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 المقدمة
الحمددهلل ر  ا اللددنلموال الالوددسال الالىددسد األددي ءددوهلل اسليوددنح الالملءددألوال  حمددهلل الاألددي 

 آله الصحيه أجملوال أ ن بلهلل :
فدنَّ  القود ع األدي ع للدنلي بعوددل األدب  دا أويدل الدد ل ال الأالدل اس دلا  القد  ف دد  

اللألدبل الضدل  الش دوة  دا ع ادل الجدتل الاليدنى القد  ل ال دهلل ف   جقملنلنن ه ه؛ لوألة 
دا  ونَّ لقن أثل ءد ح  فد  الكقدا بنلمجقملدنطل الممدل  لدنلب الدهللزال فد  ف دا  دت  فوده   

 ُزيّوا أحكند ع للنلي حق  اليونَّ .
لدد لا  ددل ُط أَّت أوقدده  فدد  هدد ا اس ددلل ُ يوّلنددن  أهموددة الكقوددن الحكمقددنل ال حدد  ا   ددا  القىددلى 

 ن الالقىدنهت فد  المدسد فد  هللادلى ع للدنلي بعودل األدبل اءدقجنبة لود ع ع للدنلي : فوق
اْوَن َعاِن اْلُمْنَكاِر َوُأوَلِ اَ   ََ ِِ َوَيْن ُرو ْْ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِبالْلَم

لمدده  ل الحقددي ن أحددا أحددهلل  أَّ [ فنلحمددهلل ع األددي ل104]آع امددلاَّ:  ُهااُم اْلُمْلِحُوااونَ 
المسد الول فحىه ؛ بت إَّ  الىك ط ف    ما أىق جه المسد فق  الودل أأادن  ؛ 

 ل ا لننالل  فوه المسد   ولا  إلي الج ا القمألب بلألب انهلل الحنجة . 
ددات اددل  الددهلللون ال ددا  أءددنع ع للددنلي أَّت أحىددا اددن يق  فدد  اس دد   يألقددنل اليجوللدد   ل

 ه ءموع  جوه .ا اا اآلالالل إل  
 توط ة و تمَيد 

 مْنى اللتيل و تْريلَل: -1
الُكقتودددن لعدددة : اءدددب  ودددهلل  بملندددي: ليودددوا الُم دددكلتل  دددا  اسحكدددندل أصدددأله  دددا  الكقدددي الهددد  
 ال ناُّ الحهللث ال   هللاه  ال   ل فمأل ه ُأو    ن أهللاكت بيونله فو ّه اليوول فقون    ين . 

 . (1)الأفقي المكق : إذا أحهللث حكمن   
دات )أفقددي(   الأفقدي اللجدُت فدد  المىدألةل الاءددقكقوُقه فأفقدنل  إفقدنح . الُفقتوددنل الفقد  : اءددمنَّ  ل

 . (2)ل ضلنَّ   ضع اإلفقنح 
أ دددن  لننهدددن فددد  انصدددلس ل فودددهلل للدددهلليط للليكدددنُط الُكقتودددنل الالينحددد  أوددد  األدددي ادددهللال 

دده إلوقددن  لألكقوددن اصددلسحن  ل الللددت  أ ددلا  للليدد   (3)للليكددنط ن لشألدد   ددا إزددلاي اللوددهلل ُز ج 
 . (4)ألقن: )) اإلاينُ  بُحمبل ال لىل بهلللوأللهل لمات ءأع انه ((

 
                                                 

 الحل: ))لق زه الألعة((  نيال )فقن(ل ال)لىنَّ الللا(  نيال )فقن(.  (1)
 الحل: ))لق زه الألعة ((  نيال )فقن(. ( 2)
 . 18-16الحل: ))الكقون الملنصلال((: ( 3)
 . 18الحل: ))الكقون الملنصلال((: ( 4)
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 حكم اللتوى:  -2
قتددد   ال جددد ُا يكن ودددن ل فقددد  فدددلُ  يكنأدددةل إذا  دددند بددده بلددد  الندددن  ءدددو  ادددا  دددُب الك  ُحمت

ُه اونن  إذا ينَّ الكووُه  ؤه س  اللب  ز جدهللت اليل  اآلالل هللاأَّ فلال  المكنأةل اللمن قن لجل
 . (1)  ك   غوُلهُ 

 أهميُة الُلْتيل وحلجُة النلس إليَل: -3
دددات  ن زللدددنا أحدددهلل  أَّ  لألُكقتودددن أهمودددة  بنلعدددة ل فأ لهدددن الودددلل الحنجدددة الندددن  إلوقدددن أهللادددهلل  ل

ل (2)حدددنجققب إلدددي الللدددند الال دددلاا  ال ل ل سَّ  بودددنَّ  الحكدددبل ال دددلا ّل لألندددن  بددده حودددناُل الدددلُّ
ددات جنلدده ثددنَّ  فددنَّ  الُكقتوددن لوىدد ت بددنس ل الوىددول؛ سَّ  الللُيددُه زددؤّي  إلددي هددس  الددل  ال ل  ل

فدددس   الن دددن  أال هللادددونح هب  ق  ّلددد   األوقدددنل اليمكدددا أَّت ألّشددد   أهمودددة  الُكقتودددن فددد  اس ددد   
 القنلوة: 

لنكىدددهل  دددنع   دددهلل ا لادددنه ع  – نوددده الُكقتودددن  –إَّ  هددد ا المنوددده الجألودددت  -1
نَّ َوَمل ُيْتَحى َعَحاْيُكْم ِفاي اْلِكَتالِف ِفاي َوَيْسَتْلُتوَنَ  ِفي  للدنلي  َِ النِ َسلِء ُقِل َّللاَُّ ُيْلِتيُكْم ِفي

ااوَن َأْن َتْنِكُوااوُهنَّ  ُْ اانَّ َوَتْرََ َُ ِتااَت َل نَّ َماال ُُ َُ ُتااوَن َْ ِتااي ت ُت َساالِء اليَّ ]النىددنح:    َيَتاالَمى النِ 
 .(3)[ 176] النىنح:   يُكْم ِفي اْلَكيَلةَيْسَتْلُتوَنَ  ُقِل َّللاَُّ ُيْلتِ  [ل ال نع للنلي: 127

الاألولددهل فدد  ليألوددي ال ددليلةل  ددنع  حمددهلل بددا  إَّ  المكقدد  هدد  ال اءددلة بددوا عل  -2
المنمددهلل : )) الكووددده الددد   أحددهللث الندددن  إلمدددن زددهللات بدددوا ع ال دددوا ايددنيهل فألونحدددل بمدددن 

ل ل ا  نع ابدُا الودوّلب: )) الاذا يدنَّ  نودُه الق  ودع ادال المألد   بنلمحدتّل الد   (4)زهللات ((
دددنّونطل فموددد  بمنوددده  دددات أاألدددي الملالددده الى  ن ُزنمدددل فادددألهل الن ُأجقدددت  دددهللُ هل الهددد   ل

 .(5)الق  وع اا  اّل اس   الالىمنالاط (( 
لليددنيهل فوددهلل  الالا ثُددُه فدد  ليوددوا هللاددلى ع للددنلي إَّ  المكقدد  األوكددُة  ءدد ع ع  -3

 زق لي ه ا المنوه ف  حونلهل الينَّ ذلا  لات  وقاونط  ءنلقه. ونَّ 
إَّ  الُكقتوددن هدد  الموددهللاَّ الكىددوس الدد   أىددق اه اسحكددند ال ددلاوة لجموددع هللاددؤالَّ  -4

كدددددددني األدددددددي األددددددد ي ال دددددددليلةل الاءدددددددقملا يققنل الصدددددددسحوققن   الحودددددددنالل الهددددددد  مليدددددددق الحل

                                                 

ل ال)) لنلب أص ع 6ل الالحل: ))صكة الكق  (( نبا حمهللاَّ الحنيأل : 23))صنناة الكق  ((:  (1)
 . 507-505الكوه انهلل أهت الىنة الالجمناة((: 

 . 2/14الحل: ))إاسد الم  ّللوا(( ( 2)
 .2/17الحل: ))إاسد الم  ّللوا((  (3)
(ل الأب  للوب ف  ))الحألوة(( 1691اليع   ف  )) ىنهلل ابا الجلهلل(( )( أالجه: أب  الونءب 4)

( بقحووو ل  ا ملق اا ءكونَّ با اوونةل 511ل الالشلوه اليعهللاي  ف  ))المكنأة(( )3/153
 انهل به. 

 . 17-2/16))إاسد الم  ّللوا(( ( 5)
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 .(1)لمتّل ف نَّ  ال كنَّ  

ق  ُلل هللُّ هللاليلة  ان  ة  لقلألق بنلمىقكق  الغوله إَّ  ُفقتون المك -5
(2). 

 
 شروُط وآداُف الملتي: -4 

دات أودسُّ  ألدب هللادلالمن  فد     للمن لألُكقتون  لات  كنلة  جألوألة ل ال ندللة  انلوة ؛ فودهلل اهللادقلأ أهدُت اللل
 له أَّت ُأكق .

