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 املقدمة
احلمـــ  ب  ال املنيـــاصال  امللـــ ع  املشـــ أل بيـــو ملرـــ،  اينايـــا   اص،ســـيال  ناي ـــا  مـــ  

  بيو آمله  صحاه ملمجنيال.
 - بني :

يف  – محـه    –( 1فإن كتاا االستقامة من ملهـ  ملـ تاش رـيإل امسـ أل ابـن تيميـة  
بيــو نشــ ة  - محــه  –مــ   رــا  ســا   قــ  قققــه  .    املــ، ل بيــو امللــنفية  نقــ ه 

" امل ش ة ق مية   خطها نشـإل قـ م منيتـا         -خطية  قي ع   صتها احملقق قائً :
 اص طنطة ق م متآكل به آاث  مل ضه..

 ايخطا  امليغنية  امل حنية يف اص طنطـة كريـ ع اـ اً  كمـا تناـ  باـا اش  قلـة يف كريـ  
 (2"  . سط، كاملمن اصناضع  ق  تلل ملقيا ً إىل

اهـــــ اً كاـــــ اً يف بقيـــــق امليتـــــاا  ضـــــاطه    ـــــ،ي   – محـــــه   – قـــــ  بـــــ   احملقـــــق 
 ايقا يث   تنثيق امل قن   بز ها   تلنيب ايخطا    تني يل مجية من املنياا اش.

 يتضـمن هــ ا املاحــث ملمــ،ين  مل اليــا: تلــنيااش  اســت  اكاش بيــو مــا ملثاتــه احملقــق مــن 
 تني ي ش  تنيييقاش.

                             
 ااا،ت امااس ت اليهناات اد، ابت . هو أبو العباس  أداب باب ابابا بن  باب اببالاان ت اباب  ن نا  ا (1)

احملااابات ا ااااسسرت األياااااات اد،ااااوات ال،اهاااابت ماااان  امّاااان ت اباااا  ادااااان ت أساااا         هااااو     
 ها.728العشايبت  لا ائست ال،صسننفت  ويف ّن  
ت  العهو  الب ي  الباب ابابادس  ت  اماساس لاابن اباب 2/387انظا: ذيل طبهست ا نسبب  البب  جب 

 ن . ن 
 = ابخ،صس   26ت 25. اهبا  حمهق ك،سب االّ،هسا  ،ا  (2)
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ستت ُش ه ه املتلنيااش اصرياتة من ب ع م،ااع  من مليها: كتاا املي أل بيـو مشـةملة  ا
 (2(  فإن الل ما ع ه ا امليتاا مةخنذع من كتاا االستقامة.  1املشماع البن املقي   

(  فتــ  3من جممــنع املتتــا ن البــن تيميــة  ضــكمــا اســتت ُش مــن فلــل يف  اــة ا مــا  
 (4احملقق .   ه ا املتلل تلنيااش مهمة صا ملثاته

إضـــافة إىل ملن مجيـــة مـــن املتلـــنيااش  االســـت  اكاش مشـــتتا عب مـــن ســـائ، م ملتـــاش ابـــن 
كمــا ملن بنيــه هــ ه املتلــنيااش   -كمــا هــن ماــالل يف منضــنيه  –تيميــة   ملــ تاش ملخــ،ن 

 قشب ااتها  املااقث  نظ،ه يف سيا  املي أل  سااقه.
ــاً: يــنا هــ ا املاحــث بيــو تنيييقــاش  نقــن  مــن ســائ، ملــ ت ــة   املــ  اثني ــن تيمي اش اب

تنضــا املنياــا اش اصاــتاهاش يف كتــاا االســتقامة   تاــالل احملمــ ش   تزيــ  كــ أل اص ملــ  
 بيا ً  ا ً .

                             
. هو الشن  العنا  مشس البيب حم ب بب أيب بكا بب أيوب ال، ايت باع يف اباو  ا،عاب نت كاس   (1)

هاا 571 اّس العب ت اس سسً ابخلنف  اذهب الابفت  لاا اصانيست عسعا   كبابنت  اويف بباشاق ّان  
. 

 . 4/21ت  الب   الكسان  14/234البب كثب  انظا: البباي   الن سي 
 . 448-234. الكن  ابى ااأل  الا سع البب الهن  ،ا  (2)
 . 132-22/124. انظا: جم وع الي،س ى البب  ن ن   (3)
اصو ِّابً لعبن أخطسء يف ك،اسب االّا،هسا ت سكاذا  –اب جم وع الي،س ى  –.  إذا كس  هذا اليصل  (4)

 ّ،هسا  ابس ات  ،يل الببس  الاهط  البنسض الوا   يف اد وع.العكست سإ  يف ك،سب اال
 .188 -177انظا: ،نسن  جم وع الي،س ى اب الاهط  ال،صحنف لنس،ا الي ب ،ا 
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  تتينن خطة ه ا املاحث بني  ه ه اصق مة من متهي   سانية فلن   خامتة.
 التمهيد: التعريف بكتاب االستقامة.

 الفصل األول: مقدمات الكتاب
 سماع الفصل الثاني: ال

 الفصل الثالث: حمبة اجلمال
 الفصل الرابع: الغرية وأنواعها

 الفصل اخلامس: السكر وأسبابه وأحكامه
 الفصل السادس: األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 الفصل السابع: اإلكراه
 خامتة: تتضمن نتائج البحث.

ـــا ق ـــا  رـــ     ملن ي، ق  ـــا ا يف هـــ ا املشـــني    ملن ييهم  شـــن املقلـــ    ملســـة    ملن يا
  اتااع احلق     اصشتنيان.
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 التمهيد: التعريف بكتاب االستقامة
(   مســاه 1مسـلو ابــن باـ ا،ا ا   ابــن  رـيلق   ابــن  اـب هــ ا امليتـاا بـــ "االسـتقامة"  

(   مسلــــاه املني مــــة باــــ امل،محن املشــــني ا بـــــ "قنابــــ  2بنيضــــه  بـــــ "م هــــا  االســــتقامة" 
ـــ  ملثاتُـــه ملخـــ ه ابالســـتقامة  (   ملنيـــل ايقـــ،ا تشـــميت3االســـتقامة"  ت ميـــ  رـــيإل  فق

 امس أل   مل  اه  مب ملتاته.
ــاا االســتقامة  فقــا : " هــن مــن ملاــل امليتــب  ملكري،هــا  ــن باــ ا،ا ا بيــو كت  ملثــا اب

 (4" .نتنياً 
" ملاــــيإل امســــ أل كتــــاا يقــــا  ملــــه: "قنابــــ   - قــــا  املاــــيإل باــــ امل،محن املشــــني ا:

 " (5  ظانه  في  يتيش،  مليري،ع فنائ ه.االستقامة" طاصًا حبري ا ب ه ملتحلييه من م
 – ملما بن ات يإل أتمليته فق  ذك، احلافظ ابن  اب ملن ه ا امليتـاا ململلتـه رـيإل امسـ أل 

 (6ن مبل،.  ج هن يف املش -مع مجية من اصل تاش املياا 
 

 (1هـ.  709 -هـ 705 كان سج ه يف مل، ما بال س ة 
                             

ت أمسااسء افليااست ابااب  ن ناا  البااب  ماان ق )رياا ب امااساس لااابن ابااب 23. انظااا: العهااو  الب  ياا  ،ااا  (1)
 .2/403بب  جب ت  ذيل طبهست ا نسبب  ال232 ن ن ( ،ا 

. انظا: أانس  العصا  أاوا  النصات  الوايف ابلوسنست كنمهس لبصيب  )ريا ب اماساس لاابن اباب  (2)
 .315ت ،ا 292 ن ن ( ،ا 

 .4. انظا: طايق الو،ول إىل العب  األأاول لاعب  ،ا  (3)
 . 23. العهو  الب ي   ،ا  (4)
 4. طايق الو،ول ،ا  (5)
 . 2/403ب  البب  جب  . ذيل طبهست ا نسب (6)
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لنفة   م اقاة مجية من ايقـنا   ار ا  هن امل، ل بيو اصت -إمجاالً  – منضنع امليتاا 
املـ، ل بيـو ملهـل املتلـن  يف  - محـه  –املنا  ع يف امل،ساملة املقا ية  فق  بشط اص مل  

 ا ما    املغ ع   املشي،.  ب ع فلن  كاملشماع  
 ملما ما يتنييق بتلل "ايم، ابصني،    امل ه  بن اص ي،"  فتيه   ل بيو اصتلـنفة مليضـاً  

 يــ،  ه  االقتجــا  ابملقــ     امبــ،األ بــن ايمــ، ابصنيــ،    امل هــ  بــن اصإذا غيـب بيــي
 .(2  كما بشطه اص مل  يف غ  منضع

 مع ذملك كيه فـ  ليـن كتـاا االسـتقامة مـن ملانبـة       بيـو اصتييمـال يف ملكريـ، مـن 
(   نقـه 3مشةملة  كامل، ل بيو  بناه  ملن امليتاا  املش ة ال ي الن بيو ملصـن  املـ ين 

 (4من املقطنيياش.   ن بي  املتقه من ابا املظ نن   إن بي  املي ألقن، : إ
 ينا كتاا االسـتقامة مشـائل مهمـة  قنابـ   فنيـة يف املـ، ل بيـو اصتلـنفة  نـ ك، م هـا 

 ما يي :
  ملن ملكاب، ماايإل امللنفية بيو ط،يقة ملهل املش ة  ا مابة   فييشنا ك لبية مل 
 

    ه ا ماشنط بالل يف كتاا "املتني،ل  (5ملراب،ع كما ظ ه املقا ا يف  ساملته  
                                                                                       

ت  اهبااا  الشاان  بكااا أيب  يااب 5ت 1/4. انظااا: اهبااا   . حم ااب  مااس  ّااسس لك،ااسب االّاا،هسا   (1)
 لك،سب امساس لابن ابب  ن ن  ،ا  ت ها .

- 8/547ت  جم اوع الي،اس ى  178ت 49ت  العبو ي  ،ا 268ت 1/266. انظا: االّ،هسا   (2)
550. 

  7ت 6. انظا: االّ،هسا  ،ا  (3)
 .69 -47.انظا: االّ،هسا  ،ا  (4)
 .  111-1/81. انظا: االّ،هسا   (5)
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 ("3( يف كتابه " ابتقا  املتنقي   2(   ابن ختي  1ص اهب املتلنل " مليي ابذا 
   ملن ايقنا   اراث  امل  يتجنن هبا بيو ب به  كاملشماع احملـ    وـنه  فهـ  آاث

 (4ال تلا نشاتها إىل قائييها   ملن صحت فه  بن غ  منيلنأل.  
  اممث بـ ملك املتـة ل   مليـن ذملـك ال  هاملشـماع احملـ   متـة لاًل  فـ  ييحقـ ملن من ره

 (5مي ع بيان فشا  م هاه   املتح ي، من  ملته   امل ه  بن املتةس  به يف ذملك.  
  االبــ،األ بــن املشــماع اصاــ، ع هــن املــ ا ينقــع يف املشــماع اصم ــنع  فمــن ملبــ،أل

 (6من املشماباش احمل ثة.   بن مساع ما ي تنيه من املق،آن  املش ة  ارتغل مبا يض،ه
  بالل اص ملُ  ملصل غيـط هـ ال  امللـنفية  إذ ملجيـ  ننييـنن ااـاًّ بامـائ  فيجي ـنن إىل
 ننبـــاً مـــن املشـــماع  فيـــ  انن فيـــه مســـاع ظ يف امليتـــاا  املشـــ ة محـــ ش مل  ملابقـــتململتـــا

 (7ل ية.  اصيا   املت

                             
. أبو بكا حم ب بب إبااهن  الكنابذ  البخاس  ت كاس  فنيناسً يف اليهاات  ،اويف األاابعت لاا اابن  (1)

 ها . 380افليستت  ويف ّن  
 . 8/212ت  اعج  األفليني لكحسل  5/295انظا: ادان  لب، كبي 

اببهللا حم ب بب خينف الشابا  ت ااب أابا  األشاسي  ابلك،اسب  الاان ت  هاو سهناا ماسسعيت  . أبو (2)
 ها .371لا اصنيستت  ويف ّن  
ب أان  النبنء 10/385انظا: فبن  اد لنسء   . 16/342ت ّ 

 . 475 – 405. انظا : ا  وي  البب  ن ن  ،ا  (3)
 . 2/66ت  404ت  383ت 380ت  1/281. انظا: االّ،هسا   (4)
 .2/610ت  اق،ضسء الصااط األا،هن  301-298ت 279ت 1/219. انظا: االّ،هسا   (5)
 .  2/598ت  اق،ضسء الصااط األا،هن  7/290ت الب ء 1/304. انظا: االّ،هسا   (6)
 . 1/343. انظا: االّ،هسا   (7)



 ــــــــــــ مة البن تيميةاالستقا

 

 آل عبد اللطيف محمدبن  عزيزجميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد ال

www.alabdulltif.net 

 

8 

 ــاً ي ــاغه يــا ملصــل ايمــ،  امل هــ   خ ف  ابا املتلــن  قــ،  اص ملــ  ملن احلــبل  امل
 (1اصتانيال يذ اقه  يف  اة امللن  ا ميية.  

    كاــ  اص ملــُ  اصريامليــة ا ا ــة ب ــ  اصتلــنفة  بشــاب إب،اضــه  بــن االتاــاع   بــال
 (2كري،ع انتشاخ بزائ  امللنفية.  

    بـالل ملن بـ أل املنيقـل  املتقـه ال يمـ  حبـا  3فللل اص مل  منيا املشـي،  املت ـا   )
 (4مليلنفية.   يف املا،ع خ فاً 

 اصه يال.ملنيااس ابن تيمية    فع   اته يف ف،ق    ملاب ا

                             
 . 430- 1/324. انظا: االّ،هسا   (1)
 . 1/343ت  النبوات 2/697 اق،ضسء الصااط األا،هن  ت 94 – 2/86. انظا: االّ،هسا   (2)
ت 516ت  الا   ابى األنطهنني ،ا 5/356ت  ان سج الان   143ت 2/142. انظا: االّ،هسا   (3)

522 . 
 . 384- 10/378ت  جم وع الي،س ى 2/159. انظا: االّ،هسا   (4)
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 الفصل األول: مقدمات الكتاب
" بيــان ارــتما  امليتــاا  املشــ ة بيــو مجيــع ا،ــ ن   ملن املتتــ،   املضــ    -قنملــه : .1

 ("1إمنا قلل برتا بنيضه.  
 -ق،  اص مل  ه ا اصنيا يف غ  منضع  فقا :

يــو مجيــع اصنيــات املــ  ت ــا ع امل ــاس فيهــا  قيقهــا  ايييهــا  كمــا قــا  "فــاملق،آن قــ    ل ب
"مــا  -("   قــا  مشــ،  :2إال  يف كتــاا   بياجيــا   "مــا ابتــ ع ملقــ  ب بــة -املاــني :

ــــ،آن    مليــــن بيم ــــا قلــــ،  @نشــــة  ملصــــحاا  مــــ   بــــن رــــ   إال  بيمــــه يف املق
 "(4  ( 3 "ب ه

املنيمـل بطابـة     ســنمله    ة.. بـرتكه  هـ ا املتت،يـق املـ ا قلــل مـن ايمـ" قـا  مليضـاً: 
ِـُ، ْا بِـِه  -كما قا  تنياىل: َ ِمَن املَِّ يَن قَامُلنْا ِإ َّ َنَلاَ ن مَلَخْ َ  ِميريَاقـَُهْ  فـََ ُشنْا َقظئا ّمِلَّا ذُكل

ـــ َـُهُ  امْلنَيـــَ اَ َع َ امْلاَـْغَضـــا   َ ـــا بـَيـْ " فمـــر تـــ،ا امل ـــاس بنيـــه مـــا (14  آيـــة:اصائـــ ع  فََةْغَ،يـْ
ــه  قنيــت بيــ ه  املنيــ ا ع  املاغضــا    إذاملمــ تتــ،ل  املقــنأل فشــ  ا  هييــنا   إذا  ،ه    ب

 ("5ااتمنينا صيحنا  ميينا  فإن ا مابة  محة  املت،قة ب اا.  

