتاه يف مصىم اإليىان واإلشالمامفطل اثلاين/ 

الـأكؿ املتطد األول/   .ٗػؾاع يف ضٌيٌث اإليٕاف كاإـل
الـ/ املتطد اثلاين  .ـتب االشتتاق يف مفىم اإليٕاف كاإـل

 .أًٜاؿ أِٚ الف٘ث كأدتلٛٓ يف اتلىؽيي ةني اإليٕاف كاإلـالـ/ املتطد اثلامد
 .ؽد قْيٛٓالأًٜاؿ املغاّىني ألِٚ الف٘ث ك/ املتطد الراةف

ِاقد اعوث يف األشىاءامفطل اثلامد/   /ك
رتاف املتطد األول/  ٌييػ كااًل ٛا ةاإلؼالؽ كاتل ه دالالح ٚا كختْخ ٕا ع مف ٕاء يتٜ٘ اأـل

 .يػؽكاتلش
 .اّكؽه يٌخيض املنايؽة ىلع مؽاحب ةني املكؽٜؼ كاملكؽٜؼ قْيٙ/ املتطد اثلاين

 / ضاالت ورود مفؾ اإليىان واإلشالم يف الكم ا ورشِهلامفطل الراةف/ 
الـ كإؼالؽ ّىؾ املتطد األول/   اّكِٕ.اإليٕاف يػعِ ويٙ اإـل

 ةنريق/ ق٘ػ اًرتاف ّىؾ اإليٕاف/ املتطد اثلاين
  .اًرتاف اإليٕاف ةاّكِٕ الطاّصاملؽْب األكؿ/ 

 ، كدالّث اورتإًٛا.اًرتاف اإليٕاف ةاإلـالـاملؽْب اثلاين/ دالّث 
الـ/ املتطد اثلامد  /إؼالؽ ّىؾ اإـل

 .أرٌلف اإلـالـاملؽْب األكؿ/ 
الـ ىلع املتاين اخلٕفاثلاين/ ضُٕث  املؽْب  ث.ة٘اء اإـل
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 /ادليي اثلالذثامفطل اخلامس/ مراحب 
الـ كاإليٕاف كاإلضفافاملتطد األول/   .اإـل

ٜد ٖٔ لك / املتطد اثلاين  .، كوغِ أْٚٛامؽحتثاملٌط
 / ٖٔ قالًث قٕٜـ كعطٜص أا ةح٘ٛ/ املتطد اثلامد

 ا.ٖٔ سٛث أْٚٛاملؽْب األكؿ/ 
 ا.ٖٔ سٛث ذاحٛاملؽْب اثلاين/ 

 الباب الضادظ
 االصتجياء يف اإلمياٌ

ِد وي االشترٌاء يف اإليىانامفطل األول/   .امللط
ِال يف َذه املصأمثامفطل اثلاين/   /األك

ٜستٜف لالـتر٘اءاملتطد األول/   /امل
ٜستٙٔأعؼ   / اّىؽؽ اّيت ح

 .ةاقختار املٜاواةاملؽْب األكؿ/ 
 .أخ٘اع وكِ لك املأمٜرات كحؽؾ لك امل٘ٛياتاملؽْب اثلاين/ 

 /املطؽمٜف لالـتر٘اء/ املتطد اثلاين
 / اّىؽؽ اّيت حتؽٔٙٔأعؼ 

تر٘اء يٌخيض الشٍ يف اإليٕاف -  .ًٜهلٓ/ ااـل
 /ْٜفاملىِط / املتطد اثلامد

 .َؽاٚث الفْه هلؼق املفأّثاملؽْب األكؿ/ 
تر٘اءاملؽْب اثلاين/   / اقختارات سٜاز ااـل

 .اخلٜؼ ٖٔ قػـ اٌّياـ ةٜاستات اإليٕاف لكٛا -
 .قػـ اّكْٓ ةاّكاًتث -
 .ةٕشحئث اهلل حكاىل -ضىت املخيٌٖ ٔ٘ٛا-حكْيي األمٜر لكٛا -
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تر٘اء/ اقختار حؽؾاملؽْب اثلاّد/   ااـل
ُِ إذا قُ  -  .اإليٕاف ين أض

الـامفطل اثلامد/  تر٘اء ق٘ػ الفْه يف اإليٕاف دكف اإـل  .ااـل
الـامفطل الراةف/  تر٘اء يف اإـل  .ضكٓ ااـل

تر٘اء يف اّكىؽامفطل اخلامس/   .ضكٓ ااـل
 الباب الضابع

 مضائل متفزقة 
 ِٚ اإليٕاف خمْٜؽ؟امفطل األول/ 
 .إيٕاف املٌرليٖضكٓ امفطل اثلاين/ 

 .ضكٓ إيٕاف األؼىاؿامفطل اثلامد/ 
 .املرشًلنيأؼىاؿ املؤٔ٘ني كمطري ٖٔ ٔات ٖٔ امفطل الراةف/ 

 .ٖٔ يٌؽف ةإيٕاٗٙ ٖٔ أِٚ اإليٕاف/ امفطل اخلامس
 .أك اجلار ،ضكٓ الشٛادة ملكنيَّ ةاجل٘ثامفطل الصادس/ 

  ضكٓ أِٚ اّىرتة.امفطل الصاةف/ 

& 
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 الكتاب الثاني

 اٌــنــاٌ اإلٓــنأر
 

ِابحىُيد وشخث يف ومصائنٍ اإليىان فُرشث أراكن  جخـهح  / اكتلايل أة
 .حٕٛيػ
ٜضيػق ةاهلل األكؿ/ اإليٕاف ابلاب  .كح
 .ةاملالئكث اإليٕاف/ اثلاين ابلاب
 .اهلل امل٘ػؾّث ةكخب اإليٕاف/ اثلاّد ابلاب
ِ اإليٕاف/ الؽاةف ابلاب  .ةالـؽ
 .اآلعؽ ةاحلٜـ اإليٕاف/ اخلامؿ ابلاب
 .كاٌّػر ةاٌّغاء اإليٕاف/ الفادس ابلاب

ِاب، ووا يٌدرج حتخُا وي فطِل ووتاضد ووؽامب/  ييل وفيىا  حفطيل َذه األة
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 متــَــــٔـــد

 املؽاد ةأرٌلف اإليٕاف.امفطل األول/ 
 أف قْيٛا ٔػار ادليٖ.بياف ك ،إٔٚيث ٚؼق األرٌلفامفطل اثلاين/ 

 اإليٕاف.أدّث الُخاب كالف٘ث ىلع أرٌلف امفطل اثلامد/ 
 لإليٕاف شكب أقٓ كأكرث ٖٔ األرٌلف.امفطل الراةف/ 

ْٙ كاحلٜـ احىاؽ املفْٕني امفطل اخلامس/  ىلع كسٜب اإليٕاف ةاهلل كمالئكخٙ كًلختٙ كـر
 ، كاعخالوٛٓ يف اٌّغاء كاٌّػر.اآلعؽ

 األّل باب لا
 ّتْحٔدِ اإلمياٌ باهلل

 امفطل األول/ وسِد ا حكاىل وأدتلٍ/ 
ٜداملتطد األول/  ٜس  /ٔػل ضطث كضه اهلل حكاىل ةال

ٜد ضىث ٖٔ ضىات اهلل حكاىل.املؽْب األكؿ/  ٜس  ال
ٜد ذايت.املؽْب اثلاين/  ٜد اهلل حكاىل كس  كس

ٜد اهلل حكاىل.املؽْب اثلاّد/   املفٍْ الططيص يف إذتات كس
ٜد اهلل حكاىلاملتطد اثلاين/   /أدّث كس

 / دالّث اّىؽؽةاملؽْب األكؿ/ 
ٜد اهلل. ٚأربرات إيؽادٔك٘اٚا ك -  عٕٖ ادلالئِ ىلع كس
 اتلجتيٙ ىلع دالّث اّىؽؽة يف اٌّؽآف كالف٘ث. -
 ضٌيٌث املكؽوث اّىؽؽيث ةاخلاّي. -

 دالّث احلؿ/ املؽْب اثلاين/ 
  كمٜث املُؽكبني. إساةث ادلاقني -
ِ ةاملكشؾات -  .حأييػ الـؽ
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 دالّث اآليات الُٜٗيث/ املؽْب اثلاّد/ 
 .دحلِ اخلْي كاحلػكث -
 .اإلهلاـ كاهلػايث دحلِ -
  .اتلٌػيؽ دحلِ -
 .اّتفٜيثدحلِ  -

 دالّث إدماع األمٓ.املؽْب الؽاةف/ 
 دالّث اّكٌِ/ املؽْب اخلامؿ/ 

  .اّكػـ ال خيْي شحئنا -
  .اّىكِ مؽآة ٌّػرة واقْٙ كبكظ ضىاحٙ -
 .واًػ اليشء ال يكؽيٙ -
 اّكتػ ربٙ/ ؼؽؽ اهلػايث كبياف ةأم يشء يكؽؼ املتطد اثلامد/ 

 / )الالكٔيث( األكؿ/ اّؽؽيٌث اّكٌْيثاملؽْب 
 ث كبياٗٙ.ًاٜٗف اّكَّْ  -
ٜسٜب كبياٗٙ. -  ًاٜٗف ال
 ًاٜٗف احلػكث كبياٗٙ. -
 ًاٜٗف اجلـاـ كبياٗٙ. -
 ًاٜٗف اّك٘ايث كبياٗٙ. -
 / )اّكٌْيث اجلٌْيث( اثلاين/ اّؽؽيٌث الرشقيثاملؽْب 

 دمكٛا ةني اهلػايتني اّكٌْيث كاجلٌْيث. -
 دقٜة اٌّؽآف لْ٘ـؽ اجلاوف ةٛػؼ ضالح اٌّٜة اجلـؽيث كاإلراديث. -

ؽ ٚػ - ِ، كَذ اّث. ايثحٌؽيؽ احلشث يف اٌّؽآف ةتكد الـؽ  اخلْي ةالـؽ

يْث إىل قتادة اهلل كضػق ال رشيٍ هل. - ٜاستات؛ لُٜٗٛا ـك  ٔكؽوث اهلل يه أكؿ ال
 يف ٔكؽوث اهلل.مؽاحب املؤٔ٘ني  -
ِ كاألٗبياء يف ةاب ٔكؽوث اهلل. -  درسث الـؽ
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 ٘ٛز املخلكٕني يف إذتات الؽبٜبيث/ٌٗػ ٔاملتطد الراةف/ 

يث.خٌؽيؽ الؽبٜبيثيكخٜ٘ف ةاملخلكٕٜف املؽْب األكؿ/   ، كيفُخٜف قٖ األلٜٚ
 ق٘ػ املخلكٕني ٜٚ الشٍ أك اجلـؽ أك اٌّطػ إحلٙ.املؽْب اثلاين/ أكؿ كاسب 

ٜضيػ الؽبٜبيث ٔف أٗٙ لٓ كاألدّث إًأخٛٓ املٌايحؿ املؽْب اثلاّد/  ىلع ح
 ي٘ازع يف أضْٙ أضػ.

 ٔػار ؼؽيٌث اجلـؽ كاٌّياس ىلع ٌٔػٔث حت٘اكؿ ابلارماملؽْب الؽاةف/ 
 كمريق.ـتطاٗٙ كحكاىل 

ِضيد االقخلادامفطل اثلاين/  ِضيد املكرفث واإلذتات ،ح ِضيد املِيل ،أو ح ِضيد امكنيم ،أو اتل  / أو اتل
ٜضيػ  .حٕٛيػ/ مرشكقيث حٌفيٓ اتل

ِضيد الربِاملصه األول/   بيث/ح
 اتلطٌيي الْنٜم ملطؽْص الؽب/ املتطد األول/ 

 اّرتبيث كاتلجشئث كاإلٕٗاء.املؽْب األكؿ/ 
 اجلٕف كاحلرش كاتلٛيئث.املؽْب اثلاين/ 

 اتلكٛػ كاالـخطالح كالؽاعيث كالُىاّث.املؽْب اثلاّد/ 
 .اّكالء كالفيادة كالؽئاـث كح٘ىيؼ األمؽ كاتلرصؼؽْب الؽاةف/ امل

ٍْ.اّاملؽْب اخلامؿ/  ِٕ  ػ
ٜضيػ الؽبٜبيثاملتطد اثلاين/   / ح

ٜضيػ الؽبٜبيثاملؽْب األكؿ/   .ٔكىن ح
يثاملؽْب اثلاين/  ٜضيػ األلٜٚ ٜضيػ الؽبٜبيث يفخْؾـ ح  كال يٌتِ إال ةٙ. ،ح

ٜضيػ الؽبٜبيثاملؽْب اثلاّد/  ٜضيػ اّكتادة. دالّث ح  ىلع ح
ٜضيػ الؽبٜبيث/ املؽْب الؽاةف/   األدّث ىلع ح
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 دحلِ اتلٕاٗف ةني اّـٖ كاحلٌني. -
ٜضيػ الؽبٜبيث. -  دالّث اٌّؽآف اّكٌْيث ىلع ح
 ٔ٘ٛز اٌّؽآف يف إذتات ربٜبيث اهلل حكاىل ككضػاٗحخٙ.املتطد اثلامد/ 

 يف الُخاب كالف٘ث.« الؽب»ٔىٜٛـ لكٕث 
 /اإلًؽار ةالؽبٜبيثاملتطد الراةف/ 

 وؽؽيث اإلًؽار ةالؽبٜبيث.املؽْب األكؿ/ 
 قػـ َىايث اإلًؽار ةالؽبٜبيث لْرباءة ٖٔ الرشؾ.املؽْب اثلاين/ 

ٜضيػ الؽبٜبيث.املؽْب اثلاّد/   اّىؽؽ ةني دلؽد اإلًؽار ةالؽبٜبيث كبني ح
 .اهلل حكاىل إًؽار املرشًلني ةالؽبٜبيث رمٓ قتادحٛٓ مرياملؽْب الؽاةف/ 

 /الرشؾ يف الؽبٜبيثاملتطد اخلامس/ 

 االحنؽاؼ يف حطٜر الؽبٜبيث.املؽْب األكؿ/ 
 كًٜع الرشؾ يف ةكظ الؽبٜبيث.املؽْب اثلاين/ 

ٜضيػ.املؽْب اثلاّد/   الرشؾ يف الؽبٜبيث يٌ٘ظ اتل
 الؽبٜبيث.يف رشؾ املؽْب الؽاةف/ ٔـاٚؽ ال

 / شتٛات املالضػة كالالديجيني كردٚااملؽْب اخلامؿ/ 
 ؽالف اٌّٜؿ ةالطػوث.ة -
 ؽالف اٌّٜؿ خباٌّيث اّؽتيكث.ة -
 ث كاالّزتاـ.قلٓ يكىؽ املالضػة ةاهلل حكاىل إال وؽارنا ٖٔ اّؽا -

ِضيد األشىاء والطفات  / املصه اثلاين/ ح

.املتطد األول/   قٌيػة أِٚ الف٘ث يف أـٕاء اهلل كضىاحٙ إدماالن
 ٔ٘ػؾّث اّكْٓ ةأـٕاء اهلل كضىاحٙ ٖٔ ادليٖ/ املتطد اثلاين/ 

 .املؽْب األكؿ/ اّكْٓ ةأـٕاء اهلل كضىاحٙ ٜٚ اّؽؽيي إىل ٔكؽوث اهلل 
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 املؽْب اثلاين/ حؾًليث اجلىٜس كإًأخٛا ىلع ٔ٘ٛز اهلل.

 املؽْب اثلاّد/ اّكْٓ ةأـٕاء اهلل كضىاحٙ أرشؼ اّكْٜـ.

 ضِ لْكْٓ ةكِ ٔا ـٜاق.املؽْب الؽاةف/ اّكْٓ ةأـٕاء اهلل كضىاحٙ أ

 املؽْب اخلامؿ/ اّكْٓ ةأـٕاء اهلل كضىاحٙ ٖٔ أـتاب زيادة اإليٕاف.

 .املؽْب الفادس/ قـٓ ذٜاب ٖٔ أضىص أـٕاء اهلل 

 املؽْب الفاةف/ حكـيٓ اهلل كحٕشيػق كداعؤق ةأـٕائٙ كضىاحٙ.
 يف ترشيكٙ لألضاكـ. املؽْب اثلأٖ/ اّكْٓ ةأـٕاء اهلل كضىاحٙ دحلِ ىلع َٕاهل 

 املؽْب اتلاـف/ اتلكتػ ةٌٕخىض أـٕاء اهلل كضىاحٙ ـتب حؾًليث اجلىٜس.

 أضاكـ األـٕاء كالطىات/  ًٜاقػاملتطد اثلامد/ 
يف الُخاب كالف٘ث يف ةاب  ساءاّتفْيٓ ةٕا اإليٕاف ك كسٜباملؽْب األكؿ/ 

 .األـٕاء كالطىات
 / األـٕاء كالطىات ٖٔ اّكٌِاملؽْب اثلاين/ مًٜه 

 .ـتطاٗٙ كٔا يٕخ٘ف ىلع ـبيِ اإلدماؿ هلليػرؾ ٔا جيب  اّكٌِ -
 .ضػكد دكر اّكٌِ ككؿيىخٙ -
 .الٜيحةٙ  ساءاّكٌِ ملا  مٜاوٌث -

 /كاخلرب كاّتفٕيثالٜضه  ضكٓاملؽْب اثلاّد/ 
 اهلل.قٖ كاإلعتار ةٕٛا  كاّىكِاشخٌاؽ املطػر  ضكٓ -
ا كاّتفٕيث ةٙ. ةنيقػـ اتلالزـ  ةياف -  اإلعتار ةاّىكِ ٌٔيػن
 اـٓ.يشخي ٔ٘ٙ حكاىل ٖٔ وكِ ال  اهللٔا يٜضه ةٙ  ةياف -

 ٗىينا كإذتاحنا. املشْٕثاألّىاظ  ضكٓاملؽْب الؽاةف/ 
 كإذتاحنا. ٗىينااّتفْفِ  أضاكـاملؽْب اخلامؿ/ 
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ٕاءدالالت  ًٜاقػاملتطد الراةف/    كالطىات كٔكاٗيٛا/ اأـل
ٓ كالطىث كاّىؽؽ ةحٕ٘ٛا.   املؽْب األكؿ/ ٔكىن ااـل

 كدالتلٛا ىلع الٜضىيث. كضىاحٙأـٕاء اهلل  اشخٌاؽاملؽْب اثلاين/ 
 كالطىات. األـٕاءةني  اتلىاعِاملؽْب اثلاّد/ 
ٕاءالطىات  اًخغاءاملؽْب الؽاةف/  ا. كاأـل  آلذاٚر

ٕاءإؼالؽ  اقختاراتاملؽْب اخلامؿ/   /اأـل
 ىلع اهلل ٔف قػـ ذتٜت الطىث ٔ٘ٛا. األـٕاءإؼالؽ  أخ٘اع -
 اّيت ال حؽْي ةنري إعاوث. املغاوثحكاىل أـٕائٙ  ةياف -

 /اهللاملغاؼ إىل  أٜٗاعاملؽْب الفادس/ 
 إىل املٜضٜؼ. الطىث/ إعاوث األكؿ -
 .املغًْٜات/ إعاوث اثلاين -
 الطىث كاّىكِ )الطىات اّىكْيث(. ٔكىن/ ٔا ويٙ اثلاّد -

 املؽْب الفاةف/ احطاوٙ حكاىل ةاألوكاؿ يف األزؿ/ 
ا ةطىات الُٕاؿ/ ضىات اذلات كاّىكِ. حكاىلأف اهلل  ةياف -  لٓ يؾؿ ٔخطىن
 كضػكث ٔخكٌْاحٛا. كالطىاتاألـٕاء  أكحلث -
 ضىاحٙ. كبٌاءاهلل حكاىل  ةٌاء -

خػالؿ ًٜاقػاملتطد اخلامس/   / يف ةاب األـٕاء كالطىات ااـل
 .ـتطاٗٙ كحكاىل يف ضي الؽب األًحفثاـخكٕاؿ  ضكٓاملؽْب األكؿ/ 
 .كأضاكٔٙاّتشبيٙ  ةيافاملؽْب اثلاين/ 

 ةاب األـٕاء كالطىات. يفكاملتشاةٙ  املطكٓاملؽْب اثلاّد/ 
 كأضاكٔٙ. اتلأكيِاملؽْب الؽاةف/ 

ٓ كالطىث كاذلات. اجلصحكٕيٓ دالّث  ضكٓاملؽْب اخلامؿ/   ىلع ااـل
خػالؿ  ضكٓادس/ املؽْب الف  ٗىينا كإذتاحنا. ةاّتشبيٙااـل
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خػالؿ  ضكٓاملؽْب الفاةف/   ٗىينا كإذتاحنا. ةاتلشفيٓااـل
 حكاىل/  اهلليف أـٕاء  ًٜاقػ املتطد الصادس/

ٓ  ٔكىناملؽْب األكؿ/   .كضٌيٌخٙااـل
 اهلل حكاىل. أـٕاءاألدّث ىلع  ةيافاملؽْب اثلاين/ 

 . اهللٔأعؼ أـٕاء  ةيافاملؽْب اثلاّد/ 
 .حًٜيىيثاهلل حكاىل  أـٕاءاملؽْب الؽاةف/ 

 /ٚاؤيف الرشع كإضطا حكاىلأـٕاء اهلل  قػداملؽْب اخلامؿ/ 
 يف قػد أـٕائٙ. الٜارداخلرب  حىفري -
 حمطٜرة ةكػد ٔكني. مرياهلل حكاىل  أـٕاء -

 /ضفىن لكٛااهلل حكاىل  أـٕاءاملؽْب الفادس/ 
  .ةاقختار لك اـٓ ىلع اٗىؽادق -
 ةاقختار دمكٙ إىل مريق. -

 / أـٕائٙأًفاـ  ةيافاملؽْب الفاةف/ 

 / ٖٔ ؼؽيي املكىن حكاىلأـٕائٙ  أًفاـ -
 حكاىل ىلع ضىاحٙ األزحلث. اهللدؿ ٖٔ أـٕاء  ٔا 
 ىلع أوكاهل. حكاىلدؿ ٖٔ أـٕائٙ  ٔا 

 ةاقختار دالالحٛا/  حكاىلأـٕاء اهلل  أًفاـ -
 لألـٕاء احلفىن. كاخلاضثاّكأث  ادلالّث 
 ىلع اّكْٕيث كالٜضىيث ةال ح٘اؼ   ةادلالّثأـٕاء اهلل  اعخطاص. 
 كأكضاؼ  ةاقختار دالتلٛا ىلع اذلات، أقالـاهلل حكاىل  أـٕاء

 ةاقختار دالتلٛا ىلع املكاين.
 ةاقختار دالتلٛا ىلع اذلات، كيه ٔختاي٘ث  ٔرتادوثاهلل حكاىل  أـٕاء

 ةاقختار دالتلٛا ىلع املكاين.
 كالطىث  ىلعاهلل إف دّج  أـٕاء ٓ كضه ٔخكػٍّ حغٕ٘ج ااـل

ٓكاحلكٓ، كإف دّج ىلع كضه مري ٔخكػ حغٕ٘ج   كالطىث. ااـل
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 ٕاء ىلع  دالّث ـ. اذلاتاأـل ٖ كاالّزتا ث كاتلغٕ  كالطىات حكٜف ةاملؽاٌة
 حكاىل/  اهلليف ضىات  ًٜاقػاملتطد الصاةف/ 

 األمٜر اّنيبيث. ٖٔاهلل حكاىل  ضىاتاملؽْب األكؿ/ 
 لٓ يطه ةٙ ٗىفٙ. ةٕاٗطه اهلل حكاىل  الاملؽْب اثلاين/ 

 / الطىاتإؼالؽ  اقختاراتاملؽْب اثلاّد/ 
 َٕاؿ ٔؽْي ال يؽد قْيٙ اجلٌص حباؿ. ٗىفٙٔا كضه اهلل ةٙ  لك -
 اهلل ٖٔ الفٕف كاّكٌِ كاّىؽؽة. ضىاتىلع َٕاؿ  ادلحلِ -
ااكٗج الطىث  إذا -  .ـتطاٗٙ كحكاىل ال َٕاؿ ويٛا ويه ممخ٘كث يف ضي اهلل ٌٗطن
 ٔك٘اق ٖٔ الطىات ىلع اهلل. يٌ٘فٓإؼالؽ ٔا  ضكٓ -

ف  ةاباملؽْب الؽاةف/  ٕاء ٖٔالطىات أـك  ككسٙ ذلٍ. ،ةاب اأـل
 ٖٔ األكضاؼ. أـٕاءيطص اشخٌاؽ  الاملؽْب اخلامؿ/ 
 يف اذلات. اكٌّٜؿيف الطىات  اٌّٜؿاملؽْب الفادس/ 

 اكٌّٜؿ يف ةكظ. الطىاتيف ةكظ  اٌّٜؿاملؽْب الفاةف/ 
 / الطىات أٜٗاعاثلاوي/  املتطد

 الطىات اثلتٜحيث/ املؽْب األكؿ/ 
  .كًلٕاؿضىات ٔػح  كيه -
 إعتار اهلل حكاىل ةٛا قٖ ٗىفٙ أكرث ٖٔ الطىات الفْتيث. -
 اتلىطيِ إلؿٛار َٕاؿ املٜضٜؼ. اثلتٜحيثيف الطىات  اّناّب -
 / نيإىل ًفٕ حٌ٘فٓ -

 ٜٗاعف/  كيهاذلاحيث،  الطىات 
 املكٜ٘يث. الطىات -
 اخلربيث. الطىات -

 اّىكْيث. الطىات 
 /الفْتيث )امل٘ىيث( الطىاتاثلاين/ املؽْب 
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 الفْتيث. ةالطىاتاإليٕاف  َيىيث -
 يخغٕٖ ٔا يػؿ ىلع الُٕاؿ. ضىتّحؿ ةكٕاؿ  اجليف -
  .ألٗٙ أكِٕ يف اتل٘ػؾيٙ ؛اإلدماؿ امل٘ىيثيف الطىات  اّناّب -
ٕاءيف أدّث  ًٜاقػاملتطد اتلاشف/   كالطىات/  اأـل

ٜضيػ يف ةاب  كاإلذتاتةني اجليف  اجلٕفاملؽْب األكؿ/  ٜٚ ضٌيٌث اتل
 األـٕاء كالطىات.

ٕاءيف  االشرتاؾاملؽْب اثلاين/  كالطىات ال يفخْؾـ حٕاذِ املفٕيات  اأـل
 كاملٜضٜوات.

ا اٌّؽآفيف ٗطٜص  الٜاسباملؽْب اثلاّد/  ا ىلع ؿاٚٚؽ  /كالف٘ث إسؽاٚؤ
 كدلّٜٛث جلا ةاقختار. ،جلا ةاقختار ٔكْٜٔثاجلطٜص  ؿٜاٚؽ -
 إىل اذلٖٚ ٖٔ املكاين. يتتادراجلص ٜٚ ٔا  ؿاٚؽ -
كٔا يغاؼ إحلٙ ٖٔ الالكـ كٔا حييػ ةٙ ٖٔ  الفياؽاّـاٚؽ حبفب  خيخْه -

 اٌّؽائٖ.
  أربكث أًفاـ/إىل اجلطٜص  ؿاٚؽاقخٌاد اجلاس يف  ـااٌٗف -

 ٓالفْهاألكؿ/  اٌّف/  
ٜ٘ا ةـٜاٚؽ اجلطٜص ىلع ٔا يْيي ةاهلل حكاىل ٖٔ  -  .ٔكىنٔآ
 ال ـيٕا يف ةاب الطىات. ادليٖالفْه ألضٜؿ  إضاكـ -
 يف ٚؼا ابلاب. ةاألّىاظ الرشقيث كاألئٕثالفْه  اقخطاـ -
ؼؽيٌث الفْه أـْٓ كؼؽيٌث  أفًٜؿ ٖٔ زقٓ  ةؽالف -

 اخلْه أقْٓ كأضكٓ.
 ٓاملشتٛثاثلاين/  اٌّف/  

شكْٜا اّـاٚؽ ٖٔ ٗطٜص الطىات ٔكىن مْٜا يف اإلذتات، و -
 .حكاىل  ال يْيي ةاهللةاؼالن 

 ٓاملكؽْثاثلاّد/  اٌّف/  
املكىن املختادر ٖٔ اجلطٜص مْٜا يف اتل٘ػؾيٙ، وشكْٜا  -

ا،  ٛن  .ينأا دّج قْيٙ ٖٔ املك أٗكؽكاوتشبي
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 ٓاملىِٜعثالؽاةف/  اٌّف/  
 يىِٜعٜف قْٓ ٔكاين الطىات.-
 أِٚ ابلػع. أًٜاؿٖٔ رش  اتلىٜيظ-
 كبؽاءة الفْه ٖٔ ٚؼا املؼٚب. املىِٜعث،ٔؼٚب  ةؽالف -
اجلٌِ قٖ الفْه إدماالن كحىطيالن ةإذتات ٔكاين  حٜاحؽ -

 الُيىيث إىل اهلل حكاىل. قْٓ الطىات كحىٜيظ ٗطٜص
 / أعرب اهلل ةٙ قٖ ٗىفٙ ٔا -

 .ث املكىنػٔكْٜـ جلا ٖٔ سٛ
 سٛث الُيىيث. ٖٔ جلادلٜٛؿ 

 /اتلأكيِ املتطد امكارش/
 / اّكؽبيف ّنث  اتلأكيِاملؽْب األكؿ/ 

 اتلأكيِ يف املكاسٓ الْنٜيث املخٌػٔث كاملخأعؽة. ٔكىن -
 لْخأكيِ.املخأعؽ املكىن االضؽاليح  ؿٜٛر -

 اٌّؽآف/  ةَٕٙا حتػث  اتلأكيِاملؽْب اثلاين/ 
 َخاب اهلل. يفٔكىن اتلأكيِ  اـخٌؽاء -
 اتلأكيِ يف اٌّؽآف يٜاوي ٔا قؽؼ ق٘ػ الفْه. ٔكىن -
 .املخأعؽةاتلأكيِ يف اٌّؽآف عالؼ املكىن املكؽكؼ يف املكاسٓ  ٔكىن -
 ةني اتلىفري كاتلأكيِ. اّىؽؽ -

 / املخأعؽيٖيف اضؽالح  اتلأكيِاملؽْب اثلاّد/ 
 اتلأكيِ االضؽاليح. ٔكىن -
ٖٔ  كاملخأعؽئٖكىن اتلأكيِ االضؽاليح ةني األضٜحلني كاّىٌٛاء  شيٜع -

 املىرسيٖ.
 اتلأكيِ/  ًغيثالفْه ٖٔ  مًٜهاملؽْب الؽاةف/ 

 كاملتشاةٙ. املطكٓالفْه ٖٔ  مًٜه -
 يف اتلىفري. الفْهاعخالؼ  أـتاب -
ٜق ةؽالف اٌّٜؿ ةاتلأكيِ كأكسٙ وفادق/  -  كس
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  .ؽ ي٘ايف محْٙ ىلع اتلأكيِ املغاّه حلٌيٌخٙ كؿاٚؽق  ححفري اٌّؽآف لزَل
 .ٜد ٖٔ كعف الْنات ةاإلةؽاؿ ٜد ىلع املٌط  اتلأكيِ يك
 .محِ الالكـ ىلع عالؼ اّـاٚؽ ي٘ايف ًطػ ابلياف كاإلرشاد كاهلػل 
  ٜق  ٗـري ٔا وؽكا ٔ٘ٙ.إلؾاـ املؤكّث ةاملكىن اذلم حأكل
 .ِ  س٘ايث اتلأكيِ ىلع اّكْٜـ ًاؼتث، كىلع أدياف الـؽ
 .ا  املؤكّث ال يُٕ٘ٛٓ إًأث ادلحلِ الفٕيع ىلع ٔتؽِ أةػن
 .ِاتلأكيِ يخغٕٖ اّتشبيٙ كاتلكؽي 
  ٜؿ ٖ. ♀ًٜهلٓ/ إف أعتار الـؽ ـ كْٓ، كاغيخٛا أف حىيػ ّا  ال حىيػ ّا
  حىيػ احلٌني.ًٜهلٓ/ ٗطٜص الٜيح أدّث ّىـيث، كيه ال 
 .ًٌِٜهلٓ/ إذا حكارض اّكٌِ كاجلٌِ كسب حٌػيٓ اّك 
ٕاء كالطىات/املتطد احلادي قرش/    األًٜاؿ املتخػقث يف ةاب اأـل
 / اتلٕريِاملؽْب األكؿ/ 

 إذتات ضىات اهلل ىلع حنٜ يٕاذِ ضىات املغًْٜني. -
كا يف ساٗب اجليف. -  املٕرْث مْٜا يف ساٗب اإلذتات، كًرصَّ
 املٕرْث يف ًياـٛٓ الشاٚػ ىلع اّنائب.شتٛث  -
 يف ةاب الطىات/  اتلٕريِىلع اٗخىاء  األدّث -

 ِاّىؽؽم. ادلحل 
 ِاّكٌٌل. ادلحل 
 الفٕكيث. األدّث 
 / اتلكؽيِاملؽْب اثلاين/ 

 اتلكؽيِ. حكؽيه -
 اتلكؽيِ. أٜٗاع -
 .اتلكؽيِأضِ ٌٔاّث  ةياف -
 .ٔكؽْثتفٕيث اجلىاة  ـتب -
 ٖٔ الْٜازـ ابلاؼْث. اجلىاةيْؾـ ىلع ًٜؿ  ٔا -
 لْطىات ىلع ٔؼٚتٙ ةابلؽالف. اجلايفاـخػالؿ  رسٜع -
 ٖٔ اّتشبيٙ كاتلشفيٓ لؾٔٙ ٗـريق. وؽارناٗىف الطىات  ٖٔ -
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 ٗىاة الطىات كالؽد قْيٛا. إحلٛااّيت يْشأ  احلشز -
 / ؼٜائهأربف  املكؽْث -

 /كٖٔ حتكٛٓ األشاقؽةاألكىل/  اّؽائىث
- ٓ  .األشاقؽة٘ػ كاملفىم ق ااـل
 األشاقؽة/  أذبخٛااّيت  الفتف الطىات -

 الطىاتإذتات ٚؼق  ؼؽؽ. 
 األشاقؽةاألضٜاؿ ٖٔ  ٔربخث. 

ا. ،األشاقؽةاّيت ٗىاٚا  الطىات - لٜٚ  أك أكَّ
 االعخياريث كاخلربيث. لْطىاتاألشاقؽة  ٗيف 
 ٓٛاّكٌْيثكضششٛٓ  أدتل. 
 ٓٛاملربخث لْطىات. الفٕفٖٔ أدّث  مًٜى 

 ق٘ػ األشاقؽة. كاتلأكيِكاملشاز  احلٌيٌث -
 كاملشازاحلٌيٌث  حكؽيه. 
 ٓحٌفيٓ حمػث. كدلازإىل ضٌيٌث  اتلٌفي 
 احلٌيٌث كاملشاز. ةنياإلهليث  الطىات 

  األشاقؽة/  ق٘ػكاملكْٜؿ  اّكْث -
 األشاقؽةاّكْث ق٘ػ  حكؽيه. 
 ال قٌٌل. ،حالزـ اعدم ٚٓق٘ػ كاملكْٜؿةني اّكْث  اتلالزـ 

 /كٖٔ حتكٛٓ املكزتّث/ ٗيثاثلا اّؽائىث
 يف أوكاؿ اهلل. مشتٛثأف املكزتّث  ةياف -
 أـٕاء اهلل خمًْٜث. ف/ إيٌٜلٜف املكزتّث -

 /كٖٔ حتكٛٓ ،اجلٕٛيث كاٌّؽأؽث كابلاؼ٘يث مالةاثلاثلث/  اّؽائىث
كال وٜؽ الفٕاء  ،كتػةأٗٙ ّحؿ ىلع اّكؽش هلإ يُ  يٌٜلٜفاملكؽْث  اجلٕٛيث -

 كيُفشػ. هل طًلَّ هلإ يُ 
ِ  ،أِٚ الف٘ث مشتٛث يفٕٜفكاجلٕٛيث  املكزتّث - كمالحٛٓ يفٕٜف الـؽ

 ا.أيغن  -مشتٛث
 اجلٕٛيث كردحٛٓ. ةخُىريَتار الفْه  حرصيص -
 كاجلٕٛيث املخىْفىث. املخلكٕثةني اجلٕٛيث  اّىؽؽ -
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 /اّنالة ٖٔ اّىالـىث كاٌّؽأؽث كابلاؼ٘يث مالة/ الؽاةكث اّؽائىث
 اهلل ةإذتات كال ة٘يف.طىٜف ياّنالة ال  مالة -
 .كاملخلكٕني املخىْفىثضشز  حٛاوج -
 يف اجلٜاٚؽ كاألقؽاض كاألسفاـ. الالكـالفْه  إٗكار -
 كاملخىْفىني. املخلكٕني ّؽؽيٌثاٗخٌاد الفْه  أـتاب -
 .، كضكٓ اّىْفىثقْٓ الالكـ ضكٓاّكْٕاء يف  أًٜاؿ -

ِضيد امكتادةامفطل اثلامد/  ِضيد امؽنب واملطد ،ح ِضيد امكىيل ،أو ح ِضيد أو اتل ، أو ح
يث/   األلَِ

 /«اإلهل»اتلطٌيي الْنٜم ملطؽْص املتطد األول/ 
ٜق /اإلهل ةٕكىناملؽْب األكؿ/  ٜد ضت  / أم ،املأل ا.املكت ٕن  ا كحكـي

 املؽْب اثلاين/ الؽد ىلع األشاقؽة يف ٔكىن اإلهل ق٘ػٚٓ.
يثاملؽْب اثلاّد/   .ٔكىن األلٜٚ
يث. (اهلل)ّىؾ اجلالّث املؽْب الؽاةف/   مشخي ٖٔ األلٜٚ

 ةياف عٜاص اـٓ اهلل حكاىل.املؽْب اخلامؿ/ 
 /اّىؽؽ ةني الؽب كاإلهل يف املكىناملؽْب الفادس/ 

 ق٘ػ اإلؼالؽ كاتلشؽيػ ًػ يػؿ لك ٕٔ٘ٛا ىلع ٔػلٜؿ اآلعؽ. -
ٜد اّكتادة اّيت -  هلا عْي اخلْي. اـٓ اهلل أدؿ ىلع ٌٔط
 الؽب أضي حباؿ االـخكاٗث كاملفأّث.اـٓ  -
إىل اإلهل  احباسخٛ اإىل الؽب أـتي ٖٔ قْٕٛ اكوٌٚؽ اقْٓ اجلىٜس حباسخٛ -

ٜد.  املكت
يخٙ. - ٓ ةٙ ٖٔ سٛث ألٜٚ  إًؽار اخلْي ةاهلل ٖٔ سٛث ربٜبحخٙ أـتي ٖٔ إًؽاٚر
ٜد املفخْؾـ لإلًؽار ةالؽبٜبيث. -  قتادة اهلل كضػق ٜٚ املٌط

يث رشاعن املتطد اثلاين/  ٜضيػ األلٜٚ  / ٔكىن ح
ٜد ـٜاقاملؽْب األكؿ/   /إعالص ادليٖ هلل كاّرباءة ٖٔ لك ٔكت

- .  ٔكاين ّىـث ادليٖ ّنث كرشاعن
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 ادليٖ احلي ٜٚ ؼاقث اهلل حكاىل كقتادحٙ كضػق ال رشيٍ هل. -
الـ  -  ادليٖ احلي اذلم ال يٌتِ اهلل دي٘نا ـٜاق.ٜٚ اإـل
الـ»ك« ادليٖ»ّىـث  -  ٔكىن اعـ كآعؽ عاص.  حأيت ىلع« اإـل
الـ كرشائكٛٓ شىت. - ٜ اإـل  األٗبياء دي٘ٛٓ كاضػ ٚك

 /♀ إوؽاد اهلل حكاىل ةاّكتادة كوي ٔا رشع ىلع لفاف ٗبيٙاملؽْب اثلاين/ 
 .ٔادة اّكتادة مري ٔادة املكؽوث -
ٜديث أضالف ال حطص اّكتادة إال ةاسخٕاقٕٛا/  -  ًٜاـ اّكت

 .األضِ األكؿ/ املطتث 
 .األضِ اثلاين/ اذلؿ كاخلغٜع 

 / إؼالًات ّىـث اّكتادة يف الرشع
 .قتادحٙ كضػق ال رشيٍ هل ٜ ٜضيػ اهلل ٚك  األكؿ/ ح
  اثلاين/ لك ٔا حيتٙ اهلل كيؽعاق ٖٔ األًٜاؿ كاألوكاؿ اّـاٚؽة

 كابلاؼ٘ث
  ٙلْخىؽًث ةح٘ٛا كبني املكامالت اّىٌٛاءاثلاّد/ ٔا اضؽْص قْي. 

ٜضػًتٜؿ اّكتادة ٖٔ ارشكط   / مل
 .األكؿ/ اإلعالص 
 .اثلاين/ املخاةكث 
ٜضيػ اّكتادة ٜٚ حتٌيي املؽْب اثلاّد/   حني/ شٛادالح

/ شٛادة أف ال هلإ إال اهلل/   أكالن
 مؽاحب الشٛادة األربكث/  -

 .ْٓمؽحتث اّك 
 .مؽحتث اتللكٓ كاخلرب 
 .مؽحتث اإلقالـ كاإلعتار 
 .مؽحتث األمؽ كاإللؾاـ 

 .إال اهللشٛادة أف ال هلإ ٔكىن  -
يب جت حت خت مت ىت يت جث ﴿ ٔكىن ًٜهل حكاىل/ -

  .[142ابلٌؽة/ ] ﴾مث
 .الشي األكؿ/ اّكىؽ ةاّؽامٜت 
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 .حىفري اّكْٕاء للكٕث اّؽامٜت ّنث كرشاعن  -
 كضٜرق. ق اجلأفضػ   -

 .ضىث اّكىؽ ةٙ -
 الشي اثلاين/ اإليٕاف ةاهلل / 

يث هلل ةإوؽادق كضػق ةاّكتادة.الؽبٜبيث كإذتات  -  األلٜٚ
ٜؿ اهلل/  ا ـر  ذاٗينا/ شٛادة أف حمٕػن

 / يفخْؾـ أمؽيٖ ♀حتٌي الشٛادة لْ٘يب 
 .ةٙ حطػيٌٙ يف لك ٔا أعرباألول/ 

 أمؽ ةٙ، كاسخ٘اب ٔا ٗىه ق٘ٙ.ويٕا احتاقٙ / اثلاين
يثاملتطد اثلامد/  ٜضيػ األلٜٚ  /األدّث ىلع ح

ٜضيػ اّكتادةاملؽْب األكؿ/  ٜضيػ االقخٌاد ىلع ح  / دالّث ح
يث. دالّث - ٜضيػ األلٜٚ ٜضيػ الؽبٜبيث ىلع ح  ح
ٜضيػ دالّث  - ٜضيػ اّكتادة.ح ٕاء كالطىات ىلع ح  اأـل
-   ٕ ٕاء كالطىات.حغ ٜضيػ الؽبٜبيث كاأـل يث ح ٜضيػ األلٜٚ  ٖ ح

 / الؽبٜبيثضىات ٖ قجتؽد الرشٌلء املؽْب اثلاين/ 
/ ال خيٌْٜف شحئنا ةِ خُيٌْٜف.  أكالن
 ذاٗينا/ ّحؿ هلٓ ٗطيب ٖٔ املٍْ.

 /ا/ ّحؿ هلٓ يشء ٖٔ اتلػةريذاثلن 
 قػـ اجلىف كالرض. 

 .ٙقػـ اهلػايث لْطي أك االٚخػاء إحل 

 .قػـ أخالؾ الؽزؽ 

 .قػـ اجلرصة  

 /إةؽاؿ قتادة الرشٌلء ةػالّث احطاوٛٓ ةاجلٌصاملؽْب اثلاّد/ 
/ قػـ الفٕف كابلرص.  أكالن

 ذاٗينا/ قػـ اٌّػرة ىلع الالكـ.
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 ٔىخٌؽة واٗيث. كأٗٛٓ خمًْٜاتلْؽكاـ كالرشاب،  ضاسخٛٓذاثلنا/ 
ا/   كاضخشاةٛا.أوٜؿ آهلخٛٓ راةكن

ا قٖ ادلواع قٖ أٗىفٛا كالُيػ ةأقػائٛا. ا/ قشٚؾ  عامفن
ا/  ـن  اجلار.كركدٚا ـاد
 إةؽاؿ اضخشاج املرشًلني ةالشىاقث كالؾّىف.املؽْب الؽاةف/ 

الـ/ املتطد الراةف/  ةٓ يثتج قٌػ اإـل
ٜد ةاجلؽي ةالشٛادحني.املؽْب األكؿ/   املٌط
 .االٗخىاع ةالشٛادحني يف ادلٗيااملؽْب اثلاين/ 

 / االٗخىاع ةالشٛادحني يف اآلعؽةاملؽْب اثلاّد/ 
ٜضيػ ٜٗاعف/  -  األضاديد الٜاردة يف وغِ لكٕث اتل

 .اجلٜع األكؿ/ ٔا ويٙ أف ٖٔ أىت ةالشٛادحني دعِ اجل٘ث 
 دحني حيؽـ ىلع اجلار.اجلٜع اثلاين/ ٔا ويٙ أف ٖٔ أىت ةالشٛا  

 .أًٜاؿ اّكْٕاء يف املؽاد ٖٔ ٚؼق األضاديد -

يثوغِ املتطد اخلامس/  ٜضيػ األلٜٚ  /ح
 املؽْب األكؿ/ ٖٔ ضيد ماكٗخٙ يف ادليٖ/ 

الـ -  ٌتِ إال ةٙ.كال حُ  ،فائؽ األقٕاؿ ال حطص، وٜٚ أضِ ديٖ اإـل
الـ  -  دي٘نا ـٜاق.( اذلم ال يٌتِ اهلل ىلع إؼالًٙ اّكاـ)ٜٚ ديٖ اإـل
 ٜٚ ضي اهلل ىلع اّكتاد. -
 ٜٚ اّنايث اّيت ٖٔ أسْٛا عْي اهلل اخلْي. -

 املؽْب اثلاين/ ٖٔ ضيد إٔٚيخٙ يف ادلقٜة/ 
ِ أًٜأٛٓ ٜٚ -  .أكؿ ٔا داع إحلٙ األٗبياء كالـؽ
 .ٜٚ أكؿ ٔا خياؼب ةٙ اجلاس ٖٔ أمٜر ادليٖ -
 ٜٚ ٔكٌػ اجلشاة يف ادلٗيا ةكطٕث ادلـ كاملاؿ. -
 ٜٚ ٔكٌػ اجلشاة يف اآلعؽة ةػعٜؿ اجل٘ث كاجلشاة ٖٔ اجلار. -
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 / ٌٔخغيات كلٜازـ الشٛادحنئٖ  املتطد الصادس/
ٜضيػ اٌّطػ كاتلأهلاملؽْب األكؿ/    / ح

ٜسٙ إىل اهلل حكاىل كضػق بفائؽ أٜٗاع اّكتادات اٌّْتيث كاٌّٜحلث  ٔك٘اق/ اتل
 كاّكْٕيث.