ل الانجققدني   ءد اح يدنَّ اجققدنيا   –فوهلل اهللاقلم ا ف  المكق : اإلءسد ل الاللهللالدة ل الالقمألود  
ل الجد يال  الد هال حود  ألدل   – لألون ل أال  وو هللا  بم هه   لدوا   الالمللفدة  بدأح اعل الندن ل

 .(3)ا ا هلل النن 
ُ  لألكقودن: )) ن زنيعد   دات زقودهلل  ال هلل  نع اإل ند أحمهلل ُ  دولا  إلدي بلد   قمدنطل هللادلالأ   

ُه لألُكقون حقي أك َّ فوه امل اونع   ه  لكى   : لأللجت أَّت ُزنوّل
 أاللقن: أَّت لم َّ  له لوةل فنَّت لب لما له لوةلب أكا األوه ل  ل الن األي يس ه ل  .  
 الثنلوة: أَّت أك َّ له األب الحألب الال ن  الءكونة. 
  الثنلثة: أَّت أك َّ   ين  األي  ن ه  فوهل الاألي  للفقه. 

 .(4)اللابلة: المكنأةل الان  اعه النن 
 .(5)الشن ىة:  للفة النن  (( 

 عحى هللا تْللى بغير عحمالقول 
 خطورته: 

ع  األوه بس األب  أهللاهلل  القحليبل الذد  فناأل ه ذّ ن  هللاهللزهللا ل الجلت ذلا  لوهلل حّلد ُع للنلي القو ُّ
دات  ننفادة عل فد      وقدهل الللمدن  الكلت  ا أاحدب المحل دنط الأ ديس المنمدلاط؛ للمدن فوده  ل

                                                 

 . 876-2/875وه(( ل ال))اآل اح ال نذال ف  أص ع الك151-149الحل: ))الن افع الق ليلوة((: ( 1)
 . 2/72الحل: ))إاسد الم  ّللوا(( ( 2)
 .2/876الحل: ))اآل اح ال نذال ف  أص ع الكوه((  (3)
 نع ابا الووب هللان حن  ه ه اللين ال: )) فنل ه إذا لب أكا له يكنأة احقنج إلي الن ن  الالي اسا   ّمن  (4)

هل أضلن   أضلنفلهل (( ))إاسد ف  أزهللزقبل فس أأوت  نقب هللاوئن  إّن أوأل ا  لات لحمل  لتضل هل الال
 .6/113الم  لوا(( 

ل ال))إاسد 2/869ل الالحل: ))اليلهنَّ(( لألج ين  106-6/105))إاسد الم  ّللوا((  (5)
 .88-74فمن بلهللهنل ال))صنناة الكق  ((: 2/83الم  ّللوا(( 
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ددات لىددية  ددن لددب أ ددلاه ُع للددنلي إلوددهل الهدد ا لددنوُّ   احددوب  نددن    إلجددسع عل  فودده  ل
 للنلي الللحومه الا وقه. 

دات أهللاددهللّل  ددن ال ي فدد  لحددليب الودد ع األددي ع للددنلي بعوددل األددب  دد ُع عل للددنلي فدد  يقنبدده  فمل
ااَر ِمنْ  المدليب:  ََ َِ ااَي اْلَلاَواِحَظ َمال  ََ َرَِ  ْغاَي ِبَغْيااِر ُقاْل ِإنََّماال َحارَّ ْ ااَم َواْلَْ ال َوَماال َبَطاَن َواِم ََ

َحُماونَ  ْْ اْحَطلنلأ َوَأْن َتُقوُلاوا َعَحاى َّللاَِّ َمال ت َت ُْ ْل ِباِه  وا ِبلَّللَِّ َمل َلاْم ُيَناِِّ    اْلَوقِ  َوَأْن ُتْشِرُُ
 [. 33]اسالا :

بأءدددقألقن الهددد    دددنع اإل دددند ابدددا  دددوّلب الج فيدددة: )) فلل ددده  المحل دددنطل أ  دددع  لالدددهل ال دددهللأ
الك احشل ثب  ثّني بمن ه  أهللاهللُّ لحليمن  اله  اإلثب الالحألبل ثدب  ثألد  بمدن هد  أاحدب لحليمدن  
ددات ذلددا يألدده الهدد  الودد ع   نقمددن الهدد  ال ددل  بدده ءدديحنلهل ثددب   ّ ددع بمددن هدد  أهللاددهللُّ لحليمددن   ل

لنلددهل األودده بددس األددبل الهدد ا ألددبُّ الودد ع  األودده ءدديحنله بددس األددب فدد  أءددمن هل الصددكنلهل الأف
 .(.1)الف  يزنه الهللالاه (( 

ال نع أأان : )) الأ ن الو ع األي ع بس األب فق  أهللاهللُّ ه ه المحل دنط لحليمدن ل الأاحمقدن 
إثمن ل اللق ا ذيل ف  المللية اللابلة  لا  المحل نط القد  الكود ت األوقدن ال دلا ع الاسيأدنَّل 

لهللد اللحب الشنليل الد   زيدن  الن لين  بحنعل بت ن لم َّ إن  حل  ة ل اللوى ت ينلموقة الا
:  حدل د  ل الده ن زيدن  بحدنعل ال حدل د  لحليمدن   ف  حنع يالَّ حنعل فنَّ  المحل نطل ل ادنَّل

ااَي  ان ضددن  فدد  ال دد  يالَّ ال دد ل  ددنع ع للددنلي فدد  المحددل دل ل الدده:  ََ َرَِ  ُقااْل ِإنََّماال َحاارَّ
ل َوَمل َبَطنَ  ََ َر ِمْن ََ َِ [  ثدب  القودت  نده إلدي  دن هد  أاحدب 33 : ]اسادلا  اْلَلَواِحَظ َمل 

ْغاَي ِبَغْياِر اْلَواق ِ   ندهل فودنع:  ْ اَم َواْلَْ [ ثدب  القودت  نده إلدي  دن هد  33]اسادلا :   َواِم
اْحَطلنلأ  أاحدب  ندهل فودنع:  ُْ ْل ِباِه  وا ِبالَّللَِّ َمال َلاْم ُيَناِِّ  ثدب   [33]اسادلا :  َوَأْن ُتْشاِرُُ

َحُماااونَ  القودددت  نددده إلدددي  دددن هددد  أاحدددب  ندددهل فودددنع:  ْْ   َوَأْن َتُقوُلاااوا َعَحاااى َّللاَِّ َمااال ت َت
 [. 33]اسالا : 

هن إثمن ؛ فنل ه زقام ُا الم ا  األي عل اللىيق ُه إلي   فق ا أاحب المحل نط انهلل ع الأهللاهللُّ
 الليهللزأل دُه اللكدد    دن أثيق دد

ُه الاثيدنط   ددن لكدنهل اللحووددق   دن أبلألدده  دن ن زألودق بددهل اللعوودل  يزنلددهل
ددات اددنياهل الُحدده   ددن أبعادده ال عدد    ددن  ددات الانه ال دد انال    ددهل الاددهللاالال     الابلددنع   ددن حو و 

 أحي هل الالصك ه بمن ن زألوق به ف  ذاله الصكنله الأ  اله الأفلنله. 
نتدددهل الن أهللادددهلّل إثمدددن ل الهددد  أصدددت ال دددل    فألدددول فددد  أجندددن  المحل دددنط أاحدددب اندددهلل ع  ل

زا أءنُءددقن الودد ُع  الالمكددلل الاألودده أءىدد  اليددهللى الالاددسنطل فمددتُّ بهللاددة   اددألة  فدد  الددهللّل
 األي ع بس األب. 

                                                 

  2/073))إاسد الم  لوا(( ( 1)
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دددات أ لدددن  اس  ل الحددد  الا  اللقددد ا اهللادددقهلل  لمودددل الىدددأل  الاس مدددة لقدددنل الصدددنح ا بأهألقدددن  ل
فقندددققب أهللادددهلل  لحددد زلل ال دددنلع ا فددد  ذلدددا  دددن لدددب زيدددنلع ا  ثألددده فددد  إلمدددن  الكددد احش الالحألدددب 

ددات ال  ل ال ددهلل ألمددل للددنلي األددي    اللددهللالاَّل إذت  اددل اُل اليددهللى الهددهلل قن لألددهللزا ال ننفنلقددن لدده أهللاددهللُّ
ددا  ع فوددنع:  ددات اندهلله بددس بلهددنَّ  ل َوت  لىده إلددي يزندده لحألوددت  هللاد ح  أال لحددليب  هللادد ح   ل

ٌَ ِلَتْلَتااُروا ُْ َأْلِسااَنُتُكُم اْلَكااِ َف َهااَ ا َحاايٌل َوَهااَ ا َحااَرا   َعَحااى َّللاَِّ اْلَكااِ فَ  َتُقوُلااوا ِلَماال َتِ اا
[ ل فمو  بم ات لىه إلي أالصنفه ءيحنله الللنلي  ن لب أو  به لكىده  116]النحت: 

 أال لكي انه  ن الص  به لكىه  
 ددنع بلدد  الىددأل : لوحدد   أحددهلليب أَّت أودد ع: أحددت  ع يدد ال الحددل د  ُع يدد ال فوودد ع ُع: 

ل لب ُأحت  ه ال اللب ُأحلّلدت ه ا. أل ن : القحألودت الالقحدليب بدنللأ  المجدليل بدس بلهدنَّ و ب  
  لا  عل ال ء له.

