
   

 

 
 

 

 أٔؽ٬ة
 أثٮ ٔجؽ اهلل ٚؿقةف ث٨ مى٤ط اجلبلؿ

ٛؿ هل  ٔٛة اهلل ٔ٪٫ ٗك
 دار احلؽير ث٧ؿيف

 
 دٞؽي٥ النيؼني

 ٔجؽ املىٮر ث٨ حم٧ؽ ا٣ٕؿكيم  حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل اإل٦ةـ
 رمح٫ اهلل  ظ٫ْٛ اهلل
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احل٧ؽ هلل كأم٭ؽ أف ال هلإ إال اهلل كظؽق ال رشيٟ هل كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق 
 كرقٮهل أ٦ة ثٕؽ

اتلبيةف يف أقجةب احلِٛ كا٣ٛ٭٥ كأقجةب ٚٞؽ دىٛعخ رقة٣ح أػي٪ة ٚؿقةف 
ب ا٥٤ٕ٣ ، كٚي٭ة ٚٮااؽ دمح ، ك٩ٞٮالت صيؽة، ٚٮصؽد٭ة رقة٣ح ٩ةٕٚح ٣ُبل ا٣جكيةف

ٚضـاق اهلل ػرينا ىلع إاع٩ذ٫ املذ٧٤ٕني كتك٭ي٫٤ هل٥ أمؿ اتل٥٤ٕ ، ٚؽك٩ٟ ية َة٣ت 
 . ا٥٤ٕ٣ اقذٛؽ ٦٪٭ة، كاع٣ش ًٕٙ ظْٟٛ كٝٮ إٝجةلٟ ىلع ا٥٤ٕ٣

ة إىل لك ػري ، كأف يؽٚٓ ٔ٪ة لك ًري . ٕن  كاهلل أقأؿ أف يٮٚٞ٪ة دمي
 

 كًلذت ذلٟ
 ٔجؽ اهلل اإل٦ةـحم٧ؽ ث٨ 
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احل٧ؽ هلل رب ا٣ٕةملني كأم٭ؽ أف ال هلإ إال اهلل كظؽق ال رشيٟ هل كأم٭ؽ اف 
 حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل

 ب ا٣جكيةفاتلبيةف يف أقجةب احلِٛ كا٣ٛ٭٥ كأقجةأ٦ة ثٕؽ /  ٚٞؽ ٝؿئ يلع 
لؤلخ ا٣ٛة٢ً ٚؿقةف ث٨ مى٤ط اجلبلؿ ٚ٭ٮ مؤ٣ٌٙ ٦ٛيؽ ، كٚي٫ ٚٮااؽ ٦ٛيؽة ٠ؾلٟ 
٩٪ىط ثٞؿااذ٫ ، كًل٥ أ٩ةس ين١ٮف ٔؽـ احلِٛ ، كًلؾلٟ قجت ا٣جكيةف ٚضـل اهلل 
 صة٦ٓ ٬ؾق الؿقة٣ح ػرينا ىلع ٦ة ٝةـ ث٫ ٨٦ ابليةف ل٤٪ةس اع٦ح كَبلب ا٥٤ٕ٣ ػةوح .

 52/4/9341ظؿر يف 
 املىٮر ث٨ حم٧ؽ ث٨ اغ٣ت ا٣ٕؿكيم كًلذج٫ ٔجؽ
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ا كبةَ٪نة ٚ٭ٮ اذلم كٚٞين ٤ُ٣ت ا٥٤ٕ٣  ا كّة٬ؿن احل٧ؽ كالن١ؿ هلل أكالن كآػؿن
ين ٦ة ل٥ أك٨ أٚ٭٥ ، ك٬ٮ  ٧٤ين ٦ة ل٥ أك٨ أ٥٤ٔ ، كأكٔز كظجج٫ إيل ك٬يأ يل قج٫٤ ٔك

٫ احل٧ؽ كالن١ؿ ٦ة دٕةٝت اذلم ث٫٤ٌٛ كًلؿ٫٦ كٜٚ إلد٧ةـ ٬ؾا اجل٭ؽ كيرسق ؛ ٤ٚ
 ال٤ي٢ كاجل٭ةر .

كإف ٨٦ د٧ةـ الن١ؿ أف أم١ؿ لك ٨٦ أاعف ىلع إػؿاج ٬ؾق الؿقة٣ح أك د٢ٌٛ 
ا أك رأينة وةاجنة ، كٝؽ ٝةؿ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ /  الى  ثإثؽاء ٩ىعة ٦ٛيؽن

ؿي اجلهةسى  ىٍن١ي ٨ٍ الى ي ى ٦ى ؿي اِله ىٍن١ي  .  (1)ي
 ٮ٩رص حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل اإل٦ةـ ، كأث ٮا٣ٛةًبلف أثيؼةف النكىلع رأس أكخلٟ 

ٔجؽالؿمح٨ ٔجؽ املىٮر ث٨ حم٧ؽ ا٣ٕؿكيم أزةث٭٧ة اهلل دٕةىل كصـا٧٬ة ٔين ػري 
 اجلـاء .

٨٦ األقجةب املحرسة ٤ُ٣ت ا٥٤ٕ٣ كال أم٤ٟ أف يل م ىلع ٦ة ثؾالق از٥ أم١ؿ كادل
 َّ جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱأٝٮؿ يف ظٞ٭٧ة إال ٧٠ة ٧٤ٔين ريب 

                                                                        

 الىعيط املك٪ؽ ممة ٣حف يف الىعيعنيك٬ٮ يف  أػؿص٫ أثٮ داكد كا٣رت٦ؾم ٨٦ ظؽير أيب ٬ؿيؿة (1)
 (.394( ، كوعع٫ ا٣ٕبل٦ح األبلةين يف وعيعذ٫ )9441لنيؼ٪ة ٦ٞج٢ الٮاديع / )

 



   

8 

 .24اإلرساء: 
كاهلل أقأؿ أف ي٧٪عين اإلػبلص ، كأف ي٧ؽين ثؿكح ٨٦ ٔ٪ؽق كأف ال يس٤ين 
إىل ٩ٛيس َؿٚح ٔني ، كأف خيذ٥ يل ثةحلكىن كوًل اهلل ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل 

 كوعج٫ كق٥٤ ، كآػؿ دٔٮا٩ة أف احل٧ؽ هلل رب ا٣ٕةملني.
 

 كًلذت
 بلؿأثٮ ٔجؽ اهلل ٚؿقةف ث٨ مى٤ط ث٨ ٔجؽ اهلل اجل

 2/3/9341ظؿر يف 
 احل٨٧ -الٌة٣ٓ  –يف دار احلؽير ث٧ؿيف 
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٥٤ آدـ  احل٧ؽ هلل اذلم ٥٤ٔ ثة٥٤ٞ٣ ٥٤ٔ اإلنكةف ٦ة ل٥ ي٥٤ٕ ، ٫٧٤ٔ ابليةف ، ٔك
ؽ ثةل١ؿـ مل٨ ٝؿأ ٚٞةؿ ص٢ يف  االق٧ةء لك٭ة ، كٚ٭٥ ق٤ي٧ةف ٬ٮ ال١ؿي٥ قجعة٫٩ ، كٔك

 . 3العلق:  َّ زي  ري ٰى ٱُّٱٔبلق / 

ٚةألمؿ لك٫ هل قجعة٫٩ ٦ةلٟ امل٤ٟ يؤيت احل٧١ح ٨٦ ينةء كيزنٔ٭ة ٨٧ٔ ينةء 
ة ، كيٌٓ ث٫ آػؿي٨ يٛذط ىلع ٨٦ ينةء ، كي٤ٜ٘ ٨٧ٔ أراد ال  كيؿٚٓ ثة٥٤ٕ٣ أٝٮا٦ن

 23األنبياء:  َّ حق مف خف حف جف مغ ٱٱ٦ُّٕٞت حل٫٧١ كال راد ٣ٌٞةا٫ 

ا كبةَ٪نة هل ا ا كّة٬ؿن حل٧ؽ ٔؽد ٦ة ػ٤ٜ ، كم٢ء ٦ة ػ٤ٜ، هل احل٧ؽ أكالن كآػؿن
ؽد ٦ة أظىص ٠ذةث٫ ، كىلع ٦ة أظىص ٠ذةث٫  ؽد ٦ة يف الك٧ةكات ك٦ة يف األرض ، ٔك ٔك

ؽد لك يشء كم٢ء لك يشء .  (1)ٔك
صـي٢ إ٩ٕة٫٦ كإٌٚةهل ، كأم١ؿق ىلع ص٤ي٢ إظكة٫٩ ك٩ٮاهل ، هل ىلع أمحؽق دٕةىل 

                                                                        

وعيط ٨ٔ أيب أ٦ة٦ح كوعع٫ األبلةين  يف  ال١جريكرد ٦ٕىن ٬ؾا الالكـ يف ظؽير أػؿص٫ ا٣ُرباين يف  (1)
 (.5492) جلة٦ٓا
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ا ٠سرينا َيجنة ٦جةرٌلن ٚي٫ ىلع ٦ة أكال ق ٨٦ ٥ٕ٩ ّة٬ؿة كبةَ٪ح ٦ةًيح احل٧ؽ محؽن
 كظةرضة ٧ٚة ٨٦ ٧ٕ٩ح إال كٌم وةدرت ٦٪٫ ٚبل هلإ إال ٬ٮ كال رب قٮاق.

ا ٔجؽق كرقٮهل ا٣بنري اجلؾيؿ كاملؿق٢ إىل اجلةس اكٚح ثةمل٤ح  كأم٭ؽ أف ٩بي٪ة حم٧ؽن
احل٪يٛيح الك٧عح كاهلؽل امل٪ري ، ثٕس٫ اهلل رمحح ل٤ٕةملني كأ٩ـؿ ٤ٔي٫ ٠ذةث٫ امل٭ي٨٧ 

ٮر املجني كاهلؽل املكتجني كامل٪٭ش املكت٪ري ، ٥٤ٕٚ ا٣برشيح ثإذف رب٫ إىل رصاط كاجل
٥٬ كرزح  مكذٞي٥  ظي ىلع ا٥٤ٕ٣ كاتل٤ٕي٥ ، كرٚٓ ٝؽر ا٧٤ٕ٣ةء ظىت ٔؽه
 األ٩بيةء.

أ٦ة ثٕؽ / ٤ٚٞؽ اقذٛةض احلؽير ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ كأ٧٬يذ٫ ، كدبيةف كّةا٫ٛ كٚٮااؽق 
ز٥ يف الك٪ح اجلجٮيح ، ز٥ يف أٝٮاؿ الىعةثح  كَل ٦ة يذ٤ٕٜ ث٫ يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ،

ٮاف اهلل ٤ٔي٭٥ أدمٕني ، كأٝٮاؿ دم٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةء املك٧٤ني ٔرب ا٣ٞؿكف اإلقبل٦يح  ًر
 ظىت إ٩ٟ ال دسةد جتؽ ٠ذةثنة يف احلؽير أك يف ا٫ٞٛ٣ إال كيٛؿد ثةثنة ل٥٤ٕ٤.

٥ دبية٩نة أل٧٬يذ٫ كًلذةث٪ة ال١ؿي٥ يف أكؿ آيح هل ٚي٭ة أمؿ ثة٣ٞؿاءة كأٝك٥ اهلل ثة٤ٞ٣ 
كماك٩ذ٫ ، ك٬٪ةؾ اآليةت ال١سرية ا٣يت د٧ؽح ا٥٤ٕ٣ ك٦ة ينذٜ ٔ٪٫ أك دؾـ اجل٭٢ ، ك٦ة 
يذٮدل ٦٪٫ ، ٚة٥٤ٕ٣ هل ماك٩ذ٫ ا٤ٕ٣يح ك٦زنتل٫ الؿٚيٕح ك٫ٕٛ٩ ا٣ْٕي٥ يف ادل٩ية كاآلػؿة 
ٚ٭ٮ أ٥ْٔ قٕةدة كأص٢ م١تكت ، كأرشؼ ٦٪تكت كأىلع ٤ُ٦ت كأىلغ ٨٦ لك 

ىل اجل٪ح كوةظج٫ يكذ٘ٛؿ هل لك يشء ظىت احليذةف يف املةء ، ٚ٭ٮ يشء كا٣ُؿيٜ إ
ت جصٮ٬ؿة ز٧ي٪ح ْٔي٧ح ال تكةكي٭ة صٮا٬ؿ ادل٩ية ثأرس٬ة ، ٨٦ ظْٰ ث٫ قٕؽ كٌلف ق

ٔـد٫ كاقذُةع ثٮاقُذ٫ أف يجرص احلٞةاٜ ىلع ٦ة ٌم ٤ٔي٫ ، كيٛؿؽ ثني ا٣يغ 
ري٬ة ك١٬ؾا ٚ٭ٮ ظيةة ا٤ٞ٣ٮب ٨٦ ا٣ٕىم  ك٩ٮر األثىةر ٨٦ كالؿمةد كالرضكرة ٗك
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ا٥٤ْ٣ ك٦زنتل٫ ٨٦ اإلي٧ةف )ث٧زن٣ح الؿكح ٨٦ اجلكؽ كال دٞٮـ مضؿة اإلي٧ةف إال 
  (1)ىلع قةؽ ا٥٤ٕ٣ كاملٕؿٚح ٚة٥٤ٕ٣ إذف أص٢ املُة٣ت كأقىن املٮا٬ت(.

كَل ٦ؽح يف ا٣ٞؿآف ٚ٪تيضح ا٥٤ٕ٣ كَل ذـ يف ا٣ٞؿآف ٚ٪تيضح اجل٭٢ ث٢ ا٥٤ٕ٣ 
٢٧ ث٫ اكف  ث٧زن٣ح اإلقبلـ كاجل٭٢ ث٧زن٣ح ا٣سٛؿ، كا٥٤ٕ٣ إذا أُٔي٫ اإلنكةف ٔك

ذلٟ ٔبل٦ح ثةرزة ىلع قٕةدد٫ كأف اهلل ٝؽ أراد ث٫ ػرينا هلؾا إذا ٧٤ٔخ ٬ؾق األميةء 
ا يف ظ٫ْٛ كدؽارق٫ كدٛ٭٫٧ ك٦ة إىل ذلٟ.  ٚإ٩ٟ دٞج٢ ىلع ا٥٤ٕ٣ إٝجةالن مؽيؽن

٫٤ كلك٪ة اآلف ثىؽد ثيةف ٢ٌٚ ا٥٤ٕ٣ كبيةف أ٧٬يذ٫ إذ ٬ؾا ٦بكٮط يف حم
ك٣س٨ ملة اكف احلِٛ ٬ٮ أو٢ ا٥٤ٕ٣ كالؿًلزية األقةقيح ل٤ُة٣ت أظجب٪ة أف ٩ؾ٠ؿ 
ؽ ذلٟ ٨٦ أقجةب ا٣جكيةف كرداءة ا٣ٛ٭٥ ظىت  محبنة ٨٦ أقجةب احلِٛ كا٣ٛ٭٥ ، ًك

 دسٮف ٔٮ٩نة ل٤ُة٣ت .
ة كظؽيسنة  كٝؽ دجبخ ٬ؾق الؿقة٣ح ث٪ٞٮالت ٨ٔ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كاملٕؿٚح ٝؽي٧ن

ؽـ الكجٜ يف ٬ؾا النأف مم٨ قةر ثؾ٠ؿ٥٬ الؿًلجةف كػبلوح جتةرب مم٨ هل٥ ٝ
كامذ٭ؿكا ثةحلِٛ كاإلدٞةف كهل٥ اتلضةرب الٮاقٕح يف ذلٟ كال ريت أف أوعةب 

/ ال  –ك٥ٕ٩ ٦ة ٝةؿ  –اتلضةرب أٝؿب إىل الىٮاب، كهلؾا ٝةؿ أثٮ ظةد٥ اث٨ ظجةف 
  (2)يسٮف املؿء ثةملىيت يف األميةء ظىت يسٮف هل ػربة ثةتلضةرب.

ا٣ٕؿب دٞٮؿ ا٢ٕٞ٣ اتلضةرب ٧١ٚةؿ ا٢ٕٞ٣ َٮؿ اتلضةرب ، كهلؾا ٝةؿ كٌل٩خ 

                                                                        

 (.9/511)  ٦ٛذةح دار الكٕةدة (1)

ح ا٣ٕٞبلء (2)  .91ص رًك
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  (1)/ )ال ظ١ي٥ إال ذك جتؿبح(. ٦ٕةكيح 
ٚبل تكذ٭٨ ث٭ؾق اتلضةرب اجلةٕٚح ٚإ٩٭٥ ٝؽ رصٚٮا األكٝةت اجلٛحكح ث٢ ا٧ٕ٣ؿ 
لك٫ يف ٬ؾا األمؿ ، ك٨٦ ق٤ٟ ٬ؾا املك٤ٟ كقةر ىلع ٩٭ش املذٞؽ٦ني كىلع َؿيٜ 

٢  احلٛةظ األكاا٢ ٚإ٫٩ قيضؽ إف مةء اهلل اجلٛٓ ا٣ْٕي٥ كاخلري ا٧ٕ٣ي٥ ٧٠ة ظىه
٧٤ةء كامذ٭ؿ يأكخلٟ املذٞؽمٮف ثذ٤ٟ ا٣ُؿؽ ا٣يت قةركا ٤ٔ ٭ة ٚىةركا ثؾلٟ أا٧ح ٔك

ذ٠ؿ٥٬ ظىت قةر قري الن٧ف يف األُٝةر ، كٝج٢ ذ٠ؿ جتةرب٭٥ كاألقجةب املٕي٪ح ىلع 
 ٫ٕ كبيةف أٝكة٫٦ ك٦س٫٤ ا٣ٛ٭٥ ز٥ احلِٛ كا٣ٛ٭٥ أكدُّ أف أذ٠ؿ دٕؿيٙ احلِٛ كمًٮ

ذ٪ةء ث٭٧ة كبيةف ٢ٌٚ ذلٟ ز٥ الٮلٮج يف  أ٩ذ٢ٞ إىل ثيةف أ٧٬يح احلِٛ كا٣ٛ٭٥ كاإٔل
ٮع إف مةء اهلل.  املًٮ

 كًلذج٫
 أثٮ ٔجؽ اهلل ٚؿقةف ث٨ مى٤ط اجلبلؿ

 اكف اهلل هل كيف ٔٮ٫٩

                                                                        

( ٤ٕ٦ٞة ثىي٘ح اجلــ ككو٫٤ اث٨ أيب 34ر٥ٝ ابلةب ) وعيع٫أػؿص٫ ابلؼةرم يف ٠ذةب األدب ٨٦  (1)
 ( بك٪ؽ وعيط.49911ر٥ٝ ) مى٪٫ٛمحجح يف 
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ؽرىًلح ، كٝي٢ ٬ٮ دأكؽ املٕٞٮؿ كاق  ذعاك٫٦ يف ا٢ٕٞ٣ .احلِٛ / ًجٍ الىٮر ال٧ي
كٝي٢ / ٬ٮ اتلٕة٬ؽ ك٤ٝح ا٤ٛ٘٣ح ٩ٞيي ا٣جكيةف، كيٞةؿ دةرة هليبح اجلٛف ا٣يت 
ث٭ة يثجخ ٦ة يؤدل إحل٫ اتلٛ٭٥ كدةرة لٌجٍ اليشء يف اجلٛف كدةرة القذ٧ٕةؿ د٤ٟ 

  (1)ا٣ٞٮة ٚيٞةؿ ظْٛخ ٠ؾا ظْٛة ز٥ اقذ٢٧ٕ يف لك دٛٞؽ كدٕ٭ؽ كراعيح.
٫ٕ / ٚٛي٫ ػبلؼ ٚؾ٠ؿ  ٓ احلِٛ مؤػؿ  اث٨ ا٣ٞي٥ أ٦ة مًٮ أف مًٮ

ألف ا٢ٕٞ٣ حم٫٤ ادل٦ةغ ، ك٬ؾا ٝٮؿ أمحؽ كأيب ظ٪يٛح كيٞةؿ أف حمٍ (2)ادل٦ةغ
ألف ا٢ٕٞ٣ ٚي٫ ك٬ٮ ٝٮؿ النةٚيع كدمةٔح ٨٦ (3)اإلدراؾ كالٮيع كاحلِٛ ٬ٮ ا٤ٞ٣ت

 46احلج:  َّ جغ مع جع مظ حط ٱٱُّأوعةث٫ كاقذؽلٮا ثٞٮهل دٕةىل / 

أم ٢ٞٔ ٕٚرب ثة٤ٞ٣ت ٔ٪٫  37ق:  َّ مي خي  حي جي ٱُّٱكٝٮهل دٕةىل / 
 - 093الشعراء:  َّ ىن نن من زن  رن مم ام ٱُّٱأل٫٩ حم٫٤. كٝٮهل / 

094 

٤ًت  كصةء ٨ٔ يلع  ٞى ٕى٢ٞ يف ا٣ ، ك٬ٮ اػذيةر احلةِٚ يف (4)أ٫٩ ٝةؿ / إفه ا٣
                                                                        

 ل٤ؿاٗت ٦ةدة )نىس(. داتاملٛؿ٦ةدة ظِٛ ك لكةف ا٣ٕؿبك 77ص اتلٕؿيٛةتا٩ْؿ (1)

 ( ٩ٞبل ٨ٔ ٗريق.3/43) زاد املٕةدذ٠ؿ ٬ؾا يف (2)

 ( أليب ثسؿ اجلـااؿم.9143ص ) أيرس اتلٛةقريا٩ْؿ (3)

 ( كظك٨ إق٪ةدق ا٣ٕبل٦ح األبلةين.5713) األدب املٛؿدأػؿص٫ ابلؼةرم يف (4)
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كاتلعٞيٜ كاهلل أ٥٤ٔ ٬ٮ ٦ة ذ٠ؿق النيغ (2)، كرصع٫ األبلةين يف الىعيعح(1)ا٣ٛذط
/  ٔ٪ؽ ٝٮهل  (3) آؿ النيغ يف رشظ٫ اجلةٚٓ لؤلربٕني اجلٮكيح وة٣ط ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ

، ٝةؿ كا٤ٞ٣ت ٨٦ ظير إدراؾ امل٤ٕٮ٦ةت ٬ٮ اذلم  أال كإف يف اجلكؽ مٌ٘ح ... 
كاذلم دؽؿ ٤ٔي٫ ٩ىٮص ال١ذةب كالك٪ح أف (4)يؽرؾ، ٕٚ٪ؽ املعٞٞني ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣

كةد كا٣جكيةف إىل ٬ؾا ٤ٕ٦ٜ يٕين ظىٮؿ اإلدراؾ كظىٮؿ ا٤ٕ٣ٮـ كالىبلح كا٣ٛ
يٛذ٫  يٛح ادل٦ةغ ؟ أك املغ ؟ ًك آػؿق ٬ؾا ٤ٕ٦ٜ ثة٤ٞ٣ت ، إذا اكف ٠ؾلٟ ٧ٚة ًك
اإل٦ؽاد ٬ؾا ىلع ٝٮؿ املعٞٞني ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٚةػذ٤ٛٮا يف ا٢ٕٞ٣ ٢٬ ٬ٮ يف ا٤ٞ٣ت 

ة ، املٞىٮد ث٫ إدراؾ أـ ٬ٮ يف الؿأس ؟ كالىعيط أ٫٩ يف ا٤ٞ٣ت ، كا٢ٕٞ٣ ٣حف صً  ؿ٦ن
 ٦ةغ ك٦ة يف الؿأس ٬ؾق كقي٤ح د٧ؽ ا٤ٞ٣ت ثةإلدرااكت . ا٬ػكادل، املٕٞٮالت 

 

         
 

                                                                        

(1)(9/953-951.) 

 (.5713حتخ ر٥ٝ ) (2)

 (.16ص) (3)

٦ٛذةح دار ( ك4/513) ثؽاآ ا٣ٛٮااؽـ اث٨ دي٧يح كاث٨ ا٣ٞي٥ رمح٭٧ة اهلل دٕةىل ا٩ْؿ ٠نيغ اإلقبل(4)
 .5/522 امل٪٭ةج رشح مك٥٤ط امل١ذجح اتلٮٚيٞيح ك 419ص الكٕةدة
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 كاحلِٛ ي٪ٞك٥ إىل ٝك٧ني / 
ي٭ج٫ اهلل دٕةىل مل٨ ينةء ، ٚذضؽ اإلنكةف د٧ؿ ٤ٔي٫  

 املكأ٣ح كابلعر ٚيع٫ْٛ كال يجكةق .
إلنكةف ٩ٛك٫ ىلع احلِٛ، ث٧ٕىن أف ي٧ؿف ا 
 (1)ؿ ٦ة ظِٛ ق٭٢ ٤ٔي٫ ظ٫ْٛ.كيذؾ٠ؿ ٦ة ظِٛ ٚإذا ٔٮىٌد ٩ٛك٫ دؾ٠ُّ 

 (2) كأ٦ة ا٣ٛ٭٥ ٚ٭ٮ / دىٮر املٕىن ٨٦ ٣ِٛ املؼةَت.
/ يف ثيةف ٦ٕىن اذل٨٬ كا٣ٛ٭٥ كاذلاكء ظؽ اذل٨٬ ٝٮة  ٝةؿ اث٨ اجلٮزم  $

ؽ ا٣ٛ٭٥ صٮدة اتل٭يؤ هلؾق ا٣ٞٮة ، كظؽ اجلٛف امل٭يأة املكذٕؽة ال٠تكةب اآلراء كظ
اذلاكء صٮدة ظؽس ٨٦ ٬ؾق ا٣ٞٮة دٞٓ يف ز٦ةف ٝىري ٗري مم٭٢ ٚي٥٤ٕ اذلَف ٦ٕىن 
 ا٣ٞٮؿ ٔ٪ؽ ق٧ة٫ٔ ، كٝةؿ ثٌٕ٭٥ ظؽ اذلاكء رسٔح ا٣ٛ٭٥ كظؽد٫ ، كابلبلدة دمٮدق.

ـصةج / اذلاكء يف ال٤٘ح د٧ةـ اليشء ك٦٪٫ اذلاكء يف الك٨ ك٬ٮ د٧ةـ  $  كٝةؿ ال
                                                                        

 (.932ص  ) ا٥٤ٕ٣ذ٠ؿ ٬ؾا اث٨ ٔسي٧ني ٧٠ة يف ٠ذةب  (1)

 ( ط دار ال١ذةب ا٣ٕؿيب943ل٤ضؿصةين ص ) اتلٕؿيٛةتا٩ْؿ  (2)
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ة رسيٓ ا٣ٞجٮًؿ كذ٠يخ اجلةر إذا  ة دة٦ن الك٨ ك٦٪٫ اذلاكء يف ا٣ٛ٭٥ ك٬ٮ أف يسٮف ٚ٭٧ن
 (1)أد٧٧خ إمٕةهلة . 
ٓ ا٣ٛ ٥ دٞؽـ كي٧س٨ دٞكي٥ اجلةس ٚي٫ ٠ذٞكي٧٭٥ يف مكأ٣ح احلِٛ ٭كمًٮ

٥ أف اجلةس يٮدلكف  ٚةجلةس يف احلِٛ كا٣ٛ٭٥ درصةت ٦ذٛةكدح ، كٝؽ أػُأ ٨٦ ٔز
كىلع ظؽ قٮاء يف احلِٛ كا٣ٛ٭٥ كاذلاكء إذ الٮاٝٓ كالنة٬ؽ ىلع ظة٣ح كاظؽة ٦تكةكيح 

 خببلؼ ذلٟ ٧٠ة ال خيىف ىلع ٨٦ هل مك١ح ٢ٞٔ كأدىن د١ٛري ،  كاهلل أ٥٤ٔ.
 
 
 
 

 

         
 

 

                                                                        

 .93ص – األذ٠يةء (1)
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 َّ زنمن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ٱُّٱٝةؿ دٕةىل / 

 49العنكبوت: 

 02مريم:  َّ مم خم حم يلجم ىل مل خل ٱُّٱكٝةؿ / 

/ ثٞٮة ، أم / جبؽ كاصذ٭ةد، كذلٟ ثةالصذ٭ةد يف ظِٛ  ؽم ٝةؿ الكٕ $
كا٢٧ٕ٣ ثأكامؿق ك٩ٮا٬ي٫ ٬ؾا د٧ةـ أػؾ ال١ذةب ثٞٮة ٚة٦ذس٢  أ٣ٛة٫ّ، كٚ٭٥ ٦ٕة٩ي٫

، ٚع٫ْٛ كٚ٭٫٧، كص٢ٕ اهلل ٚي٫ ٨٦ اذلاكء كا٣ُٛ٪ح، ٦ة  كأٝج٢ ىلع ال١ذةب ألمؿ رب٫ 
 .  َّ مم خم حم ٱُّٱال يٮصؽ يف ٗريق كهلؾا ٝةؿ / 

 ٦ٕؿٚح أظاكـ اهلل كاحلس٥ ث٭ة، ك٬ٮ يف ظةؿ و٘ؿق كوجةق. ا ـهاملؿادأم /  

ا٥٤ٔ أيخ كٟٚٞ اهلل أف ا٥٤ٕ٣ ٬ٮ احلِٛ كأف احلِٛ ٬ٮ أو٢ ا٥٤ٕ٣ كأ٫٩ ال ٥٤ٔ 
إال حبِٛ ٚ٭ٮ ا٣ٞةٔؽة األقةقيح ل٤ُة٣ت كىلع ٝؽر االقةس يسٮف ابل٪ةء كًل٥ نك٧ٓ 

ِٛ املذٮف ظةز ا٣ٛ٪ٮف ( / ) ٨٦ ظ ك٩ٞؿأ ٦س٢ لك٧ح ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح 
 ك٦س٢ ٦ة ٝةهل الؿظيب يف ٦٪ْٮ٦ذ٫ / ) ٚةظِٛ ٚلك ظةِٚ إ٦ةـ ( .

ا .  ٚةحلِٛ يجًف كي٪ٛٓ وةظج٫ ٠سرينا صؽن
/ ) ٝؿأ٩ة ٠سرينا كل٥ يجٜ إال ٦ة ك٦ة أدم٢ ٦ة ٝةهل النيغ اث٨ ٔسي٧ني 

 (1)ظْٛ٪ة(.
                                                                        

 .932يف دؿدمح ٚٞيؽ األ٦ح اث٨ ٔسي٧ني ص  ادلر اثل٧نيا٩ْؿ (1)
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٫٧٤ ٚإف ٢ٝىٌ / ) كال خيىف أف اردٛةع ا٣ٕةل٥ ث٧ٞؽار ٔ ٝةؿ اث٨ اجلٮزم  $
اٍرؽى  ٤ٝخ رٕٚذ٫ كيف احلؽير /  ، كى

ٍ
أ ة (1)اٍٝؿى ؤي٬ى ؿى ٍٞ ٪ٍؽى آًػًؿ آيىحو تى ًٔ ٟى  ى تلى زٍنً  ٦ى

 .(2). ٚىإًفه
ك٣حف ٨٦ ظِٛ ٩ىٙ ا٣ٞؿآف ٨٧٠ ظِٛ اللك كال ٨٦ ظِٛ ٦ةاح ظؽير  

  (3)٨٧٠ ظِٛ أ٣ٙ ظؽير كىلع ٬ؾا ٤ٚحف ا٥٤ٕ٣ إال ٦ة ظى٢ ثةحلِٛ.
اإلنكةف لك٧ة اكف أظِٛ اكف أ٥٤ٔ، كأ٥ْٔ درصح ؛ ألف  ك٬ؾا ممة ال مٟ ٚي٫ أف

احلِٛ ٬ٮ املٕيةر ، كهلؾا ٝةؿ أثٮ زيؽ ٧ٔؿك ث٨ أػُت الىعةيب اجل٤ي٢ ملة ػُج٭٥ 
ػُجح َٮي٤ح ٝةؿ / ٚأػرب٩ة ث٧ة اكف ك٦ة ٬ٮ اكا٨ ٚأ٧٤ٔ٪ة  رقٮؿ اهلل 

 ٚةملعٛٮّةت يف احلٞيٞح قبلح َة٣ت ا٥٤ٕ٣ كظٞيٞح ٫٧٤ٔ .(4)أظْٛ٪ة
ٌٕت امل٭ػػػ٪ؽ حلػػػف ٬ٮ ا٣

 جٮػػي٪
 ٨ أرددػةػدىػػػيت ثػ٫ ٦ػػػٞةد٢ ٦ػػ 
كًل٪ػػـ ال ختػػػػةؼ ٤ٔػػػػػػي٫ 

 لىة
 ػٛيػػٙ احلػ٢٧ يٮصػؽ ظير ٠٪ذة 

/ ) إف اجلةس يٞٮلٮف أكرث أثٮ ٬ؿيؿة كلٮال آيذةف يف  ٝةؿ أثٮ ٬ؿيؿة  $
 ىي ني مي زي  ري ٰى ُّٱ٠ذةب   ا هلل ٦ة   ظؽزخ ظؽيسة ز٥ يذ٤ٮ 

 جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي
 جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت

                                                                        

أم يف درصةت اجل٪ح ثٞؽر ٦ة ظْٛذ٫ ٨٦ آم ا٣ٞؿآف يىٕؽ ثس٢ آيح درصح ٧٠ة يف ثٕي الؿكايةت ا٩ْؿ (1)
 (.9497) وعيط أيب داكد

ريق ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك بك٪ؽ وعع9497أػؿص٫ أثٮ داكد ) (2)  (.5943) املناكة٫ األبلةين  يف ( ٗك

 (.5531حتخ ر٥ٝ ) الىعيعحكملـيؽ ٨٦ ا٣ٛةاؽة ا٩ْؿ  94ص احلر ىلع ظِٛ ا٥٤ٕ٣(3)

 (.5315أػؿص٫ مك٥٤ ) (4)
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٥ٍ . 061 - 059البقرة:  َّ خس حس ٤ي٭ي ٘ى ىٍن فى ي ةًصًؿي٨ى اكى ٭ى اجى٪ىة ٨ٍ٦ً ال٧ٍي إًفه إًٍػٮى
ثىة 
ى
إًفه أ الًً٭٥ٍ كى ٍمٮى

ى
٢ي يًف أ ٧ى ٕى ٥ٍ ا٣ٍ ٤ي٭ي ٘ى ىٍن فى ي ةًر اكى ٩ٍىى

ى
اجى٪ىة ٨ٍ٦ً اأٍل إًفه ًإٍػٮى اًؽ كى ٍقٮى

ى
ٜي ثًةأٍل ٍٛ الىه

 ً ٮؿى اِله ـي رىقي ـى فى يى٤ٍ ةى اكى يٍؿى ؿى ة الى ٬ي ِي ٦ى ٛى ٍ َيى كفى كى ي رٍضي ة الى َيى ي ٦ى رٍضي َيى ً٪٫ً كى ٍُ ًٓ بى بًًنجى
ٮفى  ْي ٛى ٍ   (1).(( َيى

٨٦ مٞح ثٕيؽة ك٤َجٮا ٦٪٫ أف ي٧٤ٕ٭٥  كملة صةء كٚؽ ٔجؽ ا٣ٞحف إىل اجليب 
/  –كيف ركايح  –ٚأمؿ٥٬ ثأميةء ك٩٭ة٥٬ ٨ٔ أميةء ز٥ ٝةؿ هل٥ مٮوية اظْٛٮق 

 (2).  اظْٛٮ٨٬ كأػربكا ث٫ ٨٦ كرااس٥
 ٚٛي٫ أف املذ٥٤ٕ ال يكذ٘ين ٨ٔ احلِٛ. 

ٝةؿ مؿكاف ث٨ حم٧ؽ / زبلزح ال يكذ٘ين ٔ٪٭ة وةظت ا٥٤ٕ٣ الىؽؽ، كاحلِٛ،  $
كوعح ال١ذت، ٚإف أػُأد٫ كاظؽة ل٥ درضق، إف أػُأق احلِٛ رصٓ إىل ٠ذت 

 .(3). وعيعح ل٥ يرضق
٧ل / $ اكف اظْٛٮا ٦ة دمٕذ٥ ٚإف اذلم جي٧ٓ كال َيِٛ اكلؿص٢  كٝةؿ اأٔل

ة ىلع ػٮاف  .(5)يأػؾ ٧ٞ٣ح ٧ٞ٣ح ٚيججؾ٬ة كراء ّ٭ؿق ٧ٚىت دؿاق ينجٓ ؟(4)صةلكن
 ك٦ة أظك٨ ٦ة ٝةهل حم٧ؽ ث٨ بنري ظني ٝةؿ / 

                                                                        

 (.5315( كمك٥٤ )993أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)

 ( ٨ٔ اث٨ ٔجةس .97( كمك٥٤ ثؿ٥ٝ )24أػؿص٫ ابلؼةرم ) (2)

 ( ثإق٪ةد وعيط5/44) ٕؽي٢اجلؿح كاتلركاق اثٮ ظةد٥ يف  (3)

 ٦ةدة )ػٮف(. خمذةر الىعةحاخلٮاف ثةل١رس ٬ٮ ٦ة يأك٢ ٤ٔي٫. (4)

 ( بك٪ؽ وعيط.9722) اجلة٦ٓأػؿص٫ اخلُيت يف (5)
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 ٓػػػػػػٰ لك ٦ة أق٧ػػػأ٦ة لٮ أٔ
 
 
 

 ٓػػػػػػػكأظِٛ ٨٦ ذاؾ ٦ة أدم 
 
 
 

 ٕخٛؽ ٗري ٦ة ٝؽ دمػػػكل٥ أقذ
 

 ةل٥ املٞ٪ٓػػػػٮ ا٣ٕػػػػػ٣ٞي٢ ٬ 
 يس إىل لك يشءػػك٣س٨ ٩ٛ 

 
 ـعػػ٫ٕ د٪ػػػػ٨٦ ا٥٤ٕ٣ تك٧ 

 ِ ٦ة ٝؽ دمٕخػٚبل أ٩ة أظٛ 
 

 
 

 جٓػػػػػػػكال أ٩ة ٨٦ دم٫ٕ أم
 
 

 

 ْة كأيةػػإذا ل٥ دس٨ ظةٚ
 
 

 
 
 

 ٕٟ ل١٤ذت ال ي٪ٛٓػػػػػٚض٧
 ٭٢ يف دل٤فػػػأأظرض ثةجل 

 
 

 
 
 

٤يم يف ال١ذ  مكذٮدعت ػػػٔك
 

 
 ٫٧ ١٬ؾاػػػك٨٦ يٟ يف ٤ٔ

 
 (9)يس٨ د٬ؿق ا٣ٞ٭ٞؿل يؿصٓ 

يذ٫ ث٤ٞيب  $  كٝةؿ ٔجيؽ اهلل ث٨ احلك٨ / ) كصؽت أظرض ا٥٤ٕ٣ ٦٪ٕٛح ٦ة ٔك
  (2)كل١ذ٫ ث٤كةين (.

كٝةؿ ٔجؽ الؿزاؽ ث٨ ٧٬ةـ / لك ٥٤ٔ ال يؽػ٢ ٦ٓ وةظج٫ احل٧ةـ ٚبل دٕؽق   $
 (3)٧٤ٔة.
 

                                                                        

 (.444( ر٥ٝ )9/934الث٨ ٔجؽ ا٣رب  ) صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ (1)

 (.9722ثؿ٥ٝ ) اجلة٦ٓ ألػبلؽ الؿاكم كآداب الكة٦ٓأػؿص٫ اخلُيت يف  (2)

 ( بك٪ؽ وعيط.5/521) اجلة٦ٓأػؿص٫ اخلُيت يف (3)
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 (1) كٝةؿ األو٧يع / ٚ٭ٮ زكر. $
 ك٣ٞؽ أظك٨ ٨٦ ٝةؿ / 

٤ٔيم ٦يع ظير ٦ة ي٧٧ػػػػخ 
 أمح٫٤

 

 
 

ػػػةء هل ال ثػػػ٨ُ و٪ػػػؽكؽ  ثُين ٔك
إف ٠٪خ يف ابليخ اكف ا٥٤ٕ٣ ٚي٫  

 ٦يع
 
 

 أك ٠٪خ يف الكٮؽ اكف ا٥٤ٕ٣ يف الكػٮؽ 
 كا٣ٞةا٢ / 

 ك٣حف ث٥٤ٕ ٦ة ظٮل ا٧ٞ٣ُؿ
 

 
 

 ٦ة ا٥٤ٕ٣ إال ٦ة ظٮاق الىؽر
 
 
 

 ؿؼ كٚؼؿػػػػػػٚؾاؾ ٚي٫ م     
 
 

 

 
 

 ؽرػػح كٝػػػ٪ح ص٤ي٤ػػػػكزي  
 يف أثيةت هل / كٝةؿ اث٨ ٔجؽ ا٣رب  $ 

 ية ٨٦ يؿل دمٓ املةؿ كال١ذت
 

 
 

 ػؽٔخ كاهلل ٣حف اجلؽ اكل٤ٕت
ة يف الىؽر ػػػٟ ٦ػا٥٤ٕ٣ كَي 

 جت٫ٕ٧
 

 
 

 ؽاؾ أيبػػظْٛة كٚ٭٧ة كإدٞة٩ة ٚ
 ال ٦ة دٮ٫٧٬ ا٣ٕ٪ؽم ٨٦ ق٫ٛ 

 
 

 
 

 (5م كيف ٠ذيب)إذ ٝةؿ ٦ة دبذيغ ٔ٪ؽ
 / كأننؽين حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل املؤدب /كٝةؿ اثٮ ظةد٥ اث٨ ظجةف  $ 

 ؿاق أثؽاػػػ٥٤ٕ دػػػػػػصة٦ٓ ا٣
 
 
 

 
 

 ٗري ذم ظِٛ ك٣س٨ ذا ٤ٍٗ
 
 

 ٍ إذاػػػػػػ٨ اخلػػكدؿاق ظك
 
 

 
 

 ريا ثةجلٍٞػػػػػ٠ذت اخلٍ ثى
 ٫٧ػػ٨ ٤ٔػذ٫ ٔػػػػػٚإذا ٚتن 

 
 

 
 

 ٍكٛػٝةؿ ٤ٔيم ية ػ٤يٌل يف ا٣
 ٧خػػيف ٠ؿاريف صيةد أظ١ 

 
 

 
 

 ٍػػػٍ أم ػػػػػكخبٍ أم ػ
 

                                                                        

 (.5/521) اجلة٦ٓأػؿص٫ اخلُيت يف (1)
 (.9/347) صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ(2)
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 ةت جلةػػػػػػػٚإذا ٤ٝخ هل ٬
 
 

 (9)٫ دميٕة كا٦ذؼٍظٟ حليي 
 كٝةؿ احلةز٥ أثٮ قٕؽ ث٨ دكقخ / $ 

 ٤ٔيٟ ثةحلِٛ ال دٕذ٧ؽ ىلع 
 ال١ذت

 
 

 ةت دٛؿٝ٭ةػػػػٚإف ل١٤ذت ٚآ
 ٭ةػػاملةء ي٘ؿٝ٭ة كاجلةر حتؿٝ 

 
 

 (5كال٤ه يرسٝ٭ة) كا٣ٛأر خيؿٝ٭ة 
 كيف ا٣ٞةٔؽة املن٭ٮرة ٔ٪ؽ ا٧٤ٕ٣ةء أف ٨٦ ظِٛ ظضح ىلع ٨٦ ل٥ َيِٛ . 

/ ٨٦ ظِٛ ا٣ٞؿآف ٩ج٢ ٝؽرق، ك٨٦ د٫ٞٛ ٧ْٔخ  ٝةؿ اإل٦ةـ النةٚيع  $
 (3)ٝي٧ذ٫، ك٨٦ ظِٛ احلؽير ٝٮيخ ظضذ٫.

ٚ٭ؾق ثٕي اجلٞٮالت ٨ٔ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كاملٕؿٚح ٝؽي٧ة كظؽيسة ٚي٭ة احلي 
ؽـ اال٠ذٛةء جب٫ٕ٧ ٚعكت.كا٣رتٗيت ىلع   ظِٛ ا٥٤ٕ٣ ٔك

ٝةؿ أثٮ ظةد٥ اث٨ ظجةف / اٚ٪ةء املؿء ٧ٔؿق ثسرثة األقٛةر، ك٦جةي٪ح األ٢٬  $
احلِٛ هل، ٣حف ٨٦ ًمي٥ ا٣ٕٞبلء، كال  ككاألكَةف يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ دكف ا٢٧ٕ٣ ث٫، أ

 .(4). ٨٦ زٌم األبلةء
ؽـ ٔ٪ؽ ظةصح أف ٨٦ أ٢٧٬ ٌٝيح احلِٛ ٚإ٫٩ قح٪ كٝؽ ثني اث٨ اجلٮزم 

اجلةس إحل٫ ٝةؿ / ) ٦ة رأيخ أوٕت ىلع اجلٛف ٨٦ احلِٛ ل٥٤ٕ٤ كاتل١ؿار هل 

                                                                        

ح ا٣ٕٞبلء(1)  .24ص رًك

 (.4/942) ث٘يح ا٤ُ٣ت يف دةريغ ظ٤ت(2)

 (.9/935) دؿديت املؽارؾ كدٞؿيت املكةلٟ(3)
ح ا٣ٕٞبلء(4)  .24ص رًك
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 (2)كٝخ احلةصح إىل اجلْؿ كا٣ٛذٮل.(1)كقح٪ؽـ ٨٦ ل٥ َيِٛ ٩ؽـ ال١كيع
إذف ية أي٭ة ا٣ُة٣ت ا٥٤ٔ أف احلِٛ يف اغيح ٨٦ األ٧٬يح كال يججيغ لئلنكةف أف 

ة ي٤ذٛخ إىل ٨٦ يـ٬ؽ يف احلِٛ كي٢٤ٞ ٨٦ مأ ٕن ة ٦ةد ٫٩ ، كإىل أكخلٟ أقٮؽ هل٥ الك٦ن
ٝةؿ / ) كٝؽ أراد ثٕي  ٨٦ دلؿب ٦ٕةرص ك٬ٮ النيغ ا٣ٕبل٦ح اث٨ ٔسي٧ني 

اجلةس أف ي١٧ؿكا ث٪ة ٝةلٮا جلة / إف احلِٛ ال ٚةاؽة ٚي٫ ، كإف املٕىن ٬ٮ األو٢، 
 ك٣س٨ احل٧ؽ هلل أ٫٩ أ٩ٞؾ٩ة ٨٦ ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة كظْٛ٪ة ٦ة مةء اهلل أف حنِٛ ٨٦ ٦ذٮف

 اجلعٮ كأوٮؿ ا٫ٞٛ٣ كاتلٮظيؽ.
ا ٦٪س٥ اآلف  يكذ٭ةف ثةحلِٛ؛ ٚةحلِٛ ٬ٮ األو٢، ك٢ٕ٣ أظؽن كىلع ٬ؾا ٚبل ي
يؾ٠ؿ ٔجةرات ٝؿأ٬ة ٨٦ ٝج٢ ٦ؽة َٮي٤ح، ٚةحلِٛ ٦٭٥ ٣ُة٣ت ا٥٤ٕ٣ ظىت كإف اكف 

مم٨ ا٬ذؽكا ثُؿيٞح ق٤ٛ٪ة  أف دسٮ٩ٮا ٚي٫ ٨٦ الىٕٮبح ، كنكأؿ اهلل 
 (3)(.الىة٣ط

ة كٌلف ز٦ةف يٕيجٮف كٝةؿ يف مٮ $  ٕن ًٓ آػؿ / ) أم ٥٤ٔ ثبل ظِٛ يـكؿ رسي
٤ٔي٪ة يٞٮلٮف ال دذٕت ٩ٛكٟ يف ظِٛ املنت ٤ٔيٟ ثة٣ٛ٭٥ ا٣ٛ٭٥ ا٣ٛ٭٥ ، ٣س٨ 

                                                                        

٬ؾا ٦س٢ يرضب ٚي٨٧ امذؽ ٩ؽ٫٦ ىلع يشء ٚحنج٫ ث٭ؾا الؿص٢ ك٬ٮ اغ٦ًؽي ث٨ي احلىةرًًث كٝىذ٫ أ٫٩ ػؿج يىيؽ (1)
ح،  ؿي مرصٔك ، رأل احلي٧ي ٚأوةب مخكح محؿ خب٧كح أق٭٥ كٌلف ي٨ْ أ٫٩ خمُئ ٌٚ٘ت كًلرس ٝٮق٫ كملة أوجىطى

ة٫٦ ٚٞ ي ىلع إث٭ى ـى ىلع ٠رس ٝٮق٫ ٔك ٪ىًؽ ـ، ذى ٫ي خمْجح ثةدلىٌ ٧ي ط  27ص ابلبلٗح الٮاًعحُٕ٭ة . ا٩ْؿ كأق٭ي
 دار ا١ٛ٣ؿ.

 .495ص ويؽ اخلةَؿ(2)

 (.953ص ) –الث٨ ٔسي٧ني  ٠ذةب ا٥٤ٕ٣(3)
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كصؽ٩ة أ٩٪ة ًةإٮف إذا ل٥ يس٨ ٔ٪ؽ٩ة ظِٛ ، ك٦ة ٩ٕٛ٪ة اهلل إال ث٧ة ظْٛ٪ة ٨٦ 
٘رت ث٨٧ يٞٮؿ ا٣ٛ٭٥ املذٮف ، كلٮال أف اهلل ٩ٕٛ٪ة ثؾلٟ لٌةع ٤ٔي٪ة ٥٤ٔ ْٔي٥ ٚبل د

كهلؾا ٬ؤالء ادلاعة ا٣ٞةا٤ٮف ثة٣ٛ٭٥ لٮ قأتل٭٥ أك ٩ةٝنذ٭٥ لٮصؽد٭٥ ًعبلء ٣حف 
ا ظىت إذا صةءق ل٥ جيؽق محبةن.  (1)ٔ٪ؽ٥٬ ٥٤ٔ ٠رساب ثٞيٕح َيكج٫ ا٧ْ٣بآف ٦ةءن

ة ٚإف َؿيٞح اإل٬ذ٧ةـ ثةحلِٛ ٌم َؿ  ٌن  يٞح الك٤ٙ املذٞؽ٦ني هلؾا كأي
ا٣يت دؿص٥ ٚي٭ة مؤ٣ٛٮ٬ة أل٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٚة٩ْؿ ٚي٭ة كاٝؿأ أرصٕس٥ إىل يشء إىل ال١ذت 

٧ٚة جتؽ أ٩٭٥ ذ٠ؿكا يف دؿدمح اعل٥ أ٫٩ ٝؿأ ٠ذةثة ٠جرينا ٦ة جتؽ يف ا٣رتاص٥ أف ا٣ٕةل٥ 
ا٣ٛبلين اجل٤ي٢ ٝؿأ ٚذط ابلةرم أك ٝؿأ املض٧ٮع كحنٮ ذلٟ ٦ة جتؽ ٣س٨ جتؽ يف 

ظِٛ امل٤عح يف اجلعٮ ، ظِٛ دؿادم٭٥ أ٩٭٥ يٞٮلٮف / ظِٛ ٦سبلن األربٕني اجلٮكيح ، 
 ا٧ٕ٣ؽة يف ا٫ٞٛ٣ ، ظِٛ ٧ٔؽة األظاكـ يؾ٠ؿكف ٦س٢ ٬ؾق املؼذرصات ملةذا ؟

 األكؿ / حلؽلٟ أف َؿيٜ ا٥٤ٕ٣ ٬ٮ ٬ؾا ال ٗري.ألمرين : 
اثلةين / حلبني ماك٩ح ٬ؾا ا٣ٕةل٥ كأف ٫٧٤ٔ مؿقغ مؤو٢ ؛ أل٫٩ اثذؽأ ثذ٤ٟ املذٮف 

جتؽ أف ٚبل٩نة ٝؿأ ٚذط ابلةرم أك ٝؿأ ٩ي٢ ٚأظ٧١٭ة كدرق٭ة ىلع األميةخ إذف ٦ة 
األكَةر ٦ة جتؽ كال يثىن ىلع ا٣ٕةل٥ ثؾلٟ ؛ ألف ٬ؾق ال١ذت دٕؿؼ مكةا٤٭ة 

  (2)اتلٛىي٤يح إذا أظ٧١خ األوٮؿ.
ًؽيسنة  ٝؽ داع حلةِٚ قجذ٫ ثٞٮهل /  ٧٠ة أف اجليب  ٓى ٦ً٪هة ظى ٧ً ًنا قى ي اٍمؿى ى اِله ٩ىرضه

                                                                        

 .71ص رشح ظ٤يح َة٣ت ا٥٤ٕ٣(1)

 .امل٪٭ضيح يف ٤َت ا٨٦٥٤ٕ٣ الكـ ل٤نيغ وة٣ط ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ آؿ النيغ يف (2)
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جى٤   ىته حي ٫ي ظى ْى ًٛ رٍيىقي ٚىعى ٫ي دى ة  ، كيف ٣ِٛ /   ٘ى ٭ى ْى ًٛ ة كىظى ٬ى ة٣ىىًت ٚىٮىاعى ٞى ٓى ٦ى ٧ً ا قى جٍؽن ي خى ى اِله ٩ىرضه
ة  ٭ى ٘ى بى٤ه   (1)(.كى
/ كلٮ ل٥ يس٨ يف ٢ٌٚ ا٥٤ٕ٣ إال ٬ؾا كظؽق ل١ىف ث٫  ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  $

داع مل٨ ق٧ٓ الك٫٦ ككاعق كظ٫ْٛ كب٫٘٤ ك٬ؾق ٌم مؿادت ا٥٤ٕ٣  رشٚنة ٚإف اجليب 
٫٤ٞ ، ٚإذا ق٫ٕ٧ كاعق ث٤ٞج٫ أم ٫٤ٞٔ كاقذٞؿ يف ٤ٝج٫ ٧٠ة أك هلة كزة٩ي٭ة ق٧ة٫ٔ ٔك

يكذٞؿ اليشء اذلم يٮىع يف كاعا٫ كال خيؿج ٦٪٫ ، كًلؾلٟ ٫٤ٞٔ ٬ٮ ث٧زن٣ح ٢ٞٔ 
ا  ابلٕري كادلاثح كحنٮ٬ة ظىت ال ترشد كدؾ٬ت ، كهلؾا اكف الٮيع كا٢ٕٞ٣ ٝؽرنا زااؽن

 ىلع دلؿد إدراؾ امل٤ٕٮـ.
 ثلةثلح / دٕة٬ؽق كظ٫ْٛ ظىت ال يجكةق ٚيؾ٬ت.املؿدجح ا

املؿدجح الؿاثٕح / دج٤ي٫٘ كبس٫ يف األ٦ح حلعى٢ ث٫ ز٧ؿد٫ ك٦ٞىٮدق ك٬ٮ ثس٫ يف 
األ٦ح ٚ٭ٮ ث٧زن٣ح ال١زن املؽٚٮف يف األرض اذلم ال ي٪ٜٛ ٦٪٫ ك٬ٮ ٦ٕؿض ذل٬ةث٫ ٚإف 

زٌل ىلع اإل٩ٛةؽ ا٥٤ٕ٣ ٦ة ل٥ ي٪ٜٛ ٦٪٫ كي٥٤ٕ ٚإ٫٩ يٮمٟ أف يؾ٬ت ٚإذا ا٩ٜٛ ٦٪٫ ٧٩ة ك
٨٧ٚ ٝةـ ث٭ؾق املؿادت األربٓ دػ٢ حتخ ٬ؾق ادلٔٮة اجلجٮيح املذ٧ٌ٪ح جل٧ةؿ ا٣ْة٬ؿ 
كابلة٨َ ؛ ٚإف اجلرضة ٌم / ابل٭ضح كاحلك٨ اذلم يسكةق الٮص٫ ٨٦ آزةر اإلي٧ةف 

                                                                        

عةيب ٦٪٭٥ اث٨ مكٕٮد ك٦ٕةذ ث٨ صج٢ كأثٮ ادلرداء  أكرث ٨٦ ٔرشي٨ و ٬ؾا احلؽير ركاق ٨ٔ اجليب (1)
ري٥٬ ٨٦ الىعةثح كهلؾا ٔؽه كاظؽ ٨٦  كصجري ث٨ ٥ُٕ٦ كأنف ث٨ ٦ةلٟ كزيؽ ث٨ زةثخ كاجل٧ٕةف ث٨ بنري ٗك

ريق 5423كاحلؽير أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم ثؿ٥ٝ ) ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ دم٤ح األظةدير املذٮادؿة ٨ٔ رقٮؿ اهلل  ( ٗك
( كالث٨ ا٣ٞي٥ / الكـ دمي٢ ٨ٔ ٬ؾا 4744) اجلة٦ٓوعيط( ك313) ذ٫وعيعكوعع٫ األبلةين / يف 

 ( ط امل١ذجح اتلٮٚيٞيح.9/993) ٦ٛذةح دار الكٕةدةاحلؽير يف ٠ذةث٫ 
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كاثذ٭ةج ابلة٨َ ث٫ كٚؿح ا٤ٞ٣ت كرسكرق كاتلؾاذق ث٫ ٚذْ٭ؿ ٬ؾق ابل٭ضح كالرسكر 
الٮص٫ كهلؾا جي٧ٓ هل قجعة٫٩ ثني ابل٭ضح كالرسكر كاجلرضة ٧٠ة  كا٣ٛؿظح ٩ٌةرة ىلع

 00اإلنسان:  َّ نت مت زت رت  يب ىب نب مب ٱُّٱيف ٝٮهل دٕةىل / 

ٚةجلرضة يف كصٮ٬٭٥ كالرسكر يف ٤ٝٮب٭٥ ٚةجلٕي٥ كَيت ا٤ٞ٣ت يْ٭ؿ ٩ٌةرة يف 
 24املطففني:  َّ مس خس حس  جس مخ ُّٱالٮص٫ ٧٠ة ٝةؿ دٕةىل / 

ككاع٬ة كظْٛ٭ة  كص٫ ٨٦ ق٧ٓ ق٪ح رقٮؿ اهلل كاملٞىٮد أف ٬ؾق اجلرضة يف 
 (1)كالرسكر اذلم يف ٤ٝج٫ كبةَ٪٫ . كابل٭ضح زؿ د٤ٟ احلبلكة أكب٤٘٭ة َٚم 

إذف ممة دٞؽـ ٔؿٚ٪ة أ٧٬يح احلِٛ ك٦زنتل٫ ، كأ٫٩ أقةس ا٥٤ٕ٣ ، كأف ٨٦ ل٥ ي٭ذ٥ 
ا كقي١ٮف ٔ٪ؽق كال مٟ ك٬ةء ثة٣ٞةٔؽة ا٧٤ٕ٣يح  ثةحلِٛ كيٕذين ث٫ ٚإ٫٩ ٦ٞرص صؽن
ٕٙ ؛ ألف احلِٛ ٬ٮ امل٭٥ ل١ٮ٫٩ يجًف كيثجخ خببلؼ ا٣ٛ٭٥ ؛ ٚإ٫٩ ٔؿض يُؿأ  ًك

 كيـكؿ.
/ ) يججيغ ٣ُة٣ت ا٥٤ٕ٣ أف يسٮف ص٢ ٧٬ذ٫  هلؾا ٝةؿ اث٨ اجلٮزم  $

مرصكٚنة إىل احلِٛ كاإلاعدة. ٤ٚٮ وط رصؼ الـ٦ةف إىل ذلٟ اكف األكىل ٗري أف 
 (2)ابلؽف ٦ُيح، كإص٭ةد الكري ٦ْ٪ح اال٩ُٞةع.

                                                                        

 ( ط امل١ذجح اتلٮٚيٞيح.9/993) ٦ٛذةح دار الكٕةدة(1)

 (.934( ر٥ٝ ا٣ٛى٢ )535) ويؽ اخلةَؿ(2)
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 ة احلفظ أكرث هذلر شيًئا من فوائده فمن ذلك :يوحىت يتضح أهم
 ثٞةء امل٤ٕٮ٦ةت يف اذل٨٬. – 9
 االقذٛةدة ٨٦ األكٝةت يف حتىي٢ ا٥٤ٕ٣ زيةدة ىلع املعٛٮظ. – 5
 اقذعٌةر امل٤ٕٮ٦ةت ثحرس كق٭ٮ٣ح. – 4
دْ٭ؿ ٚةاؽة احلِٛ ك٦٪ٕٛذ٫ يف ظةالت ٦٪٭ة ٚٞؽ ال١ذةب ، ٚٞؽ اإلًةءة  – 3
ري ذلٟ.حلبلن،   ٚٞؽ ابلرص، يف ظة٣ح الكٛؿ، ٗك
أف احلةِٚ يٞؽـ ىلع ٗريق كدْ٭ؿ مـيذ٫ ثني أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ أ٩ٛك٭٥ كهلؾا ٝةؿ  – 2

 الؿظيب/ ) ٚةظِٛ ٚلك ظةِٚ إ٦ةـ (.
/ أم ٦ٞؽـ ىلع ٗريق مم٨ ل٥ يس٨ ٦س٫٤ ثأف  رشظ٫ الؿظجيحٝةؿ ابلٞؿم يف  $

ة أك ل٥ َيِٛ يشء. ْن  اكف أدكف ظٛ
ف يف رشح ابليخ الكةثٜ أم / ٦ٞذؽل ث٫ ٦ٞؽـ ىلع ٗريق ٨٧ٚ كٝةؿ اث٨ ٤ٗيٮ $

  (1)صؽ كصؽ ك٨٦ ٚؿش رٝؽ ك٨٦ زرع ظىؽ ك٨٦ ٠ك٢ ٩ةؿ اهل٥ كاجلؽـ كاجل١ؽ.
/ أ٦ة ثٕؽ ٚ٭ؾا خمذرص  ث٤ٮغ املؿاـكٝةؿ احلةِٚ اث٨ ظضؿ يف ٦ٞؽ٦ح  $

ة حل ٘ن ا ثة٣ ىري ٨٦ ينذ٢٧ ىلع أوٮؿ األد٣ح احلؽيثيح لؤلظاكـ الرشٔيح ظؿرد٫ حتؿيؿن
ة . ٘ن   (2)َي٫ْٛ ٨٦ ثني أٝؿا٫٩ ٩ةث

                                                                        

 .اتلعٛح يف ٥٤ٔ املٮارير(1)

يحكا٩ْؿ /  97ص املؿاـ ث٤ٮغ(2)  أليب األمجةؿ املرصم. الكج٢ املًؿ
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  نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱٝةؿ اهلل قجعة٫٩ كدٕةىل / 
 جئحئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 79 - 78األنبياء:  َّ جبحب هئ مئ خئ

/ كاجلةس ٦ذٛةكدٮف يف األٚ٭ةـ كذللٟ  ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح  $
 ا٣ٛ٭٥ ٦ذ٧ةزبلن ملة ػه ث٫ . كلٮ اكف َّ جئحئ يي ٱُّٱٝةؿ اهلل 

كًلؾلٟ يف ٠ذةب ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب يف ا٣ٌٞةء إىل أيب مٮىس األمٕؿم / كا٣ٛ٭٥ 
 (1)ا٣ٛ٭٥ ٚي٧ة أديل إحلٟ .

٢ه يًف ٠ًذىةث٫ًً /  كيف احلؽير الىعيط ٨ٔ يلع  ٯ رىصي ُى ٍٕ ة حي ٍ٭٧ن  (2).إًاله ذى
 (3)(. / ) كٌلف أثٮ ثسؿ أ٧٤ٔ٪ة ثؿقٮؿ اهلل  كيف ظؽير أيب قٕيؽ 

                                                                        

 املعًل( كاث٨ ظــ يف 4/42) الكنن ال١ربل( كابلي٭ٌف يف 3/517) الكننأػؿص٫ ادلار ُٝين يف (1)
( ٨٦ َؿؽ ٨ٔ 55/41) االقذؾاكر( كاث٨ ٔجؽ ا٣رب يف 5/511) ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛ( كاخلُيت يف 1/414)

٪٫ ٨ٔ إدريف األكدم ٝةؿ أػؿج إحل٪ة قٕيؽ ث٨ أيب ثؿدة ٠ذةثنة ٚٞةؿ ٬ؾا ٠ذةب ٧ٔؿ إىل أيب قٛيةف ث٨ ٔيح
( ٝٮهل ) ٬ؾا ٠ذةب ٧ٔؿ ( كصةدة كٌم كصةدة وعيعح ٨٦ أوط 3/539) اإلركاءمٮىس ٝةؿ األبلةين يف 

٦٪٭ةج يف  ( كٝٮاق ميغ اإلقبلـ9/41) املعًلالٮصةدات كٌم ظضح ، كوعع٫ أمحؽ مة٠ؿ يف د٤ٕي٫ٞ ىلع 
 ( كهل َؿؽ أػؿل ذ٠ؿ٬ة األبلةين كدس٥٤ ٤ٔي٭ة يف املىؽر الكةثٜ.... /4) الك٪ح اجلجٮيح

 (.4137أػؿص٫ ابلؼةرم )(2)

 (.5435( كمك٥٤ )344أػؿص٫ ابلؼةرم )(3)
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٤ ٫٧ٍي  كيف الىعيط أف اجليب  ٔى ي٨ً، كى ٫ُّ يًف ادل   ٞ ٥ه ذى داع الث٨ ٔجةس ٚٞةؿ / ) ال٤٭ي
ًكي٢ى 

ٍ
 (2)(.ا ـه(1)اتلهأ

ثٕؽ أف ذ٠ؿ اآليح الكةثٞح ٝةؿ / ) ٚؾ٠ؿ  كٝةؿ د٧٤يؾق اث٨ ا٣ٞي٥  $
 ٬ؾي٨ اجلبيني ال١ؿي٧ني كأزىن ٤ٔي٭٧ة ثة٥٤ٕ٣ كاحلس٥ كػه ق٤ي٧ةف ثة٣ٛ٭٥ يف
٬ؾق الٮإٝح املٕي٪ح... ٚة٣ٛ٭٥ ٧ٕ٩ح ٨٦ اهلل ىلع ٔجؽق ك٩ٮر يٞؾ٫ٚ اهلل يف ٤ٝج٫ يٕؿؼ 
ث٫ كيؽرؾ ٦ةال يؽرًل٫ ٗريق كال يٕؿ٫ٚ ٚيٛ٭٥ ٨٦ اجله ٦ةال يٛ٭٫٧ ٗريق ٦ٓ 

 اقذٮاا٭٧ة يف ظ٫ْٛ كٚ٭٥ أو٢ ٦ٕ٪ةق.
خ ٚة٣ٛ٭٥ ٨ٔ اهلل كرقٮهل ٔ٪ٮاف الىؽيٞيح ك٦جنٮر الٮاليح اجلجٮيح ، كٚي٫ دٛةكد

مؿادت ا٧٤ٕ٣ةء ظىت ٔؽ أ٣ٙ ثٮاظؽ ٚة٩ْؿ إىل ٚ٭٥ اث٨ ٔجةس ، كٝؽ قأهل ٧ٔؿ ك٨٦ 
ري٥٬ ٨ٔ قٮرة  ك٦ة ػه ث٫ اث٨  إذا صةء ٩رص اهلل كا٣ٛذطظرض ٨٦ أ٢٬ ثؽر ٗك
٩بي٫ إىل ٩ٛك٫ كإٔبل٫٦ حبٌٮر أص٫٤  ٔجةس ٨٦ ٚ٭٫٧ ٦٪٭ة أ٩٭ة ٩يع اهلل 

لىعةثح كاث٨ ٔجةس إذ ذاؾ كمٮاٚٞح ٧ٔؿ هل ىلع ذلٟ كػٛةا٫ ٨ٔ ٗري٧٬ة ٨٦ ا
بلـ ثأص٫٤ لٮال ا٣ٛ٭٥ اخلةص كيؽؽ ٬ؾا  أظؽز٭٥ ق٪ة كأي٨ جتؽ يف ٬ؾق الكٮرة اإٔل
ظىت يى٢ إىل مؿادت دذٞةرص ٔ٪٭ة أٚ٭ةـ أكرث اجلةس ٚيعذةج ٦ٓ اجله إىل ٗريق كال 
يٞٓ اإلقذ٘٪ةء ثةجلىٮص يف ظ٫ٞ ، كأ٦ة يف ظٜ وةظت ا٣ٛ٭٥ ٚبل َيذةج ٦ٓ 

                                                                        

 (.5377( كمك٥٤ )934( كأو٫٤ يف الىعيعني خمذرصا ابلؼةرم )9/44أػؿص٫ ث٭ؾا ال٤ِٛ أمحؽ يف مك٪ؽق )(1)

 (.5/574) ٓ املكةا٢صة٦(2)
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 .(1) .اجلىٮص إىل ٗري٬ة
أال حلج٤ٖ النة٬ؽ ا٣٘ةات ٚإف النة٬ؽ ٔىس أف ٧٠ة يف الىعيط /  كٝةؿ 

 (2).  يج٤ٖ ٨٦ ٬ٮ أكىع هل ٦٪٫ 
ي  ٝةؿ /  ٨ٔ اجليب ريض اهلل ٔ٪٫ كصةء ٨ٔ أيب مٮىس  سىيًنى اِله ٕى ة بى سى٢ى ٦ى إًفه ٦ى

ةبى  وى
ى
يٍرو أ سى٢ً دى ٧ى ٥ًٍ٤ ٠ى ًٕ ا٣ٍ ل كى ؽى ٢ه ٨ٍ٦ً الٍ٭ي ـه كىصى ٔى ي جىحه  ث٫ًً  َى حه  ٛى ةاً َى ة  ٩ىٍخ ٦ً٪ٍ٭ى ة ٚىاكى ًن ٍر

ى
أ

ٓى  ٛى ٪ى ةءى ذى ٍخ ال٧ٍى ١ى ٍمكى
ى
ةًدبي أ صى

ى
ة أ فى ٦ً٪ٍ٭ى ٌلى ًسريى كى ٕيٍنتى ا١ٍ٣ى ا٣ٍ  كى

ى
ىأ ٩ٍبىذىٍخ ا٣ٍَكى

ى
ةءى ٚىأ ٝىًج٤ىٍخ ال٧ٍى

ٍٮا كى  ٞى ة كىقى بيٮا ٦ً٪ٍ٭ى ً رشى
ة اجلهةسى ٚى ي ثً٭ى  زاِله

ي
ة أ حن ٦ً٪ٍ٭ى ٛى ةاً َى ةبى  وى

ى
ٍٮا كىأ ةفه ٔى ٕى ة ًٌمى ًري ٍػؿىل إًجه٧ى

الى  ةءن كى ٟي ٦ى ى يالى تي٧ًٍك ي ث٫ًً  أجًٍجخي لكى سىيًنى اِله ٕى ة بى ٫ي ث٧ًى ٕى ٛى جى ً كى ٫ى يًف ًدي٨ً اِله ٞي ٨ٍ ذى سى٢ي ٦ى ٟى ٦ى ً ل ٚىؾى
 ً ً اذله ل اِله ؽى جى٢ٍ ٬ي ٍٞ ى٥ٍ حى ل ة كى قن

ٍ
ٟى رىأ ً ل ٍٓ ثًؾى ى٥ٍ يىٍؿذى ٨ٍ ل سى٢ي ٦ى ٦ى ٤ه٥ى كى ٔى ٥٤ًى كى ٕى رًٍق٤ٍخي ث٫ًً ذى

ي
 (3). م أ

يف ٬ؾا احلؽير مؿادت ا٣ٛٞ٭ةء  ٝةؿ اخلُيت / ٝؽ دمٓ رقٮؿ اهلل  $
كاملذٛٞ٭ني، ٨٦ ٗري أف ينؾ ٦٪٭ة يشء ، ٚةألرض ا٣ُيجح ٌم ٦س٢ ا٣ٛٞي٫ الٌةثٍ ملة 
ركل، ا٣ٛ٭٥ ل٧٤ٕةين ، املعك٨ لؿد ٦ة اػذ٤ٙ ٚي٫ إىل ال١ذةب كالك٪ح كاألصةدب 

ذٌف ٦٪٭ة اجلةس ، ٌم ٦س٢ ا٣ُةاٛح ا٣يت ظْٛخ ٦ة ق٧ٕخ امل٧ك١ح ل٧٤ةء ا٣يت يك
ة ٗري ٦٘ري، دكف أف يسٮف  ّن جُذ٫ كأمك١ذ٫ ، ظىت أدد٫ إىل ٗري٬ة حمٛٮ ٍٚٞ، ًك
هلة ٫ٞٚ دذرصؼ ٚي٫، كال ٚ٭٥ ثةلؿد املؾ٠ٮر كًليٛيذ٫ ، ٣س٨ ٩ٛٓ اهلل ث٭ة يف اتلج٤يٖ ، 

                                                                        

 ( ط امل١ذجح اتلٮٚيٞيح.9/37) ٦ؽارج الكةل١ني(1)
 .( ٨ٔ أيب ثسؿة 9471( كمك٥٤ )47أػؿص٫ ابلؼةرم )(2)

 (.5535( كمك٥٤ )71أػؿص٫ ابلؼةرم )(3)
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٦ج٤ٖ أكىع ٨٦ قة٦ٓ،  / رب ٚج٤٘خ إىل ٨٦ ٫٤ٕ٣ أكىع ٦٪٭ة ، ٧٠ة ٝةؿ رقٮؿ اهلل 
كرب ظةم٢ ٫ٞٚ ٣حف ثٛٞي٫ ك٨٦ ل٥ َيِٛ ٦ة ق٧ٓ، كال ًجٍ، ٤ٚحف ٦س٢ األرض 
ا٣ُيجح، كال ٦س٢ األصةدب، ث٢ ٬ٮ حمؿكـ، ك٦س٫٤ ٦س٢ ا٣ٞيٕةف، ا٣يت ال دججخ لكأ، كال 

 (1)د٧كٟ ٦ةء ( .
ملة  را٥٤ٕ٣ كاهلؽل اذلم صةء ث٫ ثة٣٘ي / ) مج٫  كٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  $

كاظؽ ٦٪٭٧ة ٨٦ احليةة كاجلٛٓ كاألٗؾيح كاألدكيح كقةاؿ مىة٣ط ا٣ٕجةد َيى٢ ثس٢ 
ٚإ٩٭ة ثة٥٤ٕ٣ كاملُؿ كمج٫ ا٤ٞ٣ٮب ثةألرايض ا٣يت يٞٓ ٤ٔي٭ة املُؿ ؛ أل٩٭ة املع٢ اذلم 
ي٧كٟ املةء ٚيججخ قةاؿ أ٩ٮاع اجلجةت اجلةٚٓ ٧٠ة أف ا٤ٞ٣ٮب ديع ا٥٤ٕ٣ ٚيس٧ؿ ٚي٭ة 

جلةس إىل زبلزح أٝكةـ حبكت ٝجٮهل٥ كيـًلٮ كدْ٭ؿ ثؿًلذ٫ كز٧ؿد٫ ز٥ ٝك٥ ا
 كاقذٕؽاد٥٬ حل٫ْٛ كٚ٭٥ ٦ٕة٩ي٫ كاقت٪جةط أظاك٫٦ كاقذؼؿاج ظ٫٧١ كٚٮااؽق.