 /  /اّكتادات اٌّْتيثأٔرْث أكالن
 اٌّتٜؿ. - اتلأهل. اتلكـيٓ كاإلسالؿ. -

 اإلذاعف كاخلغٜع. - اإلٗاةث. - اتلَٜل. -

 الؽعا. - اإلعتات. - املطتث. -

 الؽساء. - احلياء. - اخلٜؼ كاخلشيث. -

 اتلىُؽ. - اتلٌٜل. - اإلعالص. -

 / اّكتادات اٌّٜحلثأٔرْث ذاٗينا/ 
خناذث - .احلْه - .ادلاعء -  .ااـل

خنىار.- اّكْٓ.حػريؿ  - ؽ كااـل خكاذة - اذَل  .ااـل
األمؽ ةاملكؽكؼ  - الشُؽ. -

 كاجليه قٖ املُ٘ؽ.
 حالكة اٌّؽآف. -

 اّكتادات اّكْٕيث/ أٔرْث ذاثلنا/ 
 االقخاكؼ. - اّؽٜاؼ. - الطالة. -

 ضْث األرضاـ. - اذلةص. - الؾٌلة. -

 إاغذث املْٜٛؼ. - ةؽ الٜادليٖ. - الطياـ. -

ٜضيػ اّؽاقث كاالٌٗياداملؽْب اثلاين/    / ح
دكف  ٙحتُيٕك ،رشقٌٙتٜؿ أمؽق ككاالٌٗياد ة ،ةاّؽاقثحكاىل ٔك٘اق/ إوؽاد اهلل  -

 مريق.
ٜضيػ/ -  مًٜف احلكٓ ةٕا أٗؾؿ اهلل كاتلطافٓ إحلٙ ٖٔ اتل

 .  حىؽد اهلل حكاىل ةاألمؽ كاحلكٓ ًػرنا كرشاعن
 .ضـؽ اتلطْيِ كاتلطؽيٓ ىلع املغًْٜني 
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 ضيل إجياب احلكٓ ةٕا أٗػؾؿ اهلل يف اٌّؽآف/  -
 .األمؽ الرصيص 
 .الطينث اّؽْتيث 
 .اإلعتار ةأف اّىكِ مُخٜب ىلع امللكىني 
 .اإلعتار ةأف اّىكِ ٖٔ ٌٔخىض اإليٕاف 
 .اإلعتار ةأف حؽؾ اّىكِ ي٘اًظ اإليٕاف كيًٜف يف اّكىؽ 
 .خىٛاـ اتلكشيب كاإلٗكارم ىلع حؽؾ اّىكِ أك إحياف عػق  ااـل
 .ٙ٘ٔ محِ اّىكِ املؽْٜب ىلع املؽْٜب 

 عطائص احلكٓ ةٕا أٗؾؿ اهلل/  -
 .الؽباٗيث 
 .الُٕاؿ كالشٕٜؿ 
 .ٜـؽيث  ال
 .اّكطٕث كاثلتات كاّرباءة ٖٔ اهلٜل 
 .اّكػاّث كاملفاكاة 

 احىاؽ الرشيكث كاّكٌيػة يف اخلطائص كالطىات/  -
 .كضػة املطػر 
 .كضػة اخلطائص 
 .كضػة األٚػاؼ كاّنايات 
 ؿ كاملٌٜٔات.كضػة ا  أـل
 .كضػة اجلؾاء يف ادلٗيا كاآلعؽة 

الـ/  -  ٌٔاضػ احلكٓ يف اإـل
 .ٜضيػ ٜديث كاتل  حتٌيي اّكت
 .إًأث ديٖ اهلل يف األرض 
 .إضالح ادلٗيا كاآلعؽة 

 / الٜالء كاّرباءاملؽْب اثلاّد/  
 .يف الْنث كالرشعالٜالء كاّرباء  -
الٔيث.ٔ٘ػؾّث املٜاالة كاملكاداة يف الرشيكث  -  اإـل
 .َؼلًٍفٕاف ًْيب كؿاٚؽم كاملكاداة  املٜاالة -
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 /كاّرباءأِٚ الف٘ث كاجلٕاقث يف الٜالء  قٌيػة -
 ٜضيػ.كاّرباء الزـ ٖٔ لٜازـ  الٜالء  اتل
 أِٚ ابلاؼِ. ٖٔحٌخيض املكاداة كاتلربم أِٚ احلي  مٜاالة 

 .ٌٔخغيات الٜالء كاّرباء ٖٔ -
 ٔ٘ٛز اتلكامِ ٔف أِٚ ابلاؼِ. -
 ٔـاٚؽ الٜالء لُْىار. -
 أضاكـ إًأث املفْٓ ةتالد الُىار. -
 .كالاكوؽٖٔ املكامالت املتاضث ةني املفْٓ  ضٜر -
ٜاالة كبني اّرب كاٌّفػ  اّىؽؽ -  .كاإلضفافةني امل
 .اّكْٕاءاملٜاالة ىلع ادليٖ يف الكـ  ٔكىن -
 قٜامِ عكه املٜاالة يف اهلل كاملكاداة ويٙ/  -

  قػـ املٜاالة يف اهلل كاملكاداة ويٙ.دقٜل اإلَؽاق يف 
 .ِٚدقٜل اخلٜؼ ىلع اجلىؿ كاملاؿ كاأل 
 .خغكاؼ  دقٜل ااـل
 .ضْث املػاٚ٘ث كاملػاراة ةاملٜاالة كاملكاداة 
 الطٜريٌتِ ٖٔ األقؼار كٔا ال يٌتِ يف ٚؼق  ٔا. 

 الجاىٕ الباب
  اإلمياٌ باملالئهة

 ةاملالئكث وأَىيخٍ/  اإليىاناألول/ وكىن  امفطل
. ّنثاملالئكث  حكؽيهاملتطد األول/   كرشاعن
 ًتِ اإلـالـ. املالئكثاجلاس يف  قٌيػةاملتطد اثلاين/ 

 ةاملالئكث. اإليٕافٔ٘ػؾّث املتطد اثلامد/ 
 .كأًفأٙ ةاملالئكثاإليٕاف  ٔكىناملتطد الراةف/ 

 كأدتلٙ، كضكٓ ٖٔ أٗكؽ ةكغٛٓ. ةاملالئكثاإليٕاف ضكٓ املتطد اخلامس/ 
ٜدٖٚٓٔ اإلعتار  احلُٕثاملتطد الصادس/  ٜس  .ة
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ٓ ٖٔ اّنيب. ةاملالئكثاإليٕاف  ؼؽيياملتطد الصاةف/   ٚك
 /املالئكث ووؿائفُه وأقىاهله أضٌافاثلاين/  امفطل

 ةالٜيح. املَٜل ♠ سربيِاملتطد األول/ 
 املَٜل ةاّنيد كحطاريىٙ ٖٔ ٗتات كأرزاؽ. ♠ ٔياكئيِاملتطد اثلاين/ 

 املَٜل ةاجلىظ يف الطٜر. ♠ إرساويِاملتطد اثلامد/ 
 األركاح. ةٌتظاملٜت املَٜل  مٍْاملتطد الراةف/ 

 الؽضٓ. يفةاجلؽىث  املٍٜلٜفاملتطد اخلامس/ 
 اّكتػ يف لك ضاالحٙ. حبىؾاملٍٜلٜف  احلىـثاملتطد الصادس/ 

 املٍٜلٜف حبىؾ األقٕاؿ ٖٔ عري كرش. الُختثالصاةف/ املتطد 
ٓ ُٔ٘ؽ كٗكري. اٌّربةىخ٘ث  املٍٜلٜفاثلاوي/ املتطد   ٚك
 عازف اجل٘ث. رأـٛٓ كىلعالؽمحث  مالئكثاتلاشف/ املتطد 
 ٔالٍ. رأـٛٓسٛ٘ٓ كىلع  عؾٗثامكارش/ املتطد 

 اّكؽش. محْثاملتطد احلادي قرش/ 
ؽ. اذليٖالفياضٜف  املالئكثاملتطد اثلاين قرش/   يتتكٜف دلالؿ اذَل

 اخلري يف ًْٜب اّكتاد. ةٜاقدةخطؽيٍ  املٍٜلٜفاملتطد اثلامد قرش/ 
 ةاجلتاؿ. املٍٜلٜفاملتطد الراةف قرش/ 

 .املكٕٜرابليج  زكاراملتطد اخلامس قرش/ 
ٜد. كرًلفضىٜؼ كًياـ  مالئكثالصادس قرش/ املتطد  ش  ـك

 املالئكث/  ضفاتاثلامد/  امفطل
 َخنليث/ ـاملالئكث ام ضفاتاألول/ املتطد 

 .املالئكثعْي  ٔادةاملؽْب األكؿ/ 
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 املالئكث؟ُعْي  ٔىتاملؽْب اثلاين/ 
 املؽْب اثلاّد/ قْٕٛٓ.

 .عْي املالئكث قـٓاملؽْب الؽاةف/ 
 املؽْب اخلامؿ/ قـٓ رسقخٛٓ.

 املؽْب الفادس/ ًػرحٛٓ ىلع اّتشلك يف األشاكؿ احلف٘ث.
 كاملٌػار. اخلْياملالئكث يف  حىاكتاملؽْب اثلأٖ/ 
ٜرة كاألٜٗذث. يٜضىٜفال  املالئكثاملؽْب اتلاـف/   ةاذَل
 كال يْٕٜف، كال يخكتٜف. يرشبٜف،يأكْٜف، كال  الاملؽْب اّكارش/ 

 .ٚٓؤكأـٕااملالئكث  أقػاداملؽْب احلادم قرش/ 
 ليث/ ُخنُ ـاملالئكث ام ضفاتاثلاين/ املتطد 

 .ةؽرةَؽاـ  املالئكثاملؽْب األكؿ/ 
 املالئكث. اـخطياءاملؽْب اثلاين/ 

 اثلامد/ قتادة املالئكث/ املتطد 
 املؽْب األكؿ/ قطٕخٛٓ.

 املؽْب اثلاين/ ٕٗاذج ٖٔ قتادحٛٓ.
 واإلنصان/  املالئكث/ الراةف امفطل

 وأًبياء ا ورشنٍ/  املالئكثاألول/ املتطد 
ٜسيٙاملؽْب األكؿ/   .آلدـاملالئكث  ح
 مٜحٙ. ق٘ػاملالئكث آدـ  مفِاملؽْب اثلاين/ 

ْٙ كأٗبيائٙ. اهللاملالئكث كيح املؽْب اثلاّد/ حتْيل   إىل ـر
ٜؿ املٍْ اكف يأيت  َيهاملؽْب الؽاةف/   .♀الـؽ
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 ، كرًيخٙ هل.♀لْ٘يب  ♠ سربيِ إٔأثاملؽْب اخلامؿ/ 
 واملؤوٌِن/  املالئكثاثلاين/ املتطد 

 املؤٔ٘ني/ ةاملالئكث قالًث األكؿ/  املؽْب
 .لْٕؤٔ٘نياملالئكث  حمتث -
 .كٔك٘اٚا املؤٔ٘نيىلع  ضالحٛٓ -
 ٖٔ األقٕاؿ اّيت حطٌل املالئكث ىلع واقْٛا. ٕٗاذج -
 اذلم جيػق املؤٖٔ ٖٔ سؽاء ضالة املالئكث قْيٙ. األذؽ -
 .املؤٔ٘نيىلع داعء  اتلأٔني -
 .لْٕؤٔ٘نياملالئكث  اـخنىار -
 ًؽاءة املؤٖٔ لٌْؽآف. ق٘ػاملالئكث  ح٘ػؾؿ -
 كحثتحخٛٓ أذ٘اء احلؽكب. ٘نياملؤٔاملالئكث ٔف  ًخاؿ -
ٜد -  الطاحلني. جل٘ائؾاملالئكث  شٛ
 املؤٖٔ جتاق املالئكث/  كاسباثلاين/  املؽْب

خطياء ٔ٘ٛٓ كاملكايصقٖ اذلٜٗب  ابلكػ -  .كااـل
 آدـ. ةٜ٘يخأذل ٔ٘ٙ  مماحخأذل  املالئكث -
 يف الطالة. احلٕنيقٖ ابلطي قٖ  اجليه -
 .كمٜاالحٛٓ لكٛٓ ملالئكثاإليٕاف ةا -
 ةني املالئكث كضاّيح اّبرش. املىاعْثاثلاّد/  املؽْب

  الُىار كاّىفاؽ/ة املالئكثقالًث اثلامد/ املتطد 
 .ةالُىاراّكؼاب  إٗؾاؿاملؽْب األكؿ/ 
 الُىار. ّكٖاملؽْب اثلاين/ 

ِ ٔ٘ٛٓ. املالئكث،الُىار رؤيث  ؼْباملؽْب اثلاّد/  اؿ الـؽ  أك إـر
 ٖٔ اّكطاة اّىفاؽ. ألض٘اؼاملالئكث  ّكٖاملؽْب الؽاةف/ 

 أذؽ اإليٕاف ةاملالئكث يف ضياة اإلنفاف.الراةف/ املتطد 
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 الجالح الباب 
 اإلمياٌ بهتب اهلل امليـشلة

 امفطل األول/ وكىن اإليىان ةالكخب وأَىيخٍ/ 
 .كرشاعن الُخاب ّنث  ٔكىناملتطد األول/ 
 .كأًفأٙ اإليٕاف ةالُخب ضٌيٌثٔ٘ػؾّث كاملتطد اثلاين/ 

 اجلاس إىل الُخب الفٕاكيث. ضاسثاملتطد اثلامد/ 
 ضكٓ اإليٕاف ةالُخب كأدتلٙ، كضكٓ ٖٔ أٗكؽ ةكغٛا.املتطد الراةف/ 

 اإليٕاف ةٛؼق الُخب. َيىيثاملتطد اخلامس/ 
 امفطل اثلاين/ ةني املرآن الكريه وشائر الكخب/ 

 / ىطيالن ح الفٕاكيث اّيت جيب اإليٕاف ةٛا الُخباملتطد األول/ 
 /الُؽيٓ اٌّؽآفاملؽْب األكؿ/ 

 .كرشاعن اٌّؽآف ّنث  حكؽيه -
 اٌّؽآف. أكضاؼ -
 قٌيػة أِٚ الف٘ث يف اٌّؽآف. -
 اهلل حكاىل. َخباٌّؽآف ةني  ٔ٘ػؾّث -
 عطائص اٌّؽآف الُؽيٓ. -

 .اتلٜراةاملؽْب اثلاين/ 
 .اإلجنيِاملؽْب اثلاّد/ 
 .الؾبٜراملؽْب الؽاةف/ 

 ضطه إةؽاٚيٓ.املؽْب اخلامؿ/ 
 الكخب الصاةلث وبكظ وـاَره/  حتريفامفطل اثلامد/ 

 اٌّاؼكث ىلع كًٜع اتلطؽيه يف الُخب الفاةٌث. دّثاألاملتطد األول/ 
ٜدةأِٚ الُخاب  َخباملتطد اثلاين/   ٜس  اآلف. ةني أيػيٛٓ امل
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 الباب الزابع
 اإلمياٌ بالزصل

 امفطل األول/ وكىن اإليىان ةالرشل وأَىيخٍ/ 
ٜؿ، كبياف اّىؽؽ ةحٕ٘ٛا.املتطد األول/   حكؽيه اجليب كالـؽ
ِ.املتطد اثلاين/   الطْث ةني اإليٕاف ةاهلل كاإليٕاف ةالـؽ

ِ كأدتلٙ.املتطد اثلامد/   ضكٓ اإليٕاف ةالـؽ
ٜؿ كاضػ.املتطد الراةف/  ِ كضكٓ اّكىؽ ةـؽ  ةياف أًفاـ اإليٕاف ةالـؽ

ِ.املتطد اخلامس/   حىاعِ األٗبياء كالـؽ

ِ.ملتطد الصادس/ ا  أكلٜ اّكؾـ ٖٔ الـؽ

 امفطل اثلاين/ ضاسث امبرشيث إىل الرشل والرشاالت/ 
ِ كاألٗبياء.املتطد األول/   ضاسث اجلاس إىل الـؽ
 قالًث اّكٌِ ةالٜيح.املتطد اثلاين/ 

 ةٓ حثتج اجلتٜة؟املتطد اثلامد/ 
 ديٖ األٗبياء كاضػ كرشائكٛٓ ٔخكػدة.املتطد الراةف/ 

االت يف ضياة املؤٖٔ.املتطد اخلامس/  ِ كالـؽ  أذؽ اإليٕاف ةالـؽ
 امفطل اثلامد/ وؿائف الرشل/ 

 ابلالغ املتني كإًأث احلشث.املتطد األول/ 
 ادلقٜة إىل اهلل.املتطد اثلاين/ 

 اتلبشري كاإلٗؼار.املتطد اثلامد/ 

 إضالح اجلىٜس كحؾًليخٛا.املتطد الراةف/ 

 اّىُؽ امل٘طؽؼ.حٌٜيٓ املتطد اخلامس/ 
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 ـياـث األٔث كًيادحٛا.املتطد الصادس/ 

 امفطل الراةف/ الِيح/ 
ا، كبياف اّىؽؽ ةح٘ٙ كبني اإلهلاـ.املتطد األول/   حكؽيه الٜيح ّنثن كاضؽالضن
 اجلتٜة ٔ٘طث إهليث.املتطد اثلاين/ 

 رؤيا األٗبياء.املتطد اثلامد/ 

 ؼؽؽ الٜيح.املتطد الراةف/ 
 ة عخٓ اجلتٜة.قٌيػاملتطد اخلامس/ 
 ضكٓ اداعء اجلتٜة.املتطد الصادس/ 

 امفطل اخلامس/ ضفات الرشل/ 

 اّبرشيث.املتطد األول/ 
ٜرة.املتطد اثلاين/   اذَل

 احلؽيث.املتطد اثلامد/ 
 اّكطٕث.املتطد الراةف/ 

 ح٘اـ أقي٘ٛٓ كال ح٘اـ ًْٜبٛٓ.املتطد اخلامس/ 

 ادلٗيا كاآلعؽة.ختيري األٗبياء ق٘ػ املٜت ةني املتطد الصادس/ 

 األٗبياء يٌربكف ضيد ٔاحٜا.املتطد الصاةف/ 

 األرض ال حأكِ أسفاد األٗبياء.املتطد اثلاوي/ 

ٓ.املتطد اتلاشف/   األٗبياء أضياء يف ًتٜٚر
 امفطل الصادس/ قطىث الرشل. 

ِ كاتلتْيل.املتطد األول/   ٕ  اّكطٕث يف اتلط
 اّكطٕث.األقؽاض اّبرشيث ال ح٘ايف املتطد اثلاين/ 



 

 ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة 456

 ٗؽاؽ اّكطٕث ٖٔ اذلٜٗب.املتطد اثلامد/ 

 امفطل الصاةف/ دالئل اجلتِة.
 اآليات كاملكشؾات اّيت جيؽيٛا اهلل ىلع أيػم أٗبيائٙ.املتطد األول/ 
 بشارة األٗبياء الفاةٌني ةاألٗبياء الالضٌني.املتطد اثلاين/ 

 اجلـؽ يف أضٜاؿ األٗبياء.املتطد اثلامد/ 

ِ.اجلاملتطد الراةف/   ـؽ يف دقٜة الـؽ

 امفطل اثلاوي/ وكشزات األًبياء/ 
 .♠ ٔكشؾة ضاّصاملتطد األول/ 
 .♠ ٔكشؾات عْيِ اهلل إةؽاٚيٓاملتطد اثلاين/ 

 .♠ ٔكشؾات مٜىس لكيٓ الؽمحٖاملتطد اثلامد/ 
 .♠ ٔكشؾات قحىساملتطد الراةف/ 

 /♀ٕٗاذج ٖٔ ٔكشؾات ٗبي٘ا حمٕػ املتطد اخلامس/ 

 اٌّؽآف الُؽيٓ.املؽْب األكؿ/ 

 املؽْب اثلاين/ اإلرساء كاملكؽاج.

 املؽْب اثلاّد/ انشٌاؽ إٌّؽ.

 اّؽكاـ. ♀املؽْب الؽاةف/ حكرريق 

 املاء. ♀املؽْب اخلامؿ/ حكرريق 

 .♀املؽْب الفادس/ ٗتٜع املاء ٖٔ ةني يػيٙ 

 .♀املؽْب الفاةف/ َه األقػاء ق٘ٙ 

 .♀املؽْب اثلأٖ/ إساةث دقٜحٙ 

 لْٕؽىض. ♀املؽْب اتلاـف/ إةؽاؤق 

 ةاألمٜر اّنيبيث. ♀املؽْب اّكارش/ إعتارق 

 .♀املؽاّب احلادم قرش/ اٌٗياد الششؽ كاحلشؽ كتفْيٕٙ كُلٔٙ هل 
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 .♀املؽْب اثلاين قرش/ ض٘ني اجلؼع إحلٙ 

 /♀امفطل اتلاشف/ املبرشات ةتكرث ًبيٌا حمىد 
 .♠ املؽْب األكؿ/ دقٜة إةؽاٚيٓ

 .♀املؽْب اثلاين/ بشارة اتلٜراة ةجتح٘ا حمٕػ 

 .♠ املؽْب اثلاّد/ بشارة قحىس

 /♀امفطل امكارش/ خطائص ًبيٌا حمىد 
ْني.  املؽْب األكؿ/ عاحٓ األٗبياء كاملـؽ

 املؽْب اثلاين/ ـيػ كدل آدـ.
اتلٙ كشٕٜحلث رشيكخٙ.  املؽْب اثلاّد/ اعمليث ـر

 اٌّيأث.املؽْب الؽاةف/ ضامِ لٜاء احلٕػ يٜـ 

 املؽْب اخلامؿ/ أكؿ ٖٔ يُىخص هل ةاب اجل٘ث.

 املؽْب الفادس/ ضاضب الشىاقث اّكـىم.

 الباب اخلامط
 اإلمياٌ بالْٔو اآلخز

 امفطل األول/ املياوث الطغرى/ 

 االضخغار/ املتطد األول/ 
 املؽْب األكؿ/ حكؽيه اٌّيأث الطنؽل.

 املؽْب اثلاين/ املٜت يف الْنث كاالضؽالح.
 املؽْب اثلاّد/ ضغٜر املالئكث كالشيؽاف ق٘ػ املٜت.

 املؽْب الؽاةف/ ـُؽات املٜت.
 املؽْب اخلامؿ/ وؽح املؤٖٔ ةٌْاء ربٙ.
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ٜء اخلاحٕث.  املؽْب الفادس/ أـتاب ـ
 ضياة اّربزخ/ املتطد اثلاين/ 

 املؽْب األكؿ/ مفخٌؽ األركاح يف اّربزخ.
 املؽْب اثلاين/ عٕث اٌّرب كوخجخٙ.

 اثلاّد/ ذتٜت قؼاب اٌّرب كٗكيٕٙ كضىخٙ.املؽْب 
 املؽْب الؽاةف/ أـتاب قؼاب اٌّرب.

 املؽْب اخلامؿ/ امل٘شيات ٖٔ وخ٘ث اٌّرب كقؼاةٙ.
 امفطل اثلاين/ أرشاط الصاقث/ 

 حكؽيه األرشاط كاآليات.املتطد األول/ 
 قالٔات الفاقث الطنؽل/ املتطد اثلاين/ 

 املؽْب األكؿ/ قالٔات الفاقث اّيت كًكج/ 
 ككواحٙ. ♀ةكرث اجليب  -
 انشٌاؽ إٌّؽ. -
 ٗار احلشاز اّيت أعاءت أق٘اؽ اإلةِ ةترصل. -
 حًٜه اجلؾيث كاخلؽاج. -

ا/   املؽْب اثلاين/ اّكالٔات اّيت كًكج كيه مفخٕؽة، أك يٕكٖ حكؽاٚر
 عؽكج ادلساّني أدقياء اجلتٜة. -
 َرثة اّىنت. -
 كًٜع اخلفه كالؾالزؿ. -
 كالدة األٔث ربخٛا. -
 حؽاكؿ احلىاة اّكؽاة راعة الشاة يف ابلجياف. -
 إـ٘اد األمؽ إىل مري أْٚٙ. -
 حػايع األمٓ ىلع املفْٕني. -

 املؽْب اثلاّد/ اّكالٔات اّيت لٓ حٌف ةكػ/ 
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ٜدة سؾيؽة اّكؽب س٘ات  كأٗٛارنا. -  ق
 حكْيٓ الفتاع كاجلٕاد اإلنؿ. -
 ار اّىؽات قٖ ستِ ٖٔ ذٚب.احنف -
 احنياز املفْٕني إىل املػي٘ث. -
 عؽكج املٛػم. -
 سىاؼ حبرية ؼربيث. -
 قالٔات الفاقث الُربل/ املتطد اثلامد/ 

 املؽْب األكؿ/ ادلعاف.
 املؽْب اثلاين/ ؼْٜع الشٕؿ ٖٔ ٔنؽبٛا.

 املؽْب اثلاّد/ عؽكج ادلاةث.
 املؽْب الؽاةف/ وخ٘ث ادلساؿ.

 كًغاؤق ىلع ادلساؿ. ♠ اخلامؿ/ ٗؾكؿ قحىس ةٖ مؽيٓاملؽْب 
 املؽْب الفادس/ عؽكج يأسٜج كٔأسٜج.

 املؽْب الفاةف/ اٗػراس اإلـالـ كروف اٌّؽآف كو٘اء األعيار.
ٜدة اّبرشيث إىل اجلاْٚيث كقتادة األكذاف.  املؽْب اثلأٖ/ ق

 املؽْب اتلاـف/ ٚػـ الُكتث ىلع يػ ذم الفٜيٌخني.
 اجلار اّيت حترش اجلاس. املؽْب اّكارش/

 امفطل اثلامد/ املياوث الكربى/ 
 ٖٔ أـٕاء يٜـ اٌّيأث، كالفتب يف حكػدٚا/ املتطد األول/ 

ٜقيػ. - الطاعث. - احلٜـ اآلعؽ. -  يٜـ ال
 يٜـ اآلزوث. - اّؽأث الُربل. - الفاقث. -
 يٜـ اجلٕف. - يٜـ احلرسة. - يٜـ ابلكد. -
 احلاًث. - اّناشيث. - يٜـ اخلؽكج. -
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ٜد. - اٌّارقث. -  يٜـ اتلالؽ. - يٜـ اخلْ
 يٜـ اتل٘اد. - يٜـ احلفاب. - يٜـ اّىطِ. -
 يٜـ اتلناةٖ. - الٜاًكث. - يٜـ ادليٖ. -

 اجلىظ يف الطٜر/املتطد اثلاين/ 
 املؽْب األكؿ/ حكؽيه الطٜر.

 املؽْب اثلاين/ املٍْ املَٜل ةالطٜر.

 اجلىظ يف الطٜر.املؽْب اثلاّد/ ضىث 

 املؽْب الؽاةف/ قػد مؽات اجلىظ يف الطٜر.
 ابلكد كاّجشٜر/املتطد اثلامد/ 

 املؽْب األكؿ/ حكؽيىٙ.
 املؽْب اثلاين/ ضكٓ اإليٕاف ةٙ كأدتلٙ.

 املؽْب اثلاّد/ ابلكد كاّجشٜر يف الُخب الفاةٌث.
 املؽْب الؽاةف/ املُؼةٜف ةابلكد كضششٛٓ كالؽد قْيٛا.

 ؿ/ أكؿ ٖٔ حجشي ق٘ٙ األرض.املؽْب اخلام

 املؽْب الفادس/ ضرش اخلالئي.
 املؽْب الفاةف/ ضىث احلرش.

 املؽْب اثلأٖ/ أرض املطرش.

 أٜٚاؿ يٜـ اٌّيأث/املتطد الراةف/ 
 ًتظ األرض كيط الفٕاء.األكؿ/  املؽْب
 / دؾ األرض كنفه اجلتاؿ.اثلاين املؽْب
 / حىشري ابلطار كتفشريٚا.اثلاّد املؽْب
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ا.الؽاةف املؽْب  / مٜراف الفٕاء كاٗىؽاٚر
 / حكٜيؽ الشٕؿ كعفٜؼ إٌّؽ كح٘اذؽ اجلشٜـ.اخلامؿ املؽْب

 أضٜاؿ اجلاس يٜـ اٌّيأث/ املتطد اخلامس/ 
 ضاؿ الُىار.األكؿ/  املؽْب
 ضاؿ قطاة املؤٔ٘ني./ اثلاين املؽْب
 ضاؿ األحٌياء./ اثلاّد املؽْب

 الشىاقث/ املتطد الصادس/ 
 اآليات كاألضاديد يف الشىاقث.ألكؿ/ ا املؽْب
 / ضكٓ اإليٕاف ةالشىاقث.اثلاين املؽْب
 رشكط الشىاقث./ اثلاّد املؽْب
 الشىاقث املربخث كالشىاقث امل٘ىيث./ الؽاةف املؽْب
 شىاقث األٗبياء./ اخلامؿ املؽْب
 شىاقث املؤٔ٘ني./ الفادس املؽْب
 ألِٚ الُتائؽ. ♀ شىاقث اجليب/ الفاةف املؽْب

 احلفاب كاجلؾاء/ املتطد الصاةف/ 
 املؽْب األكؿ/ ًٜاقػ حماـتث اّكتاد ىلع أقٕاهلٓ/ 

 اّكػؿ اتلاـ اخلايل ٖٔ اّـْٓ. -

 ال يؤعؼ أضػ جبؽيؽة أضػ. -

 اؼالع اّكتاد ىلع ـشالت أقٕاهلٓ. -

 مغاقىث احلف٘ات دكف الفحئات. -

ٜد. -  إًأث الشٛ

 املؽْب اثلاين/ ٔا يُفأؿ ق٘ٙ اّكتاد/ 
 اّكىؽ كالرشؾ. -
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ٓ يف ادلٗيا. -  قْٜٔٛٓ كأقٕاهلٓ كأقٕاٚر

 ٗكيٓ ادلٗيا. -

ٜد كاملٜاذيي. -  اّكٛ

 الفٕف كابلرص كاّىؤاد. -

 املؽْب اثلاّد/ اّكتاد كأٜٗاع احلفاب/
 اّىؽؽ ةني احلفاب كاّكؽض كضكٓ اإليٕاف ةٕٛا. -

 احلفاب اّكفري. -
 احلفاب اّحفري. -

 قؼاب.ٖٔ يػعِ اجل٘ث ةال ضفاب كال  -

 املزياف/ املتطد اثلاوي/ 
 املؽْب األكؿ/ حكؽيه املزياف.

 املؽْب اثلاين/ ِٚ ٜٚ ٔزياف كاضػ أـ مٜازيٖ ٔخكػدة.
 املؽْب اثلاّد/ ضٌيٌث املزياف ق٘ػ أِٚ الف٘ث.

 املؽْب الؽاةف/ املزياف ق٘ػ أِٚ ابلػع.

 املؽْب اخلامؿ/ األًٜاؿ يف املٜزكف.

 احلٜض/ املتطد اتلاشف/ 
 األكؿ/ احلٜض يف اٌّؽآف كالف٘ث. املؽْب

 املؽْب اثلاين/ ضكٓ اإليٕاف ةاحلٜض كأدتلٙ.
 املؽْب اثلاّد/ كضه احلٜض.

 املؽْب الؽاةف/ ٖٔ يؼادكف قٖ احلٜض.

 اجل٘ث/املتطد امكارش/ 
ٜد اجل٘ث.   املؽْب األكؿ/ عْ
 املؽْب اثلاين/ دعٜؿ اجل٘ث/

 الشىاقث يف دعٜؿ اجل٘ث. -
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 أكؿ ٖٔ يػعِ اجل٘ث. -

 دعٜؿ قطاة املؤٔ٘ني اجل٘ث ةكػ إعؽاسٛٓ ٖٔ اجلار. -

 آعؽ ٖٔ يػعِ اجل٘ث. -

 املؽْب اثلاّد/ ضىث اجل٘ث/
 قيٜف اجل٘ث. - أةٜاب اجل٘ث. -
 ًطٜر اجل٘ث كعيأٛا. - درسات اجل٘ث. -
ا. - حؽبث اجل٘ث. -  أششار اجل٘ث كذٕاٚر
ا. - أٗٛار اجل٘ث. -  دكاب اجل٘ث كؼيٜٚر

 أِٚ اجل٘ث/املؽْب الؽاةف/ 
 ـادة أِٚ اجل٘ث. -
 اّكرشة املبرشكف ةاجل٘ث. -

 امل٘طٜص ىلع أٗٛٓ ٖٔ أِٚ اجل٘ث. -

 املؽْب اخلامؿ/ ٗكيٓ أِٚ اجل٘ث/
- .ٓ ؽي ٙ اهلل اُل  ؼكاـ أِٚ اجل٘ث كرشاةٛٓ. - اجلـؽ إىل كس
 وؽش أِٚ اجل٘ث. - آٗيث أِٚ اجل٘ث. -
 نفاء أِٚ اجل٘ث. - عػـ أِٚ اجل٘ث. -
  اّكني.احلٜر  -

 اجلار/ املتطد احلادي قرش/ 
ٜدٚا كبٌائٛا/   املؽْب األكؿ/ كس

 اجل٘ث كاجلار خمًْٜخاف. -
 اجل٘ث كاجلار عادلحاف ال حى٘ياف، كالؽد ىلع اٌّائْني ةى٘اء اجلار. -

 املؽْب اثلاين/ ضىث اجلار/ 
 ـكث اجلار. - ماكف اجلار. -
 أةٜاب اجلار. - درٌلت اجلار. -
ٜد  - ا. - اجلار.كً  شػة ضٚؽ

 املؽْب اثلاّد/ أِٚ اجلار/ 
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 ؼكاـ أِٚ اجلار. - َرثة أِٚ اجلار.  -
ٜد أِٚ اجلار. - رشاب أِٚ اجلار.  -  ًي
  قـٓ عْي أِٚ اجلار. -

 املؽْب الؽاةف/ ضٜر ٖٔ قؼاب أِٚ اجلار/ 
ٜد.  -  الطٛؽ. - اٗغاج اجلْ
 الفطب. - الْىص. - 
ٜق.  - ٜس  اجلار ةالُىار. إضاؼث - تفٜيػ ال
 اٗػالؽ األٔكاء يف اجلار. - اؼالع اجلار ىلع األوئػة.-

  الباب الضادظ
 بالكضاء ّالكدر اإلمياٌ

 امفطل األول/ وٌـزمث اإليىان ةاملغاء واملدر وضكىٍ/ 
 ضكٓ اإليٕاف ةاٌّغاء كاٌّػر، كأدتلٙ.املتطد األول/ 
 ٗـؽة يف حاريظ اٌّػر.املتطد اثلاين/ 

 اثلاين/ اتلكريف ةاملغاء واملدر/امفطل 
.املتطد األول/   اٌّغاء ّنث كرشاعن
.املتطد اثلاين/   اٌّػر ّنث كرشاعن

 مؽاحب اإليٕاف ةاٌّػر/ املتطد اثلامد/ 
 املؽحتث األكىل/ اّكْٓ.

 املؽحتث اثلاٗيث/ الُخاةث.

 املؽحتث اثلاثلث/ املشحئث.
 املؽحتث الؽاةكث/ اخلْي. 

ِاقد يف ةاب املغاء واملدر/   امفطل اثلامد/ ك
 لكٛا قػؿ كرمحث كضُٕث. أوكاؿ اهلل املتطد األول/ 
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 حٌفيٓ اٌّػر إىل عري كرش.املتطد اثلاين/ 
 .ةياف قػـ سٜاز نفتث الرش إىل اهلل املتطد اثلامد/ 
 ًػرق ـتطاٗٙ ّحؿ ويٙ ؿْٓ ألضػ.املتطد الراةف/ 

 ٗاوؼة. مشحئث اهلل املتطد اخلامس/ 

 اّىؽؽ ةني املشحئث كاإلرادة.املتطد الصادس/ 

 اّىؽؽ ةني اإلرادة الرشقيث كاإلرادة الُٜٗيث.املتطد الصاةف/ 
 امفطل الراةف/ حلدير ا أفكاَل امكتاِد/ 

 أوكاؿ اّكتاد خمًْٜث ٌٔػرة/ املتطد األول/ 
 األًالـ.املؽْب األكؿ/ اجلطٜص ادلاّث ىلع أف أوكاؿ اّكتاد ًػ سىج ةٛا 

 املؽْب اثلاين/ قْٓ اهلل ةأِٚ اجل٘ث كأِٚ اجلار، كًلخاةخٙ ذللٍ.
 مؽاحب اتلٌػيؽ/ املتطد اثلاين/ 

 املؽْب األكؿ/ اتلٌػيؽ األزيل.
 املؽْب اثلاين/ اتلٌػيؽ اّكٕؽم.

 املؽْب اثلاّد/ اتلٌػيؽ الفٜ٘م.

 املؽْب الؽاةف/ اتلٌػيؽ احلٜيم.
 ر.امفطل اخلامس/ ذىار اإليىان ةاملد

 امفطل الصادس/ أشتاب الغالل يف املدر.
 امفطل الصاةف/ وذاَب املخامفني يف املدر/ 

 اٌّػريث.املتطد األول/ 
 اجلربيث.املتطد اثلاين/ 

 املكزتّث.املتطد اثلامد/ 
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 األشاقؽة.املتطد الراةف/ 
ِاةُا/   امفطل اثلاوي/ شتُات وس

 كزيادة األسِ كٌٗطاٗٙ.ٔكىن املطٜ كاإلذتات يف الططه املتطد األول/ 
 َيه خيْي اهلل الرش كيٌػرق.املتطد اثلاين/ 

 الؾقٓ ةأف اإليٕاف ةاٌّػر يٌخيض حؽؾ اّكِٕ كإٕٚاؿ األـتاب.املتطد اثلامد/ 
 الؾقٓ ةأف لك يشء عٌْٙ اهلل وٌػ رعيٙ كأضتٙ.املتطد الراةف/ 

  

& 
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  الكتاب الثالث

 ْاقــض اإلميـــاٌـى
 

 
ِاكظ  جخـهح ِابمخصث اإليىان يف فُرشث ً  / اكتلايل أة

 .كعٜاةػ إسؽاء األضاكـ اّكىؽضٌيٌث األكؿ/  ابلاب
ٜضيػ اإليٕاف يف ٜٗاًظ/ اثلاين ابلاب  .ةاب اتل
 .ةاب اجلتٜات يف اإليٕاف ٜٗاًظ/ اثلاّد ابلاب
 .يف ـائؽ اّنيبيات اإليٕاف ٜٗاًظ/ الؽاةف ابلاب
 .األعؽل اإليٕاف ٜٗاًظ/ اخلامؿ ابلاب

ِاب، ووا يٌدرج حتخُا وي فطِل ووتاضد ووؽامب/  ييل وفيىا  حفطيل َذه األة
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 الباب األّل 
 تعزٓف الهفز ّضْابط إجزاء األحهاو

 امفطل األول/ ضليلث امكفر قٌد أَل الصٌث/ 
 حكؽيه اّكىؽ كالرشؾ كٜٗاًظ اإليٕاف.املتطد األول/ 

 اٌٗفاـ اّكىؽ كالرشؾ إىل أكرب كأضنؽ كضكٓ لك ٕٔ٘ٛا.املتطد اثلاين/  
 اّكىؽ اقخٌاد كًٜؿ كقِٕ.املتطد اثلامد/ 
 اّكىؽ شكب كمؽاحب ٔخكػدة.املتطد الراةف/ 

ِاًكٍ قٌد أَل الصٌث/  ِاةػ إسراء األضاكم وم  امفطل اثلاين/ ع
 عٜاةػ إسؽاء األضاكـ/ املتطد األول/ 

 املؽْب األكؿ/ اقختار املٌاضػ.

 .ًياـ احلشثاملؽْب اثلاين/ 
 مٜاٗف إسؽاء األضاكـ/ املتطد اثلاين/ 

 اجلِٛ.املؽْب األكؿ/ 

  .اخلؽأاملؽْب اثلاين/ 

  .اتلأكيِاملؽْب اثلاّد/ 
 .اإلَؽاقاملؽْب الؽاةف/ 

 الباب الجاىٕ
 ىْاقض اإلمياٌ يف باب التْحٔد 

ِضيد/ ِاكظ االقخلاديث يف ةاب اتل  امفطل األول/ اجل

 ٔا ي٘اًظ ًٜؿ )اقخٌاد( اٌّْب/املتطد األول/ 
 .الرشؾ يف الؽبٜبيثاملؽْب األكؿ/ 

يث مري اهلل حكاىل املؽْب اثلاين/ اقخٌاد  .ألٜٚ
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 أك عرب ٖٔ أعتارق. املؽْب اثلاّد/ الشٍ يف ضكٓ ٖٔ أضاكـ اهلل 
 إٗكار اـٓ أك ضىث هلل حكاىل أك آيث ٖٔ اٌّؽآف.املؽْب الؽاةف/ 

 /قِٕ اٌّْب ي٘اًظٔا املتطد اثلاين/ 
خُتار.املؽْب األكؿ/   فىؽ اإلةاء كااـل
 .الرشؾ األكرب ةكِٕ اٌّْب اكملطتث كاإلرادة كاٌّطػاملؽْب اثلاين/ 

ِضيد/ ِاكظ املِحلث يف ةاب اتل  امفطل اثلاين/ اجل
خٛؾاء ةٙ.املتطد األول/   ـب اهلل حكاىل كااـل
 ضكٓ احلْه ةنري اهلل حكاىل.املتطد اثلاين/ 

ِضيد/  امفطل ِاكظ امكىنيث يف ةاب اتل  اثلامد/ اجل
 /رشؾ اّكتادة كاّجفٍاملتطد األول/ 

 املؽْب األكؿ/ رصؼ اّكتادة ّنري اهلل حكاىل.
خناذث ةنري اهلل حكاىل.  املؽْب اثلاين/ ااـل

 املؽْب اثلاّد/ داعء املٜىت.
 احلكٓ ةنري ٔا أٗؾؿ اهلل/ املتطد اثلاين/ 

 املؽْب األكؿ/ ةٜاقد اإلقؽاض قٖ ضكٓ اهلل.
 املؽْب اثلاين/ أٜٗاع االحنؽاؼ قٖ ضكٓ اهلل كأضاكٔٛا.

 ٌؽآف ٔ٘ٙ.املؽْب اثلاّد/ عؽٜرة حتػيِ رشع اهلل كٔـاٚؽق كمًٜه اّ
 الباب الجالح

 ىْاقض اإلمياٌ يف باب اليبْات

ِات/  ِاكظ االقخلاديث يف ةاب اجلت  امفطل األول/ اجل
 ٔا ي٘اًظ ًٜؿ )اقخٌاد( اٌّْب/املتطد األول/ 
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 .♀املؽْب األكؿ/ اقخٌاد أف ةكظ اجلاس ال جيب قْيٛٓ احتاع اجليب 
 .إداعء اجلتٜةاملؽْب اثلاين/ 

 الُخب امل٘ػؾّث أك يشء ٔ٘ٛا.إٗكار املؽْب اثلاّد/ 
 ٔا ي٘اًظ قِٕ اٌّْب.املتطد اثلاين/ 

ِات/  ِاكظ املِحلث يف ةاب اجلت  امفطل اثلاين/ اجل
 ـب األٗبياء قْيٛٓ الطالة كالفالـ.وتطد/ 

ِات/  ِاكظ امكىنيث يف ةاب اجلت  امفطل اثلامد/ اجل
خٛاٗث ةاملططه.وتطد/   ااـل

 الباب الزابع
 الغٔبٔات ىْاقض اإلمياٌ يف صائز

ِاكظ االقخلاديث يف شائر امغيبيات/   امفطل األول/ اجل
 إٗكار املالئكث كاجلٖ.املتطد األول/ 
 ٜٗاًظ ٔخكٌْث ةاحلٜـ اآلعؽ.املتطد اثلاين/ 

ِاكظ املِحلث يف شائر امغيبيات/   امفطل اثلاين/ اجل
خٛؾاء ةٛٓ.املتطد األول/   ـب املالئكث كااـل
ٜقيػ.االـخٛؾاء املتطد اثلاين/  ٜقػ كال   ةال

 الباب اخلامط
 ىْاقض اإلمياٌ األخزى

ِاكظ املخفق قنيُا/  امفطل األول/ اجل
 ٔا ي٘اًظ ًٜؿ اٌّْب/املتطد األول/ 
 إٗكار ضكٓ ٔكْٜـ ٖٔ ادليٖ ةالرضكرة. ٔؽْب/ 
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 ٔا ي٘اًظ قِٕ اٌّْب/املتطد اثلاين/ 
 اجلىاؽ.املؽْب األكؿ/ 

 مٜاالة املرشًلني. املؽْب اثلاين/ 
ِاكظ املخخنف قنيُا/  امفطل اثلاين/ اجل

 اجلٜاًظ اٌّٜحلث/ املتطد األول/ 
 .╚ـب الططاةث املؽْب األكؿ/ 
 االـخٛؾاء ةاّكْٕاء كالطاحلني.املؽْب اثلاين/ 

 اجلٜاًظ اّكْٕيث/املتطد اثلاين/ 

 حؽؾ الطالة.املؽْب األكؿ/ 
 املؽْب اثلاين/ الفطؽ كٔا يْخطي ةٙ.

 اتل٘شيٓ كاداعء اّنيب.املؽْب اثلاّد/ 

 

 
 

 
  

& 
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 الكتاب الرابع

 متفزقات يف باب االعتكاد
 
 

 .كاّكْٕاء ،♀الف٘ث يف الططاةث كأِٚ ةيج اجليب  أِٚ األكؿ/ قٌيػة ابلاب
 .اإلٔأث/ اثلاين ابلاب
 .عْه لك ةؽ كواسؽ ٖٔ أِٚ اٌّتْث الطالة سٜاز/ اثلاّد ابلاب
 .الف٘ث ٖٔ َؽأات األكحلاء أِٚ مًٜه/ الؽاةف ابلاب
 .ىلع اخلىني املفص حٜاحؽ/ اخلامؿ ابلاب
 .ةالُخاب كالف٘ث كٗتؼ االورتاؽ كابلػقث االقخطاـ كسٜب/ الفادس ابلاب

ِاب، ووا يٌدرج حتخُا وي فطِل ووتاضد ووؽامب/  ييل وفيىا  حفطيل َذه األة
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 الباب األّل 
 عكٔدة أٍل الضية يف الصحابة،

 ّالعلناء ،♀ ّأٍل بٔت الييب
 وآل ةحخٍ، وزوساحٍ أوُات املؤوٌني/  ،♀امفطل األول/ املِكف وي ضطاةث اجليب 

 كزكساحٙ املؽٛؽات. ،♀كسٜب حمتث آؿ ةيج اجليب املتطد األول/ 
 ديٖ كبنغٛٓ كٔكاداحٛٓ فىؽ. ♀ضب أضطاب اجليب املتطد اثلاين/ 

 وغِ اخلْىاء األربكث.املتطد اثلامد/ 
 وغِ اّكرشة املبرشيٖ ةاجل٘ث.املتطد الراةف/ 

 .╚أِٚ الف٘ث يٕفُٜف قٕا ششؽ ةني الططاةث املتطد اخلامس/ 
 .╚ظ يف الططاةث ةؽاءة أِٚ الف٘ث ٖٔ ٔؼٚب الؽكاواملتطد الصادس/ 

 امفطل اثلاين/ املِكف وي امكنىاء/ 
 اّكْٕاء ٚٓ عري اّربيث، كأوغِ اخلْي ةكػ األٗبياء.املتطد األول/ 
 كسٜب ؼاقخٛٓ كحمتخٛٓ كحًٜريٚٓ كمٜاالحٛٓ.املتطد اثلاين/ 

 حًٜري قْٕاء الفْه كمٜاالحٛٓ.املتطد اثلامد/ 
 أئٕث املؼاٚب األربكث كوغْٛٓ.املتطد الراةف/ 

 قػـ قطٕث اّكْٕاء، ككسٜب اسخ٘اب زالحٛٓ.املتطد اخلامس/ 
 الباب الجاىٕ
 اإلمـــامـــة

 امفطل األول/ ضكه اإلواوث امكـىم ورشوؼُا/ 
 ضكٓ ٗطب اإلٔاـ )اخلْيىث(.املتطد األول/ 
 رشكط اإلٔاـ/ املتطد اثلاين/ 
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الـ.  املؽْب األكؿ/ اإـل
 املؽْب اثلاين/ ابلْٜغ. 

 اّكٌِ.املؽْب اثلاّد/ 
ٜرة.  املؽْب الؽاةف/ اذَل

الٔث احلٜاس.  املؽْب اخلامؿ/ اٌّػرة ـك
 املؽْب الفادس/ اّكػاّث.

 املؽْب الفاةف/ احلؽيث.
 املؽْب اثلأٖ/ اٌّؽشيث.

 املؽْب اتلاـف/ اّكْٓ املؤدم إىل االسخٛاد.
 املؽْب اّكارش/ احلُ٘ث يف أمٜر احلؽب كالفْٓ.

 ام األقـه/ امفطل اثلاين/ ضلِق وواستات اإلو
 ضٌٜؽ األٔث ىلع اإلٔاـ/ املتطد األول/ 

 املؽْب األكؿ/ اّكِٕ ىلع املطاوـث ىلع ـالٔث قٌيػحٛا.
 .املؽْب اثلاين/ احلكٓ كاتلطافٓ إىل رشيكث اهلل 

تاب املؤديث إىل كضػة األٔث.  املؽْب اثلاّد/ ةؼؿ اأـل
 ُؽ.املؽْب الؽاةف/ إًأث كاسب األمؽ ةاملكؽكؼ كاجليه قٖ امل٘

 املؽْب اخلامؿ/ إًأث اجلٛاد.
 املؽْب الفادس/ دمف الؾٌلة كالطػًات كاخلؽاج.