                             
 1/3. االّ،هسا   (1)
 1/547. أخاجا اخلنل مبعنسه يف الان   (2)

 69. أخاجا ادا   مبعنسه يف ذ  الكن  ،ا  (3)
 57ت 5/65. الب ء  (4)

 = ابخ،صس  3/421. الو،ن  الكربى )جم وع الي،س ى(  (5)
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     يف املتـــ، ع   يف ايصـــن    هـــن امليـــ أل احملـــ َ  َ "املـــ،ملا احملـــ -قـــا  اص ملـــ : – 2
    املشياســة احمل ثــة.. ملتلــن  احملــ  املتنيالــ  احملــ   كا   يف املتقــه  َ  هــن املــ،ملا احملــ

 1") 
ملن تيـــك احملـــ اثش  اصنيا ضـــاش  رـــ ة بـــن املتتـــ،يط  -يف منضـــع آخـــ، –بـــالل اص ملـــ  

 امبـــ،األ بمـــا رـــ،لع   تنيـــاىل  فنيامـــة ايمـــ،ا  ملقـــ ثنا املشياســـاش ا ـــائ،ع   كـــ ملك 
ــا  اجيميــنا يفاملنييمــا   ــ،ملا املتاســ    كــ ا املنيا ــة  املشــماباش ا ارــتغينا ابمليــ أل  امل حمل ث

 (2 بة.  تا اي  ا  اص
 ( إىل تيك اصنيا ضاش املري   قائً :3ملرا  امماأل با   ابن اصاا ا     ق

 (4 ملقاا  سن    هااجيا.            هل ملفش  امل ين إال اصينا 
ب ل  اص مل  بن ملقـنا  امل ـاس يف مشـةملة اسـتينياا امل لـنًّ املاـ،بية مليحـنا    – 3
احلــ يث بـــال مـــن قـــا : إن امل لــنًّ ال تتـــ  بنياـــ، منياـــا   (   تنســط فقهـــا  ملهـــل5 

                             
 1/3. االّ،هسا   (1)
ت  ،ح  اذهب أهل األبين  )جم وع الي،اس ى( 599ت 2/598. انظا اق،ضسء الصااط األا،هن   (2)

20/392. 

هاااات ،اااسفب 118بااابهللا باااب األباااس   ا نظبااايت إااااس  جمسهااابت  لاااب ّااان  .  هاااو أباااو ابااابالادب ا (3)
 ها.181 صسننف   فنتت است هبنت )ابى الياات( انصاسسً اب غ،  الا   ّن  

ب أان  النبنء 8/162انظا: فبن  اد لنسء   .10/5ت ّ 

ب  2/70. انظا: ابا ج الاسلكني  (4)  .3/1051ت  الصوااق األّا

 8-1/6سا  . انظا: االّ،ه (5)
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املاــ،ينية  فةســ،  يف اســتنيما  املقيــاس  املــ،ملا   بــال مــن ا لبــو ملن امل لــنًّ تشــتنبب 
 (1مجيع احلنا  .  

(   بال ملن امللناا املـ ا بييـه مجهـن  2 ق،  اص مل  ه ه اصشةملة يف ملكري، من منضع  
 املنياا . ملئمة اصشيمال ملن امل لنًّ  افية جبمهن  ملقياأل

 
 ("3 .  ي"إن املاافني  من ملبظ  امل اس ذماً يهل املي أل  يهل املتغ -قنمله: – 4

 (5(  كما بيل ه اص مل  يف غ  منطن.  4 امللناا: املتغا   
  "(7"مل  ملؤمـن بـ،ال يتنيـل مـا ياـا   -:(6 سا  اص مل  مقاملة املتضيل بن بيـاأل – 5

 -م،ا  املتضيل: فقا : -يف كتاا آخ، – بالل 

                             
 19/280. انظا: جم وع الي،س ى  (1)
ت  قساااابن يف مشاااول النصاااو  ل فكاااس  412ت 411ت 6/140. انظاااا: ان اااسج الاااان  النبويااا   (2)

 278-2/272)جساس األاسئل( 

 1/15. االّ،هسا   (3)

 . ال،غبب هو الضاب ابلهضنبت  هو آل  اب اآلالت األهرتن  ب،بحني الغنسء. (4)
 11/532ت  جم وع الي،س ى 1/238  انظا: االّ،هسا

 11/569ت  جم وع الي،س ى 1/238. انظا/ االّ،هسا   (5)

. أبااو ابااي اليضااانل بااب اناااسض ال، ن ااي اخلااّاااس،ت  فاال يف طباااب العباا ت  امااا، ا ابلااو عت  لاااا  (6)
 ها.186اواارت  قب  يف ال،هوى  اّ ت جس   بنت هللا ا اا ت   ويف ّن  

 .8/84ت  فبن  اد لنسء 8/421ء انظا: ّب أان  النبن
 1/77. االّ،هسا   (7)
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ة  فـ  يتلـن    امل ا يقن  ملنـه ال تقـنأل بـه ايفنيـا  االختيا يـممل ا  املتضيل خماملتة ا ه"
   ال نز     ال غ  ذملك من ايفنيا  االختيا يـة املقائمـة بـه.. فـةم،ه م ه إتيان   ال جم  

ب اتـه املـ  ياـاؤها    يـ،  مـن  املقائمـة يتنيل مـا ياـا  مـن ايفنيـا امل ا ملن ي من ابمل،ال 
 ("1اص تلية ب ه.  نالش نيتاص
سا  اص مل   ا  ع بال ملق  قنا  با   بن طاه،  بال اممـاأل إسـحا  بـن  اهنيـه  – 6
( يف رةن صتة امل ـز    قيث قا  إسـحا : ملثِْاْتـُه قـر ملصـ  ملـك امل ــز  . فقـا  ملـه 2 

 امل،ال: ملثْاُته....
 
 

 ( 3  اية ملخ،اها ملبن بريمان امللابنت   فق  اا  ما ياالل ذملك من
 (4  ...فن  هاتُ ثْ ِاُته فن  قر ملص  ملك امل ـز    فقا : ملَ ثْ إذ قا  مله إسحا : مل

إبثاـاش املتنقيــة  كمـا يظهــ، ملن اص اطـب ّمــن  -ابتــ ا ً – هبـ ا يتضـا ملن إســحا  طاملاـه 
  (5يريات املتنقية ب تنياىل   ي ي، امل ـز  .  

                             
 154.  ماح فبيث النا، ل ،ا  (1)

 1/77االّ،هسا   .  (2)
. هاو إمسساناال بااب ابابالادب النناااسبو   الصااسبو، الشاسسعيت حم اابات سهنااات ايااا  اااارت نصااا  (3)

 ها.449الان  يف خااّس ت  لُه ِّب من  امّن ت  ويف ّن  
ب أان  البننء 4/271الشسسعن   انظا: طبهست  18/40ت ّ 

 197. انظا: اهنبن الابف  أ،حسب ا بيث ،ا  (4)

 138. انظا: ماح فبيث النا، ل البب  ن ن  ،ا  (5)
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ــنأل املقيامــة  مــ" مــن نــ  - ملمــا قــن  إســحا : ــنألف"  ف  ي قــ  مل ضــا اممــاأل ن مي نيــه املي
"فمما ينيترب به مـن كتـاا   بـز  اـل  -( ه ا اصنيا قائً :1بريمان بن سنيي  امل ا م  

 َ َاـا   َبـكَك َ امْلَميَـُك َصـتئا َصـتئا -  بـه بيـو مـن ملنيـ،ه  قنملـه تنيـاىل:تيف امل ـز     ُيـ
 ا يقـ   بيـو .  ه ا ينأل املقيامة إذا نز    مليحي  بال املنياا .. فاملـ(22  آية:املتج، 

امل ــز   يــنأل املقيامــة مــن املشــمناش كيهــا مليتلــل بـال باــا ه  قــا   ملن ي ـــز  كــل ملييــة مــن 
  فمــاذا يلــ نينن بقــن    بــز يف امل ـــز   @مســا  إىل مســا   فــإن   ل ا قــن   ســن    

 ("2   الف
("   ملرــــا  يف 3"ملصــــن  امللــــنفية ال ت ئــــ  نتــــ  امللــــتاش..   -قــــا  اص ملــــ : – 7

 (4" إىل ملن بنيه امللنفية ي تنن امللتاش.  "املت م،ية
 (5"ق     ش اراث  املريابتة إبثااش ملتظ اصيان  ف  يلا نتيه مطيقاً.   -قنمله: – 8

 مــن هــ ه اراث  مــا اــا  يف قــ يث اصنيــ،ا  "فنيــ  بــه ا اــا   فقــا   هــن ميانــه    ال 
 "(6خت  ب لا.  

                             
هو أبو ّعنب اث س  الابا اي ال، ن ايت امااس ت ا اسسرت طاسف ابلابن  يف طباب العبا ت لاا اابن  (.1)

 ها..280اصنيستت  ويف ّن  
 4/105ت  مذ ات الذهب 20/80 أان  النبنء انظا: ّب

 = ابخ،صس  63. الا  ابى ام  ن  ،ا  (2)
 1/102. االّ،هسا   (3)
 188. انظا: ال،بااي  ،ا  (4)
 1/127. االّ،هسا   (5)
 13/478. انظا : س،ح البس    (6)
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صيــان ملتــظ جممــل  فقــ  يــ،ا  بــه مــا  ال يلــا نتــ  اصيــان بــن   تنيــاىل إبطــ    ين ا
ينا املا    يـيط بـه   قـ  يـ،ا  بـه مـا فـن  املنيـا   كمـا بشـطه اص ملـ  يف غـ  مـنطن. 

 1) 
" مـن غــاملايته  مـن مل اـب املاــك   قـ  بشـط ا املقــن  يف هـ ه اصشــةملة يف  -قنملـه: – 9

 ("2غ  ه ا اصنضع.  
اـائ    قـ  بشـطه اص ملـ  رـ  ا ملنيل امللناا:  من غامليته  من مل اب املاـك  كـةه ها

 ("3.  "امل   يف 
 ("4"فيجنيل االستري ا  ال ينين  إال إىل امل نا  فقط.   -قنمله: -10

ـــُا ملن  :يف احلارـــية: "يف ايصـــل - محـــه  –قـــا  احملقـــق  ـــ    مل ال اصـــنا ه   هـــن ب،ي
 ("5امللناا ما ملثاته.  

 –ا    كما بيل ـه اص ملـ  بل امللناا: اصنافاع   هن ايق،ا إىل ايصل  هن ظاه، املشي
 -:قائ ً  -يف منطن آخ،

مـن  "كان مجهن  املشـي  يشـتري نن يف امميـان   هـ ا متـنات، بـ ه   مليـن ملـي  يف هـ ال 
 ("6.  قا  مل  ملستريين يال اصنافاع

                             
 2/144ت  ان سج الان  314ت 6/248. انظا: الب ء  (1)
 1/143. االّ،هسا   (2)
 7/419. انظا: الب ء  (3)

 1/150. االّ،هسا   (4)
 1/150. االّ،هسا   (5)
ط )جم وع الي،س ى( 7/439. امميس  الكبب )جم وع الي،س ى(  (6)  7/667ت  انظا: امميس  ادّ 
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ا يظ ـه امنشـان سـاااً "ملـي  كـل مـ -ب ل  اص مل  بن ايسااا  فيان ّما قامله: – 11
مااقـــاً يف املاـــ،ينية  بـــل قـــ  تيـــنن مضـــ،ته ملبظـــ  مـــن  ملـــي  كـــل ســـاب  ييـــنن ســـاااً 
 "(1م تنيته..  

"ملـي  مليــل سـاب ملثـ، ييــنن  -فقـا : -يف كتـاا آخــ، – قـ  بـالل اص ملـ  هــ ه املنياـا ع 
ماــ، باً بــل املاــا ع ي هــو بــن ملمــن  ،ــا أتثــ  يف طيــب بنيــه اصطاملــب إذا كــان ضــ، ها 

 ("2ملن يقتل به كاف،اً.   ااحاً بيو نتنيها كما يُ هو بن املشح،  إن كان ق  ميين 
"فحلـــن  املغـــ،أل بـــانيه ايمـــن  ال يشـــتيزأل إابقتـــه   إن كـــان املغـــ،أل  - قـــا  مليضـــاً:

 ("3مااقاً  فإن ذملك املتنيل ق  يينن فيه متش ع  ااحة بيو مليحته..  
"ي اغــ  ملن ينيــ،  يف  - ذكــ، اص ملــُ  املاــ، ط املــ  ي اغــ  تناف،هــا يف ايســااا  فقــا :

 -ايسااا ث ثة ملمن :
ق ها: ملن املشاب اصنيالل ال يشتقل ابصطينا  بل الب  منيه من ملسااا آخ،   مـع هـ ا مل

 فيها منانع.
  مل    فمــن ملثاــت ســاااً بــ  بيــ (4  املريــات: ال نــن  ملن ينيتقــ  ملن املاــ   ســاب ال ينييــ 

 يظن ملن امل    ساب يف  فع املا  . خب   املا،ع كان ماطً   كمن
نـــن  ملن يت ـــ  رـــ   م هـــا ســـاااً مليـــ نيا  إال ملن تيـــنن املرياملـــث: ملن ايبمـــا  امل ي يـــة ال 

 (" 1ما، بة  فإن املنياا ع ما اها بيو امذن من املاا ع..  

                             
 1/153. االّ،هسا   (1)
 370. الا   ابى البكا  ،ا  (2)
نب  ،ا  (3) ل  الّو  184. قسابن جبنب  يف ال،ّو
  هكذا يف الك،سب: ال يعب ت  لعل الصواب: إال بعب . ( .4)
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 بله مليية اصني،ا    هـ ا قـن   @" قل ه هب ه احلياية إثااش  ؤية  م   -قنمله: – 12
 ("2  ملن  بله بت ا ه[ملنه   ]ملكري، ملهل املش ة: 

ــاع اراث  املريابتــة يف ذملــك   مــا كــان   مــن تق،يــ،اش اص ملــ  ،ــ ه اصشــةملة: "فاملنااــب اتا
بييــه املشــي   هــن إثاــاش مطيــق امل،ؤيــة  مل   ؤيــة مقيــ ع ابملتــ ا   ملمــا  ؤيتــه ابملنيــال ملييــة 
اصني،ا  مل  غ ها  فقـ  تـ ب،  بامـة مـا صـ ته اصشـيمنن يف هـ ه اصشـةملة  مـا نقيـنا فيهـا  

ملنـه  -ال بن صاقب  ال إمـاأل –ت ق،يااً من م ة مل    في  جن  ملق اً   ن إبس ا  اثب
 "(3 آه بنيال  ملسه.  

ن ا،مـ ات قـا  م ات مع مله اصنيايل ا ـنيين   ملسا  اص مل  قياية مله انيت، ا، – 13
 (4 ب ا من ذك، املني،ش  ملخرب  بن ه ه املض،  ع.. اخل  -يه اصنيايل:

ــالل  ــا ع  قــ  ب ،ش بنيــ  ملن خيــق "ين نتــَ  اســتنائه بيــو املنيــ -بقنملــه: اص ملــ  تيــك املنيا
املشمناش  اي أل يف ستة مل أل بي  ابملشـمع  املـ ا اـا ش بـه امل،سـل  كمـا ملخـرب   بـه 

 يف املق،آن  املتن اع.
 "(5 ملما كننه باملياً بيو خمينقاته فه ا ملم، منيينأل ابملتط،ع املض،  ية.  

                                                                                       
 .269ت 268. خم،صا الي،س ى األصاي  ،ا  (1)
 1/158. االّ،هسا   (2)
 1/180 با )جساس األاسئل(  @. ااأل  يف  ؤي  النيب  (3)

 6/509 انظا: جم وع الي،س ى 
 1/167. انظا: االّ،هسا   (4)
 5/259ت 4/611ت  انظا: جم وع الي،س ى 4/44. نهض األنطق )جم وع الي،س ى(  (5)
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م،فنبــاً "مــا مـ ي  مــن ملقــ  إال  قــ    <مل    اص ملـ  قــ يث بيــ ل بـن مله طاملــب  – 14
يف  –("   قــ   ضــا اص ملـ  منيــا احلــ يث 1قنيــ ه مــن امل ـا   مقنيــ ه مــن ا  ـة كتـب م
بي  ملهل ا  ة من ملهـل امل ـا    ملنـه كتـب ملن    @" فاالل امل    -قائ : -آخ، منضع

  -ذملك  جياه  ملن يتيينا بيو ه ا امليتـاا  يـ بن املنيمـل كمـا يتنييـه اصيحـ  ن   قـا :
 ع ميشـ، ن ملنيمـل ملهـل املشـنيا ع   ملهـل املاـقا ع صا ُخيق ملـه   إن ملهـل املشـنياكل ميشل، 

 ميش، ن ملنيمل ملهل املاقا ع   ه ا من ملقشن ما يينن من املايان.
 ذملــك ملن   ســاحانه  تنيــاىل ينييــ  ايمــن  بيــو مــا هــ  بييــه   هــن قــ  انيــل مل رــيا  
ملسااابً تينن هبا  فـينيي  ملجيـا تيـنن بتيـك ايسـااا  كمـا ينييـ  ملن هـ ا ينملـ  ملـه   ن يطـة 

املـنط  كـان ملمحـق   إىل   قااـة  ملنـه ينملـ  يل فـ ملع فيحايها  فين قا  ه ا: إذا بيـ ام، 
 "(.2ين   بي  ملن سيينن مبا يق  ه من املنط ..  

ــه  "فإنــه إذا قــا : "املنيــ،ش -قنملــه: – 15 ــي [ ملبيــ  مــن قنملــه: إن اســتنن بــه" فهــ ا ]مل
 ("3استنن بيو املني،ش.  