٤ٞٮق كٚ٭٧ٮا ٦ٕة٩ي٫ كاقت٪جُٮا  أحدها /  أ٢٬ احلِٛ كا٣ٛ٭٥ اذلي٨ ظْٛٮق ٔك
كصٮق األظاكـ كاحلس٥ كا٣ٛٮااؽ ٦٪٫ ٚ٭ؤالء ث٧زن٣ح األرض ا٣يت ٝج٤خ املةء ك٬ؾا 

ٚأ٩بذخ الَكأ كا٣ٕنت ال١سري ك٬ؾا ٬ٮ ا٣ٛ٭٥ ٚي٫ كاملٕؿٚح كاالقت٪جةط  ث٧زن٣ح احلِٛ
ٚإ٫٩ ث٧زن٣ح إ٩جةت الَكأ كا٣ٕنت ثةملةء ٚ٭ؾا ٦س٢ احلٛةظ ا٣ٛٞ٭ةء أ٢٬ الؿكايح 

 كادلرايح .
ة يف  القسم الثاين : ج٫ُ كل٥ يؿزٝٮا دٛٞ٭ن أ٢٬ احلِٛ اذلي٨ رزٝٮا ظ٫ْٛ ك٫٤ٞ٩ ًك

ة كال اقذؼؿ َن ة لٮصٮق احلس٥ كا٣ٛٮااؽ ٦٪٫ ٚ٭٥ ث٧زن٣ح ٨٦ يٞؿأ ٦ٕة٩ي٫ كال اقت٪جة اصن

                                                                        

 (.9/31ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم ) ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛ(1)
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ة ٨ٔ اهلل ٧٠ة ٝةؿ  ة ػةون ا٣ٞؿآف كَي٫ْٛ كيؿايع ظؿك٫ٚ كإٔؿاث٫ كل٥ يؿزؽ ٚي٫ ٚ٭٧ن
ا يف ٠ذةث٫ /  يلع ث٨ أيب َة٣ت  ، كاجلةس ٦ذٛةكدٮف  إال ٚ٭٧ة يؤدي٫ اهلل ٔجؽن

ة أك  يف ا٣ٛ٭٥ ٨ٔ اهلل كرقٮهل أ٥ْٔ دٛةكت ٚؿب مؼه يٛ٭٥ ٨٦ اجله ظ٧١ن
ظ٧١ني كيٛ٭٥ ٦٪٫ اآلػؿ ٦ةاح أك ٦ةاتني ٚ٭ؤالء ث٧زن٣ح األرض ا٣يت أمك١خ املةء 
ل٤٪ةس ٚة٩ذٕٛٮا ث٫ ٬ؾا يرشب ٦٪٫، ك٬ؾا يكًف ك٬ؾا يـرع ٚ٭ؤالء ا٣ٞك٧ةف ٥٬ 

رٚٓ درصح كأىلع ٝؽرنا كذلٟ ٢ٌٚ اهلل يؤدي٫ ٨٦ ينةء كاهلل ذك أالكٕؽاء كاألكلٮف 
 ا٢ٌٛ٣ ا٣ْٕي٥ .
ة كال ركايح كال درايح  ث :القسم اثلال ة كالٚ٭٧ن ْن اذلي٨ ال ٩ىيت هل٥ ٦٪٫ ال ظٛ

جخ كال د٧كٟ املةء ك٬ؤالء ٥٬ األمٞيةء،  جث٢ ٥٬ ث٧زن٣ح األرض ا٣يت ٌم ٝيٕةف ال د
كا٣ٞك٧ةف األكالف امرتٌل يف ا٥٤ٕ٣ كاتل٤ٕي٥ لك حبكت ٦ة ٝج٫٤ ككو٢ إحل٫ ٚ٭ؾا 

٤ٮ٫٦. ي٥٤ٕ أ٣ٛةظ ا٣ٞؿآف كَيْٛ٭ة ك٬ؾا ي٥٤ٕ ٦ٕة٩ي٫  كأظاك٫٦ ٔك
ة كل٥  والقسم الرابع / ال ٥٤ٔ كال د٤ٕي٥ ٚ٭٥ اذلي٨ ل٥ يؿٕٚٮا ث٭ؽل اهلل رأقن

 (1)يٞج٤ٮق ك٬ؤالء رش ٨٦ األ٩ٕةـ ك٥٬ كٝٮد اجلةر .
 (2)/ ٦ٕؿٚح احلؽير كدٛكريق أمؽ ٨٦ ظ٫ْٛ. ٝةؿ قٛيةف اثلٮرم  $
٦ٕؿٚح الؿصةؿ كٝةؿ يلع ث٨ املؽيين / اتل٫ٞٛ يف ٦ٕةين احلؽير ٩ىٙ ا٥٤ٕ٣ ك $

                                                                        

 (.77-9/74) ٦ٛذةح دار الكٕةدة(1)

 (.5/991) اآلداب الرشٔيحا٩ْؿ (2)
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  (1)٩ىٙ ا٥٤ٕ٣.
كٝةؿ أثٮ ٔجؽ اهلل احلةز٥ / ) ثٕؽ ٦ٕؿٚح ٦ة ٝؽ٦٪ة ذ٠ؿق ٨٦ وعح احلؽير  $

ا كّ٪نة ٦ٕؿٚح ٫ٞٚ احلؽير إذ ٬ٮ ز٧ؿة ٬ؾق ا٤ٕ٣ٮـ ، كب٫ ٝٮاـ  إدٞة٩نة ك٦ٕؿٚح ال د٤ٞيؽن
  (2)الرشيٕح.
/ ) كا٣ٛ٭٥ كظك٨ ا٣ٞىؽ ٨٦ أ٥ْٔ ٥ٕ٩ اهلل ا٣يت   كٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  $

أ٥ٕ٩ ث٭ة ىلع ٔجؽق ث٢ ٦ة أُٰٔ ٔجؽ ُٔةء ثٕؽ اإلقبلـ أ٢ٌٚ كال أص٢ ٦٪٭٧ة ث٢ 
٧٬ة قةٝة اإلقبلـ كٝية٫٦ ٤ٔي٭٧ة كب٭٧ة يأ٨٦ ا٣ٕجؽ َؿيٜ املٌ٘ٮب ٤ٔي٭٥ اذلي٨ 
ٚكؽ ٝىؽ٥٬ كَؿيٜ الٌة٣ني اذلي٨ ٚكؽت ٚ٭ٮ٦٭٥ كيىري ٨٦ امل٪٥ٕ ٤ٔي٭٥ اذلي٨ 

ٞي٥ اذلي٨ أمؿ٩ة أف نكأؿ اهلل أف ظك٪خ أٚ٭ة٦٭٥ كٝىٮد٥٬ ك٥٬ أ٢٬ الرصاط املكذ
ي٭ؽي٪ة رصاَ٭٥ يف لك وبلة كوعح ا٣ٛ٭٥ ٩ٮر يٞؾ٫ٚ اهلل يف ٤ٝت ا٣ٕجؽ ي٧زي ث٫ ثني 
الىعيط كا٣ٛةقؽ كاحلٜ كابلة٢َ كاهلؽل كالٌبلؿ كا٣يغ كالؿمةد كي٧ؽق ظك٨ 

دجةع اهلٮل كإيسةر اا٣ٞىؽ كحتؿم احلٜ كدٞٮل الؿب يف الرس كا٣ٕبل٩يح كيُٞٓ ٦ةدد٫ 
 (3)٩ية ك٤َت حم٧ؽة اخل٤ٜ كدؿؾ اتلٞٮل .ادل

كٝةؿ أيٌة / ) ... كاملٞىٮد دٛةكت اجلةس يف مؿادت ا٣ٛ٭٥ يف اجلىٮص ، كأف  $
ة أك ظ٧١ني ، ك٦٪٭٥ ٨٦ يٛ٭٥ ٦٪٭ة ٔرشة أظاكـ أك  ٦٪٭٥ ٨٦ يٛ٭٥ ٨٦ اآليح ظ٧١ن

                                                                        

 (.9/942) د٭ؾيت ال٧١ةؿ٦ٞؽ٦ح (1)

 (.44ل٤عةز٥ )ص ٦ٕؿٚح ٤ٔٮـ احلؽير(2)

 (.37/ص9)إٔبلـ املٮٕٝني(3)
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أكرث ٨٦ ذلٟ، ك٦٪٭٥ ٨٦ يٞذرص يف ا٣ٛ٭٥ ىلع دلؿد ال٤ِٛ دكف قية٫ٝ كدكف إي٧ةا٫ 
كإمةرد٫ كدججي٭٫ كأذجةرق ، كأػه ٨٦ ٬ؾا كأ٣ُٙ ٫٧ً إىل ٩ه آػؿ ٦ذ٤ٕٜ ث٫، 

ا ىلع ذلٟ ال٤ِٛ ث٧ٛؿدق ك٬ؾا ثةب ٔضيت ٨٦ ٚ٭٥ ،  ٚيٛ٭٥ ٨٦ اٝرتا٫٩ ث٫ ٝؽرنا زااؽن
ا٣ٞؿآف، ال يت٪ج٫ هل إال اجلةدر ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣، ٚإف اذل٨٬ ٝؽ ال ينٕؿ ثةردجةط ٬ؾا 

 َّ ىنين من خن حن ٱُّٱةس ٨٦ ٝٮهل دٕةىل / ث٭ؾا كد٫ٞ٤ٕ ث٫ / ٧٠ة ٚ٭٥ اث٨ ٔج

البقرة:  َّ خبمب حب  جب هئ مئ ُّٱٱ، ٦ٓ ٝٮهل /  05األحقاف: 

 (1). ، أف املؿأة ٝؽ درل لكذح أم٭ؿ233

٨٧ٚ أص٢ ٬ؾا ال يسيف دلؿد ظِٛ اجله دكف ٚ٭٫٧ ٚأك٢٧ اجلةس ٨٦ ٨٦ىٌ اهلل 
ٕن   ة.٤ٔي٫ ثةحلِٛ كا٣ٛ٭٥ ٦

ا٥٤ٕ٣ ا٣يت أ٧ْٔ٭ة ؿب رص٢ َيِٛ ظؿكؼ ٚ/ )  ٝةؿ ميغ اإلقبلـ  $
ظِٛ ظؿكؼ ا٣ٞؿآف كال يسٮف هل ٨٦ ا٣ٛ٭٥ ث٢ كال ٨٦ اإلي٧ةف ٦ة يذ٧زي ث٫ ىلع 

  (2)٨٦ أكيت ا٣ٞؿآف كل٥ يؤت ظِٛ ظؿكؼ ا٥٤ٕ٣ .
 

         
 

                                                                        

 (.3/759) أًٮاء ابليةف يف دٛكري ا٣ٞؿآف ثة٣ٞؿآفاػذرصق ا٣ٕبل٦ح الن٪ٞيُٰ يف (1)

 (.413-99/417)جدل٧ٮع ا٣ٛذةكل(2)
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ثٕؽ أف ٔؿٚ٪ة أ٧٬يح احلِٛ كا٣ٛ٭٥ ك٦زن٣ح لك ٦٪٭٧ة يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ الرشيع آف 
ٮع ثجلة الٮلٮج يف ا ٌم كيةف ٦ة يكذٕةف ث٫ ىلع احلِٛ كا٣ٛ٭٥ كأقجةب ذلٟ بملًٮ
 ال ٚٞج٢ ذلٟ ك٫ٕ٦ كبٕؽق دٮٚيٜ اهلل دجةرؾ كدٕةىل ل٤ٕجؽ.إدلؿد أقجةب ك

ك٬ة أ٩ة إف مةء اهلل أذ٠ؿ ثٌٕة ٨٦ أقجةب احلِٛ كا٣ٛ٭٥ ا٣يت تكةٔؽ ا٣ُة٣ت 
ؿج ىلع أمؿ ٦٭٥ ل٥٤ٕ٤ ىلع ظ٫ْٛ كٚ٭٫٧ كإدرا٫٠ كاقتيٕةث٫ كٝج٢ أف أثؽأ يف ذلٟ أٔ

ك٬ٮ أف ثٕي ا٤ٕ٣ٮـ حتذةج ٣ٛ٭٥ كدراقح كاقتيٕةب ٍٚٞ كبٌٕ٭ة َيذةج حلِٛ 
حمي كبٌٕ٭ة َيذةج ل٤ٛ٭٥ كاالقتيٕةب ٧٠ة حتذةج ل٤عِٛ يف ٩ٛف الٮٝخ ز٥ أٔٮد 

 إىل ذ٠ؿ أقجةب احلِٛ كا٣ٛ٭٥ ا٣يت أذ٠ؿ٬ة ٚي٧ة يٌل /

 (1).جلةس ىلع ٝؽر ٩يةد٭٥ ٝةؿ ثٕي الك٤ٙ / إ٧٩ة يُٕٯ ا $
ٚةإلنكةف ال َيِٛ إال ىلع ٝؽر ٩حذ٫ كال يٛ٭٥ إال ىلع ٝؽر إػبلو٫ كوؽ٫ٝ 
ٚيججيغ ل٤ُة٣ت أف جي٢ٕ ٬ؾا األمؿ ٩ىت ٔيجي٫ كيف قٮيؽاء ٤ٝج٫ كحم٢ إرادد٫ ال 

 ي٪ٟٛ ٔ٪٫ أثؽا ٨٦ أكؿ ٤َج٫ ل٥٤ٕ٤
  (1)./ أكؿ ا٥٤ٕ٣ اجليح ٝةؿ اث٨ املجةرؾ  $

                                                                        

ؽ٣خ ٨ٔ أزؿ اث٨ ٔجةس املن٭ٮر ث٤ِٛ / ا٧٩ة ٤ؼُيت ( ل735( ر٥ٝ )5/527) اجلة٦ٓا٩ْؿ (1) . ٔك
 َيِٛ الؿص٢ ىلع ٝؽر ٩حذ٫ ل٫ٌٕٛ.
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٧ةؿ أمؿق ٚةإلػبلص لٮص٫ ا هلل دٕةىل ٦ٓ ٠ٮ٫٩ األقةس اذلم دبىن ٤ٔي٫ دميٓ اأٔل
ْٔي٥ كأزؿق ٠جري ٚ٭ٮ ي٢ٕٛ األٚةٔي٢ ا٣يت ٝؽ ال دذىٮر ٚ٭ٮ يثجخ ا٥٤ٕ٣ يف ذ٨٬ 
وةظج٫ كيؿقؼ٫ هل كيجةرؾ اهلل ل٧٤ؼ٤ه يف ٫٧٤ٔ كإف ٢ٝ كاإلػبلص يٛذط اهلل ث٫ 

ارؾ ٚةملؼ٤ه إف اجت٫ إىل ا٤ٞ٣ٮب كيىيف ث٫ األذ٬ةف كيؾَف ث٫ ا٣ٕٞٮؿ كيٮقٓ ث٫ املؽ
احلِٛ يرس هل كا٩ذٞل يف ذ٬٪٫ أك إىل ا٣ٛ٭٥ ق٭٢ ٤ٔي٫ كٍل٧ة اكف ا٣ٕجؽ هلل أػ٤ه 

 . اكف ٚ٭٫٧ أكقٓ كاحلِٛ يف ٤ٝج٫ أزجخ
أف اإلػبلص ٬ٮ ا٣ٞةٔؽة ا٣ْٕي٧ح تلثجيخ ا٥٤ٕ٣ كإدرا٫٠ كاقتيٕةث٫  : فاحلاصل

كذ٬ت كًل٥ إنكةف يجؽأ ٧ٚة اكف هلل ثٌف كزجخ ك٦ة ٝىؽ ث٫ ٗريق دبلىش كا٧ًع٢ 
يف ظِٛ ٠ذةب أك يف دٛ٭٫٧ ٚبل يٛذط هل كرب٧ة ا٩ُٞٓ ٧ٔة أراد ظ٫ْٛ ك٢ٕ٣ ٨٦ 

/  كإ٧٩ة يذٕرث  ٧٠ة ٝةؿ اث٨ اجلٮزم ٔؽـ اإلػبلص األقجةب امل٭٧ح يف ذلٟ 
 (2).٨٦ ل٥ خي٤ه 

٨ املٞةوؽ الكحبح كادلكاٚٓ املؾمٮ٦ح كأف يُ٭ؿ  ًٕٚل املؿء أف يبذٕؽ ٨ٔ اهلٮل ٔك
٨٦ رذاا٢ األػبلؽ ك٦ؾمٮـ األكوةؼ إذ ا٥٤ٕ٣ ٔجةدة ا٤ٞ٣ت كوبلح الرس ٩ٛك٫ 

كٝؿبح ابلة٨َ إىل اهلل دٕةىل ٚبل دىط ٬ؾق ا٣ٕجةدة كال يٮٜٚ هلة وةظج٭ة إال ثٕؽ 
 َ٭ةرة ا٤ٞ٣ت ٨ٔ ػجةار األػبلؽ كأجنةس األكوةؼ.

ٕن كأ٢ٞ٩ لٟ الك  يف ٬ؾا املٕىن ٝةؿ / ) كإف حلك٨ ة ل٤ٕبل٦ح النٮٌلين ٦ة ٦ةد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.321) ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚأػؿص٫ اث٨ ٔجؽ ا٣رب يف (1)

 .991ص ويؽ اخلةَؿ(2)
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ة يف ٬ؾا املٕىن ٨٧ٚ د١ٕكخ ٤ٔي٫ ثٕي أمٮرق ا ْٔي٧ن اجليح كإػبلص ا٢٧ٕ٣ دأزرين 
٨٦ ٤َجح ا٥٤ٕ٣ أك أكؽت ٤ٔي٫ ٦ُةبل٫ كدٌةيٞخ ٦ٞةوؽق ٤ٚي٥٤ٕ أ٫٩ ثؾ٩ج٫ أويت 
كبٕؽـ إػبلو٫ ٔٮٝت أك أ٫٩ أويت بيشء ٨٦ ذلٟ حم٪ح هل ٨٦ اهلل كاثذبلء 

ثٕؽ ذلٟ ػـاا٨ اخلري كخمةزف  كاػذجةرا حل٪ْؿ ٠يٙ وربق كاظذ٧ةهل ز٥ يٛيي ٤ٔي٫
ا٣ُٕةية يف ٦ة ل٥ يس٨ حبكجةف كال يج٤ٖ إحل٫ دىٮر ٤ٚيٕي ىلع ا٥٤ٕ٣ ث٪ةصؾق كينؽ 
٤ٔي٫ يؽق كيرشح هل وؽرق ٚإ٫٩ ال حمة٣ح كاو٢ إىل املزنؿ اذلم ذ٠ؿ٩ة ٩ةا٢ ل٧٤ؿدجح 

 .(1). ا٣يت ثح٪ة (
َٮيذ٫ كٝةؿ أيٌة / ) ٚأكؿ ٦ة ىلع َة٣ت ا٥٤ٕ٣ أف َيك٨ ٩حذ٫ كيى٤ط  $

كيذىٮر أف ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ اذلم ٝىؽ هل كاألمؿ اذلم أرادق ٬ٮ الرشيٕح ا٣يت رشٔ٭ة اهلل 
٣ٕجةدق كبٕر ث٭ة رق٫٤ كأ٩ـؿ ث٭ة ٠ذج٫ كجيؿد ٩ٛك٫ ٨ٔ أف ينٮب ذلٟ ث٧ٞىؽ  

٨٦ ٦ٞةوؽ ادل٩ية أك خي٫ُ٤ ث٧ة يسؽرق ٨٦ اإلرادات ا٣يت ٣حكخ ٦٪٫ ٨٧٠ يؿيؽ 
٩ٮع ٨٦ الرشؼ أك ابل٤ٮغ إىل راةقح ٨٦  ا٣ْٛؿ بيشء ٨٦ املةؿ أك الٮوٮؿ إىل

 راةقةت ادل٩ية أك صةق َيى٫٤ ث٫ ٚإف ا٥٤ٕ٣ َيت ال يٞج٢ ٗريق كال َيذ٢٧ الرشًلح.
كالؿكااط اخلجحسح إذا ل٥ د٤٘ت ىلع الؿكااط ا٣ُيجح ٚأ٢ٝ األظٮاؿ أف تكةكي٭ة 

 كب٧ضؿد ٬ؾق املكةكاة ال يتجًف ل٤ُيت راحئح.
ق مةرب٫ ٧٠ة يسؽرق اليشء ا٣حكري ٨٦ املةء كاملةء الىةيف ا٣ٕؾب اذلم يكذزل

املة٣ط ٌٚبل ٨ٔ ٗري املةء ٨٦ ا٣ٞةذكرات ث٢ ث٪٘ه ذلد٫ ث٧ضؿد كصٮد ا٣ٞؾاة ٚي٫ 

                                                                        

 .934ص أدب ا٤ُ٣ت(1)
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ككٝٮع اذلثةب ٤ٔي٫ ٬ؾا ىلع ٚؿض أف دلؿد ترشيٟ ا٥٤ٕ٣ ٦ٓ ٗريق هل ظس٥ ٬ؾق 
٤َج٫ ا٥٤ٕ٣ ثني ٝىؽ ادل٩ية يف املعكٮقةت ك٬ي٭ةت ذلٟ ٚإف ٨٦ أراد أف جي٧ٓ 

٤ٍ أٝجط ا٤٘٣ٍ ٚإف ٤َت ا٥٤ٕ٣ ٨٦ أرشؼ أ٩ٮاع كاآل ػؿة ٚٞؽ أراد النٍُ ٗك
 مس خس حس جس مخٱُّٱ/   قجعة٫٩ ا٣ٕجةدة كأص٤٭ة كأٔبل٬ة كٝؽ ٝةؿ اهلل

ٚٞيؽ األمؿ ثة٣ٕجةدة ثةإلػبلص اذلم ٬ٮ ركظ٭ة   2ابلح٪ح/  َّ مص خص  حص
إًجه  ظؽير /  كوط ٨ٔ رقٮؿ اهلل  ةؿي ثًةجل يهةًت كى ٍخ٧ى

ى
ة اأٍل ة إًجه٧ى  اٍمًؿئو ٦ى

ة ٣ًلكي  ٧ى
 (1).٩ىٮىل

ٝةؿ /  ك٦ة أظك٨ ٦ة ٝةهل ا٣ٕبل٦ح املعٜٞ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ٩ةرص الكٕؽم 
) يذٕني ىلع أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٨٦ املذ٧٤ٕني كامل٧٤ٕني أف جي٤ٕٮا أقةس أمؿ٥٬ اذلم يب٪ٮف 
٤ٔي٫ ظؿٌلد٭٥ كق١٪ةد٭٥ اإلػبلص الاكم٢ كاتلٞؿب إىل اهلل دٕةىل ث٭ؾق ا٣ٕجةدة ا٣يت 

ٕن  ة كيذٛٞؽكا ٬ؾا األو٢ اجلةٚٓ يف لك ٌم أص٢ ا٣ٕجةدات كأك٤٧٭ة كأ٩ٕٛ٭ة كأ٧ٔ٭ة ٩ٛ
دٝيٜ ٨٦ أمٮر٥٬ كص٤ي٢ ٚإف درقٮا أك دارقٮا أك حبسٮا أك ٩ةّؿكا أك أق٧ٕٮا أك 
اقذ٧ٕٮا أك ٠ذجٮا أك ظْٛٮا أك ٠ؿركا دركق٭٥ اخلةوح أك راصٕٮا ٤ٔي٭ة أك ىلع ٗري٬ة 

ة أك ٦ة يٕني ىلع كا ٠ذجن ٝؽا٦٭٥ ملضةلف ا٥٤ٕ٣ أك امرتأك ص٤كٮا دل٤ف ٥٤ٔ أك ٤ٞ٩ٮا أ
ة هل٥ حلىري امذ٘ةهل٥ لك٫ ٝٮة ا٥٤ٕ٣ اكف اإلػبلص هلل كاظتكةب أصؿق كزٮاث٫ مبلز٦ن 

كَةٔح كقريا إىل اهلل كإىل ٠ؿا٦ذ٫ كامل٪ةّؿة ثةحلكىن يف املكةا٢ كاالظذضةج كادجةع 
حلؾر احلؾر ٨٦ اتلٕىت دجة٫ٔ ٚةا ٦ة رصعذ٫ األد٣ح ٝةوؽا الٮوٮؿ إىل احلٜ ك

                                                                        

 .35ص أدب ا٤ُ٣ت(1)
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لؤلٝٮاؿ كا٣ٞةا٤ني ٚإف اتلٕىت ٦ؾ٬ت لئلػبلص مـي٢ بل٭ضح ا٥٤ٕ٣ ٥ٕ٦ ل٤عٞةاٜ 
٪ٮاف اإلػبلص  ٚةدط ثةب احلٞؽ كاخلىةـ الٌةر ٧٠ة أف اإل٩ىةؼ ٬ٮ زي٪ح ا٥٤ٕ٣ ٔك

 (1). كاجلىط كا٣ٛبلح
/ كال مٟ أف اإلػبلص ٨٦ دم٤ح ٦ة َيِٛ  كٝةؿ النيغ اث٨ ٔسي٧ني  $
 (2).ث٫ ا٥٤ٕ٣

ةن  ًؿ ك٨٦ األػُةء ا٣ٛةظنح يف ٌٝيح اإلػبلص أف جي٢ٕ كقي٤ح ال اغيح ٗك
ألظؽ املُة٣ت ادل٩يٮيح كٝؽ ٩ج٫ ىلع ٬ؾق اآلٚح اخلٛيح ادلٝيٞح ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح 

  ٚاكف ممة ٝةؿ / ) ظيك أف أثة ظة٦ؽ ا٣٘ـايل ث٫٘٤ أف ٨٦ أػ٤ه هلل أربٕني
لكة٫٩ ٝةؿ /  ٚأػ٤ىخ أربٕني يٮ٦ة ٥٤ٚ  ٤ٝج٫ ىلع ٨٦يٮ٦ة دٛضؿت ي٪ةثيٓ احل٧١ح 

يذٛضؿ يشء ٚؾ٠ؿت ذلٟ بلٕي ا٣ٕةرٚني ٚٞةؿ يل / إ٩ٟ إ٧٩ة أػ٤ىخ ل٤ع٧١ح كل٥ 
 (3).خت٤ه هلل 

 مت زت  رت يب ىب نب مب ٱٱُّ/ قجعة٫٩ كدٕةىل    ٝةؿ اهلل
 يف ىف يث نثىث  مث زث رث يت ىت نت
 . 51األ٩ٛةؿ/  َّ ىق

                                                                        

ح الاكم٤ح ملؤ٣ٛ 7ج ا٣ٛذةكل الكٕؽيح(1) ةت النيغ الكٕؽم ط مؿًلـ وة٣ط ث٨ )ا٣ٛذةكل( ٨٧ً املض٧ٔٮ
 وة٣ط/ ٔ٪زية.

 .33ص ٠ذةب ا٥٤ٕ٣(2)
 (.4/44) درء دٕةرض ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ(3)
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 َّىت نت مت ٱٱُّ دٕةىل / / يف ٝٮهل ٝةؿ النيغ اث٨ ٔسي٧ني  $
أم / جي٢ٕ ٣س٥ ٦ة دٛؿٝٮف ث٫ ثني احلٜ كابلة٢َ، كبني الٌةر كاجلةٚٓ ك٬ؾا يؽػ٢ 
ٚي٫ ا٥٤ٕ٣، حبير يٛذط اهلل ىلع اإلنكةف ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ٦ة ال يٛذع٭ة ٣٘ريق، ٚإف اتلٞٮل 
َيى٢ ث٭ة زيةدة اهلؽل، كزيةدة ا٥٤ٕ٣، كزيةدة احلِٛ، كهلؾا َيىك ٨ٔ النةٚيع 

  أ٫٩ ٝةؿ/ 
 م١ٮت إىل كًليٓ قٮء ظْٰٛ

 
 

 
 ٕةيصػػٚأرمؽين إىل دؿؾ امل

 ٮرػػكٝةؿ ا٥٤ٔ ثأف ا٥٤ٕ٣ ٩ 
 
 

 (9ك٩ٮر اهلل ال يؤدي٫ اعيص) 
كال مٟ أف اإلنكةف لك٧ة ازداد ٫٧٤ٔ، ازداد ٦ٕؿٚح، كازداد ٚؿٝة٩ة ثني احلٜ  

ا٣ٛ٭٥،  كابلة٢َ، كبني الٌةر كاجلةٚٓ، كًلؾلٟ يؽػ٢ ٚي٫ ٦ة يٛذط اهلل ىلع اإلنكةف ٨٦
ألف اتلٞٮل قجت ٣ٞٮة ا٣ٛ٭٥ كٝٮة ا٣ٛ٭٥ يىع٢ ث٭ة زيةدة ا٥٤ٕ٣، ٚإ٩ٟ دؿل الؿص٤ني 
َيْٛةف آيح ٨٦ ٠ذةب اهلل، يكذُيٓ أظؽ٧٬ة أف يكذؼؿج ٦٪٭ة زبلزح أظاكـ ٦سبل، 
كيكذُيٓ اآلػؿ أف يكذؼؿج أكرث ٨٦ ٬ؾا حبكت ٦ة آدةق اهلل ٨٦ ا٣ٛ٭٥. ٚةتلٞٮل 

أف ٨٦ آزةر اتلٞٮل أف اهلل دٕةىل جي٢ٕ ل٧٤ذٞني ٚؿٝة٩ة قجت لـيةدة ا٣ٛ٭٥ ... ٚةمل٭٥ 
يٛؿٝٮف ث٫ ثني احلٜ كابلة٢َ، كبني ا٣رب كا٣ٛةصؿ، كبني أميةء ٠سرية ال حتى٢ إال 

 (2)ل٧٤ذٌف.
                                                                        

٢٤ ذلٟ ثأف النةٚيع ل٥ يس٨ ٨٦ دبل٦يؾ كًليٓ  (1) ٚةاؽة / م١ٟ ثٌٕ٭٥ يف نكجح ٬ؾق األثيةت إىل النةٚيع ٔك
ب األـ كأ٦ة األثيةت َٚم من٭ٮرة كيؿد ذلٟ أف النةٚيع ظؽث ٨ٔ كًليٓ ٧٠ة يف ٠ذةب الىؽٝةت ٨٦ ٠ذة

 (.49)ص ٦ٕةل٥ يف َؿيٜ ٤َت ا٥٤ٕ٣ل٤نةٚيع ا ـهأٚةدق الكؽظةف يف 

 (.9/575ل٤ٕسي٧ني ) رشح ريةض الىةحلني(2)
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) َيذةج احلةِٚ أف يسٮف / دٞيةن، ذ٠يةن، حنٮيةن،  /  ٝةؿ اإل٦ةـ اذل٬يب  $
٤َت ا٥٤ٕ٣ إىل امل٧ةت ثجيح ػةلىح، ٣٘ٮيةن، زًليةن، ظييةن، ق٤ٛيةن، كأف ال يٛرت ٨٦ 

 (1)ا٬ػ. كدٮآً، كإال ٚبل يذ٨ٕ(
٫٤ٞ ك٩ٮر ثىريد٫ ثة٤ٕ٣ٮـ اجلةٕٚح  َٚك٧ة ادًف اإلنكةف رب٫ ٚذط اهلل ىلع ٤ٝج٫ ٔك
كًلرث ثؾلٟ ٫٧٤ٔ كٝٮم ظ٫ْٛ كزاد ٚ٭٫٧ كق٭٤خ هل األقجةب يف َؿيٜ ٤َج٫ ٧٠ة 

٨ أم ٦ 3ا٣ُبلؽ/  َّ لك خك حك جك مق حق مف خفٱُّٱٝةؿ دٕةىل / 
 (2). ادًف اهلل يرس هل األمٮر كق٭٢ ٤ٔي٫ لك ٔكري

ك٨٦ ذلٟ ٔرس احلِٛ كمنٞح ا٣ٛ٭٥ خببلؼ ٗري املذٌف ٕٚةٝجذ٫ ) دٕكري أمٮرق 
ٚبل يذٮص٫ ألمؿ إال جيؽق ٤٘٦ٞة دك٫٩ أك ٦ذٕرسا ٤ٔي٫ ك٬ؾا ٧٠ة أف ٨٦ ادًف اهلل 

هلل ا٣ٕضت  ص٢ٕ هل ٨٦ أمؿق يرسا ٨٧ٚ ٢ُٔ اتلٞٮل ص٢ٕ اهلل هل ٨٦ أمؿق ٔرسا كية
!!! ٠يٙ جيؽ ا٣ٕجؽ أثٮاب اخلري كاملىة٣ط مكؽكدة ٔ٪٫ ٦ذٕرسة ٤ٔي٫ ك٬ٮ ال ي٥٤ٕ 

 (3). ٨٦ أي٨ أىت (
 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱ كٝةؿ دٕةىل /

 َّ خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث
 53احلؽيؽ/ 

                                                                        

 (.94/431) الكري(1)

 ٔ٪ؽ اآليح. دٛكري الكٕؽما٩ْؿ (2)

 (.73)صادلاء كادلكاء(3)
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ٝةؿ الكٕؽم / ) أم / يُٕيس٥ ٧٤ٔة ك٬ؽل ك٩ٮرا د٧نٮف ث٫ يف ٧٤ّةت  $ 
 .اد ٨٦ دٛكريق  ـهاملؿ.ااجل٭٢(

(1) 
إف ركح ا٣ٞؽس ٩ٛر يف  / )) ٝةؿ / ٝةؿ رقٮؿ اهلل  ٨ٔ أيب أ٦ة٦ح 

ة ٨٣ د٧ٮت ظىت تكذ٢٧١ رزٝ٭ة ٚةدٞٮا اهلل ك أدم٤ٮا يف ا٤ُ٣ت ، ك ال كيًع ري   / إف ٩ٛكن
ي٪ةؿ ٦ة ٔ٪ؽق إال َي٤٧٪س٥ اقتجُةء الؿزؽ أف د٤ُجٮق ث٧ٕةيص اهلل ، ٚإف اهلل ال 

 (2). (( ثُةٔذ٫

 .٧س٢ َةٔح اهلل دٕةىل ث٧ٚة اقذض٤ت ػري 
كأيٌة ) ٚة٣ُةٔح د٪ٮر ا٤ٞ٣ت كجت٤ٮق كدى٫٤ٞ كدٞٮي٫ كدثجذ٫ ظىت يىري اكملؿآة 

 (3). ا (املض٤ٮة يف صبلا٭ة كوٛةا٭ة ٚي٧ذ٤ئ ٩ٮرن 
٤ٚ٭ؾا يججيغ ىلع املك٥٤ ٧ٔٮ٦ة كىلع َة٣ت ا٥٤ٕ٣ ػىٮوة أف يسٮف ٔ٪ؽق 

ة ا٤ٞ٣ت ثةحلٞني كاإلٚذٞةر إىل اهلل كا٣ٕجٮديح اليشء ال١سري ٤ٚ٭ؾا لٮ ٩ْؿت ٧ٔةر
٦سبل إىل دؿاص٥ الك٤ٙ كا٧٤ٕ٣ةء املن٭ٮري٨ ثةتلٛٮؽ يف ٫ٞٚ ال١ذةب كالك٪ح كدٝةاٜ 

                                                                        

أظية٩ة دٛؿد أل٧٬يذ٭ة كليك دثجخ يف ذ٨٬ ا٣ٞةرم كاهلل كأ٩خ دؿل أف ثٕي األقجةب ٝؽ دذؽاػ٢ ك٣س٨ (1)
 املٮٜٚ.

ريق كٝؽ صةء ٨ٔ اث٨ مكٕٮد كوعع٫ ا٣ٕبل٦ح األبلةين يف (2) الك٤ك٤ح الىعيعحأػؿص٫ احلةز٥ ٗك
(5344.) 

 (.951)ادلاء كادلكاء(3)
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اإلقت٪جةط ٦٪٭٧ة لٮصؽت دؿادم٭٥ منعٮ٩ح ث٭ؾا اجلة٩ت ا٣ْٕي٥ صة٩ت ا٣ٕجةدة ًٕٚل 
ذا ٔجةدة  / ) كٌلف  ٨ رصت ٝةؿ ٔ٪٫ اث قبي٢ املسةؿ اث٨ ا٣ٞي٥ 

كد٭ضؽ، كَٮؿ وبلة إىل ا٣٘ةيح ا٣ٞىٮل، كدأهل كهلش ثةذل٠ؿ، كم٘ٙ ثةملعجح، كاإل٩ةثح 
كاالقذ٘ٛةر، كاالٚذٞةر إىل اهلل، كاإل٩سكةر هل، كاإلَؿاح ثني يؽي٫ ىلع ٔذجح 
ٔجٮديذ٫، ل٥ أمة٬ؽ ٦س٫٤ يف ذلٟ، كال رأيخ أكقٓ ٦٪٫ ٧٤ٔةن، كال أٔؿؼ ث٧ٕةين 

ف كالك٪ح كظٞةاٜ اإلي٧ةف ٦٪٫، ك٣حف ٬ٮ املٕىٮـ، ك٣س٨ ل٥ أرى يف ٦ٕ٪ةق ا٣ٞؿآ
٦س٫٤. كٝؽ ا٦ذع٨ كأكذم مؿات، كظبف ٦ٓ النيغ دٌف ادلي٨ املؿة األػرية ثة٤ٞ٣ٕح، 

 .٦٪ٛؿدان ٔ٪٫، كل٥ يٛؿج ٔ٪٫ إال ثٕؽ مٮت ميؼ٫ اث٨ دي٧يح 
ذط اهلل ٤ٔي٫ ٨٦ كٌلف يف ٦ؽة ظبك٫ منذ٘بلن ثذبلكة ا٣ٞؿآف ثةتلؽثؿ كاتل١ٛؿ، ٚٛ

٨٦ ا، كظش مؿات ٠سرية، كصةكر ث١٧ح. كٌلف أ٢٬ م١ح يؾ٠ؿكف ٔ٪٫ ذلٟ ػريا ٠سرين 
 (1)مؽة ا٣ٕجةدة، كًلرثة ا٣ُٮاؼ أمؿان يذٕضت ٦٪٫.

/ ) ال أٔؿؼ يف ٬ؾا ا٣ٕةل٥ يف ز٦ة٩٪ة أكرث  كٝةؿ ٔ٪٫ د٧٤يؾق اث٨ ٠سري  $
٭ة كقضٮد٬ة، كي٤ٮ٫٦ ٔجةدة ٦٪٫، كٌل٩خ هل َؿيٞح يف الىبلة يُي٤٭ة صؽا كي٧ؽ  رًلٔٮ

 ٠ .(2)سري ٨٦ أوعةث٫ يف ثٕي األظيةف، ٚبل يؿصٓ كال يزنع ٨ٔ ذلٟ 
كٝةؿ اث٨ ظضؿ / ) اكف إذا وًل الىجط ص٤ف ماك٫٩ يؾ٠ؿ اهلل ظىت يذٕةىل  $

اجل٭ةر يٞٮؿ ٬ؾق ٗؽكيت لٮ ل٥ إٔٝؽ٬ة قُٞخ ٝٮام كٌلف يٞٮؿ ثةلىرب كا٣ٛٞؿ د٪ةؿ 

                                                                        

 ( .5/333)ذي٢ َجٞةت احل٪ةث٤ح (1)

 (.729( كٚيةت ق٪ح )93/549)ابلؽايح كاجل٭ةيح(2)
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 (1). اإل٦ة٦ح يف ادلي٨ (
ري ذلٟ ممة يُٮؿ ذ٠ؿق ًٕٚل ا٣ُة٣ت أف ي٭ذ٥ ثة٣ٕجةدة كَيؾر ٨٦ ٦ؽاػ٢  ٗك

ؽـ اإل٬ذ٧ةـ ث٭ة حبضح أ٫٩ من٘ٮؿ ثةحلِٛ كاملؾا٠ؿة  النيُةف ك٬ٮ إ٧٬ةؿ ا٣ٕجةدة ٔك
ريق ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء اك٩ٮا ٨٦ أكقٓ اجلةس ٧٤ٔة ك٦ٓ ٬ؾا ال،  ك٦ة إىل ذلٟ،  ٚةث٨ ا٣ٞي٥ ٗك

ألف يٮٟٚٞ اهلل كيثجذٟ كيكؽدؾ ٚة٣ٕجةدة ؛ قجت اك٩ٮا ٔجىٌةدا هلل دٕةىل إذ ا٣ٕجةدة ٌم 
يف احلٞيٞح ٩ٮع ٨٦ ٤َت ا٥٤ٕ٣ إذ ٌم دثجخ ا٥٤ٕ٣ اذلم د٢٧ٕ ث٫ كَؿيٞة ل٤ذٮٚيٜ 
كاجل٧ةء كالـيةدة كا٣ربًلح ٨٦ اهلل دٕةىل إذ ثة٣ٕجةدة يىٛٮا ا٤ٞ٣ت كإذا وٛة اكف 

 ا٩ذٞةش امل٤ٕٮ٦ةت ٚي٫ أكرث.
 ثؽ ٦ٓ ذلٟ أف يسٮف ا٤ٞ٣ت / ) كال ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح  $

زًلية وةٚية ق٤ي٧ة ظىت يـًلٮ ٚي٫ ا٥٤ٕ٣، كيس٧ؿ ز٧ؿا َيجة كإال ٤ٚٮ ٝج٢ ا٥٤ٕ٣ كٌلف ٚي٫ 
ـدرع، إف ل٥ ي٧٪ٓ احلت ٨٦ أف  ٠ؽر كػجر أٚكؽ ذلٟ ا٥٤ٕ٣، كٌلف اكدل٢ٗ يف امل

 (2). يججخ، ٦٪٫ٕ ٨٦ أف يـًلٮ كيُيت، ك٬ؾا ثني ألكيل األثىةر (

 ين ىن ٱُّٱٚ٭ٮ ق٪ح األ٩بيةء كاملؿق٤ني كصة٣ت لك ػري كٝؽ ٝةؿ اهلل / 
 َّ  حقمق مف خف حف جف جغمغ مع ٱُّٱكٝةؿ /  41اغٚؿ/  َّجهمه
 .  934ابلٞؿة/ 

                                                                        

ح ٠ذةب اث٨ ا٣ٞي٥ اجلٮزيح كآزةرقا٩ْؿ هلؾق األٝٮاؿ (1)  .بل١ؿ ث٨ ٔجؽ اهلل أثٮ زيؽ  54-52ص دل٧ٔٮ
 (.2/23)ا٣ٛذةكل ال١ربل(2)
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 ين ٱُّٱجلبي٫ /  أف يكأهل االقزتادة ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ٚٞةؿ  كٝؽ أمؿ اهلل ٩بي٫ 
  ٫َ993/  َّ ىه مه جه

أف يـيؽق ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ٨٧ٚ دك٫٩ ٨٦ ثةب أكىل كٝؽ  كإذا اكف اهلل يأمؿ ٩بي٫ أف يكأهل
٥ه إًين  اكف يٞٮؿ إذا وًل الىجط ظني يك٥٤ / ))  صةء ٨ٔ أـ ق٧٤ح أف اجليب  ٭ي

ال٤ه
جهبلن  ٞى ذى بلن ٦ي ٧ى خى ي جنة كى َى ًرٍزٝنة  ة كى ٕن ة ٩ىةًٚ ٧ٍ٤ن ًٔ ٟى  ي ل

ى
ٍقأ
ى
 (1). (( أ

٨ أنف ث٨ ٦ةلٟ  امهلل ا٩ٕٛين / )) ٮؿ أ٫٩ اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يؽٔٮ ٚيٞٔك
٧٤ين ٦ة ي٪ٕٛين ، كارزٝين ٧٤ٔة د٪ٕٛين ث٫  (2).  (( ث٧ة ٧٤ٔذين ، ٔك

ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح / كظٞيٞح األمؿ أف ا٣ٕجؽ ٦ٛذٞؿ إىل ٦ة يكأهل ٨٦  $
ا٥٤ٕ٣ كاهلؽل َة٣ت قةا٢ ٚجؾ٠ؿ اهلل كاالٚذٞةر إحل٫ ي٭ؽي٫ اهلل كيؽهل ٧٠ة ٝةؿ / )) 

 ُّ جىةًدم لكي ًٔ ٥ٍ يىة  ٬ًٍؽزي
ى
كًِن أ ٍحذي٫ي ٚىةٍقذىٍ٭ؽي ؽى ٨ٍ ٬ى  إًاله ٦ى

ةؿٌّ ًى  ٥ٍ  (3).(( سي
ؿى  كًل٧ة اكف اجليب  ًَ اًذي٢ى ٚىة إرًٍسى ًئي٢ى كى ٦ًياكى رٍبىاًئي٢ى كى ٥ه رىبه صى يٞٮؿ / )) ال٤ه٭ي

جىةًدؾى ذً  ًٔ ٥ي بىنٍيى  ٍسي ٩ٍخى حتى
ى
ًة أ ةدى ٭ى يًٍت كىالنه ٘ى ل٥ًى ا٣ٍ رًٍض اعى

ى
ةكىاًت كىاأٍل ٧ى ٩يٮا ًذي٫ً الكه ة اكى ي٧ى

ٮفى  ٛي ٍذى٤ً ٙى ًذي٫ً خيى ة اٍػذي٤ً اطو  ا٬ًٍؽيًن ل٧ًى ةءي إًىلى رًصى ىنى ٨ٍ ت ٟى تىٍ٭ًؽم ٦ى ٟى إ٩ًه ٜ  ثًإًٍذ٩ً ٨ٍ٦ً احٍلى
ي٥و (( ًٞ ٍكذى  (4).مي

 خي  حي جي ٰه مه ُّٱ/ يف ٝٮهل دٕةىل /  كٝةؿ النيغ اث٨ ٔسي٧ني 
                                                                        

 (.544) د٧ةـ امل٪حكصٮد إق٪ةدق ا٣ٕبل٦ح األبلةين يف  املٕض٥ الى٘ريركاق أمحؽ كا٣ُرباين يف (1)

 (.4929)الك٤ك٤ح الىعيعحيف  ةين ( كظك٪٫ األبل9/291أػؿص٫ احلةز٥ )(2)

 . ( ٨ٔ أيب ذر 5277ركاق مك٥٤ )(3)

 .35ص ٫٤٤ٔكأ٫٤ٔ أثٮ ا٢ٌٛ٣ ث٨ الن٭يؽ يف ( ٨ٔ اعئنح 771أػؿص٫ مك٥٤ )( 4)
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  َّ مئ هي مي ُّٱٝةؿ يف ٝٮهل /  99املضةد٣ح/  َّ هئمب مئ هي مي
إمةرة إىل أف ا٥٤ٕ٣ ال يؽرًل٫ اإلنكةف ث٪ٛك٫ كأف اإلنكةف ٦ٛذٞؿ إىل اهلل ٔـ 
كص٢ يف حتىي٫٤ ٤ٚحف ا٥٤ٕ٣ ٨٦ ٠كب٪ة كًل٥ ٨٦ إنكةف ثٌف ق٪ٮات ٔؽيؽة ي٤ُت 

ة ٠سرية يف ٦ؽة ٝىرية لك ٬ؾا يٕذ٧ؽ كًل٥ ٨٦ إنكةف ظى٢ ٤ٔٮ٦ن ، ا٥٤ٕ٣ كل٥ َيى٢ 
  (1). ـيؽق ٨٦ ا٥٤ٕ٣ىلع إٔذ٧ةد اإلنكةف ىلع رب٫ كقؤاهل رب أف ي

جح  $ كٝةؿ النيغ ثسؿ ث٨ ٔجؽ اهلل أثٮ زيؽ / ) ٚية أي٭ة ا٣ُة٣ت ًةٔٙ الٗؿ
كاٚـع إىل اهلل يف ادلاعء كال٤ضٮء إحل٫ كاإل٩سكةر ثني يؽي٫ كٌلف ميغ اإلقبلـ ث٨ 

٠سريا ٦ة يٞٮؿ يف داعا٫ إذا اقذٕىص ٤ٔي٫ دٛكري آيح ٨٦ ٠ذةب اهلل  دي٧يح 
٥٤ٕ آدـ كإثؿا٬ي٥ ٧٤ٔين كية ٦ٛ٭٥ ق٤ي٧ةف ٚ٭٧ين ( ٚيضؽ ا٣ٛذط دٕةىل / ) امهلل ية ٦

 (2)يف ذلٟ (.

  53ال١٭ٙ/  َّ مئ خئ  حئ جئ ُّٱٝةؿ دٕةىل / 
كٝةؿ اث٨ ٠سري يف ٬ؾق اآليح / ) أرمؽ ٨٦ نيس اليشء يف الك٫٦ إىل ذ٠ؿ اهلل  $

 ىي مي خي ٱُّٱ/ دٕةىل؛ ألف ا٣جكيةف ٦جنؤق ٨٦ النيُةف، ٧٠ة ٝةؿ ٚىت مٮىس 
كذ٠ؿ اهلل دٕةىل يُؿد النيُةف، ٚإذا ذ٬ت  44ال١٭ٙ/  َّ ٰرٰى ٰذ يي

                                                                        

 .32ص رشح ٦ٞؽ٦ح املض٧ٮع(1)

ح قٮرة ( ٦ٞؽ94/4٦) دل٧ٮع ا٣ٛذةكل( ، كا٩ْؿ 943-٦947ٓ رشظ٭ة الث٨ ٔسي٧ني ) ظ٤يح َة٣ت ا٥٤ٕ٣(2)
 اإلػبلص.
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 خئ  حئ جئ ُّٱالنيُةف ذ٬ت ا٣جكيةف، ٚؾ٠ؿ اهلل قجت لزل٠ؿ؛ كهلؾا ٝةؿ / 
 (1).َّ مئ
/ ) األمؿ ثؾ٠ؿ اهلل ٔ٪ؽ ا٣جكيةف، ٚإ٫٩ يـي٫٤، كيؾ٠ؿ  ٝةؿ الكٕؽم  $

 (2). ا٣ٕجؽ ٦ة ق٭ة ٔ٪٫ (
٦جنبٮق النيُةف ٦ة صةء ٨ٔ ٔس٧ةف ث٨ أيب ا٣ٕةص كممة يؽؿ ىلع أف ا٣جكيةف 
يىة نكيةف ا٣ٞؿآف، ٚرضب وؽرم ثيؽق ٚٞةؿ / )) " ٝةؿ / م١ٮت إىل رقٮؿ اهلل 

ةفي  ُى يٍ "، مى ةفى س٧ٍى ٍؽًر خي ٍج ٨ٍ٦ً وى ىًكيخي ٦ً٪٫ٍي  ٢ٕٚ ذلٟ زبلث مؿاتاٍػؿي ة ن ٧ى / ذى ةفي س٧ٍى ٝىةؿى خي

قي((. ؿى ٍذ٠ي
ى
ٍف أ
ى
ٍظجىجٍخي أ

ى
ؽي أ ٍٕ حٍبنة بى  (3)مى

يك٭٢ الىٕت كيحرس ا٣ٕكري  / ) إف ذ٠ؿ اهلل  ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  $
ىلع وٕت إال ٬ةف كال ىلع ٔكري إال دحرس كال  كخيٛٙ املنةؽ ٧ٚة ذ٠ؿ اهلل 

ال ػٛخ كال مؽة إال زا٣خ كال ٠ؿبح إال ا٩ٛؿصخ ٚؾ٠ؿ اهلل دٕةىل ٬ٮ ا٣ٛؿج إمنٞح 
 ٥.ثٕؽ النؽة كا٣حرس ثٕؽ ا٣ٕرس كا٣ٛؿج ثٕؽ اهل٥ كا٣٘

كٝةؿ / إف اذل٠ؿ يُٰٕ اذلا٠ؿ ٝٮة ظىت إ٫٩ حل٢ٕٛ ٦ٓ اذل٠ؿ ٦ة ل٥ ي٨ْ ٫٤ٕٚ  $
ثؽك٫٩ كٝؽ مة٬ؽت ٨٦ ٝٮة ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح يف قج٪٫ كُل٫٦ كإٝؽا٫٦ كًلذةث٫ 
 أمؿا ٔضيجة ٚاكف يسذت يف احلٮـ ٨٦ اتلى٪يٙ ٦ة يسذج٫ اجلةقغ يف دم٫ٕ كأكرث.

                                                                        

 ٔ٪ؽ اآليح. دٛكري اث٨ ٠سري(1)

 ٔ٪ؽ اآليح.دٛكري الكٕؽم(2)

 (.5193) الىعيعحكوعع٫ األبلةين يف  ادلالا٢كابلي٭ٌف يف  املٕض٥ ال١جريأػؿص٫ ا٣ُرباين يف (3)
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ٮف ىلع َةٔذ٫ ٚإ٫٩ َيجج٭ة إىل ا٣ٕجؽ ٨٦ أكرب ا٣ٕ كٝةؿ / إف ذ٠ؿ اهلل  $
كيك٭٤٭ة ٤ٔي٫ كيزلذ٬ة هل كجي٢ٕ ٝؿة ٔي٪٫ ٚي٭ة ك٩ٕي٫٧ كرسكرق ث٭ة حبير ال جيؽ هلة 

 ٨٦ الَكٛح كاملنٞح كاثل٢ٞ ٦ة جيؽ ا٣٘ة٢ٚ كاتلضؿبح مة٬ؽة ثؾلٟ.
كٝةؿ / إف اذل٠ؿ جي٧ٓ املذٛؿؽ كيٛؿؽ املضذ٧ٓ كيٞؿب ابلٕيؽ كيجٕؽ ا٣ٞؿيت  $

ـك٫٦ كا٣ٕؾاب لك ا٣ٕؾاب ٚيض٧ٓ ٦ة دٛؿ ؽ ىلع ا٣ٕجؽ ٨٦ ٤ٝج٫ كإراداد٫ ك٧٬ٮ٫٦ ٔك
ـ٫٦  يف دٛؿٝذ٭ة كتنتذ٭ة ٤ٔي٫ كا٩ٛؿاَ٭ة هل كاحليةة كاجلٕي٥ يف اصذ٧ةع ٤ٝج٫ ك٫٧٬ ٔك
كإرادد٫ كيٛؿؽ ٦ة اصذ٧ٓ ٤ٔي٫ ٨٦ اهل٧ٮـ كا٧٘٣ٮـ كاألظـاف كاحلرسات ىلع ٚٮات 

٩ٮب٫ كػُةيةق كأكزارق ظىت ظْٮ٫ّ ك٦ُةبل٫ كيٛؿؽ أيٌة ٦ة اصذ٧ٓ ٤ٔي٫ ٨٦ ذ
 (1).ا٬دتكةٍٝ ٔ٪٫ كدذبلىش كد٧ٌع٢ ... (

كٝةؿ / إ٫٩ يٛذط هل ثةثة ْٔي٧ة ٨٦ أثٮاب املٕؿٚح كٍل٧ة أكرث ٨٦ اذل٠ؿ ازداد  $
 (2).٨٦ املٕؿٚح

كا٥٤ٔ أف االقذ٘ٛةر ٬ٮ رأس أ٩ٮاع اذل٠ؿ كهل دأزري ْٔي٥ كقجت ل٤ٞٮة 
امل٤ٛٞح ٝةؿ اهلل دٕةىل خمربا ٨ٔ خمةَجح ٬ٮد كبٮاقُذ٫ ثإذف اهلل دٕةىل دٛذط األذ٬ةف 

  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف خفٱُّٱ٣ٞٮ٫٦ / 
 . ٬25ٮد/  َّ هل مل خل حل  جل  مك

/ ) إ٫٩ حلٞٙ ػةَؿم يف املكأ٣ح  ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح  $

                                                                        

 (.17)صالٮاث٢ الىيت(1)

 (.43)صالٮاث٢ الىيت(2)
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كاليشء أك احلة٣ح ا٣يت تنلك ىلع ٚأقذ٘ٛؿ اهلل دٕةىل أ٣ٙ مؿة أك أكرث أك أ٢ٝ ظىت 
٢ إماكؿ ٦ة أملك ٝةؿ كأكٮف إذ ذاؾ يف الكٮؽ أك املكضؽ أك يجرشح الىؽر كي٪ع

 (1). ٤ُ٦ٮيب ( ؿادلرب أك املؽرقح ال ي٧٪ٕين ذلٟ ٨٦ اذل٠ؿ كاالقذ٘ٛةر إىل أف أ٩ة

/ إف ُٔٙ االقذٕة٩ح ىلع ا٣ٕجةدة يف ٝٮهل دٕةىل /  ٝةؿ الكٕؽم  $
٦ٓ دػٮهلة ٚي٭ة، إ٧٩ة ٬ٮ الظذيةج  2ا٣ٛةحتح/  َّ جي يه ىه مهٱُّٱ

ا٣ٕجؽ يف دميٓ ٔجةداد٫ إىل االقذٕة٩ح ثةهلل دٕةىل. ٚإ٫٩ إف ل٥ يٕ٪٫ اهلل، ل٥ َيى٢ هل ٦ة 
  (2). يؿيؽق

 ال ق٭٢ إالٝةؿ / )) امهلل  أف رقٮؿ اهلل  ريض اهلل ٔ٪٫  كٝؽ صةء ٨ٔ أنف
 (3).  إذا مبخ ق٭بل ((  -اليشء الىٕت-، كأ٩خ جت٢ٕ احلـف٦ة ص٤ٕذ٫ ق٭بل

ً  كٝةؿ  $ ٨ٍ ثًةِله ًٕ اٍقذى ٟى كى ٕي ٛى ٍ٪ ة حى ى ٦ى ـٍ / )) اٍظًؿٍص ىلعى ٍٕضى الى تى . أػؿص٫  (( كى
 .ريض اهلل ٔ٪٫ ( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 5443مك٥٤ )
/ ) كاجلةس َجٞةت يف ا٥٤ٕ٣، مٮٕٝ٭٥ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ثٞؽر  رمح٫ اهلل ٝةؿ النةٚيع $

ث٤ٮغ اغيح ص٭ؽ٥٬ يف االقذ١سةر ٨٦ ٫٧٤ٔ،  درصةد٭٥ ٚي٫، ٚعٜ ىلع ٤َجح ا٥٤ٕ٣
كالىرب ىلع لك اعرض دكف ٤َج٫، كإػبلص اجليح هلل يف إدراؾ ٫٧٤ٔ ٩ىة كاقت٪جةَة 

                                                                        

 .( الث٨ ٔجؽ اهلةدم7)صا٣ٕٞٮد ادلريح(1)

 ٔ٪ؽ اآليح. دٛكري الكٕؽم(2)

 (.74ثؿ٥ٝ ) الىعيط املك٪ؽأػؿص٫ اث٨ الكين كوعع٫ ا٣ٕبل٦ح الٮاديع يف (3)
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جح إىل اهلل يف ا٣ٕٮف ٤ٔي٫، ٚإ٫٩ ال يؽرؾ ػري إال ثٕٮ٫٩ (  (1). كالٗؿ
 ٚإف ٨٦ ٚبل يججيغ لئلنكةف أف يٕذ٧ؽ ىلع ٩ٛك٫ أك ظ٫ْٛ أك ذاكءق كيجىس اهلل

يشء كَل إحل٫ ث٢ ىلع اإلنكةف اف يتربأ ٨٦ ظٮهل كٝٮد٫ كيٕذ٧ؽ ىلع ٨٦ ثيؽق د٤ٕٜ ب
 ػـاا٨ اخلري لك٫ ٚإ٫٩ ال ظٮؿ كال ٝٮة إال ثةهلل دٕةىل ك٣ٞؽ أظك٨ ٨٦ ٝةؿ /

 ؿء ٩ةرصاػػإذا اكف ٔٮف اهلل ل٧٤
 

 
 

 ٕت مؿادقػػػد٭يأ هل ٨٦ لك و
 إذا ل٥ يس٨ ٔٮف ٨٦ اهلل ل٤ٛىت 

 
 

 اصذ٭ةدقي٫ ػػٚأكؿ ٦ة جيين ٤ٔ 
ك٦ة دحرس ٤ُ٦ت أ٩خ َةبل٫ ،  ٦ة دٕرس ٤ُ٦ت أ٩خ َةبل٫ ثؿبٟ/  كيف احل٧١ح 

 .ث٪ٛكٟ
 إذا وط ٔٮف اخلة٣ٜ املؿء ل٥ جيؽ

 
 ٔكريا ٨٦ األميةء إال ٦حرسا 

دكفى ٗريق ٨٦ اخل٤ٜ؛  / ) كأ٦ة االقذٕة٩ح ثةهلل  ٝةؿ اث٨ رصت  $ 
ـه ٨ٔ االقذٞبلؿ جب٤ت مىةحل٫، ك دٚٓ مٌةٌرة، كال ٦ٕني هل ىلع ٚؤلفىٌ ا٣ٕجؽى اعص

، مىة٣ط دي٪٫ كد٩يةق إال اهلل  ، ك٨٦ ػؾهل ٚ٭ٮ املؼؾكؿي ٕةفي ، ٨٧ٚ أاع٫٩ اهلل، ٚ٭ٮ ال٧ي
٨٧ٚ ظٜٞ االقذٕة٩ح ٤ٔي٫ يف ذلٟ لك٫ أاع٫٩ اهلل. ك٨٦ دؿؾ االقذٕة٩ح ثةهلل، كاقذٕةف 

ى٫ي اهلل إىل ٨٦ اقذٕةف ث٫ ٚىةر خمؾكال  (2).نث٘رًيق، كٍلى

 
 

                                                                        

 (.5/513) ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛإق٪ةدق وعيط (1)

 (.91( حتخ ظؽير ر٥ٝ )533)ص صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلس٥(2)
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كػةوح اثل٤ر األػري ٨٦ لك حل٤ح، كال دايع ٬٪ة أف أذ٠ؿ ا٣ٛٮااؽ املرتدجح ٨ٔ 
 ٝيةـ ال٤ي٢ كادلاعء كي٧س٨ ا٣ٕٮدة إىل ٠ذت الؿٝةاٜ مل٨ مةء أف يٕؿؼ أك يكزتيؽ.

 كٝؽ ركل اثلٞةت ٨ٔ ػري املبل
 

 
 

بل  ثأ٫٩ ٔـ كص٢ ٔك
 ؿ يزنؿػػر ال٤ي٢ األػيػػػػػيف ز٤ 

 ػ
 

 
 

 يٞج٢ػػ٨ دةات ٚػػػػيٞٮؿ ٢٬ ٦
 ٰء َة٣ت ل٧٤٘ٛؿةػػػ٢٬ ٨٦ مك 

 
 

 ٕؾرةػػػػػػجيؽ ٠ؿي٧ة ٝةثبل ل٧٤ 
 ةا٢ػٌػريات كا٣ٛػ٨ ثةخلػػػػػي٧ 

 
 (9كيكرت ا٣ٕيت كيُٰٕ الكةا٢) 

 (2). كأيٌة ٚإف ظِٛ ال٤ي٢ اكف ٦ٌٛبل ٔ٪ؽ الك٤ٙ كأصٮدق األقعةر 
ـى  ٝةؿ / ٝةؿ رقٮؿ اهلل  يف وعيط مك٥٤ ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ ك ٝىة إًذىا  / )) كى

قي 
ى
أ ؿى ٞى ٍؿآًف ذى ٞي ةًظتي ا٣ٍ ةرً وى ىًكيى٫ي (( ثًةل٤هي٢ًٍ كىاجله٭ى ٥ٍ ث٫ًً ن ٞي ى٥ٍ حى إًذىا ل قي كى ؿى  (3). ذى٠ى

يٛ٭٧٭ة  كجلبلظِ ثأف لك٧ح )د٤ٞي٢( ال دٕين ٦ٛ٭ٮ٦ة كاظؽا دلل اجل٧يٓ ٚلك ٚؿد
ٚ٭٧ة ػةوة ث٫ ٩ةثٓ ٨٦ دسٮي٪٫ ابلؽين كا٣ٌٕٞل ك٦ة ػة٣ٍ ظيةد٫ ٨٦ ابلحبح كاملضذ٧ٓ 

 أز٪ةء مؿظ٤ح ا٣رتبيح كاجل٧ٮ.