 املؽْب الفاةف/ حتؽم األٔاٗث يف اعخيار أرباب امل٘اضب.
 ضٌٜؽ اإلٔاـ ىلع األٔث/ املتطد اثلاين/ 

 املؽْب األكؿ/ الفٕف كاّؽاقث.
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 املؽْب اثلاين/ اجلرصة.
 املؽْب اثلاّد/ اجلطص كاتلٌٜيٓ.

 امفطل اثلامد/ ضروث اخلروج ىلع أئىث اجلِر وي املصنىني/ 
 .كسٜب ؼاقث أئٕث املفْٕني يف مري ٔكطيث اهلل املتطد األول/ 
 كسٜب ٔ٘اضطث اإلٔاـ كأمؽق ةاملكؽكؼ كٗٛيٙ قٖ املُ٘ؽ.املتطد اثلاين/ 

 كسٜب الطرب ىلع الٜالة ق٘ػ اجلٜر أك اّىفي.املتطد اثلامد/ 
 احلُٕث ٖٔ قػـ اخلؽكج ىلع أئٕث اجلٜر ٖٔ املفْٕني.املتطد الراةف/ 

 كسٜب احلز كاجلٛاد ٔف اّرب كاّىاسؽ ٖٔ أئٕث املفْٕني.املتطد اخلامس/ 
 اّىؽؽ ةني وفي اإلٔاـ كًلىؽق.املتطد الصادس/ 

 الباب الجالح
 جْاس الصالة خلف نل َبز ّفاجز مً أٍل الكبلة

ِاز االئخىا  م ةاملتخدقث وامفصاق وي املصنىني.امفطل األول/ إدماع الصنف ىلع س
ِاز الطالة خنف املصنه مصخِر احلال.  امفطل اثلاين/ س

ِاز الطالة خنفٍ.  امفطل اثلامد/ قدم اشرتاط اخختار قليدة اإلوام جل
 امفطل الراةف/ كراَث ةكظ الصنف الطالة خنف املتخدقث لردقُه قي ةدقخُه.

 الباب الزابع
 األّلٔاءمْقف أٍل الضية مً نزامات 

 امفطل األول/ ضفات أوحلاء ا.
 امفطل اثلاين/ واليث ا لنىؤوٌني حكِن حبصب إيىاًُه كِة وعكًفا.

ِسب خرق امكادة قٌد احلاسث.  امفطل اثلامد/ إذا ضص ادليي قنًىا وقىاًل فإًٍ ي
ِارق امكادات إىل ذالذث أكصام/   امفطل الراةف/ اًلصام خ
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ٜدة يف ادليٖ )َؽأات األكحلاء(.اخلٜارؽ املتطد األول/   املطٕ
 اخلٜارؽ املؼمٜٔث يف ادليٖ.املتطد اثلاين/ 

 املتاح يف ٚؼا ابلاب.املتطد اثلامد/ 
 الباب اخلامط

 تْاتز املضح على اخلفني

 امفطل األول/ شتب إدراج َذه املصأمث امفلُيث عىي مصائل االقخلاد.
 َذه املصأمث. امفطل اثلاين/ خمامفث الرافغث ألَل الصٌث يف

 الباب الضادظ
 ّجْب االعتصاو بالهتاب ّالضية ّىبذ االفرتام ّالبدعة

 امفطل األول/ وسِب احتاع الكخاب والصٌث وإدماع األوث/ 
 كسٜب االضخاكـ لُْخاب كالف٘ث كالؽسٜع إحلٕٛا ق٘ػ االعخالؼ.املتطد األول/ 
ٜهل.املتطد اثلاين/   كسٜب ؼاقث اهلل كـر
ٜهل ااملتطد اثلامد/   .♀هلٜل كابليغ كاجلِٛ دماع أـتاب خماّىث أمؽ اهلل كـر

 امفطل اثلاين/ وسِب لزوم دماقث املصنىني وضروث امفركث/ 
تكني وؽًث، لكٛا يف اجلار إال كاضػة.األول/  املتطد  اورتاؽ األٔث إىل ذالث ـك
 االةخػاع.اجلٕاقث يه االسخٕاع ىلع ٔ٘ٛز احلي ٖٔ االحتاع كحؽؾ اثلاين/  املتطد

 ضؽص أِٚ الف٘ث ىلع االسخٕاع ىلع الف٘ث كدلاٗتث االةخػاع كاّىؽًث.املتطد اثلامد/ 
 ضؽٔث اخلؽكج ىلع دماقث املفْٕني. املتطد الراةف/ 

& 
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 دٕؿيٙ ثجٕي مى٪ٛةت ا٣ٕٞيؽة  984

 
 

 
٦ٓ ّ٭ٮر ابلؽع وامذؽاد وَأة ا٣ٛؿق ثةتلؽوي٨ ثؽأ ٥٤ٔ االٔذٞةد يف اتل٧زي 

املجذؽٔح، ٚأػؾ أا٧ح املك٧٤ني يف دى٪يٙ ٠ذت دذ٨٧ٌ املكةا٢ ا٣يت اػذ٤ٙ ٚي٭ة 
أو دكٛريه،  ،املؼة٣ٙ دجؽيٓامل٪تكجٮن إىل اإلقبلم، وا٣يت يرتدت ىلع االػذبلف ٚي٭ة 

 .جل٧ةٔح، وردوا ىلع املؼة٣ٛني أ٢٬ ابلؽع واأل٬ٮاءوبح٪ٮا ٚي٭ة ٔٞيؽة الك٤ٙ أ٢٬ الك٪ح وا
يف وٮرة ردود ىلع ا٣ٛؿق الٌة٣ح، ١ٚذت  ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ال١ذةثح يف ننأتٚٞؽ ذللٟ 

اإل٦ةم ، وًلذت «الؿد ىلع الـ٩ةدٝح واجل٭٧يح»٠ذةث٫  (و142)تأمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ اإل٦ةم 
 ث٨ قٕيؽ ادلاريمٔس٧ةن اإل٦ةم ، وًلذت «الؿد ىلع اجل٭٧يح»٠ذةث٫  (156٬)تابلؼةري 

يؽيح«الؿد ىلع برش املؿييس»٠ذةث٫  (182٬)ت  -و٥٬ اخلٮارج واملٕزت٣ح -. ويف الؿد ىلع الٔٮ
وًلؾلٟ و٪ٓ  ،«اإلي٧ةن»٠ذةث٫  (114٬)تث٨ قبلم اوىلع املؿصبح ٠ذت أثٮ ٔجيؽ ا٣ٞةق٥ 

ذٞةد. وًُلذُ  ،(135٬)تث٨ أيب محجح اأثٮ ثكؿ   ت الؿدود ٬ؾه دت٪ةول ثٕي مكةا٢ األ
ذٞةد املٕؿوٚح احلٮم، ول١٪٭ةز٥  ٩خ ال١ذت ا٣يت جت٧ٓ ٥ْٕ٦ مكةا٢ األ ؿٚخ ُٔ  ُدوِّ

ث٨ األيب ثكؿ  «الك٪ح»٠ذةب  /ثةق٥ ٠ذت الك٪ح، وذلٟ يف ٦ٞةث٢ ٦ٞةالت املجذؽٔح، ٧ٚ٪٭ة
ملع٧ؽ  «الك٪ح»، و(192٬)تا ث٨ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢  ٣ٕجؽ «الك٪ح»، و(187٬)تأيب اعو٥ 

 -، ويف ٬ؾا اتلٮٝيخ(322٬)تل أليب ثكؿ اخلبَل  «الك٪ح»، و(194٬)تث٨ ٩رص املؿوزي 
ة ًٌ أليب  «اتلٮظيؽ وإزجةت وٛةت الؿب »ّ٭ؿت ٠ذت حت٢٧ اق٥ اتلٮظيؽ ١٠ذةب  -أي

اتلٮظيؽ و٦ٕؿٚح أق٧ةء ا ووٛةد٫ ىلع »، وًلذةب (322٬)تثكؿ حم٧ؽ ث٨ ػـي٧ح 
 .(395٬)تأليب ٔجؽ ا حم٧ؽ ث٨ إقعٜ ث٨ ٦٪ؽه  «االدٛةق واتلٛؿد

ذٞةد ًٌ - ٧٠ة ُق٧يخ ٠ذت األ أليب ثكؿ  «الرشيٕح»ثةق٥ ٠ذت الرشيٕح، ١٠ذةب  -ةأي
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 وقيم ،(387٬)ت ثُح الث٨ «اجلةصيح حاإلثة٩ح ٨ٔ رشيٕح ا٣ٛؿٝ»، وًلذةب (362٬)تاآلصؿي 
ذٞةد ًٌ - األ يف ٠ذةث٫  (314٬)تةه أثٮ احلك٨ األمٕؿي ٧٠ة ق٧َ  ،ثأوٮل ادلي٨ /-ةأي

 .«اإلثة٩ح ٨ٔ أوٮل ادلية٩ح»

ذٞةد يف أواا٢ ا٣ٞؿن اخلةمف اهلضؿي، ١ٚذت أثٮ ا٣ٞةق٥  ز٥ ّ٭ؿ مى٤ُط األ
 . «رشح أوٮل أذٞةد أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح»٠ذةث٫  (428٬)تالبللاكيئ 

٨ٔ رقٮل ا  -يف األثٮاب املؼذ٤ٛح- يَْؿوو٫٩ ويف لك ال١ذت الكةثٞح يكٮق املؤ٣ٛٮن ٦ة
٨ الىعةثح واتلةثٕني ثأقة٩يؽ٥٬ اخلةوح، وىلع ذلٟ ٚ٭ؾه ال١ذت دٕذرب ٨٦  ♀ ٔو

أليب احلك٨ األمٕؿي، ظير ذ٠ؿ أذٞةده  «اإلثة٩ح»٠ذت الك٪ح األو٤يح، وذلٟ ثةقتس٪ةء 
 يف وٮرة ٦نت ثؽون أقة٩يؽ. 

وا٩ذ٭خ ا٣ُجٞةت ا٣يت اكن رصةهلة يكذجٮن ا٣ٕٞةاؽ ثُؿيٞح اآلزةر املك٪ؽة، ودبل ذلٟ 
ذٞةد؛ لكح ا٣ٕٞةاؽ دلؿدة ٨٦ األقة٩يؽ يف وٮرة ٦ذٮن٠ذةث ا٣ٕٞيؽة والث٨ ٝؽا٦ح،  ،٧ٕح األ

ذٞةد، أو  ،أو يف وٮرة رشوح ١٠ذةثةت اث٨ دي٧يح الث٨ دي٧يح، ،الٮاقُيح واث٨ ا٣ٞي٥ يف األ
رة ا٣»وٝىيؽة  ،الث٨ ا٣ٞي٥ ،اك٣ٞىيؽة اجلٮ٩يح ؛يف وٮرة ٝىةاؽ ٦٪ْٮ٦ح  ،«ح٧ٌُيَ ـادلُّ

حلةِٚ  ،«٥ الٮوٮلُق٤َ »، وٝىيؽة «لٮا٦ٓ األ٩ٮار ابل٭يح»ا٣يت رشظ٭ة ث٪ٛك٫ يف و ،ل٤كٛةريين
 .«٦ٕةرج ا٣ٞجٮل»وا٣يت رشظ٭ة ث٪ٛك٫ يف  ،١يماحل

ميغ اإلقبلم اث٨ دي٧يح يف أذٞةد أ٢٬ الك٪ح و٩ٞؽ ٦ٞةالت ا٣ٛؿق رقةا٢ ودٕذرب 
٭٧ح ٦ظ٤ٞح وو٢  -ٔرش دلرًلا األوىل ٨٦ دل٧ٮع ٚذةوي٫ زينوا٣يت اقذ٘ؿٝخ اال -الٌة٣ح

إذ إ٫٩ ٝؽ مجٓ ػبلوح ٠ذةثةت ٨٦َ قج٫ٞ ٨٦ِ الك٤ٙ يف  ؛يف دؽوي٨ أذٞةد أ٢٬ الك٪ح
٪٫ أػؾ   .٨٦َ ٠ذت يف أذٞةد أ٢٬ الك٪ح ٨٦ِ ثٕؽه اع٦حذلٟ، ٔو

ذٞةد، و٬ٮ وادجٓ أ٢٬ الك٪ح ٦٪٭ًضة زةثذً  ةا٢ زجةت ٬ؾه املكإة يف دؽوي٨ مكةا٢ األ
وإمجةع الىعةثح، وأوجط ادجةع ٬ؾا امل٪٭ش ٨٦ ػىةاه أ٢٬  ،والك٪ح ،ثأدتل٭ة ٨٦ ال١ذةب
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زجةت وذلٟ يف ٦ٞةث٢ ٦٪٭ش ا٣ٛؿق املجذؽٔح يف ادجةع ٝٮأؽ اجلؽل وامل٪ُٜ إل ،الك٪ح
ذٞةد ثؽٔٮى أ٫٩ ي٧ك٨   .زجةت وعح ا٣ٕٞةاؽ اإلي٧ة٩يح ثةألد٣ح ا٤ٕٞ٣يحإمكةا٢ األ

ذٞةد، ٦٪ؾ أن ثؽأ ويف ٬ؾا املجعر ٩ٕؿض جل ٤٧ح ٨٦ مى٪ٛةت أ٢٬ الك٪ح يف ثةب األ
، وظىت املذأػؿي٨ ٨٦ األا٧ح. ويك (252٬)تأليب ظ٪يٛح  «ا٫ٞٛ٣ األكرب»دؽوي٪٭ة ٨٦ دلن 

يذعؽد ٩ُةق الؿوؽ الـ٦ين ٚٞؽ دٮٝٙ الؿوؽ ٔ٪ؽ مى٪ٛةت ٨٦ واٚذ٫ امل٪يح ٝج٢ اعم 
 ابلعر.، وذلٟ ثةٔذجةر٬ة ق٪ح الرشوع يف مجٓ ٦ةدة (2411٬)

٭ة ثة٣تك٤ك٢ الـ٦ين  وا٩ذ٭ض٪ة يف ٔؿض ٬ؾه املى٪ٛةت َؿيٞح مٮظؽة ويه ًٔؿ
لٮٚةة املى٪ٛني، اقذٛذةًظة ثةلك٤ٙ املذٞؽ٦ني وا٩ذ٭ةًء ثةملذأػؿي٨؛ حلذٌط ثؾلٟ أ٫٩ ل٥ خي٢ 
ٔرص ٨٦ ا٣ٕىٮر ٨٦ مىَ٪ٛةت أل٢٬ الك٪ح دؿٚٓ رايح احلٜ ودٌٕل ٦٪ةره، يف ٦ٞةث٢ 

 ٦ٞةالت أ٢٬ ابلؽع.
 قسهنا وذا امللحق إىل قسهني:وقد 

ويذ٨٧ٌ/ دراقح دٛىي٤يح بلٕي مى٪ٛةت ا٣ٕٞيؽة ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح،  األول:
خ ٚي٫ ثٕي املى٪ٛةت ا٣ٕٞؽيح امل٭٧ح ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح بيشء ٨٦ اتلٛىي٢،  ًؿ ٔو
وذلٟ ٨٦ ػبلل احلؽير ٨ٔ مؤ٣ٙ لك مى٪ٙ، وأ٧٬يذ٫ و٦٪٭ض٫، و٦جةظس٫، وأ٥٬ َجٕةد٫، 

 (.2411٬)يكٮن املى٪ٙ ٝؽ دٮيف ٝج٢ اعم  وذلٟ ث٪ةًء ىلع الرشط املذٞؽم، و٬ٮ أن
ويذ٨٧ٌ/ دراقح دل٤٧ح بلٕي مى٪ٛةت ا٣ٕٞيؽة ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح،  اثلاين:

خ ٚي٫ ثٕي املى٪ٛةت ا٣ٕٞؽيح امل٭٧ح ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح بيشء ٨٦ اإلجيةز،  ًؿ ٔو
يغ وذلٟ ٨٦ ػبلل اقتيٛةء ابلية٩ةت اخلةوح ثك٢ مى٪ٙ، ويه/ اق٥ املؤ٣ٙ، ودةر

وٚةد٫، ودار ا٣جرش ا٣يت ٝة٦خ ثُجٓ ال١ذةب، وق٪ح ا٣جرش، ور٥ٝ ا٣ُجٕح، واق٥ املعٜٞ 
 ، وأػرًيا ٩جؾة ٨ٔ حمذٮيةت ال١ذةب.-إن وصؽ-اذلي أذىن ثةل١ذةب

وٝؽ أٔؿض ٬ؾا الؿوؽ ٨ٔ ذ٠ؿ ثٕي املى٪ٛةت ا٣يت دب٪خ ٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح ىلع 
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 رأي اخة٣ٙ، ٦س٢/ مى٪ٛةت اث٨ ا٧ٕ٣ٮم إال أن مى٪ٛي٭ة ص٪عٮا يف مكأ٣ح أو أكرث إىل
ظـم، واث٨ اجلٮزي، واث٨ ظضؿ... وإن اك٩خ نكبذ٭٥ إىل أ٢٬ الك٪ح ال دـال ثةٝيح ٚي٧ة 

 أوةثٮا ٚي٫ احلٜ. 
ويف املٞةث٢ أزجخ املى٪ٛةت امل٪ٌجُح ىلع ٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح، وا٣يت يثجخ ٨٦ ػبلهلة 

٠ذجٮا ٨٦ ٝج٢، وذلٟ ٦س٢/ أيب رصٕح مى٪ٛي٭ة إىل الىٮاب ثٕؽ٦ة اك٩ٮا دلة٩بني ل٤عٜ ٚي٧ة 
.٫ٕ  احلك٨ األمٕؿي والنٮٌلين يف أواػؿ مى٪ٛةد٭٥، ٚٮٝٓ اتلججي٫ ىلع ذلٟ يف مًٮ

ذٞةد ٣حكخ ىلع قبي٢  ٮع األ وأػرًيا؛ ٚإ٫٩ جيت أن ي٥٤ُٕ أن ٬ؾه املى٪ٛةت يف مًٮ
احلرص، وإ٧٩ة يه ٦٪ذٞةة ٨٦ ا٣رتاث الك٤يف الـاػؿ بليةن وٚؿة ٠ذت أ٢٬ الك٪ح يف ثةب 

ىلع رصاط احلٜ  -ىلع اػذبلف ٔىٮر٬ة وأمىةر٬ة ومؤ٣ٛي٭ة -ا٣ٕٞيؽة، واقذٞة٦ذ٭ة
 املكذٞي٥، ٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح.

 
 

  

& 
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 القـســه األول 

 عرض تفصيلي لبعض مصنفات العقيدة 
 عـنــد أهـــل الســنة واجلـنـاعـــة

 

 ♫ الةن ٌىث «املذس ٌما ٌسد يف رمك من اآلثاس» -1

 أوالً: اتلعريف باملؤلف: 
(، ٬215٬ٮ اإل٦ةم ٔجؽ ا ث٨ و٬ت ث٨ مك٥٤ ا٣ٞؿيش ا٣ٛ٭ؿي املرصي، ودل ق٪ح )

٤َت ا٥٤ٕ٣ و٬ٮ اث٨ قجٓ ٔرشة ق٪ح، ٧٠ة أػرب ٨ٔ ٩ٛك٫، اكن اع٣ـ٧ًة، وةحلًة، ٚٞيً٭ة ٠سري 
رشي٨ أ٣ٙ ظؽير، يف ٠ذت ٠سرية، ص٤ي٤ح  ا٥٤ٕ٣، دذ٧٤ؾ ٤ٔي٫ أا٧ح ٠جةر، و٪ٙ ٦ةاح ٔو

 (. 297٬ق٪ح ) ♫ ا٣ٞؽر. دٮيف
 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 

ٮع ال١ذةب  -يٕذرب ٠ذةب اإل٦ةم اث٨ و٬ت ٨٦ أواا٢ ٠ذت ا٣ٕٞيؽة األزؿيح، وٝؽ دار مًٮ
َؿيٞح ىلع  ♫ ىلع ا٣ٞؽر و٦ة ورد ٚي٫ ٨٦ آزةر، وٝؽ قةر املى٪ٙ -٧٠ة يؽل ٤ٔي٫ ٔ٪ٮا٫٩

الك٤ٙ يف دىة٩يٛ٭٥، ٚكةق األظةدير اجلجٮيح، واآلزةر الك٤ٛيح ثأقة٩يؽ٬ة املسبذح ل٤ٌٞةء 
وا٣ٞؽر اإل٣يه ٨٦ ٗري د٤ٕيٜ أو دجٮيت، وإن اكن قية٫ٝ لؤلظةدير واآلزةر ينٕؿ أ٩٭ة 

ٮيع اعم، إال أ٫٩ ل٥ يجٮب ٍٝ.   مؿدجح وٜٚ تك٤ك٢ مًٮ
ًةف ىلع أو٢ ال١ذةب أظةدير ٨ٔ أ -و٬ٮ راوي ال١ذةب -ز٥ إن أثة ثكؿ الٮراق

 ميٮػ٫، يه يف مج٤ذ٭ة اقذؼؿاج و٦ذةثٕح ألظةدير ال١ذةب. 
  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 

ٮع واظؽ و٬ٮ/ ا٣ٞؽر و٦ة يذ٤ٕٜ ث٫ ٨٦  ٧٠ة قجٜ ٚإن ال١ذةب يؽور ظٮل مًٮ
مكةا٢، و٦ة ورد يف ذلٟ ٨٦ أظةدير وآزةر، و٢ٕ٣ ادلايع إىل ٬ؾا اتلى٪يٙ ٬ٮ دثجيخ 

 ٪ح ثؾ٠ؿ املؿويةت يف ٬ؾا ابلةب، اذلي ػة٣ٛخ ٚي٫ املٕزت٣ح وا٣ٞؽريح. أ٢٬ الك
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 رابًعا: طبعات الكتاب: 
سي٥،  - ُٕ َجٓ يف دار الك٤ُةن ث١٧ح امل١ؿ٦ح، ثذعٞيٜ د. ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ ا٣
 (. 2426٬اعم )

ة يف دلرل، ثذعٞيٜ ٧ٔؿ - ًٞ  ز٥ َجٓ يف دار ا٣ُٕةء ثةلؿيةض َجٕح أك٢٧ وأ٢ٌٚ حتٞي
 .(2411٬ث٨ ق٤ي٧ةن احلٛيةن، اعم )

 ♫ ألحمذ ةن حنته« امسنح» -2

 أوالً: اتلعريف باملؤلف: 
٬ٮ اإل٦ةم ا٥٤ٕ٣ أثٮ ٔجؽ ا أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ظ٪ج٢ النحجةين ابل٘ؽادي، ودل ق٪ح 

يح الك٪ح وظٛةّ٭ة، رظ٢ يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ إىل ال١ٮٚح وابلرصة  (264٬) ثج٘ؽاد، اكن ٨٦ أٔو
إ٦ة٦ًة يف الـ٬ؽ والٮرع والىؽع ثةحلٜ،  ♫ وم١ح واملؽي٪ح واحل٨٧ والنةم واجلـيؿة، اكن

(، 142٬ق٪ح ) ♫ ورب يف املع٪ح، ٚىةر إ٦ةم أ٢٬ الك٪ح، وأ٥ْٔ مى٪ٛةد٫ املك٪ؽ. دٮيف
 بيٓ األول.الزجيت ٔرشة حل٤ح ػ٤خ ٨٦ ر

 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 
 ل١ذةب الك٪ح لئل٦ةم أمحؽ أ٧٬يح ػةوح، وذلٟ ألقجةب، ٦٪٭ة/ 

أ٫٩ يٕذرب أظؽ األوٮل األوىل ل٤ٕٞيؽة الىعيعح يف ا٣ٞؿون ا٣ٛة٤ًح. ٧٠ة أ٫٩ د٨٧ٌ 
 األوٮل ا٣ٕٞؽيح اثلةثذح ثةل١ذةب والك٪ح وإمجةع الك٤ٙ. 

و٬ٮ ٠ذةب مٮزٮق ث٫ جلبل٣ح اجلة٢ٝ وقٕح ٫٧٤ٔ ثةلؿوايح وادلرايح، وٝؽ أمجٕخ األ٦ح 
 ىلع صبل٣ح ٝؽره يف ا٥٤ٕ٣ والـ٬ؽ وا٣ٞؽوة. 

٧٠ة يذ٧زي ال١ذةب بك٭ٮ٣ح األق٤ٮب ٦ٓ ٩ىةٔذ٫ وظك٨ ٔجةرد٫، ومج٫ٕ ألوٮل ا٣ٕٞيؽة 
 ةت امل٪ُٞيح وا٤ٛ٣كٛيح. الك٤ٛيح، واػذىةره ٦ٓ إٚةدد٫، وػ٤ٮه ٨ٔ األ٣ٛةظ الالك٦يح واملى٤ُع

ٮع ال١ذةب ظٮل أذٞةد الك٤ٙ الىة٣ط أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح مم٨ ٔؿٚٮا  ويؽور مًٮ
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ثةإل٦ة٦ح يف ادلي٨ والكبل٦ح ٨٦ ابلؽع واأل٬ٮاء. وٝؽ ٝؿر اإل٦ةم أذٞةد٥٬ دلؿًدا ٨ٔ 
٦ة األد٣ح ٨٦ ال١ذةب والك٪ح، ٚ٭ٮ رسد ٦حرس ػةٍل ٨٦ اتلٕٞيؽ ال٤ْٰٛ واملٕ٪ٮي، ٚ٭ٮ أمج٫ 

 يكٮن ثٛ٭ؿقح دٛىي٤يح ملة يذ٧ٌ٪٫ أذٞةد الك٤ٙ الىة٣ط. 
  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 

ٮاعت اتلةحلح/   ي٧ك٨ إجيةز أ٥٬ ٦جةظر ٠ذةب الك٪ح يف املًٮ
 اإلي٧ةن و٦ة يذ٤ٕٜ ث٫ ٨٦ ٦جةظر وآراء اجلةس ٚي٫ ٨٦ مؿصبح وص٭٧يح.  -2
 ا٣ٞؽر و٦ة يذ٤ٕٜ ث٫ ٨٦ مكةا٢.  -1
يؽ.  -3  مٮٝٙ الك٤ٙ ٨٦ أ٢٬ ا٣ٞج٤ح و٨٦ أظةدير الٔٮ
دٞؿيؿ أن اخلبلٚح يف ٝؿيل، ووصٮب َةٔح األا٧ح يف املٕؿوف وظؿ٦ح اخلؿوج ٤ٔي٭٥،  -4

نةر هل٥.   وظك٥ اجل٭ةد وأداء اجل٧ٕح واحلش ٦ٕ٭٥، ودٚٓ الىؽٝةت واأٔل
 ظك٥ الىبلة ػ٤ٙ أ٢٬ ابلؽع والىبلة ىلع مٮدة٥٬.  -5
 زخ وا٣ٞرب وٚذجذ٫ و٦ة يذ٤ٕٜ ث٫ ٨٦ ٔؾاب و٩ٕي٥. اإلي٧ةن ثة٣رب -6
 اإلي٧ةن ثة٣ٞية٦ح وابلٕر وا٣ٕؿض واحلكةب واجل٪ح واجلةر وبٞةا٭٧ة.  -7
اإلي٧ةن جب٧يٓ وٛةت ا ٨٦ الك٧ٓ وابلرص والٌعٟ واحلت وا٣ٛؿح والالكم وا٤ٕ٣ٮ  -8

 واالقذٮاء ىلع ا٣ٕؿش، ورؤيح املؤ٦٪ني هل قجعة٫٩ يٮم ا٣ٞية٦ح. 
 ةن ٔٞيؽة الك٤ٙ يف ا٣ٞؿآن. ثي -9
 . ╚ثيةن أذٞةد الك٤ٙ ومٮٝٛ٭٥ ٨٦ الىعةثح  -22
ذٞةدات ثة٣ٛكةد،  -22 ذ٠ؿ ثٕي ٚؿق املجذؽٔح وبٕي أذٞةداد٭٥، واحلك٥ ىلع ٬ؾه األ

 وبيةن أن ثٌٕ٭ة أمؽ ٨٦ ثٕي. 
 رابًعا: طبعات الكتاب: 

 َجٓ ال١ذةب مؿات ٔؽيؽة، و٨٦ أ٤ٌٚ٭ة َجٕذةن، ٧٬ة/
َجٕح ثذىعيط ود٤ٕيٜ النيغ إق٧ةٔي٢ األ٩ىةري، نرش ودٮزيٓ راةقح إدارات  -2



 

ٍغاخ ٌمصنفاخ امػلٌذج 988  منحم أىم مٍض

 

 ابلعٮث ا٧٤ٕ٣يح واإلٚذةء وادلٔٮة واإلرمةد ثةمل١٤٧ح ا٣ٕؿبيح الكٕٮديح. 
٧٤يح ل٤جةظر ٔجؽ اإلهل األمحؽي، ثٕ٪ٮان/  -1 ٨٧ رقة٣حٔ  املكةا٢ والؿقةا٢ املؿويح »٧٠ة ظًٜٞ 

 .(2412٬يف دلرلي٨، َجٕح دار َيجح ثةلؿيةض، ق٪ح )« ا٣ٕٞيؽة٨ٔ اإل٦ةم أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ يف 
ٌامخيمٌح» -3  ♫ ألحمذ ةن حنته «امشد غىل امضنادكح 

 أوالً: اتلعريف باملؤلف: 
 قجٜ اتلٕؿيٙ ث٫.

 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 
٦ٓ ٠ٮن ٬ؾا ال١ذةب ٨٦ املىةدر الؿاحكح يف ٔٞيؽة الك٤ٙ الىة٣ط ا٣يت د٧س٢ احلٜ 

؛ ٚإ٫٩ ي٧س٢ ٩ٮاًع ٨٦ اتلأحلٙ اخلةص، و٬ٮ اتلأحلٙ ىلع ♀اذلي صةء ث٫ رقٮل ا 
 ملك امل٪ةّؿات ا٧٤ٕ٣يح. 

 والكتاب يف مجلته يعالج ميضيعني: 
اجلٮاب ٨ٔ ثٕي اآليةت ا٣ٞؿآ٩يح ا٣يت امتج٫ ٦ٕ٪ة٬ة ىلع أ٢٬ ابلؽع ظير ٚرسو٬ة  -2

ث٘ري دٛكري٬ة، ٚأصؿو٬ة ىلع ٦ة يٮاٜٚ أ٬ٮاء٥٬ وبؽٔ٭٥ ا٣ٛةقؽة املؼة٣ٛح دلال٣ح 
 ال١ذةب والك٪ح. 

 ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿/ وذلٟ ٦س٢/ ٝٮهل 
، ٝة٣خ الـ٩ةدٝح/ ٧ٚة ثةل ص٤ٮد٥٬ ا٣يت ٔىخ ٝؽ اظرتٝخ وأثؽهل٥ ص٤ٮًدا ٗري٬ة، [56]ا٣جكةء/

گ گ ﴿إن ٝٮل ا/ »ٚبل ٩ؿى إال أن ا يٕؾب ص٤ٮًدا ل٥ دؾ٩ت... ٝةل اإل٦ةم أمحؽ/ 

٣حف يٕين/ ص٤ٮًدا ٗري ص٤ٮد٥٬، وإ٧٩ة يٕين/ ثؽجلة٥٬ ص٤ٮًدا ٗري٬ة  [56]ا٣جكةء/  ﴾ڳ
٥ إذا ٩ٌضخ صؽد٬ة ا؛ وذلٟ ألن ا٣ٞؿآن ٚي٫ ػةص دجؽي٤٭ة جتؽيؽ٬ة؛ ألن ص٤ٮد٬

 .(1)«واعم، ووصٮه ٠سرية وػٮاَؿ ي٧٤ٕ٭ة ا٧٤ٕ٣ةء

                                     
 (.5الؿد ىلع الـ٩ةدٝح واجل٭٧يح، ألمحؽ ث٨ ظ٪ج٢)ص (2)
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 -، ز٥ ٝةل[36 -35]املؿقبلت/ ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿/ و٦س٢/ ٝٮهل 
ٚٞةلٮا/ ٠يٙ  [32]الـمؿ/ ﴾حب خب مب ىب يب جت حت﴿/ -يف آيح أػؿى

، ٚ٭ؾا [35]املؿقبلت/  ﴾ڻ ڻں ں ﴿»يكٮن ٬ؾا ٨٦ الالكم املعك٥؟! ٝةل اإل٦ةم أمحؽ/
ذؾار  أول ٦ة دجٕر اخلبلاٜ ىلع ٦ٞؽار قتني ق٪ح ال ي٪ُٞٮن وال يؤذن هل٥ يف األ

پ پ ڀ ڀ ﴿ٚيٕذؾرون، ز٥ يؤذن هل٥ يف الالكم ٚيذلك٧ٮن ٚؾلٟ ٝٮهل/ 

ٚإذا أذن هل٥ يف الالكم ٚذلك٧ٮا واػذى٧ٮا ٚؾلٟ ٝٮهل/  ،[21]الكضؽة/ ﴾ڀ ڀ ٺ
ٔ٪ؽ احلكةب وإُٔةء املْةل٥، ز٥  [32]الـمؿ/  ﴾حب خب مب ىب يب جت حت﴿

 . (1)«[18]ق/ ﴾ى ائ ائ ەئ﴿أي/ ٔ٪ؽي  ،﴾ې ې ى﴿يٞةل هل٥ ثٕؽ ذلٟ/ 
ري٥٬، وبيةن  -1 ٩ٞؽ ودٞٮي٥ و٦٪ةٝنح آلراء اجل٭٥ ث٨ وٛٮان، و٨٦ ق٤ٟ مك٫١٤ ٨٦ املٕزت٣ح ٗو

 ثُبلن آراا٭٥ ظٮل الؿب ووٛةد٫ ثةدلحل٢ وا٣رب٬ةن ٨٦ ال١ذةب والك٪ح وا٢ٕٞ٣ الىعيط. 
  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 

خ ٦جةظر ال١ذةب ممة ص٫٤ٕ زؿيًّة ثةمل٤ٕٮ٦ةت اجلةٕٚح املٛيؽة ٣ُة٣ت ا٥٤ٕ٣،  د٪ٔٮ
 ىلع اجلعٮ اتلةيل/  -ثةػذىةر-ويه

 ٦ٞؽ٦ح أمةر ٚي٭ة إىل ٢ٌٚ أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح وأ٥٬ ٦ة ادىٙ ث٫ أ٢٬ ابلؽع.  -2
 اجلٮاب ٨ٔ ثٕي اآليةت ا٣يت ادىع ثٕي أ٢٬ ابلؽع اتل٪ةٝي يف دالتل٭ة.  -1

 وٝؽ قجٜ ثيةن َؿف ٨٦ ٬ؾه اآليةت.
الالكم ىلع ٔٞيؽة اجل٭٥ ومىةدر آراا٫ ا٣يت ػؿج ث٭ة ىلع إمجةع األ٦ح، وبيةن ثُبل٩٭ة  -3

 ثة٣ٞؿآن والك٪ح وا٢ٕٞ٣ الىعيط وإمجةع الك٤ٙ. 
 رابًعا: طبعات الكتاب: 

 ظٜٞ ال١ذةب ٔؽة مؿات ملعٞٞني اخذ٤ٛني، و٦٪٭ة/ 
 َجٕح ثذعٞيٜ النيغ حم٧ؽ أمحؽ ظة٦ؽ ا٣ٌٛف، يف ٦ُجٕح الك٪ح املع٧ؽيح ثة٣ٞة٬ؿة.  -2

                                     
 (. 8 -7ص)الؿد ىلع الـ٩ةدٝح واجل٭٧يح  (2)
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 َجٕح ثذعٞيٜ النيغ حم٧ؽ ٚ٭ؿ مٞٛح، ٨٦ ٦جنٮرات م١ذجح اث٨ اهليس٥، حب٧ةة بكٮرية.  -1
ا٣ُة٣يب، يف ٦جنأة املٕةرف َجٕح ثذعٞيٜ ادل٠ذٮر يلع قةيم ا٣جنةر وادل٠ذٮر ٧ٔةر  -3

 م(.2972ثةألق١٪ؽريح ق٪ح )
 (.2397٬َجٕح ثذٞؽي٥ وحتٞيٜ د.ٔجؽ الؿمح٨ ٧ٔرية، يف دار ال٤ٮاء ثةلؿيةض ق٪ح ) -4
َجٕح ثذىعيط ود٤ٕيٜ النيغ إق٧ةٔي٢ األ٩ىةري، نرش ودٮزيٓ راةقح إدارات  -5

 ابلعٮث ا٧٤ٕ٣يح واإلٚذةء وادلٔٮة واإلرمةد ثةلؿيةض.
ـء « الك٪ح»َجٓ ال١ذةب ٨٧ً ٠ذةب وٝؽ  -6 ٣ٕجؽ ا ث٨ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ ٨٦ روايذ٫ ٠ض

ثذعٞيٜ ادل٠ذٮر حم٧ؽ ث٨ قٕيؽ ا٣ٞعُةين ويه رقةتل٫ جلي٢ درصح « الك٪ح»٨٦ ٠ذةب 
 (. 2426٬ادل٠ذٮراه يف ا٣ٕٞيؽة، َجٕح دار اث٨ ا٣ٞي٥، ق٪ح )

لنيغ والنيغ وة٣ط َجٕح ثذعٞيٜ دٗل ث٨ مبيت ا٣ٕضيم، ثذٞؽي٥ النيغ وة٣ط آل ا -7
 (، ويه أ٢ٌٚ َجٕةت ال١ذةب.2416٬ا٣ٛٮزان، َجٕح دار ٗؿاس اعم )

 ♫ منتخاسي «خنم أفػال امػتاد» -4

 أوالً: اتلعريف باملؤلف: 
٬ٮ اإل٦ةم أثٮ ٔجؽ ا حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ امل٘رية ث٨ ثَْؿِدْزَب٫ اجلٕيف، 

ثجؼةرى ٝؿب ق٧ؿٝ٪ؽ، أذىن ثةحلؽير ظىت  (294٬ق٪ح ) ♫ املٕؿوف ثةبلؼةري، ودل
ثؿع ٚي٫ ود٤ٞةه ىلع أكرث ٨٦ أ٣ٙ ميغ، ظىت وةر ٨٦ أا٧ذ٫ و٩ٞةده وص٭ةثؾة ا٧٤ٕ٣ةء ٚي٫، 

األدب »وٝؽ دؿك ثٕؽه ٔؽًدا ٨٦ املؤ٣ٛةت اجلةٕٚح ٦٪٭ة ٠ذةث٫ اجلة٦ٓ الىعيط، وًلذةب 
ري ذلٟ ٠سري. دٮيف«ى٘رياتلةريغ ال»، و«اتلةريغ األوقٍ»، و«اتلةريغ ال١جري»، و«املٛؿد  ، ٗو
 (.156٬ق٪ح ) ♫

 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 
 دؿصٓ أ٧٬يح ال١ذةب إىل األمٮر اتلةحلح/ 

 أ٫٩ مؿصٓ مل٨ صةء ثٕؽه ٨٦ الك٤ٙ ملة ملؤ٫ٛ٣ ٨٦ ٦٪ــ٣ح ْٔي٧ح ٔ٪ؽ٥٬.  -2
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أذ٧ةده ىلع أىلع املىةدر ٝٮة، وأٝٮا٬ة دال٣ح، وأكرث٬ة ٬ؽايح إىل احلٜ، ٧٠ة أ٫٩ اقذ٢٧ٕ  -1
 َؿيٞح االقذٞؿاء ل٤٪ىٮص، ز٥ اقت٪جةط احلك٥ ا٣ٕٞؽي ٦٪٭ة. 

٫ُٕٝ ل٤زناع يف مكأ٣ح اتل٤ِٛ واتلبلوة، وذلٟ ٨ٔ َؿيٜ دٛىي٢ ٦ة أمج٢ يف لك ٦٪٭٧ة  -3
 ٨٦ ٦ٕىن؛ ألن اإلمجةل قجت اخلبلف. 

ٮع ال١ذةب ظٮل الالكم ىلع أن ا٣ٞؿآن الكم ا ٦٪ــل ٗري اخ٤ٮق، والؿد ىلع  ويؽور مًٮ
اجل٭٧يح ا٣ٞةا٤ني ثأن ا٣ٞؿآن اخ٤ٮق، والالكم ظٮل إٔٚةل ا٣ٕجةد وبيةن أ٩٭ة اخ٤ٮٝح، وإّ٭ةر ا٣ٞٮل 

 ا٣ٛى٢ يف د٤ِٛ ا٣ٕجؽ ودبلود٫ ل٤ٞؿآن ال١ؿي٥ ٢٬ يه اخ٤ٮٝح أم ال. 
  ٠ذةث٫ ٬ؾا ىلع امل٪٭ش اتلةيل/يف ♫ و٣ٞؽ قةر ابلؼةري

قٮق األظةدير واآلزةر ثأقة٩يؽ٬ة، ٦ٓ ثيةن وص٫ دال٣ح احلؽير، أو اآليح ىلع ٦ة  -2
 يكت٪ج٫ُ ٨٦ ٔٞةاؽ. 

 ذ٠ؿ أٝٮال ا٣ٛؿق الٌة٣ح، والؿد ٤ٔي٭ة ثأد٣ح ال١ذةب والك٪ح.  -1
اجلٮاب ٧ٔة تنةث٫ ىلع أ٢٬ ابلؽع، وذلٟ ثٕؿض اآليح ىلع ٩ْري٬ة، أو االقذؽالل  -3

 ثةل٤٘ح، أو اجل٢ٞ ٨ٔ الك٤ٙ. 
 ثيةن دةريغ ا٣ٛؿق، ورأي الك٤ٙ يف أقةَي٪٭ة وًلرباا٭ة.  -4

  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 
ي٧ك٨ اتلٕؿف ىلع حمذٮيةت ال١ذةب ٨٦ ػبلل ٔؿض اخذرص أل٥٬ ٦جةظس٫، ويه 

 عٮ اتلةيل/ ىلع اجل
 ٔٞيؽة الك٤ٙ يف ا٣ٞؿآن، والالكم ىلع ٔٞيؽة اجل٭٧يح، وظك٥ ٨٦ ٝةل/ إن ا٣ٞؿآن اخ٤ٮق. -2
 ذ٠ؿ ثٕي ٦ٕذٞؽات اجل٭٧يح واملٕزت٣ح، و٢ٞ٩ ٦ة يؽل ىلع إ٩كةر الك٤ٙ ٤ٔي٭٥.  -1
 الالكم ىلع ػ٤ٜ إٔٚةل ا٣ٕجةد.  -3
، واإلصةثح ٨ٔ ثٕي النج٭ةت احلؽير ٨ٔ ا٣ٞؿاءة واتلبلوة، و٢٬ ٧٬ة اخ٤ٮٝذةن أم ال -4

 الٮاردة ظٮل ٦ة دٞؿر ٚي٭٧ة. 
 ثيةن ٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح ٨٦ أن ا٢ٕٛ٣ يشء، واملٕٛٮل يشء آػؿ، ػبلًٚة ل٧٤ذلك٧ني.  -5
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 ذ٠ؿ األد٣ح ىلع ػ٤ٜ أوٮات ا٣ٕجةد.  -6
دٞؿيؿ أن املؽاد والَؿق وػٍ ا٣ٕجؽ وحنٮه اخ٤ٮق، وأن امل١ذٮب ثةملؽاد وخبٍ ا٣ٕجؽ ٬ٮ  -7

 ا٣ٞؿآن و٣حف ث٧ؼ٤ٮق.
 رابًعا: طبعات الكتاب: 

 َجٓ ال١ذةب ٔؽة َجٕةت، ٦٪٭ة/ 
 م(.2992 -2422٬َجٕح مؤقكح ابلؼةري ثبريوت ق٪ح ) -2
 م(.2992 -2422٬َجٕح مؤقكح الؿقة٣ح ثبريوت وقٮرية ق٪ح ) -1
 ، ثذعٞيٜ د.ٔجؽ الؿمح٨ ٧ٔرية.(2398٬َجٕح دار املٕةرف ثةلؿيةض اعم ) -3
ثذعٞيٜ ادل٠ذٮر يلع قةيم ا٣جنةر، وادل٠ذٮر ٧ٔةر ا٣ُة٣يب، ويه ٨٧ً دل٧ٮع ٔٞةاؽ َجٕح  -4

 الك٤ٙ ثذعٞيٞ٭٧ة، واجلةرش دار ٦جنأة املٕةرف، ثةإلق١٪ؽريح ث٧رص.
ز٥ ظٜٞ ال١ذةب ٚ٭ؽ ث٨ ق٤ي٧ةن ا٣ٛ٭يؽ يف رقةتل٫ لرل٠ذٮراه، َجٕح دار أ٤َف  -5

 (.2415٬اخلرضاء، اعم )
ٌاملشتيحاالخذالف يف امنفظ » -5  ♫ الةن كذٌتح «ٌامشد غىل امخيمٌح 

 أوالً: اتلعريف باملؤلف:
( ث٧ؿو وننأ يف ث٘ؽاد، ٬123٬ٮ اإل٦ةم املعؽث ٔجؽ ا ث٨ مك٥٤ ث٨ ٝذحجح ودل ق٪ح )

أػؾ ٨ٔ ٔؽد ٨٦ ص٭ةثؾة ا٧٤ٕ٣ةء، اكن ٧ًْٕ٦ة ٔ٪ؽ أ٢٬ امل٘ؿب ويذ٭٧ٮن ٨٦ وٝٓ ٚي٫ 
 ثةلـ٩ؽٝح و٬ٮ ػُيت أ٢٬ الك٪ح وٌلدج٭٥ املٞؽم. 

منلك »، «ٗؿيت احلؽير»، «ٗؿيت ا٣ٞؿآن»، «دأوي٢ اخذ٤ٙ احلؽير»وأ٥٬ مؤ٣ٛةد٫/ 
ري٬ة ٠سري ودٮيف«ا٣ٞؿآن  (.176٬ق٪ح ) ♫ ، ٗو
 انًيا: أوهية الكتاب وننىجه: ج

 دْ٭ؿ أ٧٬يح ال١ذةب ٨٦ ٔؽة وصٮه/ 
ذٞةد، ويه مكأ٣ح ال٤ِٛ ثة٣ٞؿآن وبية٫٩  -2 دٕؿض ال١ذةب ملكأ٣ح ٨٦ أ٥٬ مكةا٢ األ

 ل٤عٜ ٚي٭ة. 
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ٚي٫ رد مل٪٭ش اتلأوي٢ اذلي يٕذرب ٧ٔؽة املذلك٧ني، ٚي٧ة أذٞؽوه يف ا ووٛةد٫، ٧٠ة أ٫٩  -1
 ٪ةّؿة. ي٧س٢ ٦٪٭ش الؿد ثةمل

 ٔ٪ةيذ٫ ثةلؿد ٨ٔ َؿيٜ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح و٬ٮ ٨٦ ا٣ُؿق اجلةدرة يف االقذؽالل.  -3
و٬ؾا ال١ذةب ٠٘ريه ٨٦ ٠ذت ٬ؾا النأن يف ابلٕؽ ٨ٔ املى٤ُعةت الالك٦يح 

 واأل٣ٛةظ ابلؽٔيح، ٦ٓ ق٭ٮ٣ح ال٤ِٛ ووٚةء املٕىن، وروة٩ح األق٤ٮب وٝٮة ا٣ٕجةرة. 
  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 

 إجيةز أ٥٬ ٦جةظر ال١ذةب يف اجلٞةط اتلةحلح/ي٧ك٨ 
املٞؽ٦ح، وٝؽ ثني ٨٦ ػبلهلة ظةل ٠سري ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء قٮاء يف د٤ٌف ا٥٤ٕ٣، أو يف  -2

 ٦٪ةّؿاد٭٥ ا٣يت ػة٣ٛٮا ٚي٭ة ٦ة ٤ٔي٫ الك٤ٙ، ٦ٓ ثيةن قجت دأحلٙ ال١ذةب. 
كرتمؽ ا٣ُة٣ت دٞكي٥ اجلةس ثة٣جكجح ٣ٞجٮل احلٜ إىل زبلزح أٝكةم/ املٞرل وامل٪١ؿ وامل -1

 ل٤عٜ. 
 اجلٮاب ٨ٔ ثٕي ٦ة امتج٫ ىلع أ٢٬ ابلؽع ٨٦ ٦٪ْٮر ٣٘ٮي.  -3
 ٦٪ةٝنح جل٤٧ح ٨٦ آراء ا٣ٞؽريح واجل٭٧يح واملٕزت٣ح ورد٬ة.  -4
 اتلٕؿض بلٕي مج٫ الؿاٌٚح احلؽيثيح ورد٬ة ث٧ة يؽل ىلع ثُبل٩٭ة.  -5
 حتؿيؿ احلٜ يف مكأ٣ح ال٤ِٛ ثة٣ٞؿآن.  -6
 / ٢٬ اإلي٧ةن اخ٤ٮق أو ٗري اخ٤ٮق؟ و٦ة يف ذلٟ ٨٦ دٛةوي٢. حتٞيٜ ا٣ٞٮل يف -7
 الؿد ىلع ٨٦ ادىع ٠ٮن الؿوح ٗري اخ٤ٮق.  -8
 الالكم ىلع ظؿوف ا٣ٞؿآن ٢٬ يه اخ٤ٮٝح أو ٗري اخ٤ٮٝح.  -9
٥ أن ا٣ٞؿاءة اخ٤ٮٝح ٚ٭ٮ ص٭يم، واجل٭يم »٦٪ةٝنح ٦ة ٢ٞ٩ ٨ٔ اإل٦ةم أمحؽ ٨٦ ٝٮهل/  -22 ٨٦ ٔز

٥ أ٩٭ة  ، والؿد ىلع الٮاٝٛح. (1)«ٗري اخ٤ٮٝح ٚ٭ٮ ٦جذؽع ولك ثؽٔح ًبل٣ح اكٚؿ و٨٦ ٔز

                                     
 (.59راص٫ٕ يف ال١ذةب )ص (2)
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 رابًعا: طبعات الكتاب: 
 (.2425٬َجٓ ال١ذةب َجٕح ٗري حمٞٞح يف دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح ثبريوت، ق٪ح ) -2
ة يف دار الؿايح ثةلؿيةض، ثذعٞيٜ ٧ٔؿ حم٧ٮد أيب ٧ٔؿ، ق٪ح ) -1 ًٞ  (.2421٬َجٓ حمٞ

 ♫ الةن أةٍ غاصم «امسنح» -6

 أوالً: اتلعريف باملؤلف: 
٬ٮ اإل٦ةم أثٮ ثكؿ اث٨ أيب اعو٥ أمحؽ ث٨ ٧ٔؿو ث٨ الٌعةك ث٨ اخرل النحجةين، ٨٦ 

، ظةِٚ ٠جري، وإ٦ةم ثةرع ٦ذجٓ لآلزةر، ٨٦ أ٢٬ (126٬أ٢٬ ابلرصة، ودل يف مٮال ق٪ح )
ثة٣ْة٬ؿ الك٪ح واحلؽير وا٣جكٟ واألمؿ ثةملٕؿوف واجليه ٨ٔ امل٪١ؿ، اكن ٦ؾ٬ج٫ ا٣ٞٮل 

، (187٬ق٪ح ) ♫ و٩يف ا٣ٞيةس، هل دىة٩يٙ ٠سرية دـيؽ ىلع زبلز٧ةاح مى٪ٙ. دٮيف
 وم٭ؽ ص٪ةزد٫ ٦ةاذة أ٣ٙ ثني را٠ت وراص٢. 

