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 مقّدمةـال

 
قدددك ن ددددالف حمموددد، و و ددددالف حمني أهدددال حممودددد، و  ددد   هدددد  حم ددد  ني أ هدددد   

ني  حملباط ؛ فإّن  ا م جي، عافني إم   عك  ف ندك   هد  حملباطد  هط، ديني أن، بعدالحم حم د  
.  فيصبحالحم من  ه  حم   

ََدواأحم حمتدَّبَدعادالحم حملاَباِطدَ  َأَ فَّ حملَّدقال تعاىل:  ََ ِِنَن  ِِنَن آَمنادالحم حمتدَّبَدعادالحم ﴿َذِلَك ِِبَفَّ حملَّد
ثَاََلايا﴾ ِلَك َنضاِوبا حمَّللَّا لِ،نَّاِس  َما َِ ََ حم َا َّ ِمنا َرّبِ ِيا 
(1). 

أحمملنسدددال الف إىل )حمم(ددد ل( ه حملأددداهوني  م دددن أحم دددكقني أل دددن  ي ه حم  ي دددنني  
 ِ ِ ،ددددالفني أحمملنددددالالفني  الفني أحمملناف دددددالفني أحمملع  ِ  مددددي ة،،َددددنني   و هددددا (دددددب   مدددددي: حممل ددددد

 كأفني أحممل،  الف.بالفني أحمملَسِ ،عص ِ أحممل
  ِ ِ ي ن َددددوأف  القددددالف حم ددددال  فأم ددددا حممل دددد ني  أ ن َددددوأف  و(ددددالن  الفني فددددإّن 
ِ ِ  و  ك   الف ِبصالل حمم( ل حمل ربى. ني أن 

ن،أدددددداهوأف   الف   َددددددوهيني أ وفضدددددد ي   ددددددا   حمم(دددددد لني فدددددد أهددددددي نصددددددو ِ 
املندداف  ؛ أل ددن   عددجي حملندداس جي ،ددالف   ي ددن  دداَلي ؛ فينسددبالّني إىل هم(دد لنيَ 

 )حمم( ل(ني نسبن  أرحمثي ن . 
مي ن  ف ن الف  فوحمف هِه حمألم ن من ) ه  حم   (؛ ألف  حممميداف ِبصدالل  ف 

 حمم( ل حمل ربى من  أقب صَات ) ه  حم   (. 

                                                           
 .3( و  ك: 1)
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َل قدال تعداىل:  ِِنَن هاديا ِه َودالالل نَد،اَعبادالَف. ندَددالا ِ َ . حملَّد  ِِ ِل لِ،ا اَ د َمِِد ﴿فَداَلناد   نَدالا
ِِ  االَف﴾ناَكع   ندا،ايا ِّبَا تاَ  َا ِِِه حملنَّارا حملَِِّت  الَف ِإىَل ََنِر َقَ نََّي َفعًّا. َه

(1). 
نِن. َأَمددا أقددال تعدداىل:  ِل حملددكِ  ِِ  االَف  ِيَدددالا ِِنَن ناَ دد ِ َ . حملَّدد  ِِ ِل لِ،ا اَ دد َمِِدد ﴿َأنادد   نَدالا

َ،ى َعَ،يا  . ِإَذحم تدا،دا ِِ با ِ ِه ِإمَّ َا   ماعاَ،كل  َثِييل د َّ  َد ا ناَ  َأَّلِدَ . ََ ِه آََيتدانَدا قَداَل َ َ(داِطاا حمألا
ِل َلَ حا اال اددالَف.  اَّ  َمِِدد ِدديا نَدالا دد َّ إِندَّ ادديا َعددنا َرّبِ  ََ ِسددباالَف.  دداناالحم َن ا ََ رحمَف َع،َددى قدا،اددالِّبِيا َمددا 

ِِ  االفَ  ندا،ايا ِ ِه تاَ  َا ِِي  حم حملَّ َِ ِحيِي.  اَّ نداَ الا َه   .(2)﴾إِندَّ ايا َلَصالاال حمْلَا
ي نن،سدبالف إىل )حمم(د ل(ني أق،دالّبي واليدن مدن حممميداف؛  أ م دا حمملنداف الفني فدإّن 

حم. يك   في،أاهوأف هم( ل؛ والف اني  أ ط ع اني  أَ 
ل حملنيددالب؛  أحملنَدا  مددن  مددوحمل حمل ،ددالبني أم نع،دي مددا ه حمل ،ددالبني إم  عدد  

ال   ك هلنَا ني حمع، اف حم ع،ى حملأنالف أحملش ال  أحمألأ  هال؛ فع،ينا  ف أم نصح  حمّت 
 حن ي هلأاهوني أهللا ن،الىل  حملسوحم و.

دِ  حملاَ ِكننَدِن َمدَوفاأحم قال تعاىل:  َعاوحمِب ماَناِف االَف َأِمدنا َ ها ﴿َأِمَّنا َ الاَل ايا ِمَن حمألا
ِ  اَّ نداددددَوف أَف ِإىَل  ِِ  دا ايا َمددددوَّتَد ا دددديا َ(ددددنداَع دددديا حَناددددنا نَدعاَ، ا ا دددداِ  َم تَدعاَ، ا ا ََ حمبل َع،َددددى حملنِ  َِ َعدددد

﴾   .(3)َعِأييل
﴿َأَم تَد االلاددالحم ِلَ ددنا  َلاَ ددى حمملسددألن حمألأىل: قددال تعدداىل: »قددال حملَ ددو حملددوحم ي : 
ِمن ا﴾ َت ماؤا إِلَيا ايا حملسََّ َل َلسا
ِمنادالحم﴾ :أقدال ه ندا ني(4) ﴿قاد ا مَا تداؤا

د ني(5) ي  ل دالحم مد   ّن 

                                                           
 .14-11( حمل الر: 1)
 .11-11( حممل َ َ : 2)
 .111( حمل،ال ن: 3)
 .44( حملنساء: 4)
 .14: ( حم  وحمت5)
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 ق،نددداب حملأدددن  أحم نيع ددد  حمل ،دددب ودددا مع،دددالل إىل  ف   إشدددارق   :إلدددي ي حملسددد لني ن دددالل
دد ني أم ملددن (1)يوحم ددما هددال  :ن ددال ملددن نَعدد  فعدد    فدد  ؛ا كح ددي هلأدداهوأحمقددبني أإ  

 نيفدد ف لدديم  ددؤمن :هللا وبددا  ددا ه حملصددكأرني إذحم قددال هددال مندداف ني أل ددن   : (دد،ي
ِمناالحم﴾ ص  حمْلزلني أقالله تعاىل:  ﴿قا ا مَا تداؤا

  لنا ذلدك حمل داللني ف ال حملِي قال   ني(2)
اف مع زق   أضد ا ق،دالّبيني ف دال لندا:  ني يث  ط،عه هللا ع،دى حملنيدب ني ل،نب   َأ

لعددددكل ع،  ددددي  ددددا ه  ؛السددددت مؤمن دددد :ملددددن  ل ددددى إلددددي ي حملسدددد ل ني ندددد،ي م ت اللددددالحم
 .(3)«ق،به

ددال هلنَددا ني م نعددف  ف  حمملندداف   مددن ؛،ددن ) هدد  حم دد  (؛  أل ددن  عددكل حممّت 
َات ) هدددد  حم دددد  (؛ ألف  حمملندددداف   ليسددددالحم مددددن حمملددددؤمن ني أحممميدددداف مددددن  أقددددب صدددد

دالحم حملنَدا ني  ف  مي ن  ف ن الف  فوحمف هِه حمألم ن مدن ) هد  حم د  (ني إم   عدك  ف نَك
 أنؤمنالحمني أن،ال الحمني أنص،حالحمني أنع،ص الحم ههلل.

ددددَك ََلادددديا قددددال تعدددداىل:  ََِ  ِمددددَن حملنَّدددداِر َألَددددنا  َِ دددد َ(ا ﴿ِإفَّ حملا انَدددداِفِ َ  ِه حملددددكَّراِ  حمألا
ِِن َ،صاددالحم ِفنددنَد ايا َّللَِِّ فَأاألَِِددَك َمددَ  َنِصددا حم. ِإمَّ حملَّدد ددَ،حاالحم َأحمعاَ،َصدد االحم ِهَّللَِّ َأَ وا َن ََت اددالحم َأَ صا

و حم َعِأي  ا﴾ ِمِنَ  َ قا ِمِنَ  َأَ(الاَو نداؤاِت حمَّللَّا حملا اؤا حملا اؤا
(4).  

ي نع  ِ أ م دددددا حمملع  ِ  ددددداني ،دددددالفني فدددددإّن   َ حم مدددددن حم  دددددا   حمم(ددددد مي نني  لي ثدددددا  ،دددددالفَ 
،حدوب حملبنداء أحم  دو أحملدوه أحمل،درب  ني فيع  ِ ف، بي  اني  ،الف  عدجي حمأل  دال حملشدوعي ننيَ 

،دددالف  عدددجي ،دددالف  عدددجي    دددال حملعبدددافحمتني أحمملالحمرندددثني أحملع دددالهتنيَ  دددا نع  ِ أنع  ِ 

                                                           
 ( ه حممل بالع: )ماوحم ي(ني أحملصالحمب: )ماوحمءل(.1)
 .14( حم  وحمت: 2)
 .22/141( حمل،َسا حمل با: 3)
 .141ني 145( حملنساء: 4)
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 حمملعاين حمل وآني نني أنب،كعالف  أن ت حتونَي ن  ةالَن  ل، وآف حمل وب.
حمم(دد مي نني أهددال مددن أحمملددن ا حمل،ع ي،ددي  ه حم  ي ددن مددن ا مضدداف  ل،ح ددا   

فحممددددالحم  صددددنيعن  عددددكحمء حمم(دددد ل؛ فدددد  قي ددددن من،سدددداب  فددددوحمفه إىل )حمم(دددد ل(ني مددددا
.  نن وأف ما ثبت هلكلي  حملشوعي  حمل  عي 

ي نس، س الف  ع ا ك هط،نني قا  دن ع،دى  أ م ا حمملنالالفني أهي )حملن ق(ني فإّن 
ددي مددن حملصددا   ني  دد   نددؤف ي ّبددي حملن،ددال  ه حملصددا  ني  أ حملن،ددال  فددي ن نزع ددالف  ّن 

َون ن َي نني تضاهي  عجي حملع ا دكني حملدِت شو ع ا ك أ  نيحملن،ال  إىل حمم(، سا   ع ا كَ 
. املسيحي ن مث      نس، سك ّبا حمملن،سبالف إىل حمألفَيف حملباط،ننيَ 

أع ا دددددك حمملندددددال ني ه حم  ي دددددنني ع ا دددددك مضددددداف ق ل،ع ا دددددك حمم(ددددد مي ن؛ أإف 
،سددداّبي  شدددبه هن،سددداب حمملسددديحي   إىل حمن،سدددب  صدددحاّبا إىل )حمم(ددد ل(؛ فدددإف  حمن

 ني أهال  ويء من يني أمن  هطي، ينيَ    حملربحمءق. عيسى
ِاأين قددال تعدداىل:  دد ﴿َأِإذا قَدداَل حمَّللَّا ََي ِعيَسددى حم اددَن َمددواَبَ  َ َناددَت قدا،اددَت لِ،نَّدداِس حم َِّ

ِ ِمنا فاأِف حمَّللَِّ قَاَل (اباَحاَنَك َما َن االفا ِل  َ فا  َقادالَل َمدا لَدياَم ِل ِقَد  ل ِإفا   َأ امِ َي ِإََلَ ا
لا  ِسَك إِنََّك  َناَت َع َّ َا ِسي َأَم َ عاَ،يا َما ِه نَد َا َ،ها تَدعاَ،يا َما ِه نَد َاناتا قدا،ا،اها فَدَ كا َعِ، ا

ناددتا َع،َددياِ يا  حملاناياددالِب. َمددا قدا،اددتا ََلادديا ِإمَّ َمددا  ََمددواَتِف  ِددِه َ ِف حمعاباددكاأحم حمَّللََّ َر ِ  َأرَ َّ ادديا  َأَا
دد ِ   َا ناددَت  َناددَت حملوَِّقيددَب َع،َددياِ يا َأ َناددَت َع،َددى  َا َ،ِف  ددا تَددداَلفدَّيدا ددتا فِدديِ يا فَدَ، َّ حم َمددا فاما َشددِ يك 

ءل َشِ يك ﴾ َشيا
(1)  . 
ددددد   حملدددددربحمءقني مدددددن ع ا دددددك حمملندددددال ني أإف حمن،سدددددبالحم إىل   أحملو(دددددالل  دددددويءَ 
؛ إم   عدددك  ف مي دددن  ف ن دددالف  فدددوحمف هدددِه حمأل )حمم(ددد ل(؛ فددد  م دددنني مدددن  هددد  حم ددد  

الحم ت،ك حملع ا ك حملباط،ن.  نَك

                                                           
 .111ني 111( حمملا كق: 1)
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َد ِ  َأَم تَد،َِّبعادالحم قال تعاىل:  دَو حم ا دَ  حملاِ ،َداِب َم تَدنا،ادالحم ِه ِفندِن ايا َويدا ﴿قا ا ََي َ ها
ِثا حم َأَض، الحم َعنا َ(اَلحمِء حملسَِّبيِ ﴾ اَلحمَء قَدالالل َقكا َض، الحم ِمنا قَدبا ا َأَ َض، الحم ََ َ ها
(1). 

ني فيس، س الف أ م ا حممل،عص ِ  ي ن، بعالف  هالحمءهيني ه حمْلانب حمل،أليَي  بالفني فإّن 
دا هط،دنني أم نعكفدالف ه د   في دا؛   بعجي حمآلرحمء حمل،أليَي دن حملباط،دنني أهدي نع، دالف  ّن 

 ألف  ه حمعكحمف ي ما خيالف  هالحمءهي.
 ف ت أهدؤمء ليسددالحم مدن  هدد  حم د  ؛ ألف  وددان، ي هدي إرضدداء  هدالحم  يني ألددال 

،ي حم   ني أهي نع، الف.   إىل لبم حم    هلباط ني َأ
،ا االحم حم َا َّ َأ َندا،ايا تَدعاَ، االَف﴾قال تعاىل:  ﴿َأَم تَد،اِبساالحم حم َا َّ ِهلاَباِطِ  َأَت ا

(2). 
ني فات بدددالف أ م دددا حمملَِسددد ي ن، بعدددالف  هدددالحمءهيني ه حمْلاندددب حمل، بي دددي  كأفني فدددإّن 

ال ،  أحملزَن أحملسوقن  أشوب حم  و أ َ  حملوهني أهي نع، الف  ،حومي داني حمملعاصينيَ 
أم نن ددددددوأف ذلددددددكني أم جي ،ددددددالف؛ ل ددددددن  ق،ددددددالّبي حممدددددد، ت هلَ ددددددالر أحملَسددددددال  

  . أحملعصياف؛ فصك ّتي عن طاعن هللا
أهددددؤمء م مي ددددن  ف ن النددددالحم مددددن  هدددد  حم دددد  ؛ ألف   هدددد  حم دددد   ه والددددب 

ني أإف   ددددالحمَلي أ  يدددداّنيني نس، سدددد الف ه دددد   حملددددِي نع، ددددالفني حمع، ددددا ف حمني أع دددد  
  ذنب   كهيني فإن ه نسارع إىل حمم(،نَار أحمل،ال ن.
حم(ددددددد، اعالحمني في،حدددددددو أف  ني مددددددداأ م دددددددا حممل،  دددددددالفني ف دددددددي حملدددددددِنن ن،  دددددددالف هللا 

 حمل اعاتني أن، ن بالف حمملن وحمتني أنسارعالف ه حم احمت.
دددددَ، َعا،ايا َأحمعاَعادددددالحم َأَ ِطيعادددددالحم َأ َنا قدددددال تعددددداىل:  دددددو حم ﴿فَددددداتدَّ االحم حمَّللََّ َمدددددا حم(ا َِ ادددددالحم َويدا
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ِ،حاالَف﴾ َا ِسِه فَأاألََِِك هايا حملا ا َا َاِس ايا َأَمنا ناالَ  شاحَّ نَد أِلَندا
(1) . 

أهددي حمألم ددن حملال يددكق حملددِت تسدد،ح   أصددف ) هدد  حم دد  (؛ ف ددن لدددي ن ددن مددن 
 )حممل،   ( ف،يم من ) ه  حم   (ني أإف حمن،سب إلي ي.

حملع دد ني أتالقبددهني  أحمل، ددالى مددن صددَات حمل ،ددالب حملع ،ي ددنني  ي: حملددِت تسدد،،زل
ف،يسددت حمل، ددالى إميدداَن  ق،بيًّددا ف ددسني أليسددت إ(دد م ا  ددكنيًّا ف ددسني  دد  هددي حممميدداف 

 حمل ،ب ني م  حمم( ل حملبكين ؛ فامل،  الف هي حملِنن آمنالحمني أع ،الحم حملصا ات.
صدا بهني إف لددي نصدحبه حملع د  حملصدايني ألديم  ف،يم حمممياف أ كه  د ندال 

افي اني إف م ن   ن صافر حم عن إمياف.حملع   حملصايَ 
َنَّددِن هادديا قددال تعدداىل:  ددَحابا حمْلا ِِنَن آَمناددالحم َأَعِ ،اددالحم حملصَّدداِ َاِت  األَِِددَك َ صا ﴿َأحملَّدد

 .  (2)ِفيَ ا َواِلكاأَف﴾
ددول  َأا  انداثَددى َأهادداَل ماددؤاِمن  أقددال تعدداىل:  ََ ﴿َأَمددنا نَدعاَ دد ا ِمددَن حملصَّدداِ َاِت ِمددنا َذ
َنَّ  وا،االَف حمْلا َن َأَم ناأاَ، االَف نَِ ا حم﴾فَأاألََِِك َنكا

(3).  
 ألك  ف تكر  حمملنزلن حملعأي ن ألم ن حممل،   ني    ت و  هِه حمآلَيت:

َلاَباِب﴾ - َو حملزَّحمِف حمل،دَّ ااَلى َأحمتدَّ االِف ََي  اأِل حمألا ﴿َأتَدَزأَّفاأحم فَِإفَّ َويدا
(4).  