ددا الشدد ه  الأصددت ال ددل  الالمكددل: هدد  الودد ع األددي ع بددس األددبل فددنَّ  الم ددل   زددلاب أ َّ    
 ليدد يا   ددا يالَّ ع أول دده إلددي عل الي ددكع لدده انددهللهل اليوادد  حنجقدده ب اءددلقهل يمدددن 

    ن ت  األي ع بس األدبل يالَّ اللكدل؛ إذ الود ع لم َّ ال ءن   انهلل المأل  ل فمتُّ   ل 
ددا  ال دددل ل  األددي ع بددس األدددب  ددهلل زقاددما القللودددت الانبقددهللاى فددد  يزددا عل فقدد  أادددبُّ  ل

 .(1)الال لُ  فلي   لات أفلايه (( 
ْحاُتْم ِمْناُه  ال نع ع للدنلي:  َْ َحَرامالأ َوَحايتأ ُقاْل ُقْل َأَرَأْيُتْم َمل َأْنََِّل َّللاَُّ َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَج

َْ َعَحااى َّللاَِّ َتْلَتااُرونَ  َِاانَّ الَّااِ يَن َيْلَتااُروَن َعَحااى َّللاَِّ اْلَكااِ َف َيااْوََ  * آَّللَُّ َأِذَن َلُكااْم َأ َوَماال 
 [.  60-59]ز لل:  اْلِقَيلَمِة ِإنَّ َّللاََّ َلُ و َفْضٍل َعَحى النَّلِس َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم ت َيْشُكُرونَ 

نع الحدنف  ابدا يثودل: )) ال دهلل ألمدل ع للدنلي األدي  دا حدّلد  دن أحدّت ُعل أال أحدّت  دن  
حّلد بمجّلي اآل اح الاسه اح الق  ن  ىقنهلل لقن الن يلوت األوقنل ثب ل اهللهب األي ذلا ز د 

َِنَّ الَِّ يَن َيْلَتُروَن َعَحى َّللاَِّ اْلَكاِ َف َياْوََ اْلِقَيلَما الوون ةل فونع:  [ 60]زد لل:  ِة َوَمل 
 . (2) أ :  ن ظنقب أونع بقب ز د  لجلقب إلونن ز د الوون ة   ((

ٌَ ِلَتْلَتاُروا  ال نع ع للدنلي:  ُْ َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِ َف َهاَ ا َحايٌل َوَهاَ ا َحاَرا َوت َتُقوُلوا ِلَمل َتِ 
  ِإنَّ الَّاااااااااِ يَن َيْلَتاااااااااُروَن َعَحاااااااااى َّللاَِّ اْلَكاااااااااِ َف ت ُيْلِحُواااااااااونَ  َعَحاااااااااى َّللاَِّ اْلَكاااااااااِ فَ 

 [.116]النحت:  
 دددنع الحدددنف  ابدددُا يثودددل: )) ثدددب لقدددي للدددنلي ادددا ءدددأل   ءددديوت الم دددليوا الددد زا حألألددد ا 
ددا  الي حوددلال الالىددن ية  الحّل دد ا بمجددلي  ددن الضددل ه الاصددلألح ا األودده  ددا اسءددمنح بددر ا قب  ل

                                                 

 . 647-1/644 هللا ج الىنلموا(( ( ))1)
 . 4/290لكىول ابا يثول(( ( ))2)
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َوت  وددل ذلددا  مددن يددنَّ هللاددلان  لقددب ابقددهللا ه فدد  جددنهألوققبل فوددنع: الال صددوألة الالحددندل الغ
ٌَ ِلَتْلَتااُروا َعَحااى َّللاَِّ اْلَكااِ فَ  ُْ َأْلِسااَنُتُكُم اْلَكااِ َف َهااَ ا َحاايٌل َوَهااَ ا َحااَرا ِإنَّ  َتُقوُلااوا ِلَماال َتِ اا

 [.116]النحت:   الَِّ يَن َيْلَتُروَن َعَحى َّللاَِّ اْلَكِ َف ت ُيْلِحُوونَ 
ل أال حأل ددت  هللاددوئن   مددن   ددال ابقددهللى بلهللاددة  لددول لدده فوقددن  ىددقنهلل  هللاددلا   اليددهللات فدد  هدد ا يددتُّ   

حل د ُعل أال حل د  هللاوئن   ّمن أبن   ُع بمجلي  أأه الل قوه ((
(1.)  

ال نع ايهلل اللحما حىا حينمة: )) الالقحألوت الالقحليب  ا اودن       ودة ع الالقوقده 
الدد   أود  هللادوئن   ددن بأل ده حددسع  أال بأل دُه حدلاد  لددول لده فودده  لليدنيهل فدنذا يددنَّ ال اصد ُ 

هلل فق  ينذا أكقل  األي ع فومن  ل الن يلوت لويه ع لمللفة ُحممل اا عل ايل  صنيق 
ددات اوددن  ل     و قدده الالقوقددهل ال  لدده: هدد ا حددسع  الهدد ا حددلاد  الصدد   يدد ا أو لدده  هدد   ل

 .(2) بألىنله ((
ددن لددب  اللشلدد  ال هدد ا اس ددل فوددهلل يددنَّ  ءدد ع ع  الهدد  أاألددب الشألددق بنل ددليلة ُأىددأع ام 

 زندددددلع األودددده فودددده الدددد حُ  فونقحددددل حقددددي زندددددلع األودددده الدددد ح  فوجوددددهل  ددددنع ع للددددنلي: 
  ُ اااااال َْ ااااااْم ُقااااااْل ُأِحاااااالَّ َلُكااااااُم الطَّيِ  َُ  [ل ال ددددددنع  4]المن ددددددهللال:  َيْسااااااَألوَنَ  َماااااالَذا ُأِحاااااالَّ َل
  ااراأ َوَيْسااَألو ُْ ااَأْتُحو َعَحااْيُكْم ِمْنااُه ِذ َْ [ل إلددي غوددل 83]المقدد : َنَ  َعااْن ِذا اْلَقااْرَنْيِن ُقااْل 

 ذلا  لا  اآلأنط الهللالة األي ه ا الملني.
اليدد لا يددنَّ أجددّسُح الوددحنبة زققويدد َّ الكقوددن  شنفددة ال  دد ى فدد  الودد ع األددي ع للددنلي 

 -بلدهلل ليوقدن  حمدهلل –أاألمقدن أجدتُّ هد ه اس دة ال  بعول األب. فقد ا أبد  بكدل الودهللزق 
 . (3) أو ع: )) أ ُّ ءمنح  لحألن  الأ ُّ أ   لوألن  إذا  ألُ  ف  يقنا ع بعول األب   ((

دات أبد  بكدل - حمه ع للنلي –ال نع ابا ءوليا  : )) لب أكدات أحدهلل  أهوده بمدن ن ألألدب  ل
  دات امدل الاَّ  أبدن بكدل  لللد ت بده . ل اللب أكات أحهلل  بلهلل أب  بكل  أهوه بمن ن ألألب  ل

نة أثلا ل فنجققهلل بلأأهل ثب   دنع: هد ا   اوة فألب أجهللت ف  يقنا ع  نقن أصس ل الن ف  الىُّ
نّل ل الأءقعكل ع  ((  . (4) أز ل فنَّت أكا ص ابن  فملا  علل الاَّت أكات الأ  فمل

 :أْْلبه
 فلهللال أءينا:  –اله  القو ع األي ع للنلي بعول األب  –أ ن أءينا ه ا الهللاح اللانع 

                                                 

 . 616-4/615))لكىول ابا يثول((  (1)
 .13/668 لن ج القكمل الي ن ق القهللبل(( ( ))2)
ل الءلوهلل با  نو   ف  227أالجه أب  ايوهلل الونءب با ءّسد ف  ))فان ت الولآَّ((: ( 3)

(  لات 1561الفاأله(( )( ))القكىول((ل الابا ايهلل اليل ف  ))جن ع بونَّ اللألب 39))ءننه(( )
 ملق  انهل به.

 .101/ 2ذيله: ابا الووب ف  ))إاسد الم  ّللوا(( ( 4)
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حدق  ا دوقه ال  دهلل   ُه حدق    دهللت لهل لدات أجدلأ أَّت  : فنَّ   ات ا    ع  اهللد ا وة ع  .1
 زنىه إلي هللالاه  ن لول  نه. 