 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 
يف دأحل٫ٛ  ♫ ٬ؾا ال١ذةب يٕؽ ٨٦ أواا٢ ٠ذت أ٢٬ الك٪ح، ظير ق٤ٟ املى٪ٙ

ل١٤ذةب مك٤ٟ املعؽزني يف قٮق األظةدير ثأقة٩يؽ٬ة حتخ دؿاص٥ دا٣ح ىلع املٕىن املؿاد 
 ٨٦ إيؿاد د٤ٟ اآلزةر. 

  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 
ٮاعت اتلةحلح/  ي٧ك٨ إجيةز أ٥٬ ٦جةظر ال١ذةب يف املًٮ

ػجةر ثةٚرتاق األمؿ ث٤ـوم الك٪ح واجل٧ةٔح وق٪ح اخل٤ٛةء الؿامؽي٨، وذم ا٣ٛؿٝح، واإل -2
 األ٦ح، واتلعؾيؿ ٨٦ ابلؽع واأل٬ٮاء. 

 ا٣ٞؽر و٦ة يذ٤ٕٜ ث٫ ٨٦ مكةا٢.  -1
إزجةت وٛةت ا دٕةىل، ٠الك٫٦ دٕةىل، ورؤيذ٫ يف اآلػؿة، و٩ـوهل إىل الك٧ةء ادل٩ية،  -3

قجعة٫٩  وا٣ٞؽم، واحلؽ، والٌعٟ، واتلٕضت، والك٧ٓ، واالقذٮاء ىلع ا٣ٕؿش، وأ٫٩
 يف الك٧ةء.ودٕةىل 
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واملزيان، والنٛةٔح، والٮرود ىلع  ،♀احلٮم اآلػؿ و٦ة ورد ٚي٫ ٨٦ ظٮض اجليب  -4
ة  ًٛ اجلةر، واحلكةب ا٣حكري و٦٪ةٝنح احلكةب، واإلي٧ةن ثةبلٕر، ودػٮل قجٕني أ٣

 اجل٪ح ث٘ري ظكةب، وزيةرة املؤ٦٪ني لؿب٭٥ يف اجل٪ح والك٫٦ هل٥. 
 زيةدة اإلي٧ةن و٩ٞىة٫٩.  -5
 وصٮب الك٧ٓ وا٣ُةٔح لٮيل األمؿ، وًليٛيح اجلىيعح ل٤ٮالة، واألمؿ ثةلىرب ٤ٔي٭٥.  -6
 ػبلٚح الؿامؽي٨ امل٭ؽيني و٢ٌٚ لك ٦٪٭٥، و٢ٌٚ ثٞيح ا٣ٕرشة.  -7

 رابًعا: نسخ الكتاب: 
 (. 2422٬اعم ) ،♫ َجٓ ال١ذةب يف امل١ذت اإلقبليم ثبريوت ثذعٞيٜ النيغ األبلةين -

 ♫مػتذ هللا ةن أحمذ ةن حنته  «امسنح» -7

 أوالً: اتلعريف باملؤلف:
٬ٮ اإل٦ةم احلةِٚ أثٮ ٔجؽ الؿمح٨ ٔجؽ ا اث٨ اإل٦ةم أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ النحجةين 

 (. 123٬ابل٘ؽادي، ودل يف مجةدى اآلػؿة ق٪ح )
٢٤ احلؽير واألق٧ةء وال١ىن، مٮاّجًة ىلع ٤َت احلؽير، وٌلن  اكن اع٣ـ٧ًة ثةلؿصةل ٔو

يف يٮم األظؽ ود٨ٚ يف آػؿ اجل٭ةر ٣تكٓ ثٞني  ♫ ٨ٔ أظؽ إال ثأمؿ أثي٫، دٮيفال يكذت 
 . (٨٦192٬ مجةدى اآلػؿة ق٪ح )

 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 
٨٦ املىةدر ا٣ٕٞؽيح األوىل؛ ذلٟ أ٫٩ ٦جين ىلع َؿيٞح املعؽزني « الك٪ح»يٕذرب ٠ذةب 

٨ ٬ؾا اجلة٩ت هل ماك٩ح ٠جرية ظير ا٣يت ال دٞج٢ أي ٝٮل أو ١ٚؿ إال بك٪ؽ ٦ٞجٮل؛ ٚ٭ٮ ٦
« الرشيٕح»أذ٧ؽت ٤ٔي٫ ٠سري ٨٦ ال١ذت ا٣يت و٪ٛخ يف ٔٞيؽة الك٤ٙ، ١٠ذةب 

رشح »الث٨ ثُح، وًلذةب « اإلثة٩ح ال١ربى»ل٤ؼبلل، وًلذةب « الك٪ح»لآلصؿي، وًلذةب 
 لبللاكيئ، ز٥ ٠ذت ميغ اإلقبلم اث٨ دي٧يح ودبل٦ؾد٫ ٨٦ ثٕؽ. « أوٮل أذٞةد أ٢٬ الك٪ح
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 ♀ ٕذ٧ؽ ال١ذةب يف إزجةت ا٣ٌٞةية ا٣ٕٞؽيح ىلع اجل٢ٞ ٨٦ ٠ذةب ا وق٪ح رقٮهلوي
و٦ة ٝؿره ٧٤ٔةء الك٤ٙ، ويربز َؿيٞح ٨٦ َؿق ادلٚةع ٨ٔ ا٣ٕٞيؽة ويه اجلٮاب ىلع ٦ة 
امتج٫ ىلع املؼة٣ٛني أل٢٬ الك٪ح ٨٦ اآليةت واألظةدير، ٧٠ة ردت ا٣ٕٞةاؽ الك٤ٛيح 

ط املؿاد   بكيةق ٬ؾه األقة٩يؽ.مك٪ؽة حتخ ٔ٪ةوي٨ دًٮ
 وٝؽ يؤػؾ ىلع ال١ذةب أمٮر، ٦٪٭ة/

  .♫ املجة٣٘ح يف ذم اإل٦ةم أيب ظ٪يٛح -2
واتلعٞيٜ أن نكجح ا٣ٞٮل خب٤ٜ ا٣ٞؿآن أليب ظ٪يٛح ٗري وعيعح، ث٢ يه م١ؾوبح، 
واإلرصةء اذلي نكت إحل٫ ٣حف ٬ٮ ٔني اإلرصةء املجكٮب ل٤ٛؿٝح املجذؽٔح املؿصبح، وإن 
 اكن ٝٮل أيب ظ٪يٛح يف اإلي٧ةن مؿصٮًظة ملؼة٣ٛذ٫ ال١ذةب والك٪ح، و٦ة ٤ٔي٫ اع٦ح الك٤ٙ. 

ٓ، ز٥ يكؿره ثٕؽ ذلٟ ث٪ٛف الك٪ؽ واملنت.  -1  اتل١ؿار، ٚإ٫٩ ٝؽ يٮرد األزؿ بك٪ؽه يف مًٮ
ٝؽ أورد أميةء وا٬يح ل٥ دثجخ ٨٦ ٩ةظيح ق٪ؽ٬ة، و٦ذ٪٭ة و٦ٕ٪ة٬ة خية٣ٙ ٦ة  ♫ أن املى٪ٙ -3

ة.  -٤ٔي٫ الك٤ٙ؛ وذلا جيت اتلجج٫ إىل ٩ٞؽ ٬ؾه اآلزةر ٨٦ ظير الك٪ؽ واملنت ًٌ  أي
  ت الكتاب:حمتيياجاثلًا: 

 دؽور ٦جةظر ال١ذةب ىلع مج٤ح حمةور ٦٪٭ة/
 إزجةت أن ا٣ٞؿآن الكم ا ٗري اخ٤ٮق، وًلٛؿ ٨٦ ٝةل ػبل٫ٚ.  -2
ذٞةد.  -1  ٩ٞؽ اإل٦ةم أيب ظ٪يٛح يف األ
 ثيةن مكةا٢ اإلي٧ةن، والؿد ىلع املؿصبح.  -3
 ا٣ٞؽريح وظك٥ الىبلة ػ٤ٛ٭٥.  -4
 ٦ة ورد يف ذ٠ؿ ادلصةل ووٛذ٫.  -5
 لؿب٫ حل٤ح اإلرساء واملٕؿاج.  ♀آراء ا٧٤ٕ٣ةء ظٮل رؤيح الؿقٮل  -6
ذ٠ؿ اآليةت ا٣يت امتج٭خ ىلع اجل٭٧يح، والؿد ٤ٔي٭٥ يف إ٩كةر٥٬ ل٤الكم، والؿؤيح،  -7

ري ذلٟ.   واحلؽ، واخل٤ٜ، ٗو
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 مكأ٣ح اخلبلٚح، و٦ة يذ٤ٕٜ ث٭ة.  -8
 ٔؾاب ا٣ٞرب وٚذجذ٫، و٦ة يذ٤ٕٜ ثؾلٟ.  -9
 ٮارج، وبيةن أػُؿ ًبلالد٭٥.الؿد ىلع اخل -22

 رابًعا: طبعات الكتاب: 
َجٓ ٠ذةب الك٪ح يف دلرلي٨ ٨٦ ا٣ُٞٓ ال١جري ثذعٞيٜ ادل٠ذٮر حم٧ؽ ث٨ قٕيؽ  -2

ا٣ٞعُةين، وأو٢ ال١ذةب حبر أٔؽه حم٫ٞٞ جلي٢ درصح ادل٠ذٮراه يف ا٣ٕٞيؽة، وٝؽ 
مجح لؿصةهل، ٝؽ٫٦ ثؽراقح اخذرصة ٨ٔ ال١ذةب وٝةم ثذؼؿيش أظةديس٫ وآزةره وا٣رت

ٓ هل ٚ٭ةرس ٧٤ٔيح ختؽ٫٦ ودٛيؽ ابلةظر،  و٢ٞ٩ أٝٮال أ٢٬ الى٪ٕح احلؽيثيح، ز٥ ًو
 «. الؿد ىلع اجل٭٧يح والـ٩ةدٝح»٬ؾا وٝؽ ذ٠ؿ املعٜٞ أن ال١ذةب امذ٭ؿ ثةق٥ 

 َجٕح م١ذجح ابلؼةري ثةحل٨٧، حتٞيٜ أمحؽ ث٨ ىلع الؿدايع. -1
 ♫ خضًمحالةن  «امذٍحٌذ ٌإثتاخ صفاخ امشب » -8

 أوالً: اتلعريف باملؤلف:
٬ٮ اإل٦ةم أثٮ ثكؿ حم٧ؽ ث٨ إقعةق ث٨ ػـي٧ح الك٤يم اجلحكةثٮري، احلةِٚ احلضح 

( ث٪حكةثٮر وننأ ث٭ة، و٤َت احلؽير ٦٪ؾ 113٬ا٣ٛٞي٫، النةٚيع، إ٦ةم األا٧ح ودل ق٪ح )
األمؿاء والٮالة دٞيًّة زا٬ًؽا، قؼيًّة ٠ؿي٧ًة، مضةاًع صؿيبًة، ال خيةف  ♫ ظؽازح ق٪٫، وٌلن

وال ي٭ةث٭٥، ومجٓ ثني احلؽير وا٫ٞٛ٣، إال أن م٭ؿد٫ ثةحلؽير أكرث، وهلؾا ٣ٞت ثةحلةِٚ 
ىلع ٦ةاح وأربٕني ٠ذةثًة قٮى املكةا٢،  ♫ ل١رثة ظ٫ْٛ وإدٞة٫٩، وٝؽ زادت مى٪ٛةد٫

ـء، دٮيف ٧ؿه تكٓ وز٧ة٩ٮن ق٪ح. 322٬ق٪ح ) ♫ واملكةا٢ املى٪ٛح أكرث ٨٦ ٦ةاح ص  ( ٔو
 : أوهية الكتاب وننىجه: جانًيا

يٕذرب ٬ؾا ال١ذةب ٨٦ أ٥٬ ال١ذت املى٪ٛح يف ا٣ٕٞيؽة ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح، 
٧ٚؤ٫ٛ٣ ٨٦ ٦ذٞؽيم ٧٤ٔةء الك٪ح، ٚٞؽ اعش يف ا٣ٞؿن اثلة٣ر، و٬ٮ يؿوي ٠ذج٫ ثةلك٪ؽ 
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و٦٪٭ة ٬ؾا ال١ذةب، وٝؽ اعرص ٠سرًيا ٨٦ ميٮخ ابلؼةري  ،♀املذى٢ إىل اجليب 
 ، ود٤ًف ٔ٪٭٧ة واتلًف ثةبلؼةري ومك٥٤ وأػؿصة هل يف ٗري الىعيط. ↓ومك٥٤ 

وال١ذةب ينذ٢٧ ىلع/ ٦ة يـيؽ ىلع قج٧ٕةاح ومخكني ظؽيسًة، ثةإلًةٚح إىل ٔرشات 
األقة٩يؽ؛ األمؿ اذلي ص٢ٕ ٠سرًيا ٨٦ ٧٤ٔةء الك٤ٙ يٕذ٧ؽون ىلع ٬ؾا ال١ذةب، وي٪٤ٞٮن 

٧٠ة أن املؤ٣ٙ يٮرد ٠سرًيا ٨٦ األظةدير  ٦٪٫ ٠سرًيا يف ٠ذج٭٥ ا٣يت دٞؿر ٔٞيؽة الك٤ٙ،
 ٨٦ ٗري َؿق ال١ذت الكذح، ٚ٭ٮ ث٭ؾا يٕذرب اكملكذؼؿج ٤ٔي٭ة. 

ز٥ إن مؤ٫ٛ٣ يٕذرب ٨٦ أكرب ٧٤ٔةء الك٪ح اذلي٨ ا٩ذ٭خ إحل٭٥ الؿاةقح يف ا٥٤ٕ٣ وا٫ٞٛ٣ 
ثبل ٦٪ةزع، ٧٠ة اكن من٭ٮًرا ث٧٪ةّؿد٫ ودلةدتل٫ أل٢٬ األ٬ٮاء وإٚعة٦٭٥، ٚةقذعٜ ثؾلٟ 

 ٣ٞت إ٦ةم األا٧ح يف ٔرصه. 
يف دأحل٫ٛ ال١ذةب مك٤ٟ املعؽزني يف قٮق اآليةت  ♫ وٝؽ ق٤ٟ املؤ٣ٙ

واألظةدير واآلزةر حتخ دؿاص٥ دا٣ح ىلع املٕىن املؿاد، ٦ٞذؽيًة يف ذلٟ ث٧٤ٕةء الك٤ٙ 
 اذلي٨ قجٞٮه. 

ٮع الٮاظؽ، وٝؽ يؤػؾ ىلع املؤ٣ٙ/  ويبلظِ يف ال١ذةب/ اإل٠سةر ٨٦ األثٮاب ل٧٤ًٮ
٥ أ٫٩ امرتط يف ٔؽة مٮآً ٨٦ ال١ذةب أال  روايذ٫ ٨ٔ ثٕي الٌٕٛةء واملرتوًلني، ٗر
يؿوي إال ٨ٔ اثلٞةت ا٣ٕؽول ثةلك٪ؽ املذى٢، وبذعٞيٜ ال١ذةب أػرًيا يت٪ج٫ ابلةظر إىل 

 د٤ٟ اآلزةر. 
 جاثلًا: أوم نباحث الكتاب: 

الكجت اذلي د٫ٕٚ تلأحلٙ ٬ؾا ال١ذةب،  ♫ ثؽأ ال١ذةب ث٧ٞؽ٦ح ذ٠ؿ ٚي٭ة املؤ٣ٙ
 ز٥ دُؿق ثٕؽ ذلٟ يف ٦جةظر ال١ذةب إىل احلؽير ٨ٔ ٔؽد ٨٦ ا٣ٌٞةية، ٨٦ أ٧٬٭ة/ 

قيةق ٦ة ورد ٨٦ اجلىٮص يف ال١ذةب والك٪ح يف إزجةت ٔؽد ٨٦ الىٛةت اذلاديح  -2
ثٕي وص٤ٕ٭ة ٝةٔؽة إلزجةت ٦ة ورد منةثً٭ة هلة، وأذجةر أن ا٣ٞٮل يف  وا٤ٕٛ٣يح  

 الىٛةت اك٣ٞٮل يف ابلٕي اآلػؿ. 
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 إزجةت إماكن رؤيح ا يٮم ا٣ٞية٦ح ل٧٤ؤ٦٪ني دون الاكٚؿي٨، يف مٮٝٙ ا٣ٞية٦ح، ويف اجل٪ح.  -1
لؿب٫ يف ادل٩ية، وٝؽ أَةل يف االقذؽالل هلة، ودك٤ٙ يف  ♀إزجةت رؤيح اجليب  -3

٥ أن املرتصط ٔ٪ؽ أكرث ا٧٤ٕ٣ةء أن املؿاد ثؿؤيح اجليب  دأوي٢ ثٕي األد٣ح إلزجةد٭ة، ٗر
لؿب٫ الٮاردة يف األظةدير يه/ الؿؤيح ا٤ٞ٣جيح، أو امل٪ة٦يح دون رؤيح ابلرص؛  ♀

 ٣ٕؽم ورود اجله الرصيط يف ذلٟ. 
والؿد ىلع  ،♀يٮم ا٣ٞية٦ح، ٦ٓ ذ٠ؿ أ٩ٮأ٭ة، واخلةص ٦٪٭ة ثججح٪ة إزجةت النٛةٔح  -4

 ٦٪١ؿي النٛةٔح ٨٦ املٕزت٣ح واخلٮارج. 
 رابًعا: طبعات الكتاب: 

، وٝؽ ٩ٛؽت ٬ؾه ا٣ُجٕح (2353٬َجٓ ٬ؾا ال١ذةب ألول مؿة ثةملُجٕح امل٪رييح اعم ) -2
 ظىت وةرت يف ظك٥ املؼُٮَح، ز٥ َجٓ ٔؽة َجٕةت أػؿى، و٦٪٭ة/

، ث٧ؿاصٕح (2387٬َجٕح م١ذجح اللكيةت األز٬ؿيح، ودار الرشوق ل٤ُجةٔح ث٧رص اعم ) -1
 النيغ حم٧ؽ ػ٤ي٢ ٬ؿاس.

َجٕح م١ذجح الؿمؽ ثةلؿيةض ثذعٞيٜ د. ٔجؽ ا٣ٕـيـ الن٭ٮان، ودٞٓ يف دلرلي٨، ويه  -3
 م(.2988 -2428٬أ٢ٌٚ ا٣ُجٕةت، وٝؽ َجٕخ اعم )

(، حتٞيٜ أمحؽ ث٨ ىلع الؿدايع، وٝؽ أو٤ط ٚي٭ة 2414٬َجٕح دار اآلزةر ثةحل٨٧، اعم ) -4
 ثٕي األػُةء الٮإٝح يف ا٣ُجٕةت الكةثٞح.

 ♫ألةٍ امحسن األشػشي  «اإلةانح غن أصٍل امذًانح» -9

 أوالً: اتلعريف باملؤلف:
٬ٮ اإل٦ةم أثٮ احلك٨ يلع ث٨ إق٧ةٔي٢ ث٨ إقعةق، يجذيه نكج٫ إىل الىعةيب املن٭ٮر 

، وٌلن مةٚيع املؾ٬ت يف ا٣ٛؿوع، وإ٦ة٦ًة يف (162٬ودل ق٪ح ). ◙ أيب مٮىس األمٕؿي
زتال ٨ٔ زوج أ٫٦ أيب يلع اجلجةيئ، ودجعؿ ظىت ث٤ٖ ٚي٫ ا٣٘ةيح ز٥ رصٓ  الالكم، أػؾ األ

 ٔ٪٫ ثٕؽ أن ٝىض أربٕني ق٪ح ٤ٔي٫. 
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يف أذٞةده ثسبلث مؿاظ٢/ األوىل/ مؿظ٤ح االٔزتال، ويه أذ٪ة٫ٝ  ♫ وٝؽ مؿ
ب، ملؾ٬ت املٕزت٣ح،  زتال واختةذ َؿيٞح ٔجؽ ا ث٨ قٕيؽ ث٨ الُكَ ٫ ٨ٔ األ اثلة٩يح/ رصٔٮ

٫ ٨ٔ ٦ؾ٬ت  ثيح ويه ٔٞيؽة األمةٔؿة اآلن، اثلةثلح/ رصٔٮ واذلي دجكت إحل٫ الالُكَ
الالكثيح إىل ٦ؾ٬ت الك٤ٙ الىة٣ط إمجةاًل، وإن ل٥ خت٢ ٔٞيؽد٫ ٨٦ ثٞةية حلٞذ٫ ٨٦ آزةر 

 .(314٬٪ح )ثج٘ؽاد ق ♫ رظ٤ذ٫ ا٣ُٮي٤ح، دٮيف
 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 

دأيت أ٧٬يح ٬ؾا ال١ذةب ٨٦ ص٭ح ٠ٮ٫٩ ي٧س٢ آػؿ مؿظ٤ح دٕرب ٨ٔ ٔٞيؽة اإل٦ةم 
٫ ٨ٔ أي ٔٞيؽة قٮا٬ة، ويف ال١ذةب  األمٕؿي ا٣يت ٦ةت ٤ٔي٭ة، وا٣يت دٛىط ٨ٔ رصٔٮ

٨ ظ٪ج٢، درصحي٫ ثةدجة٫ٔ ملؾ٬ت الك٤ٙ، ث٢ رصح أ٫٩ ىلع ٦ة يٞٮهل أثٮ ٔجؽ ا أمحؽ ث
ممة يؽل ىلع ثُبلن ٦ة ا٩ذ٭ض٫ أوعةث٫ ٨٦ ثٕؽه، ال قي٧ة ٨٦ ػ٤ٍ ٔٞيؽد٫ يف املؿظ٤ح 

 املذٮقُح ثةالٔزتال. 
وال١ذةب ٨٦ ص٭ح أػؿى م٭ةدة ٨٦ إ٦ةم املذلك٧ني ىلع وعح ٦ؾ٬ت الك٤ٙ، واحلٜ ٦ة 

ًٛة ىلع م٭ةدة أظؽ.  ة و٣حف ٦ذٮٝ ًّٞ  م٭ؽ ث٫ املؼة٣ٛٮن، وإن اكن ٦ة ٝةهل الك٤ٙ ظ
٧٠ة ي٧س٢ ال١ذةب ٩ٮاًع ٦ٕيً٪ة ٨٦ اتلأحلٙ ا٣ٕٞؽي ٬ٮ امل٪ةّؿات الالك٦يح ا٣ٕٞؽيح 
و٬ؾا ال١ذةب أقةس يف ذلٟ؛ ظير يٕذرب ال١ذةب ردًّا ىلع أوٮل ا٣ٛؿق ٨٦ اجل٭٧يح، 

 واملٕزت٣ح ا٣ٞؽريح، واحلؿوريح واخلٮارج، والؿاٌٚح. 
 وأ٥٬ ممزيات ٬ؾا ال١ذةب/ 

 ٞٮل واملٕٞٮل.مج٫ٕ يف االقذؽالل ثني امل٪ -2
 ويةٗذ٫ ىلع قبي٢ امل٪ةّؿات. -1
 ا٣ٕ٪ةيح ثؾ٠ؿ مج٭ةت أ٢٬ ابلة٢َ ورد٬ة ثةمل٪ُٜ ا٣ٌٕٞل. -3
 ثٕؽه ٨ٔ األقةحلت الالك٦يح واأل٣ٛةظ امل٪ُٞيح. -4
 الن٧ٮحلح ألكرث حبٮث ا٣ٕٞيؽة.  -5
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ٮع ال١ذةب ٬ٮ دٞؿيؿ ٦ة أ٩كؿد٫ املٕزت٣ح وا٣ٞؽريح ٨٦ ا٣ٕٞةاؽ اإلقبل٦يح.   ومًٮ
و٬ٮ ثؿيء ٦٪٫، ٚٞؽ  -ؤػؾ ىلع ال١ذةب/ نكجح ا٣ٞٮل خب٤ٜ ا٣ٞؿآن أليب ظ٪يٛحوي

وًلرثة ٔؿض النج٫، و٦ٓ ذلٟ ٚبل  -رصح يف ٠ذةث٫ ا٫ٞٛ٣ األكرب ثأن ا٣ٞؿآن ٗري اخ٤ٮق
 خت٤ٮ ردوده ىلع ٬ؾه النج٭ةت ٨٦ ٚٮااؽ ٦٭٧ح. 

  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 

 قةر األمٕؿي يف ٠ذةث٫ ىلع ػُح ابلعر اآلديح/ 
ٮع ال١ذةب وأقجةب دأحل٫ٛ.  -2  ػُجح د٧ٌ٪خ ثيةن مًٮ
 ثيةن م٧ٌٮن ا٣ٕٞةاؽ ابلة٤َح ا٣يت يؿاد رد٬ة.  -1
 رسد ٦ٞؿون ثةألد٣ح ٣ٕٞيؽة أ٢٬ احلٜ.  -3
 إزجةت الؿؤيح ثةألثىةر، ورد النج٫ ظٮل ٬ؾه املكأ٣ح.  -4
 إزجةت أن ا٣ٞؿآن الكم ا ٗري اخ٤ٮق، ورد النج٫ ظٮل ٬ؾه املكأ٣ح.  -5
إزجةت اقذٮاء ا ىلع ا٣ٕؿش، و٦ة يتجٓ ذلٟ ٨٦ إزجةت ٤ٔٮه دٕةىل ىلع ٔؿم٫، والؿد  -6

ٮع.   ىلع النج٫ ظٮل ٬ؾا املًٮ
 دٞؿيؿ الالكم ىلع ٔؽد ٨٦ الىٛةت، ويه/ الٮص٫، وا٣ٕي٪ةن، وابلرص، واحلؽان، وبيةن -7

 ٦ؾ٬ت الك٤ٙ يف ذلٟ، واالقذؽالل ٤ٔي٫، والؿد ىلع ٩ٛةد٭ة. 
الؿد ىلع اجل٭٧يح يف ٩ٛي٭٥ ل٥٤ٕ٤ وا٣ٞؽرة، ومجيٓ الىٛةت، وإيؿاد ثٕي النج٫  -8

رتاًةت، ورد٬ة.   واأل
رتاًةت، -9 ورد٬ة  ٦جعر ػةص ثةإلرادة والؿد ىلع ٔٞيؽة املٕزت٣ح ٚي٭ة، وإيؿاد النج٫ واأل

 ظٮل وٛح اإلرادة. 
الالكم ىلع ٦جةظر ا٣ٞؽر؛ ٠إٔٚةل ا٣ٕجةد، واالقذُةٔح، واتلٕؽي٢، واتلضٮيـ، وٚؿض  -22

 النج٫، والؿد ٤ٔي٭ة. 
الالكم ىلع ٔؽد ٨٦ ا٣ٌٞةية ا٣يت دذ٤ٕٜ ثة٣ٞؽر، ويه/ اتللكيٙ، وإيبلم األَٛةل،  -22



 

ٍغاخ ٌمصنفاخ امػلٌذج 444  منحم أىم مٍض

 

٠ؿ واخلذ٥، واآلصةل، واألرزاق، واهلؽى والٌبلل، واتل٤ٕيٜ ىلع املنحبح )االقتس٪ةء( وذ
 ٦ة ورد ٨ٔ الك٤ٙ ظٮل ا٣ٞؽر، وإزجةد٫ ثةدلحل٢. 

ؾاب ا٣ٞرب، وبٕي ٦ة يذ٤ٕٜ ثةحلٮم اآلػؿ؛ اكلنٛةٔح،  -21 الالكم ىلع ثٕي ٦ة يذ٤ٕٜ ثةملٮت ٔو
 ذلٟ.  وذ٠ؿ احلٮض وأدتل٫، وظك٥ أ٢٬ ال١جةاؿ ودٞؿيؿ ٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح يف

 وأد٣ح ذلٟ ٨٦ ال١ذةب والك٪ح.  ،◙الالكم ىلع ػبلٚح أيب ثكؿ الىؽيٜ  -23
 رابًعا: طبعات الكتاب:

 ل١٤ذةب ٔؽة َجٕةت ثؽون حتٞيٜ ٤ٔيم. -
 ♫ منربةياسي «رشح امسنح» -01

 أوالً: اتلعريف باملؤلف: 
٬ٮ اإل٦ةم أثٮ حم٧ؽ احلك٨ ث٨ يلع ث٨ ػ٤ٙ ا٣ربب٭ةري، ا٣ٛٞي٫، ا٣ٞؽوة، اكن ٝٮااًل 

 (. 318٬ا لٮ٦ح الا٥، دٮيف يف رصت ق٪ح )ثةحلٜ، دأيح إىل األزؿ، ال خيةف يف 
 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 

أ٥٬ ٦ٕذٞؽات أ٢٬ الك٪ح  ♫ ال١ذةب ٔجةرة ٨ٔ مج٢ واًعح خله ٚي٭ة املى٪ٙ
واجل٧ةٔح ممة ادٛٞٮا ٤ٔي٫، قٮاء يف املكةا٢ ا٧٤ٕ٣يح أو ا٤٧ٕ٣يح، وإن ػبل ال١ذةب ٨٦ 

ىلع ال١ذةب أن مكةا٫٤ ٗري مؿدجح، وٚي٫ دكؿار األد٣ح اجل٤ٞيح وا٤ٕٞ٣يح. ٧٠ة ٝؽ يؤػؾ 
أدػ٢ ثٕي املكةا٢ املؼذ٤ٙ ٤ٔي٭ة ٨٦  ♫ بلٕي املكةا٢، ويبلظِ/ أن املى٪ٙ

 األظاكم ا٤٧ٕ٣يح ٨٧ً ٠ذةث٫. 
  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 

ٮاعت اآلديح/  ي٧ك٨ اػذىةر ٦جةظر ال١ذةب يف املًٮ
احلر ىلع لـوم الك٪ح واجل٧ةٔح، واتلعؾيؿ ٨٦ ابلؽع واأل٬ٮاء واالٚرتاق، واجليه ٨ٔ  -2

  .♀املؿاء واجلؽال يف ادلي٨، واألمؿ ثة٣تك٤ي٥ ل٤٪يب 
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دٞؿيؿ ٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح يف ثةب الىٛةت، وإزجةت وٛح الك٧ٓ وابلرص وا٥٤ٕ٣  -1
 واالقذٮاء، وأن ا٣ٞؿآن الكم ا ٗري اخ٤ٮق. 

ؤيح ا يٮم ا٣ٞية٦ح، واإلي٧ةن ثةملزيان، وبٕؾاب ا٣ٞرب، و٦٪١ؿ و٩كري، إزجةت ر -3
 وبةحلٮض، والنٛةٔح، والرصاط، وبة٣ٞىةص ثني اخل٤ٜ، وبةجل٪ح واجلةر. 

٢٧ يـيؽ وي٪ٞه.  -4  دٞؿيؿ ٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح يف ثةب اإلي٧ةن، وأ٫٩ ٝٮل ٔو
ثكؿ، ز٥ ٧ٔؿ، ز٥ ٔس٧ةن، ز٥ دٞؿيؿ أن أ٢ٌٚ ٬ؾه األ٦ح واألم٥ لك٭ة ثٕؽ األ٩بيةء أثٮ  -5

 ثٞيح ا٣ٕرشة، ووصٮب ا٣رتظ٥ ىلع مجيٓ الىعةثح، وذ٠ؿ ٤ٌٚ٭٥. 
 وصٮب الك٧ٓ وا٣ُةٔح لؤلا٧ح يف املٕؿوف، وظؿ٦ح اخلؿوج ٤ٔي٭٥.  -6
٭ؿه والىبلة ىلع ٨٦ ٦ةت ٨٦ أ٢٬ ا٣ٞج٤ح وإن اكن مؿدكجًة ل١٤جةاؿ،  -7 إزجةت اإلقبلم للك ٨٦ ّأ

 وال خيؿج أظؽ ٨٦ اإلقبلم إال ثؿد آيح أو ظؽير أو رصف يشء ٨٦ ا٣ٕجةدة ٣٘ري ا. 
 اجليه ٨ٔ الالكم واجلؽل واخلىٮ٦ح يف ا٣ٞؽر.  -8
 اخلٛني، وٝرص الىبلة، وا٣ُٛؿ يف ذ٠ؿ ثٕي املكةا٢ ا٤٧ٕ٣يح؛ اكلؿص٥ واملكط ىلع -9

 الكٛؿ، وامرتاط الٮيل والنة٬ؽي٨ يف اجلاكح. 
ظىٮل االٚرتاق يف األ٦ح، وذ٠ؿ ا٣ُةاٛح امل٪ىٮرة وا٣ٛؿٝح اجلةصيح، واتلعؾيؿ ٨٦  -22

 ا٣ٛنت، ودلةلكح أ٢٬ ابلؽع. 
 رابًعا: طبعات الكتاب:

ة يف دار اث٨ ا٣ٞي٥، ثةدل٦ةم، ثةلك -2 ًٞ ٕٮديح ثذعٞيٜ د. حم٧ؽ ث٨ قٕيؽ َجٓ ال١ذةب حمٞ
 (.2428٬ا٣ٞعُةين )

جٓ مؿة أػؿى يف م١ذجح ا٣٘ؿبةء ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة ثذعٞيٜ ػةدل ث٨ ٝةق٥ الؿدادي ) -1  (.2424٬َو
، حتٞيٜ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ أمحؽ اجل٧زيي، ويه (2416٬َجٕح دار امل٪٭ةج ثةلؿيةض، اعم ) -3

 أوط َجٕةت ال١ذةب.
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مان» -00  ♫ الةن منذو «اإًل

 أوالً: اتلعريف باملؤلف: 
٬ٮ اإل٦ةم احلةِٚ املعؽث أثٮ ٔجؽ ا حم٧ؽ ث٨ إقعٜ ث٨ حم٧ؽ ث٨ حيىي ث٨ ٦٪ؽه، 

( ثأوج٭ةن، وننأ ث٭ة، ول٥ يج٤ٖ أظؽ يف ٔرصه ٦ج٫٘٤ يف ٠رثة النيٮخ اذلي٨ 322٬ودل ق٪ح )
٩حكةثٮر، ، رظ٢ جل٧ٓ الك٪ح وق٧ةٔ٭ة إىل ثبلد ٠سرية، ٦س٢/ (1)ق٧ٓ ٦٪٭٥ وأػؾ ٔ٪٭٥

وا٣ٕؿاق، والنةم، ومرص، وم١ح، واملؽي٪ح، وٌلن ٠سري اتلىة٩يٙ ٦ٓ اثلٞح واحلِٛ 
ة وروايح ٦ٓ ال٤ُٙ واتلٮآً وا٣ٕٛح. ًْ  واإلدٞةن، وٝؽ وُوٙ ثأ٫٩ ٚؿيؽ ٔرصه دي٪ًة وظٛ

و٦ة ٧٤ٔخ ثحذًة ٨٦ الؿواة ٦س٢ ثيخ ثين ٦٪ؽه، ثٞيخ »/ -يف دؿمجذ٫ -يٞٮل اذل٬يب
، وٝؽ أ٣ٙ اث٨ ٦٪ؽه (3)«وإىل ثٕؽ اثلبلزني وقذ٧ةاح (2)ٚح املٕذى٥الؿوايح ٚي٭٥ ٨٦ ػبل

٠ذجًة يف ا٣ٕٞةاؽ ىلع ٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح ثنَي ٚي٭ة احلٜ، ورد ىلع مج٭ةت املج٤ُني 
ودظٌ٭ة ثةجلىٮص الرشٔيح؛ و٨٦ د٤ٟ ال١ذت/ ٠ذةب اتلٮظيؽ، وًلذةب اإلي٧ةن، وًلذةب 

 ال٤ْٛيح، وًلذةب يف اجلٛف والؿوح. الؿد ىلع اجل٭٧يح، وًلذةب يف الؿد ىلع
 (.395٬ق٪ح ) ♫ وٝؽ دٮيف اث٨ ٦٪ؽه

 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 
ىلع َؿيٞح الك٤ٙ يف دىة٩يٛ٭٥ يف ذلٟ الـ٦ةن، ٚكةق اآليةت  ♫ قةر املى٪ٙ

ذٞةد ا٣يت أورد٬ة، ٦ٓ  ا٣ٞؿآ٩يح، واألظةدير اجلجٮيح، واآلزةر الك٤ٛيح املسبذح ملكةا٢ األ
ط املؿاد ثإيؿاد٬ة، واملٕىن اذلي دثجذ٫.  ٓ ٔ٪ةوي٨ ٝج٢ اجلٞٮالت دًٮ  ًو

  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 
 ٔؽة حمةور، ٦٪٭ة/دؽور ٦جةظر ال١ذةب ىلع 

، وبيةن أرٌلن اإلي٧ةن واإلقبلم.اإلي٧ةن واإلقبلم ثنيا٣ٛؿق ٦ٕىن اإلي٧ةن، و -2

                                     
 (.22/7. قري أٔبلم اجلجبلء )«ميٮػ٫ أ٣ٙ وقج٧ٕةاح ميغٚج٤٘٪ة أن ٔؽة »( يٞٮل اذل٬يب/ 2)
 (.22/1ابلؽايح واجل٭ةيح ) (.148٬)( ػبلٚح املٕذى٥ ق٪ح 1)
 (.29/395( قري أٔبلم اجلجبلء )3)
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اإلي٧ةن يـيؽ وي٪ٞه، ودٛة٢ً املؤ٦٪ني يف اإلي٧ةن. -1

 ـتل٭٥.ـو٦٪ ♀ اوٛح أوعةب رقٮل  -3
 وصٮب ظت ا ورقٮهل، و٢ٌٚ احلت يف ا وابل٘ي ٚي٫. -4
 ال١ذةب٢ٌٚ ٨٦ آ٨٦ ٨٦ أ٢٬ ، وق٤ٙ ٨٦ اخلري يف اجلة٤٬يح ٦ة٢ٌٚ ٨٦ أق٥٤ ىلع  -5

 .♀ثججي٫ ز٥ آ٨٦ ثةملىُىف 
 ويه دون ذلٟ.، و٩ٛةق ٤ٝت ولكةن وإٔٚةل ،٩ٛةق كٛؿ ؛ىلع رضوب اجلٛةق٦ة يؽل ىلع أن  -6
 .ا  ثؿؤيحوصٮب اإلي٧ةن  -7
 ث٫ الؿقٮل و٤ٮات ا ٤ٔي٫ ٨٦ اآليةت املكذٞج٤ح إىل ٝيةم الكةٔح. أػربوصٮب اإلي٧ةن ث٧ة  -8
 .واملزيان احلكةب،و ،احلٮض، ووا٣جنٮر ثةبلٕروصٮب اإلي٧ةن  -9

ة/ َجٕةت ال١ذةب/  ًٕ  راث
، ثذعٞيٜ ادل٠ذٮر يلع (2427٬َجٓ ال١ذةب ث٧ؤقكح الؿقة٣ح ثبريوت يف دلرلي٨ اعم )

 ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٩ةرص ا٣ٛٞييه.ا
ٌمػشفح أسماء هللا » -02 ٍحٌذ  ٌامذفشد امذ ً غىل االدفاق   ♫ الةن منذو «ٌصفاد

 أوالً: اتلعريف باملؤلف:
 قجٜ اتلٕؿيٙ ث٫.

 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه:
دؿصٓ أ٧٬يح ال١ذةب إىل ٠ٮن مؤ٫ٛ٣ ٝؽ دٕؿض جلة٩ت ٦٭٥ ٨٦ صٮا٩ت ا٣ٕٞيؽة أال 

ة، وأورد ٤ٔي٫ األد٣ح ال١سرية و٬ٮ اتلٮظيؽ ثأ٩ٮا٫ٔ، وٝؽ حبس٫ املى٪ٙ حبسًة  ًٌ مكذٛي
ح ٨٦ ال١ذةب والك٪ح وآزةر الك٤ٙ.  واملذ٪ٔٮ

ق٤ٟ املى٪ٙ يف دأحل٫ٛ ل١٤ذةب مك٤ٟ املعؽزني يف قٮق األقة٩يؽ إىل ٦ذٮ٩٭ة حتخ 
 ٔ٪ةوي٨ دا٣ح ىلع املٕىن املؿاد ٨٦ إيؿاد د٤ٟ اجلىٮص. 

اخل٤ٜ، ويه أد٣ح دٮظيؽ  وٝؽ أكرث ٨٦ اآليةت يف ا٣ٞك٥ األول، و٬ٮ حبر الٮظؽا٩يح يف
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الؿبٮبيح، ول٥ خَي٢ُْ ٚى٢ ٨٦ ذ٠ؿ األظةدير املٛرسة تل٤ٟ اآليةت، ٧٠ة أكرث ٨٦ األظةدير 
واآليةت يف األٝكةم األػؿى ويه حبر األق٧ةء احلكىن، والىٛةت، وملة دُؿق ل٤ذرصيط 

 ثؾ٠ؿ دٮظيؽ الؿبٮبيح يف آػؿ ال١ذةب اقذؽل ىلع ذلٟ ثةآليةت وأٝٮال ثٕي الك٤ٙ.
 حمتييات الكتاب:جاثلًا: 

يٞٓ ال١ذةب يف قجٕح أصـاء، وٝؽ امذ٢٧ ىلع ٦ةاتني وقذح وأربٕني ٚىبًل، م٤٧خ 
 تك٧ٕةاح وقذح ٔرش ظؽيسًة وأزًؿا.

وٝؽ م٢٧ ال١ذةب أٝكةم اتلٮظيؽ اثلبلزح، ويه/ دٮظيؽ الؿبٮبيح، ودٮظيؽ األلٮ٬يح، 
ء مكذٞبلًّ ز٥ أدج٫ٕ ثذٮظيؽ ودٮظيؽ األق٧ةء والىٛةت، وٝؽ حبر املى٪ٙ دٮظيؽ األق٧ة

 الىٛةت حبير صةءت األٝكةم أربٕح. 
وٝؽ ثؽأ املى٪ٙ ثٞك٥ الٮظؽا٩يح يف الؿبٮبيح، وأَةل ٚي٫ اجلٛف مكذؽالًّ ث٫ ىلع 
دٮظيؽ األلٮ٬يح، ز٥ ذ٠ؿ ٔ٪ٮا٩ًة تلٮظيؽ األق٧ةء و٦٪٫ دػ٢ يف دٮظيؽ األلٮ٬يح، ز٥ اعد 

الىٛةت ظير حبس٫ مكذٞبلًّ ٨ٔ األق٧ةء، ز٥  تل٧١ي٢ أق٧ةء ا دٕةىل، ز٥ أدج٫ٕ ثذٮظيؽ
 اعد إىل دٮظيؽ الؿبٮبيح ثةتلرصيط ثؾلٟ يف آػؿ ال١ذةب.

 رابًعا: طبعات الكتاب:
َجٓ ال١ذةب يف م١ذجح ا٣٘ؿبةء األزؿيح ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة، ثذعٞيٜ د. يلع ث٨ حم٧ؽ اث٨  -

 (. ٩2424٬ةرص ا٣ٛٞييه، اعم )
 ♫ مالمكائٍ «ٌامخماغحرشح أصٍل اغذلاد أىه امسنح » -03

 أوالً: اتلعريف باملؤلف: 
٬ٮ اإل٦ةم ٬جح ا ث٨ احلك٨ ث٨ ٦٪ىٮر الؿازي ا٣ُربي البللاكيئ احلةِٚ، مجٓ ثني 
احلؽير وا٫ٞٛ٣، إال أن م٭ؿد٫ ثةحلؽير أكرث ومؤ٣ٛةد٫ دؽل ىلع ٬ؾا، م٭ؽ هل ا٧٤ٕ٣ةء 

ذٞةد ىلع  ٤ٮ النأن، و٬ٮ يف ثةب األ َؿيٞح أ٢٬ احلؽير و٦ؾ٬ت ثةحلِٛ واإلدٞةن ٔو
 (. 428٬ق٪ح ) ♫ أ٢٬ الك٪ح، دٮيف



 
 

 دٕؿيٙ ثجٕي مى٪ٛةت ا٣ٕٞيؽة  447

 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 
يٕذرب ٬ؾا ال١ذةب ٨٦ أ٥٬ ال١ذت املى٪ٛح يف ا٣ٕٞيؽة ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح، 

ة ثٕؽه ال يكذٛيؽ ٦٪٫ أو ينري إحل٫.  ًٛ  و٢ٝ أن جنؽ مى٪
 ٦٪٭ض٫ يف ٦ٞؽ٦ح ال١ذةب وبني ا٣ُؿيٞح ا٣يت قحذجٕ٭ة يف اتلأحلٙ، ويه/  ♫ ذ٠ؿ املؤ٣ٙ

ؿف  -2 ط اع٦ح ٠ذت األا٧ح املةًني ٔو َٛ أ٫٩ ل٥ يجؽأ يف دأحلٙ ٬ؾا ال١ذةب ظىت دى
 ٦ؾا٬ج٭٥ و٦٪ة٬ض٭٥، ول٥ يأل ص٭ًؽا يف دى٪ي٫ٛ. 

 ا٣يت أظؽزخ ٚي٭ة. أ٫٩ َٚى٢ املكةا٢ اخلبلٚيح وبنّي املعِؽث للك مكأ٣ح، وا٣ٛرتة الـ٦٪يح  -1
االقذؽالل ىلع وعح ٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح ثة٣ٞؿآن ال١ؿي٥، ٚإن ل٥ جيؽ ٨٧ٚ الك٪ح، ٚإن  -3

ٚإن ل٥ جيؽ ٔ٪٭٥ ٨ٕٚ  ،╚ ل٥ جيؽ ٚي٭٧ة وال يف أظؽ٧٬ة اقتن٭ؽ ثٞٮل الىعةثح
 اتلةثٕني هل٥ ثإظكةن. 