َأحمِف َأحمتدَّ ادالحم حمَّللََّ ِإفَّ حمَّللََّ ﴿َأتَدَعاَأناالحم َعَ،ى حملاربِ  َأحمل،دَّ ااَلى َأَم تَدَعاَأنا  - الحم َع،َدى حمماِ ِا َأحملاعادكا
  .(5)َشِكنكا حملاِعَ اِب﴾

                                                           
 .11( حمل،نا ن: 1)
 .22( حملب وق: 2)
 .124( حملنساء: 3)
 .141( حملب وق: 4)
 .2( حمملا كق: 5)



01 

ددداَلى  - دددا َألِبَددداسا حمل،دَّ ا دددا نداددداَلحمرِي َ(دددالاآِت ايا َأرِنش  ﴿ََي  َدددِف آَفَل قَدددكا  َندازَلانَدددا َع،َددديا ايا لَِبا( 
 َِّ ََّواأَف﴾َذِلَك َويداو  َذِلَك ِمنا آََيِت حمَّللَِّ َلَع،َّ ايا َن

(1).  
ب  حملا ا،َِّ َ ﴾ - ِكِه َأحمتدََّ ى فَِإفَّ حمَّللََّ كحِا ﴿ َدَ،ى َمنا  َأاََف ِ َع ا

(2).  
َرالا  اِعددددكَّتا  - ددددَ اَأحمتا َأحمألا دددديا َأَقنَّددددنل َعواضاددددَ ا حملسَّ ددددوَقل ِمددددنا رَ ِ  ا َِ ﴿َأَ(ددددارِعاالحم ِإىَل َمنا

َِ االَف ِه حملسَّوَّ  ِِنَن ندانا ََ َأحملاَعداِفَ  َعدِن حملنَّداِس لِ،ا ا،َِّ َ . حملَّ حمِء َأحملضَّوَّحمِء َأحملاَ اِظِ َ  حملانَديا
ددددواأحم حمَّللََّ  ََ َاَسددد ايا َذ دددالحم  َندا ِِنَن ِإَذحم فَدَع،اددددالحم فَاِ َشدددن   َأا ظََ، ا ِسدددِنَ . َأحملَّددد دددب  حملا احا َأحمَّللَّا كحِا

ناالَب ِإمَّ حمَّللَّا   ِ ددددوا حملدددد َِ ناالِّبِيا َأَمددددنا نَدنا ِا ََواأحم لِدددد دددد،َدنا دددديا فَا(ا  َأمَا ناِصددددو أحم َع،َددددى َمددددا فَدَع،اددددالحم َأها
َنداَ ارا َوالِدِكنَن  َِوَق  ِمنا َرّبِ ِيا َأَقنَّات  َ اوِي ِمنا حَتاِ،َ ا حمألا نَدعاَ، االَف.  األََِِك َقزحمؤاهايا َمنا

وا حملاَعاِمِ،َ ﴾ ِفيَ ا َأنِعاَي َ قا
(3) . 

ناددَت تَدعاَ، اَ ددا  َناددَت َأَم قَدالاماددَك ِمددنا ﴿تِ،اددَك ِمددنا  َندابَدداِء حملاَنياددِب ناالِ يَ ددا إِ  - َا لَياددَك َمددا 
حم فَاصاربا ِإفَّ حملاَعاِقَبَن لِ،ا ا،َِّ َ ﴾ َِ قَدباِ  َه
(4) . 

. حمفاوا،االَهددددددا ِ َسددددددَ لل آِمنِددددددَ . َأنَدَزعانَددددددا َمددددددا ِه  - ﴿ِإفَّ حملا ا،َِّ ددددددَ  ِه َقنَّدددددداتل َأعاياددددددالفل
اَلحمَن  َع،َ  َ دا صاكاأرِِهيا ِمنا ِو  ل ِإوا ى (اوارل ما،َدَ ا ِِ،َ . َم مَيَس  ايا ِفيَ ا َنَصب  َأَما هايا ِمندا

َوِقَ ﴾   .(5)ِ ا ا
نداَيا  - ِِِه حملددك  َسدناالحم ِه َهدد ِِنَن َ  ا دو حم لِ،َّدد ِِنَن حمتدََّ دالاحم َمدداَذحم  َندادَزَل رَ   ادديا قَددالاالحم َويدا ﴿َأِقيدَ  لِ،َّدد

دو  َألَدنِ  ِودوَِق َويدا وا،االنَدَ ا َ ادوِي ِمدنا َ َسَنن  َألَدَكحمرا حمآلا فل نَدكا عاَي َفحمرا حملا ا،َِّ دَ . َقنَّداتا َعدكا

                                                           
 .21( حمألعوحمو: 1)
 .11( آل ع وحمف: 2)
 .131-133( آل ع وحمف: 3)
 .44( هالف: 4)
 .42-45( حم  و: 5)
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ِِنَن تَد،َداَلفَّددداهايا  ِلَك جَيادددزِي حمَّللَّا حملا ا،َِّ دددَ . حملَّددد َِ ددد ََ َنداَ دددارا ََلاددديا ِفيَ دددا َمدددا َنَشددداءاأَف  حَتاِ،َ دددا حمألا
ندا،ايا تَدعاَ ،االَف﴾حملاَ َ ِ َ نا طَيِ ِبَ  نَد االلاالَف َ(َ ل  َعَ،يا ايا حمفاوا،االحم حمْلاَ  َا نََّن ِ َا 

(1). 
ِل  َدعاضا ايا لِدبَدعاجيل َعدكاأإ ِإمَّ حملا ا،َِّ دَ . ََي ِعبَداِف َم َودالاو  َع،َديا ايا  - َمِِ ءا نَدالا َِو َّ ﴿حمألا

دددِ،ِ َ . حمفاوا،ادددالحم حمْلاَ  ددداناالحم ماسا ِِنَن آَمنادددالحم ِنََيتِنَدددا َأََ َل َأَم  َنداددد،ايا حَتازَنادددالَف. حملَّددد نَّدددَن  َنداددد،ايا حملايَددددالا
دَ،ِ يِه  داَلحمبل َأِفيَ دا َمدا َتشا َا َأ َ اَأحمقا ايا حتاابَدواأَف. نا َاوا َعَ،ياِ يا ِ ِصَحاول ِمنا َذَهبل َأَ 
دد،ايا  ندا َا َنَّددنا حملَّددِِت  اأرِثدا،ا االَهددا ِ َددا  ا َأ َندادد،ايا ِفيَ ددا َوالِددكاأَف. َأتِ،اددَك حمْلا َعادد ا ِ  حمألا َاددما َأتَد،َدد َندا حمألا

َا،االَف﴾تَدعاَ ،اال  َ ا َ ا ِثاَق  ِمندا ََِ ن  ََ َف. َل ايا ِفيَ ا فَا
(2) . 

د،َدبداَو ل  - . نَد،اَبساالَف ِمنا (ادناكاسل َأِإ(ا ﴿ِإفَّ حملا ا،َِّ َ  ِه َمَ الل  َِم ل. ِه َقنَّاتل َأعاياالفل
ددددد ِ  فَ  عاالَف ِفيَ دددددا ِ  ا . نَدددددكا نَددددداهايا ِقادددددالرل ِعددددد ل ِلَك َأَ أَّقا َِ ددددد ََ ََِ دددددنل آِمنِدددددَ . ما،َدَ دددددا ِِ،َ .  ا

ِحيِي. َفضا   ِمدنا رَ  ِدَك  َم  حمَب حمْلَا َِ اأىَل َأَأقَاهايا َع َتَن حمألا ِاأقاالَف ِفيَ ا حملاَ الاَت ِإمَّ حملاَ الا َن
 . (3)َذِلَك هااَل حملاََالا ا حملاَعِأييا﴾

ِ ا َأِإفَّ حملأَّدداِلِ َ   َدعاضادد ا  - لِيَدداءا  َدعاددجيل َأحمَّللَّا ﴿إِندَّ ادديا لَددنا نداناناددالحم َعناددَك ِمددَن حمَّللَِّ َشدديدا يا  َأا
َأِل  حملا ا،َِّ َ ﴾
(4) . 

داناالحم قَدبادَ  َذلِدَك  - ََ ِِنَن َما آََتهاديا رَ د  اديا إِندَّ اديا  . آِو ﴿ِإفَّ حملا ا،َِّ َ  ِه َقنَّاتل َأعاياالفل
ددديا  دددَحاِر ها َ(ا َ عادددالَف. َأِهألا ددداناالحم قَ،ِدددي   ِمدددَن حمل،َّيادددِ  َمدددا نَد ا ََ َِواأَف. َأِه وااِسدددِنَ .  ددد،َدنا َنسا

واأِل﴾ اَلحمَلِِيا َ  إ لِ،سَّاِ ِ  َأحملاَ حا  َما
(5) . 

                                                           
 .32-31( حملنح : 1)
 .13-11( حملزووو: 2)
 .51-51( حملكواف: 3)
 .14( حمْلاثين: 4)
 .14-15( حملِحمرَيت: 5)
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وِِ  َأحملاَ ناِوِب َأَلِ نَّ حملادربَّ َمدنا آَمدَن ِهَّللَِّ  - ﴿لَياَم حملاربَّ َ فا تدااَلل الحم أاقاالَه ايا ِقَبَ  حملاَ شا
ِودددِو َأحملاَ َ ِ َ دددِن َأحملاِ ،َددداِب َأحملنَِّبي ِددد َ  َأآتَدددى حملاَ ددداَل َع،َدددى  اب ِدددِه َذِأي حملا ادددواَ  َأحملايَددددالاِل حمآلا

داَق  ََِ  َأحم اَن حملسَِّبيِ  َأحملسَّا ِِ،َ  َأِه حملو ِقَاِب َأ َقَاَل حملصََّ َق َأآَتى حملزَََّ َأحملايَدَ،اَمى َأحملاَ َسا
ِكِهيا ِإَذحم َعاَهكاأحم َأحملصَّاِ وِنَن ِه حملاَبأاَ(داِء َأحملضَّد وَّحمِء َأِ دَ  حملابَدأاِس  األَِِدَك َأحملا االفاالَف ِ َع ا

ِِنَن َصَكقاالحم َأ األََِِك هايا حملا ا،دَّ االَف﴾  . (1)حملَّ
لِيَداَءها  - داناالحم  َأا ََ َدوحمِل َأَمدا  دِ ِك حم ا ِِ  َد ايا حمَّللَّا َأهاديا َنصادك أَف َعدِن حملاَ سا ﴿َأَما ََلايا َ مَّ نداَعد

لَِياؤاها ِإمَّ حملا ا،دَّ االَف َأَل ِ  ثَدَوهايا َم نَدعاَ، االَف﴾ِإفا  َأا َا نَّ َ 
(2) . 

،اَ ددا َفحم ِددي  َأِظ، َ دددا  - َا َنداَ ددارا  ا َنَّددِن حملَّددِِت أاِعدددَك حملا ا،دَّ اددالَف َ اددوِي ِمددنا حَتاِ،َ دددا حمألا ﴿َمثَدد ا حمْلا
ِِنَن حمتدََّ الاحم َأعا اََب حملاَ اِفوِنَن حملنَّارا﴾  . (3)تِ،اَك عا اََب حملَّ

ددو   َلا  - انَددتا ََلادديا َقددزحمء  َأَمِصددا حم.  ﴿قادد ا  ََذلِددَك َويدا ََ َقنَّددنا حم اا،اددِك حملَّددِِت أاِعددَك حملا ا،دَّ اددالَف 
﴾ ِاالم  حم َمسا اَف َعَ،ى رَ ِ َك َأعاك  ََلايا ِفيَ ا َما َنَشاءاأَف َواِلِكنَن ََ
(4) . 

؛  سددبب حمْل دد ني  أ  سددبب حملضددعفني في النددالف   أقددك خي ددت حممل،  ددالف   يدداَن 
؛ أقدددك نعدددول َلدددي حمَلدددالىني فيدددِنبالفني فددد  ن الندددالف معدددِأرننني ه هدددِنن حممل دددام 

 معِأرنن؛ أل ن  ي نسارعالف إىل حمم(،نَار أحمل،ال ن.
ََّواأحم فَددِإَذحم قدال تعداىل:  َِ ِِنَن حمتدََّ ددالاحم ِإَذحم َمسَّد ايا طَداِ ف  ِمددَن حملشَّديا َاِف تَد ﴿ِإفَّ حملَّد

هايا ماباِصواأَف﴾
(5) . 

                                                           
 .111( حملب وق: 1)
 .34( حمألنَال: 2)
 .35( حملوعك: 3)
 .11ني 15( حملَوقاف: 4)
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انت حمل، الى ع،يدهني مدن حمت بداع   و،بَ  فال، الى أصف  و،ب ني نس،ح  ه منَ 
حمَلدددالىني أهدددي (دددبب مدددن  (دددباب منَدددوق حملدددِنالبني أقبدددالل حمل،ال دددن؛ فدددإف  حمملدددؤمن إف 
 ذنبني فا(،نَو ر  هني أَتب إليهني أحمت  ىني أ ص،حني أ  سنني فإف  هللا ن،دالب ع،يدهني 

 أننَو له ذنال ه.
َ َأقااللاالحم قَدالام  قال تعاىل:  ِِنَن آَمناالحم حمتدَّ االحم حمَّللَّ ِ،حا َل ايا ﴿ََي  َند َ ا حملَّ حم. ناصا  َ(ِكنك 

َِوا َل ايا ذاناالَ  ايا َأَمنا ناِ ِ  حمَّللََّ َأَر(االَلها فَدَ كا فَاَ  فَدالا  حم َعِأي  ا﴾ َ عاَ اَل ايا َأنَدنا
(1).  

ِِنَن آَمناددددالحم َأَعِ ،اددددالحم حملصَّدددداِ َاِت قانَددددا   ِفيَ ددددا أقددددال تعدددداىل:  ﴿لَددددياَم َع،َددددى حملَّدددد
َسدناالحم َأحمَّللَّا طَِع االحم ِإَذحم َما حمتدََّ الاحم أَ  آَمناالحم َأَعِ ،االحم حملصَّاِ َاِت  اَّ حمتدََّ الاحم َأآَمناالحم  اَّ حمتدََّ الاحم َأَ  ا
ِسِنَ ﴾ ب  حملا احا  . (2)كحِا

ني  أمن هنا ن الف حممو، و حم اص ني  د   م دن حممل،  د ني أ د  حمألمدي حملسدت 
 ني أ ه  حملباط .حمملنسال ن إىل )حمم( ل(ني حمو، ف ا و الف حم؛ ل،َص      ه  حم    

ألالم ذلك حممود، وني مل،دبم حم د   هلباطد ني أه ذلدك حممل،بداس مدا فيده 
 من ضياع حم   ني أحمنكاثره.

 م ددا حممودد، و  دد   هدد  حم دد    نَسدد يني أهددي  م ددن حممل،  دد ني ف ددال حمودد، و 
 مِماللني إذحم  ف ى إىل حمل،َو   أحمل،عافي أحمل،نافو. 
ددداف حمو، ف ددا نسدددا حمني ه مسددا َِ    فوعي دددنني نا  م ددا إذحمَ  ر  صدددحا ه في دداني مددد  عدد

   اء حمل،عاأف أحملكحم ي أحمل،آوي    حممل،   ني ف  إش ال فيه.
،  دداني قيددث  ف،دديم ة ددن  م ددنني قددكمي اني أم  ددكنث اني ن، َدد   فوحمفهددا ه حمملسددا  َ 

خي،،َالف  فىن حمو، و؛ فحد    م دن حملصدحا نني أهدي ودا  م دن  ووقدت ل،نداسني  م

                                                           
 .11ني 11( حمأل زحمب: 1)
 .43( حمملا كق: 2)
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 ني ه  عجي حمملسا   حملَوعي ن. لدي تس،ي من حممو، و
ددِو قددال تعدداىل:  َما ِِنَن آَمناددالحم َ ِطيعاددالحم حمَّللََّ َأَ ِطيعاددالحم حملوَّ(اددالَل َأ اأِل حمألا ﴿ََي  َند َ ددا حملَّدد

ِمناددالَف ِهَّللَِّ َأحملايَدددالالِ  دد،ايا تداؤا ندا َا ءل فَدددواف أها ِإىَل حمَّللَِّ َأحملوَّ(اددالِل ِإفا   ِمددنا ايا فَددِإفا تَدنَدداَ عا،ايا ِه َشدديا
﴾ َسنا َ اِأن   ِوِو َذِلَك َويداو  َأَ  ا   .(1)حمآلا

فالصف ) ه  حم   ( أصف  و،ب ني ف،يمَ    فوف من ) هد  حم د  ( ن دالف 
دد   ر ي نس، سددك  دده؛ فددإف   فددوحمف هددِه حمْل اعددن خيددالف  عضدد ي  عض دداني  و ًّددا هَ 

 ه  عجي حملَوأع؛ مو، ف ي ه فرقات حملع،ي أحملَ ي أحممط  ع أحمل،ك  و.
ِحم حممو، و ليم  ِماللني ما فحمل  صدحا ه معدِأرنن؛ إم  إذحم  ف ى إىل أه 

حمل،َددو   أحمل،عددافي أحمل،نددافو؛ فإن دده ه هددِه حم ددالني (ددي الف  سددبب حملبنددي )حمَلددالى(ني 
 أهال حملِي فو   حملِنن من قب،نا.