                                                                        

 حلةِٚ ث٨ أمحؽ احل١يم. 54ص ق٥٤ الٮوٮؿ(1)

 (.57٪ؽ ا٣ٛٞؿة ر٥ٝ )٧٠ة قيأيت ثية٫٩ ٔ(2)

 (.731ركاق مك٥٤ ثؿ٥ٝ )(3)
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ـى  كػري دٮصي٫ جلة يف ٬ؾا املٞةـ ٬ٮ اإل٣زتاـ ثٞٮهل  ةتو / )) حًبىٍكًت اث٨ًٍ آدى ي٧ٍى ٞى  ٣ي
٤ٍجى٫ي ، ٨٧ٍى وي ًٞ فى الثيؽه يي سي٤يره ٚةٔبل ٚىإًٍف اكى ة٣٦ذى ٕى زي٤يره ٫ُى اثل، كى ى زي٤يره ، ٫رشى كجلى كى  (1). (( ٫ٛى

٪ؽق اإلظكةس اخلةص اذلم يسٮف ٔ٪ؽق ٝؽ مجٓ  كَل كاظؽ ٦٪ة أدرل ثس٤س٫ ٔك
أك أ٫٩ ٦ة زاؿ صةإة كامل٭٥ أف يٞٮـ اإلنكةف ٨٦ ا٣ُٕةـ ك٬ٮ ينذ٭ي٫ كال يأك٢ إال إذا 

 (2). ال ننجٓ ك٢ ظىت جنٮع كإذا أك٤٪ةحن٨ ٝٮـ ال ٩أ/ صةع ٧٠ة ٝةؿ ٔس٧ةف 
كا٣٘ؿض األقةيس ٨٦ د٤ٞي٢ ا٣ُٕةـ ٬ٮ أف املٕؽة إذا ا٦ذؤلت ز٢ٞ اجلكؽ 
كاردىخ ٚذ١ٮف اتلؼ٧ح ز٥ ابلُ٪ح كي٤عٜ ذلٟ ثةلرضكرة ٗيةب ا٣ٛ٭٥ اجلةدش ٨ٔ 

 (3). ٠ك٢ احلٮاس كهلؾا دٞٮؿ احل٧١ح / ) املٕؽة ثيخ ادلاء (
 (4).ك / ) ابلُ٪ح دؾ٬ت ا٣ُٛ٪ح (

... ز٥ ٝي٢ يف ٤ٝح األك٢ ٦٪ةٚٓ ٠سرية، ٦٪٭ة أف يسٮف ٝةؿ ا٣ٞؿَيب / )   $

                                                                        

( 9134) اإلركاءأػؿص٫ أمحؽ كاث٨ ٦ةص٫ كا٣رت٦ؾم ٨ٔ املٞؽاـ ث٨ ٦ٕؽم ٠ؿب كوعع٫ األبلةين يف (1)
 (.5542) الىعيعحك

( ٔ٪٫ 3/955) دل٧ٮع ٚذةكي٧٠٫ة يف  ل٥ يٕرث ٤ٔي٫ مك٪ؽا ال مؿٚٮاع كال مٮٝٮٚة كٝؽ قب٢ اث٨ ثةز  (2)
 ث٧ة يٌل / ٚأصةب

/ )) حن٨ ٝٮـ ال ٩أك٢ ظىت جنٮع  ٬ؾا يؿكل ٨ٔ ثٕي الٮٚٮد كيف ق٪ؽق ًٕٙ، يؿكل أ٩٭٥ ٝةلٮا ٨ٔ اجليب 
كإذا أك٤٪ة ال ننجٓ (( يٕ٪ٮف أ٩٭٥ ٦ٞذىؽكف. ٬ؾا املٕىن وعيط ٣س٨ الك٪ؽ ٚي٫ ًٕيٙ ز٥ كٝٛ٪ة ىلع الكـ 

( كٝةؿ / )ال 9425ك9429ة٣ر وٛعح )املضرل الكةثٓ ا٣ٞك٥ اثل الىعيعحيف  ل٤ٕبل٦ح األبلةين 
 .أو٢ هل(

 ٣ٕجؽ امل٤ٟ النحجةين. 41ص ا٥٤ٕ٣ كا٧٤ٕ٣ةء(3)

 .صةءت ٬ؾق املٞة٣ح ٨ٔ النةٚيع (4)
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الؿص٢ أوط صك٧ة كأصٮد ظْٛة كأزٍف ٚ٭٧ة كأ٢ٝ ٩ٮ٦ة كأػٙ ٩ٛكة. كيف ٠رثة األك٢ 
٠ِ املٕؽة ك٩نت اتلؼ٧ح كيذٮدل ٦٪٫ األمؿاض املؼذ٤ٛح، ٚيعذةج ٨٦ ا٣ٕبلج أكرث ممة 

 َيذةج إحل٫ ا٤ٞ٣ي٢ األك٢.
 (1). ء دٞؽيؿ ا٣٘ؾاء(كٝةؿ ثٕي احل٧١ةء / أكرب ادلكا $
كٝةؿ اث٨ دمةٔح / ) ٠رثة األك٢ صةبلح ل١رثة الرشب كًلرثد٫ صةبلح ل٤٪ٮـ  $

كابلبلدة كٝىٮر اذل٨٬ كٚذٮر احلٮاس كًلك٢ اجلك٥ ٬ؾا ٦ٓ ٦ة ٚي٫ ٨٦ ال١ؿا٬ح 
 (2). الرشٔيح ... (

ٝةؿ اخلُيت ابل٘ؽادم / كأكٝةت اجلٮع أمحؽ ل٤ذعِٛ ٨٦ أكٝةت النجٓ  $
ِ أف يذٛٞؽ ٨٦ ٩ٛك٫ ظةؿ اجلٮع، ٚإف ثٕي اجلةس إذا أوةث٫ مؽة كيججيغ ل٧٤ذعٛ

اجلٮع كاتل٭ةث٫ ل٥ َيِٛ، ٤ٚيُٛئ ذلٟ ٨ٔ ٩ٛك٫ ثةليشء اخلٛيٙ ا٣حكري ٧٠ه 
 (3)الؿ٦ةف ك٦ة أمج٫ ذلٟ، كال يسرث األك٢.

كٝةؿ / ٨٧ٚ راىع ٦ة رق٧خ هل ٨٦ إوبلح ا٣٘ؾاء، كد٪ٞيح ا٣ُجٓ، كٚؿغ  $
 (4).  ق٭٢ ٤ٔي٫ ظ٫ْٛ، إف مةء اهلل دٕةىل٤ٝج٫، ل٥ يسؽ يك٧ٓ محبة إال

 كٝةؿ األوةيب احلجحيش يف ٨٧ً املعةذيؿ ا٣يت يججيغ ل٤ُة٣ت االثذٕةد ٔ٪٭ة /
 كاألك٢ كالرشب إىل أف د٧ذٌل

 
 
 

 ٢٤ػػػػػػػػػػأل٫٩ ٦ٛذةح ثةب ا٣ٕ
 

                                                                        

 (.7/915) دٛكري ا٣ٞؿَيب(1)

 الث٨ دمةٔح. 73ص اتلؾ٠ؿة(2)

 (.5/513) ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛ(3)

 (.5/593) ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛ(4)
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 بلدةػػػ٦٪٭ة ٚكةد ا٣ٛ٭٥ كابل
 
 

 
 

ٌةء ٨ٔ ا٣ٕج  ةدةػػػػػػكٚرتة اأٔل
 ٥ػػػػتلؼكَل داء أو٫٤ ٨٦ ا 

 
 

 
 

 ؽـػػػػػػكادلاء ال ي٪٫ٕٛ َٮؿ اجل
 خػػػػػكرب أك٤ح ليشء ٦٪ٕ 

 
 

 
 

 خػػػػػػ٨٦ أكبلت ثٕؽ٬ة د٪ٔٮ
 ٕة َي٧ؽػػكدؿؾ ٦ة يسؿق َج 

 
 

 (9ٕؽ)ػػك٢ٝ ٨٦ يك٧ٓ ٩ىعة يك 
 

 حئ جئ يي نيىي مي زي ري  ٰى  ٱُّٱةؿ اهلل دٕةىل / ٝ
  41ا٣ٕ٪١جٮت/  َّ خئ

/ دؿ ٬ؾا ىلع أف أظؿل اجلةس ث٧ٮاٚٞح الىٮاب أ٢٬  ٝةؿ الكٕؽم  $
اجل٭ةد، كىلع أف ٨٦ أظك٨ ٚي٧ة أمؿ ث٫ أاع٫٩ اهلل كيرس هل أقجةب اهلؽايح، كىلع أف 

ملٕٮ٩ح ىلع ٚإ٫٩ َيى٢ هل ٨٦ اهلؽايح كا  ٨٦ صؽ كاصذ٭ؽ يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ الرشيع
، ٚإف  أمٮر إهليح، ػةرصح ٨ٔ ٦ؽرؾ اصذ٭ةدق، كدحرس هل أمؿ ا٥٤ٕ٣ ٫حتىي٢ ٤ُ٦ٮب

٤َت ا٥٤ٕ٣ الرشيع ٨٦ اجل٭ةد يف قبي٢ اهلل، ث٢ ٬ٮ أظؽ ٩ىٮيعى اجل٭ةد، اذلم ال يٞٮـ 
ث٫ إال ػٮاص اخل٤ٜ، ك٬ٮ اجل٭ةد ثة٣ٞٮؿ كال٤كةف، ل١٤ٛةر كامل٪ةٚٞني، كاجل٭ةد ىلع 

 أ٬ػ  (2)، كىلع رد ٩ـاع املؼة٣ٛني ل٤عٜ، كلٮ اك٩ٮا ٨٦ املك٧٤ني.د٤ٕي٥ أمٮر ادلي٨

                                                                        

 . 7ب اىل اٝذ٪ةص ا٥٤ٕ٣ ثةآلداب ص/ا٩ْؿ ٩ىيعح ا٣ُبل(1)
 
 تفسري السعدي عند اآلية .( 2)
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ٍؤ٩ىحً / ))  كٝؽ ٝةؿ  ى ٝىٍؽًر ال٧ٍي جٍؽى ىلعى ٕى يًت ٨٦ًى اهلًل ا٣ٍ
ٍ
ٮ٩ىحى دىأ ٕي  (1).(( إًفه ال٧ٍى

ٚجٞؽر اتلٕت كال١ؽ ثٕؽ دٮٚيٜ اهلل يٕني اهلل اإلنكةف كيذعٜٞ هل ث٘يذ٫ كدأيت 
 دٕةىل. ٝةؿ اجل٪يؽ ث٨ حم٧ؽ / ) ثةب لك ٥٤ٔ ٩ٛحف ص٤ي٢ اثل٧ؿة املؿصٮة إف مةء اهلل
 (2). ٦ٛذةظ٫ ثؾؿ املض٭ٮد (

/ كأ٦ة قٕةدة ا٥٤ٕ٣ ٚبل يٮرزٟ إية٬ة إال ثؾؿ الٮقٓ  كٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  $
 كوؽؽ ا٤ُ٣ت كوعح اجليح كٝؽ أظك٨ ا٣ٞةا٢ يف ذلٟ /

 ٢ٞٚ ملؿيج ٦ٕةيل األمٮر
 

 ث٘ري اصذ٭ةد رصٮت املعةال 
 / كٝةؿ اآلػؿ 

 (4ؽاـ ٝذةؿ)ػػؿ كاإلٝػػػاجلٮد يٛٞ  ةد اجلةس لك٭٥ػػػلٮال املنٞح ق
ك٨٦ ٧َعخ ٧٬ذ٫ إىل األمٮر ا٣ٕةحلح ٚٮاصت ٤ٔي٫ أف ينؽ ىلع حمجح ا٣ُؿؽ 
ادليجيح كٌم الكٕةدة كاف اك٩خ يف اثذؽاا٭ة ال د٪ٟٛ ٨ٔ رضب املنٞح كال١ؿق 

٬ح إحل٭ة كوربت ىلع كؿ٬خ اجلٛف ٤ٔي٭ة كقيٞخ َةإح كٌلرأكاتلأذم كإ٩٭ة ٦ىت 
ألكاا٭ة كمؽد٭ة أٌٚخ ٦٪٭ة إىل ريةض مٮ٩ٞح ك٦ٞةٔؽ وؽؽ ك٦ٞةـ ٠ؿي٥ ٚةملاكرـ 
٦٪ٮَح ثةملاكرق كالكٕةدة ال يٕرب إحل٭ة إال ىلع صرس املنٞح ٚبل دُٞٓ مكةٚذ٭ة إال يف 

 .قٛي٪ح اجلؽ كاالصذ٭ةد

                                                                        

 (.9443) الىعيعحكوعع٫ ا٣ٕبل٦ح األبلةين يف  أػؿص٫ ا٣زبار ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة (1)

 (.5237ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم  ) اجلة٦ٓ ألػبلؽ الؿاكم كآداب الكة٦ٓ(2)

 ٣حف ىلع إَبل٫ٝ ث٢ ثإذف اهلل كإرادد٫. (3)
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ؿاظح ٝةؿ مك٥٤ يف وعيع٫ / ٝةؿ َيىي ث٨ أيب ٠سري / ) ال ي٪ةؿ ا٥٤ٕ٣ ث $ 
 (1).اجلك٥(

كٝؽ ٝي٢ / ) ٨٦ ٤َت الؿاظح دؿؾ الؿاظح كلٮال ص٭٢ األكرثي٨ حببلكة ٬ؾق الزلة 
٥ْ ٝؽر٬ة تلضةدلكا ٤ٔي٭ة ثةلكيٮؼ ك٣س٨ ظٛخ حبضةب ٨٦ املاكرق كظضجٮا  ٔك
ٔ٪٭ة حبضةب ٨٦ اجل٭٢ حلؼذه اهلل هلة ٨٦ ينةء ٨٦ ٔجةدق كاهلل ذك ا٢ٌٛ٣ 

 (2).ا٣ْٕي٥(
إ٦ةـ ادل٩ية يف كٝذ٫ كصج٢ احلِٛ اذلم ظِٛ ٦بةت  ك٬ؾا اإل٦ةـ ابلؼةرم 

ؽـ ا٣جكيةف ٚأصةب ث٧ة  األآلؼ ٨٦ األظةدير ٔ٪ؽ٦ة قب٢ ٨ٔ دكاء ٣ٞٮة احلِٛ ٔك
ٝةؿ حم٧ؽ ث٨ أيب ظةد٥ كراؽ ابلؼةرم ث٤٘ين أف أثة ٔجؽ اهلل رشب دكاء احلِٛ  يٌل / 

ٚيجذٛٓ ث٫ ل٤عِٛ ؟ يٞةؿ هل / ثبلذر، ٤ٞٚخ هل يٮ٦ة ػ٤ٮة / ٢٬ ٨٦ دكاء يرشب٫ الؿص٢، 
أم  -ٚٞةؿ / ال أ٥٤ٔ، ز٥ أٝج٢ يلع، كٝةؿ ال أ٥٤ٔ محبة أ٩ٛٓ ل٤عِٛ ٨٦ ٩٭٧ح الؿص٢، 

 (3). ك٦ؽاك٦ح اجلْؿ –٧٬ذ٫ كمؽة ك٫ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ 
كصةء ٨ٔ أمحؽ ث٨ ا٣ٛؿات أ٫٩ ٝةؿ ل٥ ٩ـؿ نك٧ٓ ميٮػ٪ة يؾ٠ؿكف أميةء ل٤عِٛ 

 ال٤ي٢ اغ٣ت ىلع ظِٛ اجل٭ةر. ٚأدمٕٮا أ٫٩ ٣حف يشء أث٤ٖ ٚي٫ إال ٠رثة اجلْؿ كظِٛ
كٝةؿ أثٮ ٬بلؿ ا٣ٕك١ؿم / ) االصذ٭ةد ٚي٧ة يسكت ا٣ٕـ كيـيؽ يف اجلجة٬ح 

                                                                        

ة.495حتخ ر٥ٝ ) أػؿص٫ مك٥٤(1) ٞن  ( كأػؿص٫ ابلؼةرم د٤ٕي

 (.971-9/941)٦ٛذةح دار الكٕةدة(2)

 .337ص ا٣ٛذط( ك٦ٞؽ٦ح 95/314)قري أٔبلـ اجلجبلء(3)
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كا٣ٞؽر راظح ا٣ٕة٢ٝ كاتلٮاين ٔ٪٫ اعدة اجلة٢٬ ... ك٦س٢ ا٤ٕ٣ٮ يف املاكرـ ٦س٢ الىٕٮد 
يف اثل٪ةية كا٢٤ٞ٣ كال يسٮف إال بنٜ اجلٛف ك٨٦ ٨ّ أ٫٩ ي٪٥ٕ يف ٝىؽ اذلرل 

ا٣٘ؿٚةت ا٣ًٕل ٚٞؽ ٨ّ ثةَبل كدٮ٥٬ حمةال كردجح األديت ٨٦ أىلع الؿدت  كاتلٮ٢ٝ يف
كدرصح ا٥٤ٕ٣ أرشؼ ادلرج ٨٧ٚ أراد ٦ؽاكتل٭ة ثةدلٔح ك٤َت ابل٤ٮغ إحل٭ة ثةلؿاظح 

 (1). اكف خمؽكاع (
$  ، كٝةؿ اث٨ ظجةف / ) إف ٨٦ أصٮد ٦ة يكذٕني املؿء ث٫ ىلع احلِٛ / ا٣ُجٓ اجليىٌؽى

 (2).املٕةيص ( ٦ٓ اهل٧ًحىٌ كاصذ٪ةب
/ كَيذةج ا٣ُة٣ت إىل ورب مؽيؽ ىلع  كٝةؿ اخلُيت ابل٘ؽادم  $

 (3). االقذؾاكر كا٣رتديؽ
 كاث٨ ٬نةـ اجلعٮم يٞٮؿ / 

 جي٫٤ثٛؿ ػػػرب ل٥٤ٕ٤ يُْك٨٦ يى
 

 
 

 ك٨٦ خيُت احلك٪ةء يىرب ىلع ابلؾؿ
ك٨٦ ال يؾؿ اجلٛف يف ٤َت  

 ا٣ٕبل
 
 

 (3يكريا يٕل د٬ؿا َٮيبل أػةذؿ ) 
 ٝي٢ /ك 

 ٥ إال بكذحػػأيخ ٨٣ د٪ةؿ ا٤ٕ٣
 
 

 
 

 ٟ ٨ٔ دٛىي٤٭ة ثبيةفػػػقأ٩بي
 

                                                                        

 (.35-39)ص احلر ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣ كاالصذ٭ةد ٚي٫(1)

ح ا٣ٕٞبلء(2)  .99ص رًك

 (.5/513) ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛ(3)

 .5/41 ث٘يح الٮاعة(4)
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 ؿص كاصذ٭ةد كب٤٘حػػػذاكء كظ
 
 

 (9ح أقذةذ كَٮؿ ز٦ةف)ػػػكوعج 
 كزاد ثٌٕ٭٥ / 

 َم ز٧ةفػػؾاؾ ثذٞٮل اهلل ٚػػػ٠  كزد٬ة ٚؿاغ ا٤ٞ٣ت ٨٦ لك مة٢ٗ
 كٝةؿ آػؿ /

 ثٞؽر ال١ؽ دستكت املٕةيل
 

 
 

 ؿ ال٤يةيلك٨٦ ٤َت ا٣ٕبل ق٭
 ٪ةـ حلبلن ػػػػػػدؿكـ ا٣ٕـ ز٥ د 

 
 

 
 

 ي٘ٮص ابلعؿ ٨٦ ٤َت الآليل
 ٥٧ ا٣ٕٮايلػػ٤ٔٮ ال١ٕت ثةهل 

 
 

 
 

ـ املؿء يف ق  ٭ؿ ال٤يةيلػػػػػٔك
 ري ٠ؽػك٨٦ راـ ا٣ٕبل ٨٦ ٗ 

 
 

 أًةع ا٧ٕ٣ؿ يف ٤َت املعةؿ 
 يةيلػػدؿًلخ اجلٮـ ريب يف ال٤ 

  
ةؾ ية ٦   ٮىل املٮايلػػألص٢ ًر

 ٥٤ػػػين إىل حتىي٢ ٔٚٮٚٞ 
  

 و٤ين إ

 ٯ مؿادمػػػب٤٘ين إىل أٝىك 
 كٝةؿ آػؿ /  

اػػػد٧٪يخ أف د٧يس ٚٞ  ي٭ة ٦٪ةّؿن
  

 و٤ين إ

 ةء ٚةجل٪ٮف ٚ٪ٮفػػػػػثؽكف ٔ٪ 
 
 

 ك٣حف ا٠تكةب املةؿ دكف منٞح 
 

 حتى٤ذ٭ة ٚة٥٤ٕ٣ ٠يٙ يسٮف 
 
 
 

                                                                        

ـٗيب. 39ص ديٮاف النةٚيع٧٠ة يف  ق األثيةت دٕـل إىل النةٚيع ٬ؾ (1)  دمٓ حم٧ؽ ال



 59 

 (1)ٛيةف ث٨ ٔيح٪ح / ٨٦ ٢٧ٔ ث٧ة ي٥٤ٕ ٠يف ٦ةل٥ ي٥٤ٕٝةؿ ق $
 / ) ظؿ٦ةف ا٥٤ٕ٣ ٨٦ ٬ؾق الٮصٮق الكذح / كٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  $

 أظؽ٬ة / دؿؾ الكؤاؿ
ؽـ إ٣ٞةء الك٧ٓ  اثلةين / قٮء اإل٩ىةت ٔك

 اثلة٣ر / قٮء ا٣ٛ٭٥
 الؿاثٓ / ٔؽـ احلِٛ

ي٫٧٤ٕ اثذبلق  اخلةمف / ٔؽـ نرشق كد٤ٕي٫٧ ٚإف ٨٦ ػـف ٫٧٤ٔ كل٥ يجرشق كل٥
 اهلل ثجكية٫٩ كذ٬ةث٫ ٦٪٫ صـاء ٨٦ صجف ٫٤٧ٔ ك٬ؾا أمؿ ين٭ؽ ث٫ احلف كالٮصٮد

الكةدس / ٔؽـ ا٢٧ٕ٣ ث٫ ٚإف ا٢٧ٕ٣ ث٫ يٮصت دؾ٠ؿق كدؽثؿق كمؿااعد٫ كاجلْؿ 
ٚي٫ ٚإذا أ٢٧٬ ا٢٧ٕ٣ ث٫ نكي٫ ٝةؿ ثٕي الك٤ٙ / ) ٠٪ة نكذٕني ىلع ظِٛ ا٥٤ٕ٣ 

 (2). ثة٢٧ٕ٣ ث٫ (
٤ٙ أيٌةن / ) ا٥٤ٕ٣ ي٭ذٙ ثة٢٧ٕ٣ ٚإف أصةث٫ كإال ارحت٢ ( كٝةؿ ثٕي الك $

ٚة٢٧ٕ٣ ث٫ ٨٦ أ٥ْٔ أقجةب ظ٫ْٛ كزجةد٫ كدؿؾ ا٢٧ٕ٣ ث٫ إًةٔح هل ٧ٚة اقذؽرؾ 
 (3). ا٥٤ٕ٣ كال اقذض٤ت ث٧س٢ ا٢٧ٕ٣ (

                                                                        

 (.343-3/347) الكري(1)

 اجلة٬ٓ٦ؾق املٞة٣ح صةءت ٨ٔ دمةٔح ٨٦ الك٤ٙ ٦٪٭٥ إثؿا٬ي٥ ث٨ إق٧ةٔي٢ ث٨ دل٧ٓ ث٨ صةريح ٧٠ة يف  (2)
 ٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚصة( كصةءت ٨ٔ النٕيب ٧٠ة يف 9/5/414،514) النٕت( ل٤ؼُيت ك9733)
 .الث٨ ٠سري  924ص خمذرص ٤ٔٮـ احلؽير( كصةءت ٨ٔ كًليٓ ا٩ْؿ 5/99)

 (.9/547)٦ٛذةح دار الكٕةدة(3)
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/ ) ٨٦ ا٣ُؿؽ ا٣يت دٕني ىلع ظِٛ ا٥٤ٕ٣  كٝةؿ النيغ اث٨ ٔسي٧ني  $ 
ج٫ُ أف ي٭ذؽم اإلنكةف ث٫٧٤ٕ، ٝةؿ  مق حق مف  خف  ٱُّٱاهلل دٕةىل /  ًك

 َّ  جمحم هل مل خل حل ٱُّٱكٝةؿ دٕةىل /  97حم٧ؽ/  َّ حك جك
 حق ٱُّٱَٚك٧ة ٢٧ٔ اإلنكةف ث٫٧٤ٕ زادق اهلل ظْٛةن كٚ٭٧ةن، ٧ٕ٣ٮـ ٝٮهل /  74مؿي٥/ 
  (1)َّمق

ؽـ ا٣ربًلح كا٣جكيةف ٣ٞٮؿ  ٚةإلنكةف إذا ل٥ ي٢٧ٕ ث٫٧٤ٕ أكرث ا٣ٛن٢ يف ا٥٤ٕ٣ ٔك
 حب  هئجب مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱاهلل دٕةىل / 

ك٬ؾا ا٣جكيةف  94املةاؽة/  َّ هتمث  مت خت حت جت هب مب خب
ين٢٧ ا٣جكيةف اذل٬ين كا٧ٕ٣ٌل ٝؽ يسٮف ث٧ٕىن يجكٮ٫٩ ديجية أك ث٧ٕىن يجكٮ٫٩ 
يرتًلٮ٫٩ ألف ا٣جكيةف يف ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح ي٤ُٜ ث٧ٕىن ا٣رتؾ أ٦ة إذا ٢٧ٔ اإلنكةف ث٫٧٤ٕ 

 َّ حك جك مق حق مف  خف  ٱُّٱٚإف اهلل دٕةىل يـيؽق ٬ؽل ٝةؿ دٕةىل / 
٫٩ ٝةؿ / ) "٬ذٙ ا٥٤ٕ٣ ثة٢٧ٕ٣، ٚإف أكيـيؽق دٞٮل كهلؾا صةء ٨ٔ ثٕي الك٤ٙ 

  (2). أصةث٫، كإال ارحت٢"

أرضب ٦سبل / رص٢ كك٬ؾا كاًط أل٩ٟ إذا ٤٧ٔخ ثة٥٤ٕ٣ دؾ٠ؿد٫ لك٧ة ٤٧ٔخ 
 ٔؿؼ وٛح الىبلة ٨٦ الك٪ح كوةر ي٢٧ٕ ث٭ة لك٧ة وًل ٢٬ يجىس ٦ة ٥٤ٔ ؟

                                                                        

 (.33)ص٠ذةب ا٥٤ٕ٣ ل٤ٕي٧ني(1)

( كٚي٫ أثٮ احلك٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ 31ر٥ٝ ) االٝذٌةءصةء ٨ٔ يلع ث٨ أيب َة٣ت أػؿص٫ اخلُيت يف  (2)
ةع كب ( كٝؽ ركل 3/57) لكةف املزياف( ك91/345) دةريغ ث٘ؽادٞيح رصةهل دلة٬ي٢ ا٩ْؿ احلةرث ك٬ٮ ًك

 ( الث٨ ٔجؽ ا٣رب.5/99) اجلة٬ٓ٦ؾا األزؿ ٨ٔ كًليٓ كقٛيةف ا٩ْؿ 
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ٮ دؿؾ ا٢٧ٕ٣ ث٫ نيس ك٬ؾا دحل٢ حمكٮس ىلع أف ال يجىس أل٫٩ دسؿر ك٣س٨ ل
 (1). ا٢٧ٕ٣ ثة٥٤ٕ٣ يٮصت زجةت ا٥٤ٕ٣ (

كٝةؿ النيغ ثسؿ ث٨ ٔجؽ اهلل أثٮ زيؽ / ) ٚةثؾؿ الٮقٓ يف ظِٛ ا٥٤ٕ٣ ظِٛ  $
ٚإف ٨٦ ٢٧ٔ ث٧ة ٥٤ٔ كرز٫ اهلل ٥٤ٔ ٦ة ل٥ ي٥٤ٕ، ك٨٦ ل٥ (2)راعيح ثة٢٧ٕ٣ كاإلدجةع

 ي٢٧ٕ ث٧ة ٥٤ٔ نيس ٦ة ٥٤ٔ.

(3)

/ كال يسرث، ث٢ يأػؾ ٤ٝيبل ٤ٝيبل، ظكت  ٝةؿ اخلُيت ابل٘ؽادم  $
 مف خف حف جف ٱُّٱ٦ة َيذ٫٤٧ ظ٫ْٛ، كيٞؿب ٨٦ ٚ٭٫٧، ٚإف اهلل دٕةىل يٞٮؿ / 

 . 45ا٣ٛؿٝةف/  َّ خلمل حل جل مك خكلك  حك جك مق حق
ٝةؿ ثٌٕ٭٥ / ٦ٕ٪ةق  َّ خلمل حل جل ٱُّٱيُٰ / يف ٝٮهل دٕةىل / ٝةؿ الن٪ٞ

تلٞٮل ثذٛؿي٫ٞ ىلع ظ٫ْٛ، ألف ظ٫ْٛ محبة ٚنحبة أق٭٢ ٨٦ ظ٫ْٛ مؿة كاظؽة، لٮ 
 (4)٩ـؿ دم٤ح كاظؽة.

ا  ٝةؿ / ٝةؿ رقٮؿ اهلل   كٝؽ صةء ٨ٔ أنف ث٨ ٦ةلٟ ؾى / )) إًفه ٬ى

                                                                        

 الث٨ ٔسي٧ني. 54-55 رشح ظ٤يح َة٣ت ا٥٤ٕ٣(1)

 بل١ؿ ث٨ ٔجؽ اهلل أثٮ زيؽ ٦ٓ الرشح. 951ص ظ٤يح َة٣ت ا٥٤ٕ٣(2)

جؽ الؿمح٨ ث٨ ٦٭ؽم ا٩ْؿ  صةء ٬ؾا ٨ٔ (3)  ل٤ٕؿايق. 412ص ٚذط امل٘يراإل٦ةـ أمحؽ ٔك

 ٔ٪ؽ اآليح. أًٮاء ابليةف يف دٛكري ا٣ٞؿآف ثة٣ٞؿآف (4)
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ًذنيه  ي٨ى ٦ى ٜو (( ادل 
٤يٮا ًذي٫ً ثًًؿٍٚ ًٗ ٍك

ى
 (1). ركاق أمحؽ، ٚىأ

/ ) كَيِٛ ٝؽر ٦ة ي٧س٨ ٚإف ا٤ٞ٣ي٢ يثجخ  ٝةؿ اث٨ اجلٮزم  $
 (2).كال١سري ال َيى٢(

 (3).ػا٬/ ٦ة أكرث أظؽ ٍٝ ٚأ٤ٚط.  كٝةؿ اإل٦ةـ ٦ةلٟ ث٨ أنف  $
 (4)٬اكٝةؿ اث٨ ٔجؽ ا٣رب / احلِٛ أكرث ٦ة يسٮف ٦ٓ ا٤ٞ٣ي٢.  $
ح اتل٤ٕي٥ إ $ ٠سةرق ظىت دٕضـ ٔ٪٫ ا٤ٞ٣ٮب ٨ٔ كٝةؿ الٮزيؿ ث٨ ٬جرية / ) ٨٦ ٚآ

 (5)٬اأف دٕي٫ ( 
كٝةؿ ٔذجح ث٨ أيب قٛيةف ملؤدب كدلق ) ... كال ختؿص٭٥ ٨٦ ٥٤ٔ ظىت َي٧١ٮق  $

 (6).ٚإف ازدظةـ الالكـ يف الك٧ٓ م٤ٌح ا٣ٛ٭٥ (
 / يف أ٣ٛيذ٫ كٝةؿ ا٣ٕؿايق  $

 كظ٫ْٛ ثةتلؽريش .... ا٣غ
ةتلؽريش ٤ٝيبل ٤ٝيبل كال ٝةؿ يف رشظ٫ أم حلس٨ حتِٛ ا٣ُة٣ت ل٤عؽير ث $

                                                                        

 (.5534) وعيط اجلة٦ٓكظك٪٫ ا٣ٕبل٦ح األبلةين يف  (1)

 .522ص اجلة٦ٓ يف احلر ىلع ظِٛ ا٥٤ٕ٣ (2)

 (.3/42) الكري (3)

 (.5/432) ث٭ضح املضةلف (4)

 (.4/9942) اإلٚىةح ٨ٔ ٦ٕةين الىعةح (5)

 .531ص ابليةف كاتلبيني(6)
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ةؿً / )) (1)يأػؾ ٩ٛك٫ ث٧ة ال يُي٫ٞ ٚيف احلؽير الىعيط ٍخ٧ى
ى
كا ٨ٍ٦ً اأٍل ؾي ة  ػي ٦ى

ٮفى  ٞي ي ًُ ٧ل ك٦٪ىٮر ٚأق٧ٓ أربٕح  /  ((دي كركي٪ة ٨ٔ اثلٮرم ٝةؿ / )٠٪خ آيت اأٔل
كركي٪ة حنٮ ذلٟ ٨ٔ ، أظةدير أك مخكح ز٥ أ٩رصؼ ٠ؿا٬يح أف دسرث كد٤ٛخ( 

ك٧ٕ٦ؿ كركي٪ة ٨ٔ الـ٬ؿم ٝةؿ / ) ٨٦ ٤َت ا٥٤ٕ٣ دم٤ح ٚةد٫ دم٤ح مٕجح كاث٨ ٤ٔيح 
كإ٧٩ة يؽرؾ ا٥٤ٕ٣ ظؽير كظؽيسةف ( كٝةؿ أيٌة ٚي٧ة ركي٪ةق ٔ٪٫ / ) إف ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ إف 

 (2)أػؾد٫ ثةملاكزؿة هل ٤ٗجٟ ك٣س٨ ػؾق ٦ٓ األيةـ كال٤يةيل أػؾا رٚيٞة دْٛؿ ث٫.

 كٝؽ أٚىط ٨ٔ ٬ؾا املٕىن النةٔؿ ظير يٞٮؿ/
ػػػػؽا ٦سػػػ٫٤          ٦ػػػ٨ خنػػت ا٥٤ٕ٣ ا٣يت د٤ػػػػذٍٞ احلٮ  ـ مػػػػٰء ٗك

 َيػػى٢ املػػػؿء ث٭ة ظ١ػػػػػ٧ح          كإ٩ػػػ٧ة ا٣ػػػكي٢ اصذ٧ػػػةع اجلٍٞ

 ك٣ٞؽ أظك٨ ا٣ٞةا٢ / 
 ٚة٣ٛ٭٥ ٨ٔ ظِٛ ال١سري ثججٮ

 
 كا١ٛ٣ؿ إف كاٚة ا٣ٕٮيه يسجٮ 

 ؿػػػك٣حف خييف أف ٦ة ٢ٝ كٝ 
 

 (4ؿل ٨٦ ٠سري ٔ٪٫ ٚؿ)أكىل كأظ 
ذؽاؿ يف   ح ل٤جكيةف ظىت ٝةؿ ثٌٕ٭٥ / جتةكز األ ٚبل مٟ أف احلِٛ الـااؽ ًٔؿ

 (4).٤َت ا٥٤ٕ٣ رب٧ة أدل إىل دٌيي٫ٕ

                                                                        

 .( ٨ٔ اعئنح 732( كمك٥٤ )34أػؿص٫ ابلؼةرم )(1)

 ( ل٤ٕؿايق.412ص) ٚذط امل٘ير(2)

 .99ص ٩ىيعح ا٣ُبلب(3)

 .37أليب ٬بلؿ ا٣ٕك١ؿم ص احلر ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣ا٩ْؿ (4)
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ك٬ٮ إاعدة اليشء مؿة ثٕؽ أػؿل كًل٧ة يٞةؿ / يٕؿؼ ثةجلْؿة اثلة٩يح ٦ة ال يٕؿؼ 
  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ/   ٝةؿ اهلل ثةجلْؿة األكىل

 . 3 - 4امل٤ٟ/  َّ رث يت ىت نت مت زت
ٚةتل١ؿار ٨٦ أ٥٬ اخلُٮات إلظاكـ احلِٛ كا٩ٛذةح اذل٨٬ ًٕٚل ا٣ُة٣ت أف 
؛ يسرث اتل١ؿار كال ي٢٧ ٦٪٫ ظىت كلٮ دأكؽ ٨٦ احلِٛ ٤ٚي١ؿر كيسؿر كيسؿر 

أَي٤ٮا ذ٠ؿ احلؽير ال  ألف ٦ة دسؿر ىلع ال٤كةف دٞؿر يف اجل٪ةف ٝةؿ ٧ٞ٤ٔح / )
  (1). يؽرس (
كٝةؿ اخلُيت / ) ... كيبلزـ ظٌٮر املض٤ف، كاقذ٧ةع ادلرس، ٚإذا مىض هل  $

ة، أكؿ ال١ذةب محبن ٨٦ ثؿ٬ح يف احلٌٮر كأنف ث٧ة ق٫ٕ٧، قأؿ ا٣ٛٞي٫ أف ي٧ٌل ٤ٔي٫ 
كيسذت ٦ة ي٤٧ي٫، ز٥ يٕزتؿ كي٪ْؿ ٚي٫، ٚإذا ٚ٭٫٧ ا٩رصؼ كَة٫ٕ٣، كًلؿر ٦ُة٣ٕذ٫ 

ي٤ٕٜ حب٫ْٛ، ز٥ يٕيؽق ىلع ٩ٛك٫ ظىت، يذٞ٪٫، ٚإذا ظرض املض٤ف ثٕؽ قأؿ ظىت 
ا٣ٛٞي٫ أف يكذ٫ٕ٧ ٦٪٫، كيؾ٠ؿق هل ٨٦ ظ٫ْٛ، ز٥ يكأؿ ا٣ٛٞي٫ إمبلء ٦ة ثٕؽق، كيى٪ٓ 

 (2). ٚي٫ ٠ى٪ي٫ٕ ٚي٧ة دٞؽـ (
/ ) ك٬ؾق امل٪عح ) كٌم ٧ٕ٩ح احلِٛ ( ا٣ْٕي٧ح  كٝةؿ اث٨ اجلٮزم  $

ثؽكاـ ادلراقح حلجًف املعٛٮظ كٝؽ اكف ػ٤ٜ ٠سري ٨٦  دٛذٞؿ إىل ظْٛ٭ة كظْٛ٭ة

                                                                        

 خلبل يجىس كيـكؿ ٨٦ وؽكرًل٥.أم أكرثكا ٨٦ دسؿارق ك٦ؾا٠ؿد٫ (1)

 (.5/511ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم ) ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛ(2)
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ق٤ٛ٪ة َيْٛٮف ال١سري ٨٦ األمؿ ٚآؿ األمؿ إىل أٝٮاـ يٛؿكف ٨٦ اإلاعدة ٦يبل إىل 
إىل حمٛٮظ ل٥ يٞؽر ٤ٔي٫ ك٣ٞؽ دأم٤خ ىلع املذٛٞ٭ح أ٩٭٥  أظؽ٥٬ال١ك٢ ٚإذا اظذةج 

لٟ كإذا اٚذٞؿ إىل يٕيؽكف ادلرس مؿدني أك زبلزة ٚإذا مؿ ىلع أظؽ٥٬ يٮ٦ةف نيس ذ
يشء ٨٦ د٤ٟ املكأ٣ح يف امل٪ةّؿة ل٥ يٞؽر ىلع ذلٟ ٚؾ٬ت ز٦ة٫٩ األكؿ 

ٕن   (2). ل٥ َي٫٧١ ( أ٫٩كَيذةج أف يبذؽئ احلِٛ ملة دٕت ٚي٫ أكال كالكجت (1)ة٩ةي
ز٥ ذ٠ؿ أف أظك٨ َؿيٞح إلظاكـ املعٛٮظ ٬ٮ اتل١ؿار هل كاإلاعدة ٝةؿ / ) 

كاجلةس يذٛةكدٮف يف ذلٟ، ٧ٚ٪٭٥ ٨٦ يثجخ ٫ٕ٦ ا٣ُؿيٜ إىل إظاك٫٦ ٠رثة اإلاعدة. 
١ؿار، ك٦٪٭٥ ٨٦ ال َيِٛ إال ثٕؽ اتل١ؿار ال١سري. ٚيججيغ اتلاملعٛٮظ ٦ٓ ٤ٝح 

لئلنكةف أف يٕيؽ احلِٛ حلثجخ ٫ٕ٦ املعٛٮظ. كٝؽ ٝةؿ ٤ٔي٫ الىبلة كالكبلـ / " 
ٮى  ٍؿآفى ٚى٤ى٭ي ٞي كا ا٣ٍ ينةاٍقذىٍؾ٠ًؿي ى  ٛى ؽُّ تى مى
ى
كًر الؿ   أ ؽي ة " ٨ٍ٦ً وي ٤ً٭ى ٞي ٕي ٥ً ثً ٕى ةًؿ ٨ٍ٦ً اجله كٌلف أثٮ ، صى

اهلؿايس يٕيؽ ادلرس قجٕني (3)إقعةؽ النريازم يٕيؽ ادلرس ٦ةاح مؿة، كٌلف ال١ية
مؿة. كٝةؿ جلة احلك٨ ث٨ أيب ثسؿ اجلحكجةكرم ا٣ٛٞي٫ / ال َيى٢ احلِٛ ظىت يٕةد 

٠سرية، ٚٞة٣خ هل مخكني مؿة كظىك جلة احلك٨ أف ٚٞي٭ة أاعد ادلرس يف ثحذ٫ مؿاران 
ٔضٮز يف ثحذ٫ / ٝؽ كاهلل ظْٛذ٫ أ٩ة ! ٚٞةؿ / أٔيؽي٫، ٚأاعدد٫؛ ٧٤ٚة اكف ثٕؽ أيةـ، 
ٝةؿ/ ية ٔضٮز، أٔيؽم ذلٟ ادلرس، ٚٞة٣خ / ٦ة أظ٫ْٛ، ٝةؿ / إين أكؿر ٔ٪ؽ احلِٛ 

                                                                        

ة.(1) ٕن  أم ًةا

 الث٨ اجلٮزم. 95ص احلر ىلع ظِٛ ا٥٤ٕ٣(2)

ال١ية / لك٧ح ٚةرقيح دٕين ال١جري ا٣ٞؽر كال١ية اهلؿايس ٬ٮ يلع ث٨ حم٧ؽ ث٨ يلع كًل٪حذ٫ أثٮ احلك٨ كدل ق٪ح (3)
ية ـها٩ْؿ  321  (.5/333) فكٚيةت اأٔل
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 (1).خلبل يىيبين ٦ة أوةثٟ (
ل٤نةٚيع مخكني كصةء ٨ٔ اإل٦ةـ املةزِن / أ٫٩ ٝؿأ ٠ذةب الؿقة٣ح يف أوٮؿ ا٫ٞٛ٣ 

رشي٨ مؿة ( (2).مؿة جؽ اهلل ث٨ حم٧ؽ ٚٞي٫ ا٣ٕؿاؽ ) َة٣ٓ ٠ذةب امل٘ين زبلث ٔك . ٔك
(3) 

/ ) كا٥٤ٔ أف املذىؽم حل٢ ٦ٕةين ا٣ٞؿآف َيذةج إىل  ٝةؿ اث٨ األزري  $
٠رثة ادلرس ٚإ٫٩ لك٧ة داكـ ىلع درق٫ ّ٭ؿ ٨٦ ٦ٕة٩ي٫ ٦ة ل٥ يْ٭ؿ ٨٦ ٝج٢ ك٬ؾا يشء 

٪خ أػؾ قٮرة ٨٦ الكٮر كأد٤ٮ٬ة كٍل٧ة مؿ يب ٦ٕىن أزبذ٫ يف صؿبذ٫ كػربد٫ ٚإين ٠
كرٝح ٦ٛؿدة ظىت أ٩ذَم إىل أػؿ٬ة ز٥ آػؾ يف ظ٢ د٤ٟ املٕةين ا٣يت أزبذ٭ة كاظؽا ثٕؽ 

كٍل٧ة ، ٢ ٦س٢ ٦ة ٤ٕٚذ٫ أكال ٕٚكاظؽ كال أٝ٪ٓ ثؾلٟ ظىت أاعكد دبلكة د٤ٟ الكٮرة كأ
ملٕةين ٦ة ل٥ يْ٭ؿ يل يف املؿة ا٣يت مؿة ٨٦ الك و٤ٞذ٭ة اتلبلكة مؿة ثٕؽ مؿة ّ٭ؿ يف 

ٝؿأ ٤ٔي٫ رشح اجلٮكم ىلع وعيط  ك٬ؾا اإل٦ةـ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ ثةز ، (4)ٝج٤٭ة
 (5). مك٥٤ قذٮف مؿة

ال َؿيٜ إىل حتِٛ ا٤ٕ٣ٮـ إال دؿيؽ ٦ة يؿاد حت٫ْٛ ٦٪٭ة ،كٍل٧ة كيٞٮؿ الـخمرشم/
٠ؿ ، كأثٕؽ ٨٦ زاد دؿديؽق اكف أ٦س٨ هل يف ا٤ٞ٣ت كأرقغ يف ا٣ٛ٭٥ ، كأزجخ لزل

                                                                        

 .59ص احلر ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣(1)

 .3ص ٦ٞؽ٦ح حمٜٞ الؿقة٣ح ل٤نةٚيع(2)

 (.5/399) ذي٢ َجٞةت احل٪ةث٤ح(3)

 (.9/957)املس٢ الكةاؿ(4)

 .54ص اجلجؾكا٩ْؿ  54ل٤نيغ ٔجؽ ا٣ٕـيـ الكؽظةف ص اإل٦ةـ اث٨ ثةز(5)
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 (1)ا٣جكيةف.

ح ل٤جكيةف، ٚإذا ل٥ َيؿص  ٝةؿ النيغ اث٨ ٔسي٧ني  $ / ) اإلنكةف ًٔؿ
 (2). ىلع املؿاصٕح كدسؿار ٦ة د٫٧٤ٕ ٚإف ذلٟ يٌيٓ ٦٪٫ كيجكةق (

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٝةؿ دٕةىل / 
 . 535ابلٞؿة/  َّ جنيم

ل١ذةثح يؽػ٤٭ة ٨٦ ا٤٘٣ٍ / أل٫٩ ثؽكف ا ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح الكٕؽم  $
ح كاملنةصؿة رش ْٔي٥  (3).كا٣جكيةف كامل٪ةٔز

 (4). / ) ٝيؽكا ا٥٤ٕ٣ ثةل١ذةثح ( كٝةؿ  $
 (5). كٝةؿ / ) ا٠ذجٮا أليب مةة ( $

ةًب اجلهيًب  )) :  كٝةؿ أثٮ ٬ؿيؿة  ٍوعى
ى
ة ٨ٍ٦ً أ ٪٫ٍي ٦ى ًؽيسنة خى ى ظى ٍكرثى

ى
ؽه أ ظى

ى
أ

فى ٨ٍ٦ً خى  ة اكى فى ٦ًين  إًاله ٦ى ٧ٍؿوك ٚىإ٩ًه٫ي اكى ً ث٨ًٍ خى ٍكذيتي جًٍؽ اِله
ى
الى أ  (6) (( يىٍسذيتي كى

                                                                        

 (127/3الكشاف  (1) 

 (.47كتاب العلم )( 2)

 ٔ٪ؽ اآليح. كٕؽمدٛكري ال(3)

ريق ٨ٔ أنف كصةء ٨ٔ ٗريق كوعط احلؽير ا٣ٕبل٦ح األبلةين (4)  الىعيعحيف  أػؿص٫ أثٮ ٩ٕي٥ ٗك
(5154.) 

 . ( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9422( كمك٥٤ )5343أػؿص٫ ابلؼةرم ) (5)

 (.994أػؿص٫ ابلؼةرم )(6)
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 كٝؽ ٝي٢ / ) ٦ة ظِٛ كًلذت ٝؿىٌ أم اقذٞؿ يف اذل٨٬ (.
ٝةؿ النيغ اث٨ ٔسي٧ني  / ) ٚيضت ىلع َة٣ت ا٥٤ٕ٣ احلؿص ىلع املؾا٠ؿة   $

ح ل٤جك جٍ ٦ة د٫٧٤ٕ إ٦ة حب٫ْٛ يف وؽرق، أك ٠ذةثذ٫، ٚإف اإلنكةف ًٔؿ يةف، ٚإذا ًك
 ل٥ َيؿص ىلع املؿاصٕح كدسؿار ٦ة د٫٧٤ٕ ٚإف ذلٟ يٌيٓ ٦٪٫ كيجكةق كٝؽ ٝي٢ / 

 ؽقػػػا٥٤ٕ٣ ويؽ كال١ذةثح ٝي
 

 
 

 يٮدؾ ثةحلجةؿ الٮازٞحػػًٝيٌؽ و
 ٨٧ٚ احل٧ةٝح أف دىيؽ ٗـا٣ح 

 
 

 (9كدرتًل٭ة ثني اخلبلاٜ َة٣ٞح) 
دٞييؽ ا٥٤ٕ٣  ٚية َة٣ت ا٥٤ٕ٣ أثؾؿ اجل٭ؽ يف ظِٛ  ا٥٤ٕ٣ ظِٛ ٠ذةب ألف 

 أ٦ةف ٨٦ الٌيةع ...ثةل١ذةثح 
 كاحلِٛ ػٮاف.(2)، كا٣جكيةف يٕؿض ك١٬ؾا ٚإف احلِٛ يٌٕٙ

كٝةؿ ٔجؽ الؿمح٨  (3)ٝةؿ النٕيب / "إذا ق٧ٕخ محبةن، ٚة٠ذج٫، كلٮ يف احلةاٍ" $
ث٨ ٦٭ؽم / ) رب٧ة ٠٪خ أ٦ةيش ٔجؽ اهلل ث٨ املجةرؾ ٚأذا٠ؿق ثةحلؽير ٚيٞٮؿ ال 

 (4) .دربح ظىت أكذج٫ (
كٝةؿ أثٮ الـ٩ةد / ) ٠٪ة ٩سذت احلبلؿ كاحلؿاـ كٌلف الـ٬ؿم يسذت لك ٦ة  $

 (5).ق٧ٓ ٧٤ٚة اظذيش إحل٫ ٧٤ٔخ أ٫٩ أ٥٤ٔ اجلةس (

                                                                        

 (.37ل٤ٕسي٧ني )ص ٠ذةب ا٥٤ٕ٣(1)

 .991ك٦994ٓ رشظ٭ة ص ظ٤يح َة٣ت ا٥٤ٕ٣(2)

 ( ثإق٪ةد ظك934.٨) ا٥٤ٕ٣ركاق أثٮ ػيس٧ح يف (3)

 بك٪ؽ وعيط. 2/4ركاق أثٮ ٩ٕي٥ (4)

 (.9279ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم ر٥ٝ ) اجلة٦ٓ ألػبلؽ الؿاكم كآداب الكة٦ٓ(5)
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كٝةؿ أثٮ وة٣ط ا٣ٛؿاء / قأ٣خ اث٨ املجةرؾ ٨ٔ ٠ذةثح ا٥٤ٕ٣، ٚٞةؿ / لٮال ال١ذةب 
 (1)٦ة ظْٛ٪ة.

 
ب تلثجيخ ا٥٤ٕ٣ كدؿقيؼ٫ كالـيةدة ٦٪٫ ةقجألاأ٥ْٔ ٨٦ ك٦ة أدراؾ ٦ة املؾا٠ؿة 

ـداد  ٝةؿ اجلٮكم  / ) ٚإف ثةملؾا٠ؿة يثجخ املعٛٮظ كيذعؿر كيذأكؽ كيذٞؿر كي
حبكت ٠رثة املؾا٠ؿة ك٦ؾا٠ؿة ظةذؽ يف ا٨ٛ٣ قةٔح أ٩ٛٓ ٨٦ املُة٣ٕح كاحلِٛ 

 ا االقذٛةدة أك اإلٚةدةةوؽن ٝقةاعت ث٢ أية٦ة كحلس٨ يف ٦ؾا٠ؿد٫ ٦ذعؿية اإل٩ىةؼ 
ة هل ثة٣ٕجةرة ٗري ٦رتٚٓ ىلع وةظج٫ ث٤ٞج٫ كال ثسبل٫٦ كال ث٘ري ذلٟ ٨٦ ظةهل خمةَجن 

 (2).اجل٧ي٤ح ال٤ي٪ح ٚج٭ؾا ي٪٧ٮ ٫٧٤ٔ كدـًلٮ حمٛٮّةد٫ كاهلل أ٥٤ٔ (

/ ) كممة يٕني ىلع دكاـ احلِٛ املؾا٠ؿة ركي٪ة ٨ٔ يلع  كٝةؿ ا٣ٕؿايق  $
 احلؽير ٚإف ظيةد٫ ٦ؾا٠ؿد٫ ... ث٨ أيب َة٣ت ريض اهلل ٔ٪٫  ٝةؿ / ) دؾا٠ؿكا ٬ؾا 

كٝةؿ اخل٤ي٢ ث٨ أمحؽ / ) ذا٠ؿ ث٧٤ٕٟ دؾ٠ؿ ٦ة ٔ٪ؽؾ كتكذٛؽ ٦ة ٣حف  $
 .ٔ٪ؽؾ ( 

كا٥٤ٔ أف ٦ؾا٠ؿة ا٥٤ٕ٣ ٔٮف ىلع أداا٫ ك٢ٞ٩ يةٝٮت احل٧ريم ٨ٔ اجلةظِ ٝٮهل/
 3)) كزيةدة يف ا٣ٛ٭٥ .

                                                                        

 (.3/311)قري أٔبلـ اجلجبلء(1)

 .1ص ل٤٪ٮكم  رشح ٦ٞؽ٦ح مك٥٤(2)

 . 21/9))األدثةء معجم (3)
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٥٤ٔ كاقذٛةد كٝةؿ ٔجؽ اهلل ث٨ املٕزت ) ٨٦ أكرث ٦ؾا٠ؿة ا٧٤ٕ٣ةء ل٥ يجف ٦ة  $
 (1). ٦ة ل٥ ي٥٤ٕ (

اء رصكٝةؿ النيغ ثسؿ ث٨ ٔجؽ اهلل أثٮ زيؽ رمح٫ اهلل دٕةىل  / ) د٧ذٓ ٦ٓ ابل $
ُة٣ٕح كتنعؾ اذل٨٬ كدٞٮل ثةملؾا٠ؿة كاملُةرظح، ٚإ٩٭ة يف مٮا٨َ دٛٮؽ امل

 (2).(اذلا٠ؿة
/ ) كاملؾا٠ؿة ٩ٮاعف ٦ؾا٠ؿة ٦ٓ اجلٛف،  ٝةؿ النيغ اث٨ ٔسي٧ني  $

 ٓ ا٣٘ريك٦ؾا٠ؿة ٦
/ جت٤ف ماك٩ٟ ص٤كح كاظؽة ز٥ د٤ٞت مكأ٣ح ٨٦ املكةا٢  املذالرة مع انلفس

أك دْ٪٭ة ٦سبل مؿت ٤ٔيٟ ز٥ دأػؾ يف حمةك٣ح دؿصيط ٦ة ٝي٢ يف ٬ؾق املكأ٣ح ثٌٕ٭ة 
 ىلع ثٕي

 -َٚم أيٌة كاًعح خيذةر اإلنكةف ٦ٓ إػٮا٫٩ ٨٦ ا٤ُ٣جح  أما املذالرة مع الغري :
٤َت ا٥٤ٕ٣ ٦ٛيؽا هل ٚيض٤ف ٫ٕ٦ كيذؾا٠ؿا يٞؿاةف  يٕي٪٫ ىلع –٨٦ يسٮف ٫ٕ٦ 

٦سبل ٦ة ظْٛةق لك كاظؽ يٞؿأ ىلع اآلػؿ ٤ٝيبل أك يذؾا٠ؿا مكأ٣ح ٨٦ املكةا٢ 
 (3). ثةملؿاصٕح أك ثةملٛة٧٬ح إف ٝؽرا ىلع ذلٟ ٚإ٫٩ ممة ي٪يم ا٥٤ٕ٣ كيـيؽق

٫ ٝةؿ اخلُيت / ) كإذا ل٥ جيؽ ا٣ُة٣ت ٨٦ يؾا٠ؿق أداـ ذ٠ؿ احلؽير ٦ٓ ٩ٛك $

                                                                        

 (.412)صرٚذط امل٘ي(1)

 (.921)صظ٤يح َة٣ت ا٥٤ٕ٣ ٦ٓ رشظ٭ة(2)

 ( الث٨ ٔسي٧ني.941-921)ص رشح ظ٤يح َة٣ت ا٥٤ٕ٣(3)
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 (1). كًلؿرق ىلع ٤ٝج٫ (
ح ا٥٤ٕ٣ ا٣جكيةف كدؿؾ املؾا٠ؿة  كٌلف الـ٬ؿم  $  (2). يٞٮؿ / ٚآ

كٝي٢ ل٧٤٭٤ت / ث٥ أدرًلخ ٦ة أدرًلخ ٝةؿ / ثة٥٤ٕ٣ ٝي٢ هل / ٚإف ٗريؾ ٝؽ ٥٤ٔ 
٢ً ك٬ؾا ٥٤ٔ اقذي٢٧ٕ ٥٤ محي ًٔ  (3). أكرث ممة ٧٤ٔخ كل٥ يؽرؾ ٦ة أدرًلخ ٝةؿ / ذلٟ 

دؾا٠ؿكا احلؽير ٚإف احلؽير ي٭يش   / كٝةؿ اثٮ قٕيؽ اخلؽرم  $
 (4)احلؽير.
 (5). كٝةؿ ٧ٞ٤ٔح / ) دؾا٠ؿكا احلؽير ٚإف ذ٠ؿق ظيةد٫ ( $
ظِٛ ظؽيسة ٥٤ٚ يؾا٠ؿ ث٫ د٤ٛخ كٝةؿ إثؿا٬ي٥ األوج٭ةين / ) لك ٨٦  $
٦٪٫).(6) 

٫ ثة٣ٕنت ٝةؿ / ٚاكف  $ كٝةؿ زيةد يٕين اث٨ قٕؽ / ) ذ٬ج٪ة ٦ٓ الـ٬ؿم إىل أًر
 (7). اعريت ٚيعؽز٭٥ يؿيؽ احلِٛ (الـ٬ؿم جي٧ٓ األ

كٝةؿ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ أيب ظةزـ / ٝةؿ أيب / اكف اجلةس ٚي٧ة مىض ٨٦ الـ٦ةف  $

                                                                        

 (.9/943ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم ) اجلة٦ٓ ألػبلؽ الؿاكم كآداب الكة٦ٓ(1)

 (.434أػؿص٫ ادلاريم ر٥ٝ )(2)
 (.9/429) ا٣ٕٞؽ ا٣ٛؿيؽ(3)

 ىن ي٭يش احلؽير يؾ٠ؿ ٧٠ة يف ثٕي الؿكايةت األػؿل.( بك٪ؽ وعيط ك994ٕ٦)٦ٞؽ٦ح قنن ادلاريم(4)

 املىؽر الكةثٜ كٝؽ صةءت ٬ؾق املٞة٣ح ٨ٔ ٗريق ٨٦ الك٤ٙ.(5)

 ( ثإق٪ةد ظك375.٨( ر٥ٝ )9/543ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم ) اجلة٦ٓ ألػبلؽ الؿاكم كآداب الكة٦ٓ(6)

 (.9352)( ر٥ٝ 5/543ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم ) اجلة٦ٓ ألػبلؽ الؿاكم كآداب الكة٦ٓ(7)
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األكؿ إذا ٣ٌف الؿص٢ ٨٦ ٬ٮ أ٥٤ٔ ٦٪٫ ٝةؿ / احلٮـ يٮـ ٗ٪يم ٚيذ٥٤ٕ ٦٪٫ كإذا ٣ٌف ٨٦ 
٬ٮ ٦س٫٤ ٝةؿ / احلٮـ يٮـ ٦ؾا٠ؿيت ٚيؾا٠ؿق كإذا ٣ٌف ٨٦ ٬ٮ دك٫٩ ٫٧٤ٔ كل٥ 

ـق ٤ٔي٫، ٝةؿ / ظىت وةر ٬ؾا الـ٦ةف ٚىةر الؿص٢ يٕيت ٨٦ ٚٮ٫ٝ اثذ٘ةء أف (1)ي
ي٪ُٞٓ ٦٪٫ ظىت ال يؿل اجلةس أف هل إحل٫ ظةصح كإذا ٣ٌف ٨٦ ٬ٮ ٦س٫٤ ل٥ يؾا٠ؿق 

 (2). ٚ٭٤ٟ اجلةس ٔ٪ؽ ذلٟ

 / كٚٮااؽ ٦ؾا٠ؿة ا٥٤ٕ٣ ٦ٓ وؽيٜ صةد أكرث ممة ذ٠ؿ ك٦٪٭ة أيٌة
  . أكهلة/ دثجيخ ا٥٤ٕ٣

 .كٝؿبح زة٩ي٭ة/ٔجةدة
  . زةثل٭ة/ٝيةـ الى٤ح ىلع املعجح الىعيعح يف اهلل دٕةىل

راثٕ٭ة/أف َة٣ت ا٥٤ٕ٣ ظي٪٧ة يذؾا٠ؿ ا٥٤ٕ٣ ٦ٓ أػي٫ دزنؿ ٤ٔي٭٥ ٨٦ اهلل 
 .الك١ي٪ح كحتٛ٭٥ املبلاملبلاسح 

 41قجأ/  َّمن خن حن ممجن خم حم جم هل  مل  ٱُّٱ/  ٝةؿ 
ـو  كًل٧ة ٝةؿ الؿقٮؿ  ة ٨ٍ٦ً يىٍٮ ٮؿي / )) ٦ى ٞي يى ًف ذى الى زٍنً

ًف حى ٤ىاكى جىةدي ًذي٫ً إًاله مى ًٕ
ييٍىًجطي ا٣ٍ

 ًٍ ٍٔ
ى
٥ه أ ة ال٤ه٭ي ٧ى ٬ي ؽي ظى

ى
ةأ ٛن ٤ى ة ػى ٞن ًٛ ٍ٪ ة (( ٦ي ٛن ٧ًٍكاكن دى٤ى ًٍ مي ٍٔ

ى
٥ه أ ؿي ال٤ه٭ي ٮؿي اآٍلػى ٞي يى  .(3). كى

                                                                        

 أم يذ١رب.(1)

 (.9335( ر٥ٝ )5/543ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم ) اجلة٦ٓ ألػبلؽ الؿاكم كآداب الكة٦ٓ(2)

 . ( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9191( كمك٥٤ )9335أػؿص٫ ابلؼةرم )(3)
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ٍٜ كيف احلؽير اآلػؿ / ))  ًٛ ٍ٪ ٍٜ حي ًٛ ٤ٔيٟ (( ٚ٭ؾق أػجةر اع٦ح ٚي٭ة ثيةف أف  أ٩ٍ
 . دة اليشء ثـيةدة اإل٩ٛةؽ ٦٪٫زية

 يـيؽ ثسرثة اإل٩ٛةؽ ٦٪٫
 

 كي٪ٞه إف ث٫ ٠ٛة مؽددة 
كصٮق ظؿ٦ةف ا٥٤ٕ٣ كذ٠ؿ أف ٦٪٭ة / ٔؽـ نرشق  كٝؽ ثني اث٨ ا٣ٞي٥  

كد٤ٕي٫٧ ٚإف ٨٦ ػـف ٫٧٤ٔ كل٥ يجرشق كل٥ ي٫٧٤ٕ اثذبلق اهلل ثجكية٫٩ كذ٬ةث٫ ٦٪٫ 
 (1)لٮصٮد.صـاء ٨٦ صجف ٫٤٧ٔ ك٬ؾا أمؿ ين٭ؽ ث٫ احلف كا

كًل٧ة يٞةؿ / ) ٥ٌ٤ًٔ دذ٥٤ٕ ( ك٣حف املٞىٮد ثةتلؽريف كاتل٤ٕي٥ أف يسٮف 
أ٦ةمٟ م١رب الىٮت كدمٓ ٬ةا٢ ٨٦ اتلبل٦يؾ، الك، ٣حف ٬ؾا ٬ٮ املٞىٮد ٚعكت 

٫٧ٌ٤ كلٮ كاظؽا.  ث٢ ذا٠ؿ ث٧٤ٕٟ ٔك
ألف اتلعؽير ث٫ زيةدة دثجيخ لٟ ٝةؿ إثؿا٬ي٥ اجلؼيع / ٨٦ رسق أف َيِٛ 

٫٩ إذا ٢ٕٚ ذلٟ اكف إث ث٫ كلٮ أف َيؽث ث٫ ٨٦ ال ينذ٭ي٫، ٚاحلؽير ٤ٚيعؽ
 (2).اكل١ذةب يف وؽرق

ة ىلع ظِٛ ٦ة د٫٧٤ٕ ثةملؾا٠ؿة أك أف اإلنكةف يسٮف ظؿيىن  : فاحلاصل
ثةتلؽريف، كتلؽريف ٠ذةب ٨٦ ال١ذت ػري ٨٦ ٝؿاءد٫ ٠ؿىات كمؿات ٧٠ة ٬ٮ 

 . ٤ٕ٦ٮـ
كد٤ٕي٫٧ زيةدة هل، ٥٤ٔ / ) إف يف نرش ا٥٤ٕ٣  ٝةؿ النيغ اث٨ ٔسي٧ني  $

                                                                        

 (.9/547)٦ٛذةح دار الكٕةدة(1)

 (.9355ر٥ٝ ) اجلة٦ٓأػؿص٫ اخلُيت يف (2)
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ا٣ٕةل٥ يـيؽ إذا ٥٤ٔ اجلةس؛ أل٫٩ اقذؾاكر ملة ظِٛ، كا٩ٛذةح ملة ل٥ َيِٛ، ك٦ة أكرث ٦ة 
يكذٛيؽ ا٣ٕةل٥ ٨٦ ٤َجح ا٥٤ٕ٣، ُٚبلث٫ اذلي٨ ٔ٪ؽق أظية٩ةن يأدٮف هل ث٧ٕةف ٣حكخ هل 
ىلع ثةؿ، كيكذٛيؽ ٦٪٭٥ ك٬ٮ ي٧٤ٕ٭٥، ك٬ؾا يشء منة٬ؽ ... كإذا ٨٦ىٌ اهلل ٤ٔيٟ 

٤ُجح يؾ٠ؿك٩ٟ ٦ة نكيخ كيٛذعٮف ٤ٔيٟ ٦ة ص٭٤خ، ٚ٭ؾا ٨٦ ٧ٕ٩ح اهلل ٤ٔيٟ، ث
٦ٞةر٩ةن ثني (1)ٚ٭ؾا ٨٦ ٚٮااؽ نرش ا٥٤ٕ٣ أ٫٩ يـيؽ إذا ٧٤ٔخ ا٥٤ٕ٣ ٧٠ة ٝةؿ ا٣ٞةا٢

 /املةؿ كا٥٤ٕ٣ يٞٮؿ يف ا٥٤ٕ٣ 
 ٛةؽ ٦٪٫ػػػػيـيؽ ثسرثة اإل٩

 
 ه إف ث٫ ٠ٛة مؽددةػػػػكي٪ٞ 

ـداد.إذا مؽدت ث٫ ٠ٛة، كأمك١ذ٫ ٩   (2)ٞه، أم دجكةق، ك٣س٨ إذا نرشد٫ ي

/ ) كإذا دأ٢٬ املعؽث ل٤ذأحلٙ كاتلؼؿيش، كاقذٕؽ  ٝةؿ ا٣ٕؿايق  $
ذللٟ، ٤ٚيجةدر إحل٫. ٚٞؽ ٝةؿ اخلُيت / ٧٤ٝة يذ٧٭ؿ يف ٥٤ٔ احلؽير كيٞٙ ىلع 
 ٥ ٗٮام٫ٌ، كيكتجني اخليف ٨٦ ٚٮااؽق؛ إال ٨٦ دمٓ ٦ذٛؿ٫ٝ، كأ٣ٙ ٦تنتذ٫، ًك
ث٫ٌٕ إىل ثٕي، كامذ٢٘ ثذى٪يٙ أثٮاث٫، كدؿديت أو٪ة٫ٚ ٚإف ذلٟ ا٢ٕٛ٣ ممة يٞٮم 
اجلٛف، كيثجخ احلِٛ، كيؾَف ا٤ٞ٣ت، كينعؾ ا٣ُجٓ، كيبكٍ ال٤كةف، كجييؽ 
ط امل٤ذبف، كيسكت أيٌة دمي٢ اذل٠ؿ، كخيرلق  ابليةف، كيسنٙ املنتج٫، كيًٮ

 إىل آػؿ ادل٬ؿ، ٧٠ة ٝةؿ النةٔؿ /

                                                                        

 املن٭ٮرة. احذ٫دةا٣ٞةا٢ اثٮ إقعةؽ االبلريم يف (1)

 .933ك ص 915-919ص ٠ذةب ا٥٤ٕ٣(2)
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 ٥ ذ٠ؿ٥٬ػػ٤ٕي٧ٮت ٝٮـ ٚيعيي ا٣
 

 عٜ أظيةء ثأمٮاتػػػػكاجل٭٢ ي٤ 
ٝةؿ / كٌلف ثٕي ميٮػ٪ة يٞٮؿ / ٨٦ أراد ا٣ٛةاؽة ٤ٚي١رس ٥٤ٝ ا٣جكغ،  $ 

كحلأػؾ ٥٤ٝ اتلؼؿيش. كركي٪ة ٨ٔ احلةِٚ أيب ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨ يلع ث٨ ٔجؽ اهلل 
ٔجؽ اهلل، الىٮرم، ٝةؿ / رأيخ ٔجؽ ا٣٘ين ث٨ قٕيؽ احلةِٚ يف امل٪ةـ، ٚٞةؿ يل / ية أثة 

 (1)ػؿج كو٪ٙ ٝج٢ أف َيةؿ ثح٪ٟ كبح٪٫، ٬ؾا أ٩ة ٝؽ دؿاين ٝؽ ظي٢ ثحين كبني ذلٟ.