 ز٥ أػرب أ٫٩ ل٥ يك٤ٟ ٚي٫ َؿيٜ اتلٕىت ىلع أظؽ ٨٦ اجلةس.  -4
 ٬ؾا ٬ٮ امل٪٭ش امل١ذٮب، و٬٪ةك صة٩ت آػؿ ٦٪٫ ادج٫ٕ املؤ٣ٙ ول٥ يؾ٠ؿه، و٬ٮ/ 

 أن املؤ٣ٙ ا٬ذ٥ ثةجل٧ٓ ٍٚٞ ٨٦ ٗري د٧عيه لؤلظةدير واآلزةر ا٣يت أورد٬ة.  -2
ذٞةد، ز٥ يؾ٠ؿ أدتل٫ رسًدا ٨٦ ٗري د٤ٕيٜ، أو رشح، و٢ٕ٣ املؤ٣ٙ -1  املؤ٣ٙ يٕؿض األ

اردة؛ إذ لٮ ادجٓ ٬ؾا امل٪٭ش تلٌؼ٥ ال١ذةب ٦ٕؾور يف ذلٟ؛ ل١رثة اجلىٮص الٮ ♫
 إىل أكرب ٨٦ ظض٫٧. 

ا  -3 املؤ٣ٙ ل٥ يؾ٠ؿ املؾا٬ت املؼة٣ٛح يف املكأ٣ح ا٣يت يٮرد٬ة إال يف أ٦ةك٨ ٤ٝي٤ح صؽًّ
 ٧٠ة يف مكأ٣ح/ )االق٥ واملكىم( وحنٮه. 

خيذ٥ ثٕي املجةظر ثؿؤى و٦٪ة٦ةت تن٭ؽ أل٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح ثىعح ٔٞةاؽ٥٬،  -4
 ودٕيت ىلع املؼة٣ٛني هل٥، ٧٠ة ٢ٕٚ يف ٩٭ةيح ٦جعر ا٣ٞؿآن وا٣ٞؽر. 

 يٞؽم يف أول املجعر ثٕي اآلزةر ثؽون ق٪ؽ، ز٥ يأيت ث٭ة ثٕؽ ذلٟ ثأقة٩يؽ٬ة.  -5
 و٨٦ ممزيات ال١ذةب ٦ة يٌل/ 
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ينذ٢٧ ٬ؾا ال١ذةب ىلع/ ٔؽد ٠جري ٨٦ اجلىٮص ٦ة ثني ظؽير، وأزؿ، لك٭ة دذعؽث  -2
 ٨ٔ مكةا٢ ٔٞؽيح. 

ح ألق٧ةء ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح، و٬ؾا يؤًلؽ إمجةع األ٦ح ىلع ٔٞيؽة  -1 وال١ذةب يٕذرب مٮقٔٮ
ذٞةد.   أ٢٬ الك٪ح ٝج٢ وبٕؽ ّ٭ٮر االحنؿاٚةت يف األ

ق٤ٟ يف إيؿاده لآلزةر مك٤ٟ  ♫ ن املؤ٣ٙيٕذرب ال١ذةب ٨٦ املكذؼؿصةت، ظير إ -3
املعؽزني؛ إذ يٮرد احلؽير أو األزؿ بك٪ؽه إىل ٝةا٫٤، ٚإذا اكن احلؽير اخؿًصة يف أظؽ 
٠ذت الك٪ح ٚإ٫٩ ال يٮرده ٨٦ َؿي٫ٞ، ث٢ ٨٦ َؿيٜ آػؿ وال يكةد يٮصؽ يف ٬ؾا 
 ال١ذةب ٦ة خية٣ٙ ٬ؾه ا٣ٞةٔؽة، وال مٟ أن وروده ٨٦ د٤ٟ ا٣ُؿيٜ قيؤدي إىل

 زيةدة أو مٮاٚٞح هلة ٚةاؽد٭ة احلؽيثيح. 
 و٨٦ املآػؾ ا٣يت دؤػؾ ٤ٔي٫ ٦ة يٌل/ 

جبة٩ت اتل٪ْي٥، ال يف ٔ٪ةوي٨ ال١ذةب، وال يف  ♫ ٔؽم اتل٪ْي٥، ٥٤ٚ ي٭ذ٥ املؤ٣ٙ
٥ حبير تن٢٧ أثٮاثًة وٚىٮاًل يٕؿف ٦٪٭ة ثؽايح ابلةب  َْ ٮاعت؛ ٚة٣ٕ٪ةوي٨ ل٥ د٪ املًٮ

ٮاعت قٮًٝة حتخ ٔ٪ٮان/ )قيةق ٠ؾا وًلؾا(، ول٥ و٩٭ةيذ٫ وحمذٮاه، وإ٧٩ة يكٮق  املًٮ
يكذ٢٧ٕ لك٧ح/ )ثةب( إال أربٓ مؿات حتذ٭ة ٬ؾه الكيةٝةت املذٞؽ٦ح، ممة أدى إىل دػٮل 
ٓ حتخ ثةب آػؿ،  ثٕي املجةظر حتخ أظؽ ٬ؾه األثٮاب، وٌلن ٨٦ ظٞ٭ة أن دٛى٢ ودًٮ

 اتلٮظيؽ ٨٦ ٗري ٚى٢.  ٧٠ة وٝٓ ذلٟ يف ٦جعر ا٣ٞؽر ٦سبًل، ٚٞؽ صةء ثٕؽ دٞؽم ثةب يف
وٝؽ أورد املى٪ٙ ثٕي األظةدير واآلزةر الٌٕيٛح املٕذٌؽة ثةألظةدير الىعيعح 

 املٕذ٧ؽة يف االقذؽالل ىلع ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح، وٝؽ ٩ج٫ ىلع ذلٟ حمٜٞ ال١ذةب و٫ٞٚ ا. 
  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 

خ ٦جةظر ال١ذةب، و٢ٕ٣ أ٧٬٭ة ٦ة يٌل/  د٪ٔٮ
ح، واألمؿ ثةالدجةع واتل٧كٟ ثةل١ذةب والك٪ح، واملعةْٚح ىلع اجل٧ةٔح ٢ٌٚ ظِٛ الك٪ -2

 واجليه ٨ٔ ٦٪ةّؿة أ٢٬ ابلؽع. 
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املؼة٣ٙ  ا٣ٞؿآن الكم ا ٗري اخ٤ٮق وأٝٮال ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح ادلا٣ح ىلع ذلٟ، وظك٥ -1
يف ٬ؾه املكأ٣ح و٨٦ ٝةل/ ٣ْٰٛ ثة٣ٞؿآن اخ٤ٮق، و٦ىت ظؽث ا٣ٞٮل خب٤ٜ ا٣ٞؿآن 

 و٨٦ أول ٨٦ ٝةهل. 
ذ٠ؿ مج٤ح ٨٦ وٛةد٫ دٕةىل اكقذٮاا٫ ىلع ا٣ٕؿش، وادىة٫ٚ دٕةىل ثة٥٤ٕ٣، وًلٮن ٫٧٤ٔ  -3

ٗري اخ٤ٮق، وأن ا دٕةىل ق٧يٓ بك٧ٓ، ثىري ثجرص، وإزجةت الٮص٫، وا٣ٕيجني، 
 ، و٩ـول الؿب دجةرك ودٕةىل، ورؤيح املؤ٦٪ني لؿب٭٥ يٮم ا٣ٞية٦ح. واحلؽي٨

ٞيؽة أ٢٬ الك٪ح ٚي٫، و٦ؾا٬ت املؼة٣ٛني، و٦ة يذ٤ٕٜ ث٫ ٨٦ مكةا٢.  -4  ا٣ٞؽر ٔو
 ♀٦ىت اك٩خ وب٥ ٔؿٚخ، وٌٚةا٢ اجليب  ♀قيةق ٦ة روي يف ٩جٮة اجليب  -5

 و٦ٕضـاد٫. 
بلٝذ٫ ثةإلقبلم، ودٕؿي٫ٛ، وزيةدد٫ و٩ٞىة٫٩، واالقتس٪ةء ٚي٫، واخلىةل  -6 الالكم ىلع اإلي٧ةن ٔو

 املٕؽودة يف اإلي٧ةن، وقيةق اجلىٮص، وأٝٮال أا٧ح أ٢٬ الك٪ح يف ٬ؾه املكةا٢. 
 ًبلل املؿصبح وٝجط ٦ؾ٬ج٭٥، و٦ىت ظؽث، و٦ة روي يف ذم املؿصبح.  -7
 ل١جةاؿ واتلٮبح ٦٪٭ة، والنٛةٔح أل٤٬٭ة. ٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح يف مؿدكيب ا -8
٧ةل الىةحلح لؤلمٮات.  -9  ٔؾاب ا٣ٞرب وقؤال امل١٤ني، وإ٬ؽاء اأٔل
 َةٔح األا٧ح واألمؿاء.  -22
ٞٮبةت ٨٦  -22 ى٭٥، ٔو َٞ يؽ مل٨ د٪ةوهل٥ أو د٪ ٌٚةا٢ الىعةثح واحلر ىلع ظج٭٥، والٔٮ

 قت الىعةثح، واتلٌٛي٢ ثح٪٭٥. 
ربٕح ودؿديت اخلبلٚح ثح٪٭٥، وٌٚةا٢ ثٞيح ا٣ٕرشة، وا٣ٕجةس، ٌٚةا٢ اخل٤ٛةء األ -21

 ومحـة، وأ٦٭ةت املؤ٦٪ني. 
٦ة ورد ٨٦ آيةت، وأظةدير، وآزةر ٨ٔ الىعةثح واتلةثٕني يف ٠ؿا٦ةت األوحلةء، و٦ة  -23

 روي ٨٦ ٠ؿا٦ةت ثٕي الىعةثح، واتلةثٕني، وأوحلةء ا دٕةىل. 
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 رابًعا: طبعات الكتاب: 
ينذ٢٧ ال١ذةب ىلع/ ز٧ة٩يح أصـاء، َجٕخ يف أربٕح دلرلات، ثذعٞيٜ د. أمحؽ قٕؽ  -2

ـء يف ٠ؿا٦ةت أوحلةء ا َجٓ يف دلرل مكذ٢ٞ جلٛف املعٜٞ،  محؽان، ثةإلًةٚح إىل ص
 نرش دار َيجح، الؿيةض. 

جٓ ث٧رص َجٕح أػؿى حمٞٞح، و٦ٞةث٤ح ىلع نكؼح ػُيح، ثذعٞيٜ ننأت ٧٠ةل املرصي.  -1  َو
ٍنٍ «غلٌذج امسنف أصحاب امحذًث» -04  ♫ ألةٍ غثمان امصاة

 أوالً: اتلعريف باملؤلف: 
٬ٮ اإل٦ةم أثٮ ٔس٧ةن إق٧ةٔي٢ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ أمحؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ث٨ اعثؽ 

٫ْ ٠جةر (371٬الىةثٮين، ودل ق٪ح ) ِ ثٕؽ وادله، وٌلن حيرض دل٤ف ٔو ، ودٮىل الٔٮ
يف م٭ؿ املعؿم  ♫ ا٥٤ٕ٣ ودٛنن ٚي٫، دٮيف ا٧٤ٕ٣ةء، أػؾ ٨ٔ ميٮخ ٔرصه ظىت ثؿع يف

 (. ٨٦449٬ ق٪ح )
 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 

 دؿصٓ أ٧٬يح ال١ذةب إىل أمؿي٨ أقةقحني ٧٬ة/ 
أ٫٩ ٨٦ املىةدر الؿاحكح يف ٢ٞ٩ ٔٞيؽة الك٤ٙ، ول٥ يـل ا٧٤ٕ٣ةء ي٪٤ٞٮن ٔ٪٫ اجلٞٮل  -2

، «اتلأقحف»ث٨ دي٧يح يف ٠ذةب ويجكجٮن إحل٫ األٝٮال، ومم٨ ٢ٞ٩ ٔ٪٫/ ميغ اإلقبلم ا
 «. احل٧ٮيح»ويف ٠ذةب 

دٞؿيؿه ملٮٝٙ الك٤ٙ ٨٦ اجلىٮص ٦ٓ ٦ٞةر٩ذ٫ ث٧٪٭ش أ٢٬ ابلؽع؛ ممة يْ٭ؿ ٦ؽى  -1
 اقذٞة٦ح أوٮل الك٤ٙ واالحنؿاف ٨ٔ احلٜ ٔ٪ؽ أ٢٬ ابلؽع. 

ٮع ال١ذةب ٬ٮ/ دٞؿيؿ ا٣ٕٞيؽة الك٤ٛيح يف أوٮل ادلي٨، وٝؽ قةر املى٪ٙ  ♫ ومًٮ
 يف ٬ؾا ال١ذةب ىلع اجل٭ش اتلةيل/ 

 ثيةن ا٣ٕٞةاؽ الك٤ٛيح ثةدلحل٢ وا٣رب٬ةن ٨٦ ال١ذةب والك٪ح.  -2
 ٢ٞ٩ ٦ؾ٬ت الك٤ٙ، ثةألقة٩يؽ الىعيعح.  -1
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 االػذىةر ٦ٓ د٧ةم املٕىن يف قية٫ٝ ل٤ٕٞةاؽ.  -3
 وممة يبلظِ ىلع ال١ذةب ٦ة يٌل/

ذ -2 يح ٦ٓ أ٫٩ ٠ذةب يف األ ٞةد، واذلي داعه ذللٟ أ٩٭ة اك٣ٕبل٦ح قٮ٫ٝ بلٕي األمٮر ا٣ٛٔؿ
 والنٕةر أل٢٬ الك٪ح يف ز٦ة٫٩. 

دٮ٫ٛٝ يف مكأ٣ح ال٤ِٛ ثة٣ٞؿآن اٝذؽاًء ثةث٨ صؿيؿ، وٌلن الٮاصت اتلٛىي٢ ٧٠ة و٪ٓ  -1
ة رمحح ا. ًٕ  ابلؼةري واث٨ ٝذحجح ٤ٔي٭٥ مجي

  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 
 امذ٢٧ ال١ذةب ىلع دٞؿيؿ ٔؽد ٨٦ املجةظر، ٨٦ أ٧٬٭ة ٦ة يٌل/ 

إزجةت وٛةت ا ممة وردت ث٫ اجلىٮص، اكالقذٮاء وا٤ٕ٣ٮ وا٣ٛٮٝيح وا٣زنول وامليجء،  -2
 وبيةن ا٣ٛؿق ثني أ٢٬ الك٪ح وأ٢٬ ابلؽع يف اتلٕةم٢ ٦ٓ ٩ىٮص الىٛةت. 

 أذٞةد أ٢٬ احلؽير أن ا٣ٞؿآن الكم ا ٗري اخ٤ٮق.  -1
الالكم ىلع ابلٕر ثٕؽ املٮت، والنٛةٔح أل٢٬ ال١جةاؿ، واحلٮض، وال١ٮزؿ، واجل٪ح  -3

 واجلةر، ورؤيح املؤ٦٪ني لؿب٭٥ ٔية٩ًة يف اآلػؿة. 
 ثيةن أذٞةد أ٢٬ احلؽير يف ظٞيٞح اإلي٧ةن وزيةدد٫ و٩ٞىة٫٩.  -4
 ثيةن أذٞةد٥٬ يف مؿدكت ال١جرية يف ادل٩ية واآلػؿة.  -5
 الىعةثح ووصٮب حمجذ٭٥ وظك٨ ا٨ْ٣ ث٭٥، وإزجةت ػبلٚح اخل٤ٛةء الؿامؽي٨ثيةن ٌٚةا٢  -6

 وأن ٤ٌٚ٭٥ حبكت دؿدحج٭٥ يف اخلبلٚح، ووصٮب ال١ٙ ٧ٔة مضؿ ثح٪٭٥.  ،╚
وصٮب الىبلة ػ٤ٙ األا٧ح املك٧٤ني وادلاعء هل٥ و٩ىيعذ٭٥، واجل٭ةد ٦ٕ٭٥ والىرب  -7

ؽم اخلؿوج ٤ٔي٭٥ وإن صةروا.   ىلع صٮر٥٬ ٔو
 رابًعا: طبعات الكتاب: 

 َجٓ ال١ذةب ٔؽة َجٕةت ٩ؾ٠ؿ ٦٪٭ة ٦ة يٌل/ 
ح الؿقةا٢ امل٪رييح، ثة٣ٞة٬ؿة، اعم) -2  (. 2343٬َجٓ يف املُجٕح امل٪رييح ٨٧ً دل٧ٔٮ
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و٬ٮ يف احلٞيٞح  (،2424٬َجٓ يف ادلار الك٤ٛيح ثةل١ٮيخ ثذعٞيٜ ثؽر ابلؽر ق٪ح ) -1
ة.  ًٞ  ختؿيش أكرث ٦٪٫ حتٞي

 (.2429٬دار ا٣ٕةو٧ح، ثؽراقح وحتٞيٜ د.٩ةرص اجلؽيٓ، ا٣ُجٕح اثلة٩يح )َجٓ يف  -3
 ♫ منخطٌث امتغذادي «امكالو غىل امصفاخ» -05

 أوالً: اتلعريف باملؤلف:
٬ٮ اإل٦ةم ا٣ٕبل٦ح ػةد٧ح احلٛةظ أثٮ ثكؿ اث٨ يلع ث٨ زةثخ ث٨ أمحؽ ث٨ ٦٭ؽي 

ة (391٬ابل٘ؽادي، ودل ق٪ح ) ًْ ، ا٩ذ٭خ إحل٫ ريةقح ٥٤ٔ احلؽير يف ز٦ة٫٩، وب٤ٖ ا٣٘ةيح ظٛ
ة حلؽير رقٮل ا  ًُ ج ٧ً٤ة ثىعيع٫  ،♀وإدٞة٩ًة ًو ودٛ٪٪ًة يف ٫٤٤ٔ وأقة٩يؽه، ٔو

ة، دٮيف ًٛ ؿيج٫، وٚؿده و٦٪١ؿه و٦ُؿوظ٫، وٝؽ ث٤٘خ مى٪ٛةد٫ قذًّة ومخكني مى٪  ♫ ٗو
 (. 463٬يف ذي احلضح ق٪ح )

 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 
و٬ٮ ٨٦َ ٬ٮ يف ا٥٤ٕ٣ واملاك٩ح،  ،♫ ٬ؾا ال١ذةب ٨٦ ٩ٮادر اخلُيت ابل٘ؽادي

 وا٩تكةب ال١ذةب إحل٫ إًةٚح ْٔي٧ح ل٧٤٪ةٚعني ٨ٔ ٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح يف ثةب الىٛةت. 
و٬ؾا ال١ذةب د٤ؼيه صيؽ ملؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح يف ثةب الىٛةت ثأق٤ٮب ق٭٢ واًط 

و٬ٮ ىلع و٘ؿه ل٥ خي٢ ٨٦ األد٣ح اجل٤ٞيح وا٤ٕٞ٣يح ىلع إزجةت ٦٪٭ش الك٤ٙ  ال دٕٞيؽ ٚي٫،
 يف ثةب الىٛةت. 

  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 
٦ؾ٬ت الك٤ٙ يف ثةب  ♫ ٣حف يف ال١ذةب إال ٦جعر واظؽ ثنَيّ ٚي٫ املى٪ٙ

ط أن األظةدير املؿويح يف الىٛةت ىلع  الىٛةت مكذٕي٪ًة ثةألد٣ح اجل٤ٞيح وا٤ٕٞ٣يح، ز٥ ًو
 زبلزح أٝكةم وبني ظك٥ لك ٦٪٭ة. 

 رابًعا: طبعات الكتاب: 
َجٓ ال١ذةب يف م١ذجح اث٨ دي٧يح ثة٣ٞة٬ؿة وم١ذجح ا٥٤ٕ٣ جبؽة، ثذعٞيٜ ٧ٔؿو 

 . (2423٬ٔجؽامل٪٥ٕ، اعم )
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ـًءا ٨٦ ٬ؾا ال١ذةب يف ٠ذةب  ، وذلٟ «قري أٔبلم اجلجبلء»وٝؽ روى اإل٦ةم اذل٬يب ص
 يف قيةق دؿمجذ٫ ل٤ؼُيت ابل٘ؽادي. 

 «امحخح يف ةٌان املحخح يف رشح امذٍحٌذ ٌمزىث أىه امسنح» -06

 ♫ مؤلصتيانٍ

 أوالً: اتلعريف باملؤلف:
٢ٌ ث٨ يلع ث٨ أمحؽ  ٔي٢ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ا٣ٛ ٞةق٥ إق٧ة ِ أثٮ ا٣ َة٬ؿ ٬ٮ احلٚة اتلييم ا٤ُ٣يح  اث٨ 

( ثأوج٭ةن، وننأ ث٭ة، ز٥ رظ٢ إىل ث٘ؽاد، و٩حكةثٮر، وم١ح؛ 457٬األوج٭ةن، ودل ق٪ح )
تلعىي٢ ا٥٤ٕ٣، وٝؽ ٨َ٦ ا ٤ٔي٫ ثة٥٤ٕ٣ الٮاقٓ واهل٧ح ا٣ٕةحلح ٚاكن إ٦ة٦ًة يف اتلٛكري 

وال٤٘ح واألدب، اعرًٚة ثةملذٮن واألقة٩يؽ، ظىت ٩ةل ز٪ةء أ٢٬ ٔرصه، و٣ٞت بنيغ واحلؽير 
ة ٩ـي٫ اجلٛف  ًٛ ؽه ثٌٕ٭٥ دلؽد ا٣ٞؿن الكةدس، ٧٠ة اكن زا٬ًؽا ٔٛي اإلقبلم وبٞٮام الك٪ح، ٔو

 ٨ٔ املُة٦ٓ، ال يؽػ٢ ىلع الكبلَني وال ىلع ٨٦ ادى٢ ث٭٥. 
ا٣ٛؿق املؼة٣ٛح أل٢٬ الك٪ح ود٥ اعش أثٮ ا٣ٞةق٥ يف الٮٝخ اذلي ا٩ترشت ٚي٫ 

ّ٭ٮر٬ة، ٚٮ٫ٞٚ ا لك٤ٮك ٦٪٭ش الك٤ٙ يف ا٣ٕٞيؽة، واتلى٪يٙ ل٤ؿد ىلع املجذؽٔح، ٫٤ٚ 
ؿ «دالا٢ اجلجٮة»، و«الك٪ح»، و«احلضح يف ثيةن املعضح»يف ا٣ٕٞيؽة زبلزح مى٪ٛةت/  ، وٝؽ ُع٧ِّ

 (.535٬ز٧ة٩يح وقجٕٮن اع٦ًة، ودٮيف يٮم األًىح ق٪ح )
 وهية الكتاب وننىجه:جانًيا: أ

وظني رأيخ »/ -يف ثيةن أ٧٬يح ٠ذةث٫ والكجت اذلي د٫ٕٚ إىل دأحل٫ٛ -يٞٮل املى٪ٙ
ٝٮام اإلقبلم ثةتل٧كٟ ثةلك٪ح، ورأيخ ابلؽٔح ٝؽ ٠رثت والٮٝيٕح يف أ٢٬ الك٪ح ٝؽ ٚنخ، 
ورأيخ ادجةع الك٪ح ٔ٪ؽ ٝٮم ٩ٞيىح، واخلٮض يف الالكم درصح رٚيٕح، رأيخ أن أمٌل ٠ذةثًة 

االثذؽاع، وأثني ٚي٫ أذٞةد أا٧ح الك٤ٙ  تيف الك٪ح يٕذ٧ؽ ٤ٔي٫ ٨٦ ٝىؽ االدجةع وصة٩
وأ٢٬ الك٪ح يف األمىةر، والؿاقؼني يف ا٥٤ٕ٣ يف األُٝةر، حل٤ـم املؿء ادجةع األا٧ح املةًني، 
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 .(1)«الك٤ٙ وجية٩ت َؿيٞح املجذؽٔني، ويكٮن ٨٦ وة٣يح اخل٤ٙ لىة٣يح
 ٧٤ٔةء الك٤ٙ يف ا٣ٕٞيؽة؛ وذلٟ لؤلمٮر اآلديح/ ويٕؽ ال١ذةب ٨٦ أ٢ٌٚ ٦ة و٪ٙ

ٮاعت ا٣ٕٞيؽة اكم٤ح مكذٮٚةة يف ال١ذةب ثٞك٧ي٫، ٦ٓ االقذٛةدة ث٧ؤ٣ٛةت  -2 مجٓ مًٮ
 ا٣ٕٞيؽة دلى املذٞؽ٦ني ٨ٔ املى٪ٙ.

 اال٦ذيةز ثةتل٪ْي٥ ىلع ٬يبح أثٮاب وٚىٮل. -1
٣ٕٞيؽة الك٤ٙ، واإلمةرة ٔؽم اال٠ذٛةء برسد األظةدير واآلزةر، ث٢ ٦٪ةٝنح املؼة٣ٛني  -3

 إىل أٝٮاهل٥ ورد٬ة ثةألد٣ح اجل٤ٞيح وا٤ٕٞ٣يح ودال٣ح ال٤٘ح.
ول٥ يرش املى٪ٙ يف ٦ٞؽ٦ح ٠ذةث٫ إىل ٦٪٭ض٫ يف اتلأحلٙ، وإن اكن ٝؽ ق٤ٟ يف دأحل٫ٛ 

 امل٪٭ش اآليت/
 يٕٞؽ املى٪ٙ ابلةب أو ا٣ٛى٢، ويرسد اآليةت واألظةدير واآلزةر املذ٤ٕٞح ث٫ ثأقة٩يؽ٬ة. -2
يف ثٕي املجةظر ي٪ةٝل املؼة٣ٛني ٨٦ املٕزت٣ح، أو األمةٔؿة، يؿد ٤ٔي٭٥ ثةألد٣ح  -1

 اجل٤ٞيح وا٤ٕٞ٣يح وال٤٘ٮيح.
٠سرًيا ٦ة ي٪٢ٞ املؤ٣ٙ ٨٦ ٠ذت ا٧٤ٕ٣ةء بك٪ؽه إحل٭٥ وػةوح اث٨ ٦٪ؽه، والبللاكيئ، ٧٠ة  -3

 ي٪٢ٞ ٔٞيؽة اكم٤ح بلٕي ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ أ٢٬ الك٪ح.
 ا٣ٞةا٤ني خب٤ٜ ا٣ٞؿآن و٦ة يذ٤ٕٜ ثؾلٟ، ٚأكرث ٚي٫ ا٣ٛىٮل، أذىن املى٪ٙ ثةلؿد ىلع -4

ـء األول واثلةين.  وًلؿر٬ة يف اجل
 وىلع ال١ذةب ثٕي املآػؾ ا٣حكرية، ويه/

ري ٦ُةثٞح ٣ٕ٪ٮان ابلةب. -2  د٧ٌ٪خ ثٕي األثٮاب ٚىٮاًل ٗري مؿدجح ٗو
ٮع واظؽ يف أ٦ةك٨ ٦ذٕؽدة، وػةوح ٦جعر/  -1 الكم  ا٣ٞؿآن»دكؿار الالكم ٨ٔ مًٮ

 .«ا ٗري اخ٤ٮق
ٔؽم ختؿيش األظةدير واآلزةر الٮاردة يف ال١ذةب إال ٩ةدًرا، ٦ٓ إيؿاد أظةدير ًٕيٛح  -3

                                     
 .(84ص)٦ٞؽ٦ح ٠ذةب احلضح يف ثيةن املعضح  /( ا٩ْؿ2)
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 دون اإلمةرة إىل ًٕٛ٭ة.
 حمتييات الكتاب:جاثلًا: 

٦جةظر ال١ذةب دتجني ٨٦ ػبلل اقذٕؿاض ٔ٪ةوي٨ أثٮاث٫، ويه أربٕح ٔرش ثةثًة 
ـأي٨.   منذ٤٧ح ىلع ٦ةاتني وز٧ة٩ني ٚىبًل، دٞٓ يف ص

ـء األول ىلع األثٮاب اآلديح/  وينذ٢٧ اجل
 ثةب يف اتلٮظيؽ. -2

 ٦ذٮادؿة يف وٛةت ا. ♀ثةب يف ٦يجء األػجةر ٨ٔ اجليب  -1

 .ثةب ذ٠ؿ إزجةت وص٫ ا  -3

 ادلحل٢ ٨٦ ال١ذةب واألزؿ ىلع أن ا دٕةىل ل٥ يـل ٦ذلك٧ًة آمًؿا ٩ة٬يًة.ثةب  -4

 ثةب ٦ة ورد يف ٠ذةب ا ٨٦ ثيةن أن ا٣ٞؿآن الكم ا ٗري اخ٤ٮق. -5

 ثةب مكةا٢ اإلي٧ةن. -6

 ثةب يف الؿد ىلع اجل٭٧يح واملٕزت٣ح. -7

ـء اثلةين ٚحنذ٢٧ ىلع األثٮاب اآلديح/   أ٦ة اجل

 ثةب ا٣ٞؽر. -8

يؽ.ثةب ذ٠ؿ  -9 ؽ والٔٮ  الٔٮ

 ىلع ا٣ٕؿش. ثةب يف ثيةن اقذٮاء ا  -22

 .ثةب الكم الؿب  -22

 ثةب ٌٚةا٢ الىعةثح. -21

 ثةب يف اتل٧كٟ ثةلك٪ح. -23

 ثةب يف اصذ٪ةب ابلؽع واأل٬ٮاء. -24
 رابًعا: طبعات الكتاب:

، ثذعٞيٜ حم٧ؽ ث٨ (2422٬َجٓ ال١ذةب يف دار الؿايح ل٤جرش واتلٮزيٓ ثةلؿيةض، اعم )
 ػٌل.ربيٓ ث٨ ٬ةدي املؽ
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 ♫ الةن كذامح «ملػح االغذلاد اميادي إىل ستٌه امششاد» -07

 أوالً: اتلعريف باملؤلف: 
٬ٮ اإل٦ةم مٮٜٚ ادلي٨ أثٮ حم٧ؽ ٔجؽ ا ث٨ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٝؽا٦ح ث٨ ٦ٞؽام ث٨ 
٩رص املٞؽيس اجل٧ََةٔيٌل ز٥ ادلمنٌف الىة٣يح احل٪جٌل، ودل جب٧ََةٔي٢ ٨٦ أ٧ٔةل ٩ةث٤ف 

اكن إ٦ة٦ًة يف ٥٤ٔ ا٣ٛؿااي واخلبلف، واألوٮل وا٫ٞٛ٣، واجلعٮ واحلكةب،  ،(542٬ق٪ح )
وا٣ٕجةدة والـ٬ةدة، وٌلن ذ٠يًّة مضةاًع مؽيؽ االظذ٧ةل لؤلذى، هل مى٪ٛةت ذاإح الىيخ يف 

 (. 612٬ق٪ح ) ♫ أوٮل ادلي٨ وا٫ٞٛ٣ وأوٮل ا٫ٞٛ٣ واتلٛكري واحلؽير، دٮيف
 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 

ذٞةد ىلع ٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح، و٬ٮ ىلع  ال١ذةب يٕؽ اخذرًصا أل٥٬ مكةا٢ األ
و٘ؿه ٚي٫ ظنؽ ٨٦ األد٣ح ٩ًْؿا ملة ظٮاه ٨٦ املكةا٢ ا٣ٕٞؽيح، وٝؽ ٔين برشظ٫ مجةٔح ٨٦ 

 ا٧٤ٕ٣ةء ٝؽي٧ًة وظؽيسًة.
ىلع درب ٨٦ قج٫ٞ ٨٦ ٧٤ٔةء الك٤ٙ يف دى٪يٙ ٠ذج٭٥  ♫ و٣ٞؽ قةر املى٪ٙ

وال١ذةب  ،♀ ا٣ٕٞؽيح، ظير أذ٧ؽ يف اقذؽالالد٫ ىلع ٠ذةب ا وق٪ح رقٮهل
يٕذرب ٦ذ٪ًة يف أذٞةد أ٢٬ الك٪ح، مجٓ أ٥٬ مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة ثأػرص ٔجةرة، وإن اكن ٚي٫ ٧٠ة 

 قجٜ ظنؽ ال ثأس ث٫ ٨٦ األد٣ح. 
  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 

 ٧ك٨ اتلٕؿف ىلع حمذٮيةت ال١ذةب ثٕؿض أ٥٬ ٦جةظس٫ وا٣يت دؽور ظٮل املعةور اتلةحلح/ ي
ط ٚي٭ة ٦٪٭ش الك٤ٙ يف مكأ٣ح الىٛةت، وظر ٚي٭ة ىلع االدجةع وظؾر ٨٦  -2 ٦ٞؽ٦ح ًو

 االثذؽاع وادجةع األ٬ٮاء. 
إزجةت ثٕي الىٛةت دٛىيبًل بكيةق اجلىٮص ادلا٣ح ٤ٔي٭ة، ويه/ الٮص٫، احلؽان، اجلٛف،  -1

امليجء، الؿىض، املعجح، ا٣ٌ٘ت، الكؼٍ، ال١ؿه، اجلــول، اتلٕضت، الٌعٟ، االقذٮاء، 
 ا٣ٛٮٝيح، الالكم، ا٣ٞؿآن الكم ا ٗري اخ٤ٮق، رؤيح املؤ٦٪ني لؿب٭٥ يٮم ا٣ٞية٦ح. 
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 ٦ة يذ٤ٕٜ ث٭٧ة ٨٦ ػ٤ٜ إٔٚةل ا٣ٕجةد واهلؽايح واإلًبلل. ا٣ٌٞةء وا٣ٞؽر و -3
4-  .٢٧  اإلي٧ةن ٝٮل ٔو
٦س٢/ اإلرساء واملٕؿاج، وأرشاط  ،♀وصٮب اإلي٧ةن ثك٢ ٦ة أػرب ث٫ الؿقٮل  -5

الكةٔح، وٚذ٪ح ا٣ٞرب، و٦ة يٞٓ يٮم ا٣ٞية٦ح ٨٦ احلرش، واحلكةب، ووزن لؤل٧ٔةل، 
 و٩ىت الرصاط، واجل٪ح، واجلةر، وذثط املٮت.  ،♀والنٛةٔح، وظٮض اجليب 

 وأ٫٩ ػةد٥ اجلبيني.  ،♀اإلي٧ةن ث٧ع٧ؽ  -6
 اتلٌٛي٢ ثني الىعةثح، واخلبلٚح الؿامؽة، وا٣ٕرشة املبرشون ثةجل٪ح.  -7
 وصٮب دٮيل الىعةثح وحمجذ٭٥، وال١ٙ ٨ٔ مكةوا٭٥، و٦ة مضؿ ثح٪٭٥.  -8
 َةٔح الٮالة، وظؿ٦ح اخلؿوج ٤ٔي٭٥.  -9
 ٬ضؿ أ٢٬ ابلؽع، ودؿك اجلؽال واخلىٮ٦ةت يف ادلي٨.  -22

 رابًعا: طبعات الكتاب:
ذٞةد»َجٕخ  ح/« ملٕح األ ح إىل ٗري٬ة، و٨٦ رشوظ٭ة املُجٔٮ  َجٕةت ٠سرية ٦ٛؿدة ودل٧ٔٮ

رشح النيغ حم٧ؽ ث٨ وة٣ط ا٣ٕسي٧ني، َجٓ أكرث ٨٦ َجٕح، ٦٪٭ة/ َجٕح ث١٧ذجح اإل٦ةم  -2
 وختؿيش أرشف ث٨ ٔجؽ املٞىٮد.( ثذعٞيٜ 2421٬ابلؼةري اعم )

ذٞةد» -1 ل٤نيغ ٔجؽ ا ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ اجلربي٨، ويه  «اتل٤ٕيٞةت ىلع ٦نت ملٕح األ
ٔجةرة ٨ٔ أقب٤ح وأصٮبح ىلع ال٧٤ٕح ٣ُبلب املٕة٬ؽ ا٧٤ٕ٣يح، نرشد٫ دار الى٧ييع 

 ( ثةٔذ٪ةء يلع ث٨ ظك٨ أثٮ لٮز.2426٬ثةلؿيةض اعم )
ذٞةداإلرمةد رشح ملٕح » -3 ل٤نيغ ٔجؽ ا ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ اجلربي٨، أٔؽه وػؿج  «األ

.(2428٬أظةديس٫ حم٧ؽ ث٨ محؽ امل٪يٓ، َجٕذ٫ دار َيجح ا٣ُجٕح األوىل اعم )

 ♫الةن دٌمٌح  «امذذمشًح» -08

 أوالً: اتلعريف باملؤلف: 
٬ٮ ميغ اإلقبلم دٌف ادلي٨ أثٮ ا٣ٕجةس أمحؽ ث٨ م٭ةب ادلي٨ ٔجؽ احل٤ي٥ ث٨ دلؽ ادلي٨ 
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اكن ٨٦ حبٮر ا٥٤ٕ٣،  (،662٬ٔجؽ الكبلم ث٨ دي٧يح احلََؿاين، ودل حبؿان يف ربيٓ األول ق٪ح )
٢٤ احلؽير وٚٞ٭٫، ظ٤ٛخ ظيةد٫ ثةألمؿ ثةملٕؿوف واجليه  ثؿع يف اتلٛكري وا٫ٞٛ٣ والؿصةل ٔو

١ؿ واجل٭ةد يف قبي٢ ا، وأوذي ٠سرًيا، أىلع ا ٦٪ةره ومجٓ ٤ٝٮب أ٢٬ اتلٞٮى ىلع ٨ٔ امل٪
ة ٠سرًيا، دٮيف ًٞ ( يف حمبك٫ ث٤ٕٞح 718٬يف ذي ا٣ٕٞؽة ق٪ح ) ♫ حمجذ٫، و٬ؽى ث٫ ػ٤

 دمنٜ.
 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 

 ثأ٧٬يح ػةوح، ودؿصٓ أ٧٬يح ٬ؾا ال١ذةب لؤلمٮر اتلةحلح/ ا٣ٕٞيؽة اتلؽمؿيح  حتْٯ
صًَل ميغ اإلقبلم ٚي٫ دٮظيؽ األلٮ٬يح ودٮظيؽ األق٧ةء والىٛةت ىلع وص٫ ٚؿيؽ يف  -2

ثيةن احلٜ، حبير أثةن املٕذٞؽ الىعيط يف ٬ؾي٨ األو٤ني، وأزال اإلماكالت ودٚٓ 
 النج٭ةت ثأق٤ٮب ٤ٔيم روني. 

ؾ٬ت الك٤ٙ ىلع وص٫ ادلٝح يف املجىن واملٕىن، وبني االقذ٧ٕةالت أّ٭ؿ ابل٪ةء ا٣ٌٕٞل مل -1
 الىعيعح واملضةالت امل١٧٪ح ل٢ٕٞ٤ ٨٦ ػبلل د٤ٟ امل٪ةّؿات املٛرتًح. 

 أّ٭ؿ ٦ة يف ٦ؾا٬ت املجذؽٔح ٨٦ ٔٮار واًُؿاب يف ا٣ٕٞيؽة وأوٮل االقذؽالل ٔ٪ؽ٥٬.  -3
 أٝةم األد٣ح ىلع إثُةل أو٢ اتلأوي٢ الالكيم وبني ٦ة يرتدت ٤ٔي٫ ٨٦ أ٩ٮاع الٌبلالت.  -4

 وٝؽ اختؾ اث٨ دي٧يح ٦٪٭ًضة ٦ذ٧زًيا يف ٠ذةث٫ ٬ؾا، وأ٥٬ ٔ٪ةرص ٬ؾا امل٪٭ش ٦ة يٌل/ 
ذٞةد ثةدلحل٢ وا٣رب٬ةن، ٦ٓ االقذؽالل ثةمل٪ٞٮل واملٕٞٮل.  -2  دٞؿيؿ الىعيط ٨٦ األ
 ا٣ٕٞؽيح ثني األ٣ٛةظ املؼذ٤ٛح.  ثيةن ا٣ٛؿوق -1
ٮيع جل٧يٓ  -3 ذ٠ؿ األٝٮال ا٣ٕٞؽيح، و٦ة يرتدت ٤ٔي٭ة ٨٦ أ٧ٔةل، ٦ٓ ا٣ٕؽل يف اجلٞؽ املًٮ

 ٦ة ذ٠ؿه ٨٦ اآلراء.
ٓ الٌةثٍ ا٣ٕةم ا٣ٕةو٥ ٨٦ الٮٝٮع يف األػُةء ا٣ٕٞؽيح.  -4  اتلأوي٢ وًو
ة أم ثةَبًل؛ ألن ذل -5 ًّٞ ٟ ٨٦ دالا٢ احلٜ وابلة٢َ إذ ذ٠ؿ لٮازم األٝٮال قٮاء أكة٩خ ظ

 الزم احلٜ ظٜ، والزم ابلة٢َ ثة٢َ. 
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ؿيٜ اقذ٧ٕةهلة واالقذٛةدة ٦٪٭ة.  -6  وو٫٤ ا٣ٞةٔؽة ثأ٦س٤ذ٭ة ودُجيٞةد٭ة؛ ممة يْ٭ؿ ٦ٕ٪ة٬ة َو
  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 

ٮاعت اتلةحلح/  دؽور ٦جةظر ال١ذةب ظٮل املًٮ
ٮع ال١ذةب وقجت دأحل٫ٛ، وا٣ٛؿق ثني اتلٮظيؽ والرشع وا٣ٞؽر.  -2  املٞؽ٦ح، وبنَي ٚي٭ة مًٮ
 الالكم ٨ٔ اجليف واإلزجةت، وبيةن ٦ؾ٬ت الك٤ٙ و٦ؾا٬ت ٚؿق الٌبلل ٚي٭٧ة.  -1
 احلؽير ٨ٔ الىٛةت ودٞؿيؿ ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح ٚي٭ة.  -3
 ثيةن األو٢ اثلةين و٬ٮ اتلٮظيؽ يف ا٣ٕجةدات، وبُبلن اختةذ الٮقةاٍ ثني ا وػ٫ٞ٤.  -4
 ذ٠ؿ دٞكي٥ املذلك٧ني ل٤ذٮظيؽ، وبيةن ثُبل٫٩.  -5
 ثيةن أٝكةم اجلةس يف ا٣ٞؽر واألمؿ.  -7
٭٧ة، وذ٠ؿ ٝٮهل٥ يف ا٣ٛ٪ةء يف  -8 ثيةن آراء اجلةس يف ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ وبُبلن ا٣ٞٮل ثذٕةًر

 ت اإلهليح و٦ة ٚي٫ ٨٦ ابلة٢َ. اذلا
يط ا٣ٕبلٝح ثني ا٣ٕجةدة واالقذٕة٩ح.  -9  دًٮ

 رابًعا: طبعات الكتاب ورشوحه: 
 َجٓ ال١ذةب ٔؽة َجٕةت، و٨٦ أظك٪٭ة/ زبلث َجٕةت، يه/ 

 امل١ذت اإلقبليم.  ،َجٕح ثذعٞيٜ األقذةذ ز٬ري النةويل -2
 َجٕح ثذعٞيٜ النيغ ٔجؽ ا٣ٞةدر األر٩ةؤوط.  -1
َجٕح ثذعٞيٜ ادل٠ذٮر حم٧ؽ الكٕٮي، ويه أصٮد وأك٢٧ ا٣ُجٕةت، و٬ؾا اتلعٞيٜ اكن  -3

أَؿوظح الؿقة٣ح ا٣يت ٩ةل ث٭ة درصح املةصكتري يف ا٣ٕٞيؽة واملؾا٬ت املٕةرصة، َجٕح 
 . (2426٬م١ذجح ا٣ٕجياكن ثةلؿيةض، ق٪ح )

 ويٮصؽ ل١٤ذةب رشوح اخذرصة، ٨٦ أ٧٬٭ة/ 
، دىعيط ود٤ٕيٜ د. ٔجؽ الؿمح٨ «ث٨ ٦٭ؽي آل ٦٭ؽي اتلعٛح امل٭ؽيح ل٤نيغ ٚة٣ط» -2

 (. 2424٬املع٧ٮد، َجٕح دار الٮ٨َ ثةلؿيةض اعم )
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 ل٤نيغ اث٨ ٔسي٧ني. « دٞؿيت اتلؽمؿيح» -1
 لرل٠ذٮر إثؿا٬ي٥ ا٣ربيكةن. « ال١ٮا٠ت ادلريح حب٢ أ٣ٛةظ اتلؽمؿيح» -3

ٍاسطٌح» -09  ♫ مشٌخ اإلسالو اةن دٌمٌح «امػلٌذج ام

 اتلعريف باملؤلف:أوالً: 
 قجٜ اتلٕؿيٙ ث٫.

 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 
 دؿصٓ أ٧٬يح ال١ذةب إىل/

م٧ٮهل أل٥٬ ٌٝةية ا٣ٕٞيؽة، ٚذعؽث ٨ٔ اإلي٧ةن ثة وأرٌل٫٩، ودٮظيؽ األق٧ةء 
وًلؿا٦ةت األوحلةء ووٛةت أ٢٬  ،♀والىٛةت، والٮاصت حنٮ أوعةب اجليب 

ة مل٥ْٕ حبٮث ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح.  ًٕ  الك٪ح، ٚضةء ٬ؾا ال١ذةب صة٦
خ يف ٦ٞةم اتلعؽي خلىٮم ميغ اإلقبلم واخة٣ٛي٫ يف  ٧٠ة أن ٬ؾه ا٣ٕٞيؽة ًٔؿ
ا٣ٕٞيؽة، ول٥ يكذُٓ أظؽ ٦٪٭٥ أن ي٪١ؿ ٤ٔي٫ محبًة ممة صةء ٚي٭ة، ث٢ وٝٓ االدٛةق ىلع أن 

  .♫ صيؽ ٧٠ة ذ٠ؿ ذلٟ اإل٦ةم اذل٬يب٬ؾا ٦ٕذٞؽ ق٤يف 
و٣ٞؽ صًَل ميغ اإلقبلم يف ٬ؾا ال١ذةب وقُيح أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح يف أثٮاب ادلي٨ 
ري٬ة.  يؽ وأق٧ةء اإلي٧ةن وادلي٨ والىعةثح ٗو  ومكةا٫٤، ١٠ذةب الىٛةت وإٔٚةل ا والٔٮ

٥ ٚي٫ ميغ اإلقبلم َٔ ٦ٕذٞؽه ثةدلالا٢ اجل٤ٞيح ٨٦ اآليةت ا٣ٞؿآ٩يح،  ♫ د
 واألظةدير الىعيعح ث٧ة ال مـيؽ ٤ٔي٫، وًلؾا د٫٧ٔ ثةدلالا٢ ا٤ٕٞ٣يح ا٣ٞٮيح. 