نَدا إِ قال تعاىل:   ِِي  َأاَ يدا دا َأحملَّد نِن َمدا َأصَّدى  ِدِه ناال   لَيادَك ﴿َشوََع َل ايا ِمَن حملكِ 
بدادَو َع،َدى  ََ ََوَّقادالحم ِفيدِه  نَن َأَم تَد،َد َنا ِ ِه إِ داوحمِهيَي َأماالَ(دى َأِعيَسدى َ فا  َِقي ادالحم حملدكِ  َأَما َأصَّيدا
. َأَمددا  ددِكي إِلَياددِه َمددنا ناِنيددبا عاالهايا إِلَياددِه حمَّللَّا جَيا،َددِب إِلَياددِه َمددنا َنَشدداءا َأنَد ا ددِوََِ  َمددا تَددكا حملا اشا

ََوَّقاالحم إِ  ِ،َ دن  َ(دبَدَ تا ِمدنا رَ  ِدَك ِإىَل تَد ََ دنَد ايا َألَدالاَم  مَّ ِمنا  َدعاِك َما َقداَءهايا حملاِع،اديا  َدناي دا  َديدا
َِدي َشدك ل ِمنادها  ِِنَن  اأرِثادالحم حملاِ ،َداَب ِمدنا  َدعادِكِهيا َل دنَد ايا َأِإفَّ حملَّد َ َق ل ماَسد ًّى َل اِضدَي  َديدا

﴾ ماوِنبل
(2) . 
ه ه حم  ي ددددن مددددن ؛اعددددن ) هدددد  حم دددد  (؛ أإف أحمت بدددداع حمَلددددالى خيددددو   صددددحا  

حمن،سبالحم إلي ا ه حملأاهو؛ ل ن  حم  ي ع،ي ي هت بداع حمَلدالى لديم ِم ن دا؛ ألف  حمَلدالى 
ل حملنيالب.  مول من  موحمل حمل ،البني أم نع،ي ما ه حمل ،البني إم  ع  

                                                           
 .54( حملنساء: 1)
 .14ني 13( حملشالرى: 2)
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هل، ددالىني قبدد   ف نن ددى عددن حمل،َددو  ؛ ألف  حممت صدداو  ألددِلك  مددو هللا  
اه حممت صاو هلبنيني أحملبني هال حملسبب حمألَرب ه حمل،َو  ني ف دن  دو ف هل، الى نن

حمَ    حملبعك عن حمل،َو  . اف  عيك   من حملبنيني أتزأ ف من حمل، الىنيَ 
ِِنَن آَمنادالحم حمتدَّ ادالحم حمَّللََّ َ دد َّ تداَ اتِدِه َأَم َ ادالتانَّ ِإمَّ َأ َندادد،ايا قدال تعداىل:   ﴿ََي  َند َ دا حملَّدد

ِ، االَف. َأحمعا  ندا،ايا ماسا َا َاواأحم نِعاَ َت حمَّللَِّ َعَ،يا ايا ِإذا  ََوَّقاالحم َأحمذا يع ا َأَم تَد َ،ِص االحم ِقَباِ  حمَّللَِّ ؛َِ
ددوَقل ِمدددَن  َا ََا  ا دد،ايا َع،َددى َشدد ندا دداَلحمَن  َأَا ،ايا  ِِنعاَ ،ِدددِه ِإوا ددَبحا َ قدا،اددالِ  ايا فََأصا َ عاددَكحمء  فَددأَلََّف  دَدد ا

 ََ َ ا  َايا ِمندا َِ َ،كاأَف. َألاَ، انا ِمدنا ايا  امَّدن  حملنَّاِر فَأَنداَ  ا حمَّللَّا َل ايا آََيتِِه َلَع،َّ ايا تَد ا ِلَك ندابَد ِ  َِ
ِ،حاالَف.  َا ااِ َأََياماواأَف ِهلاَ عاواأِو َأنَدنداَ الاَف َعِن حملا اناَ ِو َأ األََِِك هايا حملا ا عاالَف ِإىَل حم َا َنكا

ََوَّقادددالحم َأحم ِِنَن تَد الَّددد ََ َادددالحم ِمدددنا  َدعادددِك َمدددا َقددداَءهايا حملابَديِ نَددداتا َأ األَِِدددَك ََلاددديا َأَم َت االنادددالحم  ،َدَ، وا
حمب  َعِأيي ﴾ َِ  . (1)َع

دد   حملندداس  صددبحالحم مددن حممل،  دد ني  وقددالحم مددن ضددي  حممودد، و إىل    َ ألددال  ف 
﴿َأَمنا نَد،َِّ  حمَّللََّ جَياَع ا َلها َةاَوق ا﴾(عن حمم ، و. قال تعاىل: 

(2) . 
،  داني إم  حممل،  دالف. فدإذحم (د، الهاني أهِه مخسن ةار ني ل  ن نوضى  سد،اَل اَ 

 .ووقالحم من ضي  حممو، وني إىل (عن حمم ، وني فأصبحالحم  نع ن هللا إوالحمَن  
 
 
 
 
 

                                                           
 .115-112( آل ع وحمف: 1)
 .2( حمل   : 2)
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 مخرج ألاّول ـال

 الاعتصام
 

حمم(دد مي ن(. فددإذحم أقددك  ني أهددال  بدد  )حم  ددا  هددال حممع،صددال قبدد  هللا 
م(د ل(ني فع،دي ي حممع،صدال هلصدالرق حممل،  الف حمو، ف ا ه نسبن  عجي حمألمدالر إىل )حم

ددا  َددرب مصددكحم  ل،ح ددا   حمم(دد مي نني أهددي صددالرق  ليَي ددن  اقي ددنني فإّن  حمل،أليَي ددن حممتَ 
 اث ،نني ثبالَت  ق عيًّاني أمالحمف ن ل،صالرق حمل،نزن،ي نني مالحمف ن  ق عي ن .

ن أحمألم ددد نيفالو(دددالل مالحمفددد  لددده نيمدددا ه حمل ،ددداب َددد     فدددإف  »قدددال حم دددن تي ي دددن: 
 نيبداع حمل ،داب مدن نالقدب حمت  ف،ديم ه حمملدؤمن  إم   نيمن  يث حمْل ،ن نيجم عن ع،يه
دد    ددِلكَ  جم عددالف  أحمملؤمنددالف نيباعدده فيددهفددال وآف َيمددو هت   ني ه حملو(دداللمددا (ددن   َأ

ِلكَ     ا مالحمف  د نيا   ًّدن دالف إم   ه مفإن د نيما  ؛  ع،يده حمملسد، الف ع،ى ذلك. َأ
، دددالف فندددن؛ ل دددن حمملسددد، الف ن،،  دددملدددا ه حمل ،ددداب أحملسدددن   ا أ م ددد نيه عدددن حملو(ددداللن يَ 

 .(1)«...هال حم   ن نيأأ ي آوو نيفينزل ع،يه أ ي حمل وآف نيحملو(الل
 مددو (ددبحانه   اع،دده أطاعددن ر(ددالله أ أل حمألمددو »أقددال حم ددن تي ي ددن  نض ددا: 

 َد     هِحم ع،دى  ف   فكل   نيه إىل هللا أحملو(الل ف نوف   نيإف تنا عنا ه شيء نيأ مو نيامن  
  أحمملع،َّدددد نيأه إىل هللا أحملو(دددداللفع،ددددي ي  ف نددددوف   نييءمددددا تنددددا ع حمملؤمنددددالف فيدددده مددددن شدددد

دد فدكل   نيل عندك عددكل حملشددو عددكَ نا  نيهلشدو  ي ن ددن دي ن،ندا عالحم لدددي إذحم لددذلددك ع،دى  ّن 
دددِلك ؛اهدددِحم حمألمدددو اث ، ددد ددد (2)َأ دددإ   دددانالحم ع،دددى هدددك  دي إذحم لدددا ن دددالف ألّن  ى ي ن،ندددا عالحمَ 

مدن طاعدن هللا  نيع،الفموأحم  دا هدي فداؤ فد  كح،داقالحم  ينِدِ  ف ند نيهلل أر(الله نيأطاعن

                                                           
 .1/31( جم الع حملَ،اأى: 1)
ِلك(ني أحملصالحمب: )أذلك(.2)  ( ه حممل بالع: )َأ
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ي م جي، عالف ع،ى فإّن   نيي إذحم م ن،نا عالحم    حمق، عالحمذلك ع،ى  ّن   أحملو(الل. أفل  
انالحم قك جي، عالف ع،دى ضد لن نيض لن إىل  ل دانالحم  ينِدِ  أىل  القدالب حملدوف   نيألالَ 

ا هلل أحملو(الل. فإذحم  ف ك ن الف   ك حملَون   م يع   نيمن ي إذحم تنا عالحم نيهللا أحملو(الل
 نيلاقد  إىل ذلدك فوند  مدن ي نيإىل هللا أحملو(دالل أمالرنن ه هِحم حم ال هلوف  َانالحم م

،   رإذحم قدك   فدد ف ندؤموأحم  دِلك نيودو  عدن ذلدك  ني دي عنده   وندد  حمألأىلوددوأق يَ 
دددواأحم  :ف دددك قدددال َلدددي نياأحمأل دددوى  نض ددد َا ََوَّقادددالحم َأحمذا يع دددا َأَم تَد ﴿َأحمعاَ،ِصددد االحم ِقَبادددِ  حمَّللَِّ ؛َِ
ددداَلحمَن  نِعاَ دددَت حمَّللَِّ عَ  ،ايا  ِِنعاَ ،ِدددِه ِإوا دددَبحا َ قدا،ادددالِ  ايا فََأصا ددد،ايا َ عادددَكحمء  فَدددأَلََّف  دَددد ا ندا َا ،َددديا ايا ِإذا 

َ دددا﴾ َايا ِمندا َِ دددوَقل ِمدددَن حملنَّددداِر فَأَنداَ ددد َا ََا  ا ددد،ايا َع،َدددى َشددد ندا َأَا
ددد .(1)   ا ّنددداهي عدددن حمل،َدددو  ف،  

 نيعدالحم ع،دى هطد ي م جي، عدالف ع،دى هطد ؛ إذ لدال حمق، ذلك ع،ى  ّن   فل   نيام ،   
فأصدبحالحم  نع ،ده  نيف  د  ق،دالّبيه  ل د  ن دأ د    ؛ق ين ل،َو  حممل،ض    باع حم    لالقب حمت  
َ قدا،اددالِّبِيا لَددالا َ ددا قددال:   نيإوددالحمَن   ِمِنَ . َأ َلَّددَف  دَدد ا ددوِِه َأِهلا اددؤا ِِي  َنَّددَكَ   َِنصا ﴿هادداَل حملَّدد

 َ ددَت  دَدد ا يع ددا َمددا  َلََّا َراِل ؛َِ ددَت َمددا ِه حمألا ََ ا ددنَد ايا﴾ َندا  قدا،اددالِّبِيا َأَلِ ددنَّ حمَّللََّ  َلَّددَف  َديدا
ني (2)

انت ق،الّبي م،أل    دال  َداف ذلدك مدن  نيع،دى  مدو مدن حمألمدالر نيودا ة،،َدن نيَدنفإذحمَ 
 ا ع،ددى هطدد ؛ ألف  ف،ددي ن ددن ذلددك حمق، اع دد ني دده ع،ددي ي ا مددن  نع ددن هللا ع،ددي ي؛ أِم دد

 .(3)«هللا تعاىل  ع،ي جب ي  حمألمالر
ح ،َددأمندده مددا هددال ما  حملع،دديني ب،ا حملع،ددي مددا هددال مددن صادد مددن»أقددال حملشدداطب : 

 حددده؛ ف دددِه ث ثدددن  قسدددال.،َ به أم ما ،ا بهني أمنددده مدددا لددديم مدددن صاددد،ا مدددن صاددد م نيحملع،دددي
كني أحملددددِي ع،يددده مدددكحمر حمل ،ددددبني أإليددده تن، ددددي هدددال حمألصدددد  أحمملع،َ ددد حمل سدددي حمألأل:

                                                           
 .113( آل ع وحمف: 1)
 .13ني 12( حمألنَال: 2)
 .14/51( جم الع حملَ،اأى: 3)
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دداف ق عيًّدد ن ني أحملشددونعا إىل  صدد  ق عددي  اني  أ رحمقع ددم اصددك حملوحم(دد  ني أذلددك مدداَ 
دددددن حم  كن ددددد اندددددت وَالظدددددن  ن منزَّ حمملباَر ه  صدددددالَلا  لدددددن ع،دددددى هدددددِحم حملالقدددددهني ألدددددِلكَ 

َو َأِإَنَّ لَدددها َ َددداِفأاالَف﴾أفوأع دددا؛َ  دددا قدددال تعددداىل:  َا  ِِ ﴿ِإَنَّ حَنادددنا نَدزَّلانَدددا حملددد
ددد ؛(1) ا ألّن 

تني أهدددي: حملضدددوأرَي   توقددد  إىل  َدددَ حممل اصدددك حملدددِت ّبدددا ن دددالف صددد   حملدددكحمرننني
دداتني أحمل،حسددأحم اقي دد ي ألطوحمف دداني أهددي  صددالل أمدد،  ِ  ني  َلددايناتني أمددا هددال م  ِ 

حملَددوأع مسدد،نكق إلي ددا؛  ع،ددى حمع،بارهدداني أ(ددا و حملشددونعنني أقددك قددال حملربهدداف حمل  عددي  
افف  إش ال ه  ّن     .(2)«ا ع،ي  صي ني رحم(  حمأل(اسني اث ت حمألَر

 أحممع،صال ّبِه حم  ا   حمم( مي ن حمل  عي ن كح    ث ث مناف : 
حم  ددا   حمم(دد مي ن حممل، َدد  ع،ددى ثبالّتدداني ثبددالَت  ق عيًّدداني التأصةة:    -األوىل املنفعةة 

 دالفني عندك حمل،ح يد ني  ني هي حمألصالل حملِت جيدب  ف كحد، ي إلي دا حم   ِ هل    حممل ،َ 
ف دد   ر ي  ليَددي  خيددالف  صدد   مددن حمألصددالل حمم(دد مي ن حمل  عي ددنني ةالَددن  ق عي ددن ني 

ني أإف  س ك عَ ندا    ه  عجي حمملؤلَ   حمملنسال   إىل )حمم( ل(.ك  ر َي  هط  
با حمني ع،ى حمل،أصي ني هي:   أل،،ح ي  ث ث طوحم  ني تع، ك حمع، اف حمَ 

ه هدددِه حمل ون دددن نن ،ددد  مدددن حملدددو ي حمل،دددأليَي  صدددعالف حمني الطريقةةة  الدةةة       -0
فننأو ه ن،ا  هني فإذحم  ف ى هِحم حملو ي إىل ن،ي نني  الف   ك حمألصالل حمل  عي نني 

 ه هلب  ف؛ ألف َ    ما نؤف ي إىل حملباط : هط  ق ع ا.   نا ع،ي
ني فننأدو ه الطريق  الن زل    -1 ه هِه حمل ون ن نن ،د  مدن حملدو ي حمل،دأليَي  ندزأم 

مدددنني  دددالف   دددك حمألصدددالل حمل  عي دددنني  م ك ماتدددهني فدددإذحم حم(ددد،نك هدددِحم حملدددو ي إىل م ك 
 ق ع ا.      نا ع،يه هلب  ف؛ ألف َ    ما نس،نك إىل حملباط : هط 

                                                           
 .4( حم  و: 1)
 .112-1/111( حمملالحمف ات: 2)
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ني أحمألصدددالل الطريقةةة  الةةةة: از     -1 ه هدددِه حمل ون دددن ندددالحم ف  ددد  حملدددو ي حمل،دددأليَي 
دداف هددِحم حملددو يني خيددالف   ددك ت،ددك حمألصددالل حمل  عي ددنني  حمم(دد مي ن حمل  عي ددن؛ فددإذحمَ 

 خيالف حم   : هط  ق ع ا.      نا ع،يه هلب  ف؛ ألف َ    ما
اقي ددن حم   ددالف مددن ل  عي ددنني نسدد، ي  حم   ِ أهل،ح يدد  حمل ددا ي ع،ددى حمألصددالل حممتَ 

دددد م ددددن حممل،  دددد ني  ف ن شددددَالحم عددددن  هطيدددد  حمملع  ِ  ب ني مددددد  ن ،دددد ني أحمملنددددال ني أحممل،عصِ 
 نن،سبالف إىل )حمم( ل(ني أهي خيالَالف  عجي  صالله حمل  عي نني صوحم ن .

دددددفدددددبعجي مدددددا نس، سدددددك  ددددده حمملع  ِ   بالفني مدددددا هدددددالني ،دددددالفني أحمملندددددالالفني أحممل،عصِ 
ا   ا  ني ف دي  هطي ني ليم َلا م إم   ن حم     فىن نصيب؛ فإف  عي  صحاّبا  ّن 

 من قبي  )حم  ا   حملباط،ن(ني أليست من قبي  )حم  ا   حملصافقن(.
أحملَدددو   ددد  حم  ي دددن حملباط،دددنني أحم  ي دددن حملصدددافقن:  ف  حم  ي دددن حملباط،دددن هدددي  

ددا   ي ددنني أل ن  ددا ه حملالحمقدد  ف ددوق هط،ددن؛  دد و  حملَ ددوق حملددِت نددزعي  صددحاّبا  ّن 
دد   حممل ا  ددنني ف ددي   ي ددن صددافقنني أإف  ددا م ا  ددن ل،الحمقدد نيَ  حم  ي ددن حملصددافقنني فإّن 

ا و و حم   .  وَ  عن ا حملناف،الفني  أ تناف  عن ا حملد ،ناف،الف؛ فزع الحم  ّن 
أحمْل      حممل،ناقض  ه تس ين )حم  ي ن حملباط،ن( موحمف   ه حمل،   يني أذلك  

ني  أ حمملك عي حملالحمهي؛ فيا ال ل    أحم دك  اص  ه م ال حملوف  ع،ى حمملك عي حمل اذب
ا   ي نني ما هي إم  ف وق هط،ن.   من  ا: إف  ف وتك حملِت تزعي  ّن 

ني م مي دن  ف تنداِ  حم  ي دن حملالحمقعي دنني لَأي نفاف عاؤ  ليم  َثو من تس ين 
،  ي  ؛عالف. ني أإف حم(، سك  ه حملناسَ   فالباط  نب ى هط  

حمل ا  دددن ع،دددى حمل،أصدددي ني هدددال حملسدددبي  حمل دددالب؛ أحمل،ح يددد ني   وحم  ددده حملدددث ثني  
 ل،َص     حم  ي ن حملصافقنني أحم  ي ن حملباط،ن.