إنَّ هللَا ت : ))    ألُة أهت اللألب اللاءشوا ف  اللألب ذال  الش دوة الالهللأنلدة:  دنع النيد .2
يقْض الْحم انتِّاعلأ ينتِّعه ِمَن الْْلد، ولكْن يقُْض الْحَم بقْض الْحملء، حتى إذا لم 

لأ جَلتأ، فُس حوا، فأفتوا بغير عحم، فضحوا وأضحوا   . (1)((ُيِْق عللملأ اتخ  النلُس رؤْو
 الجقت الضل  اللألب ال لا :  نع اللدس ة ابا  وب الج فية  حمه ع للنلي:  .3

ألتبل ال لات غلا له الءلقهل فنذا  ت  األُمه أفقي اات  )) الجلأال األي الُكقتون لم َّ  لات  لألة اللل
 . (2)وتّل  ن ُأىأع انه بعول األبل الاذا ال ىع األُمه الىل ت ُفقتونه...(( 

 ت أالالقن. القوهلل  لألُكقتون  ي  .4
ُحددهُّ الحقدد  : فوددهللا ه ذلددا إلددي اإلغددلاا بددنلقو ع األددي ع للددنلي بعوددل األددب  ققيّللددن   .5

 اآل اح ال نذال. 
القحلج  ا  و لدة: )) ن أي   ((: ال دهلل زقجدلأ بلادقب األدي اإلفقدنح بعودل األدب حودنح   .6

 دددددا  ددددد ع: )) ن أاألدددددب (( أال )) أي   (( فقدددددب بددددد لا زقل ددددد َّ  دددددا الم  ددددد  ال دددددلا  
   ال اجه إلي القألمة الانلحلا . الالقول 

ددات األددب  ددنمب هللاددوئن  فألووددت بمددن  ددنع ايددهلل ع بددا  ىددل ي  : أددن أزقددن النددن ل الودد ا عل   
: ُع أاألدُبل فنل ده أاألدب سحدهلليب أَّت أود ع للمدن ن ألألدب: ع أاألدب.  ألألبل ال  ات لدب ألألدبت فألتوودتت

اَأُلُكْم َعَحْياِه ِماْن َأْجاٍر َوَمال َأَنال ِماَن اْلُمَتَكحِ ِلاينَ ُقاْل َمال   : نع لنيوّلدهل  فنَّ  ع  ْْ   َأ
 . (3)[ 86]ص:

 . (4)ال نع  حمهلل با اجسَّ: )) إذا أالأ اللنلُب ن أي   أصوي ت  ونلألُه ((

                                                 

(  لات حهللز  ايهللع با املال با 13()2673) 8/60(ل ال ىألب 100) 1/36أالجه: اليشن   ( 1)
 اللنص  ض  ع انقمن.

 .2/64إاسد الم  ّللوا(( ( ))2)
 (.  39()  2798)  131-8/130ال ىألب (ل  4774)  6/142أالجه: اليشن    (3)
(ل الابا ايهلل اليل  1582أالجه: أب  ياالي ف  )) ىنهلل  نلا(( يمن ف  ))جن ع بونَّ اللألب(( )  (4)

(  ا مليق أحمهلل با حنيتل اا ال نفل ل اا  نلال انهل  1583ف  ))جن ع بونَّ اللألب(( ) 
 به. 

 نلا با ألل  نع: )) ُجن ُة اللنللبل ن أي  ل إلي  - 74يمن ف  ))انلقونح((:  –الأءنهلله الهللالنب    
 إذا أغكألقن ُأصوي ت  ونلألُه ((. 
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لدد ا حدد   الىددأل  األددي ضددلال ال انءقمىددن  بكألمددة )) ن أي   (( انددهلل اددهللد اللألددبل  ددنع 
: ن أي  ل حقدي أكد َّ  ايهلل ع با زليهلل با هل ل:  )) زنيعد  لأللدنلب أَّت زد ّ ث جألىدن  ُه  د ع 

 . (1)(( ذلا أصس  ف  أزهللزقب أكلا َّ إلوهل فنذا ُءئت أحهلُلهب امن ن زهلل    نع: ن أي   
دددب: ال دددا أءدددينا القوددد ع األدددي ع للدددنلي للوددده المدددلح لمدددا  -7 دددُه لمدددات ُألحّل القلوُّ

مددُهل فددنَّ  بلاددقب زهللفلدده القلودده لمو ددهل إلددي انلقوددن  لو لدده الاَّت يددنَّ ُألحّل هل ال لح مل ألّلددهللل
  لدده  لج حددن ل أال ظددنهل  الشلددأ الالدديلسَّل  ددنع الحددنف  ابددا  جدده الحنيألدد : )) الهنهنددن 
أ ددل زنيعددد  الددقكلا لدددهل الهدد  أَّ  يثودددلا   ددا أ مدددة الددهللزا  دددهلل أودد ع  ددد ن   لج حددن  اليكددد َّ 

ه فوددهل الن أكدد َّ المنقوددل  جققدهللا  فوددهل  ددأج  ا  األددي اجققدنيه فوددهل   ضدد ان  اندده الدأ
لمونلقه لألا بمندللقه ف  ه ه الهلل جة؛ سله  هلل ن زنقول لق ا الو ع إن لمد َّ  قي اده  دهلل 
 نلهل بحو  إل ده لد   نلده غودلُه  دا أ مدة الدهللزا ل مدن  يألده الن القودل لدهل... الهد   دع هد ا 

ه إلمدن يدنَّ  ودهلله أحاُّ أل ه إلمن القول لألحق بمندللة  قي اهل اللدول يد لا؛ فدنَّ   قي اد
انلقودن  لألحدقل الاَّت أالدأ فد  اجققدنيهل الأ دن هد ا القدنبع فودهلل هللادنا القودن  ه لمدن أحندده 
الحدق  إ اياُل األدد ّل  قي ادده الظقد   يألمقددهل الأَّت ن ُزنتىدده  إلددي الشلدأل الهدد ه يءوىددة لوددهلل  

 .                 (2)ف   وهلل انلقون  لألحقل فنفقب ه ال فنّله فقب احوب (( 
 

 ر القول عحى هللا تْللى بغير عحم: مظله
 إَّ  لألقوّ ع األي ع للنلي بعول األب  حنهل   قلهلليال أبلفهن: 

دا   .1 القىلُُّى ف  الُكقتون: إذت إَّ  يثولا   لا  المنقىيوا  لأللألب األع  ياح  الد  ى  ل
الُكقتودددنل ال  دددي بنلقثيُّددد ل ال اح  ظقدددللهلل فودددن  زققنفدددُ  األدددي الُكقتودددن  غدددب ال اودددهلل 

هللزهلل األي القو ع األي ع بس األبل الال   ءيق بونلهل  نع ابا  وّلب الج فية ال 
 حمه ع للنلي: )) الينَّ الىأل   لا  الوحنبةل الالقنبلوا  أكله َّ القىلُّى  فد  
الُكقتوددنل اليدد يُّ يددتُّ الاحددهلل   ددنقب أَّت أككو دده إأنهددن غوددُلُهل فددنذا  أ  أل قددن  ددهلل للّوندد ت 

دددنةل أال  ددد ع الشألكدددنح األوددده بددد ع اجققدددنيه فددد   لل  فدددة حكمقدددن  دددا المقدددنا الالىُّ
 . (3)اللاهللاهللزا ثب  أفقي ((

                                                 

 . 75ذيله: ابا ايهلل اليل ف  ))انلقونح((:  (1)
 بقحووو .  719-718( ))جن ع اللأل د الالحكب((: 2)
 . 62/ 2))إاسد الم  ّللوا(( ( 3)
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فمن ينَّ   نع ايهلل اللحما با أب  لوألي: )) أي يُ  ا ليا ال ئة  لات أصحنا الني ّل 
ل الن ُ كددددددددد   إّن الي  أَّ  أادددددددددنه يكدددددددددنه    دددددددددنقب  حدددددددددهللث إّن الي  أَّ  أادددددددددنه يكدددددددددنه الحدددددددددهللز  

 . (1)الُكقتون ((
 ال دددددهلل بدددددّ ا  الشلودددددُه اليعدددددهللاي ُّ فددددد  يقنبددددده الجألودددددت ))الكووددددده الالمقكوددددده(( بنبدددددن  أءدددددمنه: 

 : )) بدددنا اللجدددل ادددا القىدددّلى إلدددي الكقددد    شنفدددة الللدددت(( ثدددب  ذيدددل لحق ددده  ددد ع  عل 
  َْم َوُيْسااَألون َُ لَدُت ََ ااُتْكَتُت َشاا َْ   : [ل ال  لدده للددنلي:19]اللاددل  االِدِقيَن ِلَيْسااَأَل ال َّ

مْ  َِ َمل َيْحِلُظ ِمْن َقْوٍل ِإتَّ َلَدْيِه َرِقيٌت  [ال  له للنلي: 8]اسحلاا:  ا اآلأة   َعْن ِصْدِق
[ ثدددب   دددنع الشلودددُه: )) الينلددد  الودددحنبة  ضددد اَّ ع األدددوقب ن لمدددني 18]ّق:  َعِتياااٌد 

 اا انقددنل لكقدد  إّن فومددن لددلعل ثوددة   ددنقب بددأَّ  ع  للددنلي ز ّفددق انددهلل لددلالع الحنيثددة لألجدد
 ثب  ءنق اهللال آثن   ف  ذلا.  (2)الينَّ يتُّ الاحهلل   نقب ز يُّ أَّ  صنحيه يكنه الكق   ((

دددا  المحدددنهل القددد  جىدددهللطت ياح  القوددد ع  .2 لودددهللُّ  ألودددن  المقلألمدددوا  )) القلدددنلب ((: ال ل
ُ  ال ش  لإلفقنح الايادنح اللألدب  دع أل ده لدب زيألديت   األي ع بعول األب : القلنلُبل اله  لوهللُّ

 . (3)لألا الللية الن  ن  ن  قن
دات أكقد  بشدس   دن  .3 لقيُّع ال  اذّل الاللا : اله  أ ل ام   اليألّوُة بهل فوللن لىمع   

أجمل ت األوه اس ة الءن طت األوهل آا ا  بو ع ضلو  لب ألقهلل  اللألمنح بهل أال بلأ  هللادنذ 
 ألمله اللألمنح. 