ٚإف ٠رثة احلِٛ يٞٮم احلِٛ كًلرثة اتلٛ٭٥ يٮقٓ دااؿة ا٣ٛ٭٥، ٧١ٚة أف احل٥٤ 
ٛ٭٥ ثةتلع٥٤، كا٥٤ٕ٣ ثةتل٥٤ٕ كاألدب ثةتلأدب، ٚ٭١ؾا احلِٛ كٝٮة اذلا٠ؿة كدٮقيٓ ا٣

ٝةؿ اث٨ ٤ٛ٦ط / ) ٨٧ٚ اقذ١رث ٨٦ احلِٛ ٝٮيخ ظةْٚذ٫ ك٨٦ ١ٚؿ ٝٮيخ ٝٮد٫ 
 (2). امل١ٛؿة (

ز٥ ال ي٤جر أف (3)ٝةؿ الـ٬ؿم / ) إف الؿص٢ حل٤ُت ك٤ٝج٫ مٕت ٨٦ النٕةب $
ٓ ٚي٫ يشء إال اتل٭٧ح.  يىري كادية ال يًٮ

ىلع يؿيؽ أف أكؿ احلِٛ مؽيؽ ينٜ  –ا٣ٞةا٢ ٬ٮ أثٮ ٬بلؿ ا٣ٕك١ؿم  –٤ٝ٪ة 
اإلنكةف ز٥ إذا أذةد ق٭٢ كمىؽا٫ٝ ٦ة أػرب٩ة ث٫ النيغ أثٮ أمحؽ ٨ٔ الىٮيل ٨ٔ 

خ ٚي يشء ٚإ٫٩ يٌيٜ إال  ٫احلةرث ث٨ أقة٦ح ٝةؿ / اكف ا٧٤ٕ٣ةء يٞٮلٮف لك كاعء أٚٗؿ

                                                                        

 ( ل٤ٕؿايق.412ص ) ٚذط امل٘ير(1)

 (.5/411) اآلداب الرشٔيح(2)

 يٕين و٘ري.(3)
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خ ٚي٫ اتكٓ. كٝةؿ أثٮ الك٧ط ا٣ُةيئ / ٠٪خ أق٧ٓ ٧ٔٮ٦يت يف أا٤ٞ٣ت ٚإ٫٩ لك٧ة  ٚٗؿ
قذٕؽد٭٥ زصؿكِن كقجٮِن كٝةلٮا تك٧ٓ محبة كال املض٤ف يجنؽكف النٕؿ ٚإذا ا

 حت٫ْٛ ؟
كٌلف احلِٛ يذٕؾر  –املٞىٮد ث٫ أثٮ ٬بلؿ ا٣ٕك١ؿم ٩ٛك٫  –ٝةؿ النيغ  $

ز٥ ٔٮدد٫ ٩ٛيس إىل أف ظْٛخ ٝىيؽة رؤبح  –أم ا٤َج٫  –يلعىٌ ظني اثذؽأت أرك٫٦ 
٧ةؽ ػةكم املؼرت٨ٝ ( كٌم ٝؿيت ٨٦ ٦ةايت ثيخ.  (1)) كٝةد٥ اأٔل

 (2).ث٨ ا٣ٛؿات ال يرتؾ لك يٮـ إذا أوجط أف َيِٛ محبة كإف ٢ٝكٌلف ا $
كٝةؿ َيىي ث٨ ٦ٕةذ / ٝٮة األصكةـ املُة٥ٔ كٝٮة اجلٛٮس اهلٮل كٝٮة ا٤ٞ٣ٮب  $

 (3). اذل٠ؿ كٝٮة ا٣ٕٞٮؿ ا١ٛ٣ؿ

٣ْٕي٧ح كاجل٥ٕ إف م١ؿت ىلع ٦ة َي٫ْٛ اإلنكةف كيٛ٭٫٧ ألف ٬ؾا ٨٦ اجل٥ٕ ا
ٝؿت كزادت ك٧٩خ كإف دؿًلخ كأ٢٧٬ م١ؿ٬ة ٚؿت كزا٣خ كا٧ًع٤خ كممة يٕـل 
إىل يلع ث٨ أيب َة٣ت أ٫٩ ٝةؿ / إف اجل٧ٕح مٮوٮ٣ح ثةلن١ؿ كالن١ؿ يذ٤ٕٜ ثةملـيؽ 

 (4).ك٧٬ة ٦ٞؿك٩ةف يف ٝؿف ٨٤ٚ ي٪ُٞٓ املـيؽ ٨٦ اهلل ظىت ي٪ُٞٓ الن١ؿ ٨٦ ا٣ٕجؽ

                                                                        

 أليب ٬بلؿ ا٣ٕك١ؿم. 97ص احلر ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣(1)

 .77املىؽر الكةثٜ ص(2)

 (.233( ر٥ٝ ا٣رتدمح )5/944) دةريغ ث٘ؽاد(3)
 (.954)صذػرية النة٠ؿي٨ٔؽة الىةثؿي٨ ك(4)
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إف اهلل حل٧ذٓ ثةجل٧ٕح ٦ة مةء ٚإذا ل٥ ين١ؿ ٤ٔي٭ة  كٝةؿ احلك٨ ابلرصم / $
( أل٫٩ َيِٛ اجل٥ٕ املٮصٮدة، ك ٤ٝج٭ة ٔؾاثةن، كهلؾا اك٩ٮا يك٧ٮف الن١ؿ ) احلةِٚ 

 (1).اجلة٣ت( أل٫٩ جي٤ت اجل٥ٕ املٛٞٮدة)
يٞٮؿ / ) أي٭ة اجلةس ٝيؽكا اجل٥ٕ ثةلن١ؿ  كٌلف ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ  $

 (2). كٝيؽكا ا٥٤ٕ٣ ثةل١ذةب (
٨٧ٚ اقذ١رث ٨٦ م١ؿ اهلل دٕةىل اقذٛةد ػريا ْٔي٧ة كم١ؿ اهلل ثة٥٤ٕ٣ أف 
٧بل ث٧ة ٥٤ٔ كازداد وؽٝة  اإلنكةف لك٧ة ازداد ٧٤ٔة ك٦ٕؿٚح ازداد دٮإًة ٔك

 َّ ٱٱُّكإػبلوة كإػجةدة هلل دٕةىل كٝؽ ٝةؿ أوؽؽ ا٣ٞةا٤ني اذلم ال خي٤ٙ امليٕةد / 
  7إثؿا٬ي٥/  َِّّّٰ ُّ

رتاؼ  / ) ٚإف ٝةؿ الكٕؽم  $ ا٥٤ٕ٣ أ٥ْٔ املنن، كم١ؿ ٬ؾق اجل٧ٕح األ
هلل ث٭ة، كاثل٪ةء ٤ٔي٫ ثذ٤ٕي٧٭ة، كد٤ٕي٥ اجل٭ةؿ، كالٮٝٮؼ ىلع ٦ة ٫٧٤ٔ ا٣ٕجؽ، 

  (3).كالك١ٮت ٧ٔة ل٥ ي٫٧٤ٕ (
ٝةؿ / ) ك٦ة أيت ٨٦ أيت إال ٨٦ ٝج٢  ك٦ة أظك٨ ٦ة ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  $

ٮ٫٩ إال  إًةٔح الن١ؿ كإ٧٬ةؿ االٚذٞةر كادلاعء كال ّٛؿ ٨٦ ّٛؿ ث٧نحبح اهلل ٔك
 (4). ثٞية٫٦ ثةلن١ؿ كوؽؽ االٚذٞةر كادلاعء (

                                                                        

 (.955)صٔؽة الىةثؿي٨ كذػرية النة٠ؿي٨(1)

 (.5/354) ظ٤يح األكحلةء(2)

 (.934)صدحكري ال٤ُيٙ امل٪ةف يف ػبلوح دٛكري األظاكـ(3)

 (.19)صٚٮااؽ ا٣ٛٮااؽ(4)
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ألف اإلنكةف أظية٩ة ٝؽ يسٮف ٔ٪ؽق ظِٛ كٚ٭٥ ك٣س٨ دلؿد أك٬ةـ كػيةالت 
كأمؿاض ٩ٛكيح أ٫٩ يجىس كال َيِٛ كال يٛ٭٥ ٚحكرتق٢ ٦ٓ د٤ٟ األك٬ةـ ا٣ٛةقؽة 

ح ظىت دىجط ظٞيٞح ٤ٚ٭ؾا يججيغ جلة أف ال ٩تنةءـ ث٢ ك٦ٓ د٤ٟ الٮقةكس اخليةحل
  (1). ٩ذٛةءؿ كأف ٩ٕؽ أ٩ٛك٪ة ػريا

ٮؿي ٝةؿ / ))  كٝؽ صةء ٔ٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ ٨٦ ظؽير أيب ٬ؿيؿة  فى رىقي اكى
، اهلًل  ٨ى ؿى احٍلىكى

ٍ
أ ٛى ًتُّ ا٣ٍ ةى َيي ى ريى  ُ قي ا٣ يىٍسؿى  أم ا٣تنةؤـ (2)(( كى

ٮٝٓ ظؽكث املاكرق كزكاؿ املعةب، أك٫ٕٝ / ) ... ك٨٦ د  ٝةؿ الكٕؽم  $
ذلٟ يف اهل٧ٮـ كا٧٘٣ٮـ كاألمؿاض ا٤ٞ٣جيح كابلؽ٩يح، كاال٩٭يةر ا٣ٕىيب اذلم هل آزةرق 
الكحبح ا٣يت ٝؽ مة٬ؽ اجلةس مٌةر٬ة ال١سرية. ك٦ىت أذ٧ؽ ا٤ٞ٣ت ىلع اهلل، كدٮَل 

٧َٓ يف ٫٤ٌٚ، ٤ٔي٫، كل٥ يكتك٥٤ لؤلك٬ةـ كال م١٤ذ٫ اخليةالت الكحبح، ككزٜ ثةهلل ك
ا٩ؽٕٚخ ٔ٪٫ ثؾلٟ اهل٧ٮـ كا٧٘٣ٮـ، كزا٣خ ٔ٪٫ ٠سري ٨٦ األقٞةـ ابلؽ٩يح كا٤ٞ٣جيح، 
كظى٢ ل٤ٞ٤ت ٨٦ ا٣ٞٮة كاالنرشاح الرسكر ٦ة ال ي٧س٨ اتلٕجري ٔ٪٫، ٚس٥ م٤بخ 
املكتنٛيةت ٨٦ مؿىض األك٬ةـ كاخليةالت ا٣ٛةقؽة، كًل٥ أزٌؿت ٬ؾق األمٮر ىلع 

 ٨ٔ الٌٕٛةء، كًل٥ أدت إىل احل٧ٜ كاجل٪ٮف، كاملٕة  ٤ٝٮب ٠سري ٨٦ األٝٮيةء، ٌٚبلن 

                                                                        

 الث٨ ٔسي٧ني. 37ص ٠ذةب ا٥٤ٕ٣(1)

 اجلة٦ٓ الىعيط ممة ٣حف يف الىعيعني احلؽير وعع٫ ميؼ٪ة ا٣ٕبل٦ح ٦ٞج٢ ث٨ ٬ةدم الٮاديع يف(2)
(4994.) 
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٨٦ اعٚةق اهلل كك٫ٞٚ جل٭ةد ٩ٛك٫ تلعىي٢ األقجةب اجلةٕٚح املٞٮيح ل٤ٞ٤ت، ادلإٚح 
أم اكٚي٫ دميٓ ٦ة  4ا٣ُبلؽ/  َّ جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ٱٱ٫ٞ٤ٞ٣ُّ، ٝةؿ دٕةىل / 

األك٬ةـ، كال  ي٭٫٧ ٨٦ أمؿ دي٪٫ كد٩يةق ٚةملذٮَل ىلع اهلل ٝٮم ا٤ٞ٣ت ال دؤزؿ ٚي٫
ـٔض٫ احلٮادث ٫٧٤ٕ٣ أف ذلٟ ٨٦ ًٕٙ اجلٛف، ك٨٦ اخلٮر كاخلٮؼ اذلم ال  د
ظٞيٞح هل، كي٥٤ٕ ٦ٓ ذلٟ أف اهلل ٝؽ دس٢ٛ مل٨ دٮَل ٤ٔي٫ ثةل١ٛةيح اتلة٦ح، ٚيسٜ 
ؽق، ٚزيكؿ ٫٧٬ ك٫ٞ٤ٝ، كيتجؽؿ ٔرسق يرسان، كدؿظ٫ ) ظـ٫٩ (  ٚؿظة،  ثةهلل كي٧ُنئ لٔٮ

 ا٣ٕةٚيح كأف يذ٢ٌٛ ٤ٔي٪ة ثٞٮة ا٤ٞ٣ت كزجةد٫، ثةتلٮَل كػٮ٫ٚ أ٦٪ة، ٚجكأهل دٕةىل
ري (   (1). الاكم٢ اذلم دس٢ٛ اهلل أل٫٤٬ ثس٢ ػري، كدٚٓ لك م١ؿكق ًك

يف ٬ؾا املٕىن ٝةؿ / ) ٨٦ أظت أف يٛذط اهلل هل  ٝةؿ اإل٦ةـ النةٚيع  $
ؿؾ اذل٩ٮب كاصذ٪ةب املٕةيص ٤ٝج٫ أك ي٪ٮرق ٤ٕٚي٫ ثرتؾ الالكـ ٚي٧ة ال يٕ٪ي٫ كد

كيسٮف هل ٚي٧ة ثح٪٫ كبني اهلل ػجحبحه ٨٦ ٢٧ٔ ٚإ٫٩ إذا ٢ٕٚ ذلٟ ٚذط اهلل ٤ٔي٫ ٨٦ 
 (2).ا٥٤ٕ٣ ٦ة ين٫٤٘ ٨ٔ ٗريق كإف يف املٮت ألكرث الن٢٘ (

ٝةؿ أثٮ حم٧ؽ اثلٞيف / ق٧ٕخ صؽم يٞٮؿ / صةلكخ أثة ٔجؽ اهلل املؿكذم  $
١٬ؾا اكف الك٤ٙ (3)ؽة يذَك٥ يف ٗري ا٥٤ٕ٣أربٓ قجني، ٥٤ٚ أق٫ٕ٧ َٮؿ د٤ٟ امل

                                                                        

 (.54)صالٮقةا٢ املٛيؽة ل٤عيةة الكٕيؽة(1)

 .( ل٤جي٭ٌف 5/979) ٦٪ةٝت النةٚيع(2)

 (.35)ص٦ٕؿٚح ٤ٔٮـ احلؽير(3)
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رمح٭٥ اهلل دٕةىل ك٣ٞؽ اك٩ٮا يٕؽكف الكـ اإلنكةف ٚي٧ة ال يٕ٪ي٫ ػؾال٩ة ٨٦ اهلل 
بل٦ح ىلع إٔؿاض اهلل دٕةىل ٨ٔ ا٣ٕجؽ  (1).ٔك

ٚإف ٨٦ َة٣ٓ قري٥٬ ا٩ؽ٬ل ث٧ة اك٩ٮا ٤ٔي٫ ٨٦ احلِٛ كاإلدٞةف ٚيعةكؿ أف 
 ة ظْٛٮا كدأدي٫ اهل٧ح ا٣ٕةحلح ل٤عِٛ كَيى٢ هل اتلٛةءؿ يف ذلٟ.َيِٛ ٧٠

/ ) ٚكبي٢ َة٣ت ال٧١ةؿ يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ االَبلع  ٝةؿ اث٨ اجلٮزم  $
ىلع ال١ذت ا٣يت ٝؽ خت٤ٛخ ٨٦ املى٪ٛةت، ٤ٚي١رث ٨٦ املُة٣ٕح ٚإ٫٩ يؿل ٨٦ ٤ٔٮـ 

٤ٮ ٧٧٬٭٥ ٦ة ينعؾ ػةَؿق كَيؿؾ ٔـي٧ذ٫ ل٤ضؽ (  ٬. اا٣ٞٮـ ٔك
 اثل٧ؿة ٨٦ ٦ُة٣ٕح ٠ذت املذٞؽ٦ني ٝةابل / ) ٚةقذٛؽت ثةجلْؿ ٚي٭ة ٨٦ ز٥ ثني

ؿاات ٤ٔٮ٦٭٥ ٦ة ال يٕؿ٫ٚ  جةداد٭٥ ٗك مبلظْح قري ا٣ٞٮـ كٝؽر ٧٧٬٭٥ كظْٛ٭٥ ٔك
 (2).٨٦ ل٥ يُة٣ٓ (

كإحلٟ أ٦س٤ح ٨٦ ٝٮة ظِٛ كظؿص الك٤ٙ رمح٭٥ اهلل دٕةىل ٤ٔىٌ٭ة أف دسٮف 
 قبجة ٦ٕي٪ة ل٤عؿص ىلع ا٤ُ٣ت كاحلِٛ.

ح / اكف أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ َيِٛ أ٣ٙ أ٣ٙ ظؽير )  –٨٧ٚ ذلٟ / أ  ٝٮؿ أيب زٔر
 أم م٤يٮف ( ٚٞي٢ هل ٦ة يؽريٟ ٝةؿ ذا٠ؿد٫ كأػؾت ٤ٔي٫ األثٮاب.

ٝٮؿ ق٤ي٧ةف ث٨ مٕجح / ) ٠ذجٮا ٨ٔ أيب داكد أربٕني أ٣ٙ ظؽير ك٣حف  –ب 

                                                                        

 دار احلؽير. 922ص صة٦ٓ ٤ٔٮـ كاحلس٥ا٩ْؿ ثٕي اآلزةر يف ٬ؾا (1)

 (.447-444)صويؽ اخلةَؿ(2)
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 .٫ٕ٦ ٠ذةب (
ح الؿازم / أظِٛ ٦ةايت أ٣ٙ ظؽير ٧٠ة َيٛ –ج   خلٱُّٱِ اإلنكةف ٝٮؿ أيب زٔر
 كيف املؾا٠ؿة زبلز٧ةاح أ٣ٙ ظؽير. َّيل ىل مل

ٝٮؿ ٬نةـ الَكيب / ) ظْٛخ ٦ة ل٥ َي٫ْٛ أظؽ كنكيخ ٦ة ل٥ يجك٫ أظؽ اكف  –د 
يل ٥ٔ يٕةدبين ىلع ظِٛ ا٣ٞؿءاف ٚؽػ٤خ ثحذة كظ٤ٛخ أف ال أػؿج ٦٪٫ ظىت 

 .أظِٛ ا٣ٞؿءاف ٚعْٛذ٫ يف زبلزح أيةـ (
ٔؽم احلةِٚ / ق٧ٕخ ٔؽة منةيغ َي١ٮف / أف  ٝٮؿ أيب أمحؽ ٔجؽ اهلل ث٨ – ـه
ث٨ إق٧ةٔي٢ ابلؼةرم ٝؽـ ث٘ؽاد، ٚك٧ٓ ث٫ أوعةب احلؽير، ٚةصذ٧ٕٮا، احم٧ؽ 

ا ٦ذٮ٩٭ة كأقة٩يؽ٬ة، كص٤ٕٮا ٮ، ٤ٞٚج كأرادكا ا٦ذعةف ظ٫ْٛ، ٧ٕٚؽكا إىل ٦ةاح ظؽير
٦نت ٬ؾا اإلق٪ةد إلق٪ةد آػؿ، كدٕٚٮ٬ة إىل ٔرشة أ٩ٛف، لك رص٢ ٔرشة أظةدير، 

ؽ ك أمؿ٥٬ إذا ظرضكا املض٤ف أف ي٤ٞٮا ذلٟ ىلع ابلؼةرم، كأػؾكا ٤ٔي٫ املٔٮ
ري٥٬ ٨٦  ل٧٤ض٤ف، ٚعرضكا كظرض دمةٔح ٨٦ ا٣٘ؿبةء ٨٦ أ٢٬ ػؿقةف ٗك
ابل٘ؽاديني، ٧٤ٚة ا٧َأف املض٤ف ثأ٫٤٬ ا٩ذؽب رص٢ ٨٦ ا٣ٕرشة، ٚكأهل ٨ٔ ظؽير 

 ٤ٔي٫ كاظؽا ثٕؽ ٧ٚة زاؿ ي٤ٌف،  (1)٨٦ د٤ٟ األظةدير، ٚٞةؿ ابلؼةرم / ال أٔؿ٫ٚ
كاظؽ، ظىت ٚؿغ، كابلؼةرم يٞٮؿ / ال أٔؿ٫ٚ. كٌلف ا٧٤ٕ٣ةء مم٨ ظرض املض٤ف 

ف / ٚ٭٥ الؿص٢ ك٨٦ اكف ل٥ يؽر ا٣ٞىح يٞيض ىلع ٮىل ثٕي، يٞٮلإي٤ذٛخ ثٌٕ٭٥ 
 ابلؼةرم ثة٣ٕضـ كاتلٞىري ك٤ٝح احلِٛ.

                                                                        

 لك٪ؽ.أم ث٭ؾا ا(1)
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ز٥ ا٩ذؽب رص٢ ٨٦ ا٣ٕرشة أيٌة، ٚكأهل ٨ٔ ظؽير ٨٦ د٤ٟ األظةدير 
ٮبح، ٚٞةؿ / ال أٔؿ٫ٚ، ٚكأهل ٨ٔ آػؿ ٚٞةؿ / ال أٔؿ٫ٚ، ٥٤ٚ يـؿ ي٤ٌف ٤ٔي٫ امل٤ٞ

كاظؽا،كاظؽا ظىت ٚؿغ ٨٦ ٔرشد٫، كابلؼةرم يٞٮؿ / ال أٔؿ٫ٚ، ز٥ ا٩ذؽب اثلة٣ر، 
ٮا لك٭٥ ٨٦ إ٣ٞةء د٤ٟ األظةدير امل٤ٞٮبح،  كالؿاثٓ إىل د٧ةـ ا٣ٕرشة، ظىت ٚٗؿ

 كابلؼةرم ال يـيؽ٥٬ ىلع / ال أٔؿ٫ٚ.
ٮا اتلٛخ إىل األكؿ ٚٞةؿ / أ٦ة ظؽيسٟ األكؿ ٤ٞٚخ ٠ؾا، ٧٤ٚة ٔ ٥٤ أ٩٭٥ ٝؽ ٚٗؿ

كوٮاث٫ ٠ؾا، كظؽيسٟ اثلةين ٠ؾا، كوٮاث٫ ٠ؾا، كاثلة٣ر كالؿاثٓ ىلع الٮالء ظىت أىت 
ذ٪٫، ك٢ٕٚ ثةآلػؿي٨ ٦س٢ ٦ىلع د٧ةـ ا٣ٕرشة، ٚؿد لك ٦نت إىل إق٪ةدق، كَل إق٪ةد إىل 

 (1).٨ وةٔؽ إذا ذ٠ؿق يٞٮؿ / ال١بل اجلُةحذلٟ، ٚأٝؿ اجلةس هل ثةحلِٛ. ٚاكف اث

                                                                        

ٝةؿ احلةِٚ اث٨ ظضؿ ثٕؽ إيؿادق هلؾق ا٣ٞىح / ) ٤ٝخ ٬٪ة خيٌٓ ل٤جؼةرم ٧ٚة ا٣ٕضت ٨٦ ردق اخلُأ إىل (1)
الىٮاب ٚإ٫٩ اكف ظةْٚة ث٢ ا٣ٕضت ٨٦ ظ٫ْٛ ل٤ؼُأ ىلع دؿديت ٦ة أ٣ٞٮق ٨٦ مؿة كاظؽة. كا٣ٞىح ركا٬ة 

منةيغ ا٩ْؿ أيٌة ٠ذةب ك 334ص املٞؽ٦ح( ك٨٦ َؿي٫ٞ اث٨ ظضؿ يف 5/51) دةرخي٫اخلُيت يف 
( الث٨ ظضؿ 5/341) اجل١خالث٨ اجلٮزم ك 24ص احلر يف ظِٛ ا٥٤ٕ٣ك 44-45ص ابلؼةرم

ل٤ٕؿايق يف ثةب امل٤ٞٮب ، كا٣ٞىح ًٕٛ٭ة النيغ ثسؿ أثٮ زيؽ يف ٠ذةب  943ص رشح أ٣ٛيح احلؽيرك
ٕٛ٭ة أيٌة آػؿكف جل٭ة٣ح ميٮخ اث٨ ٔؽم ك٣س٨ ٝةؿ ال9/71) اتلأوي٢ ٚذط يف  كؼةكم ( ًك
ا٬ .( كال يرض ص٭ة٣ح ميٮخ اث٨ ٔؽم ٚي٭ة ٚإ٩٭٥ ٔؽد ي٪ضرب ث٫ ص٭ةتل٭٥ 9/459) امل٘ير

ٚٞؽ ذ٠ؿكا يف دؿدمذ٫ ٨٦ ٝٮة ظ٫ْٛ كقيبلف ذ٬٪٫  ٤ٝخ / ك٣حف ٬ؾا ثٕيؽا يف ظٜ ٦س٢ اإل٦ةـ ابلؼةرم 
 ٦ة يؽ٬ل ..

يأػؾ ال١ذةب ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ٚي٤ُٓ ٤ٔي٫ إَبلٔح ٝةؿ أثٮ ثسؿ الَكٮذاين / ٦ة رأيخ ٦س٢ حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ اكف 
كىلع لك ٦س٢ ٬ؾق ا٣ٞىه ٝؽ  334ص ا٣ٛذطٚيعِٛ اع٦ح أَؿاؼ األظةدير ٨٦ مؿة كاظؽة ٦ٞؽ٦ح 

 .يتكة٢٬ ٚي٭ة ٦ة ال يتكة٢٬ يف ٗري٬ة  كاهلل أ٥٤ٔ
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ٝٮؿ أيب داكد ) أمًل إقعةؽ أظؽ ٔرش أ٣ٙ ظؽيسة ٨٦ ظ٫ْٛ ز٥ ٝؿأ٬ة  –ك 
 ٤ٔي٪ة ٧ٚة زاد ظؿٚة كال ٩ٞه ظؿٚة (

ٝٮؿ ٧ٔؿ ث٨ مج٫ ) أظِٛ قذح ٔرش أ٣ٙ أرصٮزة ( كٌلف ميغ اإلقبلـ ث٨  –ز 
٫ كٌلف النيغ أمحؽ ث٨ يٞؿأ ال١ذةب ٨٦ أكهل إىل آػؿق ٚيجذٞل يف ذ٬٪ دي٧يح 

احلك٨ الؿكيم احل٪يف َيِٛ يف لك يٮـ ٨٦ أيةـ ادلرس زبلز٧ةاح قُؿ، أٝةـ ٚٮؽ 
 الكجٕني ق٪ح يؽرس ثؽمنٜ.

١ٙ أثٮ وة٣ط أيٮب ث٨ ق٤ي٧ةف ىلع ٠ذةب ) ا٣ٕؿكض ( ظىت ظ٫ْٛ ٚكأهل  ٔك
ثٌٕ٭٥ ٨ٔ إٝجةهل ىلع ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ثٕؽ ال١رب / ٚٞةؿ / ) ظرضت ٝٮ٦ة يذَك٧ٮف ٚي٫ 

 (1)ػؾين ذؿ يف ٩ٛيس أف يسٮف ثةب ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ال أدس٥٤ ٚي٫ (ٚأ
٬ؾق ثٕي األ٦س٤ح ا٣حكرية كإال ١ٚذت ا٣رتاص٥ َةٚعح ثؾ٠ؿ احلٛةظ كاملذٞ٪ني 

 ممة ال َيىٮف ٠رثة. كاهلل املكذٕةف.

ةملٞةرف يٞذؽم ك٨٦ صةلف صةنف كًل٧ة ألف ا٣ُيٮر ىلع أماكهلة دٞٓ كَل ٝؿي٨ ث
كا٣ُجٓ له كقةرؽ كاجلةس ٠أرساب ا٣ُٞة دلجٮلٮف ىلع تنج٫ (2)يٞةؿ ا٣ُجيٕح ٩ٞةهل

٥٬ رثٌٕ٭٥ ثجٕي كهلؾا ) إذا ٩ْؿ٩ة إىل أكخلٟ اذلي٨ اقذٛةدكا ٨٦ حلْةت أ٧ٔة

                                                                        

 ثذرصؼ. 911ص ٦ٕةل٥ يف َؿيٜ َة٣ت ا٥٤ٕ٣ل٧٤ٞؽـ ، ك 934ص ٤ٔٮ اهل٧حا٩ْؿ (1)

ٓ آػؿ.  كإرادد٫ ال ثؾاد٭ة ٧٠ة قيأيت ٨٦ الكـ اث٨ ا٣ٞي٥ أم ثإذف اهلل(2)  يف مًٮ
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ىةظجٮف إال املضؽي٨ يكٌلف ٨٦ ٩ذةص٭٥ كأزؿ٥٬ ٦ة يٕضت أك يؽ٬ل جنؽ٥٬ ال 
جلةث٭ني األذ٠يةء اذلم َيؿوٮف ىلع أكٝةد٭٥ ظؿو٭٥ ىلع ظيةد٭٥ ألف ا٣ٕةم٤ني كا

الـ٨٦ ٬ٮ احليةة كوعجح ٬ؤالء األدلةد املضؽي٨ املذيْٞني لرلٝةاٜ كاثلٮاين اكف هل 
ْٔي٥ األزؿ يف ٧٬ح ٦س٢ اإل٦ةـ اث٨ صؿيؿ ا٣ُربم كاث٨ ٔٞي٢ احل٪جٌل كاث٨ ٔكة٠ؿ 

كاملـم كاذل٬يب كاث٨ ظضؿ كأرضاث٭٥ ادلمنٌف كاث٨ دي٧يح كاث٨ ا٣ٞي٥ كاث٨ اجلٛحف 
يف ٗـارة ا٩ذةص٭٥ كصؽد٫ يٞٮؿ اث٨ ٔٞي٢ احل٪جٌل وةظت ٠ذةب ا٣ٛ٪ٮف / ) 

ى٧ين اهلل ٨٦ ٔ٪ٛٮاف النبيجح ثأ٩ٮاع ٨٦ ا٣ٕى٧ح ، كٝرص حمجيت ىلع ا٥٤ٕ٣ ٔك
  .كأ٫٤٬ ٧ٚة ػة٣ُخ ٣ٕةثة ٍٝ كال اعرشت إال أ٦سةيل ٨٦ ٤َجح ا٥٤ٕ٣(

املٕةيل كأف يسٮف ٔ٪ؽق احلِٛ كا٣ٛ٭٥ كاذلاكء ال  ٚةحلؿيه املٮٜٚ اذلم يؿكـ
دؿاق إال ٦ٓ املضؽي٨ ا٣ٕةم٤ني املؼ٤ىني أوعةب املضة٬ؽة ل٤٪ٛف ىلع اتل٥٤ٕ 

 (1).ة ٦٪٭٥كاتل٤ٕي٥ ٣ريمط ٤ٔي٫ ٦ة ٥٬ ٚي٫ أك ث٫ٌٕ ٚي١ٮف ٦س٤٭٥ أك ٝؿيجن 
 كهلل در ٨٦ ٝةؿ / 

 إذا ٦ة وعجخ ا٣ٞٮـ ٚةوعت ػيةر٥٬
 

 مدل ٦ٓ الؿدكال دىةظت األردل ٚرت 
 ،. كيف املس٢ / ) ٢ٝ يل ٨٦ دىةظت أٝٮؿ لٟ ٨٦ أ٩خ ( 

يٌٓ ال١ج٢ يف رصٌل ي٧٤ٕين ا٣ٞؿءاف  ٝةؿ ١ٔؿ٦ح / اكف اث٨ ٔجةس  $
                                                                        

 ل٧٤ٞؽـ ٩ٞبل ٨ٔ ٗريق ك٤ٞ٩ذ٫ ٔ٪٫ ثذرصؼ. 422ص ٤ٔٮ اهل٧حا٩ْؿ  (1)
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 (1)كا٣ٛؿااي
ظرص ذ٬٪٫ ىلع كاإلنكةف إذا اكف هل ٥٤ٕ٦ ي٤ـ٫٦ ٚإ٫٩ َيؿص ٔ٪ؽ احلِٛ ىلع 

اليشء اذلم َيِٛ كا٣رتًلزي ىلع ٦ة يٞؿأ كيىجط الٮٝخ ذا أ٧٬يح لٮصٮد اهلؽؼ اذلم 
 يكىع إحل٫ كاهلل أ٥٤ٔ.

(2)

يف اليشء اذلم َي٫ْٛ كيٞؿأق كجلة يف أا٧ح الك٤ٙ كاخل٤ٙ األقٮة يف ذلٟ ٣ٞؽ 
 ال ينٕؿ إال ك٬ٮ يف الىعؿاء كل٥ يؿد٬ة ٨٦ اكف اخل٤ي٢ ث٨ أمحؽ خيؿج ٨٦ ٦زنهل

 (3).م٫٤٘ ثة١ٛ٣ؿ
                                                                        

ركاق ابلؼةرم د٤ٕيٞة دلـك٦ة ث٫ يف ٠ذةب اخلىٮ٦ةت ثةب اتلٮزيٜ مم٨ ختىش ٦ٕؿد٫ كركاق ا٣ٛكٮم يف (1)
ري٧٬ة ثإق٪ةد وعيط كال١ج٢ / ا٣ٞيؽ ا٣ٛذط 4/511)  ال١ربلالكنن( كابلي٭ٌف يف 9/257) املٕؿٚح ( ٗك

(2/72.) 

ٝةؿ ) كحل٥ مٮتلٮف ٦ةرقنت ( املذؼىه يف ٥٤ٔ اجلٛف / ) كا٢ٕٞ٣ اإلنكةف يىجط أداة ٦ؽ٬نح ال١ٛةءة إذا (2)
 رًلـ دؿًلزيا ٝٮية ظةدا ( كٝ٪٢ ٨ٔ ) كحل٥ صي٧ف ( ك٬ٮ أثٮ ٥٤ٔ اجلٛف احلؽير أ٫٩ ٝةؿ / إف ا٣ٛؿؽ ثني
ري٥٬ ٨٦ اجلةس ا٣ٕةديني ٣حف مؿص٫ٕ إىل وٛح أك مٮ٬جح ُٚؿيح ل٢ٕٞ٤ . ٤ٝخ ٬ؾا حم٢ ٩ْؿ   –ا٣ٕجةٝؿة ٗك

ٮاعت كا٣٘ةيةت ا٣يت يٮص٭ٮف إحل٭ة ٧٧٬٭٥ كإىل درصح ا٣رتًلزي ا٣يت يكٕ٭٥ أف يج٤٘ٮ٬ة. ث٢ إىل املًٮ

٤ت الىرب ٚإف اإل٩ذٞةؿ ٨٦ الرشكد إىل ز٥ يٞٮؿ ) كحل٥ مٮتلٮف ( ك٬ؾق ا٣ٞؽرة دستكت ثةملؿا٩ح كاملؿا٫٩ دذُ       
ظرص اذل٨٬ ظرصا ثح٪ة حم٧١ة ٬ٮ ز٧ؿة اجل٭ؽ امل٤ط ٚإف اقذُٕخ أف دؿد ٤ٟٞٔ مؿة ثٕؽ أػؿل كمخكني 
ٟ ال د٤جر أف ختٌل ماك٩٭ة  ٮع اذلم أزت٦خ ٦ٕةجلذ٫ ٚإف اخلٮاَؿ ا٣يت دت٪ةٔز مؿة ك٦ةاح مؿة إىل املًٮ

ٮع اذلم آزؿد٫ ثةالػذيةر ز٥ د٤ٌف  ٩ٛكٟ آػؿ األمؿ ٝةدرا ىلع ظرص ذ٬٪ٟ ثإراددٟ ٚي٧ة ختذةر أ ـه٩ٞبل ل٧٤ًٮ
 433-437ص ٤ٔٮ اهل٧حثٮاقُح ٠ذةب  45ٛيٙ َجةرة صٔيف اإلقبلـ ل٤نيغ  ركح الىبلة٨٦ 

 ل٧٤ٞؽـ.

ل٤ٕك١ؿم ك٬ؾا يؤيؽ ٦ة َيىك ٨ٔ مٮد٫ ثأ٫٩ رضب رأق٫ يف أقُٮا٩ح  37ص احلر ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣ا٩ْؿ (3)
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كٌلف يؽػ٢ ادلاػ٢ ىلع أيب د٧ةـ النةٔؿ ك٬ٮ ي٢٧ٕ النٕؿ ٚبل ينٕؿ ث٫. كٌل٩خ 
ٌيح ٤ُٚت ٦٪٭ة ذات يٮـ أف دٕؽ هل َٕة٦ة كم٢٘ ثةتلأحلٙ كالؿد ىلع  الث٨ قع٪ٮف رسي

ظىت أىت  –د٫٧ٞ٤  –املؼة٣ٛني كأظرضت ا٣ُٕةـ كبٕؽ َٮؿ ا٩ذْةر أػؾت د٫٧ُٕ 
٤ٔي٫ كد٧ةدل يف ٫٤٧ٔ ظىت ا٣ٛضؿ ز٥ قأهلة أف حترض ا٣ُٕةـ ٚأػربد٫ ثأ٫٩ ٝؽ أىت 

 (1)٤ٔي٫ دكف أف ينٕؿ.

ٚيٞؿأ الالكـ ظؿٚة ظؿٚة كٍل٧ح لك٧ح كيذأم٢ يف ٦ٕة٩ي٫ ك٦جة٩ي٫ يجؽي٫ كيٕيؽق 
 ظىت يٛ٭٫٧ ٚ٭٧ة صيؽا.

اكف ثٌٕ٭٥ يٞؿأ ال١ذةب ز٥ يؾا٠ؿق ظؿٚة ظؿٚة ٠أف ٝةراة يٞؿأق ٤ٔي٫  ك٣ٞؽ
ٚيٞؿأق هل، كٝؽ ذ٠ؿكا يف دؿاص٥ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء أ٩٭٥ اك٩ٮا يكٕٮف داا٧ة تلٛ٭٥ ٦ة 

 يٞؿأكف دٛ٭٧ة دٝيٞة ٚحكذٛيؽكف ثؾلٟ ٚٮااؽ ْٔي٧ح.

ِ كظك٨ اجلُٜ ٦ٕؿكؼ كأق٤ٮب رٚٓ الىٮت ثة٣ٞؿاءة ٣رتقيغ ا٣ٛ٭٥ كاحلٛ
ك٦ٕ٭ٮد يف دلةؿ اتل٤ٕي٥ كاتل٥٤ٕ كيٮيص ثؾلٟ املؿبٮف ٣ٛةاؽد٫ اجل٧ح ك٦ة ٠ذج٫ 
ا٧٤ٕ٣ةء املك٧٤ٮف ٨ٔ ذلٟ يف مىت املى٪ٛةت ا٣رتبٮيح ٩ةدش ٨ٔ ػربد٭٥ كجتةرب٭٥ 

 يف مكأ٣ح احلِٛ كا٣ٛىةظح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل٤ٕك١ؿم. 37ص احلر ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣أف ينٕؿ ا٩ْؿ ظةميح  املكضؽ ٨٦ ٗري

 ل٧٤ٞؽـ. 433ص ٤ٔٮ اهل٧ح(1)
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ٝةؿ أثٮ ٬بلؿ ا٣ٕك١ؿم / كيججيغ لرلارس أف يؿٚٓ وٮد٫ يف درق٫ ظىت  $
٧ٓ ٩ٛك٫ ٚإف ٦ة ق٧ٕذ٫ األذف رقغ يف ا٤ٞ٣ت كهلؾا اكف اإلنكةف أكىع ملة يك٫ٕ٧ يك

٦٪٫ ملة يٞؿأق ... كٝةؿ / كظيك ٨ٔ أيب ظة٦ؽ أ٫٩ اكف يٞٮؿ ألوعةث٫ / إذا درقذ٥ 
 ل٤ٛ٭٥ٚةرٕٚٮا أوٮادس٥ ٚإ٫٩ أزجخ ل٤عِٛ كأذ٬ت ل٤٪ٮـ كٌلف يٞٮؿ ا٣ٞؿاءة اخلٛيح 

 (1). كالؿٚيٕح ل٤عِٛ كا٣ٛ٭٥
٨ ال ـبري ث٨ ثسةر ٝةؿ / دػ٢ يلع أيب كأ٩ة أركم يف دٚرت كال أص٭ؿ، أركم ٚي٧ة ٔك

أدل ثرصؾ إىل ٤ٝجٟ ٚإذا ٦ة ثحين كبني ٩ٛيس، ٚٞةؿ يل / إ٧٩ة لٟ ٨٦ ركايذٟ ٬ؾق 
أردت الؿكايح ٚة٩ْؿ إحل٭ة كاص٭ؿ ث٭ة ٚإ٫٩ يسٮف لٟ ٦ة أدل ثرصؾ إىل ٤ٝجٟ ك٦ة 

 (2)أدل ق٧ٕٟ إىل ٤ٝجٟ.
 (3).(ةث٫ أف جي٭ؿ ثٞؿاءد٫ ٝؽر ٦ة يك٧ٓيججيغ مل٨ َة٣ٓ يف ٠ذٝةؿ اخلُيت / ) ك $

ألف اجلٛف إذا امذ٭خ اليشء اك٩خ أق٧ط يف ٤َج٫ كأننٍ التل٧ةق٫ كٌم ٔ٪ؽ 
م١٪ٮ٩٭ة  ٨٦ ٝٮا٬ة كل٥ حتبف ٨٦ ؿالن٭ٮة أٝج٢ ل٧٤ٕةين كإذا اك٩خ ٠ؾلٟ ل٥ دؽػ

ىلع َة٣ت ا٥٤ٕ٣ أف يجؽأ جيت محبة كآزؿت ٠ؽىٌ اجلْؿ ىلع راظح ا٣رتؾ كذللٟ ٝي٢ / ) 

                                                                        

 .75 احلر ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣(1)

 (.5/544) اجلة٦ٓ ألػبلؽ الؿاكم كآداب الكة٦ٓ(2)

 (.5/544) اجلة٦ٓ(3)
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ٍ هل كَج٫ٕ ث٫ أٔىن ٚإف ا٣ٞجٮؿ ىلع ٝؽر نٚي٫ ثةمل٭٥ كأف خيذةر ٨٦ و٪ٮ٫ٚ ٦ة ٬ٮ أن
 (1)ا٣جنةط كابل٤ٮغ ىلع ٝؽر ا٣ٕ٪ةيح (

أ٢ٌٚ  / ) كٝؽ يسٮف ا٢٧ٕ٣ املٌٛٮؿ ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح  $
جذ٫  حبكت ظةؿ النؼه املٕني ل١ٮ٫٩ اعصـا ٨ٔ األ٢ٌٚ أك ل١ٮف حمجذ٫ كٗر
كا٬ذ٧ة٫٦ كا٩ذٛة٫ٔ ثةملٌٛٮؿ أكرث ٚي١ٮف أ٢ٌٚ يف ظ٫ٞ ملة يٞرتف ث٫ ٨٦ مـيؽ 
٫٤٧ٔ كظج٫ كإرادد٫ كا٩ذٛة٫ٔ ٧٠ة أف املؿيي يجذٛٓ ثةدلكاء اذلم ينذ٭ي٫ ٦ة ال يجذٛٓ 

 (2). (ث٧ة ال ينذ٭ي٫ كإف اكف صجف ذلٟ أ٢ٌٚ 
كممة يججيغ اتلججي٫ ٤ٔي٫ ال قي٧ة يف ظٜ املجذؽئ يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ ٚإ٫٩ ٝؽ دسٮف هل 
جح ٨ٔ ثٌٕ٭ة ٧ٚس٢ ٬ؾا ي٪ىط ثأف يٞج٢ ىلع ٦ة دأنف ث٫  جح يف ثٕي ا٤ٕ٣ٮـ كٗر ٗر
٩ٛك٫ كلٮ اكف ٦ة ي٫٤٧ أك ينٜ ٤ٔي٫ ٤َج٫ أ٥٬ كأكىل ٚإف ذلٟ أدىع القذ٧ؿارق يف 

٤ت ا٥٤ٕ٣ ق٭٤خ ٤ٔي٫ قةاؿ ا٤ٕ٣ٮـ كألف ا٤ُ٣ت ظىت إذا رقؼخ ٝؽ٫٦ يف َ
احل٧١ح دٞذيض اإلمكةؾ حبج٢ الى٤ح ثح٪٫ كبني ا٥٤ٕ٣ ث٤ُت ٦ة دأنف ث٫ ٩ٛك٫ ٚإف 
٬ؾا أ٢ٌٚ ٨٦ إراغـ اجلٛف اثذؽاءن ىلع ٦ة د٢٧ ٤ٚؿب٧ة د٪ُٞٓ الى٤ح كي٪ٛؿ ٨ٔ 

/  ا٥٤ٕ٣ كيرتًل٫ أك دسٮف ا٣ٛةاؽة ًبي٤ح كهلؾا ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح الكٕؽم 
سٮف الن٢٘ اذلم ينذ٢٘ ٚي٫ ممة دأنف ث٫ اجلٛف كتنذة٫ٝ، ٚإف ٬ؾا كيججيغ أف ي)

                                                                        

 أليب ٬بلؿ ا٣ٕك١ؿم. 31-33ص احلر ىلع االصذ٭ةد يف ٤َت ا٥٤ٕ٣(1)

 (.93/913)كلدل٧ٮع ا٣ٛذة(2)
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 (1). أدىع حلىٮؿ ٬ؾا املٞىٮد اجلةٚٓ(
٧ةؿ اجلةٕٚح األ٥٬ ٚةأل٥٬، ك٦زي ثني ٦ة  $ كٝةؿ / ) كيججيغ أف دذؼري ٨٦ اأٔل

جذٟ ٚي٫، ٚإف ًؽق َيؽث الك ٦ح كامل٢٤ كال١ؽر، آد٧ي٢ ٩ٛكٟ إحل٫ كتنذؽ ٗر
الىعيط كاملنةكرة، ٧ٚة ٩ؽـ ٨٦ اقتنةر، كادرس ٦ة دؿيؽ  كاقذ٨ٕ ىلع ذلٟ ثة١ٛ٣ؿ

ـ٦خ ٚذٮَل ىلع اهلل إف اهلل َيت  ٫٤ٕٚ درقة دٝيٞة، ٚإذا حتٞٞخ املى٤عح ٔك
 (2).املذٮٍلني(

ري ذلٟ ممة ين٢٘ اذل٨٬ كينذخ ا٣ٕ ٢ٞ ك٣ٞؽ اكف ٠سري ٨٦ الك٤ٙ يؤزؿكف ٗك
 ا٣ٞؿاءة يف ال٤ي٢ ىلع اجل٭ةر كيٮوٮف ث٫ أيٌة يف ظِٛ ا٥٤ٕ٣ ك٦ؾا٠ؿد٫.

ٝةؿ امل٪ؾر ل٤٪٧ٕةف اث٪٫ / ) ية ثين أظت لٟ اجلْؿ يف األدب ثةل٤ي٢ ٚإف   $
يخ ٚي٫ محبة ٫ٞ٤ٔ (  (3). ا٤ٞ٣ت ثةجل٭ةر َةاؿ كبةل٤ي٢ قةز٨ َٚك٧ة أٔك

/ إ٧٩ة اػذةركا املُة٣ٕح ثةل٤ي٢ خل٤ٮ ا٤ٞ٣ت ٚإف ػ٤ٮق ٝةؿ أثٮ ثسؿ اخلُيت  $
يرسع إحل٫ احلِٛ كهلؾا ٝةؿ محةد ث٨ زيؽ ملة ) ٝي٢ هل / ٦ة أٔٮف األميةء ىلع احلِٛ ؟ 
ٝةؿ / ٤ٝح ا٥٘٣ ( ك٣حف يسٮف ٤ٝح ا٥٘٣ إال ٦ٓ ػ٤ٮ الرس كٚؿاغ ا٤ٞ٣ت. كال٤ي٢ 

                                                                        

 (.92ص )الٮقةا٢ املٛيؽة ل٤عيةة الكٕيؽة(1)

 (.53ص )الٮقةا٢ املٛيؽة ل٤عيةة الكيٕؽة(2)

 (.9313ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم ) اجلة٦ٓ ألػبلؽ الؿاكم كآداب الكة٦ٓ(3)
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٧٧٬خ أف حتِٛ محبة ٝةؿ إق٧ةٔي٢ ث٨ أيب أكيف / إذا (1)أٝؿب األكٝةت ٨٦ ذلٟ
 (2).ٚ٪٥ ك٥ٝ ٔ٪ؽ الكعؿ ٚأرسج كا٩ْؿ ٚي٫ ٚإ٩ٟ ال دجكةق ثٕؽ إف مةء اهلل

كٝةؿ اخلُيت / ا٥٤ٔ أف ل٤عِٛ قةاعت، يججيغ مل٨ أراد اتلعِٛ أف يؿأي٭ة  $
كل٤عِ أ٦ةز٨ يججيغ ل٧٤ذعِٛ أف ي٤ـ٦٭ة ٚأصٮد األكٝةت / األقعةر، ز٥ ثٕؽ٬ة 

كظِٛ ال٤ي٢ أو٤ط ٨٦ (4)دكف ا٣ٕنيةت(3)كاتكٝخ ا٩ذىةؼ اجل٭ةر، كبٕؽ٬ة ا٣٘ؽ
ٓ ثٕؽ ممة  ظِٛ اجل٭ةر ... ٚأصٮد أ٦ةز٨ احلِٛ / ا٣٘ؿؼ دكف الك٢ٛ، كَل مًٮ
٫ ٚحن٫٤٘، أك ي٤٘ت ٤ٔي٫ ٚي٧٪٫ٕ، ك٣حف ثةملع٧ٮد  ي٤َم، كػبل ا٤ٞ٣ت ٚي٫ ممة يٞٔؿ

، كال ىلع مُٮط األ٩٭ةر كال ىلع ٝٮارع  ذعِٛ الؿص٢ حبرضة اجلجةت كاخلرضةيأف 
 (5).٣ُؿؽ، ٤ٚحف يٕؽـ يف ٬ؾق املٮآً اغبلة ٦ة ي٧٪ٓ ٨٦ ػ٤ٮ ا٤ٞ٣ت كوٛةء الرسا

كزين الؿًلت ثني يؽم أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ اجلةوعني الىةدٝني املذ٧ك١ني ثةل١ذةب 
أدمٕني  كالك٪ح ٚ٭ؾا أزجخ يف ذ٨٬ املذ٥٤ٕ كاقذعٌةرق ك٬ؤالء الىعةثح 

 ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ٱُّٱ٤ٔي٭٥ اكف ٚي٧ة أ٩ـؿ 

                                                                        

 (.5/542ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم ) اجلة٦ٓ ألػبلؽ الؿاكم كآداب الكة٦ٓ(1)

 (.9391املىؽر الكةثٜ  ر٥ٝ )(2)

 .خمذةر الىعةح٦ة ثني ا٣٘ؽاة ك٤َٮع الن٧ف.  (3)

 .خمذةر الىعةحا٣ٕيش كا٣ٕنيح ٨٦ وبلة امل٘ؿب إىل ا٣ٕذ٧ح. (4)

احلر ىلع ( ، كالث٨ اجلٮزم الكـ حنٮ ٬ؾا يف رقةتل٫ 513-5/517ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم ) ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛ(5)
 .55ص ظِٛ ا٥٤ٕ٣
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 كذ٤٬ٮا ملة ٩ـؿ املٮت ثؿقٮؿ اهلل  933آؿ ٧ٔؿاف/  َّ نتىت مت زت  رت يب
٨ٔ ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ٧٤ٚة ٝةـ أثٮ ثسؿ الىؽيٜ كمةٚ٭٭٥ ث٭ة ػؿصٮا يذ٤ٮ٩٭ة يف ق١ٟ 
املؽي٪ح ٠أف ل٥ دزنؿ إال ذلٟ احلٮـ ك١٬ؾا ٚإف ا٣ٞةرئ ٨٦ الىعٙ ٝؽ يٕرس ٤ٔي٫ 

 عٙ كيف املنةٚ٭ح يـكؿ ٦س٢ ٬ؾا بكؤاؿ املنةٚ٭ح.ٚ٭٥ ثٕي ٦ة يف الى
يف ٚٮااؽ األػؾ ثةملنةٚ٭ح / ) ػةويح ص٤ٕ٭ة اهلل ثني  ٝةؿ النةَيب  $

امل٥٤ٕ كاملذ٥٤ٕ ين٭ؽ٬ة لك ٨٦ زاكؿ ا٥٤ٕ٣ كا٧٤ٕ٣ةء ٚس٥ ٨٦ مكأ٣ح يٞؿأ٬ة املذ٥٤ٕ 
ٚ٭٧٭ة ث٘ذح يف ٠ذةب كَيْٛ٭ة كيؿدد٬ة ىلع ٤ٝج٫ ٚبل يٛ٭٧٭ة ٚإذا أ٣ٞة٬ة إحل٫ امل٥٤ٕ 

كظى٢ هل ث٭ة ثةحلرضة ك٬ؾا ا٣ٛ٭٥ َيى٢ إ٦ة ثأمؿ اعدم ٨٦ ٝؿاا٨ أظٮاؿ كإيٌةح 
ط إماكؿ ل٥ خيُؿ ل٧٤ذ٥٤ٕ ثجةؿ كٝؽ َيى٢ ثأمؿ ٗري ٦ٕذةد ك٣س٨ ثأمؿ ي٭ج٫  مًٮ

  (1).اهلل ملذ٥٤ٕ ٔ٪ؽ ٦سٮهل ثني يؽم امل٥٤ٕ ّة٬ؿ ا٣ٛٞؿ ثةدم احلةصح إىل ٦ة ي٤ًف إحل٫

دلةلكح ا٧٤ٕ٣ةء / ) إذ يٛذط ل٧٤ذ٥٤ٕ ثني أيؽي٭٥ ٦ة ال  كٝةؿ أيٌة يف ٚٮااؽ $
يٛذط هل دك٩٭٥ كيجًف ذلٟ اجلٮر هل٥ ث٧ٞؽار ٦ة ثٞٮا يف ٦ذةثٕح ٧٤ٕ٦٭٥ كدأدث٭٥ ٫ٕ٦ 

 (2). كاٝذؽاا٭٥ ث٫ ٚ٭ؾا ا٣ُؿيٜ ٩ةٚٓ ىلع لك دٞؽيؿ (

ثسؿ ث٨ ٔجؽ اهلل أثٮ زيؽ / األو٢ يف ا٤ُ٣ت أف يسٮف  غكٝةؿ الني $
لؤلميةخ، كاألػؾ ٨٦ أٚٮاق الؿصةؿ (3)كاتل٤ٌف ٨ٔ األقةديؾ، كاملسةٚ٪ح ثُؿيٜ اتل٤ٞني

                                                                        

 .957ص ٩ٞؽ الٮ٥٬ كاإلي٭ةـ(1)

 (.9/12)ٮاٚٞةتامل(2)

 املسةٚ٪ح / املضةلكح، كاملؿاد ث٭ة ٬٪ة دلةلكح ا٧٤ٕ٣ةء تل٤ٌف ا٥٤ٕ٣ ٔ٪٭٥.(3)
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ال ٨٦ الىعٙ كبُٮف ال١ذت، كاألكؿ ٨٦ ثةب أػؾ ا٣جكيت ٨ٔ ا٣جكيت اجلةَٜ، 
 ك٬ٮ امل٥٤ٕ أ٦ة اثلةين ٨ٔ ال١ذةب، ٚ٭ٮ دمةد، ٚأىن هل ادىةؿ ا٣جكت ؟

يف ٤َت  / "٨٦ دػ٢ يف ا٥٤ٕ٣ كظؽق؛ ػؿج كظؽق"؛ أم / ٨٦ دػ٢(1)كٝؽ ٝي٢
ا٥٤ٕ٣ ثبل ميغ؛ ػؿج ٦٪٫ ثبل ٥٤ٔ، إذ ا٥٤ٕ٣ و٪ٕح، كَل و٪ٕح حتذةج إىل وة٩ٓ، ٚبل 

 ثؽ إذان تل٧٤ٕ٭ة ٨٦ ٧٤ٕ٦٭ة احلةذؽ.
 (2)ك٬ؾا يسةد يسٮف حم٢ إدمةع لك٧ح ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣؛ إال ٨٦ مؾ ...

  . كٝؽ ٝي٢ / ٨٦ اكف ميؼ٫ ٠ذةث٫ ٤ٗت ػُؤق ىلع وٮاث٫
  / كأليب ا٣ٕجةس اث٨ ا٣ٕؿيٙ

 ٮفػػػنالكت ّ٪ػػٞي٪٫ يف املػػػٚي         ٧ة ثأوٮهل ػػػة٫ٚ اع٣ػػػػ٨٦ ل٥ ين 
كَيك٨ ث٪ة يف ػذةـ ٬ؾق اخلُٮة أف ٩ؾ٠ؿ ٝٮؿ أيب ظيةف حم٧ؽ ث٨ يٮقٙ 

 ـ( يف ٬ؾا املٕىن.732األ٩ؽليس )

                                                                        

 .ا٣ٞةا٢ ٬ٮ اإل٦ةـ النةٚيع (1)

 .55ص ظ٤يح َة٣ت ا٥٤ٕ٣(2)



 93 

 ت د٭ؽلػ(أف ال١ذ9ي٨ْ ا٧٘٣ؿ)
 

 
 

 ٤ٮـػػػػػػ٥ إلدراؾ ا٣ٕػػػػأػةٚ٭
 ي٭ةػػػػػك٦ة يؽرم اجل٭ٮؿ ثأف ٚ 

 
 

 
 

 ريت ٢ٞٔ ا٣ٛ٭ي٥ػػػػٗٮامي ظ
 ٤ٮـ ث٘ري ميغػػػػػإذا ر٦خ ا٣ٕ 

 
 

 
 

 ُؿيٜ املكذٞي٥ػػػ٤٤ًخ ٨ٔ ا٣
 يٟ ظىتػػػكد٤ذبف األمٮر ٤ٔ 

 
 

 (١5ي٥)ػدىري أ٢ً ٨٦ دٮ٦ة احل 
كدٮ٦ة احل١ي٥ ٬ؾا / اكف رص٢ يؽيع ا٥٤ٕ٣ كيْ٭ؿ اتلٕةل٥ ك٬ٮ ٨٦ أص٭٢ اجلةس  

 ىلع لكةف محةرق ٝةابل / ٥ننؽ أظؽ٬كٌلف هل محةر يؿًلج٫ داا٧ة ٚة
 ةػػ١ي٥ دٮ٦ػػػػػػٝةؿ محةر احل

 
 ٙ ادل٬ؿ ل١٪خ أرًلتػػلٮ أ٩ى 

 يٍػػػ٭٢ بكػػأل٩ين صة٢٬ ص 
 

 (4ة٢٬ مؿًلت )ػػػيب صػػكوةظ 
 

يؤػؾ اثذؽاء ٨٦  ٝةؿ النيغ ثسؿ ث٨ ٔجؽ اهلل أثٮ زيؽ / ) ٚج٧ة أف ا٥٤ٕ٣ ال $
ال١ذت ث٢ ال ثؽ ٨٦ ميغ دذ٨ٞ ٤ٔي٫ ٦ٛةديط ا٤ُ٣ت، تلأ٨٦ ٨٦ ا٣ٕسةر كالـل٢، 
٤ٕٚيٟ إذان ثةتلعٌل ثؿاعيح ظؿ٦ذ٫، ٚإف ذلٟ ٔ٪ٮاف اجلضةح كا٣ٛبلح كاتلعىي٢ 

كبٞؽر (4)كاتلٮٚيٜ، ٤ٚيس٨ ميؼٟ حم٢ إصبلؿ ٦٪ٟ كإ٠ؿاـ كدٞؽيؿ كد٤ُٙ
                                                                        

 ا٧٘٣ؿ ٬ٮ ٤ٝي٢ اخلربة اذلم ل٥ جيؿب األمٮر.(1)

إيؿادق ثةتلٕؿيي ثةإل٦ةـ اث٨ ٦ةلٟ  ( ك٬ؾق األثيةت دمي٤ح كإف اكف ٝؽ أػُأ يف5/943) اآلداب الرشٔيح(2)
وةظت األ٣ٛيح كٌلف أثٮ ظيةف إذا ذ٠ؿ ٔ٪ؽق اث٨ ٦ةلٟ يٞٮؿ / أي٨ ميٮػ٫. كالىعيط أف ٨٦ منةخي٫ اث٨ 

ـ٥ٔ اث٨ ظجةف ٗري وعيط ا٩ْؿ   ظةميح اخلرضميٕحل كاث٨ احلةصت كاث٨ ٧ٔؿكف كأيب يلع الن٤ٮبني ٚ
 (.9/91ىلع اث٨ ٔٞي٢ )

 (.5/943)اآلداب الرشٔيح(3)

 .( ٦ٓ رشظ٭ة ل٤نيغ ا٣ٕسي٧ني 71بل١ؿ أثٮ زيؽ )ص ظ٤يح َة٣ت ا٥٤ٕ٣(4)
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 ٛيؽ ٦٪٫ مؿااعة ظؿ٦ح امل٥٤ٕ يجذٛٓ ا٣ُة٣ت كيكذ
 (1).ٝةؿ يٮقٙ ث٨ احلكني / ك٥ٕ٩ ٦ة ٝةؿ / ) ثةألدب دٛ٭٥ ا٥٤ٕ٣ ( $
٤ي٫ ٔ/ ) كظٞيٜ ىلع ٨٦ صةلف اعل٥ أف ي٪ْؿ  كٝةؿ اث٨ ٔجؽ ا٣رب  $

ثٕني اإلصبلؿ كي٪ىخ هل ٔ٪ؽ املٞةؿ كأف يسٮف مؿاصٕذ٫ هل دٛ٭٧ة ال دٕ٪ذة كبٞؽر 
 (2). إصبلؿ ا٣ُة٣ت ل٤ٕةل٥ يجذٛٓ ث٧ة يٛيؽ ٨٦ ٫٧٤ٔ

كٝةؿ اث٨ دمةٔح يف ٨٧ً كوةيةق ٤ُ٣جح ا٥٤ٕ٣ / ) ... كأف يىرب ىلع صٛٮة  $
دىؽر ٨٦ ميؼ٫ أك قٮء ػ٤ٜ كال يىؽق ٨ٔ مبلز٦ذ٫ كظك٨ ٔٞيؽد٫ كيذأكؿ إٔٚةهل 
ا٣يت يْ٭ؿ أف الىٮاب ػبلٚ٭ة ىلع أظك٨ دأكي٢ كيجؽأ ٬ٮ ٔ٪ؽ صٛٮة النيغ 

ذؾار كاتلٮبح ممة كٝٓ كاالقذ٘ٛةر كيجكت املٮصت هل  كجي٢ٕ ا٣ٕذت ٤ٔي٫ ٚإف ثةأل
٨ ثٕي أذلٟ أثًف ملٮدة ميؼ٫ كأظِٛ ٤ٞ٣ج٫ ك ٩ٛٓ ل٤ُة٣ت يف د٩يةق كآػؿد٫ ٔك

الك٤ٙ / ) ٨٦ ل٥ يىرب ىلع ذؿ اتل٥٤ٕ ثًف ٧ٔؿق يف ٧ٔةيح اجل٭ة٣ح ك٨٦ ورب ٤ٔي٫ 
 (3).آؿ أمؿق إىل ٔـ ادل٩ية كاآلػؿة (

ٟ ٚي٫ كال ريت أف األزؿ ا٣ٕٛةؿ ا٣ٞٮم يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ َيى٢ ٤ٔي٫ ك٬ؾا ممة ال م
٧ٔؿق يسٮف ٤ٝي٢ ٨٦ اإلنكةف يف و٘ؿق أك مجةث٫ ألف اإلنكةف يف ٬ؾق املؿظ٤ح 

                                                                        

 ل٤ؼُيت. 971ص اٝذٌةء ا٥٤ٕ٣ ا٢٧ٕ٣(1)

 .7ص اجلة٦ٓ لآلداب(2)

 .17ص اتلبيةفكل٤٪ٮكم الك٦ة حنٮق يف  19ص دؾ٠ؿة الكة٦ٓ كاملذَك٥(3)
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االنن٘ةؿ ٔؽي٥ ا٣ٕبلاٜ كاهل٧ٮـ ٚبل أكالد كال زكصح كال ٧٬ٮـ يف ٤َت املٕحنح ٚ٭ٮ 
مؿاظ٢ ا٧ٕ٣ؿ ل٤عِٛ م١يف ٚةرغ ٦ٛؿغ ل٥٤ٕ٤ ك٤َج٫ ٧ٚؿظ٤ح ا٣ُٛٮ٣ح ٌم أظك٨ 

بنلك اعـ لىٛةء اذلا٠ؿة ٨٦ ا٣تنٮيل كاالنن٘ةؿ كاجلك٥ يف اكم٢ وعذ٫ كٚرتة 
 (1).ة ... (ا٣ُٛٮ٣ح ٬ؾق دجؽأ ٨٦ ق٨ اخلةمكح ظىت ث٤ٮغ اثلةثلح كا٣ٕرشي٨ دٞؿيجن 

ك٨٦ املٕذةد ٔ٪ؽ الن٪ةُٝح أف يجؽأكا ثذ٥٤ٕ ا٢ُٛ٣ احلؿكؼ كٝىةر الكٮر ك٬ٮ 
ىلع األ٢٬ أف ال يٛٮدٮا ىلع أكالد٥٬ ٚرتة الىٛةء  ٚيججيغ (2)اث٨ زبلث قجني أك أربٓ

ا٣رتًلزي  يججيغ٬ؾق ٚة٥٤ٕ٣ ٚي٭ة أرقغ يف اذلا٠ؿة كأثٕؽ ٨ٔ ا٣جكيةف كأدىع ل٤ٛ٭٥ ٚ
 ىلع ظِٛ ا٤ٕ٣ٮـ ٚي٭ة ٝج٢ أف د٪ٞيض أية٦٭ة كد٪رصـ حلةحل٭ة.

 (3). / ) احلِٛ يف الى٘ؿ اكجلٞل يف احلضؿ ( ٝةؿ احلك٨ ابلرصم  $
 (4).(٠أين أ٩ْؿ إحل٫ يف ٝؿَةس أك كرٝحؿ ٧ٞ٤ٔح / ) ٦ة ظْٛخ كأ٩ة مةب كٝة $
كٝةؿ احلك٨ / ) ٝؽمٮا إحل٪ة أظؽازس٥ ٚإ٩٭٥ أٚؿغ ٤ٝٮبة كأظِٛ ملة ق٧ٕٮا  $

  (5).٨٧ٚ أراد اهلل أف يذ٫٧ هل أد٫٧ (

                                                                        

 .297يف دؿاص٥ أث٪ةء م٪ٞيٍ ص الٮقيٍ(1)

 .34ص ا٣ٞؿءاف ٔ٪ؽ الن٪ةُٝحَؿيٞح ظِٛ (2)

 (.5/939) ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛ( كاخلُيت يف 431) املؽػ٢ظك٨ أػؿص٫ ابلي٭ٌف يف (3)

 (.5/935) ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛإق٪ةدق وعيط إحل٫ أػؿص٫ اخلُيت يف (4)

 إق٪ةدق ظك٨ ا٩ْؿ املىؽر الكةثٜ.(5)
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 ك٣ٞؽ أظك٨ ٨٦ ٝةؿ /
 ١ربػػ٦ة احل٥٤ إال ثةتلع٥٤ يف ا٣

 
 
 

 الى٘ؿ ذ٥٤ٕ يفػػػػػك٦ة ا٥٤ٕ٣ إال ثة٣
 كلٮ ٤ٜٚ ا٤ٞ٣ت امل٥٤ٕ يف الىجة 

 
 

 أل٣ٛيخ ٚي٫ ا٥٤ٕ٣ اكجلٞل يف احلضؿ 
كاحلِٛ يف الى٘ؿ ٨٦ املكةا٢ ا٣يت ال حتذةج إىل اقذؽالؿ أل٩٭ة دلؿبح كاجلةس  
ؽـ دٛٮيذ٭ة  (1)٦ذٛٞٮف ٤ٔي٭ة ٚيضت اٗذ٪ة٦٭ة ٔك

/ ) اتل٫ٞٛ يف ز٨٦ النبيجح كإٝجةؿ ا٧ٕ٣ؿ،  ٝةؿ اخلُيت ابل٘ؽادم  $
، كيثجخ كاتل٧س٨ ٦٪٫ ث٤ٞح األم٘ةؿ، كًل٧ةؿ اذل٨٬ كراظح ا٣ٞؿَيح يؿقغ يف ا٤ٞ٣ت 

كيذ٧س٨، كيكذعس٥، ٚيعى٢ اال٩ذٛةع ث٫ كا٣ربًلح، إذا وعج٫ ٨٦ اهلل ظك٨ 
اتلٮٚيٜ كإذا أ٢٧٬ إىل ظة٣ح ال١رب امل٘رية لؤلػبلؽ، اجلةٝىح لآلالت، اكف ٧٠ة ٝةؿ 

 النةٔؿ /
 ةؾ اتل٥٤ٕ ٩ةمبةػػػإذا أ٩خ أٔي

 
 (5يؼة ٤ٔيٟ مؽيؽ)ػػػ٤ُ٧ٚج٫ م 

 

إذ ٝؽ دٞؽـ أف ا٣جكيةف ٦جنؤق كقبج٫ النيُةف ٚةألذاكر ظؿكز كظىٮف ٦٪٫ 
َٚك٧ة اكف اإلنكةف أمؽ ذ٠ؿا هلل دٕةىل كحمةْٚح ىلع األذاكر اكف النيُةف ٦٪٫ أثٕؽ 

 حي ٱُّٱ/  دٕةىل ةؿكٍل٧ة ٢ٛٗ الز٫٦ النيُةف حبكت ٤ٛٗذ٫ ٧ٚكذ٢ٞ كمكذ١رث ٝ
ـػؿؼ/  َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  44ال

                                                                        

 .37ص َؿيٞح ظِٛ ا٣ٞؿآفا٩ْؿ (1)

 (.5/971) ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛ(2)
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 43ا٣جكةء/  َّ ىه  مه جه ين ىن من خن ُّٱكٝةؿ دٕةىل / 

ً ٝةؿ / ))  كيف ظؽير ٔس٧ةف ث٨ ٔٛةف  ٨ٍ ٝىةؿى ِمْسِب اِله ٓى ٦ى ُّ ٦ى م الى يىرضي ً  اذله
٤ًي ٕى ٓي ا٣ٍ ٧ًي ٮى الكه ةًء كى٬ي ٧ى الى يًف الكه رًٍض كى

ى
ءه يًف اأٍل ٍ ةي اٍق٫ً٧ً يشى

ى
ى٥ٍ ديًىج٫ٍي ٚىٍضأ اتو ل ؿه ثى مى ٥ي زىبلى
ىته  ءو ظى ةي ثىبلى

ى
ٚىٍضأ ى٥ٍ ديًىج٫ٍي  اتو ل ؿه ثي مى ة ًظنيى ييٍىًجطي زىبلى ى٭ى ٨ٍ ٝىةل ٦ى ىته ييٍىًجطى كى ءو ظى ثىبلى

٧ٍيًسى   (1) ((.حي
ي  أف رقٮؿ اهلل   كيف ظؽير أيب ٬ؿيؿة ى إًاله اِله

٨ٍ ٝىةؿى الى ًإهلى ٝةؿ / )) ٦ى
٩ىٍخ كىٍظؽى  ةو اكى ؿه ـو ٦ًةاىحى مى ءو ٝىًؽيؿه يًف يىٍٮ ٍ ى لكي  يشى ٮى ىلعى ي احٍلى٧ٍؽي كى٬ي هلى ٟي كى ٍ٤ ي ال٧ٍي ي هلى ٟى هلى ي ً قي الى رشى

رٍشً ًرٝىةبو  ٔى ٍؽؿى  ٔى ي  ي ًظٍؿزنا ٨ٍ٦ً  هلى ٩ىٍخ هلى ٌلى ح بىحو كى ٪٫ٍي ٦ًةاىحي قى ًيىٍخ خى حمي ٪ىحو كى كى ي ٦ًةاىحي ظى ًذجىٍخ هلى ًلي كى
ة ُى يٍ ٧ٍيًسى ... احلؽير ((النه ىته حي ٟى ظى ً ل ٫ي ذى  كاهلل أ٥٤ٔ (2)ًف يىٍٮ٦ى

ٚإف اهلل يف ٔٮف ا٣ٕجؽ ٦ة اكف ا٣ٕجؽ يف ٔٮف أػي٫ ك٨٦ اكف يف ظةصح أػي٫ اكف 
اجلـاء ٨٦ اهلل يف ظةصذ٫ ك٨٦ يرس ىلع ٦ٕرس يرس اهلل ٤ٔي٫ يف ادل٩ية كاآلػؿة ك

 (3)صجف ا٢٧ٕ٣.