 ("4ااهتا.  ث منيا املي أل يقتض  إ قا  احملقق: "ملي " ساقطة من ايصل 
  ملنيل ايمليق ق   ما ملثاته احملقق  كما ي   بييه سيا  املي أل.

 ("5قنمله: "   نب بييه امللنيف..   – 16

                             
 1/171. انظا: االّ،هسا   (1)
 8/68. جم وع الي،س ى  (2)
 1/189. االّ،هسا   (3)
 1/189. االّ،هسا   (4)
 1/193. االّ،هسا   (5)
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 ("1  غ  م قنطة(  ملنيل امللناا ما ملثاته.  "يف ايصل:    ي  -قا  احملقق:
 ا . ملنيل امللناا:    نرت بييه امللنيف  كما هن ظاه، املشي

"فةهـــل املت ـــا  يتقـــ  ن إ  اا ايرـــيا   مني،فتهـــا  ملـــطيمال يف  -قـــا  اص ملـــ : – 17
 "(2ذك،  .  

" االصـــط أل ملن ياقـــو يف بـــال  -بـــالل اص ملـــ  منيـــا االصـــط أل يف كتـــاا آخـــ،  فقـــا :
 ("3ما ي   مل  ما يي .   ا مع  حبيث ال يت،  بال

بــن  اــن ه   مبنياــن ه بــن باا تــه  "مقــاأل االصــط أل ملن يغيــب مبناــن ه  - قــا  مليضــاً:
 ("4 من   يين  ياقو من   يز .  ات ه رها ته   مب كن ه بن ذك،ه  في مباهن 

 فاالصط أل مبنيا املت ا  بن رهن  املشنن من اهة   ا  املتمييز   فق ان االقشاس.
 (5إن احل،   خمينقة..   ن قا سا  اص مل  ما اا  بن امماأل ملمح  ملنه كتل، م -18
 نه إذا كان ا   احلـ،   خمينقـاً ملـزأل ملن ييـنن  -يف منطن آخ، –ل اص مل  ذملك يب  

ـــ ا ملنزملـــه بيـــو  ســـنمله  مـــ   ـــع ملن ييـــنن   متييمـــاً بي مـــه امل املقـــ،آن خمينقـــاً   امت 
@ .6) 

                             
 1/193. االّ،هسا   (1)

 1/195. االّ،هسا   (2)

 8/310. االف،جسج ابلهب  )جم وع الي،س ى(  (3)
 2/313اذهب االحتس يني )جم وع الي،س ى(  . فهنه  (4)
 1/201. انظا: االّ،هسا   (5)
 = ب،صاف ياب 12/160. انظا: الهاآ  العظن  كن  هللا )جم وع الي،س ى(  (6)
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ــل: إن احلــ،   تتضــمن مــن اصنيــات مــا ملســ،له  -قنملــه: – 19  فــ   يــب ملجيــا  " إن قي
 "(1اصنيات س،لها  اه،ها  فاالختلاًّ مليش،ل هبا.   تتضمن كل ما ينيربل ب ه من

 ملنيل امللناا: ف  اختلاًّ مليش،ل هبا  كما   ل بييه املي أل املشابق.
 

                             
 . 1/207. االّ،هسا   (1)
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 الفصل الثاني: السماع
ـــبـــ ل  اص ملـــ  يف بـــ ع مـــناطن ب – 1 ـــ  ب ـــ  ملهـــل ن اســـتحل احلـــ،األ متـــة ل مل الً كامل اي

 ـ  ملهـل ميـة   كـ ا املـ ا رـه  ا املينفة   املغ ا  ب   ملهـل اص ي ـة   اصتنيـة  امللـ،  ب
املشماع احمل   متة لملال..  ملنه ق  يغت،   ،  ذملك  فيز   بـ ه  االمث ملـ ملك االاتهـا  

 (1 .  مل  املتة ل 
مليـــن قـــ،  اص ملـــ  ملن ذملـــك ال ينيـــا أل بيـــان غيطهـــ   اوـــ،افه    بـــ أل املتةســـ  هبـــ  يف 

 (2 .  هت ال
( قـ  يـز   بـن 3"إن إمثهـا   - :فقـا -يف كتـاا آخـ، –  ق  ق،  اص مل  ه ه اصشةملة

بنيه اير اًّ صنيا أل الاتها  مل  غ ه  كما يـز   اسـ  امل ايـ   املـ،اب اص تيـ  فيهمـا 
بـن اتتهـ ين مـن املشـي   مث مـع ذملـك نـب بيـان قا،ـا   ملن ال يقتـ ن مبـن اسـتحيها  

 ("4 ملن ال يقل، يف طيب املنيي  اصاالل حلقيقتها..  
 مـن يغيـط يف املـ،ملا  قا  من يغيط يف احلـ يث  امل، ايـة   قا  مليضا: " ، ا  اب بيان

 املتتيا   من يغيط يف املزه   املنياا ع   إن كان اص ط   اتتهـ  مغتـن اً ملـه خطـ ه   هـن 

                             
 2/189ت 301-289ت 279ت 274ت 1/219. انظا : االّ،هسا   (1)
 1/279. انظا: االّ،هسا   (2)
 لببع. أ  ا (3)
 2/610. اق،ضسء الصااط األا،هن   (4)
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مةان  بيو ااتها ه  فايان املقن   املنيمل امل ا   ل بييـه امليتـاا  املشـ ة  ااـب   إن  
 "(1كان يف ذملك خماملتة ملقنمله  بميه..  

ــا ف ريــة هيــ ا: اــا ش ا – 2 َمــْن مَلْظَيــُ  ّمَّــِن اْفــرَتَن َبَيــو ا َِّ َكــِ اًب مَلْ  َكــ ََّا اِبحْلَــقِل مَلمَّ
 "(2  (32  آية املزم، َاا ُه ململَْيَ  يف َاَه ََّ  َمريْـًنن مللِْيَياِف،ِينَ 

ــْ ِ  ِإْذ َاــ امللــناا:  ا ُه ململَــْيَ  يف َاَهــ ََّ  َفَمــْن مَلْظَيــُ  ّمَّــن َكــَ َا َبَيــو ا َِّ  ََكــ ََّا اِبمللِل
 "َمريْـًنن مللِْيَياِف،ِينَ 

 "(3" ملالل يشمع م منماً يف املا،ع   ملالل يتاع م ه هناه.   -قنمله: – 3
 "يف ايصل:    يشمع م منأل   هن ب،ي . -قا  احملقق:

 ("4 يف ايصل:    يتاع   هن ب،ي .  
ــن املقــي    هــن ايقــ،ا إىل مل ــه اب ــاا: "   يشــمع بيــو  ملنيــل امللــناا مــا نقي صــل امليت

 ("5م منأل يف املا،ع     يتاع فيه هناه.  
 ("6قنمله: "كما ]يشتحانن بي  املي أل  ينااننه[..   – 4

"بنيــ  "كمــا" يناــ  بيــاأل مبقــ ا  كيمتــال يف ايصــل   ملنيــل مــا ملثاتــه بــال  -قــا  احملقــق:
 ("1اصنيقنفتال يشتقي  به املي أل.  

                             
ت  انظااا األاااأل  اخلنسناا  يف الصاانن خبااف األسلكناا  )جااساس 234ت 28/233. جم ااوع الي،ااس ى  (1)

 5/279األاسئل( 
 1/224( . انظا: االّ،هسا  2)

 1/235. االّ،هسا   (3)
 1/235. االّ،هسا   (4)
 258. الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (5)
 1/237الّ،هسا  . ا (6)
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 أل: "يشتحانن املشماع"  هن اصنافق ملشيا  املي أل. يتمل ملن اصريات يف ه ا املايا
 ("2فإنه    ما قلل،.   -"قا  املاافني : -قنمله: – 5

"يف ايصــل: قــ  قلــ،   ملنيــل امللــناا مــا ملثاتــه   قــ  مل    ابــن ا ــن ا  -قــا  احملقــق:
 اارب يف "تياي  إبيي " .. 

 ("3إنه ما قلل،..   - فيه قا  املاافني :
 ق  قلل،   هن ايق،ا إىل ايصل  كما ملنه اصنافق صا اـا  يف  ملنيل امللناا: فإنه   

نـه قللـ،  ملـن  مليتـه مياـ  إملمـا  -املطانية احملقق من كتاا تياي  إبيي : "فقا  املاـافني :
 ("4بيو ا،نا  ما قايته.  

"  مبــا قــا  بنيضــه : هــ  اصقــاأل املــ  ي،تقــو مق مــه املنيامــة  ســاقه اااصــة.  -قنملــه: – 6
 5") 

"يف ايصل: امل  سنيو مق مه املنيامة ساقمه احلاسة.   اانيت ه ه املنياـا ع  -قق:قا  احمل
 ("6يف مظاجيا في  ملا ها   ملنيل ما ملثاته هن ملق،ا ر   إىل اصقلن .  

" ملبــن إمسابيــل اينلــا ا يقــن : هــ  اصقــاأل  - ملنيــل امللــناا مــا ملثاتــه ابــن املقــي  قــائ :
 ("7  امل ا تيتق  فيه مق مة املنيامة  ساقة اااصة.

                                                                                       
 1/237. االّ،هسا    (1)
 1/254. االّ،هسا   (2)
 1/254. االّ،هسا   (3)
 1/130.  ببنس إببنس ت: أدب األ،يب  (4)
 1/260. االّ،هسا   (5)
 1/260. االّ،هسا   (6)
 285. الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (7)
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 (1 هن اصريات يف م ا   املشائ،ين.  
ق،  اص مل  ملن ارتما  املشماع اصات ع بيو ما ال ياـه   ملكريـ، مـن ارـتمامله بيـو  – 7

 (2ما ياه.  
 باش ال تـ"إن مجيـع اصا -ملن ذملـك بـاأل يف مجيـع املاـ ع فقـا : -يف مـنطن آخـ، – بالل 

ملن كان خ ها  ااحـاً صـا ملييتهـا  ب  ملن تاتمل بل ر،ل  ااا بيو ما فيها من اا   إذ
املا،ينية  ف حن نشت   بينجيا ب بة بيـو ملن إمثهـا ملكـرب مـن نتنيهـا   ذملـك هـن اصناـب 

 ("3ملي ه .  
 ("4" ق له بما ياه  ..   -قنمله: – 8

 ("5" ص له بما ياه  .    امللناا ما ملثاته ابن املقي  بقنمله:
 ("6ا ته صا ابتاضنا ب ه ]من املشماع[..  "بل ق  يشتريقينن مسابه  ق،  -قنمله: – 9

"بني  باا ع "صا ابتاضنا ب ه" تنا  يف اص طنطة كيمـة غـ   اضـحة كةجيـا  -قا  احملقق:
 ("7"بي ه"   ملنيل ما ملثاته يشتقي  به املي أل.  

  ملقـ،ا إىل هـف ("1  ."صا ابتاضنا ب ه بض له  نـ له - ملنيل امللناا ما ملثاته ابن املقي :
 ايصل.

                             
 3/33 ت  ابا ج الاسلكني71.انظا: انس ل الاسئايب لب ا   ،ا  (1)
 1/261. انظا: االّ،هسا   (2)
 2/609. اق،ضسء الصااط األا،هن   (3)
 1/261. االّ،هسا   (4)
 286. الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (5)
 1/268. االّ،هسا   (6)
 1/268. االّ،هسا   (7)
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 ("2"فمن ي تشب إىل املا،ينية ]من امل ابال[ إىل ا ها .   -قنمله : – 10
"يف ايصــل: إىل املاــ،ينية إىل ا هــا ..  ملنيــل مــا ملثاتــه يشــتقي  بــه امليــ أل.  -قــا  احملقــق:

 3") 
 ("4"فمن ي تشب إىل املا،ينية  ا ها .   - ملين اصريات ب   ابن املقي :

 ف  مناب ملز  ع احملقق.
  فيـه ملي تـنس يـ،خل ه ا فطل من ايبما  هن ما ملي  فيه م تنية  " املاا -قنمله: – 11

 ("5لرب بيو ما ي تع.  تامل  ال 
ملــيحة ،ــ   "فيــان يف إقــ،ا ه  ابملرتخــي  ،ــ  يف هــ ا  -بشــط ابــن املقــي  ذملــك بقنملــه:

نـنع املرتخـي  يف املينيـب ملي اــاش  مـن ه    فـ،قه  ابحلـق فهـن سـن  ذ ينيـة إىل اناشـاط نت
مـن كمـا  رـ،ينيته  مني،فتـه ابمل تـنس   مـا تلـيا بييـه   سـنقها  ما راكل ذملـك   هـ ا 
 إىل  ي ه بيل ط،يق..

 من اصنيينأل ملن امل تنس امللغا  إذا محيت بيو  ه احلـق  تتشـ ت بتـه  استنيلـت  
   ت قــ   فــإذا ملبطيــت رــي اً مــن املااطــل ملييــنن ،ــا بــن ً بيــو احلــق  كــان ملســ،ع ملقان،ــا 

 "(6 طابتها..  

                                                                                       
 292. الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (1)
 1/269. االّ،هسا   (2)
 1/269. االّ،هسا   (3)
 293. الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (4)
 1/277. االّ،هسا   (5)
 = ابخ،صس  301ت 300( . الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا 6)
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 ("1ع.  ي هو بن ا همية   بن اصغ ل  فيانقنمله " – 12
 ع. امللناا: اصغربلِ 

مبا فيـه مـن املتشـا   مريـل كننـه مـن بمـل املاـيطان   احملتمل"فإذا  ص   -قنمله: – 13
 ("2به ما هن ملقب إىل املايطان م ه..    قع  مي ع ذملك ملن يينن ق  

ه مـن املتشـا   مريـل  مبـا فيـ املنيمـل"فـإذا  صـ   - ملنيل امللناا ما ملثاته ابن املقـي  قـائً :
 ("3به متش ع ر، م ه..   ي فعكننه من بمل املايطان    مي ع ذملك ملن 

 فيشتا    املنيمل( بـ  احملتمل(    " قع" بـ " فع".
  ه ا مقتضو املشيا .

ســـتنيتا  ابمل يـــاع   ل بيـــو فضـــيية امل شـــا   "مل  قـــا : إذا ملمـــ،   ابال -قنملـــه: – 14
   يـت  بـ ملك بيـو ت  ب ملك بيو فضيية امل يـاع ملك بيو فضيية امل شا    يب  ل  يت

 ("4فضيية ما   أيذن   به من امل ياع.  
(   هــن ظــاه، املشــيا  5 ملنيــل امللــناا قــ   مــا بتــه خــط  كمــا هــن ب ــ  ابــن املقــي   

    ملبي .

                             
 1/281. االّ،هسا   (1)
 1/288. االّ،هسا   (2)
 311. الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (3)
 1/290. االّ،هسا   (4)
 .316. انظا : الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (5)
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ن ي،ي  بـه احلـهل بيـو ملصـل مل" قنمله: "ملي  م ا من   يتغن ابملق،آن" إما  -قنمله: – 15
ــه مطيــق املتغــين[  هــن بيــو صــتة  املتنيــل   هــن نتــ  املتغــين ابملقــ،آن  ] إمــا ملن ي،يــ  ب

 ("1املتنيل  ] اي  [ هن ملن يينن تغ يله ابملق،آن ال بغ ه..  
 (2 ق   ا  احملقق ما بال منيينفتال   استا   "هن" بـ " هن" يف آخ، مجية.  

 - ملنيل امللناا ما ملثاته ابن املقيل  قائً :
ل املتنيل   هـن نتـ  املتغـين بـه  مل  بيـو صـتته   هـن ملن "إما ملن ي،ي  به احله بيو ملص

 ("3يينن تغ ليه به ال بغ ه..  
 ف  قااة إىل    ع احملقق  تني ييه.

اصيـ : مــن ملنيــ، املشـماع فقــ  ملنيـ، بيــو ســانيال  سـا  اص ملــ  مقاملـة مله طاملــب – 16
 (4ص يلقاً.  

 - ق  ملااا ابن املقي  بن تيك احلجة  فقا :
( فقـ  ملنيـ، بيـو كـ ا  كـ ا  يلل ب" فحجـة باميـة  5، بيـو ملهيـه يملن ملما قن، : "من "

نني  إذا ملني، مل مليا    بيو مل مليا    كان ماذاف فق  ملني، بييه  من مل مليـا    مـن هـن 
ملكريــ، مــ ه  بــ  اً   ملبظــ  ب ــ     ب ــ  اصــ م ال مــ ه  قــ  اً   ملــي  مــن رــ،ط  يل   

 يف صتالل ابملشين .. املنيلمة   ق  تقاتل مل مليا   

                             
 1/292. االّ،هسا   (1)
 1/292. انظا: االّ،هسا   (2)
 317. الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (3)
 1/299. انظا: االّ،هسا   (4)
 . أ  أهل الا سع احملبا (5)
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 كنن  يل   ي،تيب احملظن   اصي، ه متة الً مل  باصـياً ال مي ـع ذملـك مـن امنيـا  بييـه  
  ال ل،اه بن ملصل  الية  .