ل فودهلل  ق   نع ال هي   حمه ع للنلي: )) ال  ات لقي ع ُ اد    المد اههل الفنطل المجققدهللزا 
ددات أادد  بودد ع المّكوددوا  فدد  المقلددةل الالمدد فووا  فدد   يزُنددُهل يمددن  ددنع اسالفاادد ُّ أال غوددُلُه:   
ل اليد ا  دا  النيو ل الالمهلللووا  ف  العننحل الال دن ووا  فد  اودمة الشألكدنحل فودهلل جمدع ال دل 

للسق اللمن  القحألوت بم ات ل ّءدع فودهل أا  ف  اليو ى الل   وة بم ات زقحوت األوقنل الف  ا
 .(4)الهللايه ذلال فوهلل للّل  لسلحسعل فنىأع ع  اللنفوة  الالق فوق  ((

ال لات  حنهل الو ع األي ع بعول األب  لوحوس اسحنيز  اللالوكقن يالَّ  للفة:. 4
 –بس هللاّا  -وثلال المسد األي اسحنيز  لوحوحن  اللالوكن  بعول األبل اله ا اس ل أجلُّ 

نةل أال لك   ن  نله انقنل اله  أ ل بنلي الشل  ال؛  إلي لىية  ن لب أوت الن ي ُّ  إلي الىُّ

                                                 

 (.  58ابا المين   ف  ))اللههلل(( )  أالجه: (1)
 . 62ل الالحل: ))ذد المنع الالجنه(( نبا  جه: 349/ 2))الكووه الالمقكوه(( ( 2)
يقنا   نلع  أءمنه ))القلنلب(( لول  – حمه ع للنلي  -لأل وخ اللس ة بكل با ايهلل ع أب  فيهلل ( 3)

 ف  بنبه يقنا  ثألهل ُميع  كليا ل الميع ضما ))المجم اة اللألموة(( له اا يا  اللنصمة.
 . 8/90أاسد النيسح((  ءول( ))4)
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، : ))  له إذت فوه لوّ ع األي ال لىل الا لمنا لألمح ال  الم ي   ف    ت تك بوا َعَحيَّ
 .(1)(( فإنَّه َمْن ُ ف َعَحيَّ فْحيحِج النلرَ 

ددات إزددلاي اسحنيزدد  يالَّ لمددند المللفددة بأح القددنل  ددنع  لدد ا بددنلي أهددت اللألددب فدد  القحدد زل  ل
لودت حدهللزثن  صدحوحن  يدنَّ  –ألن : الونص   -الللا  ُّ  حمه ع للنلي: )) الاَّل الكق أل ه 

سل ه زنوت  ن ن األب له بهل الاَّت صني  ال ا ع ينَّ آثمن  بن هللا ه األي  دن آثمن  ف  ذلا؛ 
 . (2)ن ألألب ((

فد  الودهللأب الالحدهللز  ادا الد  ال القودحوس الالقادلو ل الألده  -أأادن  –اللمألب أهت اللألدب 
؛ إذ إَّ  المحدهللث حدوا أودحس حدهللزثن  فمأل ده أ ل لقلله األوه ليلنط الودلال أ دند ع 

ل فدس   نع لألنن : ه ا يزا  ا الا بهل الاذا ضّل  حهللزثن  يأل ه  نع لألندن : هد ا لدول بدهللزا 
 لأا الا به. 

يس دن  ظنده  (3)اللشل  ال اس ل الهللاهللله الصل  ة القوحوس الالقالو  لمألب ابا الودس 
) فوددهلل للددّ   فدد  هدد ه اساوددن  بلاددقب إغس ددن  ليددنا القوددحوس الالقاددلو  إذت  ددنع: )

انءددقوسع بدددني ا  الودددحوس بمجدددلي ااقيددن  اسءدددنلوهلل؛ سل ددده  دددن  ددا إءدددنني  دددا ذلدددا إن 
اللجهلل ف   جنله  ا ااقمهلل ف   الازقه األي  ن ف  يقنبه الين  امن ُأ دقلأ فد  الودحوس 

فدد   للفددة الوددحوس الالحىددال إلددي  –إذَّ  – ددا الحكدد  الالاددي  الاإللوددنَّ. فددرع اس ددل 
قمني األي  ن ل  األوه أ مة الحهللز  ف  لودنلوكقب الملقمدهللال الم دق  ال القد  زدؤ ا انا
 . (4) ا القعول الالقحلي  (( –ل قللقن  –فوقن 

فق ا المسد له ينلة   ية  قمةل اله  أَّ اإل هللاد األي الحكب بوحة حدهللز  أال بادلكه 
اله   دا هد   –  اوة لنين  األوقن ليلة الولال أ ند ع للنليل إذَّ يسد ابا الوس 

لحد زل الودل لمددت  دا زليددهلل اللد ج  ودهللاَّ الحكددب األدي اسحنيزدد ل  –فد  اللألدب الالمللفددة 
                                                 

(  لات حهللز ل األ  با 1)1/7(ل ال ىألب ف   وهلل ة ))صحوحه(( 106)1/38أالجه: اليشن   ( 1)
 .  أب  منله 

( ف  يقنبه: ))الينا  األي الشسص  ا ح ايث الوونص(( يمن ف  ))اسءلا  الملف اة((: 2)
33. 
نءب ايهلل اللحما ال قلفال   ال نفل ل ( ه  لو  الهللزا أب  املال اثمنَّ با صس  الهللزا أب  الو3)

(. الحل اا  كنلقه اللألموة  وهلل ة لحووو  لمقنبه ه643( الل ف  ءنة )ه577اللهلل ءنة )
-30. الاا أهموةوقنبه الم ي   الحل الموهلل  لكىه: 29-11)) للفة أل اى األب الحهللز ((: 

51.   
الوس  غألق بنا القوحوس بقحووو ل اللب زلي ابا  83( )) للفة أل اى األب الحهللز ((: 4)

الالقالو   لألون ل إلمن أ اي صل  ة اس ل الاىلهل الالحل ف  ذلا بحثن    ءلن  ف  للألوو  األي 
  .   1/130))هللال  القيولال الالق يلال(( 
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الذلدددا أَّ القودددحوس فددد  إثيدددنط هللادددلى؛ سَّ الىدددنة  ودددهلل   قدددب  دددا  ودددني  الق دددليع 
 أىقني   ا صحوحقن الحسع الالحلادل اللالو  الحهللز  فوه لك  ذلال وع الم فق.

 لي بنللأ  الم   د: إَّ  القكىول  ه  بونَّ  لملاي عل المسد ف  لكىول يقنا ع للن .5
 بكس ه. ل ا فنَّ  المقوهلل  لألقكىول الضة سَّت أو ع:  لني   ع ع ي ا. 

ل لد ا  ددنع  ىدلالق بدا اسجددهللى: )) الود ا القكىددولل (1)ثدب   دهلل أكدد َّ اس دُل بشدس   ددن  دنع
 . ))(2)فنل من ه  اللالاأة اال ع 

ول بددددنللأ  المدددد   د: لكىددددول  ددددن ن ألألمدددده إن ُع للددددنليل يقموودددد  ال ددددا صدددد   القكىدددد
المعويدددددنط القددددد  ن ألألمقدددددن إن ُعل  ثدددددت لمووددددد  صدددددكنله ءددددديحنلهل أال يقحهللزدددددهلل ف دددددا 
المعوينط الق  ال ي ذيل الالجقنل يل ا الالج الهللاّبةل ال نقن:  نن اة القكىول المنو ع 

الَّ النحدددل فددد  المودددني  اسادددل ل أال اإلادددلا  اندددهل اللكىدددول الودددلآَّ بمجدددلي الألعدددة ي
دن لكىدول الودلآَّ (3)أاللكىوله بمن ز افق  أأه اله اه  .  نع ابا يثودل  حمده ع للدنلي: )) فأ  

بمجل يل اللأ  فحلاد  ((
(4)  . 