 ني حم  ا   حمم( مي ن حملثا ،ن ثبالَت  ق عيًّداني هل  د  حممل ،َدالتطب:ق   -املنفع  الث  : 
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  ي ن(.،ا كن نني أحملع ،ي نني أحم ا  َ هي حمملصكر حمألصَى ل،، بي ات حمم( مي ن: )حملعَ 
حمني  ددددددد و (دددددددددددا و أعناندددددددن حممل  بددددددداق قدددددددكًّ اقي دددددددننيَ  ،  دددددددد  هل، بي دددددددات حممتَ 

اقي دنني هدي حمملصدكر حمألأ لني ل،،دزأ ف  حملد نسال   إىل )حمم(دد ل(؛ ألف  حمل، بي دات حممتَ 
بانن: ن َ   من حمل، الىني أحمل، الى ت الل ع،ى َر

،بدده أر(دد،ه أحمليددالل  -0 حممميدداف هألصددالل حمل ددربىني أهددي حممميدداف ههلل أم   ،دده َأ
ني ني أحمممياف  ا قاء  ه مدن عندك هللا  حمآلووني أم (ي  ا حمممياف  و(الن و  ك

 أحملسن ن. نيهل وآف نيأحمممياف  القالب حملع   هأل  ال حملثا ،ن ثبالَت  ق عيًّا
حملع ددد  حملصدددايني أهدددال حمل، بيددد  حملع ،دددي  حملصدددحيح حمملالحمفددد  ل   دددال حملشدددوعي ن  -1
 ن.ني أحملسن  لثا ،نني ثبالَت  ق عيًّاني هل وآفحم

فددامل،  الف نن،َعددالف   ددد     ددي مددن حمأل  دددال حمم(دد مي ن حمل  عي ددن؛ ليدددزفحمفأحم  
 إمياَن  م  إمياّنيني أنزفحمفأحم إ( م ا م  إ( م ي؛ فيزفحمفأحم ت الى م  ت الحمهي.

  ِ ِ ،يدددددددنني أحمملنددددددال ني  يدددددددنني أحمملناف يدددددددنني أحمملع  ِ  م دددددددا ويدددددددو حممل،  يدددددددنني مدددددددن حممل 
ِلك. كننني ف،يب ني أحملد َسِ أحملد ،عص ِ   سالحمَ 

 ِ ِ د   حملبعدكني عدن  صدالل حممميداف حمل دربىني أعدن حمألع دال فامل   الف  عيدكأفَ 
حملصا ات؛ في ،،الفني أنزنالفني أنسوقالفني أَيَ،الف حملوهني أنشدو الف حم  دوني أَيتدالف 

 ماتني أم نَع،الف شيِ ا من حمل اعات.(ا و حم وَّ 
دد   حملبعددكني عددن  صددالل حممميدداف حمل ددربىني أ  ل ددن  ي أحمملندداف الف  نض ددا  عيددكأفَ 

حم؛ فددإف  منددالحم مددن موحمقبددن  يددك  ن،أدداهوأف هلع دد  حملصدداي؛ إم ددا والف دداني  أ ط ع دداني  أَ 
 ماتني أ ط، الحم حملعناف ألهالحم  ي.حملناسني أو،الحم إىل شياطين يني حمرت بالحم حم وَّ 

،الف قك ع  ،الحم  عجي حمأل  ال حملشوعي ن حملثا ،دنني ثبدالَت  ق عيًّداني فدأه الحم أحمملع  ِ 
ني مدددن  أضدددح حملالحمضدددحات حمم(ددد مي ن؛ أ ه دددالحم حمل،دددرب   حملبنددداءني مددد   ف  حتدددوب حملدددزَن
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آني دن حمل  عي دن؛ أ ه دالحم  َد  أحمل،عو يني م   ف  أقالب (ك حمملو قني اث دت هألفل دن حمل و 
 هني م   ف  نصالص حتوميه ه حمل وآف حمل وبني أحمضحنَ    حملالضال .حملو 

بددداق ني  ، بي دداّتي حمل ا  دددنني ع،دددى حملن،دددال  أحمعنَدددأحمملنددالالف نا  لد نددددامقني الف عناندددن َ 
اقي ن. َ حملعَ   كن ن من اني أحملع ،ي نني  َثو من عنان، ي هل، بي ات حممتَ 

دددددد الف نرحم  ددددددي حمل،أليَي ددددددن حممو، في ددددددنني  َثددددددو مددددددن عنددددددان، ي عنَددددددبالف نا أحممل،عصِ 
اقيددنني ف ددأف  حملالحمقددب ع،ددى حمملن،سددب إىل )حمم(دد ل(ني هددال حملددكفاع  هل، بي ددات حممتَ 

دددا  عدددك ذلدددك  ف ن ب ددد  مدددا ثبدددت مدددن عدددن آرحم دددهني أفعدددالق حملنددداس إلي ددداني ألددديم م ًّ  
 !   حمأل  ال حملشوعي نني هلكلي  حمل  عي 

دددددد   حمملددددددالني فددددددارت بالحم أحمملَِسدددددد كأف قددددددك  ل،ددددددالحم حمل، بي ددددددات حمم(دددددد مي ننيَ 
ا وأالرق ووَّ   منني م، بع   هالحمءهي حمل ِرق.حم أالرحمتني أهي نع، الفني  ّن 

اقي ددنني حملثا ،ددن ثبددالَت  ق عيًّدداني إف  حم  ددا   حمم(دد مي ن حممالتقريةة    -املنفعةة  الث لثةة  تَ 
البيدت حملدِي جي د   فدوحمف  هي  َرب أ(ي،ن من أ(ا   حمل، ونب    حممل،   ني أهديَ 
حمأل(دددوق حملالحم دددكق. ف   دددا حمو،،دددف حمألفدددوحمف ه حمألمدددالر حملَوعي دددنني فدددإف  حمق، ددداع ي ه 

 هِحم حملبيتني (ي الف  َرب أ(ي،ن ل،، ونب  ين ي.
حملثا ،ددن ثبددالَت  ق عيًّددا؛ أحممق، دداع ه  فامق، دداع ه  صددالل حممميدداف حمل ددربىني 

إقامددن حملصدد قني أصدديال رمضددافني  حمل ثدا مددن حملَددوأع حملع ،ي ددنني حملثا ،ددن ثبدالَت  ق عيًّددانيَ 
اقني أ فحمء حم ا  أحملع دوقني أحمْل داف ه (دبي  هللاني أ   دال حملبيد  أحمملالحمرندث  أإن،اء حملَز

عاصدي؛ أحممق، داع مات من حمْلدوحم ي أحملَدالحم و أحمملأحملن ا  أحمل   ني أ ن ب حم وَّ 
دددال،ح، ي هلصدددك  أحملعدددكل ،ا ه حمل ثدددا مدددن حملَدددوأع حم ا   ي دددنني حملثا ،دددن ثبدددالَت  ق عيًّدددانيَ 

أحمم سددداف أحمألماندددن أحمل،الحمضددد ني أحمل، ، دددي عدددن حمل دددِب أحملأ،دددي أحمم(ددداءق أحم ياندددن 
؛َ    هِه حمألمالرني  بال قالن نني نس، سك ّبا حممل،  الفني ف،ا   ب  ين ي. و ِ أحمل، رب 

ق إذف تنبثددد  مدددن حمل، دددالى أحمم(ددد ل.. مدددن ف دددي  ودددال  »قدددال (دددي ك ق دددب: 
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يددزق حمألأىل..  (ا(دد ا حممع،صددال قبدد  هللا أليسددت  نيع ددكه أّن دده أفنندده : ي نيحملَو
ددجمددو   هددكو آوددوني أم  الحم(دد ن  بدد   ر آوددوني أم ع،ددى  ي  تصددال     ع،ددى  ي  ف    

 .(1)«ن حمل ثاق!آوو من  بال حمْلاه،ي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .1/442( ه ظ ل حمل وآف: 1)
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 مخرج الثانيـال

 تصارالاق

 

هدددددال  ف ن ،صدددددو حممل،  دددددالفني ه م دددددال حمملبا دددددث حمل،أليَي دددددن حممو، في دددددنني ع،دددددى 
ن دددالف ذحم ثد ددددار ع ،ي دددن؛ فدددإذحم أقدددكأحم حمو، ف ددداني ه  عدددجي حمملبا دددث حمل،أليَي دددنني  مدددا

 أقب حمل،ح   ني من حملث ار حملد  ني ن من اني قب  حملكوالل في ا. 
انددت حملث ددار حملددد  ني ن  نأون ددن  والصددن ني  - مدن حمملبا ددث حممو، في ددن - فدإذحمَ 

ليم من أرحم  ا  ي  ةوق ع ،ي ن؛ فإف  حملالحمقدب ع،دي ي حممعدوحمل عدن حم دالل في دا؛ 
ألف  حملناندددن مدددن حملبحدددث حمموددد، ه ني هدددي حملالصدددالل إىل حم  ي دددن حمملث دددوقني حملدددِت مدددن 

 شأّنا  ف تكعال حممنساف إىل حملع   حملصاي.
 صددددددحاب مددددددن معوفددددددن عددددددكف  - مددددددث    - ف ددددددا حملَا ددددددكق حملع ،ي ددددددن حملددددددد  ني ن

ددددددددوننني أودددددددداهيني ه حممفكحمضدددددددداتني  حمل  ددددددددفل! أمددددددددا حملددددددددكحمعي إىل وددددددددالل حمملَس 
معوفن حملعكف لن تث و  ي  ةوق ع ،ي دنل! حم ال  ف  أ  ؛أحمم ، امتني أحمم(،كممت

انت ت،ك حمملعوفن مث وق ني لنص  حمل وآف حمل وب ع،ى عكفهيني صوحم ن .  ف،الَ 
م طا ددد  أرحمءه.  نيالل عدددكف حملَ،يدددنددددد  نيكلددددد دف دددِحم حمل»قدددال (دددي ك ق دددب: 

دداللدأ مدد ني  أ  َثددو. أ (ددبعن   ني سن  د أ ودد نيليسدد،الي  ف ن النددالحم ث ثددن   هأإن دد  وهي ماَل
 نيمددددددن حم ددددددافث ني،ددددددالحمحملددددددِنن تثب   نيك حمل ،ي،دددددد ددددددددأعن نيك هللادددددددددى هللاني أع،  ددددددي عندإلدددددد
 دالل  نيل، دكل حمل الند  نيإذف ني أ مدن رأحمن،ده حملصدحيحن. فد  ضدوأرق نيهدأقالع عنك

ددددد أهل ثدددددا. نيي  اصددددد،ن هل ،يددددد عدددددكفهي. أحملعدددددربق ه  مدددددوه  ه حمل دددددوآفا لدددددِلك نالق 
نني أإىل عددددكل حم(دددد،َ،اء   ددددك مددددن ه هددددِه حمل ضددددي   نيإىل تددددو  حمْلددددكل ني حملو(دددداللَ 

 ف  نينه صدديانن حمل اقددن حملع ،ي دد نيا مدد  مددن ا حمم(دد لي   ش دد ؛ه شددأّني نيحممل، ددافل 
أهدددِحم  ن َدددال حمملسددد،ي مدددا لددديم لددده  ددده ع،دددي أثيددد . أه  م  ني ف ه ودددا مدددا نَيدددكبدددكَّ تا 
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دالل - حملِي طالحمه حملزمن -حم افث  إىل ع،دي هللاني ف،يدك  إىل  نيهدال مدن حملنيدب حمملاَل
  .(1)«هللا ع،ي

 أحممق،صار ع،ى حمملبا ث ذحمت حملث ار حملع ،ي ن كح    ث ث مناف : 
 عدددو تدددالفا حملالقدددت أحمْل دددكني ملدددا هدددال  أىل؛ فبدددكم  مدددن  التةةة     -املنفعةةة  األوىل

حملنأون دددنني ودددا حمملث دددوقني جيدددب ع،دددي ي  ف خيص صدددالحم  حمنشدددنال حممل،  ددد ني همو، فدددات
 .  ق الفهي حمملبِألنني أنس،ث وأحم  أقاّتي؛ ل اعن هللا
ني وا من  لف (داعنني ن ضدي ا إف  (اعن  ن ضي ا حملعبكني ه طاعن هللا 

 حممنسافني ه حمو، فات نأون ن والصنني م تث و  ي  ع   صاي. 
حمملسا   حممو، في نني حملدِت تسد،ح   حملبحدثني  عو ت ،ي   التقل:   -املنفع  الث  : 

اندددت حمملسدددا   حممو، في ددنني هآلموني فدددإف  حممل،  ددد  (يصددوفالف  نأدددارهي عدددن   فددإذحمَ 
 َ   مسألن نأون ن والصنني أ ِلك ت    حمملسا   حممو، في نني ف، الف هلعشوحمت.  

همق،صدددددار ع،دددددى حمملسدددددا   ذحمت حملث دددددار حملع ،ي دددددنني التقريةةةةة    -املنفعةةةةة  الث لثةةةةة 
(ددددي، ، ص حممل،  ددددالف مددددن آمو حمملسددددا  ني حملددددِت تَددددو    يددددن يني أ ، ، صدددد ي من دددداني 
ني  (ددي الف  عضدد ي  قددوب إىل  عددجيني مددن ذي قبدد ني في ددالف حمل، ونددب  يددن ي (دد   

اف صعب ا.    عك  فَ 
مسددألن م ننبددف ع،ي ددا ع دد ؛ فددا الل في ددا وددالل  َدد   »قددال حملشدداطب : 

أع د   نيهلع د : ع د  حمل ،دب ني أ عدفع،ى حم(،حسانه فلي  شوعي   ي نكل  دفي ا ل
 . (2)«احمْلالحمر ني من  يث هال م ،الب شوع  

دداف مالددك  ددن  نددم ن ددوه حمل دد ل في ددا لدديم »أقددال حملشدداطب   نض ددا:  أقددكَ 

                                                           
 .4/2215( ه ظ ل حمل وآف: 1)
 .1/43( حمملالحمف ات: 2)
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وحمهي،ه ع     . (1)«لن ت ك  حت،ه ع  ني أكح يَ 
ني فقأ يدداف عددكل حمم(،حسدداف فيدده مددن  أقدده م،عددك  »أقددال حملشدداطب   نض ددا: 

ف  دا م نعدفني إذ ه حممل ،َّدقَدال ِ  مدو حمل، ،يدف حملدِي طا  ا نعدف مدنه شن  ع   ن  إ :ن ام
ه ا ه حمآلوددددوق؛ فإن ددددننبددددف ع،ددددى ذلددددك فا ددددكق؛ م ه حملددددكنياني أم ه حمآلوددددوقني  م دددد م
دددسدددأَ نا  ِدددِمدددا  ا ل ع   ع، ددده  دددا ع،دددي مدددن ذلدددك  ا ه حملدددكنيا؛ فدددإف  ي عندددهني أ م دددو  ددده  أ ّنا
ِ  أم نن صددهني أ م دد نينزندكه ه تددك ا ر قدده م صدد،ن مندده ه حم ددال؛ فدد  تَددي ق حم اا حمل،د

،ساّبامش    ِ   نيأتعب ط،ب ا نين حَم  ه حملكنيا؛ فيه فا كق   ق  صالَلاني أإف فول  ف   ،
الّندددا فا دددكق  فِ ددد ِ   ن شدددو َ  دددي مدددن لددد ها ق أفا دددكق نعدددك  شددد افق حملشدددوع َلدددا  دددِلكني َأ

دددِلك دددالزىنني أشدددوب  ع،دددى حملضدددك  إم   ني   دددال حملشدددوع أليسدددت ه نيحممنسدددافَ  ؛َ 
ق د   ف  ّبدا ودول عاقد ني فدإذلَسد ني أحمملعاصدي حملدِت ن،ع، دحم  وني أ(ا و أقاله حم

مدددن فعددد   نيه حملدددكحمرننني مددد  تع يددد  مدددا جيدددف حملث دددوق نيفي دددا م جيدددف ةدددوق   نيحملزمددداف
  .(2)«ننبني م ما

حملشوع قك قاء  بياف ما تص،ح  ه   دالحمل  أمن ا  ف  »أقال حملشاطب   نض ا: 
 ني ف دا ودو  عدن ذلدك قدك نأدن  حملالقداله أ َ ، دا ي  دحملعبك ه حملكنيا أحمآلووق ع،دى  تد

ن حمملشدد،ن،  عام دد ن؛ فددإف  ه ع،ددى ودد و ذلددكني أهددال مشدداهك ه حمل، و ددن حملعافن دد ن دد
ن تدددكو  ع،دددي ي في دددا حملَ،ندددن أحم دددوأ  عدددن   ّبدددا ةدددوق ت ،يَي دددهلع،دددالل حملدددِت م ت،ع، ددد
ي إىل حمل، ددددداط  أحمل،دددددكحم و أنثددددالر  يدددددن ي حم دددد و أحملندددددزحمع حمملددددؤف   حملصددددوحم  حمملسددددد، ييني

ي ن دن  صد  دنني ألاني أإذحم فع،الحم ذلك ووقالحم عن حملسن  قالحم شيع   تَو  بني     أحمل،عص  
الحم حممق،صدار مدن حملع،دي ع،دى مدا نعدفني أووقدالحم  حملسببني  ّبِحمإم   ني حمل،َو    يث تَو