 هيهاش هيهاش ملن يينن ملق  من مل مليـا    اصتقـ مال مـن قضـ، هـ ا املشـماع احملـ   
 ("1اصات ع.  

مـن امللـ ليقال بيـو نظـ،ائه   السـيما بيـو مـن "فيي  االنتلـا  بطائتـة  -قنمله: – 17
 ("2من املنيي .      ل    ملكربهن ملكرب   

 ("3 ملثات احملقق:    ل   قا  "يف ايصل: أت     هن ب،ي .  
"فيـي  االنتلـا  ملطائتـة مـن امللـ ليقال بيـو  - ملنيل امللناا مـا ملثاتـه ابـن املقـيل  قـائً :

 ("4من املنيي .    ىل  ملكري، ب  اً   نظائ،ه  السيما بيو من هن ملكرب م ه   ملال 
 ("5ي  فيه..  " صا  ملهل املتغ -قنمله: – 18

 ("6 ب  ن نقط( فيه.  ملنيل امللناا ما ملثاته.   ل: ملهل امللن "يف ايص -قا  احملقق:
(   هــن ايقــ،ا إىل ايصــل  كمــا ملنــه 7ملهــل املتتــن   -بــل امللــناا مــا ملثاتــه ابــن املقــي :

 مقتضو املشيا .
 ("1ب،يك احملاة  املان .   ،ِلاب"   -قنمله: – 19

                             
 = ابخ،صس  501ت 1/500. ابا ج الاسلكني  (1)
 1/299. االّ،هسا   (2)
 1/299. االّ،هسا   (3)
 326سع ،ا . الكن  ابى ااأل  الا  (4)
 1/304. االّ،هسا   (5)
 1/304. االّ،هسا   (6)
 331. انظا: الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (7)
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 ("2ب،يك احملاة..   تتضمن ملنيل امللناا ما ملثاته ابن املقي : "  
"قــر إنـــه ااتمــع مــ،ع باغـــ ا  ملبيــان املاــينخ املـــ ين يضــ، ن املشـــماع  -قنملــه: – 20

 ("3..  اصتتنن
 ("4"يف ايصل: اصلنن   ملنيل امللناا ما ملثاته.   -قا  احملقق:

 (  كما ملنه مقتضو املشيا .5ايصل   هن ما ملثاته ابن املقي    بل امللناا ما اا  يف
بـ ل  اص ملــ  بمـا ملق ثــه بنيــه اصتلـنفة مــن مســاع ايصـناش اصط،بــة   املتنيالــ   – 21

ابمل ظ، إىل امللـن  املتات ـة  قـر قـا  بنيـه ميـنا فـا س ي مل ـك اصتلـنفة: إن كـان هـ ا 
 (6ط،يق ا  ة  فةين ط،يق امل ا .  

" قيــو يل رــ   آخــ،  -قــي  قيايــة ملخــ،ن يف هــ ا املاــاا  فقــا : قــ  ســا  ابــن امل
مغ يــاً بــزأل بيــو املتنبــة  فقيــل ملــه: بييــك بلــحاة املتقــ،ا   فــإجي  ينيميــنن بيــو قلــن  
ارخــ،ع   املزهــ  يف املـــ نيا  فلــحاه  فلــا  ا يشـــتنيميننه يف املشــماع   ال تيــا  املتنبـــة 

 ("7ئااً  ال مل  ا.  ات ه  فرتا صحاته   قا : مل  ك تُ ت ته  إمليه ملتزامحه  بيي
 ("8"فيي  من، بق،هب   ننيظِلمه   جننييه  طناغيت..   -قنمله: – 22

                                                                                       
 1/305. االّ،هسا   (1)
 332. الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا (2)
 = ابخ،صس  1/311. االّ،هسا   (3)
 1/311. االّ،هسا   (4)
 337. انظا: الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (5)
 1/317. انظا: االّ،هسا   (6)
 342. الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (7)
 1/320. االّ،هسا   (8)
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ـــيل  قـــائً : ـــن املق ـــه اب ـــا ملثات "فييـــ  مبـــن يقـــ،هب   ينيظمهـــ   ننييهـــ   - ملنيـــل امللـــناا م
 ("1طناغيت..  

ــه ال نــن "ملن  فــع ايصــناش يف املــ ك، اصاــ، ع ] -قنملــه: – 23 [ إال قيــث اــا ش ب
 ("2املش ة..  
 ("3يشتقي  املي أل.  ال اصنيقنفتال   ته إىل ايصل قر ب"ما  -قا  احملقق:

 (     ل بييه املشيا .4بن املقي   ا ملنيل ايمليق: مي، ه  كما ملثاته 
 ("5"   ي ه جيياً يشتيزأل ] قنع[ مةمن   ااا.   -قنمله: – 24

 ("6" قنع: ساقطة من ايصل.   -قا  احملقق:
  ملنيل امللناا: فناش.

 ("7" إن كان صنته قايحاً فإنه ال ي أل بيو ذملك.   -قنمله: – 25
"يف ايصل باا ع  ،فة غ   اضـحة  تقـ،مل هيـ ا: " إن كـان صـنته بي بـ    -قا  احملقق:

 ("8كمن خيق ملي  يا  ال ي   بيو ذملك"  ملنيل ما ملثاته يشتقي  به املي أل.  

                             
 437. الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (1)
 1/322. االّ،هسا   (2)
 1/322. االّ،هسا   (3)
 348. انظا: الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (4)
 1/330. االّ،هسا   (5)
 1/330. االّ،هسا   (6)
 1/334االّ،هسا   . (7)
 1/334. االّ،هسا   (8)
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 –خيـق ملـي  حبشـن  كمـن- ة" إن كان صن ته  ميمـ - يتمل ملن باا ع ايصل هي ا:
 ال ي أل بيو ذملك"    ملبي .

 ("1يف ملصن  املتقه.    ساملة" ه ا ي ك، مله مل    -قنمله: – 26
 ("2"يف ايصل: مل   را ه   هن ب،ي .  ملنيل امللناا ما ملثاته.   -قا  احملقق:

 (3 ملنيل امللناا ما ملثاته ابن املقي : ملقنا  راذع.  
 ("4اصشةملة..  ملبي  هب ه  اصناخ،" ملهل  -قنمله: – 27

 (5كما ملثاتها ابن املقي .      ملنيل امللناا: اصنااي
 هن يف نتشه ثـناا  فاصشـيُ   سنيته" نت  املت اذه  إن كان متنمل اً بن  -قنمله: – 28
هـن ملبظـ  ملـ ع  ّمـا  يرياا بما ييت  بـه مـن ذملـك  بميه ما يتنمل  بن  بمل   بميهبيو 

 ("6م ه..  
   سـنييه" نتـ  املتـ اذه  إن كـان متنملـ اً بـن  -بقنملـه: ملنيل ايظه، ما قيـاه ابـن املقـي  

 بيـو   همـبي هن يف نتشه ثناا سنييه  فهن مرياا بييه مليضـاً  فـإن اصـ من يريـاا بيـو 
 ("7   بيو ما ييت  به من ذملك مبا هن ملبظ  مل ع م ه..  همبيما يتنمل  من 

                             
 1/337. االّ،هسا   (1)
 1/337. االّ،هسا   (2)
 256. انظا: الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (3)
 1/338. االّ،هسا   (4)
 357. انظا: الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (5)
 1/343. االّ،هسا   (6)
 360. الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (7)
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ن إىل يف امليتــــاا  املشــــ ة.. مل  ن حــــن  فيج حــــنن إىل ]ملن[ ايملتــــاظ" -قنملــــه: – 29
 ("1اصنيات..  
 "يف ايصل: فيح نن إىل ايملتاظ   ملنيل امللناا ما ملثاته. -قا  احملقق:

 ("2يف ايصل: مل  ي نن.  
.. مل  ني ـنن إىل اصنيـات.. إىل ململتـاظ "فيجي ـنن - ملنيل امللناا ما ملثاته ابن املقي  بقنملـه:

 3") 
 امل ين مـا ملـي  ،ـ ال   فيه  من مله من املنيقل  امللن "ملين املناقنينن يف  -قنمله: – 30

  خبـ   ملهـل املشـماع   مليـن هـ  بامـةإذ ملي  يف ه ال   ال ماهن  بال امل اس رـه،ع 
 ("4ط،لقنا ،  املط،يق   ذ لبنا امل  ينية.  

"بني  كيمة "بامة" تنا  كيمة غ   اضحة  كةجيا "ب،"   مليـت ملن قـ فها  -قا  احملقق:
 ("5ال يغ  منيا املنياا ع.  
فـــيه  مـــن ملـــه مـــن املنيقـــل  املـــ ين مـــا ملـــي   امللـــنشن املناقنيـــنن يف  ملنيـــل امللـــناا: مليـــ

  خبــ   خبــ (  اــل ماــهن  بــال امل ــاس رــه،ع بامــة 7(  إذ ملــي  يف هــ ال   6،ــ ال  
 ( ط،لقنا ،  املط،يق..1ملهل املشماع   ملين ه   

                             
 = ابخ،صس  1/343االّ،هسا  .  (1)
 1/343. االّ،هسا   (2)
 = ابخ،صس  360. الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (3)
 1/346. االّ،هسا   (4)
 1/346. االّ،هسا   (5)
 . أ  أهل الصو  (6)
 . أ  أهل الصو  (7)
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 ("2" كان ّمن امتحن مبحاة قر صرب  ري، .   -قنمله: – 31
ن   ميتحن مبحاة   هن خطة   ملنيل امللـناا مـا ملثاتـه. قا  احملقق: " يف ايصل:  كان ّم

 3") 
 كــان ملفضــل ّمــن   ميــتحن مبح ــة  هــن اصنافــق مليشــيا   صــا ملثاتــه ابــن  - ملنيــل امللــناا:

 (4املقي .  
قــر يظهــ،  مهــن  امل ــاس    مبــا مشــإل   املَقَشــَمة" قــ  يقــنن املشــنا   -قنملــه: – 32

 ("5ما يف ه ه ايمة مليضاً.   ك ق، اً مل  خ ـزي،اً  كما يف ايم  قاي ا 
  ملنيل امللناا: املقتمة.

" بامــة  -فقــا : -يف كتــاا آخـ، – ملمـا اصشــإل يف هـ ه ايمــة  فقـ  ملرــا  إمليــه اص ملـ  
املز  قة إمنا يشترت ن مب هاه    ق  ظه،ش ب فيه  َمـرُي ش   تـنات، امل قـل  ن  اـنهه  

 ("6غه  يف ذملك.  يبمُتشإل خ ا ي، يف احمليا  اصماش   مجع املنييما  ما 
 ("7: "إن   مجيل يبل ا ما .  @سا  اص مل  قن  امل    – 33

 - بالل ذملك يف منطن آخ،  فقا :

                                                                                       
 . أ  أهل الا سع  الصوت احملبا (1)
 1/350. االّ،هسا   (2)
 1/350. االّ،هسا   (3)
 367. انظا: الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (4)
 1/355. االّ،هسا   (5)
 .1/365ت  انظا االّ،هسا  1113ت 3/1112. الصس   األابول  (6)
 1/365. انظا: االّ،هسا   (7)
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"مجيــل يــب ا مــا " ملا يــبل ملن يتجمــل املنياــ  ملــه  يتـــزين  كمــا قــا  تنيــاىل:  -" قنملــه:
   ُخُ  ْا  ِي َـَتُيْ  ِب َ  ُكلِل َمْشِج  31  آية: ايب،ا). 

ه صنيلـية   بـ نيل  املرينا ملنياا ع   هن مـن املتجملـل املـ ا ياـه    ملـن تـزيلن فتحشال امل
 ("1يب ذملك.  

 ("2 .حبش ها ام ا ية"فإن ايصناش تناب احل،كاش  -قنمله: – 34
 امل  إ ا ية  كما يُته  من املشيا . -ملنيل امللناا:

 ("3بيو ذملك امل،ال..   إس،ا "كان ذ  امل نن صاقب  -قن  املقا ا: – 35
 ("4.  إر،ا "يف املقا ية:  -قا  احملقق:

 ملنيل امللناا ما اا  يف املقا ية   اصنيا: ملن ذا امل ـنن صـاقب إرـ،ا   اطـ ع بيـو 
 ذملك امل،ال.    ملبي .

 ("5"مسع ابن قينان امل ماق ..   -قن  املقا ا: – 36
 ("6"يف املقا ية: ملبن سيمان امل ماق .   -قا  احملقق:

 
 (2كما هن مريات يف م ا   املشامليال .    (1بن سييمان امل ماق    ملنيل امللناا: مل

                             
 .5/315. ان سج الان  النبوي   (1)
 1/378. االّ،هسا   (2)
 1/385. االّ،هسا   (3)
 1/385. االّ،هسا   (4)
 1/390الّ،هسا  . ا (5)
 1/390. االّ،هسا   (6)
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ـــة     ســـنمله أيخـــ  مقلـــن ه م هـــا بط،يـــق  -قنملـــه: – 37 ـــا  " إمنـــا اصـــ لب  حملا االبتا
 ("3 املقياس   هن امرا ع امل  ي ك، جيا..  

 - ق  ب،ل  ابن املقي  ه ه امرا اش فقا :
 ("4قة من بني    من   ا  قجاا.  "امرا اش ه  اصنيات امل  تا  إىل احلقي

 - بالل ابن املقي  ر، ط صحتها بقنمله:
 " ه  تلا بري ثة ر، ط:

 ملخ ها: ملن يينن اصنيا صحيحاً يف نتشه.
 املريات: ملن ال يينن يف امليتظ ما يضا ه.
يته  بناسـطته  فـإذا   مل ا  ضع مله ق   مارتااملرياملث: ملن يينن بي ه  بال منيا امليتظ ا

 ("5را ع م ي ع هب ه ايصن  املري ثة فه  إرا ع صحيحة.  كانت  الملة ام
يــنن إرــا اش منيتــربع  ت اب ميــة فامرــا اش ب ــ  امللــنفية كاملقيــاس ب ــ  املتقهــا   فقــ  

حــق ابملقيــاس املضــنيي   كمــا ملن بنيــه امرــا اش مــن اــ   يكاملقيـاس امللــحيا   قــ  ت
 (6 أت ي ش املااط ية.

                                                                                       
ا قايا  ااب قااى  اشاقت إااس   اهابت لاا ااواار   قاسئقت  (1) . هو اببالادب بب اطن  ااب أهال ا ا " 

 ها.205است ّن  
ب أان  النبنء 9/259انظا: فبن  اد لنسء   .  10/182ت ّ 

 2/413. انظا: ابا ج الاسلكني  (2)
 1/390. االّ،هسا   (3)
 2/416.  ابا ج الاسلكني  (4)
 .396ت 395.  الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (5)
 427ت  ماح فبيث النا، ل ،ا 6/377. انظا: جم وع الي،س ى  (6)
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قـ    ابتقـا  ملـه فيـه   بنيـ ع  اصنافقة مـن " ق  يتنيل املا   مبناب املنيا  -قنمله: – 38
 ("1  قضلاً.يتنيل نشيا ً ]ال[ البتقا ه فيه  مل  

 ("2"ال:   هتا مليشتقي  املي أل.   -قا  احملقق:
ابتقا  مله فيه   قـ   غ  ق  يتنيل املا   مبناب املنيا ع  اصنافقة من  - ملنيل امللناا:

 .خطةً يتنيل نشيا ً البتقا  فيه  مل  
املـ  ينصـ  هبـا اص ينقـنن.  اصا، ع ]من امللتاش[ين اصشمنع هن " -قنمله: – 39
 3") 

 ("4"باا ع "من امللتاش"   هتا مليشتقي  املي أل.   -قا  احملقق:
 ايبيــاش املاــني،ية."فــإذا كــان اصشــمنع هــن  - ملنيــل امللــناا مــا ملثاتــه ابــن املقــيل  بقنملــه:

 5") 
 ("6.  املااطية[ ايهنا بيو ]"فإنه مجع بال إيريا  املشماع امل ا ي  ل  -قنمله: – 40

 ("7امل ا نز  بيو املااطية   ملنيل امللناا ما ملثاته.   -"يف ايصل: -قا  احملقق:
 ("8"امل ا ي  ل بيو املاطاملة..   - ملنيل امللناا ما ملثاته ابن املقي  قائ :

                             
 1/401. االّ،هسا   (1)
 1/401. االّ،هسا   (2)
 1/409. االّ،هسا   (3)
 1/409. االّ،هسا   (4)
 430.  الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (5)
 1/411. االّ،هسا   (6)
 1/411.  االّ،هسا   (7)
 443. الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (8)
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 ("1يت،قنن هبا..   مع ملجي "إذ ق  ياه  ن بقينهب   -قنمله: – 41

 (.3(  هن مقتضو باا ع   م  2   منياتي :  امللناا ما ملثاته ابن املق

                             
 .1/415.  االّ،هسا   (1)
 414. انظا الكن  ابى ااأل  الا سع ،ا  (2)
. أباااو ا ااااب   مح باااب أداااب البغااابا  ت  اهاااب اسبااابت  ااااب سه اااسء الظسهايااا ت ااااست بغااابا  ّااان   (3)

 ها.303
ب أان  النبنء 10/296انظا: فبن  اد لنسء   . 14/234ت ّ 
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 الفصل الثالث: حمبة اجلمال
   مـــا يف ذملـــك مـــن رـــي،ه     يـــب ملن  مل نيمـــة املظهـــن "مليـــن هـــ ا  -قنملـــه: – 1

 ("1ا ما .   تهحملاُياي،   ذملك 
 ("2"يف ايصل: ننيمة   -قا  احملقق:

    مـا  ظهـن  ننيمـةن هـ ا مل ملنيل امللناا ما اـا  يف جممـنع املتتـا ن البـن تيميـة: "مليـ
 ("3ا ما .   حملاة    ذملك  حملاةيف ذملك من ري،ه     يب ملن ُياي،   ذملك 

كـل مـا " احملاـة    بـ،  يف املقيـب   -" ق  يشـت ملنن بقـن  بنيـه اصاـايإل -قنمله: – 2
 ("4سنن م،ا  احملانا"   اص ينقاش كيها م،ا ه.  