ألتدب  العألد ُّ فد   .6 العأل  فومن ألل  بنإلاجنف اللألم : ال لا  الو ع األي ع للنلي بعودل ال
لألم  يالَّ ض اب  أال  و يل أال بقلى  ف  حمت اآلأدنط المسد فومن ألل  بنإلاجنف ال

الاسحنيز  الني ية األي بل  الح اهلل أال بقكىولهن الفق لحلينط  لب زقيّوات صهللُ قن  لات 
 .(5)و بقن

 : اآل لر المترتْة عحى القول عحى هللا بغير عحم
 الالمجقمع.إَّ  القوّ ع  األي ع للنلي بعول األتب  له آثن  ءوئة جهللا  األي الكلي 

أّ ن األدي الكدلي فدنَّ  القودّ ع األدي ع للدنلي بعودل األدب  زدؤي  بودنحيه إلدي الشىدلاَّ فد  
 ِإنَّ الَِّ يَن َيْلَتُروَن َعَحى َّللاَِّ اْلَكِ َف ت ُيْلِحُوونَ  الهلللون الاآلالال الاهللد الكس ل  نع للنلي 

  :[. 116]النحت 
ِإنَّ الَّاِ يَن  ع للنليل  نع ع للدنلي:  ه ا  ع ال ع الالوعن  ال   زننع المكقل  األي

َ ِلَ  َنْجاِِّا اْلُمْلَتاِرينَ  ْنَيل َوَُ ْم َوِذلٌَّة ِفي اْلَوَيلِة الدَّ َِ َضٌت ِمْن َرَِ  ََ ْم  َُ َيَنلُل َْ ْجَل  ِْ  اتََّخُ وا اْل

                                                 

 . 215 وننط ف  األ د الولآَّ الأص ع القكىول((: ( ))1)
ل اللوأله انه ابا يثول ف   وهلل ة 229أالجه: أب  ايوهلل الونءب با ءّسد ف  ))فان ت الولآَّ((: ( 2)

 بىنهلله ال قنه.  1/42))لكىوله(( 
 .226-225الحل: )) وننط ف  األ د الولآَّ الأص ع القكىول((: ( 3)
 . 1/39))لكىول ابا يثول(( ( 4)
 فمن بلهللهن.  51الحل: )) وننط ف  األ د الولآَّ الأص ع القكىول((:( 5)
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 : ال دنع (1)[ل  نع أب   سبة: )) ه  وع لمت  كقل  إلي ز د الوون ة ((152]اسالا .
الحىا اليول : )) إل قب وع الاَّت مولو ت بقب اليعنعل الهمألج ت بقدب اليدلاذزا فدنَّ  ذع  

 .   (2)الملووة ف    نبقبل أبي ع إّن أَّت ز ع    ات اونه ((
 ال هلل ءيق بونَّ ال اوهلل ال هللزهلل لما ألي ه ا المنمل اللحوب. 

زال فقجل إلي المجقمع ال يسط  أّ ن األي المجقمع فنَّ  الُكقتون بعول األب  للمل  لنلب الهللّل
ددن ا  ّمددن زددؤي  إلددي لكمُّددال   ددا اددسع الق ددن  المحل ددنط الاليددهللى الضددونى الكددلا   الالىُّ
دل   لت   الُققا اليد  ُأ يدق  ال دنع  ُلقده ال ود ط  لكمكد ت الُأء  المجقمع الاضللابهل فمب  لات ال

فد  الدهلللون الاآلادلالل الأَّت زألقمندن  هللُاّليطت بىيه الُكقتون بعول األدب . لىدأع ع  للدنلي الىدس ة  
نددن لقليوددق هللاددلاه اللددلالد أحكن ددهل إل دده اللدد ُّ ذلددا الالوددني   ل الأَّت ز فو  ددهلل  الالمىددألموا أ ددل    هللا 

 األوه.
 

 فقه الكيَ والسكو 
َمااَ   األددي اإللىددنَّ ن للددهللُّ الن لحودديل  ددنع ع للددنلي:  إَّ  للددب ع  ْْ وا ِن ُْاادَّ َوِإْن َت

اليتُّ  ن أحنأ اإللىدنَّ فقد   دا إللدند ع الاحىدنله  [  34إبلاهوب:  ]  لَّللاَِّ َت ُتْوُ وهَ 
َماٍة َفِماَن َّللاَِّ  األي الليهللل  نع ع للنلي:  ْْ ال دا أاحدب  [ 53النحدت: ] َوَمل ِبُكْم ِمْن ِن

لألمددب الددنلب: للمددة اللوددت الدد   هدد   نددنأ القمألودد ل  ددنع اددلالال بددا الل وددل: ))أفاددت  ددن 
 أالددددددد  الليدددددددني فددددددد  الدددددددهلللون: اللودددددددتل الأفادددددددت  دددددددن أالددددددد ا فددددددد  اآلادددددددلال  ضددددددد اَّ ع 

 )) (3) ))(4)ل ال نع الحىا اليول : )) ن لب  يزا اللجت حقي زقب اوأله. 
فنللوت  قوما األي الج ا  ل اله  ينلمألا زنك  أالا دله الجند يل الءدم  اللودت اودس ؛ سَّ  

 اإللىنَّ ألوت به الشول الينلوت به اا ال ل.
ال مددن جددنح بدده ال ددلى الاللوددت: أَّ  اإللىددنَّ  حنءدده  األددي جموددع  ددن زنلودده أال أكقيدده أال 

 أ ول إلوهل  نع ال نال:
 

 ال دددددددددددددددددن  دددددددددددددددددا ينلددددددددددددددددده إن ءدددددددددددددددددوكني
 ا غوددددددددددددل هللادددددددددددد حفددددددددددددس لمقدددددددددددده بككدددددددددددد

 

 الييودددددددددي الدددددددددهللهل  دددددددددن يقيددددددددد  زدددددددددهللاه  
 أىدددددددددددددل  فددددددددددددد  الوون دددددددددددددة أَّ لدددددددددددددلاه 

 
                                                 

  . 3/523( ))لكىول ابا يثول(( 1)
 . 46ل ال))ذد المنع الالجنه((: 3/523( ))لكىول ابا يثول(( 2)
 (.12( أالجه: ابا أب  الهلللون ف  ))اللوت الفاأله(( )3)
 (.13( أالجه: ابا أب  الهلللون ف  ))اللوت الفاأله(( )4)
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الاَّ   ددددا أاحددددب الجدددد ا   ااقلا ددددن  لألحل ددددنط هدددد  ))الألىددددنَّ(( بحنلقودددده:  قألكحددددن ل  قمألمددددن  
 بمحلدل أال  كلالهل أال  كا ع...

ل (1)الف  حنلقه: ءنوقن  اا حق  الاجه  أال  ىقحهل بهللافع    حلد  أال  كدلاله : ينلمهللاهندة 
 جن ألة الالمسزنة...الالم

الأ ددن الألكحددنط: فحكحقددن بددأَّت ن أشددلج لكحددة ضددن لةل بددت ن زددقمألب إن  ددنع ابددا الوددوب: ))
فومن زلجد  فوده الدل س الالليدنيال فد  يزندهل فدنذا أ اي أَّ زدقمألب بنلمألمدة لحدل: هدت فوقدن   دس 
الفن هللال أد ن  فنَّ لب أكدا فوقدن   دس أ ىدا انقدنل الاَّ يدنَّ فوقدن   دسل لحدل: هدت لك لده 

ل الاذا أ يط أَّ لىدددقهللع األدددي  دددن فددد  الوألدددهل بقدددن يألمدددة أ  دددس  نقدددنل فدددس أادددولقن بقددد ه
فنءقهللع األوه بحليدة الألىدنَّل فنلده ألأللدا األدي  دن فد  الوألدهل هللادنح صدنحيه أد أبدي((. 

.. الفد  (.2) نع أحودي بدا  لدنذ: ))الوألد ا ينلودهللال  لعألد  بمدن فوقدنل الألىدنققن  عن فقدن(( 
ووب  أليدده حقددي حددهللز  ألددل الملفدد ى: ))ن أىددقووب إأمددنَّ ايددهلل حقددي أىددقووب  أليددهل الن أىددق

ادددا أوثدددل  دددن زدددهللات الندددن  الندددن   فودددنع: ))الكدددب  . الءدددئت النيددد  (3)أىدددقووب لىدددنله(( 
اا اللمت ال   زهللاأله الجندة اليينادهلله  دا الندن ل  . ال هلل ءأع  لنذ الني  (4)الالكلج(( 

بلأءه الام يه الذ الال ءنن هل ثدب  دنع: ))أن أايدل  بمدس  ذلدا يألده ((  فأايله الني ُّ 
أددن  ءدد ع عل فأادد  بألىددنَّ لكىدده ثددب  ددنع: ))ودد  األوددا هدد ا((ل فوددنع: الالددن  ددنع: بألددي 

 -لمؤاا الَّ بمن لقمألب به  فونع: ))ثمألقا أ ا أن  لنذل الهت أكه النن  األي الج هقب 
 الققي.( 5)إن حون هلل ألىنققب ((  -أال األي  ننالهب 

ثددب  ددنع: ))الفدد  الألىددنَّ آفقددنَّ احومقددنَّل إَّت األدد  الليددهلل  ددا إحددهللاهمن لددب أشألدد   ددا 
اساددل : آفددة المددسدل الآفددة الىددك طل ال ددهلل أكدد َّ يددت  نقمددن أاحددب إثمددن   ددا اساددل  فدد  

                                                 

( الالمهللاهنة األق  نح ل بشس  المهللا االل ل ا ن أجه الشأل  بونقمنل فقحمألا المهللاهنة إلي حان  1)
لأل وخ بكل با ايهلل  ((حألوة منله اللألب))النكنق  جنهلالل الالمهللاهنة ه  الق  لمل يزنا. الحل: 

 .71ع: 
 .10/63 ((الحألوة))( أالجه: أب  للوب ف  2)
 ل الفوه: األ  با  ىلهللال الينهأل  اله  ضلو .3/198( حهللز  ضلو . أالجه: أحمهلل 3)
(ل 294) ((اسيا المكلي))أ. اللءنلةل الاليشن   ف   13/287( حهللز  حىا. أالجه: أحمهلل 4)

 (.4246الابا  نجه )
(ل 3973ل الابا  نجه )5/231. الالحهللز  أالجه: أحمهلل 160-158: ((الج اا المنف ))( 5)

حهللز  حىا ))(ل ال نع القل   : 11394) ((الميل  ))(ل الالنىن   ف  2616الالقل    )
 .((صحوس



 

  
 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية 

issn:2071-6028 

 فقه الكالم وخطورة التَقَوّل على اهلل احملور الثالث : الفقه وأصوله

ال ققنل فنلىدنو  ادا الحدق هللادولنَّ أادل ل ادنص رل  دلاح  دهللاها إذا لدب أشد  األدي 
 .(1)ر(( لكىهل الالمقمألب بنلينمت هللاولنَّ لنمقل انص 

 
 الخلتمة

 ومَْل التوصيل  والنتلئج () 
 

 هلل ليّوا  ّمن ءيق  لني الُكقتونل الحكمقنل الأهموققنل الهللالالأ المكق ل الال  ال الو ع األي 
 ع بعول األبل الأءينبهل ال حنهلهل الآثن ه . 
 ال هلل أي  اليحُ  إلي لقن ج اهللزهللال أهمقن : 

كددنيل األددي ال ددليلة اليأم  قلقددنل أهمو ددُة الُكقتوددنل الأل قددن ليتوددوُا أحكددند ا -1 ل ددلىل الالءددوألُة الحل
 الأَّ  الن ن    حقنج َّ  إلوقن يا من  . 