                                                           
 .1/53( حمملالحمف ات: 1)
 .1/53( حمملالحمف ات: 2)
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مد   صدالل  -ني أإعدوحمل حملشدارع لدديي أحملعاف،نن ع،ى حمملد،ع، ِ  إىل ما م نعف؛ فِلك
 نيبددداع مث،ددده مدددن حملع،دددي ف،ندددنحمت   ع،دددى  ف   نينعدددن حمْلدددالحمب مدددن  أضدددح حمألفل ددد -حملسدددؤحمل

  .(1)«ه وا حتصي  نيتع ي  ل،زماف  أ
حملسدددد،ف  ِبف   -  ددددكلاأحملددددِي نالض ددددحه  مددددوحمف: »أقددددال حملشدددداطب   نض ددددا: 

حملدددِت لددديم حت، دددا  نيي خيالضدددالحم ه هدددِه حمألشدددياءدحملصددداي مدددن حملصدددحا ن أحمل،دددا ع  لددد
انالحم  ع،ي  عو حملع،ي حممل ،البع  ني م   ّن    . (2)«...يَ 

مدددا م ننبدددف ع،يددده  فدددإذحم ثبدددت هدددِحم؛ فالصدددالحمب  ف  »ب   نض دددا: أقدددال حملشددداط
 . (3)«ع  ؛ وا م ،الب ه حملشوع
د نيع،ي شوعي   َ   »أقال حملشاطب   نض ا:  ا ن دالف مدن ف ،ب حملشدارع لده إ  
فدددإف ظ دددو فيددده  نيهلل تعددداىلني م مدددن ق دددن  ودددوى نيك  ددده يدددث هدددال أ(دددي،ن إىل حمل،عب ددد

لني أحملكلي  ع،ى ذلك ني م هل صك حمألأ  حمع،بار ق ن  ووى؛ فبال،ب  أحمل صك حملثاين
؛ ف،ديم ه م نَيدك ع د    نيع،دي َد      ف   نيل ه حمملسدألن قبد ا مدا ت دك   -  دكها  مالر:

ددددداف لددددده واندددددن  ودددددوى شدددددوعي   ندددددكل   حملشدددددوع مدددددا ن؛ ل ددددداف ع،دددددى حم(،حسدددددانهني ألدددددالَ 
داف مس،حسددن  ا شددوع  مس،حسدن   لددالف مددن حملصددحا ن ا؛ لبحددث عنده حمألأ  ا شددوع  اني ألددالَ 
دِلك. لكأذ أحمل،ا ع ني د ف  إ -أحملثداين وا مالقالفني ف ا ن،زل عندهَ  ا قداء حملشدوع إ  

ن مددا قدداء مددن حمألفل دد -أحملثالددثني...  كني أهددال حممل صددالف مددن  عثددن حمألنبيدداءهل،عب دد
... أودددا من،َددد   ددده نين؛ فدددالع،ي عارن دددرأ  حملع،دددي هدددال حملع ددد ني أإم   ن ع،دددى  ف  حملكحمل ددد
حملع،ي أ(ي،ن من     ف  كح    ذلك صىني َأ   ن ع،ى هِحم حمملعو  َثو من  ف حتا أحمألفل  

                                                           
 .54-1/53( حمملالحمف ات: 1)
 .1/55( حمملالحمف ات: 2)
 .1/11( حمملالحمف ات: 3)
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ددمددن  يددث حملنأددو حملشددوعي   نيحم لنَسددهحملال(ددا  ني لدديم م صددالف   ا هددال أ(ددي،ن إىل ني أإ  
ددد    ددد حملع ددد ني َأ هدددال  ا هدددال اث دددت ل،ع،دددي مدددن ق دددن مدددامدددا أرف ه فضددد  حملع،دددي؛ فإ  

 . (1)«..ف هلع    ه.م ،َّ 
 نيلددديم   ،دددالب نيع،دددي شدددوعي   َددد     فا اصددد   ف  »أقدددال حملشددداطب   نض دددا: 

 . (2)«   ه إليهني أهال حملع  ،ال(َّ نا  من ق ن ما إم  
ا هدال مدا ننبدف ع،يده  شدوع  حملع،دي حمملع،درَب  ا ثبدت  ف     دلد»أقال حملشداطب   نض دا: 
نني ف ددا حمق،ضدد،ه؛ ف ددال ن حملشددوعي  ت ع،يدده حمألفل ددحم في ددا فل ددع دد ؛ صددار ذلددك منحصددو  
حملشدأف   ف نع، ده ه حمْل ،دنني أهدِحم ظداهو؛ ودا  ف   فحملع،ي حملِي ط،ب من حممل ،َّد

ددددد نني فدددددإذحم حمحنصدددددوت؛ حمحنصدددددوت مدددددكحمر  حملع،دددددي ن حملشدددددوعي  ا هدددددال ه  صدددددو حمألفل دددددإ  
 . (3)«حملشوعي  

الّندا  أمن   و  حمملسا   حملِت حمو،،َدالحم في داني مسدألن ) َيفق حملصدَات(ني ف د َ 
ددِلك مددن كن ددن   َ عَ مسددألن   دداَ  نأون ددن  والصددن ني لدديم مددن أرحم  ددا  ي  ةددوق ع ،ي ددنني فإّن 

م مي دددن  ف نَ ددده حملعام دددن   ي دددن حمملدددوحمف من ددداني أحملعام دددن هدددي حمملسدددا   حملكقي دددنني حملدددِت 
 ؛ الر حمملنسال   إىل )حمم( ل(ني هَ     ماف أم اف.

فالددِي نث دددو ع ددد   صددا  ا حممميددداف ِبف  هللا عيددد   صددا ع،ددديي؛ ألف  حمملدددؤمن 
(يالقن  ف  هللا نس  َ  مهني أنبصو فعالهني أنع،ي  الده؛ في دالف إميانده رحمفع دا عدن 

 وحمتني أفحمفع ا إىل فع  حم احمت. ن َ فع  حممل
فدددد  ن،الق ددددف حملع دددد  حملصددددايني ع،ددددى حمع، دددداف حمملددددؤمنني ِبف  هللا عيدددد   ِحمتددددهني 

                                                           
 .23-1/13( حمملالحمف ات: 1)
 .1/25حمملالحمف ات:  (2)
 .1/131( حمملالحمف ات: 3)
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سد  ى عع دا؛ أم ع،دى حمع، دافهني ِبف  هللا  صدا عي   صدَن  حم دكقني ع،دى ذحمتدهني تا   أ
س  ى  صو حم؛ أم ع،ى حمع، دافهني ِبف  هللا  ِحمتهني  أ  صا  صَن  حم كقني ع،ى ذحمتهني تا 

 س  ى ع،  ا! ،يي  ِحمتهني  أ ع،يي  صَن  حم كقني ع،ى ذحمتهني تا ع
 مدن حممفرحم  وددا ف،عد   هندا  ضدوه   نيهددِحم فدإذحم ع، دتَ »: حم دن و،دكأفقدال 

اتنا اتندا ة،القدن وكَ  ؛مكَر أحم صدو  نياسأو،د  هللا  َدرب مدن و،د  حملند نيثدنألف  إفرحَم
ددك د ِ أهللا مددن أرحم  ددي ودديس. فاتَّدد نيا مددن ذلددكأحملالقددالف  أ(دد  ن اق دد نيجم ددالل ي إفرحَم

اتك ه حم صدددو ف دددال  نيارع  ددده مدددن حمع، ددداف  أع ،دددكأحمتبددد  مدددا  مدددو  حملشددد نيأمدددكَر
ددك ؛أ ع،ددي  ددا ننَعددك ني  ددوص ع،ددى (ددعافتك أمددن  نيألن دده مددن طددالر فددال  إفرحَم

ده .ن ا  ع ،ك ن ا   أ(  من  د  حملع د   نيأليم ذلك   اف  ه حملع د  أمكحمَر
ددِب في ددا. نينفأ  امدده ن يني دد نيميددزحمف صددحيح ك م ت  دد   ف تددزف  دده وددا  ن دد مَ 

د   مدا أرحمء طدالره مالر حمل،ال يك أحمآلووق أ  ي ن حملنبال    ؛ق أ  ا   حملصَات حممَلي دن َأ
ال ف  ددده فدددإف  ذلدددك ط ددد  ه ودددال. أمثدددال ذلدددك مثدددال رقددد  ر ى حممليدددزحمف حملدددِي ناددد

ع،دى  ف  حممليدزحمف ه    امده  (1)ندكر أهدِحم م  نيف  د   ف ندزف  ده حمْلبدال نيحملِهب
 دد   ن ددالف لدده  ف  نيأم ن،عددك ى طددالره ني دد  قددك ن ددف عنددكهل ددن  حملع ؛وددا صدداف 

فإن ددده ذر ق مدددن ذر حمت حملالقدددالف حم اصددد  منددده. أتَ  دددن ه هدددِحم  ؛كحددديس هَّلل  أ صدددَاته
حملسدددد   ه  مثددددال هددددِه حمل ضدددداَي أقصددددالر ف  دددده  ل حملع دددد  ع،ددددىحملن،ددددس أمددددن ن ددددك ِ 
(دباب ف،عد   حمأل ني ذلدكأإذ تبد َّ  ني لك حم    مدن ذلدكف ك تب َّ  نيأحمض ح ل ر نه

نددا أأقددالفَن  ؛َددن  ووقددت عددن  ف ت ددالف مكَر  نيإذحم  دداأ ت ه حممرت دداء ن ددا  إفرحَم
 . (2)«أكحار أنن    نيفيض   حملع   ه  يكحمء حمألأهال

                                                           
(1.)  ( ه حممل بالع: )م نكر (ني أحملصالحمب: )م نكل ك(ني  أ )م نكل 
 .1/522( َترن  حم ن و،كأف: 2)
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أعددددكل  نيمسددددألن  َيفق حملصددددَات حمع،ددددي  ف  أ »أقددددال قدددد ل حملددددكنن حملددددكأ حمين : 
 .(1)«...  ّبا ت َا   ك حمل وف حملِت ن،ع،   نيليست من حمألصالل ني َيفّتا

ددك عبددكه: أقد  نيه مالقددالفف نع،ددي  ن دد نالقبدده ع،ينددا حممميدداف هدال  يفالدِ»ال و  
 أه نيأقالفه َوف هنم نيقافر نيمونك نييدعال ي ني  ي ني  ك ني  ل   نيم نشبه حمل ا نات

أما ن،ب  ذلدك مدن حملصدَات  ني صا نيعي  نييه م، ، ِ أ ن   نيصن  و، ه أه نيصَاته
ددالف م دد .قدداء حملشددوع  طدد    عا  ددا ع،يدده حملددِت  نيع،ددى حملددِحمت حملصددَات  حم ددكق   اَ 

ددالف حمل دد ل صددَن    نينحمل ،ددب حملسدد اأن   مددن معدداين نيوددا مددا حمشدد،   ع،يدده حملع،ددي نيَأ
ددددالف حملسدددد   أحملبصددددو أحنددددال ذلددددك مددددن  نيوحمتوددددا حملع،ددددي هملسدددد العات أحمملبَصدددد نيَأ

ا م جيال  حم الل ف     نيقت في ا حمملِحمهبأتَو   نيارأ  حمو،،ف ع،ي ا حملن   أف حملِتؤ حملش
ء منددددده يأحمم(دددد،كمل ع،دددددى شدددد نيل حملبشدددددو  ف تصدددد  إليدددددهمي دددددن لع ددددال  إذ م نيفيدددده

 نيحم(دددددد،ع ال حمل،نددددددن ألف   ؛أتنونددددددو هلشددددددوع نيحملع دددددد  ضددددددعف ه نيهأللَددددددار حملددددددالحمرفق
وحمعدى فيده حملالقدالفحمت م تا  نيحمل،ندن فالضد  نيألِن حمحنصدو في دا نيحم  ي ن ننحصو ه م

ني  ن  ا حم  ي   ،دكِ ف،دي ن  نيفي ا  مث، ي    ضي ندإف ل نيا ت،ك مِحمهب ف،سَنأإ    ي 
أ ف نسددأل هللا  نيحملالقددالو عنددكما تب،ندده ع اللنددا ف ددا ع،ينددا إم   .في ددا فوندد  إىل م ندد 
 . (2)«منان ت ك  ِم   نيأ ا قاء  ه ر(،ه ني ف ننَو ملن آمن  ه

ر ع يدددكق فحسدددبني م لي دددو   نيل دددك قددداء هدددِحم حمل دددوآف»أقدددال (دددي ك ق دددب: 
ددِلك لا  أم ني ألي ددال ف اني أننشددت جم، ع ددن   م دد  د ددديليشددوع شددونعن فحسددب. أل ددنَ 

  دي  فب مدن صدنعه.. أهدال هندا نع،   أو، دي   أننشدِ ي ع،دى مدن ا ع ،دي   نيحمألفوحمف
ل هددال حملددِي ننددز   أ ددكأف حملبحددثني أمددن ا حمملعوفددن.. أمددا فحمل هللا (ددبحانه حملسددؤحملني

                                                           
 .311( شو  حملكأحمين  ع،ى حملع ا ك حملعضكن ن: 1)
 .53-52( ر(الن حمل،ال يك: 2)
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هدِه حملشددونعنني أخيددرب هلنيدبني ف ددن حمألفب  ف نددك  حملعبيدك    ،دده تَصددي  ت،ددك 
دددِ ني أ إ؛اَلدددا نيحملشدددونعن دددالحم لدددهَ  شدددف هدددِحم حملنيدددبأ ف نَك أ ف  ني أ (دددكه نيلكَ 

فأحم ع،دى م ليشدك   ؛ن َالحم هي ه هِه حمألمالر عندك حم دكأف حملدِت  رحمفهدا حملع،ديي حم بدا
دددددِلك  ني نَسددددد ي  ،نصددددديص حملنصدددددالصني أحمْلدددددوي أرحمء حمم ، دددددامت أحملَدددددوأل.َ 

أما هي  بالنيده.  نيي ن شف هللا منهدا لجيوأف أرحمء حملنيب كحاألالف حمل شف ع    م
قددن حملبشددو أحم ، دداَليني ف ددال نشددوع َلددي ه  ددكأف طدداق، يني أن شددف أهللا  ع،ددي   ا

دددده طبيعدددد، ي. أهنددددا   مددددالر تَو ددددا هللا جم ،ددددن    ني أ جم ،ددددن   نيَلددددي مددددن حملنيددددب مددددا تكَر
 .(1)«...َ ا  رحمفها هللا  نيضا ع،ى حملناس ه تَو ا ه ِحم أم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
 .2/421( ه ظ ل حمل وآف: 1)
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 مخرج الثالثـال

 الاحتياط

 
اء موضدددددداق هللاني أحمت  دددددداء وضددددددبهني هددددددال  ف كح،ددددددا  حممل،  ددددددالف ه حملع دددددد ني حم ،ندددددد

ن،  ،الحم ع،ى  عجي حمآلرحمء حممو، في نني    ع،ي ي  ف خي،ارأحم حملع    ا هال  (،ي  ف 
. انت حممل الَن و، ،ن  حم ، ام   أ  عك عن ةالَن حملشوعني ألالَ 

  ِ ِ    أحممل،  الف هي أ كهي مدن مي دن  ف نسد، الحم ةدو  حمم ،يدا ؛ ألف  حممل د
دددد،دددد أحمملندددداف   أحمملع  ِ  كننني نس، سدددد الف  ندددداه  يني ب  أحمملَِسدددد أحمملنددددال  أحممل،عصِ 

   ل، ، ي عن ا.هأم نوضالف  ني أ فعاَلينيأآرحم  ي
ني أحمت  ددداء وضدددبه؛  م دددا حممل،  دددالفني ف،ددديم َلدددي واندددنني إم  حم ،نددداء موضددداق هللا  

ددد   مدددا مي دددن  ف ن دددالف أ(دددي،ن ؛ ل،ح يددد  هدددات  حملندددان، ني  ألدددِلك نسدددعالفني إىلَ 
َ ا ل،شونعن. فيح،اطالف هل ف    عنَ    ما مي ن  ف ن الف ةال

ني ف دال فوند   ،حوميدهني أقدال فوند    الف ه )حمل،كو ( مدث   فإذحم حمو،،ف حمملؤلَ 
؛ فدإف  حممل،  د ني م ن،  ،دالف ع،دى حمل، ،يدكني  د  (1)  وحمه،هني أقال فون  اثلدث  ه ،ده

، ن ب ي ما ثبد ت حتوميده كح،اطالفني ما حم(، اعالحم حمم ،يا ني في، ن بالف )حمل،كو (نيَ 
ني ه حم  ي نني أن دالف مدن  ا ؛ وشين  ف ن الف حمل،حوبني هال حم  ي حملشوعي  همتَ 

حم.   ني  أ ع ك   قال  نا حمل،حوبني من حمملؤلَ  ني ة ِ ا؛ ق   
 أحمم ،يا  كح    ث ث مناف : 

ني ف دددك  دددا مدددن حمرت ددداب النجةةة     -املنفعةةة  األوىل ف دددن  ن دددب )حمل،دددكو ( مدددث  
دداف وددا وددوَّ د  مددحمل،ددكو  ووَّ  حم أددالرني (ددالحمء  َدداف لني فإن دده ه حم ددال،  قددك  ددا اني  لَ 

                                                           
 .111-11/111( حمنأو: حمملال(العن حملَ  ي ن: 1)
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 ل. من فع  حم وَّ 
دددداف حمل،ددددكو  ووَّ و ِ  دددد و )حمملددددك اني ف ددددك حمرت ددددب وأددددالر حم د  مددددن(ني فإن دددده إذحمَ 

؛ أل ن دده عددِر م ننددا    ،كويندده. أق ،دده  ،حددوب حمل،ددكو ني قددك ن ددالف عددِر حم م بددالم 
 ت ب وأالر حم. حم  ي ن حملالحمقعنني أهي  ن ه قك حمر 

ق،دددب حم ،دددا  م  دددِن  إىل (ددد م،هني مدددن حمرت ددداب االط:ئنةةة     -املنفعةةة  الث  :ةةة 
ك ودا حم ،دا ؛ فإن ده لني  د و حممل ، ِداني  ل ودا ودوَّ د  مدحم أالرني (الحمء  َاف حملَعد  ووَّ 

 ، ،يدددددكه قدددددك نوت دددددب حم أدددددالرني فيب دددددى ه شدددددك  مدددددن  مدددددوهني  ددددد  ن  ،ددددد  ع،دددددى 
 ألن.حممو، فات حم اص،ن ه حمملس

الف قكمي ا أ دكنث ا ه )حم(د، اع حمملال(دي ى( نيف ث     ؛ ف دن (1)قك حمو،،ف حمملؤلَ 
د   حممط ِندافني إىل  ن ده قدك (د،ي مدن ةالَدن  داف ق،بده م  ِنًّدانيَ   ن ب حمم(د، اعنيَ 

ل؛ فإن ده  ، ن دب حمم(د، اع لددي اني  ل وا ودوَّ د  محملشونعنني (الحمء  َاف )حمم(، اع( ووَّ 
 ك ن الل: إف  حم(، اع حمملال(ي ى أحمقب شوع ا!نوت ب وأالر حم؛ ف    

حمني م  دا     م ا وا حم ،ا ني فإف  ق،به موت  ل،ش ال ني م مي دن  ف ن  دِن    دك 
 َانت حمألفل ن حملِت نس،كل  ّبا حمملبيحالف ع،ى إه ن حمم(، اع. 