ـــا ن: جممـــنع املتيف ملنيـــل اي   مـــا اـــا    -" قـــ  يشـــت ملنن بقـــن  بنيـــه اصاـــايإل: -ت
ــة    بــ،  يف املقيــب كــل مــا ســنن مــ،ا  احملاــنا   اص ينقــاش كيهــا مــ،ا   . ملــه " احملا

 5") 
فإن "اص،ا " يامل ما كان م،ا اً مل تشه  ما كـان مـ،ا اً ملغـ ه    مل مل ـك اصتلـنفة ننييـنن 

 بـال اصـ،ا  ملغـ ه  فـاص،ا   ،ا  مل تشـهاصنيات م،ا  مل تشه   ملما ملهـل املشـ ة فيت،لقـنن بـال اصـ
ال ييـــنن   مل تشـــه مطيـــنا  اـــنا مل اتـــه  صـــا فيـــه مـــن ااـــ   خبـــ   اصـــ،ا  ملغـــ ه فقـــ 

                             
 1/424. االّ،هسا   (1)
 1/424. االّ،هسا   (2)
 22/125. جم وع الي،س ى  (3)
 1/424. االّ،هسا   (4)
 22/126. جم وع الي،س ى  (5)
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ـــ     ـــه ملـــيحة ملـــه ابمل ظـــ، إىل ذاتـــه مقلـــن اً مليم،ي  إن كـــان  ســـيية إىل مقلـــن ه  ال في
 (1 م،ا ه كما هن ماشنط يف منضنيه.  
اقــت ل هبــا بنيــه اصتلــنفة بيــو ا تيــاا اصنياصــ     ملمــا مقاملــة: "احملاــة    بــ،ل .." فقــ 

  - ق  ملااا ب ها ريإل امس أل يف غ  منطن   من ذملك ما قياه ابن املقيل  قائً :
 -يقـن : صـُت بنيـه امابقيـة  فقـا  يل: – محـه   –"مسنيت رـيإل امسـ أل ابـن تيميـة 

  فـةا رـ   ملبغـه ها احملاة    يف املقيب  ب،  ما سنن م،ا  احملانا   امليـنن كيـه مـ، 
فيـــهف قـــا  املاـــيإل: فقيـــت ملـــه: إذا كـــان احملاـــنا قـــ  ملبغـــه ملفنيـــاالً  ملقنامـــاً   بـــا اه  

 ه   ملني ه   فةقااته   تينن مناملياً مليمحانا مل  منيا  ً ملهف فط، 
 ("2قا : فيةمنا ململق  قج،اً   افتضا بال ملصحابه   كان مق ماً فيه  ماا اً إمليه.  

 ("3قائيه   فل،لع إبط   ا ما .   " هن ال يقنمله -قنمله: – 3
 هـــ ه املنياـــا ع ماـــيية   ملنيـــل امللـــناا مـــا ملثاـــت يف جممـــنع املتتـــا ن: " هـــ ال  يلـــ،لع 

 ("4ملق ه  إبط   ا ما  يف كل ر  .  
 ("5ي   نظ، ام  اا  ملين نظ، احملاة.     " منيينأل ملنه -قنمله: – 4

 -نمله: من ذملك ق ( 1بالل اص مل  ه ه اصشةملة يف غ  منطن 
                             

ت  مااااااااح الطحس يااااااا  2/194ت  اااااااابا ج الااااااااسلكني 3/164. انظاااااااا: ان اااااااسج الاااااااان  النبويااااااا   (1)
1/328. 
ت 2/78ت  االّا،هسا  10/210ت  انظا: العبو ي  )جم اوع الي،اس ى( 3/14ني . ابا ج الاسلك (2)

 .303 طايق ادجا ني البب الهن   ،ا 
 1/424. االّ،هسا   (3)
 22/126. جم وع الي،س ى  (4)
 1/425. االّ،هسا   (5)
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َ َفِقــ ب  -" كــ ملك املشــمع  املالــ،  مريــل قنملــه: ـِ يَن قَــامُلنْا ِإنَّ ا ل ــْنَ  املَـّ ُ قـَ ــَع ا ل ملََّقــْ  مسَِ
َيُهُ  ايَنِاَيــا  ِبغَــْ ِ َقـقل   ــتـْ   (181  آيــة: آ  بمــ،ان َ َوْـُن مَلْغِ َيــا  َســَ ْيُتُب َمــا قَـامُلنْا َ قـَ

ــــه"  ــــنألُ  قنمل ــــاَل تـَُق ــــَ،اَا ِق ــــاِاِ ينَ َ تَـ  املَّــــِ ا يـَ ــــَك يف املشَّ   218  آيــــة:  املاــــني،ا  َقيكَا
ــــه: (219 ــــنَن    قنمل ــــنمُلُه َ امْلُمْ ِمُ  ــــْ  َ َ ُس ُ َبَمَيُي ــــنْا َفَشــــَ َن ا ل ــــِل اْبَمُي   املتنبــــة  َ ُق
 .(105آية:

فه ا  ونه  إن ذك، فيـه ملتـظ املشـمع  امل،ؤيـة   اصقلـن  ملـنا أل ذملـك مـن إقلـا  ذملـك 
 املنيقاا.. ا زا  بييه ابملريناا   

ُ َ الَ يَ ظُـُ، ِإملَـْيِهْ    -كما ينيين ابمل ظ، نظ، امل،محة  احملاة  كقنمله:  آ   َ الَ ُيَييِلُمُهـُ  ا ل
 ("2.  (77  آية:بم،ان

 (3باةن نظ، املتجةع.   <مل    اص مل  ق يث ا،ي، بن با    – 5
ع بغــ  قلــ  مــن تقــ"هــ  امل ظــ،ع اي ىل املــ   - قــ  بــ،ل  ابــن املقــي  نظــ، املتجــةع قــائً :

 ("4 اً ملمث .  ينياقب بييه  فإذا نظ، اثنية تنيمل م ه املقيب ال امل اظ،  فما   يتني
مشةملة ايمسا   ايقيـاأل يف فشـا  ملهـل  اصشائل امل  تتانيها"فإن من ملكرب  -قنمله: – 6

ــه ملهــل املشــ ة  اصيــة   هــل نتمــع يف قــق املاــ   املناقــ  املريــناا  املنيقــاا  كمــا يقنمل

                                                                                       
 .13/133ت  الياقس  بني ا ق  البسطل )جم وع الي،س ى( 6/227. انظا: جم وع الي،س ى  (1)
 = ابخ،صس  ياب 81ت 1/80. ااأل  يف األعن   النا، ل )اد وا  العبن (  (2)
 1/428. انظا: االّ،هسا   (3)
 96.   ري  احملبني ،ا  (4)
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 هل[ يينن املاـ    اـنابً مـن  اـه  ماغنضـاً مـن  اـه  ]أل ال نتمع ذملكف  ا مابة  مل
 ("1نيتـزملةف   من اً من  اه م منماً من  اه كما يقنمله مجهن  اانا    اص

 ملنيــل امللـناا مـا ملثاتــه. إن مـن امليـرب ســنييها ماـامله ايمسـا  قـا  احملقـق: "يف ايصـل: فــ
 2") 

 -ملين امللناا ما ملثات يف جممنع املتتا ن:
مشةملة ايمسا   ايقياأل يف فشـا  ملهـل اصيـة.  هـل نتمـع يف قـق  رنياها"فإن من ملكرب 

املا   املناق  املريناا  املنيقاا  كما يقنملـه ملهـل املشـ ة  ا مابـة  ملأل ال نتمـع ذملـكف  
ـــنابً مـــن  اـــه   ــــزملة   هـــل ييـــنن املاـــ   املناقـــ   ا ـــه مجهـــن  ااـــنا    اصنيت كمـــا يقنمل

 ("3 ماغنضاً من  اه.. إخل 
ة يف "االســتقامة"  فــإن ااــنا    اصنيتـــزملة ي تــنن ملن تــمــت خطــة ظــاه، يف املنياــا ع اصريافري

نتمع يف قق املا   املناق  املريناا  املنيقاا  كما ي تنن ملن يينن املا    اـنابً مـن 
  اه   ماغنضاً من  اه.

  ه ا بيو امل قيه ّما اا  يف نش ة "االستقامة."
 -تاا امميان قائً : ّما ي ي  ذملك  ما ق، ه اص مل  يف ك

" طنائ  ملهل ايهنا  من اانا    اصنيتـزملة   ا هميـة  اص،ا ـة  كـ،اميه   غـ  كـ،اميه  
يقنملــنن: إنــه ال نتمــع يف املنياــ  إميــان  نتــا .. بــل ااــنا    اصنيتـــزملة طــ،  ا هــ ا ايصــل 
 املتاســـ    قـــاملنا: ال نتمـــع يف املاـــ   املناقـــ  طابـــة يشـــتحق هبـــا املريـــناا   منيلـــية

                             
 1/430. االّ،هسا   (1)
 1/430.  االّ،هسا   (2)
 22/129. جم وع الي،س ى  (3)
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يشتحق هبا املنيقاا   ال يينن املا   املناق   من اً من  اه  م منماً مـن  اـه   ال 
 ("1 انابً م بناً مله من  اه  مش نطاً مينين ً من  اه.  

اصقتضو مليحمـ   املـ أل  اصتنيا أل" املتنيا أل بال امل لنًّ إمنا هن ملتنيا أل  -قنمله: – 7
ــه مــن امللــتاش املقائمــة  ــاً  ا كــان هــ ا ا،ــ    [تنيــاىل]ب ات مل  املتت ــة   ملييتــ،  ــ   مناا

 2") 
 ." ب ملكة: تنياىل  مع ملن ايصل: "امللتاش املقائمة ميفةثات احملقق ب اته    ا  ك

 ("3"يف ايصل: ب ملك   هن ب،ي .   -قا  احملقق:
 ("4"يف ايصل: مليتق،   هن ب،ي .   -كما ملثات كيمة: ملييت،  مث قا :

 -ملثات يف جممنع املتتا ن: ا امللناا م
املـ أل مـن امللـتاش املقائمــة   مليحمـ     املتنيـا أل بـال امل لـنًّ إمنـا هـن ملتنيــا أل اصقتضـ"

 ("5 املتت ة.   مليت،قة  ا كان ه ا ا    مناااً ،   ب ملك 
ــه احملقــق  ــي  كمــا ظ  فــإن اص ملــ   - محــه  –فامللــناا: امللــتاش املقائمــة بــ ملك.  مل

 (6املشيا .   يتح   بن امللتاش املتنييية اصقتضية مليحم   امل أل   ه ا ظاه،
                             

اااااط = ابخ،صاااااس ت  354ت 7/353. اممياااااس  الكباااااب )جم اااااوع الي،اااااس ى(  (1)  انظاااااا: اممياااااس  ادّ 
 1/219ت  األا،ب   ابى س،س ى ابب  ن ن  19/295ت  جم وع الي،س ى 7/512)جم وع الي،س ى( 

 1/431. االّ،هسا   (2)
 1/431. االّ،هسا   (3)
 1/431. االّ،هسا   (4)
 .130ت 22/129. جم وع الي،س ى  (5)
ت  ،اااانسن  جم ااااوع الي،ااااس ى 19/296ت  جم ااااوع الي،ااااس ى 431ت 1/430. انظااااا: االّاااا،هسا   (6)

 184لنس،ا الي ب ،ا 
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ـــت يف ايصـــل   مقتضـــو املشـــيا   فـــإن  كمـــا ملن امللـــناا: املت،قـــة  فهـــن ملقـــ،ا مليمريا
 ("1"فة   مشةملة ف،قت بال ايمة.. إخل   -اص مل  ملبقب ذملك بقنمله:

ملم،ه  جييـه مـن ذملـك  فيمـا ملن اي ملـال   يرياتـنا ملن املاـ     ما يلحاه" -قنمله: – 8
ملن املتنيـــل  يايل ــناريــاا   إمــا منياقـــب  فهــ ال    املناقــ  ييــنن مريـــاابً  منياقاــاً  بــل إمـــا م

 ("2املناق  يينن م،ا ًا من  اه   ن  اه..  
ملمـ،ه  جييـه مـن ذملـك... إىل ملن  يتضـم ه" مـا  - ملنيل اي   ما ملثات يف جممنع املتتـا ن:

 ("3ملن املتنيل املناق ... إخل  يرياتنا فه ال     -قا :
ثاتـــنا ملن املتنيـــل مل ـــة   ملمـــا هـــ ال  املـــ ين : املنبي يـــة  اص،ا-هاه ـــا– اصقلـــن  ابي ملـــال 

   ن  اه  فاصقلن  هب  املق  ية  ا ربية. املناق  يينن م،ا ًا من  اه
 ("4املتماثل من كل  اه غ  ّمين..   ملين   إما املنيمل به. بميه"إما  -قنمله: – 9

 املتماثـل مليـنن إمـا املنيمـل بـه   ه مـبي"إمـا  - ملنيل امللناا ما ملثاته يف جممـنع املتتـا ن:
 ("5من كل  اه غ  ّمين..  

" ذملـــك ملن املتـــاا، اصـــ من ]ال[ ننيـــل املتجـــن  رـــ،لاً مـــن املناـــه ارخـــ،  -قنملـــه: – 10
 ("6امل ا هن ق،األ  ه.  

                             
 1/431. االّ،هسا   (1)
 1/432. االّ،هسا   (2)
 22/131. جم وع الي،س ى  (3)
 435ت 1/434( . االّ،هسا  4)
 22/132. جم وع الي،س ى  (5)
 1/455. االّ،هسا   (6)
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"يف ايصـل املنياـا ع مضـط،بة هيـ ا:.. اصـ من ننيـل املتجـن  رـ، مـن  اـه  -قـا  احملقـق:
 ("1آخ، امل ا هن ق،األ  ه.  ملنيل ما ملثاته يشتق  به املي أل.  

 ملنيل امللناا ما اا  يف ايصل   هن مقتضو املشيا :  ذملك ملن اص من ننيـل املتجـن  
 ر،اً من  اه آخ، امل ا هن ق،األ  ه.

ب ـ   –كما ملن باا ع احملقق: "اص من املتاا،"  ل نظ،  فإن املتـاا، مل  م،تيـب املياـ ع 
ــه  فــ  ينيطــو -ملهــل املشــ ة ــه فاســق بيا ت االســ   مــ من  قــ  امميــان  مل  مــ من إبميان

 (2اصطيق   ال يشيب مطيق االس   كما ق، ه ابن تيمية يف منضنيه.  
 ("3ب   احملققال   بيو قنملال ب   آخ،ين.  ننبان : امللاب ة  -قنمله: – 11

 -("  فيــان ّمــا قاملــه:4اص ملــ  هــ ه اصشــةملة يف كتابــه "املــ، ل بيــو اص طقيــال   قــ  بشــط
مـن ملهـل امليتـاا ملأل الف  يـ ك، فيـه بـن  ال هـل هـ  ب" ك ملك اخت   املتقهـا  يف امللـا

قـنالن ملياــافني    املـ ا بييـه  ققــنا املتقهـا  ملجيــ  صـ تان فمــن  ملمحـ    ايتـان   كــ ملك
 ("5 ان ب ين ملهل امليتاا كان م ه    إال ف .  