                                                                        

ريق كٝةؿ ميؼ٪ة ٦ٞج٢ 2133أػؿص٫ أثٮ داكد )(1) الىعيط ٚةحلؽير ث٧ض٧ٮع َؿ٫ٝ ظك٨.  ( ٗك
 (.191ر٥ٝ ) املك٪ؽ

 (.5419( كمك٥٤ )4314أػؿص٫ ابلؼةرم )(2)

 .49الث٨ دمةٔح ص اتلؾ٠ؿةا٩ْؿ (3)



   

98 

ٚٛ٭٥ اليشء ك٦ٕؿٚح ٦ٕ٪ةق يكةٔؽ ىلع تك٭ي٢ احلِٛ كدثجحذ٫ كيـيؽ يف أرٌلف 
 ال٤ِٛ ل٥ خي٪٫ املٕىن. ػة٫٩ احلِٛ ٚإف

ةؿ / ٝ ك٬ؾق َؿيٞح ٩جٮيح ٩ةٕٚح، ٧٠ة ركل اإل٦ةـ مك٥٤ ٨٦ ظؽير يلع 
٥ه / ))  ٝةؿ يل رقٮؿ اهلل  ٍديًن ٝي٢ٍ ال٤ه٭ي ؽ  ٜى  ا٬ًٍؽيًن كىقى ًؿي ُه ٟى ا٣ ذى احى ل ٬ًؽى ؽى ٍؿ ثًةلٍ٭ي كىاٍذ٠ي

ٍ٭٥ً  ادى الكه ؽى اًد قى ؽى (( ٚؿبٍ ظِٛ ٬ؾا ادلاعء بيشء حمكٮس ال يجىس، ٚؿبٍ  كىالكه
 اهلؽايح ث٭ؽايح ا٣ُؿيٜ، كربٍ الكؽاد ثتكؽيؽ الك٭٥.

افي كذ٠ؿ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء  ٍؽى ا دمي ؾى يٮا  يف ذلٟ ظؽير / )) ًقرييكا ٬ى ٝىةل ؿ ديكفى  ٛى ٜى ال٧ٍي جى قى
اتي  ا٠ًؿى ًسرينا كىاذله ى ٠ى كفى اِله ا٠ًؿي ً ٝىةؿى اذله ٮؿى اِله ؿ ديكفى يىة رىقي ٛى ة ال٧ٍي ٦ى  (1).(( كى

ال إٚىةر اجلج٢ دؾ٠ؿة ٣ٌٛي٤ح اذلا٠ؿي٨ هلل كاذلا٠ؿات، ٧ٚة ذ٠ؿ أك مؿ ث٫ ٦ةر  
ا٣ٌٛي٤ح. ٚريبٍ احلةِٚ حمٛٮّةد٫ ثأميةء حمكٮقح أك حمٛٮّح ٨٦ ٝج٢ كلٮ ذ٠ؿ ٬ؾق 

 (2)ثْة٬ؿ األ٣ٛةظ !!

 خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ/  ٝةؿ دٕةىل لَكي٫٧ مٮىس 
  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مق حق مف

                                                                        

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 5474ركاق مك٥٤ )(1)

بلج ا٣جكيةف ٤ُ٣جح(2)  .2ل٤نيغ ثؽر ث٨ يلع ا٣ٕذحيب ص ا٥٤ٕ٣ كوةية ٣ٞٮة احلِٛ ٔك
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 93 - ٫َ95/  َّ جه ين ىن من
ي٫٧٤ٕ ا٥٤ٕ٣ كالٮيح ك٬ؾا ٬ٮ  ٚأ٩خ دؿل أف اهلل دٕةىل ٫٧٤ٔ آداب ا٥٤ٕ٣ ٝج٢ أف

 يل ىل مل خل ٱُّٱٝةؿ اهلل دٕةىل /  مأف الىعةثح ٨٦ اجل٨ ثني يؽم اجليب 
 جه   ين  ىن  من خن حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم
 51األظٞةؼ/  َّىه مه

أ٩ىذٮا / كويح يٮيص ث٭ة ثٌٕ٭٥ ثٌٕة، ٧٤ٚة دأدثٮا يف دل٤ف ا٥٤ٕ٣، ٩ٕٛ٭٥ اهلل 
٩ىةت ٚ٭ٮ يشء ٔضيت، كرد ٔ٪٭٥ يف ث٫. كأ٦ة مأف الىعةثح ٨٦ اإلنف يف اإل

 ثؿًلٮا كًلأف ىلع رؤكق٭٥ ا٣ُري.  األظةدير الىعيعح أ٩٭٥ اك٩ٮا إذا ذ٠ٌؿ٥٬ اجليب 
ٝةؿ قٛيةف ث٨ ٔيح٪ح / أكؿ ا٥٤ٕ٣ االقذ٧ةع، ز٥ اال٩ىةت ز٥ احلِٛ ز٥  $

 (1)ا٢٧ٕ٣، ز٥ ا٣جرش.
 / كٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  $

 كل٥٤ٕ٤ قخ مؿادت /
 أكهلة / ظك٨ الكؤاؿ.

 ة٩يح / ظك٨ اإل٩ىةت كاالقذ٧ةع.اثل
 اثلةثلح / ظك٨ ا٣ٛ٭٥.

 الؿاثٕح / احلِٛ.
 اخلةمكح / اتل٤ٕي٥.

                                                                        

 (.4/535) ظ٤يح األكحلةء(1)
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 (1). ٬االكةدقح / كٌم ز٧ؿد٫، ا٢٧ٕ٣ ث٫ كمؿااعة ظؽكدق. 

 يٞٮؿ / )) كٝؽ صةء ٨٦ ظؽير ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿ ٝةؿ ق٧ٕخ رقٮؿ اهلل 
 ًٜ ي  الؿ 

ى حي ىلعى ة٦ى ٦ٍسى٢ي  احٍلًضى
ى
يؽي أ ـً دى ًِ كى

ٍٛ يؽي يًف احٍلً ـً دى ٢ً كى
ٍٞ ٕى يؽي يًف ا٣ٍ ـً ًٌمى دى ِى  كى ًٚ احٍلىة

ة ْن ٍٛ  (2). ((ًظ

/ ) ملة اك٩خ الؿاحئح ا٣ُيجح ٗؾاء الؿكح كالؿكح ٦ُيح  ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  $
ـداد ثة٣ُيت ك٬ٮ ي٪ٛٓ ادل٦ةغ كا٤ٞ٣ت ... (  (3). ا٣ٞٮل كا٣ٞٮل د

خ أ٫٩ َيؽ اذلا٠ؿة كينعؾ٬ة كٝؽ ذ٠ؿ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء أف يف الكٮاؾ أكرث ٚٞؽ زج
 (4)٨٦ قجٕني ٚةاؽة كاملٞىٮد ثةلكٮاؾ ٬٪ة ٔٮد األراؾ.

ك٨٦ املٕي٪ةت ىلع احلِٛ كا٣ٛ٭٥ كدجنيٍ اذلا٠ؿة كا٣يت ٝؽ تكةٔؽ ىلع ذلٟ 
 ثٕي األ٧َٕح.
 ٨٧ٚ ذلٟ /

                                                                        

 (.933)ص ٦ٛذةح دار الكٕةدة(1)

 (.744) الىعيعحيف  ( كظك٪٫ ا٣ٕبل٦ح األبلةين 4337ركاق اث٨ ٦ةص٫ )(2)

 (.3/943) زاد املٕةد(3)
 (.3/914) زاد املٕةد، كا٩ْؿ  49-41ص ا٥٤ٕ٣ كا٧٤ٕ٣ةء(4)
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ح احلِٛ ػةوح إذا اكف ىلع الؿيٜ كٚي٫ ك٬ٮ ٩ةٚٓ يف الىعح اع٦ح كدلؿب يف دٞٮي
 مي زي  ري ٰى ين ٱُّٱمٛةء ٨٦ ٠سري ٨٦ األمؿاض ٝةؿ اهلل دٕةىل / 

 (1)41اجلع٢/  َّ جئحئ يي ىي ني
 (2). / ) ٤ٔيٟ ثة٣ٕك٢ ٚإ٫٩ صيؽ ل٤عِٛ ( ٝةؿ الـ٬ؿم 

)) /  ٚإ٫٩ ٨٦ رشب٫ ثجيح احلِٛ ظِٛ إف مةء اهلل دٕةىل ٚٞؽ ٝةؿ رقٮؿ اهلل 
ي  ًبى هلى ة رشي ـى ل٧ًى ـى ٍم ةءي زى  (3). (( ٦ى
ي / ) ٝٮهل / ))  ٝةؿ النٮٌلين  ًبى هلى ة رشي ـى ل٧ًى ـى ٍم ةءي زى (( ٚي٫ دحل٢ ىلع أف ٦ةء  ٦ى

زمــ ي٪ٛٓ النةرب ألم أمؿ رشب٫ ألص٫٤ قٮاء اكف ٨٦ أمٮر ادل٩ية أك اآلػؿة؛ ألف ٦ة 
٢٧ٔ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء إذا ٥٬ ك١٬ؾا اكف  (4)يف ٝٮهل / ملة رشب هل ٨٦ ويٖ ا٧ٕ٣ٮـ.

 أظؽ٥٬ حبةصح رب٧ة رشب ٦ةء زمــ كداع اهلل أف يحرس٬ة هل ك٨٦ األ٦س٤ح ىلع ذلٟ.

                                                                        

 .29ص ظِٛ ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ الن٪ةُٝح َؿيٞح(1)

( 9713) اجلة٦ٓ( كٝؽ ذ٠ؿق أ٫٩ ٨٦ املٞٮيةت اخلُيت يف 9/545) اجلة٦ٓ ألػبلؽ الؿاكم كآداب الكة٦ٓ(2)
 (.3/514) الـاد( كاث٨ ا٣ٞي٥ يف 4/53) اآلداب الرشٔيح( كاث٨ ٤ٛ٦ط يف 9314كر٥ٝ )

ريق ٨ٔ صةثؿ كوعع٫ ا٣ٕبل٦ح األبل(3) ( 9954) اإلركاء( ك334) الىعيعحيف  ةين أػؿص٫ أمحؽ ٗك
ـء ظؽير ) ٦ةء مـمــ ملة رشب هل ( ٨٧ً ٠ذةب   911ص ٌٚةا٢ ٦ةء زمــكإف أردت املـيؽ ٚة٩ْؿ ص

ل٤عةِٚ اث٨ ظضؿ ٚٞؽ ٝةؿ ثٕؽ ٦٪ةٝنذ٫ ٣ُؿؽ احلؽير ) إذا دٞؿر ذلٟ ٧ٚؿدجح ٬ؾا احلؽير ٔ٪ؽ احلٛةظ 
 ىلع ٦ة ٔؿؼ ٨٦ ٝٮأؽ أا٧ح احلؽير (.ثةصذ٧ةع ٬ؾق ا٣ُؿؽ يى٤ط لبلظذضةج ث٫ 

 (.2/571)٩ي٢ األكَةر(4)
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/ ) ٚأ٫٩ ملة ظش رشب ٨٦ ٦ةء زمــ زبلث رشبةت،  اخلُيت ابل٘ؽادم 
كقأؿ اهلل زبلث ظةصةت، أف َيؽث ب" دةريغ ث٘ؽاد " ث٭ة، كأف ي٧ٌل احلؽير جبة٦ٓ 

 (1)ٌٚٞيخ هل اثلبلث،  رش احلةيفمل٪ىٮر، كأف يؽ٨ٚ ٔ٪ؽ با
٦ةء زمــ ثجيح اتلى٪يٙ كاجل٧ٓ ٚؿزؽ ظك٨  كرشب اإل٦ةـ احلةز٥ 

 (2).اتلى٪يٙ كاتلأحلٙ
/ حلى٢ إىل مؿدجح  كرشب٫ أ٦ري املؤ٦٪ني يف احلؽير ا٣ٕبل٦ح اث٨ ظضؿ 

 (3).يف احلِٛ ٚج٤٘٭ة كزاد ٤ٔي٭ة اذل٬يب 
كقب٢ / ٨٦ أي٨ أكديخ  –٧ح كٝةؿ أثٮ ثسؿ حم٧ؽ ث٨ صٕٛؿ ق٧ٕخ اث٨ ػـي $

ي / ))  ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ؟ ٚٞةؿ / ٝةؿ رقٮؿ اهلل  ًبى هلى ة رشي ـى ل٧ًى ـى ٍم ةءي زى (( كإين ملة رشبخ  ٦ى
ري ٬ؤالء ٠سري كاملٞةـ ال يتكٓ ل٤ذُٮي٢ (4)٦ةء زمــ قأ٣خ اهلل ٧٤ٔة ٩ةٕٚة.  (5).ٗك

ًؾقً احٍلىجهحى  َٚم مٛةء ٨٦ لك داء ٝة٣خ اعئنح ق٧ٕخ اجليب  يٞٮؿ / )) إًفه ٬ى
اءو ًإاله  ةءه ٨ٍ٦ً لكي  دى ٛى ٮٍدىاءى ًم ـً الكه ة ٮٍتي (( ٨ٍ٦ً الكه ـي ٝىةؿى ال٧ٍى ة ة الكه ٦ى  (6).ٝي٤ٍخي كى

                                                                        

 (.93/571)قري أٔبلـ اجلجبلء(1)
 (.4/344) األنكةب(2)

 (.9/439) ذي٢ دؾ٠ؿة احلٛةظ(3)

 (.5/759)دؾ٠ؿة احلٛةظ(4)

 .24ص ا٣ُؿيٞحا٩ْؿ (5)

 (.2444أػؿص٫ ابلؼةرم )(6)
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ك٣حف املٞىٮد أ٩٭ة تكذ٢٧ٕ داا٧ة رصٚة ث٢ دةرة تكذ٢٧ٕ ٦ٛؿدة كدةرة خم٤ٮَح 
 (1).ا٣يت دؾ٬ت ثةبل٥٘٤ث٘ري٬ة اك٣ٕك٢ كحنٮق ظكت احلةصح كٌم ٨٦ األميةء 

ك٬ٮ دلؿب يف دٞٮيح احلِٛ كػةوح ٦ة وةر ٦٪٫ د٧ؿا كل٥ يٕؽ رَجة كٌلف حمججة إىل 
كاع٦ح ا٣ٕؿب ث٢ إ٫٩ اكف قجت يف مٮت ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ مؽة  رقٮؿ اهلل 

ؽـ ا٣جكيةف ٚٞؽ ركم أ٫٩ اكف قجت يف مٮت اإل٦ةـ مك٥٤  ظؿو٭٥ ىلع احلِٛ ٔك
 .(2)وةظت الىعيط 

ك٬ٮ أمؿ ٦ٕذةد ٔ٪ؽ الن٪ةُٝح ظير يأػؾكف ظؽؽ ا٣ٕيٮف ٨٦ الؿؤكس 
املُجٮػح كيٌٕٮ٩٭ة يف ٥ٚ ا٢ُٛ٣ ز٥ يتجٕٮ٩٭ة ثةملةء ظىت دبذ٤ٓ دكف مٌٖ كٝؽ صؿبٮا 

 (3).ذلٟ يف احلِٛ ٚأُٔٯ ٦ٕٛٮال صيؽا

 (4).جلٮدة اذل٨٬ كٝٮد٫ ال قي٧ة أك٫٤ ثسؿةكٚي٫ ٩ٛٓ ل٤عِٛ كقجت 

                                                                        

 .593ص املٕذ٧ؽ٧٠ة يف (1)

 (.95/243) الكري(2)

 .22ص َؿيٞح ظِٛ ا٣ٞؿءاف ٔ٪ؽ الن٪ةُٝح(3)

الث٨ ا٣ٞي٥  الـاد( ك4/53الث٨ ٤ٛ٦ط ) اآلداب الرشٔيح( ل٤ؼُيت ك9712ر٥ٝ ) اجلة٦ٓا٩ْؿ (4)
 .994ص ا٣ُت ٨٦ ال١ذةب كالك٪حالث٨ دمةٔح ك 77ص اتلؾ٠ؿة( ك3/514)
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يـيؽ يف احلِٛ كخيؿج ابل٥٘٤ كاملؿة الكٮداء ىلع رٜٚ ك٦٭٢ كيـيؽ يف صٮ٬ؿ 
 (1)ادل٦ةغ

(2)

 (3).جتٮد احلِٛ كدُٞٓ ابلبل٥ٗ كٌلف اث٨ األ٩جةرم احلةِٚ ال١جري يأك٤٭ة ل٤عِٛ

ا٤ٕ٣ٟ كيكىم ثةل١٪ؽر / صيؽ ل٤جكيةف كيـيؽ يف اذل٨٬ ٨٦  ك٬ٮ رضب
 (4).كيؾ٠ي٫

بلج ل٤جكيةف  / ) ٠٪خ ث٤يؽ احلِٛ (5)ٝةؿ اجلٕةيب، ٦ٛيؽ ل٤عِٛ ثةتلضؿبح ٔك
ٚٞةؿ يل األَجةء لك اخلزب ثةحلبلب ٚأك٤ذ٫ أربٕني يٮ٦ة ثة٣٘ؽيةت كا٣ٕنيةت كال 

                                                                        

 .941ص املٕذ٧ؽ يف األدكيح( الث٨ ا٣ٞي٥ ك3/915) الـاد( الث٨ ٤ٛ٦ط ك4/51) اآلداب الرشٔيح(1)

 يؿاد ث٭ة ال٤ع٥ املنٮم ثؽكف ٦ةء كاهلل أ٥٤ٔ.(2)

 .( ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم 933-4/934) دةريغ ث٘ؽاد( ك5/324) اآلداب الرشٔيح(3)

الؿيٜ ٬ؾا ( الث٨ ا٣ٞي٥ رمح٭٧ة اهلل دٕةىل ال قي٧ة ىلع 3/549) الـاد( ل٤ؼُيت ك9315( ك )9311) اجلة٦ٓ(4)
/ ) أػؾت ال٤جةف ق٪ح ل٤عِٛ ٚأٔٞجين وت ادلـ ق٪ح ( ركاق اث٨  ٬ٮ املن٭ٮر ٚي٫ ٣س٨ ٝةؿ النةٚيع 

 ٚةهلل أ٥٤ٔ. 454ص امل٪ةٝتأيب ظةد٥ يف 

اجلٕةيب / ٬ٮ حم٧ؽ ث٨ ٧ٔؿ ث٨ حم٧ؽ اجلٕةيب اكف ظةْٚة ٠جريا إال أ٫٩ اكف ميٕية كيرشب املك١ؿ كبٮااٜ (5)
 (.4/54) دةريغ ث٘ؽاد( ا٩ْؿ 422ةٚيح ٨٦ ابلؽع كاملٕةيص دٮيف ق٪ح )أػؿل ٚجكأؿ اهلل ا٣ٕ
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 (1).(ت أظِٛ يف يٮـ زبلز٧ةاح ظؽير رصآك٢ ٗريق ٚىىف ذ٬ين كرصت ظةْٚة ظىت
(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

 (6).ٝةؿ النةٚيع / ا٣ٛٮؿ يـيؽ يف ادل٦ةغ كادل٦ةغ ٨٦ ا٢ٕٞ٣

 (7).يٞٮم اذل٨٬ كاحلِٛ

 (8).  يىيف الىٮت كَيك٨ ال٤ٮف كيٞٮم ا٢ٕٞ٣يـيؽ يف ادل٦ةغ كا٢ٕٞ٣ كاملين

                                                                        

 .432ص املٕذ٧ؽل٤عؽاد ٬ؽاق اهلل دٕةىل ك 932ص اجلة٦ٓ يف احلر ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣(1)

 .( ل٤ؼُيت 9714) اجلة٦ٓ(2)

 (.9321املىؽر الكةثٜ )(3)

 .933ص احلر ىلع ظِٛ ا٥٤ٕ٣كاجلة٦ٓ يف  22ص املٕذ٧ؽ(4)
 .933ص اجلة٦ٓ يف احلر ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣ك 33ص املٕذ٧ؽ(5)

 (.454ص) امل٪ةٝتركاق اث٨ أيب ظةد٥ يف (6)

 (.3/555) زاد املٕةد(7)
 (.3/557) الـاد( ك5/324) اآلداب الرشٔيح(8)
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ـي كٝؽ صةء يف وعيط مك٥٤ ٨ٔ صةثؿ مؿٚٮاع / ))  ا دي
ي
٥ى اأٍل ٍٕ (( كٝؽ زجخ  اخل٢  ٩ً

يف ا٣ُت أف اخل٢ ٦٭ؽئ ل٤ن٭ٮة كابل٥٘٤ ك٬ؾاف ) الن٭ٮة كابل٥٘٤ ( أٚكؽ يشء 
 (1). ٚبل يىط ق٪ؽا كال َجة ل٤عِٛ كأ٦ة ٦ة صةء ٨ٔ الـ٬ؿم 

ٚٛي٫ ٩ٛٓ كدٞٮيح ل٤عِٛ يف اجل٤٧ح ال قي٧ة ٦ةهل دجنيٍ كصٮدة اك٣ٕك٢ كحنٮق / 
ٮؿي اهلًل  فى رىقي ًتُّ احٍلى٤ٍٮىل كا٣ٕك٢)) اكى (( ٧٠ة يف املذٜٛ ٤ٔي٫ ٨ٔ اعئنح  َيي

. 
(2) 

 (3).ك٬ٮ الك٧ك٥ األقٮد
 (5).٦ٛيؽ ل٤عِٛ (4)

 (1). املكعٮؽ ٦ٓ امل٤ط كاثلٮـ ممة يٞٮم احلةْٚيح )درس(
                                                                        

 (.934ص ) اجلة٦ٓ يف احلر ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣( كا٩ْؿ 3/9341) زاد املٕةد(1)

 (.5/355) اآلداب الرشٔيح(2)
 .915ص املٕذ٧ؽ(3)

 ك٬ٮ ال٤ع٥ املضٛٙ. (4)
 .933ص اجلة٦ٓ يف احلر ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣(5)
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 .ممة يٞٮم احلِٛ )درس(

 .٦ٓ ثٕي مؿًلجةد٫ ممة يٞٮم احلِٛ )درس(
 
 
 
 
 

 

         
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إمةرة إىل ٦ة أقذٛؽ٩ةق ٨٦ ثٕي ميٮػ٪ة ، ك٦ة اكف ٨٦ ذلٟ أمري إحل٫ ثس٧٤ح )درس( كإف ٠٪خ ٝؽ أقٮ٫ٝ  (1)

 أظية٩ة ثةملٕىن كاهلل املٮٜٚ.
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ٔجةس / ) أف ظ٫ٞ٤ يـيؽ يف احلِٛ ( ك٬ٮ ال يىط كقيأيت إف مةء  صةء ٨ٔ اث٨
أل٫٩ ٨٦ ٢ٕٚ املضٮس ٨٧ٚ ٫٤ٕٚ ٨٦ املك٧٤ني  اهلل / كظ٤ٜ ا٣ٞٛة ٠ؿ٫٬ أمحؽ 

ٚٞؽ تنج٫ ث٭٥ ث٢ ٝؽ صةء ظؽير ث٤ِٛ / )) ظ٤ٜ ا٣ٞٛة يٮرث ا٣جكيةف (( ك٬ٮ 
 (1).ثة٢َ

ةدزح يف ادل٦ةغ ٩ةٚٓ ٨٦ ثؿد ا٣ٕىت صيؽ ٣ٛكةد األذ٬ةف كدميٓ األمؿاض احل
كاالقرتػةء كا٣جكيةف كذ٬ةب احلِٛ كإذا رشب ٦٪٫ ٩ىٙ در٥٬ ٩ٛٓ جلٮدة 

٣س٨ ٝةؿ وة٣ط ث٨ حم٧ؽ ابل٘ؽادم املٕؿكؼ ثىة٣ط صـرة / ) كٝؽ يأك٢ (2)احلِٛ
٠سري ٨٦ اجلةس ابلبلذر ل٤عِٛ ك٬ٮ ال يشء ٔ٪ؽم كخمةَؿة أل٫٩ خيةؼ ٤ٔي٫ ٨٦ 

 (3). ا٣ٞذ٢. ٬ٮ ق٥ (
كٝةؿ وةظت ٠ذةب اجلة٦ٓ يف احلر ىلع ظِٛ ا٥٤ٕ٣ ٬ؽاق اهلل / ) كابلبلذر  $

                                                                        

حا٩ْؿ (1)  .932صيف احلراجلة٦ٓ ك 343ص األرسار املؿٚٔٮ

 .43ص املٕذ٧ؽ١٬ؾا يف ٠ذةب (2)
 ( كيف ق٪ؽق ًٕٙ.9321ص) اجلة٦ٓ ألػبلؽ الؿاكم كآداب الكة٦ٓأػؿص٫ اخلُيت يف (3)
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أػؾق ل٤عِٛ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ٦٭ؽم ٚأكرز٫ ا٣ربص كأػؾق أثٮ داكد ا٣ُيةليس 
 ٚأقٍٞ حليذ٫ ( ا٬ػ ٚةهلل أ٥٤ٔ. ٚأكرز٫ اجلؾاب كأػؾق اث٨ اجلٮزم 

كقيأيت إف مةء اهلل ك٬ٮ صةء يف ظؽير مؿٚٮع أ٫٩ يٮرث احلِٛ كال يىط 
 اكل١ـبؿة.
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ثٕؽ أف ٔؿٚخ أيخ ا٣ٞةرئ أقجةب احلِٛ كا٣ٛ٭٥ ثةملٞةث٢ ٩ؾ٠ؿ لٟ إف مةء اهلل 
ة ٨٦ األمٮر ا٣يت دٌٕٙ اذلا٠ؿة كتكجت ا٣جكيةف كرداءة ا٣ٛ٭٥ ، كٝج٢  ٛن دٕةىل ٩ذ

 .الرشكع يف األقجةب ٩ؾ٠ؿ دٕؿيٙ ا٣جكيةف 
ا٣جكيةف ثسرس اجلٮف كق١ٮف الكني / ًؽ اذل٠ؿ كاحلِٛ كرص٢  تعريفه :

ىكيةف ثٛذط اجلٮف /  ٠سري ا٣جكيةف ل٤يشء ، كٝؽ نيس اليشء ثةل١رس نكية٩نة ، كأنكةق  ن
ة ا٣رتؾ ، ٝةؿ اهلل دٕةىل /  ٌن اهلل اليشء كد٪ةقةق أرل ٨٦ ٩ٛك٫ أ٫٩ نكي٫ ، كا٣جكيةف أي

 ٧٦التوبة:  متهت   خت   حت 

 (1) ٧٣٦البقرة:   ملهل   خل   حل   جل  ل تعاىل وقا 

٪ح .    (2)كٝي٢ يف دٕؿي٫ٛ ٬ٮ ا٤ٛ٘٣ح ٨ٔ ٤ٕ٦ٮـ يف ٗري ظة٣ح الك 
ٚ٭ٮ إذنا دؿؾ اإلنكةف ًجٍ ٦ة اقذٮدع ، إ٦ة لٌٕٙ ٤ٝج٫ ، كإ٦ة ٨ٔ ٤ٛٗح أك 

 ٝىؽ ظىت ي٪عؾؼ ٨ٔ ا٤ٞ٣ت ذ٠ؿق .
د٥ ظ٫ْٛ ملة داا٥ كيٕؿ٫ٚ ٧٤ٔةء اجلٛف ثأ٫٩ / ٚٞؽاف يلك أك صـيئ مؤٝخ أك 

ة. ٞن  قةث

                                                                        

 ٦ةدة )نيس( . خمذةر الىعةح(1)

 ( ل٤ضؿصةين .911)ص/ اتلٕؿيٛةت(2)
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 كبةتلةيل ٚ٭ٮ ي٪ٞك٥ إىل ٝك٧ني / نكيةف يلك كنكيةف صـيئ .
  (1)كا٣جكيةف اليلك / ٬ٮ ٚٞؽاف املةدة املعٛٮ٫ّ ثةلاكم٢ .

 كإحلٟ ذ٠ؿ األقجةب / 

ًم املٛ٭ٮ٦ةت كػؿاث٭ة أ٥ْٔ ثٮاثح لكعٜ امل٤ٕٮ٦ةت كحتُي٥ املعٛٮّةت كك
 كا٧ًعبلؿ املؽرٌلت كذ٬ةب األصٮر كاحلك٪ةت 

كٝؽ ذ٠ؿ دمٓ ٠جري ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ أف ٨٦ أ٥ْٔ ٦ة يجيس احلِٛ كي٧كط ا٥٤ٕ٣ 
 كيجرل اذل٨٬ ٚكةد اجليح 

ٝةؿ النيغ ثسؿ ث٨ ٔجؽ اهلل أثٮ زيؽ يف ٚةحتح ٠ذةث٫ ال٤ُيٙ ظ٤يح َة٣ت ا٥٤ٕ٣ 
 (939)ص/ 
، ا٩ذ٢ٞ ٨٦ أ٢ٌٚ ا٣ُةاعت إىل أظٍ / ) ٚإف ٚٞؽ ا٥٤ٕ٣ إػبلص اجليح 

، ك٦س٢ (2)املؼة٣ٛةت، كال يشء َي٥ُ ا٥٤ٕ٣ ٦س٢ / الؿيةء؛ ريةء رشؾ، أك ريةء إػبلص
 ا٣تك٧يٓ؛ ثأف يٞٮؿ مك٧ٕة / ٧٤ٔخ كظْٛخ ...

٤ي٫؛ ٚة٣زتـ اتلؼ٤ه ٨٦ لك ٦ة ينٮب ٩حذٟ يف وؽؽ ا٤ُ٣ت؛ ٠عت ا٣ْ٭ٮر،  ٔك

                                                                        

 ٦ةدة / نكة . ل٤ؿاٗت املٛؿدات( ، كا٩ْؿ 919)ص/ َؿيٞح ظِٛ ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ الن٪ةُٝح(1)
ٔ٪ؽ رشظ٫ ل٤عؽير األكؿ ٨٦ األربٕني / كالؿية ٩ٮاعف أظؽ٧٬ة إال يؿيؽ ثُةٔذ٫ إال  ٝةؿ اجلٮكم  (2)

اجلةس كاثلةين أف يؿيؽ اجلةس كرب اجلةس كُل٧٬ة حمجٍ ل٢٧ٕ٤ ك٢ٞ٩ ٬ؾا احلةِٚ أثٮ ٩ٕي٥ يف احل٤يح ٨ٔ 
ثٕي الك٤ٙ. ا٬

 ةين ٬ٮ ريةء الرشؾ.٤ٝخ / ٚةألكؿ ٬ٮ ريةء اإلػبلص كاثل      
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ؿاض ك أٔؿاض، ٨٦ صةق، أك ٦ةؿ، أك دْٕي٥، كاتلٛٮؽ ىلع األٝؿاف، كص٫٤ٕ ق٧٤ة أٗل
أك ق٧ٕح، أك ٤َت حم٧ؽة، أك رصؼ كصٮق اجلةس إحلٟ، ٚإف ٬ؾق كأ٦سةهلة إذا مةثخ 
اجليح، أٚكؽد٭ة، كذ٬جخ ثؿًلح ا٥٤ٕ٣ كهلؾا يذٕني ٤ٔيٟ أف حتيم ٩حذٟ ٨٦ مٮب 

 ا ـهاحلىم ...  اإلرادة ٣٘ري اهلل دٕةىل، ث٢ كحتيم

 (1). حلؽير ٣٘ري اهلل م١ؿ ث٫/ ٨٦ ٤َت ا ٝةؿ محةد ث٨ ق٧٤ح  $
 كأػذ٥ ٬ؾق اجلُٞح ث٭ؾق األظةدير الىعيعح املؼيٛح للك مؤ٨٦ مٮ٨ٝ ٝةؿ 

 (( / ٨ٍ ٥ٍ٤ى ٦ى ًٕ ٤ه٥ى ا٣ٍ ٕى ٥ٍ٤ى  (( كيف ركايح / )) تى ًٕ ٤ىتى ا٣ٍ َى  ٨ٍ ٨ً اٍبذىَغى  (( كيف ركايح / )) ٦ى ٦ى
ةءى  ٤ى٧ى ٕي ٥ٍ٤ى حًليجىةًٌمى ث٫ًً ا٣ٍ ًٕ ةءى حًلي (( كيف ركايح / ))  ا٣ٍ ٭ى ٛى ةرًمى ث٫ًً الكُّ ٍك حًلي٧ى

ى
ةءى أ ٤ى٧ى ٕي ةرًمى ث٫ًً ا٣ٍ ضى

 ً٫ٍ ٮقى اجلهةًس إحًلى ٍك يىرٍصًؼى ث٫ًً كيصي
ى
 أك دٞج٢ أٚبؽة اجلةس إحل٫ ٚإىل اجلةر(( كيف ركايح / ))  أ

٪ه٥ى (( كيف ركايح / ))  ٭ى ي صى ٤ى٫ي اِله ٍدػى
ى
 (2).(( ٚىةجلهةري اجلهةري (( كيف ركايح / ))  أ

ة ييبٍذىَغى ث٫ًً كىٍص٫ي / ))  ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة ٝةؿ / ٝةؿ رقٮؿ اهلل ك ة ًم٧ه ٧ٍ٤ن ًٔ ٤ه٥ى  ٕى ٨ٍ تى ٦ى
ـى  ٍؿؼى اجٍلى٪هًح يىٍٮ ٔى ٍؽ  ً

ى٥ٍ جيى ٍجيىة ل ة ٨ٍ٦ً ادلُّ ًن ؿى ٔى ٫ي إًاله حًليًىيتى ث٫ًً  ٧ي
٤ه ٕى ذى ٢ه الى حى ـه كىصى ٔى  ً اِله
ة ٍٕيًن ًرَيى٭ى ًح حى يىة٦ى ًٞ  . ق٥٤ ق٥٤ٚةمهلل (3)(( ا٣ٍ

                                                                        

 (.7/333) الكري(1)

( 7434( ك )4435( ك )4923ر٥ٝ ) لؤلبلةين  وعيط اجلة٦ٓلك الؿكايةت ٬ؾق وعيعح ا٩ْؿ٬ة يف (2)
٨ ٠ٕت ث٨ ٦ةلٟ ٔ٪ؽ ا٣رت٦ؾم 2141ك ) ( ٨٦ ظؽير أيب ٬ؿيؿة ٔ٪ؽ أمحؽ كاث٨ ٦ةص٫ كاحلةز٥ ٔك

٨ صةثؿ ث٨ ٔجؽ اهلل ٔ٪ؽ ا النٕتكابلي٭ٌف يف  ٨ اث٨ ٧ٔؿ ٔ٪ؽ اث٨ ٦ةصح.ٔك  ث٨ ٦ةص٫ كاث٨ ظجةف ٔك

وعيط ( ك42ر٥ٝ ) حتٞيٜ اٝذٌةء ا٥٤ٕ٣ ا٢٧ٕ٣أػؿص٫ أمحؽ كأثٮ داكد كوعع٫ ا٣ٕبل٦ح األبلةين يف (3)
 (.4921) اجلة٦ٓ
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كهلؾا ٚإف رضر٬ة ْٔي٥ كصؿ٦٭ة ٠جري ك٦ٛةقؽ٬ة ال دٕؽ  
ا كدٕيٜ ٤٧ٔيح احلِٛ ٠سريا كدؾكب كال حتىص ٨٧ٚ ذلٟ أ٩٭ة دٌٕٙ اذلا٠ؿة صؽن 

 امل٤ٕٮ٦ةت دؾكيجة ْٔي٧ة.
ةيص ٨٦ اآلزةر ا٣ٞجيعح املؾمٮ٦ح املرضة / ) كل٧٤ٕ ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  $

ثة٤ٞ٣ت كابلؽف يف ادل٩ية كاآلػؿة ٦ة ال ي٫٧٤ٕ إال اهلل ٧ٚ٪٭ة ظؿ٦ةف ا٥٤ٕ٣ ٚإف ا٥٤ٕ٣ 
٩ٮر يٞؾ٫ٚ اهلل يف ا٤ٞ٣ت كاملٕىيح دُٛئ ذلٟ اجلٮر كملة ص٤ف اإل٦ةـ النةٚيع ثني 

ةؿ ٚ٭٫٧ ٚٞةؿ يؽم ٦ةلٟ كٝؿأ ٤ٔي٫ أٔضج٫ ٦ة رأل ٨٦ كٚٮر ُٚ٪ذ٫ كدٮٝؽ ذاكا٫ كًل٧
 إين أرل اهلل ٝؽ أ٣ًف ىلع ٤ٝجٟ ٩ٮرا ٚبل دُٛب٫ ث٧٤ْح املٕىيح كٝةؿ النةٚيع /

 م١ٮت إىل كًليٓ قٮء ظْٰٛ
 

 
 

 ٚأرمؽين إىل دؿؾ املٕةيص
 ٥٤ ثأف ا٥٤ٕ٣ ٩ٮرػػػػػػػػكٝةؿ أ 

 
 

 (9ٮر اهلل ال يؤدي٫ اعيص)ػػػػػػك٩ 
ري ا٣ٞةا٢ / ) اقذٕي٪ٮا ىلع ككًليٓ ميغ النةٚيع ٬ٮ كًليٓ ث٨ اجلؿاح احلةِٚ ال١ج 

، ٚةلك٤ٙ اك٩ٮا يٕؿٚٮف أف املٕىيح دٌٕٙ اذلا٠ؿة كدٕيم  (2)احلِٛ ثرتؾ املٕةيص (
ا٤ٞ٣ت ث٢ ٝؽ د٧يذ٫ ٚإذا أ٥٤ّ ا٤ٞ٣ت وةر وٛعح قٮداء ٨٦ ٠رثة املٕةيص ٚبل 

/ ) ا٤ٞ٣ت اكملؿآة  د٪ُجٓ ٚي٫ امل٤ٕٮ٦ةت ىلع ٦ة ٌم ٤ٔي٫ ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥ 
ي٭ة ٚإذا ػ٤ىخ املؿآة ٨٦ الىؽأ ا٩ُجٕخ ٚي٭ة وٮر احلٞةاٜ ٧٠ة كاهلٮل اكلىؽأ ٚ

                                                                        

 كدٞؽـ اتلججي٫ ىلع ٦ة يذ٤ٕٜ ثةألثيةت. الث٨ ا٣ٞي٥  74ص اجلٮاب الاكيف(1)

ح ا٣ٕٞبلء(2)  ف.الث٨ ظجة 23ص رًك
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ٌم ٤ٔي٫ كإذا وؽاخ ل٥ د٪ُجٓ ٚي٭ة وٮر امل٤ٕٮ٦ةت ٚي١ٮف ٫٧٤ٔ كُل٫٦ ٨٦ ثةب 
 (1)اخلؿص كا٣ْ٪ٮف (. 

٤ٚ٭ؾا ال جيذ٧ٓ اإل٠سةر ٨٦ املٕةيص ٦ٓ ظِٛ ا٥٤ٕ٣ الرشيع ) ٚإف ظةك٣خ 
أ٩ٟ ٦ذ٤بف ثؾ٩ت ظضجٟ ٨ٔ ظِٛ ا٥٤ٕ٣ كبؾ٣خ ص٭ؽا كل٥ دؿ حتك٪ة ٚة٥٤ٔ 

 (2)احلِٛ كا٣ٛ٭٥ ٚذت إىل اهلل دٕةىل ٦٪٫ كاعكد املعةك٣ح (.
٨ الٌعةؾ ٝةؿ / ) ٦ة ٨٦ أظؽ د٥٤ٕ ا٣ٞؿآف ز٥ نكي٫ إال ثؾ٩ت َيؽز٫، كذلٟ  ٔك

 َّمن خن حن جن مم  خم حم جم هل مل ٱُّٱثأف اهلل دٕةىل يٞٮؿ / 
 41النٮرل/ 

 (3). كنكيةف ا٣ٞؿآف ٨٦ أ٥ْٔ املىةات  
٨ َيىي ث ٨ َيىي ٝةؿ / قأؿ رص٢ ٦ةلٟ ث٨ أنف / ية أثة ٔجؽ اهلل ٢٬ يى٤ط ٔك

 (4)هلؾا احلِٛ يشء ؟ ٝةؿ / إف اكف يى٤ط يشء ٚرتؾ املٕةيص.
 (5)كٌلف برش ث٨ احلةرث، يٞٮؿ / ) إف أردت أف د٨ٞ٤ ا٥٤ٕ٣ ٚبل دٕه (.

٨ يلع ث٨ ػرشـ، ٝةؿ / قأ٣خ كًليٕة ٤ٝخ / ية أثة قٛيةف د٥٤ٕ محبة ل٤عِٛ ؟  ٔك

                                                                        

 .37ص إاغزح ال٤٭ٛةف(1)

 إلثؿا٬ي٥ الن٪ٞيُٰ. 27ص َؿيٞح ظِٛ ا٣ٞؿآف(2)

 ( بك٪ؽ ظك72.٨ر٥ٝ ) الـ٬ؽركاق اث٨ املجةرؾ يف  (3)
 (.9334ر٥ٝ ) اجلة٦ٓ ل٤ؼُيت(4)

 (.9713ر٥ٝ ) اجلة٦ٓأػؿص٫ اخلُيت يف (5)
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 (1)أراؾ كاٚؽا ز٥ ٝةؿ / دؿؾ املٕةيص ٔٮف ىلع احلِٛ. ٝةؿ /
٨ يلع ث٨ ػرشـ ٝةؿ / م١ٮت إىل كًليٓ ٤ٝح احلِٛ، ٚٞةؿ / ) اقذ٨ٕ ىلع  ٔك

 (2)احلِٛ ث٤ٞح اذل٩ٮب (.
/ ) كاهلل قجعة٫٩ ص٢ٕ ممة يٕةٝت ث٫  ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح  $

 ىن خنمن حن جن ُّٱ / اجلةس ىلع اذل٩ٮب ق٤ت اهلؽل كا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ ٠ٞٮهل دٕةىل

 922ا٣جكةء/  َّ  ىه مه جه ين
 33ابلٞؿة/  َّ جغ مع جع مظ مضحط خض  حض  ٱُّٱكٝةؿ /  

 خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك ٱُّٱكٝةؿ دٕةىل / 

 991 - 911األ٩ٕةـ/  َّ جه هن من خن  حن جن مم
 91ابلٞؿة/  َّ  مثنث زث رث يت ىت نت ٱُّٱكٝةؿ / 
 (3)( 2الىٙ/  َّ معجغ جع مظ حط  مض  ُّٱ/  كٝةؿ 

ةت / )  كٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  $ كٍل٧ة ٝؿب ا٤ٞ٣ت ٨٦ اهلل زا٣خ ٔ٪٫ ٦ٕةًر
ةت  الكٮء كٌلف ٩ٮر ٠ن٫ٛ ل٤عٜ أد٥ كأٝٮل كٍل٧ة ثٕؽ ٨ٔ اهلل ٠رثت ٤ٔي٫ املٕةًر
ٕٙ ٩ٮر ٠ن٫ٛ ل٤ىٮاب ٚإف ا٥٤ٕ٣ ٩ٮر يٞؾ٫ٝ اهلل يف ا٤ٞ٣ت يٛؿؽ ث٫ ا٣ٕجؽ ثني  ًك

 . اخلُأ كالىٮاب

                                                                        

 (.9712املىؽر الكةثٜ ر٥ٝ )(1)

 كق٪ؽق وعيط. (743) النٕتأػؿص٫ ابلي٭ٌف يف (2)

 (.93/925) دل٧ٮع ا٣ٛذةكل(3)
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 َّ ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب ُّٱٝةؿ دٕةىل / 
 51األ٩ٛةؿ/ 

ا٣ٛؿٝةف اجلٮر اذلم يٛؿؽ ث٫ ا٣ٕجؽ ثني احلٜ كابلة٢َ كٍل٧ة اكف ٤ٝج٫ أٝؿب ك٨٦  
 (1)إىل اهلل اكف ٚؿٝة٫٩ أد٥ كبةهلل اتلٮٚيٜ (.

كٝةؿ أثٮ احلكني امل٪ةدم / ) أ٩ة كاوٙ ٨٦ اآلالت ٦ة ٬ٮ دل٧ٓ للك ٝةوؽ  $
ه إىل ظِٛ ا٣ٞؿآف كإىل دميٓ أٗؿاض احلٜ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ كاأل٧ٔةؿ ك٬ٮ اظتنةـ امل٪ةٝ

خ أذ٫٩  دم٤ح ذلٟ أف املؿء إذا زصؿ ٩ٛك٫ ٨ٔ اجلؿي٥ كأٝج٢ إىل اهلل ثةملٮاٚٞح ٔك
كوٛة ٨٦ الؿي٨ ذ٬٪٫ ٚإذا ث٤ٖ ٬ؾق احلةؿ ٤ٕٚي٫ ثإظٌةر اذل٨٬ ٔ٪ؽ اتل٥٤ٕ كإصةدة 
اتل٧يزي ملة ي٤ٞي٫ إحل٫ امل٥٤ٕ كظك٥ ا٤ٞ٣ت ٨ٔ لك مة٢ٗ يٞ٭ؿ ٦ة ٝؽ رشع ٚي٫ ... 

ا٣يت كوٛذ٭ة ٨٦ مي٫٧ أك دس٤ٛ٭ة ظىت وةرت ك٣حف خي٤ٮ ٨٦ اك٩خ ٬ؾق اآلالت 
ل٤ٕةدة اك٥ُٕ٣ أف ي٪ةؿ احلِٛ مؿادق كيؽرؾ ٦٪٫ إف مةء اهلل ث٘يذ٫ كحلضذ٭ؽ يف ٠رثة 

  (2)ادلرس ٚإ٫٩ ا٣ُؿيٜ اثلةين ل٤عِٛ(.
/ ) كاذل٩ٮب ٨٦ أكرب ا٣ٕٮااٜ ٝةؿ اهلل دٕةىل /  كٝةؿ النيغ اث٨ ٔسي٧ني 

 31ؽة/ املةا َّ حكخك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ ٱُّٱ
ك٬ؾا دحل٢ ىلع أف دٮيل اإلنكةف ٨ٔ اذل٠ؿ قبج٫ اذل٩ٮب، ك٣س٨ ٦ٓ االقذ٘ٛةر  

 مض خض ُّٱكوؽؽ اجليح يحرس اهلل األمؿ. كاقت٪جٍ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ ٝٮهل دٕةىل / 

                                                                        

 (.3/523) أٔبلـ املٮٕٝني(1)

 (.52-53)ص ٦تنةث٫ ا٣ٞؿآف(2)
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  خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط

 914 - 912ا٣جكةء/  َّ مم خم حم جم يل ملىل خل
إٚذةء أك ظس٥ ٌٝةيئ، أف ييسرًثى  أ٫٩ يججيغ لئلنكةف إذا ٩ـ٣خ ث٫ ظةدزح، قٮاء

٨٦ االقذ٘ٛةر؛ ألف اهلل ٝةؿ / تلعس٥ ز٥ ٝةؿ / كاقذ٘ٛؿ اهلل ك٬ؾا ٣حف ثجٕيؽ؛ ألف 
 َّ يث ىث نث مث زث رث ىتيت متنتٱُّٱاذل٩ٮب د٧٪ٓ ٨٦ رؤيح احلٜ، ٝةؿ دٕةىل / 

 (1)( 93املُٛٛني/ 

كًلؾا ٝةهل (2)ٝةؿ احلك٨ / ٬ٮ اذل٩ت ىلع اذل٩ت ظىت يٕيم ا٤ٞ٣ت ٚي٧ٮت $
ري٥٬.دل  (3)ة٬ؽ كٝذةدة كاث٨ زيؽ ٗك

/ يٞٮؿ / ٣حف ا٥٤ٕ٣ ثسرثة الؿكايح كإ٧٩ة ٬ٮ ٩ٮر  كاإل٦ةـ ٦ةلٟ  $
 (4)ي٫ٌٕ اهلل يف ا٤ٞ٣ت.

 يف ٨٧ً كوةيةق ٤ُ٣جح ا٥٤ٕ٣ كٝةؿ النيغ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ةب الٮوةيب $
ٕةيص / ) الٮويح اثلة٩يح ٣ُة٣ت ا٥٤ٕ٣ كَةبلح ا٥٤ٕ٣ كللك مك٥٤ / أف حنؾر ٨٦ املٝةؿ

اظؾر ية َة٣ت ا٥٤ٕ٣ ٨٦ املٕىيح ٚؿب٧ة اك٩خ قبجة يف ٧٤ّح ٤ٝجٟ كيف ٧٤ّح ا٣ٞرب 
كيف ٧٤ّح الٮص٫ كيف املٕحنح اجل١ؽة لٌ٪اك املٕىيح ٌم ظؿب النيُةف ل٧٤ؤ٦٪ني 
َيةرب النيُةف املؤ٦٪ني ثةملٕةيص أل٫٩ ي٥٤ٕ أف ٨٦ ٔىص ٚٞؽ ٗٮل ٧٠ة ٝةؿ اهلل 

                                                                        

 (.9/51) الرشح امل٧ذٓ(1)

 (.3/337) ادلر امل٪سٮر٧٠ة يف  دٛكريقركاق ٔجؽ ث٨ محيؽ يف (2)

 ٔ٪ؽ اآليح. دٛكري اث٨ ٠سري(3)

 .(93-9/97) صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ(4)
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 ٫َ959/  َّ مت خت حت جت ُّٱدٕةىل / 
ٔىص ٚٞؽ ٢ً ك٨٦ ٔىص ٚٞؽ ٔؿض ٩ٛك٫ ٣ٕٞٮبح اهلل اعصبل أك آصبل  ك٨٦

ٚةظؾر املٕةيص اظؾر٬ة ىلع ٩ٛكٟ أمؽ ممة حتؾر ىلع ٩ٛكٟ احليح كاثلٕجةف 
كاتل٧ةس ال١٭ؿبةء ٚس٥ ٨٦ إنكةف أ٥٤ّ ٤ٝج٫ بكجت املٕةيص ٧ٚة اقذُةع أف 

بلة يف دمةٔح َيِٛ كال قذُةع أف يٞؿأ كل٥ جيؽ ذلة ال ل٤ٞؿاءة كال ل٤عِٛ كال ل٤ى
٧٤ْ٣ح يف ٤ٝج٫ ظة٣خ ثح٪٫ كبني ٦ة يؿيؽ، ٚأ٩خ إذا ٤ٕٚخ ٦ٕىيح ٚٞؽ أٔ٪خ 
النيُةف ىلع حتُي٥ ٩ٛكٟ ... ٚس٥ ظةكؿ ٨٦ حمةكؿ أف ي٤ُت ا٥٤ٕ٣ كأف َيِٛ 
٧ٚة اقذُةع كالكجت يف ذلٟ املٕةيص ٚة٣ُةٔح ٩ٮر ل٤ٞ٤ت ي٪ضٌل ث٭ة كاملٕىيح ٧٤ّح 

٤يٟ ثةإل٠سةر ٨٦ ىلع ا٤ٞ٣ت كا٣ٕيةذ ثةهلل ٚةهلل اهلل  يف االثذٕةد ٨ٔ املٕةيص ٔك
االقذ٘ٛةر أكرث ٨٦ االقذ٘ٛةر ٢ٕ٣ اهلل أف ي٘ٛؿ لٟ كأكرث ٨٦ ادلاعء كاتلرضع إىل 

كراصٓ ) اجلٮاب الاكيف  اهلل ثأف يثجذٟ اهلل ىلع دي٪٫ كىلع ٠ذةث٫ كق٪ح ٩بي٫ حم٧ؽ 
ؿ ز٥ ٨٦ خمةَؿ كا٩ْ مل٨ قأؿ ٨ٔ ادلكاء النةيف ( لئل٦ةـ ا٣ٕبل٦ح اث٨ ا٣ٞي٥ 

 (1)دأديٟ ٨٦ ٝج٢ املٕىيح (.ا٬
ٚؼبلوح ا٣ٞٮؿ كظةو٫٤ أف أ٥ْٔ ا٣ٕٮام٢ لٌٕٙ احلِٛ كظؿ٦ةف ا٣ٛ٭٥ كللك 

 ثبلء ٌم اذل٩ٮب كاملٕةيص اعٚة٩ة اهلل ٦٪٭ة كقةاؿ املك٧٤ني.
ٝةؿ / ) ك٢٬ يف ادل٩ية كاآلػؿة رش  ك٦ة أظك٨ ٦ة ٝةؿ اث٨ ٝي٥ اجلٮزيح 

                                                                        

 .3-4ص ٔرشكف ٩ىيعح ٣ُبلب ا٥٤ٕ٣(1)
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 (1)ملٕةيص (. ا٬ػكداء إال قبج٫ اذل٩ٮب كا
 مم  خم حم جم هل مل ٱُّٱكأظك٨ ٨٦ ٬ؾا كأث٤ٖ ٝٮؿ اهلل دٕةىل / 

 41النٮرل/  َّ هن من خن حن جن
 ك٣ٞؽ أظك٨ ٨٦ ٝةؿ /

٭ةػػػػإذا ٠  ٪خ يف ٧ٕ٩ح ٚةٔر
 

 
 

 ٥ػةيص دـي٢ اجلٕػػػٚإف املٕ
 ةٔح رب ا٣ٕجةدػػػكظُ٭ة ثُ 

 
 

 ةد رسيٓ اجل٥ٞػػػػٚؿب ا٣ٕج 
كػُؿ٬ة يف ق٤ت احلِٛ كنكيةف ا٥٤ٕ٣ ٦ة ذ٠ؿق ك٨٦ أٔضت ٦ة يؾ٠ؿ يف املٕىيح  

/ ) ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل ث٨ اجلبلء ٝةؿ ٠٪خ أ٩ْؿ إىل ٗبلـ ٩رصاين  اث٨ اجلٮزم 
ظك٨ الٮص٫ ٧ٚؿ يب أثٮ ٔجؽ اهلل ابل٤يخ ٚٞةؿ أيل كٝٮٟٚ ٤ٞٚخ ية ٥ٔ أ٦ة دؿل 

كلٮ ثٕؽ (2)٬ؾق الىٮرة ٠يٙ دٕؾب ثةجلةر ٚرضب ثيؽق ثني ٠ذيف كٝةؿ تلضؽف ٗج٭ة
ظني ٝةؿ ٚٮصؽت ٗج٭ة ثٕؽ أربٕني ق٪ح أف أنكيخ ا٣ٞؿآف. كبإق٪ةد ٨ٔ أيب األديةف 
كٝةؿ ٠٪خ ٦ٓ أقذةذم كأيب ثسؿ ادلٝةؽ ٧ٚؿ ظؽث ٚ٪ْؿت إحل٫ ٚؿآين أقذةذم كأ٩ة 
أ٩ْؿ إحل٫ ٚٞةؿ ية ثين تلضؽف ٗجح كلٮ ثٕؽ ظني ٚجٞيخ ٔرشي٨ ق٪ح كأ٩ة أرايع ٧ٚة 

ؿ ٚي٫ ٚأوجعخ كٝؽ أنكيخ ا٣ٞؿآف لك٫ ( أصؽ ذلٟ ا٣٘ت ٚ٪٧خ ذات حل٤ح كأ٩ة ١ٛ٦
 ٚةمهلل رمحةؾ رمحةؾ.(3)ا٬ػ

                                                                        

 .21ص اجلٮاب الاكيف(1)

 أم أزؿ٬ة كاعٝجذ٭ة.(2)

 (.9144( ر٥ٝ ا٣رتدمح )4/45) دةريغ ث٘ؽادكا٩ْؿ  491ص د٤جحف إث٤حف(3)
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٧ٮض ادلٝةاٜ    نئ مئ ُّٱٝرصت ٨ٔ درؾ احلٞةاٜ ٗك

 3األظـاب/  َّ نبىب  مب زب رب يئ ىئ
إذا ا٩٭٧ٟ يف ذلٟ أك  كا٥٤ٕ٣ ال يُٕيٟ ث٫ٌٕ ظىت دُٕي٫ لكٟ. ُٚة٣ت ا٥٤ٕ٣

دٕؿض هل ٚإ٧٩ة يٕؿض حمٛٮّةد٫ ل٤جكيةف كٚ٭٫٧ ل٤ٌٕٙ. كيف ٬ؾا يٞٮؿ اإل٦ةـ 
/ ) لٮ أردت رشاء ثى٤ح ٦ة ٔؿٚخ مكأ٣ح أك ٝةؿ نكيخ مكأ٣ح (.  النةٚيع 

(1) 
يف  –أق١٪٫ اهلل ٚؿدكس اجل٪ح  _كٝؽ ثٮب ميؼ٪ة ٦ٞج٢ ث٨ ٬ةدم الٮاديع 

) اإلٝجةؿ ىلع ادل٩ية يٌٕٙ ظِٛ َة٣ت ا٥٤ٕ٣ ( ز٥  ثةثة ٝةؿ ٚي٫ /(2)اجلة٦ٓ الىعيط
 (3)ذ٠ؿ حتذ٫ احلؽير اذلم أػؿص٫ اث٨ ٦ةصح. 

٫ي  ٝةؿ / )) ٨ٔ زيؽ ث٨ زةثخ  ٧ه ٍجيىة ٬ى ٩ىٍخ ادلُّ ٨ٍ اكى قي  ٦ى ٍمؿى
ى
٤ىي٫ًٍ أ ٔى ي  ؽى اِله ٚىؿه

ٍجيىة إًاله ٦ى  د٫ًً ٨ٍ٦ً ادلُّ
ٍ
ى٥ٍ يىأ ل يٍجىي٫ًٍ كى قي بىنٍيى خى ؿى ٍٞ ٕى٢ى ذى ٓى كىصى ى ةي ٩ًحهذى٫ي دمى ٩ىٍخ اآٍلًػؿى ٨ٍ اكى ٦ى ي كى ًذتى هلى ة ٠ي

حه  ٧ى ًٗ ًٌمى رىا ٍجيىة كى تىذ٫ٍي ادلُّ
ى
٪ىةقي يًف ٝى٤ًٍج٫ً كىأ ًٗ ٢ى  ٕى قي كىصى ٍمؿى

ى
ي أ ي هلى  ((. اِله

ٚبل مٟ أف ٨٦ أراد حتىي٢ ا٥٤ٕ٣ كاجلجٮغ ٚي٫ كإدٞةف األوٮؿ كا٣ٛؿكع ٤ٕٚي٫ 
٤ٕٮـ ٤ٌٚح كٝذ٫ ٚإ٫٩ ي٪ةؿ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ثٞؽر ٦ة ثةتلٛؿغ ٤ُ٣ت ا٥٤ٕ٣ أ٦ة ٨٦ أُٔٯ ا٣

                                                                        

 الث٨ دمةٔح. 79ص اتلؾ٠ؿة، ك 45ص ا٥٤ٕ٣ كا٧٤ٕ٣ةء(1)

 ( كٝةؿ ٬ؾا ظؽير وعيط.33( ر٥ٝ )9/37)(2)

(3)(5/9472.) 



 020 

اذلم مح٢ ا٥٤ٕ٣ ٔ٪٫  أُٔٯ ٨٦ كٝذ٫ ك٬ؾا ركايح اإلقبلـ أثٮ ٬ؿيؿة 
ٚعِٛ ٨٦ الك٪ح ٦ة ل٥ (1)ز٧ة٧٩ةاح رص٢ ٦ة ثني وةظت كدةثٓ ٧٠ة ٝةهل ابلؼةرم
٥٤ ٦ة ل٥ ي٫٧٤ٕ ٗريق ملبلز٦ذ٫ ل٤٪يب  ثح٪٧ة اكف ثٕي الىعةثح  َي٫ْٛ ٗريق ٔك

يٮفى / ))   الىٜٛ ثةألقٮاؽ ٝةؿ أثٮ ٬ؿيؿة من٘ٮ٣ني يف ٮل ٞي ى إًفه اجلهةسى حى ٍكرثى
ى
أ

ةى  يٍؿى ؿى ثيٮ ٬ي
ى
ذ٤ٍيٮ أ ًؽيسنة ثي٥ه حى زٍخي ظى ؽه ة ظى ً ٦ى ذىةًف يًف ٠ًذىةًب اِله  آحى

ىٍٮالى ل ٮفى /  كى ي٨ى يىٍسذي٧ي ً } إًفه اذله
ل إًىلى ٝىٍٮهًلً  ؽى الٍ٭ي جٍلىة ٨ٍ٦ً ابٍلىح ٪ىةًت كى ـى ٍ٩

ى
ة أ   الؿهًظي٥ي  ٦ى

اجى٪ىة ٨ٍ٦ً  إًفه إًٍػٮى اًؽ كى ٍقٮى
ى
ٜي ثًةأٍل ٍٛ ٥ٍ الىه ٤ي٭ي ٘ى ىٍن فى ي ةًصًؿي٨ى اكى ٭ى اجى٪ىة ٨ٍ٦ً ال٧ٍي إًفه إًٍػٮى

 ً ٮؿى اِله ـي رىقي ـى فى يى٤ٍ ةى اكى ٍيؿى ؿى ثىة ٬ي
ى
إًفه أ الًً٭٥ٍ كى ٍمٮى

ى
٢ي يًف أ ٧ى ٕى ٥ٍ ا٣ٍ ٤ي٭ي ٘ى ىٍن فى ي ةًر اكى ٩ٍىى

ى
ًٓ اأٍل بًًنجى
 ٍُ ٮفى بى ْي ٛى ٍ ة الى َيى ِي ٦ى ٛى ٍ َيى كفى كى ي رٍضي ة الى َيى ي ٦ى رٍضي َيى  (2)((.  ً٪٫ً كى

اغثخ ٔ٪٫ ق٪ح االقتبؾاف كبح٪٭ة هل أثٮ مٮىس  ك٬ؾا ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب 
  (3)ٝةؿ / ) أهلةين ٔ٪٭ة الىٜٛ ثةألقٮاؽ (. األمٕؿم 

ال إذف ٥٤ٕ٩ ٨٦ ٬ؾا أف ٨٦ دٛؿغ ل٥٤ٕ٤ جي٧ٓ ٦ة ل٥ جي٫ٕ٧ ٗريق كَيِٛ ٦ة  
 َي٫ْٛ ٗريق.

ٝةؿ اخلُيت / ) كيججيغ ل٧٤ذ٫ٞٛ أف يُٞٓ ا٣ٕبلاٜ، كيُؿح النٮا٢ٗ، ٚإ٩٭ة  $
 (4) ا٬ .مٮا٩ٓ ٨ٔ ظِٛ ا٥٤ٕ٣، كٝٮآَ ٨ٔ درس ا٣ٛٞي٫ (

                                                                        

 (.4/492) أقؽ ا٣٘ةثح(1)

 (.5315( كمك٥٤ )993ابلؼةرم )(2)

 (.5145ابلؼةرم )(3)

 (.5/934) ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛ(4)
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كٌلف ثٌٕ٭٥ إذا رأل ٦ذ٧٤ٕة ذ٠ية يٛ٭٥ كَيِٛ ٝةؿ / يٕني اهلل كابل٥٘٤ يؿيؽ أف 
 (1)٥٘٤ ممة يجيس. اهلل يج٤ٮق ٨٦ أمٮر ادل٩ية ث٧ة يجكي٫ ا٥٤ٕ٣ كابل

ٝؽس اهلل  –ًٕٚل َة٣ت ا٥٤ٕ٣ دؿؾ ٦ة ين٫٤٘ ٨ٔ ا٥٤ٕ٣. كٝؽ ثٮب ميؼ٪ة ٦ٞج٢ 
يت يف دؿؾ ٦ة ين٤ٟ٘ ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ هلل  –ركظ٫  يف اجلة٦ٓ الىعيط ثةثة ٝةؿ ٚي٫ / ) ا٣رٗت

٨ٔ رص٢ ٨٦ أ٢٬ ابلةديح ٝةؿ أػؾ ثيؽم (2)( كذ٠ؿ حتذ٫ احلؽير اذلم أػؿص٫ أمحؽ
عى ٧٤ٕين ممة ٫٧٤ٔ اهلل دجةرؾ كدٕةىل كٝةؿ / )) ٚض٢ٕ ي رقٮؿ اهلل  ٟى ٣ى٨ٍ دىؽى  إ٩ًه

ةؾى اهللي  ُى ٍخ
ى
ةءى اهلًل إًاله أ ٞى حٍبنة ات  ا ٦ً٪٫ٍي  مى رٍين   (3)((.  ػى

ٝةؿ ٦ةلٟ ث٨ أنف / ) ال يج٤ٖ أظؽ ٨٦ ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ٦ة يؿيؽ ظىت يرض ث٫  $
 (4)ا٣ٛٞؿ، كيؤزؿق ىلع لك يشء (.

 (5)٨ ي٪ةؿ ظىت يؾاؽ ٚي٫ ٥َٕ ا٣ٛٞؿ (. كٝةؿ / ) إف ٬ؾا األمؿ ٣ $
 (6)كٝةؿ إثؿا٬ي٥ اآلصؿم / ) ٨٦ ٤َت ا٥٤ٕ٣ ثة٣ٛةٝح كرث ا٣ٛ٭٥ (.  $

كاهل٥ ملة قيأيت كيسٮف، كاحلـف ىلع ٦ة ٝؽ مىض كٌلف ٚبل مٟ أف ٬ؾا ٨٦ دم٤ح 

                                                                        

 أليب ٬بلؿ ا٣ٕك١ؿم. احلر ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣ كاالصذ٭ةد ٚي٫(1)

(2)(2/73.) 