ني قددك حمو،،ددف حملندداس فيددهني ف ددن ي مددن   مددن  ا ثَدد  ذلددكَ  َ ثَددأمَ   ع ددي عسدد  
 من حملس الل.  ي من ن الل: إن ه والل ن الل: إن ه مس اللني أمن

فا ،دددا  (دددي، ن ب شدددوب حملعسددد ني فيضددد ن  ، ن بددده حملن ددداقني مدددن حمَلددد    
 مس الم اني أنض ن حمط ِناف ق،بهني  س م،ه من حمَل   مس الم ا.

 دد و وددا حم ،ددا ني فددإف  حملعسدد  قددك ن ددالف مسدد الم اني ه حملالحمقدد ني في ،ددك  
اف والي ا من حملس اللني فإف   شار ه جما وني أق،بده ودا م  دِن ني  شار هني أ    إفَ 

                                                           
 .114-32/112ني أحمملال(العن حملَ  ي ن: 511-1/554( حمنأو: حم ، ى هآلاثر: 1)
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 إىل ( م،ه من حمَل  .
ض دددو  إىل ض دددو  إىل ذلددك حمضدد وحمر حمنيَ  ددن نا فددإف قيدد : ل ددن  حممنسدداف قددك نا  

 َدد   دددي حم يددد ني مددد  ع، دده هوددد، و حمملدددؤلَ   فيدددهني  دد  قا ددد  هل،حدددوبني أقا ددد  
 !(1)هل وحمهنني أقا   همه ن

انت   ا تا مع،ربَ أحمْلالحمب: إف  حملضوأرحمتني إذحمَ  بيح حم أالرحمتني     ه ق ني فإّن 
اقي ات؛ ف ن هب  أىلني نا   با  ل، ض و  ذلكني ه هب حممو، في ات.م ال حممتَ 

بدددا  لددده  َددد   دددي حم نزندددوني حملثا دددت حتوميددده هلدددكلي  حمل دددوآين  فدددإف  حمملضددد و نا  
ني حملددِي م خي،،ددف فيدده حمثندداف؛ ف ددن هب  أىلني نا  بددا  ل، ضدد و   َدد   ددي حمل  عددي 

 ،ف ه حتوميه. ي ني حملِي حمو،ا حم
ِنازِندِو َأَمدا  اِهد َّ  ِدِه لِنَدااِ قال تعاىل:   َل َأ َادَي حم ا ،َدَن َأحملدكَّ َا َ دوََّل َع،َديا ايا حملاَ يدا ﴿ِإ َّ

َاالر  َرِ يي ﴾ َو َهغل َأَم َعافل َفَ  ِإ اَ َعَ،ياِه ِإفَّ حمَّللََّ َو حمَّللَِّ َفَ ِن حمضا اوَّ َويدا
(2).  

ي (ي، ، صدالف مدن التقري    -الث لث  املنفع   س،ال  حممل،    ةو  حمم ،يا ني فإّن 
اندددت تَدددو    يدددن يني أه ت ،يددد  حمملسدددا  ني مدددا فيددده مدددن حمل، وندددبني  ثددداقنيَ  مسدددا  َ 

ي كح،اطالف؛ حم ،ناء موضاق هللاني أحمت  اء وضبه. أحمل،أليف    ق،الّبيني أم  (ي  ا  ّن 
دددددانالحم نسددددد   »قدددددال حم دددددن تي ي دددددن:   (دددددانيك   افندددددث حملكويدددددب  ،الف هأَلدددددِحمَ 

حمع، دددداف حملالعيددددك  ،الف ه  (ددددانيك   افنددددث حمأل  ددددال؛ ألف  م نسدددد    مددددا نيأحملكهيددددب
اف ذلك حملالعيك   ًّ  نيكح   حملنَالس ع،ى حملك  داف حممنسداف قدك  دافإفَ  أإف  نياَ 

 ي نضدددو  دلددد نيمدددن ذلدددك حملالعيدددك ني ودددف    ددد  ع ال دددن حملَعددد  نياي ن دددن حملالعيدددك   ًّددددلددد
ه إف حمع، ددك ألن دد ؛و ددؤه ه حمع، ددافه  َيفق حملع ال ددن ني إذحم تددو  ذلددك حملَعدد نيحممنسدداف

                                                           
 .134-5/132( حمنأو: حمملال(العن حملَ  ي ن: 1)
 .113( حملب وق: 2)
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دددِلك إف لددد نياف دددك خي دددت  نض ددد نين دددص حملع ال دددن  نياي نع، دددك ه ت،دددك حملدددزَيفق نَي ددددَأ
 فيسدد،ح    نيفي دد  فيده نيف حملَعدد  عندكهقدك ن دال   نيف دِحم حم  ددأ نيف دك خي ددت نيإثبداَت   أم

انت اث ،ن   نيحملع ال ن حملزحم كق حم  دأ  فنيذفدإ ني أ ن الل  ه (بب حم(،ح ا  ذلك نيإفَ 
أحملن داق  ني(الحمء نيأت كنو عكمه نيت كنو حمع، اف حملالعيك :ه حممع، اف ع،ى حمل، كنونن

في ددالف هددِحم حمل، ددكنو  أىل. أّبددِحم  نيحملالعيددك  قددوب مددن حملعددِحمب ع،ددى ت ددكنو حمع، دداف
دد ثددا مددن  نيحمملبدديح ن حملع، دداء حملددكلي  حم دداظو ع،ددى حملددكلي ح عام ددحملددكلي  رقَّ أ(دد،كَ 

ثا   .(1)«ع،ى هِحم  ناء   ني من حمأل  الحملَ  اء فلي  حمم ،يا  هَ 
ددد نيحمم ،يدددا  فدددإف  »أقدددال حم دددن تي ي دددن  نض دددا:  ن  (دددن  ي ت،بددد َّ دإذحم لددد عنيا نشدددو إ  

 . (2)«باع ا  أىلفات   نيننت حملسن  فإذحم تبيَّ  ني ر(الل هللا
ن ي خيدددالف حملسدددن  دمدددا لددد نيحمم ،يدددا   سدددن ل دددن  »أقدددال حم دددن تي ي دددن  نض دددا: 

 .(3)«و أ   َاف  نيفإذحم  فضى إىل ذلك نيحمملع،المن
  ن ع،ددى حمم ،يددا  أحمألوددِ ه ددزلني أحمل،حددو  أحملشددونعن مبني دد»أقددال حملشدداطب : 

 . (4)«ا إىل مَسكقا عسى  ف ن الف طون   ِم  
 
 
 
 

                                                           
 .145-21/144( جم الع حملَ،اأى: 1)
 .21/33( جم الع حملَ،اأى: 2)
 .21/14( جم الع حملَ،اأى: 3)
 .3/25( حمملالحمف ات: 4)
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 مخرج الرابعـال

 الاعتبار

 
هدددال  ف نع،دددرب حممل،  دددالف  دددا أقددد  لنددداهيني مدددن آاثر حمل،َدددو  ني قدددكمي اني أ دددكنث اني 

 ،،ال. (ي  ا    نؤف ي حمل،َو   إىل حممق أم
 أحممع،بار  ،،ك حمآلاثر كح    ث ث مناف :

مددن حمع،ددرب  ،،ددك حمآلاثرني  ف ى  دده حممع،بددارني إىل  ن ددب التجنّةة    -املنفعةة  األوىل
  (باب حمل،َو  ني أمن لدي نع،ربني فإن ه    رنبني (ي   في ا أق  فيه واه.

الدددن فحددد  ندددوى حممل،  دددالف  ف  حمل،َدددو   قدددك نصددد  همل ،،َددد  حممل،َدددو ق ني إىل  
حممق،،دالنيَ  ددا  صد  ه حمألمددي حملسددا  نني حملدِت تَو قددتني مددن قبد ني َأ ددا  صدد  ه 
حمألمي حمملنسال ن إىل )حمم( ل(ني قكمي اني أ كنث ا؛ فدإف  مدوحمرق حممق،،دالني (د،كعالهي إىل 

  ن ب  (باب حمل،َو  ني أإىل حملبحث عن  (باب حمل، ونبني أحملع     ،ضاها.
ني ع،ى حمل،عاأف. إف  حممع،بالتع و    -املنفع  الث  :  َي  ه جي  ار  ،،ك حمآلاثرنيَ 

فامل،  الفني أهي ه (َينن حملن اقني    نوأف واهي م،َو ق ني قك حت   ت (َن ي؛ 
يني  عددف حممل،  دد ني (يسدددارعالف إىل   سددبب تَددو ق يني فنوقددالحمني ه قددار حممق،،ددال؛ فددإّن 

  الك.  رني أحمل،عاأف ع،ى حملرب  أحمل، الىني لين الحم من ت،ك حمملحمل،صاي أحمل،عاذا 
َيددددد  التقريةةةةة    -املنفعةةةةة  الث لثةةةةة  إف  حممع،بدددددار  ،،دددددك حمآلاثر حملسدددددي ِن ل،،َدددددو  نيَ 

ي  ، ن ددب ي  (ددباب حممودد، وني  هل، ونددب  دد  حممل،  دد ني أحمل،ددأليف  دد  ق،ددالّبي؛ فددإّن 
 أ ،عاأّني ع،ى حملبحثني عن أ(ا   حمم ، وني (ي النالف  قوبني من ذي قب .

دددو ل ثدددا مدددن حملَدددن  ،دددب حمل،دددارن  َذ  حمملِهبي دددنني حملدددِت أقعدددت  ددد    نددداء أهَ 
 حمملِحمهب حمملنسال ن إىل )حمم( ل(ني من ا:
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 نين أحملشديعنأقعت ف،نن     هد  حملسدن   نيله آوو ر ي  حمألأ  »هد(: 332(نن ) -1
 .(1)«بت حمل وخأّناِ 
 سدددددددبب  خ؛أقعدددددددت ف،ندددددددن عأي دددددددن هل دددددددو  نيه رمضددددددداف»هدددددددد(: 341(دددددددنن ) -2

 .(2)«حمملِهب
نني صددد،ت حملَدددن  ددد  حملشددديعن أحملسدددن  حمت   نيحمألأىله ؛دددافى »هدددد(: 342(دددنن ) -3
 .(3)«   ين ي و، ،ِ أقا 
ف،نددن  دد   أقعددت نينددالل حم  دديم لددث ث و،ددالف مددن شددعباف»هددد(: 344(ددنن ) -4

ه ؛يددددد   ني،دددددت حمْل عدددددن مدددددن حملندددددكه حمل ن دددددوق حمْلكندددددكقني أتع    نين أحملشددددديعنحملسدددددن  
 .(4)«فيهت حملص ق     (الى مس ك  وحماثني فإف   نيحمملساقك حمْلامعن ه حمْلانب 

مدددن  نيع ددد  ه عاشدددالرحمء مثددد  مددا ع ددد  ه حملسدددنن حمملاضدددين»هدددد(: 353(ددنن ) -5
دد نيتع يدد  حمأل(ددالحم  أقعددت ف،نددن عأي ددن  نيا  ضددحى حملن ددار نالمِددِأإقامددن حملنددال ني ف،  

ن أحملشدددديعنني أّنددددب حملندددداس  دددد  حملسددددن   نيأطوندددد  م ددددا و قددددونو نيقعَددددو ه ق يعددددن  ل  
 .(5)«اني أأقعت  ين ي قوحم ات عض ي  عض  

ن تَاق ددددتني أع دددد   هدددد  ّنددددو حملَ،نددددن  دددد  حملشدددديعن أحملسددددن  »هددددد(: 412(ددددنن ) -1
ا ن،ددي يني ِم دد نياق  ع،ددى حملددكق  ع،ددى مالضددع يني أع دد   هدد  حمل ددوخ هه   ني د  هه  حمل    
دداف ع،ددى حملشددوطن ،ِددأقا  ددب حممل ددكحمل   ددال م اتدد ني َأ   حملندداس ع،ددى هددِنن حملبددا  ني أَر

                                                           
 .14/15( حمملن،أي: 1)
 .14/24( حمملن،أي: 2)
 .14/112( حمملن،أي: 3)
 .14/121( حمملن،أي: 4)
 .14/155( حمملن،أي: 5)
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َا أفدد ني،الهارأف حملددِنن في دداني أقدداتف نعدده  ه، ددا أحملعي دد نيليددكو  حمل ددوخ  ني و  حملددَك
 .(1)«أ له حملكواللي ن، ي  دأ طوحمو ّنو حملكقا ني أل

 دددالحم أع،   ني و،ددد   هددد  حمل دددوخ  (دددالحمق ي نيه لي،دددن عاشدددالرحمء»هدددد(: 421(دددنن ) -1
ين ي دددَا  إىل  عدددك أ(ددد الَن   نيا إىل عدددافّتي حمألأىل ه ذلدددكرقالع ددد نيحمملسدددال  ع،دددى َف

اف حملس، اف قك حمحنكر عن يني فحكثت حملَ،نن  ق  حمل ،ال  ين ي أ  أأ  نيحمألتوحم ني َأ
نيحمل،عدالي ني فحاد س  أ(  حمملوتضى ه إنَداذ مدن كحد  ني أرا  ه  حمل     أحملَ،ندن قا  دن  س 
دددَا ت عدددك   دددو ِ   مدددن حملَدددون  ني أوا ،ِدددت  عدددك ذلدددكني أقا أحم(ددد، و   ني ددد  حملعدددالحمل    نيق َف

 .(2)«   من مين  حمل ،الاق  أحمل    ب    حملكق  ت ِ أرا 
 نيإىل  هددد  حمل دددوخ  ف م ننال دددالحم ني،دددن عاشدددالرحمءل ه ليك ِ  ادددتدا »هدددد(: 441(دددنن ) -2
 نيأ و،َالحم نيفالعكأحم نيا من حملَ،ننوالف   ؛ع،ى ما قوت  ه عافّتي ني الحم حمملسال نع،   أم

 عددرب  دد    نيمددن حمْلددو  أحمل ،دد  ن أحملشدديعن مددا نزنددك عددن حم ددك  أقددوى  دد   هدد  حملسددن  
 .(3)«أضو الحم حم يي نيحمألتوحم 

أن دددجي ... أودددو  حملسيا(دددن نين أحملشددديعنعدددالف حملَدددن  ددد  حملسدددن  »هدددد(: 445) -4
دددد :ب ع،يددددده،ِدددددَا  مددددا  ددددت حملندددددار ه حمل دددددوخ هل،يددددد  وِ أطا  نيودددددا حملبشدددددو ك أع،دددددي  و  

 .(4)«...ن  نيسا الر لعن    حم سن حمألشعوي  ع،ِ أه هِه حملسنن:  ا .. أحملن ار.
 