ٌٝةية ا٣ٕٞيؽة يف تك٤ك٢ صيؽ وبأق٤ٮب واًط،  ♫ وٝؽ ٔؿض ميغ اإلقبلم
ظؽث ٨٦ 

ُ
وظؿص ىلع حتؿي أ٣ٛةظ ال١ذةب والك٪ح يف ٬ؾه ا٣ٕٞيؽة، ول٥ ي٤ذٛخ إىل ٦ة أ

ذٞةد. أ  ٣ٛةظ يف ثةب األ
  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 

ٮاعت اتلةحلح/  ي٧ك٨ إجيةز أ٥٬ ٦جةظر ال١ذةب يف املًٮ
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 مٮٝٙ أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح ٨٦ اإلي٧ةن ثىٛةت ا دٕةىل.  -2
 ظٞيٞح اإلي٧ةن ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ح وظك٥ مؿدكت ال١جرية.  -1
 ا٣ٞؽر ومؿادج٫ والؿد ىلع املؼة٣ٛني ٚي٫.  -3
عةثح ال١ؿام والٮاصت حنٮ٥٬ وماك٩ذ٭٥ وٌٚةا٤٭٥، والؿد ىلع املجذؽٔح والؿواٚي الى -4

 . ♀ٚي٧ة يٞٮلٮن يف ظٜ أوعةب رقٮل ا 
 ٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح يف ٠ؿا٦ةت األوحلةء.  -5
ٮا ث٭ؾا االق٥، وبيةن وقُيذ٭٥.  -6  وٛةت أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح ول٥ ُق٧ُّ
٧ةل.  -7  م٧١بلت ا٣ٕٞيؽة ٨٦ ماكرم األػبلق وحمةق٨ اأٔل

 رابًعا: طبعات الكتاب ورشوحه: 
ح إىل ٗري٬ة ومرشوظح، ودؿبٮ رشوح  َجٕخ الٮاقُيح َجٕةت ٠سرية ٦ٛؿدة ودل٧ٔٮ

ح ىلع ا٣ٕرشي٨، و٨٦ أ٧٬٭ة/  الٮاقُيح واتل٤ٕيٞةت ٤ٔي٭ة املُجٔٮ
ل٤نيغ ٔجؽ ا٣ٕـيـ املع٧ؽ الك٧٤ةن، ، «ال١ٮامٙ اجل٤يح يف رشح ا٣ٕٞيؽة الٮاقُيح» -2

 م(. 2981 -2421٬ثةلؿيةض، َجٕح راةقح إدارات ابلعٮث ا٧٤ٕ٣يح واإلٚذةء، اعم )
، «اتلججي٭ةت ال٤ُيٛح ىلع ٦ة اظذٮت ٤ٔي٫ ا٣ٕٞيؽة الٮاقُيح ٨٦ املجةظر امل٪يٛح» -1

٤ي٫ د٤ٕيٞةت ٩ٛحكح ل٤نيغ   ،♫ اث٨ ثةزل٤نيغ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ٩ةرص الكٕؽي، ٔو
 م(. 2989 -2429٬َجٕح دار اث٨ ا٣ٞي٥ ل٤جرش واتلٮزيٓ اعم )

ح اجلؽيح رشح ا٣ٕٞيؽة الٮاقُيح» -3 جؽ ا٣ٕـيـ اث٨ ٚيةض،«الؿًو َجٕح دار  ، ل٤نيغ زيؽ ث٨ٔ 
 (. 2424٬الٮ٨َ ثةلؿيةض اعم )

، ل٤نيغ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ ٩ةرص الؿميؽ، َجٕح «اتلججي٭ةت الكجيح ىلع ا٣ٕٞيؽة الٮاقُيح» -4
 م(. 2995 -2426٬الؿميؽ ل٤جرش واتلٮزيٓ اعم )دار 

، ل٤نيغ وة٣ط ث٨ ٚٮزان ا٣ٛٮزان، َجٕح م١ذجح املٕةرف «رشح ا٣ٕٞيؽة الٮاقُيح» -5
 م(. 2987 -2427٬ثةلؿيةض، اعم )

، ل٤نيغ حم٧ؽ ػ٤ي٢ ٬ؿاس، َجٕح دار اهلضؿة ل٤جرش «رشح ا٣ٕٞيؽة الٮاقُيح» -6
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 م(.2992 -2422٬واتلٮزيٓ ثةلؿيةض، اعم )
دبكيٍ ا٣ٕٞيؽة الٮاقُيح، ل٤نيغ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ ٦ة٩ٓ، دار احلؿ٦ني ل٤ُجةٔح  -7

 (. 2429٬وا٣جرش ثة٣ٞة٬ؿة، اعم )
املعةرضات الكجيح يف رشح ا٣ٕٞيؽة الٮاقُيح، ل٤نيغ اث٨ ٔسي٧ني، َجٕح م١ذجح  -8

 م(. 2993 -2421٬َربيح ثةلؿيةض، اعم )
 ♫ دٌمٌحالةن  «امفذٍَ امحمًٍح امكربَ» -21

 أوالً: اتلعريف باملؤلف: 
 قجٜ دٕؿي٫ٛ. 

 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 
٬ؾا ال١ذةب ٧ً٪٫ ميغ اإلقبلم أوٮل وٝٮأؽ ٔٞيؽة الك٤ٙ يف األق٧ةء والىٛةت، 

 بكبج٭ة، أصـل ا ٦سٮبذ٫. ♫ و٢ٞ٩ ٔ٪٭٥ وأَةل يف ذلٟ، وٝؽ ا٦ذع٨ النيغ
٦ؽي٪ح محةة ٧ٔة جيت اإلي٧ةن ث٫ ٨٦ وٛةت وٌلن ميغ اإلقبلم ٝؽ ورد إحل٫ قؤال ٨٦ 

ا اثلةثذح يف ٠ذةث٫ احل١ي٥ ووعيط ق٪ح رقٮهل ال١ؿي٥؛ اكالقذٮاء ىلع ا٣ٕؿش، وا٤ٕ٣ٮ، 
ري ذلٟ ٢٬ يه ىلع ّة٬ؿ٬ة أم ال ثؽ ٨٦ دأوي٤٭ة؟  وا٣زنول إىل الك٧ةء ادل٩ية ٗو

و٬ٮ أن/  ٚأصةب ث٧ة أصةب ث٫ اإل٦ةم ٦ةلٟ ث٨ أنف وميؼ٫ ربيٕح ث٨ ٔجؽ الؿمح٨،
، وأن ٬ؾا ٦ة اكن ٤ٔي٫ األا٧ح (1)«االقذٮاء ٤ٕ٦ٮم، وال١يٙ دل٭ٮل، والكؤال ٔ٪٫ ثؽٔح»

ٮن والىعةثح ٝج٤٭٥ واتلةثٕٮن، ٚ٭ةج ا٣ٞةا٤ٮن ثةتلأوي٢ ىلع ٬ؾه ا٣ٛذٮى.   املذجٔٮ
ٚؿأى ميغ اإلقبلم أن يـيؽ ٬ؾا اتلعٞيٜ ثية٩ًة، ٚأًةف إىل ا٣ٛذٮى ٩ىٮًوة ْٔي٧ح 
٨ٔ أٔبلم ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ أدجةع املؾا٬ت األربٕح والىٮٚيح، ٠أٝٮال اث٨ أيب ز٦٪ني األ٩ؽليس 
ري٥٬،  ٧ؿو ث٨ ٔس٧ةن امليك الىٮيف ٗو املةليك، واث٨ ػٛيٙ النريازي النةٚيع الىٮيف، ٔو

                                     
ذٞةدرشح أوٮل »البللاكيئ يف  أػؿص٫(2)  (428)ص  «األق٧ةء والىٛةت»وابلي٭ٌف يف  ،(3/442) «األ
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؛ «ا٣ٛذٮى احل٧ٮيح ال١ربى»٬ؾه الـيةدات ا٩تنةًرا ْٔي٧ًة، وق٧يخ/ ٚة٩ترشت ا٣ٛذٮى ثٕؽ 
 . «ا٣ٛذٮى احل٧ٮيح الى٘ؿى» تلذ٧زي ٨ٔ أػذ٭ة الكةثٞح ا٣يت ٔؿٚخ ٚي٧ة ثٕؽ ثةق٥/

  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 
دؽور ٦جةظر ال١ذةب ظٮل/ ٦ة جيت ٨٦ اإلي٧ةن ثىٛةت ا دٕةىل اثلةثذح يف 

وا٤ٕ٣ٮ، وا٣زنول إىل ق٧ةء ادل٩ية... وإٝؿار ٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح يف  ال١ذةب والك٪ح؛ اكالقذٮاء،
 ثةب الىٛةت، والؿد ىلع اخة٣ٛي٭٥، وبيةن ػُب٭٥. 

 رابًعا: طبعات الكتاب: 
 (. 2398٬َجٓ ٬ؾا ال١ذةب ثةملُجٕح الك٤ٛيح ثة٣ٞة٬ؿة اعم ) -2
َجٕذ٭ة دار ز٥ ظٜٞ ال١ذةب محؽ ث٨ ٔجؽ املعك٨ اتلٮجيؿي يف رقةتل٫ ل٧٤ةصكتري،  -1

، وا٣ُجٕح اثلة٩يح أ٢ٌٚ؛ ٚيه أوط (2415٬، واعم )(2413٬الى٧ييع َجٕذني يف اعم )
 َجٕةت ال١ذةب. 

«امػنٍ منػيل امػظٌم» -20
(1) 

 ♫ منزىتٍ

 أوالً: اتلعريف باملؤلف: 
٬ٮ اإل٦ةم احلةِٚ املؤرخ م٧ف ادلي٨ أثٮ ٔجؽ ا حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ ٔس٧ةن ث٨ 

 ٝةي٧ةز ا٣رتًل٧ةين النةٚيع ادلمنٌف، الن٭ري ثةذل٬يب. 
( ثؽمنٜ، وننأ يف أرسة ٧٤ٔيح، ورظ٢ يف ٤َت ا٥٤ٕ٣، 673٬ودل يف ربيٓ اآلػؿ ق٪ح )

ثٕؽ أن أوجط إ٦ة٦ًة يف  وذاع ويذ٫ يف ا٣ٕةل٥ اإلقبليم، وٝىؽه َبلب ا٥٤ٕ٣ ٨٦ لك ماكن،
 125والكري، واجلؿح واتلٕؽي٢، ودؿك زؿوة ٧٤ٔيح ْٔي٧ح ث٤٘خ ا٣ٞؿاءات، واحلؽير، 

ة، دٮيف ًٛ  ود٨ٚ ثؽمنٜ. ، (748٬حل٤ح االزجني اثلة٣ر ٨٦ ذي ا٣ٕٞؽة ق٪ح ) ♫ مؤ٣
 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 

                                     
 و٬ٮ االق٥ الىعيط ل١٤ذةب، ٧٠ة رَصط حمٜٞ َجٕح دار الٮ٨َ، ويه أ٢ٌٚ َجٕةد٫. ( 2)
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ذٞةديح ا٣يت اػذ٤ٙ املك٧٤ٮن ٚي٭ة  يٕة٣ش ٬ؾا ال١ذةب مكأ٣ح ٨٦ أ٥٬ املكةا٢ األ
 ىلع ػ٫ٞ٤، اثلةثذح ثةل١ذةب ٦٪ؾ أن وصؽت املٕزت٣ح وظىت اآلن، أال ويه مكأ٣ح ٤ٔٮ ا 

 والك٪ح، املؽ٧ٔح بنة٬ؽ ا٣ُٛؿة الك٤ي٧ح. 
ح ٠جرية ٨٦ األظةدير واآلزةر ٨ٔ الىعةثح  ♫ وٝةم املى٪ٙ حبنؽ دل٧ٔٮ

واتلةثٕني وأا٧ح الك٤ٙ دثجخ ٬ؾه املكأ٣ح ودؿد ىلع املؼة٣ٛني ٚي٭ة ودؽظي مج٭ةد٭٥، 
وإىل  ♀ومج٤ح ال١ذةب ٔجةرة ٨ٔ أظةدير وآزةر مؿويح ثأقة٩يؽ٬ة إىل اجليب 

 أوعةث٭ة، دؽول ظٮل إزجةت ٤ٔٮه دٕةىل. 
 جاثلًا: طبعات الكتاب: 

َجٓ ال١ذةب َجٕةت ٦ذٕؽدة، ٦٪٭ة/ َجٕح ثذ٤ٕيٜ النيغ ٔجؽ الؿزاق ٔٛييف، َجٕخ  -2
 (.2357٬ث٧ُجٕح مجةٔح أ٩ىةر الك٪ح املع٧ؽيح )

َجٕح أػؿى أذىن ث٭ة أرشف ٔجؽ املٞىٮد، َجٕخ ث١٧ذجح أًٮاء الك٤ٙ ثةلؿيةض  -1
(2426٬). 

٤َٜ ٤ٔي٫، و٬ٮ ٨٦ نرش  ، وظ٫ٞٞ«اخذرص ا٤ٕ٣ٮ»٧٠ة اػذرصه النيغ األبلةين رمح٫ يف  -3 ٔو
 وَجٓ امل١ذت اإلقبليم ثبريوت.

ة يف رقة٣ح ٧٤ٔيح ثؽار الٮ٨َ ثةلؿيةض، ثذعٞيٜ ٔجؽ ا ث٨ وة٣ط  -4 ًٞ ز٥ َجٓ حمٞ
 . (2412٬ا٣رباك، ا٣ُجٕح األوىل )

ٌاملػطنح» -22 ٍاغم املشسنح غىل امخيمٌح   ♫ الةن املٌم «امص

 أوالً: اتلعريف باملؤلف:
ث٨ ميك،  ا٥٤ٕ٣ أثٮ ٔجؽ ا حم٧ؽ اث٨ أيب ثكؿ ث٨ أيٮب ث٨ قٕؽ ث٨ ظؿيـ٬ٮ اإل٦ةم 

ريع ز٥ ادلمنٌف احل٪جٌل، املن٭ٮر ثةث٨ ٝي٥ اجلٮزيح، ودل ق٪ح ) ُـّ (، 692٬م٧ف ادلي٨ ال
ذا ٔجةدة وز٬ؽ وورع، ٗـيؿ ا٥٤ٕ٣ واقٓ االَبلع،  ♫ وننأ يف ثيخ ٥٤ٔ ودي٨، اكن

يه ٨ٔ امل٪١ؿ، ٦ذع٧بًل يف قبي٢ ذلٟ ٦ة ي٤ٞةه ٨٦ دلة٬ًؽا، ٝةا٧ًة ثةألمؿ ثةملٕؿوف واجل
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 . (752٬ق٪ح ) ♫ أذى، ث٤٘خ مى٪ٛةد٫ قذح وقتني ٠ذةثًة، دٮيف
 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه:

دربز أ٧٬يح ال١ذةب يف/ أ٫٩ يٕة٣ش أوٮل االحنؿاٚةت دلى اجل٭٧يح وامل٤ُٕح، وذلٟ ٨٦ 
ٮع واظؽ و٬ٮ اإلي٧ةن ثة وأق٧ةا٫  يف أز٪ةء  ♫ ووٛةد٫، وٝؽ ذ٠ؿ املؤ٣ٙػبلل مًٮ

٦٪ةٝنذ٫ ل٧٤ؼة٣ٛني ٦٪ة٬ش وٝٮأؽ اع٦ح ي٧ك٨ أن دكٮن ٦٪٭ًضة مكذٞبلًّ ملٕةجلح ٠سري 
٨٦ احنؿاٚةت ا٣ٛؿق واػذبلف اجلةس، و٦ٕؿٚح ٠سري ٨٦ ٦٪ة٬ش وَؿق املؼة٣ٛني ل٤عٜ يف 

 ٔرص٩ة احلةرض. 
ز٥  ،♀اجليب يف االقذؽالل ىلع ٠ذةب ا، وق٪ح  ♫ وٝؽ أذ٧ؽ املى٪ٙ

يؽ٥ٔ ذلٟ ث٧ة ورد ٨ٔ الىعةثح ال١ؿام، ٨٧ٚ ثٕؽ٥٬، وإذا اكن ٬ؾا ٬ٮ ٦٪٭ش ٠سري ٨٦ 
ثأٝٮال املذلك٧ني  -أظية٩ًة -ا٧٤ٕ٣ةء، ٚإن اث٨ ا٣ٞي٥ يـيؽ ٤ٔي٭٥ ثأن يؤيؽ ٦ة ذ٬ت إحل٫

 وا٣ٛبلقٛح، إذا وؽر ٦٪٭٥ ثٕي احلٜ. 
ة يف ٔـوه و٫٤ٞ٩، ٚ٭ٮ ٠سرًيا ٦ة يؾ٠ؿ اق٥ ال١ذةب واملؤ٣ٙ،  ♫ وٌلن املى٪ٙ ًٞ دٝي

وأظية٩ًة يرصح ثةق٥ املؤ٣ٙ ٍٚٞ، وأظية٩ًة ثةق٥ ال١ذةب ٍٚٞ، وأظية٩ًة يرصح ثأ٫٩ ٢ٞ٩ ٬ؾا 
 الالكم ث٫ْٛ٤ ال ثبلز٫٦ و٦ٕ٪ةه، وأظية٩ًة يذرصف يف اجل٢ٞ ثذٞؽي٥، أو دأػري، أو اػذىةر. 

ٮ يؾ٠ؿ الكم اخلى٥، ويبني ٦ة ٚي٫ ٨٦ ظٜ وبة٢َ، اعداًل ٦ٓ ػىٮ٫٦، ٚ٭ ♫ وٌلن
ود٧زي أق٤ٮب٫ ثةبليةن واجلةذثيح، وظك٨ الىيةٗح وا٣ٕؿض، واإل٠سةر ٨٦ املعك٪ةت 

٧ٜ ا١ٛ٣ؿة وظك٨ الكيةق وا٣رتديت.   ال٤ْٛيح ٦ٓ ٝٮة املٕىن ٔو
ٮع األقةيس  وٝؽ يؤػؾ ىلع ال١ذةب/ االقذُؿاد يف ثٕي املٮآً، واخلؿوج ٨ٔ املًٮ

ٮع الٮاظؽ ثىٮر اخذ٤ٛح، وأظية٩ًة ثىٮر إىل مٮ ؿض املًٮ اًيٓ أػؿى، وًلؾا اتل١ؿار ٔو
 ٦تنةث٭ح ٦ٓ زيةدة أو ٩ٞه. 

وػة٣ٙ اث٨ ا٣ٞي٥ ظك٨ ا٣رتديت يف ٠ٮ٫٩ ذ٠ؿ آزةر اتلأوي٢ يف ٚىٮل ٦ذٛؿٝح، ٤ٚٮ 
ذ٠ؿ٬ة يف ٚى٢ واظؽ، أو مؿدجح ىلع األ٢ٝ لاكن أوىل، وًلؾا حتؽث ٨ٔ اتلأوي٢ يف ابلؽايح ز٥ 
حتؽث ثٕؽ ذلٟ ٨ٔ ا٣ُٮاٗيخ األربٕح ا٣يت يه أوٮل االحنؿاٚةت ٔ٪ؽ اجل٭٧يح وامل٤ُٕح 
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 أوي٢، ٚةتلأوي٢ ٩تيضح هلؾه األوٮل، ٤ٚٮ أَػؿ اجلتيضح لاكن أوىل. وا٣يت أدت ث٭٥ إىل اتل
 رابًعا: نباحث الكتاب: 

قجت دأحل٫ٛ هلؾا ال١ذةب، ز٥  ♫ يجؽأ ال١ذةب ث٧ٞؽ٦ح اخذرصة، ٧ًَ٪٭ة املؤ٣ٙ
رشي٨ ٚىبًل، ز٥ ذ٠ؿ أوٮل االحنؿاف ٔ٪ؽ  حتؽث ٨ٔ اتلأوي٢ ظؽيسًة ٦ٛىبًل يف أربٕح ٔو

 ةيل/ امل٤ُٕح، وبية٩٭ة اكتل
ا٣ُةٗٮت األول/ و٬ٮ ٝٮهل٥/ إن الكم ا ورقٮهل أد٣ح ٣ْٛيح، ال دٛيؽ ٧ً٤ٔة وال يٞي٪ًة، 

 وٝؽ رد ٬ؾا ا٣ٞٮل ٨٦ زبلزح وقجٕني وصً٭ة. 
ا٣ُةٗٮت اثلةين/ و٬ٮ ٝٮهل٥/ إذا دٕةرض ا٢ٕٞ٣ واجل٢ٞ، وصت دٞؽي٥ ا٢ٕٞ٣، وٝؽ رد 

 ٬ؾا ا٣ٞٮل ٨٦ واظؽ وأربٕني و٦ةايت وص٫. 
 ة٣ر/ و٬ٮ ٝٮهل٥/ إن آيةت الىٛةت دلةزات ال ظٞيٞح هلة. ا٣ُةٗٮت اثل

ا٣ُةٗٮت الؿاثٓ/ و٬ٮ ٝٮهل٥/ إن أػجةر الؿقٮل الىعيعح ال دٛيؽ ا٥٤ٕ٣ واغيذ٭ة أن 
ذٞةد(.   دٛيؽ ا٨ْ٣ )و٬ٮ ٔؽم االظذضةج خبرب الٮاظؽ يف ثةب األ

 دامًسا: طبعات الكتاب: 
ة يف رقة٣ح ٧٤ٔيح وٕٝخ يف أرب ًٞ ٕح دلرلات ثؽار ا٣ٕةو٧ح ثةلؿيةض َجٓ ال١ذةب حمٞ

 (، ثذعٞيٜ د. يلع ث٨ حم٧ؽ ادلػي٢ ا.2428٬اعم )
وممة يججيغ اتلجج٫ هل/ أن مجيٓ َجٕةت ال١ذةب ٗري اكم٤ح جلٞه األو٢ اخلُٰ اذلي 

 وصؽ ل١٤ذةب.
وٝؽ اػذرصه م٧ف ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ال١ؿي٥ النةٚيع الن٭ري ثةث٨ املٮوٌل، وَجٓ 

الؿمح٨  (، حتٞيٜ د. احلك٨ ث٨ ٔجؽ٨2415٬ دار أًٮاء الك٤ٙ اعم )يف رقة٣ح ٧٤ٔيح ٔ
ـء املٛٞٮد اخذرًصا.  ا٤ٕ٣ٮي، ٚي٧ك٨ الٮٝٮف ثٮاقُذ٫ ىلع اجل

 ♫ الةن أةٍ امػض امحنفٍ «رشح امػلٌذج امطحاًٌح» -23

 أوالً: اتلعريف باملؤلف:
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٬ٮ اإل٦ةم ا٣ٕبل٦ح وؽر ادلي٨ أثٮ احلك٨ يلع اث٨ ٔبلء ادلي٨ يلع اث٨ م٧ف ادلي٨ أيب 
 ٔجؽ ا حم٧ؽ اث٨ رشف ادلي٨ أيب ا٣ربٌلت حم٧ؽ اث٨ ٔـ ادلي٨، املٕؿوف ثةث٨ أيب ا٣ٕـ. 

ثؽمنٜ، ننأ يف ٢ّ أرسة  (732٬ودل يف اثلةين وا٣ٕرشي٨ ٨٦ ذي احلضح ق٪ح )
 ا٥٤ٕ٣ واملٕؿٚح، أدةظخ هل اتلؽريف واخلُةثح واتلأحلٙ، ٧٤ٔيح، وب٤ٖ ٦٪ــ٣ح ْٔي٧ح يف

ودٮىَل ال١سري ٨٦ امل٪ةوت ا٧٤ٕ٣يح، آزؿ ٦٪٭ش الك٤ٙ ىلع ٗريه ٨٦ امل٪ة٬ش، ٧٠ة ٬ٮ ّة٬ؿ 
 ، وُد٨ٚ بكٛط ٝةقيٮن. (791٬يف ذي ا٣ٕٞؽة ٨٦ ق٪ح ) ♫ يف ٬ؾا الرشح احلة٢ٚ، دٮيف

 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه:
، ويٕذرب (٣312٬ٕٞيؽة اإل٦ةم أيب صٕٛؿ ا٣ُعةوي املذٮىف ق٪ح ) ٬ؾا ال١ذةب رشح

ة ْٔي٧ًة ٨٦ املؿاصٓ ا٣ٕٞؽيح أل٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح، ودْ٭ؿ األ٧٬يح ال١ربى ل١٤ذةب  ًٕ مؿص
وأ٩٭ة مٮاٚٞح ملة اكن ٤ٔي٫ الك٤ٙ يف  ،♫ يف ٠ٮ٫٩ أثةن ٨ٔ ٔٞيؽة اإل٦ةم أيب ظ٪يٛح

ذٞةد إال يف ثٕي مكةا٢ اإلي٧ةن، ْٚ٭ؿ ثؾلٟ ػُأ ٦ة أزري ٨٦ مج٭ةت ظٮل  ثةب األ
  .♫ ٦ٕذٞؽه

وٝؽ ٩٭ش وةظت ال١ذةب ٦٪٭ًضة أزؿيًّة يٕذ٧ؽ يف إزجةت ٌٝةيةه ا٣ٕٞؽيح ىلع ٠ذةب ا 
 ثأق٤ٮب ق٭٢، وأ٣ٛةظ واًعح ال دٕٞيؽ ٚي٭ة.  ،♀وق٪ح رقٮهل 

ت األٝٮال يف لك مكأ٣ح ٨٦ املكةا٢ ا٣يت دٕؿض هلة،  ♫ ظةول املؤ٣ٙو أن يكذٔٮ
٢٧ ىلع دٛ٪يؽ٬ة وبيةن ٦ة يٞج٢ ٦٪٭ة، و٦ة يؿد، وذلٟ ظكت مٮاٚٞذ٭ة، أو اخة٣ٛذ٭ة  ٔو

 ل١٤ذةب والك٪ح و٦ة ورد ٨ٔ الك٤ٙ.
ٮع الٮاظؽ يف أكرث ٦ ًٕة ألو٫٤، وٝؽ يٮصؽ املًٮ ٨ ويؤػؾ ىلع ال١ذةب/ أ٫٩ ٗري مؿدت دج

ت ٦ةدد٫ بنلك ٦ذاكم٢، وٝؽ ّ٭ؿت حمةوالت  ٓ، ممة ٝؽ يىٕت ىلع ا٣ٞةرئ أن يكذٔٮ مًٮ
 ٦ٕةرصة الػذىةر ال١ذةب وإاعدة دؿدحج٫ تل٥ْٕ ٚةاؽد٫ ويك٭٢ د٪ةوهل. 

  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 
 ي٧ك٨ اػذىةر أ٥٬ ٦جةظر ال١ذةب يف اجلٞةط اتلةحلح/
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٦ٞؽ٦ح أورد ٚي٭ة اتلٕؿيٙ ثةإل٦ةم ا٣ُعةوي، ز٥ حتؽث ٨ٔ رشف ٥٤ٔ أوٮل ادلي٨،  -2
وحمؽوديح ا٢ٕٞ٣، وا٣ُؿيٜ املٮو٢ إىل ا دٕةىل، والكم الك٤ٙ يف ذم ٥٤ٔ الالكم، ووصٮب 

٧ٮم دٔٮد٫   ووصٮب َةٔذ٫، وػذ٫٧ ل٤ؿقةالت.  ♀اإلي٧ةن ىلع لك أظؽ، ٔو
  اتلٮظيؽ وأ٩ٮا٫ٔ و٦ٕة٩ي٫ وأدتل٫. -1
 األد٣ح ا٤ٕٞ٣يح واجل٤ٞيح ىلع وؽق الؿق٢.  -3
وٛةت ا دٕةىل، ووٛح اإلرادة وأ٩ٮأ٭ة وا٣ٛؿق ثح٪٭ة وبني املعجح، واحليةة وا٣ٞيٮ٦يح،  -4

واخل٤ٜ والؿزق، وا٣ٞؽرة و٦ذ٤ٕٞةد٭ة، والالكم وًلٮن ا٣ٞؿآن الكم ا دٕةىل ٣حف ث٧ؼ٤ٮق، 
 وا٣ٕؿش. واحلؽ، والٮص٫، واجلٛف، وا٤ٕ٣ٮ،ورؤيح ا دٕةىل ثةألثىةر يف اآلػؿة، 

٪ؽ املٛرسي٨ ويف اوُبلح املذأػؿي٨، وبيةن  -5 اتلأوي٢ و٦ٕ٪ةه يف ال١ذةب والك٪ح ٔو
 وعيع٫ وٚةقؽه. 

 اإلي٧ةن واالػذبلف ٚي٧ة يٞٓ ٤ٔي٫ اق٫٧، وزيةدد٫ و٩ٞىة٫٩، وأرٌل٫٩، واالقتس٪ةء ٚي٫. -6
 ا٣ٛةصؿ، ومكذٮر احلةل، واملجذؽع، وا٣ٛةقٜ.٦ٕىن ال١جرية وظك٥ مؿدكج٭ة، والىبلة ػ٤ٙ  -7
 ،♀ ا٣ٛؿق ثني اجليب والؿقٮل، واتلٌٛي٢ ثني األ٩بيةء، وػذ٥ اجلجٮة ث٧ع٧ؽ -8

٧ٮم ثٕسذ٫ لئلنف واجل٨، وبٕي ٦ٕضـاد٫.  وزجٮت اخل٤ح هل، ٔو
ا٣ٞؽر و٦ة يذ٤ٕٜ ث٫ ٨٦ ٥٤ٔ ا دٕةىل وم٧ٮهل، وظؽير اظذضةج آدم ىلع مٮىس،  -9

 والٌبلل، ودٞؽيؿ آصةل اخل٤ٜ.واهلؽى 
 َةٔح ويل األمؿ، ووصٮب احلش واجل٭ةد ٦ٓ األمؿاء إىل ٝيةم الكةٔح.  -22
 وصٮب ظت الىعةثح وظؿ٦ح ثٌ٘٭٥، واخلبلٚح واملبرشون ثةجل٪ح.  -22
 ٦ٕىن الٮاليح وًلؿا٦ةت األوحلةء وأ٩ٮاع ا٣ٛؿاقح. -21

 رابًعا: طبعات الكتاب: 
أ٤ٌٚ٭ة وأوهلة/ َجٕح مرصيح ثذعٞيٜ النيغ أمحؽ مة٠ؿ، ل١٤ذةب َجٕةت ٠سرية ٨٦ 

 ز٥ َجٓ َجٕةت أػؿى اكتلةيل/
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 ، ثذعٞيٜ مٕيت األر٩ةؤوط.(2422٬َجٕح م١ذجح دار ابليةن ثؽمنٜ اعم ) -2
 (، ثذعٞيٜ مجةٔح ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء والنيغ األبلةين.2428٬َجٕح امل١ذت اإلقبليم ثريوت اعم ) -1
 (، ثذعٞيٜ د. ٔجؽ ا ا٣رتيك.2423٬اعم ) َجٕح مؤقكح الؿقة٣ح ثبريوت -3
(، حتٞيٜ 2429٬َجٕح وزارة النؤون اإلقبل٦يح واألوٝةف وادلٔٮة واإلرمةد ثةلكٕٮديح، اعم ) -4

 د. ٔجؽ ا ا٣رتيك، ومٕيت األر٩ةؤوط.
ٍاطؼ األرساس األثشًح» -24 ٍاس امتيٌح ٌس ٍامؼ األن   م

 ♫ منسفاسًنٍ «رشح امذسج املضٌح يف غلذ امفشكح املشضٌح

 أوالً: اتلعريف باملؤلف: 
٬ٮ النيغ ا٣ٕبل٦ح حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ قةل٥ ث٨ ق٤ي٧ةن الكٛةريين اجلةث٤يس احل٪جٌل، 

، ثؿع يف ٚ٪ٮن ا٥٤ٕ٣، ومجٓ ثني األ٦ة٩ح (2224٬ودل ثٞؿيح قٛةري٨ ٨٦ ٝؿى ٩ةث٤ف ق٪ح )
واذلاكء، درَس وأٚىت وا٫ٞٛ٣ وادلية٩ح والىية٩ح، والىؽق وظك٨ الك٧خ واخل٤ٜ واتلٕجؽ 

وأصةد، وأ٣ٙ دآحلٙ ٔؽيؽة، اكن ٗؿة ٔرصه، ومة٦ح مرصه، ل٥ يْ٭ؿ يف ثبلده ثٕؽه ٦س٫٤، 
 . (2288٬ق٪ح ) ♫ دٮيف

 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 
ذٞةد، و٦ة جيت ىلع  دأيت ٦٪ْٮ٦ح ادلرة املٌيح يف ٦ٞؽ٦ح املذٮن اجلة٦ٕح ملكةا٢ األ

ذٞةد ومكةا٫٤، و٦ة ي٧خُّ إحل٫  امللكٙ أذٞةده، واتلىؽيٜ ث٫ ٨٦ أوٮل ادلي٨، وٌٝةية األ
ٍٞؽ أثىه ٨٦ »بكجت ىلع َؿيٞح أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح، ٚيه حبٜ ٧٠ة ووٛ٭ة ٩ة٧ّ٭ة/  ِٔ ِق٧ٍْ 

 . (1)«الآل٣ئ ابل٭يح... دكيف وتنيف ٨٦ ٥ْٕ٦ اخلبلف اذلي ذاع وا٩ترش
٬ٮ وةظت اجل٥ْ، و٬ٮ  ٨٦/ أن النةرح« لٮا٦ٓ األ٩ٮار»ودأيت أ٧٬يح و٩ٛةقح ٠ذةب 

ادلا٣ح ىلع  ♫ أدرى ث٧ة ٥ْ٩، و٬ٮ رشح ظة٢ٚ، ص٥ ا٣ٛٮااؽ، و٬ٮ ٨٦ أ٥ْٔ ٠ذت النيغ

                                     
 (.2/1لٮا٦ٓ األ٩ٮار ) (2)
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قٕح ٫٧٤ٔ، وٝٮة ظضذ٫، ٧٠ة أن ٬ؾا الرشح اجلٛحف يٕؽ ٬ٮ املؿصٓ األول للك ٨٦ أىت 
 ثٕؽه ٨٦ مةرح واخذرص وحملٍّ ىلع ٦٪ْٮ٦ذ٫. 

٢، واتلٮقٓ يف رسد اجلىٮص ق٤ٟ املؤ٣ٙ يف ٬ؾا الرشح مك٤ٟ اإلَ٪ةب واتلُٮي
٨٦ ال١ذةب، والك٪ح، واآلزةر؛ تلأييؽ ٦ؾ٬ت الك٤ٙ، ٧٠ة أورد ٦ؾا٬ت املؼة٣ٛني ورد 
ة، ٦س٢/  ًَ ٤ٔي٭٥، وٝؽ ٢ٞ٩ ٚي٫ ٨ٔ ٠ذت ومىةدر يف ٔٞيؽة الك٤ٙ ثٌٕ٭ة ال يـال اخُٮ

ريه، وٝؽ ا٩ذٞؽ النيغ يف مكةا٢ ٨٦ رشظ٫، دأزؿ  «٩٭ةيح املجذؽاني» الث٨ محؽان احل٪جٌل ٗو
ٚي٭ة ثٞٮل ثٕي املؼة٣ٛني، وٝؽ ٩ج٫ ٤ٔي٭ة رشاح ٦٪ْٮ٦ذ٫ ٨٦ ثٕؽه اكلنيغ اث٨ ٦ة٩ٓ، 

ة رمحح ا.  ًٕ  وا٣ٕبل٦ح ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ٝةق٥، والنيغ اث٨ ٔسي٧ني ٤ٔي٭٥ مجي
  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 

 ال١ذةب يف ا٣ٕ٪ةوي٨ واألثٮاب اآلديح/ ي٧ك٨ إجيةز ٦جةظر
 املٞؽ٦ح/ يف دؿصيط ٦ؾ٬ت الك٤ٙ ىلع ٦ؾ٬ت اخل٤ٙ. 

 ابلةب األول/ يف ٦ٕؿٚح ا دٕةىل، والالكم ىلع الىٛةت وا٣ٞؿآن. 
 ابلةب اثلةين/ يف األٕٚةل املؼ٤ٮٝح. 

 ابلةب اثلة٣ر/ يف األظاكم والالكم ىلع اإلي٧ةن و٦ذ٤ٕٞةت ذلٟ. 
 ابلةب الؿاثٓ/ يف ذ٠ؿ الك٧ٕيةت وأمؿ املٕةد والالكم ىلع اجل٪ح واجلةر. 

 ابلةب اخلةمف/ يف ذ٠ؿ اجلجٮة، والالكم ىلع ال١ؿا٦ةت، والىعةثح. 
 ابلةب الكةدس/ يف ذ٠ؿ اإل٦ة٦ح، و٦ذ٤ٕٞةد٭ة. 

 اخلةد٧ح/ ذ٠ؿ األد٣ح و٦ة يذ٤ٕٜ ث٭ة. 
 رابًعا: طبعات الكتاب:

 ٦٪٭ة/ َجٓ ال١ذةب َجٕةت ٦ذٕؽدة،
ة(2315٬َجٕح امل٪ةر ث٧رص ق٪ح ) -2  .♫ ، وأذىن ث٭ة النيغ حم٧ؽ رميؽ ًر
 .(2382٬َجٕح ٦ُةثٓ دار األوٛ٭ةين جبؽة ق٪ح ) -1
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 .(2421٬َجٕح مؤقكح اخلةٚٞني ثؽمنٜ ق٪ح ) -3
 (.2422٬َجٕح امل١ذت اإلقبليم ودار اخلةين، ثريوت، ق٪ح ) -4

ة. إىلوال يـال ال١ذةب حبةصح  ًٞ ة ود٤ٕي ًٞ  ٨٦ يٕذين ث٫ حتٞي
 ♫ ملحمذ ةن غتذ امٍىاب «امذٍحٌذ امزي ىٍ حم هللا غىل امػتٌذ» -25

 أوالً: اتلعريف باملؤلف: 
٬ٮ اإل٦ةم املضؽد حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ةب ث٨ ق٤ي٧ةن ث٨ مرشف اتل٧ييم اجلضؽي، ودل يف 

٤َت ا٥٤ٕ٣ إىل احلضةز والنةم (، وننأ ث٭ة وظِٛ ا٣ٞؿآن ال١ؿي٥، ورظ٢ يف 2225٬ا٣ٕيح٪ح ق٪ح )
وابلرصة، وأػؾ يؽٔٮ إىل اتلٮظيؽ ودؿك ٦ْة٬ؿ الرشك والٮزجيح، وٌلن أول ٦ة ص٭ؿ ثؾٟل ق٪ح 

 . (2126٬ق٪ح ) ♫ ، وٝؽ الىق يف قبي٢ دٔٮد٫ ٠سرًيا ٨٦ املنةق ظىت اكد يٞذ٢، دٮيف(2243٬)
 جانًيا: أوهية الكتاب وننىجه: 

ة ٨٦  ،♫ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ةب٬ؾا ال١ذةب ٬ٮ أ٥٬ ٠ذت النيغ  ًّْ وأكرث ٠ذج٫ ظ
ة، وحتنيح.  ًٞ  ٔ٪ةيح ا٧٤ٕ٣ةء رشًظة، ودؽريًكة، ود٤ٕي

ودأيت أ٧٬يح ٠ذةب اتلٮظيؽ ٨٦ ص٭ح/ دٞؿيؿه أل٥٬ أ٩ٮاع اتلٮظيؽ، و٬ٮ دٮظيؽ 
ت يف َيةد٫  األلٮ٬يح، والالكم ىلع ًؽه و٬ٮ الرشك، و٨٦ ص٭ح/ ٠ٮ٫٩ ٠ذةثًة أزؿيًّة ٝؽ اقذٔٮ

 ٔؽًدا ٨٦ اجلىٮص، واآلزةر ادلا٣ح ىلع وعح ٦ة ٔٞؽ هل ال١ذةب. 
احلِٛ، وٚي٫ أظةدير ًٕيٛح  وال١ذةب وي٘خ ٔجةراد٫ ثأق٤ٮب ٦حرس، يك٭٢ ىلع

 ٩ج٫ ٤ٔي٭ة املعٞٞٮن.
 ويتهزي الكتاب بأمير، ننىا:

 دٞكي٥ ال١ذةب إىل أثٮاب.  -2
٫، ز٥ قٮق األظةدير، واآلزةر ثٕؽ ذلٟ.  -1 ٔٮ  اثذؽاؤه ثآيح أو ٔؽة آيةت دؽل ىلع مًٮ
 دؾيي٫٤ ث٧كةا٢ مكت٪جُةت ٨٦ د٤ٟ اجلىٮص واآلزةر.  -3

  حمتييات الكتاب:جاثلًا: 
 أ٥٬ ٦جةظر ال١ذةب ا٣يت امذ٢٧ ٤ٔي٭ة، ٧٠ة يٌل/ 
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 ٠ذةب اتلٮظيؽ، و٬ٮ ٦ٕٞٮد بليةن ٦ٕ٪ةه، و٦ة يؽػ٢ يف ٦ٛ٭ٮ٫٦.  -2
 ثيةن ٢ٌٚ اتلٮظيؽ و٦ة يكٛؿ ٨٦ اذل٩ٮب، ودٛكري اتلٮظيؽ وم٭ةدة أن ال هلإ إال ا.  -1
 ثيةن أ٩ٮاع ٨٦ الرشك األكرب واألو٘ؿ. -3
 إزجةت النٛةٔح.  -4
 ٦ة صةء يف أن قجت كٛؿ ثين آدم ٬ٮ/ ا٤٘٣ٮ يف الىةحلني.  -5
 ظك٥ ٨٦ أَةع ا٧٤ٕ٣ةء واألمؿاء يف حتؿي٥ ٦ة أظ٢ ا أو حت٤ي٢ ٦ة ظؿم ا. -6
 ظك٥ ٨٦ صعؽ محبًة ٨٦ األق٧ةء والىٛةت.  -7
 اظرتام أق٧ةء ا دٕةىل ود٘يري االق٥ ألص٢ ذلٟ.  -8
 و ا٣ٞؿآن أو الؿقٮل. ظك٥ ٨٦ ٬ـل بيشء ٚي٫ ذ٠ؿ ا أ -9
 ذ٠ؿ مكةا٢ ٦ذٛؿٝح دذ٤ٕٜ ثة٣ٕٞيؽة. -22

 رابًعا: طبعات ورشوح الكتاب:
 ل١٤ذةب َجٕةت ورشوح ٠سرية، وأ٥٬ ٬ؾه الرشوح ٦ة يٌل/ 

ا ، حلٛيؽ اإل٦ةم حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ةب ا٣ٕبل٦ح املعؽث النيغ ٔجؽ «دحكري ا٣ٕـيـ احل٧يؽ» -2
الٮ٬ةب، وٝؽ رشظ٫ إىل أن ث٤ٖ ثةب ٦ة صةء يف ٦٪١ؿي ا٣ٞؽر، ث٨ ق٤ي٧ةن ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا

 (. 2397٬َجٕح امل١ذت اإلقبليم ثبريوت اعم )
، و٬ٮ ل٤نيغ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ظك٨ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ةب، َجٕح «ٚذط املضيؽ» -1

، وأوط َجٕةد٫ َجٕح دار اث٨ األزري (2397٬امل١ذجح الك٤ٛيح ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة ق٪ح )
 .الٮحلؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ آل ٚؿيةن. ثذعٞيٜ د

، ل٤نيغ ٔجؽ الؿمح٨ الكٕؽي، َجٕح اجلة٦ٕح اإلقبل٦يح «ظةميح ا٣ٞٮل الكؽيؽ» -3
 م(. 2972 -2392٬ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة اعم )

 وقذأيت رشوح أػؿى ل١٤ذةب يف آػؿ ا٣ٞك٥ اثلةين.
 

& 
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 القـســه الثاني 

 عرض إمجالي لبعض مصنفات العقيدة 
 ـنـاعـةـجـة والـل الســنـنـد أهـعـ

 

 ♫ ألةٍ حنٌفح «امفلً األكرب» -26

 (.252٬) تاريخ اليفاة: دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريوت. دار النرش:

 .(2424٬) سنة النرش: األوىل.رقم الطبعة: 

ينذ٢٧ ىلع/ مخكح أثٮاب؛ األول/ يف ا٣ٞؽر، واثلةين واثلة٣ر/ يف املنحبح،  حمتييات الكتاب:
ؿ ثةذل٩ت، واخلةمف/ يف اإلي٧ةن، و٬٪ةك روايح أػؿى ل١٤ذةب  ِّٛ والؿاثٓ/ يف الؿد ىلع ٨٦ يَك
ذٞةد ٤ٔي٫، ز٥ احلؽير ٨ٔ األق٧ةء  دجؽأ ثةلالكم ٨ٔ أو٢ اتلٮظيؽ و٦ة يىط األ

ز٥ دذٕؿض ملكةا٢ ٦يسةق ا٣ُٛؿة، وإٔٚةل ا٣ٕجةد، وآيةت  والىٛةت، والؿد ىلع املؼة٣ٛني،
األ٩بيةء، وًلؿا٦ةت األوحلةء، وقةاؿ الك٧ٕيةت، ٠ؾلٟ دت٪ةول/ الالكم ٨ٔ اإلي٧ةن، و٦ة 

 .(1)يذى٢ ث٫ ٨٦ ٦جةظر ومكةا٢
ٌاسذكمال دسحادً» -27  ً سنن  ًٌ ٌمػامل مان  ٍ غتٌذ املاسم اةن سالو «اإًل  ♫ ألة

 (.114٬) تاريخ اليفاة:  دار األر٥ٝ. النرش: دار

 (.2425٬) سنة النرش: .حم٧ؽ ٩ةرص ادلي٨ األبلةين املحقق:

  األوىل.رقم الطبعة: 

                                     
ل٤ٕبل٦ح يلع ث٨  «٦٪ط الؿوض األز٬ؿ يف رشح ا٫ٞٛ٣ األكرب»هل رشح من٭ٮر يُٕؿف ثةق٥  «ا٫ٞٛ٣ األكرب»( 2)

اتل٤ٕيٜ املحرس ىلع رشح »دار ا٣بنةاؿ اإلقبل٦يح، ثريوت، و٫ٕ٦/  (2224.٬)ق٤ُةن حم٧ؽ ا٣ٞةري، املذٮىف اعم 
٤ي٭٧ة ٦آػؾ، وٝؽ رشظ٫ النيغ ادل٠ذٮر حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨  ل٤نيغ «ا٫ٞٛ٣ األكرب و٬يب ق٤ي٧ةن اغويج، ٔو

 ة.اخل٧حف رشًظة ق٤ٛيَ 
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امذ٢٧ ال١ذةب ىلع ٔؽد ٨٦ األثٮاب املذ٤ٕٞح ثةإلي٧ةن ٦س٢/ ٩ٕخ  حمتييات الكتاب:
اإلي٧ةن، االقتس٪ةء يف اإلي٧ةن، زيةدة اإلي٧ةن واال٩ذٞةص ٦٪٫، ز٥ ذ٠ؿ أٝٮال املؼة٣ٛني يف 
مكأ٣ح اإلي٧ةن، ورد أٝٮاهل٥، ويذ٧زي ال١ذةب ثةإلًةٚح إىل ٠ٮ٫٩ ٠ذةثًة مك٪ًؽا أ٫٩ امذ٢٧ ىلع 

يط وامل٪ةٝ  نح، أي/ أ٫٩ ٣حف رسًدا ٍٚٞ لآلزةر.الرشح واتلًٮ
مان» -28  ♫ الةن أةٍ شٌتح« اإًل

 (.135٬أو  115) تاريخ اليفاة: امل١ذت اإلقبليم، ثريوت. دار النرش:

 (.2423٬) سنة النرش: .حم٧ؽ ٩ةرص ادلي٨ األبلةين املحقق:

  األوىل.رقم الطبعة: 

٬ٮ ٔجةرة ٨ٔ رقة٣ح و٘رية امذ٤٧خ ىلع ا٣ٕؽيؽ ٨٦ األظةدير، واآلزةر  حمتييات الكتاب:
٧بًل، إًةٚح إىل  املذ٤ٕٞح ث٧كةا٢ اإلي٧ةن، وزيةدد٫ و٩ٞىة٫٩، وًلٮ٫٩ أذٞةًدا وٝٮاًل ٔو

 األظةدير ا٣يت ذ٠ؿ ٚي٭ة ٔؽًدا ٨٦ مٕت اإلي٧ةن.
 «♫ مخمٍع يف امػلٌذج من سسائه اإلماو أحمذ ةن حنته» -29

 (.٬ 142) تاريخ اليفاة: دمنٜ. -دار ٝذحجح النرش: دار

 (.2428٬) سنة النرش: ٔجؽ ا٣ٕـيـ ٔـ ادلي٨ الكريوان. املحقق:

  األوىل.رقم الطبعة: 
مىؽًرا للك ٦ة ٠ُذت ثٕؽه يف  -ىلع و٘ؿ ظض٫٧-يٕؽ ٬ؾا ال١ذةب حمتييات الكتاب:

ذٞةد، وٝؽ رواه ٨ٔ اإل٦ةم أمحؽ مجٓ ٠جري ٨٦ دبل٦ؾد٫، وٝؽ أزجخ ٚي٫ ٔٞيؽة أ٢٬  األ
 الك٪ح يف دٮظيؽ ا يف أق٧ةا٫ ووٛةد٫، ويف ا٣ٌٞةء وا٣ٞؽر، ومكةا٢ اإلي٧ةن.