 ثووألة  . لالمن  صلية ل ال وهللالا ذلا بوو ي  جسلُة  نوه الُكقتونل الل ا اهللاقلم ا له هللا -2
إَّ  أاحددب  المحل ددنطل الودد ُع األددي عل بعوددل األددب ل الهدد   اددنهنال لل   وددةل عل للددنلي  -3

 الحنومو قلهل . 
إَّ  القىدددددددددنهت  فددددددددد  الُكقتودددددددددن فدددددددددقس بنبدددددددددن  احومدددددددددن  لألليددددددددد  بنلموهلّلءدددددددددنطل الاءدددددددددققنلة -4

                                                 

 .161: ((الج اا المنف ))( 1)
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زال حقي  وت : ))ن هللا ح  أحّه إلي فنءق   لات فّلةل انللب  ((  -5   .(52)النن  بنلهللّل
  ى: الف  اقند ه ا اليح  أذيل اهللال  ل صونط  لقلألُق بق ا الم ض

 ضلال اُل اناقننح بم ض ى الُكقتونل  لات اسع ي اءقلقن اللهلل يىقن  ىقوألة سهموققن.  -1
اللمُت األي إأجني المكق  المؤه ت؛ لحنجةل النن  إلوهل الذلا  ا اسع ل دل اللألدب  -2

 ال لا  اللهلل يىه الاناقننح الينلي بلأليقه ال وني ه ال هللا ءه . 
ألقددب أمّوددلالَّ  بددوا ألوددن ل المقلألمددوا   -3 لت ل اوددُة ادد ادّل المىددألموا  بملنددي المكقدد ل الج 

 ال وا اللألمنحل أال بوا اللألمنح ال وا الشلينح المجل يزا  . 
زنيعدد  أَّت لمدد َّ ثّمدددة  ؤءىددنط  للمدددت األددي  لا يدددة الُكقتوددن؛ لادددي  أ لهددنل ال ودددنَّ  -4

مؤءىدنُط  لليلدة  بألحمدة حكدب  جدن لال  الل الهللُّاسح الاسياونحل األي أَّت ن لمد َّ  هد ه ال
ذاطل ه  ل اليجه أَّت زهللزل ه ه المؤءىنطل أهُت اللألبل المللالف َّ  بلألمقب الفلنققب اليزنقب 

 الهللاجناققب . 
 األي اللألمنح أَّت أك ل ا  ن موا بنلموثنق ال   أا ه ع للنلي األوقب إذ  نع : -5
  وِرِهْم  َوِإْذ َأَخَ  َّللاَُّ ِميَثلَق الَِّ يَن ُأوُتوا َُ ُِ ُ وُه َوَراَء  ُننَُّه ِلحنَّلِس َوت َتْكُتُموَنُه َفَنَْ يِ  اْلِكَتلَف َلُتَْ

اله  اللقهلل الثووت  -[ فنلموثنق 187]آع املاَّ:  َواْشَتَرْوا ِبِه َ َمنلأ َقِحييأ َفِْْ َس َمل َيْشَتُرونَ 
أَّ زيوا لألنن   ن أحقنج َّ إلوه  أا ه ع للنلي األي يتّل  ن أالنه المقه الاألم ه اللألب –المؤيهلل 

 (53) من األمه ع .
َداءَ  ِبَماال  ددنع اللس ددة ايددهلل الددلحما الىددلهلل  : ))  ََ االُنوا َعَحْيااِه ُشاا َتاالِف َّللاَِّ َوَُ ُِ ااُتْوِلُظوا ِمااْن  ْْ   ا

[ أ  : بىيه أَّ  ع اءقحكحقب األدي يقنبده الجلألقدب أ ندنح األودهل الهد  أ نلدة اندهللهبل 44]المن هللال: 
وقب حكحدده  ددا الليددنيال الالنووددنَّ الالمقمددنَّل الللألومدده لمددا ن ألألمدده . الهددب هللاددقهللاح األودده أالجدده األدد

بحو  إلقب الملج ى إلوقب فوهل الفومن اهللاقيه األدي الندن   ندهل فدنر للدنلي  دهلل حّمدت أهدت اللألدب  دنلب 
يلنلدة أحمأله الجقنعل فوجه األوقب الووند بأايدنح  دن حمألد ال الأَّت ن أوقدهللالا بنلجّقدنع بدنإلاسي إلدي ال

الالمىدددتل الأَّت ن أوقودددلالا األدددي  جدددّلي الليدددنياط الونصدددلالل  دددا ألددد اى الددد يلل الالودددسالل الالليدددنالل 
 الالحجل الالو دل الغول ذلا  ا اس    الق  إذا  ند بقن غول أهت اللألب ءألم ا اللج ا . 

النددن   الأ ددن أهددت اللألددب فممددن ألقددب  لددنلي َّ بنلووددند بمددن األددوقب ألكىددقبل فددنلقب  لددنلي َّ أَّت ألألمدد ا
الينيق هب األي  ن أحقنج َّ إلوه  ات أ    يزنقبل او صدن  اس د   اسصدألوة الالقد  أكثدل ال  اقدنل 

َفااي َتْخَشااُوا النَّاالَس َواْخَشااْوِن َوت َتْشااَتُروا  الأَّت ن أش د ا النددن ل بددت أش دد َّ    قددبل اللقدد ا  ددنع : 

                                                 

زن     ُّ ف  ))المجنلىة(( )( 52)  ( . 2247أالجه : الهللّل
 . 2/201ل ال))لكىول ابا يثول(( 5/458الحل : ))الجن ع سحكند الولآَّ(( ( 53)
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الحدقل اللحقدلالَّ الينمدتل سجدت  قدنى الدهلللون [ فقمقمد َّ 44]المن هللال:  ا اآلأة  ِبآَيلِتي َ َمنلأ َقِحييأ 
 الوألوت .

الهدد ه اآلفددنط إذا ءددألب  نقددن اللددنلب فقدد   ددا ل فوودده الءددلنيلهل بددأَّت أكدد َّ همدده انجققددني فدد  اللألددب 
دات   ّلدهل  الالقلألوبل اليلألب أَّ  ع  هلل اءقحكحه  ن أالياه  ا اللألب الاءق قهلله األوهل الأَّت أك َّ ان كدن   ل

 ا وققب  ا الووند بمن ه  نفد  لهل الأَّت ن زؤثل الهلللون األي الهللزا .الن أمنله ا ُ  النن  ال 
ومن أَّ  اس ة هللاونالال اللنلب أَّت أك َّ  شألهللا  لأليلنلةل غول  دن ب بمدن أ دل بدهل الن  يدنع  بمدن اءدقحك  
األوهل  هلل أهمأله الأضدناهل  دهلل بدنى الدهللزا بنلدهلللونل  دهلل ا ل دي فد  أحكن دهل الأاد  المدنع األدي فقناليدهل 

  (54)ب ايني ع إن بأجلال الجلنلة . فق ا  هلل  ا  ُع األوه بنلمة احومة يكلهن (( .اللب ألألّل 
لول المسد بعول األوب الول فحىه ؛ بت إَّ  الىك ط فد   د ما الجد ا الدقمألب  -6

 الول أأان  .
 