 ( كٝةؿ ٬ؾا ظؽير وعيط.49( ر٥ٝ )9/44) اجلة٦ٓ الىعيط(3)

 ( كإق٪ةدق وعيط.5/349) ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛ(4)

 (.9/347) صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ(5)

 (.5/934) ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛ(6)
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اهل٥  أف نكذٕيؾ ٨٦ ٦ة ينذخ ىلع َة٣ت ا٥٤ٕ٣ ١ٚؿق كٝؽ ٧٤ٔ٪ة رقٮؿ اهلل 
فى اجلهيًبُّ كاحلـف يف ٔؽة مٮا٨َ كٌلف يٞٮؿ ٧٠ة يف ظؽير أنف ٝةؿ / )) ٮؿي اكى ٞي  حى

ٟى   ثً
ٮذي ٔي
ى
٥ه إًين  أ ٭ي

فً ال٤ه ـى احٍلى ٥  كى ي٨ًٍ  ٨ٍ٦ً الٍ٭ى ًٓ ادله ٤ى ًى اجٍليٍْبً كى ابٍليٍؼ٢ً كى ٢ً كى كى
ـً كىا١ٍ٣ى ٍض ٕى

ا٣ٍ كى
ةؿً  ٤ىجىًح الؿ صى ٗى  (1)((.  كى

٨ٔ ٔجؽ  اعء ث٭ؾا ادلاعء ا٣ْٕي٥ اذلم ركاق اإل٦ةـ أمحؽ كأرمؽ٩ة إىل ادل
ةبى / ))  ٝةؿ / ٝةؿ رقٮؿ اهلل  اهلل ث٨ مكٕٮد  وى

ى
ة أ ٥ٌّ ٦ى ٍُّ ٬ى ا رى ؽن ظى

ى
ال  أ كى

ةضو يًفه  ٟى ، ٩ىةًويىيًت بًيىًؽؾى ، ٦ى ًذ ٦ى
ى
جًٍؽؾى ، كىاٍب٨ي أ ؾى ، كىاٍب٨ي خى جٍؽي ٥ه إًين  خى  / ال٤٭ي

ةؿى ٞى فه ، ذى ـى ظى
 ٍ١ تٍلى٫ي ظي ـى ٍ٩

ى
ٍك أ
ى
ٟى ، أ كى ٍٛ يٍخى ث٫ًً جى ٧ه ٟى قى ى ٮى ل ٢  اٍق٥و ٬ي ٟى ثًسي ي ل

ى
ٍقأ
ى
ةؤيؾى ، أ ٌى ٍؽؿه يًفه ٝى ٔى ٟى ،  ٧ي

ٍف 
ى
ؾى ؛ أ ٪ٍؽى ًٔ يًٍت  ٘ى ٥ًٍ٤ ا٣ٍ ًٔ زىٍؿتى ث٫ًً يًف 

ٍ
ًك اٍقذىأ

ى
ٟى ، أ ًٞ ٍ٤ ا ٨ٍ٦ً ػى ؽن ظى

ى
٤ه٧ٍذى٫ي أ ٔى ٍك 

ى
ٟى ، أ يًف ٠ًذىةثً

ٓى  بًي ٍؿآفى رى ٞي ٕى٢ى ا٣ٍ ٍ تى اهللي ك٩ٮر وؽرم ، ٝى٤يًٍب ،  جتى ٍذ٬ى
ى
يم  ؛ إًال أ ةبى ٬ى ًِن ، كىذى٬ى ـٍ بلءى ظي كىصى

ة  ٩ى٫ي ٚىؿىصن اكى ي ٦ى هلى ثٍؽى
ى
٩ى٫ي ، كىأ ـٍ ٫ي كىظي ٧ه ٢ه ٬ى ـه كىصى ة ؟ ٝىةؿى / « . ٔى ٭ى ٤ه٧ي ٕى ال جىذى

ى
ٮؿى اهلًل ! أ ي٢ى / يىة رىقي ًٞ ٚى

ذى »  ٍف حى
ى
ة أ ٭ى ٕى ٧ً ٨ٍ قى ة ثىًلى ، يىجٍجىيًغ ل٧ًى ٭ى ٤ه٧ى  (2)((.  «ٕى
 (3)/ ) أف ٠رثة اهل٥ كا٥٘٣ ممة يٮرث ا٣جكيةف (. كٝؽ ذ٠ؿ اث٨ ا٣ٞي٥ 

كال١ك٢ ي٘ؿم وةظج٫ ثة٣ٕٞٮد كدؿؾ أ٧ٔةهل ككاصجةد٫ ك٨٦ ز٥ ٚبل يؾا٠ؿ كال 

                                                                        

 ٦ذٜٛ ٤ٔي٫. (1)

 (.913) الىعيعحيف  ركاق أمحؽ كوعع٫ ا٣ٕبل٦ح األبلةين (2)

 (.3/549) الـاد(3)
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 يكذٕيؽ دركق٫ ٚيجىس ٦ة ٚ٭٫٧ أك ظ٫ْٛ ك٣ٞؽ أظك٨ ا٣ٞةا٢ /
 ةـ ي٤ُت دلؽاػػػػػ٢ٝ٩ مل٨ 

 
 ة ظ٤يٙ الٮقةاؽػػػٚةدٟ املضؽ ي 

  (1).كٝؽ صةء االقذٕةذة ٨٦ ا٣ٕضـ كال١ك٢ يف ٔؽة أظةدير ٨ٔ اجليب  
إذف ٚبل ثؽ ٨٦ اإلرادة اتلة٦ح كاهل٧ح ا٣ٕةحلح ا٣يت حت٢٧ وةظج٭ة ىلع حتىي٢ 

يٕح ا٥٤ٕ٣ كبؾؿ اجل٭ؽ كاٗذ٪ةـ األكٝةت إلدرا٫٠ كابلٕي إ٧٩ة يؤىت ٨٦ ٧٬ذ٫ ال ًٮ
ـي٧ذ٫ امليذح كذللٟ اكف اجليب  يذٕٮذ ٨٦ ا٣ٕضـ كال١ك٢ ؛ ألف ا٣ٕضـ  ٔك

 (2)كال١ك٢ ٝةَٓ للك ػري ٧٠ة أف ا٣ٕـي٧ح صةبلح للك ػري. ا٬ػ
/ ) ٚة٣ٕــ كاثلجةت ٧٬ة الكجت األكرب جلي٢ املُة٣ت  ٝةؿ الكٕؽم  $

ح ك٨٦ داعء اجليب  ٟى  / )) املذ٪ٔٮ ي ل
ى
ٍقأ
ى
٥ه إًين  أ ٭ي

ٍمؿً اال٤ه
ى
ى ثلهجىةتى يًف األ حى ىلعى ي٧ى ـً ٕى

ا٣ٍ ، كى
ألف ثةألمؿي٨ َيى٢ ال٧١ةؿ ل٤ٕجؽ / ا٣ٕـي٧ح ىلع الؿمؽ ا٣يت ٌم أمٮر  (3)((الؿٍُّمؽ

اخلري لك٭ة ز٥ اثلجةت ىلع ذلٟ كاجلٞه إ٦ة ٨٦ ٔؽـ ا٣ٕـي٧ح أك ا٣ٕـي٧ح ىلع ٦ة ٣حف 
ـ اثلجةت اذلم قبج٫ ثؿمؽ كٌم األمٮر ا٣يت ال ٩ٛٓ يف ادلي٨ كال يف ادل٩ية أك ٔؽ

ؽـ اتلى٧ي٥ ًٕٚل ٨٦ رشع يف ٢٧ٔ رمؽ ٩ةٚٓ أف يٮ٨َ ٩ٛك٫ ىلع دس٧ي٫٤  ا٣رتدد ٔك
٨٦ لك كص٫ كيٮص٫ هل كص٭ذ٫ ا٣ْة٬ؿة كابلةَ٪ح كال يكتجُئ اجلتيضح اجلةٕٚح ث٢ يسةثؿ 

                                                                        

 (.5354( كظؽير أنف ث٨ ٦ةلٟ يف ابلؼةرم )٦5755٪٭ة ظؽير زيؽ ث٨ أر٥ٝ يف مك٥٤ )(1)

 .94ص اجلجؾ(2)

 ( ٨ٔ مؽاد ث٨ أكس مؿٚٮاعن كصٮد إق٪ةدق ا٣ٕبل٦ح األبلةين 444-7/442) ال١جريركاق ا٣ُرباين يف (3)
 ( كل٤عةِٚ اث٨ رصت رقة٣ح يف رشظ4553.٫) الىعيعحيف 
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 (1)٤ٔي٫ ٦سةثؿة اجلةزـ اذلم ال ٦س٪ٮيح ٔ٪ؽق كال د٤ٮـ (. 
ني ٧٬ح / ) كًل٧ةؿ لك  كٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  $ إنكةف إ٧٩ة يذ٥ ث٭ؾي٨ اجلٔٮ

٥٤ يجرصق كي٭ؽي٫ ٚإف مؿادت الكٕةدة كا٣ٛبلح إ٧٩ ة دٛٮت ا٣ٕجؽ ٨٦ ٬ةدني دؿٝي٫ ٔك
 (2)ك ٨٦ أظؽ٧٬ة (. اجل٭ذني أ

/ ) ٚذ٧٤ط ية أيخ ٔٮاٝت األظٮاؿ، كا٧ٝٓ ال١ك٢  كٝةؿ اث٨ اجلٮزم  $
ني يذ٤ٞجٮف يف ظرسات املسجٍ ٨ٔ ا٣ٌٛةا٢ ٚإف ٠سريان ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء اذلي٨ ٦ةدٮا ٦ٛؿَ

 (3)كأقٙ (.
/ ) ٚبل يججيغ ل٤ٕة٢ٝ أف ي٢ٛ٘ ٨ٔ د٧٤ط ا٣ٕٮاٝت  كٝةؿ اث٨ ٤ٛ٦ط احل٪جٌل 

٨٧ٚ ذلٟ أف اتلاكق٢ يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ كإيسةر اعص٢ الؿاظح يٮصت ظرسات داا٧ح ال 
ديف ذلة ابلُة٣ح ث٧ٕنةر د٤ٟ احلرسة، ك٣ٞؽ اكف جي٤ف إيل أيخ ك٬ٮ اعيم ٚٞري، 

ٝؽ تكةكي٪ة يف ٬ؾق ال٤عْح ٚأي٨ دٕيب يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ ؟ كأي٨ ذلة  ٚأٝٮؿ يف ٩ٛيس
 (4)ثُةتل٫ ؟ (.

/ ) ك٦ة أظك٨ ٦ة ظاكق ثٕي أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٨ٔ احل١ي٥  كٝةؿ النٮٌلين  $
أٚبلَٮف ٚة٫٩ ٝةؿ / ا٣ٌٛةا٢ مؿة األكاا٢ ظ٤ٮة ا٣ٕٮاٝت كالؿذاا٢ ظ٤ٮة األكاا٢ مؿة 

                                                                        

 .944ص اٝذ٪ةص األكاثؽك دل٧ٮع ا٣ٛٮااؽ(1)

 (.9/34) ٦ٛذةح دار الكٕةدة(2)

 .441ص ويؽ اخلةَؿ(3)

 (.9/551) اآلداب الرشٔيح(4)
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٪ٛٮاف ا٣ٕٮاٝت. كٝؽ وؽؽ، ٚإ٫٩ ٨٦ م٢٘ أكاا٢ ٧ٔؿق مجةث٫ ث٤ُت ا٣ٌٛةا٢ ال (1)ٔك
ثؽ هل أف ي٥ُٛ ٩ٛك٫ ٨ٔ ثٕي م٭ٮاد٭ة كَيبك٭ة ٨ٔ األمٮر ا٣يت ينذ٢٘ ث٭ة أدؿاث٫ 
ك٦ٕةر٫ٚ ٨٦ املبلٌم كدلةلف الؿاظح كم٭ٮات النجةب ٚإذا ا٩ذٍم إحل٫ ٦ة ٥٬ ٚي٫ ٨٦ 
د٤ٟ الزلات كاخلبلاعت كصؽ يف ٩ٛك٫ حبس٥ النجةب كظؽازح الك٨ ك٦ي٢ ا٣ُجٓ 

ة ٬٪ةؾ مؿارة كاظذةج إىل دلة٬ؽة يؿد صة٦ط َج٫ٕ ك٦ذ٤ٛخ ٬ٮاق ك٦ذٮزت إىل ٦
  (2)ننة٫َ ال يذ٥ هل إال ثإجلةـ م٭ٮد٫ ث٤ضةـ الىرب كربةَ٭ة ث٧ؿبٍ ا٣ٕٛح ... (.

 ٚةل١ك٢ ٔٮاٝج٫ كػي٧ح كٝؽ يسٮف ال١ك٢ ظةوبل ٨٦ أظؽ أمؿي٨ ٧٬ة /
 ٤ٝح اتلأم٢ يف ٦٪ةٝت ا٥٤ٕ٣ كٌٚةا٫٤ –أ 
 (3)لؿَٮبةت ) أم الك٨٧ املٛؿط (.٠رثة ابل٥٘٤ كا –ب 

ٝةؿ النيغ ثسؿ ث٨ ٔجؽ اهلل أثٮ زيؽ رمح٫ اهلل / ) دٕة٬ؽ ٧٤ٟٔ ٨٦ كٝخ  $
 إىل آػؿ، ٚإف ٔؽـ اتلٕة٬ؽ ٔ٪ٮاف اذل٬ةب ل٥٤ٕ٤ ٦٭٧ة اكف.

سى٢ي ٝةؿ / ))  أف رقٮؿ اهلل  ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ  ة ٦ى ٍؿآًف إًجه٧ى ٞي ةًظًت ا٣ٍ سى٢ً وى ٧ى ٠ى
ث٢ًً  ةًظًت اإٍلً جىٍخ  وى ة ذى٬ى ٭ى ٞى ٤ى ٍَ

ى
إًٍف أ ة كى ٭ى ١ى ٍمكى

ى
ة أ ٤ىيٍ٭ى ٔى ؽى  ٬ى ًح إًٍف اعى

٤ى ٞه ٕى  ((. ال٧ٍي
 ركاق النيؼةف، ك٦ةلٟ يف "املٮَأ".

                                                                        

 ٦ةدة ٨ٛٔ. خمذةر الىعةحٔ٪ٛٮاف اليشء أكهل (1)

 .ك٦ة ثٕؽ٬ة ل٤نٮٌلين  934ص أدب ا٤ُ٣ت(2)

 ل٤نحجةين. 31ص ا٥٤ٕ٣ كا٧٤ٕ٣ةء(3)
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/ "كيف ٬ؾا احلؽير دحل٢ ىلع أف ٨٦ ل٥  (1)ٝةؿ احلةِٚ اث٨ ٔجؽ ا٣رب  $
ف ؛ ألف ٧٤ٔ٭٥ اكف ذلٟ الٮٝخ ا٣ٞؿآف ال ٗري، كإذا يذٕة٬ؽ ٫٧٤ٔ، ذ٬ت ٔ٪٫ أينة اك

 اكف ا٣ٞؿآف املحرس لزل٠ؿ يؾ٬ت إف ل٥ يذٕة٬ؽ، ٧ٚة ّ٪ٟ ث٘ريق ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ املٕ٭ٮدة ؟!
٫، كٝةد إىل اهلل دٕةىل، كدؿ ىلع ٦ة  كػري ا٤ٕ٣ٮـ ٦ة ًجٍ أو٫٤، كاقذؾ٠ؿ ٚٔؿ

ةق" ( ا٬ػ.  (2)يًؿ
عة هلؾا الالك ٝةؿ النيغ اث٨ ٔسي٧ني  $ ـ / ) ٬ؾا ٚي٫ دحل٢ ىلع أف مًٮ

٨٦ ل٥ يذٕة٬ؽ ٫٧٤ٔ ذ٬ت ٔ٪٫ ك٬ؾا كاًط أف ٨٦ ل٥ يذٕة٬ؽ ظ٫ْٛ نكي٫ كًل٧ة أف 
٬ؾا يف املٕٞٮؿ ٬ٮ أيٌة يف املعكٮس ٨٧ٚ ل٥ يذٕة٬ؽ النضؿة ثةملةء د٧ٮت أك دؾث٢ 
كًلؾلٟ ٨٦ ل٥ يذٕة٬ؽ أٗىة٩٭ة دذاكزؿ كيٛكؽ ثٌٕ٭ة ثٌٕة ٚبل يكذٞي٥ كًلؾلٟ 

 (3)ا٤ٕ٣ٮـ ( ا٬ػ 
ك٨٦ ا٣ُؿااٙ يف ابلةب أف ثٕي أوعةب النةٚيع امرتل هل صةريح ٧٤ٚة اكف 
ال٤ي٢ أٝج٢ ىلع ادلرس كاجلةريح دجذْؿ اصذ٧ةٔ٭ة ٫ٕ٦ ٥٤ٚ ي٤ذٛخ إحل٭ة ٧٤ٚة أوجعخ 

ٝٮهلة  كٝة٣خ ظبكٮِن ٔ٪ؽ دل٪ٮف ٚج٤ٖ ذلٟ النةٚيع  (4)قةرت إىل اجلؼةس
 (5)دٮاىن ٚي٫ ظىت ٚةد٫ (. ٚٞةؿ / ) املض٪ٮف ٨٦ ٔؿؼ ٝؽر ا٥٤ٕ٣ ز٥ ًي٫ٕ أك 

                                                                        

 (.943-93/944) اتل٧٭يؽ(1)

 (.57) ظ٤يح َة٣ت ا٥٤ٕ٣(2)

 .952ص رشح احل٤ي٤ح(3)

 ا٣ٞةمٮس.ثيٓ الؿٝيٜ كادلكاب ٠ؾا يف (4) 

 أليب ٬بلؿ ا٣ٕك١ؿم. 73ص احلر ىلع ٤َجة٥٤ٕ٣(5)
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 (1)كٝي٢ لؤلو٧يع / ٠يٙ ظْٛخ كنيس أوعةثٟ ؟ ٝةؿ / درقخ كدؿًلٮا.

ًٕٚل ا٣ُة٣ت أف ال َيِٛ إال ٦ة يكذُيٓ أف َي٫ْٛ كيٕي٫، ٝةؿ اخلُيت 
/ ) ا٥٤ٔ أف ا٤ٞ٣ت صةرظح ٨٦ اجلٮارح، حتذ٢٧ أميةء، كدٕضـ  ابل٘ؽادم 

َيذ٢٧ ثٕي اجلةس أف َي٢٧ ٦ةايت ر٢َ، ك٦٪٭٥ ٨٦ يٕضـ  ٨ٔ أميةء، اكجلك٥ اذلم
ـق، ك٦٪٭٥ ٨٦  ٨ٔ ٔرشي٨ رَبل، كًلؾلٟ ٦٪٭٥ ٨٦ ي٧يش ٚؿاقغ يف يٮـ، ال يٕض
ي٧يش ثٕي ٦ي٢، ٚيرض ذلٟ ث٫، ك٦٪٭٥ ٨٦ يأك٢ ٨٦ ا٣ُٕةـ أرَةال، ك٦٪٭٥ ٨٦ 
يذؼ٫٧ الؿ٢َ ٧ٚة دك٫٩، ١ٚؾلٟ ا٤ٞ٣ت ٨٦ اجلةس ٨٦ َيِٛ ٔرش كرٝةت يف قةٔح، 

٦٪٭٥ ٨٦ ال َيِٛ ٩ىٙ وٛعح يف أيةـ، ٚإذا ذ٬ت اذلم ٦ٞؽار ظ٫ْٛ ٩ىٙ ك
وٛعح يؿكـ أف َيِٛ ٔرش كرٝةت تنج٭ة ث٘ريق حل٫ٞ امل٢٤، كأدرًل٫ الٌضؿ، كنيس 
٦ة ظِٛ، كل٥ يجذٛٓ ث٧ة ق٧ٓ ٤ٚيٞذرص لك امؿئ ٨٦ ٩ٛك٫ ىلع ٦ٞؽار يجًف ٚي٫ ٦ة ال 

اذل٨٬ اجليؽ كامل٥٤ٕ احلةذؽ يكذٛؿغ لك ننة٫َ، ٚإف ذلٟ أٔٮف هل ىلع اتل٥٤ٕ ٨٦ 
٩ٛك٫ ٚي٧ة يكذٛؿغ دل٭ٮدق، كحل٥٤ٕ أ٫٩ إف ٢ٕٚ ذلٟ ٚذ٥٤ٕ يف (2)كال يججيغ أف ي٧ؿج

يٮـ ًٕٙ ٦ة َيذ٢٧ أرض ث٫ يف ا٣ٕةٝجح، أل٫٩ إذا د٥٤ٕ ال١سري اذلم ال َةٝح هل ث٫، 
كإف د٭يأ هل يف يٮ٫٦ ذلٟ أف يٌج٫ُ، ك٨ّ أ٫٩ َي٫ْٛ، ٚإ٫٩ إذا اعد ٨٦ ٗؽ كد٥٤ٕ 

 ٦ة اكف د٫٧٤ٕ أكال، كز٤ٞخ ٤ٔي٫ إاعدد٫، كٌلف ث٧زن٣ح رص٢ مح٢ يف يٮ٫٦ ٦ة ال نيس

                                                                        

 (.9/317) صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ(1)

 (.3/493) اجل٭ةيحأم خي٤ٍ ،(2)
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يُي٫ٞ ٚأزؿ ذلٟ يف صك٫٧ ز٥ اعد ٨٦ ٗؽ، ٚع٢٧ ٦ة يُي٫ٞ ٚأزؿ ذلٟ يف صك٫٧، 
كًلؾلٟ إذا ٢ٕٚ يف احلٮـ اثلة٣ر، كيىيج٫ املؿض ك٬ٮ ال ينٕؿ كيؽؿ ىلع ٦ة ذ٠ؿد٫ / 

ذ٫٤٧ يف يٮ٫٦ ممة يـيؽ ٚي٫ ىلع ٝؽر اعدد٫، أف الؿص٢ يأك٢ ٨٦ ا٣ُٕةـ ٦ة يؿل أ٫٩ َي
ٚيٕٞج٫ ذلٟ ًٕٛة يف ٦ٕؽد٫، ٚإذا أك٢ يف احلٮـ اثلةين ٝؽر ٦ة اكف يأك٫٤ أٔٞج٫ بلةيق 
ا٣ُٕةـ املذٞؽـ يف ٦ٕؽد٫ خت٧ح ٚيججيغ ل٧٤ذ٥٤ٕ أف ينٜٛ ىلع ٩ٛك٫ ٨٦ حت٧ي٤٭ة ٚٮؽ 

 (1)٤ج٫ (. َةٝذ٭ة، كيٞذرص ٨٦ اتل٤ٕي٥ ىلع ٦ة يجٌف ٤ٔي٫ ظ٫ْٛ، كيثجخ يف ٝ

كٝةؿ أيٌة / ) كال يأػؾ ا٣ُة٣ت ٩ٛك٫ ث٧ة ال يُي٫ٞ، ث٢ يٞذرص ىلع ا٣حكري  $
اذلم يٌج٫ُ كَيس٥ ظ٫ْٛ كيذٞ٪٫ ٝةؿ اث٨ ٤ٔيح / ) ٠٪خ أق٧ٓ ٨٦ أيٮب مخكح، 

 (2)كلٮ ظؽزين ثأكرث ٨٦ ذلٟ ٦ة أردت (. 
كٝةؿ ٔذجح ث٨ أيب قٛيةف ملؤدب كدلق / ) ... كال ختؿص٭٥ ٨٦ ٥٤ٔ ظىت  $

 (3)٧١ٮق ٚإف ازدظةـ الالكـ يف الك٧ٓ م٤ٌح ا٣ٛ٭٥ (. َي

أم ٠رثة ا٣ُٕةـ ظىت ي٧ذ٤ئ ابل٨ُ كٌم دٮرث ابلبلدة كٚكةد ا٣ٛ٭٥ كرضرا يف 
 احلِٛ.
كٝؽ دٞؽـ  (4)ٝةؿ األو٧يع / ) ... كإيةؾ كابلُ٪ح ٚإ٩٭ة دٕيم ٨ٔ ا٣ُٛ٪ح (  $

                                                                        

 (.597-5/594ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم ) ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛ(1)

 (.9/549ل٤ؼُيت ابل٘ؽادم ) اجلة٦ٓ ألػبلؽ الؿاكم كآداب الكة٦ٓ(2)

 .531ص ابليةف كاتلبيني(3)

 (.5/521) اجلة٦ٓ(4)
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 الالكـ ىلع حنٮ ٬ؾا.

 ٚإ٩٭ة تنٮش ىلع ا٣ُة٣ت ١ٚؿق كتن٢٘ ٫٤ٞٔ )درس(
)درس(

ك٬ٮ ٨٦ أقجةب ا٣جكيةف ا٣يت دسرث يف ٬ؾا الـ٨٦ كذلٟ أف ا٣ُة٣ت ٝؽ َيِٛ 
ح كخمذ٤ٛح ٚيىع٢ دؽاػ٢ يف امل٤ٕٮ٦ةت يف اذلا٠ؿة  كيؽرس أ٩ٮااع ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ٦ذ٪ٔٮ

 (1)ٮا٬ة ظْٛة إًٔٛ٭ة ...ٚذذٛة٢ٔ كيجيس أٝ
٨٧ٚ املٛيؽ صؽا ل٤ُة٣ت اتلٛؿغ اتلةـ ل١ذةب ٦ٕني ظىت ي٭٫٧ٌ كال يٞؿأ ٫ٕ٦ 
يشء آػؿ ك١٬ؾا يف ثٞيح املذٮف كال١ذت األػؿل كال يجذ٢ٞ إىل يشء آػؿ ظىت يذ٨ٞ 

 (2)اذلم ٝج٫٤ .

 اال٩رت٩خ ٚؾلٟ يٌٕٙ اذلا٠ؿة كيذٕت ك٦ة مةث٭٫ كػةوح إَة٣ح ا١ٕ٣ٮؼ ىلع
 (3)أٔىةب ادل٦ةغ كيىٕت ٤٧ٔيح احلِٛ ٠سريا ...

كٝؽ ذ٠ؿ ٔىةـ ٬ةدم يف ٠ذةث٫ ) األبلةين ٧٠ة ٔؿٚذ٫ ( أف النيغ األبلةين 

                                                                        

 د. أمحؽ زَف وة٣ط ثذرصؼ. 211ص ٥٤ٔ اجلٛف ا٣رتبٮم(1)

(2 ) 

 .913ص ا٣ُؿيٞح 933د. َيىي ث٨ ٔجؽ الؿزاؽ ا٣٘ٮزةين ص ٠يٙ حتِٛ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥(3)
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  ا (.ٝةؿ / ) إف احلةقٮب جي٢ٕ َة٣ت ا٥٤ٕ٣ ث٤يؽن 
 (1)يٞٮؿ / ا٧٤ْ٣ح أًٮأ ل٤ٞ٤ت. كٌلف النةٚيع 

 (2)يٮرث احلِٛ ٚٞةؿ / ا٣زبر ا٣زبر.  كقب٢ أثٮ ظ٪يٛح ٧ٔة

مم٨ ال ا٬ذ٧ةـ هل٥ ثة٥٤ٕ٣ كاحلِٛ / ألف املؿء يؿٚٓ ٧٬ذ٫ كيى٤ع٫ ثٕؽ دٮٚيٜ اهلل 
اجل٤حف الىة٣ط امل٭ذ٥ كاألذ٠يةء كأوعةب اهل٥٧ دـيؽ الؿص٢ ٧٬ح كذاكء كا١ٕ٣ف 

 ل ال١ك٢ رسيٕح ٝةؿ اخلٮارزيم /ثة١ٕ٣ف ٧ٚىةظجح ال١كبلف ٦ؾمٮ٦ح الف ٔؽك
 ال دىعت ال١كبلف يف ظةالد٫

 
 ز٥ وة٣ط ثٛكةد آػؿ يٛكؽق 

 ٔؽكل ابل٤يؽ إىل اجل٤يؽ رسيٕح 
 

ٓ يف الؿ٦ةد ٚيؼ٧ؽق   كاجل٧ؿ يًٮ
 كٝةؿ النيغ حم٧ؽ ث٨ يلع اإلوةيب / 

 اك ظةذٝةػػػػػػػػكيىُيف هل رشي
 

 يٛة ٩ةوعة مٮاٚٞةػػػػػثؿا ٔٛ 
 ؿاػػػػػػػػ٦ؾا٠ذا ُٚ٪ح ٦جةظسة  

 
 ض٫ٕ٧ ٦سةثؿاػػػػ٧ة ثػػػك٦٪٭ 

 ك٢ػػػػ٦زن٬ة ٨ٔ كو٧ةت ال١ 
 

 ٢ُٕػػػػػ٣حف ث١٧سةر كال ٦ 
 ؾكبػػةرف ٠ػػػٚةخلرس يف ٦ٞ 

 
 (4)ط يف حبؿ ٨٦ ا٣ٕيٮبػػيكج 

يف أف ا٣ُجيٕح ٩ٞة٣ح ثإذف اهلل دٕةىل ٚجني أف اإلنكةف  كٝؽ دل٢ اث٨ ا٣ٞي٥  

                                                                        

 ل٤ٕك١ؿم. 44ص احلر ىلع ظِٛ ا٥٤ٕ٣(1)

ٓ يف املىؽر الكةثٜ كٝٮهل ا٣زبر ٬ٮ د٨٬ يكذؼؿج ٨٦ ظت اجلجة(2) ت كاحلجٮؿ كابلٞٮؿ كا٣ْة٬ؿ ا٫٩ اكف يًٮ
 الرساج يكت٪ةر ث٫ ك٬٪ة ٠أ٫٩ َيس٫ ىلع احلِٛ ثةل٤ي٢.

 .4-2ص ٩ىيعح ا٣ُبلب(3)
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 (1)٣ٞيئ ٨٦ ٗري اقذؽاعء ٚإف ا٣ُجيٕح ٩ٞة٣ح. ٝؽ يؿل ٨٦ يذٞيأ ٚي٤٘ج٫ ٬ٮ ا

/ ) كٝؽ أدمٓ ا٣ٕةرٚٮف ىلع أف لك ػري ٚأو٫٤ ثذٮٚيٜ  ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  $
اهلل إىل  اهلل ل٤ٕجؽ كَل رش ٚأو٫٤ ػؾال٫٩ ٣ٕجؽق كأدمٕٮا أف اتلٮٚيٜ أف ال يس٤ٟ

 –٩ٛكٟ كأف اخلؾالف أف خيٌل ثح٪ٟ كبني ٩ٛكٟ ٚإذا اكف لك ػري ٚأو٫٤ اتلٮٚيٜ 
جح كالؿ٬جح  –ك٬ٮ ثيؽ اهلل ال ثيؽ ا٣ٕجؽ  ٧ٚٛذةظ٫ ادلاعء كاالٚذٞةر كوؽؽ ال٤ضأ كالٗؿ

إحل٫ ٧ٚىت أُٰٔ ا٣ٕجؽ ٬ؾا املٛذةح ٚٞؽ أراد أف يٛذط هل ك٦ىت أ٫٤ً ٨ٔ املٛذةح ثٌف 
 دك٫٩ ثةب اخلري مؿجتة 

ٝةؿ أ٦ري املؤ٦٪ني ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب" إين ال أمح٢ ٥٬ اإلصةثح ك٣س٨ ٥٬  $
جذ٫  ادلاعء ٚإذا أهل٧خ ادلاعء ٚإف اإلصةثح ٫ٕ٦. كىلع ٝؽر ٩يح ا٣ٕجؽ ك٧٬ذ٫ كمؿادق كٗر
يف ذلٟ يسٮف دٮٚي٫ٞ قجعة٫٩ كإاع٩ذ٫ ٚةملٕٮ٩ح ٨٦ اهلل دزنؿ ىلع ا٣ٕجةد ىلع ٝؽر 

جذ٭٥ كر٬جذ٭ ٥ كاخلؾالف يزنؿ ٤ٔي٭٥ ىلع ظكت ذلٟ ٚةهلل ٧٧٬٭٥ كزجةد٭٥ كٗر
٫ٕ البلاٞح ث٫  –أظس٥ احلة٧٠ني كأ٥٤ٔ ا٣ٕةملني  –قجعة٫٩  يٌٓ اتلٮٚيٜ يف مًٮ

٫ٕ البلاٞح ث٫ ك٬ٮ ا٤ٕ٣ي٥ احل١ي٥ (.   (2)كاخلؾالف يف مًٮ
 كممة يجكت إىل اإل٦ةـ النةٚيع ٝٮهل /

                                                                        

 (.3/73) زاد املٕةد(1)

 .19-11ص ٚٮااؽ ا٣ٛٮااؽ(2)
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 ةف كإـ ل٥ أمأػػػ٦ة مبخ ٠
 

 نأ ل٥ يس٨ ػك٦ة مبخ إف ل٥ د 
 ػ٤ٞخ ا٣ٕجةد ملة ٝؽ ٧٤ٔخ 

 
 ٛىت كاملك٨ػٚيف ا٥٤ٕ٣ جيؿم ا٣ 

 ىلع ذا ٦٪٪خ ك٬ؾا ػؾ٣خ 
 

 ٨ٕػػػػ٪خ كذا ل٥ دػػػػػكذاؾ أٔ 
 ٪٭٥ قٕيؽػػ٧ٚ٪٭٥ مٌف ك٦ 

 
 (9)ك٨ػػػػػك٦٪٭٥ ٝجيط ك٦٪٭٥ ظ 

 
 

 كًل٧ة ٝي٢ /
 ٮف ٨٦ اهلل ل٤ٛىتػإذا ل٥ يس٨ ٔ

 
 ة جيين ٤ٔي٫ اصذ٭ةدقػػػٚأكؿ ٦ 

 (2)

ك٬ٮ ٨٦ أقجةب ا٣جكيةف امل٭٧ح ٚٞؽ أزبذخ اتلضةرب أف الؿاظح أك اجلٮـ ثٕؽ 
 (3)ظِٛ ٦ةدة ٦ة دؤدم إىل دثجيخ احلِٛ كد٢٤ٞ ا٣جكيةف ...

ؽـ الؿاظح ٝؽ يؤدم إىل ١ٚرثة اال٩سجةب كاال٩٭٧ةؾ يبف ادل٦ةغ  يف ا٥٤ٕ٣ ٔك
ةح ثٕؽ االقتيٞةظ ٨٦ ٩ٮـ ال٤ي٢ كا٩٭يةر ا٣ٞٮل ٤ٚٮ ص٢ٕ كٝخ احلِٛ ثٕؽ ٩ٮـ اكلىج

كيكذ٧ؿ يف اتل١ؿار ٨٦ أص٢ دؿقيغ احلِٛ ظىت يؿدٛٓ اجل٭ةر ز٥ ي٪ةـ ٝج٢ ا٣ْ٭ؿ ٩ٮ٦ة 
ػٛيٛة ز٥ يجؽأ يف اتل١ؿار ٨٦ صؽيؽ ملة ظِٛ كب٭ؾا تكةٔؽ اذلا٠ؿة ىلع الؿاظح ثٕؽ 

ة ي٫٤ٕٛ احلِٛ ٣رتقغ ٚي٭ة املةدة املعٛٮّح ٚ٭ؾا ٦ٛيؽ ٩ةٚٓ ثإذف اهلل دٕةىل ك٬ؾا ٬ٮ ٦
 (4)الن٪ةُٝح املن٭ٮركف ثةحلِٛ كاإلدٞةف. 

                                                                        

ـٗيب. 74 ديٮاف النةٚيع(1)  دمٓ ال

 .٬ؾا خيةَت ث٫ اجلةدكف امل٪٭١٧ٮف يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ ك٥٬ ٤ٝي٢(2)

 .913ص ا٣ُؿيٞحثٮاقُح  947ص َؿؽ دؽريف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥(3)

 .911-913ص َؿيٞح ظِٛ ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ الن٪ةُٝح(4)
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/ ) كيججيغ أف جي٢ٕ جلٛك٫ ٦ٞؽارا، لك٧ة  ٝةؿ اخلُيت ابل٘ؽادم  $
ث٫٘٤ كٝٙ كٝٛح أية٦ة ال يؿيؽ د٧٤ٕة، ٚإف ذلٟ ث٧زن٣ح ابلجيةف / أال دؿل أف ٨٦ أراد 

، كلٮ ثىن أف يكذضيؽ ابل٪ةء، ث٪ةق أذراع يكرية، ز٥ دؿًل٫ ظىت يكذٞؿ، ز٥ يبين ٚٮ٫ٝ
كذضةد، كرب٧ة ا٩٭ؽـ برسٔح، كإف ثٌف اكف يف يٮـ كاظؽ ل٥ يس٨ ثةذلم يابل٪ةء لك٫ 

ٗري حمس٥، ١ٚؾلٟ املذ٥٤ٕ يججيغ أف جي٢ٕ جلٛك٫ ظؽا، لك٧ة ا٩ذٍم إحل٫ كٝٙ 
ٔ٪ؽق، ظىت يكذٞؿ ٦ة يف ٤ٝج٫، كيؿيط ثذ٤ٟ الٮٝٛح ٩ٛك٫، ٚإذا امذٍم اتل٥٤ٕ ثجنةط 

ننةط ل٥ يٕؿض هل، ٚإ٫٩ ٝؽ ينذَم اإلنكةف، ملة اكف ٩ْري اعد إحل٫، كإف امذ٭ةق ث٘ري 
هل َيت أف ي٤ٕٮ ٤ٔي٫، كيؿل ٨٦ ٩ٛك٫ االٝذؽار، ك٣حف هل يف ا٣ُجٓ ننةط، ٚبل 
يثجخ ٦ة يذ٫٧٤ٕ يف ٤ٝج٫، كإذا امذٍم ٦ٓ ننةط يسٮف ٚي٫ زجخ يف ٤ٝج٫ ٦ة يك٫ٕ٧ 

ذ٧ؿأ ٦ة أك٢ كبةف كظ٫ْٛ، ٚإذا أك٢ رضق كل٥ يكذ٧ؿق، كإذا امذٍم كاملٕؽة ٩ٞيح، اق
ىلع صك٫٧ ... كيكذى٤ط املذ٥٤ٕ ٩ٛك٫ ثجٕي األمؿ ٨٦ أػؾق ٩ىيجة ٨٦ ادلٔح 
كالؿاظح كالزلة ٚإف ذلٟ يٕٞج٫ ٦٪ٕٛح ثح٪ح ٝةؿ ٝذةة ث٨ ز٬ري / ) ركظٮا ا٤ٞ٣ٮب ديع 

 (1)اذل٠ؿ(.
 ٚةحلةو٢ أف قيةقح ا٣ُة٣ت جلٛك٫ أمؿ ٦٭٥. كاهلل أ٥٤ٔ.

ىلع قبي٢ املسةؿ ز٥ نيس ٨٦ األمٮر كٌلف يكرتصٓ  ٩ْؿ إىل ٧ٔؿ ٚة
أدمٕني كرب٧ة بكجت اتلع٢٧ لؤلٔجةء ينذؽ ا٣جكيةف ٧٠ة يف  ٚي٭ة الىعةثح 

                                                                        

 ( بك٪ؽ وعيط.5/551) ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛأػؿص٫ اخلُيت يف (1)



 035 

٦ٓ ٧ٔةر ث٨ يةرس يف ٌٝيح اتلي٥٧ كيف أمٮر أػؿل نكي٭ة ٧ٔؿ  ٝىح ٧ٔؿ 
  ٘ةهل حت٢٧ أٔجةء اخلبلٚح كانن –يٕين ٨٦ األقجةب  –ك٦ة ذلٟ كاهلل أ٥٤ٔ

ثأمٮر املك٧٤ني كأيٌة ز٥ ٨٦ إنكةف قةء ظ٫ْٛ ٔ٪ؽ دٮحل٫ ل٤ٌٞةء ك٨٦ أ٢٬ 
 ي٧ذ٪ٓ. كاهلل دٕةىل أىلع كأ٥٤ٔ كأٔـ كأكؿـ )درس(. –ا٣ٌٞةء  –ا٥٤ٕ٣ ٨٦ اكف ٔ٪٫ 

فه اجله يف الىعيعني / ))  كيف ظؽير أيب ٬ؿيؿة 
ى
ـو يًبه أ ة ٨ٍ٦ً يىٍٮ ٝىةؿى ٦ى

جىةدي ًذي٫ً  ًٕ ٮؿي  ييٍىًجطي ا٣ٍ ٞي يى ة كى ٛن ٤ى ة ػى ٞن ًٛ ٍ٪ ًٍ ٦ي ٍٔ
ى
٥ه أ ة ال٤ه٭ي ٧ى ٬ي ؽي ظى

ى
ٮؿي أ ٞي يى ًف ذى الى زٍنً

ًف حى ٤ىاكى إًاله مى
ة ٛن ٧ًٍكاكن دى٤ى ًٍ مي ٍٔ

ى
٥ه أ ؿي ال٤ه٭ي   (1)((. اآٍلػى

م حى  / )) ك٬ؾا ػرب اعـ كٝؽ ٝةؿ اجليب  ً سى٢ي اذله ، ٦ى ٥ٍ٤ى ًٕ ٤ه٥ي ا٣ٍ ٕى ثي ث٫ًً ذى ىؽ  ، ثي٥ه ال َيي
ٜي ٦ً٪٫ٍي  ًٛ ٍ٪ ، ٚىبل حي زٍنى م يىٍسزًني ا١ٍ٣ى ً سى٢ً اذله ٧ى   (2)((. ٠ى

كٝةؿ ٔجؽ اهلل ث٨ املجةرؾ / ) ٨٦ خب٢ ثة٥٤ٕ٣ اثذٌل ثسبلث / إ٦ة أف ي٧ٮت  $
 (3)ٚيؾ٬ت ٫٧٤ٔ، أك يجكةق ، أك يتجٓ ق٤ُة٩ة (.

٢ ال يكىع يف ٚ٪ٮ٫٩ إال ث٧ة أصؽل ٤ٔي٫ / ) كا٣ٕةٝ كٝةؿ اث٨ ظجةف  $
ادلاري٨ ٦ٕة كإذا رزؽ ٦٪٫ احلِ ال يجؼ٢ ثةإلٚةدة ألف أكؿ ثؿًلح ا٥٤ٕ٣ اإلٚةدة يف ٩ٕٛة 

ك٦ة رأيخ أظؽا ٍٝ خب٢ ثة٥٤ٕ٣ إال ل٥ يجذٛٓ ث٫٧٤ٕ كًل٧ة ال يجذٛٓ ثةملةء الكةز٨ 
                                                                        

 (.9191( كمك٥٤ )9335ابلؼةرم )(1)

وعيط ( ك4371) الىعيعح يف ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة كوعع٫ ا٣ٕبل٦ح األبلةين األكقٍأػؿص٫ ا٣ُرباين يف (2)
 (.2342) اجلة٦ٓ

 .( ل٤ؼُيت 757) اجلة٦ٓ(3)
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ال ثةل٤ؤلؤ حتخ األرض ٦ة ل٥ يججٓ كال ثةذل٬ت األمحؿ ٦ة ل٥ يكذؼؿج ٨٦ ٦ٕؽ٫٩ ك
٦ة داـ م١٪ٮ٩ة ال يجرش كال  اجلٛحف ٦ة ل٥ خيؿج ٨٦ حبؿق ٠ؾلٟ ال يجذٛٓ ثة٥٤ٕ٣

 (1)(.يٛةد
/ ) ا٥٤ٕ٣ جيت ثؾهل ٨٧ٚ قب٢ ٨ٔ ٥٤ٔ ي٫٧٤ٕ  كٝةؿ ميغ اإلقبلـ  $

١ٚذ٫٧ أجل٫٧ اهلل ث٤ضةـ ٨٦ ٩ةر يٮـ ا٣ٞية٦ح ك٬ٮ يـًلٮ ىلع اتل٤ٕي٥ ال ي٪ٞه ثةتل٤ٕي٥ 
 (2)ؾؿ كهلؾا ينج٫ ثةملىجةح (.٧٠ة د٪ٞه األمٮاؿ ثةبل

/ ) ٚإف ٨٦ ػـف ٫٧٤ٔ كل٥ يجرشق كل٥ ي٫٧٤ٕ اثذبلق  كٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  $
٫ ك٬ؾا أمؿ ين٭ؽ ث٫ احلف اهلل ثجكية٫٩ كذ٬ةث٫ ٦٪٫ صـاء ٨٦ صجف ٤٧ٔ

 (3)(.كالٮصٮد
 –ا٥٤ٕ٣  –كٝةؿ ايٌة / ) كٝؽ اٝذٌخ ظ٧١ح اهلل كدٞؽيؿق اجلةٚؾ / أف ال ي٪ٛٓ ث٫ 

 (4)ا ... (.خبيبل أثؽن 

 ٚ٭ٮ ٨٦ أقجةب احلؿ٦ةف
/ ) اتلٕىت ٦ؾ٬ت لئلػبلص مـي٢ بل٭ضح ا٥٤ٕ٣  ٝةؿ الكٕؽم  $

                                                                        

ح ا٣ٕٞبلء(1)  .23ص رًك

 .47ص ٝةٔؽة يف اتلٮق٢ كالٮقي٤ح(2)

 (.9/975) ٦ٛذةح دار الكٕةدة(3)

 (.5/514) ٦ؽارج الكةل١ني(4)



 037 

٥ٕ٦ ل٤عٞةاٜ ٚةدط ثةب احلٞؽ كاخلىةـ الٌةر ٧٠ة أف اإل٩ىةؼ ٬ٮ زي٪ح ا٥٤ٕ٣ 
٪ٮاف اإلػبلص كاجلىط كا٣ٛبلح (.   (1)ٔك

 أقجةب / كٝةؿ ا٣ٛٮزاف ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل / ) كاحلؿ٦ةف هل $
ك٦٪٭ة / اتلٕىت ل٤جة٢َ، كمحيح اجلة٤٬يح تكبجةف أف اإلنكةف ال يٮ٫ٞٚ اهلل ص٢ 

بل، ٨٧ٚ دبني هل احلٜ كل٥ يٞج٫٤ ٚإ٫٩ يٕةٝت ثةحلؿ٦ةف كا٣ٕيةذ ثةهلل (.   (2)ٔك

ٚةحلةقؽ يىةب ثةهل٥ كا٥٘٣ كاألكؽار  املٌٞيح ىلع الؿاظح كاحليةة ا٣ُيجح 
٦ؽارًل٫ كي٢ٞ ظ٫ْٛ كٝؽ ال يٞؽر ىلع احلِٛ تل٤ٕٜ ٤ٝج٫ ٚيتنذخ ١ٚؿق كد٧ٌع٢ 

ثةملعكٮد كًل٧ة ٝي٢ ال راظح حلكٮد كممة يٕـل إىل ٦ٕةكيح / ٣حف يف ػىةؿ الرش 
 (3)أٔؽؿ ٨٦ احلكؽ يٞذ٢ احلةقؽ ٝج٢ أف يى٢ إىل املعكٮد.

 

 /  ( ثةثة ٝةؿ ٚي٫ (911/9ٔٞؽ اث٨ ٔؽم يف ٦ٞؽ٦ح ٠ذةث٫ الاكم٢
ح ا٥٤ٕ٣ ، ابلةب اخلةم ف كا٣ٕرشكف / اإلاع٩ح ىلع ال١ؾاثني ثة٣جكيةف كأ٫٩ ٚآ

 كقةؽ ثإق٪ةدق إىل ا٣ٞةق٥ ث٨ حم٧ؽ ٝةؿ / أاع٩٪ة اهلل ىلع ال١ؾاثني ثة٣جكيةف .
كقةؽ ثإق٪ةدق إىل ٝحف ث٨ الؿبيٓ ٝةؿ / اكف يٞةؿ / ٩سؽ احلؽير ال١ؾب ، 

                                                                        

ح الاكم٤ح ملؤ٣ٛةت الكٕؽم  7ج ا٣ٛذةكل الكٕؽيح(1)  .٨٧ً املض٧ٔٮ

ٮع يف ٠ذةث٫ 9/523) إاع٩ح املكذٛيؽ(2) ك٦ة  99ص أدب ا٤ُ٣ت( كل٤نٮٌلين الك٦ة ٦ُٮال يف ٬ؾا املًٮ
 ثٕؽ٬ة ٚؿاص٫ٕ إف مبخ.

 ( ط ثٮالؽ.974) أدب ادل٩ية كادلي٨(3)



   

038 

ذ٫ ا٣جكيةف ، كإًةٔذ٫ أف د٫ٌٕ ٔ٪ؽ ٗري أ٫٤٬ .  كٚآ

ٚٞؽ يسٮف ٔ٪ؽ اإلنكةف ذاكء كٝةدا كظْٛة ٝٮية ٚإذا ٦ة أويت ثة٣ٕني ٨٦ ٝج٢ 
٢ٝ ٚ٭٫٧ كنيس ٠سريا ممة اكف َيِٛ كال يكذُيٓ ثٕؽ ذلٟ أف َيِٛ ٧٠ة اكف (1)ظةقؽ

ٝج٢ أوةثذ٫ ثة٣ٕني ك٬ؾا أمؿ ٝؽ ظى٢ ل١٤سري مم٨ ق٧ٕ٪ة كرأي٪ة ٚيججيغ احلؾر ٨٦ 
ٓ ثٞيح األذاكر األػؿل كمبلز٦ح ادلاعء ٨٦ رش ذلٟ كذلٟ ثةملعةْٚح ىلع املٕٮذات ٦

 احلةقؽ إذا ظكؽ.
/ ) ٧٤ٚة اكف احلةقؽ أ٥ٔ ٨٦ ا٣ٕةا٨ اك٩خ االقذٕةذة  ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  $

٦٪٫ اقذٕةذة ٨٦ ا٣ٕةا٨ كٌم ق٭ةـ ختؿج ٨٦ ٩ٛف احلةقؽ كا٣ٕةا٨ حنٮ املعكٮد 
ثؽ ي٫ أزؿت ٚي٫ كالنٮٚة ال كٝةيح ٤ٔكاملٕني دىيج٫ دةرة كختُب٫ دةرة ٚإف وةدٚذ٫ م١

كإف وةدٚذ٫ ظؾرا مةَف الكبلح ال ٦٪ٛؾ ٚي٫ ل٤ك٭ةـ ل٥ دؤزؿ ٚي٫ كرب٧ة ردت الك٭ةـ 
ىلع وةظج٭ة ك٬ؾا ث٧سةثح الؿيم احليس قٮاء ٚ٭ؾا ٨٦ اجلٛٮس ، كاألركاح كذلٟ ٨٦ 
األصكةـ كاألمجةح كأو٫٤ ٨٦ إٔضةب ا٣ٕةا٨ ثةليشء ز٥ دتج٫ٕ ٠يٛيح ٩ٛك٫ اخلجحسح 

د٪ٛيؾ ق٧٭ة ث٪ْؿة إىل املٕني كٝؽ يٕني الؿص٢ ٩ٛك٫ كٝؽ يٕني ث٘ري ز٥ تكذٕني ىلع 
 (2)إرادد٫ ث٢ ثُج٫ٕ ك٬ؾا أردأ ٦ة يسٮف ٨٦ اجلٮع اإلنكةين (.

ً  كيججيغ أيٌة االقذٕةذة ثةهلل ٦٪٭ة كيف احلؽير الىعيط / )) كا ثًةِله يؾي ًٕ ٨٦ اٍقذى

                                                                        

 (3/911) زاد املٕةد/ ) لك اعا٨ ظةقؽ ك٣حف لك ظةقؽ اعا٪نة ... ( ا٬ػ  ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥ (1)

 (.3/911) زاد املٕةد(2)
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ٌّٜ ٚىإًفه ا٣ٕني  نٍيى ظى ٕى  (1)((.  ا٣ٍ
املعٛٮّةت كحنٮ ذلٟ ٨٦ األمٮر ا٣يت ٝؽ َيكؽ ٤ٔي٭ة كهلؾا كًلؾلٟ يججيغ ٠ذ٥ 

ةًف، ٚىإًفه / ))  ٝةؿ  ااًًش ثًة١ًٍ٣ذ٧ٍى  إًجٍنىةًح احٍلىٮى
ى ي٪يٮا ىلعى ًٕ حو اٍقذى ٧ٍٕى ه ًذم ٩ً ٮده  لكي ٍكي   (2)((. حمى

كيججيغ االثذٕةد ٨٧ٔ ٥٤ٔ ظكؽق كاإلظكةف إحل٫ ل١ٙ رشق كأذاق ٧٠ة ٝةؿ اهلل 
 14املؤ٦٪ٮف/  َّ ىكيك مك لك اك يق ٱُّٱدٕةىل / 

ٚس٥ ٨٦ إنكةف قةء ظ٫ْٛ كدجرل ذ٬٪٫ هلؾا الكجت ٠أف خيرب ثإظؿاؽ ثحذ٫ أك 
م١ذبذ٫ أك ٚٞؽ أظؽ أٝؿبةا٫ ٨٦ أـ أك أب أك كدل أك أخ كحنٮ ذلٟ ًٕٚل املك٥٤ أال 

٫ ثؾلٟ كٝؽ أرمؽ٩ة اجليب  ـٔضح كال يؿٔك ا األدب إىل ٬ؾ يٛةسل آػةق ثةألمٮر امل
ٍف ثٞٮهل / )) 

ى
ٍك٥٤ًو أ ٢ًُّ ل٧ًي  َيى

ةالى ٍك٧٤ًن ك عى مي (( ٚيججيغ اتلؽرج يف اخلرب كىلع اإلنكةف  ييؿى
 يث ٱُّٱثةملٞةث٢ أف يٮ٨َ ٩ٛك٫ ىلع دىٮر أقٮأ االظذ٧ةالت كأمؽ٬ة يف ٬ؾق احليةة 

 3ابلرل/  َّ يق ىق يف ىف
 كاهلل أ٥٤ٔ.

ٚةحلِٛ يف ٬ؾق احلة٣ح ٨٣ يثجخ زجةت ٨٦ ظِٛ يف ظةؿ ننة٫َ كظيٮيذ٫ ٚةذلم 
                                                                        

 الىعيعحيف  كوعع٫ ا٣ٕبل٦ح األبلةين  أػؿص٫ ث٭ؾا ال٤ِٛ اث٨ ٦ةص٫ كاحلةز٥ ٨ٔ اعئنح (1)
(747.) 

ريق ٨ٔ ٦ٕةذ ث٨ صج٢  ال١جريأػؿص٫ ا٣ُرباين يف (2)  الىعيعحكوعع٫ ا٣ٕبل٦ح األبلةين يف  ٗك
 .( كاحلؽير ٝؽ صةء ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ كاث٨ ٔجةس كيلع كأيب ٬ؿيؿة 93241)
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يف وؽرق أك تن٫٤٘ ثٕي النٮا٢ٗ كاملنةلك املةديح  يٕةين ٨٦ األل٥ يف ثؽ٫٩ أك ثٌيٜ
كحنٮ ذلٟ ال ثؽ أكال ٨٦ اتلؼ٤ه ٨٦ لك ٬ؾق املٕٮٝةت كالكيع يف إ٩٭ةا٭ة ٝج٢ 

٫٤ٞ ٚتنذخ أٚاكرق كيٌٕٙ ظيجبؾ ابلؽايح يف احلِٛ أل٩٭ة ٝؽ دؤزؿ ىلع ذ ٬٪٫ ٔك
دؿًلزيق ٚبل يكذُيٓ ثٕؽ ذلٟ إدٞةف احلِٛ ىلع الٮص٫ امل٤ُٮب ٚإذف احلِٛ يف ظةؿ 
أذؽاؿ املـاج ك٬ؽكء اجلٛف ك٧َأ٩ح٪ح ابلةؿ أٔٮف ىلع احلِٛ كأظك٨ ثسسري ٨٦ 

يٜ الىؽر كد٘ري املـاج ك٬ؾا أمؿ ٤ٕ٦ٮـ  احلِٛ يف ظة٣ح الكآ٦ح ًك
/ يججيغ مل٨ يؿيؽ احلِٛ أف يتنة٢ٗ ث٫ يف كٝخ دمٓ   ٝةؿ اث٨ اجلٮزم $

اهل٥ ك٦ىت رأل ٩ٛك٫ من٘ٮؿ ا٤ٞ٣ت دؿؾ اتلعِٛ كحلذعِٛ ٝؽر ٦ة ي٧س٨ ٚإف 
 (1)ا٤ٞ٣ي٢ يثجخ كال١سري ال َيى٢. ا٬ػ

ة ك٧َف ابلىرية يشء ٔضيت كأمؿ ٦ؾ٢٬ كإذا ٚةملجذؽع َيى٢ هل ٨٦ ا٣٘نةك
أردت دحلبل ىلع ذلٟ ٚة٩ْؿ إىل ٠ذت ا٣ٕٞةاؽ كا٩ْؿ إىل أٝٮاهل٥ كإٔٚةهل٥ تلٕؿؼ 
ٔٞٮهل٥ ك٦ؽل ػؾالف اهلل هل٥ كق٤ت ا٣ٛ٭٥ ٔ٪٭٥ كي٨٧ اهلل ىلع املك٧٤ني ثجكية٩٭٥ 

ِٛ كقٮء ظْٛ٭٥ كرداءة ٚ٭٧٭٥ ك٬ؾا إق٧ةٔي٢ ث٨ ػ٤يٛح أثٮ إرسااي٢ اكف يسء احل
 صؽا ٝةؿ اث٨ املجةرؾ / ٣ٞؽ ٨٦ اهلل ىلع املك٧٤ني بكٮء ظِٛ أىب إرسااي٢.

/ ) اكف ميٕية ث٘يٌة ٨٦ ا٣٘بلة اذلي٨ يسٛؿكف ٔس٧ةف  ٝةؿ اذل٬يب  $
                                                                        

 .522ص اجلة٦ٓ يف احلر ىلع ظِٛ ا٥٤ٕ٣(1)
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.) ح / وؽكؽ يف رأي٫ ٤ٗٮ  (1). كٝةؿ أثٮ زٔر
ٚ٭٥ يف أ٩ٛك٭٥ ٚةم٤ٮف ٧٠ة أف اتلذ٧٤ؾ ىلع أيؽي٭٥ كدلةلكذ٭٥ دٮرث ا٣ٕىم كٝؽ 

 َّمي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن ٱُّٱ/  ٝةؿ 
 43األ٩ٕةـ/ 

ٚؾ٠ؿ اهلل كدؿؾ دلةلكح أ٢٬ ابلؽع كاملٕةيص ٨٦ أدكيح ا٣جكيةف ٝةؿ ا٣ٌٛي٢ ث٨ 
/ ) ... ك٩ْؿ الؿص٢ إىل وةظت ثؽٔح يٮرث ا٣ٕىم، ك٨٦ ص٤ف ٦ٓ  ٔيةض 

 (2)وةظت ثؽٔح ل٥ يٍٕ احل٧١ح ( ا٬ػ 
ل٤٪ةّؿ ٚ٭٥ ٦ٕةين الٮيح كال  ٝةؿ الـرًليش يف ا٣رب٬ةف / ) ا٥٤ٔ أ٫٩ ال َيى٢ $

يْ٭ؿ هل أرسارق كيف ٤ٝج٫ ثؽ٫ٔ أك ٠رب أك ٬ٮل أك ظت ادل٩ية أك ك٬ٮ مرص ىلع ذ٩ت 
أك ٗري ٦ذعٜٞ ثةإلي٧ةف أك ًٕيٙ اتلعٞيٜ ... ك٬ؾق لك٭ة ظضت كمٮا٩ٓ ثٌٕ٭ة 

 (3)آكؽ ٨٦ ثٕي(.
 نئ مئ ٱُّٱ/ ٤ٝخ / كيف ٬ؾا املٕىن ٝٮهل دٕةىل /  (4)ٝةؿ الكيٮيط  $

ؿاؼ/  َّ ىب نب مب زب  رب يئ ىئ  934اأٔل
 (5)ٝةؿ قٛيةف ث٨ ٔيح٪ح / يٞٮؿ أ٩ـع ٔ٪٭٥ ٚ٭٥ ا٣ٞؿآف. $

                                                                        

ذؽاؿ(1)  (.3/311) ٦زياف األ

 (.341) اإلثة٩ح ال١ربل( كاث٨ ثُح يف 9931،544) الك٪حأػؿص٫ البلاكيئ يف (2)

 (.5/939) ا٣رب٬ةف يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف(3)

 (.5/939) اإلدٞةف(4)

 (.3134أػؿص٫ اث٨ أيب ظةد٥ ثؿ٥ٝ )(5)
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 يف ازديةد ا٥٤ٕ٣ كا٣ٛ٭٥ كاحل٧ةس ٚإف الصذ٪ةب ٦ٛكؽات ا٤ٞ٣ٮب دكرا ٠جريا
 ٤ُ٣ت ا٥٤ٕ٣ ك٬ؾق املٛكؽات ٌم /

كم٢ء ابل٨ُ، كًلرثة اجلٮـ، كًلرثة اخل٤ُح ث٘ري  ٠رثة الالكـ كا٣رثزؿة، كًلرثة ا٣ُٕةـ
رضكرة كظةصح، كًلرثة اجل٧ةع ك٨٦ ذلٟ ٦ة ذ٠ؿق اث٨ دمةٔح يف ٠ذةث٫ دؾ٠ؿة الكة٦ٓ 
كاملذَك٥ يف آداب ا٣ٕةل٥ كاملذ٥٤ٕ. ٝةؿ النةٚيع / ٦ة مجٕخ ٦٪ؾ قذح ٔرش اع٦ة ك٬ؾا 

٨ُ تكجت ّة٬ؿ ألف ٠رثة األك٢ جت٤ت ٠رثة الرشب، كًلرثة الرشب، كا٦ذبلء ابل
ة اجلٮـ كذلا ٝةؿ اث٨ دمةٔح / اخل٧ٮؿ كال١ك٢ كببلدة اذل٨٬ كٚذٮر احلٮاس كًلرث

ك٨٦ راـ ا٣ٛبلح يف ا٥٤ٕ٣ كحتىي٢ ابل٘يح ٦٪٫ ٦ٓ ٠رثة األك٢ كالرشب كاجلٮـ ٚٞؽ )
راـ مكذعيبل ( كأ٦ة ٠رثة اخل٤ُح ٚإ٩٭ة قجت ٣تنٮيل ا٤ٞ٣ت كامذ٘ةهل ثةجلةس 

ج٫ُ كيىري ا٤ٞ٣ت ٬ةا٧ة يف كأظٮاهل٥ كأػجةر٥٬ ٚبل يٕٮد ٚي ٫ دلةؿ حلِٛ ا٥٤ٕ٣ ًك
أكديح ادل٩ية ٦ذ٤ٕٞة ث٭ة، ٚيٛٮد٫ ػري ٠سري كذللٟ ٝةؿ اث٨ اجلٮزم يف "ويؽ اخلةَؿ" ٦ة 
ظةو٫٤ أف ٤ٝح اخل٤ُح )ا٣ٕـ٣ح( ال دى٤ط إال الزجني، رص٢ اعثؽ ٝؽ د٥٤ٕ ا٥٤ٕ٣ 

زتاؿ حلذٛؿغ ٣ٕجةدة رب٫ ىلع ثح٪ح كبىرية كَة٣ت ٥٤ٔ يؿيؽ ا٣ٕـ٣ح ٨ٔ  كيؿيؽ األ
اجلةس حل١ٕٙ ىلع ال١ذت كَيْٛ٭ة كيٌجُ٭ة ثةإلًةٚح إىل ظٌٮرق ظ٤ٞةت 

 كدركس ا٧٤ٕ٣ةء.
كأ٦ة ٠رثة الالكـ ٚإ٩٭ة دٞيس ا٤ٞ٣ت كدٛؿؽ ا٣ٕــ كاتل١ٛري كدذٕت ال٤كةف كذلا 
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ٟى ٔٞجح ث٨ اعمؿ ملة قأهل ٦ة اجلضةة ؟ ٝةؿ / ))  أكىص رقٮؿ اهلل  ٤ىيٍ ٔى  ٍٟ ٍمًك
ى
 أ

ٟى كى  ة٩ى ٟى لًكى يئىًذ ًُ ى ػى ًٟ ىلعى اثٍ ٟى كى ٟى ثىحٍذي ٍٕ  (1)((. ٣ٍحىكى
يف ٨٧ً كوةيةق ٤ُ٣جح ا٥٤ٕ٣ ك٦ة يججيغ هل٥ ٫٤ٕٚ  كٝةؿ اث٨ دمةٔح  $

٢ كظكؽ كقٮء  ٝةؿ / ) ٚبل ثؽ أف يُ٭ؿ َة٣ت ا٥٤ٕ٣ ٤ٝج٫ ٨٦ لك ٗل كدنف ٗك
ٔٞيؽة ك ػ٤ٜ، حلى٤ط ثؾلٟ ٣ٞجٮؿ ا٥٤ٕ٣ كظ٫ْٛ كاالَبلع ىلع دٝةاٜ ٦ٕة٩ي٫ 

جةدة ا٤ٞ٣ت كٝؿبح  -٧٠ة ٝةؿ ثٌٕ٭٥  –ةاٜ ٗٮام٫ٌ، ٚإف ا٥٤ٕ٣ كظٞ / وبلة الرس ٔك
ابلة٨َ، كًل٧ة ال دىط الىبلة ا٣يت ٌم ٔجةدة اجلٮارح ا٣ْة٬ؿة إال ثُ٭ةرة ا٣ْة٬ؿ ٨٦ 
احلؽث كاخلجر، ١ٚؾلٟ ال يى٤ط ا٥٤ٕ٣ اذلم ٬ٮ ٔجةدة ا٤ٞ٣ت إال ثُ٭ةرد٫ ٨ٔ 

كإذا َيت ا٤ٞ٣ت ل٥٤ٕ٤ ّ٭ؿت ػجر الىٛةت كظؽث مكةكئ األػبلؽ كرديب٭ة 
٭ة كزٌل.  ثؿًلذ٫ ك٧٩ة، اكألرض إذا َيجخ ل٤ـرع ٧٩ة زٔر

كٝةؿ ق٭٢ ا٣تكرتم / ظؿاـ ىلع ٤ٝت أف يؽػ٫٤ اجلٮر كٚي٫ يشء ممة يسؿق  $
 (2)(.  اهلل 

٦ة  إذ رب٧ة َي٫٤٧ ذلٟ ىلع اظذٞةر اآلػؿي٨ كاتل٤ٞي٢ ٨٦ مأ٩٭٥ ك٬ؾا ٨٦ أ٥ْٔ
ي٧كط ا٥٤ٕ٣ كي٤ٜ٘ ا٣ٛ٭٥ ألف ٬ؾا ٨٦ زٛؿاف اجل٧ٕح كاهلل ٝؽيؿ ىلع أف يك٤ت ٦٪٫ 

                                                                        

 الرضكرة إىل ا٥٤ٕ٣ الرشيع( كا٩ْؿ ٠ذةب 311) الك٤ك٤ح الىعيعحع٫ األبلةين يف ركاق ا٣رت٦ؾم كوع(1)
 د. وة٣ط ث٨ اغ٥٩ الكؽالف. 931-941ص

 .47ص دؾ٠ؿة الكة٦ٓ كاملذَك٥(2)
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٦ة ك٬ت هل ٨٦ ا٢ٕٞ٣ كاذلاكء كٝٮة اذلا٠ؿة كاحلِٛ لك٧ط ابلرص ٚيىجط ٨٦ أرذؿ 
 خم حم جم  هل مل خل ٱُّٱ/  اجلةس يف ابلبلدة كٝؽ ٝةؿ اهلل جلبي٫ 

 34اإلرساء/  َّ جه هن من خن حن جن مم

كذلٟ أف ا٣جكيةف أظية٩ةن َيؽث جلة٩ت ٨٦ امل٤ٕٮ٦ةت دكف ٗريق، كذلٟ بكجت 
 (1)ا٣رتًلزي ىلع صة٩ت آػؿ، ٚيججيغ دٮزيٓ ا٣رتًلزي ىلع األ٥٬ ٚةمل٭٥.

ٓ احلِٛ ٧٠ة دٞؽـ كٝؽ ٝةؿ ٧ٕ٦ؿ / أظذض٧خ  يٕين ىلع ٬ة٦ذ٫  –كيٞةؿ أ٫٩ مًٮ
 (2)ؾ٬ت ٌٔٞل ظىت ٠٪خ أ٨ٞ٣ ا٣ٛةحتح.ٚ –

 (3)كٝؽ ذ٠ؿ اث٨ ا٣ٞي٥ أيٌة أف احلضة٦ح يف ٩ٞؿة ا٣ٞٛة ممة َيؽث ا٣جكيةف.
٧٠ة أف ٬٪ةؾ أٗؾيح دجنٍ اذلا٠ؿة كدٞٮي٭ة ٧٠ة ق٤ٙ ٚ٭٪ةؾ أيٌة ثةملٞةث٢ 

 ٦٪٭ة / (4)ثٕي األ٧َٕح ا٣يت ٝؽ دٌٕٙ اذلا٠ؿة كتكجت رداءة ا٣ٛ٭٥

صبلتل٫ / ) اتلٛةح يؿكث  ٝةؿ اث٨ م٭ةب الـ٬ؿم احلةِٚ املذٜٛ ىلع $

                                                                        

ـء )543ٔؽد ) دل٤ح ابليةف(1)  .33( ص912( ص

 (.4341) وعيط أيب داكديف  ( كوعع٫ ا٣ٕبل٦ح األبلةين 4341أػؿص٫ أثٮ داكد )(2)

 (.3/549) الـاد(3)

 كٝؽ ظةك٣خ ٢ٞ٩ لك ٦ة كٝٛخ ٤ٔي٫ ٨٦ الكـ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ أ٫٩ ٨٦ املجكيةت كاهلل املٮٜٚ.(4)
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 (1)(.ا٣جكيةف
 (2)كٝةؿ اث٨ ٤ٛ٦ط / ) ك٨٦ ػٮاو٫ دٞٮيح ا٤ٞ٣ت كإيؿاث ا٣جكيةف النؽيؽ (.  $
 ز٥ ٝةؿ / ) ك٢ٕ٣ اذلم يٮرث ا٣جكيةف احلةمي ال احل٤ٮ ك٫٤ٕ٣ مؿاد٥٬ ( ا ـه $

اذلم يكجت ا٣جكيةف احلةمي ٦٪٫ ٍٚٞ كًلؾا أف  كًلؾا ذ٠ؿ اث٨ دمةٔح 
 .(3)اث٨ ا٣ٞي٥ 

 (4)يكجت ا٣جكيةف

 (5)ٝةؿ النٕيب / ) إين ألدع ال٤ع٥ خمةٚح ا٣جكيةف (. $
/ ) كال٤ع٥ أص٪ةس خيذ٤ٙ  كاحلٞيٞح يف ال٤ع٥ أ٫٩ ٧٠ة ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥ 

ظس٥ لك صجف كَج٫ٕ ك٦٪ٕٛذ٫ كمرضد٫ ز٥ ذ٠ؿ ثةػذبلؼ أوٮهل كَجةا٫ٕ ٚ٪ؾ٠ؿ 
 أف حل٥ الٌأف ٩ةٚٓ ألوعةب املؿة الكٮداء يٞٮم اذل٨٬ كاحلِٛ.

 كحل٥ املٕـ يٮرث ا٥٘٣ كَيؿؾ الكٮداء كيٮرث ا٣جكيةف كيٛكؽ ادلـ.
 كًلؾا حل٥ ابلٞؿ 

                                                                        

 ( بك٪ؽ وعيط.5/544) اجلة٦ٓأػؿص٫ اخلُيت يف (1)

 (.4/49) اآلداب الرشٔيح(2)

 (.3/549) الـاد، 77ص اتلؾ٠ؿة(3)

 .57ص ؽاملٕذ٧أل٫٩ ممة جي٤ت الكٮداء ٧٠ة يف (4)

 ( بك٪ؽ ًٕيٙ صؽان.3/493أػؿص٫ أثٮ ٩ٕي٥ )(5)
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 (1)كذ٠ؿ أف حل٥ ادلصةج يـيؽ يف ادل٦ةغ كيٞٮم ا٢ٕٞ٣ ( . ا٬ػ ... ك١٬ؾا.

 (2)يٮدل ث٧٘٤ة ٠سريا كيجرل اذل٨٬ كيس٢ٞ ابلؽف. 

 (3)٠رثة أك٫٤ يٮدل ا٣جكيةف كيٛكؽ ا٢ٕٞ٣.

 (4)يرض ادل٦ةغ .

 (5)دٮرث ا٣جكيةف.

 (6)٠رثد٫ يرض ثةدل٦ةغ. 

 (1)٨ ٤ٛ٦ط / ) كالنؽيؽ الكؼٮ٩ح يٛكؽ اذل٨٬ (. ٝةؿ اث

                                                                        

 (.554-3/555) زاد املٕةد(1)

 (.3/913) الـادك 77الث٨ دمةٔح ص اتلؾ٠ؿة(2)

 (.3/972) الـاد( ك4/94) اآلداب الرشٔيح(3)
 (.3/977) الـاد( ك4/93) اآلداب الرشٔيح(4)

 .449ص املٕذ٧ؽ يف األدكيح(5)

 (.4/41) الرشٔيحاآلداب (6)
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 (2)ممة َيؽث ا٣جكيةف. 

 . دؤزؿ ىلع احلِٛ )درس(
 
 
 
 
 

 

         
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/29) اآلداب الرشٔيح(1)
 (.3/549) الـاد(2)



   

048 

 
 

٩جةرم يأػؾ الؿَت ين٫٧ ٝةؿ أثٮ احلك٨ ا٣ٕؿكيض / اكف اث٨ األ 
كيٞٮؿ أ٦ة إ٩ٟ ٣ُيت ك٣س٨ أَيت ٦٪ٟ ظِٛ ٦ة ك٬ت اهلل يل ٨٦ ا٥٤ٕ٣. 

 . ٚةهلل أ٥٤ٔ(2)كٚي٫ ٩ْؿ ؛ أل٫٩ ي٤ُٙ ابل٥٘٤ (1)ا٬
اكف اث٨ األ٩جةرم ال يذٕةَة٧٬ة كيٞٮؿ /  

  (3)) أثٌف ىلع ظْٰٛ( ا٬ػ
ٝؽ دٞؽـ أ٫٩ ممة يجنٍ اذلا٠ؿة كٌلف رقٮؿ اهلل  كٚي٫ ٩ْؿ ثة٣جكجح ل٤ع٤ٮل إذ

 َيج٫ كاهلل ا٥٤ٔ. 
/ ك٬ٮ الك٧ك٥ األقٮد / صةء يف ظؽير أ٫٩ ممة يٮرث ا٣جكيةف  

أ٫٩  915كاحلؽير ال يىط ق٪ؽا كاملٕىن ٠ؾلٟ إذ ٝؽ ذ٠ؿ وةظت ٠ذةب املٕذ٧ؽ ص
أٚكؽ يشء ل٤عِٛ  ي٪ٛٓ ٨٦ الكٮداء كيؾ٬ت ابل٥٘٤ ك٬ؾاف ) الكٮداء كابل٥٘٤ (

 (4)ٚي٧س٨ ص٫٤ٕ ٨٦ املٕي٪ةت ىلع احلِٛ كاهلل أ٥٤ٔ .