 ♫ ألحمذ ةن حنته «فضائه امصحاةح» -31

 (.٬ 142) تاريخ اليفاة: ر٦ةدي ل٤جرش. النرش: دار

 (.2423٬) سنة النرش: ويص ا ث٨ حم٧ؽ ٔجةس. املحقق:
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  األوىل.رقم الطبعة: 
يٞٓ ال١ذةب يف صـاني، وٝؽ مجٓ ٚي٫ املى٪ٙ ٦ة ورد ٨٦ آزةر وأظةدير  حمتييات الكتاب:

 .♀يف ٌٚةا٢ الىعةثح وأ٢٬ ابليخ وبٕي ا٣ٞجةا٢ ا٣يت أزىن ٤ٔي٭ة اجليب 
مان» -30  ♫ الةن أةٍ غمش امَػَذنٍ «اإًل

 .(143٬) تاريخ اليفاة: ال١ٮيخ. -ادلار الك٤ٛيح النرش: دار

 .(2427٬) سنة النرش: محؽ ث٨ محؽي اجلةثؿي. املحقق:

  األوىل.رقم الطبعة: 

و٪ٙ املؤ٣ٙ ٬ؾه الؿقة٣ح الى٘رية ىلع َؿيٞح املعؽزني، ظير ثٮب٭ة يف  حمتييات الكتاب:
ٮع ابلةب. وٝؽ  قذح ومخكني ثةثًة، وأورد حتخ لك ثةب األظةدير املك٪ؽة اخلةوح ث٧ًٮ
٧ةل، ٦ٓ  د٪ةول ٚي٭ة أرٌلن اإلقبلم، وظٞيٞح اإلي٧ةن وأرٌل٫٩، و٦ٞذٌيةت اإلي٧ةن ٨٦ اأٔل

 ي٧ةن، واحلي ىلع ادجةع الك٪ح.الؿد ىلع املؿصبح واجل٭٧يح يف اإل
 ♫ مػثمان ةن سػٌذ امذاسمٍ «امشد غىل امخيمٌح» -32

 (.182٬) تاريخ اليفاة: ال١ٮيخ. -ادلار الك٤ٛيح النرش: دار

 (.2425٬) سنة النرش: ثؽر ابلؽر. املحقق:

  األوىل.رقم الطبعة: 

د٧ٌ٪ة الؿد ىلع  «املؿييسالؿد ىلع برش »٬ؾا ال١ذةب ٦ٓ ٠ذةب املى٪ٙ  حمتييات الكتاب:
ٚؿق اجل٭٧يح، وٝؽ دٕؿض املى٪ٙ يف ٬ؾا ال١ذةب ملكةا٢ األق٧ةء والىٛةت، ٚأيؽ الك٤ٙ 
ـٔح األزؿ  يف إزجةد٭٥ هلة ٨٦ ٗري دأوي٢ وال دُٕي٢ وال د٧سي٢ وال تنبي٫، وٝؽ ٤ٗجخ ٤ٔي٫ ٩

 واتل٧كٟ ث٫، ظىت ال دكةد خت٤ٮ وٛعح إال وهل ٚي٭ة روايح، أو ٔؽة روايةت.
 ♫ الةن أةٍ امذنٌا امتغذادي «امشضا غن هللا ةلضائً» -33

 (.182٬) تاريخ اليفاة: ثٮ٦جةي. -ادلار الك٤ٛيح النرش: دار
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 (.2422٬) سنة النرش: ًيةء احلك٨ الك٤يف. املحقق:

  األوىل.رقم الطبعة: 

ُو٪ٙ ٬ؾا ال١ذةب ىلع َؿيٞح املعؽزني، ظير مجٓ املؤ٣ٙ ٚي٫ ٦ة ورد  حمتييات الكتاب:
ة ثٌٞةء ا وٝؽره، ووٮر  ٨٦ آيةت، وأظةدير، وآزةر ٨ٔ الك٤ٙ الىة٣ط يف ٢ٌٚ الًؿ

ة، ودرصةد٫، وًليٛيح الٮوٮل إحل٫، وصـاء أ٫٤٬ يف ادل٩ية واآلػؿة.  الًؿ
 ♫ ملحمذ ةن نرص املشٌصي «امسنح» -34

 (.194٬) تاريخ اليفاة: مؤقكح ال١ذت اثلٞةٚيح، ثريوت. النرش: دار

 (.2428٬) سنة النرش: أثٮ حم٧ؽ قةل٥ ث٨ أمحؽ الك٤يف. املحقق:

  األوىل. رقم الطبعة:

مجٓ ٬ؾا ال١ذةب ٦ة ورد ٨٦ أظةدير، وآزةر يف وصٮب ادجةع الك٪ح  حمتييات الكتاب:
واجل٧ةٔح، و٩جؾ االػذبلف وا٣ٛؿٝح، ٦ٓ ثيةن األوص٫ املؼذ٤ٛح ملٕىن الك٪ح، ٚأٚؿد ٚىبًل 
ل٤كنن ا٣يت يه دٛكري ملض٢٧ ا٣ٞؿآن، وآػؿ ل٤ك٪ح ٢٬ ي٧ك٨ أن دكٮن ٩ةقؼح بلٕي 

 و٣حف هلة أو٢ يف ا٣ٞؿآن. ♀٨٦ اجليب أظاكم ا٣ٞؿآن، وزةثلًة ل٤ك٪ح ا٣يت يه زيةدة 
 ♫ الةن أةٍ شٌتح « امػشش ٌما سٌي فًٌ» -35

 (.197٬) تاريخ اليفاة: ال١ٮيخ. -م١ذجح املٕبل النرش: دار

 (.2426٬) سنة النرش: حم٧ؽ ث٨ محؽ احل٧ٮد. املحقق:

  األوىل.رقم الطبعة: 

امذ٢٧ ال١ذةب ىلع مج٤ح ٨٦ األظةدير واآلزةر ا٣يت دؽور ظٮل إزجةت  حمتييات الكتاب:
٧ٮا أن ا يف لك ماكن،  اقذٮاء ا  ىلع ٔؿم٫، ٧٠ة د٪ةول الؿد ىلع اجل٭٧يح اذلي٨ ٔز

 وأ٩كؿوا أن يكٮن ا قجعة٫٩ ٚٮق ٔؿم٫، ٧٠ة أػرب ٬ٮ ٨ٔ ٩ٛك٫.
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 ♫ ملحمذ ةن حشًش امطربي «رصًح امسنح» -36

 (.322٬) تاريخ اليفاة: ال١ٮيخ. -دار اخل٤ٛةء ل١٤ذةب اإلقبليم النرش: دار

 (.2425٬) سنة النرش: ثؽر يٮقٙ املٕذٮق. املحقق:

  األوىل.رقم الطبعة: 

ذٞةد، ٦س٢/  حمتييات الكتاب: رقة٣ح اخذرصة امذ٤٧خ ىلع مج٤ح ٨٦ أوٮل مكةا٢ األ
مكأ٣ح ػ٤ٜ ا٣ٞؿآن، ورؤيح املؤ٦٪ني رب٭٥ يف اآلػؿة، وإٔٚةل ا٣ٕجةد، و٢ٌٚ أوعةب اجليب 

 ، وزيةدة اإلي٧ةن و٩ٞىة٫٩.♀
 ♫ ألةٍ ةكش امخالل «امسنح» -37 

 (.322٬) تاريخ اليفاة: دار الؿايح، الؿيةض. النرش: دار

 (.2422٬) سنة النرش: د. ُٔيح الـ٬ؿاين. املحقق:

  األوىل.رقم الطبعة: 

ٮاعت ىلع ٦ؾ٬ت أ٢٬  حمتييات الكتاب: يٞٓ ال١ذةب يف مخكح أصـاء، ويذٕؿض ٣ٕؽة مًٮ
الك٪ح، ويه/ أظاكم اإل٦ةرة واخلبلٚح، ووصٮب مبلز٦ح اجل٧ةٔح، وٌٚةا٢ الىعةثح، ويرشح 
أظاكم اخلٮارج، وأظاكم ال٤ىٮص، ٧٠ة يت٪ةول/ الؿد ىلع الؿواٚي يف ٔٞيؽد٭٥ يف الىعةثح، 

 بح يف اإلي٧ةن، واجل٭٧يح يف ػ٤ٜ ا٣ٞؿآن.والؿد ىلع ا٣ٞؽريح يف ا٣ٞؽر، واملؿص
 ♫ ألحمذ ةن سنمان امنخاد «امشد غىل من ًلٍل املشآن مخنٍق» -38 

 (.348٬) تاريخ اليفاة: ال١ٮيخ. -م١ذجح الىعةثح اإلقبل٦يح النرش: دار

ة ا حم٧ؽ إدريف. املحقق:  (.2422٬) سنة النرش: ًر

  األوىل.الطبعة:  رقم

ُو٪ٛخ ٬ؾه الؿقة٣ح الى٘رية ىلع َؿيٞح املعؽزني، ظير مجٓ ٚي٭ة املؤ٣ٙ ٦ة  حمتييات الكتاب:
 .قجعة٫٩ ودٕةىل ورد ٨٦ أظةدير ٩جٮيح وآزةر ٨ٔ الك٤ٙ واألا٧ح يف إزجةت وٛح الالكم 
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 ♫ مآلحشي «امرشًػح» -39

 (.362٬) تاريخ اليفاة: ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريوت. النرش: دار

 (.2423٬) سنة النرش: ا٣ٌٛف.حم٧ؽ ظة٦ؽ  :املحقق

  األوىل.الطبعة:  رقم

أٝةم املؤ٣ٙ ٠ذةث٫ ىلع زبلزح أقـف/ أوهلة/ اتلعـؾيؿ ٨٦ اتلٛؿق يف  حمتييات الكتاب:
ادلي٨، واحلؿص ىلع اجل٧ـةٔح، وزة٩ي٭ة/ ٦ٕؿٚح ا دٕةىل وإػبلص ا٣ٕجةدة هل، وزةثل٭ة/ 

٫، ٦ٓ حبر ثٕي املكةا٢ ١٠يٛيح ٩ـول  ♀٦ٕؿٚـح اجليب  وجتؿيؽ االدجةع لنـٔؿ
 ، والالكم ىلع اجلجٮة و٦ة يذى٢ ث٭ة ٨٦ أظاكم.♀الٮيح ىلع اجليب 

 ♫ مآلحشي «امذصذًم ةامنظش إىل هللا دػاىل يف اآلخشج» -41

 (.362٬) تاريخ اليفاة: مؤقكح الؿقة٣ح، ثريوت. النرش: دار

 (.2428٬) النرش: سنة الـ٬ريي.ق٧ري ث٨ أ٦ني  :املحقق

  األوىل.الطبعة:  رقم

يرسد املؤ٣ٙ يف ٬ؾا ال١ذةب ٠سرًيا ٨٦ اآليةت واألظةدير واآلزةر ٨ٔ  حمتييات الكتاب:
يف اجل٪ـح، وٝؽ أكرث ٨٦ دكؿار  ♫ الىعـةثح واتلةثٕني يف إزجةت رؤيح املؤ٦٪ني رب٭٥

اتلأكيؽ، ٧٠ة أ٫٩ ٠سرًيا ٦ة يؿدف اآليةت األظةدير واآلزةر ثأقـة٩يؽ ٦ذٕؽدة ٨٦ أص٢ 
ريه، و٬ؾا ال١ذةب يف  ثذٛكـري بلٕي اتلةثٕني واألا٧ـح ٦س٢ اإل٦ةم أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ ٗو

ة مؤػًؿا ٦ٓ ٠ذةب الرشيٕح. ًٞ ـء ٨٦ ٠ذةب الرشيٕح، وٝؽ َجٓ حمٞ  األو٢ ص
«امػظمح» -40

(1) 
 ♫ مػتذ هللا ةن حػفش األصتيانٍ

 (.369٬) تاريخ اليفاة: الؿيةض.دار ا٣ٕةو٧ح،  النرش: دار

ةء ا حم٧ؽ ث٨ إدريف املجةرًلٛٮري. :املحقق  (.2428٬) النرش: سنة ًر
                                     

 وا٣زتا٫٦ ث٧ؾ٬ت الك٤ٙ. ،ملؾ٬ت األمةٔؿة ٬٫ؾا ال١ذةب ىلع ٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح ثٕؽ دؿًل املى٪ٙ ( وٝؽ ٠ذت2)



 

ٍغاخ ٌمصنفاخ امػلٌذج 494  منحم أىم مٍض

 

  األوىل.الطبعة:  رقم

يؽور ال١ذةب ظٮل ٧ْٔح ا دٕةىل ٨٦ ػبلل ٦ة ادىٙ ث٫ ٨٦ وٛةت  حمتييات الكتاب:
وذ٠ؿ اآلزةر  ،ال٧١ةل ا٣يت د٤يٜ جببلهل وًل٧ةهل، ٦ٓ ذ٠ؿ ٧ْٔح اخ٤ٮٝةت ا، وأد٣ح وصٮده 

 ادلا٣ح ىلع ذلٟ.
 ♫ألحمذ ةن إةشاىٌم اإلسماغٌيل  «اغذلاد أئمح امحذًث» -42

 «.372٬» اليفاة:تاريخ  دار ا٣ٕةو٧ح، الؿيةض. النرش: دار

 .«2421٬» النرش: سنة حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ اخل٧حف. :املحقق

  األوىل.الطبعة:  رقم

دٕؽ ٬ؾه الؿقة٣ح الى٘رية صة٦ٕح ملض٢٧ أذٞةد أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح،  حمتييات الكتاب:
ٚٞؽ د٪ةو٣خ إزجةت أق٧ةء ا ووٛةد٫ ىلع احلٞيٞح، والالكم ٨ٔ ظٞيٞح اإلي٧ةن وأرٌل٫٩، 

خ ٣ٌٛةا٢ الىعةثح ووصٮب لـوم اجل٧ةٔح وَةٔح والة األمٮر املك٧٤ني.   ٧٠ة دًٕؿ
 ♫ ذ امحاكمملحمذ ةن أحم «شػاس أصحاب امحذًث» -43

 .378٬ تاريخ اليفاة: ال١ٮيخ. -دار اخل٤ٛةء النرش: دار

  األوىل.رقم الطبعة: 

ذ٠ؿ املى٪ٙ يف ٬ؾه الؿقة٣ح الى٘رية أد٣ح ثٕي مكةا٢ اإلي٧ةن، ١٠ٮن  حمتييات الكتاب:
٧ةل، ٦ٓ ا٣رتًلزي  أو٫٤ يف ا٤ٞ٣ت، وزيةدة اإلي٧ةن و٩ٞىة٫٩، و٦ٞذٌيةت اإلي٧ةن ٨٦ اأٔل

 ىلع الىبلة وأظاك٦٭ة.
 ♫ منذاس كطنٍ «سؤًح هللا» -44

 (.385٬) تاريخ اليفاة: م١ذجح ا٣ٞؿآن، ا٣ٞة٬ؿة. النرش: دار

  األوىل.الطبعة:  رقم
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مجٕخ ٚي٫ ٦ة ورد ٨٦  ،٬ؾا ٠ذةب ظة٢ٚ»يٞٮل املى٪ٙ ٨ٔ ٠ذةث٫/  حمتييات الكتاب:
املذ٤ٕٞح ثؿؤيح  ♀وأظةدير اجليب قجعة٫٩ ودٕةىل  اجلىٮص الٮاردة يف ٠ذةب ا

 .(1)«وبٕي أمٮر اآلػؿة ابلةري 

 ♫ منذاس كطنٍ «امصفاخ» -45

 (.385٬) تاريخ اليفاة: اإلق١٪ؽريح. -اجلجٮيحدار إظيةء الك٪ح  النرش: دار

 (.2423٬) سنة النرش: د. يلع ث٨ حم٧ؽ ا٣ٛٞييه. :املحقق

  األوىل.الطبعة:  رقم

رقة٣ح ٣ُيٛح احلض٥، يرسد ٚي٭ة املى٪ٙ ٠سرًيا ٨٦ اآليةت واألظةدير  حمتييات الكتاب:
واآلزةر ٨ٔ الىعةثح واتلةثٕني ا٣يت دثجخ وٛةت ا دٕةىل؛ ٦س٢/ االقذٮاء ىلع ا٣ٕؿش، 
واحلؽي٨، والٮص٫، وا٣ٞؽم، وإزجةت الؿؤيح، وحنٮ ذلٟ.. وي٤زتم ٚي٫ َؿيٞح املعؽزني األواا٢ 

   ل٤عؽير الٮاظؽ.٨٦ ذ٠ؿ األقة٩يؽ والؿوايةت 

ٌانٍ» -46 ٌانٍ «ملذمح سسامح اةن أةٍ صًذ املري  ♫ منلري

 (.386٬) تاريخ اليفاة: املؽي٪ح امل٪ٮرة. -اجلة٦ٕح اإلقبل٦يح النرش: دار
 (.2395٬) النرش: سنة األوىل.الطبعة:  رقم

٥ ٨٦ ٠ٮن ٬ؾه الؿقة٣ح يف ا٫ٞٛ٣، إال أن ٦ٞؽ٦ذ٭ة ٝؽ اظذٮت  حمتييات الكتاب: ىلع الٗؿ
ىلع ٦نت يف ا٣ٕٞيؽة واإلي٧ةن، صؿى ٚي٫ املى٪ٙ ىلع ٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح يف 

 أثٮاب اإلي٧ةن واتلٮظيؽ.
 ♫ امػكربي ةن ةطحال  «امناحٌح حاإلةانح غن رشًػح امفشك» -47

 .(387٬) تاريخ اليفاة: دار الؿايح، الؿيةض. النرش: دار

                                     
 (.12رؤيح ا، لرلارُٝين )ص (2)
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ة ث٨ ٩ٕكةن ٦ُٰٕ. :املحقق  .(2429٬) النرش: سنة ًر

  األوىل.الطبعة:  رقم

ح يف زبلزح دلرلات، ويت٪ةول/ وصٮب  حمتييات الكتاب: يٞٓ ال١ذةب يف قجٕح أصـاء، دل٧ٔٮ
، ولـوم اجل٧ةٔح، وذ٠ؿ اٚرتاق األم٥ يف دي٪٭٥، وذم اخلىٮ٦ةت ♀َةٔح اجليب 

ادلي٨، ٧٠ة يذعؽث ٨ٔ أظاكم اإلي٧ةن واإلقبلم واجلٛةق، وخيذ٫٧ ثةإل٩كةر ىلع واملؿاء يف 
 املؿصبح.

 ♫ الةن َمنَْذه «امشد غىل امخيمٌح» -48

 (.395٬) تاريخ اليفاة: املؽي٪ح امل٪ٮرة. -اجلة٦ٕح اإلقبل٦يح النرش: دار

 (.2421٬) النرش: سنة د. يلع ث٨ ٩ةرص ا٣ٛٞييه. :املحقق

  األوىل.الطبعة:  رقم

ق٤ٟ املى٪ٙ يف ٬ؾا ال١ذةب مك٤ٟ املعؽزني ٨٦ ظير إيؿاد  حمتييات الكتاب:
اجلىٮص ثأقة٩يؽ٬ة ل٤ؿد ىلع اجل٭٧يح يف إ٩كةر٥٬ ثٕي وٛةت ا دٕةىل؛ اكقذٮاا٫ ىلع 
ا٣ٕؿش، وًلٮ٫٩ يف الك٧ةء، وإ٩كةر رؤيح املؤ٦٪ني رب٭٥ يف اجل٪ح، وا٣ٞٮل ثأن ا٣ٞؿآن اخ٤ٮق، 

 .ودأوي٢ وٛح ٩ــول ا 

ٍافٌح ملزىث أىه امسنح » -49 ٌأصٍل امذًاناخ امشسامح ام  «يف االغذلاداخ 

 ♫ ألةٍ غمشٌ امذانٍ

 (.442٬) تاريخ اليفاة: دار اث٨ اجلٮزي، الؿيةض. دار النرش:

 (.2426٬) النرش: سنة حم٧ؽ ث٨ قٕيؽ ث٨ قةل٥ ا٣ٞعُةين. املحقق:

  األوىل.الطبعة:  رقم

تنذ٢٧ ىلع ٦ٕذٞؽ أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح، دون ػ٤ٍ ٦ةدد٭ة ث٧ى٤ُعةت  حمتييات الكتاب:
٥٤ٔ الالكم. ويه دٕؽ ٨٦ الؿقةا٢ اجلة٦ٕح ا٣يت د٪ةو٣خ الالكم ٨ٔ اتلٮظيؽ، وظٞيٞح 
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ٌأرشاطيا» -51 ٌامساغح  ٍائنيا  ٌغ ٍاسدج يف امفذن   «امسنن ام

 ♫ ألةٍ غمشٌ امذانٍ

 (.442٬) تاريخ اليفاة: دار ا٣ٕةو٧ح، الؿيةض. دار النرش:

ةء ا حم٧ؽ ث٨ إدريف املجةرًلٛٮري. املحقق:  (.2426٬) النرش: سنة د. ًر

  األوىل.الطبعة:  رقم

الٮاردة يف ٚنت األظةدير واآلزةر مج٤ح ٨٦ مجٓ املى٪ٙ يف ٬ؾا ال١ذةب  حمتييات الكتاب:
آػؿ الـ٦ةن، وأرشاط الكةٔح الى٘ؿى وال١ربى، وٝؽ ثٮَب للك ٦٪٭ة ثةثًة مجٓ حتذ٫ األد٣ح 

 ثأقة٩يؽ٬ة ىلع َؿيٞح املعؽزني.
مان» -50  ♫ًػىل امفشاء ألةٍ  «مسائه اإًل

 (.458٬) اليفاة:تاريخ  ا٣ٕةو٧ح، الؿيةض. دار النرش:

 (.2422٬) النرش: سنة قٕٮد ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ اخل٤ٙ. املحقق:

  األوىل.الطبعة:  رقم

٬ؾا ال١ذةب صٮاثًة لكؤال ورد إحل٫ يف ثيةن ٝٮل  ♫ أ٣ٙ ا٣ٞةيض حمتييات الكتاب:
اإل٦ةم أمحؽ يف دٕؿيٙ اإلي٧ةن و٦ة يذ٤ٕٜ ث٫ ٨٦ مكةا٢؛ ٠ذٛة٢ً درصةت اإلي٧ةن، 

ري ذلٟ، و٦٪٭ض٫ يف اتلى٪يٙ ٬ٮ ذ٠ؿ املكأ٣ح ز٥ إيؿاد وا٣ٕبلٝح ثني  اإلقبلم واإلي٧ةن ٗو
ريه ٨٦ األا٧ح ٚي٭ة، ٦ٓ االقذؽالل ثةل١ذةب والك٪ح، وبٕؽ ذلٟ يٮرد  ٝٮل اإل٦ةم أمحؽ ٗو

 أٝٮال املؼة٣ٛني ويؿد ٤ٔي٭٥ ٚؿٝح ٚؿٝح، وال خي٤ٮ ٦ٕذٞؽ أيب يٌٕل ٨٦ دٕٞجةت؛ ٤ٚيت٪ج٫ هلة.
 ♫ ألةٍ ًػىل امفشاء «امذأًٌالخ ألختاس امصفاخإةطال » -52

 (.458٬) تاريخ اليفاة: دار اإل٦ةم اذل٬يب. النرش: دار

ذٞةد، وٝؽ وٕٝخ ٚي٭ة ٔؽة اخة٣ٛةت  اإلي٧ةن وأرٌل٫٩، و٦ة يذٛؿع ٨ٔ ذلٟ ٨٦ مكةا٢ األ
 ٔٞؽيح ملؾ٬ت أ٢٬ الك٪ح، ٤ٚيت٪ج٫ ذللٟ.
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 (.2422٬) سنة النرش:  حم٧ؽ احل٧ٮد اجلضؽي. املحقق:

  األوىل.الطبعة:  رقم

امذ٢٧ ال١ذةب ىلع رشٍح ألظةدير الىٛةت ا٣يت ي٨ْ ثٕي املجذؽٔح  حمتييات الكتاب:
أن إزجةت ٬ؾه األظةدير ي٪ةيف اتل٪ــي٫، ٧٠ة امذ٢٧ ال١ذةب ىلع رَدٍّ ىلع اث٨ ٚٮرك األمٕؿي 

 . «منلك احلؽير وبية٫٩»يف ٠ذةث٫ 
 

 ♫ منحسن ةن امتنا امتغذادي «املخذاس يف أصٍل امسنح» -53

 (.472٬) تاريخ اليفاة: املؽي٪ح امل٪ٮرة. -ا٤ٕ٣ٮم واحلك٥م١ذجح  دار النرش:

 (.2423٬) سنة النرش: ٔجؽ الؿزاق ث٨ ٔجؽ املعك٨ ا٣ٕجةد ابلؽر. املحقق:

  األوىل.الطبعة:  رقم

 «اتلٮظيؽ»لآلصؿي، وًلذةب  «الرشيٕح»أكرث ٬ؾا ال١ذةب د٤ؼيه ل١ذةب  حمتييات الكتاب:
الث٨ ٝذحجح، ٦ٓ إًةٚةت ٧٤ٔيح  «منلك احلؽيردأوي٢ »٨٦ وعيط ابلؼةري، وًلذةب 

وٚٮااؽ ٦٭٧ح ل٧٤ؤ٣ٙ، وٝؽ قةر يف ال١ذةب ىلع ٩٭ش املعؽزني، ورشح أدتل٫ ٨٦ ال١ذةب 
 والك٪ح ىلع ٩٭ش الك٤ٙ.

 

 ♫ منيشٌي «األسةػني يف دالئه امذٍحٌذ» -54

 (.482٬) تاريخ اليفاة: ق٤ك٤ح ٔٞةاؽ الك٤ٙ. دار النرش:

 (.2424٬) سنة النرش: د. يلع ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٩ةرص ا٣ٛٞييه. املحقق:

  األوىل.الطبعة:  رقم

يت٪ةول ٬ؾا ال١ذةب/ إزجةت الىٛةت اإلهليح؛ ٦س٢ ٠ٮن ا دٕةىل ظيًّة،  حمتييات الكتاب:
واالقذٮاء ىلع ا٣ٕؿش، والك٧ٓ، وابلرص،  قجعة٫٩ ودٕةىل، وال ي٪ةم، وإزجةت اجلٛف 
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 .(1)ووصٮب ادجةع الك٪ح، ويرسد األظةدير يف لك ذلٟوالٮص٫، واحلؽي٨، 
 ♫مػتذ امغنٍ امللذيس  «االكذصاد يف االغذلاد» -55

 (.622٬) تاريخ اليفاة: املؽي٪ح امل٪ٮرة. -م١ذجح ا٤ٕ٣ٮم واحلك٥ دار النرش:

 (.2424٬) سنة النرش: د. أمحؽ ث٨ ُٔيح ث٨ يلع ا٣٘ة٦ؽي. املحقق:

  األوىل.الطبعة:  رقم

مجٓ املى٪ٙ يف ٠ذةث٫ ٬ؾا مجيٓ مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة، ٦ْ٭ًؿا يف ظؽيس٫ أوة٣ح  حمتييات الكتاب:
ط احلٜ  ٦ؾ٬ت الك٤ٙ، وأ٫٩ ٦ؾ٬ت ٦ٞذىؽ أي وقٍ ثني َؿيف اإلٚؿاط واتلٛؿيٍ، ٚأًو

ذٞةد.  ثأدتل٫ ٨٦ ال١ذةب والك٪ح وأٝٮال الك٤ٙ اذلي٨ ٥٬ أٔؽل اجلةس يف ثةب األ
 ♫ الةن كذامح امللذيس «إثتاخ صفح امػنٍ» -56 

 .612٬ تاريخ اليفاة: ال١ٮيخ. -ادلار الك٤ٛيح النرش: دار

 .2426٬ النرش: سنة ثؽر ث٨ ٔجؽ ا ابلؽر. :املحقق

  األوىل.الطبعة:  رقم

يرسد املؤ٣ٙ يف ٬ؾا ال١ذةب اآليةت واألظةدير واآلزةر ا٣ىت دثجخ أن  حمتييات الكتاب:
ا دٕةىل هل ا٤ٕ٣ٮ امل٤ُٜ، وأ٫٩ قجعة٫٩ اقذٮى ىلع ا٣ٕؿش، واجلٛٮس ٦ُٛٮرة ىلع ذلٟ، 

 وأن مجيٓ األم٥ ا٣يت دؤ٨٦ ثة ٝؽ أمجٕخ ىلع ٬ؾه ا٣ٕٞيؽة.
ٌغال» -57 ٍاسطٍ «امنصٌحح يف صفاخ امشب حه   ♫ من

 (.722٬) تاريخ اليفاة: امل١ذت اإلقبليم، ثريوت. النرش: دار

 (.2394٬) النرش: سنة األوىل.الطبعة:  رقم

مٕؿيح ٕي ٚٞ٭ةء األ٠ذت املؤ٣ٙ ٬ؾه الؿقة٣ح املؼذرصة ٩ىيعح بل حمتييات الكتاب:

                                     
دار  ،د. حم٧ؽ قٕيؽ األٚ٘ةين ،رقة٣ح د٠ذٮراه يف ا٣ٕٞيؽة ،«ميغ اإلقبلم ٔجؽ ا األ٩ىةري اهلؿوي»( ا٩ْؿ/ 2)

 ا٣ٞة٬ؿة. ،ال١ذت احلؽيسح
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 ،ال ينج٭٫ يشء ٨٦ اخ٤ٮٝةد٫» وٝؽ ٝةل يف املٞؽ٦ح/ ،اذلي٨ يؤولٮن وٛةت ا  النةٕٚيني
٧ْذ٫، ث٢ وال د٧س٢ بيشء ٨٦ صٮارح ٦جذؽاعد٫ ال دذؼي٢  ،يه وٛةت الاٞح جببلهل ٔو

 و٩ىٙ الؿب ،٩ؤ٨٦ حبٞةاٞ٭ة وزجٮد٭ة، ث٢ وال دؿا٬ة يف ادل٩ية ا٣ٕيٮن ،٠يٛيذ٭ة ا٣ْ٪ٮن
 ،ود٧سي٢ املنج٭ني ،ودُٕي٢ اجلةظؽي٨ ،و٩٪يف ٔ٪٭ة دأوي٢ املذأو٣ني ،ث٭ةقجعة٫٩ ودٕةىل 

 .(1)«٣ٞنيدجةرك ا أظك٨ اخلة
ٌامصفاخ» -58  ♫ الةن دٌمٌح «األسماء 

 دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريوت. دار النرش:
 مىُىف ٔجؽ ا٣ٞةدر ُٔة. املحقق:

 (.718٬) تاريخ اليفاة:
 (.2428٬) سنة النرش:

  األوىل.رقم الطبعة: 

أو٢ ٬ؾا ال١ذةب يٞٓ يف املضرلي٨ اخلةمف والكةدس ٨٦ دل٧ٮع  حمتييات الكتاب:
ا٣ٛذةوي، وٝؽ ٚى٢ ٚي٫ املى٪ٙ لك ٦ة يذ٤ٕٜ ثٕٞيؽة الك٤ٙ يف مكةا٢ األق٧ةء والىٛةت 
واألٕٚةل ثة٣ربا٬ني اجل٤ٞيح وا٤ٕٞ٣يح، ٦ٓ الؿد ىلع مجيٓ ا٣ٛؿق املؼة٣ٛح أل٢٬ الك٪ح ٨٦ 

ري٥٬، وٝؽ اقت٪جٍ املؤ٣ٙ ٝٮأؽ املٕزت٣ح واجل٭٧يح واحلؿوريح وا٣ٛبلقٛح و امل٪ةَٞح ٗو
 ص٤ي٤ح ٩ةٕٚح لٌجٍ ٌٝةية ٬ؾا ابلةب.

 ♫الةن دٌمٌح  «املاغذج املشاكشٌح» -59

 .718٬ تاريخ اليفاة: دار َيجح، الؿيةض. دار النرش:

ة ث٨ ٩ٕكةن ٦ُٰٕ. ملحقق:ا  .2422٬ سنة النرش: د. ٩ةرص ث٨ قٕؽ الؿميؽ، وًر
  األوىل.رقم الطبعة: 

رد املى٪ٙ يف ٬ؾه الؿقة٣ح ىلع قؤال ظةو٫٤/ ٢٬ جيت ىلع املك٥٤  حمتييات الكتاب:
إزجةت ا٤ٕ٣ٮ  دٕةىل أم ال؟ ٚأصةب صٮاثًة دل٧بًل ثٮصٮب اإلٝؿار ثك٢ ٦ة ورد يف ال١ذةب 

                                     
 .(8اجلىيعح، ل٤ٮاقُٰ )ص (2)
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والك٪ح ثٛ٭٥ الك٤ٙ، ز٥ ٚى٢ الالكم يف وصٮه إزجةت ٤ٔٮ ا دٕةىل ىلع احلٞيٞح، وبُبلن 
 ٢ٞ٩ ٔجةرات مجٓ ٨٦ األا٧ح يف ذلٟ. ٦ؾ٬ت اجلٛةة، ٦ٓ

 

مان» -61  ♫ الةن دٌمٌح «اإًل

 .(718٬) تاريخ اليفاة: امل١ذت اإلقبليم. دار النرش:

 (.2399٬) سنة النرش: اثلةثلح.رقم الطبعة: 
 «اإلي٧ةن» ٠ذةيب /ىلعالكةثٓ ٨٦ دل٧ٮع ا٣ٛذةوي املضرل ينذ٢٧  حمتييات الكتاب:

كةا٢ يف املح ـ٬ؾا املضرل ذ٠ؿ ميغ اإلقبلم ٦ؾ٬ت أ٢٬ الك٪ويف ، «اإلي٧ةن األوقٍ»و
ٮع اإلي٧ةناملذ٤ٕٞح ث ٮع  ن ٨٦ يٞؿأ ٬ؾا املضرل الإحبير  ،٧ًٮ يٛٮد٫ مئ يؾ٠ؿ يف مًٮ

ح ٔ٪٫، ٚٞؽ د٪ةول دٕؿيٙ اإلي٧ةن وبنَي ٤ٍٗ املؼة٣ٛني  اإلي٧ةن واملكةا٢ األوٮحلح املذٛٔؿ
ؿادج٫، وا٣ٕبلٝح ثني اإلقبلم واإلي٧ةن، و٩يف ٚي٫، وزيةدة اإلي٧ةن و٩ٞىة٫٩، ودرصةد٫ وم

ٮاعت، ٧٠ة دٕؿض دٛىيبًل مل ؾا٬ت ا٣ٛؿق اإلي٧ةن واالقتس٪ةء ٚي٫، إىل ٗري ذلٟ ٨٦ املًٮ
ألمةٔؿة واألظ٪ةف واجل٭٧يح اكواملؿصبح ثٛؿٝ٭٥ ال١سرية  ،واخلٮارج ،املؼة٣ٛح ٨٦ املٕزت٣ح

ري٥٬، وذ٠ؿ أٝٮال ٬ؾه املؾا٬ت يف   ٌٝيح اإلي٧ةن.ٗو
  

 ♫ الةن دٌمٌح «منياج امسنح امنتًٍح» -60

 م١ذجح اث٨ دي٧يح، ا٣ٞة٬ؿة. دار النرش:  .(718٬) تاريخ اليفاة:
 د. حم٧ؽ رمةد قةل٥.  املحقق: (.2429٬) سنة النرش:

 اثلة٩يح. رقم الطبعة:
٠ذت املى٪ٙ ٬ؾا ال١ذةب يف ٩ٞي الكم النيٕح ا٣ٞؽريح، ردًّا ىلع  حمتييات الكتاب:

بلٕي ميٮخ ٦ؾ٬ت الؿاٌٚح اإل٦ة٦يح. وٝؽ  «٦٪٭ةج ال١ؿا٦ح يف ٦ٕؿٚح اإل٦ة٦ح»٠ذةب 
اقذٛةض املؤ٣ٙ يف ٩ٞؽ ا٣ٛؿق اإلقبل٦يح ىلع اػذبلف ٦٪ة٬ض٭٥ وآراا٭٥، ودٕؿض ل١سري 
٨٦ مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة؛ ٦س٢/ الىٛةت، وا٣ٞؽر، واإلي٧ةن، وأقةحلت ا٣ٛبلقٛح واملذلك٧ني يف 

ري ذلٟ.  االقذؽالالت ا٤ٕٞ٣يح؛ ٗو
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ٌامنله» -62  ♫ الةن دٌمٌح «دسء دػاسض امػله 

 صة٦ٕح اإل٦ةم حم٧ؽ ث٨ قٕٮد اإلقبل٦يح. دار النرش: .(718٬) تاريخ اليفاة:
 د.حم٧ؽ رمةد قةل٥. املحقق: (.2399٬) سنة النرش:

 األوىل.رقم الطبعة: 
يؿد املؤ٣ٙ يف ٬ؾا ال١ذةب ىلع ٨٦ ادٔٮا أن األد٣ح الك٧ٕيح ّ٪يح  حمتييات الكتاب:

خ ٦ٓ ا٢ٕٞ٣، ومؽد  ادلال٣ح أو اثلجٮت يف ا٣ٕٞيؽة، وأ٫٩ ي٧ك٨ رد٬ة أو دأوي٤٭ة إذا دٕةًر
يف الؿد ىلع الؿازي اذلي ٝةل ثةملٕةرض ا٣ٌٕٞل، ز٥ دُؿق إىل الالكم ىلع أد٣ح ا٣ٞؿآن والك٪ح 

ؿة، واقذُؿد يف احلؽير ا٤ٕٞ٣يح، وأ٩٭ة أٝٮى يف ادل ال٣ح ٨٦ أد٣ح ا٣ٛبلقٛح واملذلك٧ني الٔٮ
 ٨ٔ ا٣ٛؿق ومكةا٢ ٔؽيؽة يف ا٣ٕٞيؽة، وٝؽ مُجٓ ال١ذةب يف أظؽ ٔرش دلرًلا.

 ♫ الةن دٌمٌح «امصاسو املسنٍل غىل شادم امشسٍل» -63

 ر٦ةدي ل٤جرش، دٮزيٓ دار اث٨ ظـم دار النرش: .(718٬) تاريخ اليفاة:
 حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿ احل٤ٮاين،  املحقق: (.2427٬) سنة النرش:

 وحم٧ؽ ٠جري أمحؽ مٮدري. 
 األوىل.رقم الطبعة: 

ٮاعيت٪ةول ال١ذةب/ زبلزح  حمتييات الكتاب: قت ا دٕةىل وقت أقةقيح؛ األول/  تمًٮ
ٮع ، واثلةين/ وظك٥ الكةب ٨٦ مك٥٤ وٌلٚؿ ،وأوعةث٫ وأزواص٫ ♀ اجليب مًٮ

ٮع ًٮاثٍ اتل١ٛري، واثلة٣ر/ و٩ٮا٫ٌٝ وظك٥ اذليم إذا قَت  رشوط ٔٞؽ اذل٦ح  .مًٮ
 

ٍدًح» -64  ♫ الةن دٌمٌح « امػت

 دار األوة٣ح. دار النرش: .(718٬) تاريخ اليفاة:
 يلع ظك٨ ٔجؽ احل٧يؽ.  املحقق: (.2429٬) سنة النرش:

 اثلةثلح.رقم الطبعة: 
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ٮع ا٣ٕجٮديح حمتييات الكتاب: وظٞيٞذ٭ة ٨٦ ظير  -ّة٬ًؿا وبةَ٪ًة -يت٪ةول ال١ذةب/ مًٮ
ا٣رباءة ٨٦ الرشك، وجتؿيؽ ا٣ٕجةدة  حمجح هل وػٌٮاًع وا٦ذسةاًل ألوامؿه، وبيةن أن ٬ؾا ٬ٮ 

 اتلٮظيؽ اذلي أمؿ ا ث٫ ٔجةده.
 

 ♫ الةن دٌمٌح« رشح امػلٌذج األصفيانٌح» -65

 دار ال١ذت اإلقبل٦يح، ا٣ٞة٬ؿة. النرش:دار  .(718٬) :اليفاة تاريخ
 ظكجني حم٧ؽ اخ٤ٮف.  املحقق: (.2385٬) سنة النرش:

 األوىل.رقم الطبعة: 
يٕؽ ال١ذةب رشًظة ملنت ا٣ٕٞيؽة األوٛ٭ة٩يح ا٣يت و٪ٛ٭ة اإل٦ةم م٧ف ادلي٨  حمتييات الكتاب:

حم٧ؽ ث٨ ٔجةد، وٝؽ ُو٪ٙ املنت ىلع َؿيٞح املذلك٧ني، و٨٦ ٦جةظس٫/ الىٛةت، واإلي٧ةن، واملٕةد 
ط ٚي٫  واحلكةب، واجلجٮات، وا٣ٞؽر، وٝؽ رشح ميغ اإلقبلم اث٨ دي٧يح ٬ؾا املنت رشًظة واٚيًة ًو

 الك٪ح واجل٧ةٔح، ورد ىلع ٨٦ ػة٣ٛ٭ة ٨٦ املذلك٧ني، وخبةوح األمةٔؿة.ٔٞيؽة أ٢٬ 

ٌامٍسٌنح» -66  ♫ةن دٌمٌح ال  « كاغذج حنٌنح يف امذٍسه 

 املُجٕح الك٤ٛيح. دار النرش: .(718٬) :اليفاة تاريخ
 ٝيص حمت ادلي٨ اخلُيت.  املحقق: (.2422٬) سنة النرش:

 اثلة٩يح.رقم الطبعة: 
دت٪ةول الؿقة٣ح ٦ٕىن الٮقي٤ح يف ال١ذةب والك٪ح، و٦ٕىن اتلٮق٢ يف ٔؿف  الكتاب:حمتييات 

، ز٥ وٮر ٨٦ رشك ا٣ٞجٮريني، وظك٥ اختةذ ♀الىعةثح، وأ٩ٮاع مٛةٔح اجليب 
 ا٣ٞجٮر مكةصؽ، وأ٩ٮاع زيةرة ا٣ٞجٮر، وأ٩ٮاع اتلٮق٢.

 

ٍاخ» -67  ♫ةن دٌمٌح ال  «كذاب امنت

 م١ذجح الك٪ح املع٧ؽيح. النرش:دار  .(718٬) :اليفاة تاريخ



 

ٍغاخ ٌمصنفاخ امػلٌذج 444  منحم أىم مٍض

 

 حم٧ؽ ظة٦ؽ ا٣ٌٛف.  املحقق: (.2346٬) سنة النرش:
 األوىل.رقم الطبعة: 

يذعؽث املؤ٣ٙ يف ٬ؾا ال١ذةب ٨ٔ املٕضـة، وال١ؿا٦ح، وا٣ُؿق ا٣يت  حمتييات الكتاب:
ٮاعت اخذ٤ٛح يف ا٣ٕٞيؽة، وأ٥٬ ٦ة ٩ج٫ ٤ٔي٫ يف  يثجخ ث٭ة وؽق اجليب، ٧٠ة دُؿق إىل مًٮ

ٝؽ مجٓ ٚي٧ة صةء ث٫ ٨٦ رب٫ ثني األد٣ح ا٤ٕٞ٣يح  ♀٬ؾا ال١ذةب ٬ٮ أن الؿقٮل 
ة ٧٤ٔيًّة.ا٣رب٬ة٩يح وبني األد٣ح اجل٤ٞيح الك٧ٕيح، وٝؽ  ًٞ  ُظٜٞ ال١ذةب مؤػًؿا حتٞي

ٌمٌاء امشٌطان» -68 ٌأ ٌمٌاء امشحمن   ♫ةن دٌمٌح ال  «امفشكان ةني أ

 م١ذجح اث٨ دي٧يح، ا٣ٞة٬ؿة. دار النرش: . (718٬) :اليفاة تاريخ
 ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٝةق٥.  املحقق: (.2426٬) سنة النرش:

 األوىل. رقم الطبعة:
يت٪ةول ال١ذةب/ أووةف لك ٨٦ أوحلةء ا وأوحلةء النيُةن، ومؿادج٭٥،  حمتييات الكتاب:

٦ٓ ثيةن رشوط الٮاليح احلٞح، وبُبلن واليح داعة الىٮٚيح ٨٦ أ٢٬ احل٤ٮل واالحتةد، 
 وا٣ٛؿق ثني ٠ؿا٦ةت األوحلةء واألظٮال النيُة٩يح.

 ♫ةن دٌمٌح ال  «اكذضاء امرصاط املسذلٌم» -69

 م١ذجح الؿمؽ، الؿيةض. دار النرش: .(718٬) :اليفاة تاريخ
 د. ٩ةرص ث٨ ٔجؽ ال١ؿي٥ ا٢ٕٞ٣.  املحقق: (.2422٬) سنة النرش:

 اثلة٩يح.رقم الطبعة: 
َجٓ ال١ذةب يف دلرلي٨، و٬ٮ يذ٨٧ٌ/ أوص٫ اخة٣ٛح املؤ٦٪ني أل٢٬  حمتييات الكتاب:

ٓ ٝٮأؽ يف املؼة٣ٛح، واحلت وابل٘ي ىلع ٦ٞذىض اإلقبلم، وبيةن  ال١ذةب وال١ٛةر، ٦ٓ ًو
ؿاب واألاعص٥.  ا٣ٛؿق ثني ا٣تنج٫ ثةل١ٛةر، وا٣تنج٫ ثةأٔل
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 ♫ةن دٌمٌح ال  «امصفذًح» -71

 م١ذجح اث٨ دي٧يح، ا٣ٞة٬ؿة. دار النرش: .(718٬) :اليفاة تاريخ
 د. حم٧ؽ رمةد قةل٥.  املحقق: (.2426٬) سنة النرش:

 اثلة٩يح.رقم الطبعة: 
و٪ٙ املؤ٣ٙ ٬ؾا ال١ذةب يف ٦٪ةٝنح ا٣ٛبلقٛح والؿد ٤ٔي٭٥، وإثُةل  حمتييات الكتاب:

 ٦ؾا٬ج٭٥ يف اجلجٮات، واملٕةد، وحنٮ ذلٟ.
 ♫ةن دٌمٌح ال  «امذسػٌنٌح» -70

 م١ذجح املٕةرف، الؿيةض. دار النرش: .(718٬) :اليفاة تاريخ
 د. حم٧ؽ إثؿا٬ي٥ ا٣ٕضبلن.  املحقق: (.2412٬) سنة النرش:

 األوىل.رقم الطبعة: 
٬ؾا ال١ذةب هل أ٧٬يح ػةوح ظير ٧ً٪٫ ميغ اإلقبلم الؿد ىلع  حمتييات الكتاب:

ثيح ا٣ٞةا٤ني ثجؽٔح الالكم اجلٛيس، و٨٦ ق٤ٟ قبي٤٭٥، وٌلن ٝؽ أ٫ٛ٣  األمةٔؿة والالُكَ
٫ ٨ٔ ٦ؾ٬ج٫، ٚؿد ٤ٔي٭٥ ث٭ؾه  ♫ يف حمبك٫ ث٧رص، و٤َجٮا ٦٪٫ أن يكذت ثؿصٔٮ

 الؿقة٣ح ا٣ْٕي٧ح، وٝؽ َجٓ ال١ذةب يف زبلزح دلرلات.
 