  ْ  المراجع
 اآل اح ال دددددنذال فددددد  أصددددد ع الكودددددهل ي اءدددددة اءدددددقولا وة لوهللأدددددة : لليدددددهلل اللليدددددل بدددددا  -1

 د .2009-ه1430با األ  النمألةل يا  القهلل ليةل الىل يأةل الليلة اسالليل ايهلل ع 
اسءلا  الملف ادة فد  اسايدن  الم ضد اة : للألد  بدا  حمدهلل بدا ءدأللنَّ الودن  ل  -2
لحووددددق  حمددددهلل الىددددلوهلل بددددا بىددددو ل  فغألدددد عل يا  المقدددده اللألموددددةل بوددددلالطل ه( . 1014)ط

 د .1985ليننَّل الليلة اساللي 
ل لحووددق : ه(751إاددسد المدد  ّللوا اددا  ا اللددنلموا : نبددا  ددوّلب الج فيددةل )ط  -3

 ه . 1423  ق   با حىا آع ءألمنَّل يا  ابا الج ف ل الىل يأةل الليلة اسالليل 
انلقودددنح فددد  فادددن ت اس مدددة الثسثدددة الكوقدددنح : سبددد  امدددل ز ءددد  بدددا ايدددهلل اليدددل  -4

بددد  غدددهللالل  كقددده الملي ادددنط اإلءدددس وة ل ااقندددي بددده : ايدددهلل الكقدددن  أه(463اسلهلللىددد ل )ط
 د . 1997 -ه 1417بحألهل الليلة اسالليل 

 (ل لحوودددددق : ه 478اليلهددددنَّ فددددد  أصدددد ع الكوددددده : إل دددددند الحددددل وا الجددددد ين  )ط -5
-ه 1418 ودلل الليلدة الثنلودةل  –ي. ايهلل اللحوب  حم ي الهللزهل يا  ال فنحل المنود  ال 

 د .1997
ليكدل بدا ايدهلل ع أبد  فيدهللل يا  اللنصدمةل القلنلب )ضما المجم ادة اللألمودة ( :  -6

 ه . 1416اللين ل الن لال اسالليل 

                                                 

  . 233( ))لوىول المليب اللحما(( : 54)
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ل لحووق : الىدوهلل  حمدهلل الىدوهلل ه(774لألحنف  ابا يثول )ط لكىول الولآَّ اللحوب: -7
 .د 2002 -ه 1423الجمناةل يا  الحهللز ل الونهلالل 

(ل لحووددددق :  يددددن  فيدددد  ه 370لقدددد زه الألعددددة : سبدددد   نودددد   اسفهددددل  ) ط -8
 د . 2001-ه 1422 نءبل يا  المللفةل بولالطل ليننَّل الليلة اساللي 

لوىول المليب الدلحما فد  لكىدول يدسد المندنَّ : لليدهلل الدلحما بدا لنصدل الىدلهلل   -9
يلدددة الىنيءدددةل ل لحووددق : ايدددهلل الدددلحما الأل يحددقل  كقيدددة اللهللادددهللل الليددن ل الله(1376)ط

 د . 2008 -ه 1429
ل لحووددق : أبدد  اسهللاددينع ه(463جددن ع بوددنَّ اللألددب الفاددأله : نبددا ايددهلل اليددل )ط -11

 .  ه1427اللهول ل يا  ابا الج ف ل الىل يأةل الليلة الىنبلةل 
(ل يا  إحودددددنح ه256الجدددددن ع الودددددحوس ) صدددددحوس اليشدددددن   ( : لأليشدددددن   ) ط  -11

قد  أحألندن إلوقدن بدنلجلح الالودكحة أ دن الدل ب فقد   دا ليندنَّل الهد  ال -القلاث اللل  ل بودلالط 
 .  فقس الين   

(ل لددل وب : ه261الجددن ع الوددحوس )صددحوس  ىددألب ( :  ىددألب بددا الحجددنج ) ط  -12
 حمهلل فؤاي ايهلل الين  ل يا  الحهللز ل الونهلالل اله  الليلة الق  أحألنن إلوقن بدنلل ب أ دن الجدلح 

 .  ه1263د الالوكحة فق  لألليلة اإلءقنلي لوة الملي اة ان
 ل للألودددددق اللحوودددددق : ه(795جدددددن ع اللألددددد د الالحكدددددب : نبدددددا  جددددده الحنيألددددد  )ط -13

 -ه 1429بودددلالطل الليلددددة اساللدددديل  –ي.  دددنهل أنءددددوا الكحددددتل يا  ابدددا يثوددددلل ي  ددددق 
 د . 2008

ل لحوودق : ايدهلل ع ايدهلل ه(671الجن ع سحكند الولآَّ : سب  ايدهلل ع الولميد  ) -14
 د . 2006 -ه 1427لةل بولالطل الليلة اسالليل المحىا القلي ل  ؤءىة اللءن

وتب اسصكقنل  ) ط  -15 (ل المكقية ه430حألوة اساللونح الميونط اسصكونح : سب  ُلل 
 الىألكوة .

ل لحووددق الللألوددق : مددن ق بددا ه(795ذد المددنع الالجددنه : نبددا  جدده الحنيألدد  )ط -16
 ه . 1429ا   ع با  حمهللل  كقية ال ا  اإلءس  ل يء قل  ولل الليلة اسالليل 

ل لحووددددق : حيودددده الددددلحما اساحمدددد ل يا  ه(181اللهددددهلل : نبددددا الميددددن   )ط  -17
 .د 1998 - ه1419ليننَّل الليلة اسالليل  –المقه اللألموةل بولالط 
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(ل لحوودق : ءدلهلل بدا ايدهلل ع بدا ايددهلل ه227الىدنا : لىدلوهلل بدا  نود   ) ط   -18
الممألمدددة اللل ودددة الىدددل يأةل الليلدددة الثنلودددةل  –اللليدددل آع حمودددهللل يا  الودددمول ل الليدددن  

 . د2009-ه1430
(ل لحووددق : جمناددة بنهللاددلا  هللاددلوه ه748ءددول أاددسد الندديسح : لألدد هي  ) ط   -19

 . د2001-ه1422للءنلةل الليلة الحنيأة ا لالل اس لن الأل  ؤءىة ا
ل اددلج ه(695صدكة الكقدد   الالمكقدد  الالمىدقكق  : سحمددهلل بددا حمدهللاَّ الحنيألدد  )ط -21

ي  دقل الليلدة اللابلدةل -أحنيزثه :  حمهلل لنصل الهللزا اسلينل ل المكقه اإلءس  ل بودلالط
 د . 1984-ه1404

لمنقدنجل جدهللالل الىددل يأةل صدنناة الكقد   : لليدهلل ع بددا المحكد ي بدا بوددهل يا  ا  -21
 د . 2007-ه1428الليلة اسالليل 

الُكقتون الملنصلالل ي اءة لأصوألوة لليوووة ف  ض ح الىونءة ال لاوة : لشنلدهلل بدا   -22
 ه . 1430ايهلل ع الملين ل يا  ابا الج ف ل الىل يأةل الليلة اسالليل 

للألودددق : (ل لحوودددق ال ه 224فادددن ت الودددلآَّ : سبددد  ايودددهلل الونءدددب بدددا ءدددّسد ) ط -23
 -ه 1411الهيددد  ءدددألومنَّ غدددنالج ل يا  المقددده اللألمودددةل بودددلالطل ليندددنَّل الليلدددة اساللددديل 

 د . 1991
ل لحووددددق : اددددنيع بددددا ز ءدددد  ه(463الكوودددده الالمقكودددده : لألشلودددده اليعددددهللاي  )ط -24

 .  ه1428الللاف ل يا  ابا الج ف ل الىل يأةل الليلة اللابلةل 
(ل لحووددق : ه463لألشلودده اليعددهللاي  )المكنأددة فدد   للفددة أصدد ع األددب اللالاأددة :  -25

 د . 2010ي. نهل أنءوا الكحتل يا  ابا الج ف ل الىل يأةل الليلة اسالليل 
ل لودددحوس : أ دددوا  حمدددهلل ايدددهلل ال هدددنا ه(711لىدددنَّ اللدددلا : نبدددا  نحددد   )ط -26

و حمدددهلل الودددنيق الليودددهلل ل يا  إحودددنح القدددلاث اللل ددد  ال ؤءىدددة القدددن يخ اللل ددد ل بودددلالطل 
 د. 1999-ه1419ثنلثةل ليننَّل الليلة ال

زن      )ط -27 ل لحوودددق :   دددق   بدددا حىدددا آع ءدددألمنَّل يا  ه(333المجنلىدددة : لألدددهللّل
 . د1998-ه1419ابا حلدل الليلة اسالليل 

ل لحوودق: ايدهلل اللليدل بدا لنصدل ه(751 هللا ج الىنلموا : نبا  دّوب الج فيدة )ط -28
 د . 2008-ه1429الجألوتل يا  مويةل الىل يأةل الليلة الثنلوةل 

ل بملاجلدددة : ادددن ل ه(230 ىدددنهلل ابدددا جلدددهلل : لألحدددنف  ابدددا الجلدددهلل الجددد هل  )ط -29
 د .1996 -ه 1417ليننَّل الليلة الثنلوةل  –أحمهلل حوهلل ل يا  المقه اللألموةل بولالط 
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 لددن ج القكمددل الي ددن ق القددهللبل : ايددهلل الددلحما حىددا حينمددة الموددهللال ل يا  الوألددبل  -31
 .  د2000 -ه 1420ي  قل الليلة اسالليل 

أصد ع الكوده اندهلل أهدت الىدنة الالجمنادة : لمحمدهلل بدا حىدوا الجولالد ل يا   لنلب  -31
 ه .1429ابا الج ف ل الىل يأةل الليلة الىنبلةل 

ل لحوودق : ي. دنهل أنءددوا ه(643 للفدة ألد اى األدب الحدهللز  : نبدا الودس  )ط -32
 د . 2002 -ه 1423ليننَّل الليلة اسالليل  –الكحتل يا  المقه اللألموةل بولالط 

 ودددننط فددد  األددد د الودددلآَّ الأصددد ع القكىدددول : لمىدددناهلل بدددا ءدددألمنَّ اللودددن ل يا   -33
 ه .  1425المحهلّلثل الىل يأةل الليلة اسالليل 

 
 
 
 