                                                                        

 (.4/933) دةريغ ث٘ؽاد(1)

 .923ص املٕذ٧ؽ٧٠ة يف (2)

 (.933-934) دةريغ ث٘ؽاد(3)
 (.3/549( كالـاد )77اتلؾ٠ؿة ) ((4
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أم رشب كأك٢ ٦ة دجًف ٦٪٫ ذ٠ؿ اخلُيت يف ذلٟ  
٣س٨ ال دىط ق٪ؽا كذ٠ؿ اث٨ ا٣ٞي٥ كاث٨ دمةٔح أف ٬ؾا ٤ٕ٦ٮـ ثةتلضؿبح (1)آزةرنا

 (2)ٚةهلل أ٥٤ٔ. 
ذ٠ؿ ٬ؾا اث٨ ا٣ٞي٥ أم ٤ٔي٭٧ة أمحةؿ  

ري٧٬ة ا٫٩ ممة يٮرث ا٣جكيةف كٚي٫ ٩ْؿ كاهلل أ٥٤ٔ.   (3)كاث٨ دمةٔح ٗك
صةء ٚي٫ ظؽير ال يىط كقيأيت الالكـ ٤ٔي٫ إف  

مةء اهلل. كذ٠ؿ اث٨ ا٣ٞي٥ كاث٨ دمةٔح رمح٭٧ة اهلل دٕةىل أ٫٩ دلؿب كٚي٫ ٩ْؿ لٌٕٙ 
 (4)٥. احلؽير الٮارد يف ذلٟ كاهلل أ٤ٔ

صةء ٚي٫  
كقيأيت إف مةء اهلل كذ٠ؿ اث٨ ا٣ٞي٥ كاث٨ دمةٔح أ٫٩  ظؽير ال يىط ٨ٔ اجليب 

 (5)٨٦ األمٮر املضؿبح كٚي٫ ٩ْؿ كاهلل أ٥٤ٔ.
 ٚي٫ ظؽير ال يىط قيأيت إف مةء اهلل دٕةىل  

ذ٠ؿ اث٨  

                                                                        

 (.9314( ك )9315) ل٤ؼُيت  اجلة٦ٓا٩ْؿ (1)

 (.3/549) الـاددمةٔح ك الث٨ 77ص دؾ٠ؿة الكة٦ٓ كاملذَك٥(2)

 (.3/549كالـاد ) 77ص اتلؾ٠ؿة(3)

(4)  

 ا (5)
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 (1)ا٣ٞي٥ أ٫٩ ممة يٮرث ا٣جكيةف كٚي٫ ٩ْؿ كاهلل أ٥٤ٔ. 
ريق كٚي٫   ذ٠ؿق ٨٦ املجكيةت اث٨ ا٣ٞي٥ ٗك

 (2)٩ْؿ.
ك٬ٮ ص٪ت ذ٠ؿق وةظت ٠ذةب ٝٮت ا٤ٞ٣ٮب كٚي٫ ٩ْؿ ّة٬ؿ  

 كاهلل دٕةىل أ٥٤ٔ
ذ٠ؿق وةظت ٝٮت ا٤ٞ٣ٮب كٚي٫ ٩ْؿ  

 .أيٌة كاهلل أ٥٤ٔ
 
 
 
 

 

         
 

 
                                                                        

 (.3/549) الـاد(1)

 (.3/549) الـاد(2)
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 / ظ٧١ح اهلل يف احلِٛ كا٣جكيةف 
 ٦ة يف احلِٛ كا٣جكيةف ٨٦ ظس٥ ٚٞةؿ /  ذ٠ؿ اث٨ ٝي٥ اجلٮزيح 
ث٫ ٩ٮع اإلنكةف ك٦ةهل  يف احلِٛ كا٣جكيةف اذلم ػه ) دأم٢ ظ٧١ح اهلل 

ٚي٭٧ة ٨٦ احلس٥ ك٦ة ل٤ٕجؽ ٚي٭٧ة ٨٦ املىة٣ط ٚإ٫٩ لٮال ا٣ٞٮة احلةْٚح ا٣يت ػه ث٭ة 
دلػ٢ ٤ٔي٫ اخل٢٤ يف أمٮرق لك٭ة كل٥ يٕؿؼ ٦ةهل ك٦ة ٤ٔي٫ كال ٦ة أػؾ كال ٦ة أُٔٯ 
كال ٦ة ق٧ٓ كرأل كال ٦ة ٝةؿ كال ٦ة ٝي٢ هل ك ال ذ٠ؿ ٨٦ أظك٨ إحل٫ كال ٨٦ أقةء 

كال ٨٦ اعم٫٤ كال ٨٦ ٫ٕٛ٩ ٚيٞؿب ٦٪٫ كال ٨٦ رضق ٚي٪أل ٔ٪٫ ز٥ اكف ال إحل٫ 
ي٭ذؽم إىل ا٣ُؿيٜ اذلم ق٫١٤ أكؿ مؿة كلٮ ق٫١٤ مؿارنا كال يٕؿؼ ٧٤ٔة كلٮ درق٫ 
٧ٔؿق كال يجذٛٓ ثذضؿبح كال يكذُيٓ أف يٕذرب محبة ىلع ٦ة مىض ث٢ اكف ػ٤يٞة أف 

٤ٔيٟ يف ٬ؾق اخلبلؿ كمٮٝٓ  يجك٤غ ٨٦ اإلنكة٩يح أوبل ٚذأم٢ ْٔي٥ امل٪ٕٛح
الٮاظؽة ٦٪٭ة ٌٚبل ٨ٔ دميٕ٭٨ ك٨٦ أٔضت اجل٥ٕ ٤ٔي٫ ٧ٕ٩ح ا٣جكيةف ٚإ٫٩ لٮال 
ا٣جكيةف ملة قبل )نيس( محبة كال ا٩ذٌٞخ هل ظرسة كال دٕـل ٨ٔ مىيجح كال ٦ةت 
هل ظـف كال ث٢ُ هل ظٞؽ كال د٧ذٓ بيشء ٨٦ ٦ذةع ادل٩ية ٦ٓ دؾ٠ؿ اآلٚةت كال رصة 

٧ٞ٩ح ٨٦ ظةقؽ ٚذأم٢ ٧ٕ٩ح اهلل يف احلِٛ كا٣جكيةف ٦ٓ اػذبلٚ٭٧ة ٤ٛٗح ٔؽك كال 
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 (1)كدٌةد٧٬ة كص٫٤ٕ يف لك كاظؽ ٦٪٭٧ة رضبة ٨٦ املى٤عح (. 
  / أظك٨ َؿيٞح إلدٞةف ادلرس كال١ذةب ٔ٪ؽ اث٨ ثؽراف 

/ ) كا٥٤ٔ أف ل٧٤ُة٣ٕح كل٤ذ٤ٕي٥ َؿٝة ذ٠ؿ٬ة ا٧٤ٕ٣ةء كإ٩٪ة ٩ثجخ  ٝةؿ  $
أػؾ٩ةق ثةتلضؿبح ز٥ ٩ؾ٠ؿ ثٌٕة ٨٦ َؿٝ٭٥ خلبل خي٤ٮ ٠ذةث٪ة ٬ؾا ٨٦ ثٕي ٬٪ة ٦ة 

ا٣ٛٮااؽ إذا د٧٭ؽ ٬ؾا ٚة٥٤ٔ أ٩٪ة ا٬ذؽي٪ة ث٫٤ٌٛ دٕةىل أز٪ةء ا٤ُ٣ت إىل ٝةٔؽة كٌم 
أ٩٪ة ٠٪ة ٩أيت إىل املنت أكال ٚ٪أػؾ ٦٪٫ دم٤ح اكٚيح لرلرس ز٥ ننذ٢٘ حب٢ د٤ٟ اجل٤٧ح 

 ٨ْ٩ أ٩٪ة ٚ٭٧٪ة ز٥ ٩ٞج٢ ىلع الرشح ٚ٪ُة٫ٕ٣ ٨٦ ٗري ٩ْؿ إىل رشظ٭ة ك٩ـاكهلة ظىت
املُة٣ٕح األكىل ا٦ذعة٩ة ٣ٛ٭٧٪ة ٚإف كصؽ٩ة ٚي٧ة ٚ٭٧٪ةق ٤ُٗة وعع٪ةق ز٥ أٝج٤٪ة ىلع 
دٛ٭٥ الرشح ىلع ٧٩ٍ ٦ة ٤ٕٚ٪ةق يف املنت ز٥ إذا ّ٪٪ة أ٩٪ة ٚ٭٧٪ةق راصٕ٪ة ظةمحذ٫ إف 

ادلرس دؿًل٪ة ال١ذةب  اكف هل ظةميح مؿاصٕح ا٦ذعةف ١ٛ٣ؿ٩ة ٚإذا ٧٤ٔ٪ة أ٩٪ة ٚ٭٧٪ة
يف ذ٬٪٪ة ٚعْٛ٪ةق ظِٛ ٚ٭٥ كدىٮر ال ظِٛ دؿا٠يت  امذ٤٘٪ة ثذىٮيؿ مكةا٫٤ك

كأ٣ٛةظ ز٥ جنذ٭ؽ ىلع أداء ٦ٕ٪ةق ثٕجةرات ٨٦ ٔ٪ؽ٩ة ٗري م٤زت٦ني دؿا٠يت املؤ٣ٙ 
ز٥ ٩ؾ٬ت إؿ األقذةذ ل٤ٞؿاءة ك٬٪ةلٟ ٧٩ذع٨ ١ٚؿ٩ة يف ظ٢ ادلرس ك٩ٞٮـ ٦ة ٔكةق 

٩ٮٚؿ اهل٧ح ىلع ٦ة يٮردق األقذةذ ممة ٬ٮ زااؽ ىلع املنت أف يسٮف ث٫ ٨٦ أٮصةج ك
كالرشح كًل٪ة ٩ؿل أف ٨٦ ٝؿأ ٠ذةثة كاظؽا ٨٦ ٨ٚ ىلع ٬ؾق ا٣ُؿيٞح ق٭٢ ٤ٔي٫ دميٓ 

أؽق يف ذ٬٪٫ كٌلف األمؿ ىلع ٠ذت ٬ؾا ا٨ٛ٣ خمذرصاد٭ة ك٦ُٮالد٭ة كزبذخ ٝٮ

                                                                        

 (.9/577) ٦ٛذةح دار الكٕةدة(1)
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 (1)(.ا٬ذلٟ
ٕبل٦ح املعٜٞ الكٕؽم أظك٨ َؿيٞح إلدٞةف ٨ٚ ٨٦ ا٣ٛ٪ٮف ٔ٪ؽ ا٣ 
 . 
/ أ٦ة ا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ / ٚ٭ٮ ا٥٤ٕ٣ املـَف ل٤ٞ٤ٮب كاألركاح املس٧ؿ  ٝةؿ  $

٨٦ ظؽير كدٛكري ك٫ٞٚ، ك٦ة يٕني ىلع  لكٕةدة ادلاري٨. ك٬ٮ ٦ة صةء ث٫ الؿقٮؿ 
ٓ اذلم ٚي٫ اإلنكةف، كدٕيني ذلٟ  ذلٟ ٨٦ ٤ٔٮـ ا٣ٕؿبيح حبكت ظة٣ح الٮٝخ كاملًٮ

 ظٮاؿ. خيذ٤ٙ ثةػذبلؼ األ
كاحلة٣ح اتلٞؿيبيح / أف جيذ٭ؽ َة٣ت ا٥٤ٕ٣ يف ظِٛ خمذرص ٨٦ خمذرصات ا٨ٛ٣ 
اذلم ينذ٢٘ ٚي٫. ٚإف دٕؾر أك دٕرس ٤ٔي٫ ظ٫ْٛ ٣ْٛةن، ٤ٚي١ؿرق ٠سريا، ٦ذؽثؿا 
ملٕة٩ي٫، ظىت دؿقغ ٦ٕة٩ي٫ يف ٤ٝج٫. ز٥ دسٮف ثةيق ٠ذت ٬ؾا ا٨ٛ٣ اكتلٛكري 

يط كاتلٛؿيٓ ذللٟ األو٢ اذلم ٔؿ٫ٚ  كأدرًل٫، ٚإف اإلنكةف إذا ظِٛ األوٮؿ كاتلًٮ
كوةر هل م١٤ح دة٦ح يف ٦ٕؿٚذ٭ة ٬ة٩خ ٤ٔي٫ ٠ذت ا٨ٛ٣ لك٭ة / و٘ةر٬ة كًلجةر٬ة. ك٨٦ 

 ًيٓ األوٮؿ ظؿـ الٮوٮؿ.
٨٧ٚ ظؿص ىلع ٬ؾا اذلم ذ٠ؿ٩ةق، كاقذٕةف ثةهلل / أاع٫٩ اهلل، كبةرؾ يف ٫٧٤ٔ، 

 كَؿي٫ٞ اذلم ق٫١٤.
يٞح اجلةٕٚح / ٚةدخ ٤ٔي٫ األكٝةت، كل٥ ك٨٦ ق٤ٟ يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ ٗري ٬ؾق ا٣ُؿ

يؽرؾ إال ا٣ٕ٪ةء، ٧٠ة ٬ٮ ٦ٕؿكؼ ثةتلضؿبح. كالٮاٝٓ ين٭ؽ ث٫، ٚإف يرس اهلل هل ٧٤ٕ٦ة 

                                                                        

 .311-331ص املؽػ٢ إىل ٦ؾ٬ت اإل٦ةـ أمحؽ(1)



   

054 

 (1)َيك٨ َؿيٞح اتل٤ٕي٥، كمكةلٟ اتلٛ٭ي٥ / د٥ هل الكجت املٮو٢ إىل ا٥٤ٕ٣.
 ٝةؿ / أظك٨ َؿي٫ٞ ل٤عِٛ اجليؽ ٔ٪ؽ ا٣ٕبل٦ح اث٨ ٔسي٧ني  
٨ ٦ة رأيخ يف ا٥٤ٕ٣ أف اإلنكةف إذا ظِٛ محبة احلٮـ يٞؿأق ٦ج١ؿا وجةح ) كأظك

احلٮـ اتلةيل ٚإف ٬ؾا يٕني ٠سريا ىلع ظِٛ ٦ة ظ٫ْٛ يف احلٮـ األكؿ ٬ؾا يشء ٤ٕٚذ٫ 
 (2)أ٩ة ٚإف ٬ؾا يٕني ىلع احلِٛ اجليؽ (. 

 (3)أ٢ٌٚ َؿيٞح حلِٛ ا٣ٞؿآف.  
ك٬ؾق ا٣ُؿيٞح دذ٧زي ثٞٮة احلِٛ  أ٢ٌٚ َؿي٫ٞ حلِٛ ا٣ٞؿآف ٌم ٦ة ق٪ؾ٠ؿق

كرقٮػ٫ كرسٔح احلِٛ كاال٩ذ٭ةء ٨٦ ػذ٥ ا٣ٞؿآف رسيٕة ك٬ؾق ا٣ُؿيٞح ٦ٓ اتل٧سي٢ 
 ثٮص٫ كاظؽ ٨٦ قٮرة اجل٧ٕح ٦ة يٌل / 

 (4)دٞؿأ اآليح األكىل ٔرشي٨ مؿة/  – 9
 9اجل٧ٕح/ َّ حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
 دٞؿأ اآليح اثلة٩يح ٔرشي٨ مؿة  – 5
 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ

 5اجل٧ٕح/  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

                                                                        

 .32،33ص ث٭ضح ٤ٝٮب األثؿار(1)

 .32ص ٠ذةب ا٥٤ٕ٣(2)

 دأحلٙ د. ٔجؽ املعك٨ ث٨ حم٧ؽ ا٣ٞةق٥. ػُٮات إىل الكٕةدةب ٬ؾا مكذٛةد ٨٦ ٠ذة(3)

إف ٨٦ امل٤ٕٮـ أف لك ذ٠ؿ ٝيؽ ثٕؽد أك ز٨٦ أك ٠يٛيح أك ٬يبح ل٥ دؿد يف ال١ذةب كالك٪ح يىري ثؽٔح ٣س٨ (4)
 املؿاد  ٝؽر ٬ؾا ا٣ٕؽد ال اتلٕيني كاهلل دٕةىل أ٥٤ٔ.
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 دٞؿأ اآليح اثلةثلح ٔرشي٨ مؿة  – 4
 4اجل٧ٕح/  َّمب زب رب  ىئيئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ
 رث  يت نتىت مت زت رت يب ىب ُّٱدٞؿأ اآليح الؿاثٕح ٔرشي٨ مؿق  – 3

 3اجل٧ٕح/  َّ مث زث
 ؿة.ة ٔرشي٨ مٓ ٨٦ أكهلة إىل آػؿ٬ة ل٤ؿبٍ ثح٪٭دٞؿأ ٬ؾق اآليةت األرب – 2
 اك  يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱدٞؿأ اآليح اخلةمكح ٔرشي٨ مؿة  – 4

 ٰى ين ىن مننن زن رن مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك

 2اجل٧ٕح/  َّ زي ري
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱدٞؿأ اآليح الكةدقح ٔرشي٨ مؿة  – 7

 4اجل٧ٕح/  َّ مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ
 جس جخمخ مح جح مج  حج مث ٱُّٱدٞؿأ اآليح الكةثٕح ٔرشي٨ مؿة  – 3

 7اجل٧ٕح/  َّ خس حس
 مض خض حض جض مص  خص حص ٱُّٱدٞؿأ اآليح اثلة٦٪ح ٔرشي٨ مؿة  – 1

 3اجل٧ٕح/  َّ مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع حطمظ
 ةىل اثلة٦٪ح ٔرشي٨ مؿة ل٤ؿبٍ ثح٪٭دٞؿأ ٨٦ اآليح اخلةمكح إ – 91
 . دٞؿأ ٨٦ اآليح األكىل إىل اآليح اثلة٦٪ح ٔرشي٨ مؿة إلدٞةف ٬ؾا الٮص٫ – 99

ـد يف احلٮـ الٮاظؽ ٨ٔ ك١٬ؾا د٤زتـ ٬ؾق ا٣ُؿيٞح يف لك كص٫ ل لك ا٣ٞؿآف كال د
 . ظِٛ أكرث ٨٦ ز٨٧ خلبل يـيؽ ٤ٔيٟ املعٛٮظ ٚيذ٤ٛخ احلِٛ

 ؟إذا أردت ظِٛ كص٫ صؽيؽ يف يٮـ ٗؽ ١ٚيٙ أ٢ٕٚ
إذا أردت أف حتِٛ الٮص٫ اآلػؿ يف احلٮـ اتلةيل ٚٞج٢ أف حتِٛ الٮص٫ اجلؽيؽ 
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ٔرشي٨ مؿة حل١ٮف حمٛٮظ ثة٣ُؿيٞح ا٣يت ذ٠ؿد٭ة لٟ دٞؿأ ٨٦ أكؿ الٮص٫ إىل آػؿق 
 .الٮص٫ الكةثٜ راقؼة ز٥ دجذ٢ٞ إىل ظِٛ الٮص٫ اجلؽيؽ ىلع ا٣ُؿيٞح ا٣يت أرشت إحل٭ة
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ال حتِٛ ا٣ٞؿآف ثؽكف مؿاصٕح ٚإ٩ٟ لٮ ظْٛخ ا٣ٞؿآف كص٭ة كص٭ة ظىت ختذ٥ ا٣ٞؿآف 

كصؽت ٩ٛكٟ ٝؽ نكيخ ٦ة ظْٛذ٫ كا٣ُؿيٞح املسًل أف كأردت الؿصٮع إىل ٦ة ظْٛذ٫ 
جت٧ٓ ثني احلِٛ كاملؿاصٕح كٝك٥ ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽؾ زبلزح أٝكةـ لك ٔرشة أصـاء ٝك٥ ٚإذا 
ظْٛخ يف احلٮـ كص٭ة ٚؿاصٓ أربٕح أكص٫ ظىت حتِٛ ٔرشة أصـاء ٚإذا ظْٛخ ٔرشة 

٭ؿ ٨٦ املؿاصٕح أصـاء دٮٝٙ م٭ؿا اكمبل ل٧٤ؿاصٕح لك يٮـ دؿاصٓ ز٧ة٩يح أكص٫ كبٕؽ م
اثؽأ يف ثٞيح احلِٛ حتِٛ كص٭ة أك كص٭ني ظكت ا٣ٞؽرة كدؿاصٓ ز٧ة٩يح أكص٫ ظىت حتِٛ 
ـءا دٮٝٙ ٨ٔ احلِٛ ٦ؽة م٭ؿي٨ ملؿاصٕح ا٣ٕرشي٨  ـءا ٚإذا ظْٛخ ٔرشي٨ ص ٔرشي٨ ص
ـءا لك يٮـ دؿاصٓ ز٧ة٩يح أكص٫ ٚإذا مىض م٭ؿاف ىلع املؿاصٕح اثؽأ يف احلِٛ لك يٮـ  ص

ظكت ا٣ٞؽرة كدؿاصٓ ز٧ة٩يح أكص٫ ظىت دجذَم ٨٦ ظِٛ ا٣ٞؿآف اكمبل  كص٭ة أك كص٭ني
ٚإذا ا٩ذ٭يخ ٨٦ ظِٛ ا٣ٞؿآف راصٓ ا٣ٕرشة األصـاء األكىل ث٧ٛؿد٬ة ٦ؽة م٭ؿ لك يٮـ 
ـء كدٞؿأ ٨٦ ا٣ٕرشة  ـءا ٦ؽة م٭ؿ لك يٮـ ٩ىٙ ص ـء ز٥ دجذ٢ٞ إىل ا٣ٕرشي٨ ص ٩ىٙ ص

ا٣ٕرشة األػرية ٨٦ ا٣ٞؿآف ٦ؽة م٭ؿ لك  األصـاء األكىل ز٧ة٩يح أكص٫ ز٥ دجذ٢ٞ إىل مؿاصٕح
ـء ٦ٓ ز٧ة٩يح أكص٫ ٨٦ ا٣ٕرشة األصـاء األكىل كز٧ة٩يح أكص٫ ٨٦ ا٣ٕرشي٨  يٮـ ٩ىٙ ص

ـءا  .ص
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اثؽأ ث٧ؿاصٕح ا٣ٞؿآف اكمبل لك يٮـ صـآف دسؿرق زبلث مؿات لك يٮـ كدسٮف يف 

ني خت ذ٥ ا٣ٞؿآف اكمبل ثةملؿاصٕح كب٭ؾق ا٣ُؿيٞح دسٮف ػبلؿ ق٪ح ٝؽ ظْٛخ لك أقجٔٮ
 ا٣ٞؿآف اكمبل ثإدٞةف كا٢ٕٚ ٬ؾق ا٣ُؿيٞح ق٪ح اكم٤ح .
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أ٢ٌٚ َؿيٞح أ٫٩ إذا كٝٓ ٔ٪ؽؾ تنةث٫ يف آيتني ٚةٚذط املىعٙ ىلع لكذة اآليتني 

ٓ جلٛكٟ ًةثُة كأز٪ةء مؿاصٕذٟ احلِ ذلٟ ا٣ٛؿؽ كا٩ْؿ ٦ة ا٣ٛ ؿؽ ثح٪٭٧ة كدأم٫٤ ًك
 مؿارا ظىت دذ٨ٞ املتنةث٫ اذلم ثح٪٭٧ة.
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 جيت أف يسٮف ظْٟٛ ىلع ميغ تلىعيط اتلبلكة . – 9
ب كب٭ؾق اظِٛ لك يٮـ كص٭ني كص٫ ثٕؽ ا٣ٛضؿ ككص٫ ثٕؽ ا٣ٕرص أك ثٕؽ امل٘ؿ – 5

ا٣ُؿيٞح حتِٛ ا٣ٞؿآف اكمبلن ٦ذٞ٪نة ػبلؿ ق٪ح كيسٮف ظْٟٛ ٦ذٞ٪ة أ٦ة إذا أكرثت ٨٦ 
 احلِٛ ٚإف املعٛٮظ يٌٕٙ .

ظْٟٛ ل٤ٞؿآف  قٮرة ابلٞؿة أل٫٩ أيرس كبٕؽ  احلِٛ يسٮف ٨٦ قٮرة اجلةس إىل – 4
 دسٮف مؿاصٕذٟ ٨٦ ابلٞؿة إىل اجلةس.

١ٮف ٦ٕي٪ة ىلع رقٮخ احلِٛ احلِٛ يسٮف ٨٦ مىعٙ مٮظؽ يف ا٣ُجٕح حل – 3
 كرسٔح االقذؾاكر ملٮا٨َ اآليةت كأكاػؿ الىٛعةت كأكهلة 

لك ٨٦ ظِٛ ا٣ٞؿآف يف الكجذني األكحلني يذ٤ٛخ ٤ٔي٫ املعٛٮظ ك٬ؾق تكىم  – 2
)مؿظ٤ح اتلض٧يٓ( ٚبل حتـف ٨٦ د٤ٛخ ا٣ٞؿآف ٦٪ٟ أك ٠رثت ػُبٟ ك٬ؾق مؿظ٫ وٕج٫ 

٨ٔ ظِٛ ا٣ٞؿآف ٚؽع ٔ٪ٟ كقةكق٫ كاقذ٧ؿ يف  لبلثذبلء ، ل٤نيُةف ٦٪٭ة ٩ىيت حلٮٟٝٛ
 ظ٫ْٛ ٚ٭ٮ ٠زن ال يُٕٯ ألم أظؽ .
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ا٥٤ٕ٣ أكرث ٨٦ أف َيةط كا٣ٕة٢ٝ يأػؾ ٦٪٫ ز٬ؿد٫ كاجلبي٢ يسذت ػري ٦ة يك٧ٓ 
كَيِٛ أظك٨ ٦ة يسذت كَيؽث ثأظك٨ ٦ة َيِٛ كا٣ٕةل٥ ال يسٮف اعملة ثؽكف ظِٛ 

 ٨ ظِٛ املذٮف ظةز ا٣ٛ٪ٮف (املذٮف يٞٮؿ ميغ اإلقبلـ / ) ٦
 كالؿظيب يٞٮؿ /

 كاثل٤سةف ك٧٬ة اتل٧ةـ
 

 ٚةظِٛ ٚلك ظةِٚ إ٦ةـ 
جخ األ٦ح يف لك   كال يسٮف املؿء راقؼة يف ا٥٤ٕ٣ ثؽكف ظِٛ أوٮؿ ا٥٤ٕ٣ كٝؽ أٔك

٨ٚ ٨٦ ٚ٪ٮف ا٥٤ٕ٣ ايٕةثة ٚة٤َت ٨٦ ا٥٤ٕ٣ آكؽق كأكصج٫ كأٗـرق ٩ٕٛة كاظِٛ يف لك ٨ٚ 
ـ / ) كحلضذ٭ؽ أف يٕذى٥ يف لك ثةب ٨٦ أثٮاب ا٥٤ٕ٣ ثأو٢ ٦أزٮر خمذرصا ٝةؿ ميغ االقبل

 (1)(.  ٨ٔ اجليب 
ز٥ ا٩ذ٢ٞ إىل املبكٮَةت كدجعؿ ٚي٭ة كػؾ ا٥٤ٕ٣ ٨٦ أ٫٤٬ ٨٦ ميغ يٞذؽل ث٫ يف ا٥٤ٕ٣ 
كا٢٧ٕ٣ ) ٦ٓ قبل٦ح ٦ٕذٞؽق ك٦٪٭ض٫ ( يٞٮؿ حم٧ؽ ث٨ قريي٨ / ) إف ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ دي٨ 

٫.ٚة٩ْؿكا ٨٧ٔ دأػؾكا دي٪س٥ (   كػري ا٤ٕ٣ٮـ ٦ة ًجٍ أو٫٤ كاقذؾ٠ؿ ٚٔؿ

                                                                        

 (.91/443) ا٣ٛذةكل(1)
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اثؽأ يف ٤ُ٦ٓ ا٤ُ٣ت حبِٛ ٠ذةب اهلل ٦ذٞ٪ة ٦ٓ اتلؽثؿ ز٥ اظِٛ ٦ذٮ٩نة يف ا٣ٕٞيؽة 
ٚ٪ٞةء ا٣ٕٞيؽة يىعط اجليح كي٤ض٥ اهلٮل كيجةرؾ يف ا٢٧ٕ٣ كخيرل اذل٠ؿ ز٥ اظِٛ ٦ذٮف يف 

ح يف اتلضٮيؽ كاملى٤ُط كاحلؽي ر كا٫ٞٛ٣ كأوٮهل كا٣ٛؿااي كاجلعٮ كاآلداب ٚ٪ٮف ٦ذ٪ٔٮ
 كإحلٟ ثيةف ثأ٥٬ ٦ة َيِٛ مؿدجة مك٤كبل ظكت ا٣ٛ٪ٮف /

ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ / كػبلؿ ظْٟٛ ل٤ٞؿآف ال دٞذرص ىلع ظ٫ْٛ ٍٚٞ ث٢ ادمٓ ٫ٕ٦  – 9
 ظِٛ ٦ذٮف أػؿل

 ثحذة 49اتلضٮيؽ / كحتِٛ ٦٪ْٮ٦ح اتلعٛح ل٤ض٧ـكرم كٌم  – 5
 ح ٧٠ة يٌل /ا٣ٕٞيؽة / كحتِٛ مك٤ك٤ – 4
 ٩ٮاٝي اإلقبلـ . – 9
 ا٣ٞٮأؽ األربٓ . – 5
 األوٮؿ اثلبلزح . – 4
 ٠ذةب اتلٮظيؽ ك٬ؾق املذٮف األربٕح ل٤نيغ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ةب  – 3
 ا٣ٕٞيؽة الٮاقُيح لنيغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح .  – 2
 ا٣ٕٞيؽة ا٣ُعةكيح . – 4
 مى٤ُط احلؽير / - 3
 ثحذة 43ابليٞٮ٩يح كٌم  – 9
 خنجح ا١ٛ٣ؿ . – 5
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 احلؽير كحتِٛ ٨٦ احلؽير املذٮف اآلديح /  – 2
 األربٕٮف اجلٮكيح . – 9
 ٧ٔؽة األظاكـ . – 5
 ث٤ٮغ املؿاـ . – 4
 أوٮؿ ا٫ٞٛ٣ /  - 4

 ٦نت الٮرٝةت ل٤ضٮيين
 ا٫ٞٛ٣ كحتِٛ ٚي٫ / – 7
 رشكط الىبلة ل٤نيغ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ةب – 9
بلوح يف ٫ٞٚ األظاكـ كٝؽ ظٮل مكةا٢ زاد املكذٞ٪ٓ لئل٦ةـ احلضةكم ك٬ٮ ػ – 5
 ٔؽيؽة
 ا٣ٛؿااي كحتِٛ ٚي٫ /  – 3

 ثحذنة ٦974نت الؿظجيح كٌم 
 اجلعٮ / كحتِٛ ٚي٫ / – 1
 اآلصؿك٦يح  – 9
 األ٣ٛيح – 5
يف اآلداب كحتِٛ ٦٪ْٮ٦ح أيب إقعةؽ األ٩ؽليس كٌم ٦٪ْٮ٦ح ثؽيٕح م٤يبح  – 91

 ( ثحذة ك٤ُ٦ٕ٭ة /992ثةحلس٥ ٔؽد أثيةد٭ة )
 ؤادؾ األيةـ ٚذةػػػػػػػٚدٛخ 

 
عخ صك٧ٟ الكةاعت ػػػكد٪ 

 حنذة
 

 اذ٠ؿ يل ٦ة أريؽ ظ٫ْٛ ثةتلؽرج /
 ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ . – 9
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 ٩ٮاٝي اإلقبلـ . – 5
 ا٣ٞٮأؽ األربٓ . – 4
 زبلزح األوٮؿ . – 3
 اتلعٛح يف اتلضٮيؽ . – 2
 ابليٞٮ٩يح . – 4
 األربٕٮف اجلٮكيح . – 7
 ٠ذةب اتلٮظيؽ . – 3
 ؿك٦يح .اآلص – 1
 رشكط الىبلة . – 91
 الٮاقُيح . – 99
 ا٣ُعةكيح . – 95
 الؿظجيح . – 94
 خنجح ا١ٛ٣ؿ .  – 93
 ٧ٔؽة األظاكـ .  – 92
 ث٤ٮغ املؿاـ . – 94
 زاد املكذٞ٪ٓ . – 97
 أ٣ٛيح اث٨ ٦ةلٟ .  – 93
 ٦نت الٮرٝةت . – 91
 ٦٪ْٮ٦ح األبلريم يف اآلداب . – 51



 065 

 
 

ـد لك يٮـ ٨ٔ ظِٛ زبلزح أظةدير  إذا اكف املنت املعٛٮظ ٨٦ ٦ذٮف احلؽير ٚبل د
ـد ىلع ظِٛ زبلزح أقُؿ . ا ٚبل د  كإذا اكف ٩رثن

ـد ىلع ظِٛ زبلزح أثيةت . ة ال د  كإذا اكف ٦٪ْٮ٦ن
 كب٭ؾق ا٣ُؿيٞح املذأ٩يح يؿقغ املعٛٮظ .

٣ٛضؿ ٦سبلن / أف دسؿر املُٞٓ اذلم دؿيؽ أف حت٫ْٛ ٔرشي٨ مؿة ثٕؽ ا والطريقة يه
كبٕؽ ا٣ٕرص أيٌة دسؿرق ٔرشي٨ مؿة كلٮ ٠٪خ حتِٛ ٦سبلن أ٣ٛيح اث٨ ٦ةلٟ ٚٞج٢ أف 
دجؽأ يف ظِٛ األثيةت اجلؽيؽة اٝؿأ األثيةت اثلبلزح ا٣يت ظْٛذ٭ة ثةألمف ٔرشي٨ مؿة ز٥ 
ة ٨٦ أكؿ األ٣ٛيح ظىت دى٢ إىل مٮ٨َ احلِٛ اجلؽيؽ ، ك١٬ؾا دسؿر ذلٟ  ْن اٝؿأ ظٛ

ملعٛٮظ كب٭ؾق ا٣ُؿيٞح رس يف لك ٦نت حت٫ْٛ ٦ٓ رضكرة ٦ؽاك٦ح يٮ٦ينة ظىت يؿقغ ا
ة كمؿاصٕح كٝؿاءة كظٌٮر دركس ا٧٤ٕ٣ةء كمبلز٦ذ٭٥ كالكؤاؿ ٧ٔة  ْن ك٦ؽارقح ا٥٤ٕ٣ ظٛ

 أملك ٨٦ مكةا٢ ا٥٤ٕ٣ .
كٌلف أثٮ إقعةؽ النريازم يٕيؽ ادلرس ٦ةاح مؿة كٌلف ال١ية اهلؿايس يٕيؽ ادلرس 

ة .قجٕني مؿة كاق٧ٓ إىل ٬ؾق ا٣ٞى ٕن  ح ا٣يت دْ٭ؿ لٟ أف ٤ٝح اتل١ؿار دجيس املعٛٮظ رسي
اث٨ أيب ثسؿ  –ٝةؿ اث٨ اجلٮزم يف احلر ىلع ظِٛ ا٥٤ٕ٣ / ) كظىك جلة احلك٨ يٕين  

أف ٚٞي٭ة أاعد ادلرس يف ثحذ٫ مؿارا ٠سريا ٚٞة٣خ هل ٔضٮز يف ثحذ٫ ٝؽ كاهلل  –اجلحكةثٮرم 
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يةـ ٝةؿ ية ٔضٮز أٔيؽم ذالٟ ادلرس ظْٛذ٫ أ٩ة ٚٞةؿ أٔيؽي٫ ٚأاعدد٫ ٧٤ٚة اكف ثٕؽ أ
 (1)ٚٞة٣خ ٦ة أظ٫ْٛ ٝةؿ أ٩ة أكؿر ٔ٪ؽ احلِٛ خلبل يىيبين ٦ة أوةثٟ (. 

 ُٚؿيٞح رقٮخ احلِٛ ٬ٮ اتل١ؿار ك٦ة احلِٛ إال ثةتل١ؿار .
 
 
 
 

 

         
 

 
 

                                                                        

 .44ص احلر ىلع ظِٛ ا٥٤ٕ٣(1)
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ح يف ٚ٪ٮف ا٥٤ٕ٣ ٚؿاصٓ لك م٭ؿ دميٓ املذٮف  ا٣يت إذا ظْٛخ ٦ذٮ٩نة ٦ذ٪ٔٮ
  (1)ظْٛذ٭ة تل١ٮف أرقغ يف احلِٛ كأّ٭ؿ يف االقذعٌةر ، كأرسع يف االقذؽالؿ .

 ا٥٤ٕ٣ هل ٦جؽأ كد٧ةـ . 
/ كذلٟ أف ا٢ٌٛ٣ إ٦ة ثة٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ ، كإ٦ة  ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح 

ك٬ٮ ٝٮة  ثة٢٧ٕ٣ الىة٣ط كا٥٤ٕ٣ هل ٦جؽأ ك٬ٮ ٝٮة ا٢ٕٞ٣ اذلم ٬ٮ احلِٛ كا٣ٛ٭٥ كد٧ةـ
 (2)امل٪ُٜ اذلم ٬ٮ ابليةف كا٣ٕجةرة . ا ـه

ي٤٘ت ىلع املك٧٤ني ا٣ٛ٭٥ كىلع اجلىةرل ابلبلدة ك٤ٝح ا٣ٛ٭٥  
 كا٣ُٛ٪ح .

٪ىًح، /  ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  ٍُ ًٛ ا٣ٍ ٍ٭٥ً كى ٛى ٤ًٝهحي ا٣ٍ ةي، كى دى ةرىل ابٍلىبلى ى اجلهىى ٤ىتى ىلعى ٗى ٟى  ً ل ذًلى كى
ٮًد ا ى احٍلى٭ي ٤ىتى ىلعى ٗى ٢ي كى ٍٞ ٕى ٍك٧ً٤ًنيى ا٣ٍ ى ال٧ٍي ٤ىتى ىلعى ٗى ، كى ةري ٘ى الىه ٥ُّ كى ٘ى ا٣ٍ ٥ُّ كى الٍ٭ى في كى ـٍ حٍلي

. كري ي حي كىالرسُّ ؿى ٛى ا٣ٍ ةي كى ٍ٭٥ي كىاجلهٍضؽى ٛى ا٣ٍ حي كى ٔى ة ضى  كىالنه
، كى  ٙى ًذ٬ٍ٪ي٫ي ُي ٣ى ، كى ٫ي ٍ٭٧ي ٨ى ذى كي ٨ٍ ظى ة ٦ى ارى٬ى ؽى ٍٞ ٍٕؿًؼي ٦ً ة حى ٜي إًجه٧ى ةاً ٞى اره كىظى رٍسى

ى
ًؾقً أ رى كى٬ى ـي ٗى

. ٜي ً اتلهٍٮًذي بًةِله ٪ٍؽى اجلهةًس كى ًٔ ة  ؿىؼى ٦ى ٔى ، كى ٫ي ٧ٍ٤ي  (3)ا ـه ًٔ

                                                                        

 ا٩ذٍم ٦ة ٤ٞٞ٩ذ٫ ثذرصؼ .(1)

 ( ط / األ٩ىةر .533)ص/  اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥(2)

 (.3/533) زاد املٕةد(3)
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 الؿص٢ أظِٛ ٨٦ املؿأة كاملؿأة أمؽ نكية٩نة . 
البقرة:   نن من زن  رن مم ام ٝةؿ اهلل دٕةىل / 

٧٨٧ 

  (1)ٝةؿ اإل٦ةـ أثٮ ٔجؽاهلل املةزرم / أم أ٩٭٨ ٤ٝيبلت الٌجٍ .
ًة /   ا٣ٞي٥كٝةؿ اإل٦ةـ اث٨  ةدى ٭ى ٍٝٮىل ٨ٍ٦ً مى

ى
٢ً الٍٮىاًظًؽ أ ةى الؿهصي ةدى ٭ى ٚىإًفه مى

٨ه ديكفى  ٭ي ُي جٍ ًى ٨ه كى ٭ي ْي ٍٛ ـي كىًظ ىةلًفى احٍلياكه ٨ه دلى ٮري٬ي ٌي بًلنة ظي ري اغى ؾه ٕى ذى ةءى حى فه ا٣ج كى
ى
، أًل تىنٍيً

ى
ٍؿأ  ال٧ٍى

ً٭٥ٍ  ًُ جٍ ًى ةًؿ كى ًِ الؿ صى ٍٛ   (2).ا ـهًظ
ٓ آػؿ / ٪ىة اٍب٨ي تىي٧ًٍيهحى  كٝةؿ يف مًٮ يٍؼي ةىلى  -ٝىةؿى مى ٕى ي تى / -رىمًحى٫ي اِله ةىلى ٕى / ٝىٍٮهل تى

ة  ٧ى ا٬ي ٢ه ًإٍظؽى ًٌ ٍف دى
ى
اًء أ ؽى ٭ى ٍٮفى ٨٦ًى النُّ ًى ٨ٍ دىٍؿ دىةًف ًم٧ه

ى
أ اٍمؿى ٢ه كى نٍيً ٚىؿىصي

٤ى ٮ٩ىة رىصي ى٥ٍ يىسي ٚىإًٍف ل
ٍػؿىل

ي
ة األ ٧ى ا٬ي ؿى إًٍظؽى  ٠ ذيؾى فى [ ، ذً 535]ابلٞؿة/  ذى اكى تىنٍيً ٦ى

ى
أ ةدى اٍمؿى فه اٍقتًٍن٭ى

ى
ى أ ي٫ً دىحًل٢ه ىلعى

ٮفي ًذي٫ً  ة يىسي ٮفي ًذي٧ى ة يىسي ا إجه٧ى ؾى ٤هٍخ، كى٬ى ًى ٍػؿىل إذىا 
ي
ة اأٍل ٧ى ا٬ي ًر إٍظؽى ٮى إًلًٍذاكى ة ٬ي ٢و إجه٧ى رىصي

ا ا ؾى إًىلى ٬ى ، كى ًٍ جٍ ٌه ـي ال ؽى ٔى ٍكيىةفي كى
ٮى ا٣ج  ًة، كى٬ي ةدى ٕى ؿي يًف ا٣ٍ بلى ٌه ةرى اجلهيًبُّ ال مى

ى
ٍٕىنى أ  - -ل٧ٍى

ةفي  ىى ٍٞ ة جي ٦ه
ى
/ " كىأ يٍري ٝىةؿى ؿى  ظى ٍُ فه مى

ى
ى أ جىنيه ٢و "، ذى ًة رىصي ةدى ٭ى

تىنٍيً بًنى
ى
أ ةي اٍمؿى ةدى ٭ى / ٚىنى ٤ًً٭٨ه ٍٞ خى

 ً٢ ٍٞ ٕى ًٙ ا٣ٍ ٍٕ ٌى ً ٮى ل ة ٬ي ةدىدًً٭٨ه إجه٧ى ٭ى  (3)ا ـه.مى
٧ة األػؿل إف / أم رشع ذلٟ إرادة أف دؾ٠ؿ إظؽا٬ كٝةؿ اآللٮيس 

                                                                        

 (.5/522) امل٪٭ةج رشح مك٥٤(1)

 (.9/333) ثؽاآ اتلٛكري٧٠ة يف (2)

 املؿصٓ الكةثٜ.(3)
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ـصذ٭٤ً٨خ إظؽا٧٬ة ملة أف ا٣جكيةف اغ٣ت ىلع َجٓ   (1).ا٣جكةء ل١رثة الؿَٮبح يف أم
/ ٚي٫ ٌٚي٤ح الؿص٢ ىلع املؿأة كأف الٮاظؽ يف ٦ٞةث٤ح  كٝةؿ الكٕؽم 

 (2)املؿأدني ٣ٞٮة ظ٫ْٛ ك٩ٞه ٤ٞٔ٭ة .
/ كإ٧٩ة ص٤ٕخ م٭ةدة املؿأدني بن٭ةدة رص٢ كاظؽ كهلة  كٝةؿ ابليعةين 

ٕيٛح اذلا٠ؿة ملة يٕؿض هلة ثةحل٢٧ كالٮالدة  ٩ىٙ ٦رياز٫ أل٩٭ة ٠سرية ا٣جكيةف ًك
ةع .  (3)كاإلًر

ٮع ٦ٓ ظؽير أيب قٕيؽ اخلؽرم يف الىعيعني  ٚةآليح ٌم ا٧ٕ٣ؽة يف املًٮ
مؿٚٮاعن / ٦ة رأيخ ٩ةٝىةت ٢ٞٔ كدي٨ ، ٚإذا اكف حم٢ اإلدراؾ كاحلِٛ كاقذٞؿار 

ة اكف امل  عٛٮظ ٠ؾلٟ كاهلل أ٥٤ٔ .امل٤ٕٮ٦ةت ك٬ٮ ا٢ٕٞ٣ ٩ةٝىن
 جيٮز رٝيح اجلةيس / 

 أػؿج ابلي٭ٌف كأثٮ ٩ٕي٥ ٨ٔ ٔس٧ةف ث٨ أيب ا٣ٕةص ٝةؿ / م١ٮت إىل اجليب 
ٞي قٮء ظْٰٛ ل ٍؿآفى ذى ٞي ٓ يؽق ٤ٍ ةؿ ذاؾ ميُةف يٞةؿ هل ػزنب أدف ٦ين ية ٔس٧ةف ز٥ ًك

ة»ىلع وؽرم ٚٮصؽت ثؿد٬ة ثني ٠ذيف كٝةؿ /  ُى يٍ ٍج يىة مى ةفى اٍػؿي س٧ٍى ٍؽًر خي « ، في ٨ٍ٦ً وى
ة  ٧ى  ق٧ٕخ ثٕؽ ذلٟ محبنة إال كظْٛذ٫ .ذى

كأػؿج ابلي٭ٌف كا٣ُرباين ٨٦ كص٫ آػؿ ٔ٪٫ ٝةؿ / ٤ٝخ ية رقٮؿ اهلل إف ا٣ٞؿآف 

                                                                        

 (.4/23) ركح املٕةينيف (1)

 ( .991يف دٛكريق )(2)

 (.571)ص/ إوبلح املضذ٧ٓ(3)
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ٓ يؽق ىلع وؽرم كٝةؿ / ية ميُةف أػؿج ٨٦ وؽر ٔس٧ةف ٢ٕٚ  يذ٤ٛخ ٦ين ًٚٮ
 ..ذلٟ زبلث مؿات ، ٧ٚة نكيخ محبنة ثٕؽ أريؽ ظ٫ْٛ . 

 جيٮز اتلٕٮذ ٨٦ النيُةف ٔ٪ؽ ا٣جكيةف / 
، يف وعيط مك٥٤ ٨ٔ  ٤ه٥ى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى ًله اهللي  ىتى اجلهيًبه وى

ى
ةًص، أ ٕى يًب ا٣ٍ

ى
ةفى ٍب٨ى أ س٧ٍى خي

ه  ى ة يلعى ٭ى يًت يى٤ًٍبكي اءى ًٝؿى يًت كى بلى بىنٍيى وى ةؿى ثىحيًٍن كى ةفى ٝىٍؽ ظى ُى يٍ  اهلًل إًفه النه
ٮؿى / يىة رىقي ةؿى ٞى ، ذى

 / ٤ه٥ى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى ًله اهللي  ٮؿي اهلًل وى ةؿى رىقي ٞى ٍكذى٫ي »ذى ٍظكى
ى
، ٚىإًذىا أ زٍنىبه ي ػى

ةؿي هلى ٞى ةفه حي ُى يٍ ذىاؾى مى
زنة ةرًؾى زىبلى ىكى ى ي ٢ٍ ىلعى ًٛ ادٍ ، كى ٮهٍذ ثًةهلًل ٦ً٪٫ٍي ٕى ذى ين  « ذى جى٫ي اهللي خى ٍذ٬ى

ى
ٟى ٚىأ ً ل ٤ٍخي ذى ٕى ٛى / ذى  .ٝىةؿى

  ٔ٪ؽ دؾ٠ؿ ٦ة نيس ٨٦ ا٥٤ٕ٣ /اتل١جري 
ة أػؿج أثٮ داكد ٨ٔ اث٨ ٔجةس ٝةؿ /  ةرى ًذي٭ى ٩ىٍخ، ٚىةٍقتىنى ٍض٪يٮ٩ىحو ٝىٍؽ زى ؿي ث٧ًى ٧ى يًتى خي
ي
أ

 ، ٥ى ٍف ديؿٍصى
ى
ؿي أ ٧ى ة خي ؿى ثً٭ى مى

ى
ة، ٚىأ ٩ىةقن

ي
٤ىي٫ًٍ، ٚأ ٔى  ً ٮىافي اِله ًٍ ة٣ًتو ًر َى يًب 

ى
ً  ث٨ًٍ أ ى يلعى ة ىلعى ٧ؿه ثً٭ى

ة مى  / ٦ى ةؿى ٞى / ذى ةؿى ٞى / ذى ٝىةؿى  ، ٥ى ٍف ديؿٍصى
ى
ؿي أ ٧ى ة خي ؿى ثً٭ى مى

ى
٩ىٍخ، ٚىأ فو زى

ٍ٪يٮ٩ىحي ثىيًن ٚيبلى يٮا/ دلى ًؾقً؟ ٝىةل في ٬ى
ٍ
أ

زى  ٨ٍ زىبلى ٓى خى ًٚ ٤ى٥ى ٝىٍؽ ري ٞى فه ا٣ٍ
ى
٧ٍ٤ًخى " أ ٔى ة  ٦ى

ى
، أ ٍؤ٦ًً٪نيى ٦ًريى ال٧ٍي

ى
/ يىة أ ةؿى ٞى دىةقي، ذى

ى
ة، ثي٥ه أ ٮا ثً٭ى ٕي / ارًٍص حو
ٍض٪يٮفً  ٨ً ال٧ٍى /  ٔى ؟ " ٝىةؿى ٢ى ًٞ ٍٕ ىته حى يًب  ظى ٨ً الىه ٔى ، كى ِى ًٞ ىٍكتىيٍ ىته ي ٨ً اجلهةا٥ًً ظى ٔى ، كى

ى
رٍبىأ ىته حى ظى

٢ى  ٕى / ٚىضى ة، ٝىةؿى ٤ى٭ى رٍقى
ى
/ ٚىأ ة، ٝىةؿى رًٍق٤ٍ٭ى

ى
/ ٚىأ ، ٝىةؿى ءى ٍ / الى يشى ؟ ٝىةؿى ٥ي ًؾًق ديؿٍصى ة ثىةؿي ٬ى ٧ى / ذى ، ٝىةؿى ثىًلى

ي  رب   (1).ييسى
 

                                                                        

( وعيط ىلع 131) الىعيط املك٪ؽ( ، كٝةؿ ميؼ٪ة الٮاديع يف 5/2) اإلركاءٝةؿ األبلةين وعيط ، (1)
 رشط النيؼني .
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 ؿ امهلل ٚ٭٧٪ي٭ة مل٨ اقتنَكخ ٤ٔي٫ املكأ٣ح ا٧٤ٕ٣يح /ٝٮ 
/ ٝةؿ اث٨ إقعةؽ /  ٝىةؿى ًؽيًس٫ً،  ؿى يًف ظى ٧ى ٨ٍ خي ، خى ؿى ٧ى ً ث٨ًٍ خي جًٍؽ اِله ٨ٍ خى ، خى ٓه زىيًن ٩ىةًٚ ؽه كىظى

ٔى  ـه  الى دىٍٮبح، ٝىٍٮ ٍؽالن كى ٔى الى  ٚنة كى ٍ ٨ٍ اٚذينت رصى ةث٢ًو ًم٧ه
ٞى ي ثً ة اِله / ٦ى

ٮؿي ٞي ٪هة جى ، ثي٥ه ٚى١ي ى ٚيٮا اِله ؿى
ة ٟى أل٩ًٛك٭٥. ٚى٤ى٧ه ً ل يٮفى ذى ٮل ٞي ٩يٮا حى ٌلى / كى ٥ٍ. ٝىةؿى ةبى٭ي وى

ى
ءو أ ًؿ بًلىبلى ٍٛ ٮا إىلى ا٣ٍسي ٕي ٝىًؽـ رقٮؿ  رىصى

ٝىٍٮلًً٭٥ٍ  -وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤-اهلل  يًف ٝىٍٮجًلىة كى ٕىةىلى ًذيً٭٥ٍ، كى ي تى ؿى اِله ـى ٍ٩
ى
، أ ًؽي٪ىحى ال٧ٍى

ًكً٭٥ٍ/ }ٝي  ٛي ٍج
ى
ٮا ٨ٍ٦ً رىمٍحىًح اهلًل إًفه اهللى أًل ُي ٪ى ٍٞ  تى

ًكً٭٥ٍ الى ٛي ٍج
ى
ى أ ٚيٮا ىلعى رٍسى

ى
ي٨ى أ ً جىةًدمى اذله ًٔ ٢ٍ يىة 

 
ى
ج٢ًٍ أ ي ٨ٍ٦ً رى ٮا هلى ٍق٧٤ًي

ى
٥ٍ كىأ ب سي ٩ًحجيٮا ًإىلى رى

ى
، كىأ ٮري الؿهًظي٥ي ٛي ٘ى ٮى ا٣ٍ ة إ٩ًه٫ي ٬ي ٕن ي ً ٩يٮبى دمى ؿي اذلُّ ًٛ ٍ٘ ٍف حى

ابي  ٕىؾى ٥ي ا٣ٍ ًتيىسي
ٍ
ج٢ًٍ  يىأ ٥ٍ ٨ٍ٦ً رى ب سي ٥ٍ ٨ٍ٦ً رى ٍسي ؿى إحًلى ـً

ٍ٩
ي
ة أ ٨ى ٦ى ٍظكى

ى
ٮا أ ٕي ادهًج ، كى كفى ي ثي٥ه الى تي٪رٍصى

كفى  . ؿي ٕي ىٍن ٍجذي٥ٍ الى ت
ى
ذىحن كىأ ٍ٘ ابي بى ٕىؾى ٥ي ا٣ٍ ًتيىسي

ٍ
ٍف يىأ
ى
 أ

ة إىلى ٬نة سٍخي ثً٭ى ٕى بى ، كى حو ٛى ًعي ة بًيىًؽم يًف وى ذىبٍذ٭ى
ٚى١ى ةًب  ُه ى ؿي ٍب٨ي اخٍل ٧ى ـ ث٨ ٝىةؿى خي

ة  ؽي ثً٭ى  ٕ وى
ي
ٮىل، أ َي ة ثًًؾم  ؤي٬ى ٍٝؿى

ى
٤ٍخي أ ٕى دىتيًٍن صى

ى
ة أ ا٣ٕةص ٝةؿ/ ٚٞةؿ ٬نةـ ث٨ ا٣ٕةص/ ٚى٤ى٧ه

ة  جه٭ى
ى
ٕىةىلى يًف ٝى٤يًٍب أ ٣ًٍفى اهللي تى

ى
/ ٚىأ ٥ه ٚى٭٧ٍ٪ي٭ة. ٝىةؿى / ال٤ه٭ي ىته ٝي٤ٍخي ة ظى ٭ى ٧ي ٍذ٭ى

ى
الى أ ٮهب كى ًذي٫ً كأوه
٣ىٍخ ًذي٪ىة،  ـً

ٍ٩
ي
ة أ ةؿي ًذي٪ىة.إجه٧ى ٞى يي ًك٪ىة كى ٛي ٍج

ى
ٮؿي يًف أ ٞي ٪هة جى ة ٠ي ًذي٧ى  (1)كى

لك ٦ة ي٢٤ٞ ابل٥٘٤ كالؿَٮبةت يـيؽ يف احلِٛ كَل ٦ة يـيؽ يف  
 (2)ابل٥٘٤ يٮرث ا٣جكيةف .

٥ٍ كصةء ٨ٔ  / إًجه٭ي ا٬ًي٥ى احٍلىٍؿيًب  ثٍؿى  إًلً
/ ًري٢ى بي ٝىةؿى ةؽى اجٍلىبله ةفي ٍب٨ي إًٍقعى ي٧ٍى

٤ى / قي يٮفى ٮل ٞي حى

                                                                        

 ( / ظؽير ظك٨ .9225) اجلة٦ٓ الىعيط( كٝةؿ ٔ٪٫ ميؼ٪ة الٮاديع يف 9/372) قرية اث٨ ٬نةـا٩ْؿ (1)

 ( .53)ص/ د٤ٕي٥ املذ٥٤ٕ(2)
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 / . ٝىةؿى ِي ٛى ٍ ٮٍدىاًء َيى ةًظتى الكه ة »إًفه وى حٍبنة إًجه٧ى ِي مى ٛى ٍ  َيى
ة الى ةًظجي٭ى ٥ً وى ٘ى ٍػخي ابٍلى٤ٍ

ي
الى ًٌمى أ

اءً  ؿى ٍٛ ةًظتي الىه ِي وى ٛى ٍ  (1).«َيى
كٝةؿ أثٮ يلع وة٣ط ث٨ حم٧ؽابل٘ؽادم املٕؿكؼ ثىة٣ط صـرة / كإف ٨٦ األ٧َٕح 

٥ كابل٥٘٤ يٮرث ا٣جكيةف ك٦٪٫ ٦ة يُٞٓ كيىيف اذل٨٬ ٦ة إذا أك٤خ زادت يف ابل٤٘
  (2)٨٦ ذلٟ اخلؿدؿ ٚ٭ٮ صيؽ .

 اقذٕةؿ األدكيح ال١ي٧ةكيح تلعكني اذلا٠ؿة /  
ي٪ىط ا٧٤ٕ٣ةء ثٕؽـ اقذؼؽاـ ا٣ٕٞةٝري املجنُح أل٩٭ة دؤدم إىل ٩ذةاش ١ٔكيح 

 كال دٕذٞؽ أ٩٭ة دـيؽ ٨٦ ا٣ٞؽرة ىلع ًةرة ثةجلك٥ كا٢ٕٞ٣ ٦ٕة كدؽمؿ اجل٭ةز ا٣ٕىيب
ا٣رتًلزي كبةتلةيل ا٣ٞؽرة ىلع االقتيٕةب كاتلعىي٢ كجيت أف د٥٤ٕ أف ٬ؾق املجنُةت 
دأزري٬ة كٝيت كيـكؿ ثة٩ذ٭ةء ٦ٕٛٮهلة كٝؽ زجخ ٧٤ٔينة أ٫٩ ثٕؽ اقذ٧ٕةهلة كا٩ذ٭ةء 

 دأزري٬ة دٌٕٙ ٝؽرة ا٣ُة٣ت ىلع اتلعىي٢ كاحلِٛ .
 رث ٨٦ النةم كا٣ٞ٭ٮة /ال دس 

ال دىؽؽ ا٣ٞٮؿ النةآ ٨٦ أف اإل٠سةر ٨٦ د٪ةكؿ النةم كا٣ٞ٭ٮة يُٕيٟ ا٣ٞؽرة 
ىلع ا٣رتًلزي كجيت أف د٥٤ٕ أف أكرث أ٩ٮاع الىؽاع ا٩تنةرنا يف ا٣ٕةل٥ ٬ٮ الىؽاع 
اجلةدش ٨ٔ رشب ا٣ٞ٭ٮة يجؽأ ثىؽاع يف الؿأس كىلع اجلج٭ذني ز٥ ي٤ي٫ رسٔح دٝةت 

                                                                        

 (.5/43) اجلة٦ٓت يف أػؿص٫ اخلُي (1)

 املىؽر الكةثٜ.(2)
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 ؽـ ا٣ٞؽرة ىلع ا٣رتًلزي .ا٤ٞ٣ت كإر٬ةؽ ٔك
كَيؽث الىؽاع بكجت إظكةس ٩ةدش ٨ٔ ٩ٞه ٦ةدة )الاكٚيني( يف املغ ك٬ؾق 
املةدة دٮصؽ يف ا٣ٞ٭ٮة كالنةم كهلة دأزري٬ة ىلع اجل٭ة ا٣ٕىيب املؿًلـم املٮصٮد يف املغ 
ٕٚ٪ؽ٦ة ترشب النةم أك ا٣ٞ٭ٮة يـيؽ يف املغ إٚؿاز ٬ؿمٮف )األدري٪ة٣ني( ك٬ؾا يؤدم 

 إىل إظؽاث دججي٫ يف اجل٭ةز ا٣ٕىيب . ثةتلةيل
ة ٨ٔ د٪ةكؿ النةم كا٣ٞ٭ٮة ك٣س٨ إذا زاد د٪ةكهل٧ة  ك٬ؾا ال يٕين اال٦ذ٪ةع د٧ة٦ن

 ٨ٔ احلؽ املٕٞٮؿ تكجت ذلٟ يف األرضار الكةثٜ ذ٠ؿ٬ة .... إ٣غ 
 االقذ٘ؿاؽ يف الك٭ؿ / 

٤ٜٞ اجلٛيس أل٩ٟ ل٥ جت٪ت الك٭ؿ املٌين أل٫٩ يؤدم إىل اتلٮدؿ ا٣ٕىيب كا٣
 دأػؾ ا٣ٞكٍ الاكيف ٨٦ اجلٮـ ممة يتكجت يف ٔؽـ ا٣ٞؽرة ىلع ا٣رتًلزي .

 ٝؽ يسٮف ٔؽـ ٚ٭٥ ا٣ُة٣ت ٨٦ قٮء اتل٤ٕي٥ . 
 ( كبٕؽ٬ة / 332ٝةؿ ا٣ٕبل٦ح ٔجؽا٣ٞةدر ث٨ ثؽراف يف املؽػ٢ ) $

ف ٠سريا ٨٦ اجلهةس يٌٞٮف الكجني ا٣ُٮىاؿ يًف د٤ٕ
ى
٤ى٥ أ ٍٔ ٥ ا٥٤ٍٕ٣ ث٢ يًف ٥٤ٔ ا

ح  ٨ دىرىصى ٔى ل٥ يؿدٞٮا  ة ٌٝٮا أ٧ٔةر٥٬ ًذي٫ً كى ب٧ى ري الى َيى٤ٮف ٦ً٪٫ٍي ىلع َةا٢ كى كىاًظؽ كى
مؿي٨ٍ

ى
ة يسٮف ذىلًٟ ألظؽ أ إًجه٧ى  / املجذؽاني كى

ة   ظؽ٧٬ى
ى
ـ جلة ًذي٫ً / أ ى ا الى الكى ؾى ةء اإٍلًٍدرىاؾ اتلىٮرم كى٬ى ٛى ا٩ًٍذ ٔؽـ اذلاكء ا٣ُٛؿم كى
الى يًف   .ٔبلص٫كى

ًٍ٭٥ / كىاثلهةيًن  يًت ًإحلى
ٍ
٣ت امل٧٤ٕني ٚرتا٥٬ يىأ ٝٓ ًذي٫ً اغى ا ٝؽ كى ؾى ٤ًي٥ كى٬ى ٍٕ اجٍلىٍ٭٢ ثُؿؽ اتله

٤ىح ز٥ه ىلع احل٧ؽ٣ح  ـ ىلع ا٣ٍبىٍك٧ى ة٣ًت املجذؽلء حلذ٥٤ٕ اجلهٍعٮ ٦سبل ٚحن٤٘ٮ٫٩ ثة٣الٍكى ُه ا٣
ـارة ٧٤ٔ٭٥ٍ  ٕىح ٦ؽارًل٭٥ ٗك ة ث٢ م٭ٮرا حلٮ٧٬ٮق قى يهة٦ن

ى
ص ٨٦  أ ي اخٍلىبلى ز٥ه إًذا ٝؽر هلى
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ي ػبلؼ  ٮىاًمي٫ كَيرشكف هلى ك رشظة حبٮامي٫ كظٮايش ظى
ى
كا ي٤ٞ٪ٮ٫٩ ٦ذٍ٪ة أ ذىلًٟ أػؾي

الى يـالٮف  ٨ الؿهد كى ٔى ًصيت ث٫ًً 
ي
ة أ ٦ى ةا٢ً كى ٞى ـ ٨٦ رد ىلع ا٣ٍ بلى ةء كين٤٘ٮ٫٩ ثًسى ا٧٤ٍٕ٣ى

ىته يؿدسـ يًف ذ٬٪٫  ي ىلع ذىلًٟ الٍٮدؿ ظى ٨ٌ ٨٦ ٝجي٢ الىٕت يرٍضبيٮفى هلى ٛى ا ا٣ٍ ؾى ف ٩ٮاؿ ٬ى
ى
أ

كيًتى 
ي
٫ًٍ إًاله ٨٦ أ

ًم الى يى٢ ًإحلى  الٮاليح كظرض دل٤ف ا٣ٞؿب كاالػذىةص .اذله
ال يججيغ مل٨ يٞؿأ ٠ذةثنة أك يؽرق٫ أف يذىٮر إاعدد٫ مؿة  

 أػؿل .
ح مى ( / ٨333 ثؽراف يف املؽػ٢  )ص/ثٝةؿ ا ٞى ؿي َى ًؾق  ٩ىخ ٬ى ٝؽ اكى ح كى ٕىبل٦ى يؼ٪ىة ا٣ٍ

ًؽي٪ىًح امل٪ٮرة ق٪ح  ذىٮَّفه ثًةل٧ٍى ٮر خبُيت دىٍك٦ة ال٧ٍي ٍن٭ي ةف احٍلى٪ٍجىًٌلٌ ال٧ٍى س٧ٍى ؽ ث٨ خي ى٧ه يٍغ حمي النه
ف 
ى
أ ٠ذةثة أ ؿى ٍٞ ٮؿ جلة الى يىجٍجىيًغ مل٨ ي ٞي فى رىمحى٫ اهلل حى ٌلى ةف كزبلز٧ةاح ثٕؽ اأٍل٣ٙ كى ثى٧ى

د٫ مؿٌ  اءى ًٝؿى ٫٩ ييًؿيؽ 
ى
ر أ ٮه يٓ ا١ٍ٣ذةب ث٢ يذىىى ً ٨ ٚ٭٥ دمى ٔى ر ي٧٪٫ٕي  ٮُّ ا اتلهىى ؾى ف ٬ى

ى
ة زىةًجيىح أًل

ة  ةا٢ً ٦ى ٮؿ لك ٠ذةب يٍنذى٢٧ ىلع مكى ٞي فى حى ٌلى ٫ًٍ مٌؿة زىةًجيىح أثؽا كى ٫٩ الى يٕٮد ًإحلى
ى
ر أ ٮه يذىىى

ًزيىةدىة  دك٫٩ كى
يىةدىة ا٩ٍذٍم ـ  ة دك٫٩ تلٮٚؿ صؽؾ ىلع ٚ٭٥ ال ةا٢ً ٦ى  .ٚعٜٞ مكى

اءىة ىلع /  ٝةؿ اث٨ ثؽراف ؿى ًٞ ؾ ا٣ٍٞجيٮؿ ل٥ أظذش يًف ا٣ٍ ػى
ٍ
أ ملة أػؾت ٩ىيعذ٫ ٦ى كى

٪ى٫ي  ٍق١ى
ى
كرث ٨٦ ًقٌخ ًقجًني ٚضـاق اهلل ػريا كىأ

ى
ٮـ كا٣ٛ٪ٮف إًىلى أ

٤ي ٕي األقةدؾة يًف ا٣ٍ
 .ٚؿاديف ص٪ة٫٩ 

 ذ٠ؿ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء أف احلِٛ ػةص ث٭ؾق األ٦ح / 
ذةث٫ ال٤ُيٙ / احلر ٢ٔ ظِٛ ا٥٤ٕ٣ يف ٚةحتح ٠ ٝةؿ اث٨ اجلٮزم  $

ا إىل مـيح ٦ة ػىخ ث٫ ٬ؾق األ٦ح املع٧ؽيح / 54كذ٠ؿ ٠جةر احلٛةظ )ص/ ة ( / منرين ٦ه
ى
أ
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ؿىءيك ٍٞ ج٤ٍى٪ىة حى ٨ٍ رى فى ٦ى ٝىٍؽ اكى ٥ًٍ٤، كى ًٕ ا٣ٍ ٍؿآًف كى ٞي ًِ ا٣ٍ ٍٛ ذى٪ىة حًبً ٦ه
ي
هه أ ٢ه ػى ـه كىصى ٔى ى  ٚىإًفه اِله  / ٍٕؽي فى بى

٥ٍ ٨٦ًى  ذيجى٭ي  اتلهٍٮرىاةى ٨ٍ٦ً ٠ي
ى
أ ؿى ٞى يٍؿه ذى ـى ٔي ةءى  ة صى ، ٚى٤ى٧ه ًِ ٍٛ ى احٍلً ًؽريكفى ىلعى ٍٞ ال حى ، كى ًٙ عي الىُّ

 
ي
أ ؿى ٍٞ ًٓ ًقجًنيى ٦ً٪هة حى جٍ فه اٍب٨ى قى

ى
ىة أ جلى ٮه ٨ٍ ػى ١ًٍؿ ٦ى ـي بًني ٮ ٞي ٙى جى يٍ ، ٚى١ى ً ا اٍب٨ي اِله ؾى يٮا/ ٬ى ٫ً، ٝىةل ًْ ٍٛ ًظ

ٍ٭ًؿ ٝى٤ٍتو  ّى  ٨ٍ ٍؿآفى خى ٞي
 ملؿاد .ا ـهاا٣ٍ

( ثٕؽ ٧٠9/433ة يف ا٣ٛذةكل ال١ربل ) ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح  $
ٮ٩ى٫ي أف ذ٠ؿ ػىٮويح احلِٛ هلؾق األ٦ح ز٥ ٝةؿ /  ْي ٛى ٍ ي٨ى الى َيى ً ٢ً٬ٍ ا١ًٍ٣ذىةًب اذله

ى
ًؼ أ خًبًبلى
. ٍ٭ًؿ ٝى٤ٍتو ّي  ٨ٍ  خى

ا الى ؿن ْى ك٩ى٫ي إاله جى ؿىءي ٍٞ الى حى ذيًت كى ١٬ؾا ذ٠ؿا ،  ا ـهالك٫٦ إاله يًف ا١ٍ٣ي
 كٚي٫ ٩ْؿ ألف ٦س٢ ٬ؾا يٛذٞؿ إىل دحل٢ وعيط ، كاهلل أ٥٤ٔ .