 ♫ منزىتٍ «األسةػني يف صفاخ سب امػاملني» -72

 املؽي٪ح امل٪ٮرة. -م١ذجح ا٤ٕ٣ٮم واحلك٥ دار النرش: (.748٬) تاريخ اليفاة:
 .ٔجؽ ا٣ٞةدر ث٨ حم٧ؽ ُٔة وٮيف املحقق: (.2423٬) سنة النرش:

 األوىل.رقم الطبعة:  
ز٥ أورد  ،رسد املى٪ٙ يف ٬ؾه الؿقة٣ح أربٕني ظؽيسًة يف وٛةت ا  حمتييات الكتاب:

 ثٕي ٦ة ٢ٞ٩ ٨ٔ الك٤ٙ ٨٦ ا٣ٞٮل ٚي٭ة. 
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ٌامخيمٌحاحذماع امخٌٍش » -75  ♫ الةن املٌم «اإلسالمٌح غىل غٌض املػطنح 

 دار الؿمؽ، الؿيةض. دار النرش: .(752٬) تاريخ اليفاة:

 ♫ منزىتٍ «امػشش» -73

 م١ذجح أًٮاء الك٤ٙ، الؿيةض. دار النرش: (.748٬) تاريخ اليفاة:
 .ث٨ ػ٤يٛح اتل٧ييمحم٧ؽ  املحقق: (.2412٬) سنة النرش:

 األوىل.رقم الطبعة:  
يت٪ةول ال١ذةب/ مكأ٣ح إزجةت ٤ٔٮ ا، واردٛة٫ٔ ٚٮق ٔؿم٫،  حمتييات الكتاب:

واالقذؽالل ىلع ذلٟ ث٪ىٮص ال١ذةب، والك٪ح، وأٝٮال الك٤ٙ، ٦ٓ إيؿاد ٦ٞة٣ح اتلُٕي٢ 
ا٣يت ّ٭ؿت يف أواػؿ ٔرص اتلةثٕني، و٣ك٨ دون اتل٧ٕٜ يف ٔؿض أٝٮاهل٥ والؿد ٤ٔي٭ة، 

 احلٜ ثأدتل٫ يف لك مكأ٣ح. وإ٧٩ة اال٠ذٛةء ثبيةن

 «امكافٌح امشافٌح يف االنذصاس منفشكح امناحٌح» -74

ٍنٌح»)أٌ(   ♫ الةن املٌم «املصٌذج امن

 م١ذجح اث٨ دي٧يح، ا٣ٞة٬ؿة. دار النرش: .(752٬) تاريخ اليفاة:
 د. حم٧ؽ ػ٤ي٢ ٬ؿاس ٧٠ة ٝةم برشظ٭ة. املحقق: (.2427٬) سنة النرش:

 األوىل.رقم الطبعة:  
ودٞٓ يف دلرلي٨، امذ٤٧خ ىلع  ،♫ ويه ٝىيؽة َٮي٤ح الث٨ ا٣ٞي٥ حمتييات الكتاب:

ٮاعت  ذٞةد يف ٥ْ٩ ق٭٢ يكري، وٝؽ اع٣ش ٚي٭ة ا٣ٕؽيؽ ٨٦ مًٮ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ٌٝةية األ
ا٣ٕٞيؽة؛ اكألق٧ةء، والىٛةت، و٦ؾ٬ت الك٤ٙ ٚي٭ة، ٦ٓ ذ٠ؿ ا٣ٛؿق املؼة٣ٛح يف ٬ؾا 

ط ظضح، وأٝٮى ثؿ٬ةن.  ابلةب، والؿد ٤ٔي٭٥، ودـييٙ آراا٭٥ ثأًو
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 ٔٮاد املٕذٜ.  املحقق: (.2428٬) سنة النرش:
 األوىل.رقم الطبعة: 

/ إزجةت وٛح اقذٮاء ا دٕةىل ىلع ٔؿم٫، -أقةًقة -يت٪ةول ال١ذةب حمتييات الكتاب:
ؿض مج٭ةت امل٤ُٕح اذلي٨ يذأولٮن ٬ؾه الىٛح، والؿد ٤ٔي٭٥ ٨٦ ال١ذةب، والك٪ح،  ٔو

  وأٝٮال الك٤ٙ.
ٌامذػنٌه» -76 ٌامحكمح  ٌاملذس   ♫ الةن املٌم «شفاء امػنٌه يف مسائه املضاء 

 املُجٕح احلكح٪يح املرصيح. النرش:دار  .(752٬) تاريخ اليفاة:
 الكيؽ حم٧ؽ ثؽر ادلي٨ أثٮ ٚؿاس.  املحقق: (.2313٬) سنة النرش:

 األوىل.رقم الطبعة: 
يت٪ةول ال١ذةب/ رًل٨ اإلي٧ةن ثة٣ٌٞةء وا٣ٞؽر، ومؿادت ا٣ٞؽر، وأوٝةد٫،  حمتييات الكتاب:

 ووصٮب اإلي٧ةن ث٫، وظ٧١ح ا ٚي٫، وإٔٚةل ا٣ٕجةد ثني ال١كت واجلرب.
ٌاملالحم(» -77  ♫ الةن كثري «امنياًح )امفذن 

 دار اإلٚذةء، الؿيةض. دار النرش: (.774٬) تاريخ اليفاة:
 .إق٧ةٔي٢ األ٩ىةري/ ٝةم ثجرش٬ة ٬(.2388) :سنة النرش

مجٓ املى٪ٙ يف ٬ؾه الؿقة٣ح ٦ة ورد ٨ٔ أػجةر الكةٔح، و٦ة يذٞؽ٦٭ة ٨٦ ٚنت  حمتييات الكتاب:
 وآيةت وأرشاط، وٝؽ اقذؽل ىلع ذلٟ ثةآليةت واألظةدير واآلزةر ٨ٔ الىعةثح واتلةثٕني.

ٌدحلٌم مػناىا» -78  ♫ الةن سحث «كنمح اإلخالص 

 دار اث٨ رصت. النرش: دار (.795٬) اليفاة:تاريخ 
 أثٮ إقعٜ الك٧٪ٮدي. :املحقق (.2412٬) النرش: سنة

 األوىل. الطبعة: رقم 
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دت٪ةول ٬ؾه الؿقة٣ح الى٘رية/ األظةدير الٮاردة ٚي٨٧ أىت ثك٧٤ح  حمتييات الكتاب:
اتلٮظيؽ ودػٮهل اجل٪ح وحتؿي٫٧ ىلع اجلةر، وأٝٮال ا٧٤ٕ٣ةء يف املؿاد ٨٦ ٬ؾه األظةدير، ٦ٓ 

 مـؿح ملٕىن الن٭ةددني، وذ٠ؿ ٌٚةا٢ ٬ؾه اللك٧ح يف ادل٩ية واآلػؿة.
 ♫ الةن امٍصًش «إًثاس امحم غىل امخنم»  -79

 ادلار احل٧٪يح ل٤جرش. النرش: دار (.842٬) تاريخ اليفاة:
 أمحؽ مىُىف ظكني وة٣ط. :املحقق (.2425٬) النرش: سنة

 األوىل.الطبعة:  رقم 
يذأ٣ٙ ال١ذةب ٨٦ ٝك٧ني/ األول ينذ٢٧ ىلع/ مخكح أثٮاب، يه/ إزجةت  حمتييات الكتاب:

ا٤ٕ٣ٮم، إزجةت ا٣ُؿق املٮو٤ح إىل ا، ٦٪ة٬ش الؿق٢ والك٤ٙ يف ٦ٕؿٚح ا، إزجةت 
اتلٮظيؽ واجلجٮات، االظرتاز ٨٦ ابلؽع، أ٦ة ا٣ٞك٥ اثلةين ٚيت٪ةول/ ٦ٕؿٚح ا دٕةىل، 

كةا٢ األػؿى؛ اكلٮالء، وا٣رباء، واتل١ٛري، وا٣ٞٮل وظ٧١ذ٫، ومنحبذ٫، وحمجذ٫، ٦ٓ ثٕي امل
 يف أَٛةل املرشًلني.

ٍاصم يف امزب غن سنح أةٍ املاسم»  -81 ٌامل ٍاصم   ♫ الةن امٍصًش «امػ

 ادلار احل٧٪يح ل٤جرش. النرش: دار (.٬ 842) تاريخ اليفاة:
 مٕيت األر٩ةؤوط. :املحقق (.2421٬) النرش: سنة

 اثلة٩يح.الطبعة:  رقم 
يٞٓ ال١ذةب يف تكٕح دلرلات، وٝؽ دٕؿض ٚي٫ مؤ٫ٛ٣ إىل ٠سري ٨٦  حمتييات الكتاب:

٦جةظر ا٣ٕٞيؽة، واحلؽير، واألوٮل، ثُؿيٞح مجٓ ٚي٭ة ثني الؿوايح وادلرايح، وأظةط 
 ث٧ؾا٬ت املذٞؽ٦ني واملذأػؿي٨.
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ٍاكح األفكاس امسنٌح » -80 ٌم ٍاس امسنٌح  ٍائح األن  م

ٌد امحائٌح يف غلٌذج أىه اآلثاس امسنفٌحرشح كصٌذج اةن   ♫ منسفاسًنٍ « أةٍ دا

 م١ذجح الؿمؽ، الؿيةض. النرش: دار (.2288٬) تاريخ اليفاة:
 ٔجؽ ا ث٨ حم٧ؽ ث٨ ق٤ي٧ةن ابلىريي. :املحقق (.2425٬) النرش: سنة

 األوىل.الطبعة:  رقم 
يٞٓ ال١ذةب يف دلرلي٨، و٬ٮ رشح ٣ٞىيؽة أيب ثكؿ ث٨ أيب داود يف ا٣ٕٞيؽة،  حمتييات الكتاب:

ود٧ٌ٪خ/ أ٦٭ةت املكةا٢ يف ا٣ٕٞيؽة، وػةوح د٤ٟ ا٣يت صؿى ٚي٭ة اخلبلف ثني أ٢٬ الك٪ح 
واملجذؽٔح، وا٩ذ٭ش املؤ٣ٙ رشح لك٧ةت ا٣ٞىيؽة ٣٘ح واوُبلًظة، ز٥ اتلٮقٓ يف املٕىن اذلي قيٜ 

 ٫ ث٧كةا٢ ا٣ٕٞيؽة، ٦ٓ االقذؽالل ثةل١ذةب، والك٪ح، واآلزةر.٨٦ أص٫٤ لك ثيخ، وو٤ذ

منشٍكانٍ «امذس امنضٌذ يف إخالص كنمح امذٍحٌذ» -83
(1)

♫ 

 ُٔيح حم٧ؽ يلع ال١ذيب. دار النرش: (.2152٬) اليفاة:تاريخ 
 األوىل.الطبعة:  رقم (.2352٬) النرش: سنة

                                     
يف مى٪ٛةد٫ األػرية ٨ٔ ٦ؾ٬ت املذلك٧ني يف إزجةت مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة والىٛةت، وادجٓ ٦٪٭ش  ♫( رصٓ النٮٌلين 2)

 ٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح يف اجل٤٧ح.

مان» -82  ♫ ملحمذ ةن غتذ امٍىاب «أصٍل اإًل

  دار ظؿاء، ا٣ٞة٬ؿة. النرش: دار (.2126٬) تاريخ اليفاة:
 .2427٬ النرش: سنة 

رقة٣ح اخذرصة امذ٤٧خ ىلع مج٤ح ٨٦ اآليةت واألظةدير ردج٭ة املؤ٣ٙ  حمتييات الكتاب:
واإلي٧ةن ثة٣ٞؽر، وذ٠ؿ املبلاكح، وظٞٮق اجليب  ،٨٧ً أثٮاب اخذرصة ٦س٢/ ٦ٕؿٚح ا 

 ، واحلر ىلع لـوم الك٪ح، واحلر ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣.♀
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صةء ال١ذةب صٮاثًة لكؤال قةا٢ ٨ٔ اتلٮق٢، واالقذ٘ةزح ثةألمٮات،  حمتييات الكتاب:
وقةاؿ رشًليةت ا٣ٞجٮر، ٚأصةب املى٪ٙ صٮاثًة مةٚيًة، ورَد النج٭ةت ثذٛىي٢، ٦جح٪ًة ألٮان 

ذٞةدي، ٦ٓ ادلٔٮة إىل دٮظيؽ ا  ؽم اال٠ذٛةء ث٧ضؿد اجلُٜ  ،الرشك ا٧ٕ٣ٌل، واأل ٔو
 ثك٧٤ح اتلٮظيؽ دون ا٢٧ٕ٣.

ٍاخ إسشاد امثلاخ إىل ادفاق امرشائؼ غىل امذٍحـٌذ» -84 ٌامنت  «ٌاملػاد 

 ♫ منشٍكانٍ

 دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريوت. النرش: دار (.2152٬) تاريخ اليفاة:
 مجةٔح ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء. :املحقق (.2424٬) النرش: سنة

 األوىل. الطبعة: رقم 
يت٪ةول املى٪ٙ يف ٬ؾه الؿقة٣ح املؼذرصة/ زبلزح ٦ٞةوؽ اصذ٧ٕخ ٤ٔي٭ة  حمتييات الكتاب:

مىت الرشاآ، ويه/ إزجةت اتلٮظيؽ، وإزجةت املٕةد، وإزجةت اجلجٮات، وٚي٭ة اتلبنري ثججٮة 
 يف اتلٮراة واإلجني٢. ♀حم٧ؽ 

 

 ♫ منشٍكانٍ «امذحف يف مزىث امسنف» -85

 الكبلم ا٣ٕةمليح.رشًلح  النرش: دار (.2152٬) تاريخ اليفاة:
 ٔجؽ ا ظضةج. :املحقق (.2428٬) النرش: سنة

 األوىل.الطبعة:  رقم 
٧٤ةء املعؽزني يف  حمتييات الكتاب: مجٓ املى٪ٙ يف ٬ؾه الؿقة٣ح/ أٝٮال ٚٞ٭ةء ادلي٨، ٔو

ط أن ٦ؾ٬ج٭٥ ٬ٮ/ إيؿاد الىٛةت ىلع ّة٬ؿ٬ة، دون حتؿيٙ، وال  آيةت الىٛةت، وأًو
تنبي٫، وال دأوي٢ وال دُٕي٢، وذلٟ دون دكييٙ، وال دك٤ٙ، ٧٠ة ذ٠ؿ املؤ٣ٙ جتؿبذ٫ 

 يف ٥٤ٔ الالكم ودٮبذ٫ ٨٦ ذلٟ.
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 ♫ مػتذ امشحمن ةن حسن آل امشٌخ« ملخٌذ رشح كذاب امذٍحٌذفذح ا» -86

 مؤقكح ٝؿَجح، ا٣ٞة٬ؿة. النرش: دار (.2185٬) تاريخ اليفاة:
 أرشف ٔجؽ املٞىٮد. :املحقق (.2428٬) النرش: سنة

 .اثلة٩يحالطبعة:  رقم 
يٕؽ ٬ؾا ال١ذةب ٬ٮ احل٤ٞح اثلة٩يح يف ق٤ك٤ح الرشوح ا٣يت ٝةم ث٭ة  حمتييات الكتاب:

ىلع ٠ذةب صؽ٥٬ يف اتلٮظيؽ، ظير يٕؽ ٠ذةب  ♫ أظٛةد النيغ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ةب
وب٧سةثح احل٤ٞح لك٤ي٧ةن ث٨ ٔجؽ ا آل النيغ أو٢ ٬ؾه الرشوح،  «دحكري ا٣ٕـيـ احل٧يؽ»

 ٚي٫ ٨٦ اإلَ٪ةب واتل١ؿار، ودٮيف ٝج٢ أن يجذيه األوىل يف ٬ؾه الك٤ك٤ح، إال أن مى٪٫ٛ أكرث
تل٭ؾيج٫، ودٞؿيج٫، ودك٧ي٫٤، وإًةٚح ال١سري ٨٦ األٝٮال  «ٚذط املضيؽ»٦٪٫، ٚضةء ٠ذةب 

 املكذعك٪ح ألا٧ح أ٢٬ الك٪ح؛ دذ٧ي٧ًة ٣ٛةاؽة ٠ذةب اتلٮظيؽ.

 

 «كطف امثمش يف ةٌان غلٌذج أىه األثش» -87

 ♫ ملحمذ صذًم خان املنٍحٍ

 دار ال١ذت الك٤ٛيح. دار النرش: (.2327٬) اليفاة:تاريخ 
 د. اعو٥ ث٨ ٔجؽ ا ا٣ٞؿيٮيت. املحقق: (.٬ 2424) النرش: سنة

 األوىل.الطبعة:  رقم 
يت٪ةول ال١ذةب/ أق٧ةء ا دٕةىل ووٛةد٫، واإلي٧ةن ثةملبلاكح، واحلٮم  حمتييات الكتاب:

اآلػؿ، وا٣ٞؽر، ٧٠ة يت٪ةول/ ثٕي املكةا٢؛ اكجلؾر، واتلٮق٢، وًلؿا٦ةت األوحلةء، ويٕؿض/ 
 ثٕي ٔٞةاؽ أ٢٬ الك٪ح؛ ٠ٕٞيؽد٭٥ يف الىعةثح، واملكط ىلع اخلٛني، و٬ضؿ أ٢٬ ابلؽع. 

 ♫ امذًن املاسمٍمخمال  «دالئه امذٍحٌذ» -88

 م١ذجح اثلٞةٚح ادليجيح. النرش: دار (.2331٬) تاريخ اليفاة:
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مان» -89 ٌامتٌان مشخشج اإًل  ♫ مػتذ امشحمن ةن نارص امسػذي «امذٍضٌح 

 ٦ُةثٓ اإلمٕةع، الؿيةض. النرش: دار (.2376٬) تاريخ اليفاة:
 (.2425٬) النرش: سنة 

ي٪ٞك٥ ال١ذةب إىل زبلزح ٚىٮل؛ األول/ ٨ٔ ظؽ اإلي٧ةن ودٛكريه،  حمتييات الكتاب:
وزيةدد٫ و٩ٞىة٫٩، واثلةين/ يف ذ٠ؿ األمٮر ا٣يت يُكذ٧ؽ ٦٪٭ة اإلي٧ةن، وبية٩٭ة ثةإلمجةل 

 واتلٛىي٢، واثلة٣ر/ يف ٚٮااؽ اإلي٧ةن وز٧ؿاد٫ يف ادل٩ية واآلػؿة.
 

 «مشكنح املذسًحامذسج امتيٌح رشح املصٌذج امذائٌح يف حه » -91

 ♫ مػتذ امشحمن ةن نارص امسػذي

 م١ذجح املٕةرف، الؿيةض. النرش: دار (.2376٬) تاريخ اليفاة:
 (.2426٬) النرش: سنة 

دُٕؽ ٬ؾه الؿقة٣ح رشًظة ل٧٤٪ْٮ٦ح اتلةايح يف ا٣ٞؽر لنيغ اإلقبلم اث٨  حمتييات الكتاب:
دي٧يح، ا٣يت ظٜٞ ٚي٭ة مكأ٣ح ا٣ٌٞةء وا٣ٞؽر؛ ردًّا ىلع أثيةت ٧ْ٩٭ة أظؽ ادلاعة إىل ٦ؾ٬ت 
اجلربيح، يثري ٚي٭ة النج٭ةت ىلع ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح يف ا٣ٞؽر، من١اًك يف ٬ؾا 

 األو٢ ٨٦ أوٮل ادلي٨.
  

 ♫ مػتذ امشحمن ةن نارص امسػذي «دٍضٌح امكافٌح امشافٌح» -90

 م١ذجح اث٨ اجلٮزي. النرش: دار (.2376٬) تاريخ اليفاة:
 (.2427٬) النرش: سنة 

 حم٧ؽ ظضةزي. :املحقق (.2426٬) النرش: سنة
 األوىل.الطبعة:  رقم 

وربٮبحذ٫، قجعة٫٩ ودٕةىل  أٝةم املى٪ٙ ٠ذةث٫ ىلع ا٣ربا٬ني ادلا٣ح ىلع وصٮد ا حمتييات الكتاب:
 وبؿا٬ي٪٭ة. ♀والؿد ىلع امل٤عؽي٨ املةديني، وإثُةل مج٭ةد٭٥، ز٥ ثيةن آيةت ٩جٮة حم٧ؽ 
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٬ؾا ال١ذةب رشح جل٥ْ ا٣ٞىيؽة اجلٮ٩يح الث٨ ا٣ٞي٥، وٝؽ دٛؿد ثكٮ٫٩  حمتييات الكتاب:
حتٮيبًل ل٤٪٥ْ النٕؿي إىل ٦ٕ٪ةه امل٪سٮر ٚعكت، ٨٦ ٗري زيةدة ىلع ٦ة دل ٤ٔي٫، وذلٟ 
ع٭ة، ٦ٓ ا٣ربا٬ني اجل٤ٞيح، وا٤ٕٞ٣يح، والؿد ىلع أو٪ةف  ثةقذؼؽام أق٭٢ ا٣ٕجةرات وأًو

 املجذؽٔني.
 

 سنم امٍصٍل  مػاسج املتٍل رشح» -92

ٌادتاع امشسٍل  ♫ محافظ ةن أحمذ امَحَكمٍ «إىل غنم األصٍل يف دٍحٌذ هللا 

 م١ذجح ٩ـار مىُىف ابلةز. دار النرش: (.2377٬) تاريخ اليفاة:
 األوىل. الطبعة: رقم (.2427٬) النرش: سنة

يٕؽ ٬ؾا ال١ذةب ٨٦ أمجٓ ٠ذت ا٣ٕٞةاؽ ل٧٤ذأػؿي٨، وٝؽ د٪ةول ٚي٫ املى٪ٙ  حمتييات الكتاب:
ي٫ يف املٕؿٚح واإلزجةت، ويف ا٤ُ٣ت وا٣ٞىؽ، ٧٠ة امذ٢٧ ىلع رشح  ٮع اتلٮظيؽ ث٪ٔٮ مًٮ
ؿض  درصةت ادلي٨ اثلبلزح/ اإلقبلم وأرٌل٫٩ اخل٧كح، واإلي٧ةن وأرٌل٫٩ الكذح، واإلظكةن، ٔو

واتل٧كٟ ثةل١ذةب، والك٪ح،  ،╚ ٮٝري الىعةثح، ود♀٣ٛىٮل يف ٦ٕؿٚح اجليب 
 واتلعةك٥ إحل٭٧ة.

  

 ♫ مػتذ امشحمن ةن محمذ ةن كاسم «حاشٌح كذاب امذٍحٌذ» -93

 (.2391٬) تاريخ اليفاة: (.2428٬) النرش: سنة
ا حم٧ً١ة ملنت ٠ذةب اتلٮظيؽ اذلي و٪٫ٛ  حمتييات الكتاب: ـً يٕؽ ٬ؾا ال١ذةب رشًظة مٮص

وٝؽ ا٩ذؼت وةظت ٬ؾه احلةميح مج٤ح ٨٦ ٩ٞٮل  ،♫ النيغ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ةب
 .(1)رشاح ٠ذةب اتلٮظيؽ، وأًةف ٤ٔي٭ة ٣تك٭٢ دراقذ٭ة ىلع ا٣ُة٣ت

 

                                     
 ( راصٓ اجلجؾة املؾ٠ٮرة ٨ٔ ٠ذةب اتلٮظيؽ يف ا٣ٞك٥ األول.2)
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 «حاشٌح امذسج املضٌح يف غلذ امفشكح املشضٌح» -94

 ♫ محمذ ةن كاسممػتذ امشحمن ةن 

 (.2391٬) تاريخ اليفاة: (.2426٬) النرش: سنة

ا لؤلثيةت ا٣يت ٧ْ٩٭ة النيغ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ  حمتييات الكتاب: ـً يٕؽ ٬ؾا ال١ذةب رشًظة مٮص
ادلرة املٌيح يف ٔٞؽ ا٣ٛؿٝح »يف مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة، واملٕؿوٚح ثةق٥  ♫ الكٛةريين

يح اخذرصة ىلع لك ثيخ ٨٦ ٝىيؽة اجلة٥ّ ، وٝؽ د٧ٌ٪خ ٬ؾه احلةميح/ د٤ٕيٞةت «املًؿ
 .(1)لرشح ٦ٕ٪ة٬ة ثإمجةل

 

ٌنلالً » -95 ٌامصفاخ غلالً   ♫ منشنلٌطٍ «األسماء 

 م١ذجح اث٨ دي٧يح، ا٣ٞة٬ؿة. دار النرش: (.2393٬) تاريخ اليفاة:
 ظك٨ الك٧ةيح قٮيؽان. املحقق: (.2422٬) النرش: سنة

 األوىل. الطبعة: رقم 
قةق املؤ٣ٙ األقف ا٣يت يٞٮم ٤ٔي٭ة حبر الىٛةت، ٦ٓ ٔؿض أٝكةم  حمتييات الكتاب:

الىٛةت ٨٦ وٛةت املٕةين، واألٕٚةل، والىٛةت الك٤جيح واملٕ٪ٮيح، ز٥ دٕؿض ٣ٌٞيح اتلأوي٢، 
 و٦ٕة٩ي٫ ٔ٪ؽ األوٮحلني، و٦ة جيت ىلع املك٥٤ أن يٕذٞؽه يف ثةب الىٛةت.

 .«يةت األق٧ةء والىٛةت٦٪٭ش ودراقةت آل»وٝؽ َجٓ ال١ذةب مؿاًرا ثٕ٪ٮان/ 
  

ٌاملتذذغني» -96 ٌامشد غىل املنحذًن   ♫ منتنٌيٍ «غلٌذج املسنمني 

 دار املك٥٤، الؿيةض. دار النرش: (.2422٬) تاريخ اليفاة:
 الؿاثٕح.الطبعة:  رقم (.2426٬) النرش: سنة

                                     
 ( راصٓ اجلجؾة املؾ٠ٮرة ٨ٔ ٠ذةب ادلرة املٌيح يف ا٣ٞك٥ األول.2)
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يٞٓ ٬ؾا ال١ذةب يف دلرلي٨، وٝؽ ا٬ذ٥ ٚي٫ املى٪ٙ ثأمؿي٨ ْٔي٧ني، أوهل٧ة/  حمتييات الكتاب:
ثيةن ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح، ٦ٓ قٮق األد٣ح اجل٤ٞيح وا٤ٕٞ٣يح ىلع وعذ٭ة، واثلةين/ الؿد 
ىلع امل٤عؽي٨ واملجذؽٔني يف مكةا٢ ا٣ٕٞيؽة ثة٣رب٬ةن وادلحل٢، وٝؽ ا٦ذةز ال١ذةب بك٭ٮ٣ح 

ٮح ا  ٣ٕجةرة، واقذؼؽام أق٤ٮب اإلٝ٪ةع حبير ي٫ٞٛ ٝٮهل لك ٝةرئ.األق٤ٮب، وًو

 

 

 

 ♫ مػتذ امشصاق غفٌفٍ «مزكشج امذٍحٌذ» -97

 دار الٮ٨َ.  دار النرش: (.2429٬) تاريخ اليفاة:
 األوىل.الطبعة:  رقم (.2423٬) النرش: سنة

ح ٨٦ الؿقةا٢ دت٪ةول/ األد٣ح ىلع إزجةت وصٮد ا، وأ٩ٮاع  حمتييات الكتاب: ويه دل٧ٔٮ
اتلٮظيؽ، وأٝكةم الٮيح، وا٣ٛؿق ثني اجليب والؿقٮل، وأ٩ٮاع املٕضـات، وأػرًيا/ ا٣ُؿيٞح 

 املسًل لرلٔٮة إىل ا.

 «دحزًش امساحذ من ادخار املتٍس مساحذ» -98

 ♫ ملحمذ نارص امذًن األمتانٍ

 امل١ذت اإلقبليم، ثريوت. دار النرش: (.2412٬) اليفاة:تاريخ 

 (.2423٬) النرش: سنة 

يٕؿض ال١ذةب لؤلظةدير الٮاردة يف اجليه ٨ٔ اختةذ املكةصؽ ىلع  حمتييات الكتاب:
ا٣ٞجٮر، و٦ٕ٪ةه، وظ٫٧١، وظ٧١ذ٫، وظك٥ الىبلة يف ٬ؾه املكةصؽ، ٦ٓ ثيةن احلك٥ 

ٮع.  االقتس٪ةيئ ل٧٤كضؽ اجلجٮي، واإلصةثح ٨ٔ النج٭ةت يف ٬ؾا املًٮ
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ٌأسمائً امحسنى» -011 ٍاغذ املثىل يف صفاخ هللا   «امل

 ♫ ملحمذ ةن صامح امػثٌمني

 م١ذجح الك٪ح، ا٣ٞة٬ؿة. دار النرش: (.2412٬) اليفاة:تاريخ 
 أرشف ٔجؽ املٞىٮد. املحقق: (.2422٬) النرش: سنة

 األوىل.الطبعة:  رقم 
يت٪ةول ال١ذةب/ ٝٮأؽ يف أق٧ةء ا دٕةىل ووٛةد٫ وأدتل٭ة، ٦ٓ اجلٮاب  حمتييات الكتاب:

اٗرت ث٭٥، وظك٥ أ٢٬  ىلع مج٭ةت ا٣ٛؿق املؼة٣ٛح، ػةوح األمةٔؿة، والؿد ىلع ٨٦
 اتلأوي٢.

 

ٍاسطٌح» -010  «املحارضاخ امسنٌح يف رشح امػلٌذج ام

 ♫ ملحمذ ةن صامح امػثٌمني

 م١ذجح َربيح، الؿيةض. دار النرش: (.2412٬) تاريخ اليفاة:
 أرشف ٔجؽ املٞىٮد. املحقق: (.٬ 2421) النرش: سنة

 األوىل.الطبعة:  رقم 

ٌأحكامً» -99 ٍاغً   ♫ ملحمذ نارص امذًن األمتانٍ« امذٍسه أن

 (.2412٬) تاريخ اليفاة: امل١ذت اإلقبليم، ثريوت. دار النرش:
 (.2426٬) النرش: سنة اثلة٩يح.رقم الطبعة: 

يت٪ةول ال١ذةب/ ٦ٕىن اتلٮق٢ ٣٘ح ورشاًع، وًليٛيح اتلٕؿف ىلع وعح  حمتييات الكتاب:
ؿض النج٭ةت املذ٤ٕٞح  يذ٭ة، ٦ٓ ثيةن أ٩ٮاع اتلٮق٢ املرشوع وامل٧٪ٮع، ٔو الٮقةا٢ ومرشٔو

ٮع واجلٮاب ٤ٔي٭ة.  ث٭ؾا املًٮ
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امذ٢٧ ال١ذةب ىلع/ ٦ٞؽ٦ح اتلعٞيٜ، ودؿمجح ملؤ٣ٙ ا٣ٕٞيؽة الٮاقُيح ميغ  حمتييات الكتاب:
ز٥ ٦ٞؽ٦ح ل٤نةرح رشح ٚي٭ة  ،♫ اإلقبلم اث٨ دي٧يح، وأػؿى ل٤نةرح النيغ اث٨ ٔسي٧ني

٦ٞؽ٦ح اث٨ دي٧يح، وحتؽث ٨ٔ أوٮل اإلي٧ةن الكذح، ومٮٝٙ أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح ٨٦ اإلي٧ةن 
يف رشح ٚىٮل و٦جةظر ٠ذةب الٮاقُيح، ٚجؽأ ثٛى٢  ♫ ثىٛةت ا، ز٥ رشع املؤ٣ٙ

آيةت الىٛةت، ز٥ أظةدير الىٛةت، ز٥ ٦ة يؽػ٢ يف اإلي٧ةن ثة، وًلذج٫، ومبلاكذ٫، ورق٫٤، 
واحلٮم اآلػؿ، وا٣ٞؽر، ز٥ ثيةن ثٕي أوٮل أ٢٬ الك٪ح واجل٧ةٔح، ٠ٞٮهل٥/ إن اإلي٧ةن ٝٮل 

٢٧، وقبل٦ح ٤ٝٮب٭٥ وألكجذ٭٥ ألوعةب رقٮل ا  ز٥ ثيةن ثٕي وٛةت أ٢٬  ،♀ٔو
ٮا ث٭ؾا االق٥، ز٥ ثيةن م٧١بلت ا٣ٕٞيؽة ٨٦ ماكرم األػبلق، وحمةق٨  الك٪ح واجل٧ةٔح، ول٥ ُق٧ُّ

٧ةل ا٣يت يذعًل ث٭ة أ٢٬ الك٪ح، وأػرًيا/ ػةد٧ح ال١ذةب، وا٣ٛ٭ةرس ا٣ٕة٦ح هل.  اأٔل
 

& 



 
 

365 

B 

 

B 

أمحد اهلل حهاىل ىلع اُخٓايئ نٍا محدحّ يف اةخدايئ، كأغيل كأشيً ىلع اىبظري اهلادم، 
 كىلع آهل كأغطاةّ كأحتانّ ٌَ لك ضارٍض كباٍد، كبهد/

يٍكَ حتديدْا يف  فلد اسخٍم يف رضيث ْذا ابلطد مجيث ٌَ انلخائز املٍٓث
 انللاط اتلايلث/

ىلع أغٔؿ ادليَ كفرائؼ اإلشالـ كأمٔر االنخلاد، « الصِث»أـيق الصيف ىفلث  -1
كاألضاكـ اىلفهيث يف ادليَ، ككرري ٌَ املخأخريَ خػٓا ةٍا يخهيق ةاالنخلاد، 

 كالصتب يف ذلم/ أف الصِث ٌَ مػادر اتلييق ليهليدة الػطيطث. 
ٌَ اىهيً  ♀فالح أنً يظٍو لك ٌا اكف نييّ انليب كد حفيق الصِث ةاغ -2

 كاىهٍو، كاهلدم اىلاْر كابلاـَ يف أغٔؿ ادليَ كفركنّ. 
ذق اجلٍانث جيب لزكٌٓا،  -3 اجلٍانث ًْ اذليَ اسخٍهٔا ىلع أٌري ىلع ٌلخىض الرشع، ْك

 كحيرـ اخلركج نييٓا كىلع أٌريْا ساَر أك ندَؿ. 
اذليَ اسخٍهٔا ىلع  ♀أْو الصِث كاجلٍانث ًْ/ املصخٍصهٔف بصِث رشٔؿ اهلل  -4

ً الػطاةث كاتلاةهٔف، كأئٍث اهلدل املختهٔف هلً، كٌَ شيم شبييًٓ يف  ذلم، ْك
 االنخلاد، كاىلٔؿ، كاىهٍو إىل ئـ ادليَ. 

كيهخربكف  ،♀شِّمي أْو الصِث كاجلٍانث ةذلم ألًُٓ يتتهٔف شِث انليب  -5
خاَب كالصَِث كاإلمجاَع مػادَر ٌهػٌٔثن ٌَ الؾالؿ، فتٓا يأخذكف، كنييٓا اله

يهخٍدكف، كًْ دلخٍهٔف ٌم أئٍخًٓ جياْدكف ٌهًٓ، كيلٔمٔف ةٔاسب األمر كانليه، 
 كحيرغٔف ىلع االحتاع كاالسخٍاع، كيِٓٔف نَ اىفركث كاالةخداع. 

تصتِد مرشكنيث تصٍيث أْو الصِث كاجلٍانث إىل دالىث الهخاب، كرصيص الصِث، كآذار  -6
الػطاةث كالصيف، كٌذْب أْو الصِث كاجلٍانث ٌذْب كديً، كتصٍيخًٓ كديٍث 
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نذلم، حتدأ ةتدايث اإلشالـ؛ ألف أْو الصِث ىلع احلليلث ًْ أْو اإلشالـ، املختهٔف 
  .♀لصيد األُاـ 

ث، كاىفائفث املِػٔرة، كأْو الصِث كاجلٍانث، كأْو احلديد، مػفيطات اىفركث انلاسي -7
 رشنيث ٌرتادفث يف ٌهِاْا، كنِد إـالكٓا يدخو ةهؾٓا يف ةهؼ. 

8-  ،ً الصيف يف اغفالح نيٍاء اىهليدة ًْ الػطاةث كاتلاةهٔف هلً ةإضصاف كحاةهْٔ
 كأئٍث اإلشالـ اىهدكؿ ممَ احفلج األٌث ىلع إٌاٌخًٓ كفؾيًٓ. 

، ٌلتالن ىلع  ♀لك ٌَ ريض ةاهلل ربًّا، كباإلشالـ ديِنا، كبٍطٍد  -9 ُبيًّا كرشٔالن
ا، كبرئ ٌَ حبين ٌذْب  ، كىلع اتلطهيً لرشيهخّ ٌفيلن االىزتاـ ةاإلشالـ مجيثن

ذا يظٍو نٔاـ املصيٍني  -ةديع، أك االُتصاب إىل فركث ؽاىث فٓٔ ٌَ أْو الصِث، ْك
 املختهني ألْو اىهيً.

ٔدة نٍاؿ ا -11 الُتصاب إىل أْو الصِث كاجلٍانث يكٔف ةخطليق املِٓشيث اىيت حهين/ اىه
ةأغٔؿ اىفًٓ كاتلييق إىل الهخاب كالصِث، ٌم حهليً كدر الصيف، كانخٍاد 
مرسهيخًٓ، كؽتؿ كإضاكـ اىلٔاند كاألغٔؿ يف اىهليدة، كاىهيً كاالحتاع، كاىهتادة 

 كاىرتبيث، كاألمر كانليه، كابلػرية ةالٔاكم.
ٔضيد ْٔ اىهيً ةاألضاكـ الرشنيث اىهلديث املهتصب ٌَ األدىث  -11 ؽيََّث، كرد املرنيً اتل

ٔ يتطد يف ذات اهلل، كٌا جيب هل، كٌا جئز،  الظتٓات ككٔادح األدىث اخلالفيث، ْك
كٌا يٍخِم، كْٔ يلٔـ ىلع داعٌخني، ٍْا/ اتلػديق جبٍيث ٌَ اىهلائد املخهيلث ةاهلل 

شيّ، ككختّ، كايلٔـ اآلخر، كباىلؾاء كاىلدر، كاىلدرة اتلاٌث حهاىل، كمالئكخّ، كر
تّ نِٓا.   ىلع إذتات حيم اىهلائد الػطيطث ةإيراد احلشز نييٓا، كدفم الُظَّ

ٔضيد -12 / اىهليدة، كاإليٍاف، -نِد أْو الصِث كاجلٍانث -ٌَ األشٍاء املهخربة ىهيً اتل
 كالصِث، كأغٔؿ ادليَ، كالرشيهث، كاىفلّ األكرب. 

ٔضيد، كاخخيف يف شتب  -13 نيً الالكـ ْٔ أطٓر األشٍاء اىيت حفيلٓا اىفرؽ ىلع نيً اتل
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ْذق اىتصٍيث ىلع أكٔاؿ ٌخهددة، كيرل أْو الصِث/ أُٓا تصٍيث ٌتخدنث، كإف 
ٔ خالؼ الػطيص كاملهخٍد نِدًْ.   اشخهٍيٓا ةهؾًٓ فٓذا فيّ ُٔع مصاحمث، ْك

شائر اىغيبيات ةال أم ٌِفيلات شاةلث ٌَ ديَ، اىفيصفث إنٍاؿ ليهلو يف اإلهليات ك -14
أك كيح؛ كذللم فلد ؽو ٌَ شِّم ةفالشفث املصيٍني فأُكركا ابلهد كاملهاد، ككالٔا 
ٔضيد ةاىفيصفث تصٍيث  ةلدـ اىهالً، كساءكا ةاىكفريات؛ كذللم حهد تصٍيث نيً اتل

 لإليٍاف ةؾدق. 
ٔضيد ْٔ اإلهليات، أك ابلطد يف ذات اهلل ٌَ ضيد ٌا يخػف ةّ، كٌا  -15 مٔؽٔع نيً اتل

ٔات، أك ابلطد يف ذكات األُبياء ٌَ ضيد ٌا  يتِػزق نِّ، كضلّ ىلع نتادق، كانلت
ييزًٌٓ، كٌا جئز يف ضلًٓ، كٌا يصخطيو، كٌا جيب هلً ىلع أحتانًٓ، ككؾايا اىغيب، 

ٔادضّ.  كايلٔـ اآلخر ٌَ ضيد انخلادْا ٔضيد كك ٔاكؼ اتل  كاتلػديق ةٓا، كبياف ُ
ٔضيد ٌِّ ٌا ْٔ فرض نني، كٌِّ ٌا ْٔ فرض نفايث، ففرض اىهني ٌِّ ْٔ  -16 حهيًُّ نيً اتل

ٌا حػص ةّ نليدة املصيً، كأٌا فرض الهفايث فٍا زاد ىلع ذلم ٌَ اتلفػيو كاتلديلو 
 ُديَ كإفطاـ املخاىفني. كاتلهييو، كحتػيو اىلدرة ىلع رد الظتٓات، كإلزاـ املها

ٔضيد/ اىهلو، كيلػد ةّ/ الٔغف اذلم يخٍزي ةّ اإلنصاف نَ  -17 يظرتط ليخلكيف ةاتل
شائر احلئاف. كابلئغ، كيلػد ةّ/ اُخٓاء ضد الػغر. كشالٌث إضدل ضاشيت الصٍم 
أك ابلرص. كبئغ ادلنٔة، ككياـ احلشث؛ فال ضصاب كال نذاب إال ةهد كياـ احلشث 

 لرشو، كإُزاؿ الهخب، كبئغ اىهيً. ةإرشاؿ ا
ً/ اذليَ  -18 انلاس حبصب ةئغ ادلنٔة ككياـ احلشث يِلصٍٔف إىل/ أْو اىلتيث، ْك

ً/ لك ٌَ  ٔضيد، كٌاحٔا ىلع ذلم. كأْو اىفرتة، ْك ةيغخًٓ ادلنٔة فآٌِٔا كطٓدكا ةاتل
رشٔؿ لً حتيغّ دنٔة الرشو، كلً حلً نييّ احلشث، أك اعطٔا ةني مٔت رشٔؿ كبهرث 

ً/ لك ٌَ شٍم ةديَ اإلشالـ كُبيّ  آخر، كلً حتيغًٓ دنٔة األكؿ. كالهفار، ْك
 فيً يؤٌِٔا.  ♀
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ٔضيد كد ضاز الرشؼ الاكمو دكف شائر اىهئـ؛ ألُّ ٌخهيق ةأرشؼ ذات  -19 نيً اتل
ٔ اهلل  كألف ٌهئٌّ ْٔ مراد اهلل الرشيع ادلاؿ نييّ كضيّ  ،كأكٍو مٔغٔؼ ْك

إيلّ نليٍث، فلد ـيتّ اهلل كأمر ةّ لكَّ ملكَّف، كأذىن ىلع أْيّ  كالكٌّ، كألف احلاسث
 ىلع لصاف مجيم الرشو، فصهادة اىبرشيث يف ادلُيا كاآلخرة ٌخٔكفث نييّ. 

رائق  -21 ٔضيد ٌَ الهخاب كالصِث، كإٍُا يخً ذلم ةٍهرفث ٌِاْز االشتِتاط، ـك يصخٍد نيً اتل
ٔاع أدتلّ املرؽيث فيه/  االشخدالؿ كاشخخراج األضاكـ نِد أْو الصِث كاجلٍانث، كأٌا أُ

 غطائص املِلٔؿ، كاالمجاع املخيىق ةاىلتٔؿ، كاىهلو الصييً، كاىففرة الصٔيث. 
ٔضيد فَ مصخلو ةذاحّ كائً ةِفصّ، هل أغٔهل كمػادرق، كٌِاْشّ كمصائيّ،  -21 نيً اتل

ٔ اكألشاس ىهئـ اإلشالـ األخرل.   كال يغين نِّ غريق، ْك
ٔضيد -22 ةفٔريَ/ ـٔر الركايث يف نٓد الرنيو األكؿ ٌَ  -يف كؽهّ كحدكيِّ -مر نيً اتل

ٔضيني نَ الرشٔؿ  ذً ـٔر اتلدكيَ اذلم  ،♀الػطاةث؛ إذ اكُٔا يخيلٔف ال
ةدأ يف ضياة اتلاةهني ةكخاةث الصِث، ذً ساء دكر اتلػِيف يف زٌَ حاةيع اتلاةهني، 

ف يف اىهليدة، ذً حخاةم اتلأيلف أليب ضِي« اىفلّ األكرب»فاكف نخاب  فث ْٔ أكؿ ٌدكَّ
 ةهد أيب ضِيفث. 

ٔضيد يف ادلُيا يه/ الصهادة كاحلياة اىفيتث املفٍئِث، كاىهيض يف نزة  -23 ذٍرة نيً اتل
ٔضد، أٌا يف اآلخرة/  كرشؼ ككراٌث، كزيادة اىلٔة اىهيٍيث كاىهٍييث ليٍؤٌَ امل

ٔد يف انلار ملَ كيً ُفصّ، ك دخٔؿ اجلِث اةخداء ليٍلخػد، كاىفٔز فاٌخِاع اخلي
 ةادلرسات اىهىل ملَ شتق ةاخلريات. 

ٔضيد/ ضفق ْذا اىهيً حبفق كٔاندق كأغٔهل كمصائيّ، كيف ْذا  -24 ٌَ ذٍرات نيً اتل
دايث املِطرفني،  ضفق لرليَ ُفصّ، كحتػيو اىلدرة ىلع إرطاد املصرتطديَ، ْك

 بلدنيث. كالٔكٔؼ أٌاـ اتليارات اإلحلاديث كاألْٔاء ا
ٔضيد يه ٌهرفث أضاكـ اىلؾايا االنخلاديث املخهيلث ةاهلل حهاىل كمالئكخّ  -25 مصائو نيً اتل
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ٔاز كاالشخطاىث، كٌا حٔكفج ٔسٔب كاجل نييّ  كرشيّ كايلٔـ اآلخر كاىغيبيات، ٌَ ضيد ال
 حيم األضاكـ الشخفادحٓا ىلع ٌِٓز أْو الصِث كاجلٍانث. 

الصِث كاجلٍانث/ اتلٔكيفيث، كحهين/ االنخٍاد ىلع ٌَ خػائع اىهليدة نِد أْو  -26
 ♀الهخاب كالصِث يف حييق اىهليدة ةفًٓ الػطاةث، كاىتصييً هلل كلرشٔهل 

ٔضيني ةخطريف، أك حأكيو، أك حهفيو، أك حكييف، أك  ٌَ غري حهرض نلػٔص ال
حٍريو، كانخٍاد أىفاظ كمػفيطات الهخاب كالصِث نِد حلرير مصائو االنخلاد، 

 اب االةخداع كاإلضداث يف ادليَ. كشد ة
ٔد اىغيب، نٍا  -27 ٔس ٌَ خػائع اىهليدة/ اىغيبيث، كحهين/ كياـ اىهليدة ىلع اىتصييً ة

حهين اإليٍاف ةكو ٌا كرد يف انلػٔص الرشنيث ٌَ أمٔر اىغيب، كندـ رد يشء 
 ٌِٓا أك حأكييٓا. 

ٔشفيث، كحهين/ اتلٔازف ةني األمٔر  -28 ٔشؿ ةني ٌَ خػائع اىهليدة/ ال املخلاةيث، كاتل
ر نَ أْو الصِث.  األـراؼ املختاندة ىلع ٌا حلخؾيّ انلػٔص الرشنيث، كحلرَّ

مٔافلُث اىهلو، كإنالء ٌِػزتلّ كماكُخّ، كحٔفري ـاكخّ كرصفُٓا ٌَ خػائع اىهليدة/  -29
 فيٍا يفيد.

شٓيث فلد ساءت  ٌَ أكٓر خػائع اىهليدة نِد أْو الصِث كاجلٍانث،اىففريث  -31
كاؽطث، ال نرس فيٓا، كال حهليد، ةهيدة نَ اىغئ كاىتظدد يف أمر ادليَ أغٔالن 

 كنَ اتللكف يف ـيب نيً ٌا ضشب نيٍّ.، كفركاعن 
الظٍٔيلث ٌَ خػائع اىهليدة نِد أْو الصِث؛ لظٍٔهلا ليخػٔر الاكمو ليلؾايا  -31

ا نرري ٌَ انلاس، كطٍٔهلا حلياة املص يً ٌَ سٓاحٓا الهربل اىيت ؽو يف حػْٔر
املخخيفث، فيه طاميث فيٍا حلٔـ نييّ ٌَ أراكف اإليٍاف ككٔاندق، كٌا يخفرع نِّ، 

ٔد لكّ.  ٔس  كطاميث يف ُلرحٓا لي
نِد أْو الصِث  -ٌَ أًْ اىلٔاند كالؾٔاةؿ املِٓشيث يف حلرير مصائو االنخلاد -32
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ٔضيني، كمجم انلػ-كاجلٍانث ٔص يف ابلاب / اإليٍاف كاىتصييً كاتلهليً نلػٔص ال
الٔاضد، كرد املتظاةّ إىل املطكً، كالػدكر يف لك ٌا ييزـ انخلادق نَ الٔيح 
الػادؽ )الهخاب، كالصِث( كٌا يرسم إيلٍٓا ٌَ إمجاع غطيص، أك نلو رصيص، ٌم 
انخٍاد فًٓ الصيف الػاىص نلػٔص الٔيح ضشث كأٌارة ىلع اىفًٓ الػطيص، ٌم 

ا املخت ادر ٌَ الكـ املخلكً ـاملا لً حتخفَّ ةانلع إسراء ُػٔص الٔيح ىلع كاْْر
كريِث حرصفّ نَ دالتلّ اىلاْرة، كدفم اتلأكيو اىفاشد املخهصف، كدرء اتلهارض 
 ً ةني اىهلو كانللو؛ ألف مصائو الرشيهث ىيس فيٓا ٌا يردق اىهلو، فإف كسد ٌا ئْ

ا ىيس فيّ دالىث غط يطث اتلهارض؛ فإٌا أف يكٔف انللو غرَي غطيص، أك غطيطن
ا ةفصاد ٌلدٌاحّ. ك ىع، كإٌا أف يكٔف اىهلو فاشدن انخٍاد أىفاظ ىلع املدَّ

كمػفيطات الهخاب كالصِث نِد حلرير مصائو االنخلاد كأغٔؿ ادليَ، كاتلهتري 
الهف نٍا لً ك ،♀ةٓا نَ املهاين الرشنيث، كفق ىغث اىلرآف كبياف الرشٔؿ 
كأمصم نِّ الصيف، كحرؾ  يرد يف الرشع، كالصهٔت نٍا شهج نِّ اهلل كرشٔهل

 اخلٔض فيٍا ال نيً لإلنصاف ةّ ٌَ ديلو، أك أذر.
/ ةإذتات املصائو ةأدتلٓا ٌَ الهخاب، -يف حدكيَ اىهليدة -حٍزي ٌِٓز أْو الصِث -33

كالصِث، كإمجاع الػطاةث، كذلم يف ٌلاةو ٌِٓز اىفرؽ املتخدنث يف احتاع كٔاند 
 اجلدؿ كاملِفق إلذتات مصائو االنخلاد.

ككد نرض ابلطد نلٍاذج ٌَ نخب أْو الصِث يف االنخلاد ىلع مر اىهػٔر، ٌم دراشث 
 .كبياف ألًْ خػائػٓا كٌِاْشٓا ،بلهؼ ْذق املػِفات
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