                             
 1/455. االّ،هسا   (1)
 اب هذا البحث. 45( . انظا: ،ا 2)

 1/463،هسا  .  االّ (3)
 457 - 454. انظا: الا   ابى األنطهنني ،ا  (4)
 456. الا   ابى األنطهنني ،ا  (5)
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 الفصل الرابع: الغرية وأنواعها
 ("1"ّما هن من ننع احلبل  املي،ه   -قنمله: – 1

 ("2ش    هن ب،ي  قا  احملقق: "يف ايصل :احل
 بل امللناا ما اا  يف ايصل  كما ي   بييه املشيا .

 ("3" إمنا ي خل فيه ما فنييه من املطاباش ب  ملغ ه: ب،لاً  ونه.   -قنمله: -2 
 "يف ايصل: ب،    هن ب،ي " -قا  احملقق:

 ملنيل امللناا ما اا  يف ايصل: ب،   ملا امل،     ه ا ظاه، املشيا .
" قــ  بيل ـا يف غــ  منضـع مــن املقنابـ   غ هــا ملن كـل مــن   ياـه  ب،ســاملة  -قنملـه: – 3

اص،سيال فإنه ال يينن إال ما،كاً ننيل مع   إ،اً آخـ،   ملن املتنقيـ   امل اـنع مت  مـان. 
 4") 

 - من تيك اصناضع اصايل ة ، ا املت  أل  قنمله:
   قــ ه ال رـ،يك ملــه   جيــنا  " هـ ا يف املقــ،آن يف مناضـع ياــالل ملن امل،سـل ملمــ، ا بنياـا ع

بـــن باـــا ع رـــ   مـــن اص ينقـــاش ســـناه   ملن ملهـــل املشـــنيا ع هـــ  ملهـــل املتنقيـــ    ملن 
اصا،كال ه  ملهل املاقا ع   ياالل ملن امل ين   ي م نا ابمل،سل ماـ،كنن  فنييـ  ملن املتنقيـ  

 ("5 امميان ابمل،سل مت  مان..  

                             
 2/10. االّ،هسا   (1)
 2/10. االّ،هسا   (2)
 2/13. االّ،هسا   (3)
 2/20. االّ،هسا   (4)
 .2/834ت  انظا: اق،ضسء الصااط األا،هن  56ت 18/55. جم وع الي،س ى  (5)
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ققـــه[ بيـــو باـــا ه   هـــن ]ال "فاملـــ ا يشـــتحقه هـــن ]املنياـــا ع املـــ  هـــ   -قنملـــه: – 4
 ("1  م ه .   يقايهيييته  ملكري، من[ طاقته  ] ه ا[ هن امل ا ي م، ن به    

 ("2"املنياا اش امل  بال ايقناس اصنيقنفة   هتا مليشتقي  املي أل..   -قا  احملقق:
"يف ايصــل:  يشــاه   مــ ه    ملنيــل امللــناا مــا  - يقايــه  مث قــا : - ملثاــت احملقــق:

 ("3  ملثاته.
"فاملـ ا  -ا ع: ملنيل امللناا متحقق كما يف ايصل  ب  ن تيـك املـز  اش  فتيـنن املنياـ

   م ه ." ياههن امل ا ي م، ن به     – هن طاقته  – يشتحقه هن بيو باا ه
 ("4احملانا  املشي   إب،اضه  ص ه.   بحب  " -قنمله: – 5

 ("5   هن ب،ي .  صل: حبىبيف اي -قا  احملقق:
 ا إىل ايصل   اصنافق مليشيا .:  جتين احملانا  فهن ايق، بل امللناا

ــا 6قــ،  اص ملــ   اــنا امللــرب بيــو اصلــائب    – 6 (  ملمــا امل،ضــا ابصلــائب فقــ   ال
 (7ملن ذملك مشتحب  ملي   ااااً كما ق، ه يف غ  منضع.  

                             
 2/27  . االّ،هسا (1)
 2/27. االّ،هسا   (2)
 2/27. االّ،هسا   (3)
 2/51. االّ،هسا   (4)
 2/51. االّ،هسا   (5)
 2/74. انظا: االّ،هسا   (6)
ت  ااابا ج الاااسلكني 3/204ت  ان ااسج الااان  10/4. انظااا: ال،حياا  العااقناا  )جم ااوع الي،ااس ى(  (7)
2/171. 
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" ققيقـة  - ق  بالل احلافظ ابن  اب املت،  بال امللرب  امل،ضـا يف ابا اصلـائب فقـا :
املت،  بال امللرب  امل،ضا: ملن امللرب كـ ل املـ ت   قاشـها بـن املتشـ ط مـع  اـن  اي   

س  صـــل اي   مليـــن امل،ضـــا قشـــاب اناـــ،اع امللـــ    ســـنيته  إن  اـــ  ام امل،ضـــا يناـــ
 ("1قشاس ابي  صا ياار، املقيب من   ع امليقال  اصني،فة..  لت  ام

ـــة  – 7 ـــالل اص ملـــ  ابي مل ـــاأل امل،ضـــا  ب ـــق مق ـــا اش امللـــنفية يف بقي ـــ  إىل با ملرـــا  اص مل
( ملن ذملــك ملــي   ضــا   إمنــا هــن بــزأل بيــو امل،ضــا   ذكــ، ذملــك يف 2املاــ،بية  املنقــائع  

( فقـا   محـه   "فـ  طاقـة ص يـن  بنيـ اا     ال غـا بـه بـن  محتــه. 3غـ  مـنطن  
 4") 

هن بزأل بيو امل،ضا   ال ي  ا هل يريات مل  ي تشـإل  فـ  " -كما ق، ه ابن  اب قائً :
ا ابملـا   إن قـ   ضـي اغ  ملينيا  ملن يتني،أل مليا     ملين يشة    املنيافيـة  ملن ي، قـه امل، 

 ("5مله املا  .  
ملرا  اص مل  إىل مقاملـة مـن ملنيـ، ملن ييـنن اصـ من يـ ني  ب،ؤيتـه  بـه   تجـال  نـه ال  – 8

 (6 . مم اساة بال احمل    املق 

                             
سئل ابب  جب(  البب @. نو  االق،بس  يف اشكسن  ،ن  النيب  (1)  .3/151ابس  )جم وع ّ 
 92-2/86.  انظا: االّ،هسا   (2)
 345-1/343ت  النبوات 2/697.  انظا: اق،ضسء الصااط األا،هن    (3)
 1/344.  النبوات  (4)
سئل ابب  جب  (5)  (.1/176. ماح فبيث ا س  بب "ّا االب   بعب ع الغنبا )جم وع ّ 
 2/97. انظا: االّ،هسا   (6)
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اص اســاة مـــن ايملتـــاظ   ملاــاا اص ملـــ  بــن هـــ ه املاــاهة يف غـــ  مـــنطن  فاــالل ملن ملتـــظ
ــة     ســاحانه  تنيــاىل م ـــزه بــن ذملــك   يــ،ا  هبــا  ــ،ا  هبــا املتنملـلـ   املق،اب ــة  فقــ  ي اتمي
اصماثيـة فيقـا : هـ ا ي اسـب هـ ا ملا مياثيــه     سـاحانه  تنيـاىل ملقـ  صـم     ييــ     

 مله كتناً ملق    ي،ا  هبا اصنافقة يف منيا من اصنيات   ض ها اص املتة.ينمل      يين 
 "اص اســاة" هبــ ا االبتاــا  اثبتــة  فــإن مل مليــا    ينافقننــه فيمــا أيمــ، بــه فيتنييننــه   فيمــا 

 (.1ياه فيحاننه   فيما جيو ب ه فيرتكننه.  
  املــــ  يتــــ ني  هبــــا مليشــــت إال هــــ ه ايمــــن  احملاــــة افقــــنا هــــ ال  بيــــو ملن " -قنملـــه: – 9

 ("2اص ين .  
  هن ظاه، املشيا . ( 3   ةا  ملنيل امللناا ما ملثات يف جممنع املتتا ن: 

إمـا ملن ييـنن   ياـه  ي،ضـاه   إمـا ملن ال ياـه  احملمـن " بيان ملن امل،ضا  -قنمله: – 10
 ("4 ي،ضاه..  

غ ملن يقــا :    هــن مقتضــو املشــيا  هاه ــا  فإنــه ال يشــن اصناــن  ملنيــل امللــناا: امل،ضــا 
" إذا كــان  -قــا : –ب ذملــك ِقــبَ  -اــه    كمــا ملن اص ملــ  مــا ال يمــن امل،ضــا احملمــن  

 ("5امل،ضا اصنان  يف بين آ أل  م ه ما ياه     م ه ما يي،هه  يش طه.  

                             
سل  ادك بن  )جم وع الي،س ى(  (1)  5/400ت  ان سج الان  النبوي  6/114. انظا: الّا
 2/104. االّ،هسا   (2)
 10/699. انظا: جم وع الي،س ى  (3)
 .10/707ت  هو األثبت يف جم وع الي،س ى 121ت 2/120. االّ،هسا   (4)
 2/123. االّ،هسا   (5)
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" ا ــناا املريــات: ملجيــ  قــاملنا إ ل ن،ضــو ابملقضــا  املــ ا هــن صــتة   مل   -قنملــه: – 11
 يف هــ ا ا ـناا ضــني  قـ  بيل ــاه يف غــ   .قضـ  املــ ا هـن متنينملــهفنييـه   ال ن،ضــو ابص

 ("1ه ا اصنضع.  
" ملمـا مـن قـا   - ق  بالل اص مل  ضني  ه ا ا ناا يف كتابه "املتحتـة املني،اقيـة"  فقـا :

ابمل،ضا ابملقضا  امل ا هن  صـ     فنييـه  ال ابصقضـ  املـ ا هـن متنينملـه  فهـن خـ،   
ا يقــنأل بــ اش املــ،ال تنيــاىل مــن مــ أل ملــي  يف امل،ضــا فيم ـه بــن مقلــن  امليــ أل  فــإن امليــ

 ("2صتاته  ملفنيامله   إمنا املي أل يف امل،ضا مبتنينالته..  
املنياــ  ال يتنيــل مــةمن اً   نقــن  هــ ال   يــ،  " ّمــا ياــالل ايمــ، يف ذملــك ملن -قنملــه: – 12

 ("3 ال يرتا  ظن اً.  
 "يف ايصل: ملن قن    هن ب،ي . -قا  احملقق:

 ("4ل: ملن  يف ايص -
امللــناا:  ّمــا ياــالل ايمــ، يف ذملــك ملن يقــن  قــن  هــ ال  ملن املنياــ  ال يتنيــل.. إخل.   ملنيــل

 فه ا ملق،ا مل صل  صقتضو املشيا .
(   املنيامـة يف هـ ا املزمـان 5" ملكري، ما ياتيو بـه املشـاملينن ملهـل ام ا ع   -قنمله: – 13

  كمـا قـا  فـيه  بنيـه (  فياه  ن املق     يني،ضـنن بـن ايمـ،1ه  املق  ية اصا،كية 

                             
 126ت 2/125.  االّ،هسا   (1)
 43ت 10/42ي  العااقن  )جم وع الي،س ى( . ال،ح (2)
 2/137. االّ،هسا   (3)
 2/137. االّ،هسا   (4)
 . األهصو  أبهل ام ا ن: األ،صوس  (5)
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مــ هب  افــق هــناا   ــ  اصنيلــية اــربا  ملا"ملنــت ب ــ  املطابــة قــ  ا   ب -املنييمــا :
 ("2مت هات به"   إمنا اصا، ع املنيي ..  

هــــن صــــاقب تيــــك  (3 ملن ملاب املتــــ،  ابــــن ا ــــن ا -يف مــــنطن آخــــ، –ذكــــ، اص ملــــ  
 ("4"ملنت ب   املطابة ق  ا..   -اصقاملة:

 -املق   يف املطاباش  فقا : كما بالل اص مل  مليية رهن 
"فاـهن  املقــ   يف املطابـاش مــن ملنتـع ايمــن  ملينياـ    غياتــه بـن ذملــك مـن ملضــ،ل ايمــن  
به  فإنه يينن قـ   ً م يـ،اً مل نيمـة   بييـه ابمميـان  املنيمـل امللـامل   إن   ييـن قـ  ا 

ميـه  املنيجـب   امليـرب    بـنن املقـنع  اص ـة بني االبتقا  كان ق  ا احلا    ذملـك يـن  
 ("5 ابتقا  استحقا  ا زا  بيو   به .  

                                                                                       
 .  ه  امربي  (1)
 2/139. االّ،هسا   (2)
( . هو أبو الياج اببالادب بب ابي ابب امو   البغبا  ت فاسسر ايااات  سهناا  ااارت  لاب ّان  3)

 ها.597اصنيست كثبنت  يف ابو  خم،بي ت  ويف ّن   هات لا509
ب أان  النبنء 1/399انظا: ذيل طبهست ا نسبب    . 21/365ت ّ 

 8/446. جم وع الي،س ى  (4)
 .8/331. االف،جسج ابلهب  )جم وع الي،س ى(  (5)
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 الفصل اخلامس: السكر وأسبابه وأحكامه
" ه ا ينيرتا كري اً كاملنييشنية من ه ه ايمة امل ين ،   صـ  املنياـا ع   ن  -قنمله: – 1

 ("1املاها ع.  
  كمــا اــا    مقلــن ه ابملنييشــنية: امللــنفية  اببتاــا  قــ،هب  مــن امل لــا ن  ماــاهبته  ،ــ

  اً يف غ  منضع.ماي
"إن امللـنفية  وـنه  إىل امل لـا ن ملقـ،ا  فـإن امل لـا ن ب ـ ه   -:- محـه   –فقا  

 ("2 . باا ع   ه   ملخ   ب  مني،فة  ال بل ع  فه  ضاملنن
..    ام ا ع إ ا ع املقيـب   ذمـنا ا،ـنن" كـ ملك امللـنفية بظمـنا اـ    - قا  مليضـا:

ية   بال ام ا ع املا بية..  ، ا صـا  هـ ال  مييـل إملـيه  مييلز كري  م ه  بال ام ا ع املا،ب
 ("3امل لا ن  مييينن إمليه .  

 ("4امل ت    من املتارية"فةخرب ملنه يناب اصتش ع  -قنمله: – 2
 (5 ملنيل امللناا: امل ار ة كما هن مريات يف م ا   املشامليال.  

 ("6ما يناب ملي ع املقاه،ع..   رايه"ين املشي،  -قنمله: – 3
 (7.. كما هن مريات يف م ا   املشامليال.  سااه لناا: ين املشي، ملنيل امل

                             
 2/142.  االّ،هسا   (1)
 = ب،صاف ياب 13/100. الياقس  بني ا ق  البسطل )جم وع الي،س ى(  (2)
 = ابخ،صس 13/101. الياقس  بني ا ق  البسطل )جم وع الي،س ى(  (3)
 2/145. االّ،هسا   (4)
 3/306. انظا: ابا ج الاسلكني  (5)
 2/146. االّ،هسا   (6)
 3/309. انظا: ابا ج الاسلكني  (7)
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ــة قنيــة  إ  اا  -قنملــه: – 4 قــن ً..  احملــب ســاب امليــ ع إ  اا احملاــنا  إذا كانــت احملا
 1") 

 (2 إ  اا احملانا  كما يف م ا   املشامليال.   -:ملنيل امللناا
يلـــل احملاـــنا "فتحلـــل بتيـــك احل،كـــة  املاـــن   املطيـــب   مـــع مـــا قـــ    -قنملـــه: – 5

 ("3 تلنل ه  مل اش بظيمة تقه، املنيقل.  
 -قيث قا : -مع ر   من املايان-تيك املنياا ع   سا  ابن املقي 

مــــع املت يلــــل مليمحاــــنا   إقضــــا ه يف  –"فيحلــــل بتيــــك احل،كــــة  املاــــن   املطيــــب 
ملــ ع بظيمــة تقهــ، املنيقــل. –املــ ت    إ    صــن ته إىل املقيــب   اســتي ئها بيــو املتيــ، 

 4") 
"فـإن اـ   امليـ ع يتنيقـب إ  اا اص ئـ  اصطيـنا  ملـي  هـن مـ  ا امل ئـ   -نمله:ق – 6

 ("5اصطينا..  
ــالل اص ملــ  هــ ه اصشــةملة يف غــ  منضــع  ــه:6ب " امليــ ع مليشــت هــ   -(   مــن ذملــك قنمل

ام  اا   ملين ام  اا سااها  فه  قاصية ب ه كحلن  امللنش بـن احل،كـة   املاـاع 
 ته  املطنياأل فيةكيه فييت  به.بن ايكل   ذملك ملن امنشان يا

                             
 2/147. االّ،هسا   (1)
 3/309. انظا: ابا ج الاسلكني  (2)
 2/147 . االّ،هسا  (3)
 3/309. ابا ج الاسلكني  (4)
 2/150. االّ،هسا   (5)
اااافال فااااول فاااابيث:10/205. انظااااا: العبو ياااا  )جم ااااوع الي،ااااس ى(  (6) ا اااااون أخااااي ذ   -ت ّ 

 1/373ت  النبوات 10/325النو .ا )جم وع الي،س ى( 
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ه ا ث ثة ملريا : رهنع  إ  اا  مل ع  فييشـت امليـ ع يف نتـ  ايكـل  املـ      إمنـا هـ  
 ("1ملم، آخ، يلل ابيكل  امل      هن ملم، ن ه امنشان من نتشه.  