صؿت اعدة ثٕي ا٣ٕة٦ح إذا نكٮا محبنة أف يؾ٠ؿكا الىبلة   
امهلل وٌل ٢ٔ اجليب . ك٬ؾا ػبلؼ ٦ة  –! كيٞٮلٮف / و٢  ىلع اجليب  ٢ٔ اجليب 

  كاحلؽير الٮارد يف ذلٟ ال يىط . كاذ٠ؿ ربٟ إذا نكيخ  دٞؽـ يف ٝٮهل دٕةىل / 
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9-  ً ٮًؿ اِله ٪ٍؽى رىقي ًٔ ٨ٍي 

ة حنى / ثىحٍ٪ى٧ى ٝىةؿى ٩ه٫ي 
ى
، أ جهةسو ٨ٍ اث٨ًٍ خى ُّ ٍب٨ي خى ً قي يلعى ةءى إًٍذ صى

ا ؾى ٤هخى ٬ى ٛى ، تى يم 
ي
٩ٍخى كىأ

ى
يًب أ
ى
/ ثًأ ةؿى ٞى ة٣ًتو ذى َى يًب 

ى
ًٍٝؽري  أ

ى
يًن أ ًصؽي

ى
ة أ ٧ى ٍؽرًم ذى ٍؿآفي ٨ٍ٦ً وى ٞي ا٣

 / ٤ه٥ى ٤ىي٫ًٍ كىقى ٔى ي  ًله اِله ً وى ٮؿي اِله ةؿى رىقي ٞى ٤ىي٫ًٍ، ذى ةتو »ٔى ٧ًى ٟى لكى ٤ ٧ي ٔى
ي
ٚىبلى أ

ى
٨ً، أ ثىة احلىكى

ى
يىة أ

٤ه  ٕى ة تى ييثىج خي ٦ى ، كى ٤ه٧ٍذى٫ي ٔى  ٨ٍ ٓي ثًً٭٨ه ٦ى ٛى يى٪ٍ ، كى ي ثًً٭٨ه ٟى اِله ٕي ٛى ٍ٪ ؟حى ٍؽرًؾى ٢ٍ يىة « ٧ٍخى يًف وى صى
ى
/ أ ٝىةؿى

ـى يًف زي٤يًر ال٤هي٢ًٍ  ٮ ٞي ٍف تى
ى
ٍٕخى أ ُى ٚىإًٍف اٍقذى ًح،  ٕى  اجلي٧ي

٤ٍىحي فى حلى / " إًذىا اكى
٤ ٧ٍيًن. ٝىةؿى ٕى ً ذى ٮؿى اِله رىقي

يًخ 
ى
ٝىٍؽ ٝىةؿى أ ، كى ةبه ٍكذىضى ة مي ءي ًذي٭ى اعى ةه، كىادلُّ ٮدى ٍن٭ي حه مى ٔى ة ة قى ٮبي بًلىجًي٫ً اآلًػًؿ ٚىإًجه٭ى ٞي ٍٕ حى

٥ٍ رىيب   ]يٮقٙ/  ؿي ٣ىسي ًٛ ٍ٘ ٍقذى
ى
ٮٍؼى أ ٍٓ 13}قى ًُ ىٍكذى ى٥ٍ ت ًح، ٚىإًٍف ل ٕى  اجلي٧ٍ

٤ٍىحي يًتى حلى
ٍ
ىته دىأ / ظى ٮؿي ٞي [ حى

حً  ٕى ٠ٍ  يًف الؿه
ي
أ ؿى ٍٞ ، تى ٕىةتو ًلى ٓى رى ٍربى

ى
٢  أ ٚىىى ة،  لً٭ى كه

ى
٥ٍ يًف أ ٞي ٍٓ ذى ًُ ىٍكذى ى٥ٍ ت ة، ٚىإًٍف ل ٭ى ًُ ٥ٍ يًف كىقى ٞي  ذى

ةًف،  ػى ةحًتىًح ال١ًذىةًب كىظ٥ ادلُّ ٛى ًح اثلهةًجيىًح ثً ٕى ٠ٍ يًف الؿه ًة يف كى ٮرى ةحًتىًح ال١ًذىةًب كىقي ٛى  ثً
كىلى
ي
األ

ةحًتىًح  ٛى ًح ثً ٕى اثً ًح الؿه ٕى ٠ٍ يًف الؿه ًة، كى ٍضؽى  الكه
ي٢ي ال٥ تىزٍنً ةحًتىًح ال١ًذىةًب كى

ٛى ًح اثلهةثًلىًح ثً ٕى ٠ٍ يًف الؿه كى
تىجى  ى ال١ًذىةًب كى ٍظًك٨ٍ اثله٪ىةءى ىلعى

ى
، كىأ ى ًؽ ٚىةمٍحىًؽ اِله ٭ُّ ٍٗخى ٨٦ًى ا٣تهنى ٢ً، ٚىإًذىا ٚىؿى ىه ٛى ةرىؾى ال٧ي

ٍؤ٦ً٪ىةًت  ال٧ي ٍؤ٦ًً٪نيى كى ٍؿ ل٧ٍ٤ًي ًٛ ٍ٘ اٍقذى ، كى ةاًًؿ اجلهًبي نيى ى قى ٍظًك٨ٍ، كىىلعى
ى
ه كىأ ى ٢  يلعى ، كىوى ً اِله

ٮؾى ثًةإلً  ٞي جى ي٨ى قى ً ٟى اذله ا٩ً إًلًٍػٮى ٕىةيًص كى ًٍؾ ال٧ى ٍيًن ثًرتى ٥ه ارمٍحى ٭ي
/ ال٤ه ٟى ً ل ةًف، ثي٥ه ٝي٢ٍ يًف آًػًؿ ذى ي٧ى

ة  ًؿ ًذي٧ى ْى ٍك٨ى اجله ٝيًٍن ظي اٍرزي ً٪حيًن، كى ٍٕ ة الى حى ٙى ٦ى ٤ه دىسى
ى
ٍف أ
ى
ٍيًن أ يٍتىيًن، كىارمٍحى ٞى ٍب

ى
ة أ ا ٦ى ثىؽن

ى
أ

رًٍض ذى 
ى
ٮىاًت كىاأل ٧ى ٓى الكه ٥ه ثىًؽي ، ال٤ه٭ي ين  ٟى خى ي ًً ، ييٍؿ ـي ا ًة ا٣هيًت الى ديؿى ـه ًٕ ا٣ ـً كى ا ًؿ كىاإًل٠ٍؿى ا اجلىبلى

٤ه٧ٍذىيًن،  ٔى ة  ٧ى ٟى ٠ى ِى ٠ًذىةثً
ٍٛ ـى ٝى٤يًٍب ًظ ـً

ٍف دي٤ٍ
ى
ٟى أ ٩يٮًر كىٍصً٭ ٟى كى ً ل ي يىة رىمٍحى٨ي جًبىبلى ِله

ى
ٟى يىة أ ي ل

ى
ٍقأ
ى
أ
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، ى ين  ٟى خى ي ًً م ييٍؿ ً
ى اجلهٍعًٮ اذله د٤ٍيٮىقي ىلعى

ى
ٍف أ
ى
ٝيًٍن أ رًٍض ذىا  كىاٍرزي

ى
ٮىاًت كىاأل ٧ى ٓى الكه ٥ه ثىًؽي ال٤ه٭ي

 
ى
ٟى أ ٩يٮًر كىٍصً٭ ٟى كى ً ل ي يىة رىمٍحى٨ي جًبىبلى ِله

ى
ٟى يىة أ ي ل

ى
ٍقأ
ى
، أ ـي ا ًة ا٣هيًت الى ديؿى ـه ًٕ ا٣ ـً كى ا ًؿ كىاإًل٠ٍؿى ٍف اجلىبلى

جى ثً  ؿ  ٛى ٍف تي
ى
ةيًن، كىأ ٜى ث٫ًً لًكى ٤ً ٍُ ٍف تي

ى
ًم، كىأ ٟى ثىرصى رى ثًًسذىةثً حى ث٫ًً تي٪ىٮ  رٍشى

ى ٍف ت
ى
٨ٍ ٝى٤يًٍب، كىأ ٫ً خى

الى  ، كى ٩ٍخى
ى
 ييٍؤًتي٫ً إًاله أ

الى رٍييؾى كى ٜ  دى ى احلى يجييًن ىلعى ًٕ يًن، ٚىإ٩ًه٫ي الى يي  ث٫ًً ثىؽى
ًك٢ى ٍ٘ ٍف تى

ى
ٍؽرًم، كىأ وى

ٟى  ً ل ٢ٍ ذى ٕى ٚىةٍذ  ٨ً ثىة احلىكى
ى
ي٥ً، يىة أ ًْ ٕى ًٌل  ا٣ ٕى ً ا٣  ثًةِله

ةى إًاله  ٝيٮه
الى ٍٮؿى كى ٍك  ظى

ى
ة أ ٍكن ٍك مخى

ى
ٓو أ ى ثى دمي زىبلى

ً ٍب٨ي  جٍؽي اِله ٍُّ " ٝىةؿى خى ٍؤ٦ً٪نة رى  مي
ى
أ ُى ٍػ

ى
ة أ ٜ  ٦ى سىيًن ثًةحلى ٕى م بى ً ، كىاذله ً ىٍت ثًإًٍذًف اِله

ة جتي ٕن جٍ قى
 ً ٮؿى اِله ةءى رىقي ىته صى ة ظى ٕن جٍ ٍك قى

ى
ة أ ٍكن ٌّ إًاله مخى ً ًرى يلعى

ة بلى ً ٦ى / ٚىٮىاِله جهةسو ٟى يًف خى ً ل  ٦ًس٢ًٍ ذى
 ، ٨ه ٍٮى٬ي ٍك حنى

ى
ٓى آيىةتو أ ٍربى

ى
ؾي إًاله أ  آػي

بلى الى ة ػى ٪ٍخي ًذي٧ى ، إًين  ٠ي ً  اِله
ٮؿى / يىة رىقي ةؿى ٞى ٍض٤ًًف ذى ال٧ى

إًذىا ٝى  ة، كى ٍٮى٬ى ٍك حنى
ى
نيى آيىحن أ ًٕ ٍربى

ى
ـى أ ٤ه٥ي احلىٍٮ ٕى تى

ى
٩ىة أ
ى
٤هنٍتى كىأ ٛى يًس تى ٍٛ ى جى ٨ه ىلعى تي٭ي

ٍ
أ ى ٚىإًذىا ٝىؿى ة ىلعى تي٭ى

ٍ
أ ؿى

٤هخى  ٛى ٍددي٫ي تى ٓي احلىًؽيرى ٚىإًذىا رىده ٍق٧ى
ى
٪ٍخي أ ٍؽ ٠ي ٞى ٣ى ، كى ه ييٍنى ً بىنٍيى خى ة ٠ًذىةبي اِله جه٧ى

ى
أ يًس ٚى١ى ٍٛ جى

 ً ٮؿي اِله ي رىقي ةؿى هلى ٞى ٍؿٚنة، ذى ة ظى ـٍ ٦ً٪ٍ٭ى ٍػًؿ
ى
ى٥ٍ أ ة ل زٍخي ثً٭ى ىؽه ةًديرى ٚىإًذىا حتى ظى

ى
ٓي األ ٍق٧ى

ى
ـى أ ٩ىة احلىٍٮ

ى
 كىأ

 / ٟى ً ل ٪ٍؽى ذى ًٔ« ٨ً ثىة احلىكى
ى
جىًح يىة أ ٍٕ رىب  ال١ى ٍؤ٨٦ًه كى  . «مي

ٮع .  احلؽير مًٮ
( كٝةؿ / ٬ؾا ظؽير ظك٨ ٗؿيت ال ٩ٕؿ٫ٚ إال ٨٦ 4279أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم )
 ظؽير الٮحلؽ ث٨ مك٥٤ .

( كٝةؿ / ٬ؾا 9/494( ، كاحلةز٥ يف املكذؽرؾ)521كأػؿص٫ اخلُيت يف اجلة٦ٓ )
رشط النيؼني كل٥ خيؿصةق كٝؽ دٕٞج٫ اذل٬يب ٝةابلن / ٤ٝخ / ٬ؾا  ظؽير وعيط ىلع
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ٮاعن كٝؽ ظريِن كاهلل صٮدة إق٪ةدق .ا ـه  ظؽير ٦٪١ؿ مةذ أػةؼ أف يسٮف مًٮ
ٮع كيف آػؿ ثأ٫٩  –أم اذل٬يب  –ٝةؿ الكؼةكم / كصــ  ٓ آػؿ ثأ٫٩ مًٮ يف مًٮ

ٮاعت .ا ـه  (1)ثة٢َ كًلؾا ذ٠ؿق اث٨ اجلٮزم يف املًٮ
 دٛؿد ث٫ ق٤ي٧ةف ث٨ ٔجؽالؿمح٨ ٨ٔ الٮحلؽ ث٨ مك٥٤ . ٥ٕ٩ احلؽير

ٓ هل ظؽيسنة ل٥ يٛ٭٥ كٌلف ال  ٝةؿ أثٮ ظةد٥ / كٌلف ٔ٪ؽم يف ظؽ لٮ أف رصبلن ًك
  (2)ي٧زي.

/ كهل ٦ة ي٪١ؿ إال أ٫٩ ظةِٚ ٠جري كظؽيس٫ يف ظِٛ  كٝةؿ اذل٬يب  $
 (3)ا٣ٞؿآف ال َيذ٢٧ دٛؿد ث٫ ٨ٔ الٮحلؽ .... ا ـه

( ك٬ؾا ٗؿيت ٨٦ 17يف دٛكري قٮرة يٮقٙ آيح )  كٝةؿ اث٨ ٠سري $
 ٬ؾا الٮص٫ ، كيف ر٫ٕٚ ٩ْؿ ، كاهلل أ٥٤ٔ .

ل٥ دؿًل٨ اجلهٛف إًىلى ثٕؽ أف ذ٠ؿ دىعيط احلةز٥ /  كٝةؿ النٮٌلين  $ كى
ة٫ّ  ٛى ٍ٣

ى
يًف أ ح كى عه ٨ الى  ٔى ٨ احٍلك٨ ٌٚبل  ٔى ا ٨٦ احٍلىةًز٥ ٚىةحٍلىًؽير يٞرص  ؾى ٦س٢ ٬ى

٩ة يًف 
ى
ة كىأ ةرى ٪١ؿ ٗري ٩ىسى ٚىإ٩ًه٫ي ٦ي ٨ دىٍىًعيع٫  ٔى ا احلىًؽير ٌٚبل  ؾى ًٍكني ٬ى

يًس ٨٦ حتى  ٩ٛى
ةب اث٨ٍ اجٍلىٍٮزًٌم ثًؾ٠ًؿقً يًف  ٝؽ أوى ـ اجلهجىٮًٌم كاتل٤ٕي٥ املىُٛٮم كى ى ةثٜ ل٤الٍكى ُى ٦ي

ظى 
ى
ح يًف اأٍل ٔى ٮ ٍض٧ي ااًؽ ال٧ٍى ٮى ٛى ًم ق٧يذ٫ ا٣ٍ ٩ة يًف ٠ذةيب اذله

ى
ا ذ٠ؿد٫ أ ؾى لً٭ى ٮاعت كى ةًدير املًٮ

                                                                        

 ( .532)ص/ ا٣ٞٮؿ ابلؽيٓ(1)

 ( .95/51) د٭ؾيت اتل٭ؾيت(2)

 ( .5/343) دؾ٠ؿة احلٛةظ(3)
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ح ٔى ٮ ًي ٍٮ  (1). ا ـه ال٧ٍى
كدم٤ح ا٣ٞٮؿ؛ أف ٬ؾا احلؽير يف الٌٕيٛح /  كٝةؿ النيغ األبلةين  $

ٮع ٧٠ة ٝةؿ اذل٬يب يف "املزياف"، كٝةؿ أيٌةن/ ك٬ٮ ٨٦ أ٩سؿ ٦ة أىت ث٫ الٮحلؽ ث٨  مًٮ
ٮاعت ، ك٨٦ دٕٞج٫ ،  مك٥٤. كاث٨ اجلٮزم ٦ة أثٕؽ ٨ٔ الىٮاب ظني أكردق يف املًٮ

  (2)ء يكذعٜ اجلْؿ ٚي٫ .٥٤ٚ يأت بيش
( 32ير يف ا٣ٞٮؿ ابلؽيٓ )ص/ ٔٞت ٬ؾا احلؽ دججي٫ / ذ٠ؿ الكؼةكم  $
ة كا٥٤ٕ٣ ٔ٪ؽ اهلل دٕةىلٝٮهل ٞن  .ا٬/ كأػربِن ٗري كاظؽ أ٩٭٥ صؿبٮا ادلاعء ث٫ ٚٮصؽكق ظ

٣س٨ ٬ؾا ال يؽؿ  ىلع وعح احلؽير ، ١ٚٮف اإلنكةف جيؿب اليشء كَيى٢ هل 
ح ٦ة ٝي٢ ٚي٫ أك ٦ة كرد ٚي٫ ؛ أل٫٩ ٝؽ يىةدؼ ظىٮؿ ٬ؾا ٦ٞىٮدق ال يؽؿ ىلع وع

اليشء ٌٝةءن كٝؽرنا ، أك يىةدؼ اثذبلءن كا٦ذعة٩نة ل٤ٛة٢ٔ ، ٚعىٮؿ اليشء ال يؽؿ 
  (3)ىلع وعح ٦ة كرد ث٫ .

يف ظؽير ٝي٢ ٔ٪٫ ٦س٢ ٬ؾا أم أ٫٩ زجخ ثةتلضؿبح ٦ٓ  كٝةؿ األبلةين  $
ذ٧ةد يف  ة ك٦ة أظك٨ ٦ة ٔؽـ وعذ٫ ٝةؿ / ٤ٝخ ال جيٮز األ ٌن ٦س٫٤ ىلع اتلضؿبح أي
 ( .931ٝةهل ا٣ٕبل٦ح النٮٌلين يف حتٛح اذلا٠ؿي٨ )ص/

ا أ٫٩  كأٝٮؿ الك٪ح ال دثجخ ث٧ضؿد اتلضؿبح ، كال خيؿج ا٣ٛة٢ٔ ل٤يشء ٦ٕذٞؽن

                                                                        

 (.947)ص/ حتٛح اذلا٠ؿي٨(1)

 (.4473) الٌٕيٛح(2)

 ( .9/34) امل٪ذًف ٨٦ ٚذةكل ا٣ٛٮزاف(3)
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ق٪ح ٨ٔ ٠ٮ٫٩ ٦جذؽاعن ، كٝجٮؿ ادلاعء ال يؽؿ ىلع أف قجت ا٣ٞجٮؿ زةثخ ٨ٔ رقٮؿ 
٨ ٗري دٮق٢ بك٪ح ك٬ٮ أرظ٥ الؿامحني ، كٝؽ دسٮف ٚٞؽ جييت اهلل ادلاعء ٦ اهلل 

ة ... إ٣غ   (1)االقذضةثح اقذؽراصن
ة ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥  $ ٌن ـه ٚىةٍقذيًضيتى /  كأي ة ٝىٍٮ ٍدًخيىحن دىاعى ثً٭ى

ى
ؽي أ ً
ة جتى ا ٦ى ًسرين ًلى كى

ى ا ي ىلعى إًٍرجىةهلي ةًظًج٫ً كى ةي وى كرى ي ًء رضى اعى فى ثًةدلُّ ى ًؽ اٍررتى
ٮفي ٝى يى١ي ٥ٍ، ذى ى٭ي ٍخ ل ٦ى ؽه ٞى ٪ىحه تى كى ٍك ظى

ى
، أ ً ِله

ٍٮي  حنى ، كى ةثىحو ٍٝخى إًصى ةدىؼى كى ٍك وى
ى
جىًذ٫ً، أ ا حًلىكى ١ٍؿن د٫ًً مي ٮى ٍٔ ةثىحى دى ة٩ى٫ي إًصى جٍعى ي قي ٕى٢ى اِله ٦ً٪٫ٍي صى

ؾي  ػي
ٍ
يىأ ًء ذى اعى ٟى ادلُّ ً ل ًِ ذى ٍٛ ه يًف ٣ى فه الرس 

ى
ةفُّ أ ْه ٨ُّ ا٣ ْي يى ، ذى دي٫ي ٮى ٍٔ ًصيجىٍخ دى

ي
، ٚىأ ٟى ً ل ٨ٍ ذى ىؿهدنا خى قي دلي

ايًع  ٟى ادله ً ل جىذ٫ٍي ٨ٍ٦ً ذى ٮًر ا٣هيًت ٝىةرى مي
ي
ٟى اأٍل  . د٤ًٍ

ى الٍٮىٍص٫ً  ي ىلعى ةهلي ٧ى ٍٕ م يىجٍجىيًغ اٍقًذ ً ًٍٝخ اذله ة يًف الٍٮى ٕن ًٚ اءن ٩ىة ٢ه دىكى ٢ى رىصي ٧ٍٕى ة إًذىا اٍقذى ٧ى
ا ٠ى ؾى كى٬ى

 
ى
رٍييقي أ ٨ه دى ْى ٓى ث٫ًً، ذى ٛى م يىجٍجىيًغ، ٚىةٍجذى ً ٮًؿ اذله ىي ؼو يًف ظي ؿهًدقً اكى ضى اًء ث٧ًي كى ا ادله ؾى ةؿى ٬ى ٧ٍٕى فه اٍقًذ

ًسريه ٨٦ًى اجلهةًس. ٍي ًذي٫ً ٠ى ٤ى ٍ٘ ٓه حى ًً ٍٮ ا مى ؾى ة، كى٬ى ُن ٣ً فى اغى ٤يٮًب، اكى ٍُ  ال٧ٍى
فه ا
ى
٨ُّ اجٍلىة٢٬ًي أ ْي يى ، ذى ةبي ييضى رٍبو ذى

٪ٍؽى رى ًٔ ارو  ؿى ًُ
ًٍ ؤيقي ثًة ٜي دياعى ًٛ ذه ا ٝىٍؽ حى ؾى ٨ٍ٦ً ٬ى ه كى لرس 

ٟى يًف بىيٍخو  ً ل ٢ى ذى ىى ، ٚىإًذىا ظى ً  اِله
اًر كىًوٍؽًؽ ال٤ٍُّضأً ًإىلى ؿى ًُ ًٍ ه لبًًل فه الرس 

ى
٤ى٥ٍ أ ٍٕ ى٥ٍ حى ل ، كى رٍبً

ٞى ل٤ًٍ
. ً  اِله

ته إًىلى ظى
ى
٢ى كىأ ٌى ٍٚ

ى
فى أ ، اكى ً  (2)٨ٍ٦ً بيييٮًت اِله

٨ً اجلهيًب  ٝةؿ /  ٨ٔ اث٨ مكٕٮد ٨ٔ اجليب  -5 / " ٦ى ٔى ٍف ٝىةؿى
ى
رىادى أ

ى
٨ٍ أ

٢و ثي٥ه  ٕىكى ٙو ثً ي ًْ
ءى يًف إ٩ًىةءو ٩ى اعى ا ادلُّ ؾى ٥ًٍ٤، ٚى٤ٍيى١ٍذيٍت ٬ى ًٕ

ِى ا٣ٍ ٍٛ ٍؿآًف كىًظ ٞي ِى ا٣ٍ ٍٛ ي ًظ ييٍؤًتيى٫ي اِله

                                                                        

 (.9/594)وعيط ا٣رتٗيت كا٣رت٬يت(1)

 ( .54)ص/  ء كادلكاءادلا(2)
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ى
زىحى أ ًٜ زىبلى ي  الؿ 

ى بي٫ي ىلعى ىرٍشى رًٍض، ثي٥ه ي
ى
ٓى إىًلى اأٍل ٞى ٍف حى

ى
ج٢ٍى أ قي رى ؾي ػي

ٍ
ؿو يىأ ُى ةًء ٦ى ٫ي ث٧ًى

ًك٤ي ٍ٘ ـو ٚىإ٩ًه٫ي حى يهة
  ٜ ٟى حًبى ي ل

ى
ٍقأ
ى
، أ ٟى ٍؿ ٦ًس٤ٍي

ى
يٍكأ ى٥ٍ ي ٍكبيٮؿه ل ٟى مى ٩ه

ى
ٟى ثًأ ي ل

ى
ٍقأ
ى
٥ه إًين  أ ٭ي

/ ال٤ه ً ِي ثًإًٍذًف اِله ٛى ٍ َيى
ؽو  ى٧ه حىسى (1)حمي ًٔ ، كى ٟى ي  ً

جنى ٟى كى ًي٧ً ميٮىسى لكى ، كى ٟى ي  ًٛ ٟى كىوى ٤ًي٤ً ا٬ًي٥ى ػى إًثٍؿى ، كى ٟى ٩ىًبي  ٟى كى ً ٮل رىقي
٧ًى  ي٢ً لكى إجًٍنً ، كى اكيدى بيٮًر دى زى ، كي دىٍٮرىاًة ميٮىسى ، كى ا٬ًي٥ى ٟى ثًًسذىةًب إًثٍؿى ي ل

ى
ٍقأ
ى
، كىأ ٟى ريكًظ ٟى كى ًذ

  ٢ بًسي ، كى يٍذى٫ي ٌى ٍّٜ ٝى ٢  ظى بًسي ، كى يٍذى٫ي كٍظى
ى
يٍحو أ ٢  كى ٟى ثًسي ي ل

ى
ٍقأ
ى
أ ، كى ؽو ى٧ه ٝيٍؿآًف حمي ، كى حىسى ًٔ

ٟى  ٟى ثًةٍق٧ً ي ل
ى
ٍقأ
ى
، كىأ يٍذى٫ي ُى ٍخ

ى
ةا٢ًو أ ٟى  قى ي ل

ى
ٍقأ
ى
٥ٍ، كىأ ى٭ي جٍخى ل ٩ًٍبيىةؤيؾى ٚىةٍقذىضى

ى
ؾى ث٫ًً أ م دىاعى ً اذله

 ، ٟى تٍلى٫ي يًف ٠ًذىةثً ـى ٍ٩
ى
ٟى أ ى ٮى ل ٢  اٍق٥و ٬ي ٟى ثًسي

ي ل
ى
ٍقأ
ى
جىةًد، كىأ ًٕ ٍرزىاؽي ا٣ٍ

ى
م ثىجىخى ث٫ًً أ ً ٟى اذله ثًةٍق٧ً

ي  ل
ى
ٍقأ
ى
، كىأ ٟى ؿٍمي ٔى ٢ه ث٫ًً  ٞى م اٍقذى ً ٟى اذله ٟى ثًةٍق٧ً ي ل

ى
ٍقأ
ى
نيى كىأ ًً رى

ى
ى اأٍل ذى٫ي ىلعى ٍٕ ًى م كى ً ٟى اذله ٟى ثًةٍق٧ً

ٟى  ٟى ثًةٍق٧ً ي ل
ى
ٍقأ
ى
٤هٍخ، كىأ ٞى ةكىاًت ٚىةٍقذى ٧ى ٧ٍخى ث٫ًً الكه م دىخى ً ٟى اذله ٟى ثًةٍق٧ً ي ل

ى
ٍقأ
ى
ؿهٍت، كىأ ٞى ٚىةٍقذى

ذى٫ي  ٍٕ ًى م كى ً ٟى اذله ٟى ثًةٍق٧ً ي ل
ى
ٍقأ
ى
، كىأ ةًر ٚىةٍقتى٪ىةرى ى اجله٭ى ذى٫ي ىلعى ٍٕ ًى م كى ً ،  اذله ٤ى٥ى ٍّ

ى
ى ال٤هي٢ًٍ ٚىأ ىلعى

ًؽ  ظى
ى
اًظًؽ اأٍل ٟى الٍٮى ٟى ثًةٍق٧ً ي ل

ى
ٍقأ
ى
ٍخ، كىأ جىةًؿ ٚىؿىقى ى اجٍلً ذى٫ي ىلعى ٍٕ ًى م كى ً ٟى اذله ٟى ثًةٍق٧ً ي ل

ى
ٍقأ
ى
كىأ

ـً ٩يٮرً  يُّٮ ٞى ًس ا٣ٍَحى  ا٣ٍ ؽه ٞى جىةرىًؾ ال٧ٍي ٍ٭ًؿ ال٧ٍي ُُّ ة٬ًًؿ ا٣ ْه ة٬ًًؿ ا٣ ُه ؿًٍد ا٣ ٛى ًؽ الًٍٮدًٍؿ ا٣ٍ ٧ى  الىه
ٟى  ِى ٠ًذىةثً

ٍٛ ٝىيًن ًظ ٍف دىٍؿزي
ى
ةًؿ أ ٕى ذى ًجرًي ال٧ٍي ًة ا١ٍ٣ى ةدى ٭ى النه يًٍت كى ٘ى ل٥ًً ا٣ٍ رًٍض اعى

ى
اأٍل ةكىاًت كى ٧ى الكه

ة ث٤ًىٍعيًم  ٧ى ٭ي ٍُ ٤ًٍ ختي ًم كى ىرشى ب ًٍٕؿم كى ٤يًٍب كىمى
ة يًف ٝى ٧ى ديثًٍجذٍ٭ي ٥ًٍ٤، كى ًٕ ٍو٪ىةًؼ ا٣ٍ

ى
ِى أ ٍٛ ٍؿآًف كىًظ ٞي ا٣ٍ
ىنٍ  ت ٦ييخ  كى ً "كىدىيًم كى  ثًةِله

ةى إًاله  ٝيٮه
الى ٍٮؿى يًل كى ةرًم، ٚىإ٩ًه٫ي الى ظى جى٭ى ًٌٍل كى

ًؽم يًف حلى كى ة صى ٢ى ثًً٭٧ى  .٘ى
ٮع .  مًٮ

( )٤ٝخ( اث٨ ٔؿاؽ / ٚي٫ مٮىس ث٨ اثؿا٬ي٥ 5/549أػؿص٫ اخلُيت يف اجلة٦ٓ )

                                                                        

 ٬ؾا دٮق٢ ٦جذؽع إذ ٣حف ألظؽ ظٜ كاصت ىلع اهلل دٕةىل ، كإ٧٩ة ٬ٮ حمي د٢ٌٛ ٦٪٫ قجعة٫٩ .(1)
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 املؿكزم.
ريق / ٦رتكؾ ، ٨٧ٚ ثبليةق  ... ز٥ ذ٠ؿ ٝةؿ اذل٬يب / ٠ؾث٫ َيىي ، كٝةؿ ادلارُٝين ٗك

ذؽاؿ )  ( .٬3/911ؾا احلؽير ٧٠ة يف ٦زياف األ
ٮاعت ) ٝةؿ اث٨ اجلٮزم  ٮع 4/972يف ٠ذةث٫ املًٮ ( / ٬ؾا ظؽير مًٮ

 ، كاملذ٭٥ ث٫ ٧ٔؿ ث٨ الىجط . ىلع رقٮؿ اهلل 
ٝةؿ اث٨ ظجةف / يٌٓ احلؽير ىلع اثلٞةت ، ال َي٢ ٠ذت ظؽيس٫ إال ٢ٔ كص٫ 

 اتلٕضت.
( ، كٝةؿ / كٚي٫ ٧ٔؿ ث٨ 5/455اؽ يف دزني٫ الرشيٕح )كذ٠ؿ ٬ؾا احلؽير اث٨ ٔؿ

 وجط ك٬ٮ املذ٭٥ ث٫ .
ٝةؿ الكيٮيط كركاق أثٮ النيغ يف اثلٮاب ٨٦ ظؽير أيب ثسؿ الىؽيٜ ٨٦ 
َؿيٜ ٔجؽامل٤ٟ ث٨ ٬ةركف ث٨ ٔ٪رتة النحجةين ادلصةؿ ٦ٓ ٦ة يف الك٪ؽ ٨٦ إٌٔةؿ ، 

ؾا احلؽير ٨٦ ثبليةق ٚإ٦ة ٝةؿ / كهل َؿيٜ أػؿل أػؿص٭ة اخلُيت يف املزياف إف ٬
٫ٕ كرًلت هل إق٪ةدنا كاهلل دٕةىل أ٥٤ٔ . ٫ٕ أك رس٫ٝ مم٨ ًك  ًك

ٝةؿ هل / ا٠ذت ىلع وٛعح  أف اجليب  ٨ٔ اث٨ ٔجةس  -4
ـٔٛؿاف / ٚةحتح ال١ذةب ، كاملٕٮذدني ، ك٢ٝ ٬ٮ اهلل أظؽ ، كيف إىل آػؿ٬ة ، كقٮرة  ث

 آػؿ٬ة ز٥ د٘ك٫٤ ث٧ةء ٩ْيٙ الٮإٝح إىل آػؿ٬ة ، كقٮرة امل٤ٟ ، كقٮرة احلرش إىل
كارشب٫ ىلع الؿيٜ ٔ٪ؽ الكعؿ ٦ٓ ٦س٫٤ بلةف ك٦س٫٤ ٔك٢ ، ك٦س٫٤ ق١ؿ ز٥ دىٌل 
ثٕؽ الرشاب رًلٕذني دٞؿأ يف لك رًلٕح ٚةحتح ال١ذةب كمخكني مؿة ٢ٝ ٬ٮ اهلل أظؽ ز٥ 

ة ثإذف اهلل . ْن ة إال ظةٚ ة ٚإ٫٩ ال يأيت ٤ٔيٟ أربٕٮف يٮ٦ن  دىجط وةا٧ن
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 ضؿبح كارشب٫ كأ٩خ مٮ٨ٝ ثأف اهلل ي٢ٕٛ ٦ة ينةء .كال ترشب٫ ىلع اتل
ٮع .  مًٮ

ـء احلِٛ ر٥ٝ )  ( كٚي٫ ٤ٔذةف /3احلؽير أػؿص٫ اث٨ ٔكة٠ؿ يف ص
األكىل / إثؿا٬ي٥ ث٨ ٔجؽاهلل ث٨ ٧٬ةـ الى٪ٕةين ، ٝةؿ ادلارُٝين / ٠ؾاب ٧٠ة يف 

 ( .9/35املزياف )
اخلُيت / اكف  اثلة٩يح / أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٧ٔؿاف املٕؿكؼ ثةجل٪ؽم ، ٝةؿ

يٌٕٙ يف ركايذ٫ كي٨ُٕ ٤ٔي٫ يف ٦ؾ٬ج٫ ٝةؿ يل األز٬ؿم / ٣حف بيشء ... كأكرد اث٨ 
ٮاعت ) ( يف ٢ٌٚ يلع ظؽيسنة بك٪ؽ رصةؿ زٞةت إال اجل٪ؽم 9/441اجلٮزم يف املًٮ

ٮع كال يذٕؽل اجل٪ؽم ٧٠ة يف ال٤كةف )  (.9/933( ، كاملزياف )9/414ٚٞةؿ / ٬ؾا مًٮ
ٔجةس أال أ٬ؽم لٟ ٬ؽيح ٧٤ٔين صربي٢ ل٤عِٛ دسذت كصةء ث٤ِٛ / ية اث٨ 

ـٔٛؿاف ٚةحتح ال١ذةب كقٮرة اإلػبلص كقٮرة يف كالٮإٝح كاجل٧ٕح  ىلع َةس ث
كامل٤ٟ ز٥ دىت ٤ٔي٫ ٦ةء زمــ أك ٦ةء الك٧ةء ز٥ ترشب٫ ىلع الؿيٜ ٔ٪ؽ الكعؿ 
رش ٦سةٝي٢ ٔك٢ ز٥ دىٌل رشة ٦سةٝي٢ ٨٦ ق١ؿ َربزد ٔك  ثسبلزح ٦سةٝي٢ ٨٦ بلةف ٔك
ثٕؽ الرشب رًلٕذني ث٧ةاح مؿة ٢ٝ ٬ٮ اهلل أظؽ يف لك رًلٕح مخكني مؿة ز٥ دىجط 
ة ، ك٬ؾا مل٨ دكف  ْن ة ية اث٨ ٔجةس ٚبل يأيت ٤ٔيٟ ٠ؾا كًلؾا إال كدىري ظةٚ وةا٧ن

ة . ٕن  قتني ق٪ح ، ٝةؿ اث٨ ٔجةس / كصؽ٩ةق ٩ةٚ
ٮاعت )  ( / ٬ؾا ٠ؾب ثني .9/24ٝةؿ وةظت دؾ٠ؿة املًٮ

يٞٮؿ ٔ٪ؽ ػذ٥ ا٣ٞؿآف /  اكف رقٮؿ اهلل  ٨ٔ داكد ث٨ ٝحف ٝةؿ / -3
ة ك٬ؽل كرمحح امهلل ذ٠ؿِن ٦٪٫ ٦ة نكيخ  امهلل ارمحين ثة٣ٞؿآف كاص٫٤ٕ يل إ٦ة٦ن
٧٤ين ٦٪٫ ٦ة ص٭٤خ كارزٝين دبلكد٫ آ٩ةء ال٤ي٢ كأَؿاؼ اجل٭ةر كاص٫٤ٕ يل ظضح ية  ٔك
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 رب ا٣ٕةملني .
الكجيك يف ا٣ُجٞةت ( كملة دؿدم٫ ٬9/573ؾا احلؽير ذ٠ؿق ا٣٘ـايل يف اإلظيةء )

ا يف اإلظيةء ، كذ٠ؿ ٦٪٭ة ٬ؾا 4/534-434) ( قةؽ األظةدير ا٣يت ل٥ جيؽ هلة ق٪ؽن
( ركاق أثٮ 9/573( ٣س٨ يف ختؿيش ا٣ٕؿايق ألظةدير اإلظيةء ٝةؿ )4/419احلؽير )

٦٪ىٮر املْٛؿ ث٨ احلكني األرصةين يف ٌٚةا٢ ا٣ٞؿآف كأثٮ ثسؿ ث٨ الٌعةؾ يف 
.الن٧ةا٢ الك٧٬ة ٨٦ َؿي  ٜ أيب ذر اهلؿكم ٨٦ ركايح داكد ث٨ ٝحف ٦ٌٕبلن

كذ٠ؿ  9312( ٔـاق ابلي٭ٌف يف ادلالا٢ املُجٮع اعـ 9/372كالـرًليش يف ا٣رب٬ةف )
 (1)ا٣٘ةٌٚف يف ٌٚةا٢ ا٣ٞؿآف ، كل٥ يؾ٠ؿ خمؿص٫ ٠ٕةدد٫ ، خمُٮط ٚةهلل أ٥٤ٔ . 

٨ أنف ث٨ ٦ةلٟ  -2 / ٨٦ أراد احلِٛ  ٝةؿ / ٝةؿ رقٮؿ اهلل  ٔك
 ( كل٥ يك٪ؽق .٣3/534ٕك٢ ، ذ٠ؿق ادلي٤يم يف ا٣ٛؿدكس)٤ٚيأك٢ ا

ٚةاؽة / ذ٠ؿق الكيٮيط يف ٦ٞؽ٦ح اجلة٦ٓ ال١جري / أف ٦ة ٔـم إىل ا٣ٕٞيٌل يف 
الٌٕٛةء كاث٨ ٔؽم يف الاكم٢ كاخلُيت كاث٨ ٔكة٠ؿ كاحل١ي٥ كا٣رت٦ؾم يف ٩ٮادر 

ؽ ا٣ٛؿدكس ٚ٭ٮ األوٮؿ كاحلةز٥ يف دةرخي٫ كاث٨ اجلةركد يف دةرخي٫ كادلي٤يم يف مك٪
  (2)ًٕيٙ ٚحكذ٘ين ثة٣ٕـك إحل٭ة أك إىل ثٌٕ٭ة ٨ٔ ثيةف ٫ًٕٛ .

/ ٤ٔيس٥  ٝةؿ / ٝةؿ رقٮؿ اهلل  ٨ٔ كاز٤ح ث٨ األقٞٓ  -4
                                                                        

ـء يف مؿكيةت داعء ػذ٥ ا٣ٞؿآف( ٨٧ً ٠ذةب األصـاء احلؽيثيح هل  (1)  ٬ؾا ل٤نيغ ثسؿ أثٮ زيؽ يف )ص
 (.527)ص/

٢ كاألكرث ا٣٘ة٣ت ك٣حف ىلع إَبل٫ٝ ، كاهلل ك٬ؾا ٬ٮ األو ( ل٤نٮٌلين 4)ص/ حتٛح اذلا٠ؿي٨(2)
 أ٥٤ٔ.
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ثة٣ٞؿع ٚإ٫٩ يـيؽ ثةدل٦ةغ ٤ٔيس٥ ثة٣ٕؽس ٚإ٫٩ ٝؽس ىلع لكةف قجٕني ٩بينة كٝؽ 
 كرد ث٤ِٛ آػؿ ٤ٔيس٥ ثة٣ٞؿع ٚإ٫٩ يـيؽ يف ا٢ٕٞ٣ كيسرث ادل٦ةغ .

ٮع .م  ًٮ
ريق كظس٥ ٤ٔي٫ ا٣ٕبل٦ح األبلةين  ٓ أػؿص٫ ا٣ُرباين يف ال١جري ٗك ، ثةلًٮ

 (.291( ك)31الٌٕيٛح ثؿ٥ٝ )
/ قخ ٨٦ ا٣جكيةف / قؤر ا٣ٛةر ،  ٨ٔ اعئنح ٝة٣خ / ٝةؿ رقٮؿ اهلل  -7

كا٣ٞةء ا٤٧ٞ٣ح كٌم ظيح ، كابلٮؿ يف املةء الؿا٠ؽ ، كمٌٖ ا٤ٕ٣ٟ ، كأك٢ اتلٛةح ، 
 ذل٠ؿ .كَي٢ ذلٟ ال٤جةف ا

ٮع .  مًٮ
ذ٫ احلس٥ ث٨ ٔجؽاهلل األيٌل .  ٚآ

ٮع ىلع رقٮؿ اهلل  ٝةؿ اث٨ اجلٮزم  ، كاملذ٭٥ ث٫  / ٬ؾا ظؽير مًٮ
 احلس٥ .

ح ، ٔٮ كٝةؿ أثٮ ظةد٥ الؿازم / ٬ٮ  ٝةؿ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ / لك أظةديس٫ مًٮ
  (1).٠ؾاب

 ح .ا ـه( / كأكرث ٬ؾا ٦ٕؿكؼ ثةتلضؿب3/549دججي٫ / ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥ يف الـاد )
 (.3/549كٚي٫ ٩ْؿ كٝؽ دٕٞج٫ يف ٬ؾا حم٧ؽ ظة٦ؽ ا٣ٌٛف ٧٠ة يف د٤ٕي٫ٞ ىلع الـاد )

٨ احلك٨ ث٨ يلع أف اجليب  -3 ٝةؿ هل / ية ثين لك ال١ؿٚف ٚإ٩٭ة ث٤ٞح  ٔك

                                                                        

ٮاعت(1)  (.5/531) دزني٫ الرشيٕح( ، ك5/592( الث٨ اجلٮزم كالآل٣ئ )4/911) املًٮ
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األ٩بيةء ٦ٕٛٮ ٔ٪٭ة كٌم َٕةـ اخلرض كإحلةس كال١ؿٚف يٛذط الكؽد كيؾَف ا٤ٞ٣ت 
 ربص كاجل٨ .كيٮرث احلِٛ كيُؿد اجل٪ٮف كاجلؾاـ كا٣

ح ) ٔٮ ٮع .2/927ٝةؿ األبلةين يف الك٤ك٤ح الٌٕيٛح كاملًٮ  ( / مًٮ
( ٨٦ َؿيٜ حم٧ؽ ث٨ ٬نةـ / ظؽز٪ة 4/531أػؿص٫ ادلي٤يم يف مك٪ؽ ا٣ٛؿدكس )

الٮحلؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ الٮحلؽ األ٩ُةَف ظؽز٪ة ٔحىس ث٨ ق٤ي٧ةف ٨ٔ اثلٮرم ٨ٔ أيب 
 الـ٩ةد ٨ٔ أيب ظةزـ ٨ٔ احلك٨ ث٨ يلع ر٫ٕٚ .

ٓ ثٕي املذىٮٚح املزت٬ؽة ، أك األَجةء  ٤ٝخ ٮع ، ٫٤ٕ٣ ٨٦ ًك / ك٬ؾا ٦نت مًٮ
  (1)اجل٭٤ح ، كإق٪ةدق ٥٤ْ٦ .

ٔرش ػىةؿ دٮرث ا٣جكيةف أك٢ ا٣ُني كأك٢ قؤر ا٣ٛأر كأك٢ اتلٛةح  -1
احلةمٌح كاجل٤ضبلف ، كاحلضة٦ح ىلع اجلٞؿة كامليش ثني امؿأدني كاجلْؿ إىل املى٤ٮب 

إ٣ٞةء ا٢٧ٞ٣ كا٣ٞؿاءة يف املٞربة . ركاق ادلي٤يم ٨ٔ أنف كابلٮؿ يف املةء الؿا٠ؽ ك
 ( .5/549مؿٚٮاعن كال يىط  . دزني٫ الرشيٕح )

 احلضة٦ح يف ٩ٞؿة الؿأس دٮرث ا٣جكيةف ، ٚذض٪جٮا ذلٟ .  -91
ا ، ركاق    ادلي٤يم )  ( ٨٦ ظؽير أنف ث٨ ٦ةلٟ 5731ًٕيٙ صؽن

ٓ ، املٞةوؽ مؿٚٮاعن ، كٚي٫ ٧ٔؿ ث٨ كاو٢ الىٮيف اد٭٫٧ اخلُيت ثةل ًٮ
 (.9/919احلك٪ح)

                                                                        

ٚةاؽة / ال١ؿٚف / ٔنت ينج٫ ابلٞؽكنف ٦ٕؿكؼ يف ثٕي ابلبلد اكحلضةز ك٤ٚكُني ، كٝؽ ذ٠ؿ هل ثٕي  (1)
 (.5944) الٌٕيٛح،  د املٕةدزاامل٪ةٚٓ اث٨ ا٣ٞي٥ يف ا٣ُت ٨٦ ٠ذةث٫ 
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إذا ػيش أظؽز٥ أف  ٨ٔ رص٢ ٨٦ ثين د٧ي٥ ٝةؿ / ٝةؿ رقٮؿ اهلل  -99
 يجىس ٤ٚي٢ٞ احل٧ؽ هلل ٦ؾ٠ؿ اجلةيس.

ا ، أػؿص٫ احلةرث ث٨ أقة٦ح يف مك٪ؽق ٧٠ة يف املُة٣ت ا٣ٕةحلح  ًٕيٙ صؽن
 ( كيف ق٪ؽق زبلث ٢٤ٔ /7/442)

٪ة٠ري أل٩٭ة دؿكل ٨ٔ ًٕٛةء ٔجؽالؿظي٥ ث٨ كاٝؽ ، ٝةؿ اخلُيت يف ظؽيس٫ ٦ - أ
 ( .3/91كدلة٬ي٢.ا ـه ٨٦ ال٤كةف )

 ثٞيح ث٨ الٮحلؽ ٦ؽلف كٝؽ ٔ٪٨ٕ . - ب
 ٦ٕةكيح ث٨ َيىي كٚي٫ ًٕٙ . كاهلل أ٥٤ٔ . -ج
ٍيًن  -95 ! ارمٍحى ٥ه ٢ٍ/ ال٤ه٭ي ٞي ز٥ نًكيةفى ا٣ٞؿآًف؛ ٤ٍٚيى ةيًص  )إذا ػيشى أظؽي ٕى ًٍؾ ال٧ٍى ثًرتى

ارٍ  يٍتىيًن، كى ٞى ٍب
ى
ة أ ثىؽان ٦ى

ى
ٝيًٍن أ اٍرزي ً٪حيًن، كى ٍٕ ة الى حى ًٍؾ ٦ى ٍيًن ثرًتى ٟى  محى ي ًً ة ييٍؿ ًؿ ًذي٧ى ْى ٍك٨ى اجله ظي

٤ه٧ٍذىيًن، ٔى ة  ٧ى ٟى ٠ى ِى ٠ًذىةثً
ٍٛ ـٍ ٝى٤يًٍب ًظ ـً

ٍ ل
ى
، كأ ين  ٍؽرًم،  خى ٍح ث٫ًً وى ًم، كارٍشى رى ث٫ًً ثىرصى ٩ىٮ  كى

ٟى  ي ًً ى ٦ة ييٍؿ د٤ٍيٮىقي ىلعى
ى
ًٍٚؿٍج ث٫ًً  كاص٤ٕين أ

ى
، كىأ ين  ٢ٍ٧ً خى ةيًن، كىاقذٕى ٍٜ ث٫ًً لًكى ٤ً ٍَ

ى
٨ٔ ٝى٤يًٍب، كىأ

رى  ٩ىٮ  يًن، كى ( . ث٫ًً ثىؽى ً ةى إًاله ثًةِله  ٝيٮه
الى ٍٮؿى كى الى ظى  ث٫ًً ٝى٤يًٍب، كى

 ٦٪١ؿ.( / 4177يف الٌٕيٛح ) ٝةؿ األبلةين 
ـء أػجةر حلِٛ ا٣ٞؿآف " )ؽ   ( ، كالٌيةء5 - 9/ 4أػؿص٫ اث٨ ٔكة٠ؿ يف "ص

 .( ٨٦ َؿيٜ إثؿا٬ي٥ ث٨ ق٤ي٧ةف23/9مل٪ذًف ٨٦ مك٧ٮاعد٫ ث٧ؿك" )ؽ املٞؽيس يف "ا
يييم/ ز٪ة امل٘رية ث٨ أيب الكٕؽم أثٮ احلةرث/ ز٪ة احلك٨ ث٨ أيب احلك٨ ٨ٔ  ال٭يضى

  .٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ٨ٔ أثي٫ ٨ٔ أيب ادلرداء ... ، مؿٚٮاعن 
 ، كٚي٫/ ل٥ أر ٨٦ دس٥٤ ٤ٔي٫ -٤ٝخ/ ك٬ؾا إق٪ةد ًٕيٙ ٥٤ْ٦ 

"احلك٨ ث٨ أيب احلك٨  احلك٨ ث٨ أيب احلك٨/ ل٥ أٔؿ٫ٚ، كيف "املزياف "/أكالن/ 
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 ٝةهل اث٨ ٔؽم ".،  ابل٘ؽادم املؤذف، ٨ٔ اث٨ ٔيح٪ح، ٦٪١ؿ احلؽير
 ٤ٝخ / ك٬ؾا أدىن َجٞح ٨٦ املرتص٥ .

ة . ٌن  زة٩ينة / امل٘رية ث٨ أيب الكٕؽم أثٮ احلةرث ، ل٥ أٔؿ٫ٚ أي
 / أّ٪٫ اذلم يف ال٤كةف . زةثلنة / إثؿا٬ي٥ ث٨ ق٤ي٧ةف اهلضييم

إثؿا٬ني ث٨ ق٤ي٧ةف أثٮ إقعةؽ ، ذ٠ؿق ا٣جكةيئ يف ال١ىن ، كٝةؿ ظؽير ٦٪١ؿ ، 
 كل٥ يؾ٠ؿ املنت ، ٚيعذ٢٧ أف يسٮف ٬ٮ اذلم ٝج٫٤ ، كيف الٌٕٛةء لؤلزدم .

كإثؿا٬ي٥ ث٨ ق٤ي٧ةف ابلرصم ٦٪١ؿ احلؽير ، ٫٤ٕ٤ٚ ٬ؾا ، كٝؽ ذ٠ؿ يف اذلم 
كاملن٭ٮر يف ظِٛ ا٣ٞؿآف ظؽير اث٨ ٔجةس ٔ٪ؽ  ٝج٫٤ أ٫٩ ٠ٮيف قس٨ ابلرصة

ة كٚي٫ ثٕي اجل٢٧ ا٣يت يف ٬ؾا ممة ي٤ٌف يف اجلٛف أف  ٌن ريق ، كال يىط أي ا٣رت٦ؾم ٗك
 أظؽ  ركاة ٬ؾا رس٫ٝ ٨٦ ذاؾ ، كاهلل أ٥٤ٔ .

٨ ٔجؽاهلل ث٨ أيب أكَّف أف رصبل صةء إىل رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٤ٔي٫  -95 ٔك
رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ / ٢ٝ قجعةف اهلل  كق٥٤ ٚنىك نكيةف ا٣ٞؿآف ٚٞةؿ هل 

كاحل٧ؽ كال هلإ إال اهلل كاهلل أكرب كال ظٮؿ كال ٝٮة إال ثةهلل ا٣ٌٕل ا٣ْٕي٥ .ركاق 
ا. ريق بك٪ؽ ًٕيٙ صؽن  الٌيةء املٞؽيس يف املؼذةرة ٗك

ظِٛ ا٣٘بلـ الى٘ري /  ٝةؿ / ٝةؿ رقٮؿ اهلل  ٨ٔ اث٨ ٔجةس  -94
 . الؿص٢ ثٕؽ٦ة يسرب اكل١ذةب ىلع املةء اكجلٞل يف احلضؿ كظِٛ

( ، كادلي٤يم يف مك٪ؽ 5/19أػؿص٫ اخلُيت يف ا٣ٛٞي٫ كاملذ٫ٞٛ )
 ( كيف ق٪ؽق ٔؽة ًٕٛةء .5742ا٣ٛؿدكس)

( ، 5219/ ٤ٝخ / ك٬ؾا إق٪ةد ًٕيٙ ٥٤ْ٦ .ا ـهالٌٕيٛح ) ٝةؿ األبلةين 
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ٓ كصةء ٨ٔ أيب ادلرداء مؿٚٮاعن ٔ٪ؽ ا٣ُرباين يف ال١جري كظس٥ ٤ٔ ي٫ األبلةين ثةلًٮ
ة الٌٕيٛح )493) ٌن ٮع أي ( ، 491( كصةء ٨٦ ظؽير أيب ٬ؿيؿة مؿٚٮاعن ك٬ٮ مًٮ

ح )9/915كا٩ْؿ الآل٣ئ)  (.977( كالرسار املؿٚٔٮ
/ ٤ٔيس٥ ثةل٤جةف ٚإ٫٩  ٝةؿ / ٝةؿ رقٮؿ اهلل  ٨ٔ اث٨ ٔجةس  -93

٤ٞت ي٧كط احلـف ٨٦ ا٤ٞ٣ت ٧٠ة ي٧كط األوجٓ ا٣ٕؿؽ ٨ٔ اجلجني كإ٫٩ ينؽ ا٣
 كيـيؽ يف ا٢ٕٞ٣ كيؾَف اذل٨٬ كجي٤ٮ ابلرص كيؾ٬ت ا٣جكيةف.

 ( .5/544احلؽير أق٪ؽق احلةِٚ يف تكؽيؽ ا٣ٞٮس ، كيف دزني٫ الرشيٕح )
٤ٝخ / ل٥ يبني ٤ٔذ٫ كٚي٫ حم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٧ٔؿك ث٨ يٮقٙ ٝةؿ اث٨ ٦٪ؽق 

٪٫ يلع ث٨ زدلٮي٫ ٦ة ٔؿٚذ٫ كاهلل دٕةىل أ٥٤ٔ .  اكف وةظت ٦٪ة٠ري ٔك
إذا ػةؼ أف يجىس محبنة ربٍ يف يؽق  ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ ٝةؿ / اكف رقٮؿ اهلل  -92

ة يكذؾ٠ؿ ث٫ . ُن  ػي

ا .  ًٕيٙ صؽن
( كٚي٫ 7/442أػؿص٫ احلةرث ث٨ أقة٦ح يف مك٪ؽق ٧٠ة يف املُة٣ت ا٣ٕةحلح )

 ٤ٔذةف / 
ح / ٦٪١ؿ احلؽير كاٌم  - أ ٔ٪بكح ث٨ ٔجؽالؿمح٨ األمٮم ٝةؿ أثٮ زٔر

٦رتكؾ احلؽير اكف يٌٓ احلؽير ، كٝةؿ ابلؼةرم / دؿًلٮق . احلؽير كٝةؿ أثٮ ظةد٥ / 
 ( .55/393ا ـهد٭ؾيت اتل٭ؾيت)

ٔجؽالؿمح٨ ث٨ كاٝؽ ، ٝةؿ اخلُيت يف ظؽيس٫ ٦٪ة٠ري أل٩٭ة ٨ٔ  - ب
 .(3/91ًٕٛةء دلة٬ي٢ .ا ـهال٤كةف )

( ٨٦ َؿيٜ قةل٥ أيب ا٣ٛيي ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 4/435كأػؿص٫ اث٨ ٔؽم يف الاكم٢ )
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ة ذ٠ؿق اث٨ اجلٮزم  مٮٝٮٚنة كال يىط كٝؽ ٌن صةء اجلَم ٨ٔ ذلٟ ٨ٔ أنف كال يىط أي
ٮاعت )  ( .4/73يف املًٮ

ًٍ ( / 4/254يف اآلداب الرشٔيح ) ٚةاؽة / ٝةؿ اث٨ ٤ٛ٦ط  بٍ سى ثًؿى
ٍ
الى ثىأ كى
ًسريه ٨ٍ٦ً اجله  ٤ي٫ي ٠ى ٕى ٍٛ ا حى ؾى ٫ي كى٬ى ٦ي ى ٠ًٍؿ اٍجذىٍمى الكى ، كىاذل  ًِ ٍٛ ًٓ ل٤ًًٍع ًٍ يًف اإٍلًٍوجى ىيٍ ٝىٍؽ اخٍل ةًس. كى

/ ؿي ًٔ ة  ٝىةؿى النه
دىةا٥ًً  ؽي الؿه ٍٞ ٪ٍٟ خى ٨و خى

ٍ٘ ٥ٍ ... ٚى٤ىحٍفى ث٧ًي كًرًلي ؽي ةتي٪ىة يًف وي ةصى ٨ٍ ظى ى٥ٍ دىسي  إذىا ل
ة/ ٌن يٍ

ى
ٝىةؿى أ  كى

ىتى  ٛى ًح ا٣ٍ ةتي ٨ٍ٦ً ٧٬ًه ٟي احٍلىةصى ى٥ٍ دى دىةا٥ًً              إذىا ل ؽي الؿه ٍٞ ٟى خى ٍ٪ ٨و خى
ٍ٘  .ٚى٤ىحٍفى ث٧ًي

ٓ احلِٛ . / ٝةؿ رقٮؿ اهلل  ٝةؿ -94   / مؤػؿ الؿأس مًٮ
 ( / ك٬ؾا اخلرب ال يٕؿؼ .4/912ٝةؿ اث٨ ٤ٛ٦ط يف اآلداب الرشٔيح )

٧ل ٝةؿ / ٝةؿ رقٮؿ اهلل  -97 ٨ اأٔل ح ا٥٤ٕ٣ ا٣جكيةف كإًةٔذ٫ أف  ٔك / ٚآ
 حتؽث ث٫ ٗري أ٫٤٬ .

 بلةين ( ركاق ادلاريم مؿقبلن ، ٚذٕٞج٫ األ542ٝةؿ اتلربيـم يف املناكة )
 ٝةابلن / 

٧ل ل٥ يك٧ٓ ٨٦ أظؽ ٨٦ الىعةثح ظىت كال ٨٦  ٤ٝخ / ث٢ ٬ٮ ٢ٌٕ٦ ٚإف اأٔل
 أنف كإ٧٩ة رآق ٍٚٞ .ا ـه

 ٩جؾ ا٢٧ٞ٣ يٮرث ا٣جكيةف . -93
يؿكل يف ظؽدير مؿٚٮع مؽيؽ الٌٕيٙ كيف ق٪ؽق احلس٥ ث٨ ٔجؽاهلل احلٌل 

ٓ كال١ؾب ٧٠ة ٝةؿ اث٨ ٔؽم يف اكم٫٤ .ا ـه  املذ٭٥ ثةلًٮ
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ىة ٬ٮ يذٕةرض ٦ٓ ثٕي األظةدير الىعيعح احلةزح ىلع ر٦ي٭ة كاتل٪ْيٙ كأيٌ
ح  ٧٠ة يف ظؽير ٠ٕت ث٨ ٔضؿة يف الىعيط كاهلل أ٥٤ٔ ، كا٩ْؿ األرسار املؿٚٔٮ

(224.) 
 ا٣جكيةف َجٓ اإلنكةف . -91

ح ) ٝةؿ الكؼةكم   (.221/ ال أٔؿ٫ٚ ث٭ؾا ال٤ِٛ ، األرسار املؿٚٔٮ
ح حتخ اإلنكةف منذٜ ٨٦ ا٣جكيةف  -51 / ال يىط ٝةؿ وةظت األرسار املؿٚٔٮ
 ( كيف حتٞي٫ٞ الكـ ٔؿيي ابليةف .ا ـه221ر٥ٝ )
خ يلع ذ٩ٮب أ٦يت ٥٤ٚ أر ذ٩جنة أ٥ْٔ ٨٦ قٮرة ٨٦  -59 ًؿ ٨ٔ أنف مؿٚٮاعن / ٔك

 ا٣ٞؿآف أك آيح أكدي٭ة الؿص٢ ز٥ نكي٭ة .
ظؽير ًٕيٙ ، ٫ًٕٛ األبلةين كابلؼةرم كا٣رت٦ؾم ، كا٩ْؿ ختؿيش مناكة 

 ( .751ملىةثيط لؤلبلةين )ا
ح ا٥٤ٕ٣ ا٣جكيةف ، كآٚح احل٥٤ الك٫ٛ ، كآٚح ا٣ٕجةدة  -55 ح احلؽير ال١ؾب ، كٚآ ٚآ

ح  ح الك٧ةظح امل٨ ، كٚآ ح النضةٔح ابليغ ، كٚآ ح ا٣ْؿؼ الى٤ٙ ، كٚآ ا٣ٛرتة ، كٚآ
 اجل٧ةؿ اخليبلء .

ٮع .9415( ر٥ٝ )4/347ٝةؿ األبلةين يف الٌٕيٛح )   ( / مًٮ
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 ٝةؿ / ظ٤ٜ ا٣ٞٛة يـيؽ يف احلِٛ . ٨ٔ اث٨ ٔجةس  -9

ٮع ، أػؿص٫ اخلُيت يف اجلة٦ٓ ) ( ٚي٫ مٮىس ث٨ حم٧ؽ ث٨ ُٔةء 5/544مًٮ
ري٧٬ة ٧٠ة يف لكةف  ح ٗك ادل٦يةيط ابل٤ٞةكم ك٬ٮ ٠ؾاب ٠ؾث٫ أثٮ ظةد٥ كأثٮ زٔر

 (.4/942املزياف )
ق١ؿ ك٦سٞةؿ ٨٦ ٠٪ؽر يكذ٫ٛ الؿص٢ قجٕح  ٨ٔ اث٨ ٔجةس ، ٝةؿ / ٦سٞةؿ ٨٦ -5

 أيةـ ىلع الؿيٜ صيؽ ل٤جٮؿ كا٣جكيةف .
 ( بك٪ؽ ٚي٫ ٔؽة ٢٤ٔ .5/544ًٕيٙ ، أػؿص٫ اخلُيت يف اجلة٦ٓ )

ة أ٫٩ ماك -4 إحل٫ ا٣جكيةف ٚٞةؿ ٤ٔيٟ (1)٨ٔ ٧ٔؿ ث٨ مة٠ؿ ٝةؿ / ق٧ٕخ أنكن
صيؽ ٨٦  ثةل١٪ؽر ا٫ٕٞ٩ ٨٦ ال٤ي٢ ٚإذا أوجعخ ٚؼؾ ٦٪٫ رشبح ىلع الؿيٜ ٚإ٫٩

 ا٣جكيةف .
 (.5/544ًٕيٙ أػؿص٫ اخلُيت يف اجلة٦ٓ )

 كٚي٫ ٤ٔذةف /
 ٧ٔؿ ث٨ مة٠ؿ ك٬ٮ ًٕيٙ . - أ
 ٔس٧ةف ث٨ ٔجؽالؿمح٨ ا٣ُؿاايف ك٬ٮ ًٕيٙ . - ب
 ٝةؿ / إ٧٩ة َيِٛ الؿص٢ ىلع ٝؽر ٩حذ٫ . ٨ٔ اث٨ ٔجةس  -3

                                                                        

 ١٬ؾا يف املُجٮع ك٢ٕ٣ الىٮاب ميك ظىت يكذٞي٥ الالكـ .(1)
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( ٨٦ َؿيٜ ٦ُؿ الٮراؽ ٨ٔ م٭ؿ 5/527ًٕيٙ ، أػؿص٫ اخلُيت يف اجلة٦ٓ )
 اث٨ ٔجةس ث٫ ك٦ُؿ كم٭ؿ ًٕيٛةف .ث٨ ظٮمت ٨ٔ 

٨ٔ ٔجؽاهلل ث٨ صٕٛؿ ٝةؿ / صةء رص٢ إىل يلع ث٨ أيب َة٣ت ٚناك إحل٫   -2
 ا٣جكيةف ٚٞةؿ / ٤ٔيٟ ثأبلةف ابلٞؿ ٚإ٫٩ ينضٓ ا٤ٞ٣ت كيؾ٬ت ثة٣جكيةف .

( كٚي٫ ٔؽة ًٕٛةء كٝؽ ركل ٨٦ 5/545ًٕيٙ ، أػؿص٫ اخلُيت يف اجلة٦ٓ )
ة كقيأيت إف ٫5/545 اخلُيت )كص٫ آػؿ ٨ٔ إثؿا٬ي٥ املؼذةر أػؿص ٌن ( كال يىط أي

 مةء اهلل .
/ إين ألظكت الؿص٢ يجىس ا٥٤ٕ٣ اكف ي٫٧٤ٕ  ٝةؿ ٔجؽاهلل ث٨ مكٕٮد  -4

 ثةخلُيبح ي٤٧ٕ٭ة .
 ًٕيٙ ركايح وعيط درايح .

ـء احلِٛ ) ( ٨٦ 9737( كأػؿص٫ اخلُيت يف اجلة٦ٓ )4أػؿص٫ اث٨ ٔكة٠ؿ يف ص
 ث٨ مكٕٮد ٨ٔ اث٨ مكٕٮد كا٣ٞةق٥ ل٥ َؿيٜ ا٣ٞةق٥ ث٨ ٔجؽالؿمح٨ ث٨ ٔجؽاهلل

 (.521يك٧ٓ ٨٦ صؽق ، ٝةهل ا٣ٕبليئ ٧٠ة يف حتٛح اتلعىي٢ )
٨ٔ اث٨ م٭ةب أ٫٩ اكف يٞٮؿ / ٦ة اقذٮدٔخ ٤ٝيب ٍٝ محبنة ٚجكحذ٫ ٝةؿ /  -7

كٌلف يسؿق أك٢ اتلٛةح كقؤر ا٣ٛأر كيٞٮؿ / إ٫٩ يجيس ٝةؿ / كٌلف يرشب ا٣ٕك٢ 
 كيٞٮؿ / إ٫٩ يؾ٠ؿ .
ا أ ( ك٨٦ َؿي٫ٞ 9/452ػؿص٫ ا٣ٛكٮم يف ٠ذةث٫ املٕؿٚح كاتلةريغ )ًٕيٙ صؽن

( كٚي٫ ٔجؽا٣ٕـيـ ث٨ ٧ٔؿاف املؽين املٕؿكؼ ثةث٨ أيب 5/543اخلُيت يف اجلة٦ٓ )
 زةثخ ٦رتكؾ ٧٠ة يف اتلٞؿيت .

ة كال أك٤خ ػبلن ٦٪ؾ اعجلخ احلِٛ . -3  ٝةؿ اث٨ م٭ةب / ٦ة أك٤خ دٛةظن
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ا أػؿص٫ ا٣ٛكٮم يف املٕؿٚح ) ( كٚي٫ ٔجؽا٣ٕـيـ ث٨ ٧ٔؿاف 9/444ًٕيٙ صؽن
 املؽين ك٬ٮ ٦رتكؾ .

ٝةؿ اث٨ م٭ةب الـ٬ؿم / ٨٦ رسق أك ٨٦ اظت أف َيِٛ احلؽير ٤ٚيأك٢  -1
 الـبيت 

 ( كٚي٫ ٔؽة ًٕٛةء .5/545.أػؿص٫ اخلُيت يف اجلة٦ٓ )
ة/ ٤ٔيٟ ثة٣ٕك٢ ٚإ٫٩ صيؽ ل٤عِٛ .  -91 ٌن  كٝةؿ أي

ا أػؿص٫ اخلُيت يف اجلة٦ٓ) ؿيٜ ٧ٔؿ ث٨ ٬ةركف ( ٨٦ 5/545ًَٕيٙ صؽن
 اثلٞيف ك٬ٮ ٦رتكؾ .

ٝةؿ إثؿا٬ي٥ ث٨ املؼذةر ، ٝةؿ / مخف دٮرزين ا٣جكيةف / أك٢ اتلٛةح كرشب  -91
٤يس٥ (2)ا٣ٛأرة كاحلضة٦ح يف اجلٞؿة(1)قؤر كإ٣ٞةء ا٤٧ٞ٣ح كابلٮؿ يف املةء الؿا٠ؽ ، ٔك

 ثةل٤جةف ٚإ٫٩ ينضٓ ا٤ٞ٣ت كيؾ٬ت ثة٣جكيةف .
٨٦ َؿيٜ حم٧ؽ ث٨ محيؽ ٨ٔ إثؿا٬ي٥ ث٨ ( 5/544أػؿص٫ اخلُيت يف اجلة٦ٓ )

 املؼذةر ث٫ ، كحم٧ؽ ٬ؾا ًٕيٙ ٧٠ة يف اتلٞؿيت .
كاحل٧ؽ هلل اذلم ث٪٧ٕذ٫ دذ٥ الىةحلةت ، كوًل اهلل ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل 

 كوعج٫ كق٥٤ .

                                                                        

 الكؤر / ثٞيح الرشاب يف اإل٩ةء .(1)

 ماكف يف ا٣ٞٛة كاملٕىن وعيط ٧٠ة ظى٢ مل٧ٕؿ كٝؽ دٞؽـ .(2)
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