  

                                                           
 .15/125( حمملن،أي: 1)
 .15/214( حمملن،أي: 2)
 .15/314( حمملن،أي: 3)
 .15/341( حمملن،أي: 4)
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و   و دد د    ؛أقعدت  دد  حم نا ،دن أحمألشدداعوق ف،ندن عأي ددن»هددد(: 441(دنن ) -11
 .(1)«ا من حم نا ،نوالف   ؛حمألشاعوق عن حمْل عات

دداف أقعددت حملَ،نددن  دد  حم نا ،ددن أحمألشددعون   نيحمله شددال  »هددد(: 414(ددنن ) -11 نني َأ
نني أ ودددِ ني أق،دددم ه حملنأامي ددده أرف إىل  ندددكحمف   دددال نصدددو حم دددن حمل شددداي  حملسددبب  ن ددد

اف حممل،عص   نيحم نا ،ن نِل   ني أمدال ب لده   دال (دعك حملصداله  أننسب ي إىل حمل، سييني َأ
،ددددب إىل حملنأددددال نشدددد الإىل نصددددوق حمل شدددداي   لشدددداحم ي  حملشددددي    ددددال إ(ددددحا  حم  ني َأ

اف م ي    نيحم نا ،ن ا هلوصدافنني فب،نده أنسأله حمملعالننني أنسأل حملشونف  ه قعَوني َأ
ندالل حمْل عدنني ف ضدى إىل هب  نيه قدام  حملوصدافن نين حملصد قع،دى ني د حمل شاي    ف  

   قعَدددددو ه  َ دددددالحم ع،دددددى حمَل دددددالل ع،دددددى حملشدددددونفأحمت   ...اني م دددددفأقدددددال  َي   نيحمملوحمتدددددب
 نيإف أقعددت نيوصدالمن لدوف   ؛هيب حملشدونف ؛اعدن  عدك  أحممن داع  دهني فوت د نيمسد كه

دددد  نيني فالقعددددت حملَ،نددددنرمدددداهي هددددؤمء هآلقددددو   نيا أصدددد   ألِددددك إىل هب حمملسدددد كف،  
مددن (ددال  حملددث اثءني  نيا   مددن  ألِددك وي دد،ِدد اقددب حملبددابني أقا  إىل أأصدد  حمآلقددو  

: َي منصدددددالرحمملس،نصدددددو ه أصدددددا   صدددددحاّبا ع،دددددى هب حملندددددال    ل،دددددكنالحمف  ّت دددددن   ؛َّلل 
ني أمضددى إىل هب ع،يددهني أوضدب   ددال إ(دحا  حملشدداحم ي   ا عوفدن حم نا ،ددنني أتشدنيع  

ه عدن ر ندهني فبعدث حمل ا ني أ وِ ه إعكحمف  هبن حملسَوني فأنَِ إليه حم ،يَدن مدن رف  
،داب حملنأدال  نيأواه من حملنأال حملَ  اء  ه   و حملشاشي   نشدو  لده حم دالني ف داءَ 

س حم نا ،دددن ع،دددى ا قدددوىني أحملنضدددب ل،سددد،  همم،عدددال ِم ددد نينو ف دددو حملكألدددنإىل حملدددال  
ه  ني  هملكر(دددن حملدددِت  ني، دددا  رى  سدددي حمل دددالل ه مدددا ن،ع، دددحمل ا َدددن حمألودددوىني أإين  
 .(2)« شياء من هِحم حمْلنم

                                                           
 .15/341( حمملن،أي: 1)
 .122-11/121( حمملن،أي: 2)
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نني حملسدن    دك ت حملَدن  د   هد  حمل دوخ أودال   نيه شدعباف»هد(: 412(نن ) -12
 مددن حمملسدداقكني أضددوب  دد    نيت حمألوشددابَعدد،ِ أقا  ت ق عددن مددن ّنددو حملددكقا نيبَدأّناِ 

 .(1)«حملشو    حمن ف       نيا هنا حملشحنن وي   
ن أحملشددديعنني أتَددداقي أقعدددت حملَ،ندددن  ددد  حملسدددن   نيحمله شدددال  »هدددد(: 414(دددنن ) -13
دداف نا َ ددوِ ت ق عددن مددن ّنددو حملددكقا ني أطا بَددإىل  ف ّناِ  نيحمألمددو ع،ددى  ىنددافت حملنددارني َأ

 ده أشدوحمؤه أ ،   ني: هِحم مال حملوأحمفجيحملشوقي  إذحم  يعت ه حمْلانب  ني الب حملشيعندن
 .(2)«  ل
 تِ َ ددعأا  :قددال ني   حملالفدداء  ددن ع يدد  مددن وددس   أن ،ددتا  »هددد(: 422(ددنن ) -14
 نيحم  في ا حنال ما ِت ق،ي ني أفحممت شد الر  ،ِ ن أ ه  حمل وخني ف ا    حملسن   حمْلارننا  حملَ،ننا 

حملسددد، افني أصدددار و دحددددمدددن (دددنن حمثن،ددد  أةدددان  أ ر ع ا دددنني أحمن  دددو حملشدددحننني أحمت  
ني حملضددددعيفَ  ي  أحملسددددَنني في ،دددد  حمل ددددال ني ي حمل وقدددداتدفدددد نيان،بدددد   عضدددد ي  عض دددد حملعددددالحمل  

اف حملشباب قك   دكثالحم حملشدعالر أحمْلا  يني أمح،دالحم حملسد  ني أع ،دالحم َ دأَيوِ مالهني َأ
 أ  أحم َ  نيحمل دوخ حملصدحا نَ   هد ا  بَّ اب أحملنب ني أَ(دهلنش   حملكرأعني أرمالحم عن حمل سي  

اف ي  قدك مدن (د   دألد . حملندب   أحمرتَعالحم إىل (ب  ني  ع،ى حملس ال  ني ر(الل هللا
ن، ي نيبَ ضِ ن وَ حمل وخ من حملَ  اء أحملص،حاء مَ   .(3)«أم حمنزعا عن مسَا

 ني قددكمي ا أ ددكنث اني دد  حمملن،سددب  إىل )حمم(دد ل( نيحممق،،ددالحمل،َددو   أ أقددك  ف ى  
 مالحمَليني  أق،،الحم رقاَليني أّنبالحمإىل إضعاف ي؛ فا(، الى  عكحمؤهيني أحم ،، الحم   فهيني 

 .ني أ ذحمقالهي حملالن توانن حممذمل ني أ ذل الهيسالحم مساقكهينساءهيني أفنَّ  الحمبَ (َ أ 

                                                           
 .11/241( حمملن،أي: 1)
 .11/254( حمملن،أي: 2)
 .11/223( حمملن،أي: 3)



11 

ددداف  أفي دددا ه شدددعباف  ودددِ حملَدددوناا قدددال (دددبس حم دددن حمْلدددال ي : )) فميدددا ني َأ
ددز إلي ددا حملندداهجي حمملعأ دد ه مخددم مِددن رحمقدد ني ف   ددالحم ع،ددى   ددن حمْلووددي  حمي قددك َق  

داف معده حم ناف ني ف اِ،  حم ن حمْلوودي   َ الحم رؤأس حمل ،،دى ع،دى حم نداف ني أمدنَ  ني أصد
ددداف قدددك َط  الهددداني أَضدددعاَف  هددد ا فميدددا ني أ َ،دددالحم حمملي،ددداتني أع دددز حمل امددد ا عدددن  َأ
نصددوّتيني أأقدد  فددي ي حملددالهء أحملَندداءني فوحم(دد،الحم حملَددونا ع،ددى  ف ناسدد،ِ  الحم إلددي ي حملب،ددكني 

بدالحم هأخيوقالحم منه ِبه،ي ي أ مدالحمَليني أحمق، د  حمألقس د  اءني أ ،ََّدالهي ع،دى ذلدكني فَو
بني أ  َالحم ه حملبحو أحملرب   ني أف،ح َلي  ه ا فميا  حمأل دالحمبني فدكو،الحمني أرفعدالحم حمملوحَم

 ع م ددي ع،ددى حملس ددالرني أوددكرأحم ِبهدد  فميددا ني أأضددعالحم فددي ي حملسدديف قدد،   أ (ددو حمني 
ني أ وددِأحم (1)نَ ددوأف هلنسدداءني أنَضددحالف حملبنددات نيه حمْلددام  نيأهتددالحم ت،ددك حمل،ي،ددن

عثدددددددالحم ّبدددددددا إىل حمْلزحم دددددددوني أقع،دددددددالحم حمْلدددددددام   حمملندددددددربني أحمملصدددددددا ف أرؤأس حمل ،،دددددددىني أ 
 .(2)((َنيسن  

ثدددددا:  دددددبني  ه حندددددالل  أفي دددددا قددددداءت حملَددددوناا »أقددددال حم دددددنَ  مدددددن ث ةا دددددن مَو
ا  ف ،،ددالحم مددن  ه، ددا و،  دد نيفددكو،الها ف ددأق   نيقاصددكنن فَير مصددو مددن َن يددن فميددا 

 نيق ا ن حممدو (د،   حم مدنأ (دوأحم مدن حملنسداء حندال  أحمملندربني  نيحمني أ وقالحم حمملس ك حمْلام َثا  
ني أحملباقيددات مددن نسدداء حمل ددبسني أ وددِأحم مددن مددن حمملسدد، ات ما ددن أمخسددن أعشددوأف

ثدا  أحمملنامن شديِ   حمأل(،حن أحمألم،عن د    حمني أفدوَّ حم قدكًّ اَ  ف داف  نيق دن حملنداس مدن ي هَ 
ي نعدول َلدي دنني ألدرقعالحم ع،ى محي   ي  دوأهني ثدن  (   دو مديم  َثمن وو  ه قاق تن  

                                                           
ددددِحم ه حممل بددددالع: )أنَضددددحالف حملبنددددات(ني 1) أحملددددد وحمف )حمو،صدددداب حملبنددددات حملعددددِحمرى(ني حمنأددددو: (َ 

ني هِحم حملنصَّ  - عن (بس حم ن حمْلال ي   - أن   حم ن تنوي  وفي. 2/23ت  ،ن حمملعاقي حملعو ي ن: 
َ،ض الف حملبنات(ني  نيأعزحمه إليهني م  فوأ  نساق َا  .1/232ل حملزحمهوق: حمنأو: حملن ال أفيه: )أنَد

 .22/232( موآق حملزماف: 2)
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 .(1)«ح يهللا أقب    رقعالحم   فهيني لعن ي     ني  ك
ثا  نض ا:  أرفت حمألوبار  ا أق  من حمألمو حملَأي   كننن فيه »أقال حم نَ 

دد - لعددن ي هللا - ن مددن حملَددوناحمم(دد نكرن   ي أصدد،الحم إلي ددا ه نددالل حمألر عدداء أذلددك  ّن 
ددد  لني ف،ددي جيددكأحم ّبددا َن بددحملثدداين أحملعشددونن مددن شدد و هللا حم ددوَّ  ا اني أم  افأ دداني أم قيش 

   عدددك مددا  وقدددالحم   دددالحمه   نيوق حملن ددداردددد   ني  عندالل حملددددا نددددحمني فكو،الهددو  دأم َنصدددوني دل،بحدد
أَيودددددِأف حمألمدددددالحملني  ن ،،دددددالف حملوقدددددالني نيحممن ددددداني أعددددداثالحم ه  ه، دددددا فسددددداف   َثددددداق  

حمل بدددا حممل،عدددالني أ قدددامالحم ّبدددا ندددالل  ني فدددا  ي هلل حملع،دددي  أَي(دددوأف حملنسددداء أحمألطَدددال
ددحمْل عددنني أحملسددبتني أحمأل ددكني أحممثندد ني أحملددث  دداف صددبيحن نددالل حمألر عدداء اثءني ف،   اَ 

ا  أقددك  (ددوأحم و،  دد نيعن ددا - لعددن ي هللا - ني فأق،عددت حملَددوناا حمملصددوي   ل حملشدداليوا قددكِ 
ددداني أ وندددو  حم ن دددار الف حمألر عدددن آموني أ ودددِأحم مدددن حمألمدددالحمل ذهب دددَثدددا   حمني أودددا ار  حمني أّبا

َدد ظ ددو نالمِددِني ني نددابا ،ا ل حملسدد، اف أحمألمددا حمل بددا ندَ فني أقددكِ الَصددأم نا  ك  ذلددك مددا م كحا
،    حم ددالني أحتالَّ أقددك تَددارَ  (ددارى   ل ا  ِ  ددا إىل حملشددالحمين هلبحددوني فساددلددت حملننددا يَ 

  مددن حملعالندد  أحملب دداء أحملشدد الى أحمْلددأر إىل هللا أحمم(دد،ناثن  دده أهملسدد،   مددا ق َّدد
 .(2)« إليه رحمقعالف هلل أإَن  حمألعاعني فإَن   أ صيَّ  حمألَبافني أذرفت له حملعيالفني

فدداّنزل حمملسدد، الف فنزلددالحم إىل حملب،ددكني أهددوب حملندداس ي: ))قددال حم ددن تنددوي  ددوفأ 
حم ددول ما ددن  لددف  هإىل حملصدد وق أحمألقصددى أحمق، عددالحم ّبدداني ف   ددالحم ع،ددي ي أق،،ددالحم 

الحم حملنسدددداءني أ وددددِأحم مددددن حملصدددد وق بَ الحم مددددث، يني أق،،ددددالحم حملشدددديالخ أحملع ددددا ز أَ(ددددبَ أَ(دددد
 أمن دداَدد   قنددكن   لددف مث ددالني   ها ني من ددا عشددوأف ذهب ددأحمألقصددى (ددبع  قنددكن   

حم ني أ وددِأحم تن ددالر  ي  َدد   قنددكن  ث ثددن آمو أ(دد، ا ن فرهددي هلشددام  همخسددالف فض ددن 

                                                           
 .354-14/353( حملبكحمنن أحملن انن: 1)
 .111-12/115( حملبكحمنن أحملن انن: 2)



11 

دداف ني أ وددِأحم مددن حمألمددالحمل مددا م كحا ي   هلشدداممددن فض ددن  ن،دده  ر عددالف رطدد    صددى. َأ
(نن (ت  عشوق من حمَل وقني  ه نيب  يت حممل كس منِ حمف،،حه ع و  ن حم  ا

 . (1)((حمملس،   إىل هِه حملسنن يي نزل ِبنكدل
  دال  هددددحددددالحم  دا ع، ددد   دا لددددي  إف  حملَونددددثدددأقدددال حم دددن تندددوي  دددوفي  نض دددا: ))

عشددو  ينددالل حممثندد   دداف ه نيمح،ددالحم مح،ددن رقدد  أحم ددك نيأحت   ددالحم  مددوهي نيطددوحم ،م
الحم بَ أَ(دد نيأ (ددوأحم رقاَلددا نيأّنبالهددا نيأه  ددالحم ع،ددى طددوحم ،مني فأوددِأها نينحم   دد يذ

ددددداف في نيأ ودددددِأحم  مالحمَلدددددا نينسددددداءهي  نيصدددددوأم كحا  نيصدددددى دددددا مدددددا م كحا أذوا وهدددددا؛ َأ
   .(2)((أحمق،س الها  ين ي

أ وددِأحم  ني ن،ددن   محدداقَ  في ددا قدداءت حملَددوناا ))أقددال حم ددن تنددوي  ددوفي  نض ددا: 
ني أوو  إلي ي حممل،ك حمملنصدالر  دن يع،ى حملعاص نيمن هب حملب،ك نيحملنس امت حملنساءَ 

سدددو حملَدددوناا عسددد وَهنيا سدددن   أ  ،دددى  ددد ء   تَ بَدددأقدددات، ي أثدَ  نيحملدددكنن ي  ت ددد فالقدددف  . َأ
حم((  . (3)ع،ى حملساقنني ألالم أقالفه ما    الحم من حمملس،     ك 

حملدددِت م كحددد   لندددا حمملسددد،ي  ف ن،زأ ق ددداني أم كحددد    (نيحمملدددو ق حمملسددد، ن)  ختّ:لةةة ا 
ددداف حم دددنَ  - سددد،يحممل قندددب  ل  ع  ، ددداني  أ حم دددنَ  واَلددداني  أ حم دددنَ  ع   ددداني  أ حم دددنَ  ألدددالَ 

سدد،ي  ف حممل قندب  لأم كحدد    ؛هاقسدكمددا جيدب (ددكاه مدن  ف ننأدو إىل  -وال، دا 
اف  ت ى حمألت ياء  -س،ي حممل قنب  لكح    ن، س اني أم   . ف خي،ال ّبا -ألالَ 

  شدددف عدددن أق  دددانيحمله قدددالحم   نيحملدددِت حمو،،دددف حملَ  ددداء ني)حمملدددو ق حمملسددد، ن(
  ه قالحم  عاع حمألقنب  حمملس،ي لصالّتا.أحمو،،َالحم  حمملس،ي؛قنب  حمألضالر ق

                                                           
 .5/144( حملن الل حملزحمهوق: 1)
 .5/121( حملن الل حملزحمهوق: 2)
 .121-1/121( حملن الل حملزحمهوق: 3)
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فاس دددا   ِبندددكي نيمسدددبي ن    لعال دددن   ني تبيدددتا ( صالنندحملددد دوق)حملدددد الهوق حمألثيدددت،دددك 
 !!!!!ني ه حمملس ك حمْلام ن،ناأ الف ع،ى حملَ الر ّبا -هللا   يلعن -  ندحملَون

 ف ن،َِ و ت،ك  - َ،  ا فعاَن حملشي اف إىل حمل،َو   أحممق،،ال -ف ا   وحمَن  
ين حمملب ين: حملعبارق حملَاقعن حمملالقِ   عنني حملبَا

 (.ويفضحون ابلنات ،يفجرون بالنساء ،يف اجلامع ،ةوباتوا تلك الليل)
 ف   الل أم قال ق إم  ههلل حملع،ي  حملعأيي.

لالحم أحمع،ن دالحم حملبدكع أ  دكثالحم حمل دو  أحم أ دك  ا وا     دحملناس ل فإف  »قال حم ن ه : 
ددد    نيقدددالحم ه فندددن يني أحمل،دددبم ع،دددي ي  مدددوهيتَو   نيحممل ،،َدددن  دددزب  دددا لدددكن ي  أصدددارَ 
أضددددعف حملددددكننني  نيالحم فوصددددن حممودددد، وعددددكحمءني أحم(دددد،ن،  أط دددد  فددددي ي حمأل نيفو ددددالف

دد   أحمودد، و حممل اصددكني أتعص دد  نني أحملبددكعطا َددن ملددا   كث،دده مددن حمل ددو  حمملضدد،   بَ 
مدددددن حملضدددددعف  نيإىل مدددددا هدددددال مع،دددددالل حمآلف ني آلدددددت  دددددال حمملسددددد،   ددددد    نيحمملن دددددوق

ا هددددال أتدددكحمعي حمألمدددي ع،دددي يني فالالحمقدددب ع،دددى  هددد  حمم(ددد ل ؛يع ددد نيأحمموددد، و
دددحملوقددالع إىل فندددن  ك  ،عالي دده حملسددد حن أ   امددده حملعافلددنني أ ودددِها مدددن ي أحمل، س 

دددأحملسدددن   نيمنبع دددا حملصددداه: حمل ،ددداب حملعزندددز وقني أحمل،الحمصدددي  دددِلكني ن حملصدددحيحن حممل   
ن ن أحملسيا(دددددي  ن أحممق،صدددددافن  أحمل، ددددداتف ع،دددددى حت ي ددددده ه ؛يددددد  حم دددددامت حمل،شدددددونعي  

دد   أحممق، اعي دد دد    ن أوددا ذلددكني أحم ددِرَ   أ نَضددي  مددا خيددالف ذلددك حم ددِر مددنَ 
ّتي حمملسد،ال نني أنوقد  إىل حمل،با(ه  أ حمل،ش يك فيهني أ ِلك توق  إىل حمملس،   عدز  

 .(1)«ن َلي ه حمألرلأمي    نيأننصوهي هللا ع،ى  عكحم  ي نيإلي ي جمكهي حمألثي 
 

 

                                                           
 .1/412( جم الع ف،اأى أم امت م،نال عن: 1)
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 مخرج الخامسـال

 الاعتراف

 
؛ أ ف  هال  ف نعدكو حممل،  دالف ِبو دا  يني  د  خي ِدالفني حمع، داف حمني  أ ع د  

؛ أ ف نعدكو حمْلاهد  مدن ي  نعكفالحم ه    حملِي ع،يه ةدالَالهيني حمع، داف حمني  أ ع د  
جب ،هني    جي     ي ن ماني أم  وِه حملعز ق هم ني فيأنف من حممعدكحمو؛ أ ف 
نعدددكو ِبف  ةالَيددده معدددِأرأفني  ددد  نسددد،ح  الف حملعدددِرني فددد  نسدددارع إىل حمل، َدددا 

 أحمل،َسي  أحمل،بكن .
 اف :أحممعكحمو كح    ث ث من

دداف حمل،عص ددب (ددبب ا اهل ايةة    -املنفعةة  األوىل حممعددكحمو ودد و حمل،عص ددبني فددإذحمَ 
من  (باب حمل،ضد،ي ؛ فدإف  حممعدكحمو (دبب مدن  (دباب حمَلكحمندن؛ ألف  مدن نعدكو 

عين دددا ع،دددى  يددداف حم  ي دددنني حملدددِت جيدددب حممعدددكحمو  دددهني (دددي الف هعكحمفددده ما    ددد   مدددا
 خي،،ف في ا حممل ،،َالف.