ــه: -7 ــل ذملــك يف قابــ ع اصــن،لال  بقــ   اتــانال  اصغيــنبال يف  -قنمل " كمــا ذكــ،ُش مري
 ("2 من ُيشيِل  إمليه قامله   من ال يشيل  إمليه قامله.  ملقنا،   

 ملن تشيي  احلا  مله مني يان: -يف منضع آخ، – ق  بالل اص مل  
 ملق يا:  فع املينأل ب ه حبيث ال يينن م منماً  ال مةثنماً.
  املريات: تلنياه بيو ما فنيل حبيث يينن  من اً  مةان اً.

ينياقب فه ا صحيا   إن بين بـه ملن ذملـك املقـن  فإن بين بتشيي  احلا  ملنه ال ي أل  ال 
 (3صناا فه ا خطة.  

ـــه: – 8 ـــو املنييـــ   امميـــان   -قنمل ـــ    ]صـــاقاه[" ملمـــا امللـــحن اصاـــتمل بي طنيـــ    ت
 ("4  ا  ق  ته.   امميان

 ("5"يف ايصل:  ذ   بظ  امميان   ملنيل ما ملثاته يشتقي  به املي أل.   -قا  احملقق:
 ايصل مع تني يل طتي :  ذ   طني  امميان. ملنيل امللناا ما اا  يف 

بـــ ل  اص ملـــ  بـــن  بـــنن بنيـــه ايرـــ،ا  ملجيـــ  خمتلـــنن بنياـــا اش   ظـــن اش   – 9
 انيل اص مل  ذملك نظ  احلُْم  بن ق،يش  كما ملرـا  اص ملـ  إىل كاـ  املنيـن اش ب ـ  

                             
 236ت 2/235. الصيبي   (1)
 2/164. االّ،هسا   (2)
 380ت 10/379. انظا: جم وع الي،س ى  (3)
 2/167. االّ،هسا   (4)
 2/167. االّ،هسا   (5)
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ن قـا  َقنأل من اصتـزه ع بيو سايل املتنيا    بالل اص مل  مااهبته  صا،ك  املنيـ،ا   املـ ي
ُ مَلَمــَ،َ  هِبَـا قُــْل ِإنَّ   -  تنيـاىل فـيه : َهـا آاَب َ  َ ا ل نَييُــنْا فَاِقَاـًة قَــامُلنْا َ َاـْ َ  َبَييـْ َ ِإَذا فـَ

 (1.  (28  آية:  ايب،ا  ا لَ اَل أيَُْمُ، اِبمْلَتْحَاا  
اهبتها مل مـ  ه ماـاـ ق  بين اص ملـ  بتق،يـ، املقناسـ  اصاـرتكة بـال املتـ،  امسـ مية   مل  

 (2املشابقة   اا  ذملك يف غ  منطن.  
" مليــن اصقلــن  املت ايــه بيـو تاــابه  ؤ س املضــ    قــر إذا  - بـال ملييــة ذملــك قـائً :

فهــ  قــن  ملقــ ه  ملبانــه بيــو فهــ  قــن  ارخــ،   اقــرت  مــ ه    بــالل ضــ ،  مليريــ،ع مــا 
 ("3مل قنينا يف املنان  من املض الش.  

[  إن كــان كمــا  امميــان املنااــب ال ييتــ،ذا ملتــو املتاقاــة ]" اصشــي  إ -قنملـه: – 10
"ال يزت املـزات قـال يـزت  هـن  -ملنه قا : @ق   ا  ب ه  كما يف امللحيحال بن امل   

 م من.. احل يث"
 ("4فايصل امميان منيه.  

 ("5"  ش باا ع "ال ييت،" مليشتقي  املي أل.   -قا  احملقق:
ا   مقلـــن  اص ملـــ  ملن اصشــي   إن ملتـــو املتاقاـــة  امللــناا ملن امليـــ أل مشـــتقي  بــ  جي

 فةصل امميان منيه.

                             
 177ت 2/176. انظا: االّ،هسا   (1)
 195ت 6/194ت 339ت 263ت 5/262ت  الب ء 1/374. انظا: نهض ال،أّنس  (2)
ط )جم وع الي،س ى(  (3)  594ت 7/593. امميس  ادّ 
 182ت 2/181. االّ،هسا   (4)
 182ت 2/181. االّ،هسا   (5)
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 - محه  :–كما اا  ماي اً يف كتاا امميان  قيث قا  اص مل  
 

 إن كــان –" ملمــا املــ ين نتــو بــ ه  امل،ســن  امميــان  ف  تيــه كمــا نتــاه امل،ســن   مل مل ــك 
 "(1. امميانفق  ت،كنا ما استحقنا يايه سيب  -منيه  املتل يق  ملصل امميان

ـــه: – 11 ـــه ييـــنن 2"فةصـــل امميـــان منيـــه  -قنمل (   هـــن قـــ  ينيـــن  ]إىل اصنيلـــية  ملي 
 ("3م م ًا[ إذا فا   امل نيا  

 ("4" ما بال اصنيقنفتال ملثاته ميان املي أل املشاقط ملتشتقي  املنياا ع.   -قا  احملقق:
ان إذا خــ،  ه امميــ هــن قــ  ينيــن  إمليــيف ذملــك امليــ أل املشــاقط ملن يقــا :   ملنيــل امللــناا

إذا  ىن املنياـ  خـ،  م ـه "فـإن هـ ا يتتـق مـع   ايـة مله  ا    املرتمـ ا:  من ذملك املنيمـل.
 ("5امميان فيان فن   ملسه كاملظية  فإذا خ،  من ذملك املنيمل با  إمليه امميان 

 (6 ق  قي  اص مل  بيو ه ه امل، اية  جيا صحيحة   متش،ع ملي، اية اصاهن ع.  
 (7 ـزع م ه  فإن اتا ملبي  إمليه.   اصقلن  ملن امميان ي
ملنه ق  ينين  إىل اصنيلية  ملي ـه ييـنن م م ـاً  فـ  يشـنغ  - محه  – ملما ما ملثاته احملقق 

  فإن ملهـل املشـ ة  ا مابـة ال يشـيانن م،تيـب املياـ ع اسـ  امميـان بيـو امط   ذملك
                             

 29ت  انظا: امميس  ،ا 337. امميس  ،ا  (1)
 . يعين ال،ا،  الاس ق األذكو يب يف ا بيث (2)
 2/182.  االّ،هسا   (3)
 2/182. االّ،هسا   (4)
 (.2625(ت  الرتاذ ت   امميس ت ح )4690. أخاجا أبو  ا  ت   الان ت ح ) (5)
 7/673. انظا: جم وع الي،س ى  (6)
 30 . انظا: امميس  ،ا (7)
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ن  قـ  امميـان  امط     ال ينيطننه اس  امميان بيو امط    بـل يقنملـنن: هـن مـ م
 مل  م من باًّ  مل  م من إبميانه فاسق بيا ته.

 (1كما ق، ه اص مل  يف غ  منضع.  

                             
ت 152ت 3/151ت  العهنابن الواّاطن  )جم اوع الي،اس ى( 337ت ،اا 244.  انظا: امميس  ،ا  (1)

سئل(   291ت 2/277 قسابن يف احملب  )جساس الّا
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 الفصل السادس: األمر باملعروف والنهي عن املنكر
ملرــا  اص ملــ  إىل ملن ســن ع امخــ ًّ تنيــ   ثيــث املقــ،آن  ملتضــم ها املرييــث املــ ا  – 1

 (1هن املتنقي   ين املق،آن تنقي    ملم،   قل .  
بــن ســن ع قــل هــن    @ملقــناالً يف منيــا قنملــه  –يف مــنطن آخــ،  – قــ  ذكــ، اص ملــ  

ــا  "إجيــا تنيــ   ثيــث املقــ،آن"ملقــ :  اص ملــ  قــن  مله املنياــاس بــن ســـ،ي  إذ اختيــا    ال
"مني ــاه ملنــز  املقــ،آن بيــو ث ثــة ملقشــاأل: ثيــث م هــا ايقيــاأل   ثيــث م هــا  بــ   -يقــن :

 ("2 ه ه املشن ع مجنيت ايمسا   امللتاش.     بي    ثيث م ها ايمسا   امللتاش.
"فةما املقيب فيجب بيل قـا   إذ ال ضـ،  يف فنييـه   مـن   يتنييـه فيـي   -قنمله: – 2

 ("3" ذملك مل ىن مل  ملضني  امميان.   -:@هن مب من  كما قا  امل   
 -بالل اص مل  ه ه اصشةملة يف ب ع مناطن  فيان ّما قامله:

اغضـه     سـنمله مـن اص يـ، املـ ا ق،لمـه     سـنمله مـن "من   يين يف قياه بغه مـا ي
امليتــ،  املتشـــن   املنيلـــيان    ييــن قياـــه امميـــان املـــ ا مل ااــه   بييـــه  فـــإن   ييـــن 

 ("4ماغضاً ملا   من احمل،ماش ملصً     يين منيه إميا ً ملصً .  
 -"-يف منطن آخ، – قا  

                             
 2/199. انظا: االّ،هسا   (1)
 17/103. جواب أهل العب   امميس  )جم وع الي،س ى(  (2)
 2/212. االّ،هسا   (3)
ط )جم اوع الي،اس ى( ت  ا38. امميس  ،ا  (4) ت  خم،صاا الي،اس ى األصااي  7/557نظا: امميس  ادّ 

 .15/339ت   ياب ّو ن النو  )جم وع الي،س ى( 580،ا 
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يف قياــه بغــه اص يــ، املــ ا ياغضــه   "فةضــني  امميــان امنيــا  ابملقيــب  فمــن   ييــن 
 ("1  سنمله   يين منيه من امميان ر  .  

رـــرتاا يف رـــ،ا اامـــ،  " اصاـــا كة قـــ  لتا  جيـــا يف نتـــ  املتجـــن   كاال -قنملـــه: – 3
 املي ا  االبتقـا  املتاسـ    قـ  لتا  جيـا يف امل ـنع ]املريـات[ كـاملزات املـ ا يـن  ملن غـ ه 

 ("2يزت..  
 ("3املريات: ساقطة من ايصل   من  أل(  ملثاتها من  ع(.  " -قا  احملقق:

 ملنيــل امللــناا قــ فها   هــن ظــاه، املشــيا   فــإن اصقلــن  ملن اصاــا كة قــ  تيــنن يف 
 املنيال مل  امل نع.

"فـإن امل تـنس ال تلــرب بيـو اصُـ،ِل إال ب ـنع مــن احليـن  ال مييـن غـ  ذملــك.  -قنملـه: – 4
 4") 

 -  فيان ّما قامله: -يف كتاا آخ، –  ق  بشط ه ا اصنيا
يقن :    إتل ي ي  ملن ملخ،  ،ـ  اصـ،ع مـن احلـق  فةخـا   <" كان بم، بن با املنيزيز 

ملن ي تــ، ا ب هــا  فةصــرب قــر جتــ   احليــنع مــن املــ نيا  فةخ،اهــا منيهــا  فــإذا نتــ، ا ،ــ ه 
 سي نا ، ه.

 من املقن ..إذا ملاته طاملب قااة   ي، ه إال هبا  مل  مبيشن   @ هي ا كان امل   
 -إىل ملن قا -

                             
 8/367. االف،جسج ابلهب  )جم وع الي،س ى(  (1)
 2/257. االّ،هسا   (2)
 2/257. االّ،هسا   (3)
 2/262. االّ،هسا   (4)
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 ه ا يتا  إمليه امل،ال يف سياسة نتشه  ملهل بيته   بيته  فإن امل تنس ال تقاـل احلـق إال 
مبا تشتنيال به من قظنظها امل  ه   تااة إمليها  فتينن تيك احلظنظ باـا ع ب  طابـة 

 ("1مله مع امل ية امللاحلة.  
ميـــع بـــين آ أل  ال تقـــنأل ملـــيحة "فاحلااـــة إىل املشـــماقة  امللـــرب بامـــة   -قنملـــه: -5

  ي ه   ال  نياه  إال هبما.
 ("2 ، ا فإن مجينيه  يتما قنن ابملاجابة  املي،أل..  

 -(  فقا :3 ق  ق،  اص مل  ه ه اصشةملة يف غ  منطن 
"الب  مليل بـين آ أل مـن  اليـة  بـ ا ع   ،ـ ا مجـينيه  يتمـا قنن ابملاـجابة  املشـماقة  

احملاـنا ابيمـنا   اص ـافع  غـ  ذملـك   املاـجابة نلـ، فإن املشماقة إبانة بيـو  اـن  
 ("4 ال قناأل ملا   من ملمن  بين آ أل إال ب ملك.   ابملقتا   غ ه  مل فع اصي، ه

 -:-يف منطن آخ، – يقن  
ـــت   ـــة اايـــق  سياســـته  إال اب ـــن   املـــ ا هـــن املنيطـــا    امل جـــ ع املـــ  هـــ  "فـــ  ت  باي

 ("5ب ملك..   املاجابة  بل ال يليا امل ين  امل نيا إال
ية صـا سـةملته: مـا بقـاؤ  بيـو هـ ا شـمل مح <سا  اص مل  ما قامله ملبن بي، امللـ ليق  – 6

 ("1ايم، امللاملف قا : ما استقامت ملي  ملئمتي .  

                             
 = ابخ،صس  366-28/364لي،س ى( . الانسّ  الشاان  )جم وع ا (1)
 2/263. االّ،هسا   (2)
 252ت 4ت  امميس  ،ا 280ت 2/269. انظا: االّ،هسا   (3)
سئل(  (4)  2/308. قسابن يف احملب  _جساس الّا
 28/291. الانسّ  الشاان  )جم وع الي،س ى(  (5)
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ا   بيــو احلــ يث اصــ كن    هــن قــ يث ملخ،اــه املا ــا ا - محــه  –   ينيريــ، احملقــق 
 (.3834ع   م اقب اينلا  

 ("2أل يشتنيمل ال ماً مني لن حب،  امل أل..  " امس  -قنمله: -7
يف  – امس أل يشتنيمل ال ماً  منيـ لن حبـ،  املـ أل  كمـا قـ، ه اص ملـ   - ملنيل امللناا:

 -فقا : -منضع آخ،
 ("3" امس أل ض  املا،ا  امليرب   يشتنيمل ال ماً  متني  ً..  

                                                                                       
 2/296. انظا: االّ،هسا   (1)
 2/303. االّ،هسا   (2)
 10/14لعااقن  )جم وع الي،س ى( . ال،حي  ا (3)
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 الفصل السابع: اإلكراه
 طـق امل،اـل ابمليتـ، بيشـانه إذا كـان قياـه "فةابع ساحانه ب ـ  امكـ،اه ملن ي -قنمله: – 1

 ("1مطم  اً ابمميان  خب   من ر،ع ابمليت، ص  اً.  
"مــن كتــ، مــن غــ  إكــ،اه فقــ  رــ،ع  -بــالل اص ملــ  هــ ه اصشــةملة يف مــنطن آخــ،  فقــا :

ابمليتـ، صــ  اً   ملـن كــان اصـ،ا  مبــن كتـ، هــن املاـا ع صــ  ه   ذملـك ييــنن بـ  إكــ،اه    
ل كــان نــب ملن يشــتريين اصيــ،ه  غــ  اصيــ،ه إذا   ياــ،ع صــ  ه  يشــترين اصيــ،ه فقــط  بــ

 ("2ص  اً  ه  كت،.  هبا  إذا تيي  بييمة امليت، طنباً  فق  ر،ع 
 مقلــن  اص ملــ  ملن املاــ   مــا   ييــن مي،هــاً بيــو كيمــة امليتــ،  فقــ  رــ،ع ابمليتــ، 

َمـِ ن  اِبِمميَـاِن َ مَلِيـن مَّـن َرـَ،َع ِإالَّ َمـْن مُلْكـ،َِه َ قـَْياُـُه ُمطْ  ص  اً كما هن ظاه، قنمله تنياىل: 
نَيَيْيِهْ  َغَضبب مِلَن ا ِل َ َ،ُْ  َبَ ااب َبِظي ب   .(106  آية: امل حل اِبمْلُيْتِ، َصْ  ًا فـَ

ــه: – 2 ــة ل  بنيــه ملهــل ايهــنا  هــ ه ار ش بيــو غــ  أت ييهــا  كتة يــل  -قنمل " قــ  يت
يــة   ،ــ  يف تقفقــ  يشــتنيمينن منيهــ  املامل،افضــة ملجيــ  هــ  اص م ــنن  ملن ســناه  كــاف، ن  

 ("3ذملك من املااطل ما ملي  ه ا منضنيه.  
الَّ يـَتَِّ ــِ  امْلُمْ ِمُ ــنَن " -بــ ل  اص ملــ  بــن اقتجــا  امل،افضــة بيــو املتقيــة بقنملــه تنيــاىل:

ُقـنْا  امْلَياِف،ِيَن مَلْ ملَِيا  ِمن ُ ْ ِن امْلُمْ ِمِ اَل َ َمن يـَْتنَيْل َذملِـَك فـَيَـْيَ  ِمـَن ا ِل يف  َرـْ    ِإالَّ مَلن تـَتـَّ
ُهْ  تـَُقاًع   .(28  آية: بم،ان ِم ـْ

                             
 320ت 2/319. االّ،هسا   (1)
 = ابخ،صس  208. امميس  ،ا  (2)
 2/322. االّ،هسا   (3)
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" امل،افضــة يزبمــنن ملجيـــ  ينيميــنن هبـــ ه  - بشــط ا ــناا بـــن ذملــك االســت ال  قـــائً :
 ارية..  يزبمنن ملجي  ه  اص م نن   سائ، ملهل املقاية كتا ..