اف فإذحم حمعكو حمملؤلَ   انت حمعكحمفاّتي (بب اني ه هكحمنن منَ  الف ِبو ا  ينيَ 
ن ، ددكهيني ه  و ددا  ي؛ فدد  مي،ددك حممل ، ددكني  عددك هددِه حممعكحمفدداتني  ف نس، سددك 
دداف ن ، ددك في ددا حمملددؤلَ   حمملعكفدد ؛ ألن دده إف فعدد  ذلددكني ف ددك   هآلرحمء حملباط،ددنني حملددِتَ 

 َشف عن تعص بني خيوقه من ؛،ن حممل،   . 
هددال  عددو قبددالل حملنصدديحنني أهددال قبددالل م مي ددن  ف اال تدةة     -املنفعةة  الث  :ةة 

نصدددكر مدددن م،عص دددبني َيندددف مدددن حممعدددكحمو ِبو ا ددده؛ ألف  حممل،عص دددب م نوضدددى 
حمني ِبف نأ و ه منزلنني فأف منزلن من خيالَه.     ك 

داف مدن حمملعكفد ني فإن ده (دي ب  نصديحن مدن ندوحمه  هد   لدِلك؛ ألف    م ا إذحمَ 
ن حممعددكحمو ق ع ددا؛ ف ددك ت بدد  نصدديحن   ددكهيني مددك عي ا حممن،صددا   هددالف ع،يدده مدد
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  ن ك قك (ب ،ه إىل معوفن ت،ك حم  ي ن.
ني فأندددت تشدد ك ع،دددى نَسددك هْل ددد  أل ن ددك  ددد  تعددكو لددده ِبو ا ددك

اف  ع،ي منك ه  ي ن. حملن ِ   سب ني أ ف  ةالَك حملِي والَك ه  و ا كنيَ 
،  دددانيالتقريةةةة    -املنفعةةة  الث لثةةةة  أ(ددددي،ن مدددن  َددددرب أ(ددددا    حممعدددكحمو  صددددالرهَ 

حمل، وندددبني  ددد  حممل،  ددد ؛ ألن ددده أ(دددي،ن ل، كحمندددن أحملبيددداف أحممرشدددافني إىل حم  دددا   حملدددِت 
،دددف في ددداني أهدددال أ(دددي،ن ل ن،صدددا ني أه ذلدددك مدددا فيددده مدددن حمل، دددارب أحمل،عددداأف حمو،ا 

 أحمل،آلف أحمل،آوي.
أمدددددن شدددددأف هدددددِه حمألمدددددالر  ف ت دددددو ب  ددددد  حممل،  ددددد ني أتؤل دددددف  ددددد  ق،دددددالّبيني  

نع ددددن هللاني إوددددالحمَن  م،حددددا    م،عدددداأن ني نعددددِر  عضدددد ي  عض دددداني  دددد  فيصددددبحالحمني  
نسددد،ح  الف حملعددددِرني أنعدددكو  عضدددد يني لدددبعجي  ددددا نسددد،ح  هني مددددن حملثنددداء أحمملالحمف ددددن 

 أحمل،أنيكني أن ب   عض ي نصيحن  عجيني أإرشافه.
ف دال  نيمن هللا نيى   هك   نيب ألمو من حمألمالرا حمل،عص  أ م  »قال حم ن تي ي ن: 

 .(1)«نمن ع   حمْلاه،ي  
دانالحم جم، عد  ع،دى مدا  مدو هللا  ده»أقال حم دن تي ي دن  نض دا:   نيأر(دالله نيفدإفَ 

أع،ددي ي مددا ع،ددي ي. أإف   نيَلددي مددا َلددي نيف ددي مؤمنددالف نيأم ن صدداف نيمددن وددا  َيفق
 ه دددد    نيب ملددددن فودددد  ه  ددددزّبيمثدددد  حمل،عص دددد نيَددددانالحم قددددك  حمفأحم ه ذلددددك أن صددددالحم

دد أحممعددوحمل نيأحملباطدد  دداف ع،ددى حم دد   (دد نيي نددكو  ه  ددزّبيدن لددع    ؛أحملباطدد  الحمءَ 
حم هْل اعددن هللا أر(ددالله  مددوَ  فددإف   ؛أر(ددالله نيه هللا تعدداىلحملددِي ذم دد ني ف ددِحم مددن حمل،َددو  

ا أّنيَد نيأحمل، الى حم هل،عاأف ع،ى حملرب  أ موَ  نيا عن حمل،َوقن أحممو، وأّنيَ  نيأحمم ، و

                                                           
 .11/14( جم الع حملَ،اأى: 1)
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 .(1)«عن حمل،عاأف ع،ى حمم  أحملعكأحمف
ددداف »أقدددال حم دددن تي ي دددن  نض دددا:   ني أ مالدددك نيا أل   نيَدددنع دددبِ حملوقددد  م،  أإذحمَ 

  نيبعددهفات   نيمددِهب ودداه  قددالى أر ى ه  عددجي حمملسددا    ف   ني أ  محددك نيحملشددافعي    أ
   نزحمع؛    هِحم  نيي ن ك  ذلك ه فننه أم عكحمل،هدأل نيَاف قك   سن ه ذلك

  ني وا حملندب   نيب لالحم ك مع َّ ن ن،عص  ِم   ني إىل هللا أر(الله أ  ب    أىل ه    
قدالل هدِحم  أندوى  ف   ني أ     نيَدن ني محدك  أ ني أ حملشدافعي   نيب ملالدك ن ن،عص  َ

 .(2)«فأف قالل حمممال حملِي والَه نيباعهحملِي ننبني حمت   ني هال حملصالحمبحمملع   
 أ جيدب  ني أ ننبندي نيه نسدالغ   وانن ما ن ال: إن د»أقال حم ن تي ي ن  نض ا: 

ا  ف أم ع دوأ. أ م د نيتعيد   ندك مدن ودا نيم  عينده نيحمك أحم دك   ف ن ،   نيي  ع،ى حملعام  
ف ددِحم م ن اللدده مسدد،ي.  ني أ فدد ف نين ت ،يددك فدد فه جيددب ع،ددى حملعام ددن ددالل قا دد : إن دد

دداف ددي  دمالحملدد أمددنَ  دد   ن ، دد ني يدا لددبًّ دحدددم نينا ل     ه في ددا نأ ددو لدده  ن دد نيأحم ددك مددن ي كَ 
أم ن ال ملث   ني من واه   هِحم   سن  ام   ؛ف ال وسن ه ذلك نينمالحمف  ل،سن  

َِ  :هدددِحم دددع،دددى أقددده حملدددِل   نيبمِ ددد َِ دا حملددد. أإ   ب حمملدددِمالل حملدددِي م ن دددالف مددد   ِ 
 .(3)«أَييت حمل افونن  القه ني   َييت حمملؤمن   القه نيارَ  أم م  حمل ا  نيحمملؤمن 

 :ع،ي دا وَ د،دحمل، من  (باب تس،يس هللاِ  أ  ف حملشو »أقال حم ن تي ي ن  نض ا: 
   دك حمملن،سدب إىل حملشدافعي   د    نيواهداه حمملدِحمهب أ  ني  أحملَدن  يدن يَثوق حمل،َو  

أحمملن،سددب إىل  ني خيددو  عددن حملددكنن دد    نيع،ددى مددِهب     نيَددن نيب ملِهبددهن،عص دد
 ني خيدو  عدن حملدكنن د    نيأواه ع،ى مِهب حملشافعي   نيب ملِهبه نيَن ن،عص     

                                                           
 .11/55( جم الع حملَ،اأى: 1)
 .22/151( جم الع حملَ،اأى: 2)
 .22/151( جم الع حملَ،اأى: 3)
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هِحم. أه حمملنوب  دك   أ نيع،ى مِهب هِحم نيب ملِهبهأحمملن،سب إىل  محك ن،عص  
دد     أ نيع،ددى هددِحم نيب ملِهبددهمالددك ن،عص دد حمملن،سددب إىل   هددِحم مددن حمل،َددو   هددِحم. َأ

د    بعدد  حممل،   نيب  هلباطد هدؤمء حممل،عص دد أحممود، و حملدِي ّنددى هللا أر(دالله عندده. َأ
الف مسددد،ح    نيى مدددن هللا ندددا هدددك   نيبعددد  ألهدددالحم  يحممل،   نيأمدددا ّتدددالى حمألنَدددم نيحملأدددن  
حممع،صددال  لبسدد ه؛ فددإف   م حت، دد  هددِه حملَ،يددا نيأحملع دداب. أهددِحم هب أحم(دد  ل،ددِل  

 ؛نأحملَددوع حممل،نددا ع فيدده مددن حملَددوأع حم َي دد نيمددن  صددالل حملددكنن نيهْل اعددن أحمم دد، و
 ب  م نعوفدالف مدن حمل ،دابأ؛ الر حممل،عص   .قََ حملَوع نيف يف ن ك  ه حمألص 

 أ  ني أ آرحمء فا(دددكق ني الف ِب افندددث ضدددعيَن ددد  ن، س ددد نيهللا  مدددا شددداءإم   نينأحملسدددن  
دِه   نياقدك ت دالف صدكق   ني داء أحملشديالخ  اَيت عدن  عدجي حملع، أإف   نيأقدك ت دالفَ 

عدن قا د   ني  الف  ن   وا مصكَّ ن، س   ؛اف،يم صا ب ا معصالم   نياَانت صكق  
 .(1)«...عن حمل ا   حمملعصالل ني أنكعالف حملن   حمملصكَّ  نيوا معصالل

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
 .22/154( جم الع حملَ،اأى: 1)
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 الخاتمة

 

ّبدا  ي  ف ِه حممل ار  حم  سنني م نس،  اني إم  حممل،  الف؛ ألِلك لدن نن،َد   
ني حممل الَددن ألم ددن حممل،  دد ني إم  إذحم تددو  مددا هددال ع،يدده مددن  فددوف مددن  فددوحمف حمألمددي حملسددت 

 حممحنوحمو عن حم   ني أ صبح من ؛،ن حممل،   . 
 ِ ِ ب  ف نددددك  ت ِنبددددهني أع،ددددى حمملندددداف   ف نددددك  نَاقددددهني أع،ددددى فع،ددددى حممل دددد

ب  ف ندك  ،عصِ د   ف نك  تع ي،هني أع،ى حمملنال  ف نك  منامتهني أع،دى حمملحمملع  ِ 
ني ف  معو ل،بحث عن حممل ار !تعص بهني أع،ى حمملَسِ   ك  ف نك  إفسافه؛ أإم 

فال، الى هي حمملَ،ا  حملال يكني أل الحمب حممل دار  حم  سدنني ف دن لددي ن دن مدن 
  ا؛ فإن ه حممل،   ني فإن ه م مي،،ك مَ،ا  حم وأ ؛ فإف وو  من  عجي حمأل الحمب م ،حِ 

 الحمب؛ ألِلك (يب ى ه ضي  حممود، وني ألدن لن نس، ي  حم وأ  من (ا و حمأل
 خيو  إىل (عن حمم ، وني إم  إذحم حمم،،ك مَ،ا  حمل، الى.

ليدكر  عأديي  ؛(داق )حمم(د ل(ني هلصدالرق حملبشدون ن حم ي دن مشداهكقمن  رحمف أ 
 إىل ندددالر حمْل ددد  أحمَلدددالىني ني  ووحمق دددا مدددن ظ، ددداته حملنَدددالس  ثدددا )حمم(ددد ل(ني

ِ ِ  نيق حممل،  ددد ني أ(دددا مدددن ودددالَ ي؛ ف،ي ا ددد   ددد  (دددا حملع،دددي أحمَلدددكى  ني  مدددن حممل ددد
دددددأحمملنددددداف  ني أحمملع  ِ   فدددددإف  ت،دددددك حممل ا ،دددددنكنن؛ ب ني أحمملَِسددددد،ددددد ني أحمملندددددال ني أحممل،عصِ 

 . صك  فلي  ع،ى  اقن حملناس  ؛ع  إىل )حمم( ل(
أهدددي حملدددكلي   لَ دددي حملصدددالرق حمل،نزن،ي دددنني حملال يدددك َ،دددا هدددي حمملني فسددداق حممل،  ددد 
 ثددا )حمم(دد ل( ه حملنَددالسني أهددي حملسدداق حملال يددكق حمملوضددي ن حمألقددالى ع،ددى عأ ددن 

  ل،ن اق من (الء حمملصا.  حمألأث ني أهي حم ب   عنك هللا
 
 



11 

 
 
 



11 

 لـمصادر والـمراجعا

 
ثددا )ت .1 مصددوني حمل بعددن  -ه(ني فحمر ه ددوني حمْليددزق 114حملبكحمنددن أحملن انددنني حم ددنَ 

 ل.1441ه/1411حمألأىلني 
 دددددداأتني حمل بعددددددن حملثانيددددددنني ه(ني فحمر حملَ ددددددوني 212َترندددددد  حم ددددددن و،ددددددكأف )ت .2

   ل.2111ه/1421
ه(ني فحمر حملَ ددددوني  دددداأتني حمل بعددددن 111حمل،َسددددا حمل بدددداني حملَ ددددو حملددددوحم ي  )ت .3

  ل.1421ه/1411حمألأىلني 
ني أ حمرق حملث افدن أحممعد لني حملعدوحم ني (ل1223تفأ ي )ني نت  ،ن حمملعاقي حملعو ي   .4

  .ل2111-ل1414حمل بعن حمألأىلني 
دددك عبدددكه )ت .5 (ني فحمر حملشدددوأ ني  ددداأتني حمل بعدددن ل1415ر(دددالن حمل،ال يدددكني و  

 ل.1444ه/1414حمألأىلني 
ه(ني فحمر 412شو  حملكأ حمين  ع،ى حملع ا ك حملعضكن نني ق ل حملكنن حملدكأ حمين  )ت .1

 ه.1311حمل باعن حملعاموقني 
ل(ني فحمر حملشددوأ ني  دداأتني حمل بعددن 1411ه ظدد ل حمل ددوآفني (ددي ك ق ددب )ت .1

 ل. 2113ه/1423حملشوعي ن حملثانين أحملث ثالفني 
ه(ني فحمر حملالفددددداءني حمملنصدددددالرقني حمل بعدددددن 122،ددددداأىني حم دددددن تي ي دددددن )تجم دددددالع حملَ .2

  ل.2115ه/1421 حملثالثنني
ل(ني فحمر حمل ا(دددددديني 1444جم ددددددالع ف،دددددداأى أم ددددددامت م،نال عددددددنني حم ددددددن ه  )ت .4

 حملوَيلني حمل بعن حمألأىل.
ه(ني فحمر حمل ،دددددب حملع، ي دددددنني 451حم دددددن  دددددزل حمألنكلسدددددي  )تحم ، دددددى هآلاثرني  .11

  ل.2113ه/1424 اأتني حمل بعن حملثالثنني 
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فحمر ني (ه154ت) (دددددبس حم دددددن حمْلدددددال ي  ني مدددددوآق حملزمددددداف ه تدددددالحمرن  حمألعيددددداف .11
  .ل2113/هد1434حمل بعن حمألأىلني ني نني فمش حملو(الن حملعاملي  

ه(ني فحمر حمل ،دددب حملع، ي دددنني  ددداأتني حمل بعدددن 541حمملنددد،أيني حم دددن حمْلدددال ي  )ت .12
 ل. 1442ه/1412حمألأىلني 

دددافني حم دددربني 141حمملالحمف ددداتني حملشددداطب  )ت .13 حمل بعدددن حمألأىلني ه(ني فحمر حم دددن عَ 
   ل.1441ه/1411

 حمملال(العن حملَ  ي نني أ حمرق حمألأقاوني حمل النت.  .14
ني هدددد(214ت دددن تندددوي  دددوفي )حم نيحملن دددالل حملزحمهدددوق ه م،دددال  مصدددو أحمل ددداهوق .15

 . فحمر حمل ،بني مصونس ن مصال رق عن طبعن 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



11 

 الـمحتويات

 

 الصفحات الموضوعات

 7 الـمقّدمة

 91 الاعتصام -املخرج ألاّول 

 62 الاقتصار -املخرج الثاني

 43 الاحتياط -املخرج الثالث

 43 الاعتبار -املخرج الرابع

 37 الاعتراف -املخرج الخامس

 19 الخاتمة

 14 الـمصادر والـمراجع
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