مــن  @امل ــ    هــ ه اريــة قجــة بيــيه   فــإن هــ ه اريــة خنطــب هبــا مل الً مــن كــان مــع
 آ   الَّ يـَتَِّ ــِ  امْلُمْ ِم ُــنَن امْلَيــاِف،ِيَن مَلْ ملِيَــا  ِمــن ُ ْ ِن امْلُمــْ ِمِ الَ  -اصــ م ال  فقيــل ،ــ :

 (.28بم،ان  آية: 
 ن ع آ  بم،ان م نية.س ه ه ارية م نية ابتتا  املنييما   فإن 

يـــت  إميانـــه   ال   ييـــن ملقـــ  مـــ ه  ي @ منييـــنأل ملن اصـــ م ال ابص ي ـــة بيـــو بهـــ  امل ـــ  
 كما يتنييه امل،افضة مع ا مهن .يظه، ملييتا  ملنه م ه    

 ق  اتتق اصتش، ن بيـو ملجيـا نزملـت بشـاب ملن بنيـه اصشـيمال مل ا  إظهـا  مـن ع امليتـا  
 فُ هنا بن ذملك.

ن ملبظــ  امل ــاس إظهــا اً صــن ع ملهــل املشــ ة   ال يظهــ، ملقــ ه   ي ــه  كمــا كــان مــ امل،افضــة 
،كال  ملهـل امليتـاا  فنُييـ  ملجيـ  مـن ملبنيـ  امل ـاس بـن املنيمـل هبـ ه اص م نن يظه، ن مليماـ

 ارية.
ُهْ  تـَُقاًع   - ملما قنمله تنياىل: ُقنْا ِم ـْ  قا  جماه : إال ملاننية. ِإالَّ مَلن تـَتـَّ

 املتقاع مليشت  ن ملك ا   ملقن  بيشات ما ملي  يف قي   فإن هـ ا نتـا    مليـن ملفنيـل 
 ما ملق   بييه.

 إظهــا  املــ ين ابملااطــل رــ   آخــ،  فهــ ا   ياحــه   قــط إال صــن  كتمــان املــ ين رــ    
 ملك،ه.

 امل،افضــة قــا،  مــن اــ   قــا  اص ــافقال  ال مــن اــ   قــا  اصيــ،ه املــ ا ملكــ،ه بيــو 
 امليت،  قياه مطم ن ابمميان..
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 ف،  بال املي ا  بال امليتمان  فيتمان ما يف امل ت  يشتنيميه اص من قيـث ينيـ  ه   
 ("1كم من آ  ف،بنن   اص افق املي اا ال يني   حبا ..  يف امظها    

 ("2.    ي ق يتة   قيل ابملنيي    هن قن  " قيل: إمنا نب بيو اصِي،ه ]املظا  ين اصيَ،ه ق  صا  كارملة[   ه ا قن  مله  -قنمله: – 3
 ("3  8/503ه  من ك أل ابن تيمية يف جممنع املتتا ن  ن ب،ي  ظاه،   املنياا ع امل  ملثاتها إمنان اصي،ه انتقل إمليه   هنطة: إمنا نب بيو اصي،ه فقيت ال"يف اص ط -قا  احملقق:

 -ملين اصريات يف ايصل هن اي ىل  إذا ما ُب ِل  بيو امل حن اريت:
 اصيِ،ه فقط ال ملن اصيَ،ه يقتل به. وإمنا نب بي

 (4 جممنع املتتا ن.  " هن قن   ي "  امللناا:  هن قن   ف، كما هن مريات يف - قنمله:
 ("5  يين فابً .   تناب املاغه اصقتض  مل مت اعق،كة يف املتنيل   يين فابً    يقال ذملك  بل يُقا : ملن ال  ان  إ ا ع   ال" ملن ا لبو م لع ملن اصتنين  به إذا   ينا  م ه إ ا ع  -قنمله: – 4

 يف ايصل: ال.-" -قا  احملقق:
 ("6صقتض  مل مت اع ملنان  مقتضيه   ينا  رطب بيو كيمة "ملنان "  ملنيل امللناا ما ملثاته.  يف ايصل: تناب املاغه ا-

 .مقتضيه  اِ تناب املاغه اصقتض  مل مت اع ملنُ ين فابً    يُقال ذملك  بل يُقا : ملن ال  ان  إ ا ع ي   -يف املتنيل ال ق،كة– ملنيل امللناا:  ملن ا لبو م لع ملن اصتنين  به إذا   ينا  م ه إ ا ع 
 ("7"ملما ظاه،ا فيان بيي ا   ملما س،ي،تك فإىل  "   -ملينيالاس: @"كما قا  امل    -قنمله: – 5

 ("8"  ملا  ه ا احل يث  -قا  احملقق:
 (11(   قشلن رنييب اي  ؤ ط ه ا احل يث.  10 "إس ا ه ضنيي " -:   قا  ملمح  راك،(9  احل يث ملخ،اه ملمح  مبني اه

                             
 = ابخ،صس  425-6/421. ان سج الان  النبوي   (1)
 2/324. االّ،هسا   (2)
 = ابخ،صس  2/324. االّ،هسا   (3)
 8/503.  انظا: جم وع الي،س ى  (4)
 2/330سا  .  االّ،ه (5)
 2/330. االّ،هسا   (6)
 2/343. االّ،هسا   (7)
 2/343. االّ،هسا   (8)
 .1/353( . انظا: اانب اماس  أدب بب فنبل 9)

 . 5/105( . اانب اماس  أدب بب فنبلت ت: أدب مسكا 10)

وا  ا بيثن  اانب اماس  أدب بب فنبل 11)  . 5/335( . انظا: األّو
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 اخلامتة
  هــ ا املاحــث إىل ملن امليريــ  مــن االرــياالش  اصآخــ  املــ   قــع فيهــا خنيــ  مــن خــ 

ميين ت فيها ابمل،انع إىل سائ، كتـب رـيإل امسـ أل   - محه  – كتاا االستقامة   قق
 محـه –ابن تيمية   ونها من اصل تاش امل  تنيا مبشائل ه ا امليتاا   إذا كـان احملقـق 

جــ،   انبــه إىل "امل،ســاملة املقاــ ية"  فييــ  ملــن قــ  صــنلا امليريــ  مــن ايخطــا  مب - 
 ملمي ه امل،انع إىل بقية اصل تاش يف منضنع ه ا امليتااف

كما خني  إىل ملن كتاا االستقامة من مل سع كتب ريإل امس أل يف امل، ل بيـو اصتلـنفة 
 نقــ  آ ائهــ    مــا يتميلــز بــه هــ ا امليتــاا مــن ملصــن   فنيــة  قنابــ  مهمــة يف املــ، ل بيــو 

 ن .ملهل املتل
 ملن مـا يف كتـاا " االسـتقامة" مـن إمجـا   مل  إرـيا   فـإن يف سـائ، م ملتـاش ابـن تيميـة 
املتتلــيل  اميضــاع  فاملنياــا اش اصاــتاهة يف "االســتقامة" مييــن قيهــا مب،اانيــة نظائ،هـــا 

  مظاجيا يف بقية مل تاش ابن تيمية.  ابب املتنفيق.



 ــــــــــــ مة البن تيميةاالستقا

 

 آل عبد اللطيف محمدبن  عزيزجميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد ال

www.alabdulltif.net 

 

64 

 فهرس املصادر واملراجع
 أ. مؤلفات ابن تيمية

 قتجا  ابملق    جممنع املتتا ن(.اال 1
هـ   من مطانبـاش اامنيـة اممـاأل 1411  2االستقامة  ش:  م   را  سا   ط  2

  م  بن سنين  امس مية  امل، أل.
  1اقتضــا  امللـــ،اط اصشـــتقي   ص املتـــة ملصــحاا ا حـــي   ش:  صـــ، املنيقـــل  ط 3

 هـ  ميتاة امل،ر   امل، أل.1404
 صيتب امس م   ب  ش.هـ  ا1401  3امميان  ط 4
 املتحتة املني،اقية يف ملبما  املقينا  جممنع املتتا ن(. 5
 هـ  ميتاة املنياييان  امل، أل.1405  1املت م،ية  ش:  م  املشنينا  ط 6
 تتش  سن ع امل ن   جممنع املتتا ن(. 7
هـــ   ا  بــا  املتنائــ   ميــة 1422  1اــامع اصشــائل  ش:  مــ  بزيــز  ــ   ط 8

 اصي،مة.
اـــناا ملهـــل املنييـــ   امميــــان ملن قـــل هـــن   ملقـــ  تنيــــ   ثيـــث املقـــ،آن  جممــــنع  9

 املتتا ن(.
 ققيقة م هب االبا يال  جممنع املتتا ن(. 10
ـــــل  ش:  مـــــ   رـــــا  ســـــا   ط  11 ـــــل  امل ق ـــــا أل املنيق هــــــ  مـــــن 1411  2    تني

 مطانباش اامنية امماأل  م  بن سنين  امس مية  امل، أل.
 هـ  إ ا ع ت،مجان املش ة  الهن   ابكشتان.1396  2قيال  طامل، ل بيو اص ط  12
 امل،ساملة ايكميية  جممنع املتتا ن(. 13
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 املشياسة املا،بية  جممنع املتتا ن(. 14
هـــــ   ا  املنياصــــمة  1414  1رــــ،ع قــــ يث امل ـــــز    ش:  مــــ  اامــــيل   ط 15

 امل، أل.
 صحة م هب ملهل اص ي ة  جممنع املتتا ن( 16
  ش:  مـــ  احليـــنات    مـــ  رـــن  ا  شـــين  بيـــو رـــا  امل،ســـن  امللـــا أل اص 17

 هـ   ما ا ملي ا،  امل ماأل.1417  1ط
 هـ  ميتاة ابن تيمية  املقاه،ع.1406  2امللت ية  ش:  م   را  سا   ط 18
 املنيان ية  جممنع املتتا ن(. 19
 هــــ   ا  امللـــميني  1419  1املتتـــنن احلمنيـــة امليـــربن  ش: محـــ  املتـــنن،ا  ط 20

 امل، أل.
 املت،قان بال احلق  املااطل  جممنع املتتا ن(. 21
 املق،آن املنيظي  ك أل    جممنع املتتا ن(. 22
  1قابـــــ ع ايييـــــة يف املتنســـــل  املنســـــيية  البـــــن تيميـــــة  ش:  بيـــــع اصـــــ خي   ط 23

 هـ  ميتاة ملي ة  مل،.1409
 قاب ع يف  ن  امل لنًّ مل قياأل  اامع اصشائل(. 24
هـــ  1405  1احملاـة  ضـمن اـامع امل،ســائل(  ش:  مـ   رـا  سـا   طقابـ ع يف  25

  ا  اص ت  ا ع.
جممنع فتـا ن رـيإل امسـ أل ابـن تيميـة  مجـع  ت،تيـب: باـ امل،محن بـن قاسـ   ابـن  26

 هـ  جممع اصيك فه  ملطاابة اصلح   اص ي ة امل انية.1416 م   
مســ أل ابــن تيميــة  ش: هاــاأل اتمنبــة املنيييــة مــن كتــب   ســائل  فتــا ن رــيإل ا 27
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    ا  ابن ا ن ا  امل ماأل.1املليين  ط
خمتلــ، املتتــا ن اصلــ،ية  البــن تيميــة  حملمــ  املانييــ   تلــحيا: با اتيــ  ســيي    28

 هـ.1368مطانية املش ة احملم ية  املقاه،ع  
 اصشةملة اا فية يف املل ع خي  اصامليية  اامع اصشائل(. 29
  اامع اصشائل(. @   مشةملة يف  ؤية مل 30
 مشةملة يف اصنيية  امل ـز    اتمنبة املنييية(. 31
 هـ.1418  1اصشت  ا بيو جممنع فتا ن ابن تيمية  مجع:  م  بن قاس   ط 32
  2م هـا  املشـ ة امل انيـة يف نقـه كــ أل املاـينية املق  يـة  ش:  مـ   رـا  ســا   ط 33

 سنين  امس مية  امل، أل.هـ  من مطانباش اامنية امماأل  م  بن 1411
  1نقــــه أتســــي  ا هميــــة   بيــــان تياــــي  ا هميــــة(  ش:  مــــ  بــــن قاســــ   ط 34

 هـ  مطانية احلينمة  مية اصي،مة.1391
 املنصية امليربن  جممنع املتتا ن(. 35
 نقه اص طق  جممنع املتتا ن(. 35
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 ب. املؤلفات األخرى
ـــنطن  1423  1   طتياـــي  إبيـــي   البـــن ا ـــن ا  ش: ملمحـــ  اصزيـــ 1 هــــ   ا  امل

 امل، أل.
  1ا ــامع ملشــ ع رــيإل امســ أل ابــن تيميــة  حملمــ  بزيــز  ــ   بيــ  املنيمــ،ان  ط 2

 هـ   ا  با  املتنائ   مية اصي،مة.1420
املــــ يل بيـــــو طاقـــــاش احل ابيــــة  البـــــن  اـــــب  تلــــحيا:  مـــــ  قامـــــ  املتقـــــ    3

 هـ  مطانية املش ة احملم ية  املقاه،ع.1372
هــ  1405  1بيو ا هميـة  ملنيريمـان بـن سـنيي  املـ ا م   ش: بـ   املاـ    طامل، ل  4

 امل ا  املشيتية  املينيت.
ــن املقــي   تنيييــق: ملمحــ  بايــ   مطانيــة املرتقــ    5   ضــة احملاــال  نزهــة اصاــتاقال  الب

 هـ.1349 ماق  
ـــ خيل     6 ـــن املقـــي   ش: بيـــ  امل امللـــنابق اص،ســـية بيـــو ا هميـــة  اصنيطيـــة  الب

 هـ   ا  املنياصمة  امل، أل.1408  1ط
هـــــ  امل ارــــ،:  مــــ  املشــــي   1388  1ســــ ن مله  ا    ش: بــــزش املــــ باس  ط 7

 مح .
هـــ  1382  1طســ ن املرتمــ ا  ا ــامع امللــحيا(  ش: إبــ،اهي  بطــنع بــنأل   8

 ميتاة احلي   املقاه،ع.
هــ  1423  1صيانة جممنبة املتتا ن مـن املشـقط  املتلـحي   مل اصـ، املتهـ   ط 9

 ة ملضنا  املشي   امل، أل.ميتا
ط،يـــــق ا،جـــــ،تال  ابا املشــــــنيا تال  البـــــن املقـــــيل   اصطانيــــــة املشـــــيتية  املقــــــاه،ع   10
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ملشـــني ا  اص سشــــة املشــــنيي ية  ط،يـــق املنصــــن  إىل املنييـــ  اصــــةمن   ملنياــــ امل،محن ا 11

 امل، أل.
بقيــ ع املشـــي  ملصـــحاا احلـــ يث  يه إمسابيـــل امللـــابنت  ش:  صـــ، ا ـــ يع   12

 هـ   ا  املنياصمة  امل، أل.1415  1ط
فتا املاا ا ر،ع صحيا املا ا ا  البن قج، املنيشق ت  تلـحيا:  ـبل املـ ين  13

 ااطيب   ا  اصني،فة  ب  ش.
هــ   ا  1409  1املي أل بيو مشةملة املشماع  البن املقـيل   ش:  ارـ  احلمـ   ط 14

 املنياصمة  امل، أل.
هــ  املتـا    1423  1طينيـت احليـنات  ط جممنع  سائل احلافظ ابن  اب  ش: 15

 ملي ا،  املقاه،ع.
ــة   16 مــ ا   املشــامليال  البــن املقــي   ش:  مــ  قامــ  املتقــ   مطانيــة املشــ ة احملم ي

 هـ.1375املقاه،ع  
 مش   امماأل ملمح  بن ق ال   ا  صا    ب  ش. 17
 
 


